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اﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳــﺔ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺴﻌﻮدي
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﻌﻮدي ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٣ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 202م
• اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺸﺮوط ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻌﺘﻤﺪ  ،واﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﻃﻮر اﻹﻋﺘﻤﺎد .
• اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺮد ذﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺰﻳﺎرة اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ .

م

اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

اﻟﻘﻄﺎع

ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد

ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﺗﺎرﻳﺢ اﻧﺘﻬﺎء اﻹﻋﺘﻤﺎد

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺰﻳﺎرة

اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

1

مدينة امللك فهد الطبية  -الرياض

حكومي

معتمد

أكتوبر 2020م

أكتوبر 2023م

 4أكتوبر 2020م

2

مدينة امللك سعود الطبية  -الرياض

حكومي

معتمد

أكتوبر 2020م

أكتوبر 2023م

 11أكتوبر 2020م

3

مستشفى األمير محمد بن عبدالعزيز  -الرياض

حكومي

معتمد

أكتوبر 2019م

أكتوبر 2022م

 7أكتوبر 2019م

4

مستشفى شقراء العام

حكومي

معتمد

مارس 2018م

مارس 2021م

 6مارس 2018م

5

برنامج مستشفى قوى األمن -الرياض

حكومي

معتمد

اكتوبر 2017م

اكتوبر 2020م

 17سبتمبر 2017م

6

مستشفى امللك خالد الجامعي -الرياض

حكومي

معتمد

يناير 2018م

يناير 2021م

 31ديسمبر 2017م

7

مستشفى األمن املركزي-الرياض

حكومي

معتمد

يناير 2018م

يناير 2021م

 3ديسمبر 2017م

8

مستشفى امللك عبد العزيز الجامعي  -الرياض

حكومي

معتمد

أبريل 2018م

أبريل 2021م

 27مارس 2018م

9

مدينة امللك عبد العزيز الطبية -الرياض

حكومي

معتمد

مايو 2018م

مايو 2021م

 29أبريل 2018م

10

مستشفى القوات املسلحة بوادي الدواسر

حكومي

معتمد

أغسطس 2018م

أغسطس 2021م

 16يوليو 2018م

11

مستشفى امللك خالد التخصصي للعيون  -الرياض

حكومي

معتمد

يونيو 2018م

يونيو 2021م

 13مايو 2018م

12

مستشفى امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الجامعي -الرياض

حكومي

معتمد

فبراير 2018م

فبراير2021م

 13فبراير 2018م

13

مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز األبحاث  -الرياض

حكومي

معتمد

يناير 2019م

يناير 2022م

 23ديسمبر 2018م

14

مستشفى الزلفي العام  -الزلفي

حكومي

معتمد

ديسمبر 2018م

ديسمبر 2021م

 2ديسمبر 2018م

15

مستشفى امللك خالد ومركز األمير سلطان للقلب  -الخرج

حكومي

معتمد

أبريل 2019م

أبريل 2022م

 24مارس 2019م

16

مستشفى القويعية العام  -القويعية

حكومي

معتمد

مارس 2019م

مارس 2022م

 5مارس 2019م

17

مستشفى الوالدة واألطفال -الخرج

حكومي

معتمد

أبريل 2019م

أبريل 2022م

 26مارس 2019م

18

مستشفى االيمان العام

حكومي

معتمد

فبراير 2019م

فبراير 2022م

 29يناير 2019م

19

مستشفى الدوادمي العام  -الدوادمي

حكومي

معتمد

سبتمبر 2019م

سبتمبر 2022م

 25أغسطس 2019م

20

مستشفى القوات املسلحة باملصانع الحربية  -الخرج

حكومي

معتمد

فبراير 2019م

فبراير 2022م

 27يناير 2019م

21

مدينة األمير سلطان العسكرية  -الرياض

حكومي

معتمد

أكتوبر 2020م

أكتوبر 2023م

 5أكتوبر 2020م

22

مستشفى اإلمام عبدالرحمن الفيصل  -الرياض

حكومي

معتمد

يناير 2020م

يناير 2023م

 29ديسمبر 2019م

23

مستشفى الحمادي )العليا( -الرياض

خاص

معتمد

مايو 2018م

مايو 2021م

 14أبريل 2018م

24

مستشفى الدكتور عبدالرحمن املشاري  -الرياض

خاص

معتمد

أكتوبر 2020م

أكتوبر 2023م

 27سبتمبر 2020م

25

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الريان -الرياض

خاص

معتمد

سبتمبر2019م

سبتمبر2022م

 2سبتمبر 2019م

26

مستشفى الحياة الوطني  -الرياض

خاص

معتمد

مارس 2020م

مارس 2023م

 15فبراير 2020م

27

مستشفى اململكة  -الرياض

خاص

معتمد

مايو 2018م

مايو 2021م

 26مارس 2018م

28

مستشفى رعاية الرياض  -الرياض

خاص

معتمد

أكتوبر 2019م

أكتوبر 2022م

 12أكتوبر 2019م

29

مستشفى الوطني  -الرياض

خاص

معتمد

يناير 2019م

يناير 2022م

 14يناير 2019م

خاص

معتمد

سبتمبر 2020م

