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2007 العربي المجتمع دليل  
 
:وإصدار تحرير  

 
إرحّيل – زخريان ميليني  

حداد حنان  
حداد خليل   

 
:الدليل إعداد في ساعد  
مساواة مرآز وإدارة طاقم  

 
:من لكل بالشكر يتوجه مساواة مرآز  

 
  الطفولة مرآز 

  العربيات النساء عن معلوماته قاعدة تصرفنا تحت وضع الذي 
 

العرب األعمال رجال نادي  
  النادي عضوات/أعضاء عن معلومات أعطانا الذي

  
العرب للطالب الدراسي التوجيه جمعية  

عرب ات/تربويين ات/ومستشارين نفسيين ات/أخصائيين عن معلومات تصرفنا تحت وضعت التي  
 

العربية األآاديمية والكلية بيرل بيت آلية  
الكليتين في ات/محاضرين عن معلومات تصرفنا تحت وضعتا اللتان  
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 :التالية لمؤسساتا بدعم أخرى ومشاريع المشروع هذا ينفذ مساواة مرآز
 

 إيبرت فريدريخ صندوق
* 
 موريا صندوق
* 

 المفتوح المجتمع مؤسسة
* 

 ابراهيم صندوق مبادرات
* 

 والدمقراطية االنسان حقوق برنامج – األوروبي االتحاد
* 
 بل هاينريخ صندوق

* 
 إلسرائيل الجديد الصندوق

* 
 بريطانيا اوآسفام

* 
 المتحدة لألمم التابع الدمقراطية صندوق

* 
 اسرائيل في فورد صندوق

 * 
 هولندا - آيرآانكتي
* 

 آوهين ونحميا نعومي صندوق
* 
 ايمن آاترين صندوق

* 
 الكنسّية التطوير خدمات – دي. اي. اي

* 
 بريطانيا - ايليا صندوق

* 
 آنكرآتي صندوق

 
 محفوظة الطبع حقوق

 
اسرائيل في العرب المواطنين لحقوق - مساواة لمرآز  

 
المصدر ذآر الدليل هذا من معلومات تصوير أو نسخ يريد من آل على  

 اإلصدار هذا في والمواقف المعلومات مسؤولية مساواة مرآز يتحمل
 اإلصدار هذا في ورد ما مسؤولية الداعمة المؤسسات تتحمل ال
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 مساواة مرآز ارةوإد طاقم
 

 المرآز طاقم

  مدير - فرح جعفر 

 االجتماعية - االقتصادية الوحدة مدير اقتصادي، – فارس أمين

  اإلجتماعية اإلقتصادية الحقوق مشروع منسقة مدير، نائبة – شلون-بياضي أديال

 موارد وتجنيد دولية مرافعة مدير، نائبة – غريب– لحام رانية

 اإلعالمية شطةاألن منسقة – حداد حنان

 محامية – عقل أبو راجية

 والترجمة اللغوي التحرير -  حداد خليل

 المرئي اإلعالم منسق – آّرام سعيد

 وسكرتارية مكتب إدارة – طبراني رنين

 المعلومات جهاز مسؤولة – إرحّيل زخريان ميليني

  منسق العمل الجماهيري–شادي خليلية 

 جال مكافحة العنصرية والقانون االنساني الدولي استشارة قانونية في م–تامر مصالحة 

  االجتماعية–مرآزة مشروع الحقوق االقتصادية و مديرال مساعدة نائبة –حنان يوسف 

 موارد مرافعة دولية وتطوير -المدير  مساعد نائبة –ثائر أبو راس 

  مساعد برامج ومرافعة دولية–عالء أشقر 
 

 مساواة مرآز ادارة

 "الطفولة "مرآز ومديرة االدارة، رئيسة - اسبنيولي نبيلة 

 محام - شويري شادي

 محام – نّحاس ألبير

 طبيب – جّمال أنور. د

 اإلنسان علم في مختص – فوراني خالد. د

 محام – غزاوي أحمد

محاممحاسب و –طارق بشير 
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 5          المحتويات

 9        مساواة مرآز في ونصتخم

 10        ةالسياسي باألحزا: األول القسم

                                     11     ممثلة غير وأخرى البرلمان في مثلةم أحزاب -              

 13       العربية المحلية السلطات: الثاني القسم

   14       المحلية السلطات رؤساء -               

   18       المحلية السلطات ات/محاسبو -               

   21       المحلية السلطات ات/مهندسو -               

                                     24      االجتماعي الرفاه أقسام ات/مديرو -               

                                     27       المعارف أقسام ات/مديرو -               

  30      العربية المحلية السلطات في نساء -               

                                     30         قدم آرة فرق -   

 31  وجامعات أبحاث معاهد في ات/وأآاديميون ات/وباحثون ات/محاضرون :الثالث القسم

 32        وجماهيرية ميةتنظي إستشارة -

 32        بيولوجيا -ميكرو بيولوجيا، -

 33          تكنولوجيا -بيو -

 33         آيمياء آيميا، -بيو -

 34          الجينات علم -

 35         مدن وتخطيط جغرافيا -

 35      إسالمية علوم ،األوسط الشرق تاريخ ،تاريخ -

 37         خاص تعليم تعليم، -

 40        ات/تربويين وإرشاد تفتيش -

 41        ات/تربويون ات/مرشدون  -

 41           زراعة -

 42           إقتصاد -

 43          سياسية علوم -

 44          بحرية ثقافات -

 44        ورياضيات إحصاء وتقييم، قياس -

 44         وحاسوب رياضيات -

 46           هندسة -

 46          موسيقى -

 46           قضاء -
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 47          جتماعا علم -

 48         االجتماعي االنسنة علم -

 48          إجتماعية خدمة -

 49           فلسفة -

 49           فيزياء -

 50          نفس علم -

 52          اإلجرام علم -

 52       الطرق وعلى والورشات المصالح في أمان -

 52         عربي وأدب عربية لغة -

 55          انكليزية لغة -

 56          عبرية لغة -

 56          مقارن أدب -

 56         الفنية السيرة مسرح -

 57           إعالم -

 58         طب: الرابع القسم

 59      مختصون وأطباء عربية مستشفيات -               

 59     طبية آليات في ات/ومختصون ات/باحثون -               

                                     61      مختصات طبيبات/ مختصون أطباء -    

 76       الصحة مجال في عامالت نساء -   

  78       التخصص مجال حسب نساء: الخامس القسم

 79          إدارة -               

 81         استشارة -               

 82         اقتصاد -              

  82         أبحاث -              

 83          تعليم -              

 86         سياقة معلمات -              

 86        مجموعات إرشاد -              

 87          قضاء -              

 88          عالج -              

 89         نفس علم -              

  90         إجتماعية خدمة -              

 91         جماهيري عمل -              
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 93         هندسة -              

   94      ات/تربويون ات/مستشارون: السادس القسم

  95       ات/تربويون ات/ارونمستش -               

 106         جمعيات: السابع القسم

 107        االنسان قحقو جمعيات -               

    108        وتعليم تربية جمعيات -               

 109        عليا ومعاهد آليات  -   

 109         أبحاث مراآز -               

 111        يةاجتماع جمعيات  -   

   112         بيئية جمعيات -               

 112        نسائية جمعيات -               

 115        النقب في جمعيات -               

 116       وفنية ةيثقاف ومراآز جمعيات -               

  119       مختلطة مدن في فاعلة جمعيات -               

 120         )عام( جمعيات -               

               121         دينية جمعيات -   

 122   العربية اليهودية العالقات لتطوير وجمعيات انسان وحقوق سالم جمعيات -

 127         آنسية محاآم -   

 127       الدرزية الشرعية محاآمال -   

 127       اإلسالمية الشرعية محاآمال -   

 128       عرب أعمال نساء/ رجال: الثامن القسم

   129       عرب أعمال نساء/ رجال -             

 134         صحافة: التاسع القسم

 135         عربية صحافة -             

 141       االنترنت شبكة في أخبار مواقع -             

 141        رفيهوت ثقافة مواقع -             

 142       االنترنت على العربية وقرانا مدننا -   

 143       ومجالت تخصصةم دورّيات - 

                                   143     العبرية االعالم وسائل في عرب ات/صحافيون -             

144    وعالمية عربية أجنبية اعالم وسائل في عرب ات/صحافيون -             
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145       وتصميم تسويق ترجمة،: العاشر القسم

 146         ات/مترجمون - 

 147    العربي للمجتمع وتسويق صحفية واستشارة إعالنات مكاتب - 

148                               غرافي تصميم - 

                  148         نشر دور - 

 149        وفنون ثقافة: شرع الحادي القسم

  150       فنية ومراآز فرق ،مسارح -            

  151         آاتبات/آتاب -

 154      )وسينما تمثيل موسيقى،( ات/فنانون -

 158      والتمثيل الفن حقل في العامالت نساءال -

 159         حفالت متعهدو - 

 160      تا/ورسامون ات/تشكيليون ات/فنانون - 

      163     الروسية يتحدثون عرب مواطنون: عشر الثاني القسم

 164       الروسية يتحدثون عرب مواطنون - 
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 مساواة مرآز في صونتخم
 
 

 
 :إدارة أعضاء

  

 

  األلكتروني والبريد التخصص مجال هاتف االسم
وتوجيه ةالعربي األقلية حقوق االتصال، مجال في مختص مدير، 6877212-054: خليوي فرح جعفر

com.mosawa@rannet                                     مهني دراسي
 البشرية الموارد وتنمية االقتصادية الحقوق وحدة مدير 5715726-050: خليوي فارس أمين

                                                      il.net.aminf@zahav
-بياضي أديال
 شلون

العربية المحلية السلطات في بشرية موارد تطوير مشروع مرآزة 3940090-052: خليوي
com.adellabiadi@yahoo                                   والجمعيات

-لّحام رانية
 غريب

السياسة على للتأثير دولية آليات دولية، ومرافعة موارد تجنيد 4880525-052: خليوي
 الداخلية

                                 com.rania_mossawa@yahoo
 للجمعيات االجتماعية القتصاديةا ةللوحد قضائية مستشارة 4354276-052: خليوي عقل راجية

com.rajyaakel@gmail
 سياسية اتصاالت اختصاص م،اإلعال منسقة 5787138-052: خليوي حداد حنان

com.mossawa@gmail.h.Haddad
                        والترجمة اللغوي التحرير 5682821-052 :خليوي حداد خليل

com.khalilhadad@gmail 
نساني  قانونية في مجال مكافحة العنصرية والقانون االاستشارة 4446892-050: خليوي تامر مصالحة

 الدولي
com.tmassalha@gmail

 تخصصات/ ألكتروني بريد  هاتف االسم
 5581709-050: خليوي اسبنيولي نبيلة

 7745577-054: خليوي
 6453943-04: هاتف
 6566386-04: فاآس

com.altufula@rannet
األقلية األطفال، بحقوق مختصة نسائية، نشاطات نفسية، أخصائية
 العربي العالم وفي اسرائيل في الفلسطينية

 
 5676224-050: خليوي شويري شادي

 5582780-052: خليوي
 9810066-04: هاتف
 9919253-04: فاآس

 محام
il.net.shadiadv@netvision

 

 4261191-054: خليوي نّحاس ألبير
 8667799-04: هاتف
 8662199-04: فاآس

 محام
il.net.nahas@zahav

 

8661255-04: هاتف جّمال أنور. د  
8351666-04: هاتف  
 8351626-04: فاآس

 وجنس جلد أمراض طبيب
 

 8314108-04: هاتف فوراني خالد
 8193648-054: خليوي

 االجتماعي األنسنة بعلم مختص
edu.@columbia2142Kf

 محام 4974714-054: خليوي غزاوي أحمد
com.ganemga@hotmail

 MBA محاسبمحام و 8176868-052: خليوي طارق بشير
 coml.basher@gmail.tarek
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السياسية األحزاب
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 أحزاب ممثلة في البرلمان وأخرى غير ممثلة
 

 الحزب اسم
 /الكنيست أعضاء
 قياديين

ألكتروني بريد/ سفاآ هاتف العنوانبرلماني مساعد  

 جرايسي برهوم برآة محمد
050-9050609 

 دبي ابو ساهر
050-9050608 

 شفاعمرو
20200 
 الكنيست
 القدس

02-6408418 
02-6408419 

 

02-6408911 
mbarakeh@knesset.gov.il 

 سويد حنا. د
050-3352300 

 

 سويد سامر
050-3352301 

 اهللا صنع بالل
050-3352302 

 6753938-02 عيلبون
02-6753816 

02-6496163 
hswaid@knesset.gov.il 

 

 الدمقراطية جبهةال
 والمساواة للسالم

 
 في الكتلة مكتب

 مساعدة – الكنيست
 5408547-050 داليا

 حنين دوف
050-9018080 

 ليفني يوني
050-6230249 

 شبيطة أمجد
050-6230237 

 سربي نيطع
 للشؤون المساعدة(

 )البيئية
052-8853105 

 الكنيست
 القدس

02-6753850 
02-6753851 

02-6753931 
dhanin@knesset.gov.il 
 

 بيرقدار طارق نّفاع سعيد
054-4290725 

 ذياب موسى
054-4290726 

  الكنيست
 القدس

02-6408380 
054-4290729 

02-6408925 
snafaa@knesset.gov.il 

 زحالقة جمال. د
054-6656606 

 منصور رامي
054-6656605 

 الكنيست
 القدس

02-6753101 
 

02-6753182 
jzhalka@knesset.gov.il 

 الوطني التجمع
 الدمقراطي

 خطيب موسى ريم طه واصل
054-6656603 

 أمارة علي
054-6656602 

 آنا آفر
16930 

02-6496519 
 

02-6496595 
wtaha@knesset.gov.il 

 

 الصانع طلب
 الدمقراطي الحزب ممثل

 العربي

 القصيصي آايد
054-5336467 

 6753812-02 اللقية
02-6753813 

02-6496160 
telsana@knesset.gov.il 

 طيبي أحمد. د
 للتغيير العربية الحرآة ممثل

 ليمالح عبد آفاح
050-6268777 

 4539 .ب.ص
40400 الطيبة

02-6408335/6 
 

02-6496199 
atibi@knesset.gov.il 

 عبداهللا ابراهيم الشيخ
  صرصور

 اإلسالمية الحرآة ممثل
 الجنوبي الشق

 صرصور شاهين
054-4319112 

 حسيني عيسى
052-4294450 

 510 .ب.ص
 قاسم آفر

 49940 

052-5698520 02-6408910 
03-9370529 

 العربية القائمة 
 الموحدة

 
 آفاح :الكتلة مرآزة
سميرو حمدان :مدير
 وةقلنس

054-4230138 
050-5230138 

 
 زآور عباس 

 اإلسالمية الحرآة ممثل
 الجنوبي الشق

052-5698541 

 زبيدات محمد
050-5763679 

 جمل أدهم
052-3863969 

02-
6753878/9 

052-5698541 02-6496189 
04-9916996 

azakoor@knesset.gov.il 
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 الحزب اسم
 /الكنيست أعضاء
 قياديين

 مساعد
 برلماني

ألكتروني بريد/ سفاآ هاتف العنوان  

 نائب  ،صليبي سهيل
 الحرآة  عام أمين 

 

 435 ب.ص 
 الكروم مجد

20190 

054-4589864 
04-9587933 

9587933-04: فاآس  البلد أبناء حرآة 
 
 
 في تمثيل لها يوجد ال

 الكنيست
 – اريةإغب رجا

 الحرآة سكرتير

 109. ب.ص 
 الفحم أم

:الناصرة في فاآس 052-3703656  
04-6464107 

  صالح رائد الشيخ
  الحرآة رئيس

 118. ب.ص 
 30010 الفحم أم

 -اإلسالمية الحرآة  050-2040841
 الشمالي الشق
 في تمثيل لها يوجد ال

 الكنيست
 6516008-04 7953863-050 16930 آنا آفر   خطيب آمال الشيخ

 شحبري الهام حلو نادية العمل حزب
054-2069015 

 6753856-02 الكنيست
02-6753857 

02-6496179 
nadiachilo@gmail.com 
dover.hilo.@gmail.com 

 مجادلة غالب العمل حزب
 الرياضة روزي

 والفن والثقافة

 أبو اسماعيل
 فرخ

050-6231003 
 يحيى رندة
 الحاج

052-5205837 

 6753369-02 6753185-02 الكنيست
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 العربية المحلية السلطات
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 المحلية السلطات رؤساء
 

/ المجلس اسم
 البلدية

 العنوان فاآس هاتف الرئيس اسم

 السلطات ءرؤسا لجنة
 العربية المحلية

 خطيب شوقي
054-8010200 

 الناصرة  - الورود حي 5462. ب.ص 04-6013322 04-6013323
net.k2alcci@nazareth

 سليم جبر  غوش أبو
 050-7619785 

02-5332895 
 

02-5332894 
 

 90805 ميكود غوش أبو 40042. ب.ص

 بطنإ
 المحلية اللجنة

 نعراني خالد
054-4394852 

 20400 إبطن 16 . ب.ص 04-9849116 04-9849116

  دراوشة السالم عبد  إآسال
050-5232577 

04-6455807 
04-6554339 

 16920 ميكود إآسال  6 .ب.ص 04-6550906

  الفحم أم
 بلدية

  الرحمن عبد هاشم
050-5291184 

04-6314691 
04-6119000 
04-6119020 
04-6119003 

04-6314534 
04-6312765 

 

 30010 ميكود الفحم أم  1090 .ب.ص

 مشلب نهاد  سنان أبو
050-7444245 

04-9568800 
04-9568805 

04-9568838 
 

 24905 ميكود سنان أبو 16 .ب.ص

 سليمان أسعد صالح نجيدات – البعينة
054-4705687 

 16924 جيداتن – البعينة 2 .ب.ص 04-6730301 04-6705084

 غدير حسن  المكسور بير
054-5303909 

04-9865702 
04-9866087 

 17925 ميكود المكسور بير 410 .ب.ص 04-9869849

 وعين معاوية برطعة،
 السهلة

 آبها رياض
050-3253378 

04-6257701 
04-6257706 

 30023 برطعة 500 .ب.ص 04-6257702

 زبيدات منير  طبعون بسمة
050-2308930 

04-9832403 
04-9836769 

 36008 ميكود طبعون بسمة 6030 .ب.ص 04-9531398

 جت - الغربية باقة
 بلدية

 6381223-04 )معّين (يتسحاق بيلد
04-6383402 
04-6383348 

04-6382510 
 

 30100 ميكود  الغربية باقة 191 .ب.ص

 قبالن يوسف  جن بيت
050-5610107 

04-9802220 
04-9802079 

04-9802240 
 

 84160 ميكود جن بيت 751 .ب.ص

 عودة فايق  جلجولية
050-5389512 

03-9397493 
03-9396791 

 45850 ميكود جلجولية 03-9396069

 عّماش مراد الزرقاء جسر
052-2360015 

04-6261814 
04-6260047 

 37858 ميكود الزرقاء جسر 1 .ب.ص 04-6360046

 علم هنري  الجش
052-3275201 

04-6989107 
04-6987722 

 13872 ميكود الجش  7 .ب.ص 04-6980401

 آّيال عفيف المكر - جديدة
054-8088546 

04-9964094 
 

 25105 ميكود المكر – جديدة 879 .ب.ص 04-9964370

 )معّين (عّمار نديم   جولس
 

04-9963443 
04-9963423 

 24980 ميكود جولس 67 .ب.ص 04-9962238

 حسين سمير  حنا دير
 052-8744250 

 24973 ميكود حنا دير 18224 .ب.ص 04-6782013 04-6782039

 المجلس سكرتير  دبورية
 درويش محمد

052-3725471 

04-6701890 
 

04-6701996 
04-6702307 

 16910 ميكود دبورية 5 .ب.ص

 حّسون أآرم عسفيا- الكرمل دالية
054-4383351 

04-8396102 04-8394301 
 

 30056 ميكود الكرمل دالية 13 .ب.ص
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/ المجلس اسم

 البلدية
 العنوان فاآس هاتف الرئيس اسم

  زيمر
 

 دقة فتحي
 052-8663412 

09-8743569 
09-8743302 
09-8743580 
09-8743578 

09-8743659 
 

 38828  ميكود زيمر

 الهيب حسن  الزرازير
052-6222780 

04-6415522 
04-6415523 
04-6415493 

 10600 ميكود نهالل 81 .ب.ص 04-6415526

 85730  ميكود حورة  1 .ب.ص 6510985-08 6512086-08 النباري محمد. د حورة
 الدين خير رآاد  حرفيش

 050-574040 
04-9977473 
04-9972951 

04-9997527 
04-9979103 

 25155 ميكود حرفيش 1 .ب.ص

 قاسم وسيم  الطيرة
 )البلدية عام مدير(

 

09-7751424 
09-7751405 
09-7751416 

09-7935892 
09-7751423 

 44915 ميكود الطيرة

 الهيب حسين  الزنغرية طوبا
052-6558033 

 ميكود الزنغرية طوبا 1 .ب.ص 04-6937305 04-6937102
12310 

 الهيجاء أبو عادل  طمرة
052-5693330 

04-9946526 
04-9946627 

 

04-9945584 
04-9940649 
04-9943529 

 24930 ميكود طمرة 63 .ب.ص

 40400 ميكود الطيبة 1 .ب.ص  7993399-09 7992590-09 يحيى حاج الحكيم عبد  الطيبة
 16950 ميكود طرعان 49 .ب.ص 6414016-04 6414000-04  عدوي مازن  طرعان
 خطيب شوقي الناصرة يافة

054-8010200 
04-6557544 
04-6557555 

 16955 ميكود الناصرة يافة 04-6559384

 24967 ميكود يرآا 1 .ب.ص 9561761-04 9568111-04 سالمة رفيق يرآا
 سعد اهللا جاد جت - يانوح

 
04-9972542 
04-9997021 

 25145 ميكود تج يانوح 04-9572170

 الحليم عبد ابراهيم  مندا آفر
054-6724000 

 

04-9864710 
04-9508040 
04-9508090 
04-9508371 

 17907 ميكود آفرمندا 1089 .ب.ص 04-9863373

 عيسى سامي  قاسم آفر
050-5348825 

03-9370548 
03-9379445 

03-9370078 
 

 39940 ميكود آفرقاسم

 حّجوج فنّوا  الهيجاء أبو آوآب
052-4488844 

04-9998624 
 

 ميكود الهيجاء أبو آوآب 316 .ب.ص 04-9998406
20185 

 عاصي أيوب  برا آفر
054-3100180 
052-5522300 

03-9389173 
03-9382112 

 

 45863 ميكود آفربرا 700 .ب.ص 03-9382018

 توما عوني  ياسيف آفر
 050-5258235 

04-9962529 
04-9967345 
04-9962529 

24908 ميكود آفرياسيف 994 .ب.ص 04-9961801

 نبسو جالل آما آفر
050-7603616 

04-6760772 
04-6760775 

 15235 ميكود آفرآما 403 .ب.ص 04-6760989

 يحيى زهير قرع آفر
050-5234088 
052-5613465 

04-6356730 
04-6356724 
04-6356059 

04-6355195 
04-6358067 

 30075 ميكود آفرقرع 1 .ب.ص

 مارةأ حيرب آنا آفر
050-5568582 

 

04-6516311 
04-6517741 
04-6516181 

 16930 ميكود آفرآنا 04-6516251

 نصرالدين نبيه آفرسميع - آسرى
050-5238415 

04-9873093 
04-9872488 

 آفرسميع – آسرى 396 .ب.ص 04-9873483
 25185 ميكود
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 العنوان فاآس هاتف الرئيس اسم البلدية/ المجلس اسم
 آعبية زيدانحجيرات طباش – آعبية

050-6247982 
04-9531748 04-9531976 

04-9531968 
 اشطّب – آعبية 263 .ب.ص

 30925 حجيرات
 بقاعي حسن آابول

054-6763377 
04-9946493 
04-9945795 
04-9946396 

04-9947971 
04-9945818 

  آابول 1 .ب.ص
 24963 ميكود

 ربيعة أبو سالم آسيفة
050-5223760 

 السبع بئر 6421 .ب.ص 08-9972731 08-9972720
84162 

 األسد أحمد اللقية
050-5736385 

08-6512361 
08-6512360 

 ميكود اللقية 6126 .ب.ص 08-6512363
84160 

 عّساف يفتح معليا
050-3812660 

04-9972591 
04-9979522 
04-9979333 

 ميكود معليا 185 .ب.ص 04-9972590
25140 

 دغش زياد المغار
057-7723189 

04-6786333 
04-6786393 

04-6784562 
04-6781038 

 14930 ميكود 3 .ب.ص

 عوض قاسم المزرعة
052-8981810 

04-9820104 
04-9830104 

 25230 كودمي المزرعة 04-9822559

 سنح محمد المشهد
 

04-6519092 
04-6519040 

 16967 ميكود المشهد 04-6412878

 جرايسي رامز الناصرة
054-6747200 

04-6459200 
04-6459213 

 ميكود الناصرة 31 .ب.ص 04-6554502
16100 

 مطر عمر نحف
054-7511555 

04-9987140 
04-9986648 

 ميكود نحف 639 .ب.ص 04-9985693
20137 

 ابراهيم نايف  ساجور
050-8430401 

04-9886880 
04-9989786 

 ميكود ساجور  646 .ب.ص 04-9885032
20130 

 بشير محمد  سخنين
052-8901440 

04-6788888 
04-6788800 

 ميكود سخنين 35 .ب.ص 04-6788813
20173 

 )معّين( اسيا مارك  عبلين
050-4765278 

04-9866594 
 

04-9869192 
 

 ميكود عبلين 2202 .ب.ص
30012 

 زيد أبو سمير  عيلبون
 057-6625606 

04-6786407 
04-6789444 

 ميكود عيلبون 1 .ب.ص 04-6785550
16972 

  راس أبو ابراهيم  عيلوط
054-8142429 

 ميكود عيلوط 1356 .ب.ص 04-6564224 04-6565115
16970 

 مرزوق جميل  عرعرة
054-4410908 

04-6351644 
04-6357888 

 30026 ميكود عرعرة 04-6352595

 النقب عرعرة
 عرار أبو نايف

050-5200059 
 السبع بئر  6192 .ب.ص 08-9972311 08-9959110

84911 

 ليل أبو محمود  ماهل عين
050-5234329 

04-6086800 
 

 ماهل عين 1341 .ب.ص 04-6469532
 17902 ميكود

 12432  ميكود 123 .ب.ص 9682138-04 9682138-04 مغربي أسعد قنيا عين
 عاصلة علي  عرابة

052-6919919 
 

04-6744208 
04-6744238 
04-6741743 
04-6741237 

 ميكود عرابة 10 .ب.ص 04-6744616
24945 

 خير محمد  البقيعة
 050-7334591 

04-9570701 
04-9977679 
04-9976105 

04-9571821 
04-9572914 

 

 ميكود البقيعة 6 .ب.ص
24914 

 بأيو جورج  فسوطة
054-4616994 

04-9871040 
04-9870228 

 ميكود فسوطة 1 .ب.ص 04-9870304
25170 

  مواسي الرؤوف عبد  الفريديس
050-2030999 

 ميكود الفريديس 1266 .ب.ص 04-6390655 04-6399025
30898 
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/ المجلس اسم
 البلدية

 العنوان فاآس هاتف الرئيس اسم

 تكروري يوسف  قلنسوة
052-5244448 

09-8780757 
09-8780764 
09-8780243 

 ميكود قلنسوة 1 .ب.ص 09-8781202
42837 

 القريناوي طالل  رهط
 050-5242094 

08-9914805 
08-9914811 
08-9918177 

 85375 ميكود رهط 8 .ب.ص 08-9919513

 غزاوي عفيف  الرامة
050-2719199 

04-9581881 
04-9580996 
04-9856587 

 ميكود الرامة 2 .ب.ص 04-9905610
30055 

 زيدان جمال  الرينة
050-5552557 

04-6015003 04-6555610 
04-6465662 

 16940  ميكود الرينة

 دير الكروم، مجد( الشاغور

 )والبعنة األسد
 دباح صالح أحمد

054-9222222 
04-9582692/3 

 مكتب مدير – دباح جاد
050-6358090 

 ميكود الشاغور 513 .ب.ص 04-9986774
20189 

 شحيبر فيصل شعب
 050-6598761 

 20165 ميكود شعب 1 .ب.ص 04-9888522 04-9883437

 ياسين عرسان  شفاعمرو
054-4208855 

 ميكود شفاعمرو 3 .ب.ص 04-9059102 04-9059111
20200 

 معّمر أبو عامر  السالم شقيب
 057-7777025 

 ميكود السبع بئر 804 .ب.ص 08-6287742 08-6287733
20170 

 أسعد السالم بدع  شبلي
 050-5214191 

04-6765644 
 6769477-04 مباشر

  ميكود شبلي 266 .ب.ص 04-6769070
16805 

 األعصم عناد  السبع تل
050-5510481 
08-6293949 

08-6460711 
08-6469757 
08-6293901 

08-6293955 
08-6293943 

 ميكود السبع تل 3 .ب.ص
84950 
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 المحلية السلطات ات/محاسبو
 

  العنوان فاآس هاتف محاسب المجلس اسم
 الشيخ رايق سنان أبو

057-5292072 
04-9568808 

 
04-9568839 

 
 24905 ميكود أبوسنان 16 .ب.ص

 سديه ايتان  غوش أبو
057-7297647 

02-5332890 
  105 وحدة

 ميكود غوش أبو 40042. ب.ص 02-5332894
90805 

  قرمان توفيق الفحم أم
050-5291135 

04-6313785 
04-6119007 

 30010 ميكود الفحم أم 1090  .ب.ص 04-6311460

  دراوشة جمال  إآسال
050-5389599 

04-6550905 
 

 16920  ميكود إآسال 6  .ب.ص 04-6550906

 زهوة سلمان فايز بقعاثا
054-8083402  

04-6985038 
 

 12437 ميكود بقعاثا 04-6982060

  حجيرات أحمد المكسور بير
054-7705066 

04-9865702 
 

 ميكود المكسور بير 410 .ب.ص 04-9869849
17925 

 سعد هادي جن بيت
050-9022316  

 84160 ميكود جن بيت 751 .ب.ص 04-9803435 04-9802220

 نائب – خليل ناصر الشاغور – البعنة
 دباح عزات

054-7634289 
054-2270166 

 20189 ميكود البعنة 513 .ب.ص 04-9986774

 وعين اويةمع برطعة،
 السهلة

 بأعمال قائم
 بدران زيدان

04-6257701 
050-5732403 

 30023 برطعة 500 .ب.ص 04-6257702

 9534492-04  زبيدات عطية طبعون بسمة
052-5797616 

 ميكود طبعون بسمة 6030 .ب.ص 04-9532443
36008 

 شلبي لؤي المرج بستان
052-5498822 

04-6424555 
 

 ميكود المرج ستانب 1072 .ب.ص 04-6421556
18550 

 16924 نجيدات – البعينة 2 .ب.ص 6730301-04 6705084-04  دالشة مروان نجيدات - البعينة
 شرقية نبيه  جت - الغربية باقة

054-2031166 
04-6381223 

 
 ميكود الغربية باقة 901 .ب.ص 04-6383069

30100  
  حجلي سعيد  جولس

050-5310686 
04-9964094 
04-9964830 

 24980 ميكود جولس 67 .ب.ص 04-9964370

 6989980-04  زآنون جورج   الجش
052-6342264 

 13872 ميكود الجش 7 .ب.ص 04-6980401

 45850 ميكود جلجولية 9396791-03 9396499-03 تتري سعيد جلجولية
 عياط عبد الزرقاء جسر

052-8061111  
04-6361198 

 
37858 يكودم الزرقاء جسر 1 .ب.ص 04-6363834

  عزايزة وجيه  دبورية
052-6035458 

04-6702243 
 

 16910 ميكود دبورية 5 .ب.ص 04-6701996

 دباح عزات الشاغور األسد دير
  محاسب

054-2270166 
04-9888522 

 20188 ميكود األسد دير 513 .ب.ص 04-9989591

 – منصور ناهدة عسفيا  -الكرمل دالية
054-4641151 

04-8391678 
 

   ميكود الكرمل دالية 13 .ب.ص 04-8392465
30056 

  حبيب أسامة  حنا دير
052-5403000 

04-6782039 
 116 رقم وحدة

  ميكود ديرحنا 18224  .ب.ص 04-6780589
24973 

 مدلج خالد زيمر
050-5280163 

 38828 ميكود زيمر 09-8743659 09-8743303

 قاسم تيسير  الزرازير
054-2115523 

04-6415522 
 

 10600 ميكود نهالل 81 .ب.ص 04-6415526

 85730  ميكود حورة 1  .ب.ص 6510985-08 6512086-08 مزوز باروخ  حورة
  روديط عامر  حرفيش

 050-5244791 
04-9570003 

 
04-9574559 

 
 25155 ميكود حرفيش 1 .ب.ص

 هيب ناصر  الزنغرية طوبا
050-5267802 

04-6937102 
 

 ميكود الزنغرية طوبا 1  .ب.ص 04-6937305
12310 

  عواد خالد  طمرة
052-5693331 

04-9948228 04-9943435 
 

 24930 ميكود طمرة 63  .ب.ص
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/ المجلس اسم
 البلدية

 العنوان فاآس هاتف محاسب

 عدوي محمد طرعان
057-666530 

04-6414006 
 

 16950 ميكود طرعان 49 .ب.ص 04-6414011

 7751402-09  فضيلي ثابت  الطيرة
09-7938792 

09-7935969 
09-7751423 

 44915  ميكود الطيرة

 جبارة الحكيم عبد  الطيبة
052-2358448  

 40400  ميكود الطيبة 1  .ب.ص 09-7993399 09-7996899

 25145 ميكود جت يانوح 9973335-04 9997021-04 برآات سليم جت يانوح
 9560121-04  حلبي جوهر  يرآا

050-5207417 
 24967  ميكود يرآا 1  .ب.ص 04-9561761

 6557510-04  مرجية سامي   الناصرة يافة
054-7708500 

 16955  ميكود الناصرة يافة 04-6557541

 9946396-04  رّيان قاسم  آابول
054-6763388 

 24963 ميكود آابول 1 .ب.ص 04-9945818

  قاسم محمود  الهيجاء أبو آوآب
052-8511350 

04-9998081 
 

 الهيجاء أبو آوآب 316 .ب.ص 04-9998406
20185 

 9872488-04  نصرالدين مهدي  سميع آفر – آسرى
050-5580089 

 25185  ميكود آسرى 396  .ب.ص 04-9873483

 شّداد فطين طباش آعبية
 

04-9531748 
054-5911127 

04-9531976 
04-9531968 

 ميكود طباش آعبية 263 .ب.ص
30925 

 9389173-03  رّيان فيصل  برا آفر
052-5522311 

 45863  ميكود آفربرا 700 .ب.ص 03-9026259

 6517741-04  حكروش بسام  آنا آفر
054-6414944 

 16930  ميكود آفرآنا 04-6516251

 9370548-03 اسماعيل عامر قاسم آفر
03-9379445 

03-9370078 
 

 39940 ميكود آفرقاسم

 6356730-04  عالوي محمود  قرع آفر
050-8697030 

 030075  ميكود آفرقرع 1  .ب.ص 04-6355195

  عوض عزمي  ياسيف آفر
050-5514873 

04-9968550 
 

  ميكود آفرياسيف 994 . ب.ص 04-9562669
24908 

 ربيعة أبو سالم آسيفة
050-5223760 

 84162 السبع بئر  6421  .ب.ص 08-9972731 08-9972724

  حّلومة عدنان  مندا آفر
054-6724004 

04-9863917 
04-9863918 

17907  ميكود آفرمندا 1089  .ب.ص 04-9863053

 حاوخوت عزمي  آما آفر
052-5227450 

04-6760775 
052-2857403 

 15235  ميكود آفرآما 403  .ب.ص 04-6769595

 6512367-08  غنيم أبو زياد اللقية
050-6559858 

 84160  ميكود اللقية 6126  .ب.ص 08-6512363

 6981137-04  محمود حسن شمس دلمج
050-7648250 

 12438 ميكود شمس مجدل 1  .ب.ص 04-6982111

 سورآورون ماريو  المزرعة
052-4589269 

04-9820104 
04-9825922 

04-9520562 
 

 25230 ميكود المزرعة

 الرازق عبد جمال المكر - جديدة
054-4831884 

04-9964094 
 

 ميكود كرالم جديدة 879 .ب.ص 04-9964370
25105 

 6781037-04  غانم محمود  المغار
054-4663475 

04-6784562 
04-6781038 

 14930  ميكود المغار 3  .ب.ص
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  العنوان فاآس هاتف محاسب المجلس اسم
 معلم جوني  معليا

050-3812661 
04-9975333 

050-8892661 
 25140  ميكود معليا 185  .ب.ص 04-9972590

 الحص غسان  المشهد
 

04-6519092 
050-7766192 

 16967  ميكود المشهد 04-6412878

 9589185-04  فّطوم الكريم عبد  نحف
054-4583229 

 20137  ميكود نحف 639  .ب.ص 04-9988249

 6459218-04  جدع جيفري  الناصرة
054-5419218 

 16100 ميكود الناصرة 31  .ب.ص 04-6459302

  اهرظ فندي  ساجور
050-7371876 

04-9886880 
 

 20130 ميكود ساجور 646 .ب.ص 04-9885032

 غنطوس ميشيل  سخنين
052-8901450 

04-6788832 
 

 20173  ميكود سخنين 35 .ب.ص 04-6788813

 عّواد باسم عبلين
050-5517976 

04-9866594 
 

04-9869192 
 

 30012 ميكود عبلين 2202 .ب.ص

 ليل أبو اتمح  ماهل عين
050-5903430 

04-6086800 
 

 17902 ميكود 1341.ب.ص 04-6469532

 6744208-04  قراقرة حنيف  عرابة
052-6500678 

 24945  ميكود عرابة 2  .ب.ص 04-6744616

 6357856-04  يونس جاد عرعرة
052-2486535 

 30026 ميكود عرعرة 04-6352595

 النقب عرعرة
 محاميد فياض

050-5647464 
 84911 السبع بئر  6192 .ب.ص 08-9972311 08-9959110

 راس أبو صبري  عيلوط
054-5211000  

04-6565115 
 

 16970 ميكود عيلوط 1136  .ب.ص 04-6564224

 6782123-04  زريق حسام  عيلبون
052-6440197 

 16972 ميكود عيلبون 1  .ب.ص 04-6785550

 علي شكيب  البقيعة
 

04-997769 
 

 24990  ميكود البقيعة 6  .ب.ص 04-9976184

  منصور جورج  فسوطة
054-4241205 

04-9871040 
 

 42837  ميكود فسوطة 1 .ب.ص 04-9870304

 حسين صالح الفريديس
052-3214079 

30898 ميكود الفريديس 1266 .ب.ص 04-6390655 04-6399025

 42837 ميكود قلنسوة 8780208-09 8781202-09 مدلج خالد قلنسوة
 9581881-04 مويس ناصيف الرامة

04-9580996 
04-9856587 

 30055 ميكود الرامة 2 .ب.ص 04-9905610

 9914830-08  دعابس أبو سالمة  رهط
050-5496144 

 85357  ميكود رهط 8  .ب.ص 08-9919286

  فّراج شوقي  الرينة
052-2971477 

04-6015003 04-6555610 
 

 16940  ميكود الرينة

 9059110-04  شحادة نزيه شفاعمرو
054-4208858 

 20200  ميكود شفاعمرو 3  .ب.ص 04-9059102

 افرايم يتسحاق  شعب
 

04-9584144 
050-5748498 

 20165  ميكود شعب 1 .ب.ص 04-9883439

 6765644-04  دراوشة دومحم شبلي
050-5518354 

 16805  ميكود شبلي 266  .ب.ص 04-6769070

 أونشيك ارييه السبع تل
 

08-6293913 
054-5552403 

08-6293955 
08-6469230 

 84950 ميكود السبع تل 8  .ب.ص
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 مهندسو/ات المجالس المحلية
 

  العنوان فاآس هاتف مهندس المجلس اسم
 عطااهللا مبدا سنان أبو

057-5240139 
04-9568808 

 
04-9568839 

 
 24905 ميكود سنان أبو 16 .ب.ص

 عنبار ايهودي  غوش أبو
057-7760759 

02-5332890 
 

 ميكود غوش أبو 40042. ب.ص 02-5332894
90805 

 حسين سليمان الفحم أم
052-4247404 

 30010 ميكود الفحم أم 1090  .ب.ص 04-6314913 04-6098000

 12437 ميكود بقعاثا 6982060-04 7876931-057  فرحات عاطف بقعاثا
 عّواد رمزي المكسور بير

054-7705067 
 ميكود المكسور بير 410 .ب.ص 04-9869849 04-9865702

17925 
 مرعي نديم جن بيت

050-9022308 
 84160 ميكود جن بيت 751 .ب.ص 04-9802240 04-9802220

 20189ميكود البعنة  513 .ب.ص 9986774-04 7634291-054  بكري محمد البعنة
 وعين معاوية برطعة،
 السهلة

 مخ أبو عاطف
 

04-6257699 
04-6257706 

 30023 برطعة 500 .ب.ص 04-6257702

 زبيدات جمال طبعون بسمة
052-5797613 

 ميكود طبعون بسمة 6030 .ب.ص 04-9531398 04-9832403
36008 

 16924 نجيدات – البعينة 2 .ب.ص 6730301-04 6705084-04  حمودي محمد نجيدات - البعينة
 شمالبة عبد الغربية باقة

 
04-6381223 

 
30100 يكودم الغربية باقة 191 ب.ص 04-6383069

 24980 ميكود جولس 67 .ب.ص 9962238-04 9561852-04   جولس
  45850 ميكود جلجولية 9396069-03 9396791-03  جلجولية
 13872 ميكود الجش 7 .ب.ص 6980401-04 6980768-04 جبران طوني   الجش
 جربان يعقوب الزرقاء جسر

052-3861125  
37858 ميكود لزرقاءا جسر 1 .ب.ص 04-6360046 04-6264057

 مصالحة عدنان  دبورية
 

 16910 ميكود دبورية 5 .ب.ص 04-6701996 052-4475491

 بلدية األسد دير
 الشاغور

 9582692-04  بكري محمد
04-9582128 

 20188 ميكود األسد دير 1 .ب.ص 04-9888522

   ميكود الكرمل ةدالي  13 .ب.ص 8399763-04 8391678-04 الدين نصر سليمان  الكرمل دالية
30056 

 30090 ميكود عسفيا 35  .ب.ص 8391455-04 8391678-04  روحانا ملكة عسفيا
  ميكود حنا دير 18224  .ب.ص 6782013-04    حنا دير

24973 
 38828 ميكود زيمر 8743659-09 8743302-09 غانم عايد زيمر

  هيب سلطان  الزرازير
052-4064774 

04-6415522 
 

 10600 ميكود نهالل 81 .ب.ص 04-6415526

 85730  ميكود حورة 1  .ب.ص 6510985-08 6512086-08 غرينبرغ تسفيكا  حورة
  شنان محسن  حرفيش

050-5251148 
04-9977473 
04-9972951 

04-9979103 
04-9997527 

 25155 ميكود حرفيش 1 .ب.ص

 ميكود الزنغرية طوبا 1  .ب.ص 6937305-04 4748950-054  سليمان اياد  الزنغرية طوبا
12310 

 16950  ميكود طرعان 49  .ب.ص 6414016-04 6414007-04  حّداد زياد طرعان
 القسم سكرتير  الطيرة

  بشارة بسام

09-7751446 
09-7751447 
09-7751451 

09-7935892 
09-7751423 

 44915  ميكود الطيرة

  جبالي خالد  الطيبة
054-6360993 

 40400  ميكود الطيبة 1  .ب.ص 09-7993399 09-7996899
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/ المجلس اسم

 البلدية
 العنوان فاآس هاتف مهندس

 سهلة أمين طمرة
052-5693336 

04-9942133 04-9942130 
 

 24930 ميكود طمرة 63  .ب.ص

 حبشي آمال  يرآا
  ريش أبو فؤاد

057-7345007 
054-4252591 

 24967  ميكود يرآا 1  .ب.ص 04-9966917

 25145  ميكود جت يانوح 6382775-04 7716907-057 عجمية اتمح  جث – وحيان
 6557518-04  سرحان فرح   الناصرة يافة

054-7708518 
 16955  ميكود الناصرة يافة 04-6559384

 9946493-04  إبداح أحمد  آابول
054-6763376 

 24963 ميكود آابول 1 .ب.ص 04-9945818

 صالح وأب علي  الهيجاء أبو آوآب
052-8511351  

04-9998081 
 

 الهيجاء أبو آوآب 316 .ب.ص 04-9998406
20185 

25185  ميكود آفرسميع 396  .ب.ص 9873483-04 9872488-04  خطيب نهاد  سميع آفر
 شالبنة جودة طّباش آعبية

 
050-5440188 04-9531976 

04-9531968 
 ميكود طباش آعبية 263 .ب.ص

30925 
 45863  ميكود آفربرا 700 .ب.ص 9382018-03 9389173-03  عاصي حاتم  برا آفر
  زريقات عوني  آنا آفر

052-6200038 
 16930  ميكود آفرآنا 04-6516251 04-6516181

 9370548-03 بدير سمير آفرقاسم
03-9379445 

03-9370078 
 

 39940 ميكود آفرقاسم

 30075  ميكود آفرقرع 1  .ب.ص 6355195-04 6356603-04  آمامعة يوسف  قرع آفر
  ميكود آفرياسيف 994 .ب.ص 9967421-04 9963816-04  الياس يوسف  ياسيف آفر

24908 
  ميكود السبع بئر  6421  .ب.ص 9972731-08 9972725-04  ربيعة أبو محمد آسيفة

84162 
 9864148-04  عرابة سميح مصطفى  مندا آفر

054-6724083 
17907  ميكود آفرمندا 1089  .ب.ص 04-9863373

 6760772-04  خالد الفي  آما آفر
04-6760775 

 15235 ميكود آفرآما 403 .ب.ص 04-6760989

 84160  ميكود للقيةا 6126  .ب.ص 6512363-08 6512369-08 ليونيد اللقية
 12438 ميكود 1  .ب.ص 6982111-04 6981137-04  حلبي آرمي شمس مجدل

 عوض فريد المزرعة
050-8499150 

04-9825922 
04-9820104 

 25230 ميكود المزرعة 04-9520562

 ميكود المكر جديدة 879  .ب.ص 9964370-04 9964094-04  سمرة أبو طوني  المكر - جديدة
25105 

 ديان دافيد ترشيحا - معلوت
 

 ميكود ترشيحا معلوت 59 .ب.ص 04-9578977 057-7761712
24952 

 6784562-04 7723734-057  قرواني غسان  المغار
04-6781038 

 14930  ميكود المغار 3  .ب.ص

  جبران سامر  معليا
050-3812662 

 25140  ميكود معليا 185  .ب.ص 04-9972590 04-9975333

 6519092-04 حسن محمد المشهد
04-6519040 

 16967 ميكود المشهد 04-6412878

 20137  ميكود نحف 639  .ب.ص 9985693-04 5479867-050  مصري محمد  نحف
  بشارة عيسى  الناصرة

054-5419222 
04-

6459222/99 
04-6459352 

 
 16100 ميكود الناصرة 31  .ب.ص

  ظاهر شوقي  ساجور
050-7877830 

 20130 ميكود ساجور  646 .ب.ص 04-9885032 04-9886880

  عثمان سليمان  سخنين
052-8901445 

 20173  ميكود سخنين 35 .ب.ص 04-6788813 04-6788821
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/ المجلس اسم

 البلدية
 العنوان فاآس هاتف مهندس

 30012 ميكود عبلين 2202 .ب.ص 9869192-04 9866594-04 زهران سمعان عبلين
 نصار سعيد  عرابة

052-6500143  
04-6744208 

 
04-6744616 

 
 24945  ميكود عرابة 10  .ب.ص

  يونس رشاد عرعرة
 

04-6352388 
04-6351644 

 30026 ميكود عرعرة 04-6352595

 النقب عرعرة
 جامع أبو لطفي

050-5548717 
 84911 السبع بئر ،6192 .ب.ص 08-9972311 08-9959110

 راس أبو نادر  عيلوط
054-7311010  

04-6565115 
 

 16970 ميكود عيلوط 1136  .ب.ص 04-6564224

17902 ميكود ماهل عين 1341.ب.ص 6469532-04 6086800-04 ليل أبو عاطف ماهل عين
 البقيعة

  
 مهنا حليم

057-7732502 
  حداد فؤاد

057-7732504 

 24914  ميكود البقيعة 6  .ب.ص 04-9572914 04-9976105

 عاصي جوزيف  فسوطة
054-4241210 

04-9871040 
 

 42837  ميكود فسوطة 1 .ب.ص 04-9870304

  محاميد محمد الفريديس
052-6585155 

30898 ميكود الفريديس 1266 .ب.ص 04-6390655 04-6399025

  تايه نادي قلنسوة
054-8091606 

 42837  ميكود قلنسوة 1 .ب.ص 09-8781202 052-4233936

  الصيبان أبو ابراهيم  رهط
050-5506385 

 85357  ميكود رهط 8  .ب.ص 08-9919513 08-9914831

 حلو أبو آمال  الرامة
 

04-9581881 
04-9580996 
04-9856587 

 30055 ميكود الرامة 2 .ب.ص 04-9905610

 6555610-04 6015003-04 بصول وسام الرينة
 

 16940  ميكود الرينة

 الشيخ نبيل شفاعمرو
 

04-9059120 04-9059142 
04-9059102 

 20200  ميكود شفاعمرو 3  .ب.ص

 20165  ميكود شعب 1 .ب.ص 9883439-04 9883437-04  الدين سعد غالب  شعب
 16805  ميكود شبلي 266  .ب.ص 6769070-04 6765644-04  سالمة أسعد شبلي
 أزوالي بيني السبع تل

 
04-6293932 08-6293955 

08-6293943 
 84950 ميكود السبع تل 8  .ب.ص
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 مديرو/ات أقسام الرفاه االجتماعي
 

/ المجلس اسم
 البلدية

 العنوان فاآس هاتف الرفاه قسم مدير

 جابر مهند غوش أبو
057-7247409 

02-5332891 
 

02-5702328 
 

 ميكود غوش أبو 40042. ب.ص
90805 

 24905 ميكود أبوسنان 16 .ب.ص 9568839-04 9568808-04  سنان أبو
 30010 ميكود الفحم أم 1090  .ب.ص 6310225-04 6314939-04 إغبارية فتحية  الفحم أم

  حبشي فياض إآسال
050-5417012 

04-6554339 
04-6463572 
04-6463573 

 16920 ميكود إآسال 1043 .ب.ص 04-6464881

 6280480-04 عثامنة ايمان الغربية باقة
04-6280419 

 30100 ميكود الغربية باقة 901 ب.ص 04-6383715

 16924 نجيدات – البعينة 2 .ب.ص 6730301-04 6705084-04 شبايطة آفاح نجيدات البعينة
 6981478-04 صباغ منير بقعاثا

04-6984371 
 12437 ميكود بقعاثا 04-6982060

 9865702-04 حسين سعاد السبع بئر
04-9869586 

04-9869849 
 

 15825 ميكود السبع بئر

 سواعد حسين المكسور بير
052-6838764 

 ميكود المكسور بير 410 .ب.ص 04-9869849 04-9869856
17925 

  دبور نزيه جن بيت
050-5375676 

04-9802224 04-9802240 
 

 84160 ميكود جن بيت 751 .ب.ص

 6415522-04  آتيالت أميرة الزرازير
04-6415493 

  23810 ميكود نهالل 81 ب.ص 04-6415526

 وعين معاوية برطعة،
 السهلة

 يحيا معتصم
052-2839332 

04-6257692 
04-6257706 

 30023 برطعة 500 .ب.ص 04-6257702

  دراوشة ناصر طبعون بسمة
052-5797614 

04-9530152 04-9533820 
 

 طبعون بسمة  ،21  ياسمين شارع
 36008 ميكود

 9888522-04  سعيد حسن البعنة
04-9582692 

04-9888522 
04-9984692 

 20189 ميكود البعنة

 9963617-04 ياور عايدة جولس
 

 24980 ميكود جولس 67 .ب.ص 04-9963617

 45850 ميكود جلجولية 9397091-03 9397702-03 حجلة ميساء جلجولية
 6989107-04  سمعان ايفا الجش

04-6987947 
 13872 ميكود الجش 7 .ب.ص 04-6987947

 جربان راسم الزرقاء جسر
052-3861129 

 37858 ميكود الزرقاء جسر 1 ب.ص 04-6264056 04-6361464

 6702243-04  مقطرن إنعام دبورية
04-6701177 

 16910 ميكود وريةدب 5 .ب.ص 04-6701299

 خطيب مسعود حنا دير
050-7846755  

 24973 ميكود حنا دير 18225 .ب.ص 04-6780495 04-6785141

 9886655-04 خاليلة مرعي األسد دير
04-9888294 

 20188 ميكود األسد دير 04-9888294

 30056 الكرمل دالية  13 .ب.ص 8395007-04 8396086-04 حلبي حسام الكرمل دالية
 38828 ميكود زيمر 8743659-09 8743302-09 زيدان اخالص زيمر
 85730 ميكود حورة 1 ب.ص 6519921-08 6519921-08  جبور شحدة حورة

 9977473-04  علي نورا حرفيش
04-9571205 

 25155 ميكود حرفيش 824 .ب.ص 04-9571205

 6937102-04  عيسات سوسن الزنغرية طوبا
04-6801021 

 12310 الزنغرية طوبا 470 .ب.ص 04-6937305

 6414004-04  سالمة فريال طرعان
04-6414018 

 16959 ميكود طرعان 49 ب.ص 

 جوهر الباقي عبد الطيبة
  مصاروة

09-7331131 
09-7996038 

 40400  ميكود الطيبة 09-7990251
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/ المجلس اسم
 البلدية

 العنوان فاآس هاتف الرفاه قسم مدير

 7751406-09  سمارة محمد الطيرة
09-7751401 

 44915 ميكود الطيرة 09-7938792

 9946526-04  زيداني رحاب طمرة
04-9948226 

 24930 ميكود طمرة 04-9944474

 9979072-04  برآات آامل تج - يانوح
04-9974774 
04-9975026 

 25145 ميكود تج – يانوح 04-9973219

  خليلية ميسر الناصرة يافة
054-7708515 

04-6011588 
 

 16955 ميكود الناصرة يافة 04-6559384

 24967 ميكود يرآا 9562639-04 9962166-04  صالح أمريكا يرآا
 عكري يوسف آابول

054-6763363  
04-9946493 
04-9944565 

 24963 ميكود آابول 04-9945459

 9998081-04  محمود رضية الهيجاء أبو آوآب
 

 يجاءاله أبو آوآب 316 .ب.ص 04-9998406
20185 

 9959556-09  شريقي أبو عبداهللا آسيفة
 

 84162 ميكود آسيفة 6421 .ب.ص 09-9974114

 9872488-04  رباح محمد سميع آفر
04-9873783 

 25185 ميكود آفرسميع 177 ب.ص 04-9873483

 ميكود طباش آعبية 263 .ب.ص 9531748-04 9531748-04  عباس تغريد طّباش آعبية
30925 

 9389173-03 رّيان أفنان ابر آفر
03-9021893 

 45863 ميكود آفربرا 03-9382018

 15235 آفرآما  428 ب.ص 6760390-04 6620360-04  ليباي سهام آما آفر
 6516181-04  عباس راغب آنا آفر

04-6519221 
 16930 ميكود آفرآنا 04-6412504

 9864710-04  عويد زاآي مندا آفر
04-9863003 

04-9864168 
 

 17907 ميكود آفرمندا 1661 .ب.ص

 9370548-03 عيسى فؤاد قاسم آفر
03-9379445 

03-9370078 
 

 39940 ميكود آفرقاسم

 6356730-04  مصاروة عصام قرع آفر
04-6356606 

 30075 ميكود آفرقرع 04-6356152

 9961715-04  مطانس آميليا ياسيف آفر
04-9966055 

  ميكود آفرياسيف 994 .ب.ص 04-9968496
24908  

 6786333-04  قزل علي المغار
04-6784005 

 14930 ميكود المغار 04-6785672

 9883750-04  خاليلة مرعي الكروم مجد
04-9581446 

 20190 ميكود الكروم مجد 04-9581445

  داهود أآرم المزرعة
052-8981811 

04-9820104 
04-9825922 

 25230 ميكود المزرعة 04-9520562

 9964094-04  حمدان بسام المكر - جديدة
04-9961931 

 ميكود المكر جديدة 879 .ب.ص 04-9561056
25105 

 12435 ميكود مسعدة 6982832-04 6981480-04  بطحيش أدهم مسعدة
  خميسة دعد معليا

050-3812664 
04-9975333 
04-9979522 

 25140 ميكود معليا 185 .ب.ص 04-9972590

 9578888-04 زانح آوخي ترشيحا معلوت
04-9578915 

 ترشيحا معلوت  ،1 غوريون بن 04-9578814
24952 

 16967 ميكود المشهد 845 .ب.ص 6519487-04 6517084-04  أطرش نوال المشهد
  بدارنة خالدة نحف

054-7361290 
04-9586858 04-9586787 

 
 20137  ميكود نحف 639  .ب.ص

 فار آمال الناصرة
054-5419243  

04-6459200 
04-6576828 
04-6574285 

04-6013998 
04-6576824 
04-6562239 

 16000 ميكود الناصرة 367 .ب.ص

 9886880-04  بيسان رائد ساجور
04-9580586 

 20130 ميكود ساجور  646 .ب.ص 04-9885032
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/ المجلس اسم
 البلدية

 العنوان فاآس هاتف الرفاه قسم مدير

  يونس أبو فتحي سخنين
052-8901454 

 20173 ميكود سخنين 66 .ب.ص 04-6745082 04-6741214

 30012 ميكود عبلين 2202 .ب.ص 9869192-04 9866594-04 حيدر رفقة  عبلين
 عيساوي آمنة عيلبون

