مواقع توفر لقاح كورونا
 رابط خرائط جوجل/ موقع العيادة

 المستشفى/المركز الصحي

https://maps.app.goo.gl/gNKRdFhmq1npxQaZ9

مركز المعارض ببريدة

https://maps.app.goo.gl/SYDAKxaydEWMcR1u7

مركزصحي جنوب الفايزية ببريدة

https://maps.app.goo.gl/9jX5iU62nNfLPhq6A

مركز صحي خضيراء ببريدة

https://maps.app.goo.gl/cveQCpLgRZtvGNXf8

مركزصحي األفق ببريدة

https://maps.app.goo.gl/XFz17YQs3T3894K79

مركز الملك فهد الحضاري بعنيزة

https://maps.app.goo.gl/K3TYZENWUVqzwLSK6

مجمع القصيم التخصصي الطبي بالرس

https://maps.app.goo.gl/e2Mn2955LQpwjzU7A

مركز صحي الزهرة بالبكيرية

https://maps.app.goo.gl/fbQ116p4bBzCNXoq9

مركز صحي الصفراء بالمذنب

https://maps.app.goo.gl/eJZsrFRtduJQ9vg67

مركز صحي الوسطى بالبدائع

https://goo.gl/maps/bcZpNcsBgJkJS1v6A

مركز األمير سلطان الحضاري

https://goo.gl/maps/hC7Jugtt3bZLChNb9

مركز حاكمة الدغارير

https://goo.gl/maps/JhtneUnfvJm9Maeq7

مركز صحي قايم الدش

https://goo.gl/maps/kb4zSBzCtVCqogsC9

مركز صحي شعب الذيب

https://goo.gl/maps/FWEqiX7vbo2M7ckSA

5( )مركز صحي مخطط
)مركز

https://goo.gl/maps/brE6vBCxBdvsiadz8

مركز صحي الكربوس

https://goo.gl/maps/GVLqcFhKHZ8YRuGZ6

مركز صحي الحسيني

https://goo.gl/maps/DhKW2jQKaSMPeYf29

مركز صحي هروب

https://goo.gl/maps/WgbdhiUG2o5Tn8Lj8

مركز صحي الدرب

https://goo.gl/maps/rFMJysnWTsDRNpNv7

مركز صحي ابو عريش الشمالي

https://goo.gl/maps/SNnUSZFyhRFTg37J8

مركز صحي العارضة

https://goo.gl/maps/nU5EkWigievQxpLW7

مركز صحي العيدابي

https://goo.gl/maps/96NxT8Atd2LqkkG47

مركز زبارة صبيا

https://goo.gl/maps/8xSTeXmkwjAVUHxQ8

مركز صحي بني مالك

https://goo.gl/maps/A2g28Fasfwvg9nZ99

مستشفى الملك فهد المركزي

التجمع/المنطقة

القصيم

جازان

https://goo.gl/maps/2DmBaG4WXBVSoPRY6

مستشفى احد المسارحة

https://goo.gl/maps/gMnVYupYrkEujNWE7

مستشفى فيفاء العام

https://goo.gl/maps/sTyhqf6ydSd5vF1e7

مستشفى ضمد العام

https://goo.gl/maps/q64vnD8ENBZ7Z7xT9

مستشفى الريث

https://goo.gl/maps/tfvLkjETMtSQvcc77

مستشفى األمير محمد بن ناصر

https://goo.gl/maps/LRvNWpiQ27Xpq9V79

مستشفى صبياء العام

https://goo.gl/maps/3drKazAsRLtWLBVm9

مستشفى بيش العام

https://goo.gl/maps/KdH45Py8ZbnLB8F78

مستشفى ابو عريش العام

https://goo.gl/maps/5kkwN8MCFJumfgEG6

مستشفى العارضة العام

https://goo.gl/maps/fpNmhehrwVCH3r6J6

مستشفى صامطة العام

https://goo.gl/maps/uEybBiADoaxQG9Bq7

مستشفى فرسان العام

https://www.google.com/maps/
place/26.380141,50.211603

مركز معارض الظهران اكسبو

https://goo.gl/maps/nnNWVrmxVN8AT11s5

(NITI) مركز المعهد الوطني للتدريب الصناعي

https://goo.gl/maps/WVq5zEMQE3D2

مركز مستشفى الملك فيصل العام

https://goo.gl/maps/3efLq18trGJ2

مركز مستشفى األمير سعود بن جلوي

https://goo.gl/maps/fNV4Yd7ro9o

مركز مستشفى العمران العام

https://goo.gl/maps/h8iuWHcQiBBkdQWt5

مركز اللقاحات بالمستشفى الميداني

https://goo.gl/maps/BLR4mRbcntrSoWby9

مركز اللقاحات بخيمة الفحص

https://goo.gl/maps/QM3Uk42FBbvE8SAt9