سبتمبر 2023م

 20سبتمبر 2020م

31

مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات اإلنسانية  -الرياض

خاص

معتمد

أكتوبر 2020م

أكتوبر 2023م

 12أكتوبر 2020م

32

مستشفى املواساة -الرياض

خاص

معتمد

أكتوبر 2020م

أكتوبر 2023م

 10أكتوبر 2020م

33

مستشفى الحمادي )السويدي( -الرياض

خاص

معتمد

ديسمبر 2017م

ديسمبر 2020م

 19نوفمبر 2017م

34

املركز التخصصي الطبي  -الرياض

خاص

معتمد

يناير 2018م

يناير 2021م

 18ديسمبر 2017م

35

مستشفى الجزيرة  -الرياض

خاص

معتمد

نوفمبر 2020م

نوفمبر 2023م

 25أكتوبر 2020م

مستشفى الدكتور سليمان الحبيب )السويدي( -الرياض

خاص

معتمد

مارس 2018م

مارس 2021م

 27فبراير 2018م

37

مستشفى دار الشفاء  -الرياض

خاص

معتمد

مايو 2018م

مايو 2021م

 21أبريل 2018م

38

مستشفى السالم  -الرياض

خاص

معتمد

أغسطس 2018م

أغسطس 2021م

 24يوليو 2018م

39

مستشفى عناية العائلة -الرياض

خاص

معتمد

أكتوبر 2018م

أكتوبر 2021م

 15سبتمبر 2018م

40

مستشفى الهالل االخضر بالرياض

خاص

معتمد

أكتوبر 2018م

أكتوبر 2021م

 13أكتوبر 2018م

41

مستشفى العظام واملفاصل والعمود الفقري -الرياض

خاص

معتمد

يناير 2019م

يناير 2022م

 4ديسمبر 2018م

42

مستشفى الدكتور سليمان الحبيب للنساء والوالدة بالرياض

خاص

معتمد

يناير 2019م

يناير 2022م

 16ديسمبر 2018م

43

مستشفى النخبة -الرياض

خاص

معتمد

ديسمبر 2018م

ديسمبر 2021م

 24نوفمبر 2018م

44

مستشفى الفالح الدولي بالرياض

خاص

معتمد

يناير 2019م

يناير 2022م

 1يناير 2019م

45

مستشفى الحمادي )النزهة(  -الرياض

خاص

معتمد

مايو 2019م

مايو 2022م

 7أبريل 2019م

46

مستشفى الجافل الدولي  -الرياض

خاص

معتمد

مارس 2019م

مارس 2022م

 3مارس 2019م

47

مستشفى الدكتور سليمان الحبيب التخصصي  -الرياض

خاص

معتمد

يوليو 2019م

يوليو 2022م

 16يوليو 2019م

خاص

معتمد

نوفمبر 2019م

نوفمبر 2022م

 9نوفمبر 2019م

49

مستشفى األسرة الدولي -الرياض

خاص

معتمد

سبتمبر 2019م

سبتمبر 2022م

 24أغسطس 2019م

50

مستشفى واحة الرياض للرعاية الصحية  -الرياض

خاص

معتمد

فبراير 2020م

فبراير 2023م

 28ديسمبر 2019م

51

مستشفى األزهار -الرياض

خاص

معتمد

مارس 2020م

مارس 2023م

 16فبراير 2020م

52

مستشفى السعودي األملاني  -الرياض

خاص

معتمد

مارس 2020م

مارس 2023م

 10مارس 2020م

53

مستشفى دلة النخيل  -الرياض

خاص

معتمد

أكتوبر 2020م

أكتوبر 2023م

 28سبتمبر 2020م

54

مستشفى امللك سلمان  -الرياض

حكومي

اعتماد مشروط

-

-

 30سبتمبر 202م

55

مستشفى رابية  -الرياض

خاص

اعتماد مشروط

-

-

 21سبتمبر 2020م

56

مستشفى مغربي للعيون واألذن واألسنان  -الرياض

خاص

اعتماد مشروط

-

-

 29سبتمبر 2020م

57

مستشفى عبيد التخصصي  -الرياض

خاص

اعتماد مشروط

-

-

 1أكتوبر 2020م

58

مستشفى النقاهة  -لرياض

حكومي

غير معتمد

-

-

 3سبتمبر 2019م

رفض اإلعتماد

59

مستشفى اليمامة العام  -الرياض

حكومي

غير معتمد

-

-

 16ديسمبر 2018م

رفض اإلعتماد

60

مستشفى األفالج العام  -األفالج

حكومي

غير معتمد

-

-

 4مارس 2019م

رفض اإلعتماد

61

مستشفى وادي الدواسر العام  -وادي الدواسر

حكومي

غير معتمد

-

-

 7مايو 2017م

رفض اإلعتماد

62

مستشفى حوطة بني تميم العام -حوطة بني تميم

حكومي

غير معتمد

-

-

 1أبريل 2018م

رفض اإلعتماد

63

مستشفى عفيف العام

حكومي

غير معتمد

-

-

 10أبريل 2018م

رفض اإلعتماد

64

مستشفى امللك خالد باملجمعة

حكومي

غير معتمد

-

-

 5نوفمبر 2018م

رفض اإلعتماد

65

مستشفى القوات املسلحة -الخرج

حكومي

غير معتمد

-

-

 9سبتمبر 2018م

رفض اإلعتماد

حكومي

غير معتمد

-

-

 9سبتمبر 2019م

رفض اإلعتماد

خاص

غير معتمد

-

-

 2أبريل 2019م

رفض اإلعتماد

68

مستشفى حريمالء العام -حريمالء

حكومي

غير معتمد

-

-

 29سبتمبر 2019م

رفض اإلعتماد

69

مستشفى السليل العام

حكومي

غير معتمد

-

-

 15ديسمبر 2019م

رفض اإلعتماد

70

مستشفى فيكتوريا  -الرياض

خاص

غير معتمد

-

-

 23يونيو 2019م

رفض اإلعتماد

71

مستشفى وعيادات أدمه  -الرياض

خاص

غير معتمد

ديسمبر 2015م

ديسمبر 2018م

 17ديسمبر 2014م

72

مستشفى النور التخصصي  -مكة املكرمة

حكومي

معتمد

مارس 2020م

مارس 2023م

 1مارس 2020م

إنتهاء سريان شهادة
االعتماد

73

مستشفى امللك عبدالعزيز  -جدة

حكومي

معتمد

أكتوبر 2020م

أكتوبر 2023م

 28سبتمبر 2020م

74

مستشفى امللك فهد  -جدة

حكومي

معتمد

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2022م