 
04-6786407 
04-6785810 

04-6785550 
 

 16972 ميكود عيلبون 1 .ب.ص

 6565115-04  الهيجاء أبو ردينة عيلوط
 

 16970 ميكود عيلوط 1136  .ب.ص 04-6564224

 6450615-04  غرّيب شفا ماهل عين
04-6450750 

 17902 ميكود ماهل عين 04-6469525

 12432 ميكود قنيا عين  6982138-04  مهنا فؤاد قنيا عين
  شلش خالد عرابة

052-6500209 
04-6744208 
04-6740476 

 24945 ميكود عرابة 10 ب.ص 04-6742681

 6352670-04  ملحم آريمة عرعرة
04-6357888 

 30026 ميكود عرعرة 04-6352595

  خوري واآيم اخالص فسوطة
054-4241209 

 25170 ميكود فسوطة 1 ب.ص 04-9870921 04-9870921

 24914 ميكود البقيعة 83 .ب.ص 9976102-04 9976102-04  سمعان اميل البقيعة
  الغني عبد عماد الفريديس

052-2356783 
04-6392794 
04-6392793 

04-6392791 
 

 30898 ميكود الفريديس

 42837 ميكود قلنسوة 8784403-09 8783560-09  وريرتك أحمد قلنسوة
 9581881-04 نقوال أسعد الرامة

04-9580996 
04-9856587 

 30055 ميكود الرامة 2 .ب.ص 04-9905610

  عاصم سليمان رهط
054-4257123 

08-9914814 
08-9914875 
08-9914852 

 85357 ميكود رهط  500 .ب.ص 08-9914812

 16940 ميكود الرينة 6555610-04 6010706-04 فقرا نعمان  الرينة
 9866050-04  شاهين فريد شفاعمرو

04-9059111 
 20200 ميكود شفاعمرو 04-9865435

 20165 ميكود شعب 329 .ب.ص 9883439-04 6584145-04  خطيب فاطمة شعب
 6765644-04  زعبي أسوان شبلي

04-6760938 
 16805 ميكود شبلي 04-6769070

 6293907-04  بدور نعمات السبع تل
04-6469757 
04-6900144 

 84950 ميكود السبع تل  16 .ب.ص 04-6467145
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 المعارف أقسام ات/مديرو
 

 العنوان فاآس هاتف المدير المجلس اسم
 الشيخ نبيه سنان أبو

057-8810876 
04-9568808 

 
04-9568839 

 
 24905 ميكود سنان أبو 16 .ب.ص

 جبر عيسى غوش أبو
057-7247401 

02-5332890 02-5332894 
 

 90805 غوش أبو 40042. ب.ص

 جبارين جميل محمود الفحم أم
050-7101492 

04-6310916 
04-6119053 

04-6312765 
 

 30010 ميكود الفحم أم 1090  .ب.ص

 16920 ميكود إآسال 6550906-04 6554339-04 أحمد يحيى إآسال
 وعين معاوية برطعة،
 السهلة

 آبها رأفت
050-5473322 

04-6257693 
04-6257706 

 30023 برطعة 500 .ب.ص 04-6257702

 36920 طبعون بسمة 9531398-04 9832403-04 زبيدات عبدو طبعون بسمة
 16924 نجيدات – البعينة 2 .ب.ص 6730301-04 6705084-04 نجيدات شافع نجيدات - البعينة
 12437 ميكود بقعاثا 6982060-04 6981478-04 زهوة هاني بقعاثا
30100 ميكود الغربية باقة 901 ب.ص 6280698-04 6385560-04 حرزاهللا عفاف الغربية باقة
 حريب عادل المكسور بير

052-2822287 
04-9869584 

 
 ميكود المكسور بير 410 .ب.ص 04-9869849

17925 
 طافش هنام جن بيت

050-9022319 
 84160 ميكود جن بيت 751 .ب.ص 04-9803777 04-9803777

 9984692-04 خازن خليل البعنة
054-4318428 

 25117 ميكود البعنة 04-9986774

 9964094-04 يونس أحمد  المكر جديدة
 

 ميكود المكر جديدة 879 .ب.ص 04-9964370
25105 

 9963423-04 نبواني خير جولس
04-9964094 

04-9964370 
 

 24980 ميكود جولس 67 ب.ص

 ومدير باألعمال قائم جلجولية
  المجلس عام

 شواهنة جميل
050-5240793 

03-9397493 
03-9396499 

 45850 ميكود جلجولية 03-9396069

 عّماش علي الزرقاء جسر
052-3861124 

04-6261829 
04-6361198 

 37868 ميكود الزرقاء جسر 1 ب.ص 04-6265327

 سليمان الياس الجش
054-5745140 

 13872 ميكود الجش 7 .ب.ص 04-6980401 04-6989107

 8395333-04  حلبي فرح عسفيا-الكرمل دالية
04-8395801 

 30056 الكرمل دالية  13 .ب.ص 04-8396855

 6702243-04 يوسف يوسف  دبورية
056-475495 

04-6701996 
04-6702307 

 16910 ميكود دبورية 5 .ب.ص

  20188  ميكود الشاغور 9989591-04 9886655-04 موسى حمد  الشاغور بلدية 
 خطيب سليم حنا دير

050-5750251 
04-6782039 

 
24973 ميكود حنا دير 18225 .ب.ص 04-6782013

 غانم مازن زيمر
052-8223400 

09-8743302 
 

08-8743659 
 

 38829  ميكود زيمر

 مزاريب محمود الزرازير
052-2661957 

04-6415522 
 

 10600 ميكود نهالل 81 .ب.ص 04-6415526

 25155  ميكود حرفيش 9979103-04 9977473-04 حسين تريز حرفيش
 العطاونة يوسف حورة

050-4815540 
 85730  ميكود حورة 1  .ب.ص 08-6510985 08-6512086

 6937102-04 الهيب محمد الزنغرية طوبا
04-6931114 

050-5265986 

04-6937114 
 

 12310  ميكود الزنغرية طوبا

 دحلة ربحي طرعان
 بأعمال قائم

04-6414000 
04-6518065 

 16950  ميكود طرعان 49 ب.ص 04-6414016

 44915  ميكود الطيرة 7938792-04 7930469-09  الطيرة
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 العنوان فاآس هاتف المدير المجلس اسم
 شما محمد طمرة

050-5521906 
04-9946526 
04-9944429 

 24930  ميكود طمرة 04-9943529

 عويضة الجبار عبد الطيبة
 

057-7926427 

09-7996891 
09-7991131 
09-7990138 
09-7992995 

 40400  ميكود  الطيبة 09-7993399

 25145 ميكود جت يانوح 9572170-04 9972542-04 ديبار فواز جت يانوح
 655755-04 الصالح علي محمود الناصرة يافة

054-7708510 
04-6559384 

 
 16955  ميكود الناصرة يافة

 9561761-04 9966917-04 عطااهللا نظام يرآا
04-9961197 

 24967  ميكود يرآا

 9943450-04 عبد نزار آابول
054-6763387 

04-9941886 
 

 24963  ميكود آابول

 الهيجاء أبو آبآو 316 .ب.ص 9998406-04 9998081-04 الهيجاء ابو قاسم الهيجاء أبو آوآب
20185 

 9389173-03 عاصي خالد برا آفر
03-7773213  

 45863  ميكود آفربرا 03-938201

 403 ب.ص 6760989-04 6760772-04  نابسو نورا آما آفر
 15235 ميكود آفرآما 

 6517741-04 أمارة ابراهيم آنا آفر
050-510456 

 16930  ميكود آفرآنا 04-6516251

 زيدان رخض علي مندا آفر
054-6724222 

04-9564710 
04-9863918 

04-9863373 
 

 17907  ميكود آفرمندا 1089  .ب.ص

 9370548-03 صرصور عمر قاسم آفر
03-9379445 

03-9370078 
 

 39940  ميكود آفرقاسم

  ميكود آفرياسيف 994 .ب.ص 9968015-04 9562633-04 بصل ميخائيل ياسيف آفر
24908 

 6356607-04 ةعثامن رشيد قرع آفر
052-8280473 

     30075  ميكود آفرقرع 04-6355195

 84160 ميكود آسيفة 6421 .ب.ص 9972731-08 9972719-08 العمور أحمد آسيفة
 25185 سميع آسرى 396 ب.ص 9873483-04 9873093-04 مالح أنور سميع آفر – آسرى
 84160 ميكود يةاللق 6126 .ب.ص 6512363-08 6512361-08 األسد طلب اللقية
 6780691-04 دغش عماد المغار

052-2269141 
 14930  ميكود المغار 04-6781038

 بلدية – الكروم مجد
  الشاغور

 9883750-04 أسدي ابراهيم
054-4728337 
054-4554617 

04-9882325 
 

 20190  ميكود الكروم مجد

  داهود أآرم المزرعة
052-8981811 

 25230  ميكود مزرعةال 04-9520562 04-9820104

 عّراف ميخائيل معليا
052-5784108 

 25140 ميكود معليا 185 .ب.ص 04-9972590 04-9979523

 16967 ميكود المشهد 6412878-04 6519941-04حسنالقادر عبد محمد المشهد
  شريف قادري نحف

050-8480663 
 20133  ميكود نحف 04-9985693 04-9986648

 16100 ميكود الناصرة 31 ب.ص6459330/2-04 6459204-04 منصور راجي الناصرة
 صالح أبو نبيه سخنين

052-8901453 
04-6788860 

 
 20173  ميكود سخنين 35 ب.ص 04-6788869

 مصطفى ابراهيم ساجور
050-8727304 

04-9882123 
04-9886880 

 20130 ميكود ساجور 646 .ب.ص 04-9885032

 30012 ميكود عبلين 2202 .ب.ص 9869192-04 9866594-04 داهود جاسر عبلين
 30090 ميكود عسفيا 8391455-04 8391455-04 رآن أبو جبر عسفيا
 6555096-04 اهللا حبيب عزمي ماهل عين

04-6466953 
 17902  ميكود ماهل عين 04-6469532

 6786407-04 زريق جورج عيلبون
057-4348042 

 16972  ميكود عيلبون 04-6785550
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 العنوان فاآس هاتف المدير المجلس اسم
 6565115-04 عبود سيف عيلوط

052-3767688 
 16970  ميكود عيلوط 04-6564224

 نصار جبر عرابة
052-6500204 

04-6741237 
 6741199-04 بيت

 24945  ميكود عرابة 10 ب.ص 04-6744616

 30026  ميكود عرعرة 6352595-04 6251644-04 سيف محمد عرعرة
 9958952-08 آوش أبو سالم النقب عرعرة

050-5498410 
  ميكود النقب عرعرة 6192 .ب.ص 08-9972514

84911 
 دآور ميشيل فسوطة

054-4241202 
04-9871040 

 
 42837  ميكود فسوطة 1 .ب.ص 04-9870304

 24914  ميكود البقيعة 9572914-04 9976105-04 علي حمد البقيعة
 محسن توفيق الفريديس

057-7480573 
30898 ميكود الفريديس 1266 .ب.ص 04-6390655 04-6399025

 سالمة محمد قلنسوة
054-8091616 

09-8780757 
09-8780243 

 42837 ميكود قلنسوة 1 ب.ص 09-8781202

 حجاجرة اهللا عبد طّباش آعبية
052-8499807 

04-9531748/7 
04-9536121 

 حجيرات طباش آعبية 263 ب.ص 04-9531976
30925 

 اسماعيل رايق لرامةا
 

04-9581881 
04-9580996 
04-9856587 

 30055 ميكود الرامة 2 .ب.ص 04-9905610

 الهزيل علي رهط
050-8213132 

08-9914920 
 

08-9910830 
 

 85357 ميكود رهط 8 ب.ص

 زيدان جمال الرينة
050-5552557 

04-6555610 
04-6010707 

04-6470886 
 

 16940  ميكود الرينة

 16805  ميكود شبلي 6769070-04 6765644-04 شبلي يابد شبلي
 9883437-04 حسن آامل شعب

054-4717772 
 20165  ميكود شعب 04-9883439

  ميكود السالم شقيب 804 .ب.ص 6287880-08 6287743-08 الجرجاوي محمد السالم شقيب
84160 

 9861231-04 صّديق الرحمن عبد شفاعمرو
04-9059102 

04-9059113 
 

 20200  ميكود شفاعمرو 3 ب.ص

 6460711-08 رقيق أبو خليل السبع تل
052-33815680 

 84950  ميكود السبع تل 08-6293919

 24952  ميكود ترشيحا 9578839-04 9979219-04 دآور وجيه ترشيحا
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 العربية المحلية السلطات في عضوات نساء

 
 

/المجلس اسم
 البلدية

 نوانالع فاآس هاتف العضوة اسم

 16000 الناصرة 2476 .ب.ص  6699956-054 عابد أنيسة
 الناصرة 16100 الناصرة 241 .ب.ص 6477724-04 4702018-054 خضرة أبو سوار

 6459200-04 جفالي سليمة
04-6459213 

04-6576824 
04-6554502 

 16100  الناصرة 31 .ب.ص

 :المدرسة هاتف خليل عرين عيلبون
04-6786356 
04-6786407 

 عيلبون 04-6785550

 الغربية باقة  7453126-050 عثامنة وجدان  الغربية باقة
 
 
 
 
 
 

 قدم آرة فرق
 
 

 هاتف االتصال مسؤول الفريق اسم
 

 العليا الدرجة
  سخنين  أبناء اتحاد

 
 الفريق مدير – غنايم مازن
 الفريق باسم الناطق – خاليلة منذر

052-5439995 
052-6233301 

 
 لممتازةا الدرجة
 5211111-054 الفريق مدير – عّياش أبو آايد الناصرة أخاء مكابي

 اللد شباب هبوعيل
 

 الفريق مدير -براغيثي عصام
 الناطق - شويقي محمد

050-7290026 
050-5526512 

 
 القطرية الدرجة
  آنا آفر  مكابي

 
 6516052-04 عواودة أمين

052-5818555 

 مدير – نشاهي محمود طمرة شباب هبوعيل
 الناطق - حجازي عدنان

 
052-84498601 

 2189471-054 الفريق مدير – آّيال عادل جديدة أبناء هبوعيل
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 ات،/مختصون ات/محاضرون
 ات/وأآاديميون ات/باحثون

 وجامعات أبحاث معاهد في
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 وجماهيرية تنظيمية استشارة
 

" اجيك" جماهيري، ظيمتن الصانع أمل
 اللقية نساء وجمعية

 6405432-08:هاتف
 7919303-054:خليوي

) بردايس (توليب غولدن فندق  أجيك "مكتب
 السبع بئر 4 سولد هنرييتا

 8510611-04: هاتف العنصرية مكافحة مرآز عواودة بكر
 8507519-04: فاآس
 5837777-052: خليوي

 حيفا 12 هرتسليا شارع
com.awawdy@walla

 
 8521750-04: هاتف شتيل عساقلة جابر

 8521785-04: فاآس
 حيفا 102 العتسمؤوت شارع
 31090 حيفا 9195. ب.ص

 مرآز مدير – تنظيمي مستشار فرح جعفر
 مساواة

 8555901/2-04: هاتف
 6877212-054 :خليوي
 8552772-04: فاآس

 31043 حيفا 4471. ب.ص
com.mosawa@rannet

org.mossawacenter.www
 6527672-04: هاتف تنظيمي مستشار  بكر أبو حسام

 4589118-052:خليوي
 30920 عيرون معاليه زلفة 354 .ب.ص

 تنظيمي مستشار  زيدان الياس. د
 

 8528387-04: هاتف
 5688387-052: خليوي

 31095 حيفا 99616 .ب.ص
il.ac.haifa.ezeidan@comstruct

 اغبارية حسن. د
 

 30920 عارة طلعة زلفة 500. ب.ص 2848602-052: خليوي 
com.agbaria_h@yahoo

 8521750-04: هاتف شتيل شلبي شهيرة
 8521785-04: فاآس

 حيفا 102 العتسمؤوت شارع
 31090 حيفا 9195. ب.ص

 اللجنة ،تنظيمية مستشارة زعبي -ريناوي غيداء
 السلطات لرؤساء القطرية
 المحلية

 ghaidarz2@yahoo.com 052-2588170: خليوي
 

 8521750-04: هاتف شتيل  مرشود فتحي
 8521785-04: فاآس
 5345935-052 :خليوي

 حيفا 102 العتسمؤوت شارع
 31090 حيفا 9195. ب.ص

il.org.nif.fathi@shatil
 مجتمعية، تربية عربية، لغة  طنوس نبيل

 تنظيمي مستشار
 6785132-04: هاتف
 6455988-04: هاتف
  5657716-050: خليوي
  6561677-04: فاآس

 14930 المغار 118 .ب.ص

 طمرة 2189551-054: هاتف  جماهيري ومرآز محام، عثمان نضال

 بيرقدار مهند
 

مستشار تنظيمي، بناء مشاريع، 
 عمل جماهيري

 8521750-04: هاتف
 8521785-04: فاآس
 4567414-052 :خليوي

  الناصرة 5666ب .حي الورود ص
com.bmohanad@gmail

 للتنمية القدرات مرآز مدير قرطام أشرف
 البشرية

 8511454-04: هاتف
 5632863-054: خليوي

 حيفا 2  هبنكيم شارع
mco.kudorat.www

 

 بيولوجيا-ميكرو بيولوجيا،
 

 رئيس الفيروسات علم في باحث غّرة عبداهللا بروفيسور
 فولكاني معهد في قسم

 9683571-03: هاتف
 9564976-03  :فاآس
 6220571-050: خليوي

 30091 المثلث جت 145 ب.ص
i.gov.abedgera@agri

 6280061-04: هاتف  بيرل بيت آلية بيولوجيا، قيةشر راجح. د
 2534384-052: خليوي

 30091 المثلث جت ،272 .ب.ص
il.ac.ragcsrk@beltberl

 9945476-04: هاتف بيولوجيا  عواد محمد. د
 5664476-050: خليوي

 24930 طمرة 785 .ب.ص

 طمرة 1951. ب.ص 7476959-050: خليوي حيفا جامعة - بيولوجيا ياسين ماجد. د
com.mzyassin@yahoo
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 جهاز العلوم، في تربوي مرشد محمد محسن. د

 المسار رئيس ،االنسان جسم
 األدبي

 6382354-04: هاتف
 4356004-054: هاتف

 30091 المثلث جت ،1188 .ب.ص
il.ac.moshen@beitberl 

 8781973-09: هاتف بيرل بيت آلية بيولوجيا، تايه محمد. د
 2836862-052: خليوي

 42837 قلنسوة ،2363 .ب.ص
 

 بيت آلية فسيولوجيا، بيولوجيا، تايه محمود. د
 بيرل

 6597921-054: خليوي
 7937415-09: هاتف

 44915 الطيرة 2870 .ب.ص

 7937415-09: هاتف بيرل بيت آلية بيولوجيا، الفتاح عبد ناصر. د
 5158682-03: هاتف

 44915 الطيرة ،2870 .ب.ص

 عبد نصرالدين. د
  ديالمج

  بيولوجيا-الميكرو معهد
 العبرية الجامعة

 

 6758083-02: هاتف
 6757425-02: فاآس
 5566258-054: خليوي

 القدس هتسوفيم، هار العبرية، الجامعة
91905 

il.ac.huji.md.abdm@pop
 يونس هشام. د

 
 في النباتات وقاية قسم مدير
  دجن بيت – الزراعة وزارة

 6354115-03: بيت
 6241564-050:خليوي

 30025 عارة 1 .ب.ص

 – )الجزيئيات وراثة علم (  نجيدات علي
 بيولوجيا -وميكر

 6420110-08: هاتف
  6596832-08: هاتف

 غوريون بن جامعة
il.ac.bgu.alineji@bgumail

 9500856-04: هاتف العلوم مادة تعليم بيولوجيا، قرطام ناجي
 5714357-054: خليوي
  9501668-04: فاآس

 شفاعمرو انميدال حارة نمر حسن شارع
20200 

il.net.@zahav30Naji
 6415562-02: بيت الجزيئيات علم جروس نايف. د

 6758233-02: عمل
 القدس في العبرية الجامعة

 

 تكنولوجيا - بيو
 

 في باحث تكنولوجيا، – بيو بشير صبحي. د
 الجليل جمعية

 9504523-04: هاتف
 9504524-04: تفها

 7711492-054: خليوي

 20173 سخنين 2521 .ب.ص

 آيمياء تعليم: بيوتكنولوجيا  حايك عبد .د
 آلية وتكنولوجيا، وبيولوجيا

 أورط

 6301350-03: هاتف
 4913021-054: خليوي
 6301366-03: فاآس

  ،28 هتياسيم ديرخ
 61251 أبيب تل ،25203 .ب.ص

il.net.Haik_a@zahav
il.org.ort.www

 الجزيئيات علم بيوتكنولوجيا  حليحل محمود. د
 معهد – الفيروسات علم – الحية
  التطبيقي البحث

 86461999-08: هاتف
  86482689-08: هاتف

 غوريون بن جامعة
 

 
 آيمياء آيمياء، - بيو
 

 الجليل جمعية آيمياء، عالم يزبك أحمد .د
 

 6566226-04: هاتف
 9504523-04: هاتف
 9504525-04: فاآس

 الناصرة ،9593 .ب.ص األمير، بير
16000 

org.soc-ahmed@gal
 الياس مار آلية برآة آمال .د

 آيمياء بيو
 9866337-04: هاتف
 4739808-054: خليوي

  20200 شفاعمرو 634 .ب.ص

 8370569-04: هاتف االنسان بيئة علوم سخنيني اسعد 
 2367296-054: خليوي

 عبلين – الياس مار آلية
 العربية االرثوذآسية الكلية

 للبحوث الجليل، جمعية مدير غطاس باسل .د
 الصحية والخدمات

 9861171-04:هاتف
 9888090-04: هاتف
 9861173-04: فاآس

 الجليل مرآز -والتطوير األبحاث قسم
 20200 شفاعمرو ،330 .ب.ص 

 30100 الغربية باقة ،205 .ب.ص 6384650-04: هاتف بيرل بيت آلية آيمياء، غنايم جالل. د

 عبلين - الياس مار آلية 6233245-050: خليوي مواد هندسة عبود توما

 عبلين - الياس مار ليةآ 6461753-050: خليوي االنسان بيئة علوم جدعون جريس
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 في ماجستير + بيوآيمياء. د مصالحة حسام .د
 العامة واإلدارة السياسة

 5411133-02: هاتف
 5815595-02: فاآس
 6231133-050: خليوي

 1028 .ب.ص اليرموك شارع
 30075 قرع آفر

 6702172-04: هاتف الجليل جمعية في باحث عزايزة حسن .د
 4986569-054: خليوي

 16910 دبورية ،61 .ب.ص
org.soc-hazaizi@gal

 عبلين - الياس مار آلية 8279269-050: خليوي االنسان بيئة علوم خطيب عمر

 9504523/4-04:هاتف الجليل جمعية في أبحاث مدير بّشار سائد .د
 9504525-04: فاآس

 الجليل مرآز -والتطوير األبحاث قسم
 20200 شفاعمرو ،437 .ب.ص 

il.net.bsaad@netvision
 6760935-04: هاتف االنسان بيئة علوم حتوآاي سمير .د

 7534714-050: خليوي
 15235 آما آفر 499 .ب.ص

 عبلين - اسالي مار آلية 5749793-050: خليوي االنسان بيئة علوم سوسان شربل

 49940 قاسم آفر 9370639-03: هاتف بيرل بيت أحمد ابراهيم عامر .د

 غذيةت -الشيخوخة بيوآيمياء شالعطة عبد .د
  سليمة

  6741317-04: هاتف
 8688488-052: خليوي

 20173 سخنين 1551 .ب.ص

 تبادل علم – بيوآيمياء السالم عبد عزام .د
 البروتينات

 6409007-03: هاتف
 7994301-09 :هاتف

 أبيب تل جامعة
il.ac.tau.azema@tauex

 جمعية في البيئة علوم في باحث صّباح عصام .د
  الجليل

 9504523-04: هاتف
 9504524-04: هاتف
 9504525-04: فاآس

 الجليل مرآز  -والتطوير األبحاث قسم
 20200 شفاعمرو ،437 .ب.ص 

org.soc-isabbah@gal
 ومختص األدوية علم في باحث سعيد عمر .د

 النباتات مرمكولوجيا في
 الجليل جمعية الطبية،

 6419272-04: هاتف
 6419868-04: هاتف
 4443367-054: خليوي
 6419957-04: فاآس

 16930 آنا آفر ،2201 .ب.ص
org.soc-osaud@gal

 

 حاج عريشة عنان .د
 يحيى

 7996470-09: هاتف الطبيعية الكيمياء محاضر
 2938182-052: خليوي
 7996470-09: فاآس

 40400 الطيبة ،415 .ب.ص

 رئيس – سفير آلية في محاضر فريح أبو عواد .د
 مستشار – البيوتكنولوجيا قسم

 أآاديمي

 9989822-08: هاتف
 9919259-08: فاآس
 2714020-052: خليوي

  رهط 730 .ب.ص

 بيولوجيا-الميكرو في باحث صباغ فوزي .د
 الجليل جمعية

 9861171-04: هاتف
 9861173-04: فاآس

 الجليل مرآز  -والتطوير األبحاث قسم
  20200 شفاعمرو ،437 .ب.ص

 org.soc-lbaq@galfsi
 موضوع لتدريس محاضر حجيرات محمد .د

  والكيمياء العلوم
 9861321-04: هاتف
 5663267-050: خليوي

 16825 المكسور بير  331 .ب.ص

  آيمياء - بيو  نحاس نبيل .د
 المعلمين دار

 8520370-04: هاتف
 5480385-050: خليوي

 35376  حيفا 88/2 عباس شارع

 آريديان هاني .د
 

 مدرسة مدير – آيمياء
 طمرة - الثانوية الخوارزمي

 9940923-04: تلفاآس
 2694983-052: خليوي

 3408 ب.ص 24930 طمرة

 

 الجينات علم
 

 عبداهللا بروفيسور
 بويرات

 6356133-04: هاتف الجينات بعلم مختص
 7208143-050: خليوي

 عارة وادي

 فارس فؤاد .د
 8726482-052 خليوي

 

 فعالية – وراثية هندسة
 السرطان وبحث الهورمونات

 عضو – الكرمل مستشفى
 العالي التعليم مجلس

 8516104-04: هاتف
 9838819-04: هاتف
  8250407-04: فاآس
 8343023-04 : فاآس

 25155 حرفيش 423 .ب.ص
  الكرمل مستشفى
 34362 حيفا ،7 ميخال شارع

il.org.alitfares@cl
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 رئيس – الجينات علم أخصائي حجيرات ياسر. د

 مستشفى في المختبر قسم
 العفولة هعيمق

 6495416-04: هاتف
 7680814-050: خليوي

 

 المكسور بير

 

 مدن وتخطيط جغرافيا
 

 راس أبو ثابت .د
 

 – مدن وتخطيط جغرافيا
 النقب -  شتيل

 سياسية جغرافية

 6282008-08: هاتف
 6274836-08: فاآس
 5345931-052:خليوي

  السبع، بئر ،104 هجيتئوت موردي
 شتيل

 الجغرافيا قسم في باحث مروان حسن .د
 العبرية الجامعة في

 5815084-02: هاتف
 5881112-02: هاتف

 القدس العبرية، الجامعة

 7633368-054: خليوي آنيست عضو سويد حنا .د
 6783636-04: هاتف

 16972 عيلبون ،571 .ب.ص

 جامعة الجغرافيا قسم خمايسي راسم .د
 تخطيط – والقدس حيفا

 إقليمي

 8249619-04: هاتف
 6516662-04: هاتف
 5245541-050: خليوي

 حيفا جامعة
 16930 آنا آفر 1460 .ب.ص

net.013rassem@
 للتنظيم المحلية اللجنة جبران ريمون .د

 مجد سهل – والبناء
   الكروم

 9027500-04: هاتف
 9580628-04: هاتف
 9580693-04: هاتف
 9580379-04: فاآس

  ،809 .ب.ص
 20100  آرميئيل  ،48 هحروشت شارع

 أبيب تل جامعة القادر عبد سنان .د
 معماري مهندس

  9921108-02: هاتف
 5515745-050: خليوي
 9921247-02: فاآس

 99761 ميكود شالوم نافيه
 191 .ب.ص شمشون متجول دبري

il.net.senan@inter
 في مدن وتخطيط جغرافيا الهزيل عامر .د

 غير والقرى النقب
 بها المعترف

 6283043-08: هاتف
 6283315-08: فاآس

 رهط بلدية
 85375 رهط 8. ب.ص

 9961278-04: هاتف جغرافيا صغير علي .د
 5657792-050: خليوي
  9962889-04: فاآس

 24967 يرآا 1007 .ب.ص

 مخطط آالت، هندسة دراوشة محمد .د
 مدن

 6560659-04: هاتف
 5249322-050: خليوي

 16920 إآسال 274 .ب.ص

 آلية  في آبير محاضر جبارين يوسف. د
 المعمارية الهندسة
 في المدن وتخطيط
 التخنيون

 8655336-052: خليوي
 :خنيونالت في فاآس

04-8294617 

 التخنيون معهد

 34644 حيفا 24 هنسي جادة 8314488-04: هاتف  مدن مخططة مّخول نصر سعاد

 6355016-04: هاتف مدن مخططة شرقية أبو سماهر
 8462927-052: خليوي

 عرعرة 1446  ب.ص

 في جغرافي مرشد صدقي راضي عمر
 المعارف وزارة

 8743633-09: هاتف
 457268-054: خليوي

 38828 يمة بريد المثلث المرجية

  معمارية هندسة قبالوي قاسم
 مدن وتخطيط

 6315372-04: هاتف
 6112203-04: فاآس
 8761334-052: خليوي

 30010 الفحم أم جرار عين ،130 .ب.ص

 

 إسالمية علوم / األوسط الشرق تاريخ/ تاريخ
 

 العثمانية، االمبراطورية منة أبو بطرس  بروفيسور
 األوسط الشرق تاريخ

 المعاصر

 8249776-04: هاتف
 8552392-04: هاتف

 35051 حيفا 21 الغزالي درج
il.ac.haifa.butrus@research

 6382438-04: هاتف بيرل بيت عثامنة محمد خليل بروفيسور
 7910343-050: خليوي

 30100 الغربية باقة 72 .ب.ص
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 تاريخ فرو قيس بروفيسور
 األوسط الشرق قسم

 جامعة في محاضر
 حيفا

 8240657-04: هاتف
 8391359-04: هاتف
 8044955-054: خليوي
 8249712-04: فاآس

 31905  حيفا الكرمل جبل حيفا، جامعة

 وتربية ثقافة محاضر،  غبن أحمد .د
 باقة القاسمي آلية إسالمية
 الغربية

 6518065-04: هاتف
 5592944-054: ليويخ

 16950 طرعان 96 .ب.ص

 ترومان معهد في باحثة غانم انتهال .د
 السالم تطوير اجل من

 العبرية الجامعة 6769054-02: هاتف

  - األوسط الشرق تاريخ منصور جوني .د
 عبلين آلية

 

 2851981-052: خليوي
  9500719-04: هاتف
 9500714-04: فاآس
 8523758-04:  بيت

 حيفا ،9493 .ب.ص

 وقوى الدروز تاريخ يوسف حسن .د
 الجغرافية – األمن

 والقروية االجتماعية
 اسرائيل في للدروز

 8240943-04: هاتف
 9996271-04: هاتف
 7622596-050: خليوي

 حيفا  جامعة
 24980 جولس 65 ب.ص

 أبحاث مرآز مدير مناع عادل .د
 في العربي المجتمع
 فان معهد في اسرائيل

 لير

 5664391-02: هاتف
 5882330-02: هاتف
 7450194-09:: هاتف
 5222970-054: خليوي

 91040 القدس ،4070 .ب.ص

 – العبرية الجامعة ريا أبو عصام .د
 القدس

 6731084-02: هاتف
 5882336-02: هاتف

 

 الشرق إسالمية دراسات قبطي اهللا عطا .د
 حيفا  جامعة - األوسط

 8534436-04: هاتف
 4550216-054: خليوي

il.ac.alallah@macam 
 35510 حيفا 17 حلفون هراب

 بيت آلية ،إسالمية تربية حمدان عمر .د
 بيرل

 44915 الطيرة ،5054 .ب.ص 7930148-09: هاتف
il.ac.aomrcmda@beltberl

 6786086-04: هاتف اإلسالمية التربية تاريخ فواز زفوا .د
  6515418-04: عمل

 8980164-050: خليوي

 16973 عيلبون 2 .ب.ص

 تاريخ (طب مؤرخ يحيى محمد .د
 العربية العلوم

 )واالسالمية

 3664180-052: خليوي
 6357011-04: تلفاآس

 30075 قرع آفر ،2167 .ب.ص

 األوسط الشرق قسم يزبك دومحم .د
 حيفا  امعةج

 8249782-04:هاتف
 6552030-04: هاتف
 8249712-04: فاآس
 2254531-052: خليوي

 31905  حيفا الكرمل جبل حيفا، جامعة

 تاريخ غوريون، بن جامعة آبها مصطفى .د
 تاريخ و األوسط الشرق
 اإلعالم

 6255115-04: هاتف
 5655374-050: خليوي

 القطف أم
 37857 منشيه متجول بريد

 - العبرية للغة منتدى موسى نيها .د
  محاضر

 9967792-04: هاتف
  2824050-050:خليوي

  جديدة 5376 ب.ص – العبرية الجامعة
 25110 الغربي الجليل

 2986751-02: هاتف اسالمية تربية محسن يوسف .د
 8902293-052: خليوي
 6702620-04: فاآس

 دبورية
il.ac.tberlimocsnios@be

 ،األوسط الشرق علوم العطاونة رال
 تعليمية برامج تطوير

 التربية في

 6477921-08:هاتف
 3846172-052:خليوي
 6477996-08:فاآس

 غوريون بن جامعة
 السبع بئر ،104 غرفة ،653 .ب.ص 

84105 

 عربية لغة تاريخ، إغبارية موسى
 إسالمية ودراسات

 6314446-04: هاتف
 6826281-050: خليوي

 30016 المشيرفة 417. ب.ص
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 خاص تعليم تعليم،
 

 في والتعليم التربية سعد أبو اسماعيل بروفيسور
 التعددي، المجتمع
 التنظيمية السلوآية
 واإلدارية

 6517094-08:هاتف
 6461863-08: هاتف
 6461725-08: هاتف

 141 غرفة 72 بناية
  السبع بئر غوريون بن جامعة

il.ac.bgu.abusaad@bgumail

 والعمل النفسية الصحة القريناوي عليان بروفيسور
 االجتماعي

 6472333-08:  هاتف
 7777445-050: خليوي

 
il.ac.alian@bgu

 7938890-09: هاتف خاص تعليم ،بيرل بيت  اللطيف عبد إحسان
 7936826-09: فاآس
 6282491-050: خليوي

 44915 الطيرة 3535 .ب.ص

 الطفولة لجيل مرشدة الباسل اعتدال
 التعليم، أسس المبكرة،

 بيرل بيت آلية

 9209552-08: هاتف
 4704297-054: خليوي

 71338 اللد ،8 القطار محطة شارع

 تعليم تربوي، مستشار عواد الياس
 خاص

 6576239-04: هاتف
 4754415-052: خليوي

 الناصرة 49/5070 شارع 2245 .ب.ص
16012 

 6782769-04: هاتف  خاص تعليم متى باسم
  6282635-050: خليوي

 16972 عيلبون 518 .ب.ص

 الجماهيري، التعليم  ادريس برلنتي
 في مرافقة فعاليات
 التدريس

 6792658-02: هاتف
 6383999-04: هاتف
 6280015-04: فاآس
 2822434-050: خليوي
 5601064-02: فاآس

 لألبحاث" مسار "معهد
 30091 جت 1270 .ب.ص

 رحمة أبو جانيت
 

 9867773-04: هاتف المبكرة الطفولة - تربية
 5914314-050: خليوي

 20200 شفاعمرو 39/313 شارع

 بيت آلية خاص، تعليم  يحيى حاج جهاد
 بيرل

 7993374-09: هاتف
 8803966-052: خليوي

 40400 المثلث الطيبة ،4940 .ب.ص

 بيبلوترابيا خاص، تعليم نحاس جيزيل
 القصة، طريق عن العالج

  -) العالجية القصة(
 للعسر تشخيص اختبارات
 التعلمي

 9979051-04: هاتف
 4257730-054 :خليوي

 24952 ترشيحا 9 ياسمين  شارع

 في مرافقة فعاليات بشارة حنان
 هتوجي التدريس،
 التدريس، في مجموعات

 بيرل بيت آلية

 7937357-09: هاتف
 5414493-050: خليوي

 44103 آفارسابا ،381 .ب.ص
il.ac.cnanbsar@beitberl

 التفكير معايير تطوير بدير حورية
 مجموعات داخل

 9370032-03: هاتف
 5359105-054: خليوي
 9370032-03:فاآس

 49940 آفرقاسم ،331 .ب.ص

 6778055-04: هاتف عبرية ولغة تربية،  عرايدي أسعد .د
 8497446-050: خليوي

  14930 المغار 1 .ب.ص

 علم تربوية، مستشارة  بياعة آمال .د
 ونائبة محاضرة نفس
 دار آلية في مدير

 المعلمين

 9915181-04 :تلفاآس 
 8389772-050: خليوي

 عكا ,2430 .ب.ص
  عكا 11/30 العتسمؤوت شارع

 بيت آلية الطفل، حقوق يحيى حاج امين .د
 بيرل

 7990515-09: هاتف
 5669951-050: خليوي

 40400 الطيبة ،4960 .ب.ص
il.ac.tberliamincag@be

il.ac.tau.mazawi@post  التربوي اإلجتماع علم مزاوي اندريه .د
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باحث في مجال  أيمن اغبارية. د

التعليمية السياسات 
تأهيل : والتربوية
ات، التربية /المعلمين

للمواطنة، التربية والدين 
وتأثير العولمة على 

 التعليم المدرسي

 30010 شرفة أم الفحم –شارع الميدان 8179089-052: خليوي
com.aymanagbaria@yahoo 

 تدريس (العلمية التربية خوري حاتم .د
  بلدية رئيس نائب )العلوم
 وزارة في مفتش حيفا،

 .سابًقا المعارف

 8314261-04: هاتف
 8356722-04: هاتف
 2485410-052: خليوي

 35700 حيفا 3/52 نداف شارع

 وإرشاد تربوية إدارة  طربيه مدح .د
 معلمين

 20173 سخنين 1079 .ب.ص 6283428-050: خليوي

 واستشارة تخطيط  عصبة أبو خالد .د
 مرآز مدير -تربوية
  للبحث مسار

 9867773-04: هاتف
 2822434-050: خليوي

 20200 شفاعمرو 39/313 شارع

محاضرة وباحثة مقّيمة  خنساء ذياب. د
ت  وموّجهة مجموعا–

 في مجال التربية

 24930 طمرة 173ب .ص 
com.diabkna@gmail

 القدس جامعة في محاضر حلبي رباح. د
 الصراع موضوع في

 وتربية اليهودي العربي
 المقهورين

 8394001-04: هاتف
 9991736-02: عمل

 8557597-050: خليوي

com.sft@nswas.Rabah

 في الدرزية الهوية رآن أبو سعاد. د
 – االسرائيلي المجتمع
 حياة عن شهادات
 التراثية والتربية الشبيبة

 30090 عسفيا 1056. ب.ص 8390359-04: هاتف
com.@walla38Souad

 

 9868218-04: هاتف تربية  عليان سلمان .د
 4707847-052: خليوي
  9500191-04: فاآس

 20200 ميكود ،43/3  شفاعمرو

 واآتساب قراءة مراحل  ربيعة أبو سليم .د
 اللغوية التربية – اللغة
 المتعدد المجتمع في

 الثقافات

 8103632-04: تلفاآس
 8249137-04: هاتف

 

 حيفا آرمل متسبيه 12/12 مور شارع

 – تربوي نفس علم تربية، غيث عماد .د
 الخدمات مرآز مدير

 عرابة - النفسية

 6744332-04: هاتف
 6744528-04: فاآس
 5034747-052: خليوي

 42945 عرابة

 سفير آلية في محاضر فريح أبو عواد .د
 ائتالف باسم الناطق
 النقب في التعليم

 9989822-08: هاتف
 9919259-08: فاآس
 2714020-052: خليوي

 84157 السبع بئر 5730 .ب.ص

 دينية، علوم فلسفة، خوري فوزي .د
 تربية

 9870062-04: هاتف
 4414016-054:خليوي

 16000 فسوطة 245 .ب.ص

 التعليمي، خلدون ابن معهد يحيى حاج قصي .د
 ،بيرل بيت آلية

 انتربولوجيا

 7997198-09: هاتف
 8377143-052: خليوي

 40400 الطيبة ،4931 .ب.ص
com.kosaicag@hotmail

 – المعلمين دار تربية، اهللا حبيب محمد .د
 حيفا
 القاسمي وآلية

 6461944-04: بيت
 6468945-04: فاآس
 6461944-04: عمل

 5490675-050: خليوي

com.teacheri@rannet

 تعليم أساليب تربية، إسمير نمر .د
 معلمين وإرشاد

 8527828-04: هاتف
 2266646-054: خليوي

 35051 حيفا ' أ84 الصهيونية جادة
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 تربوية مستشارة  إسبنيولي هالة .د
 المعلمين دار مدير نائبة

 حيفا في العرب

 6450729-04:هاتف
 5661769-054: خليوي

  ،هاريونا 10 /8 ألوما
 17000 عيليت نتسيرت

 6515256-04: هاتف تربية غريفات يوسف .د
 5362241-052: خليوي
  6415731-04: فاآس

 23810 الزرازير 8057 .ب.ص

 تعليمي، برنامج بناء بكر يونس .د
  ،التربوي التفكير آبت
 بيرل بيت آلية

 6355077-04: هاتف
 5425776-050: خليوي
 6355077-04: فاآس

 30026 عرعرة ،474 .ب.ص

 في وإدارة مسائل قةزحال رائف
 بيرل بيت آلية التعليم،

 6354035-04: هاتف
 2482008-052: خليوي

 30075 قرع آفر ،481 .ب.ص
il.ac.tberliralpzcal@be

  العلوم، في تربية عامر زاهر
 بيرل بيت آلية

 9379885-03: هاتف
 9370589-03: هاتف
 5771506-050: خليوي

 49940 قاسم آفر ،276 .ب.ص
il.ac.tberlizahraamr@be

 نّجار زهيرة
 

 طاقم عمل
 بيرل بيت آلية

 6013356-04: هاتف
 2489925-052:خليوي

 16000 الناصرة 5008/9 شارع

 خاص تعليم  عمري زياد
 

 6568570-04: هاتف
 4646250-054: خليوي
  6466563-04: فاآس

 16000 الناصرة 2289 .ب.ص

 التعليم قواعد بشارة سائد
 حقوق ،واالستشارة

 بيرل بيت آلية الطفل،

 7939611-09: هاتف
 5914363-050: خليوي

 44915 الطيرة ،3891 .ب.ص

 في نفسية تأثيرات محاجنة سامي
 التربية

 5285626-050: هاتف
 6112214-04 :هاتف

 30010 الفحم أم ،7638 .ب.ص

 الجامعة في محاضرة ربيعة أبو سراب
 موضوع في العبرية
 التعليم

 il.net.sarabab@zahav 8667511-052:خليوي
 84100 السبع بئر 76/60 جابوتينسكي يونا

 توجيه تربوية، قيادة إغبارية سعيد
 بيت آلية. مجموعات

 رلبي

 6310485-04: هاتف
 3742091-052:خليوي

 30010 الفحم أم ،2159 .ب.ص
net.said_ag@bezeqint

 آلية ،منهجية ال تربية عنبوسي سعيد
 قسم مدير – بيرل بيت

 شرآة في التعليم
 الجماهيرية المراآز

 6382447-04: هاتف
 5676813-050: خليوي

 30100 الغربية باقة  2078 .ب.ص
il.net.017saidanab@

 طرائق صحية، تربية  زيداني سليم
 أبحاث

 9863205-04: هاتف
 7261306-050: خليوي

 20200 شفاعمرو 319 .ب.ص

 9826795-04: هاتف معلمين وتأهيل تربية خطيب سميح
 4662137-054:خليوي

 نهاريا  8 هيرآون شارع سارة، عين حي
22342 

 9379411-03: هاتف التربية في دمقراطية بدير صالح
 5654664-050: خليوي

 49940 قاسم آفر ،1760 .ب.ص
il.ac.zalcbdlr@beltberl

 خاص، تعليم مرآزة هواري بدير صديقة
 بيرل بيت آلية

 9071051-03: هاتف
 3607548-052: خليوي

 49940 قاسم آفر ،2858 .ب.ص
il.ac.zdlkhhoa@beltberl

مديرة مرآز ماتيا لذوي  صباح شرارة أبو بكر
 االحتياجات االخاصة

 6110407-04: هاتف
2455894-054: خليوي

 30920زلفة  354ب  .ص

 للطفولة التعليم قواعد عرفات صفية
 المبكرة

 9246235-08: هاتف
 4866844-052: خليوي

 بيغن، مناحيم آريات ،5 رايسر ميخا
  72289الرملة

il.ac.spllharp@beltberl
 9396763-03: هاتف تربية حجلة أبو طارق

 6283416-050: خليوي
 45850 جلجولية

il.ac.tarkaboc@beitberl



صدر عن وحدة المعلومات في مرآز مساواة  
40

 
 في مرافقة فعاليات ياسين عدنان

 في محاضر التدريس
 بيت األآاديمي المعهد
 بيرل

 7994236-09: هاتف
 4655384-052: خليوي

 40400 الطيبة 2/4  رقم شارع 64 ب.ص
com.@walla99Adnan

 برامج التعليمية، الشعبة  صغير عطاف
 المعلمين، إرشاد التعليم،
 دار للتدريس التربية
 المعلمين

 20190 الكروم مجد 1344 ب.ص 9986525-04: هاتف

 6980162-04: هاتف تعليم  وهبة علي
 8768230-050: خليوي

 13872 الجش 233 ب.ص

 6576202-04: تفها خاص تعليم  رزق منذر
 5233355-054: خليوي

 16000 الناصرة 2020 .ب.ص

 6576202-04: هاتف خاص تعليم رزق مها
 5831230-054: خليوي

 16000 الناصرة 2020 .ب.ص

 8526317-04: هاتف خاص تعليم حبيب ميساء
 2256423-052: خليوي

 35367 حيفا ،74 عباس شارع

 9918211-04: هاتف تعليم  هندي نريمان
 2258300-052: خليوي
 9917053-04: فاآس

 24600 عكا 15 هرتسل شارع

 آلية تربوية مستشارة يحيى حاج هّمت
 بيرل بيت

 7991506-09: هاتف
 

 40400 الطيبة ،189 .ب.ص
il.ac.Himatcg@beitberl

 تاالنترن بواسطة تربية ضاهر وجيه
 ياتورياض -

 9525105-077: هاتف
 6880938-050: خليوي

 16000 الناصرة 8861 ب.ص
wdaher@macam.ac.il

 8532038-04: هاتف خاص تعليم  مرقس وفاء
  4886375-050: خليوي

 35025 حيفا 16 أنيليفيتش

 خاص تعليم صندوقة ياسر
 دافيد/ بيرل بيت آلية
 يلين

 5326343-02: هاتف
 5654493-050: خليوي

 القدس شرقي ،38693 .ب.ص
il.ac.nadeem@macam

  – خاص تعليم عواد ياسمين
 العسر في اختصاص
 التعليمي

 6461190-04: هاتف
 7548679-050: خليوي

 16000 الناصرة أ7/ 8005 رقم شارع
il.ac.awadyas@macam

 6510984-08: هاتف تربية العطاونة يوسف
 680893-050: خليوي
 6510985-08: فاآس

 85730 ميكود ،96/1 حورة

 

 ات/تربويين وإرشاد تفتيش
 

 وزارة في مفتش بدران أحمد
 في محاضر المعارف،
 وآلية حيفا جامعة
 عربية لغة التربية،

 9947983-04: هاتف
 6282617-050: خليوي

 24963 ابولآ 1297 ب.ص

 8507995-04: هاتف معلمين مرشدة مرشي بادرة
  7505615-057: خليوي

 35378 حيفا 56 عباس شارع

 الكلية في تعليمي إرشاد  زيدان أبو زيدان
 للتعليم العربية األآاديمية

 عام مفّتش اسرائيل، في

 6784414-04: هاتف
 6282615-050: خليوي

 2 .ب.ص 14930 المغار

 9964917-04: هاتف معلمين شادإر شريف سعيد
 7459309-054: خليوي

 24905 سنان أبو 789 .ب.ص

 الشمال منطقة مفتشة جبران نائلة
 التعليمية للشعبة محاضرة
 المشارآة وبرامج

 6452481-04: هاتف
 6282641-050: خليوي

 16000 الناصرة 7050/99 شارع



صدر عن وحدة المعلومات في مرآز مساواة  
41

 

 ات/تربويون ات/مرشدون
 

 في تربوي مرشد نمقطر سليم .د
 والرياضيات الحاسوب

 6701106-04: بيت
 5836545-054: خليوي

 16910 دبورية 582 ب.ص

 العلوم، في تربوي مرشد جبارة عوني .د
 بيرل بيت آلية

 7994559-09: هاتف
 

 40400 الطيبة ،841 .ب.ص

 العلوم، في تربوي مرشد محمد محسن .د
 االنسان، جسم جهاز
 بيرل بيت آلية

 6382354-04: هاتف
 4356004-054: اتفه

 30091 المثلث جت ،1188 .ب.ص

 اللغة في تربوي مرشد عقل محمود .د
 للغة مرآز العربية،
 بيرل بيت آلية العربية،

 30026 عرعرة ،12 .ب.ص الباطنية، 6351272-04: هاتف
il.ac.tberlimocmdakl@be

 للغة تربوية ةمرشد عبود راوية
 بيت آلية االنكليزية،

 بيرل

 8552149-04: هاتف
 7501371-057: خليوي

 35376 حيفا ،77 عباس شارع
il.ac.raolhabo@beltberl

 6981751-04: هاتف تربوي مرشد صفدي رفيق
 8688633-050: خليوي

 12438ג " רנהشمس، مجدل 376 .ب.ص

 تل جامعة في محاضرة صرصور  روضة
 اجتماعية عاملة – أبيب

 9071305-03: هاتف
 8249717-050: خليوي
 9379445-03: فاآس

 49940 قاسم آفر ،302 .ب.ص

 للتعليم تربوي مرشد حمد أبو زياد
 بيرل بيت آلية الخاص،

 9997305-02: هاتف
 5738995-050: خليوي

 99761 شالوم نفيه شمشون، متنقل بريد
il.ac.ziadabok@beltberl

 للغة تربوية مرشدة عّلوش فاتن
 في محاضرة العربية،

  بيرل بيت آلية

 6385604-04: هاتف
 5961534-050: خليوي
 6385280-04: فاآس

 30100 الغربية باقة 512 ب.ص
 

 لجيل تربوية مرشدة حنا نهى
 آلية المبكرة، لةالطفو
 بيرل بيت

 8512033-04: هاتف
 2369748-052: خليوي

 33042 حيفا ،1/أ84 اللنبي شارع
il.ac.Nohacna@beltberl

 بين عالقات - تعليم مال وليد
 الطوائف

 

 9966891-04: هلتف
 7504054-050: خليوي

 24967 يرآا 92 .ب.ص

 

 زراعة
 

 نفيه -النباتات حماية منصور فاضل بروفيسور
 ياعر
 فولكاني معهد

 8391417: هاتف
 9833186-04: هاتف
 6220037-050: خليوي

 30095 الدالية – عسفيا 1335 .ب.ص
il.gov.agri.fadel@volcani

 معهد الفيروسات، علم زيدان محمد  .د
 فولكاني

 9681544-03: هاتف
 6241769-050: خليوي
 9681582-03: فاآس

  الفيروسات قسم فولكاني، معهد
 50250 دجن بيت 78 ب.ص

 الخضراوات زراعة عّراف جورج. د
 النباتات ووقاية

 9975401-04: هاتف
 5656281-054: خليوي

 25140 معليا 444 ب.ص
com.georgea@hazera

 النباتات علم زراعة، اغبارية حسن .د
 والبستنة

 7356167-050:خليوي
 6523701-04: هاتف

 30920 زلفة ،500 .ب.ص

 بالمنتوج العناية دروبي سمير .د
 القطف، بعد الزراعي

 فولكاني معهد

 9683615-03: هاتف
 6220618-050: خليوي
 9683856-03: فاآس

 30100 الغربية باقة ،10/12 شارع

 الفيروسات، قسم رئيس جورة اهللا عبد .د
 فولكاني معهد

 9683571-03: هاتف
 6220571-050: خليوي
 9564976-03: فاآس

  الفيروسات قسم فولكاني، معهد
 50250 دجن بيت
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 وزارة في أشتال مرشد الهادي عبد فتحي .د
 الزراعة

 6241489-050: خليوي
 6010644-04: فاآس

 16920 إآسال ،645 .ب.ص
il.gov.moag.elhadi@shaham

 
 للنباتات، جينية هندسة عبيد أبو محمد .د

 فولكاني معهد
 9683799-03: هاتف
 6220510-050: خليوي

 38815 ميسر ،179 .ب.ص

 الفيروسية األمراض مواسي منير .د
 فولكاني معهد الخاصة،

 9683844-03: هاتف
 6220376-050: خليوي
 9604180-03: فاآس

  الفيروسات قسم فولكاني، معهد
 50250 دجن بيت 6 ب.ص

 تقني  النباتات، علم زعبي رائد
 تنوفا مصنع تغذية،

 7632340-050: خليوي
 6592011-04: فاآس

 19828 طمرة ،78 .ب.ص
  جلبواع متجول بريد

 il.co.raidz@tnuva 
 

 اقتصاد
 

 استشارة الدولة، ميزانية فارس أمين
 ميزانية ،للمصالح
 المحلية السلطات
 الفقر العربية،

 33043 حيفا  4471 ب.ص مساواة مرآز 715726-050: خليوي
 الناصرة 2431. ب.ص

il.net.aminf@zahav

 16972 عيلبون ،102. ب.ص  اقتصادي جريس حسام
il.ac.husam@bgu

eu.zoabi@eul  اقتصادي نمو زعبي حسني. د
 سياسي، اقتصادي سعد أحمد .د

 جريدة تحرير رئيس
 "االتحاد"

 9965541-04: هاتف
 4240988-054 :خليوي

 24908 ياسيف آفر 245 .ب.ص

 في محاضر – اقتصادي حلبي رمزي .د
 أبيب تل جامعة

 8393060-04: هاتف
 8397136-04: تلفاآس
 5516775-050: خليوي

 5256. ب.ص
 30056 الكرمل دالية

 للتخطيط المحلية اللجنة جبران ريمون .د
 آرميئيل والبناء

 9580628-04: هاتف
 9580693-04: هاتف
 9580379-04: فاآس
 5513070-050: خليوي

   ،48 هحروشت شارع 809 .ب.ص
 20100  آرميئيل

 في احصائية تحليالت بدر أبو سليمان .د
 العولمة عصر

 6472304-08: هاتف
 6518304-04: هاتف

 السبع بئر 653 .ب.ص  االقتصاد، قسم
84105     il.ac.bgu.der@abuba

  - السياسة في اإلقتصاد خمرة ماجد .د
 الرقّي مرآز مدير

 بلدية في العربي بالتعليم
 حيفا

 7548221-057: خليوي
 8356301-04: هاتف
 8663467-04: فاآس

  4811 ب.ص حيفا بلدية
 31047 حيفا 9 مارآوس شارع

il.muni.magedk@haifa

 عبلين - الياس مار  جامعة 3960006-052: خليوي إدارة – اقتصاد خالدي نايف

 لبلدان سياسي اقتصاد حلبي يعقوب .د
 دول األوسط، الشرق
 الثالث العالم

 دولية عالقات

 8240599-04: هاتف
 8399664-04: فاآس
 8818006-052: خليوي

 العولمة عصر حيفا جامعة
 30090 عسفيا 2628 ب.ص

com.yhalabi@gmail

 ،إحصائي اقتصادي، أطرش عاص
 لألبحاث يافا معهد
 عبلين الهندسيين آلية

 16910 دبورية 5312967-050:خليوي

 9914914-08:هاتف أعمال إدارة اقتصادي، هاني أبو عامر
 4745625-054:خليوي

 84277 عالسب بئر ،21/10 يرآوني عاموس
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 سياسية علوم
 

 الدولة احتجاج، حرآة سعدي أحمد .د
 العالم في والمجتمع
 الثالث

 8622066-04: هاتف
 3719679-052: خليوي

il.ac.bgu.ahsaadi@bgumail 
 السبع بئر جامعة

 العرب – سياسية علوم غانم أسعد .د
  لاسرائي في

  حيفا  جامعة

 8249095-04: هاتف
 9886040-04: هاتف
 6309252-04: فاآس
 9948838-04: فاآس
 6542742-054: خليوي

 31905  حيفا جامعة  – الكرمل جبل
il.ac.haifa.ghanem@poli

 

 دول – سياسية علوم جمال أمل .د
 قسم يرمد الثالث، العالم

 والسياسة، اإلعالم
 الهوية موضوع

 6407457-03: هاتف
 6409515-03: فاآس
 6473693-050: خليوي

 أبيب تل جامعة
 السياسية العلوم آلية

 في وسياسة نساء داوود - عقصة أبو سهير .د
 العربي المجتمع

 9971608-04: هاتف
 2402094-052: خليوي

 25140 معليا 3 .ب.ص
il.net.swdaud@inter

 – سياسية علوم إغبارية أحمد مسعود .د
 دولية صراعات
 مقارنة وسياسات

 6111910-04: هاتف
 6844787-052: خليوي

 30013 مصمص ،424 .ب.ص
edu.@georgetown9Me

 

