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لم یعد االمر صعبا في العثور على مستشفیات ذات جودة 
عالیة وشھرة عالمیة  في االمارات ، فھناك الكثیر من المستشفیات الحكومیة والخاصة تنطبق علیھا الجودة 

 باالضافة للثقة ، وخاصة في كل من دبي وابوظبي .
 

من التطور السریع الذي تشھده االمارات في شتى المجاالت ، اصبح للمستشفیات نصیب عالي جدا ، حیث افتتحت 
 مستشفیات ذات مستویات بجودة عالیة وتطور تكنولوجي ال یستھان بھ .

 
 فھي منافسة  للمستشفیات العالمیة ، وتطمح االمارات لطرح مستشفیات ذات جودة عالیة للسیاحة العالجیة  .

 
في حالة لم تكن مضطرا ، فیتوجب علیك اختیار الجید من المستشفیات ، لعالج الحالة التي تعاني منھا وبدقة 

 متناھیة .
 

 كون متاكد من اختیار المستشفى المناسب . 
 

اذا كانت حالتك تتطلب العمل الجراحي فعلیك بالتواصل مع المستشفى المختص ، واالستفسار عن التكلفة  والمدة ، 
 فال تضع ھذا جانبا وتشرع في العمل .

 
 
 

اذا كنت من دولة اخرى فیمكن 
لبعض  ھذه المستشفیات مد ید 
العون لك ، وذلك بتقدیم خدمة 
 مطار وكذلك توفیر فندق لك .

 
 
 
 

وسوف نتطرق إلى اشھر  
المستشفیات الخاصة في  دولة 

 االمارات . 
 

  
 المستشفیات والرعایة الصحیة في االمارات 

 
Health Tourism in UAE 
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 مستشفى اإلمارات  دبي                                                       -أبوظبي   
Emirates Hospital                                       

www.emirateshospital.ae                                   
 
 
 

    New Medical Centreالشارقة                                  -دبي  -أبوظبي 
 www.nmc.ae                                    

 
 
 

 مستشفى برجیلدبي                                                      -أبوظبي  
Burjeel Hospital                              
www.burjeel.com                              

 
 
 

 مستشفى الزھراءالشارقة                                        -دبي  -أبوظبي 
Al Zahra Hospital                              
 www.alzahra.com                              

 
 
 

 مستشفى جي ام سيالفجیرة                                 -الشارقة  -عجمان 
GMC Hospitals                           

www.gmchospital.com                          
 
 
 
 مستشفى الواحةالعین                                                              

Oasis Hospital, Al Ain                        
 www.oasishospital.org                       

 
 
 

 مستشفى جامعة الشارقةالشارقة                                                     
University Hospital Sharjah                      

 www.uhs.ae                        
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 كلیفالند كلینك أبوظبي                                       أبوظبي

Cleveland Clinic Abu Dhabi 
 www.clevelandclinicabudhabi.ae 

 
 
 

 مدینة الشیخ خلیفة الطبیة                                             أبوظبي
Shaikh Khalifa Medical City  

 www.skmc.ae/ar-sa  
 
 
 

 مستشفى الكورنیش                                             أبوظبي
Corniche Hospital 

 www.cornichehospital.ae  
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 المستشفى األمریكي دبيدبي                                              
American Hospital Dubai 

 www.ahdubai.com 
 
 
 
 

 المستشفى الكندي التخصصيدبي                                          
Canadian Specialist Hospital 

 www.csh.ae 
 
 
 

 مدینة دبي الطبیةدبي                                                  
Dubai Healthcare City 

 www.dhcc.ae 
 
 
 

 مستشفى جبل علي الدولي دبي                                            
CEDARS - Jebel Ali International Hospital 

 www.cedars-jaih.com 
 
 
 

 مستشفى الجراحة العصبیة و العمود الفقريدبي                                  
Neuro-Spinal Hospital 
 www.nshdubai.com 

 للعثور على المستشفیات  في جمیع انحاء  االمارات :
www.moh.gov.ae/ar/About/Pages/ServiceProviders.aspx 

 
أبو ظبي : -ھیئة الصحة   

www.seha.ae/seha/ar 
 

دبي  : -ھیئة الصحة   
  www.dha.gov.ae/Ar 