 19نوفمبر 2019م

75

مستشفى حراء العام  -مكة املكرمة

حكومي

معتمد

أكتوبر 2020م

أكتوبر 2023م

 7أكتوبر 2020م

76

مستشفى الوالدة واالطفال -مكة املكرمة

حكومي

معتمد

ديسمبر 2017م

ديسمبر 2020م

 4ديسمبر 2017م

77

مجمع امللك فيصل الطبي  -الطائف

حكومي

معتمد

مارس 2019م

مارس 2022م

 10فبراير 2019م

78

مستشفى امللك عبد العزيز  -مكة املكرمة

حكومي

معتمد

مارس 2019م

مارس 2022م

 26فبراير 2019م

79

مستشفى امللك فيصل -مكة املكرمة

حكومي

معتمد

يناير 2018م

يناير 2021م

 17ديسمبر 2017م

80

مجمع امللك عبد اهلل الطبي  -جدة

حكومي

معتمد

ديسمبر 2018م

ديسمبر 2021م

 26نوفمبر 2018م

81

مستشفى االطفال -الطائف

حكومي

معتمد

مارس 2018م

مارس 2021م

 27فبراير 2018م

82

مستشفى األمير منصور العسكري  -الطائف

حكومي

معتمد

أبريل 2018م

أبريل 2021م

 2أبريل 2018م

83

مستشفى قوى األمن  -مكة املكرمة

حكومي

معتمد

مايو 2017م

مايو 2020م

 8مايو 2017م

84

مستشفى االمن املركزي بجدة

حكومي

معتمد

أبريل 2018م

أبريل 2021م

 25مارس 2018م

85

مستشفى امللك فهد للقوات املسلحة بجدة

حكومي

معتمد

مايو 2018م

مايو 2021م

 10أبريل 2018م

86

مستشفى األمير سلطان العسكري -الطائف

حكومي

معتمد

سبتمبر 2018م

سبتمبر 2021م

 13أغسطس 2018م

87

مدينة امللك عبد العزيز الطبية-جدة

حكومي

معتمد

مايو 2018م

مايو 2021م

 6مايو 2018م

88

مستشفى شرق جدة

حكومي

معتمد

نوفمبر 2018م

نوفمبر 2021م

 6نوفمبر 2018م

89

مستشفى امللك عبد العزيز التخصصي  -الطائف

حكومي

معتمد

مارس 2019م

مارس 2022م

 10مارس 2019م

90

مستشفى القوات املسلحة للتأهيل الصحي بالطائف

حكومي

معتمد

مايو 2019م

مايو 2022م

 28أبريل 2019م

91

مستشقى الثغر العام

حكومي

معتمد

سبتمبر 2018م

سبتمبر 2021م

 5أغسطس 2018م

حكومي

معتمد

نوفمبر 2019م

نوفمبر 2022م

 27أكتوبر 2019م

93

مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز األبحاث  -جدة

حكومي

معتمد

مارس 2019م

مارس 2022م

 24فبراير 2019م

94

مدينة امللك عبداهلل الطبية  -مكة املكرمة

حكومي

معتمد

مارس 2020م

مارس 2023م

 2مارس 2020م

95

مستشفى رابغ العام

حكومي

معتمد

مارس 2020م

مارس 2023م

 9مارس 2020م

96

مستشفى القوات املسلحة الهدا -الطائف

حكومي

اعتماد مشروط

-

-

 27اكتوبر 2020م

97

مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام  -جدة

خاص

اعتماد مشروط

-

-

 8أكتوبر 2020م

98

مستشفى مركز مكة الطبي  -مكة املكرمة

خاص

اعتماد مشروط

-

-

 6أكتوبر 2020م

99

مستشفى األمني  -الطائف

خاص

معتمد

يوليو 2019م

يوليو 2022م

 25يونيو 2019م

100

مستشفى د .عبد الرحمن بخش )الشرفية(  -جدة

خاص

معتمد

أكتوبر 2019م

أكتوبر 2022م

 8سبتمبر 2019م

101

مستشفى د .سليمان فقيه  -جدة

خاص

معتمد

نوفمبر 2018م

نوفمبر 2021م

 4نوفمبر 2018م

102

املركز الدولي للرعاية املمتدة  -جدة

خاص

معتمد

يناير 2019م

يناير 2022م

 1يناير 2019م

103

مستشفى مغربي للعيون واألذن  -جدة

خاص

معتمد

ديسمبر 2018م

ديسمبر 2021م

 9ديسمبر 2018م

104

مستشفى األطباء املتحدون  -جدة

خاص

معتمد

أكتوبر 2020م

أكتوبر 2023م

 26سبتمبر 2020م

105

مستشفى الدكتور خالد إدريس  -جده

خاص

معتمد

مايو 2017م

مايو 2020م

 22أبريل 2017م

106

املركز الطبي الدولي  -جدة

خاص

معتمد

أكتوبر 2020م

أكتوبر 2023م

 29سبتمبر 2020م

107

مستشفى الحمراء -جدة

خاص

معتمد

فبراير 2018م

فبراير 2021م

 6يناير 2018م

108

مستشفى بقشان  -جدة

خاص

معتمد

يناير 2018م

يناير 2021م

 23ديسمبر 2017م

109

مستشفى جدة الوطني )الكندرة(  -جدة

خاص

معتمد

أكتوبر 2018م

أكتوبر 2021م

 29سبتمبر 2018م

مستشفى الدكتور حسان غزاوي بجدة

خاص

معتمد

أكتوبر 2018م

أكتوبر 2021م

 14أكتوبر 2018م

مستشفى جدة االهلي -جدة

خاص

معتمد

أبريل 2018م

أبريل 2021م

 10فبراير 2018م

112

مستشفى الدكتور غسان نجيب فرعون  -جدة

خاص

معتمد

نوفمبر 2018م

نوفمبر 2021م

 6نوفمبر 2018م

113

مستشفى األهلي السعودي -مكة املكرمة

خاص

معتمد

أكتوبر 2018م

أكتوبر 2021م

 1سبتمبر 2018م

114

املستشفى السعودي األملاني  -جدة

خاص

معتمد

أكتوبر 2018م

أكتوبر 2021م

 6أكتوبر 2018م

115

مستشفى الرفيع بمكة املكرمة

خاص

معتمد

أكتوبر 2018م

أكتوبر 2021م

 1أكتوبر 2018م

116

مستشفى آية التخصصي  -جدة

خاص

معتمد

يناير 2019م

يناير 2022م

 30ديسمبر 2018م

117

مستشفى العدواني  -الطائف