 يالنا بار جامعة أمارة محمد .د
 اللغة علوم

 6591779-04: هاتف
 4594254-057: خليوي

 زلفة 312 .ب.ص

 بيت آلية سياسية، علوم زحالقة محمود .د
 بيرل

 6352334-04: هاتف
 5675735-050: خليوي

 30075 قرع آفر 482 .ب.ص 
il.ac.mcmodzca@beltberl

 محلل – سياسية علوم بمحار محمود .د
 سياسي

 5321571-02: تلفاآس
 4446581-054: خليوي

 القدس هتسوفيم هار 24040 .ب.ص
91240 
com.Mahmoud_muhareb@hotmail

 - الفلسطيني المرآز درويش مروان .د
 االسرائيلي

 بريطانيا 2383027-052: خليوي

 في الدمقراطي التحول مصطفى مهند. د
 العربي العالم

 30010 الفحم إم 5036. ب.ص 2392130-050: خليوي
com.@yahoo5544Mohanad

org.research-adanabih@m 7372609-054: خليوي مدى مرآز  بشير نبيه .د
 25145 يانوح 5752573-050: خليوي سياسية علوم حمدان شادي

مرآز األبحاث والعلوم  أحمد الخطيب
 في الكنيست

 9081384-04: بيت
 6402823-02: مكتب
 5684901-050: خليوي

 20189 البعنة 369ب .ص
il.gov.ahmad@knesset

com.ahmad@yahoo60khatib
الفكر السياسي  يوسف سالم

 ثورة –االسالمي 
 المعلومات

 24306  عكا12/7جيبوري سيناي  8332204-052: خليوي
 2230   ب.ص 

com.@gmail850Salem
 مرشد سياحي، مرشد دقيص راضي عمر

 معرفة موضوع في
 البالد

 8743633-09: تلفاآس
 4577268-054: خليوي

  المرجة 38828 يمة بريد 5169 ب.ص
com.Rade_omar@hotmail

 عالقات سياسية، علوم نّصار أبو وديع
 دولية

 

 حيفا 61 روتشيلد جادة 8525253-04: هاتف
com.W_abunassar@hotmail
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 بحرية ثقافات
 
 البحري القانون تاريخ خليلية حسن .د

 األبيض البحر في
 القرن حتى المتوسط

 والمدنية التاريخ – 12الـ
 اإلسالمية البحرية

 8288600-04: هاتف
 6462275-04: هاتف

 حيفا جامعة

 
 ورياضيات إحصاء وتقييم، قياس

 
 6468783-04:هاتف وتعليم تربية  شحبري أمين

 2101819-050: خليوي
 16000 الناصرة 113 غوش أبو حي

 وأساليب إحصائيات يوسف أمين
 بحث

 8522038-04: هاتف
 5969580-054: خليوي
 8522038-04: فاآس

 31084 حيفا ،8454 .ب.ص
il.ac.Aminlosp@beltberl

 المجتمع في تحديات  عويضة جميل
 قياس ،الثقافات متعدد
 وتقدير

 8392010-04: هاتف
 6282623-050: خليوي

 30090 عسفيا 2170 .ب.ص

 العلوم تدريس زيدان رائد
 أساليب والتكنولوجيا،

 بحث

 9864433-04: هاتف
 

 17907 مندا آفر 248 .ب.ص

 بيت آلية وتقدير، قياس جيوس دورو
 بيرل

 8781858-09: هاتف
 6569774-050: خليوي
 87871858-09: فاآس

 42837 قلنسوة ،1598 .ب.ص
net.013wurud@

 

 وحاسوب رياضيات
 

 بوترحو فايتسمان، معهد 4365688-054: خليوي تطبيقية رياضيات تيتي إدريس بروفيسور
 8529470-04: هاتف  رياضيات تعليم بشوتي داود بروفيسور

 8294082-04: هاتف
 حيفا التخنيون - الرياضيات قسم

 الحاسوب تعليم بشوتي نادر بروفيسور
 والرياضيات

 التخنيون 8294310-04: هاتف

 6317937-04:هاتف حاسوب  محاميد أحمد
 6316512-04: فاآس
 5911727-050: خليوي

 30010 الفحم أم رشيد  شارع 422 ب.ص

 40400 المثلث الطيبة ،4343 .ب.ص 7993528-09: هاتف رياضيات يحيى حاج أريج
il.ac.arigcgl@beltberl

 6317378-04: تلفاآس بيرل بيت – رياضيات محاجنة أسعد
 6283418-050: خليوي

 30010 الفحم أم ،197 .ب.ص

 12440 الجوالن مرتفعات الغجر قرية 7264785-050: خليوي  الحاسوب علوم سلمان اسماعيل

 20137 نحف  3676 .ب.ص 9585090-04: هاتف الحاسوب علوم فطوم امتياز

 6280055-04: هاتفبيرل بيت آلية حاسوب، وتد بشير
 8694945-052: خليوي
 6280055-04: فاآس

  ،1340 .ب.ص ،1 علي سيدي  شارع
 30091 المثلث جت

il.ac.bwatted@beltberl
 آلية – بيرل بيت أسعد خالد

 دورة – القاسمي
 حاسوب

 6383132-04: هاتف
 8695996-050: خليوي

il.ic.kasad@beitberl
 

 في الحاسوب دمج نعثما خالد
 التعليم

 9885922-04: هاتف
 5933726-050: خليوي

 20137 نحف 267 ب.ص
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 9947729-04: هاتف رياضيات  هيبي أحمد .د
 6268167-054: خليوي

 24963 آابول 77 .ب.ص

 8314450-04: هاتف رياضيات عبود الياس .د
 5985466-054: خليوي

 35646 حيفا ،14/6 بنوفمبر شنايم
il.ac.eabboud@beltberl

 30012 عبلين 9867987-04: هاتف رياضيات شريف - رسالن آمال .د

 محاضر رياضيات، بيطار جرمس .د
 سيجما معهد ومدير

 للبسيخومتري

 9979134-04: هاتف
 8668990-052: خليوي

 24914 الغربية البقيعة 637 ب.ص

 بيت آلية رياضيات، قاسم المنان بدع جميل .د
 بيرل

 7935149-09: هاتف
 6472496-050: خليوي

 44915 الطيرة 1122 .ب.ص
il.ac.gmllkasm@beltberl

 غرافي وتلخيص عرض الصانع جهاد .د
 الحاسوب علم –

 6519299-08: هاتف
 6477871-08: هاتف

El-   غوريون بن جامعة
il.a.bgu.sana@cs 

il.bgu.cs.www
 6452982-04: هاتف بيرل بيت  آبها رئبال .د

 4838349-054: خليوي
 30026 عرعرة 2021 .ب.ص

 8330282-04: هاتف وحاسوب رياضيات، شريف سهيل .د
 5778731-050: خليوي

 35702 حيفا 11/3 يشعياهو شارع

 6411983-04: هاتف رياضيات فتحي صالح .د
 5903907-050: خليوي

 16967 المشهد  827 .ب.ص

 7992255-09: هاتف رياضيات يحيى حاج عريشة .د
 4991322-054: خليوي

 40400 الطيبة ،415 .ب.ص
il.ac.cosalmcag@beltberl

 7994559-04:هاتف رياضيات جبارة راتب عوني .د
 6282668-050: خليوي

 40400 الطيبة

 6487133-08: هاتف حاسوب حليحل محمد .د
 7640833-050: خليوي

 84105 السبع بئر ،4145 .ب.ص
il.ac.lmcmodcl@beltber

 6468475-04: هاتف  رياضيات  آغا نادر .د
 6575581-04: هاتف
 4742451-054: خليوي

 16000 الناصرة 707/6 رقم شارع

 9882137-04: هاتف رياضيات فرحات نايف. د
 7241485-050: خليوي
  9905761-04: فاآس

 20190 الكروم مجد 546 .ب.ص

 رياضيات، حاسوب،  ضاهر  نبيه .د 
 اتإحصائي

 9988226-04:هاتف
 4477584-054: خليوي

 30055 الرامة

 رياضيات ،دين محاضر  أسعد نديم .د
 دار  تربوي ومرشد
 المعلمين

 6551061-04: هاتف
 650698-050: خليوي

 16955 الناصرة يافة 909 .ب.ص

 وعلوم رياضيات  بياعة نمر .د
  الحاسوب

 9915181-04: تلفاآس
 6282649-050: خليوي

 عكا 2430 .ب.ص

 9944140-04: تلفاآس رياضيات هيبي وفيق. د
 4538038-054:خليوي

 24963 آابول 1298. ب.ص

 حيفا-ريمز رموت – بورال شارع 8394783-052: خليوي حاسوب  عياضة أبو دياب

 مدير – بيرل بيت عامر زاهر
 قاسم آفر مدرسة

 9379885-03: هاتف
 9370589-03: هاتف
 5771506-050: خليوي

 39940 قاسم رآف

 ورياضيات، حاسوب طيبي مؤنس
 بيرل بيت

 7996125-09: هاتف
 2924110-052: خليوي

 40400 الطيبة ،5518 .ب.ص
il.ac.tbl@beltberl

 دورة – بيرل بيت بلعوم الكريم عبد هبة
 حاسوب

 7995823-09: هاتف
 4296944-052: خليوي

 40400 الطيبة 675 .ب.ص

 باقة القاسمي آلية ضاهر وجيه
 الغربية

 9525105-077: هاتف
 6570938-04: فاآس
 6880938-050: خليوي

 الناصرة 8861 .ب.ص
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 مهارات البحث، طرق  طافش وفاء
 اإلصغاء، القراءة،
 الحاسوب

 9818123-04:هاتف
 4474456-054: خليوي

 24660 عكا 24/55 هأربعاه ديرخ

 

 هندسة

 6314390-04: بيت مهندس إغبارية أحمد حمودم
 15125290995: فاآس
 5290995-052: خليوي

  30013 مصمص 149 ب.ص
il.net.mhmsn@netvision

 6554624-04: مكتب معماري دويري نسيم
 5506198-054: خليوي

 16000 الناصرة 2667 ب.ص
net.Naseem_dwairy@bezeqint

 
  موسيقى

 
 الشرقية الموسيقى قسم الياس تيسير بروفيسور

 في الموسيقى آلية في
 القدس

 7805055-050: خليوي
 9862365-04: هاتف

 20200 شفاعمرو

 في عسر محاضر، غاوي غاوي .د
 الموسيقى وعلوم النطق

 6552217-04: هاتف
 5259961-050: خليوي

 16000 الناصرة 6021/32 شارع

 8769595-052: خليوي بيانو وعازفة فرقة قائدة حلو ألحان
 6452538-04: هاتف

  الناصرة يافة

 – للموسيقى أآاديمية جراويس آميل
 حيفا في العربية الكلية

 6563831-04: هاتف
 7595984-054: خليوي

 16000 الناصرة 135/5  رقم شارع

 عالج" الند عود "فرقة جرجورة آيتي
 والحرآة بالموسيقى

 6082046-04 :هاتف
 

 16124 الناصرة 2537 .ب.ص
com.kjarjoura@hotmail

 تاريخ  موسيقية، تربية  شقارة أبو منير
 الموسيقى وتطور
 العربية

 6576523-04: هاتف
 6948194-050: خليوي

 16101 الناصرة 104/12 المخلص
 com.@yahoo1943mir 8888 ب.ص 

   
 لجيل موسيقية تربية شقارة أبو نبيلة

 المبكرة الطفولة
 6576523-04: هاتف
 6881540-050: خليوي

 16000 الناصرة 8888 ب.ص

 6560785-04: تفها بيرل بيت آلية موسيقى جبران وسام
 7407016-054: خليوي
 6560785-04: فاآس

 16000 الناصرة ،8883 .ب.ص

 

 قضاء
 

 لسكان القانونية المكانة حلبي أسامة
 القانون حسب القدس
 أراضي، مصادرة الدولي،
 الالجئين عودة

 5813778-02: هاتف
 6261051-02: هاتف
 6261375-02: فاآس
 5525959-050:خليوي

 91514 لقدسا  51596 .ب.ص
com.usamahalabi@hotmail

 

 الفكرية الملكية خوري أمير. د
 تل جامعة في محاضر
 أبيب

 35662 حيفا 9 هجيفن شارع 8528082-04: هاتف

 حقوق، – أعمال إدارة يوسف جريس .د
 شرآات عقود

 6950472-03: هاتف
 6406299-03: فاآس

 أبيب تل جامعة

  الهيجاء أبو آوآب 559. ب.ص 7624881-050: خليوياإلسالمي والتشريع الفقه حمزة أحمد حمزة. د
il.ac.haifa.hhamza@research

 8288139-04: هاتف حيفا  - جنائي قضاء غنايم خالد .د
 9584418-09: هاتف
 4494533-054: يخليو

 31905  حيفا جامعة الكرمل، جبل
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 المحامين نقابة رئيس زعبي خالد

 الناصرة، الشمال قضاء
 6579123-04 :هاتف
 6573929-04: هاتف
 5543831-050: خليوي

 

 8432135-04: هاتف الياس مار آلية معلم رائد .د
 7671870-054: خليوي

 30012 عبلين 102 ب.ص

 في اإلنسان حقوق رمضان أبو موسى .د
 الدولي والقانون اإلسالم
 العلني

 8288607-04: هاتف
 5184916-03: هاتف
 7428785-054: خليوي

 حيفا جامعة الكرمل، جبل
 31905  حيفا

 القانون العبرية، الجامعة آريّني ميخائيل .د
 - الخاص الدولي
 المدني، القانون ديانات،
 الثقافية التعّددية

 5882542-02: هاتف
  5823042-02: اآسف

 4403448-054: خليوي

 91905 القدس العبرية الجامعة الحقوق آلية
il.ac.huji.michaelk@mscc

 قانون اإلجرام، علم  بشارات خوري هالة. د
 دولي

 8101348-054: خليوي
 8596182-04: هاتف

 34374 حيفا ،131 الصهيونية جادة

 حقوق االنسان، حقوق جبارين يوسف .د
 وتغيير محاماة األقلية،
 اجتماعي

 5530537-050: خليوي
 

 30010 الفحم أم 175 .ب.ص
edu.american.jabareen@wcl   

 5919242-050: خليوي االنسان حقوق – محام عازر فؤاد
 9150354-08: هاتف
 9205419-08: فاآس

 72222 الرملة 19 زخاريا شارع

 فالح فارس
 

 محكمة متقاعد، قاض
 الصلح

 

 9910427-04: هاتف
 9979126-04: هاتف
 9876627-04: هاتف
 5260437-050:خليوي

 هأربعاه شارع – عكا

 اليهودي المرآز مدير فتيلي محمد
 عكا - العربي

 9912066-04: هاتف
 9814373-04: فاآس
 5505276-050: خليوي

 عكا 240 .ب.ص

 حيفا ،7 شونميت شارع 8338030-04: هاتف والبناء التنظيم قوانين  جبران - توتري منال

 8429309-052: خليوي محاماة التنظيم، قانون شبايطة هشام
 6406961-03: هاتف
 6407422-03: فاآس

 أبيب تل – يافا ،7 رقم يرحنحياهو شارع
com.chabaitah@gmail

 

 

 اجتماع علم
 

ز            صّباغ أريج دى مرآ ل م  – الكرم
 لألبحاث  العربي المرآز

 االجتماعية  والدراسات

 6468192-04: هاتف
 4226016-052: خليوي

 44 شنللر شارع الناصرة،
areej@mada_research.org 
areejesabag@hotmail.com

 حيدر عزيز بروفيسور
 

 فروقات اجتماع، علم
 معهد – اقتصادية
 لير فان معهد – ترومان

 5828076-02: هاتف
 2408304-052: خليوي

 القدس، هتسوفيم هار العبرية، الجامعة
91905  

il.org.azizh@vanleer
 االجتماع علم العائلة، الحاج ماجد بروفيسور

 العالقات التربوي،
 واألقليات االتنية

 8249638-04: هاتف
 8240836-04: هاتف
 8240266-04: هاتف

 حيفا، جامعة األوسط الشرق
 31905  حيفا الكرمل جبل

 الهوية – اجتماع علم اناروح نديم بروفيسور
 العالقات في والصراع
 النفس علم – االثنية

 السياسي

 5792242-054: خليوي
 8391086-04: هاتف
 6407922-03: هاتف

 االجتماعية لألبحاث مدى مرآز مدير
 التطبيقية
 ميكود 9132 .ب.ص ،51 اللنبي شارع

   حيفا 31090
            org.research-mada.www
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 علم في دآتوراة حسيسي بادي .د

 تطبيق - االجتماع
 مجتمعات في القانون
 اثنية عالقات – منقسمة

 8393030-04: هاتف
 3225743-052: خليوي

  4315. ب.ص 6/3 صوانية
 30056 الكرمل دالية

 عائلة – اجتماع علم ربيع حمداهللا .د
 وتربية

 7936247-09: هاتف
 5667737-052: خليوي

 40400 الطيبة ،5126 .ب.ص

 في وباحث محاضر عصبة أبو خالد .د
 العربي التعليم

 6383998-04: هاتف
 2822434-050: خليوي

 30091 المثلث جت ،1270 .ب.ص
com.jett-khaled@massar

 لير فان عهدم في مؤرخ مّناع عادل .د
 الرفاه مرآز مدير –

 في العربي للمجتمع
 اسرائيل

 5605292-02: هاتف
 5605240-02: هاتف
 5222970-054: خليوي

 91040 القدس ،4070 .ب.ص
 43 جابوتينسكي شارع لير فان معهد

 6519921-08: تلفاآس المرأة علم العطاونة مجيد .د
 5408334-050: خليوي

 84158 السبع بئر ،5909 .ب.ص

ة يحيى حاج نسرين. د ة الخدم  االجتماعي
ارة  ة واالستش  الزوجي

 والعائلية

 الناصرة 2426. ب.ص 
il.net.nasreens@netvision

 اجتماع علم علي نهاد. د
 خلدون ابن جمعية

  8240819-04 :هاتف
 4720093-054 :خليوي

 20165 شعب 476. ب.ص
il.ac.haifa.nohadali@soc

 :وتربية اجتماعية علوم حّسان شرف
 العرقية الدمقراطية

 المواطن حقوق جمعية

 9941127-04: هاتف
 6785926-052: خليوي

 24930 طمرة ،3305 .ب.ص
il.org.acriSharef@

 
 بيت آلية اجتماع، علم عيطة أبو مازن

 بيرل
 7991660-09: هاتف
 8739529-052: خليوي

 40400 الطيبة ،436 .ب.ص

 األنسنة علم قبالن مصلح
 االجرام علم

 9803263-04: هاتف
 6283722-050: خليوي

 جن بيت  598 .ب.ص الشمالي الحي
24990 

 
 االجتماعي االنسنة علم
 
 االجتماعي، األنسنة علم فوراني خالد. د

 ودين أدب عربي، شعر
 8314108-04: هاتف
 8193648-054: خليوي

 35646 حيفا 16/7 بنوفمبر شنايم شارع
edu.@columbia2142Kf

 آلية في االجتماع علم خوالدي سليمان .د
 القاسميو األخوة
 السبع بئر وجامعة

 9861797-04: هاتف
 3146528-054: خليوي

 20200 شفاعمرو 364 .ب.ص

 االجتماعي، األنسنة علم ربيعة أبو عارف .د
 والتقليدي، الشعبي الطب

 الطبية النباتات

 6472540-08: هاتف
 6472477-08: هاتف
 4292892-054: خليوي

 غوريون بن جامعة
     il.ac.aref@ dgu  

 84105 السبع بئر 653. ب.ص

 األنسنة علم يحيى حاج قصي .د
 بيرل بيت آلية

 7997198-09: هاتف
 8377143-052: خليوي

 40400 الطيبة 4931 .ب.ص

 

 إجتماعية خدمة
 

 للعمل آلية في باحث يحيى حاج محمد بروفيسور
 االجتماعي

 6410652-02: بيت
 5882082-02: عمل

 القدس العبرية الجامعة
il.ac.huji.mshaJyah@mscc

 موضوع يف محاضر فريد إبراهيم. د
 الرفاه سياسات

 بيت آلية االجتماعي
 القدس جامعة برل

 والجامعة العربية
 العبرية

 30023 معاوية 453. ب.ص الجديد اإلسكان 2400166-052: خليوي
il.net.@netvision2ajnehMa

il.co.mahajne@hotmail
com.ibrahim@yahoo2mahajne
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 بيت آلية – الطفل حقوق يحيى حاج أمين .د
 القدس جامعة + بيرل

 7990515-09: هاتف
 5669951-050: خليوي

 40400 الطيبة ،4960 .ب.ص
il.ac.tberliamincag@be

 في اجتماعي عامل زعبي سمير .د
 – الشيخوخة مجال

 وباحث محاضر

 6027833-04: هاتف
 6001636-04: ب

 5500943-050: خليوي

 16000 الناصرة  50603 ب.ص
com.samirzoabi@gmail

 
 هاني أبو صالح. د

 
 6293959-08:هاتف اجتماعي عامل

 5676763-054:خليوي
 6293958-08:فاآس

  ،139 بيت ،7 رقم حي
 85357 رهط  240 .ب.ص

 أنماط العائلة، تنظيم عزايزة فيصل .د
 البلوغ – العائلة

 المجتمع في والشيخوخة
 قسم حيفا، جامعة العربي
 االجتماعي العمل

 8240826-04: هاتف
 8240156-04: هاتف
 6701993-04: هاتف
 8246832-04: فاآس
 5309365-050: خليوي

 حيفا جامعة الكرمل، جبل
 والصحة الرفاه تعليم قسم

 العربي اليهودي المرآز
il.ac.aifah.azaiza@research

 العمل آلية في محاضر عيطة أبو ازنم
 بيت آلية – االجتماعي

 بيرل

 7991660-09: هاتف
 8739529-052: خليوي

 40400 الطيبة ،436 .ب.ص

 مفتش اجتماعي، عامل حداد وليد
 المخدرات مكافحة سلطة
 القدس في

 9868995-04: هاتف
 5225823-050: خليوي

 20200 شفاعمرو 369 ب.ص

 

 ةفلسف
 

 الفلسفة في دآتوراة خوري سعد جريس .د
 لقب وحامل والالهوت

 العام، األدب في ثاني
 في الالهوت آلية عميد

 الياس مار مؤسسات
 مرآز ومدير التربوية
 الدينية للدراسات اللقاء

 األرض في والتراثية
 لحم بيت المقدسة
 والجليل

 9870407-04: هاتف
 4339005-054: خليوي

 25170 فسوطة 173 .ب.ص
 

 فلسفة روسية، دراسات محاميد عمر .د
 الثقافة

 الفحم أم جرار عين 495 .ب.ص 6312041-04: هاتف

 6516959-04: هاتف فلسفة عفيف يحيى
 8350959-050: خليوي

 16931 العزير قرية

 

 فيزياء
 

 6472132-08: هاتف رياضيات فيزياء، دعبول جميل بروفيسور
 6460492-08: هاتف

il.ac.bgu.daboul@dgumail 
 

 بيت آلية – وآيمياء فيزياء عامر ابراهيم .د
 بيرل

 9370639-03: هاتف
  4659698-054: خليوي
 9379878-03: فاآس

 

 6567008-02: هاتف بيرل بيت آلية – فيزياء صادر ادوار .د
 4567083-054: خليوي

 91516 قدسال ،51699 .ب.ص
il.ac.esader@physhui

 - المعلمين دار – فيزياء  صفدي رافع .د
 جوردون

  6561911-04: هاتف
 7809134-054: خليوي

 16000 الناصرة 43156 .ب.ص
il.ac.rafinew@macam

 األآاديمية آلية – فيزياء محاجنة سعيد. د
 براودي اميل اسم على

 7231677-054: خليوي
 6316771-04: فاآس

 30100 الفحم أم 132 ب.ص

 السبع بئر أ حي 133/3 بياليك شارع 6650890-08: هاتف  تربوية فيزياء أحمد سلمان .د
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 6745385-04: هاتف فيزياء - بيو  دراوشة صالح .د
  5226910-054: خليوي

 24945 عرابة

 6701240-04: هاتف فيزياء  مصالحة طه .د
 8226400-050: خليوي
  6405580-04: فاآس

 16910 دبورية

 آلية الفضاء، فيزياء النصر أبو عدي .د
 التخنيون - الفيزياء

 8293576-04: هاتف
 3846912-052: خليوي

 حيفا التخنيون – الفيزياء آلية

 7994559-09: هاتف بيرل يتب – فيزياء بيو جبارة عمر .د
 5601043-02: فاآس
 6282668-050: خليوي

 40400 الطيبة 841 .ب.ص

 20173 سخنين 13348 .ب.ص  6745561-04: هاتف فيزياء  ريا أبو مصطفى .د
 

 نفس علم
 

  بروفيسور
 سليمان رمزي

 8240142-04: هاتف حيفا جامعة في محاضر
 8515135-04: هاتف
 5474215-050: خليوي
 8240966-04: فاآس

 حيفا جامعة النفس، علم قسم
 31905 حيفا  - الكرمل جبل

il.ac.haifa.suleiman@psy
 

، تربوي معالج نفسي، طبي بروفيسور مروان دويري
 وتطوري

 6561541-04: هاتف
 6334515-054: خليوي

  نتسيرت عيليت3شارع اورا 
com.psy@marwandwairy

 6441600-054: خليوي تربوي نفس علم مكاوي ابراهيم .د
 2982174-02: هاتف

 زيت بير جامعة

 8470074-04: هاتف  نفسي طبيب قراقرة توفيق. د
  8470078-04: هاتف
 8470079-04: فاآس

 حاييم آريات – 26 يتسيف شارع

 عماد جف .د
 

 مدير – نفسي أخصائي
 النفسية،عرابة الصحة قسم

 5501595-050:خليوي
 6744332-04: هاتف

 42945 عرابة

 التشخيص مرآز مدير رنتيسي جورج .د
 النفسي التعليمي

 9282512-08: تلفاآس
 3366905-052: خليوي

 الرملة 4025 .ب.ص

 مدير نائب – نفسي طبيب فرح جوزيف. د
 في لنفسيةا الصحة قسم

 الناصرة مستشفى

 6028871-04: هاتف
 9561701-04: هاتف
 6561955-04: فاآس
 9561701-04: بيت

 5407155-050: خليوي

 الناصرة 11 .ب.ص الناصرة مستشفى
 
 

 24908 آفرياسيف  798ب.ص

  نفسي طبيب  زعبي حنا. د
 6466306-04: فاآس

 16101 الناصرة 210. ب.ص

 9861797-04: هاتف السبع ئرب جامعة خوالد سليمان .د
 3387033-052: خليوي

  20200 شفاعمرو 364 .ب.ص

 5419251-054: خليوي نفسية معالجة عبيد سميرة. د
 8514917-04: هاتف
  6572386-04: هاتف
 6468688-04: فاآس

 35514 حيفا 169اللنبي شارع

 7430749-050: خليوي  نفسية معالجة يزبك بيرومي سهير. د
 6460637-04: هاتف

 16000 الناصرة 1591. ب.ص

 محاضر – طبي نفس علم مصالحة شفيق .د
 أبيب تل جامعة في

 6767892-02: هاتف
 6765436-02: فاآس
 6524704-050: خليوي

  91240 القدس 24246 .ب.ص

 28725104-052: خليوي نفسي طبيب سعدي سابا صليبا. د
 8622066-04: هاتف

 33074 حيفا 18 مسادة شارع
com.sba@hotmail-1Sy
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 8351756-04: هاتف لألطفال نفسي طبيب فاهوم طارق .د

 8559379-04: هاتف
 8516052-04: هاتف
 8516052-04: فاآس
 7228947-050: خليوي

 حيفا 49 عباس شارع

 عالجي نفسي أخصائي عودة عاطف .د
 وتربوي

 6570806-04: هاتف
 5707878-050: خليوي
 6576269-04: فاآس

 16150 الناصرة 20105 .ب.ص

 النفسية الصحة قسم مدير غيث عماد .د
 عرابة في

 6744332-04: هاتف
 6744528-04: فاآس
 5501595-050: خليوي

 42945 عرابة

 9916362-04: هاتف نفسية أخصائية  خازن فاتنة .د
 3306450-052: خليوي

 اعك 65/51 عامي بن

 4341027-054: خليوي نفسي طبيب فرحات آمال. د
 8531087-04: هاتف
 6466185-04: هاتف
 6575912-04: فاآس
 8523655-04: هاتف

 حيفا 15 لفونتين شارع
 
 
 

 حيفا 9160 .ب.ص

 6746158-04: هاتف معالج نفسي دآتور صالح محمود .د
 6746158-04: فاآس
 6282030-050: خليوي

  20185  الهيجاء أبو آوآب  129 .ب.ص

 3701995-052: خليوي نفسية معالجة اسماعيل ياسمين هند. د
 6743752-04: هاتف
 6746405-04: فاآس

 24945 عرابة

 6576298-04: هاتف نفسي معالج  زعبي وليد .د
 4726413-054: خليوي

  2051 .ب.ص
17510 عيليت نتسيرت 11/7 هألونيم شارع

 7965647-050: خليوي  نفسية حاالت معالجة حكيم غنادري يعاد. د
 6453181-02: هاتف

 عيليت نتسيرت  17/16 حارود شارع
 القدس 94632. ب.ص صفافا بيت

 6282008-08: هاتف تربوي نفس علم عبد أبو سلطان
 5345941-052: خليوي
 6274836-08:فاآس

 84100 السبع بئر ،10447 .ب.ص

 الصحة عيادة مديرة يزبك بيرومي سهير
 التربوية  سيةالنف

 6460637-04: هاتف
 7430749-050: خليوي

 الناصرة 1591 .ب.ص
com.suhairby@hotmail

 40400 الطيبة 4915 .ب.ص 7992053-09: هاتف متقاعد - نفسي أخصائي الكريم عبد ضاهر

 8516121-04: هاتف تربوي نفس علم  نجار آميل
 5658157-050: ليويخ

 23276 حيفا 83 عباس

 توجيه تربوي، نفس علم  فرحات مارون
 عائلية استشارة مهني،

 واختبارات

 6550613-04: هاتف
 4288707-052: خليوي
 6460567-04: فاآس

 16000 الناصرة 4043 .ب.ص
com.liqaacentr@yahoo

 
 بيت آلية نفسي، أخصائي صلةعا محمود

 بيرل
 6748627-04: هاتف
 5464708-050: خليوي

 24945 عرابة

 غوريون بن جامعة 4470082-054: خليوي اجتماعي نفس علم حجيرات موسى. د

 تعليم – نفسي أخصائي  مصالحة نهاد
 خاص

 6702720-04: هاتف
 8376858-050: خليوي

 16910 دبورية 209 .ب.ص

 اإلجتماعي النفس معل جبران هشام
 بيرل بيت معهد واإلنمائي،

 31996 حيفا ،99647 .ب.ص 2839911-052: خليوي

 المراهقة لجيل نفس علم السالم عبد يونس
 تربوي تطوري

 6450462-02: هاتف
 4901554-054: خليوي
 6450462-02: فاآس

 91241 القدس ،24353 .ب.ص
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 اإلجرام علم
 

 العبرية الجامعة يفورآيانآ-شلهوب نادرة .د
 

 5882505-02: هاتف
 6260984-02: بيت

 650466-050: خليوي
 5881725-02: فاآس

 القدس هتسوفيم هار العبرية، الجامعة
91905 
il.ac.huji.mscc.msnadera@pluto 

 علم في ومحاضرة مربية شنتي راوية
 لعالجيةا التربية

com.Rawiya_shanty@yahoo 4261544-054: خليوي
 20200 شفاعمرو 301/3 شارع

 44914 المثلث الطيرة   4915 .ب.ص 7992053-09: هاتف اإلجرام علم ضاهر الكريم عبد
 

 الطرق وعلى والورشات المصالح في أمان
 

 6560123-04: تلفاآس وقاية شارمست  سليم حامد
 4357842-054: خليوي

 16000 الناصرة 4017/2 الشرقية الحارة
 

 

 عربي وأدب عربية لغة
 

  - آالسيكي عربي أدب قنازع  جورج بروفيسور
 في العربي العبري األدب

 حيفا جامعة األندلس،

 8240062-04: تلفاآس
 6567340-04: هاتف
 4481134-054: خليوي

 16011 الناصرة 10072 .ب.ص
il.ac.haifa.orge@researcheg

 
 بروفيسور

  منصور لطفي 
 العربية، باللغة ناريسم
 آلية في المعلمين آلية مدير
 بيرل بيت

 7938384-09: هاتف
 7476358/9-09 :مكتب
 7937799-09: فاآس
 3272529-052: خليوي

 44915 المثلث الطيرة ،742 .ب.ص
il.ac.lotman@beitberl

 

 7653170-09: هاتف عربي أدب الشعبية، القصة علي يوسف بروفيسور
 6405412-03: هاتف
 6430662-050: خليوي

 أبيب تل جامعة

 إثراء: العربية للغة آلية عازم أحمد
 المعهد – بيرل بيت اللغة

 المعلمين إلعداد األآاديمي

 7993303-09: تلفاآس
 4522879-054: خليوي

 40400 ،الطيبة5834 .ب.ص
il.ac.acmdaazm@beitberl

 45863 برا آفر ،154 .ب.ص 7317880-050: خليوي  العربية اللغة قواعد عاصي أحمد

 6579416-04: هاتف  عربية لغة سيبران إنعام
 3781063-052: خليوي

 16940 الرينة

 آلية للمتقدمين، عربية لغة خطيب توفيق
 بيرل بيت

 9396496-03: هاتف
 5457818-050: خليوي
 9396955-03: فاآس

 جلجولية ،152 رقم شارع 13 رقم بيت
45850 

il.ac.l@beitberllaoplct
 9560227-04: هاتف عربية لغة جبرائيل جريس

 5651266-050: خليوي
 24908 ياسيف آفر

 16950 طرعان 6411021-04: هاتف عربية لغة خوري جريس

 9988386-04: هاتف عربية لغة حمزة حسين
 2850711-052: خليوي

 20189 البعنة ،214 .ب.ص

 مستشارة أطفال، أدب آرآبي جرايسي حنان. د
 شعبي أدب تربوية،

 6551759-04: هاتف
 

  16000 الناصرة 6036/9 رقم شارع
com.Hanan_j@yahoo

 لجيل مرشدة عربية، لغة   ريش أبو قاسم عليا  .د
 المبكرة الطفولة

 عكا 23 شقة 6 طابق 62 نوي دافيد 7603193-054: خليوي

 جامعة العربية اللغة آلية جريس هيمابرا .د
 حيفا

 8338761-04: هاتف
 8249787-04: هاتف
 8240156-04: هاتف

 اليهودي المرآز العربية، اللغة دورة
  العربي،
 31905 حيفا  الكرمل جبل حيفا جامعة
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 في العربية اللغة قسم رئيس  عطااهللا الياس .د

 العربية األآاديمية الكلية
 8332560-04: هاتف
 7578145-050: خليوي

 34374 حيفا أ121 الصهيونية جادة
il.net.@netvision123Elias

 6564586-04: تلفاآس معاصر عربي أدب  بولس حبيب .د
 5362980-052: خليوي

 17000 عيليت نتسيرت 54 هألونيم شارع
 17100 عيليت نتسيرت 2069 ب.ص

 عربي وأدب لغة علي حسين .د
 آالسيكي شعر

 9803421-04: هاتف
 8240075-04: هاتف
 8240185-04: فاآس

 حيفا جامعة

 حيفا - 1/47 حجار المطران 8527478-04: هاتف اطفال أدب عربي، أدب حنا أبو حنا .د

 الكلية حيفا، في محاضر  سنداوي خالد .د
 حيفا، في للتربية العربية
 يرلب بيت آلية

 6987174-04: هاتف
 6980776-04: فاآس
 4362582-054: خليوي

 13872 الجش ،297 .ب.ص

 منهجية التدريس، أساليب  عزايزة خالد .د
  العربية اللغة تدريس

 6702988-04: هاتف
 6282533-050: خليوي

 16910 دبورية 104 .ب.ص

 6381683-04: هاتف اإلسالمية الحضارة تاريخ عثامنة خليل .د
 6382438-04: تفها

 30100 الغربية باقة ،72 .ب.ص
il.ac.tberliclllata@be

com.khalilathamina@hotmail
 محاضر عربي، وأدب لغة جبران سليمان .د

 األدب موضوع في
 معاصرال

 8312170-04: هاتف
 4578027-052: خليوي

il.ac.tau.jubran@post 
 35646  حيفا 18 بنوفمبر 2 شارع

 7937357-09: هاتف متقاعد بشارة سعيد صالح .د
 3671504-050 خليوي

 44915 الطيرة 2028 .ب.ص

 9946652-04 :هاتف  معاصر عربي وأدب لغة ابراهيم طه .د
 9944541-04: هاتف
  9944541-04: فاآس

 24963 آابول 2417 .ب.ص

 8780396-09: تلفاآس عبري أدب مرعي عبد .د
 6711764-050: خليوي

 42837 المثلث قلنسوة ،1025 .ب.ص

 أآاديمي مرّآز عبرية، لغة وتد علي .د
 المعلمين إعداد لمعهد
 بيرل بيت آلية العرب

 6381250-04: تلفاآس
 7275374-050: خليوي
 7473145-09: فاآس

 30091 المثلث جت ،895 .ب.ص
il.ac.berlitaliwated@be

 6316753-04: هاتف عربية لغة محاميد عمر .د
 6571394-050: خليوي
 6315980-04: فاآس

 30010 الفحم أم ،228 .ب.ص

 آلية العربية، اللغة علمت  عنابسة غالب .د
 بيرل بيت

 6381925-04:هاتف
 4343235-054: خليوي

 30100 الغربية باقة
il.ac.galbana@beitberl

  مواسي فاروق .د
 

 قسم رئيس – عربي أدب
 آلية في العربية اللغة

 القاسمي

 6381231-04: تلفاآس
 6286668-04: العمل
 5473434-050: خليوي

 30100 الغربية باقة ،190 .ب.ص
il.ac.cm@macam-Faruq

com.faruqmawasi.www
 واألدب للغة محاضر  خضرة أبو فهد .د

  حيفا  جامعة في العربي
 6081534-04: هاتف
 6010630-04: فاآس
  5668912-050: خليوي

 16940 الرينة 406 .ب.ص

 6400378-04:هاتف عربي وأدب لغة جابر احمد آوثر. د
 5662814-050:خليوي

 19354 المقيبلة 375. ب.ص
com.jkawthar@hotmail

 مهارات ،أطفال أدب فنة أبو محمود .د
 الكتابة

  6352270-04: هاتف
 6282298-050: خليوي

 30075 قرع آفر 2032 .ب.ص

 معاصر عربي وأدب لغة، غنايم رجب محمود .د
 أبيب تل جامعة

 6383143-04: بيت
 6409723-04: فاآس
 5960550-050: خليوي

 30100 الغربية باقة 209 .ب.ص
il.ac.tau.Ghanmd @post

 معاصر، عربي وأدب لغة آيال محمود .د
 أدبية ترجمة

 6405048-03: هاتف
 6313632-050: خليوي

 25110 جديدة 313 ب.ص أبيب تل جامعة
il.ac.tau.kayyalma@post
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 لتأهيل مرشد عربية، لغة عباس مصطفى .د

 صفد تاريخ المعلمين،
 6517214-04: هاتف
 6561421-050: خليوي

 16930 آنا آفر 278 .ب.ص

 الشرق تاريخ – عربي أدب باسل ناصر .د
 األوسط

 6425078-03: هاتف
 6409710-03: هاتف

 أبيب تل جامعة

 9584785-04: تلفاآس عربية لغة قاسم نبيه .د
 5650483-050: خليوي

 30055 الرامة 1. ب.ص

 تاريخ ،العربية اللغة قواعد زرقاوي دريد
   العربي األدب

 9988206-04: فهات
 6355475-050: خليوي

 20190 الكروم مجد 101 .ب.ص

 دراسي صف في التدريس تايه راشد
 آلية أطفال، أدب مختلط،
 بيرل بيت

 8780027-09:هاتف
 2206358-052: خليوي

 متجول بريد ،1826 .ب.ص
 42837 هشارون ليب

il.ac.berltirasdtalh@be
 القراءة تدريس أساليب  دعيم روزالند

 أطفال أدب والكتابة،
 8526510-04: هاتف
 5763709-050: خليوي

 35052 حيفا 37 عباس

  عربية لغة  درويش زآي
 شعب ،المعلمين دار

 9963582-04: تلفاآس
 4695213-054: خليوي

 25110 جديدة 386 .ب.ص

 بتدئم بمستوى عربية لغة يحيى حاج صبحي
 ومتقدم

 40400 الطيبة 7992788-09: هاتف

 9866869-04: هاتف وعبري عربي وأدب لغة خوري عاصم
 5986650-050: خليوي

 30012 عبلين

 9867294-04: هاتف عربية لغة خطيب عصام
 4253089-054: خليوي

 الميدان 210 شفاعمرو 250 ب.ص
 20200 شفاعمرو

 6518323-04: هاتف عربية لغة عدوي علي
 5249888-050: خليوي
 6282622-050: خليوي
  6500272-04: فاآس
 6500269-04: مكتب

 طرعان الرئيسي الشارع 700 ب.ص
16950 

 8537081-04: هاتف العربية اللغة في محاضر فوراني فتحي
 6600092-057: خليوي

 31095 حيفا 9549 ب.ص
com.ffurani@gmail

 30026 عرعرة 1409 ب.ص 6891887-050: خليوي العربية اللغة قواعد يونس فريدة

 قصص آاتبة عربية، لغة  عباسي صفدي لبنى
 أطفال

 حيفا 308 .ب.ص 59 الكبابير 5730298-050: خليوي

 6518346-04: هاتف عربية لغة خليل محمد
 5782810-050: خليوي

 16950 طرعان 360 .ب.ص

 9869324-04: هاتف عربية لغة صفوري محمد
  9867733-04: فاآس
 9826986-050: خليوي

 شفاعمرو  الميدان حي 6064 ب.ص
20200 

 7991617-09: هاتف متقاعد - شاعر دسوقي محمود
 5241503-050: خليوي

 40400 الطيبة 46 .ب.ص

 اللغة آلية في أطفال أدب  صيداوي مفيد
 أورانيم العربية

 6351073-04: بيت
 6355734-04: تبمك

 2943041-052: خليوي

 30026 عرعرة ،445 .ب.ص
il.mudeer@zahavnet

 
 ودراسات عربية لغة إغبارية محمود موسى

 المعارف وزارة إسالمية
 6314446-04: هاتف
 6826281-050: خليوي

 30016 المشيرفة 417. ب.ص
il.ac.ifaha.mighbari@study

 للتدريس مرافقة نشاطات أحمد ناصر
 العربية اللغة قسم في

 7930106-09: هاتف
 6979106-054: خليوي

 44915 الطيرة ،2513 .ب.ص

 تربية عربية، لغة  طنوس نبيل
 تنظيمي مستشار مجتمعية،

 6785132-04: هاتف
 6455988-04: تلفاآس
  5657716-050: خليوي

 14930 المغار 118 .ب.ص

 6414192-04: هاتف إبداعي تفكير ،عربية لغة مزاريب جوىن
 7214083-050: خليوي

 23810 الزرازير  - مزاريب
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 قواعد: العربية للغة آلية صرصور نعمان
 العربية اللغة

 9370983-03: هاتف
 6500150-054: خليوي

 49940 قاسم آفر ،694 .ب.ص
il.ac.tberlinamansrs@be

 6012295-04: هاتف اطفال أدب رافع يحيى
 5821390-052: خليوي

 16920 إآسال 138 .ب.ص

 

 انكليزية لغة
 

 أجنبية لغات انكليزية، لغة عبود أميمة
 حيفا جامعة

 8552033-04: هاتف
 6661340-052: خليوي

 35476 حيفا 9 هتورن
il.net.e@zahav-Abjoud

 8101727-04: هاتف االنكليزية اللغة مفتشة  آلداوي أميمة
 7299147-054: خليوي
 6283421-050: خليوي

 35378 حيفا 9576 .ب.ص أ118 نوف يفيه

 اللغة  في اللسانيات علم حداد - صايغ الينور .د
 ايالن بار جامعة االنجليزية

 9997793-04: تلفاآس
 

 21560 ترشيحا 5499 .ب.ص
il.ac.biu.saiejhe@mail

 6469328-04: هاتف   تربوي مدير انكليزي،  اهللا حبيب رامي .د
 686188-050: خليوي

  16100 الناصرة 9417 .ب.ص

 عضو – انكليزية لغة راس أبو رويدة .د
 الثانية، القناة مجلس

 والراديو تلفزيونال

 6489981-08: هاتف
 3396071-052: خليوي
 3304145-052: خليوي

 84835 السبع بئر ،14/7 أبرامسون شراغا

 القاسمي آلية انكليزية، لغة محاجنة صالح .د
 مفتش + الغربية باقة في
 المعارف وزارة في

 6312080-04: هاتف
 6283419-050 خليوي
 6314093-04: فاآس

 عيرون معاليه – صمصم 298 .ب.ص
30920 

 انجليزية لغة أمارة محمد .د
 قواعد

 6591779-04: هاتف
 4594254-052: خليوي

30920 عيرون معاليه – زلفة ،312 .ب.ص

 9884843-04: هاتف انكليزية لغة  قسيس نزيه .د
 7665668-050: خليوي

 30055 الرامة

 انكليزية لغة زعبي رزق
 

 6574152-04: هاتف
 5439097-050: خليوي
  6453283-04: فاآس

 الناصرة 2083 .ب.ص  ب3042/6 شارع
16120 

il.ac.rizeqz@macam
   45850 جلجولية 9396319-03: هاتف بيرل بيت– انكليزية لغة الهادي عبد سميح

       il.ac.tberlimicabdo@bes
 9969351-04: هاتف انكليزية لغة اهللا عطا سهيل

 6898642-050: خليوي
 24908 ياسيف آفر 776 .ب.ص

 6470666-04: هاتف لغة تطور شاهين عبير
 4556129-054: خليوي

 نتسيرت 14811 .ب.ص 1/1 هدار شارع
 عيليت

 7938394-09: هاتف بيرل بيت – انكليزية لغة دعاس مزنة
 4938394-054: خليوي

 44915 الطيرة 720 .ب.ص

 عبلين - الياس مار آلية 8851478-052: خليوي انكليزية لغة ماجستير عبليني موريس

 7992684-09: هاتف انكليزية لغة طيبي وائل
 4293360-054: خليوي

 40400 المثلث الطيبة 505 ب.ص
il.ac.oalltlbl@beitberl

 آلغة االنكليزية اللغة تعليم عوض وجيه
 أجنبية

 8554185-04: هاتف
 2256300-052: خليوي

 35378 حيفا 9599 .ب.ص أ 51 عباس

 6555056-04: هاتف انكليزية لغة آردوش وفاء
 5656896-050: خليوي

 16000 الناصرة 33/115 السادس بولس

 6781626-04: هاتف  انكليزية لغة دغش يوسف
 6282868-050: خليوي

 14930 المغار 257 .ب.ص
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 عبرية لغة
 
 8780396-09: تلفاآس بيرل بيت آلية عبرية لغة مرعي الرحمن عبد .د

 6711764-050: خليوي
 42837 قلنسوة 1025 .ب.ص

 6381250-04: تلفاآس بيرل بيت آلية وتد علي .د
 7275374-050: خليوي

 30100 مثلثال جت 351 .ب.ص

 مار آلية – عبرية لغة شقور عادل
 الياس

 6746355-04: هاتف
 6748716-04: هاتف

 20173 سخنين

 40400 الطيبة ،611 .ب.ص 2895271-052: خليوي عبرية لغة جابر عثمان

 في القصيرة اللغة أسس بدير مرسي
 بيت آلية العبرية، اللغة
 بيرل

 9370745-03: هاتف
 9071233-03: فاآس
 5649727-050: يويخل

 49940 قاسم آفر ،60 .ب.ص
il.ac.badir@beitberl.Morsie

 
 اللغة في عملية جوانب يحيى نهاية

 العبرية
 6839651-03: هاتف
 6866154-050: خليوي
 6816751-03: فاآس

 68170 يافا أبيب تل ،14 هلوتوس شارع

 االبتدائية المدرسة مدير آبها وحيد
 السهلة عين

 6257206-04: هاتف
 6257398-04: هاتف
 37200-052: خليوي

 30023 السهلة عين 77 .ب.ص

 
 مقارن أدب
 بين مقارن عبري أدب بصل ابراهيم. د

 والسريانية العربية العبرية
 اآلراميةو

 9965034-04: هاتف
 7238110-050:خليوي

 24908 آفرياسيف 251 ب.ص 

 9918307-04: هاتف تربية مقارن، عبري أدب فالح فراج جنان .د
 7434725-050: خليوي
  9910063-04: فاآس

  21/13 أنيليفيتش شارع
 2196 عكا 74 .ب.ص

 20173 سخنين 48 .ب.ص 2371276-052: خليوي نظرية لسانيات خاليلة سمير .د
 6786832-04: هاتف عبري أدب عرايدي نعيم .د

 4400838-054: خليوي
 14930 المغار ،117 .ب.ص

net.@bezeqint2Naim
 

 الفنية السيرة مسرح،
 

 6574052-04: هاتف مسرح زعبي آرمة .د
 

  16486  الناصرة 107/104 رقم شارع
 

 سياسي نقد عربي، مسرح حمدان مسعود .د
 معاصر، أدب ساخر،
 دورة نية،فلسطي سينما

 العربي واألدب المسرح
 حيفا جامعة في

 8288483-04: هاتف

 8391053-04: هاتف

 7427862-050: خليوي

 1351 .ب.ص

 30090 عسفيا

il.ac.haifa.mhamdan@research
 دمى مسرح حداد عبير

 بيرل بيت آلية
 6819284-03: هاتف
 6382522-050: ويخلي

 68147 يافا ،6 فلنسيا شارع
il.ac.Abircdad@beltberl

 محاضر. مسرحي مخرج بكري منير
 إبداعي دراما لمسرح

 9551229-04: هاتف
 4745635-052: خليوي

  22 رقم بيت 70 هعتسماؤوت
 24310 عكا 3189 .ب.ص
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 إعالم
 

 في مضامين تحليل سالمة عاطف بروفيسور 
 بالعربية المكتوبة الصحافة
 السينما واأللمانية،
 رئيس العربي، والتلفزيون

 جامعة في اإلعالم قسم
  الياس مار – انديانابوليس

 7995920-09 هاتف
 4265350-052: خليوي

 

 40400  الطيبة ، 505 .ب.ص
 

il.net.@inter59Salama

 البث مجلس رئيس ،إعالم  ريناوي خليل .د
 وعضو العربية باللغة
 اإلدارية اللجنة

 8314501-04: هاتف
 8750456-052: خليوي

 حيفا 114/18 الصهيونية جادة
com.krinnawi@hotmail

 شيكاغو في طويلة عطلة في موجودة اإلعالم مجال في محاضرة سليمان آميليا .د
 عبلين - الياس مار آلية 7964784-054: خليوي إعالم الناشف اسماعيل

 عبلين - الياس مار آلية 7671870-054: خليوي إعالم معلم رائد. د

 عبلين - الياس مار آلية 6470688-054: خليوي إعالم عدوان ماجد

 فترة في الفلسطيني ماالعال توتري ماري .د
 أورانيم، آلية أوسلو،
 عبلين جامعة ،حيفا  جامعة

 8558953-04: هاتف
 4750991-054: خليوي

 35378 حيفا ،56 عباس شارع
com.@yahoo1Totrym

 

 يزراعيل عيمق آلية آبها مصطفى .د
 األوسط الشرق+  إعالم

 6255115-04: هاتف
 8295267-04: هاتف
 6655374-050: خليوي

 37857 منشه متجول بريد القطف أم
il.ac.mustafa@openu

 5064289-03: هاتف بيرل بيت آلية ، إعالم قبطي ماري
 8579258-052: خليوي
 5064289-03: فاآس

 68051يافا ،127 قدسال شارع

 6550497-04: هاتف إجتماعي تسويق عدأس محمود
 7711238-050: خليوي

 16920 إآسال  769 .ب.ص
il.net.mahmud@bartak
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  مختصون وأطباء عربية مستشفيات
 

 المستشفى المسؤول الطبيب العنوان فاآسو هاتف رقم
 6509000-04: هاتف
 6574747-04: فاآس

 16102  الناصرة 50294 .ب.ص
com.hospital-vincent-salim@st

 نخلة سليم. د
 6509004-04: هاتف

 الفرنسي المستشفى

 6508900-04: هاتف
 6576101-04: فاآس

 سعدم برهوم. د 16100 الناصرة 8 .ب.ص
 6508911-04: تفها

 المقدسة العائلة مستشفى
 

 6028888-04: هاتف
 6561953-04: فاآس

 بشارات بشارة. د 16100 الناصرة 11 .ب.ص
 6028816-04: هاتف

 الناصرة مستشفى
 

 8514294-04: هاتف
 8520704-04: فاآس

 طوبي الياس بروفيسور  حيفا ،106 هميجينيم شارع ،9123 .ب.ص
 

  الطلياني المستشفى

 
 

 طبية آليات في ات/ومحاضرون ات/باحثون
 

 األشعة علم جمال جعفر بروفيسور
 مدير – التشخيصية

 - األولتراساوند
 واألشعة

 غوريون بن جامعة 

حايك طوني بروفيسور  األمراض قسم مدير 
 مستشفى في الداخلية
 رمبام

8531186-04: هاتف  
8536758-04: هاتف  

حيفا –جمال وادي أ6 ههجناة شارع  

 األمراض قسم مدير عودة محمد ماجد بروفيسور
 مستشفى في الداخلية

 )روتشيلد (تسيون بني

 il.org.zion-odeh@b.Majed

 – الصحة علوم شقرة أبو محمود بروفيسور
 داخلية أمراض

 غوريون بن جامعة 6403123-08: هاتف
il.ac.bgu.mahmooud@bgumail

 جامعة – األدوية علم اغبارية رياض  .د
 رئيس غوريون، بن
 األدوية علم قسم

 العالجية

 5993618-054: خليوي
 6492379-08: هاتف
 6477372-08:هاتف
 6477625-08: فاآس

 84105 السبع بئر ،653 .ب.ص
il.ac.riad@bgu

 8359253-04: هاتف  العالجي المناعة علم طوبي الياس بروفيسور
 8371393-04: فاآس

il.org.zion-toubi@b.Elias 

 il.ac.technio.Elias_n@tx  داخلية أمراض نصر الياس .د

 حيفا التخنون، الطب آلية
 8787903-04: هاتف جراحة بشارة بشارة .د

 8787888-04: هاتف
 8787729-04: فاآس

B_bishara@rambam.health.gov.il 

 6828951-04: هاتف األورام طب زيدان جمال .د
 6828621-04: فاآس

il.gov.health.j@ziv.Zidan 
 

 8250387-04: هاتف  المفاصل علم حبيب جورج .د
 8250386-04: فاآس

com.@yahoo62Gshabib 

 وطبيب موّلد، يونس جوني .د
 نساء أمراض

 6738490-04: هاتف
 6040509-04: فاآس

il.net.isy@netvision

 6494344-04: هاتف العيون طب غرزوزي جوني حنا .د
 8359556-04: فاآس

com.garzozi@yahoo 

 غوريون بن جامعة 6403414-08: هاتف جالخّد وحدة محمود خليل .د

 الصحة قسم مسؤول بدارنة صبحي. د
 عكا - الشمال في

 24950 سخنين  6741496-04: هاتف



صدر عن وحدة المعلومات في مرآز مساواة  
60

 
 6757093-02: هاتف صيدلة يحيى حاج عبداهللا .د

 3879649-052: خليوي
 6757015-02: فاآس

 آارم، عين هداسا الصيدلة، مدرسة
 91904 القدس  العبرية الجامعة

il.ac.huji.abdullah@ascc
 8543362-04: هاتف أطفال طب مّخول عماد .د

 8543430-04: فاآس

il.gov.health.makhoul@rambam

 8542125-04: هاتف الكلى علم نخول فريد .د
 8542946-04: آسفا

il.gov.health.fnakhoul@rambam 

 مختص طبية، علوم صفدي محمد .د
  تغذية

 6560260-04: هاتف
 5962877-054: خليوي

 16000 الناصرة 1562 .ب.ص 21/704

com.Somri_m@yahoo 8359230-04: هاتف تخدير سمري مصطفى .د
 6778067-02: هاتف الجمهور صحة داهود نهاية

 6439730-02: فاآس
 4722636-054: خليوي

 هداسا – العبرية الجامعة في طبية أبحاث
 شمشون متنقل بريد شالوم نفيه  آارم عين
 99761 القدس

il.net.@zahav1aoudd
 



صدر عن وحدة المعلومات في مرآز مساواة  
61

 مختصات طبيبات/ مختصون أطباء
 
 

فاآس/ هاتفاسم  العنوانتخصص 
1-6780320-04: هاتفابراهيم الياس .د  

6591616-04: فاآس  
 واألعضاء البولية المسالك
 الجنسية

14930 المغار -مكابي عيادة  

سعيد مازن .د 9969839-04: هاتف  العظام علم  24908 ياسيف آفر   
بدران توفيق .د 2219602-052: خليوي  العظام علم  438 .ب.ص 2189 البعنة قرية   
شحادة حسين .د 9948881-04: هاتف   

9944587-04: فاآس  
 عيادة بجانب الرئيسي الشارع عظام طبيب

طمرة - العام المرضى صندوق  

بالل عايدة .د 6509035-04: هاتف   
6574747-04: فاآس  

 أمراض قسم ةمسؤول
 الشيخوخة

  الناصرة الفرنسي لمستشفىا

نصرة أبو أوليفيا .د 6454864-04: هاتف  العام المرضى صندوقنساءال أمراض   
خطيب أرجوان .د 6740164-04: هاتف   

6711506-04: فاآس  
النساء أمراض 20173 سخنين   

جهشان إياد .د 6509090-04: هاتف   
6574747-04: فاآس  

النساء أمراض 16000 الناصرة الفرنسي المستشفى   

خوري الياس .د 3787310-052: خليوي   
6550855-04: هاتف  
9564533-04: هاتف  
9977883-04: فاآس  

النساء أمراض  عاصي – الرئيس الشارع – معلوت 
 سنتر
25140 معليا  

حلو جليل .د 6419665-04: هاتف   
6560975-04: هاتف  
9947606-04: فاآس  

النساء أمراض العام المرضى صندوق عيادة   
الرئيسي الشارع 24930  ةطمر  

صفية خيرية .د 9961527-04: هاتف  النساء أمراض  24908 ياسيف آفر   
طيبي الكريم عبد يمنى .د 7993286-09: هاتف  النساء أمراض  505 .ب.ص الطيبة   
حداد مشعور ماري .د 6572326-04: هاتف  النساء أمراض    

