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وزارة الصحة العامة    

 مراكز شبكة الرعاية الصحية االولية 

                                                                                                                                                                       
 روط( كز قيد إستيفاء الشامر 10) 264 العدد: 

 

   16 العدد: بيروت مدينة  محافظة 
 

 بريد الكتروني  خليوي  فاكس  هاتف اسم المسؤول  العنوان المؤسسة/االدارة اسم المركز
في   رعاية الصحية األوليةمركز ال

 ي الجامعي مستشفى الكرنتينا الحكوم
   /وزارة الصحة العامة  

 257395-03 443516-01 442105-01 صليبا  كارين صقر الكرنتينا  ادارة عامة 
hgbq@hospitals.gov.lb; 
meet_karen@hotmail.com; 

رعاية الصحية  لل  بيروتإنماء مركز 
 ;cdb@conseilmaronite.org   574157-01 د. رامي الشدياق  الكرنتينا  ة الماروني للجمعيات المجلس العام  األولية 

األشرفية  –  حيلصا ناون أنطسامركز 
 ;dispensaire.stantoine@outlook.com 614966-03 582984-01 442937-01 جوزيف معلوف  االشرفية  للروم الكاثوليك    لجمعية الخيريةا ولية الصحية األللرعاية   –

رعاية  لل يمقاصدمركز الحرج ال
 790110-70 636764-01 633762-01 مروى حرب الحرج مقاصد ال ةيجمع ة األوليالصحية 

horjphc@hotmail.com; 
raniazaatari@hotmail.com; 

رعاية الصحية  لل مركز الظريف الطبي
 األولية 

   –الجمعية الخيرية اإلسالمية 
 ;zarifmedicalcenter@live.com 191204-70 737006-01 736088-01 عل الدين  ناير د. ية لزيدان الظريف وا للظريف والزيدانية  

رعاية  لل  مركز الباشورة المقاصدي
 664368-01 علي مشموشي الباشورة  جمعية المقاصد  الصحية األولية 

01-636763 01-636764 03-493365 
bachouraphc@hotmail.com; 
Hammoudmona1@hotmail.com 

  - بيروت -ألم ة بالطفل وامركز العناي
 ;n.saayfane@cmwhospital.com 193799-03 792159-01 795589-01 ندى ربيز  تلة الخياط  جمعية العناية بالطفل واألم  رعاية الصحية األولية لل

رعاية  لل صحيمركز دار الفتوى ال 
 ;gmc.darelfatwa@gmail.com 907938-03 785400-01 797400-01 محمود الخطيب الشيخ  د شبن را .ش توى دار الف ة الصحية األولي

رعاية لل  - النويري - خاتم األنبياءمركز 
 650884-03 273410-01 663631-01 د. علي فريدي  النويري  جمعية الهيئة الصحية االسالمية  الصحية األولية 

moustaphamerhi@yahoo.com; 
ali.fraidi@outlook.com 

- لمزرعةا - مركز مخزومي الطبي
 ( ت) رعاية الصحية األوليةلل

 دانا سنو  المزرعة مؤسسة مخزومي
01-660894 
01-660890 

Ext: 210 03-112227 
d.sinno@makhzoumi-foundation.org; 
f.mashharawai@makhzoumifoundation.org; 

ب العائلة في الجامعة االميركية ز طمرك
 في بيروت 

 ظ محفو ميرنا راس بيروت  الجامعة االميركية في بيروت 
01-350000 
Ext:3025 

01-371123 03-922712 
mm03@aub.edu.lb; 
mo08@aub.edu.lb; 

-  زقاق البالط -مركز الزهراء الصحي 
 ولية حية األرعاية الصلل

 914619-70  366856-01 بدراند. ابتسام  زقاق البالط  جمعية السيدة فاطمة الزهراء 
alzahraamedicalcenter@gmail.com 
dribtissambadran@gmail.com 

اعي  اإلجتمالصحي مركز المصيطبة 
رعاية  لل خي واالحسان(صدي )التآالمقا

 الصحية األولية 
 988129-03  316920-01 ابتسم عيتاني  المصيطبة  جمعية المقاصد 

msaytbedisp@hotmail.com; 
Hammoudmona1@hotmail.com; 
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حية  الصللرعاية جعيتاوي لا كزرم
 األولية 