خاص

معتمد

نوفمبر 2018م

نوفمبر 2021م

 23أكتوبر 2018م

118

مستشفى عبداللطيف جميل للتأهيل الطبي  -جدة

خاص

معتمد

مارس 2019م

مارس 2022م

 12مارس 2019م

119

مستشفى حي الجامعة  -جدة

خاص

معتمد

ديسمبر 2018م

ديسمبر 2021م

 8ديسمبر 2018م

120

مستشفى املستقبل بجدة

خاص

معتمد

يناير 2019م

يناير 2022م

 8يناير 2019م

121

مستشفى الحياة  -جدة

خاص

معتمد

ديسمبر 2018م

ديسمبر 2021م

 8ديسمبر 2018م

122

مستشفى جدة الوطني الجديد  -جدة

خاص

معتمد

مارس 2019م

مارس 2022م

 2مارس 2019م

123

مستشفى د .هالة عيسى بن الدن  -جدة

خاص

معتمد

مايو 2019م

مايو 2022م

 23أبريل 2019م

خاص

معتمد

سبتمبر 2019م

سبتمبر 2022م

 26أغسطس 2019م

125

مستشفى كلية إبن سينا  -جدة

خاص

معتمد

يوليو 2019م

يوليو 2022م

 18يونيو 2019م

126

مستشفى الزهراء العام  -جدة

خاص

معتمد

سبتمبر 2019م

سبتمبر 2022م

 28يوليو 2019م

127

مستشفى النهضة األهلي  -الطائف

خاص

معتمد

يونيو 2017م

يونيو 2020م

 20سبتمبر 2016م

128

مستشفى السعودي  -جدة

خاص

معتمد

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2022م

 23نوفمبر 2019م

129

مستشفى الدكتور سمير عباس -جدة

خاص

معتمد

أكتوبر 2019م

أكتوبر  2022م

 28سبتمبر 2019م

130

مستشفى الظافر  -جدة

خاص

معتمد

فبراير 2020م

فبراير 2023م

 17فبراير 2020م

خاص

غير معتمد

-

-

 25فبراير 2020م

رفض اإلعتماد

غير معتمد

-

-

 26نوفمبر 2019م

رفض اإلعتماد

-

-

 8مارس 2020م

رفض اإلعتماد

-

 26يناير 2020م

رفض اإلعتماد

 5نوفمبر 2019م

رفض اإلعتماد
رفض اإلعتماد

30

36

مستشفى أستر سند للرعاية الطبية

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻳﺎض

مستشفى دلة )نمار(  -الرياض

48

مستشفى حوطة سدير العام  -الرياض

66
مستشفى املبارك -الرياض

67

مستشفى جامعة امللك عبدالعزيز  -جدة

92

110
111

منطقة مكة املكرمة

مستشفى إن إم سى للرعاية الصحية التخصصية املزمنة الطبي  -جدة

124

131

مستشفى محمد باشراحيل  -مكة املكرمة

132

مستشفى أضم العام  -أضم

حكومي

133

مستشفى أجياد  -مكة املكرمة

حكومي

غير معتمد

134

مستشفى املويه العام  -املويه

حكومي

غير معتمد

-

135

مستشفى العيون  -جدة

حكومي

غير معتمد

-

-

136

مستشفى خليص  -خليص

حكومي

غير معتمد

-

-

 20أكتوبر 2019م

137

مستشفى العزيزية للوالدة واألطفال  -جدة

حكومي

غير معتمد

-

-

 25نوفمبر 2013م

رفض اإلعتماد

138

مستشفى ابن سيناء العام  -مكة املكرمة

حكومي

غير معتمد

-

-

 24نوفمبر 2019م

رفض اإلعتماد

139

مستشفى القنفذة العام  -القنفذة

حكومي

غير معتمد

-

-

 10ديسمبر 2013م

رفض اإلعتماد

140

مستشفى جنوب القنفذة  -القنفذة

حكومي

غير معتمد

-

-

 3فبراير 2020م

رفض اإلعتماد

141

مستشفى الخرمة العام  -الخرمة

حكومي

غير معتمد

-

-

 9فبراير 2020م

رفض اإلعتماد

142

مستشفى قيا العام  -الطائف

حكومي

غير معتمد

-

-

 23فبراير 2020م

رفض اإلعتماد

143

مستشفى أبو زنادة  -جدة

خاص

غير معتمد

-

-

 25سبتمبر 2018م

رفض اإلعتماد

144

مستشفى الحسن -الطائف

خاص

غير معتمد

-

-

 22ديسمبر 2018م

رفض اإلعتماد

145

مستشفى الجدعاني الجديد )غليل(  -جدة

خاص

غير معتمد

-

-

 13يناير 2019م

رفض اإلعتماد

146

مستشفى الجدعاني )الصفا(  -جدة

خاص

غير معتمد

-

-

 8يناير 2019م

رفض اإلعتماد

147

مستشفى علوي تونسي  -مكة املكرمة

خاص

غير معتمد

-

-

 5أكتوبر 2019م

رفض اإلعتماد

148

مستشفى السالم الدولي  -مكة املكرمة

خاص

غير معتمد

-

-

 17سبتمبر 2019م

رفض اإلعتماد

149

مستشفى الشفا  -مكة املكرمة

خاص

غير معتمد

-

-

 23فبراير 2020م

رفض اإلعتماد

حكومي

معتمد

أغسطس 2018م

أغسطس 2021م

 15يوليو 2018م

معتمد

مارس 2020م

مارس 2023م

 7مارس 2020م

أبريل 2018م

أبريل 2021م

 5أفبراير 2018م

فبراير 2021م

 27يناير 2018م
 5فبراير 2019م

150

مستشفى الوالدة واألطفال  -املدينة املنورة

151

مستشفى املواساة  -املدينة املنورة

خاص

152

مستشفى السعودي األملاني  -املدينة املنورة

خاص

معتمد

153

مستشفى االنصاري التخصصي بينبع الصناعية

خاص

معتمد

فبراير 2018م

154

مستشفى أحد  -املدينة املنورة

حكومي

معتمد

فبراير 2019م

فبراير 2022م

155

مستشفى امللك فهد  -املدينة املنورة

حكومي

معتمد

ديسمبر 2018م

ديسمبر 2021م

 20نوفمبر 2018م

156

مستشفى ينبع الوطني  -ينبع

خاص

معتمد

ديسمبر 2018م

ديسمبر 2021م

 27نوفمبر 2018م

157