قيصي محمد .د 2845223-052: خليوي   
9805307-04: هاتف  

النساء أمراض   مئوحيدت المرضى صندوق عيادة 
  84160 جن بيت

عزام منذر. د 6693483-054: خليوي   
9862969-04: هاتف  
9862970-04: هاتف  
9865692-04: فاآس  
8663194-04: هاتف  

النساء أمراض 20200 شفاعمرو   
القديمة البلدة  
221/30 شارع  
حيفا - 12 قيسارية شارع  

6742989-04: هاتفعاصلة مصطفى .د النساء أمراض   شمونة. ك العام المرضى صندوق 
مطانس مريم .د 9962683-04: هاتف   

9961079-04: هاتف  
9962682-04: فاآس  

النساء أمراض  جولس 
هجليل معاليه متجول بريد  

حاج نايف .د 6740679-04: هاتف   
9998364-04: فاآس  

النساء أمراض 24945 عرابة   

غالب ندير .د 9865787-04: هاتف   
986968-04: فاآس  

النساء أمراض  العام المرضى صندوق عيادة 
20200 شفاعمرو  

فرح نقوال .د 7242023-050: خليوي   
9866703-04: هاتف  
9862496-04: هاتف  

النساء أمراض مئوحيدت المرضى صندوق عيادة   
20200 شفاعمرو  

زحالقة نريمان .د 6357347-04: هاتف  النساء أمراض  245 .ب.ص 30075 قرع آفر   
zahalka@walla.co.il 
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فاآس/ هاتفاسم  العنوانتخصص 
عثمان سامية .د 9907003-04: هاتف   

9907020-04: فاآس  
النساء أمراض هعير ليف آانيون – آرميئيل   

100 هجياه مراد شارع  
مشعور سحر .د 9914215-04: هاتف  نساءال أمراض    

نخلة سليم .د 6575610-04: هاتف  النساء أمراض    

عودة عبير .د 6464441-04: هاتف  النساء أمراض    

إبريق عماد .د 258721-052: خليوي  النساء أمراض    

خميسة فرح رال .د 6789644-04: هاتف   
9583607-04: هاتف  

مئوحيدت المرضى صندوق عيادة  النساء أمراض  
84160 جن بيت  

صفدي ترفع .د 6411277-04: هاتف   
6411278-04: هاتف  

النساء أمراض 17907 آنا آفر   
مئوحيدت المرضى صندوق عيادة  

آمال ياسين .د 8787808-04: هاتف   
8787963-04: فاآس  

واألمعاء المعدة أمراض  192 عكا ديرخ بياليك آريات 
)آانيون(  

معلم راوية .د 6693499-054: خليوي   
6028817-04: هاتف  
6575912-04: فاآس  

واألمعاء المعدة أمراض الناصرة 11 .ب.ص   
الناصرة - الناصرة مستشفى  

قاسم غانم .د 9965154-04: هاتف   
 

مئوحيدت المرضى صندوق عيادةواألمعاء  المعدة أمراض  
24967 يرآا  

آمال دباح .د 8568335-04: هاتف   
8568255-04: فاآس  

واألمعاء المعدة أمراض يفاح 35 روتشيلد جادة   

سمارة موسى .د 6468868-04: هاتف  واألمعاء المعدة أمراض   نتسيرت عيليت 1021. ب.ص 
17100 

زحالقة محمد اسالم .د 6357347-04: هاتف  245 .ب.ص 30075 قرع آفر جراحة   
zahalka@walla.co.il 

داهود جورج .د 9578555-04: هاتف   
9578500-04 :هاتف  
9974646-04: فاآس  

ترشيحا معلوت جراحة  
4 غوريون بن شارع  

 

8643688-04: هاتفخالد ترآي. د   حيفا14بيرتس .ل.يطب عائلة 
خوري هالل .د 7490468-057: خليوي    جراحة 

آرّيم عبداهللا وجيه .د 9805307-04: هاتف   
9805514-04: هاتف  
9802426-04: هاتف  
9803583-04: فاآس  

 9984497-04: اتفه

عامة جراحة  84160 جن بيت 613 .ب.ص 
 مئوحيدت المرضى صندوق عيادة
  20190 الكروم مجد
 1240 .ب.ص

محاجنة خير .د 6313023-04: هاتف    جراحة 

متاني الفتاح عبد حسن .د 8783408-09: هاتف  قلنسوة العام المرضى صندوق عيادة جراحة   

غزالة أبو محمد. د 6312586-04: هاتف    جراحة 

اغبارية عادل محمد .د 4205426-052: خليوي    جراحة 

حاج منذر .د 6463482-04: هاتف    جراحة 

يونس نزيه .د 6352858-04: هاتف    جراحة 

الرحيم عبد صبري .د 7991025-09: هاتف    جراحة 

استيتي الرازق عبد .د 6576559-04: هاتف    جراحة 

6982358-04: هاتفعّواد علي .د احةجر    

 4690617-054: خليوي الدين زين عصام .د
 8643688-04: هاتف

  حيفا ،21 حلفون هراف شارع  عائلةطب
  حيفا14بيرتس .ل.ي

com.Dr_issamzen@hotmail
اغبارية عفو .د 6314804-04: هاتف    جراحة 

سواعد شتيوي .د 9501428-04: هاتف   
6582884-050: خليوي  

 جراحة
قلب جراح  

20200 عمروشفا 127 .ب.ص  
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فاآس/ هاتفاسم  العنوانتخصص 
قعوار بسام .د 6693494-054: خليوي   

6028817-04: هاتف  
6575912-04: فاآس  

أطفال جراحة الناصرة 11 .ب.ص   
الناصرة مستشفى  

خوري هالة .د 2488943-052: خليوي   
6741114-04: هاتف  
6741801-04: هاتف  

عامة جراحة تمئوحيد المرضى صندوق عيادة   
 سخنين

حاج هشام .د 6509000-04: هاتف   
6509044-04: هاتف  
6574747-04: فاآس  

رينتجن - مختص الفرنسي المستشفى   
 الناصرة

فاهوم باسل .د 6693456-054: خليوي   
6569172-04: هاتف  
6456115-04: فاآس  

 المسالك أمراض مختص
 البولية

 مئوحيدت المرضى صندوق عيادة
1110/31 رقم شارع - مكابي+   

16000 الناصرة  

يوسف بربارة .د 8437772-04: هاتف   المسالك أمراض مختصة 
البولية

13 هعتسمئوت شارع  
آتا آريات  

حسون جمال .د 9907011-04: هاتف   
9907003-04: هاتف  
9907020-04: فاآس  

 المسالك أمراض مختص
 البولية

 صندوق المرضى العام
  آرميئيل100هجياه 

روحانا هشام .د 8787837-04 :هاتف   
8787904-04: فاآس  

 المسالك أمراض مختص
 البولية

)آاريون (192عكا طريق  
بياليك آريات  

سليمان ناصر .د 6693499-054: خليوي   
6457636-04: هاتف  
9865707-04: هاتف  
9860430-04: فاآس  

 المسالك أمراض مختص
 البولية

99 بيت 16 عتصمون شارع  
عيليت نتسيرت  

أحمد أبو أسامة .د 6509090-04: هاتف   
6574747-04: فاآس  

النساء بأمراض مختص الفرنسي المستشفى   
 الناصرة

يونس جوني .د 6564401-04: هاتف  النساء بأمراض مختص   الطابق العين ساحة –البشارة مرآز 
16000 الناصرة الثالث  

عزايزة هيام .د 6509063-04: هاتف   
6574747-04: فاآس  

النساء بأمراض مختصة الفرنسي تشفىالمس   

نصراهللا حبيب .د 6509090-04: هاتف   
6574747-04: فاآس  

النساء بأمراض مختص الفرنسي المستشفى   
16000 الناصرة  

سرور طلعت .د 6868111-04: هاتف   
6780320-04: هاتف  

النساء بأمراض مختص 14930 المغار   
مكابي المرضى صندوق عيادة  

لّحام جابي .د 6701555-04: هاتف   
6516412-04 :هاتف  

النساء بأمراض مختص 16910 دبورية   

حكيم مروان .د 6693452-054: خليوي   
6566644-04: هاتف  
6508822-04: هاتف  

النساء بأمراض مختص أ مدخل 13 العرب العمال حي   
16000 الناصرة  

9965390-04: هاتفعودة مروان .د  
9964173-04: هاتف  
9563307-04: فاآس  

النساء بأمراض مختص  خوري بجانب الرئيسي الشارع 
24908 ياسيف آفر فارم،  

حداد سامي .د 9867554-04: هاتف   
9869468-04: فاآس  

النساء بأمراض مختص 20200 شفاعمرو   
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فاآس/ هاتفاسم  العنوانتخصص 
خوري سامر .د 9910390-04: هاتف   

9553238-04: هاتف  
9553244-04: فاآس  

النساء بأمراض مختص عكا – دورترومبل  شارع   

قسيس عايدة .د 6509063-04: هاتف   
6509000-04: هاتف  
6574747-04: فاآس  

النساء بأمراض ةمختص الفرنسي المستشفى   
 الناصرة

 

مرشد فرحات .د 6281255-02: هاتف   
6271043-02: فاآس  

النساء بأمراض مختص 8 األصفهاني شارع   
 صندوق عيادة – القدس شرقي

مكابي المرضى  
صيرن توفيق .د 6556549-04: هاتف   

6574747-04: فاآس  
النساء بأمراض مختص الفرنسي المستشفى   

16102 الناصرة  

شوقي - منصور دالية .د 6460580-04: هاتف   
6562285-04: فاآس  

النساء بأمراض مختصة  اآسال 

بربارة عادل .د 9911747-04: هاتف  العيون بأمراض مختص  اعك 5 سيناي  جيبوري شارع   
حداد هنري .د 6693468-054: خليوي   

6028817-04: هاتف  
6575912-04: فاآس  

تخدير مختص الناصرة مستشفى 11 .ب.ص   

ذيابات ثابت. د 6516124-04 :هاتف   
6895598-054 :خليوي  

تخدير مختص 16950 طرعان  224. ب.ص   

عكر سعيد .د 6028888-04: هاتف   
6575912-04: فاآس  

تخدير مختص رةالناص مستشفى 11 .ب.ص   

طه عادل .د 6693501-054: خليوي   
6028817-04: هاتف  
6575912-04: فاآس  

تخدير مختص الناصرة مستشفى 11 .ب.ص   

خالد الحليم عبد .د 6693491-054: خليوي   
6028817-04: هاتف  
6575912-04: فاآس  

تخدير مختص الناصرة مستشفى 11 .ب.ص   

حكيم منذر .د 6693485-054: خليوي   
6028817-04: هاتف  
6575912-04: هاتف  

تجميلية جراحة مختص الناصرة مستشفى   
الناصرة 11 .ب.ص  

راوي رمضان .د 6508865-04: هاتف   
6508822-04: فاآس  

الكلى بأمراض مختص مكابي المرضى صندوق عيادة   
عيليت نتسيرت هعير ليف آانيون  

أشقر رأفت .د 6563337-04: هاتف  الخدج األطفال   قعوار جبهي بناية – النمساوي 
 الناصرة

بولس فريد .د 6693472-054: خليوي   
6028817-04: هاتف  
6575912-04: هاتف  

أشعة مختص الناصرة 11 .ب.ص   
الناصرة مستشفى  

بشارات نائل .د 8101347-054: خليوي  34374 حيفا ،131الصهيونية جادةالمعدية األمراض   
بولس منذر .د 9919187-04: هاتف   – بالقل آهرباء قسم مدير 

 رمبام
24908 ياسيف آفر  

نصراهللا سهيل .د 6028888-04: هاتف   
6575912-04: فاآس  

االورام طب قسم مدير الناصرة 11 .ب.ص   
الناصرة مستشفى  

دلة نقوال .د 9866044-04: هاتف   
6574747-04: فاآس  

 في العيون قسم مدير
الفرنسي مستشفىال  

مئوحيدت المرضى صندوق عيادة  
20200 شفاعمرو  
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فاآس/ هاتفاسم  العنوانتخصص 
نجم يوسف. د 6693461-054: خليوي   

6028817-04: هاتف  
6575912-04: فاآس  

األطقال قسم مدير الناصرة مستشفى   
16000 الناصرة 11  .ب.ص  

حايك طوني بروفيسور 8531186-04: هاتف   
8536758-04: هاتف  

 األمراض قسم رئيس
رمبام - الداخلية  

 –جمال وادي أ6 ههيجه شارع
 حيفا

عّساف فيكتور .د 6639505-054: خليوي   
9973331-04: هاتف  
6575912-04: فاآس  

جراحةال قسم مدير الناصرة مستشفى   
16000 الناصرة 11 .ب.ص  

شحادة نعيم بروفيسور 8413377-052: خليوي   
6743524-04: هاتف  
6741945-04: هاتف  
6741945: تلفاآس  

 مرضى األطفال قسم مدير
رمبام - السكري  

  24908 ياسيف آفر
 

6693497-054: خليويعرطول سهيل .د  
6028817-04: هاتف  
6575912-04: فاآس  

الناصرة 11 .ب.صاألشعة قسم مدير  
الناصرة مستشفى  

شمالي حسين. د 6744034-04 :هاتف   
5527031-050 :خليوي  

 جهاز أمراض وحدة مدير
والكبد الهضمي تغذيةال  

صرةالنا - الفرنسي المستشفى  

نّصار أبو زاهي .د 6509044-04: هاتف   
6574747-04: فاآس  

 قسم – التشخيص قسم مدير
 األشعة

الفرنسي المستشفى  
 الناصرة

7801377-054: خليويجهشان شادي. د رمبام مستشفى أعصاب جراحة   
حسين أسامة .د 7939494-09: هاتف  44915 الطيرة 3533 .ب.صأعصاب مختص   
محاجنة عايد .د 8362823-04: تفها   

8361893-04: هاتف  
حيفا – 23 موريا جادة  أعصاب مختص  

عابد ساهر. د 6693480-054: خليوي   
6411277-04: هاتف  
6086111-04: هاتف  
9860430-04: فاآس  
6591616-04: هاتف  

مئوحيدت المرضى صندوق عيادة  أعصاب مختص  
 17907 آنا آفر

العفولة 18 أرلوزوروف شارع  

رحمة بوأ جبران. د 8543900-04: هاتف   
8543979-04: فاآس  

أطفال أعصاب مختص حيفا – 104 همجينيم جادة   

اندراوس جمال .د 6411277-04: هاتف   
6411278-04: هاتف  
6574747-04: فاآس  
6087111-04: هاتف  
6087115-04: فاآس  

أطفال أعصاب مختص 17907 آنا آفر   
 

 مئوحيدت المرضى صندوق عيادة
 الناصرة

محاجنة محمد .د 8543908-04: هاتف  حيفا – 104يم همجين جادةأطفال أعصاب مختص   
عمري حسام .د 6509078-04: هاتف   

6509000-04: هاتف  
6574747-04: فاآس  

الرضع أمراض الفرنسي المستشفى   
 الناصرة

أرملي زاهر .د 9866703-04: هاتف   
9862496-04: هاتف  

الكلى أمراض  يدتمئوح المرضى صندوق عيادة 
20200 شفاعمرو  

شوفاني عزيز .د 6013011-04: هاتف  تجميل جراح  16000 الناصرة 125/3 شارع   
حسين عامر .د 8359350-04: هاتف  حيفا - روتشيلد مستشفىداخلية أمراض   
رمبام مستشفى  القلب أمراض 7624510-057: خليوي شويري توفيق .د  

قازان الياس .د 9971630-04: هاتف     لبالق أمراض 
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فاآس/ هاتفاسم  العنوانتخصص 
ناصر غطاس .د 9974512-04: هاتف   معلوت  4 غوريون بن  شارع  القلب أمراض 

اترشيح  
سليمان حسين خالد .د 6565839-04: هاتف  16000 الناصرة 5628 .ب.ص  القلب أمراض   
شحادة حبيب .د 9965026-04: هاتف  24908 ياسيف آفر  القلب أمراض   
6693484-054: خليويخوري عدأس .د  

6693459-054: خليوي  
9862622-04: هاتف  
9867265-04: فاآس  

  القلب أمراض
 أطفال

 العام المرضى صندوق عيادة قبالة
20200 شفاعمرو -  

9862622-04: هاتفآرآبي بشير .د  
9867265-04: فاآس  

 العام المرضى صندوق عيادة قبالة  القلب أمراض
20200 شفاعمرو  

الياس مازن .د 6570513-04: هاتف     القلب أمراض 

حلبي مجدي .د 9961315-04: هاتف   
9079111-04: هاتف  

 المرضى صندوق عيادة قبالة  القلب أمراض
يرآا  مئوحيدت  

الغني عبد محمد .د 9984563-04: هاتف     القلب أمراض 

عمري محمد .د 6693464-054: خليوي   
8-6411277-04: هاتف  
6575912-04: فاآس  

القلب أمراض قسم مدير الناصرة مستشفى 11 .ب.ص   

قطش أبو محمود .د 6313122-04: هاتف   
6314945-04: هاتف  

القلب أمراض   

خضر نادر .د 9867158-04: هاتف   
9867265-04: فاآس  

القلب أمراض  العام المرضى صندوق عيادة قبالة 
 شفاعمرو

مّخول نبيل .د 8529595-04: هاتف   
8517755-04: فاآس  

القلب أمراض حيفا يشاي معهد' أ145 يافا طريق   

سمنية نمر .د 9862622-04: هاتف   
9867265-04: فاآس  

القلب أمراض  العام المرضى صندوق عيادة قبالة 
20200 شفاعمرو  

حاج نسيب .د 9962503-04: هاتف  القلب أمراض    

معلوف سليم .د 9087111-04: هاتف   
9866703-04: هاتف  

بالقل أمراض  مئوحيدت المرضى صندوق عيادة 
20200 شفاعمرو   

عبود معين .د 9924064-04: هاتف   
9001099-04: فاآس  

القلب أمراض نهاريا – 5 هجتئوت لوحمي شارع   

مجادلة رسمي .د 6382574-04: هاتف  القلب أمراض    

شريف صالح داهود .د 6551159-04: هاتف   
6087111-04: هاتف  
6087115-04: هاتف  
6508822-04: فاآس  

القلب أمراض  مئوحيدت المرضى صندوق عيادة 
 الناصرة

مغامسة ابراهيم .د 7531441-050: خليوي   
6086711-04: هاتف  
6467833-04: هاتف  
6087115-04: فاآس  
9865707-04: هاتف  
9860340-04: فاآس  

وحنجرة أذن أنف، طبيب 20200 شفاعمرو   
 صندوق عيادة – العين حي

مكابي المرضى  

صعب باسم .د 9967394-04: هاتف   
6574747-04: فاآس  

وحنجرة أذن أنف، طبيب الفرنسي المستشفى   
 الناصرة

غنايم أيمن .د 6748884-04: تلفاآس  وحنجرة أذن أنف، طبيب   الرئيس الشارع –20173 سخنين 
العامة الصحة خدمات بجانب  
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فاآس/ هاتفاسم  العنوانتخصص 
مزاوي سليم وليد .د 6555408-04: هاتف   

6468675-04: هاتف  
6564639-04: فاآس  

وحنجرة أذن أنف، طبيب  الرئيسي الشارع – الناصرة 
114/28 

عرموش وليد .د 9948938-04: تلفاآس  وحنجرة أذن أنف، طبيب   البنك بجانب الرئيسي الشارع 
 24930 طمرة –القديم العربي

دعبوس حسن .د 6509078-04: هاتف   
6509000-04: هاتف  
6574747-04 :فاآس  

وحنجرة أذن أنف، طبيب الفرنسي المستشفى   
 الناصرة

عيسى طوني .د 6509064-04: هاتف   
6574747-04: فاآس  

وحنجرة أذن أنف، طبيب الفرنسي المستشفى   
 الناصرة

بشارة لوريت .د 04:8661255: هاتف  وحنجرة أذن أنف، طبيبة    

أسدي محمد .د 6509064-04: هاتف   
 04-6509000: هاتف
6574747-04: فاآس  

وحنجرة أذن أنف، طبيب الفرنسي المستشفى   
 الناصرة

وتد القادر عبد محمد .د 6560157-04: هاتف   
6574747-04: هاتف  

وحنجرة أذن أنف، طبيب الفرنسي المستشفى   
 الناصرة

شعبي موسى .د 6509078-04: هاتف   
6574747-04: فاآس  

وحنجرة أذن أنف، طبيب الفرنسي المستشفى   
اصرةالن  

اهللا حبيب محمود .د 9584205-04: هاتف   
9583607-04: هاتف  

وحنجرة أذن أنف، طبيب 17907 آنا آفر   
مئوحيدت المرضى صندوق عيادة  

آرم مروان .د 9805307-04: هاتف   
9805514-04: هاتف  
6789644-04: هاتف  
9803583-04: فاآس  

وحنجرة أذن أنف، طبيب 1013 .ب.ص 84160 جن بيت   
 المرضى ندوقص عيادة+ 

حنا دير  - مئوحيدت  

زعرورة سليمان .د 3111251-054: خليوي   
6561881-04: هاتف  
6574747-04: فاآس  

وحنجرة أذن أنف، طبيب 720 النمساوي شارع   
16000 الناصرة  

غانم قاسم .د 6508888-04: هاتف   
6508866-04: هاتف  
6508822-04: فاآس  

وحنجرة أذن أنف، طبيب  ليف آانيون – عيليت نتسيرت 
 المرضى صندوق عيادة هعير
 مكابي

غطاس رائد .د 6509078-04: هاتف   
6574747-04: فاآس  

وحنجرة أذن أنف، طبيب الفرنسي المستشفى   
 الناصرة

دالل رائد .د 6509064-04: هاتف   
6574747-04: فاآس  

وحنجرة أذن أنف، طبيب الفرنسي المستشفى   
 الناصرة

حداد شارل .د 8257473-04: هاتف   
8305222-04: هاتف  
8257845-04: فاآس  
9885872-04: هاتف  

وحنجرة أذن أنف، طبيب حيفا   15 حوريب شارع   
 

آيوان خالد .د 6313773-04: هاتف  وحنجرة أذن أنف، طبيب   المحاميد حي – 30010 الفحم أم 
عبيد الياس .د 9967087-04: هاتف   

6028888-04: هاتف  
6575912-04: فاآس  

عظام طبيب  
 

24908 ياسيف آفر  
البستان الكتاب بيت بجانب  

فار أمين .د 9957070-04: هاتف   
9957061-04: فاآس  

عظام طبيب عكا 35 نوي دافيد شارع   
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فاآس/ هاتفاسم  العنوانتخصص 
بيطار ميشيل .د 6460580-04: هاتف   

6441840-04: فاآس  
عظام طبيب 16920 إآسال   

اهللا حبيب غازي .د 6789644-04: هاتف   
6741114-04: هاتف  

عظام طبيب مئوحيدت المرضى صندوق عيادة   
 24973 حنا دير

6693496-054: خليويعطااهللا جمال .د  
9885872-04: هاتف  
6411277-04: هاتف  
6411278-04: هاتف  
6575912-04: فاآس  

عظام طبيب مئوحيدت المرضى صندوق عيادة   
األسد دير  

غطاس داهود .د 6693489-054: خليوي   
6569297-04: هاتف  
9584205-04: هاتف  
6562925-04: فاآس  

عظام طبيب 720/2 النمساوي شارع   
 الناصرة

قاسم هشام .د 6553962-04: هاتف  عظام طبيب    

حكيم جريس .د 6693479-054: خليوي   
6508888-04: هاتف  
6508866-04: هاتف  
6508822-04: فاآس  

عظام طبيب  صندوق عيادة - هعير ليف آانيون 
عيليت نتسيرت مكابي المرضى  
الناصرة ومستشفى  

يونس عصام .د 8464330-050: خليوي   
6110796-04: هاتف  
6356633-04: هاتف  

عظام طبيب الهرم التجاري المرآز   
30010 الفحم أم  

حمود آمال .د 9802426-04: هاتف  عظام طبيب    84160 جن بيت 
مدلج لؤي .د 5669827-050: خليوي   

6253962-04: هاتف  
عظام طبيب  برطعة 

غنايم ماجد .د 6743524-04: هاتف   
6742798-04: فاآس  

عظام طبيب 20173 سخنين   

زعبي محمد. د 6411277-04: هاتف   
6411278-04: هاتف  
6086114-04: فاآس  

عظام طبيب  
 

 مئوحيدت المرضى صندوق عيادة
17907 آنا آفر  

العظيم عبد مصطفى .د 9884590-04: هاتف   
996442-04: هاتف  
9081130-04: فاآس  

عظام طبيب البعنة  الرئيسي الشارع   

نعوم أسعد .د 9863303-04: هاتف   
6087111-04: هاتف  
6087115-04: فاآس  
9500344-04: فاآس  

عظام طبيب شفاعمرو + مندا آفر   

سرحان صالح .د 6780699-04: هاتف   
6781678-04: هاتف  
6982917-04: فاآس  

عظام طبيب 14930 المغار   

آرآبي سهيل .د 9863334-04: هاتف   
9869838-04: فاآس  

عظام طبيب 20200 شفاعمرو   

عبيد سليمان .د 8396026-04: هاتف   
8215550-04: هاتف  
63191104-04: هاتف  
8213557-04: فاآس  

عظام طبيب  مكابي المرضى صندوق عيادة 
الكرمل دالية  
 مكابي المرضى صندوق عيادة
نيشر 16 هشالوم طريق  
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فاآس/ هاتفماس  العنوانتخصص 
يوسف عوني .د 6701104-04: هاتف  عظام طبيب    

6693486-054: خليويالقيش فارس .د  
9965154-04: هاتف  
6465795-04: هاتف  
6575912-04: فاآس  

عظام طبيب مئوحيدت المرضى صندوق عيادة   
 يرآا

الناصرة ومستشفى  

6983737-04: هاتفأسعد فارس .د عظام طبيب    

غطاس فؤاد .د 9860861-04: هاتف   
9503359-04: فاآس  

عظام طبيب العين حي 20200 شفاعمرو   

عدوي فياض .د 6508888-04: هاتف   
6508822-04: فاآس  

عظام طبيب  عيليت نتسيرت هعير ليف آانيون 
مكابي المرضى صندوق  

دآور رائد .د 6561801-04: هاتف   
6552597-04: فاآس  

عظام طبيب  
 أطفال

720 رقم ساويالن شارع  

أصالن خالد .د 6693504-054: خليوي   
8535936-04: هاتف  
9927797-04: هاتف  
9017111-04: هاتف  
8490165-04: فاآس  

 بمشاآل مختص عظام طبيب
 الظهر

حيفا 8 دور درج  

ضاهر عمر .د 6411277-04: هاتف   
6411278-04: هاتف  
6087115-04: فاآس  

الدم أمراض مختص مئوحيدت المرضى صندوق عيادة   
17907 آنا آفر  

قاسم إياس .د 8784252-09: هاتف  أطفال طبيب    

مصري ايزابيال .د 6383466-04: هاتف  أطفال طبيبة    

اسحاق الياس .د 9866703-04: هاتف   
9862496-04: هاتف  

أطفال طبيب  مئوحيدت المرضى صندوق عيادة 
 شفاعمرو

نائل الياس .د 6509061-04: هاتف   
6508888-04: هاتف  
6574747-04: فاآس  

أطفال طبيب الفرنسي المستشفى   
 الناصرة

عدوي أمين .د 6693492-054: خليوي   
6028817-04: هاتف  
6575915-04: فاآس  

أطفال طبيب الناصرة مستشفى   
الناصرة 11 .ب.ص  

سواعد أمل .د 6509061-04: هاتف   
6574747-04: فاآس  

أطفال طبيبة الفرنسي المستشفى   
 الناصرة

مصطفى اآن .د 6509087-04: هاتف   
6509088-04: هاتف  
6574747-04: فاآس  

  أطفال ةطبيب
المكّثف العالج قسم  

الفرنسي المستشفى  
 الناصرة

بدارنة صالح .د 6743524-04: هاتف   
6741945-04: هاتف  
6742798-04: فاآس  

أطفال طبيب 20173 سخنين   

حداد بشارة .د 9967040-04: هاتف   
9562091-04: فاآس  

أطفال بيبط 25105 جديدة مكر   
العام المرضى صندوق عيادة  

قاسم بشير .د 7939178-09: هاتف  أطفال طبيب    

مخ أبو سليم جودت .د 6282540-04: هاتف  أطفال طبيب    

جبور سهير .د 6509061-04: هاتف   
6574747-04: فاآس  

أطفال طبيبة الفرنسي المستشفى   
 الناصرة
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فاآس/ هاتفاسم وانالعنتخصص   
حافي جوزيف .د 9866314-04: هاتف   

6415062-04: هاتف  
6415252-04: هاتف  

أطفال طبيب   عبلين 
1 الكروم  

محسن محمد جمال .د 6280920-04: هاتف  أطفال طبيب    

غنطوس جريس .د 9866580-04: هاتف   
9869796-04: فاآس  

أطفال طبيب عبلين – المحلي المجلس بناية   

جمالية جريس .د 6563721-04: هاتف  أطفال طبيب   الناصرة 
دياب أحمد .د 6555855-04: هاتف   

6555155-04: فاآس  
أطفال طبيب 7011/24 الصفافرة حي   

 الناصرة
 

دراوشة جمال .د 6516412-04: هاتف   
6412863-04: فاآس  

أطفال طبيب 16950 طرعان   
العام المرضى صندوق عيادة  

9986184-04: هاتفحنا هاني .د  
9885179-04: هاتف  
9585982-04: فاآس  

أطفال طبيب  30055  الرامة 

الرحيم عبد هدى .د 9582004-04: هاتف   
9887275-04: هاتف  
9887280-04: فاآس  

أطفال طبيبة 20137 نحف   
العام المرضى صندوق عيادة  

ضاهر زياد .د  
 

9584205-04: هاتف  
9884817-04: هاتف  

أطفال طبيب  صندوق المرضى مئوحيدت 
 20130جور  سا242ب .ص

رعد أبو صالح خالد .د 6310226-04: هاتف  أطفال طبيب    

شمالية حسين .د 6509055-04: هاتف   
6574747-04: فاآس  

أطفال طبيب الفرنسي المستشفى   
 الناصرة

خوري يعقوب .د 9861012-04: تلفاآس  أطفال طبيب   محطة بجانب – الرئيسي الشارع 
عبلين – الوقود  

الغني عبد طه .د 6509061-04: هاتف   
  6574747-04: هاتف

أطفال طبيب الفرنسي المستشفى   
 الناصرة

منصور ياسر .د 8535936-04: هاتف   
8215153-04: هاتف  
8535626-04: فاآس  

أطفال طبيب  شبتاي  شارع زاوية 8 دور درج 
حيفا  ليفي  

سعدية لؤي .د 9865787-04: هاتف   
9865225-04: هاتف  
9869468-04: فاآس  

الأطف طبيب 20200 شفاعمرو   

جابر لطفي .د 7991727-09: هاتف  أطفال طبيب    

دراوشة ليلى .د 6509055-04: هاتف   
6574747-04: فاآس  

أطفال طبيبة  الناصرة 

نصراهللا مازن .د 9868723-04: هاتف   
9861810-04: هاتف  
9862056-04: فاآس  

أطفال طبيب 20200 شفاعمرو   

ياسين محمد .د 6509055-04: هاتف   
6574747-04: اآسف  

أطفال طبيب   الفرنسي المستشفى 
 الناصرة

حمودة خالد محمود .د 8780194-04: هاتف  أطفال طبيب    

آنوف ميخائيل .د 9986430-04: هاتف   
9882503-04: هاتف  
9583298-04: فاآس  

أطفال طبيب 20189 الكروم مجد    
العام المرضى صندوق عيادة  
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فاآس/ هاتفاسم  العنوانتخصص 
خورية مروان .د 9868326-04: هاتف  أطفال طبيب  20200 شفاعمرو  42جبور شارع   
وائلي ناصر .د 9996135-04: هاتف  أطفال طبيب    مكابي المرضى صندوق عيادة 

24908 ياسيف آفر  
ناصر نديم .د 9979129-04: هاتف   

9974740-04: هاتف  
9570127-04: فاآس  

أطفال طبيب  ترشيحا 

خوري نبيل .د 8394534-04: تفها   
8395987-04: هاتف  
8393594-04: فاآس  

أطفال طبيب الكرمل دالية   
2 رقم  شارع  

خطيب نبيل .د 4267165-054: خليوي   
9976679-04: هاتف  
9971745-04: فاآس  

أطفال طبيب سميع آفر   
مكابي المرضى صندوق عيادة  

عاصلة نزيه .د 6740702-04: هاتف   
6974747-04: فاآس  

أطفال طبيب  عرابة 

توما نزار .د 6509064-04: هاتف   
6574747-04: فاآس  

أطفال طبيب الفرنسي المستشفى   
 الناصرة

برانسي ساهر .د 7734466-050: خليوي   
6509055-04: هاتف  
6574747-04: فاآس  

أطفال طبيب الفرنسي المستشفى   
 الناصرة

سريس سامي .د 9961079-04: هاتف   
9962683-04: هاتف  
9962682-04: فاآس  

أطفال طبيب متجول بريد – جولس   
هجليل معلوت   

قاسم صباح .د 6509061-04: هاتف   
6674747-04: فاآس  

أطفال طبيبة الفرنسي المستشفى   
 الناصرة

صعب نديم .د 9866602-04: هاتف   
9502818-04: هاتف  
9866741-04: فاآس  

أطفال طبيب 24990 المكسور بير 5 .ب.ص   

غندور سهير .د 9986749-04: هاتف   
9984590-04: هاتف  
9583161-04: فاآس  

أطفال طبيبة آرميئيل متجول بريد البعنة   

رشيد سليم .د 4267165-054: خليوي   
9971643-04: هاتف  
6569271-04: فاآس  

أطفال طبيب السادس بولس شارع   
16000 الناصرة  

صعب آامل .د 2792127-052: خليوي   
9961246-04: هاتف  

أطفال طبيب 24905 نسنا أبو   

سعد نزار .د 3200513-052: خليوي   
6578588-04: هاتف  

أطفال طبيب  مكابي المرضى صندوق عيادة 
الناصرة يافة  

سعيد الياس .د 8623362-04: هاتف   
9841313-04: هاتف  
8642228-04: فاآس  

أطفال طبيب حيفا – 16 قيسارية شارع   

شبلي عايدة .د 7263398-050: خليوي   
6767641-04: هاتف  
6776447-04: هاتف  
6411028-02: فاآس  

أطفال طبيبة 16805 شبلي قرية 218 .ب.ص   
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فاآس/ هاتفاسم  العنوانتخصص 
الرحيم عبد ابراهيم .د 2977430-052: خليوي   

6509061-04: هاتف  
6702610-04: هاتف  
6574747-04: فاآس  

أطفال طبيب الفرنسي المستشفى   
 الناصرة

 6110737-04: اتفهاغبارية الكريم عبد .د
 8332829-052: خليوي

أطفال طبيب الفحم أم العام المرضى صندوق   
الخضيرة في الولد مرآز  

مصاروة اللطيف عبد .د 6353926-04: هاتف  أطفال طبيب    

شاهين عبداهللا .د 9805307-04: هاتف   
9805514-04: هاتف  
9803583-04: فاآس  
9644678-04: فاآس  

أطفال طبيب 84160 جن بيت   
1013 .ب.ص  

دراوشة عبداهللا .د 6025222-04: هاتف   
6025219-04: فاآس  

أطفال طبيب   الناصرة 

عطااهللا شكري .د 6509055-04: هاتف   
6574747-04: فاآس  

أطفال طبيب  
األطفال قسم مدير  

الفرنسي المستشفى  
 الناصرة

قربي عصام .د 6356844-04: هاتف  أطفال طبيب    

مخ أبو حسن عفيف .د 6382131-04 :هاتف  أطفال طبيب    

طيبي فاضل .د 7991649-09: هاتف  أطفال طبيب    

مواسي جميل فوز .د 6280744-04: هاتف  أطفال طبيبة    

عبيد رائد .د 9834228-04: هاتف   
9931511-04: هاتف  
9531695-04: فاآس  

أطفال طبيب حيفا العام المرضى صندوق عيادة 

رمضان عامر .د 6450169-04: هاتف   
6455065-04: آسفا  

أطفال طبيب  103 حيفا – الناصرة شارع 
الناصرة – جمبو بناية بجانب  

آردوش توفيق .د 6509061-04: هاتف   
6574747-04: فاآس  

أطفال طبيب الفرنسي المستشفى   
 الناصرة

جروس تيسير .د 9863303-04: هاتف   
9864172-04: هاتف  
9865003-04: فاآس  

أطفال طبيب 20200 شفاعمرو   

الرحيم عبد محمد .د 7992655-09: هاتف  أطفال طبيب    

نصراهللا نجم .د 9824079-04: هاتف   
9825058-04: هاتف  
9521525-04: فاآس  

أطفال طبيب نهاريا – 28 نوف يفيه شارع   

حبيب أديب .د 6509055-04: هاتف   
6574747-04: فاآس  

 مدير نائب – أطفال طبيب
األطفال قسم  

الفرنسي المستشفى  
رةالناص  

رّيان ابراهيم .د 5505018-050: خليوي    جراح 

عسلية أحمد .د 8658555-04: هاتف  حيفا – 5 شكري حسن شارع جراح   
مئوحيدت المرضى صندوق عيادة  

بدارنة صبحي .د 990701-04: هاتف   
990703-04: هاتف  
9907020-04: فاآس  

1000 هجياه مورد شارع جراح  
آرميئيل - هعير ليف آانيون  

بشارة ارةبش .د 8787903-04: هاتف   
8787888-04: هاتف  
8787729-04: فاآس  

 192 عكا طريق – بيالك آريات جراح
)ريونآ(  
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فاآس/ هاتفاسم  العنوانتخصص 
جزماوي جمال .د 6358844-04: هاتف   

8351124-04: هاتف  
6317676-04: هاتف  
8351145-04: فاآس  

73 هرتسل شارع جراح  
ابيمك المرضى صندوق عيادة  

6693457-054: خليوي عبود نبيل .د  
6028817-04: هاتف  
6575912-04: فاآس  

الناصرة مستشفى جراح  
الناصرة 11 .ب.ص  

مجادلة سليمان رياض .د 6386487-04: هاتف    جراح 

زآنون حنا رنا .د 8568601-04: هاتف   
8568481-04: فاآس  

حيفا 35 روتشيلد جادة جراحة  

8787819-04: هاتف زيدان الدين نور .د  
8787821-04: فاآس  
8787903-04: هاتف  
8787729-04: فاآس  

  جراح
الحوادث جراحة  

 192 عكا طريق بياليك آريات
)ريونآ(  

قسيس ادمون .د 9865787-04: هاتف   
9865225-04: هاتف  
9945661-04: هاتف  
9943164-04: هاتف  
9947606-04: هاتف  
9869468-04: فاآس  

أطفال جراحة   العام المرضى وقصند عيادة 
20200 شفاعمرو  

آرام طوني .د 8664440-04: هاتف  الدموية األوعية جراحة  حيفا 12 قيسارية شارع   
أحمد محمد .د 9945661-04: هاتف   

9943164-04: هاتف  
9947606-04: فاآس  

عامة جراحة العام المرضى صندوق عيادة   
24930 طمرة  

محاجنة أحمد .د 7-6317676-04: هاتف   
6317678-04: فاآس  

عامة جراحة الهرم التجاري المرآز   
 أم مكابي المرضى صندوق عيادة
 الفحم

أديب نقوال .د 6701555-04: هاتف   
6516412-04: هاتف  
6441840-04: فاآس  

عامة جراحة الرئيسي الشارع – 16910 دبورية   

صالح أبو عادل .د 5413656-050: خليوي   
8396026-04: هاتف  

عامة جراحة الكرمل دالية   

بشارة هشام .د 6693478-054: خليوي   
5-6087111-04: هاتف  
6467833-04: هاتف  
6575912-04: فاآس  

الرئة بأمراض مختص  مئوحيدت المرضى صندوق عيادة 
 الناصرة

  شنللر حي الناصرة، عائلة طبيبة 7388722-054: خليوي غنادري راوية. د
أمون سعيد .د 5402310-050: خليوي   

9885872-04: هاتف  
عائلة طبيب األسد دير 263 .ب.ص   

زريق وجيه .د 5503789-050: خليوي   
9866602-04: هاتف  
9502818-04: فاآس  

نساء طبيب 24990 المكسور بير 5 .ب.ص   

زخريان يعقوب .د 6693482-054: خليوي   
6028817-04: هاتف  
6575912-04: فاآس  

  أمراض مختص
ووالدة نساء  

الناصرة مستشفى  
الناصرة 11 .ب.ص  
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فاآس/ هاتفاسم  العنوانتخصص 
جهشان نزيه .د 6028888-04: هاتف   

6575912-04: فاآس  
نساء طبيب  

 
الناصرة 11 .ب.ص  

الناصرة مستشفى  

زريق عامر .د 8661255-04: هاتف   
8661249-04: فاآس  

نساء طبيب االول الطابق 11 الخوري شارع   
 حيفا

سبية أبو فاضل .د 6028817-04: هاتف   
6575912-04: فاآس  

نساء طبيب الناصرة مستشفى   
16000 الناصرة 11 .ب.ص  

خطيب رجا .د 5344013-050: خليوي   
6574747-04: هاتف  

نساء طبيب   

طوبيا حزانتشوك .د 6693484-054: خليوي   
6028817-04: هاتف  
6575912-04: فاآس  

الناصرة مستشفى  نساء طبيب  
16000 الناصرة 11 .ب.ص  

عبيز محمد .د 6087111-04: هاتف   
6087115-04: هاتف  

السكري بمرض مختص مئوحيدت المرضى صندوق عيادة   
16000 الناصرة  

جّمال الياس أنور. د  
 

8661255-04: هاتف  
8351666-04: هاتف  
8351626-04: فاآس  

وجنس جلد اخصائي  6 الطابق 18 هنبيئيم شارع 
 حيفا

6789644-04: هاتفمطانس خالد .د  
9967087-04: هاتف  

وجنس جلد اخصائي 20173 سخنين   
 اخصائي

عزام حليم .د 2828846-052: خليوي  وجنس جلد اخصائي  الناصرة يافة  شارع   
 الناصرة

نحاس ليليان .د 8396026-04: هاتف   
8629920-04: هاتف  
8644456-04: فاآس  

وجنس جلد اخصائية  مكابي المرضى صندوق عيادة 
الكرمل دالية  

حلو فادي .د 6411277-04: تفها   
6411278-04: هاتف  

وجنس جلد اخصائي 17907 آنا آفر   
مئوحيدت المرضى صندوق عيادة  

ريا أبو فؤاد .د 6740741-04: هاتف   
6786168-04: فاآس  

وجنس جلد اخصائي حنا دير   
العام المرضى صندوق عيادة  

بلوط جريس .د 9963630-04: هاتف   
8396566-04: فاآس  

عيون طبيب الساحة بجانب 5 رقم شارع   
الكرمل دالية  

الهيجاء أبو أمين .د 6509078-04: هاتف   
6509000-04: هاتف  
6574747-04: فاآس  

عيون طبيب الفرنسي المستشفى   
 الناصرة

سرور غصوب .د عيون طبيب 6460637-04: هاتف    

غاوي حسين همت .د 6353889-04: هاتف   
6357002-04: فاآس  

عيون طبيبة 30075 قرع آفر   

ريتشارد زينة .د 6509064-04: هاتف   
6509000-04: هاتف  
 6574747-04: فاآس

عيون ةطبيب  الفرنسي مستشفى 
 الناصرة

غنطوس حاتم .د 6746999-04: هاتف   
9503881-04: فاآس  

عيون طبيب المحلي المجلس   
 عبلين

غرزوزي حنا .د 6509064-04: هاتف   
6574747-04: فاآس  

عيون طبيب الفرنسي المستشفى   
لناصرةا  

برانسي يوسف .د 6509078-04: هاتف   
6574747-04: فاآس  

عيون طبيب الفرنسي المستشفى   
 الناصرة
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فاآس/ هاتفاسم  العنوانتخصص 
بدارنة ماجد .د 6742155-04: هاتف   

6740679-04: هاتف  
عيون طبيب الصفا وادي حي   

20173 سخنين  

خير منير .د 9964462-04: هاتف   
9521217-04: هاتف  
9521218-04: فاآس  

عيون طبيب بيزك بجانب داود عفيف بناية   
24908 ياسيف آفر  

حليحل محمود .د 5522621-050: خليوي   
9803758-04: هاتف  

عيون طبيب   84160 جن بيت 
الجماهيري المرآز ليد  

9862622-04: هاتفمكاري الحميد عبد .د  
9867267-04:هاتف  
9867265-04: فاآس  

عيون طبيب  العام المرضى صندوق ادةعي قبالة 
20200 شفاعمرو  

مرزوق فاضل .د 9965528-04: هاتف   
6509078-04: هاتف  
6574747-04: فاآس  

عيون طبيب الفرنسي المستشفى   
 الناصرة

جبران روميو .د 6465758-04: هاتف   
650900-04: فاآس  

عيون طبيب الفرنسي المستشفى   
 الناصرة

جبران أديبة .د 6509090-04: هاتف   
6574747-04: اآسف  

نساء طبيبة الفرنسي المستشفى   
 الناصرة

6509000-04: هاتفالحليم عبد أنجيال .د  
6509063-04: هاتف  
6574747-04: فاآس  

نساء طبيبة الفرنسي المستشفى   
 الناصرة

صوالحة وداد .د 6354033-04: هاتف  نساء طبيبة  30075 قرع آفر   
خوري خولة .د 6509055-04: هاتف   

6574747-04: فاآس  
نساء طبيبة الفرنسي المستشفى   

16102 الناصرة  

9965713-04: هاتفيونس جالل .د عامة داخلية أمراض طبيب  25105المكر جديدة   
أسعد سهيل .د 4666997-052: خليوي   

8526289-04: هاتف  
8623362-04: هاتف  
8642228-04: فاآس  

 عامة داخلية، أمراض طبيب
 وعائلة

يفاح 16 قيسارية شارع  

خوري جابر. د 9500640-04: هاتف  30012 عبلين البلد مرآز    
خير غازي .د 9805307-04: هاتف   

9805514-04: هاتف  
9803583-04: فاآس  

داخلية أمراض مئوحيدت المرضى صندوق   
84160 جن بيت   

 9503118-04: هاتفداموني غسان .د
9866703-04: هاتف  

 30012 عبلين داخلية أمراض
 مئوحيدت المرضى صندوق
 شفاعمرو

نصر فيكتور .د 9969802-04: هاتف   صيدلية بجانب 24905  سنان أبو  
فارم خوري  

سمري وليد .د 9967087-04: تلفاآس  24908 ياسيف آفر    
مّخول سامر .د 8568435-04: هاتف   

8568318-04: فاآس  

حيفا – 35 روتشيلد جادة   

سليم صالح .د 9860629-04: هاتف   عبلين  

بدارنة سميح .د 6561906-04: هاتف   قعوار بهيج بناية النمساوي  
  الناصرة

بشير عادل .د 6748148-04: هاتف     

الهادي عبد فؤاد .د 5442884-050: خليوي   
6579927-04: هاتف  
6012796-04: فاآس  

636 .ب.ص   
16920 إآسال  
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فاآس/ هاتفاسم  العنوانتخصص 
شاهين راضي .د 9087111-04: هاتف   

9927797-04: هاتف  

 مئوحيدت المرضى صندوق عيادة 
 آرميئيل

رمضان راوي .د 6566571-04: هاتف   
6086111-04: هاتف  

حيفا – 40هنسي جادة   

سعيد رضوان عمر .د 6517627-04: هاتف   
4443367-054: خليوي  

 معهد باألعشا طب في خبير
 الميسم

16930 آنا آفر  
said@gal-soc.org 

 
 

 الصحة مجال في عامالت نساء
 االسم هاتف فاآس العنوان

ي     حيفا60يفيه نوف  عة ف م األش ديرة قس م
 مستشفى روتشيلد

 أورورا طوبي  بيت04-8331214  

 6461913-04 4 رقم ، المخلص شارع  الناصرة،
 

 بيت 04-6461913
054-4403600 

  آّرام ايفا

 445 .ب.ص معليا
 

04-9975830 
 

04-9975830 
054-5645745 

  عباس أرملي غريس

ون  ت ،15  يوآنت م بي يرت 9 رق  نتس
 عيليت

 04-6000803 
052-3799914 

  حبيب جبالي حنين

 1882 .ب.ص - 7/9  ايريس شارع 
 عيليت نتسيرت

04-6562285 04-6554174 
04-6563525 

  شفاقي دالية

 7609287-050  الناصرة - العام المرضى صندوق
04-6463169 
04-6459606 

 عيلوطي دنيا

 24945 ميكود ، عرابة
go.health.d_backri@rambam

il.v

04-6740150 
 

04-6742152 
057-7671159 

  بكري دعاء

 بيت 6313354-04  30013 ميكود مصمص ،347 .ب.ص 
052-8753462 

  اغبارية فيصل رانية

رة، ي الناص ورود ح  .ب.ص ،24 ال
5819 

 

 04-6452426 
04-6560041 

057-5205105 

  زعبي راوية

 معلم راوية 5736570-050 6467517-04 2093 .ب.ص الناصرة،
 شنللر ،11 رقم  شارع الناصرة،

com.Deeseri@yahoo
 050-7377757 

 
  الياس حنا ريم

 9884817-04  الرامة - مئوحيدت المرضى صندوق
04-6741114-801 

 داهود رباب

 9/7044 ،الورود حي الناصرة،
com.dr_reemn@hotmail

04-6551377 
 

04-6551377 
 

  جرايسي رشاد ريم

 25140 ميكود معليا 89 .ب.ص
com.saraarraf@yahoo

04-9973176 
 

04-9985290 
054-4782159 

  عّراف سارة

يرت ،1102 .ب.ص ت نتس  عيلي
17000  

il.org.siham@clalit

04-6458618 
 

052-3685576 
 

  بدارنة سهام

 171 .ب.ص ، عسفيا
il.gov.health.lbhsahar@matat

 04-8390675 
054-4217262 

  روحانا سهير

  السادس بولس شارع  الناصرة،
 

02-5825867 
 

02-5825867 
054-7299056 

  العسل أبو جبور سهير

 26 السلزيان شارع  حيفا،
 

 04-8330047 
050-5649942 

  حنا سهير
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 االسم هاتف فاآس العنوان
  .الناصرة

il.com.ablaclalit.www
04-6025219 04-6025222 

 
  علوان أبو عايدة

 65 رقم ، عامي بن شارع عكا،
 

 بيت 04-9812229 
 عمل 04-9810089

  موسى فاتن

 7995799-09  .40400 كودمي الطيبة 3860 .ب.ص
052-3416730 

  جبارة فداء

 276 .ب.ص ، عسفيا
 

04-8391583 
04-8391266 

04-8391583 
052-2838183 

  مارون فيرا

 8862 .ب.ص الناصرة،
 

 بيت 04-6573371 04-6554018
052-3222165 

 ملع 04-6554018

  خوري فيوليت

  مّخول لميس 9964180-04 9963262-04 25105 ميكود المكر ،316 .ب.ص
 6569 .ب.ص الناصرة،

il.org.kandalft@clalit
04-6025219 

 
  خوري منى البيت 04-6565678

  اندراوس مي 9968636-04 9961279-04 1539 .ب.ص ،24908 ياسيف آفر
  عودة نبيلة 6516666-04  16930 ميكود ، آنا آفر

 28 آرآوم شارع ، عيليت سيرتنت 
    .هاريونا

com.najaarmaly@yahoo 

 054-4869314 
 

 أرملي نجوان

  شمشون متنقل بريد شالوم، نفيه
  99761 القدس

il.net.@zahav1daoud

02-6439730 
 

02-6778067 
054-4722636 

 داود نهاية
  

  .المطران راهبات ساحة الناصرة،
 

04-6569410  
04-6554505 

04-6569410  
04-6554505 

  قعوار هيفاء

  ،881 .ب.ص ،30075 ياسيف آفر
net.dr_sawalhi@bezeqint

04-6354033 
 

04-6354033 
052-2865015 

  صوالحة وداد

 40400 ميكود ، الطيبة
 

09-7992541 
 

09-7993286 
09-7993461 
09-7992224 

  طيبي يمنى
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 التخصص مجاالت حسب نساء
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 إدارة
 العنوان فاآس هاتف االسم

 3159 .ب.ص زيمر، 8743659-09 8743310-09 زيدان خطيب إخالص

 6390315-04  عريشة أبو أحمد إفتخار
 052-8694779

04-6390315 
 

 30898 ميكود الفريديس 1509ب.ص

 6554046-04  اهللا حبيب أميمة
054-7752500 

04-6554046 
   

 17902 ميكود ماهل عين 104 ب.ص
com.omimahhbiballa@hotmail

 السبع بئر ،9891 .ب.ص الناصرة، 6469165-04 3577704-052 مصلح يزبك أمينة

 6987947-04 سمعان يوسف إيفا
054-7510433 

04-6987947 
 

 13872 ميكود  الجش
il.net.rhha@netvision

 103 .ب.ص عبلين 9861423-04 9500804-04 نشاشيبي سلباق تمام

   9918060-04 احدّب واآد تمام
04-9962128   

052-2276199 

04-9962128 
 

 .31رقم بيت ،65 عامي بن شارع عكا،
com.tamam_d@hotmail

 24908 ميكود ياسيف آفر 1569 .ب.ص 9966205-04 9961614-04 فرح قسطندي جانيت

 25140 ميكود معليا 1107 .ب.ص  9979641-04 متى جانيت

 9942622-04 سيفي جهينة
050-8689197 

 2 رقم ،5 القدس شارع ،عكا 04-994262 

 31094 حيفا 9473 .ب.ص  5897184-050 نصر جولييت

 6513208-08 صانعال ِحسن
050-5347449 

 486 .ب.ص ، اللقية 08-6513186
 

 7993619-09  برانسي دنيا
052-4202785 

 
   

 40400 ميكود ،447 .ب.ص ، الطيبة
com.@hotmail99mdonia

 51001 .ب.ص شفاعمرو، – القدس   2342172-02 5690150-050  مصالحة ديما
org.dima@wclac

 9948226-04 زيداني رحاب
052-6446614 

 439 .ب.ص ، طمرة 04-9944474
 

 6515918-04 الحالل عبد طالل رحاب
04-6515163 

050-6343016 

 .زبدة منشية 04-6514608
 

 6570885-04  جرايسي ردينة
050-5741181 

04-6570885 
 

 الناصرة 9/6036 رقم شارع ،379 .ب.ص
il.net.ahav3rodaina@

 8393439-04 بيراني رشدية
052-8209928 

  62 رقم بيت ،14 رقم شارع ،الكرمل دالية 04-8396757
 

 9501847/8-04 حيدر رفقة
057-7619525 

 04-9501847  
 

 عبلين 200 .ب.ص
 

 6477921-08 عطاونة رال
052-3846172 

08-6477996   
 

 84120 ميكود  السبع بئر 15102 .ب.ص

 6556203-04 حداد عوض ريتا
 

 12/5 إيريس شارع عيليت، نتسيرت 04-6453296
 الناصرة – 51 .ب.ص 

 6574689-04 خليف فايز ريما
050-438009 

04-6574689 
 

 .المخلص حي 129/8 الناصرة

 6460952-04 قبطي حداد سامية
054-4839057 

04-8640039 
 

 5746 .ب.ص 8/1 شنللر الناصرة،
com.obty@hotmailmmc

 9560441-04 داهود حداد سحر
058-993795 

04-9968098 
 

 24908  ميكود ياسيف آفر 328 .ب.ص
com.sahar_daood@hotmail
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 العنوان فاآس هاتف االسم
 6563641-04 هواري نمر سلوى

050-5452877 
 الناصرة 04-6464862

 51/440 شفاعمرو،  9866272-04 ناطور سميرة
 il.net.012natour@ 

 8396043-04  حلبي سهام
052-3495140 

04-8396032 
 

ة ل، دالي ي الكرم يكونات، ح  .ب.ص الش
2229 

il.co.hseham@hotmail
 حيفا  8675472-04  سيباني سهى

 com.@hotmail052suha
 ياسيف آفر 9961711-04 9961711-04  خطيب علي سهيلة
 6575741-04  2470142-052 رنتيسي برهوم سوزان

  
 16940 ميكود الرينة 520 .ب.ص

com.aoconsultations@hotmail
 6801272-04  عيسات سوسن

054-4642373 
04-6801272 

 
 16972 ميكود ،603 .ب.ص عيلبون،

 

 6467138-04 دبور محمد صفاء
054-5401100 

04-6467138 
 

 2372 .ب.ص ، السبع بئر الناصرة،
org.elsana@elsana

 9865573-04  شيتي سعدي عليا
04-8522732  

054-7651700 

04-9862426 
 

 20200 ميكود  شفاعمرو 532 .ب.ص
il.ac.technion.alia@tx

 6462138-04 سليمان توما عايدة
 

04-6553781 
 

ا، ارع عك تش، ش م أنيليفي ت ،21 رق م بي   رق
9. 

com.aida_touma_slima@hotmail
 9963661-04  ياور عايدة

050-5543654 
04-9963661 

 
 24908 ميكود ياسيف آفر 488 .ب.ص

 6574408-04  حكيم بجالي عبير
 

04-6013593 
 

 16000 ميكود الناصرة 79 .ب.ص
com.hakim@rannet

 6352752-04 هواري عرين
052-4623021 

04-6353876 
 

 86134 .ب.ص قرع، آفر
net.areen_hawari@beziqent

 6566386-04  آرم غثينة
  العمل

04-6566386 
 

 16000 ميكود الناصرة 6789 .ب.ص
com.gosayna@yahoo

 6705021-04  شبيطة آفاح
04-6784769 

 16972 ميكود عيلبون 225 .ب.ص 04-6730301
 

  9964873-04 مطانس آميليا
04-9966055  

 28 .ب.ص ، سنان أبو 04-9968496
 

  6573302-04  شهاب لطفية
050-5743473 

 32 رقم ،4002 شارع الناصرة، 04-6470887
 الناصرة 2258 المدرسة عنوان

 6465355-04 غنيم أحمد ليلى
050-8391231 

04-6467075 
 

 4076 .ب.ص الناصرة،
il.net.naz@netvision-hyu

 6553287-04 آتيلي نائلة
050-5442506 

04-6468717 
 

ارع ،2338 .ب.ص م  ش رة ،33 رق  الناص
16230 

com.pisga_n@yahoo
 6566386-04 اسبنيولي نبيلة

 
04-6566386 

 
 العرب العمال حي الناصرة،

com.altufula@rannet
 5160/2 العرب العمال حي  الناصرة،  6562452-04  شاهين نهى
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 العنوان فاآس هاتف االسم
 9397702-03  داهود فائق نهى