  ئلة المقدسة راهبات العاجمعية 
 المارونيات 

 ;phcgeitawi@gmail.com 196543-71 577477-01 566955-01 وريد. جو كف األشرفية 

كز دار العجزة االسالمية للرعاية  مر
 الصحية االولية 

 مستشفى دار العجزة 
عبد الرحمن  عرشا
 ان لب

 ;b.zaidan@daih.org 143545-71  856658-01 دان زي بدر

للرعاية   ديو تيلاو  –ب العائلة مركز ط
 حية األولية الص

 إلسا هيكل  األشرفية  ى اوتيل ديو مستشف
01-604000 
Ext: 8191 

 03-154124 elsa.haykal@hdf.usj.edu.lb; 
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 62دد: جبل لبنان      الع محافظة 
 25العدد:      بدا  عب : اءالقض

 
 

 بريد الكتروني  خليوي  كس فا هاتف اسم المسؤول  العنوان ةاراالد/ المؤسسة لمركزاسم ا
رعاية الصحية  لل مركز بلدية الغبيري

 بلدية الغبيري    األولية
شارع    -الغبيري   
 058969-03 858478-01 270034-01 حسين خليل  عد عد االساس

ghobeiry_phcc@hotmail.com; 
alirida.ms@gmail.com; 

ة  رعاية الصحيلل  رة حريكمركز حا
   -لبلدي المبنى ا  بلدية حارة حريك  األولية 

 ;phcc.hara@gmail.com 668331-03 276175-01 276181-01 علي حاطوم  .د قرب الكنيسة 

الصحية  ية اعرلل يرأس المتن الطبمركز 
 752858-03  380352-05 امل نويهض  لمتن رأس ا جمعية سيدات رأس المتن  األولية 

ras_elmetn_ws@hotmail.com; 
centermedical@hotmail.com; 

 - جتماعياإل ي حصالمنظمة مالطا  مركز
 ولية رعاية الصحية األ لل - عين الرمانة

   –منظمة مالطا 
 عية اللبنانية لفرسان مالطا جمال

شارع    -الشياح  
 006473-76 559984-01 559986-01 لورات مطر  مار جرجس

osm.ainremane@gmail.com; 
laurettedamien@hotmail.com; 
khalidhealth1@gmail.com; 
ainelremmaneh@ordredemalteliban.org; 

رعاية لل - بعجور -ي صحالل مركز عام
 ;amelassociation-baajour@outlook.com 978942-03 305646-01 273426-01 راوية مهنا  حي بعجور مؤسسة عامل  ية حية األولالص

مركز الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية 
رعاية  لا -ا صبر -االجتماعية بنت الهدى 

 الصحية األولية 

ة  حي لصا للرعاية الجمعية اللبنانية
 تماعية االج

  -حي فرحات 
 800317-70  838284-01 مهدي ايوب د.  صبرا 

dr.mahdiayoub@gmail.com; 
bintalhuda.healthcenter@gmail.com 

 الشياح  -مركز الصليب األحمر اللبناني 
   558803-01 مريم عالء الدين الشياح  األحمر اللبناني  يبصلال جمعية  ة رعاية الصحية األوليلل -

ataa.atoui@hotmail.com; 
Amal.Rihan@redcross.org.lb; 
Samiha.Charifeh@redcross.org.lb; 
mariam-ah@hotmail.com; 

رعاية لل - عبدبئر ال -مركز دار الحوراء 
د. مصطفى   عبد ال بئر الهيئة الصحية االسالمية جمعية  ية األولية الصح 

 661982-03 543304-01 544889-01 مرعي 
hayaa@hayaa.org; 
moustaphamerhi@yahoo.com; 
zeinabelshami@gmail.com; 

رعاية  لل دية برج البراجنةبل مركز
 الصحية األولية 

 953968-70 472935-01 472933-01 د. علي منصور  برج البراجنة  البراجنة ج  بر بلدية
Phccborjbarajneh-
municipality@hotmail.com; 

عة  جامال  فيامعي لجلصحي ا المركز ا
رعاية الصحية  لل - الحدث -اللبنانية 

 ولية األ
 383808-70  470983-05 د. إيلي حدشيتي  ث حدلا الجامعة اللبنانية 

eliehadchity@hotmail.com; 
samsbeity@gmail.com; 
umc.ul@ul.edu.lb; 