مستشفى األمير محمد بن عبد العزيز  -املدينة املنورة

حكومي

معتمد

فبراير 2019م

فبراير 2022م

 11فبراير 2019م

158

مستشفى ينبع العام  -ينبع

حكومي

معتمد

نوفمبر 2019م

نوفمبر 2022م

 13أكتوبر 2019م

مستشفى املدينة الوطني  -املدينة املنورة

خاص

معتمد

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2022م

 2نوفمبر 2019م

مستشفى الدار الخاص  -املدينة املنورة

خاص

سحب شهادة اإلعتماد

-

-

 13سبتمبر 2020م

161

مستشفى الزهراء الخاص  -املدينة املنورة

خاص

معتمد

يناير 2020م

يناير 2023م

 3ديسمبر 2019م

162

مستشفى الدكتور  /حامد سليمان األحمدي  -املدينة املنورة

خاص

معتمد

مايو 2018م

مايو 2021م

 24أبريل 2018م

163

املركز الطبى للهيئة امللكية – ينبع

حكومي

اعتماد مشروط

-

-

 14أكتوبر 2020م

164

مستشفى االمير عبد املحسن بالعال  -العال

حكومي

غير معتمد

-

-

 8يناير 2018م

رفض اإلعتماد

165

مستشفى األنصار العام  -املدينة املنورة

حكومي

غير معتمد

-

-

 21أبريل 2019م

رفض اإلعتماد

166

مستشفى التأهيل الطبي -املدينة املنورة

حكومي

غير معتمد

-

-

 26نوفمبر 2019م

رفض اإلعتماد

167

مستشفى خيبر العام  -خيبر

حكومي

غير معتمد

-

-

 16ديسمبر 2019م

رفض اإلعتماد

168

مستشفى ميقات العام  -املدينة املنورة

حكومي

غير معتمد

-

-

 3مارس 2020م

رفض اإلعتماد

169

مستشفى صفا املدينة -املدينة املنورة

خاص

غير معتمد

-

-

 26نوفمبر 2018م

رفض اإلعتماد

170

مستشفى امللك فهد  -الباحة

حكومي

غير معتمد

-

-

 5يناير 2020م

رفض اإلعتماد

مستشفى األمير مشاري بن سعود  -بلجرشي

حكومي

معتمد

ديسمبر 2017م

ديسمبر 2020م

 12ديسمبر 2017م

حكومي

غير معتمد

-

-

 17نوفمبر 2019م

رفض اإلعتماد

173

مستشفى قلوة العام  -قلوة

حكومي

غير معتمد

-

-

 27أغسطس 2019م

رفض اإلعتماد

174

مستشفى املذنب العام  -املذنب

حكومي

معتمد

ديسمبر 2018م

ديسمبر 2021م

 3ديسمبر 2018م

175

مستشفى امللك فهد التخصصي  -بريدة

حكومي

معتمد

نوفمبر 2020م

نوفمبر 2023م

 21أكتوبر 2020م

176

مستشفى الصحة النفسية  -بريدة

حكومي

معتمد

نوفمبر 2017م

نوفمبر 2020م

 17أكتوبر 2017م

177

مستشفى البكيرية العام

حكومي

معتمد

ابريل 2018م

أبريل 2021م

 12فبراير 2018م

حكومي

معتمد

نوفمبر 2019م

نوفمبر 2022م

 28أكتوبر 2019م

179

مستشفى الوالدة واالطفال ببريدة

حكومي

معتمد

أكتوبر 2019م

أكتوبر 2022م

 6أكتوبر 2019م

180

مستشفى امللك سعود  -عنيزة

حكومي

معتمد

فبراير 2020م

فبراير 2023م

 20يناير 2020م

مستشفى بريدة املركزي -بريدة

حكومي

اعتماد مشروط

-

-

 20أكتوبر 2020م

182

مستشفى البدائع العام  -البدائع

حكومي

سحب شهادة اإلعتماد

-

-

 1يوليو 2019م

سحب شهادة اإلعتماد

183

مستشفى الشفاء للمسنني  -عنيزة

حكومي

غير معتمد

-

-

 22أكتوبر 2019م

رفض اإلعتماد

184

مستشفى النبهانية العام  -النبهانية

حكومي

غير معتمد

-

-

 27يناير 2020م

رفض اإلعتماد

185

مستشفى قبة العام  -بريدة

حكومي

غير معتمد

-

-

 3فبراير 2020م

رفض اإلعتماد

186

"مستشفى الحياة الوطني بعنيزة "مستشفى الوفاء بعنيزة سابقا ً

خاص

معتمد

يناير 2018م

يناير 2021م

 30ديسمبر 2017م

187

مستشفى الدكتور سليمان الحبيب  -بريدة

خاص

معتمد

يوليو 2019م

يوليو 2022م

 13يوليو 2019م

188

مستشفى القصيم الوطني -بريدة

خاص

معتمد

سبتمبر 2018م

سبتمبر 2021م

 13أغسطس 2018م

189

مستشفى الوالدة واألطفال بعرعر

حكومي

معتمد

نوفمبر 2018م

نوفمبر 2021م

 23أكتوبر 2018م

190

مستشفى طريف العام

حكومي

معتمد

نوفمبر 2018م

نوفمبر 2021م

 13نوفمبر 2018م

مستشفى رفحاء العام  -رفحاء

حكومي

معتمد

أكتوبر 2019م

أكتوبر 2022م

 30سبتمبر 2019م

192

مستشفى االمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي  -عرعر

حكومي

غير معتمد

-

-

 14أكتوبر 2019م

رفض اإلعتماد

193

مستشفى عرعر املركزي -عرعر

حكومي

غير معتمد

-

-

 28يناير 2019م

رفض اإلعتماد

194

مستشفى امللك فهد التخصصي -الدمام

حكومي

معتمد

أكتوبر 2020م

أكتوبر 2023م

 5أكتوبر 2020م

195

مستشفى الظهران التخصصي للعيون  -الظهران

حكومي

معتمد

ديسمبر 2017م

ديسمبر 2020م

 20نوفمبر 2017م

196

مركز سعود البابطني لطب وجراحة القلب بالدمام

حكومي

معتمد

فبراير 2018م

فبراير 2021م

 28يناير 2018م

197

مستشفى قوى األمن  -الدمام

حكومي

معتمد

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2022م

 24نوفمبر 2019م

198

مستشفى حفر الباطن املركزي -حفر الباطن