057-7320497 
 45850 ميكود ، جلجولية 03-9397091

 9571205-04  علي نورا
04-9573648 

04-9571205 
 

 148 .ب.ص البقيعة،
 

 25140 ميكود معليا ،406 .ب.ص   5446186-052 عّساف هنيدة
com.hunaida_assaf@yahoo

 9379047-03  صرصور هيا
052-2212648 

     آفرقاسم  723 .ب.ص 

 6014835-04  طه أبو وفاء
04-6014836 

 الناصرة  04-6014835

        الناصرة 6552265-04 6552265-04 حامد وفاء
          com.amlaly_n@yahoo

 

 إستشارة
 االسم هاتف فاآس العنوان
 35025 ميكود حيفا 24 أنيليفيتش شارع

net.int.irenitt@bezeq
04-8525365 

 
057-7557237 

 
 ايراني قندلفت إيمان

 جبران إيناس 6310807-04  الناصرة 50507 .ب.ص

 الرؤوف عبد بادرة 8201480-052  30075 ميكود قرع آفر 204 .ب.ص
 11/94  هجناه شارع ،عكا

com.hanaserhan@hotmail
 04-9917860 

052-8387973 
  أسدي حنان

 9 رقم ،60030  شارع الناصرة،
com.anan_kj@yahooh

04-6551759 
 

04-6551759 
 

  جرايسي آرآبي حنان

 34752 ميكود حيفا 43 رقم ،أراد  شارع
il.net.shagra@zahav-al

 04-8248817 
052-3263914 

  ريحاني خولة

 24908 ميكود  ياسيف آفر 21 .ب.ص
com.raniakarayanni@yahoo

 04-9969687 
054-4819813 

  آريني رانية

 18/49 بيالك شارع السبع، بئر
 

 04-6279224 
052-8827869 

 رقيق أبو مرزوق رقية

 30075 ميكود ياسيف آفر 305 .ب.ص 
 

04-6351522 04-6357293 
052-2823119 

  زحالقة مصالحة رال

 35157 ميكود حيفا 2 رقم ،2 زلفة  ارعش
il.net.@netvision1soad

04-8511268 
 

04-8511268 
052-4806988 

  دياب سعاد

 5 رقم ،25 آلتسكين شارع السبع، بئر
net.Ziadabeer@bezeq

 08-6102781 
052-8883172 

 الهيجاء أبو علي عبير

  الرازق عبد فريدة 6574408-04 6013593-04 17902 ميكود ماهل عين 315 .ب.ص

 2008 .ب.ص الناصرة،
 

 04-6568712 
050-6520231 

 أسعد أبو فيفيان

 30100 الغربية باقة الرئيسي الشارع
 com.femar@hotmailka  

04-6280698 
 

04-6385560 
 

  مصاروة آفاح

  حداد لبنى 6468242-04  1770 .ب.ص عيليت، نتسيرت
 24945 عرابة

com.@hotmail3nabila_
04-8668063 

 
04-6741634 

052-2252756 
  شلش نبيلة

 16955 كودمي  الناصرة يافة 439 .ب.ص
il.net.@zahave38niva

04-6569401 
 

04-6574651 
052-8297601 

  عواد سمعان نيفا

 18150 .ب.ص عيليت، نتسيرت
com.espanioly_hala@hotmail

04-6468729 
 

04-6468729 
054-5661769 

  اسبنيولي هالة
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 العنوان هاتف فاآس االسم
 10/2 بلوسون ،الرملة

il.ac.tau.post-zabanahh.www
 08-9240038 

 
  زبانة الياس هديل

 30100 ميكود الغربية باقة
com.ana_aw@hotmailh

04-6383593 04-6383593 
052-3963749 

  عويسات حسني هناء

 35051 ميكود حيفا أ/84 الصهيونية جادة
il.net.hyam@netvision

04-8526533 
 

04-8527679 
050-6282839 

  طنوس هيام

 14 رقم ،107 المطران الناصرة،
com.hawafaa@yahoo

  آّرام حوا وفاء 052-3783025 

 
 إقتصاد

 االسم هاتف فاآس العنوان
  حنانيا أمل 6464377-04  16000 ميكود الناصرة 4 .ب.ص

il.net.amalkhms@zahav   دآور خميس أمل 04-6565451 04-6568157
  دياب أميرة 6555155-04   ،28 رقم ،107  شارع ،16000 الناصرة

 30055 ميكود الرامة 185 .ب.ص
com.imankassis@yahoo

04-9985215 
 

04-9986704 
04-9985215 

050-5362799 

  قسيس رزق إيمان

 الناصرة
com.rana_helou@hotmail

04-6461577 
 

04-6562318 
04-6477857 

052-3959345 

  حلو رنا

 8 رقم ،6054  شارع الناصرة،
il.net.amalkhms@zahav

04-6568157 
 

04-6081417 
04-6565451 

  فار سهير

 40400 ميكود  الطيبة
il.org.kiram@cjaed

09-9540136 
 

09-9541378 
054-7737378 

  بلعوم صالح آرام

 .88 عباس شارع حيفا،
il.co.lameesfara@mailpolim

  فرح لميس 054-4240239 

 

 أبحاث
 االسم هاتف فاآس العنوان
 21560 ميكود 5499 .ب.ص ،ترشيحا

il.ac.biu.saieghe@nel
04-9997793 

 
04-9997793 

 
 حداد صالح إليانور

 
  رسالن شريف آمال 9867987-04  30012 ميكود عبلين

 20200 ميكود شفاعمرو 327 .ب.ص
com.eman_os@yahoo

  لحام إيمان 054-4880424 

il.org.rola@boell
com.rolayh@yahoo

03-51676789 5167734-5–03 
052-3767565 

  حامد رال

 5 رقم ،321  شارع ، الالتين حي ة،الناصر
com.reham_assal@hotmail

04-6562239 
 

 بيت 04-6575276
04-65758254 

 عمل
054-5246592 

  العسل أبو رهام

 25140 ميكود معليا 3 .ب.ص
il.net.rswdaud@inte

04-9971608 04-9971608 
052-2402094 

  داهود - عقصة أبو سهير

  الناصرة 1/6082 شارع  2128 .ب.ص
com.monafarasha@hotmail

com.Farasha_m@yahoo

04-6579842 
 

04-6579842 
054-7345644 

  ضاهر عادل منى

  نجم نجاح 6553237-04  2/611  السوق الناصرة،
 20200 ميكود شفاعمرو 327 .ب.ص

com.yahoonlaham@
 لحام نهاي  03-6407694 
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 العنوان فاآس هاتف االسم
 16000 ميكود الناصرة 807/6  شارع

il.ac.huji.hdilelola@md
 050-6401171 

 
  اهللا عون هديل

 24058 .ب.ص ، هتسوفيم هار القدس،
il.ac.hugi.mshun@mscc

 02-6234996 
054-7834996 

  غانم عمر هنيدة .د

 
 تعليم

 االسم هاتف فاآس العنوان
  الباسل إعتدال 9209552-08  8 رقم اللد محطة اللد،
 5 رقم مكتسبيت ادام ، يافا
 

09-7938507 
 

09-7938507 
054-5868135 

  الحق عبد قاهرة

  بربارة آنا 9918230-04 9815911-04 2947 .ب.ص عكا،
 35511 ميكود حيفا 29 مارس ستيال  شارع

il.org.atoubi@ort
04-8674872 

 
04-8554731 

054-4829270 
  طوبي - روحانا آمال

 20200 ميكود شفاعمرو 1634 .ب.ص
com.abarakeh@hotmail

04-9866337 
 

04-9866337 
054-4739803 

  برآة آمال

 .الشرقية رةالحا 4056/4 الناصرة،
 

 04-6576475 
04-6578720 

050-5787141 

  طه عبد أميمة

 20031 .ب.ص الناصرة،
com.islam_ziade@yahoo

 052-8779611 
 

  أسعد أبو إسالم

 2481 .ب.ص ،6029/19  شارع الناصرة،
com.ezabale@yahoo

 04-6561127 
054-4705277 

  رمضان إيزابيل

 1001/17 الناصرة،
com.@yahoo2003emanneh

 04-6556327 
052-33511856 

  محشي إيمان

 24522 ميكود عكا 317 .ب.ص
il.net.012t@shulhu

 04-9916156 
050-411241 

  السيد تغريد

 .                     عسفيا
net.tuffaha@bezeqint 

  سابا تفاحة 054-7645866 

 9867773-04 39 رقم ،313  شارع شفاعمرو،
 

04-9867773 
050-5914314 

  رحمة أبو جانيت

 83 رقم ، عباس شارع حيفا،
com.jananabdu@hotmail

 04-8514462 
 

 مّخول عبده جنان

  21/13 أنيليفيتش  شارع عكا،
               2196 .ب.ص

il.ac.janan@macam 

04-9910063 
 

04-9918307 
057-7434725 

  فالح فراج جنان

 47 رزيئيل شارع حيفا،
 

04-8632683 04-8228342 
050-6282867 

  عراقي غوشة جهاد

  87 نوي نفيه
 84847 ميكود السبع بئر 7142 .ب.ص
 

08-6278895 
 

 بيت 08-6278895
 عمل 04-6263191

054-4967332 

  ربيعة أبو جهان

 17438 .ب.ص القدس، شرقي
 

 بيت 02-6568214 02-6277360
054-4658978 

  ادلبي ختام

 16000 الناصرة 18150 .ب.ص
com.hala@hotmail-Espanioly

 اسبنيولي هالة .د 054-5661769 

 9071865-03 9071865-03 49940 قاسم آفر 3854 .ب.ص
052-4542238 

 زيد أبو دنيا
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 االسم هاتف فاآس العنوان
 47 رقم ، هجتئوت لوحمي  شارع حيفا،

il.net.d_assad@zahav
04-8512259 

 
 بيت 04-8532823
 بيت 04-8532727
 عمل 04-8517120

  أسعد دنيس

 9986720-04 9905965-04 30055 الرامة
057-7665122 

  جريس ديانا

 24930 طمرة 173 .ب.ص
com.diabkna@hotmail

 دياب خنساء. د 052-5515595 

  القدس، شرقي ،2510 .ب.ص عكا،
    67137 .ب.ص

rayan609@hotmail.com 

 054-7284893 
 

  خاليلة ربحية

 8121892-04  32496 ميكود حيفا 27 هيردين  شارع
052-5265609 

  عمري زعبي رجاء

 9071305-03 9071305-03 49940 قاسم آفر 302 .ب.ص
050-8249717 

 صرصور روضة

 24930 ميكود طمرة 20 رقم ،5  شارع
   

  بيت 04-9943561 04-6500283
 عمل 04-6500167

  حماد رمزية
050-6282645 

 41 حكيم الياهو  شارع السبع، بئر
 

08-6263125 
08-6281029 

08-6480218 
054-7487887 

  زريق رندة

 30055 ميكود ، الرامة
 

04-9986412 
 

04-9986412 
050-7501540 

  أسعد توفيق ريم

 ب/6 السلزيان بانوراما – الناصرة
com.lreemz@hotmail

04-6559384 
 

04-6461239 
054-4657275  
054-7708548 

  زريق ريم

 الفحم أم المحاميد، حي
 

 04-6314737 
050-5657804 

  مراد محمد سامية

 1309 .ب.ص ، عرعرة
 

 بيت 04-6450462 
054-5262194 

  يونس سحر

 بئر 7142 .ب.ص جابوتينسكي، يوهانا،
  السبع

il.net.arab@zahavs

08-6234302 
 

054-5355068 
 

  قويدر سراب

 42837 ميكود ،382 .ب.ص ، قلنسوة
 

 عمل 04-8632721 04-8632683
050-6282858 

  ناطور سلوى

 1446 .ب.ص ، عرعرة
 

04-6355016 
052-8462927 

  شرقية أبو سماهر

 30091 ميكود المثلث جت 901 .ب.ص
  il.net.ctc@inter

04-6270891 
 

 عمل 04-6309282
052-2504747 

  وتد سناء

 709/5 الناصرة
com.sana_abdelkhaliq@hotmail

04-6565123 04-6578530 
050-8580063 

  الخالق عبد سناء

 94767 .ب.ص ، صفافا بيت القدس،
 

 بيت 02-6451306 
050-8476226 

  سيف سندس

 31084 ميكود حيفا 8456 .ب.ص
il.net.saniyah@netvision

04-6477438 
 

04-6477415 
050-6283164 

  رقبة أبو سنية

 91319 ميكود القدس 31984 .ب.ص
com.Jenna@palnet

 052-2289894 
 

  طميش صفاء

 5827369-02  شعفاط
 

02-5827369 
057-7492153 

  أيوب طه صفاء

   58 هلل  شارع ،حيفا
net.sofi@banoora 

  دالل صوفي 04-8553358 

il.ac.technion.alia@tx
 20200 شفاعمرو 532 .ب.ص

04-9862426 04-9865573 
 

 شيتي سعدي عليا
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 االسم هاتف فاآس العنوان
 20200 ميكود شفاعمرو ،76 جبور  شارع

com.azizadiab@hotmail
 04-9503490 

054-5550481 
  إدريس ابدي عزيزة

  29696 .ب.ص ،19 رشد إبن  شارع ، شعفاط
 il.ac.huji:msam@mscc

 02-5882173 
02-5883698 

  مّناع عزيزة

  مّخول غادة 9910368-04  24130 ميكود عكا 3810 .ب.ص
 1016/6  شارع 2601 .ب.ص الناصرة،

com.ghada_sr@hotmail
04-6575462 

 
04-6575462 

 
  سروجي غادة

 7930136-09  أبيب تل جامعة
04-6408859 

 ناصر فادية. د

 1618 .ب.ص  الشرقية، الحارة ،الناصرة
com.kassem_fatma@hotmail

 بيت 04-6579890 04-6500282
04-6500282 

 عمل
050-6282656 

  قاسم فاطمة. د

 5105 .ب.ص الفحم، أم
 

 04-6316506 
052-3570693 

  شربجي فاطمة

 .الميدان حي ،شفاعمرو
 

04-9869263 
 

04-9869263 
054-5713326 

  صغّير شاهين فتحية

 6555830-04 16955 ميكود الناصرة يافة 1491 .ب.ص
 

04-6555830 
052-3288177 

  رنة أبو فوزية

 384 .ب.ص الرينة،
com.afif_f@palnet

04-6010754 
 

 بيت 04-6460657
052-3741590 

  فّراج آرميال

 2342 .ب.ص العرب العمال حي ،الناصرة
com.luma_m@hotmail

 04-6567461 
054-4262564 

 منس لمى

 74 .ب.ص الناصرة،
com.lamis_rizik@hotmail

 04-6012805 
054-7587515 

  رزق لميس

 20/30 ،185 .ب.ص ، ساجور
 

04-6500169 04-9885431 
050-6282996 

  ضاهر منيرة

 8883 .ب.ص الناصرة،
com.@yahoo2000nailaju

 

 04-6452481 
04-6500153 

050-6282641 

  جبران ابراهيم نائلة

 15 هرتسل  شارع ،2351 .ب.ص عكا،
com.nareman_hende@hotmail

04-9918211 
 

04-9918211 
052-2258300 

  هندي طافش نريمان

 2014 .ب.ص ،6/725 الناصرة،
com.najlazaroubi@yahoo

04-6566386 
 

04-6566386 
050-9942292 

 جرايسي - زاروبي نجالء

 16000 ميكود الناصرة 2648 .ب.ص
net.elmady@zahav

04-6082681 
 

04-6014534 
054-4722346 

  الماضي حسن ندى

 2616 .ب.ص الناصرة،
 

 بيت 04-6551465 
057-7488261 

  خليلية نفاز

 18/7 بنوفمبر 2  شارع حيفا،
com.Nohad_ger@hotmail

  جريس نهاد 04-8312789 04-8312789

 9521 .ب.ص حيفا،
com.shhalla@hotmail

il.gov.halla@ietv

 050-5651102 
 

  شيتي هالة

 6283412-050 6896598-03 40400 ميكود  الطيبة 397 .ب.ص
 

  جابر هدى

  سليمان محمود وفاء 9917629-04 9917629-04 16/7 هعتسمئوت شارع عكا،
 6531/ عامي بن شارع عكا

il.net.mdabbab@netvision 

04-9962128 04-9918060 
 

 دّباح واآد تمام
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 سياقة معلمات
 

 االسم هاتف فاآس العنوان
 16000 ميكود الناصرة 7448 .ب.ص
 

 04-6467752 
054-7611351  

  شريف بديعة

  .نورال بيت ،الناصرة يافة
 

 04-6011312 
052-2698757 

  غميض تغريد

  رّحال سمر 6514046-04  8936 .ب.ص ، الزرازير
 9965790-04  ياسيف آفر

054-4612346 
  اهللا عطا ريتا

 
 مجموعات إرشاد

 االسم هاتف فاآس العنوان
 33855 حيفا 38 /58 بلوم ليئون  شارع

com.Khawla_zoabi@hotmail
 04-8370734 

 
  زعبي محمد خولة

 175 .ب.ص الفحم، أم
 

04-6310332 04-6313857 
052-2264818 

 جبارين تيسير ريم

 25110 ميكود  جديدة 79 .ب.ص
com.remondam@hotmail

04-9563347 
 

054-7450876 
 

  منصور نداريمو

 16000 ميكود الناصرة 2689 .ب.ص
com.sorrymansur@yahoo

 بيت 04-6550718 
050-5668227 

  أسعد منصور سريدة

 23 درور  شارع حيفا،
 

 04-8522146 
050-5887603 

  نّجار سماهر

 30013 ميكود مصمص 32 .ب.ص
com.nagialaali@hotmail

04-6111699 
 

04-6111699 
054-5319128 

  شرقاوي يوسف سمية

 3/2 بيكونتون  عيليت نتسيرت
 

04-6000377 
 

04-6000377 
057-7436876 

  لهب حليحل سناء

 4812 .ب.ص عيليت نتسيرت
com.dg@yahooabla

04-6469138 
 

 بيت 04-6461445
050-5956689 

  جبالي دبيني عبلة

 34558 حيفا 13/44 بلماح
com.boulos_ghada@hotmail

 054-5717774  
 

  بولس غادة

  512 .ب.ص الشرقية الحارة
 24930 ميكود طمرة

 04-9943960 
057-7333233 

  حجازي فريد غادة

  معمر أبو غزالن 5673055-052 6263125-08 48 رقم بيت" أ حي. "السالم شقيب
 1 /28 هكراميم، شارع عيليت نتسيرت

com.@yahoo2ghaidarz
04-6468623 

 
 بيت 04-6468623

052-5393835 
  زعبي ءغيدا

 20130 يكودم ورساج 665 .ب.ص
il.net.oins@netvi2amaora

04-9582126 
 

 بيت 04-9582126
054-7557904 

  أيمن أبو ماري

  خير منيرة 9568844-04 9568846-04 150 .ب.ص ، ياسيف آفر
 30026 ميكود  عارة 237 .ب.ص

com.mervat_omari@yahoo
 052-8751138 

 
  عمري مرفت

ي ،8710 .ب.ص ص ح  16/128 المخل
 الناصرة

il.org.nasrin@adaminstitute

04-6570150 
 

04-6563618 
054-4448295 

  مرقس نسرين
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 قضاء
 السما هاتف فاآس العنوان
 4057 .ب.ص ،عيليت نتسيرت

il.com.enaam@walla
 054-4727745 

 
 شرقاوي أحمد إنعام

جلة ة مس لح محكم ي الص  ف
 الناصرة

  .2343 .ب.ص ،16123 الناصرة
com.khuryamaladv@hotmail

04-6554601 
 

 بيت 04-6576728
 

  خوري أمل

  جويعد أبو إنصاف 4334169-052  .6227 .ب.ص ،84161 السبع بئر
 حيفا  - عصفور شارع

com.oriette@hotmail
 04-8555001 

054-4738753 
 زآنون أرييت

 95820 القدس 94687 ب.ص
il.org.banna@acri

02-6521219 02-6767516 
02-6521218 

 شغري بانة

 2 رقم ،5117  شارع الناصرة،
 

 بيت 04-6455510 04-6560351
 عمل 04-6560773

  جهشان بثينة

 بيت 6566555-04 6084448-04 1/ 12 رقم إيريس  شارع  عيليت، نتسيرت
057-7752563 

  خوري جمانة

  سروجي رانيا 8633888-04  حيفا
 30013 ميكود مصمص 347 .ب.ص

com.@hotmail2002rawialawyer
04-6112278 

 
 عمل 04-6313354

052-8262698 
  إغبارية راوية

 يةقاض  -  نّداف ريم 6010560-04  الناصرة محكمة 2071 .ب.ص الناصرة،
 6255 .ب.ص  الكرمل، دالية

 
04-8397122 04-8397122 

054-4652044 
  حّسون سعاد

 25140 ميكود معليا
 

04-9925754 04-9510668 
052-4719811 

  واآد قسيس سلمى

 9501610-04 9503140-04 20200 شفاعمرو 510. ب.ص
050-7313075 

 زهر سوسن

  أ/19 هنبيئيم معلوت حيفا،
 4975 .ب.ص

  سابا سوسن 04-8643342 04-8643319

com.@hotmail60bsonia
 

04-8348878 
 

04-8348876 
052-2983066 

  بولس صونيا

 .السبع بئر
 

08-6105673 
 

08-6105673 
050-6953452 

  بدارنة عبير

 85 .ب.ص الناصرة،
com.advshtewee@yahoo

 052-4750589 
 

  شتيوي عال

  8/86 حي  ، حورة
 .السبع بئر 508 .ب.ص

08-6651287 
 

08-6651287 
054-7365665 

  العصيبي فاتن

 16 رقم ، يشعياهو  شارع حيفا،
com.@hotmail2003Ykt

04-8620321 04-8621216 
052-3727052 

  هلون عودة آميليا

 2349 .ب.ص الناصرة،
il.co.lhnswedan@hotmail

 

04-6027441 
 

04-6027443  
04-6027444 

050-6285148 

  نسويدا تلحمي لبنى

 6765532-04 19328 ميكود الزعبية طمرة ،55 .ب.ص
 

04-6765532 
054-5466512 

  زعبي لنا

 .الناصرة
 

 بيت 04-6562720 04-6084982
050-5413420 

  عمري سليمان مريم

 23 يهوشفات شارع ،309 .ب.ص عكا،
il.net.khuryhaz@netvision

04-9816025 
 

04-9816197 
 

  حّزان خوري مها

  موسى نبيلة 6562859-04 6562858-04 الناصرة محكمة
 141 .ب.ص 30028 السهلة عين

com.personalstatus@hotmail
04-6553781 

 
 بيت 04-6257232
 عمل 04-6462138

052-4683010 

  آبها عليمي نسرين

com.wyerrmazzawi@la  مزاوي ريم 050-7324077 04-8668063
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com.nahas@gmail.Alhan
com.@yahoo21Alhand

 داود نّحاس ألحان 050-7895404 

 44915 المثلث الطيرة 2691 .ب.ص
com.Tagrid_tira@yahoo

 شبيطة تغريد 052-4639288 09-7938023

 بشارة سوريا 6236337-050  االتصاالت وزارة – القدس

 عقل أبو راجية 4354276-052  30026 عرعرة 612. ب.ص

  حسين أبو حسين المحامي مكتب
 30010 الفحم أم 290. ب.ص

 مصاروة ريم 04-6313640 04-6312915

 
 عالج

 االسم هاتف فاآس العنوان
 2500 .ب.ص اصرة،الن

il.ac.Alexandra@macam
 04-6562713 

054-4419772 
  سعد ألكسندرا

 1856 .ب.،ص الناصرة يافة
com.@hotmail1ashanan

 050-5614427 
 

 أسعد حنان

 166 .ب.ص الناصرة،
il.net.012b@00khal

 054-5552682 
 

  قعوار َخلوب

 24316 ميكود عكا 2320 .ب.ص
il.ac.khawlaa@yvc

04-9917591 
 

04-9917591 
050-7248732 

  بكر أبو خولة

 2279 .ب.ص ،16100 الناصرة
com.dumia_b@hotmail

04-6579559 
 

  باشا دمية 054-4316030

 9867327-04  20200 شفاعمرو ،674 .ب.ص
052-2294018 

  خليل عوض رال

 30069 .ب.ص الناصرة،
 

 04-6574205 
050-7914061 

  بشارة رنا

 20200 شفاعمرو، تلحمي داهود  شارع
com.reemjam@hotmail

 04-9866327 
050-6424784 

  جبالي يوسف ريم

 340 .ب.ص القدس،
il.net.jbarah@isdn

02-6760781 
 

02-6768892 
052-2308407 

  جبارة عثمان ريما

 سوسن مزاوي حبيب 2354798-052 عالج بالحرآة  حيفا16الخوري 
  سعد سوسن 6466618-04 6466618-04 5872 .ب.ص ،7011/53  شارع الناصرة،

  مطر عبير 6412625-04 6412625-04 16390 ميكود آنا آفر 1661 .ب.ص

 1503 .ب.ص الناصرة
 

04-6555114 
 

04-6555114 
054-5767367 

  شكري عرين

 30090 ميكود عسفيا 99 .ب.ص
il.net.arouhana@zahav

 04-8391086 
 

  روحانا نايف عفيفة

  سرور ةفادي 5713188-050 6552655-04 2592 .ب.ص المطران حي الناصرة،

  .الفرنسي الكرمل 8 زئيف  شارع حيفا،
net.int@bezeq15Nabil

04-8312973 
 

04-8312973 
052-2367295 

  عازر فيرا

  جرجورة آيتي 5666386-04   ،2537 .ب.ص ،16124 الناصرة

 6012934-04 16940 ميكود الرينة 291 .ب.ص
 

04-6012934 
050-6463330 

  بصول دّعاس لمى

  برآة مرينا 9869281-04 9869281-04 20200 ميكود شفاعمرو الميدان حي

 6554614-04 6554595-04 16000  الناصرة، 6 رقم ،912  ارعش
050-5701415 

  نصراهللا منصور مليحة

 8841 .ب.ص الناصرة،
il.net.mahae@netvision

 04-6579642 
052-2257509 

  عيد مها

 74 عباس شارع حيفا،
com.mhabhb@hotmail

 052-2256423 
 

  حبيب ميساء

 نبال مزاوي عبود 052-3945685 תרפיה באומנות  حيفا36شارع راحيل 
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 االسم هاتف فاآس العنوان
 50 زّياد توفيق  شارع الناصرة،

com.totrynabil@hotmail
04-6555665 

 
04-6555665 

052-3393063 
  توتري نرمين

 6551903-04  1076 .ب.ص ،16955 الناصرة يافة
052-3238140 

  بشارات غسان نضال

  غريب أبو نهاوند 5466893-050  17000 عيليت نتسيرت ،21918 .ب.ص

 6/37 غيورا بار حيفا،
 

 04-6111963 
052-2328333 

  عوض نوال

 24952 لالجب  شارع ، ترشيحا
com.nivinsh@yahoo

04-9975385 
 

04-9975385 
052-4589491 

  شاهين نيفين

 2091 .ب.ص الناصرة،
com.hunaida_a@hotmail

04-6452942 
 

04-6021277 
054-4720176 

  نوفل أبو هنيدة

 16940 ميكود  الرينة 91 .ب.ص
com.y_khatieb@hotmail

 04-6569892 
 

  خطيب ضاهر ياسمين

 

 نفس علم

 االسم هاتف فاآس العنوان
 8 آنيرت  شارع حيفا،

com.odettef@walla
  حفال أوديت 052-8721218 

 51 هلل  شارع حيفا،
com.inastalhami@yahoo

 04-8512255 
052-3766414 

  تلحمي إيناس

  سرور حنان 6550210-04 6466306-04 16101 ميكود الناصرة  210 .ب.ص

  5784 .ب.ص ،291/7 شارع
 16430 ميكود الناصرة

 بيت 04-6461932 04-6454703
050-5575161 

  زعبي حنان

il.ac.khawlaa@yvc 
 24316 عكا 2320 .ب.ص

04-9917591 050-7248732 
 

 بكر أبو خولة .د

 9862646-04 30012 ميكود عبلين  1066 .ب.ص
 

04-9862646 
052-3626227 

  دعيم رائدة

 33074 دميكو حيفا 18 رقم  مسادة شارع
com.syl_sadi@hotmail

 بيت 04-8622066 04 -8622066
052-8725104 

  سعدي سابا سيلفيا

 35514 حيفا ،169 رقم  اللنبي شارع
com.samiraobaed@hotmail

 بيت 04-8514917 04-6468688
 عمل 04-6572386

054-5419251 

  عبيد سميرة

 1591 .ب.ص الناصرة،
com.suhairby@hotmail

 04-6460637  
 عمل 050-7430749

  يزبك سهير

 3008 .ب.ص الناصرة،
com.kamelrf@hotmail

 04-6551553 
04-6012214 

  آامل فاتن

 51/65 عامي بن  شارع عكا،
il.net.ramikk@netvision

04-9916362 
 

052-3306450 
04-9916362 

  خازن فاتنة

  طميش فوزي ليلى 6110735-04  5293 .ب.ص  - الفحم أم
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 إجتماعية خدمة
 االسم هاتف فاآس العنوان
   ،3223 .ب.ص ،116/5  شارع الناصرة

 
04-6554496 04-6554496 

050-6223412 
  منصور زهر أميرة

 13 /7042  شارع ،5816 .ب.ص الناصرة،
com.amal_fahoum@yahoo

 بيت 04-6564983 
054-4395523 

  فاهوم طه أمل

 9998990-04 9819601-04 20185  الهيجاء أبو آوآب 190 .ب.ص
054-4654816 

  الهيجاء أبو إنعام

 32 هجاي عيليت، نتسيرت
 

04-6554413 04-6088604 
04-6467868 

  سمعان إنشراح

 الناصرة 
 il.net.bizchut@zahav

 بيت 04-6509000 
 عمل 04-6013949

050-5707709 

  منصور بشارة أريج

 19354 ميكود  مقيبلة 242 .ب.ص
il.co.@walla68eman

 04-6549231 
054-4905959 

  خلف إيمان

 نصر بياتريس 6205557-052   آفرياسيف 1631 ب.ص

 882 .ب.ص  5070/108  شارع ، الناصرة
com.hjanang@cheerful

 04-6001536 
054-5648944 

  بولس حداد جنان

 2778 .ب.ص الناصرة،
com.haneen_ka@yahoo

 04-6554301 
 

  آرام جول حنين

 7930065-09 7930469-09 44915 ميكود الطيرة 2057 .ب.ص
09-7751412 

  منصور لطيفة

 6568205-04  16000 الناصرة
04-6462082 

 054-6231030 

 زعبي ليلى

 20165 ميكود شعب 226 .ب.ص
com.khwaledlinda@hotmail

 04-6462138  
04-6566813 

052-8993792 

  خوالد ليندا

 97802 القدس 12 رقم 3 فارن  شارع
il.ac.hugi.msmona@mscc

 02-5827817 
02-5881377 

050-7822287 

  آسابري خوري منى

 6 / 4 بوعه  شارع ،35311 حيفا
com.mannula@hotmail

 04-8530161 
 

  شلبي منال

 30012 ميكود عبلين 361 .ب.ص
com.meriamhajhouri@yahoo

 04-9868768 
054-4741505 

  وريخ حاج مريم

 16940 ميكود الرينة 362 .ب.ص
il.net.@netvision10goerge

04-6553781 
 

04-6559059  
04-6566813 

  راشد عّواد نائلة

 
 
 
 

 االسم تفها فاآس العنوان
 8535073-04 8396585-04 .35661 ميكود حيفا  8 شيفرا درج

054-7692595 
  األشهب لينا

  خوري نورا 7353308-054  22417 .ب.ص الناصرة،

 24945 ميكود ، عرابة
 

 بيت 04-6743752 04-6746405
052-3701995 

  إسماعيل ياسين هند

 5890522-02  94632 .ب.ص ، صفافا بيت القدس،
057-7270629 

  حكيم يعاد

ز اء مرآ ز – لق وي مرآ يم ترب اد تعل  وإرش
 الناصرة  - نفسي

 بشارات عناية 052-4288702 
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 االسم هاتف فاآس العنوان
 24908 ياسيف آفر

 المضروبات النساء ملجأ مديرة

 04-9560441 
 052-2829685 

 داود سحر
 

 71224 اللد 62 .ب.ص ،5 الجوالن
il.net.012salwa@ 

  ميمة سليم سلوى 052-2354581 

  مصالحة أحمد سمر 4834991-052 6264056-04 30085 ميكود ياسيف آفر 1037 .ب.ص
  شعبان عباسي سمر 4990795-054  20173 ميكود سخنين 63629 .ب.ص

 30090 ميكود  1222 .ب.ص
com.fhaloun@hotmailا

 بيت 04-8391422 
 عمل 02-5401772

  هّلون فاخرة

 9183 .ب.ص  الناصرة،
com.hoo@ya1zcham

04-6553781 
 

04-6462138 
04-6566813 

052-8993073 

  دبي أبو فداء

  5651 .ب.ص الورود، حي الناصرة،
com.otmailhrula_mazzawi@

04-6028883 050-7284560  
050-6394346 

  مزاوي وصفي رال

 16920 ميكود إآسال 722 .ب.ص
com.@yahoo76nadera

 054-5270272 
 

  سعدي نادرة

 6111071-04 6313803-04 30010 ميكود الفحم أم 44 .ب.ص
050-6841837 

  إغبارية هيالنة

  16 رقم ،1307  هكرميم شخونات
 17500 ميكود عيليت نتسيرت

org.esearchr-himmat@mada 
com.Himmat_Zoabi@hotmail

04-8525973 
 

04-6570964 
052-3729299 

 

  زعبي هّمت

 3623 .ب.ص سخنين،
 

 04-6788862 
04-6746079 

050-7402197 

  سليمان محمد يسرى

يرت ت، نتس ا عيلي  .ب.ص  هاريون
21858 

 

 بيت 04-6013456 04-6424051
 عمل 04-6400419
 عمل 04-6424555

054-7747833 

  زعبي نجد

 6515848-04  3000/910 رقم زبدة منشية
052-3619206 

  سليماني نجالء

 109 .ب.ص ، الناصرة يافة
 

 04-6453898 
050-6223166 

  حاطوم أبو نوال

  6950 .ب.ص ،75 رعنان  شارع حيفا،
com.@hotmail10nizar_

04-8395007 
 

04-8370947 
054-5337094 

  شربجي نزار

 6082272-04 6082252-04 16920 ميكود إآسال 219 .ب.ص
054-7698317 

  دراوشة نيفين

 2426 .ب.ص ،16000 الناصرة
il.net.nasreen@netvision

04-6561572 
 

04-6083469 
050-7564861 

  أحمد أبو نسرين

 
 جماهيري عمل

 
 االسم هاتف فاآس العنوان
 3940090-052 8552772-04  4471 .ب.ص حيفا

04-8555901/2 
 بياضي أديال

 70/7000 رقم شارع الناصرة،
com.amnehmasri@yahoo

04-6566386 04-6556844 
052-8541739 

  مصري أحمد آمنة

 259 .ب.ص 30026 عرعرة
il.co.anhar_m@hotmail

 052-2842863 
 

  مصاروة أنهار



صدر عن وحدة المعلومات في مرآز مساواة  
92

 
 االسم هاتف فاآس العنوان
 30055 ميكود ، الرامة

com.em_nh@hotmail
04-9986738 

 
04-9986738 

054-4203763 
  حنا هّلون الهام

  ياسين إيمان 7893845-050 6021371-04 677 .ب.ص ، الناصرة يافة

 3/12  حالوتس  شارع القدس،
org.gay.marahaba@goh

02-6253192 
 

02-6728962 
052-8674816 

  معيكي حنين

 6519883-08 6513031-08 2 رقم بيت ،8 رقم حي ، اللقية
052-3926615 

  الصانع خضرة

 1280 .ب.ص ، سخنين
 

 بيت 04-6742793 04-9956147
 عمل 9956020

  ريا أبو رائدة

 83 عباس  شارع حيفا،
com.wnna@hotmailra

 04-8522357 
052-3749093 

  شّماس راوية

يرت ت، نتس خونات عيلي رميم ش  هك
28/1  

com.raheekoo@yahoo

04-6550762 
 

054-5572892 
 

  ريناوي رحيق

 6561923-04 6564934-04 30100  الغربية باقة 1142 .ب.ص
050-5438782 

  غنايم وضةر

com.rauda_morcos@yahoo  04-8536653 
052-4756405 

  مرقس روضة

 8 رقم ،102  شارع الناصرة،
il.net.nisan@netvision

04-6081131 
 

04-6561604 
054-4740335 

  صالح يقزر سناء

ه وي نفي ارع ن د  ش  .ب.ص ،87 أت
7142 

il.org.nis.safaa@shatil

08-6274836 
 

08-6278895 
 

  أحمد أبو صفاء

 8750 .ب.ص الناصرة،
 

04-6554696 
04-6571672 

04-6554696 
04-6571672 

  زعبي ريبع

 6351185-04  30026 ميكود  عرعرة 526 .ب.ص
052-4387008 

  يونس فدوى

  صفافا بيت القدس،
 95822 ميكود ،94666 .ب.ص 

 بيت 6766170-02 02-6767917
 عمل 6797160-02

050-6247513 

  عّراف آميليا

  نّصار لولو 6748235-04 9580586-04 24945 ميكود عرابة

 24945 ميكود ، عرابة

co.makbula_nassar@hotmail
m

 052-2246068 
 

  نّصار مقبولة

 الناصرة
il.net.b_lauren@netvision

04-8103279 
 

04-8101569 
052-4237535 

  خل ماري

 4399 .ب.ص ،44915 الطيرة
il.org.misa@matnasim

02-6759817 
 

02-6756919 
050-6468721 

  الحي عبد ميساء

 1593 .ب.ص ،16115 الناصرة
com.nuzharkh@yahoo

 052-4506717 
 

  خميس روحانا نهى

 1503 .ب.ص الناصرة،
com.nisreen_maz@yahoo

 052-4557767 
 

  مزاوي نسرين

رة، ي الناص اخورة، ح  .ب.ص الف
10184 

com.@hotmail1-nora

 04-6467572 
 

  ربيعة نورا

 40019 .ب.ص ،90805 غوش أبو
il.rog.abugosh@matnsin

02-5700345 
 

02-5700342 
 

  غوش أبو هيا

  شاهين وفاء 6747148-04 647680-04  3756 .ب.ص ،20173 سخنين
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 هندسة
 االسم هاتف فاآس العنوان
 1512 .ب.ص ،16125 الناصرة

 
04-6780845 

 
04-6780845 

050-5220898 
052-8669991 

  معلم الهام

ارع ل  ش اتي ت ا 22/28 م ود حيف  ميك
34364 

04-8554423 04-8345096 
052-4819029 

  منس أريج

com.angeliquea@andocs   حيفا   عمل انجليك  04-8133238 
 1529 .ب.ص  المثلث، جت
il.ac.technion.alumnimgarra@

04-6283030 
 

04-6283030 
052-8788082 

  غرة بثينة

  الرملة شتيل
 72130 الرملة 3094 ب.ص

busaynad@shatil.nif.org.il 

08-9205636 052-5345937 
08-9205626 
08-6246955 

  ضبيط بثينة

 16101 ةالناصر  251 ب.ص
il.net.acap@netvision

04-8773842 04-6559617 
04-6782394 

050-5691752 

 بيرومي بدرية

 هحورش آليل هاريونا عيليت، نتسيرت
/717         

com.baseemma@yahoo 

04-8360393 
 

04-6374604 
050-6930173 

  مزاوي بسيمة

 جديدة
     il.net.han_bas@netvision

  عبيد عموري حنان 04-9968458 

 16950 ميكود طرعان 69 .ب.ص
com.Rula_Bshara@hotmail

04-6082003 
 

04-6082003 
052-4682698 

  برانسي بشارة رال

 51 رقم ، لحم بيت طريق القدس،
il.net.nakhleh@netvision

  خوري رنين 050-5708628 

 عيليت نتسيرت 21944 .ب.ص هاريونا
17000  

il.net.r_kndlft@netvision

04-6556780 
 

04-6565145 
 

  قندلفت ريم

 300 .ب.ص  ،20190 الكروم مجد
com.fawziah_manna@yahoo

04-6574075 
 

04-9883836 
04-6563327 

  حّمود مناع فوزية

 7 رقم بيت 152  شارع  شنللر الناصرة،
il.gov.linan@pwd

04-6508747 
 

04-6463003 
054-4761191 

  قندلفت نصير لينا

 30090 ميكود عسفيا 247  .ب.ص
com.roumalaky@hotmail

 04-8391970 
 

  روحانا ملكة

 16940 ميكود الرينة ،430 .ب.ص
com.zaher@ranneb

04-6455192 
 

04-6454501 
 

  نواطحة عزام ناهدة

  صفدي صالح نجود 9917095-04  10/27 ، هجناه  شارع عكا،

 3 بيت ،9 رقم ، تدآار شارع حيفا،
com.naghan_haddad@hotmail

  حداد نغم 054-4781466 

 8 نوي دافيد  شارع عكا،
il.co.Neven@del

04-9917095 
 

04-9915714 
 

  ضاهر صفدي نيفين

 1544.ب.ص الناصرة،
il.net.hala_sa@netvision

04-6084598 
 

04-6084598 
 

  شلش سالم هالة

  4078/4  شارع اصرة،الن
 8/807  شارع الناصرة  أو

04-6012137 04-6459203 
054-5419229 

 صفدي هبة

 4396 .ب.ص  ،30010 مالفح أم
com.haya_saad@yahoo

 04-6310685 
050-5411401 

  سعد هيا

 31996 ميكود حيفا 99738 .ب.ص
net.warda@bezepint-kh

04-8554399 
 

04-8507375 
052-3247420 

  خوري بلوط وردة
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 ات/تربويون ات/مستشارون
 

 ة/مستشار هاتف المدرسة اسم العنوان
 شفاعمرو ،302 .ب.ص

 
 ب اإلعدادية

 
 9860642-04 :بيت
 9867733-04 :عمل

 حنا أبو فاتن
 

 عكا 2 ،11|94 ههجناه شارع
3073 

 االبتدائية
 ههجناه

 7472832-050 :خليوي
 9917860-04: يتب

 أسدي حنان
 

 طمرة الفارابي 24963 آابول  2174. ب.ص
 4261762-054 :خليوي
 9940685-04: عمل

 إبداح عصمت

  534. ب.ص
 20185 الهيجاء أبو آوآب

 - الثانوية المدرسة
 سخنين

 9998705-04: بيت
 2480679-052 :خليوي

 9998716-04 :لعم
 الهيجاء أبو فؤاد

  طمرة  3083. ب.ص
 خلدون ابن

 طمرة

 9947182-04: بيت
   8080253-052 :خليوي
 9945280-04: عمل

 الهيجاء أبو) عادل (لينا

 ماهل عين مهنية 17902 ماهل عين 21. ب.ص
 6475712-04: بيت
 6562004-04: عمل

 ليل أبو توفيق

16955 الناصرة يافة الجبل شارع  الناصرة يافة ثانوية
 6084093-04: بيت

 5909592-054 :خليوي
 6011028-04: عمل

 غنم أبو سندس

 الناصرة اورط 16000 الناصرة 6200. ب.ص
 6565814-04:بيت

 7917102-050 :خليوي
 6574299-04: عمل

 دبوس أبو آمال

 20137  نحف ،323 .ب.ص
 

 
 الكروم مجد  لشاغورا

 8815903-050 :خليوي
 9985761-04 :عمل

 سمارة شباط

 16940 الرينة 463. ب.ص
 االنجليكانية

 الناصرة 75. ب.ص
 خوري حنا أبو حنان 6554017-04 عمل

 16130 الناصرة 1009/12 شارع
  االبتدائية المدرسة

 الناصرة يافة
 8965452-052:خليوي
 6461186-04 :عمل

 حريري أبو شادن

 20173 سخنين 13034. ب.ص
 التكنولوجية الثانوية
 المشهد

 يونس أبو سامي 4247619-054 :خليوي

 سخنين الحكمة ثانوية 20173 سخنين 1629. ب.ص
 6745788-04:بيت

 3620894-052: خليوي
 6744250-04 :عمل

 صالح أبو نجوى

 20173 سخنين 9368. ب.ص
 التكنولوجية الثانوية
 المشهد

 4740841-054 :خليوي
 6411238-04 :عمل

 ابراهيم صالح

 24963 آابول 538. ب.ص

 
 آابول اعدادية
 شعب ابتدائية

 9946419-04: بيت
 6946058-050 :خليوي
 9946072-04: عمل
 9982068-04: عمل

 ابراهيم علي ابتسام

 حيفا 2/1 حجار المطران شارع
  الكرمة ابتدائية

 حيفا) هـ حيفا(

 8524582-04: بيت
 3202973-052 :خليوي
 8522113-04: عمل

 أيوب هالة

 الرازي ابتدائية الناصرة 20111. ب.ص
 2135650-050 :خليوي
 6573977-04: عمل

 نيولياسب آارول
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 16910 دبورية 922. ب.ص
 اآسال" أ "االبتدائية
 اآسال" ج "االبتدائية

 3464887-052 :خليوي
 6555607-04: عمل
 6578944-04 :عمل

 يوسف باسم

 24945 عرابة 127. ب.ص
 عمال ثانوية

 شفاعمرو
 6201577-052 :خليوي
 9865911-04: عمل

 بدارنة محمود

 25110  ياسيف آفر ،241 .ب.ص
 
 

 جديدة
 
 

 9966032-04: بيت
 5646852-050 :خليوي
 9563026-04: عمل

 بولس إنتصار
 
 

 20200  شفاعمرو ،227 .ب.ص
 
 

 المتنبي
 
 

 9869056-04: بيت
 2614608-052 :خليوي
 8663272-04 :عمل

 بولس رال
 
 

 12 جبران خليل جبران
 24952 ترشيحا 

 دنون  1158. ب.ص
5248  

 بشارة دعاء 750595-058 :خليوي

 16000 الناصرة 141. ب.ص
 المخلص راهبات
 الناصرة

 6084861-04 :بيت
 6370589-050 :خليوي
 6554674-04 :عمل

 بطحيش لينا

 20173 سخنين 1476. ب.ص
 االبتدائية المدرسة

 سخنين" هـ"

 6746279-04 :بيت
 3463485-052 :خليوي
 6743129-04 :عمل

 بشير عال

 حيفا 8 بيت 16 بنوفمبر 2 شارع 
 

 الكرمل مدرسة
 80 همجينيم حيفا 

 

 8330365-04 :بيت
 3513117-052 :خليوي
 8514402-04 :عمل

 جبران هالة
 
 

 جوزيف سانت ثانوية 16000 الناصرة 1589. ب.ص
 6568594-04 :بيت

 4747616-052 :خليوي
 6554137-04 :عمل

 جبران نسرين

 حيفا المتنبي حيفا 28/16 بنوفمبر 2 شارع
 8337080-04 :بيت

 5673478-050 :خليوي
 8598537-04 :عمل

 شيتي جبران ريم

 شفاعمرو - جبور 20200 شفاعمرو 34. ب.ص
 9862885-04 :بيت

 8282338-050 :خليوي
 9866630-04 :عمل

 جمال مريم

 عيليت نتسيرت 1994. ب.ص
 - الفرنسيسكان

 الناصرة

 6562844-04 :بيت
 7450909-054 :خليوي
 6574377-04 :عمل

 غطاس مرسيل

 سخنين 2173. ب.ص
 طمرة  الرازي
 آفرمندا  الرازي

 6743392-04 :بيت
 3592920-052 :خليوي
 9946788-04  :عمل

 غنايم حسام

 الناصرة 220. ب.ص
 الالتينية طريرآيةالب

 الناصرة

 6082061-04 :بيت
 5736260-050 :خليوي
 6469814-04 :عمل
 9508044-04 :عمل

 غرّيب هالة

 20189 البعنة 285. ب.ص
 عربيةال المدرسة
 المنارة – الجديدة
 البعنة الشاملة

 9987434-04 :بيت
 2475623-052 :خليوي
 9910011-04 :عمل
 9883638-04 :عمل

 جريس دعاء
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 حيفا أ 68 اللنبي 

 
 

 – المحبة المقدس القلب 
 حيفا 13 المتنبي 

 8513813-04: بيت 
 8640039-04 :عمل

 دّباغ تريز
 

 30055 الرامة
 

 30055  الرامة
 

 9884819-04 :تبي
 9587024-04: عمل

 داهود إنعام 
 

 دآور نادرة 8624426-052 :خليوي 20200 شفاعمرو  21570 ترشيحا ،5725 .ب.ص

 جديدة البيروني المكر جديدة 92. ب.ص
 9560230-04 :بيت

 7927259-050 :خليوي
 ديب يوسف

 جوزيف سانت ثانوية 16000 الناصرة 510/22 األمل يح
 6010885-04 :بيت

 2692412-052 :خليوي
 6554137-04 :عمل

 ديب سناء

 24930 طمرة 255. ب.ص
 جوزيف سانت ثانوية

 الناصرة
 دريسا سهير 6554137-04 :عمل

 عكا 26/41 هأربعاه ديرخ شارع
 عكا راسانطةيت

 الحج الرحمن عبد

 9554135-04 :بيت
 8658418-052 :خليوي
 9917333-04 :عمل
 8239567-04 :عمل

 ضو سهى

 13872 الجش ،472 .ب.ص 
 

 

 طوبا أ اإلبتدائية 
 2 .ب.ص

 12310 ميكود

  7666356-050 :خليوي
 6980383-04: يتب
 6936632-04: ملع

 هاشول حداد تريز
 

 

 هيب حنين 6355272-050 :خليوي طوبا ثانوية 12310 الزنغرية طوبا 2. ب.ص

 الناصرة ابتدائية الناصرة 2308. ب.ص
 6577550-04 :بيت

 6304741-054 :خليوي
 هريش سهير

 30012 عبلين ،2099 .ب.ص
 

 ب الشاملة
 شفاعمرو 

 9867040-04 :بيت
 9865197-04 :عمل

 زهران رينه
 

 .ب.ص 23/11 أنيليفيتش -عكا 
2981 

 

 1158 .ب.ص ،دنون
 25248 دنون

 9820098-04: بيت
 9827564-04: عمل

 زيني سماهر
 

   16972 عيلبون 553 .ب.ص
 

 نحف ينالع ابتدائية 
 

  564226-050 :خليوي 
 6785697-04: بيت

 زينة سهير
 

 " أ "خلدون ابن الناصرة 9228. ب.ص
 6578830-04: بيت

 7453237-050: خليوي
 6554966-04: عمل

 زعبي سمر

 16972 عيلبون 733. ب.ص
 عيلبون اعدادية
 "د "سخنين ابتدائية

 6784715-04: بيت
 4697254-054: خليوي
 6741454-04: عمل

 زريق عايشة

 حيفا الكرمل مدرسة حيفا 16/8 بنوفمبر 2 شارع
 8330365-04: بيت

 7513317-054: خليوي
 8514402-04: عمل

 زآنون هالة

 20137 ميكود نحف 3560 .ب.ص 
 

  نحف ابتدائية 
 نحف

 

 9988774-04 :بيت
 2836433-052 :خليوي

 9881044-04 :لعم

 أحمد زياد
 

 17902 ماهل عين ،234 .ب.ص
 
 

 عمال الشاملة
 16101  الزرازير بيت

 

 6475937-04: بيت
 5708265-050: خليوي
 6515418-04: عمل

 اهللا حبيب هشام
 
 

 عيليت نتسيرت ،1770 .ب.ص
17000 

 

 االآليريكية
 الناصرة ،99 .ب.ص

 6468212-04: بيت
 6567711-04: عمل

 حداد لبنى
 

 20200  شفاعمرو ،403\6
 

 أ الشاملة البلدية
 شفاعمرو ،171 .ب.ص

 9867158-04: بيت
 9860299-04: عمل

 حداد منار
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 20200 شفاعمرو 16. ب.ص
 افيسكوفي اعدادية
 شفاعمرو آاثوليكي

 9865193-04: بيت
 8372015-052: خليوي
 9500131-04: عمل

 حداد رائدة

 شفاعمرو
" أ "الشاملة االعدادية
 شفاعمرو

 9867158-04: بيت
 4644663-054: خليوي
 9860299-04: عمل

 خضر منار

 25170 فسوطة ،202 .ب.ص
 

 فسوطة ،290 .ب.ص
25170 

 9871133-04: بيت
 7702945-057:  خليوي
 9870441-04: عمل
 9860161 :فاآس

 )مرزوق (خوري هناء

 الجش 13872 ميكود 452 .ب.ص 
 

 الجش  االبتدائية
 
 

 9870373-04: بيت
 2615813-052: خليوي
 9910011-04: عمل

 وريخ حبيب نهيل
 

 19283 .ب.ص حنا دير 
 

 سالمة وادي 
 

 6781960-04 :بيت
 6786780-04 :عمل

 حوراني ايلين 
 

 24973  حنا دير
 

 عمال ةالشامل
 16101  بيت 

 6782246-04 :بيت
 6515418-04 :عمل

 خطيب سهاد
 

 35056 حيفا ،27 ماير
 

 الكرميليت مدرسة
 9037 حيفا

 8512245-04 :بيت
 8522991-04 :عمل

 خياط رال
 

 .20165 شعب ،82 .ب.ص
 
 

  نحف، الشاملة
 20137نحف

 

 6740824-04 :بيت
 4673146-054 :خليوي
 9860299-04 :عمل

 خاليلة عبير
 
 

 20173  سخنين ،4521 .ب.ص
 

 مجد التعليمي المرآز 
 الكروم

 6741567-04 :بيت
 9585195-04 :عمل

 خاليلة نسرين
 

 3/5034 العرب العمال حي 
 ناصرةال ،1645 .ب.ص

 األآليريكية 
 الناصرة 99 .ب.ص 

 6567937-04 :بيت
 8554437-052: خليوي

 حلو رنا 
 

 ،5\39 هرتسل شارع
 عكا ،2316 .ب.ص 

 
 

 عكا الشاملة العربية
 
 

 9815792-04 :بيت
 9912568-04 :عمل

 7973084-050 :خليوي

 حمادة رال
 
 

 عيلبون ثانوية 30012 عيلبون 151. ب.ص
 3155300-054 :خليوي
 9869490-04 :عمل

 خازن فيصل شيراز

 20173 سخنين 4387. ب.ص
 نجيدات-البعينة اعدادية

 السالم" ج "ابتدائية –
 سخنين

 67410784-04 :بيت
 8616436-050 :خليوي
 6730308-04 :عمل

 خاليلة وردة

 سخنين" ب "اعدادية 20173 سخنين 4315. ب.ص
 6747133-04 :بيت
 6741620-04 :عمل

 ةخاليل نسمات

 20173 سخنين 4521. ب.ص
 الكروم مجد حضانة
 طمرة" أ "االبتدائية

 6741567-04 :بيت
 4610578-054 :خليوي
 9582381-04 :عمل
 9946260-04: عمل

 خاليلة نسرين

 20165 شعب 82. ب.ص
 الشاملة نحف مدرسة
 20137 نحف

 6740824-04 :بيت
 4673146-054 :خليوي
 9860299-04 :عمل

 خاليلة عبير
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 عيليت نتسيرت 2028. ب.ص
17000 

 الناصرة يافة اعدادية
 6082962-04 :بيت

 5713199-054 :خليوي
 6012466-04- عمل

 خليف هامر

 آفرآنا ابتدائية 16930 آفرآنا
 6516072-04 :بيت

 5636103-050 :خليوي
 6517745-04 :عمل

 خمايسي أمين

 الناصرة 2246. ب.ص
" ج "سينا ابن اعدادية
 الناصرة

 6561958-04 :بيت
 5708625-050 :خليوي

 حاج سهام

 20200 شفاعمرو 101. ب.ص
 آابول ثانوية
 آابول إعدادية

 9860840-04 :بيت
 4967130-054 :خليوي
 9947904-04 :عمل
 9940451-04 :عمل

 حاج علي ماجد

 ميكود 339 .ب.ص سنان أبو 
24905 

 
 

 ب االبتدائية 
 48  .ب.ص 

24908 
 

 9977631-04 :بيت
 4445617-054 :خليوي
 9971713-04 :عمل

 مّخول سمر
 
 

 "و "طمرة ابتدائية 24930 طمرة 604. ب.ص
 9945539-04 :بيت

 7988509-054 :خليوي
 9946506-04 :عمل

 حجازي علي

 24930 طمرة 604. ب.ص
 الخوارزمي ثانوية
 طمرة

 9946207-04 :بيت
 2832929-052 :خليوي
 9940923-04 :عمل

 حجازي رانية

 24930 طمرة 649. ب.ص
 شفاعمرو، ابتدائية
 طمرة

 9941637-04 :بيت
 8588215-052 :خليوي
 9501488-04 :عمل

 حجازي رال

 حدرج ءهنا 8913531-050 :خليوي آابول اعدادية المكر 747. ب.ص

 24905 ابوسنان 339. ب.ص
 " ب "االبتدائية

 نسنا ابو

 9968644-04 :بيت
 4445617-054 :خليوي
 9971713-04 :عمل

 حزان سمر

 20173 سخنين 1084. ب.ص
 عكا الشاملة االعدادية
 عكا المنارة ابتدائية

 6743169-04 :بيت
 8402700-052 :خليوي
 9912568-04 :عمل
 9914003-04 :عمل

 خاليلة سامية
 )شالعطة(

 سخنين" أ "االبتدائية 20173 سخنين 4434. ب.ص
 6747354-04 :بيت

 4631468-054 :خليوي
 6745569-04 :عمل

 خاليلة أفنان

 طمرة" ج "االبتدائية 24973 حنا دير 19007. ب.ص
 6784285-04 :بيت

 2849724-052 :خليوي
 9946966-04 :عمل

 خاليلة عزيز

 شفاعمرو" أ "االعدادية 24930 طمرة
 9946631-04 :بيت

 8494631-050 :خليوي
 خليل لنا

 24973 حنا دير 18841. ب.ص
 االسد دير اعدادية
 حنا دير ابتدائية

 9929200-050: خليوي
 9582985-04 :لعم
 6786429-04: عمل

 حمود سمير -فايد
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آفرياسيف" أ "االبتدائية آفرياسيف 827. ب.ص
 9940344-04: بيت

