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للصحة حكایة اخرى مع كوریا ، حیث تتنفس الرعایة 

الطبیة نفس عمیق یبعث في النفس الطمأنینة لمستوي 
 الرعایة الصحیة في كوریا .

 
 

تحتوي كوریا على العدید من المستشفیات الحدیثة المتطورة في الرعایة الصحیة خاصة في   العشرین  سنة 
 االخیرة حیث اصبحت ھذه المستشفیات مشھورة جدا .

 
 

تحتوي اغلب الجامعات الكبرى على مستشفى ، في الدول العربیة الزالت كوریا لیست في ضوء المعرفة بالنسبة 
 للمستشفیات والرعایة الصحیة ، وتعتبر كوریا ذات مستوي عالي وجودة  في العالم بالنسبة للطب والمستشفیات .

 
 
 

كما تتوفر مستشفیات للطب البدیل والعالج باالعشاب وبعض ھذه المستشفیات متخصصة في امراض معینة .یوجد 
مترجم یتحدث اللغة العربیة في بعض المستشفیات كما ان اغلب المستشفیات یمكنھا مساعدتك منذ وصولك إلى 

 المطار . 
 
 
 
 
 

االسعار في المستشفیات الكوریة 
واضحة ویمكنك التاكد من السعر 

 بكل دقة .
 
 
 
 
 
 
 

  

 المستشفیات والرعایة الصحیة 
 

Health Tourism 
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تتوفر بعض المستشفیات 

العصریة والحدیثة المتخصصة 
في امراض العمود الفقري وكذلك 

السرطان وامراض المفاصل 
خاصة الروماتیزم وكذلك 

الفحوصات الدوریة وھي ذات 
شھرة جیدة في العالم ، كما ان 
اغلب الدول اآلسیویة یقصدون 

 المستشفیات في كوریا .
 
 
 

كما یقدم لك المستشفى المساعدة 
في الحصول على فیزا في حالة 
تجاوزت  حالتك العالجیة المدة 
 المسموع بھا لالقامة في البالد .

 
 
 

یتوجب علیك زیارة الموقع للمستشفى المقصود اوال ومشاھدة التخصص الذي ترید التواصل معھ ومن ثم ارسال 
التقاریر الطبیة الخاصة بك عن حالتك وقطع التذكرة ویتوجب علیك اخبار المستشفى عن یوم وصولك إلى البالد ، 

 في فترة تواصلك مع المستشفى سوف یتم اخبارك بدقة عن سعر العالج وتفاصیل اخرى خاصة بك . 
 
 
 
 
 
 

كما یتوفر في المطار 
مكتب لمنظمة الصحة 

السیاحیة الكوریة وھو 
خاص لالمور الصحیة 

فقط ویتمثل ذلك في 
ارشادك للمستشفیات ذات 
 الجودة العالیة واالسعار .
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ویمكنك العثور علیھ عند وصولك إلى مطار 
الدولة المقصودة (كوریا ) وفي صالة 

 A-3القادمین مقابل البوابة 
یوجد كونتر تابع لمنظمة الصحة السیاحیة 

 KTOفي كوریا 
اما للذھاب إلى ھذه المنظمة في مدینة 

  سیئول 
 انظر خریطة سیئول التاریخي 

Organization  Korea Tourism  

 

 

 Jonggakمحطة : 
 1خط : 

 5خروج : 

 

Seoul National University Hospital                        مستشفى جامعة سیئول الوطنیة 
 
www.snuh.org                                                        للطب العام وجمیع التخصصات 

Samsung Medical Center                                                مركز سامسونج الطبي 
 
www.samsunghospital.com                                  للطب العام وجمیع التخصصات 

 Kyung Hee University International Medical Service      كیونغ ھي مستشفى جامعة
   

http://inter.khnmc.or.kr                                     للطب العام وجمیع التخصصات 

 

سیئول -بعض المستشفیات ذائعة الصیت في كوریا   

                                  Asan Medical Centerالمركز الطبي اسان                           
 

                                       www.eng.amc.seoul.krللطب العام وجمیع التخصصات      
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                   Konkuk University Medical Center المركز الطبي لجامعة كونكوك     
                 

                                                     www.kuh.ac.kr/engللطب العام وجمیع التخصصات    

 

                                     Seoul St. Mary's Hospitalمستشفى سانت ماري في سیئول  
           

                                               www.cmcseoul.or.krللطب العام وجمیع التخصصات        

               Jaseng Hospital of Oriental Medicineمستشفى للطب الشرقي              
  

     www.jaseng.netالروماتیزم والمفاصل    -عالج العمود الفقري  -الطب الكوري التقلیدي 
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 Seoul National University Hospital Gangnam Center 

 
                                                       www.healthcare.snuh.orgللطب العام وجمیع التخصصات   

 
 

National Cancer Center 
 

                                                      www.ncc.re.kr/englishالمركز الوطني للسرطان   
 
 

JW Plastic Surgery  
 

                                                           www.jwbeauty.net/engالجراحة التجمیلیة    
 
 

Korea University Anam Hospital 
 

                                        w.anam.kumc.or.krللطب العام وجمیع التخصصات            
 
 

Hanyang University Medical Center 
 

                               www.hyumc.com/englishللطب العام وجمیع التخصصات            
 
 

Chung-Ang University Medical Center 
 

                                                          www.caumc.or.kr/engللطب العام وجمیع التخصصات                    
 
 

Severance Hospital 
 

                   www.yuhs.or.kr/enللطب العام وجمیع التخصصات                                 
 

 

Ewha Womans University Medical Center 
 

                                                        www.eng.eumc.ac.krمركز السرطان للمرأة    
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                           Wooridul Hospital Spine & Jointالعمود الفقري والمفاصل                
 www.wooridul.com 

 
              MizMedi Women’s Hospital مستشفى النساء                                                

  www.mizmedi.com 
 
 

                                                                          Yeson Voice Centerجراحة الصوت     
   www.yesonvc.net                                                                                  

 
     Nanoori Hospitalعالج العمود الفقري                                                                        

 www.nanoori.co.kr/eng  
 
 

                                             Wellton Hospitalالروماتیزم والمفاصل                              
 www.wellton.co.kr 

 
 Wonjin Beauty Medical Group 

                                                      www.wonjinbeauty.comالجراحة التجمیلیة             
 
 

    Seoul Central Clinicعالج العقم                       -جلدیة  -جراحة التجمیل  -الفحص الطبي   
 www.scc-health.com/english 

 
               Chaum Medical Clinic جلدیة               -جراحة التجمیل  -الطب الكوري التقلیدي  

                                   www.en.chaum.net  عالج العقم         -عالج العمود الفقري  
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 بعض المستشفیات ذائعة الصیت في انحاء كوریا 

Yeungnam University Hospital - Daegu 
www.yumc.ac.kr 

 للطب العام وجمیع التخصصات

Daegu Fatima Hospital - Daegu 
www.fatima.or.kr 

 للطب العام وجمیع التخصصات

Gachon University Gil Hospital - Incheon 
www.gilhospital.com                                          

الفحص الطبي -الروماتیزم والمفاصل  -عالج العقم  -عالج السرطان  -زرع األعضاء         

Good Gang an Hospital  -  Busan 
www.eng.gang-an.or.kr    

 للطب العام وجمیع التخصصات

 