حكومي

معتمد

أكتوبر 2018م

أكتوبر 2021م

 16سبتمبر 2018م

199

مستشفى الوالدة واألطفال  -الدمام

حكومي

معتمد

فبراير 2019م

فبراير 2022م

 3فبراير 2019م

200

مستشفى امللك فهد التعليمي الجامعي  -الخبر

حكومي

معتمد

أكتوبر 2020م

أكتوبر 2023م

 4أكتوبر 2020م

201

مستشفى امللك خالد  -حفر الباطن

حكومي

معتمد

فبراير 2018م

فبراير 2021م

 14يناير 2018م

202

مركز األمير سلطان ملعالجة أمراض وجراحة القلب -الهفوف

حكومي

معتمد

مايو 2018م

مايو 2021م

 1مايو 2018م

203

مستشفى الوالدة واألطفال  -حفر الباطن

حكومي

معتمد

سبتمبر 2019م

سبتمبر 2022م

 22يوليو 2019م

204

مستشفى اإلمام عبدالرحمن آل فيصل للحرس الوطني بالدمام

حكومي

معتمد

سبتمبر 2018م

سبتمبر 2021م

 5أغسطس 2018م

205

مستشفى امللك عبد العزيز بالحرس الوطني باألحساء

حكومي

معتمد

أغسطس 2018م

أغسطس 2021م

 15يوليو 2018م

206

مستشفى الخفجي العام  -الخفجي

حكومي

معتمد

أغسطس 2018م

أغسطس 2021م

 23يوليو 2018م

207

مستشفى القطيف املركزي  -القطيف

حكومي

معتمد

مايو 2019م

مايو 2022م

 22أبريل 2019م

208

برنامج الخدمات الصحية بالهيئة امللكية  -الجبيل

حكومي

معتمد

نوفمبر 2018م

نوفمبر 2021م

 28أكتوبر 2018م

209

مستشفى القوات املسلحة بقاعدة امللك عبدالعزيز البحرية -الجبيل

حكومي

معتمد

يناير 2019م

يناير 2022م

 7يناير 2019م

210

مجمع امللك فهد الطبي العسكري بالظهران

حكومي

معتمد

مارس 2019م

مارس 2022م

 1مارس 2019م

211

مستشفى القوات املسلحة بالشمالية بمدينة امللك خالد العسكرية – حفر الباطن

حكومي

معتمد

أبريل 2019م

أبريل 2022م

 31مارس 2019م

212

مستشفى القوات املسلحة بقاعدة امللك عبدالعزيز الجوية  -الظهران

حكومي

معتمد

مايو 2019م

مايو 2022م

 16أبريل 2019م

213

مجمع الدمام الطبي  -الدمام

حكومي

معتمد

أكتوبر2019م

أكتوبر2022م

 15سبتمبر 2019م

214

مستشفى الجبيل العام  -الجبيل

حكومي

معتمد

أكتوبر2019م

أكتوبر2022م

 15أكتوبر 2019م

215

مستشفى امللك فهد  -الهفوف

حكومي

معتمد

نوفمبر 2019م

نوفمبر 2022م

 28أكتوبر 2019م

216

مستشفى النعيرية العام -النعيرية

حكومي

غير معتمد

-

-

 14يوليو 2019م

رفض اإلعتماد

217

مستشفى الوالدة واألطفال  -األحساء

حكومي

غير معتمد

-

-

 13أكتوبر 2020م

رفض اإلعتماد

218

مستشفى االمير سلطان -مليجة

حكومي

غير معتمد

-

-

 10سبتمبر 2018م

رفض اإلعتماد

219

مستشفى العفالق للرعاية التأهلية  -األحساء

حكومي

غير معتمد

-

-

 1سبتمبر 2019م

رفض اإلعتماد

220

مستشفى األمير سعود بن جلوي  -األحساء

حكومي

غير معتمد

-

-

 25فبراير 2019م

رفض اإلعتماد

مستشفى الظهران العام  -الظهران

حكومي

غير معتمد

-

-

 10سبتمبر 2019م

رفض اإلعتماد

222

مستشفى بقيق العام  -بقيق

حكومي

غير معتمد

-

-

 28يناير 2020م

رفض اإلعتماد

223

مستشفى امللك فيصل  -الهفوف

حكومي

غير معتمد

-

-

 14أكتوبر 2020م

رفض اإلعتماد

224

مستشفى د .فخري واملهوس  -الخبر

خاص

غير معتمد

-

-

 20أكتوبر 2020م

رفض اإلعتماد

225

مستشفى األحساء العام  -األحساء

خاص

معتمد

أكتوبر 2020م

أكتوبر 2023م

 11أكتوبر 2020م

226

مستشفى املواساة العام  -القطيف

خاص

معتمد

يناير 2020م

يناير 2023م

 14ديسمبر 2019م

227

مستشفى املواساة  -الدمام

خاص

معتمد

أكتوبر 2020م

أكتوبر 2023م

 1أكتوبر 2020م

228

مستشفى املواساة  -الجبيل

خاص

معتمد

فبراير 2020م

فبراير 2023م

 2فبراير 2020م

229

مستشفى املانع  -الدمام

خاص

معتمد

مايو 2018م

مايو 2021م

 9أبريل 2018م

230

مستشفى جاما  -الخبر

خاص

معتمد

أكتوبر 2020م

أكتوبر 2023م

 3أكتوبر 2020م

231

مستشفى الرعاية التخصصية  -الخبر

خاص

معتمد

فبراير 2020م

فبراير 2023م

 21يناير 2020م

232

مستشفى الخفجي األهلي  -الخفجي

خاص

معتمد

مايو 2018م

مايو 2021م

 8أبريل 2018م

233

جونز هابكنز ارامكو الطبي

خاص

معتمد

نوفمبر 2017م

نوفمبر 2020م

 14نوفمبر 2017م

234

مستشفى عبدالعزيز املوسى  -األحساء

خاص

معتمد

ديسمبر 2017م

ديسمبر 2020م

 25نوفمبر 2017م

235

مستشفى تداوي  -الدمام

خاص

معتمد

أكتوبر 2020م

أكتوبر 2023م

 30سبتمبر 2020م

236

مستشفى حسني علي العلي  -الهفوف

خاص

معتمد

سبتمبر 2019م

سبتمبر 2022م

 27يوليو 2019م

237

مستشفى عبيد التخصصي  -األحساء

خاص

معتمد

مايو 2018م

مايو 2021م

 1مايو 2018م

خاص

معتمد

نوفمبر 2019م

نوفمبر 2022م

 26أكتوبر 2019م

239

مستشفى اليوسف -الخبر

خاص

معتمد