 3761821-052: خليوي
 9961711-04: عمل

 )قباني (حمود جمال

 الرينة المهني الناصرة 2133. ب.ص
 6564574-04: بيت

 5786010-050: خليوي
 6555513-04: عمل

 حسن وداد

 27/701 الورود حي
 16000 الناصرة 5516. ب.ص

 الناصرة الجليل ثانوية
 6553381-04: بيت

 2372552-052: خليوي
 6470473-04: عمل

 حسن رائدة

 الياس مار ثانوية عكا 15/6 انيليفيتش شارع
 6333162-052: خليوي
 4843210-04: عمل

 حتحوت ايمان

 25105 المكر 806. ب.ص
 الخوارزمي ثانوية
 طمرة

 9964058-04: بيت
 5592979-054: خليوي
 9940923-04: عمل

 طه يحيى حاجة

 آابول" ب "االبتدائية عرابة 39. ب.ص
 4666165-054: خليوي
 9946577-04: عمل

 سويطات تماضر

 عرابة ثانوية 24945 عرابة
 6742275-04: بيت
 6744158-04: عمل

 ياسين آاملة

 سينا ابن ابتدائية جديدة 5225. ب.ص
 9962830-04: بيت

 6655269-052: خليوي
 0409964021: عمل

 آّيال نريمان

 عرابة ثانوية 24945 عرابة 145. ب.ص
 6084093-04: بيت

 6543971-050: خليوي
 6744158-04: عمل

 آناعنة صالح

 "أ "الرامة ابتدائية 16000 الناصرة 166. ب.ص
 6463870-04: بيت

 5767317-054: خليوي
 6555614-04: عمل

 قعوار تغريد

 25/6010 النمساوي شارع
 الناصرة 2174. ب.ص

 المخلص راهبات
 الناصرة

 6456183-04: بيت
 5239181-050: خليوي
 6554674-04: عمل

 آردوش ريم

 حيفا5/7 شونميت
 تربوية مستشارة

 الناصرة" نعمت"
 6564156-04 :عمل

 4819813-054 :خليوي
 آريّني رانية

 الرامة اعدادية البقيعة 2051. ب.ص
 9977618-04: بيت

 5944136-054: خليوي
 مداح ايمان

  28 اراز شارع
 عيليت نتسيرت 2257. ب.ص

17000 
 المشهد اعدادية

 6466350-04: بيت
 3894177-052: خليوي
 5516349-050: عمل

 منير رندة

 المكر ابتدائية العرامشة عرب 124. ب.ص
 9807027-04: بيت
 6952124-050: ليويخ

 مزعل محمد

 الناصرة اورط ثانوية 16910 دبورية 872. ب.ص
 6701101-04: بيت
 6574299-04: عمل

 مطر رونا

 16000 الناصرة 1. ب.ص
 جوزيف سانت ابتدائية
 الناصرة

 6565666-04: بيت
 4706636-054: خليوي
 6012063-04: عمل

 منصور عبير
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 آفرآنا ثانوية 16910 دبورية 266. ب.ص
 6556070-04: بيت

 5387000-052: خليوي
 6516711-04: عمل

 مصالحة ياسمين

 عبلين 143. ب.ص
 الفرنسيسكان ثانوية

 الناصرة

 9869231-04: بيت
 2485264-052: خليوي
 6574377-04: عمل

 مارون هيلدا

 المستقبل مدرسة 35510 حيفا 6/9 حلفون هراب
 8515982-04: بيت

 5333233-054: خليوي
 8311875-04: ملع

 داهود مارلين

 عيليت نتسيرت 17590. ب.ص
17000 

 األمير بير ابتدائية
 الناصرة

 67 ب.ص

 6450189-04: بيت
 7222599-054: خليوي
 6469165-04: عمل

 ناصر مرشي فريدة

 16000 الناصرة 13. ب.ص
 نعمت التكنولوجية
 الناصرة

 6578542-04: بيت
 6564156-04: عمل

 مرشي صونيا

 16084 الشرقية ارةالح
 

 جديدة - مكر االبتدائية
 

 9964022-04 :ملع
 6355272-050 :خليوي

 مصري سهراب 
 

 الجنسية للتربية توجيه 16000  الناصرة ،2689 .ب.ص
 منصور سريدة 6550718-04 :بيت 

 21550  ترشيخا ،5022 .ب.ص
 

 ترشيحا ،5040 .ب.ص
21550 

 

 9573068-04 :بيت
 3337029-052 :خليوي
 9979069-04 :عمل

 نّحاس ايمان
 

 عيلوط الشاملة 16000 الناصرة 4063. ب.ص
 6461481-04 :بيت

 2414245-052 :خليوي
 ناطور سامية

 16955 الناصرة يافة 5789. ب.ص
 اآسال ثانوية
 الجليل البلدية الثانوية
 الناصرة

 6551157-04 :بيت
 نخاش بشار 6014630-04 :لعم

 شفاعمرو نيسكال ظهر حي
 االسقفية بتدائيةا

 شفاعمرو
 9501523-04 :بيت

 2985391-052 :خليوي
 نخلة رانية

 ترشيحا 5203. ب.ص
 االسقفية ابتدائية

 شفاعمرو

 9574348-04 :بيت
 5430331-052 :خليوي
 9968218-04 :عمل

 نحاس عبير

 الناصرة المعمدانية 16000 الناصرة 17/117 شارع

 6565581-04 :بيت
 2273932-052 :خليوي
 8327714-050 :خليوي
 6554080-04 :عمل

 نصار آميليا

 عرابة ثانوية 24945 عرابة
 6743214-04 :بيت
 6744158-04 :عمل

 نصار سهير

 16955 الناصرة يافة 1052. ب.ص
 الناصرة االنجليكانية

 الناصرة عمال

 6551003-04 :بيت
 7698390-050 :خليوي
 6456348-04 :عمل
 6555783-04 :عمل

 نصير آمال

 20200 شفاعمرو ،184 .ب.ص
 
 

 شفاعمرو  أ الشاملة
 
 

 9862770-04 :بيت
 5662196-050 :خليوي
 9860299-04 :عمل

 نصير جمان
 
 

 نصير خلود 8823479-052 :خليوي عيلوط االبتدائية  20200 شفاعمرو ،2.ب.ص
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 الهيجاء ابو آوآب 284. ب.ص
20185 

 ثانوية آفرمندا اعدادية
 آفرمندا

 9998629-04 :بيت
 8434963-052 :خليوي
 9864531-04 :عمل
 9864285-04 :عمل

 صالح محمد

 20200  شفاعمرو ،94 .ب.ص
 

 الكاثوليكية المدرسة
 شفاعمرو ،17 .ب.ص

 9869103-04 :بيت
 9866832-04 :عمل

 صّباح مها
 

 8335580-04: بيت حيفا حّجار المطران 35702 حيفا ،19\18 يشعياهو
 8507554-04 :عمل

 جبران - صّباغ سلمى
 

 حيفا ،أ 68 تسرفات طريق
 
 

 يوحنا مار
 حيفا

 

 8314489-04 :بيت
 7662663-050 :خليوي
 8526288-04 :عمل

 سالمة جريس
 
 

 شعب" ب "االبتدائية 24945 عرابة الكناعنة حي
 6743006-04 :بيت
 6884093-050 :خليو
 9882112-04 :عمل

 سليمان طارق

 آفرمندا" هـ "ئيةتدااالب نجيدات البعينة 44. ب.ص
 6730023-04 :بيت

 2159691-050 :خليوي
 سليمان هديل

 طرعان اعدادية 16967 المشهد 615. ب.ص
 6412798-04 :بيت

 8541683-050 :خليوي
 8518738-04 :عمل

 سليمان سهى

 طبعون بسمة 6352. ب.ص
 الكعبية ابتدائية
 حيفا األحمدية ابتدائية

 9931878-04 :بيت
 4635367-054 :خليوي
 9533677-04 :عمل
 8384925-04 :عمل

 سعدي سماح

 الكروم مجد اعدادية 16972 عيلبون 344. ب.ص
 6570565-04 :بيت

 4786730-054 :خليوي
 سرور حليم

 20200  شفاعمرو ،247 .ب.ص
 

 شفاعمرو  - عمال 
 

 4202116-052 :خليوي
 9868396-04 :هاتف

 مرتين سليم
 

 16950 طرعان ،663 .ب.ص
 

 األمل سةمدر
 طرعان

 6518948-04 :بيت
 9975533-04 :عمل

 سمعان مها
 

 16955 الناصرة يافة ،439 .ب.ص
 

 2554 .ب.ص عملنيت 
 الناصرة

 6574651-04 :بيت
 6552265-04 :عمل

 سمعان نيفا

 16000 الناصرة ،2500 .ب.ص
 

 75 .ب.ص االنجيلية
 الناصرة

 سعد رنا 6463681-04 :بيت

 20189  البعنة ،172 .ب.ص
 

 شفاعمرو  - عمال 
 

 9984789-04 :بيت
 4672108-054 :خليوي

 عابد أسامة
 

 25140  معليا ،150 .ب.ص
 

 

 25140 معليا .ب.ص 
 

 9570552-04 :بيت
 5707606-050 :خليوي
 9975345-04 :عمل

 عبد آوثر
 

 

 حيفا ،9439 .ب.ص 
 

 أ24 عتسيون غوش 
 8372  الحليصة

 8512776-04 :بيت
 4474188-054 :خليوي

 عبدو رباب
 

  ،123 حوشي ابا
 30090 عسفيا114 .ب.ص
 

 األرثوذآسية الكلية
 ،32 ساديه يتسحاق
 حيفا

 

 8392203-04 :بيت
 5986815-054 :خليوي
 8522137-04 :عمل

 عبساوي جيزيل
 

 

 18950 طرعان ،700 .ب.ص
 

 
 6418659-04 :بيت

 5222653-050 :خليوي
 عدوي منال
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 24908 ياسيف، آفر
 

 الثانوية ييّن 
 24908 ياسيف آفر 

 9963991-04 :بيت
 

 )عوني (عّواد أحمد
 

 20188 األسد دير ،1057 .ب.ص
 

 

 األسد دير اإلعدادية
 

 9885130-04 :بيت
 7987366-050 :خليوي
 9880567-04 :عمل

 محمود عمر
 

 

 آفرمندا ثانوية 17907 آفرمندا النبعة
 9864340-04 :بيت
 9508393-04 :عمل

 الحميد عبد أحمد

 آفرمندا" ج "االبتدائية 24973 حنا دير 18461. ب.ص
 6782304-04 :بيت

 8766486-052 :خليوي
 9864198-04 :عمل

 الغني عبد حسين

 17902 ماهل عين 315. ب.ص
" ب "الزهراء اعدادية
 الناصرة

 6080517-04 :بيت
 6570565-04 :بيت

 5601194-050 :خليوي
 6574408-04 :عمل

 أبو ازقالر عبد فريدة
 ليل

 16123 الناصرة 2309. ب.ص
" ج "االبتدائية الرازي
 الناصرة

 6470028-04 :بيت
 4471477-052 :خليوي
 6551949-04 :عمل

 عبدو أريج

 19353 صندلة 210. ب.ص
 البلدية الجليل ثانوية

 الناصرة

 6407599-04 :بيت
 8245475-050 :خليوي
 6554302-04 :عمل

 عمري أمينة

 16000 أ 2006/4 شارع
) فرير (الناصرة مدرسة
 الناصرة

 2197968-050 :خليوي
 6554865-04 :عمل

 اهللا ونع يةران

 165000 الناصرة 4141. ب.ص
 الغزالي ابتدائية
 سينا ابن ابتدائية
 آفرمندا

 6465919-04 :بيت
 6563143-050 :خليوي
 9864369-04: عمل
 9863607-04 :عمل

 اهللا عون سمير

 سخنين" ب "االبتدائية 20173 سخنين 7010. ب.ص
 6747610-04 :بيت

 6327592-050 :خليوي
 6743438-04 :عمل

 عثمان عطيات

 16910 دبورية 907. ب.ص
 للصم االبتدائية المدرسة

 والمكفوفين
 4810958-052 :خليوي
 6570353-04 :عمل

 عزايزة ابتهال

 طمرة 3363. ب.ص
 أبو هشام الدآتور ثانوية
 طمرة رومي

 9946147-04:بيت
 5294952-054 :خليوي
 9946042-04 :عمل

 عياشي راجح

 16970 عيلبون 320. ب.ص
 الناصرة القسطل ابتدائية
 طرعان" ج "االبتدائية

 6785021-04 :بيت
 7596652-054 :خليوي
 6564714-04 :عمل
 6412693-04 :عمل

 عيد روزان

 16101 الناصرة 220. ب.ص
 وثانوية واعدادية ابتدائية
 ريرآيةالبط المدرسة
 الرينة

 6082061-04 :بيت
 5736260-050 :خليوي
 6469814-04 :عمل

 غرّيب عيلوطي هالة

 عكرية زاهر 8987679-052 :خليوي دنون وثانوية اعدادية 24963 آابول 139. ب.ص

 16102 الناصرة 296. ب.ص
 رياح المطران ثانوية
 العسل أبو

 6084716-04 :بيت
 7742533-050 :خليوي
 6554017-04 :عمل

 عصفور سالي

 عوآل نادرة 9868982-04 :بيت  20200 شفاعمرو ،538 .ب.ص
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 20188 األسد دير ،1164 .ب.ص
 

 األسد دير إعدادية
 

 9080266-04 :بيت
 6527693-050  :خليوي

 عّساف أحمد
 

 جديدة المكر ،7 الفيالت منطقة
 ،جديدة المكر البيروني
25105 

 9969835-04 :بيت
 5509363-054 :خليوي

 عفيفي سامية
 

 16000 الناصرة 4054. ب.ص
 زّياد توفيق اعدادية
 الناصرة

 6552523-04 :بيت
 5474095-050 :خليوي
 6020857-04 :عمل

 فاهوم عرين

 شعب ثانوية 20165 شعب 891. ب.ص
 9587146-04 :بيت

 7961392-050 :خليوي
 9881798-04 :عمل

 فاعور عدنان

 اآسال اديةاعد 16511 الناصرة 1019/6 شارع
 6469818-04 :بيت

 6565878-054 :خليوي
 6556352-04 :عمل

 فار آميليا

 20137 نحف 3131. ب.ص
 عرابة ابتدائية
 آمانة ابتدائية

 9984014-04 :بيت
 5202443-052 :خليوي
 6741958-04 :عمل
 8494641-04 :عمل

 فطوم ساهرة

 20137 نحف 3131. ب.ص
 "أ "الرامة ابتدائية
 نةالبع ابتدائية

 9984014-04 :بيت
 3482876-052 :خليوي
 9582691-04 :عمل
 9885317-04 :عمل

 فطوم سامرة

  آرميئيل 17/47 هجياه شاعر
 االبتدائية المدرسة

 عكا" األمل"

 9946207-04 :بيت
 8387973-052 :خليوي
 9910011-04 :عمل

 فرحان حنان

 20200 شفاعمرو ،92 .ب.ص
 

 األرثوذآسية الكلية
 ،32 هسادي يتسحاق
 حيفا

 9865102-04 :بيت
 8522137-04 :عمل

 فرح فاتن
 

 الياهو شني عكا، الشاملة 24908  ياسيف آفر ،1586 .ب.ص
 فرح رانية 9961550-04 :بيت 7

 الناصرة 132. ب.ص
 بن عمر اعدادية
 الخطاب

 6579355-04 :بيت
 3706794-052 :خليوي
 6573441-04 :عمل

 قاسم حجلة

 قباني جمال 3761821-052 :خليوي 20137 نحف الشاملة 24908 ياسيف آفر ،827 .ب.ص

 16000 الناصرة 12784. ب.ص
 الغزالن مراح اعدادية
 الناصرة يافة

 6453495-04 :بيت
 4657915-057 :خليوي
 6554035-04 :عمل

 ماهلي - قط  ايمان

  ،22\7 حرمون
 عيليت نتسيرت ،572 .ب.ص

17000 

 البعنة - الشاملة 
 

 6456434-04 :بيت
 2480727-052 :خليوي

 قّموع ايلي
 

 30010 الفحم أم ،175 .ب.ص
 

  – خلدون ابن مدرسة
 الفحم أم

 6313857-04 :بيت
 6313005-04 :عمل

 8848729-052 :خليوي
 جبارين تيسير ريم

 فسوطة
 

  االبتدائية المدرسة
 ترشيحا معلوت

 9870205-04 :بيت
 4643673-054 :خليوي

 شاعر وفاء
 

 اآسال" أ "االبتدائية اآسال 607. ب.ص
 6461843-04 :بيت

 4264172-054 :خليوي
 6555607-04 :عمل

 شدافنة امتياز
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 سخنين الصفا ابتدائية حنا دير 19325. ب.ص
 8718468-050 :خليوي
 6412310-050 :خليوي
 6743129-04: عمل

 )نعامنة (سكر شيرين

 16920 اآسال 472. ب.ص
 "ب"و" أ "االبتدائية
 المشهد

 6560608-04 :بيت
 5319845-050 :خليوي
 6517023-04 :عمل
 6518639-04 :عمل

 مرعي شلبي منى

 دبورية اعدادية اآسال 465. ب.ص
 6568863-04 :بيت

 5662854-050 :خليوي
 6702334-04 :عمل

 شلبي رمزية

 حيفا االبتدائية االخوة 24945 عرابة
 6741634-04 :بيت

 2252756-052 :خليوي
 8629032-04 :عمل

 شلش نبيلة

 حيفا 21/4 شيزاف شارع
 راهبات إعدادية
 حيفا الناصرة

 7481166-054 :خليوي
 8522732-04 :عمل

 شمشوم ليليان

 طرعان ثانوية 16950 طرعان 64. ب.ص
 6001415-04  :بيت

 5222653-050 :خليوي
 شعبان منال

 24908 ياسيف آفر ،59 .ب.ص
 

 آفرياسيف إعدادية 
 

 9968711-04 :بيت
 4421200-052 :خليوي

 شحادة ميسون
 

 20173 سخنين ،1084 .ب.ص
 

 المكسور بير إعدادية
 6743169-04 :بيت

 8402700-052 :خليوي
 شالعطة سامية

 

  16/26 بنوفمبر 2 شارع
 35646 ميكود حيفا

 

 الكرمة مدرسة
 

 8337080-04 :بيت
 5673478-050 :خليوي

 شيتي جبران ريم
 

 24908 ياسيف آفر ،950 .ب.ص
 

 الرامة إعدادية + ثانوية
30055 

 9968964-04 :بيت
 9987492-04 :عمل

 توما جوزفين
 

 35376 حيفا ،69 عباس شارع
 

 الراهبات
 حيفا 9422 .ب.ص 

 8516366-04 :بيت
 8599732-04 :لعم

 توتري در ايمان
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 جمعيات حقوق االنسان
 

  الجمعية اسم منسق/ مدير فاآسو هاتف االنترنت وموقع -  @- العنوان
 31043 حيفا ،4471 .ب.ص

com.mossawa@rannet
org.mossawacenter.www

 : هاتف
 04-8555901/2 

8552772-04: فاآس

 فرح جعفر
054-6877212 

 لحقوق – مساواة مرآز
 في العرب المواطنين
 اسرائيل

 16430 الناصرة  الورود حي ،5462 .ب.ص
net.k2alcci@nazareth 

 6013323-04: هاتف
 6013322-04: فاآس

  خطيب شوقي 
 مدير - عنبتاوي عبد

054-4645547 

 للجماهير العليا المتابعة لجنة
  اسرائيل في العربية

 16972 عيلبون ،571 .ب.ص
org.ap-acap@ac 

org.ap-ac.www

 6783636-04: هاتف
 6782394-04: فاآس

 رجا: إداري مدير
 خوري

054-7633368 

 للتخطيط العربي المرآز
  البديل

 16101 الناصرة 215 .ب.ص
org.@arabhra1hra

org.arabhra.www
org.mzeidan@arabhra

 6561923-04: هاتف
 6564934-04: فاآس

 مدير - زيدان محمد
050-5711476 

 لحقوق العربية المؤسسة
  اناالنس

 

 16000 الناصرة ،20025 .ب.ص
com.@yahoo30Dabadr

com.@yahoo48Idpalestine

 6001765-04: هاتف
 6468241-04: فاآس

 مرّآز - بدر داهود
050-8490870 

 – علي محمد أمين
 رئيس

 050-5498831 

 حقوق عن الدفاع جمعية
 المهّجرين

 20190 الكروم مجد ،374 .ب.ص
org.elsageen-ansar.www

il.co.prisoners@aquanet 
com.ansarelsageen@hotmail

 9582849-04: هاتف
 9884559-04:فاآس

 

 مدير - منصور منير
052-4830897 

 السجين انصار جمعية

 31091 حيفا ،9125 .ب.ص
deebd@bezeqint.net 
aidak@bezeqint.net 
www.iqrit.org 

 اهللا عطا ابراهيم 
 قسيس عماد. د

057-7673173 

 إقرث ميراث جمعية

il.org.amim-adva@ir
il.org.amim-ir.www

 عميم عير  6233973-02 :هاتف

 16 موريا زاوية ،1 فولفسون شارع
 31456 حيفا 45601 .ب.ص

org.40@assoc40assoc  
org.40assoc.www

 2-8362381-04: هاتف
 8362379-04: فاآس

 - الهيجاء أبو محمد
 4824040-054 رئيس
 – ضعوف أبو محمد
-054  ومنسق مدير

4380954 

 األربعين لجنة
052-2379326 

 

 20200 شفاعمرو 510 .ب.ص
org.adalah.www 

org.adalahorg@adalah 

 9501610-04: هاتف
 9503140-04: فاآس

 مدير - جبارين حسن
052-3228901 

 المرآز – عدالة جمعية
 في األقليات لحقوق القانوني
 اسرائيل

 30090 سفياع ،2325 .ب.ص
info@arab-democracy.com 

 8392240-04: هاتف
 8392259-04: فاآس

 آّيوف وجيه
057-7399505 

 في الدمقراطية لدعم الجمعية
  اسرائيل في العربي الوسط

 6464107-04: هاتف 16000 الناصرة 4018 .ب.ص
 6564934-04: فاآس

 واصل أبو قدري
052-8447350 

 المعتقل أصدقاء جمعية
 نوالسجي

 16126 الناصرة 2721 .ب.ص
org.voice-laborers@laborers

org.voice-laborers.www

 6561996-04: هاتف
 6462350-04: هاتف
 04 -6080917: فاآس

 مدير - بدارنة وهبة
050-5770134 

 النقابية العامل صوت جمعية
 العاملين حقوق عن للدفاع

  العمل عن والعاطلين

 16000 الناصرة 10234 .ب.ص
com.sdurgham@gmail

 6466767-04: هاتف
 6466798-04: فاآس

 آرامة سيف ضرغام

 8510611-04: هاتف حيفا 12 هرتسليا شارع
 8507519-04 :فاآس

 عواودة بكر
052-5837777 

 العنصرية مكافحة مرآز
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  الجمعية اسم منسق/ مدير فاآسو هاتف االنترنت وموقع -  @- العنوان
 233 أفيف متسبيه
 20187 مسجاف متجول بريد

 9940998-04: هاتف
 

 – الجليل في بديل صوت 052-5836441
 من المدني المجتمع حرآة
 يلالجل في المساواة أجل

 61200 أبيب تل 20111 ب.ص
 حشمونئيم شارع

 عن للدفاع مرآز – مسلك  
 الحرآة حرية

 

 وتعليم تربية جمعيات
 

  الجمعية اسم منسق/ مدير فاآسو هاتف االنترنت وموقع -  @- العنوان
 16000  الناصرة ، 2154 .ب.ص

il.net.onarabedu@netvisi
 6460647-04: تلفاآس

             04-6466566 
  - صالح أبو نبيه

052-8901453 
  - معدي عاطف

054-4414075 

 التعليم قضايا متابعة لجنة
  العربي

 31042 حيفا 4272 .ب.ص
com.cegas@rannet

 8507890-04: هاتف
 8523753-04: هاتف
 8552772-04: فاآس

 الدراسي التوجيه جمعية شهوان صوفي
 العرب للطلبة

 24945  عرابة ،200 .ب.ص
net.elrazi@bezeqint

 6746688-04: هاتف
 6744088-04: فاآس

 مدير - بدارنة علي
052-5414126 

  الرازي جمعية

 9889173-03: فهات 45863 برا آفر 700 .ب.ص
 9382018-03: فاآس

مرآزة - عاصي سامية  سينا ابن جمعية

  حيفا 99604 .ب.ص ،12 هرتسليا
org.baladnayouth.www
org.enfo@baladnayouth

 8523035-04: هاتف
 8523427-04: فاآس

 ناشف نديم
052-4403634 

 

 بلدنا جمعية
 

 

 30055  الرامة
 

  حنا هلون الهام 9986738-04 تلفاآس
 054-4203763 

 المكتبات تطوير جمعية

  ترشيحا 5179 .ب.ص 2870 المرآز شارة 
24952 

ترشيحا اطفال روضة جمعية مدير - حداد فضيل 9997323-04 تلفاآس

 30026  ،عرعرة642 .ب.ص
il.net.zahavdareltifl@

 6355322-04: هاتف
 6354362-04: فاآس

  - يونس آوآب
054-2325895 

 – العربي الطفل دار جمعية
 الشمالي المثلث

 9502323-04: هاتف 20200 شفاعمرو ،72 .ب.ص
 9867562-04: فاآس

 نيالجامعي رابطة مرّآز - شليوط زياد

 سويا جمعية مدير - شحادة قاسم 9940857-04: فاآس 24963 آابول ،1053 .ب.ص

 1066 .ب.ص
 30100  الغربية باقة
 

 :تلفاآس
04-6382593 

 – مواسي محمود
 الرسمي الناطق

 050-5655338 

 بيادسة رقية الحاجة صندوق

 9955090-04: هاتف 24110 عكا ،1084 .ب.ص
 9910330-04: فاآس

 مدير - زهرة محمد
 

 عكا من الطالب جمعية

 30 يسرائيل رموت شارع
 84628 السبع بئر

org.Alqindel@alqindel
org.alqindel.www

 :تلفاآس
 08-6492379 

 اغبارية رياض. د
054-5993618 

il.ac.riad@bgu 

 رابطة – القنديل جمعية
 والباحثين المحاضرين

 التعليم مؤسسات في العرب
 العالي

 الكرمل دالية وخريج حلبي صفا 8395250-04 تلفاآس 30056 الكرمل دالية ،123 .ب.ص

 9861160-04: هاتف 20200 شفاعمرو ،19 .ب.ص
 9861492-04:فاآس

 إنسان جمعية الحاج ماجد بروفيسور

30010 الفحم أم 138 ب.ص  
www.eqraa.com 

 6111081-04: هاتف
 4558804-054 :خليوي

 ب.ص – فرحان محمد
 الفريديس 1204

30898 

 في التعليم لدعم إقرأ جمعية
 العربي الوسط

25105 المكر جديدة  466  ب.ص  
Kiko25@netvision.net.il 

 6481428-054 :خليوي
9963811-04: فاآس  

 التربوية صدى جمعية صويالت خالد
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 عليا ومعاهد آليات
 

  الجمعية اسم منسق - مدير فاآسو هاتف االنترنت وموقع -  @- العنوان
 الجليل 30012 عبلين ،102 .ب.ص

org.emc-office@m
 8432105-04: هاتف
 8432106-04: فاآس

 - شقور الياس المطران
 مدير

 الياس مار مؤسسات
  التربوية

 6741380-04: هاتف 20173 سخنين 2234 .ب.ص
 6744968-04: فاآس

 مدير - غنايم خليل
050-7503953 

 للتكملة العربي المرآز
  المهنية

  الفحم أم – العلوم مرآز بجانب المحجر حي
 )30010 أم الفحم 1115ب .منى خليفة ص(

 إغبارية رياض .د 6313054-04: هاتف
052-5793013 
054-5993618 

 أآاديميا

 30100 الغربية باقة 124. ب.ص
 

 6286600-04: هاتف
 6280355-04: فاآس

 القاسمي آلية عيساوي محمد. د
 العربية للغة المجمع

 7476333-09: هاتف 44905 بريد بيرل بيت
7476213-09: فاآس  

 المعهد – بيرل بيت آلية 
 المعلمين ادإلعد األآاديمي
 العرب

 حيفا العرب المعلمين دار نبواني نجيب .د 8322344-04: هاتف  حيفا 22 هحشمال شارع

 6740948-04: هاتف 20173 سخنين 100 ب.ص
 6748218-04: فاآس

 آلية – سخنين آلية الزعبي الرحمن عبد. د
 المعلمين لتأهيل اآاديمية

 وبيت للفنون العالي عهدالم  6576322-04: تلفاآس الناصرة  38  ب.ص
 الكاتب

 2560522-02: هاتف 91040   القدس4070 ب.ص
 25619293-02 :فاآس

 معهد فان لير في القدس 

 بناية اخوان هنو بجانب الدوار
 20128المغار  4284ب  .ص

 6786726-04: هاتف
 6786715-04: فاآس

 ض.آلية المغار االقليمية م 
אר 'המכללה האזורית מג

 

 بحاثأ مراآز
 

  الجمعية اسم منسق - مدير فاآسو هاتف االنترنت وموقع -  @- العنوان
 20200 شفاعمرو ، 330 .ب.ص

org.soc-admin@gal 
www.gal-soc.org  

org.soc-bghattas@gal
  شفاعمرو ،437 .ب.ص

 9861171-04: هاتف
 9861173-04: فاآس
 :األبحاث مرآز
 9504523-04: هاتف
 9504525-04: فاآس

 مدير - غطاس باسل .د
054-9865714 

 قسم مدير – آرّيم نعيم
 الصحة

 الجمعية – الجليل جمعية
 للبحوث القطرية العربية

 القطرية والخدمات

  حيفا 9132 .ب.ص 51 اللنبي
org.research-mada.www 
org.esearchr-mada@mada 

 8552035-04: هاتف
 8525973-04: فاآس

  مدير - روحانا نديم
 

 الكرمل - مدى جمعية
 للدراسات العربي المرآز

 التطبيقية االجتماعية
16930 آنا آفر 2201 .ب.ص  

almaysam@gal-soc.org 
 6419868-04تلفاآس
 4443367-054 خليوي

 الميسم سعيد عمر .د
 

  
 
 
 
 

 الدراسات مرآز جبارين يوسف. د
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  الجمعية اسم قمنس - مدير فاآسو هاتف االنترنت وموقع -  @- العنوان

 30010 الفحم أم 166 .ب.ص
Ibrahim5544@yahoo.com 
www.center-cs@center-cs.net 

 6317127-04 :تلفاآس
 8894082-052 :خليوي

 جابر أبو ابراهيم .د
 منسق - لطفي صالح

 الدراسات مرآز
 المعاصرة

 30091 جت ،1270 .ب.ص
khaled@massar-jatt.com 
www.massar-jatt.com 

 6383998-04: هاتف
 6280015-04: فاآس

 عصبة أبو خالد .د
050-2822434 

 أبحاث عهدم – مسار
 تربوية واستشارة تخطيط

 30013 مصمص ،424 .ب.ص
 

 6383998-04: هاتف
 6280015-04: فاآس

 

 - إغبارية مسعود .د
 مدير

050-5511883 

 لألبحاث، – أنير
 التسويق اإلحصاء،
 ض.م واإلدارة

 24930 طمرة 322 .ب.ص
ibnkhaldun@yahoo.com 

 9949837-04: هاتف
 9949838-04: فاآس

 غانم أسعد .د
054-6542742 

 علي نهاد .د
054-4720093 

  خلدون ابن جمعية

 حيفا 27 هجتئوت لوحمي شارع
makhouln@netvision.net.ill 

 5510433-050: خليوي
 8553550-04: هاتف
 8510721-04: فاآس

 عصام مّخول
 

 للدراسات توما إميل معهد
 واالسرائيلية الفلسطينية

com.@gmail1002Yehia
 30075 قرع آفر 2167 .ب.ص

 4209069-052 خليوي
 8369654-052 خليوي

 يحيا ابراهيم .د
 مطر خالد .د

 العلوم حديقة

 16000 الناصرة 20073. ب.ص
com.aledlajon@yahooKh 

org.alkaritha.www 

 6081031-04: هاتف
 6463636-04: هاتف
 4375924-054:خليوي
 7482832-054:خليوي

 محمود خالد المحامي
 محاميد

 لألبحاث العربي المعهد
 وتدريسها الكارثة عن

 30075 قرع آفر 2167 .ب.ص
com.ahooalzahrawi@y

 6357011-04: هاتف
 6356168-04: فاآس

 صعابنة عميد. د
054-7208987 

  الزهراوي جمعية

 84105 السبع بئر ،653 .ب.ص
il.ac.bgu.bedouin@bgumail

 6472859-08 :هاتف
 6461876-08: فاآس

 إغبارية رياض. د
08-6477372 

 لتطوير األبحاث مرآز
  النقب في البدوي المجتمع
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 جمعيات اجتماعية
 

  الجمعية اسم منسق - مدير فاآسو هاتف االنترنت وموقع -  @- العنوان
 33121 حيفا ،18 هرتسل شارع

anat257@kavlaoved.org.il 
 66853 أبيب تل ،17 فيرز شارع
 أبيب تل 2319 .ب.ص

il.org.kavlaoved.www 
email@kavlaoved.org.il 

 8643350-04: هاتف
  8644238-04: فاآس
 03 6883766:هاتف
 6883537-03:فاآس

  مديرة - غونين عنات
 

 يرةمد - زوهر حنة
052-5349867 

 للعامل خط

 30026  عرعرة 1059 .ب.ص
org.progfuforum.www

com.muntad@gmail

 6356661-04 :هاتف
 6352375-04: فاآس

 مدير - صيداوي وجيه
052-4631097 

   التقدمي المنتدى

 16000 الناصرة 323 .ب.ص
com.@yahoo91Albasma

  صرصور ُيسر 6456422-04: تلفاآس
 

 تطوير جمعية - البسمة
 االجتماعية الخدمات

 - عناية الهادي عبد 6312430-04: تلفاآس 30010 الفحم أم ،37.ب.ص
 مرآز

 لرعاية حسين طه جمعية
 المكفوفين

 24968 يرآا 2048 .ب.ص
info@duroob.org.il 
walid@duroob.org.il 

 9804395-04: هاتف
 9804397-04: فاآس

 معهد ،قيادات – دروب مال وليد
 االجتماعي للتطوير

org.almanarah.www 
almanarah@gmail.com 

 2252 .ب.ص 134 السادس بولس شارع
16122 الناصرة  

 6011574-04 تلفاآس
 

 مدير - عباس عباس
052-5771280 

 

 لدعم جمعية – المنارة
 في العرب المكفوفين
 اسرائيل

 16126 الناصرة 2647 ب.ص
maan@maan.org.il 

 6020680-04: هاتف
  6462152-04 :فاآس

 أديب أساف: مدير
050-4330034 

 النقابية" معا "جمعية
 

 30025 آفرقرع
maanqara@netvision.net.il 

 6352316-04: هاتف
  6354360-04 :فاآس

 نعامنة ختام
050-4330036 

 النقابية" معا "جمعية
 

  الناصرة الورود حي 20116 ب.ص
  Hevra_arb@012.net.il 

 سمعان اميل 2166669-077: تلفاآس
050-3133766 

 

 أقسام مديري جمعية
 االجتماعية الخدمات
 العرب

 6317082-04: هاتف 30010 الفحم أم 364 ب.ص
 6110729-04 :فاآس

 لتنمية األلفية جمعية مدير - جبارين طائي
 الصحة

 5226222-052:خليوي 20200 شفاعمرو 7005 ب.ص
 9861740-04: تلفاآس

 - حمودة أبو عاطف
 مدير

 لرعاية ولدي جمعية
 شفاعمرو ألطفال
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 بيئية جمعيات

 

  الجمعية اسم منسق - مدير فاآسو هاتف االنترنت وموقع -  @- العنوان
 مدير - غنايم ليثي 6740389-04:تلفاآس 20173 سخنين ،1469 .ب.ص

052-8815328 
 اجل من الراصد جمعية
   البيئة

 37063 آرآور ،51 هجليل
org.bustanlshalom.www
org.info@bustanlshalom

 براوس دبورا 052-3711800
 

 السالم بستان

 44915 الطيرة ،1593 .ب.ص
com.raid@hotmail

 9022473-03:هاتف
 9022093-03:فاآس

 فضيلة رائد
054-4619112 

 الرازي جمعية

 20165 شعب 406.  ب.ص
il.net.012amal@.Al  

 مرّآز – نمارنة عبد 9888511-04:تلفاآس
054-7960698 

 االمل جمعية

 65134 أبيب تل 41 ليلينبلوم شارع
shirley@iued.org.il 

 5669939-03: هاتف
 220 وحدة

 والقضاء الطبيعة اإلنسان، بناي شيرلي المحامية

 30010 الفحم أم ،7002 .ب.ص
com.Aghbarrieh_mohamad@hotmail

 6313831-04:هاتف
  6316553-04:فاآس

 رباح محمد
050-5312314 

 المثلث البيئية الوحدة
 الشمالي

 9022473-03: هاتف 45863 آفربرا 377. ب.ص
 9022093-03:تلفاآس

  غزاوي آمال
057-5582492 

 – البيئة وجودة مدن اتحاد
 الجنوبي المثلث

 جمعيات نسائية
 

  الجمعية اسم سقمن - مدير فاآسو هاتف االنترنت وموقع -  @- العنوان
 16000 الناصرة 313 .ب.ص

il.net.Wav_org@netvision 
org.wavo.www

 6462138-04: هاتف
 6553781-04: فاآس

  مديرة - توما عايدة
052-8993790 

  رئيسة - شحادة ناهدة
050-369857 

 نساء مساعدة جمعية
  العنف ضد وفتيات

 

 16000 الناصرة 2404.ب.ص الروم حي
com.altufula@rannet 

org.tufulaal.www

04-6453943 
 6566386-04تلفاآس

  - اسبنيولي نبيلة
 050-5581709 

04-6000814 

 الطفولة مرآز

 6572395-04: هاتف 16000 الناصرة 2517.ب.ص
 6551774-04: فاآس

  - أحمد أبو عايدة
054-6764912 

 التطوعية النسائية الجمعية
  اإلسالمية

 20173 سخنين 3756 .ب.ص
com.@hotmail44Alzahraa

 6747148-04 :هاتف
 6747686-04: فاآس

 مديرة - شاهين وفاء
052-4207511 

 الزهراء

 31447 حيفا – 44803 .ب.ص
il.net.alssiwar@netvision

org.sewar.www 
 

 8514038-04:هاتف
 8536378-04: فاآس

 رئيسة - يميعار لينا
050-5288684 

 النسائي المرآز - السوار
 قضايا لمعالجة الفلسطيني
  النسائية االعتداءات

 84105 السبع بئر ، 653 .ب.ص
com.org.bedoinwomen.www

com.rulla@walla 
il.org.info@bedouinwoman

 08-6477921: هاتف
 

  ديرةم - العطاونة رال
3846172-052 

 بثقافة النهوض جمعية 
 العربية المرأة

 6382593-04:هاتف 30100 الغربية باقة ،1066 .ب.ص
 

 مديرة - بيادسة رقية
054-5934348 

  واألمل الوفاء
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  الجمعية اسم منسق - مدير فاآسو هاتف االنترنت وموقع -  @- العنوان

 24312 عكا ،2318 .ب.ص
 9912289-04  الروضة

  )نايف أم – الروضة ةرمدي(
 9913170-04: بيت هاتف
 4990799-054: خليوي

org.acrewomen.www
net.online-acrewomen@barak 

 9912436-04: هاتف
 9811201-04: فاآس

 ديرم - عمري سهيل
050-5720144 

 العكيات النساء جمعية

 84965 مروع ،1588 .ب.ص
org.lakiya.www

il.net.lakiya@netvition

 6513031-08: فاآس
 6519883-08: هاتف

 مرآزة - الصانع خضرة
050-5210327 

 سدري ةجمعي

 6351185-04: هاتف 30026 عرعرة ،526 .ب.ص
  6357906-04: فاآس

 مديرة - يونس فدوى
052-4387008 

 وعرعرة عارة نساء جمعية

 33270 حيفا ،118 رلوزوروفأ شارع
il.net.kayan@netvision

 8641291-04: هاتف
 8641072-04: فاآس

 ديب الر
052-5273812 

 نسائية جمعية – آيان
 

 91319 القدس 31936  .ب.ص
org.irac@irac

www.irac.org 

 6760640-04: هاتف
 6760651-04:فاآس

 من -دجاني ليفنين أوريت
 الجمعية مؤسسي

050-5682795 

 الخامسة األم حرآة

 بالسواد نساء سفران حنة 8243638-052 34466 حيفا  أ، 16 مرغليت شارع

 33277 حيفا 118 أرلوزوروف شارع
il.net.ishahfc@netvision 

 

 8660951-04: هاتف
 8640598-04: هاتف
 8650977-04: هاتف
 8641072-04: فاآس

 للمرأة المرأة إيال حدفا
  إليشا إيشا
 حيفا نسوي مرآز

 ،39 رقم بيت ،9 رقم حي
 85357 رهط

il.ac.bgu.nuzha@bgumail

 مرآزة - دغش أبو جميلة 9914869-08: فاآس
054-4340112 

 الهزيل نزهة

 تشرين

 91102 القدس ،53330 .ب.ص
cwp@coalitionofwoen.org 
www.coalitionofwomen.org 

  8575730-050:  عادي 
 8575729-050: يانا

 للسالم نساء تحالف ناطقة – دجان عادي
 

 8520027-04: هاتف 31091 حيفا 9148 .ب.ص
  8524941-04:تلفاآس

 ريحاني خولة
052-3263914 

 االقتصادي التمكين جمعية
 للنساء
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  الجمعية اسم منسق - مدير فاآسو هاتف االنترنت وموقع -  @- العنوان
 52462 جان رمات ،9 هبونيم شارع

il.org.office@iwn
il.org.uwn.www

 6123990-03: هاتف
 6123991-03:فاآس

اسرائيل في النساء لوبي غارا إيال

 61040 أبيب تل ،4027 .ب.ص
achoti@zahzv.net.il 

 أجل من أختي حرآة آوهين أورنا 5270085-03: هاتف
 اسرائيل في النساء

 9966751-04: هاتف 24905 سنان أبو ،898 .ب.ص
 5371513-050خليوي
 9563339-04:فاآس

  – المناهل جمعية 
 النساء وتطوير لدعم

  الدرزيات

 6462138-04:هاتف 16000 الناصرة ،313 .ب.ص
 6553781-04:فاآس

 في للمساواة العمل لجنة آبها عليمي نسرين
  الشخصية األحول قضايا

 6110484-04: هاتف 30010 مالفح أم 459 .ب.ص
 9339444-050:خليوي

 القطرية سند جمعية إغبارية سليم فتحية
 طفولةوال لألمومة

 30075 قرع آفر 86037 ب.ص
www.womenandhorizons.org 
info@womenandhorizons.org 

 سيبياد محسن سائدة 6352638-04 :تلفاآس
050-2838125 

 زحالقة – رابي نجاة
054-7654299 

 وآفاق نساء جمعية
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 النقب في جمعيات
 

  الجمعية اسم منسق/ مدير فاآسو هاتف االنترنت وموقع -  @- العنوان
  29/29 هيسود آيرن شارع
 10002 .ب.ص 84105 السبع بئر

com.slman@hotmailAlgname_ 

 6283043-08: هاتف
 6283315-08: فاآس

  - الرفايعة حسين
050-7716645 

 

 اإلقليمي المجلس
 المعترف غير للقرى
 النقب في بها

 )نعمة (السبع بئر  10133. ب.ص
 85025 ميتار 1402 ب.ص

com.embroidrey-desert.www
net.bezeqint@1ataf

 6513208-08: هاتف
 6513186-08: فاآس

 : الصانع نعمة
052-2621161 

 لتحسين الجمعية
  اللقية المرأة مكانة

 

 5322254-050: هاتف 84910 دريجات 3.ب.ص
 6237780-08: فاآس

 الدريجات جمعية مدير - دريجات إسحاق
 األهلية

207 رقم بيت  ،27 حي 945 .ب.ص  
48950 السبع تل  

5353238-054:يدآا  
5513211-050:محمد  

 العصام آايد
 تكفة أبو محمد

 لتطوير  - البيان
 والرفاه التعليم
 في المعوقين لألطفال
 النقب

 6231428-08:تلفاآس السبع بئر ،6381 .ب.ص
 

 - عيد أبو فارس
 سكرتير

052-8572470 

 العربي المجلس
 في والثقافة للتربية
 النقب

 6287414-08 :هاتف السبع بئر  ج حي ،4/44 جابوتينسكي
 6510985-08: فاآس

 العقبي ناهدة
050-7957297 

 "البادية بنت"

 السبع بئر 3412. ب.ص
il.co.maanegev@walla

 اتحاد –" معا"  6444213-08 تلفاآس
 النسائية الجمعيات
 النقب في العربية

 85357 رهط 391 ب.ص
Rahat_forwards@yahoo.com 

 9917285-08: هاتف
 9910017-08: فاآس

 الكماالت ماجد
050-7536064 

 الى خطوة جمعية
 للنهوض األمام
  رهط في بالتعليم

 9910968-08: هاتف 85357 رهط 737 ب.ص
 9917831-08: فاآس

 التطوير جمعية 
 والتقدم
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 وفنية ثقافية ومراآز جمعيات

 
  الجمعية اسم منسق/ مدير فاآسو هاتف االنترنت موقعو -  @- العنوان

 25230  المزرعة 14441 .ب.ص
il.net.atid@zahav-m 

 9520203-04: هاتف
 9521510-04: فاآس

 مدير - عريض جمال
052-2853205 

 المستقبل جمعية

 35053 حيفا ،11  هيروك  شارع
 .20200 شفاعمرو  ،72 .ب.ص

com.hlewet@yahoosAfif_

 مدير - شليوط عفيف  8552333-04: تلفاآس
052-5424134 

 للثقافة جمعية – األفق
 والفنون

 16000 الناصرة ، 5937 .ب.ص
com.doaljaimamoriscos@ 

com.moriscos.www  

 6084050-04 تلفاآس
 

 5492120-050: خليوي

 مدير - سليمان إياد
4783993-054  

  اهللا حبيب غانم

 الجدد الموارآة

 20165 شعب ،406 .ب.ص
il.net.012amal@.Al 

 7960698-054 تفها
 9888511-04: هاتف
 9502484-04: فاآس

 مدير - نمارنة عبد
050-5671618 

 

 للتطوير األمل جمعية
 الثقافي

 مدير - خوري خالد 9967968-04 تلفاآس 24908 ياسيف آفر 401 .ب.ص
054-7671618 

 التطوير جمعية
 واالجتماعي الثقافي

 ياسيف آفر في
 16000 الناصرة ،4076 .ب.ص

com.@hotmail1998aca 
 6082352-04: هاتف
 6082351-04: فاآس

 مديرة – خل بسمة
 مكتب

 العربية الثقافة جمعية

  القديمة عكا السنديانة، روضة
 24110 عكا 1032 .ب.ص

 9911898-04: هاتف
 9911898-04: فاآس

 - خوري ابتهاج
 مديرة

 نةالسنديا جمعية

 6518707-04: بيت 16930  آنا آفر  ،955 .ب.ص
 6418129-04: فاآس
 6519708-04: فاآس
 6519707-04: هاتف

 - خشيبون حبيب 
-054 إدارة مدير

4579729 
 خشيبون فريال

 054-4253314 

 سلمى جمعية
 الشعبي للرقص

 16910  دبورية ،384 .ب.ص
 

 6701827-04: هاتف
 6701178-04:تلفاآس

 مدير - سليم عرفان
050-5395474 

 عامر بن مرج جمعية

 35476 حيفا ، 28 هعوجن شارع
 31061 حيفا ،6178 .ب.ص

il.org.sumaya@mmr
il.org.mmr.www

 8533558-04: هاتف
 8537722-04: فاآس

 ح،مسر – ممر  عبود سمية
 ورقص موسيقى

 24930  طمرة ،816 .ب.ص
 

 5203330-050 خليوي
 2585015-052 خليوي

 مدير - حّسان مخلص
  دياب حمودي

 لجيل جيل من

 16972 عيلبون 552 .ب.ص
com.samermoullem@hotmail 

 6566649-04: تلفاآس
 

 معلم سامر
 054-5969451 

 البلد نادي
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  الجمعية اسم منسق - مدير فاآسو هاتف االنترنت وموقع -  @- العنوان

 20200 شفاعمرو ،288 .ب.ص
org.algorbal.www  

 9501515-04: هاتف
 9501516-04: هاتف
 9860890-04: فاآس

 عباسي علي
052-4281464 

 الغربال جمعية

 6746123-04تلفاآس 20173 سخنين ،19 .ب.ص
 6740065-04:هاتف

 ريا أبو أمين
050-5457613 

 آنعان جمعية

 8392635-04: هاتف 30090 عسفيا
 8391872-04: فاآس

 مدير - قاسم أمين
 050-5370282 

 البادية
 

 33043 حيفا ،3 الحريري شارع
com.deedja-jeel.www 

com.jadeed@yahoo-jeel 

 04-8667491:تلفاآس
 

 مدير - عبدو سحر
050-5465568 

 الجديد الجيل جمعية

  الناصرة 109  األمير بير 2372 .ب.ص
16123 

org.elsana.www
org.elsana@elsana

 6467138-04: هاتف
 6579777-04: فاآس

 مديرة – دبور صفاء
054-5401100 

 مدير - سلطي ايهاب
054-7767619 

 لتطوير جمعية – السنا
 السينما ثقافة

 الناصرة سينماتيك

 30920 مصمص ،149 .ب.ص
mhmsn@netvision.net.il 

 6314390-04: تلفاآس
15152590995 

 إغبارية احمد محمد
052-5290995 

 المراد جمعية
  

 30010 الفحم أم
com.@hotmail2003Nebras

04- 6317935:تلفاآس  نبراس جمعية رزق آامل 

 6569510-04: هاتف 16955 الناصرة يافة  ،3 .ب.ص
 6083311-04: فاآس

 لتطوير الشبيبة منظمة مدير - مسعد حنا
 والثقافة التعليم

 والرياضة
 35662 حيفا ،2 هجيفن شارع
 9421 .ب.ص

8525252-04: هاتف  
8529166-04: فاآس  

 نائب – الفار هاني
 مدير

050-9542058 

 المرآز – الكرمة بيت
 اليهودي، العربي
 ،المجتمع للثقافة،
  الرياضة الشبيبة

 6565432-04: هاتف الناصرة ،2396 .ب.ص
 6464983-04: فاآس

 - قعوار جمال .د
 مدير

050-5789648 

 همفجاش - اللقاء

 آناعنة لميس 6577234-04: هاتف 16000 الناصرة 712/1 الشرقية الحارة
052-3486074 

 للثقافة العربية جمعيةال
 والفن

 6241001-02:هاتف  القدس ،9583 .ب.ص
 6759846-02: هاتف
 6797708-02: فاآس

 مديرة – زآاي نوئيت
 مالية

 للمراآز الشرآة
 الثقافية

 7930616-09: فاآس 44915 الطيرة ،1352 .ب.ص
 7939194-09: هاتف

 - صالح منصور
 مدير

 لدعم النور جمعية
 والتعليم الثقافة

 : تلفاآس الهيجاء أبو آوآب ،131 .ب.ص
04-9998843 

 - الفتاح عبد مصطفى
 مدير

الثقافية للتربية الكوآب

 : تلفاآس 16130 الناصرة ،3056 .ب.ص
04-6551567 

 مدير - شمشوم معين
052-2826287 

 النصراوية الجمعية
 للفنون

  ،5459 .ب.ص
 21550 ترشيحا معلوت

 : فاآس
09-7938792 
09-7935969 

 - الحي عبد زهير
 مدير

052-2827046 

 حاترشي  – الفنون بيت
 خوري وديع

 24908 ياسيف آفر ،1099 .ب.ص
com.art@gmail-Ibdaa

com.art-ibdaa.www

 : تلفاآس
04-9961725 

 مدير - بعيني ايليا
052-5282302 

 الجمعية – إبداع
 في الفنون لتطوير
 العربي المجتمع

 6741584-04: هاتف 20173 سخنين  ،2073 .ب.ص
 6747062-04: فاآس

04-6745056 

 مدير - شقور آرم
052-8446286 

 السالم أجل من فن
 الجوال مسرح
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  الجمعية اسم منسق - مدير فاآسو هاتف االنترنت وموقع -  @- العنوان
 : تلفاآس 24950 ترشيحا ،5531 .ب.ص

04-9570937 
 دادح تيسير

050-5361009 
 آاترين جمعية
 الموسيقى لتطوير

 حيفا ،18 هشالوم شارع
com.Salim_daw@yahoo

 : تلفاآس
04-8679738 

 مدير - ضو سليم
050-5394722 

 مفاتيح

  شفاعمرو – نخلة صبحي عمارة
  787 ب.ص

org.almusica-beit.www

 9501135-04: هاتف
 9501026-04: فاآس

 نخلة عامر: مدير
 :الجمعية رئيسة
 إدريس ذياب عزيزة

 الموسيقى بيت

 فنون ورشة – عربل عابدي عبد 8774636-052 حيفا 12 الصهيونية جادة
 لإلعالم المعلم خوري نايف 4486817-054 حيفا 12 الصهيونية جادة
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 مختلطة مدن في فاعلة جمعيات
 

  الجمعية اسم منسق/ مدير اآسفو هاتف االنترنت وموقع -  @- العنوان
 حيفا 4454 .ب.ص 21  يوحنا مار  شارع

31043 
net.online-sdchaifa@barak 

 8530570-04: هاتف
 8514648-04: فاآس

-054: خليوي
6391280 

 مدير - إغبارية حسين
050-5404085 

 إغبارية جمانة

 االجتماعي يرالتطو جمعية
 حيفا -

 8516958-04: تلفاآس 31996 حيفا 99713. ب,ص
 

 مدير – مرشود فتحي
052-5345935 

 ورعاية لتنمية – مشارآة
 المبكرة الطفولة

 68031 أبيب تل يافا ،41233 .ب.ص
il.net.@zahav01Rabita

 03-6812290 :هاتف
 03-6827172 :فاآس
 03-6571501: فاآس

  مدير - سطل عبد
0525860025 

 يافا عرب لشؤون الرابطة

 68165 يافا 3 طابق 246 ييفت شارع
22abba@walla.com 
Balacha_a@mail.tel-aviv.gov.il 

 7253888-03: هاتف
5089010-03: فاآس  

 بلحة أحمد
 

 ليافا المكملة

 رقم عمومي ملجأ يافا، 74 ييفت شارع
1003 

 5182336-03:تلفاآس
 5184320-03: هاتف

 مدير - شبيطة فادي
050-4859046 

 صداقة - رعوت

 6822557-03: هاتف يافا 155 هرتسل شارع
5189473-03: فاآس  

البيئة على المحافظة جمعية منصور آوستا

اللد 31 .ب.ص  9217332-08: هاتف 
9235383-08: فاآس  

 زبارقة عبد
050-9100082 

 األحياء لتطوير – الهدف
 اللد في العربية

 9242953-08: هاتف 71111 اللد 1278 .ب.ص
9221425-08: فاآس  

 إسماعيل عرفات
 

 اللد - المستقبل واحة

 إطار عازر فايق 3155007-050 الرملة 53 فايتسمان شارع

 9205636-08: فاآس 72100 الرملة 13/1 مور شارع
9205626-08: هاتف  

 سالمة جمال
054-7616489 

 الرملة - الدار

 رّياش أبو صالح 9255396-08 تلفاآس الرملة 779 .ب.ص
050-7865916 

 الرملة أجل من آلنا

 نّصار زيدان 9295413-08تلفاآس 72292 الرملة 2/6 هتبور شارع
050-7346919 

 الرملة - المناهل

  الرملة شتيل
 72130 الرملة  3094ب .ص

 9205626-08: هاتف
 6246955-08: هاتف

9205636-08: فاآس  

 – المختلطة المدن مشروع مديرة - ضبيط بثينة
 الرملة شتيل

 24103 عكا ،304 .ب.ص
il.net.acdacre@zahav

 9914640-04: هاتف
 9819258-04: فاآس

 مديرة - شحبرات نهاد
052-4255858 

 االجتماعي التطوير جمعية
  عكا -

 24127 عكا ،2840 .ب.ص
 

 8288155-04:هاتف
 9810225-04 تلفاآس

 – هواري سامي
 تنظيمي مستشار

 050-6939516 
  مرآز – معلم زاهر

 عكا - الياطر

  26 هنئمانيم شارع
  حيفا 8949. ب.ص

 8520140-04: هاتف
 8507022-04:تلفاآس

 فشري سامي
052-4484985 

 الكادحين أبناء جمعية

org@il.Atfal  منصور ياسر. د 8523070-04: هاتف
054-4690348 

 الجمعية - أطفال جمعية
 حيفا في التعليم لتطوير

 بيت ("101 الخليل طريق ياحد مجلس بيت
 93480 القدس") هأوموت

 6731118-02: هاتف
 6731119-02 :فاآس

 الوطني للوفاق المنتدى 
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 عام معياتج
 