مركز صحي الحي الجديد بخميس مشيط

https://goo.gl/maps/sHSnpzvK4Xb5hULF9

مركز صحي ال بريد بأحد رفيدة

https://goo.gl/maps/t8WWFtgxDAmpXBaV9

مركز صحي نشيان بالنماص

https://maps.app.goo.gl/znrRMQFoVRzhd5RE8

مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز الصحي
باألحمدية

https://maps.app.goo.gl/36A3bKtUrgVEmNgd9

مركز صحي عتيقة

https://maps.app.goo.gl/iP7f4SfFvNuJLYjV9

مركز صحي الزهره

https://maps.app.goo.gl/4SizjR1LEyuLzpLC9

مركز صحي الحزم

https://maps.app.goo.gl/tE5tSzQKzwaborF2A

3 مركز صحي بدر

https://maps.app.goo.gl/yT1YhdSKvXcekajK8

مركز صحي المنصورة

جازان

المنطقة
الشرقية

األحساء

عسير

الرياض

القنفذة

https://maps.google.com/?q=18.971161,41.313793

مركز تدريب طب األسرة بالقوز

https://maps.app.goo.gl/znrRMQFoVRzhd5RE8

مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز الصحي
باألحمدية

https://maps.app.goo.gl/36A3bKtUrgVEmNgd9

مركز صحي عتيقة

https://maps.app.goo.gl/iP7f4SfFvNuJLYjV9

مركز صحي الزهره

الحدود

https://maps.app.goo.gl/4SizjR1LEyuLzpLC9

مركز صحي الحزم

الشمالية

https://maps.app.goo.gl/tE5tSzQKzwaborF2A

3 مركز صحي بدر

https://maps.app.goo.gl/yT1YhdSKvXcekajK8

مركز صحي المنصورة

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ie=UTF
8&oe=UTF8&msa=0&mid=1QzkPZ1ne4kuvPFjmbI57
w1E3wCU&ll=2%29.95375400000003C40.178132999
999995&z=18

مركز صحي الربوة بسكاكا

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ie=UTF
8&oe=UTF8&msa=0&mid=1QzkPZ1ne4kuvPFjmbI57
w1E3wCU&ll=2%29.95375400000003C40.178132999
999995&z=18

مركز صحي قارا بسكاكا

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ie=UTF
8&oe=UTF8&msa=0&mid=1QzkPZ1ne4kuvPFjmbI57
w1E3wCU&ll=2%29.95375400000003C40.178132999
999995&z=18

مركز صحي الغرب بدومة الجندل

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ie=UTF
8&oe=UTF8&msa=0&mid=1QzkPZ1ne4kuvPFjmbI57
w1E3wCU&ll=2%30.496113200000003C38.203850999
999986&z=18

مركز صحي الصالحية بطبرجل

https://maps.google.
com?q=%D%85%9D%8B%1D%83%9D%8B20%2
%D%8A%7D%84%9D%85%9D%8B%9D8
%A%7D%8B%1D%8B%20%-20%6D%8A7
%D%84%9D%8AA%D%8A%7D%8A%8D8
%B%20%9D%84%9D%84%9D%8BA%D%8B1%D%81%9D%8A%20%9D%8A%7D%84%9D8
%AA%D%8AC%D%8A%7D%8B%1D8%9A%D
%8A%20%9D%8A%7D%84%9D%8B%5D8%9
%6D%8A%7D%8B%9D8%9A%D%8A%9D%8
8C%20%D%85%9D%8AE%D%8B%7D%8B20�%7
%D%8A%7D%84%9D%8B%9D%8B%1
D%88%9D%8A%8D%8A%9D8%8C20%
%D%8B%3D%83%9D%8A%7D%83%9D%8A20%7
72311&ftid=0x1572bb68d4e4b98d:0xd624022620c964
3c&hl=ar-SA&gl=sa&entry=gps&lucs=swa

الجــوف

مركز اللقاحات الرئيسي بمركز المعارض
بسكاكا

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ie=UTF
8&oe=UTF8&msa=0&mid=1QzkPZ1ne4kuvPFjmbI57
w1E3wCU&ll=2%30.496113200000003C38.203850999
999986&z=18

مركز صحي صوير

https://www.google.com/maps?q=Dispensary+farm
s+neighborhood,+Husaybidah,+Al+Qurayyat77455+
&ftid=0x151006690ab6da59:0x405452284a7999e&hl=
en-US&gl=us&entry=gps&shorturl=1