فبراير 2019م

فبراير 2022م

 9فبراير 2019م

240

مستشفى الصادق بسيهات

خاص

معتمد

أبريل 2018م

أبريل 2021م

 19مارس 2018م

241

مستشفى املعالي الطبي -حفر الباطن

خاص

معتمد

ديسمبر 2018م

ديسمبر 2021م

 4ديسمبر 2018م

242

مستشفى املانع  -الخبر

خاص

معتمد

أكتوبر 2018م

أكتوبر 2021م

 18سبتمبر 2018م

243

مستشفى الزهراء العام  -القطيف

خاص

معتمد

نوفمبر 2018م

نوفمبر 2021م

 3نوفمبر 2018م

244

مستشفى السالمة  -الخبر

خاص

معتمد

مارس 2019م

مارس 2022م

 24فبراير 2019م

245

مستشفى عمليات الخفجي -الخفجي

خاص

معتمد

مارس 2019م

مارس 2022م

 17فبراير 2019م

246

مستشفى محمد الدوسري

خاص

معتمد

يوليو 2019م

يوليو 2022م

 22يونيو 2019م

247

مستشفى د .نور محمد خان العام  -حفر الباطن

خاص

معتمد

يوليو 2019م

يوليو 2022م

 6يوليو 2019م

248

مستشفى الروضة  -الدمام

خاص

معتمد

يوليو 2019م

يوليو 2022م

 29يونيو 2019م

249

مستشفى املانع  -الجبيل

خاص

معتمد

نوفمبر 2019م

نوفمبر 2022م

 2نوفمبر 2019م

250

مستشفى الدكتور سليمان الحبيب  -الخبر

خاص

معتمد

أكتوبر 2020م

أكتوبر 2023م

 18أكتوبر 2020م

251

مستشفى املانع بالهفوف

خاص

اعتماد مشروط

-

-

 10أكتوبر 2020م

252

مستشفى الدكتور الحسن النعمي التخصصي-الدمام

خاص

اعتماد مشروط

-

-

 17أكتوبر 2020م

253

سي ام ار سي السعودية العربية

خاص

اعتماد مشروط

-

-

 19أكتوبر 2020م

254

مستشفى الجبر للعيون  -األحساء

حكومي

اعتماد مشروط

-

-

 12أكتوبر 2020م

255

مستشفى األمن املركزي  -الدمام

حكومي

اعتماد مشروط

-

-

 21أكتوبر 2020م

256

مستشفى القوات املسلحة بالجنوب  -خميس مشيط

حكومي

معتمد

يناير 2018م

يناير 2021م

 11ديسمبر 2017م

257

مستشفى عسير املركزي

حكومي

معتمد

يناير 2018م

يناير 2021م

 2يناير 2018م

258

مستشفى ظهران الجنوب -عسير

حكومي

معتمد

مارس 2018م

مارس 2021م

 6مارس 2018م

259

مستشفى أبها للوالدة واألطفال  -أبها

حكومي

معتمد

أكتوبر 2018م

أكتوبر 2021م

 7أكتوبر 2018م

260

مستشفى خميس مشيط العام  -خميس مشيط

حكومي

معتمد

أغسطس 2018م

أغسطس 2021م

 8يوليو 2018م

261

مستشفى بللسمر العام  -بللسمر

حكومي

معتمد

أغسطس 2018م

أغسطس 2021م

 24يوليو 2018م

262

مستشفى النماص العام  -النماص

حكومي

معتمد

نوفمبر 2018م

نوفمبر 2021م

 11نوفمبر 2018م

263

مستشفى محايل العام  -محايل

حكومي

معتمد

أكتوبر 2019م

أكتوبر 2022م

 8سبتمبر 2019م

264

مستشفى أحد رفيدة العام

حكومي

معتمد

نوفمبر 2019م

نوفمبر 2022م

 11نوفمبر 2019م

265

مستشفى األمن املركزي  -أبها

حكومي

اعتماد مشروط

-

-

 26أكتوبر 2020م

حكومي

غير معتمد

-

-

 21أكتوبر 2018م

رفض اإلعتماد

حكومي

غير معتمد

-

-

 4فبراير 2020م

رفض اإلعتماد

حكومي

غير معتمد

-

-

 9يناير 2018م

رفض اإلعتماد

حكومي

غير معتمد

-

-

 16سبتمبر 2019م

رفض اإلعتماد

حكومي

غير معتمد

-

-

 23يوليو 2019م

رفض اإلعتماد

خاص

غير معتمد

-

-

 18فبراير 2020م

رفض اإلعتماد

حكومي

تعليق االعتماد

-

-

 7نوفمبر 2019م

معتمد

مارس 2019م

مارس 2022م

 9مارس 2019م

فبراير 2020م

فبراير 2023م

 8فبراير 2020م

نوفمبر 2023م

 25أكتوبر 2020م
 9ديسمبر 2018م

159
160

171
172

منطقة املدينة املنورة

منطقة الباحة

مستشفى النقاهة ومركز العالج الطبيعي  -الباحة

مستشفى الرس العام  -الرس

178

181

191

221

منطقة القصيم

منطقة الحدود الشمالية

منطقة الشرقية

مستشفى املواساة بالخبر

238

مستشفى امللك عبد اهلل -ببيشة

266
267
268

منطقة عسير

مستشفى رجال أملع العام
مستشفى سراة عبيدة العام
مستشفى املجاردة العام  -املجاردة

269

سحب شهادة اإلعتماد

270

مستشفى تثليث العام  -تثليث

271

املستشفى التخصصي للنساء والوالدة واألطفال -أبها

272

مستشفى الوالدة واالطفال بخميس مشيط

273

مستشفى مستشارك الطبي  -خميس مشيط

خاص

274

مستشفى املغربي  -خميس مشيط

خاص

معتمد

275

مستشفى محايل األهلي  -محايل

خاص

معتمد

نوفمبر 2020م

276

مستشفى أبها الخاص  -أبها

خاص

معتمد

ديسمبر 2018م

ديسمبر 2021م

277

مستشفى السعودي األملاني  -خميس مشيط

خاص

معتمد

أغسطس 2018م

أغسطس 2021م

 7يوليو 2018م

278

مستشفى الدكتور غسان نجيب فرعون -خميس مشيط

خاص

معتمد

يناير 2019م

يناير 2022م

 25ديسمبر 2018م

279

مستشفى الحياة الوطني  -خميس مشيط

خاص

معتمد

أكتوبر 2019م

أكتوبر 2022م

 5أكتوبر 2019م

280

مستشفى د .حسن البار للنساء والوالدة واألطفال  -أبها

خاص