 
  الجمعية إسم منسق/  مدير فاآسو هاتف االنترنت وموقع -  @- العنوان

 9944580-04: هاتف 24930 طمرة 3 .ب.ص
 9944896-04: فاآس

 - دياب سعيد وليد
-050 مدير

8240899 

 العربي الشفاء مرآز

 16000 الناصرة ،101 .ب.ص
org.amcenteril.www

com.ilamcenter@yahoo

 6001370-04: هاتف
 6001413-04تلفاآس

 - زعبي حنين
 مديرة

050-8588018 

  "إعالم "مرآز

 ليفونتين شارع 31095 حيفا 9577 .ب.ص
19  

 org.hittijah@ittija 
org.ittijah.www

 8507110-04: هاتف
 8507250-04: هاتف
 8642557-04: فاآس
 8507241-04: فاآس

 مدير - مّخول أمير
052-2862171 

 اتحاد – اتجاه جمعية
  العربية الجمعيات

  16410  الناصرة 20013 .ب.ص
com.Ahali_center@hotmail

 6081401-04: هاتف
 6021217-04:فاآس

  األهالي جمعية مدير - رابي إياد

 30026  عرعرة 650 .ب.ص
 20173 سخنين ،99 .ب.ص

il.co.uridavis@actcom

 6354367-04: هاتف
 6747028-04: فاآس

 ديفيس أوري. د
 اإلدارة رئيس

  البيت جمعية

  آفرآنا 873. ب.ص
il.org.khaldy@abc-naif.dr 

il.org.abc.www 

 6518001-04: هاتف
 6412867-04:تلفاآس

 عمالاأل رجال نادي مدير - آرّيم وائل
 العرب

 70075  قرع آفر 566 .ب.ص
 

 - عطا أبو علي 6353506-04تلفاآس
 مدير

052-4231995 

 والرحمة الشفاعة

  الناصرة يافة  ،415 .ب.ص
 

 - شحادة رمزي 6081524-04 تلفاآس
 مدير

052-6515348 

 الينابيع نادي

 30012 عبلين ،1272 .ب.ص
com.haj@yahoo-Sohil

 المحبة نادي مدير - عّواد معين 9862399-04تلفاآس

 80311 طمرة  108 ب.ص
net.en@artofnet3Mo

 معين المحامي 4462475-052: خليوي
 عرموش

 للجان القطري االتحاد
 الطالب أمور أولياء
 العرب
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 جمعيات دينية
 

  الجمعية اسم منسق/ مدير فاآسو هاتف االنترنت وموقع -  @- عنوانال
 حيفا 10  يام بال جادة
 33095 حيفا 1055 .ب.ص

net.pfisrael@netvision

 8666235-04: هاتف
 8627695-04: هاتف
 8662116-04: فاآس

 مديرة - شحادة اغنس
 - نسوسا الياس
  مساعد

  النعمة بيت

 9823932-04: هاتف  دنون الشيخ قرية 25248 متنقل بريد
 9823932-04: فاآس

 مدير - عكاوي خالد
050-6951406 

  اإلسالمية المبادرات

 16000 الناصرة 304 .ب.ص
com.icci@rannet

 6575910-04: هاتف
 6575691-04تلفاآس

 - عبود خليل القاضي
 مدير

 العالمية المسيحية الجمعية
  اسرائيل في

 30010 الفحم أم 118 .ب.ص
com.Islamic_aqsa@hotmail

com.Moasst_aqsa@yahoo

 6317688-04: هاتف
 6317705-04: فاآس

 عطا أبو محمود
050-7257720 

 إلعمار األقصى مؤسسة
 شرآة - المقدسات
 لتطوير  األقصى
 ض.م اإلسالمية المقدسات

 45863  برا آفر 456.ب.ص
org.Aqsa. www

org.mubarak-kamel@aqsa

 9032765-03تلفاآس
 9387329-03:هاتف

 مدير - رّيان آامل
-054: خليوي

4239798 
 9383266-03: بيت

  األقصى جمعية

 20200 شفاعمرو 196 ب.ص
rahib@zahav.net.il 

 9860525-04: هاتف
 9502014-04: هاتف

 حداد رحيب
050-5725436 

  – سوا جمعية
 الناصرة راهبات دير

 91491 القدس 49084 .ب.ص
www.sabeel.org 
nazareth@sabeel.org 

 5327136-02: هاتف
5327137-02: فاآس  
6020790-04 تلفاآس  

 نعيم – القسيس
 مدير-عتيق
 - سمعان جنان
 مرآزة

 القدس - السبيل جمعية
 الناصرة

 

 16000 ناصرةال 20059 .ب.ص
enfo@egatha.com 

 الفحم أم 4346 .ب.ص

 6-6082095-04:هاتف
 6082097-04: فاآس
 6315110-04: هاتف

 مصاروة على الشيخ
 

 الفحم أم مكتب مدير

 اإلغاثة لجنة
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 ةالعربي اليهودية العالقات لتطوير وجمعيات إنسان حقوق: سالم جمعيات
 

االنترنت وموقع -  @- العنوان  الجمعية اسم منسقون فاآسو هاتف رقم
 – الصناعية المنطقة 16 هبالدا جلجاليه
 12017 .ب.ص  بيتواح هرتسليا

-9719900-09:هاتف
1-2 
  9540136-09:فاآس

 حاسبر زئيب
 آتانة حلمي

 اليهودي العربي المرآز
 االقتصادي للتطوير

 

 91080 دسالق 2 الحنان يتسحاق شارع
 8028 .ب.ص

il.org.dci.www
il.org.info@dci

 5633003-02:هاتف
 5631241-02: فاآس

 

 مديرة-يونس هديل
052-4546613 

 عن للدفاع الدولية الحرآة
 األوالد حقوق

 96348 القدس الكرمة بيت
: 17 راحيل همشوريرت عشار

il.net.sikkuy@inter 
il.org.sikkuy.www 

il.org.ali@sikkuy
 31996  حيفا 99650 .ب.ص

 6541225-02: هاتف
 6541108-02: فاآس
 9948832/9-02:هاتف
  9948787-02:فاآس
 8523188-04: هاتف
 8523065-04: فاآس

 رديخت شولي
052-3461590 

 عام مدير

 القدس – سيكوي
 
 
 
 

 حيفا - سيكوي

 31336 حيفا 33709 .ب.ص
 
 

 24 نشريم آنفي شارع
 91352 القدس 34510 .ب.ص

 
 هليفي يهودا زاوية ،65154 أبيب تل

 8526335-04: هاتف
 8526331-04 فاآس

 
 6521218-02 القدس
 6521219-02: فاآس
 5608185-03 أبيب تل

 5608165-03: فاآس

 بنا عوني
il.org.auni@acri 

 صّباغ أليف
i.org.aleef@arci
l 

             مها
.org.maha@arci

il 

 المواطن حقوق جمعية

 61364 أبيب تل 36529 .ب.ص
 3475537-052: باربرة

 5608871-03: هاتف
 5602205-03: فاآس

 شلوموو باربرة
 سفيرسكي

 أدفا مرآز

 91300 القدس 30081 .ب.ص
 

 84141 السبع بئر 4159 .ب.ص

 6402555-02:هاتف
 6783491-02:فاآس
 6480108-08: هاتف
 6480110-08: فاآس

  برزيالي هداس
 

 القريناوي سليمان
050-6705901 

 الجماهيرية المرافعة مرآز
 

 66171 أبيب تل ،52 غولومب شارع
 
 

 

 6873718-03:هاتف
 6873720-03:هاتف
 6873029-03: فاآس

  مديرة - زيب هداس
050-5228599 

 أولمي أورلي
054-6623232 

 إلنسانا لحقوق أطباء

 91040 القدس 4702 .ب.ص
 4 بينسكر

 5300888-02: هاتف
 5300880-02: هاتف
 5300858-02: فاآس

 أريك بروفيسور
 مدير - آرمون

 االسرائيلي المعهد
 للدمقراطية

 أبيب تل 28 نحماني شارع
il.net.012sppr@ 

 القدس ،4 عبيدة أبو شارع
il.org.hamoked.www

 6205590-03: هاتف
 6205593-03: فاآس
 6283555-02: هاتف
 6276317-02: فاآس

 
 مديرة آيرشتاين دالية

 حقوق عن للدفاع المرآز
 الفرد

 91076 القدس 7701 .ب.ص
il.net.onarcci@netvisi

 6242824-02: هاتف
 6242825-02: فاآس

 مساعدة مراآز اتحاد هيال
 الجنسية االعتداءات إصابات

 61141 أبيب تل 16 يفنه شارع
il.net.amnesty@netvision 

li.org.amnesty.www

 5250005-03: هاتف
 5250001-03: فاآس

 انترناشيونال أمنستي تشرتشي ليالخ

 65117 أبيب تل 33 هحشمال شارع
il.org.shevy@hotmail

 5602530-03: هاتف
 5605175-03: فاآس

 آورزون شيفي
054-5920668 

 العمال مساعدة مرآز
 األجانب

 91026 القدس 2713 .ب.ص
il.org.moked@commitment

 أوشرات المحامية 6222148-02: هاتف
 تمويل - طوآر

 والعدالة بالسالم إلتزام
 االجتماعية
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  الجمعية اسم منسق - مدير فاآسو هاتف االنترنت وموقع -  @- العنوان
 6760403/02: بيت هاتف
 11 رفقة شارع
 91521 القدس  52141 .ب.ص

il.org.handinhand.www 
il.org.info@handinhand 

 8-6735356-02:هاتف
 6735359-02: فاآس

 

 خلف أمين
052-3471179           

 العربي التربية مرآز: بيد يًدا
 اسرائيل في اليهودي

  ،9 نتر آارل شارع
 61297 ميكود أبيب تل 29828 .ب.ص

 8159 .ب.ص ،6 جورج لويد شارع
 91081 ميكود القدس

il.org.peacenow.www 

 5663291-03: هاتف
 5663286-03: فاآس
 5660648-02: هاتف
 5617254-02: فاآس

  أوبنهايمر يريب
 

 اآلن سالم

 القدس 43 جابوتينسكي شارع
 91040 القدس 4070 .ب.ص

 5605227-02: هاتف
 5605228-02: هاتف
 5605240-02: فاآس

 مّناع عادل. د
054-5222970 

 أبحاث مرآز لير فان معهد
 اسرائيل في العربي المجتمع

  القدس في

il.co.nakad@walla 
 

 نكد نكد 9501691-04: فاآس
050-5667928 

 تعايش
  

il.net.pcati@netvision
pcati@stoptorture.org.il 

القدس - يوفال آريات ،31 بلومفيلد  

 6426275-02: هاتف
 5665477-02: فاآس

 زئيب زمير
052-3968187 

 التعذيب ضد القطرية اللجنة

 91608 القدس ،6953 .ب.ص
www.yeshgvul.org.il 

 حد يوجد منوحين يشاي 6250271-02: هاتف

il.maor@internet-Abu
com.jmilgrom@hotmail 

net.israel.info@rhr 
 93462 القدس تلبيوت, 9 هرآفيم

 6482757-02:  هاتف
 6783611-02: فاآس

 

 
 

 حقوق أجل من حاخامين
 اإلنسان

mail@btselem.org 
j.montel@btselem 

 ،4 الطابق ،8 هتعسياه شارع
 93420 القدس 

 91531 القدس 53132 .ب.ص

 -673559902: هاتف
 6749111-02: فاآس

 رقية أبو نجيب
050-5465277 
052-2722744 

 بتسيلم
  المديرة
 مونطل جسيكا

il.net.batshalo@netvision 
 91080 القدس ، 2426.ب.ص

 5631477-02: هاتف
 5632622-02: هاتف
 5617983-02: فاآس

 عضو – إلراز روتي
 إدارة
 مديرة - ملكار مولي

 لومشا بات

 92384 القدس ،42 غزة شارع
net.israel.info@rhr 
net.israel.rhr.www

 5637731-02: هاتف
 5662815-02: فاآس

 مدير - أشرمان أريك
050-5607034 

 

 مشفات شومري
 

 6406052-03:هاتف 69978 أبيب رمات – أبيب تل جامعة
  6409991-03: هاتف
 6406046-03:فاآس

 اسرائيل في العرب منتدى ريخس ايلي .د
 أبيب تل جامعة

  ،157 ألون يغئال شارع
 67433 أبيب تل

 6969390-03: هاتف
  6969382-03: فاآس

 آراوس ديفيد
054-4557007 

 الشباب لتبادل المجلس

93469 القدس -38 آونيج فاير شارع 
il.org.children.www 
il.org.ncc@children

 6780606-02: هاتف
 6790606-02: فاآس

 لحقوق العالمي المجلس آدمان يتسحاق .د
 الطفل



صدر عن وحدة المعلومات في مرآز مساواة  
124

 
  الجمعية اسم منسق - ديرم فاآسو هاتف االنترنت وموقع -  @- العنوان
 92382 القدس ،36 غزة شارع

org.bimkom.www
org.esther@bimkom 

bimkom@bikom.org 

 5669655-02: هاتف
 5660551-02:فاآس

 بمكوم سيفان سترإ
 حقوق أجل من مخططون
 التخطيط

 5247702-03:هاتف 66102 أبيب تل ،85 بنيامين نحالت
 5222224-03: فاآس

 - حجاج نوريت
 مديرة

050-6346554 
-052-شوال

2342449 

 الشرقي الدمقراطي القوس

 85 بنيامين نحالت شارع
 66102 أبيب تل

org.heschelcenter.www
org.heschel@heschelcenter

  5608788-03: هاتف
 5605091-03 :فاآس

 هيشل مرآز شفارتس أيالون .د
 للتفكير اإلسرائيلي المعهد
 البيئية والقيادة

 31090 حيفا ،9195 .ب.ص
il.org.nif.shatil.www 

 

 8521750-04:هاتف
   8521785-04: فاآس

 مرشود فتحي
052-5345935 

 عساقلة جابر
052-5345932 

 حيفا -شتيل

 8415  ، السبع بئر ،5045  .ب.ص
beer-7@shatil.nif.org.il 

 6282008-08:هاتف
 6274836-08:فاآس

 ردوفنيتش حدفا
 فرع مديرة

 السبع بئر - شتيل

 91533 القدس ،53395 .ب.ص
shatil@shatil.nif.org.il 

 6723597-02: هاتف
 6735149-02: فاآس

 - ليئال راحيل
 مديرة

 القدس  - شتيل

 93469 القدس 33 آونيج فاير شارع
 91531 القدس ،53151 .ب.ص

yedid@yedid.org.il 
www.yedid.org.il 

   6717733-02: هاتف
 6712929-02:فاآس

 يديد ريفكين ساري

 ،4207 .ب.ص ،208 يافا شارع
 91043 القدس 

il.org.mqg.www
il.org.mqg@mqg

 5000073-02: هاتف
 5000076-02:فاآس

 في الحكم جودة أجل من الحرآة سولم ايلي
 اسرائيل

 هعتسمئوت شارع ،10002 .ب.ص
 السبع بئر ،47

 6283043-08: هاتف
 6283315-08: فاآس

 العتايقة الكريم عبد
054-4336576 

 النقب في مًعا منتدى

 84965    عومر  130 .ب.ص
org.info@dukium 
org.dukium.www
org.ariel@dukium

 – دلومي أريئيل 9390185-08:تلفاآس
  مرآز

050-7701118 
 - زايد أبو سليمان
-050:مرآز

7701119 

 في يالسلم التعايش منتدى
 النقب
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  الجمعية اسم منسق - مدير فاآسو هاتف االنترنت وموقع -  @- العنوان

 61050 أبيب تل ،5118 .ب.ص 
il.org.greenaction.www
il.org.info@greenaction

 6390508-03:هاتف
 5370169-03:فاآس

 ليفي آفي
054-4656267 

 يروآا عوالب

 66183 أبيب تل ،3 هشفاله
il.org.green.www

 6388671-03: هاتف
 5374302-03: فاآس

 ريكح شيرلي
052-5200837 

 يروآا مجماه

 67443 أبيب تل ،159 ألون يغئال
il.org.agenda.www

yasmin@agenda.org.il 

 6096585-03: هاتف
 6096595-03 فاآس

  – أجندة  مديرة - ليفني فيرد
 اسرائيلي مرآز

 اإلعالمية لالستراتيجية 
 91033  القدس ،353 .ب.ص

il.org.adamlnstitude.www
il.org.adam@adaminstitute

 :هاتف
02-5667402/3/4 

 5667401-02: فاآس

 الدمقراطية آلية – آدم مدرسة 
 إميل اسم على والسالم

 غرينتسفايغ
-kholod@mahapach

org.taghir
 64362 أبيب تل 61/2 جبيرول ابن 

 6952821-03:تلفاآس
 

 الهيجاء أبو خلود
054-3149513 

 إنقالب - مهباخ

 91319 القدس ،31936 .ب.ص
org.irac.www

 6256261-02: هاتف
 6256260-02: فاآس

 هوفمان عنات
054-4791164 

:  آريفجلعادراب 
054-7791110 

 اليهودية للتعددية المرآز

  هشارون رمات ،3454 .ب.ص
47100 

www.newprofile.org 

 5160119-03: هاتف
 5166598-03: هاتف
 5494544-03: هاتف

 آديشا ماريان رونيت
054-5595025 

  حداش بروفيل

 ألون يغئال شارع – ألون فنينا بيت
 67443 أبيب تل ب، مدخل ،157

vnps@netvision.net.il 

 6094199-03: هاتف
 6090175-03: فاآس

 سوآولوف يارون. د
 مدير -

 الثالث القطاع جمعيات اتحاد

 30600 عقيبا أور ،8626 .ب.ص
org.iciso.www

newera@netvision.net.il 

 6265221-04:هاتف
 6260722-04:فاآس

 حودوس ران
050-7686280 
054-4400245 

 حداش عيدان

 .حانينا بيت الهالل شارع
91017 القدس ،1838 .ب.ص  

 6566234/5-02:هاتف
 6566236-02: فاآس

 مناحيم يشاي
054-4860050 

 أوآسفام

  ،7 يهودا بن شارع ،2030 .ب.ص
 91020 القدس

www.icahd.org 
info@icahd.org 

 6245560-02: هاتف
 6221530-02: فاآس

Jeff Herper Icahd- البيوت هدم ضد اللجنة

 31905 حيفا التربية قسم ،حيفا جامعة
www.construct.haifa.ac.il 
gsalomon@reserch.haifa.ac.i
l 

 8249373-04:هاتف
 8249372-04: فاآس

 جابي بروفيسور
  مدير – سولومون

 للسالم التربوية األبحاث مرآز
 حيفا  جامعة

 -852525204: هاتف  حيفا ،9421 .ب.ص ،2 هجيفن شارع
 8529166-04: فاآس

 - بيري مردخاي
 مدير

050-309365 

 الكرمة بيت
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  الجمعية اسم منسق - مدير فاآسو هاتف االنترنت وموقع -  @- العنوان
  حيفا ،الكرمل جبل حيفا، جامعة

31905 
 8240156-04: اتفه

 8240231-04: فاآس
 عزايزة فيصل .د

050-5309365 
 حيفا  جامعة
 العربي اليهودي المرآز

  القدس ،31417 .ب.ص
 

 6241159-02: هاتف
 7256003-03: فاآس

7255220-057 ياسر  البديل المعلومات مرآز

  ،60 اللنبي شارع ،9052 .ب.ص
 31090 حيفا

 8512855-04: هاتف
 8522739-04: فاآس

  مدير – دافيد هندل
054-7204893 
04-8386530 

 حيفا تراث جمعية

 6234512-02: هاتف 91364 القدس ،36541 .ب.ص
 6234492-02: فاآس

 شالوم عوسيم حيوت أليزا
 السالم نصنع

 93480 القدس ،101 حبرون ديرخ
yachad@netvision.net.il 
www.caf.org.il 

 6731118-02: هاتف
 6731119-02: فاآس
-057: خليوي

2330191 

 آوهين أودي
 

 شندي أبو إبراهيم

 المدني الوفاق منتدى

 ،3651 .ب.ص ،3 هبرخيم شارع
 حيفا

 8342385-04: هاتف
 8110418-04:الفاآس

 حيفا  للتطوع المجلس 

 هنرييتا شارع ،النقب ايسبرد فندق
 84894 السبع بئر 4 سولد

amals@nisped.org.il 
nisped.org.il 
www.nisped.org.il 

 6405432-08: هاتف
 6405451-08: فاآس

 الصانع أمل
054-7919303 

  

 أجيك
سالم إلستراتيجيات النقب معهد

 ايالن نفيه -هتكشورت آريات
 90850 يهودا هاري: متنقل بريد

www.abrahamfund.org 
info@abrahamfund.org.il 

 5349300-02: هاتف
 5349301-02: فاآس

 

 باري أمنون
  سوليتسيانو

 بكر أبو حسام
052-4589118 

 مشاريع مدير(
 )ومبادرات

 إبراهيم صندوق مبادرات
 التعايش أجل من للتربية
 اسرائيل في العربي اليهودي

 91534 القدس 53410 .ب.ص
 9 حروتسيم ياد شارع

il.org.nif@nif

 6723095-02: هاتف
 6723099-02: فاآس

 يدالجد اسرائيل صندوق يعاري اليعيزر
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 المحاآم الكنسية
 

 العنوان فاآس هاتف الكنيسة
 8530403-04 الكاثوليكية الكنيسة

04-8523114 
 21 دور عين شارع 

 حيفا
 31090 حيفا 8909 .ب.ص 8391275-04 8391275-04 الموارنة آنيسة
 الناصرة-  االنجيلية الكنيسة
 القدس

04-6554017 
02-6272133 

 
02-2981003 

 16000 ةالناصر 75 .ب.ص
 القدس 19122 .ب.ص

 عكا األرثوذآسية الكنيسة
 الناصرة

 يافا
 القدس

04-9913396 
04-6574566 
03-6826222 
02-6271961 

 عكا 

 

 الدرزية الشرعية المحاآم
 

 
 

 اإلسالمية الشرعية المحاآم
 

 العنوان فاآس هاتف المحكمة
 القدس محكمة
 مدير - زحالقة إياد

02-6588220 
050-6216430 

 القدس 13059 .ب.ص 7 نشريم آنفي 02-6588226
91130 

 القدس 13059 .ب.ص ،7 نشريم آنفي 6588227-02 6588211/2-02 القدس - المرآزية المحكمة
91130 

 يافا 6818128-03 6818127-03 يافا - المرآزية المحكمة

 حيفا 8664614-04 8667592-04 حيفا - المرآزية المحكمة

 الطيبة 7992740-09 7991667-09 الطيبة - المرآزية المحكمة
 اعك 9913875-04 9910078-04 عكا - المرآزية المحكمة

 - المرآزية المحكمة
 الناصرة

 الناصرة 04-6461310 04-6554052

 بئر – المرآزية المحكمة
 السبع

 السبع بئر 08-6279621 08-6237733

 العنوان فاآس هاتف المحكمة
 9910026-04 عكا  محكمة

04-9550756 
 عكا 8260 .ب.ص 1 هجليل شلوم 04-9550757

 6981041-04 مسعدة محكمة
04-6870372 

 مسعدة قرية الرئيسي الشارع 04-6981041
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 رجال/ نساء أعمال عرب
 

خليوي/ هاتف فاآس العنوان/ الشرآة اسم  االسم 
 الغذائية لموادا لتصنيع رشدي 
 30010  الفحم أم  249  .ب.ص  

04-6354746 
 

04-6352671/0 
052-3415741 

 بشير ابراهيم  
   

 والسياحة لالستثمار السندباد قرية 
 24963 آابول 292 .ب.ص  

04-9949335 
 

04-9949333 
050-5212308 
052-4778948 

 خطيب إبراهيم 
   

 الغبار لتنقية الطيبة محددة 
 40400 الطيبة 2297 .ب.ص  

09-7990876 
 

09-7990035 
050-5217312 

 يحيى حاج إبراهيم 
 

 داهود أبو الطالبات مسكن
 الكروم مجد

04-9887392 
 

04-9887392 
054-5749217 

 داهود أبو أسامة 
  

  ض.م هديل. خ.أ 
 30025  عارة   642  .ب.ص 

 

04-6355747 
 
 

04-6351010 
050-5384590 

 
 خطيب آامل أحمد    
  

 سخنين القطرية الكلية 
 20173 سخنين 33 .ب.ص 

04-6744505 
 

04-6741789 
050-5319495 

 بدارنة أحمد
 

 هواي وبوتيك أزياء 
 30100 الغربية باقة الرئيسي الشارع

04-6381964 
 

04-6382313 
050-5377267 

 بيادسة أحمد 
 

    ض.م والتطوير للترميم ي.ن.أ.أ شرآة 
 14930 ميكود رالمغا 297 .ب.ص

04-6781250 
 
 

04-6780479 
050-5777938 

 
 صالح أبو أحمد 

 
 وأوالده دباح صالح 
 20188 األسد دير 513. ب.ص 

04-9888522 
 

04-9582692 
054-9222222 

 دباح أحمد
 

 ميالن صناعة 
 30550 ميكود بنيامينا 15.ب.ص 

 

04-6363486 
 
 

04-6361345 
050-5288408 

 عّماش صالح أحمد 
 

 بالجملة ومطبخ منزلية أدوات 
 الجش أبو بير 50591. ب.ص  
 16115 الناصرة 

04-6453980 
 
 

04-6455556 
052-4555587 

 
  يزبك أحمد 

 
 ض.م مواسي بطون. أ 
 30100 الغربية باقة الرئيسي الشارع 

04-6382925 
 

04-6382592 
050-5655443 

 مواسي أحمد
 

 والسفر للسياحة تورز نزارين 
 16100 الناصرة 86 .ب.ص  

04-6571524 
 

04-6560077 
050-5334924 

 عفيفي أحمد 
 

 ألكترونيكا منيرال 
 6781111-04 14930 المغار 801 .ب.ص 

04-6781112 
052-2888898 

 محمد أيوب 
 

 ض.م هندسة بيلدآو 
 8204340-04 36603 نيشر 472. ب.ص

04-8204320 
054-7718055 

 طبعوني أيمن 
 

 والتسويق لتجارةل زهر الياس
  30 .ب.ص زّياد توفيق شارع 

 16060 الناصرة
04-6559455 

 
04-6571305 

050-5322474 
  زهر. ب الياس  
 

 2002 فيليكس الشمال مكيفات 
 24000 عكا 2828 .ب.ص 

04-9961620 
 

04-9996332 
 عوض ألكس 052-4264271

 الملفات وتداول لالستشارة شرآة أميران
 2654 .ب.ص 44 الرئيسي الشارع 

 الناصرة
04-6010747 

 
04-6463797 

054-7646306 
 زعبي أمير 
  

 الناصرة تويوتا وآالة 
 16000 الناصرة همحتسفوت شارع 

04-6568105 
 الهادي عبد أمين 04-6568102/3 
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خليوي/ هاتف فاآس العنوان/ الشرآة اسم  االسم 
 ض.م النقب حجارة. أ.م 
 84003 السبع بئر 10367 .ب.ص 

08-6230751 
 

08-6651700 
054-4445516 

 الشيخ أمير
 

 ض.م واالتصال للتسويق سمارة 
 17 يهودا بن شارع براك، بني
 971.ب.ص

03-6162782 
 
 

03-6162933 
052-2334334 

 
 سمارة أيمن 

 
 98 تأمين وآاالت العين 
 16000 الناصرة 306 .ب.ص 

04-6570894 
 

04-6555969 
 

 حداد اسكندر 
 

  ط.س.ب 
 نتسيرت 1  حرمون 840 .ب.ص  

 عيليت
04-6410414 

 
04-6410403 

054-5656555 
 طنوس بديع 

 
 العامة والعالقات للنشر يارا 
 16000 الناصرة 604/11 شارع 

04-6464479 
 

04-6466131 
050-6336999 

 زعبي باسل 
 

 حلبي وقود 
 ميكود 7676 .ب.ص الكرمل دالية 

30056 
04-8394152 

 
04-8394152 

052-3246522 
 حلبي بشير

 
 نّصار أبو وميشيل جوزيف 
 الناصرة  154 .ب.ص السادس بولس 

16000 
04-6563116 

 
04-6464999 

050-5272544 
 نّصار أبو غسان

 
castle shoping center 

 16965 مندا آفر 1665 .ب.ص
04-9864998 

 
04-9864999 

054-5479343 
 حلومي غسان

 
 التدفئة حرارة حافظ 
 24930 طمرة 3183 .ب.ص  

04-9944427 
 

04-9947463 
054-5308871 

 دياب هشام 
 

 وشرآاه آرّيم وائل عدي 
   16930 آنا آفر 873 .ب.ص

04-6412867 
 

04-6412867 
052-6764486 

 آرّيم وائل 
 

 ض.م وأبناؤه مشيعل إدوار 
   20200 شفاعمرو

04-9502448 
 

04-9869643 
052-3363050 

 مشيعل وسام
   

 والصحة الشفاء مرآز 
 24930 طمرة 3 .ب.ص

04-9944896 
 

04-9944580 
050-7793176 

 دياب وليد 
 

  ض.م طمرة – عبدو غاز 
 24930 طمرة 76 .ب.ص

04-9944169 
 

04-9946877 
054-4406087 

 عبود زيدان
  

 للهندسة الشيخ 
 84950 النقب 10 .ب.ص

08-6467696 
 

08-6460777 
050-5287337 

 الشيخ خضر
 

 حداد إخوان 
 16972 عيلبون 415 .ب.ص 

04-6781830 
 

04-6785579 
054-4213031 

 حداد خليل
 

 للتطوير العربي اليهود المرآز 
 االقتصادي

. ب.ص 16 هبلدا جلجلي شارع  
 46733 هرتسيليا 12017

09-9540136 
 
 

09-9719900 
054-7737374 

 آتانة حلمي 
  

  ض.م تنظيف خدمات – آلينزيد
 42837 قلنسوة 936 .ب.ص

09-8783324 
 

09-8781777 
050-5230138 

  زميرو حمدان 
  

 ض.م عواد غاز 
 24101 عكا 2818 .ب.ص

04-9911320 
 

04-9911702 
057-7750740 

 عواد طارق 
 

 ض.م التجارية العالقات لتطوير – سبيل 
 الغربية باقة 324 .ب.ص 

04-6282512 
 

04-6282510 
054-4205420 

 القوق أبو يوسف 
 

 شفاعمرو  آانيون 
  20200 شفاعمرو – الصناعية المنطقة

04-9504661 
 

04-9504660 
052-4297884 

 مهنا يوسف 
 

 ض.م مقالدة إخوان 
 30100 الغربية باقة 113 .ب.ص

04-6384687 
 

04-6384688 
050-5200281 

 مقالدة يوسف 
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خليوي/ هاتف فاآس العنوان/ الشرآة اسم  االسم 
 ض.م عّياش أبو إخوان 

 16120 الناصرة 2096 .ب.ص
04-6554003 

 
04-6561857 

054-5211111 
 عّياش أبو آايد 
  

 أسواق 
 67017 أبيب تل 57694 .ب.ص 

03-6240867 
 

03-6240866 
054-4541214 

 داهش أبو آامل 
 

 ض.م رجب ألبان 
 24930 طمرة 139 .ب.ص 

04-9948498 
 

04-9946294 
050-5243553 

 رومي وأب ماجد 
 

 وشرآاه القادر عبد
 

 16000 الناصرة 96 .ب.ص

04-6550616 
 
 

04-6572128 
054-5988889 

 

 القادر عبد محمد 
 
 

 اللطيف عبد إخوان 
 30010 الفحم ما 391. ب.ص 

04-6317440 
 

04-6315561 
052-8893186 

 اللطيف عبد محمد 
 

xcom world 
 6461287-04  16000 الناصرة 6709.ب.ص

052-6480049 
 

 زعبي محمد 
 

 ض.م مارمي آرارا 
 30025 عارة   362. ד.ת

04-6357957 
 

04-6357071 
2206869-057 

 جزماوي مفيد 
 

 )1990. (ض.م هحداش هموبيل. م
 20188 االسد دير 140. ب.ص

04-9915393 
 

9988029-04 
9980772-04 

050-5540046 
 أسدي موسى اوالد

  
 1975 وتصدير استيراد دوخي. م 
 20173 سخنين 1 .ب.ص 

04-6745450 
 

04-6740647 
050-5300899 

 قّسوم محمد
 

 ض.م للتجارة م.س.ي.م 
 24930 طمرة 4136  .ب.ص 

04-9861951 
 

04-8721091 
052-2471849 

 دياب موسى 
 

 ض.م يونيفرس مفروشات
  04-6113112 

04-6113113/6 
050-5512151 

  سعادة محمود 
 

 لالستثمار م.س عاصي 
 30010 الفحم أم 284 .ب.ص  

03-9384241 
 

03-9382373 
050-5233388 

  عاصي محمود 
  

 آفريت
 6735463-02 91533 حروتسيم يد 53372. ب.ص

02-6735954 
054-4360444 

  زهر ميشيل 
 

  واإلعالم للثقافة الجليل 
  ترشيحا 5186 .ب.ص  

04-9574626 
 

04-9574626 
050-7949046 

 هواري محمد نبال 
  

 ض.م 96 طمرة وقود 
 يرآا 872.ب.ص

04-9948783 
 

04-9941777 
052-8720222 

 سالمة نديم 
  

 2002 تأمين وآالة  – عالم 
 16000 الناصرة 4038 .ب.ص

04-6566002 
04-6464166 

04-6560172 
050-5292323 

 عالم نواف 
   

  واالعالم للدعاية آسيا 
 30100 الغربية باقة 215  .ب.ص

04-6281704 
 

04-6281701 
054-4293299 

 مخ أبو نزيه 
 

  ض.م انترنت حلول هال يا 
 24514 عكا 2995. ب.ص 

04-9551127 
 

04-9911664 
052-2368606 

 خوري نزار 
 

 وأبناؤه العبرة عطوة 
رهط  التجاري المرآز شارع 2 .ب.ص

85357 
08-9917052 

 
08-9918282 

052-4280777 
 العبرة عطوة نمر 
  

 وأبناؤه بيحل نسيب 
 30056 الكرمل دالية 4112 .ب.ص

04-8396761 
 

04-8396761 
050-5262693 

 حلبي صافي 
 

 وأبناؤه نخلة صبحي 
 20200 شفاعمرو 

04-9862444 
 

04-9865269 
054-6693333 

 نخلة سامر
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خليوي/ هاتف فاآس العنوان/ الشرآة اسم  االسم 

 ض.م وابناؤه الرميلي سعيد 
  80 .ب.ص 24 رقم شارع 

 85357 ميكود رهط
04-9910870 

 
08-9918424 

050-5248693 
 العبرة سعيد 

 

 اغروفيلد
 42837  قلنسوة  5614. ب.ص

09-8780599 
 
 

09-8788003/9 
052-4297690 

 

 خديجة سليم 
 
 

 الحمراء الصخرة بلوك 
 30075 ميكود قرع آفر 127.ب.ص 

04-6353661 
 

04-6353953 
050-6724411 

 عثامنة احمد سليم 
 

R.S.S.D    ض.م للتجارة شرآة 
  الرئيسي شارعال  22 .ب.ص  

 24930 طمرة
04-9944077 

 
04-9946295 

052-4888888 
 دياب سليمان 

 
 آسيفة آانيون 

  
 

08-9973257    
08-9954099 

 عجاج أبو سليمان  050-6789603

 1994 الحديث المشهد بلوك
 16930 آفرآنا 10021. ب.ص 

04-6412124 
 

04-6412123 
04-6411875 

050-5256195 
 حسن سليمان 

 
 الهادي عبد إخوان منجرة 
  16920 ميكود إآسال 663. ب.ص 

04-6560698 
 

04-6560698 
050-5277850 

 الهادي عبد سميح 
  

 تروبيكا - مشلب. س 
 24905 سنان ابو 628. ب.ص 

04-9966003 
 

04-9961183 
054-6359403 

 مشلب فوزي سيف 
 

  ض.م أنيت حلويات 
 19345 مصر آفر 38. ب.ص 

04-6760268 
 

04-6765086 
050-5244355 

 الزعبي العزيز عبد 
 

 للتأمين وآاالت والجليل المثلث 
 30025 عارة 44 .ب.ص 

04-6352062 
 

04-6351266 
050-5230751 

 يونس عاهد 
 

  عنات مفروشات 
 10600 نهالل 10 .ب.ص 

04-6514330 
 

04-6515162 
050-5328388 

 الهيب عدنان 
 

NCM 38 .ب.ص  موتورز الشمال مرآز
 24101 عكا

04-9912654 
 

04-9915203 
050-5236520 

 فاعور عوض
 

 وآيماويات بذور سامكو 
 42161 نتانيا 6218 .ب.ص 

04-6620673 
 

04-6620671 
050-5213640 

 مصاروة عمر 
 

 قضماني باطون 
 20200 شفاعمرو 144 .ب.ص 

04-9868775 
 

04-9865512 
054-7776885 

 قضماني علي 
 

 لإلعالن سارة 
 16940 الرينة 618 .ب.ص  

04-6081025 
 

04-6011000 
050-7919606 

 زعبي عماد 
 

 مؤهل ضريبة ومستشار محاسب ،إقتصادي 
 16163 الناصره 50514. ب.ص 

04-6574999 
 

04-6550765 
052-2273899 

  ساليمة عماد
 

    النشرو لإلنتاج - الشاطئ 
 حيفا  9078 .ب.ص 

04-8554493 
 

04-8511252 
054-5379019 

  حمام عنان 
  

 محاماة مكتب 
 16167 الناصرة 51130. ب.ص

04-6084583 
 

04-6470565 
050-5512757 

  نّصار أبو عصام 
 

  أآوانت 
 97886 القدس 49043. ب.ص 

5820222-02 
 

5820222-02 
052-8698847 

 يونس فادي 
 

 ض.م داوود قاعات 
 9963736-04 24908 ياسيف آفر 72 .ب.ص  

04-996252 
054-7823081 

  داود عفيف 
 

 المرآز مخلالت 
 30100 الغربية باقة 28 .ب.ص 

04-6384559 
 

04-6383806 
050-5338202 

 زباد عفيف 
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خليوي/ هاتف فاآس العنوان/ الشرآة اسم  االسم 
 ض.م مقالدة األنوار 
 30100 الغربية باقة 165. ب.ص 

04-6384503 
 

04-6382749 
052-2272000 

 مقالدة فهمي 
 

 ض.م الهندسة صندوق. س.س
 85357 رهط 523.ب.ص 

9917064-08 
 

9917063-08 
050-5530056 

 القريناوي فارس
 

 ض.م وتصدير استيراد 
  10310 .ب.ص 

 16000 الناصرة العفولة شارع
04-6464041 

 
04-6464041 

052-3328153 
 عواد يدفر 

 
  تنوفا وشرآاه طمرة وخضار فواآه 
 24930 طمرة 66 .ب.ص 

 

04-9948017 
 
 

04-9948011 
4501501-052 

 
 الهيجاء أبو قاسم 
  

 الناصرة - ديسكونت مرآنتيل 
 16000 الناصرة  3142 .ب.ص 

04-9816063 
 

04-9955700 
052-3376751 

 جرايسي رايق 
 

 ض.م الدالية مخبز 
 30056 الكرمل دالية 76. ب.ص 

04-8396157 
 

04-8393234 
052-3373663 

 ناطور رضوان 
 

   بالزا فاعة 
الناصرة 2 حرمون شارع 4820. ب.ص
 17502 العليا

04-6028222 
 

04-6028236 
052-6451506 

 صفوري ريم
 

الكتروني وتحكم محوسبة تطبيقات مرعي 
 ض.م
 16967 ميكود المشهد 985 .ب.ص 

04-6418760 
 

04-6418758/9 
052-3790960 

 مرعي رؤيات 
 

 والمعرفة العلم 
 30012 عبلين 155 .ب.ص 

04-9502472 
 

04-9868885 
3077334-052 

 خوري رفيق 
  

  جاآوزي صناعة رشرش 
 38828 زيمر 3357 .ب.ص 

09-8743475 
 

09-8743677 
050-5369338 

 رشرش حرزاهللا 
   

 ض.م يرآا حبيش. م.ش 
 24967 يرآا 403 .ب.ص 

04-9969882 
 

04-9996361 
054-4704958 

 حبيش شكيب 
 

 ض.م والتطوير للبناء شرآة
 جرار عين حي 4384 .ب.ص 
 30010 الفحم أم 

04-6313783 
 

04-6313784 
052-3495306 

 محاميد حسن توفيق
 

 الناصرة تجليس
 16000 الناصرة 4085 .ب.ص 

 

04-6084564 
 
 

04-6462578 
050-5319823 

 
 سليمان الشيخ تيسير 

 
 .ض.م غاز أوبيك 
 38828 زيمر 3297 .ب.ص 

09-8743642 
 

09-8743644/5 
054-4322022 

 ياسين تميم 
 

 
 العرب األعمال رجال نادي معلومات مرآز على باالعتماد مبنية القائمة هذه
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 عربية صحافة
 

 الكتروني بريد/ عنوان فاآس هاتف االسم
 االتحاد

 التحرير رئيس - سعد مدأح
 

 الناصرة

04-8669483 
04-8666301/2 

04-6467811 
04-6467811 

 5682821-052 حداد خليل

 4663857-054 زعاترة رجا

 7399388-050 حمدي صبري

04-8641407 
 
 

04-6555466 

 حيفا 16 الموارنة درج
net.int.aletihad@bezeq

 16000 ميكود الناصرة 42 ب.ص
 

 الجديد الفجر
 التحرير رئيس – ديب لطفي

04-8517111 
050-7239740 

  حمود حسن

 31000 حيفا 908 .ب.ص 04-8517778
il.net.Al_fajer@netvision

 الصنارة
 والمحررة التحرير رئيسة
 مشعور فيدا – سؤولةالم

04-6555750 
04-6570621 
04-6578985 

 5449366-050 )113 (سويطي حسين

 5449366-050 )118 (عواد محمد

 16101 الناصرة 148 .ب.ص
net.news@assennara

net.assennara.www

 3865552-052 عباس فايز

com.Forat_na@hotmail  )115 (نصار فرات

 2614008-052 )110 (حسن زآريا

  )116 (شلبي السالم عبد

  )112 (نصار خطاب

  :مراسلون

il.co.@yedtik-Fauzi 2705312-052 طعمة أيو فوزي
 8648768-050 خنيفس زايد

  حازم أحمد

 التحرير
04-6578092 

 داخلية خطوط

 العرب آل
 
 

04-6569619 
04-6565531 

 النمساوي – دانيال لويس بناية – الناصرة
 16000 الناصرة 430 .ب.ص

com.alarab-kul.www
  وتد محمد

com.adawi@yahoo-Saied 6281887-052 عدوي سعيد
com.harb@yahoo-Hussam  حرب حسام
com.alarab-@kul1So 6423322-054 آيوان سهيل

com.kiwan@hotmail.Soh
 5377171-050 حسنين سعيد

 6309098-054 بصول حسين غسان

com.kh@gmail.s.Fayez 6428500-050 خليفة فايز
 4366934-054 ناصر محاسن

 التحرير
04-6569887 

 
 
 

 اعالنات
04-6461812 

com.yahoo10Mm_nassr_
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 الكتروني بريد/ عنوان فاآس هاتف االسم

09-7991033 
09-7993993 
09-7990211 

  بانوراما
 
 

 5417472-050 التحرير رئيس - جابر بسام

09-7991285 
09-7994555 

 

 40400 الطيبة 221 .ب.ص
net.panora@internetzahav 

il.co.ads@panet 
il.co.panet.www

  7352602-057 برانسي - جابر فريدة

_il.co.@nana1ibrahim 6470994-04  عطا ابو ابراهيم
com.badranbadran@gmail  5662089-052 بدران محمد
 (Panet) موقع
 الحلو محمود

 
054-5988055 

 

il.co.@panet1Nadel   حسين ناضل
 والحرية الحق صوت
 التحرير رئيس – جبارين توفيق

 

 الباطنية حي 30010 الفحم أم 134 .ب.ص 04-6317890
il.co.haq@bayan-Saut 

il.co.haq-saut.www 
il.net.@netvision6621a

com.alhaq-sawt@sawt
 5627836-050 مفيد الحكيم عبد

com.samerheja@yahoo 7893696-050 الهيجاء أبو سمير
 5657768-050 خطيب حسن

 5745218-050 محاميد المنعم عبد

 6990613-052 إغبارية حامد

04-6313752 

net.balaga@icodnet
 الميثاق
 حسن محمد

04-9910330 
 

  عكا 1084 .ب.ص 04-9550905
il.net.@zahav17-n

6748621/2-04 األهالي

 2653333-054 دغيم علي

 2485637-052 ريا أبو غازي

 9987750-050 زبيدات محمود

 5714698-050 )معاريف( غالية محمود

 البلدية قبالة  20173 سخنين  97.ب.ص
il.net.alahaly@zahav

 7258975-054 صيام دسعي

04-6748623 

com.ssiaah@yahoo
    األخبار
 التحرير رئيس – رجب أبو محمود

04-6021301 
 

04-6462071 
 

    16000 الناصرة 7239 .ب.ص
il.net.alakhbar@netvision

 العين
 الشيخ أبو يعزم

04-6084639 
 

 الناصرة الباشا خان بناية 2 .ب.ص 04-6470354
com.alainnews@gmail

 الناس حديث
 حسن وليد

04-6562513/4 
050-

7562555 
 5767328-050 سعيد جوهر

 الناصرة يافة البريد، بناية الرئيسي الشارع
 16000 الناصرة 50198 ب.ص

il.net.hadies@netvision 
il.net.@netvision1alwan 

com.annas-hadeeth.www
com.agh@yahoo-latifa 5776397-050 إغبارية لطيفة
-8983631 عواد وائل

052 

04-6562512 

 المقال فصل
 أيوب وليد

04-9504320 
 

 جبور جبور شارع شفاعمرو 937 .ب.ص 04-9504318
 com.almaqal-info@fasl عام
 com.almaqal-adv@fast إعالنات
com.almaqal-office@fasl تحرير

 للصحافة، مؤسسة – البلد صوت
 العامة والعالقات الدعاية
 التحرير رئيس – بكري قاسم

 20189 البعنة ،203.ب.ص 04-9583871 050-5962782
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 نيالكترو بريد/ عنوان فاآس هاتف االسم
 المسار
 محاميد أسامة

04-6312151 
052-5704774 

04-6312151 com.almasar@gmail 

 الجماهير صوت
 عيسى عال

03-9370110 
050-5509682 

 49940 قاسم آفر 53 .ب.ص 03-9370110
 

 الديار
 حامد باسم

 16000 رةالناص 20047 .ب.ص 04-6560938 04-6560937

 المدينة

 التحرير رئيس - خطيب فراس

04-8663553 
04-8620982 

052-4509871 

 5594651-052 جّبور إيمان

 5441013-050 ساحوري رزق
 5516575-052 اإلعالنات قسم

 حيفا 2 الخوري شارع 04-8620892
 14 الطابق هنبيئيم مجدال

  أخبار
il.net.almadina@netvision

com.almadina@gmail.akhbar  
 الحقيقة
 عوض عوني – لصاحبها
 التحرير رئيس – شويري شادي

04-9564922 
 

050-5676224 

 24908 آفرياسيف 1157 ب.ص 04-9996582
com.@gmail10Alhaqeeqa

 أمواج
 الصنارة شرآة عن أسبوعية

04-6555750 
04-6570621 

04-6578092 
 

 

  6553325-04  عالناتاإل قسم

 البيان
 شيلوط زياد – التحرير رئيس

04-9502323 
052-5218218 

04-9502323 
 

com.news@gmail.Albayan
com.infi@gmail.Albayan

 ثقافية شهرية – اإلصالح
 صيداوي مفيد – التحرير رئيس

 30026 عرعرة 445 ب.ص 04-6355734 04-6355734
com.@gmail7Alesla

 أسبوعية جريدة – يادن
 عثمان نضال – المسؤول المحرر
 ياسين ليلى – التحرير رئيسة

04-9948649 04-99478741 com.doniaarab@yahoo

 بانياس
 

04-6984664 
052-3169595 

 12438 الجوالن - شمس مجدل 164 ب.ص
net.banias@bezeqint

net.banias.www
 رئيسة – الطويل/الصفدي ليلى

 التحرير

052-3169595 

  صفدي سميح

  صفدي يوسف

 عامة عالقات – صفدي وسيم
 وإعالنات

 

 

com.@hotmail72Lailat

 قطرية صحيفة – الحدث صحيفة
 االمتياز وصاحب العام المدير
 الهيجاء أبو قاسم
 زيداني نايف: التحرير رئيس

 
 
 

052-6663689 

 30811 طمرة 66  ب.ص 1700701190
il.co.info@hadath

zidane@hadath.co.il 
zidanenews1@gmail.com 

com.media@gmail.Sami  5763419-054 محرر - الحميد عبد سامي
il.co.sami@hadath

il.co.inas@hadath  8138119-052 مراسلة - مريح ايناس
_com.@yahoo120Dareen  7935593-054 مراسلة - جعبة دارين
 أسبوعية صحيفة – البلد جريدة
 رئيس – مصاروة ثابت يوسف
 االمتياز احبوص التحرير

09-7994029 
 

050-7724594 

 40400 المثلث الطيبة 4130 ب.ص 09-7994029
net.alblad@alblad

 اعالنات   جبالي غسان أمير
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 الكتروني بريد/ عنوان فاآس هاتف االسم

 أسبوعية صحيفة – األسبوع
 المسؤول المحرر – مواسي ياسر

 
050-7653910 

  30100 الغربية باقة 352 ب.ص 
 الكنيون بناية – الرئيسي الشارع 

 سمارة إخوان آنيون مجمع: الطيرة فرع
  أسبوعية مستقلة شاملة– الزمان

  أحمد فريد–المحرر المسؤول 
  الدوار الرابع–بناية األنيس  04-6114484 04-6114484

 30010 أم الفحم 149ب .ص
com.news@gmail.alzaman

   5890373-050 قسم االعالنات
 الهدف
 التحرير رئيس – بشناق ابراهيم

04-9508394 
052-

22256494 
 3466333-052 بهلول زهير

 4881620-052 ليل أبو عبد

 4576220-052 سعيد ناهي

 5767911-050 غالية مرسي

 17907 آفرمندا  25 ب.ص 
com.@yahoo1961Alhadaf

 

 النقب في صحافة
 

 العنوان فاآس هاتف االسم
 النقب أخبار صحيفة
 التحرير رئيس – يونس محمد

08-9919202 
054-4708426 

 85357 رهط 426 .ب.ص
com.akhbar@akhbarna 

com.akhbarna.www
il.co.9919202.www  عبري

_li.co.@hotmail10afawi 6467436-052 العفاوي أنور
com.@walla22n2moo 7444836-050 عواد أبو هاني
 5904186-052 القريناوي فهد

08-9917070/08 
 

com.alkre_fahed@yahoo
 " العربي األسبوع"

 التحرير رئيس – عقبي ياسر

08-9912800 
050-5294535 

 85357 رهط 81 .ب.ص 08-9912801
il.net.012okbi@

 

 مجالت
 

 العنوان فاآس هاتف االسم
 ترفزيون

 فرح رائد

04-8511090/1 
 

04-8510414 
 

 حيفا 2 هبنكيم شارع 33654 .ب.ص
li.net.Good_ltd@zahav

 ليلك
 مشعور يارا التحرير رئيسة

04-6555750 
04-6570621 
04-6578985 

 6570621-04 سرور سوسن

 6578985-04 خنيفس زايد

  )132 (زغايرة فادي

 5449366-050 )118 (عواد محمد

 2614008-052 )110 (حسن زآريا

 التحرير
04-6578092  

 

 16101 الناصرة 148 .ب.ص
net.news@assennara

net.assennara.www

 عن تصدر العائلة آل مجلة – ليدي
 العرب آل صحيفة
 - سعدي نهاية التحرير رئيسة

 سويطات

04-6565531 
04-6080159 

052-3233042 

 دانيال لويس ةعمار – النمساوي شارع 04-6569887
 16000 الناصرة 430 ب.ص

com.alarab-kul-Nihaia

 البرنسيسا
 مستقلة شبابية نسائية مجلة

 

 3629681-052 جورجينا

 4858363-052 آريستين

 24908 آفرياسيف 3353 ب.ص 
com.alprnsesa@gmail
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 راديو
 

 العنوان فاآس هاتف االسم
 بالعربية اسرائيل صوت

 
 معدي سعيد

02-5302542/7 
02-5302503 
04-8685665 

02-6250104 
02-5302398 
02-5302503 

  القدس
 حيفا 2 الخوري

 
com.emanks@yahoo 3814597-052 القاسم إيمان

                                            050-5349637  
  3830106-052 عامر رائد

 8685665-04 عطار أسعد

04-8625024 

 

com.zomar@hotmail 6600287-052 زيداني عمر
 5302578-02 إبراهيم رسالن

 5232974-050 زايد أبو حسن

 2600099-052 عطيلي ياسر

 3830102-052 منصور باسم

 5338798-050  حرب إياد

 5529034-050 عبيدات أحمد

 2841805-052 يوسف وليد

04-9940228 
 

com.ziadarwish@yahoo 5814447-02 5811120-02 السالم صوت راديو
 الشمس راديو
 المحطة مدير آرام سهيل

04-6084101 
 

04-6083101 
04-6468428 

 آفار حي 3194 ب.ص
  هحورش

 16130 لناصرةا

com.ashams@ashams
com.ashams.www

 

 ومدير مقدم (طّنوس برنارد
 )البرامج

050-8297101 

 الحليم عبد مصطفى
 )األخبار قسم مدير(

050-8299951 
 

 أخبار ومقّدمو محّررو
 ومراسلون إخبارية وبرامج

 

 5438492-050  شحادة سليم

 2856777-052 سالمة نبيل

 5749404-050 دهامشة يزيد

 7507945-050 خوري جاآي

 

com.Rema_safdy@hotmail  4490534-052  اهللا حبيب ءريما
  األخبار مقّدمو

  آنعان ميسون

 8299953-050 ميعاري بداهللاع

  الكيالني بدر

  البرامج مقدمو

 3466333-052 بهلول زهير

 5490360-054 شالعطة مصطفى

 5901441-050 يونس محمد
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 تلفزيون
 

 العنوان فاآس هاتف االسم
 أفيك آيبوتس 04-8806240 04-8766008 (Hot) اليوم أخبار
  8648858-050 تحرير رئيس – بصول غسان

 6258343-03 8648826-050 )رياضة (رّحال حّجاج

 8648830-050 )النقب (سويس أبو أحمد

 8648828-050 )الشمال (آيوان غالب

 4476777-052 )اخبار مقدمة (نّحاس فادية

 

 il.co.wsne-ta@hot-Lubana 2822489-052 حجازي لبنى
 3098390-054 صعب نادية

 8983631-052 عّواد وائل

 8642761-050 )محرر (حسين أحمد

 

 

 االسرائيلي التلفزيون
 االخبار قسم رئيس – فارس منيب

 والشمال حيفا –

04-8685655 
02-5013713 

052-3471374 

 حيفا
 القدس

 31094 حيفا 9473 .ب.ص 5897184-050 نصر جولييت
 4803942-054 آّيوف وسيم

 2884740-052 عودة جودت

 5505662-050 طابور روجيه

 5812357-050 حّسون وهبة

 4306336-054 فرح يوسف

 6867812-050 بكر أبو غازي

 8685665-04 عقل زهير

 5013713-02 )النقب (زايد أبو حسن

 5013713-02 )المحتلة المناطق( جامع أبو سالم

04-8622156 
02-5013718 
04-9977471 

 

 6001689-04 دبيني صيداوي سوزان
04-8685680 

050-7400638 

 2/19 هاريونا شارع عيليت نتسيرت  04-8625024
il.org.sarahaaiba.www
com.il@hotma1081suzan
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 االنترنت شبكة في أخبار مواقع
 

 العنوان فاآس هاتف االسم
 8620892-04 8620891-04  -48 الـ عرب

 
com.48info@arabs

com.48arabs.www
com.48riad@rabs   االعام المشرف – األنيس رياض
net.@bezeqint5Hashem 6564748-04  محرر - حمدان هاشم
com.48hasan@arab 9508058-04  محرر - الحليم عبد حسن
  2473001-052 ناتإعال – الياس زاهر

 الجبهة
 

org.aljabha.www 
org.mail@aljabha

com.elias@kolshe 6563587-04 5740771-054 لّبس الياس
 ًبكرا

 الرئيسي المحرر
 إعالنات
 بكرا شباب في تقنية مشاآل

  net.bokra@bokra
net.editor@bokra

net.ads@bokra
etn.shabab@bokra
40400 الطيبة 39 ب.ص

16000 الناصرة 11604 ب.ص
 بيتنا
 حّسان بالل

  com.belalh@bettna

 
 

 
 وتسلية ثقافة توثيق، مواقع

 
 العنوان فاآس هاتف االسم

 ض.م انترنت حلول – ياهال
 

 خوري نزار

04-9911664 
 

24129 عكا 2995 ب.ص 04-9551127
www.yahala.co.il      
info@yahala.co.il 

 6466321-04 فرفش
 

 www.farfesh.com 
ws@farfesh.com 
admin@farfesh.com 

 8507137-04 أشكرا
054-6933046 

 www.ashkra.com 
ashkra@gmail.com 

 الفن دنيا
 حرش زاهد

 
050-7734776 

 zahed@walla.co.il 
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 مدننا وقرانا العربية على االنترنت
 

                                 الفحم مأ
net.elfahem-um.www://http

 شفاعمرو
com.amr-shefa.www://http

 
/org.nazarethinfo.www://http الناصرة

 
 الطيبة

 
net.taybe.www://http   

    

            com.taybh.www 
 

php.index/cms/com.kassem-kufur.www://http                 سمقا آفر
 

 php.index/com.amra6.www://http طمرة

htm.index/tamra/personal/com.bettna.www://http
 

aspx.intaje/il.org.manda.www://http  مندا آفر
 

net.yanouh.www://http يانوح
 

/com.akka-zakirat://http عكا
 

com.miilya.www://http معليا
 

com.wordpress.tarshiha://http  ترشيحا
 

info.safad.www://http صفد
 

com.t4.village-rama.www://http  الرامة
 

html.akhvar/com.jeeran.jeser://http الزرقاء جسر
 

html/il.co.hura.www://http الحورة
 

arnews/net.tira-al.www://http الطيرة
 

 برا آفر
 

to.x6.bara-kfar.www://http
 

com.kynia-ain.www://http قنية عين
 

 قلنسوة
 

com.qalansawa.www://http
 

com.suhmata.www://http سحماتا
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 ومجالت متخصصة دورّيات
 