مركز صحي المزارع

القريــات

https://maps.app.goo.gl/cbS823wjEcXKgfRk8

مركز صحي المحجر

https://maps.app.goo.gl/uMx2FSb8B9NQdYpJ6

مركز صحي األمير عبد المجيد

https://goo.gl/maps/LktECSWUKGB7Resd6

المركز الرئيسي للقاح بقاعة الحسام للمؤتمرات

https://goo.gl/maps/xg2c4ZhkBHhBKCc6A

مركز الرعاية األولية بني سار

https://goo.gl/maps/pBDp2kLDnaCxhCRZ8

مركز الرعاية األولية وادي فيق

https://goo.gl/maps/cFr9PxQF2KZmqFmq5

1 مر الرعاية األولية العقيق

https://goo.gl/maps/KeDUc15qJntC3aNNA

2 مركز الرعاية األولية العقيق

https://goo.gl/maps/B72QsmFgbkh9dGkr6

مركز الرعاية األولية العسلة

https://goo.gl/maps/i4J74hEmo3HYG9HP8

مركز الرعاية األولية الحميد

https://goo.gl/maps/ZApAMpvTRrS62XKf7

مركز الرعاية األولية الحكمان

https://goo.gl/maps/oCqRMfJSj9Fvc2K76

مركز الرعاية األولية معشوقة

https://goo.gl/maps/gPt2b2CpR3ffPWLRA

مركز الرعاية األولية بني حسن

https://goo.gl/maps/ibFGsxR5GTntETQW6

مركز الرعاية األولية بيضان

https://goo.gl/maps/4wr5FCZmJTTFDBuWA

مركز الرعاية األولية بلخزمر

https://goo.gl/maps/hp6ZYt8VfUYrh4ys6

مركز الرعاية األولية المندق

https://goo.gl/maps/SPzedTqbB6GSQwmk8

مركز الرعاية األولية غامد الزناد

https://goo.gl/maps/NY3BgU64hdVCrXiz5

مركز الرعاية األولية يبس

https://goo.gl/maps/115CuTHAASUMJeed7

1 مركز الرعاية األولية المخواة

https://goo.gl/maps/JHNHc67o5bW2uuYV9

2 مركز الرعاية األولية المخواة

https://goo.gl/maps/UarpL9B6y1qNZiGBA

مركز الرعاية األولية الحجرة

https://goo.gl/maps/zCPqqiCn87tAcbgN7

مركز الرعاية األولية الجرين

https://goo.gl/maps/fxsUnTjFDzMM7HYq9

مركز الرعاية األولية قلوة

https://goo.gl/maps/Jm8njJPrTDWNJYLK6

مركز الرعاية االولية الشعراء

https://foursquare.com/
v/5c21b834340a58002c0d3e33

مركز اللقاحات ببيشة

https://maps.google.com/?q=19.623512,41.974228

مركز اللقاحات البظاظة

صـحـة جـدة

صـحـة الباحة

صـحـة بيشـة

https://goo.gl/maps/pP74EGS8Zuj1kSV99

مركز صحي العوالي

https://goo.gl/maps/ba1TdN88Dp2bMEv97

2 مركز صحي الشرلئع

https://goo.gl/maps/ksJsc2FaMyzn2PZj9

مركز صحي المعابدة

مكة

https://goo.gl/maps/ZYKrwEF36tQ1zk6z6

مركز صحي التخصصي

المكرمة

https://goo.gl/maps/Mo7Dc8JnJVEyRPpZA

مركز صحي الهنداوية

https://goo.gl/maps/5wJm3EjYovLZewnE9

مركز صحي ملقية

https://goo.gl/maps/dyrqDFUeQgT4LKGX9

مركز صحي البحيرات

https://goo.gl/maps/op84TaCt6gY5coNR7

مركز صحي الشرائع العليا

https://goo.gl/maps/ZZKR2RW8BaPqUrwYA

مركز صحي عين شمس

https://goo.gl/maps/b9ib95Qtk1PqqUjV7

مركز صحي خليص

https://goo.gl/maps/EdHop3mjrS3wb2GS9

مركز صحي القرية

https://goo.gl/maps/yrtio3inyynpYr6G8

مركز لقاح جامعة الطائف

https://goo.gl/maps/RQotYZeTDk4JF6768

مجمع الملك فيصل الطبي

https://goo.gl/maps/nFJtKuXYfr4HutLX9

مستشفى قيا العام

https://goo.gl/maps/qimB6LUN7ZR3PtZz6

مستشفى تربه العام

https://goo.gl/maps/imhFqbeNoggBbupa8

مستشفى الخرمة العام

https://goo.gl/maps/3zfBTGU1v7YpHrbt8

مستشفى رنية العام

https://maps.app.goo.gl/yqc7SpQjexYdUCdu7

مجمع الملك عبد اهلل

https://goo.gl/maps/UHkMNtWBrEvEH18t5

مستشفى الملك عبد العزيز

https://goo.gl/maps/EtH4eQQJkUjjJ1ze8

)مطار الملك عبد العزيز ( القديم
)مطار

https://goo.gl/maps/tGGgSeLAUF9oukPE8

 المساعدية/ مستشفى الوالدة واألطفال بجدة

https://goo.gl/maps/EtH4eQQJkUjjJ1ze8

مستشفى أضم العام

https://goo.gl/maps/3kfRbgbpZDzNjXmt9

مركز صحي أبحر

https://goo.gl/maps/TyP47DF3fJPdVAGf8

مركز صحي البوادي

https://maps.app.goo.gl/gvrgpfsyuVSUZHbB6

مركز صحي الليث

https://goo.gl/maps/UDDPCE1EkRhGMYmU8

مستشفى الميداني

https://maps.app.goo.gl/pgFUrKaJQdZLGRfKA

مركز صحي المرجانية برابغ

صـحـة الطائف

صـحـة جـدة