اعتماد مشروط

-

-

 24أكتوبر 2020م

281

مستشفى حقل العام -حقل

حكومي

اعتماد مشروط

-

-

 25أكتوبر 2020م

282

مستشفى تيماء العام

حكومي

معتمد

أكتوبر 2018م

أكتوبر 2021م

 30سبتمبر 2018م

283

مستشفى الوجه العام

حكومي

معتمد

أكتوبر 2018م

أكتوبر 2021م

 1أكتوبر 2018م

284

مستشفى ضباء العام  -ضباء

حكومي

معتمد

ديسمبر 2018م

ديسمبر 2021م

 3ديسمبر 2018م

خاص

معتمد

فبراير 2019م

فبراير 2022م

 19يناير 2019م

286

مستشفى امللك خالد  -تبوك

حكومي

معتمد

أبريل 2019م

أبريل 2022م

 17مارس 2019م

287

مستشفى الوالدة واألطفال -تبوك

حكومي

معتمد

يوليو 2019م

يوليو 2022م

 8يوليو 2019م

288

مستشفى امللك فهد  -تبوك

حكومي

غير معتمد

-

-

 13نوفمبر 2018م

رفض اإلعتماد

289

مستشفى أملج العام-أملج

حكومي

غير معتمد

-

-

 11نوفمبر 2018م

رفض اإلعتماد

290

مستشفى الحياة الوطني -جازان

خاص

معتمد

فبراير 2018م

فبراير 2021م

 14يناير 2018م

291

مستشفى العميس االهلي -جازان

خاص

معتمد

أكتوبر 2018م

أكتوبر 2021م

 9أكتوبر 2018م

292

مستشفى صبيا العام

حكومي

معتمد

فبراير 2018م

فبراير 2021م

 22يناير 2018م

293

مستشفى األمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز  -جازان

حكومي

معتمد

أكتوبر 2018م

أكتوبر 2021م

 11سبتمبر 2018م

294

مستشفى أبو عريش العام  -أبو عريش

حكومي

معتمد

يوليو 2019م

يوليو 2022م

 9يوليو 2019م

مستشفى صامطة العام

حكومي

غير معتمد

-

-

 8ديسمبر 2019م

رفض اإلعتماد

مستشفى امللك فهد املركزي

حكومي

غير معتمد

-

-

 17أغسطس 2014م

رفض اإلعتماد

297

مستشفى بيش العام  -بيش

حكومي

غير معتمد

-

-

 18فبراير 2019م

رفض اإلعتماد

298

مستشفى فرسان العام

حكومي

غير معتمد

-

-

 1ديسمبر 2019م

رفض اإلعتماد

299

مستشفى العارضة العام

حكومي

غير معتمد

-

-

 17ديسمبر 2019م

رفض اإلعتماد

300

مستشفى فيفا العام

حكومي

غير معتمد

-

-

 10ديسمبر 2019م

رفض اإلعتماد

301

مستشفى األمراض الصدرية -جازان

حكومي

غير معتمد

-

-

 27يناير 2020م

رفض اإلعتماد

302

مستشفى شرق نجران العام

حكومي

معتمد

سبتمبر 2018م

سبتمبر 2021م

 6أغسطس 2018م

303

مستشفى الوالدة واألطفال-نجران

حكومي

معتمد

يناير 2019م

يناير 2022م

 25ديسمبر 2018م

304

مستشفى امللك خالد بنجران

حكومي

معتمد

يناير 2019م

يناير 2022م

 1يناير 2019م

305

مستشفى القوات املسلحة بنجران

حكومي

معتمد

يناير 2019م

يناير 2022م

 8يناير 2019م

مستشفى شرورة العام

حكومي

معتمد

مارس 2019م

مارس 2022م

 17فبراير 2019م

حكومي

غير معتمد

-

-

 29أكتوبر 2019م

308

مستشفى القاضي التخصصي بنجران

خاص

معتمد

يناير 2019م

يناير 2022م

 21يناير 2019م

309

مستشفى الظافر األهلي -نجران

خاص

معتمد

مايو 2019م

مايو 2022م

 13أبريل 2019م

310

مستـشفى الــشفاء الـطبي  -نجران

خاص

غير معتمد

-

-

 1أبريل 2019م

311

مستشفى امللك خالد  -حائل

حكومي

معتمد

أبريل 2018م

أبريل 2021م

 29يناير 2018م

312

مستشفى سالمات  -حائل

خاص

معتمد

أغسطس 2018م

أغسطس 2021م

 2يوليو 2018م

مستشفى شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية

خاص

معتمد

ديسمبر 2018م

ديسمبر 2021م

 25نوفمبر 2018م

314

مستشفى الوالدة واالطفال  -حائل

حكومي

غير معتمد

-

-

 19أكتوبر 2020م

رفض اإلعتماد

315

مستشفى حائل العام  -حائل

حكومي

غير معتمد

-

-

 18أكتوبر 2020م

رفض اإلعتماد

316

مستشفى دومة الجندل -الجوف

حكومي

معتمد

أبريل 2018م

أبريل 2021م

 13مارس 2018م

317

مستشفى القريات العام  -الجوف

حكومي

معتمد

نوفمبر 2018م

نوفمبر 2021م

 19نوفمبر 2018م

318

مستشفى األمير متعب بن عبد العزيز -الجوف

حكومي

معتمد

أكتوبر 2018م

أكتوبر 2021م

 10سبتمبر 2018م

مستشفى امللك عبد العزيز  -سكاكا

حكومي

معتمد

أكتوبر 2018م

أكتوبر 2021م

 1أكتوبر 2018م

320

مستشفى صوير العام

حكومي

معتمد

يناير 2020م

يناير 2023م

 12يناير 2020م

321

مستشفى الوالدة واالطفال بالجوف

حكومي

غير معتمد

-

-

 18فبراير 2018م

رفض اإلعتماد

322

مستشفى طبرجل العام

حكومي

غير معتمد

-

-

 6يناير 2020م

رفض اإلعتماد

323

مستشفى أبو عجرم العام

حكومي

غير معتمد

-

-

 5يناير 2020م

رفض اإلعتماد

285

295
296

306

منطقة تبوك

منطقة جازان

منطقة نجران

مستشفى األمير فهد بن سلطان  -تبوك

مستشفى حبونا العام  -نجران

307

313

319

منطقة حائل

منطقة الجوف

رفض اإلعتماد

رفض اإلعتماد