 االسم هاتف فاآس العنوان
  حيفا 6370 .ب.ص

04-8233849 
 

04-9910330 
 )يةتثقيف أدبية( مشارف مجلة
 وددا سهام

 30100 الفحم أم
com.eshraka@eshraka

 اشراقة 04-6111602 

 49940 آفرقاسم الرئيسي الشارع
 53 ب.ص

03-9163313 03-9370110 
050-5509682 

 
 

 ثقافية، (الجماهير صوت
 اعالنية اجتماعية، سياسية،
 مجانية) شاملة
 عيسى عال

com.akka-alaswar@zakira  الفكرية لألبحاث األسوار مجلة 04-9915833 04-9916183
 الفلسطينية والثقافة
 حجازي يعقوب

 

 العبرية اإلعالم وسائل في عرب ات/صحافيون
 

 فاآس هاتف االتصال وسيلة االسم
  Hot 04-8806237 حسّيان أحمد

 9929963-04 7507945-050 هآرتس خوري جاآي

 باللغة إخبارة برامج مقدم عرايدي عيمن .د
 العربية
 2 القنال

054-4400838 04-6784930 

 7331666-03 7950459-054 )عوفدا في باحث (2 القنال محاجنة رسالن

 في حلبي رفيق "برنامج حلبي رفيق
 2 القنال ،"الميدان

050-5372372  

 9969760-04 6619975-054  برامج منتج – عتيم معدي زياد

 8514706-04 4240076-054 حيفا بلدية بلسان ناطقة عرموش سامية

 5339901-02 5279830-050 2 القنال الشافعي سليمان

 الثانية القناة – آيشت شحبري عرين
 والتنوع المفضلة البرامج

 الثقافي االجتماعي

03-7676016 
050-9017431 

-shahbari@keshet.Areen
com.tv 

  3030103-054 رياضة - هآرتس غالية علي

 Ynet 050-5795302 03-6932433 واآد علي

 الثانية القناة برامج ومحرر معد محاميد غسان
 هوت موقع أخبار مراسل

 6311714-04: تلفاآس 052-8939270
com.@yahoo1Harfosh

 7662340-050 هآرتس عيادات فادي
 بربي

03-6106666 - 
51499 

04-8520832 
 حيفا د49  روتشيلد جادة

com.fadaet@gmail

 6343234-04: فاآس 3337908-054 المثلث في يديعوت مراسل طعمة أبو فوزي
  7552805-054 10 القناة هريش لويس

 5339901-02 5279829-050 )مصّور (2 القنال زحالقة مؤنس

  8648723-050 القدس هوت أخبار منتج مصالحة محمد

  5714698-050 رياضة - معريف غالية محمود

 8622156-04 3471374-052 األوسط الشرق+1 القنال فارس منيب

  7950413-054 )مصّور (10 قنال بغدسار نادر

 صوت – العرب عن برنامج عرار ندوى
 2  شبكة اسرائيل،

054-5741042 03-5149161 
 45850  جلجولية  151/5 شارع
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 وعالمية عربية أجنبية إعالم وسائل في عرب ات/صحافيون
 

 @ + فاآس هاتف اإلعالم وسيلة  االسم
 6461812-04 2836175-052 الجزيرة آّرام الياس

 LBC 052-2473298 04-6565703 شحادة آمال

 9916156-04 8604067-052 مدار - اإلسرائيلي المشهد شلحت أنطوان

 9867227-04 5304895-050 الحياة تلحمي أسعد

  UPI 052-5277991  األمريكية األنباء وآالة ضاهر بالل

 المشهد ةاألردني الغد جريدة جرايسي برهوم
 اإلسرائيلي

054-4799811 04-6563151 

  5689909-052 الدولية الجزيرة في منتجة بشارات غصون

 موقع (الخليجي + ياماأل عواودة وديع
 )االنترنت على الجزيرة

054-6504502 net.@bezeqint48Tmara

 2951586-02 9505802-059 الجزيرة العمري وليد

 5381685-02 5501147-054 العربية حلبي زياد

  7432116-050 العربي القدس اندراوس زهير

 6282979-04 بيروت - المستقبل يمواس حسن
050-6522905 

 الغربية باقة
-Hassan

com.maw@yahoo
 6280036-02 5910247-050 رمثان جزماوي لبيب

 8396430-04 3325050-050 حرةال حلبي مجدي
net.eqintmajdih@bez

 5371796-02 5299943-050 أجنبية شبكات عدة في محللة جبارة مروة
com.jbaratibi@yahoo

 باللغة  وأفالم لبرامج محللة رافع نضال
 في ومنتجة األلمانيةو االيطالية
 CNN شبكة

050-5554522 
 

02-5829534 

  8229302-050 الفضائية العربية ةقنا آناعنة نضال

 ستوديو – يونس نزار
 الناصرة - األرز

 الشبكات من لعدد مصورون
 المناطق في العربية

052-2855400 04-6553304 

 5282873-050 لندن" األوسط الشرق "صحيفة  مجلي نظير
04-6579293 

04-6562648 
il.net.ally@netvisionnmg

 MBC 054-4872883 02-2961225 - العربية خطيب قاسم

com.rahiqbsoul@hotmail 6563201-04  بصول رحيق
16940 ميكود الرينة 863  ب.ص

 CNN 054-4407977 02-5381847 - بـ ومنتج لمحل علي رياض
il.net.Riad_ag@netvision

 4843611-052 الفضائية العربية قناة مصطفى ريما
050-8648808 

 8394306-04 بيت
04-8679601 

 14/14 شارع الكرمل دالية

 5001498-02 7456798-050 ظبي أبو يونس شيرين
.shireenyounis@maktoob

com 
 5814049-02: تلفاآس  السورية التلفزيون محطة حجازي تحرير
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 وتصميم تسويق ،ترجمة
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 مترجمون/ات
 

 االسم ترجمة هاتف العنوان
 31090 حيفا 8932 ب.ص

il.net.012Sh_roaa@
 8525273-04: هاتف
 8525455-04: فاآس
 7301402-054: خليوي

 ،العربية من جمةتر
 واالنجليزية العبرية

 ض.م ونشر ترجمة – رؤى
 عّبود شربل: بإدارة

 4639288-052: خليوي الطيبة
 9938023-09: هاتف

 ،فورية ترجمة
 عربي/عبري

 شبيطة تغريد

 8396536-04:هاتف الكرمل دالية 4537 .ب.ص
 8113017-054: خليوي

 حلبي مرزوق – جدل وتحرير ترجمة

 4602765-052: ويخلي الناصرة
 6555083-04: هاتف

 قبطي طارق عبري/عربي ترجمة

 30100 الغربية باقة 1685. ب.ص
com.@gmail4472000Nader

 5883246-050: خليوي
 6384231-04: هاتف

 لعدة وترجمة صحافة
 اسرائيل، صوت ،لغات
 آلية ايالن، بار جامعة
 بيرل بيت

 )الكريم عبد(تامر أبو نادر

 ،العبري من ترجمة 6381941-04: هاتف الغربية باقة
 واالنجليزي للعربي

 مخ أبو نبيل

 الناصرة يافة 1074 ب.ص 
com.bnasuma@hotmail

 عبري – عربي ترجمة 7456600-054: خليوي
 بيئية وعلوم جغرافية

 بشارات أنسام

 34386 حيفا  80 الكبابير شارع
 31063 حيفا 6361 ب.ص

net.byanit.www
com.cthamal@yahoo 

net.nibrass@byanit

 8553522-04 :هاتف
 8553513-04: فاآس

 وتحرير ترجمة
054-6336288 

 حادةش أمل

 الكرمل دالية 5187 .ب.ص
com.natour@gmail.salman

 8393043-04: هاتف
 3044425-052: خليوي

 ناطور سلمان وتحرير ترجمة
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 العربي للمجتمع وتسويق صحفية واستشارة إعالن مكاتب
 
 

 العنوان فاآس/هاتف المدير االسم االسم

 تسويق مستشار أيوب
 ض.م وإعالن

 6452871-04: هاتف أيوب أيوب
 6456619-04 : فاآس

 16130 الناصرة 3090 .ب.ص
il.co.youb@ayoub

 20200  شفاعمرو العين 986793-04:تلفاآس خطيب عمر غراف آالسيك
 ريفاخ ايغال آفاق

 
 ورور ربى

 6199119-03: هاتف
 5797774-03:فاآس
 6989659-050: خليوي

براك بني 2183 .ب.ص 17 ونغوري بن
51292 

 il.co.Cezar@otental 7300617-054: خليوي سالم أبو سيزار إستشارة
 مديا يارا
 برسوم يارا

 

 زعبي باهر
 زعبي باسل

 6466131-04: هاتف
 6464479-04: فاآس
 6336999-050: خليوي

 الناصرة 604/11
il.co.Admin@Yara 

TRIO عوض أديب 
 دبينا ماريا

 6088888-03:هاتف
 8674464-04: خليوي

 

 6240866-03: هاتف محاجنة عبد أسواق
 6240867-03: فاآس

 

GOOD فرح رائد 
 

 8511090-04: هاتف
 8510414-04: فاآس

 

 046112227: هاتف مصطفى فادي مرحبا
 6111040-04 :فاآس

 

 فواخري أشرف اآسلنت
 ريناوي عروب

 8515885-04: هاتف 
 7295790-050: خليوي
 5552360-052 :خليوي

 35663 حيفا ب 57 غوريون بن جادة
com.excellentma.ww
com.fo@excellentma

 6568766-04: هاتف مزاوي فضول لإلعالن مزاوي
 6562197-04: فاآس

 

 6020328-04: هاتف مشعور افيد في دأن مشعور
 6454402-04 :فاآس

 2411. ب.ص
 16101 الناصرة

  4732481-054: خليوي حكيم رمزي أرابليك

  4422663-050: خليوي الشيخ أبو عزمي الندى

  6456597-04: هاتف  ألوان

 غان رمات 7 باجيرنو أحيم 6119822-03: هاتف حصادية موسى سكتورس - بوبليسيس
 الخالق عبد أحمد لإلعالن سما

 مصالحة محمد
 6577640-04: هاتف
 5537543-052: خليوي
 5633309-050: خليوي

 الصداقة بيت عمارة
 الناصرة

 مستشار – براند نيو
 وعالقات استراتيجي

 عامة

 6021889-04 :هاتف فّراج سليمان
 5679502-054: خليوي

عيلي نتسيرت ،يونا هار ،22407 .ب.ص
il.net.newbrand@zahav 

com.wi@hotmailhilipeliekalda 8811313-050: خليوي تسويقي مستشار آلداوي ايلي – فيليب
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 غرافي تصميم
 
 

 العنوان هاتف المكتب  االسم
 حيفا 33 غوريون بن جادة excellent 050-7295790 فواخري أشرف

il.net.ashrafss@netvision
 6563062-04:تلفاآس Hk desigen قبطي هبة

050-5708623 
 16000 الناصرة 6030/10 شارع
 2017 .ب.ص

com.Hkdesigen_studio@yahoo 

 33727 حيفا ، 51 هلل شارع 7449988-054  واآيم وائل
 8526817-04  شربجي ظافر

054-5592988 
 حيفا 6950 ب.ص 75 رعنان شارع

il.net.@netvision1Majdart
  فسوطة 7080678-054  خوري حبيب
  8934330-052  تابري آمال

com.@hotmail61Munewersalem 4624731-054 المقال فصل سالم منّور
il.co.munirk@yahala 5649618-050 العرب آل قزموز منير
  2660323-052  وطب نزار

 72222 الرملة 19 زآريا شارع 5845186-050 بوبليسيس عازر نظر
  5746030-050  مواسي رامي

  4256484-054  ديك رشاد

 اختصاصية جمالية، رال
 الطراز تصميم في

 16000 الناصرة 342 .ب.ص 4800143-052 10 القنال
com.@hotmail24Rula

 حيفا 34 هلل شارع 7213007-050  الياس شربل
com.elias@gmail.Sharbel

 8514031-04  فرح مطانس
052-5505883 

 حيفا 38 الوادي شارع
il.net.metanes@netvision

  3048402-050 بوبليسيس سليم شادي
 
 
 

 دور نشر
 

 عباسي صالح حيفا
054-7700092 

 شيء آل مكتبة

 األمل مطبعة 9370083-03: هاتف قاسم آفر
 عيليت نتسيرت

il.net.daralelham@netvision
04-6014425 

052-8934330 
 اإللهام دار
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 مسارح، فرق ومراآز فنية
 

 
 مكان/ المسرح اسم المنسق هاتف فاآس  العنوان

 العرض
 20173 سخنين  123 .ب.ص

il.net.aljawal@netvision 
com.@yahoo73aljawal

04-6743336 052-4207509 
04-6740225 

 الجوال مسرح ريا أبو عادل

 اللجون مسرح عّباس غسان 052-3245606  
 6516147-04 6516147-04 16930 آفرآنا ،879 .ب.ص

050-7238027 
 الثقافة مسرح جمعية عواودة راتب

 9885154-04 30055 الرامة ،190 .ب.ص
04-9880397 
04-9880997 

054-4467305 
04-9885154 

 

 األرز مسرح الدوحة نبيل

 6223218-050 5180851-03  أبيب تل يافا ،27382 .ب.ص
052-3607500 

 السرايا مسرح مدير - جهشان أديب

 9913834-04 9813734-04 عكا ،1فايتسمان شارع
054-4477628 

 عكا مسرح مرآز مدير - يوسف موني

 9985172-08  85465 النقب متنقل بريد اشكول .أ.م
08-9985175 

 - آرسوتسكي ألون
  مدير

 النقب مسرح

 31090 حيفا ،9044 .ب.ص
 )القاعات (2 الخوري شارع
 )المكاتب (9 يهودا بار شارع

com.midan-almidan@al
il.net.almidan@netvision

04-8641873 04-8641871/2 
04-8664121 

 الميدان مسرح ضو سليم
 العربي المسرح جمعية
 اسرائيل في

 31044 حيفا ،9557 .ب.ص
com.jbeneh@hotmail

 31095 حيفا 32 عباس شارع

04-8517181 
 

04-8532107/8 
050-5297602 

 مدير - خوري سمير
 

 جبينة مسرح

 5315030-050 6572654-04 16124 الناصرة ،2537 .ب.ص
04-6563852 

 للتربية الند عود جمعية حنا أبو هشام
 والفنية يقيةالموس

 4579729-054 6418129-04 16930 آنا آفر  ،955 .ب.ص
04-6518707 

054-4253314 

  - خشيبون حبيب
 خشيبون فريال

  للرقص سلمى فرقة

 9421 .ب.ص
 35662 حيفا 2 هجيفن شارع

bhagefen@netvision.net.il 

04-8529166  04-8525252  
 

 نائب – فار هاني
 مدير

 الكرمة بيت مسرح

 2942223-050  الناصرة 38/5082 اليزبك ةحار
04-6013663 

 الحنين مسرح نويصر لطف

 زمن فرقة فودي سهيل 7445775-050   القديمة عكا 12/17 رقم شارع
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 آاتبات/ آتاب
 

 ة/الكاتب اسم هاتف العنوان

  سعيد محمد 9946251-04 24930 طمرة ،1173 .ب.ص
 ةشحاد إدمون 6554646-04 16000 الناصرة

 بدران أحمد 5412143-050 24963 آابول ،734 .ب.ص
 درويش أحمد 9962075-04 25105 جديدة

 سليمان أحمد 9917629-04 عكا 1184 .ب.ص ،16/7 هعتسمئوت شارع

 إغبارية أيمن 6312958-04 30010 الفحم أم ،الميدان حي

 تابري إلهام 6553436-04 16000الناصرة ،14 رقم بيت ،118 .ب.ص

 عطااهللا الياس 9962582-04 24980 ياسيف آفر ،777 .ب.ص

 إدريس غادة 7992366-09 40400 المثلث الطيبة ،2050.ب.ص
 منصور جوني 8523758-04 5 رقم شتيرن يئير شارع

 عراقي جهاد 8228342-04  حيفا ،47 دافيد رزيئيل شارع
 عرفات جميل 6517083-054 16967 المشهد

 يحيى حاج غسان 7996323-09 40400 ثلثالم الطيبة ،2022 .ب.ص

  دبيات غريس 6519531-04 16930 آفرآنا

 خوري جريس 6411021-04 16950 طرعان

 حنا أبو حنا .د 8527478-04 1/47 حّجار المطران شارع
 حسين نديم .د 8392179-04 30090 ،عسفيا302 .ب.ص

 هيبي احمد .د 5268167-050  آابول
 يوسف حبيب .د 7545619-050 17100 عيليت يرتنتس 45 هألونيم شارع
 عزايزة خالد .د 6702636-04 16910 دبورية ،104 .ب.ص

 حداد ماري .د 6556030-04 17000 عيليت نتسيرت ،2/13 ايريس شارع
 فنة أبو محمود .د 6352270-04 30075 قرع آفر ،2032 .ب.ص
 ليمّخو سليم .د 9962162-04 24908 ياسيف آفر ،553 .ب.ص
 مواسي فاروق .د 631231-04 30100 الغربية باقة
 عكاوي ديب .د 6411507-054 25110 جديدة ،287 .ب.ص
 زاهر يدها 8392023-04 30070 عسفيا ،374  .ب.ص

 قبالن هيام 8390780-04 30090 عسفيا ،1009 .ب.ص
 وهبة وهيب 8393814-04 الكرمل دالية
 أيوب وليد 9905937-04 20137 نحف

 شالعطة وليد 7513785-050 20173 سخنين 1224 .ب.ص

 دعيم زهير 9866146-04 30012 عبلين  2007.ب.ص

 الناشف زآي 7991971-09 40400 الطيبة ،449 .ب.ص

 جوعية حاتم 6781717-04 14930 المغار ،427 .ب.ص

 حمزة حسين 2850711-052 نجيدات - البعينة ،214 .ب.ص

 ابراهيم حنا 9987644-04 20189 البعنة ،2021 .ب.ص

 فوراني فتحي 8537081-04 31095 حيفا 9549 ب.ص

 مصالحة لؤي 6351379-04 30075 قرع آفر ،1029 .ب.ص

 عليان ماجد 9987644-04 20189 البعنة ،21 .ب.ص

 صاللحة مالك 9802064-04 24990 جن بيت ،149.ب.ص
 حسيسي مجيد 8396113-04 30056 الكرمل دالية ،4263.ب.ص ، الصواني شارع

 قسيس مها 9986704-04 30055 الرامة ،243 .ب.ص

 غنايم محمود 6385648-04 30100 الغربية باقة ،91 .ب.ص

 نّفاع محمد 9803089-04 جن بيت  ،117 .ب.ص

 ضاهر منى 6579842-04 16000 الناصرة ،2128 .ب.ص
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 ة/الكاتب اسم هاتف العنوان
 الحاج منيب 9962849-04 25105 جديدة ،109 .ب.ص

 مراد مصطفى 6564869-04 16955 الناصرة يافة ،928 .ب.ص

 مرار مصطفى 9396437-03 44100 آفارسابا ،49 .ب.ص

 شلبية معين 6781092-04 14930 المغار ،488 .ب.ص

 خاليلة مرشد 6746496-04 20173 سخنين ،4098 .ب.ص

 رجب وأب محمد 6577163-04 الناصرة 38/5026 الكروم، شارع
 مصالحة محمود 6701301-054  دبورية
 صح محمود 6741218-04 24945 عرابة
 خطيب ملحم 8394869-04 30056 الكرمل دالية ،5465 .ب.ص

 لّبس نائلة 6564021-04 16000 الناصرة ،6395 .ب.ص

 جبارين نبيهة 6596142-04 30920 زلفة ،232 .ب.ص

  طنوس يلنب 6785132-04 14930 المغار ،118 .ب.ص

 عودة نبيل 7764681-050 16000 الناصرة ،10705 .ب.ص
 صعب نجيب 9962648-04 24905 سنان أبو
 خوري نداء 9870622-04 25170 فسوطة ،159 .ب.ص

 عرموش نهاية 9948519-04  طمرة
 داموني نهاية 9860180-04 20200 شفاعمرو ،648 .ب.ص

 قعوار نهى 6556140-04 16100 الناصرة ،39 .ب.ص

 خيط أبو نسيم 7938557-09 44915 الطيرة ،2653 .ب.ص

  مسعد نقوال 3333335-052  الناصرة يافة ،78 .ب.ص

 زيادنة صالح 9919923-08 85357 رهط ،247 .ب.ص

 علي صالح 675843-04 15165 هيردين عيمق آتسير، تل آيبوتس

 جبران سالم 6578906-04 16000 الناصرة ،333 .ب.ص

 24914 البقيعة 937 .ب.ص
com.Mhana_sami@yahoo

04-9979806 
050-7666607 

 مهنا شريف سامي

 خير سامر 6785401-04 14930 المغار ،568 .ب.ص

 آيوان سهيل 6423322-054 20189 الكروم مجد
 آاملي سيد 6792681-04 ترشيحا

 أنقر سليم 7993227-09 40400 مثلثال الطيبة ،4067 .ب.ص
 بكرية سلمان 3453202-052 24914 البقيعة ،181 .ب.ص
 دغش سلمان 6784096-04 14930 المغار ،738 .ب.ص
 ناطور سلمان 3044425-052 الكرمل دالية 5187 .ب.ص

 القاسم سميح 5223190-050 الرامة
 ناطور سميح 8394103-04 الكرمل دالية ،107 .ب.ص

 حيا أبو سعيد 2415654-052 24990 جن بيت ،1248 .ب.ص

 دغش صفاء 6784940-04 24973 حنا دير ،1806 .ب.ص
 خالد عاطف 9084508-04 شعب
  خطيب عايدة 9866323-04 20200 شفاعمرو ،الميدان شارع

 خوالد عالية 9886469-04 20165 شعب ،256 .ب.ص

 راس أبو الرازق عبد 8781040-09 قلنسوة  ،2723 .ب.ص

 عيشان عبداهللا 9964343-04  25105 المكر - جديدة
 طرابشة عدنان 6781221-04 14930 المغار ،671 .ب.ص

 زعبي عمر 6463684-04 16000 الناصرة ،3176 .ب.ص

 جبر عطااهللا 6564897-054 16000 ،3/201 الناصرة
 دعيم عيد 9860150-04 30012 عبلين ،1261 .ب.ص

 فالح علي 9976685-04 25188 عآفرسمي ،263 .ب.ص

 الدين علم بدرية 8394089-04 30056 الكرمل دالية ،4168 .ب.ص ،44' ب 6 شارع

 شليوط عفيف 8552333-04 35053 حيفا ،11 هيروك شارع

 إشتيوي فداء 6461928-04 16920 إآسال ،1040 .ب.ص
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 ة/الكاتب اسم هاتف العنوان
 حسين دفؤا 9977389-04  حرفيش ،1026 .ب.ص

 القاسم فتحي 6556140-04 16100 الناصرة ،195 .ب.ص

 ابراهيم آاظم 6268451-050 30100 ،الغربية باقة
 بطحيش راجي 6552449-04 16000 الناصرة ،9 رقم ،302 شارع

 يحيى رافع 6464491-04 16920 إآسال  138 .ب.ص
 زيدان رقية 8743365-09 38828 زيمر ،928 .ب.ص

 الماضي رشدي 8536332-04 33303 حيفا ،17 لفونتين شارع

 آامل رياض 6551553-04 16000 الناصرة ، 3008 .ب.ص ،9/8 شنللر شارع

 عودة ريتا 6550277-04 16000 الناصرة ،10752 .ب.ص

 عروق شوقية 7938416-09 المثلث الطيرة ،696 .ب.ص
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 )وسينما تمثيل موسيقى،  (ات/انوننف

  العمل مجال الشخصي  االسم خليوي/فاآس/هاتفال رقم العنوان
 :موسيقى أوبرا مغنية مصالحة، إيناس 052-3333971 
  ومغني عازف مرعب، ألبير 050-7628090 
 24908 ياسيف آفر 542 .ب.ص

il.net.Murkus_a@netvision
 5811768-054: خليوي
 9966127-04: فاآس

  مطربة مرقس، أمل

  موسيقى يش،درو وسالم جورج 050-5662138 
 16000 الناصرة  4/46 شنللر شارع

 
 7407016-054: خليوي
 6560785-04: هاتف

 موسيقي مؤلف/ جبران وسام
 أورآسترالي وقائد

 

 8620093-04: هاتف 
 8596788-04: هاتف

  مغني/ فرنسيس زهير

  أيوب غازي 8577277-052: خليوي 
 عود وعازف ملحن/ عزام الءع 5695108-054 :خليوي 33091 حيفا 10 روبين زقاق

 ومطرب
 

  أيوب جالل 4517608-054: خليوي 
 4743040-052: خليوي 16000 الناصرة 2288 ب.ص

 6467077-04: تلفاآس
  مطرب نقوال، أبو خليل

 مغني خليفة، عيسى (E خليفة 050-8293939 
 )راب

 

 8613343-050 24967 ميكود يرآا 405 .ب.ص
054-3039244 

  ازفع حبيش يوسف

 الناصرة الورود حي 8032 ب.ص
info.karem@karem

 موسيقي انتاج (مطر آارم 054-5996996
 )ستوديو وصاحب

 

  مغني سليمان، آمال 054-4510136 
  القديمة يافا 17/12 رقم شارع

050-6445363 
 "وّلعت "فرقة
 فودي خير

 

  
050-2141102 

 " خلص "الروك فرقة
 أطرش جوزيف

 

 " هاإليام شوفو "فرقة 052-8717471 
 بالن ألبير

 

  مغني حلبي، ماهر 052-2477032 
  مغنية عوض، ميرا 052-6377317 
 عكا 1 فايتسمان 1113 .ب.ص

com.faresroby@gmail
   عازف روبي، فارس 054-5948142

com.rim@rimdbanna 054-4419012 
04-6552176 

  مغنية بنا، ريم

 صاحب ،مغني (حداد ريمون 050-7505790 
 )استوديو

 

 اللد 2/47128  هحشمونئيم شارع
com.r@gmail48Dam

054-5278213 
08-9251304 

  راب مغني نّفار، تامر
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  العمل مجال الشخصي  االسم خليوي/فاآس/هاتفال رقم العنوان

 ات/ممثلون
  قدورة ابراهيم 8631321-050 عكا" ج "مدخل 18/7 هرتسل
 35056 حيفا' أ23 ماير شارع
com.osamamasri@gmail 

il.co.tfaneen.www 

050-5235555 
04-8520372 

 ،صحفي ،ممثل ،مصري أسامة
 مسرحّي

 

  شيتي إياد 052-3302196 
  سالمة ايهاب 050-8508071 
  ممثل ،نّحاس نأيم 052-2923274 
  ايقاع عازف/ حبيب الياس 054-3013601 
 ايقاع، عازف/ سني أبو لؤي 050-7105430 

 وجاز آالسيكية موسيقى
 

 صوت مهندس/ سني أبو عماد 050-6591311 
 جيتار وعازف

 

  آمان عازف/ مّخول يوسف 052-6604104 
  خوري أآرم 052-2485316 

com.ashrafbarhoum@hotmail   ممثل ،برهوم أشرف 054-4997549
  داهود أشرف 050-6538385 

         20200 شفاعمرو
com.@yahoo72Byan 

  عنتير بيان 050-7522221

            يافا 73 ييفت شارع
com.gony@walla 

  عربيد جوني 052-4404155

  عباس غسان 052-3245606 
  بكري دينا 050-6524137 
 050-5949043 

03-6814574 
  سليمان ضرار

 16000 الناصرة الشرقية، الحارة 4055/8
com.@yahoo2Hh_act 

054-5463336 
04-6564412 

  ممثل ،سليمان هشام

  ممثلة ،دبسي الحاج خولة 5637328-050 99761 شمشون متنقل بريد ،شالوم نفيه
  عواد دخال 050-7526403 
  ناطور خليفة 054-4749454 

 8902 ب.ص   31090 حيفا – أ161 اللنبي
com.hannatan@maktoob 

052-3721186 
04-8522357 

  منتج/ ممثل ،شماس حنا

  نجيب طاهر 04-6812253 
  ممثل/ قبطي طارق 4602765-052 16000 الناصرة 4008/3
 4742575-052 35027 حيفا 45 سديه يتسحاق شارع

04-8529658 
  ومخرج ممثل /وردة أبو يوسف

  ومخرج ممثل شقور، آرم 052-3446286 
 16000 الناصرة شنللر 36/5 'أ/5048
 5082/38 اليزبك حارة الحنين مسرح

050-2942223 
04-6013663 

  نويصر لطف

 20189 البعنة  24 .ب.ص
com.akrimohammadb.www 
com.good@hotmail895Mbgood 

052-2588594 
04-9989274 

  منتج مخرج/ممثل ،بكري محمد

 الناصرة 2711 .ب.ص 4011/30
com.manadre@hotmail 

 منادرة – اهللا عوض محمد 054-7207317
 الخيال مسرح

 

  زيغا أبو محمود 050-7439735 
  قدح محمود 04-9863559 
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  العمل مجال الشخصي  االسم خليوي/فاآس/هاتفال رقم العنوان

 ات/ممثلون
  ممثل مصري، ميسرة 6944433-050 عكا 11/69 القديمة عكا 1149 .ب.ص
 4307400-052 حيفا

04-8311172 
  خوري مكرم

  شريدي نظام 054-4970783 
 03-5084566 

050-2749072 
  عيسى اننورم

 2250 .ب.ص ، آابول
com.Nisreenfaour@hotmail

04-9944898 
050-8777628 

  علي فاعور نسرين

 20189 البعنة  24 .ب.ص
com.salehbakri@yahoo

  ممثل بكري، صالح 052-8706349

 68147 يافا 6 فلنسيا شارع
il.etn.suheilh@zahav

03-6819284 
050-6236531 

  حداد سهيل

 حيفا – 18 هشالوم شارع
com.Salim_daw@yahoo

052-5672585 
04-8679738 

 مخرج منتج ممثل، ضو، سليم
 

 

 الكرمل دالية 5187 .ب.ص
com.dar@hotmailsalmanma

052-3044425 
04-8393043 

 8510721-04: فاآس

 آاتب ناطور، سلمان
 مسرحي/سيناريو

 

 20200 شفاعمرو 328 ب.ص
il.net.012resalah@

052-4822554 
 9861199-04: فاآس

  سالمة سعيد

 حيفا 46/10 مسادة شارع
com.amerhlehel@gmail

  ممثل حليحل، عامر 054-5982274

  ممثل زعبي، عاصم 3485123-052 16430 الناصرة الورود حي 5784 .ب.ص

  25105 جديدة 31 .ب.ص
com.alae@iscar

  بقاعي عالء 050-6537326

  سليمان علي 054-4530022 
com.Rawda_s@hotmail   سليمان روضة 052-2814988

 30056 الكرمل دالية 5114 .ب.ص
com.grengosh@yahoo

054-7561777 
04-8394107 

  ممثل الدين، فخر شادي

 :مخرجون
  مراعنة ابتسام 052-2448245 
 7767619-054 الناصرة 10762 .ب.ص

04-6467138 
  ومنتج مخرج سلطي، ايهاب

  حيفا أ169 اللنبي شارع
il.o@netvisionjolian

054-5898285 
04-8520175 

ممثل/ منتج ،خميس -مير جوليانو  

 24930 ميكود طمرة 3444 .ب.ص
el.net.alyamamp@zahav

054-7882741 
04-9949111 

 حباص ،منتج ادريس، خالد
 اليمامة .ض.م انتاج شرآة

 

  كريب منير 050-6524138 
  منتج عازر، نبيل 2836938-052 حيفا - الفرنسي الكرمل 8 زئيب شارع

  الناصرة 1646/ شنللر
il.net.kazmouz@smile

  محرر/ مخرج قزموز، نبيل 050-2202486

 الناصرة 8851 .ب.ص  المطران حي
tv.alarz@alarz 

com.alarztv@hotmail
 tv.nizar@alarz 

052-2855400 
04-6553304 

 ومنتج مخرج – يونس نزار
 

 

  زعبي سامح 054-8180972 
 الفرنسي  الكرمل 39075 حيفا ،46 بيلغ إدموند

        com.suhaarraf@hotmail
052-2784209 
04-8598558 

/ سيناريو آاتبة عّراف، سهى
 مخرجة
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  العمل مجال الشخصي  االسم خليوي/فاآس/هاتفال رقم العنوان

 :مخرجون
 17500 عيليت نتسيرت 828 ب.ص

il.co.shadib@walla
 ومنتج مخرج/ بطحيش شادي 054-4516706

 التلفزيون قناة في برامج ومحرر
 التعليمي

 

  نّصار علي 050-5209737 
 16000 الناصرة 9257 ب.ص

net.anpro@bezeqint
052-6577200 
04-6576322 

  برآات عنان
 للسينما العربية المدرسة مدير

 

 2 الكرمة بيت
com.Kasem_shaaban@yahoo

050-7333308 
 18554955: فاآس

  شعبان قاسم

  مخرج قزموز، ربيع 8648781-050 الناصرة 46/16 شنللر
 حيفا 5 بيت ،49درسفوس شارع

com.dahdal@hotmail-Ronny
054-7614116 
050-6825583 

  منتج/ مخرج دحدل، روني

  صّباح رقية 054-5927371 
  مصاروة رياض 054-5419255 
   13872 الجش 314 .ب.ص

com.rimaessa@hotmail
/ سيناريو آاتبة عيسى ريما 054-5729960

 مخرجة
 

 :إضاءة ادريس عفيف 052-2437892 
 حيفا 5أ هس شارع

com.@gmail2Hannaash
 ديكور مصمم حنا أشرف 054-5663417

 :مسرحي
  خمرة نزار 3345536-052 حيفا
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 والتمثيل الفن في العامالت النساء
 
 

 االسم هاتف فاآس العنوان
 30898 الفريديس 616 .ب.ص

com.@hotmail8smily
04-6392335 04-6392335 

052-4482645 
  مراعنة ابتسام

 9508 .ب.ص 15  شارع 31094 حيفا
com.@hotmail255suelen

04-8536955 
 

04-8536955 
050-7370059 

 الزلف أبو إيلين

 عّراف الهام 054-4633188  
com.@hotmail8amalka      جن بيت   قيس آمال 04-8664121 

 مرقس أمل 052-3811768  
 16101 الناصرة 251 .ب.ص

il.net.r_kndlft@netvision
 04-6554565 

052-2652190 
  قندلفت حبيبي جهينة

 613 .ب.ص الغربية، البقيعة
com.infectorcarlos@hotmail

04-9975940 
 

04-9975940 
052-2410318 

  خوري دوريس

com.wedadatallah@hotmail  04-6551097 
050-5448280 

 اهللا عطا مجيد وداد

 .حيفا أ،/15 رقم لحم بيت شارع
il.net.valan@netvision

04-8314002 
 

04-8333516 
052-3635697 

  عقصة أبو فلنتينا

 16000 الناصرة 2170 .ب.ص
com.zahairasabbagh@maktoob

04-6468653 
 

04-6468653 
 

 صّباغ زهيرة

 24205 .ب.ص حيفا،
 91240 هتسوفيم، هار ، القدس جامعة

  حسين أبو حنان 02-5327130 

 بقاعي لبنى 054-4461925  
 6466631-04  الناصرة

054-4502293 
  خوري سمير لميس

 30055 ميكود الرامة ،243 .ب.ص
com.mahacassis@yahoo

04-9986704 
 

04-9986704 
050-5904011 

  قسيس مها

 30055 ميكود الرامة 25 .ب.ص
net.awad-mira@anwar

 050-6575740 
 

  عوض ميرا

 9964892-04  24908 ميكود آفرياسيف 3412 .ب.ص
054-4669528 

  مرقس منال

 6453691-04  16000 ميكود الناصرة 6626 .ب.ص
050-5662589 

  زعبي منار

 99658 .ب.ص حيفا،
 

 052-3345539 
052-2357824 

  يمابراه نجدية

 16103 ميكود  الناصرة 372 .ب.ص
com.nadahmdi@rannet

 050-5554326 
 

  اليسير ندى

 9860180-04 20200 ميكود شفاعمرو 648 .ب.ص
 

04-9860180 
054-7248109 

  داموني نهاي

 قعوار نهى 5918286-050  16100 ميكود الناصرة 39 .ب.ص

 2250 .ب.ص ، آابول
com.Nisreenfaour@hotmail

04-9944898 
 

04-9944898 
050-8777628 

  علي فاعور نسرين

 خطيب صافيناز 4802915-054   حيفا ،10 العتيقة زقاق

 آاحلي سيسيل 8451010-050  420 .ب.ص الناصرة،

 35510 يفاح 4/11 حلفون هراف
com.salwanakkara@hotmail

04-8522791 
 

  نقارة سلوى 
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 االسم هاتف فاآس العنوان

 16930 ميكود آنا آفر 955 .ب.ص
com.khsalma@hotmail

04-6418129 
 

04-6418129 
054-5552838 

  خشيبون سلمى

  حديد عنات 5303399-054  30056 ميكود الكرمل دالية 3563 .ب.ص
 عابدي عرين 8727202-052  حيفا الميدان، مسرح
9946039-04 .طمرة   دياب فاطمة 04-9946039

 16000  الناصرة ،8862 .ب.ص
com.fatenkho@yahoo

 052-8245966 
 

 خوري فاتن

 132 .ب.ص عيلبون
 

04-6784091 04-6789780 
054-7705136 

  زريق آميليا

 31462 ميكود حيفا 46311 .ب.ص
com.@hotmail60ragaab

 054-4707684 
 

  بكرية أحمد رجاء

 31043 ميكود حيفا ،4396 .ب.ص
com.rawda_f@hotmail

 052-2814988 
 

  سليمان روضة

 بنا ريم 6552176-04  الناصرة
  عودة ريتا 6550277-04  10752 .ب.ص النمساوي  شارع الناصرة،

 بشارات رنين 053-3202936  
  غنادري تانيا 7709390-054   شنللر حي الناصرة،

 
 حفالت متعهدو

 
 اسم الفرقة المسؤول الهاتف الخليوي البيت العنوان والبريد األلكتروني

com.indimaj@walla بيت: 
04-9882474 

 "واإلعالم لإلنتاج إندماج"  قاسم وطن 052-3741466
 )إنتاج مكتب(

 زهير 8555055-04  حيفا
 لوسيا

 أروما

 33316 حيفا 31 يةالصهيون جادة
com.@gmail67Fozisaeed 

 052-6836862 
054-5586249 

 سعيد فوزي
 

 سعيد فوزي
 ترفيهية وخدمات مهرج
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 ات/ورسامون ات/تشكيليون ات/فنانون
 
 
 العنوان هاتف التخصص االسم
  8644048-04 رسام نوباني ابراهيم

054-6542061 
 25105 المكر  502 .ب.ص

 حيفا 5 سالونيكي آهيالت
 30026 عرعرة 4793484-054 رسام  بويرات أحمد
 25230 المزرعة 8657945-052 رسام عوض أحمد
 9940492-04 رسام آنعان أحمد

052-8785328 
 24930 طمرة  4007 .ب.ص

 فاحي 42/1 هتورن شارع 7391150-054 العربي الخط في فنان زعبي أحمد
 الناصرة 4770100-052 رسامة رزق ايزيس
 9081398-04 رسام سعيد أسامة

054-4850675 
 20137 نحف

 حيفا 33 غوريون بن جادة 050 -7295790  رسام فواخري أشرف
 8392018-04 بيزنطي رسم روحانا سمير األب

054-2092018 
 30056 عسفيا 1924 .ب.ص

 92222 الرملة 19 ريازآ شارع 9223119-08 رسامة  عازر اميلي
 8526978-04 رسامة آرآبي إيرينا

050-8641112 
 45 عباس 35378 حيفا

  عكا 050 -57912141 رسامة حميد أبو ايمان
com.imansea@hotmail

  16000 الناصرة  713/14 رقم شارع 6579233-04 رسامة عودة إيمان
 6351919-04 وآراميكا رسم ملحم بثينة

054-4614900 
 30026 عرعرة  185 .ب.ص
 

 يافا 10 الزبرغر 052 -2533709 رسام ربيع أبو بشير
 حيفا 16 بنوفمبر شنايم 5316092-050 رسامة عّزام نصر تريز
   جولس 3429887-052 رسام حسن جمال
 9866426-04 رسامة عّبود جمانة

052-4226565 
 20200 شفاعمرو  248/4 الفوار

 
 9847372-04 رسام  عمرية جميل

050-8853276 
 31 .ب.ص 20400 إبطن

 6554565-04 ةرسام حبيبي جهينة
052-2652190 

 251 .ب.ص  الناصرة

 شمس مجدل 6983096-04 رسام خاطر حسن
 الشرقية الحارة – الناصرة 6575996-04 آراميكا الفاخورة - مسمار حنا
 6785589-04 رسامة يوسف رضا نحنا

04-6783514 
 16972 عيلبون 213 .ب.ص

 5327130-02 رسامة حسين أبو يوسف حنان
052-3254748 

 القدس/ 30100 الفحم أم

 الناصرة 5757287-050 رسامة حامد خزيمة
 9945019-04 نحات رسام رّيان خليل

054-3063553 
 24930 طمرة

 اصرةالن 6552245-04 رسام حايك داود
 6352323-04 رسامة  عقل رانية

054-4507733 
 30075 قرع آفر 414. ب.ص

com.raniaakel@gmail
 الكبابير - حيفا 3441323-052 رسامة بكرية رجاء
 9979036-04 رسامة بشارة رنا

054-4615448 
 24959 ترشيحا  5357 .ب.ص
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 العنوان هاتف التخصص االسم
 6386044-04 رسامة مجادلة رندة

04-6381391 
04-6384142 

054-6568083 

 الغربية باقة
 الجماهيري المرآز

 24323 عكا 11 هكلنيت 9917188-04 رسام بدين ريمون
 9862070-04 نحات رسام حرش عزت زاهد

050-7734776 
 59 .ب.ص شفاعمرو

 20200 شفاعمرو 9500024-04 رسام لوسيا زاهي
 9983555-04 رسام  قادري زهدي

050-7116909 
 1594 .ب.ص نحف

com.zauton.www
 9997606-04 رسام حّمود زياد

052-8758171 
 رقم بيت ترشيحا معلوت – الكروم مجد
34 
 7667 .ب.ص

 25105 المكر 7828505-054 رسام  ميعاري ساهر
 6456416-04 رسامة ترشيحا - آاحلي سسيل

050-8451010 
 عيليت نتسيرت 790. ب.ص

 8314488-04 ةرسام مّخول نصر سعاد
050-5260090 

 34644 حيفا 24 هنسي جادة

 6315257-04 رسام شقرة أبو سعيد
052-4440956 

 .ب.ص  -30010 الفحم أم  العرض قاعة
174 

 9946729-04 رسام دياب سالم
052-2802222 

 24930 طمرة  3396 .ب.ص

 9965551-04 رسام سكس سليمان
050-5810904 

 24908 ياسيف آفر 640 .ب.ص

 9978273-04 رسامة فّضول حرب سناء
054-7735904 

 24914 البقيعة

 8333335-04 نحت بشارة فرح صفاء
054-4262418 

 34722 حيفا  56 سولد هنرييتا شارع

 14930 المغار 6780202-04 رسامة  عنيتر سهاد
 24930 طمرة 5580083-054 رسام  رومي أبو شاآر
 قدسال/عكا 6826586-050 رسام بكري ضرار
 8370947-04 غرافيكا شربجي ظافر

054-5592988 
 حيفا 6950 ب.ص 75 رعنان

il.net.@netvision1Majdart
 30010 الفحم أم 4515946-052 رسام  خليفة عادل
 8531636-050 رسام طه التمام عبد

 9071647-03:فاآس
 39940 قاسم آفر

 8514735-04 رسام عابدي بدع
052-8774636 

 13 حداد شارع – حيفا

 لندن/ حيفا 2744536-052 رسام ديبي عيسى
 9223119-08 رسام  عازر فايق

050-5669489 
  72222 الرملة 19 زآريا شارع

  الشبلي عرب 9019050-050 رسامة شبلي) آسيا (فاطمة
 24930 طمرة 7265215-054 رسامة رومي أبو فاطمة
 ايطاليا   -20200 شفاعمرو 5848200-050 رسامة سمرة أبو فاطمة
 30100 الفحم أم 052 -5439321 رسام شقرة أبو فريد

 رزق فيوليت
 

 9283672-08 رسامة
04-8534669 

050-7334442 

 السبع بئر – حيفا
 83 هنيجف تحتسيلت  -  شالوم نفيه

 6552324-04 رسام  خليلية قاسم
050-7996766 

 16000 الناصرة  3047/7 رقم عشار

 9961783-04 رسام ملحم آمال
052-5282303 

 24908 ياسيف آفر
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 العنوان هاتف التخصص االسم
 30090 عسفيا  1419 .ب.ص 054 -6336377  رسام ضو آميل
 20200 شفاعمرو 8785300-052 رسامة نصراهللا بحوث لنا

 30355 الرامة 8785300-052 رسام دوخي لؤي
 6453556-04 رسامة خميس لىلي

04-6554127 
 16940 الرينة

 6566108-04 رسامة غنيم ماجدة
052-4844802 

 الناصرة

 6281007-04 رسامة علي قعدان ماريا
052-8727180 

 24 طمرة 2005. ب.ص

 حيفا 9421 .ب.ص الكرمة بيت 8525252-04 رسام أحمد سيد مأمون
 9867681-04 رسام صفوري نعمة ماهر

052-5256257 
 20200 شفاعمرو  – الميدان حي

 9861119-04 رسام شلبك محمد
052-5239449 

 20200 شفاعمرو – األخضر الحي

 8674448-04 رسام فضل محمد
054-6952020 

 حيفا ،4 هشيمش شارع

 6353474-04 أرابيسك آلش محمد
050-5655531 

 30075 قرع آفر

 24914 القديمة البقيعة  173 .ب.ص 5855279-04 ونحات رسام فضول محمود
 6980402-04 آراميكا عيسى مرفت

052-8246905 
 13872 الجش 314. .ب.ص 

 9944764-04 رسام الهيجاء أبو مروان
052-5693388 

 24930 طمرة

 24930 طمرة 9942617-04 رسامة سهلة دياب منار
 الناصرة 5662589-050   رسامة زعبي منار
 20200 شفاعمرو 7465415-050 رسامة عّبود حليم مها

 57/1 العين حي
 الرملة 8726890-050  أدبيك ميعاد
 6786226-04 رسام سمعان نايف

054-6306195 
 16972 عيلبون  308 .ب.ص

 20200 شفاعمرو 9866553-04 رسام قشقوش نجاح
 6565710-04 رسام آّرام نجيب

04-6572501 
 5060 الناصرة 144/8 

 25170 فسوطة 5447030-050 مةرسا )شاعرة (خوري نداء
 20200 شفاعمرو 8568584-054 رسام جبراهللا نزيه
 6353396-04 رسامة جّمال هدى

052-4341872 
 30026 عرعرة

 6430276-077 رسامة زعاترة نمر هويدا
050-5566466 

 الناصرة

 الناصرة 6579639-04  رسامة حنانيا شوفاني هيفاء
 .ب.ص  الفرنسي الثقافي المرآز الناصرة 6560954-04 الناصرة مخلوف ياسمين

1594 
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 الروسية يتحدثون عرب مواطنون
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 الروسية يتحدثون عرب مواطنون

 
 العنوان المهنة هاتف االسم

 جمعيات قائمة" أرباط"
 عربية يهودية

 6315446-04: هاتف
 7441236-050: خليوي

 الفحم أم 7672 .ب.ص 

  6743513-04 :هاتف زبيدات أسامة
 424675-0524: خليوي
 6746586-04: فاآس

 20173  سخنين 4167 .ب.ص محام

 42837 قلنسوة محام 4974714-054: خليوي غزاوي أحمد
 24908 ياسيف آفر 245 .ب.ص صحفي – اقتصادي 0540420988: خليوي سعد أحمد
 44195 المثلث طيرة مهندس 5724187-050: خليوي شبيطة أحمد
 سخنين مهندس 6744777-04: تلفاآس ربيةط أيمن
 24930 طمرة  9941563-04:تلفاآس ياسين أنور
 9588140-04:هاتف فارس أنيس

 9580103-04:فاآس
 ،719 .ب.ص ،4 هنيفح شارع محام

 آرميئيل - الصناعية المنطقة
 9570849-04: هاتف طنوس باسل

 2827843-052: خليوي
 24952 يحاترش 5399 .ب.ص وثائقية أفالم مخرج

com.@yahoo2003t_b_s
 جّمال جول

 7358847-054خليوي
 8679539-04:هاتف
 8679539-04: فاآس

 حيفا ،45611 .ب.ص محام
 

   9582515-04: هاتف شعبان جمال

 6556111-04: هاتف بصول غسان
 6309098-054: خليوي

 آل جريدة في صحفي
 ربالع

 16940 الرينة 125 .ب.ص

  الطيبة عائلة طبيب 7417859-050: خليوي عراقي أحمد .د

 حيفا 44643 ب.ص طبيب 8522930-04: هاتف جّمال أنور .د
 7241477-050: خليوي حصري هيثم .د

 6224477-04: هاتف
 30010 الفحم أم ،7671 .ب.ص طبيب

il.net.@zahav2121adam
 3682498-052:خليوي محاميد زياد .د

 6311540-04: فاآس
 30010 الفحم أم 168 .ب.ص طبيب

 الناصرة الفرنسي المستشفى أسنان طبيبة 6570650-04: هاتف خوري خولة .د

 4500559-054:خليوي متاني حسن .د
 8781198-09:فاآس

 42837 قلنسوة ،2711 .ب.ص طبيب

 6315089-04: هاتف عرافي حسن .د
 3033137-050: خليوي

 مصمص 573 .ب.ص أسنان طبيب

 8780937-09: هاتف تايه نهاد .د
 3805224-052: خليوي

 قلنسوة  1999 .ب.ص أسنان طبيب

 30010 الفحم أم ،168 .ب.ص طبيبة 2368863-052: خليوي  محاميد سارة .د
 حول البحث ثقافة فلسفة 6312041-04: هاتف محاميد عمر .د

 روسيا
 الفحم أم  بيرل  بيت

 8538140-04 :بيت نقوال عيسى .د
 8537187-04: عمل
 8537187-04: فاآس

  حيفا ،9 الوادي شارع طبيب

  حيفا ،21 حلفون هراف شارع طبيب 46906170-054: خليوي الدين زين عصام .د
com.Dr_issamzen@hotmail

 30010  الفحم أم ،7666 .ب.ص طبيب  7500201-050:خليوي إغبارية عفو .د
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 8514917-04: بيت عبيد رائد .د

 4441694-054: خليوي
 7484985-054: خليوي
 8640777-04: فاآس

  حيفا ،169 أللنبي شارع أطفال طبيب

 30010 الفحم أم ،7672 .ب.ص مهندس 7441236-050: خليوي حصري همام
il.net.@zahav1Hammam

  2743897-052:خليوي زيتاوي وائل
 6295006-08: فاآس

  السبع بئر ،129 .ب.ص  محام

 8526978-04: بيت آرآبي وليد
  5530537-050: خليوي
 8510162-04: فاآس

  حيفا ،45 عباس شارع مهندس

 الطيرة محام 4974714-054: خليوي شبيطة وئام
 6311262-04: تلفاآس رفيق زآريا

 7392699-054: خليوي
 30010 الفحم أم 2149 .ب.ص محام

 9081114-04: هاتف مّناع حسين
 9580674-04: فاآس
 4870650-054: خليوي

 20190 الكروم مجد محام
 687 .ب.ص

 30010 الفحم أم  6310351-04: هاتف محاميد حكمت
 6311438-04: تلفاآس مازن يحيى

 7376564-050: خليوي
 نمر الحاج بجانب الرئيس الشارع  محام

 30010 الفحم أم 2394 .ب.ص

 7644183-050: خليوي إغبارية آفاح
 8734184-052: خليوي

 30010 الفحم أم يةمحام

 مصمص - عيرون معاليه محامية 7644183-050: خليوي آّساب آفاح
 9981152-04: هاتف سعد آفاح

 6495609-054: خليوي
 جديدة محامية

 9975842-04: هاتف عقصة أبو لونا
 8378294-052: خليوي

 معليا محامية

 طمرة  9948699-04: هاتف حجازي مجد
 67486666-04: هاتف  يونس أبو محمد

 5270443-050: خليوي
  6741946-04: بيت هاتف

 حيفا في يعمل سخنين، محام

 30010 الفحم أم ،95 .ب.ص نفس علم 2477651-052: خليوي نجيب محمد
 24930 طمرة ،596 .ب.ص محام 9946681-04: هاتف حشمي محمد
 6742035-04:بيت طربية محمد

  5586781-050: خليوي
 6748436-04: فاآس

 20173 سخنين ،1247 .ب.ص محام

 9940579-04:هاتف حّسان محمود
 6948107-050:خليوي
 2960446/7-02: فاآس

 24930 طمرة ،816 .ب.ص محام

 317003-0505: خليوي  عطية نائلة
 8333556-04: فاآس
 2403590-02: فاآس

 حيفا ،8 رقم بيت ،24 شارغوريس يةمحام

 9947702-04: هاتف نجمي سعيد
 9940672-04:فاآس

 24930 طمرة ،17 .ب.ص محام

 حيفا ،28 يوحنا مار شارع محاضرة 5369748-052: خليوي ناصر نهى
 سخنين  6742811-04: هاتف زبيدات نور
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 العنوان المهنة هاتف االسم
 9964147-04:هاتف مرزوق نزيه

 5474104-050: خليوي
 24905 سنان أبو ،1162 .ب.ص محام

 الناصرة نفس علم 7708553-054: خليوي أصيلي نسرين
 8520140-04: بيت شريف سامي

 8507022-04: عمل
 حيفا  محام

 9563501-04:هاتف حّمود صبري
 9563503-04:فاآس

 24967 رآاي ،300 .ب.ص محام

 عامر عادل
 عامر سالم

 صحفي 5497486-050: خليوي
 نفس علم

 قاسم آفر

 24905 سنان أبو ،173 .ب.ص محام 9561781-04: هاتف إيراني عالء
 25110  جديدة ،1444 .ب.ص محام 9996010-04: تلفاآس نجم علي

 4589806-054: خليوي آنانة عمران
 6011505-04: فاآس

 16955 الناصرة ةياف ،165 .ب.ص محام

 9572670-04: هاتف سويد عروة
 7587377-050: خليوي

 البقيعة 

  محامية 7535075-050: خليوي شاهين راوية

 الفحم أم  6310670-04: هاتف محاميد رائد
 6746733-04:هاتف نعامنة رائف

 5464130-052: خليوي
 24945 عرابة محام

 8531510-04: هاتف عبدو شادي
 6363701-050: خليوي

 35377 حيفا  ،11 المتنبي شارع مهندس

 24930 طمرة  9940664-04: هاتف شما عرفات
 ياسيف آفر  9961867-04: هاتف سعد ثابت
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 الدليل تصحيح في المساعدة نرجو
 
 

 يف مساعدتنا نرجو الدليل نصحح لكي الدليل، بهذا اسمهم يدرج لم الذين ات/المختصين آالف يوجد بأنه نعرف نحن
 .الدليل هذا في ترد أن يجب أنها ترون وجمعيات مختصين ألشخاص، التابعة التفاصيل تعبئة

 
 

 :ات/المختصين قائمة لتصحيح

 _____________________________: الكامل االسم

 _____________________: خليوي______________________  : هاتف

 _______________________________________________: العنوان

 _________________________________________: األلكتروني البريد
 

 ___________________: العمل مكان_______________________ : العمل مجال
 
 

 _____________________________: الكامل االسم

 _____________________: خليوي______________________  : هاتف

 _______________________________________________: انالعنو

 _________________________________________: األلكتروني البريد
 

 ___________________: العمل مكان_______________________ : العمل مجال
 
 
 

 ..:ألخ أحزاب حرآات، مؤسسات، لتصحيح

 ___________________: المسؤول المنسق اسم___ _______________________: التنظيم اسم

 _____________________: خليوي______________________  : هاتف

 _______________________________________________: العنوان

 _________________________________________: األلكتروني البريد

 

 ___________________: االتصال مسؤول اسم_____ _____________________: التنظيم اسم

 _____________________: خليوي______________________  : هاتف

 _______________________________________________: العنوان

 _________________________________________: األلكتروني البريد
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 :ات/المختصين قائمة لتصحيح

 _____________________________: الكامل سماال

 _____________________: خليوي______________________  : هاتف

 _______________________________________________: العنوان

 _________________________________________: األلكتروني البريد
 

 ___________________: العمل كانم_______________________ : العمل مجال
 
 

 _____________________________: الكامل االسم

 _____________________: خليوي______________________  : هاتف

 _______________________________________________: العنوان

 _________________________________________: األلكتروني البريد
 
 ___________________: العمل مكان_______________________ : العمل جالم
 
 
 

 ..:ألخ أحزاب حرآات، مؤسسات، لتصحيح

 ___________________: المسؤول المنسق اسم__________________________ : التنظيم اسم

 _____________________: خليوي______________________  : هاتف

 _______________________________________________: العنوان

 _________________________________________: األلكتروني البريد

 

 ___________________: المسؤول المنسق اسم__________________________ : التنظيم اسم

 _____________________: خليوي______________________  : هاتف

 _______________________________________________: العنوان

 _________________________________________: األلكتروني البريد

 
 
 

 :ات/المختصين قائمة لتصحيح

 _____________________________: الكامل االسم

 _____________________: خليوي______________________  : هاتف

 _______________________________________________: العنوان

 _________________________________________: األلكتروني البريد
 

 ___________________: العمل مكان_______________________ : العمل مجال
 
 

 _____________________________: الكامل االسم

 _____________________: خليوي______________________  : هاتف

 _______________________________________________: العنوان
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 _________________________________________: األلكتروني البريد
 

 ___________________: العمل مكان_______________________ : العمل مجال
 
 
 

 ..:ألخ أحزاب حرآات، مؤسسات، لتصحيح

 ___________________: المسؤول المنسق اسم__________________________ : التنظيم اسم

 _____________________: خليوي______________________  : هاتف

 _______________________________________________: العنوان

 _________________________________________: األلكتروني البريد

 

 ___________________: المسؤول المنسق اسم__________________________ : يمالتنظ اسم

 _____________________: خليوي______________________  : هاتف

 _______________________________________________: العنوان

 _________________________________________: األلكتروني البريد

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