رعاية  لل - بعبدا -مركز جمعية يدنا **
 - خصصمركز مت –لية األو الصحية

 بعبدا  جمعية يدنا 
 فادي كرم 
 زينة جمال 
 عوض غاييل م

05-923209  

03-644453 

03-423425 

03-148718 

gaelle.mouawad@yaduna.org; 

 - المطارطريق  - بي ن الطالكيامركز 
 رعاية الصحية األولية لل

   –يان  جمعية الك
 تجمع لبنان الواحد 

 742239-03 454007-01 454006-01 ريما ابو درويش  شياح ال
medicaldirector@alkayanlb.org; 
generalmanager@alkayanlb.org; 
nermeen.assaf@hotmail.com; 

ة الصحية  لشياح للرعايمركز بلدية ا
 ة ولياأل

 ;phccchiyah@yahoo.com   390051-01 ن غاريوس مواد الشياح  بلدية الشياح 
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 المركز الصحي االجتماعي برج البراجنة 
   / جنةرابرج الب بلدية

 هيئة الصحية االسالمية لاجمعية 
 ;billabd@hotmail.com 915647-03  469115 -01 دللا عب اللب د. جنة ج البرارب

  - الشياح - مركز الخدمات االنمائية 
 األولية الصحية ية رعالل

 054358-03  274614-01 فاطمة زبيب  الشياح  اعية وزارة الشؤون االجتم
mosa-chiahcenter@hotmail.com; 
adonsd@hotmail.com; 

رعاية  لل مركز جمعية الهدى الصحي
 األولية  الصحية

 ;lamia.m.hamdan@hotmail.com  032344-70 553357-05 ن حمدا لمياء العبادية  دى جمعية اله

  فيالرعاية الصحية األولية  مركز
معي  الجا ري مستشفى رفيق الحري

   ميالحكو

 /  وزارة الصحة العامة 
 ليال مبشر  حسن بئر  ة ة عامادار 

01-832909 
01-832900 
01-832902 

01-831040 03-019266 
;.comobasherlayal@gmailm 

;.comajj@gmailidelhhrtag 

 -دة  الجدي طريق -ة مديرية الصح  مركز
رعاية  لل - ق الحريري ؤسسة رفي م

 الصحية األولية 

 عامة  /  لصحة الوزارة ا
 ;jihad.abousaleh@haririmed.org 287334-03 855596-01 855595-01 اد ابو صالح هج دة الجدي الطريق الحريري يق مؤسسة رف

رعاية الصحية  عائلة للالب ايةلعنز امرك
 األولية 

 family.care.association@outlook.com 223523-03  476523-01 كوكب حمود المريجة  لة جمعية العناية بالعائ

 801616-03  454153-05 أسمر  يا د. ناد الحازمية  بلدية الحازمية  رعاية الصحية األولية لل مركز الحازمية
nadia.asmar@lau.edu.lb; 
phcchleb@gmail.com; 

بلدية    -المركز الصحي اإلجتماعي 
 رعاية الصحية األولية لل - الغبيري

 حسين خليل  الغبيري  غبيرية البلدي
01-273953 
01-273908  03-058969 ghobeirycenter@gmail.com; 

رعاية  لل لطبيمركز االسرة واالرشاد ا
 ألولية ا  لصحيةا

تنمية الطفولة  ة لالجمعية اللبناني 
 المبكرة 

 ;dralielzein@gmail.com 906462-78  395393-01 د. علي الزين  طيونة لا

الصحية   لطبي للرعايةمركز القدس ا 
 األولية 

مؤسسة الشهيد الخيرية   جمعية
 اإلجتماعية 

  –حريك   رةحا
 قدس لاساحة 

 مها حمود
01-276612  

Ext: 222 
 

01-779887 
79-955724 

mostawsif.alkodos@gmail.com; 

اية الصحية  مركز النقاء الطبي للرع
 األولية 

عاية  ة للرلخيريقاء ا ة النجمعي
 االجتماعية الصحية 

 ;info@naqaamc.com 510107-71  833131-01 ن سكيكي حسي عياألوزا

مركز الناصر الطبي للرعاية الصحية  
 األولية 

 alnasser_medical_center@hotmail.com 767630-76  470430-05 علي حرب د.  الحدث  جمعية مستمرون اإلجتماعية 

 

   12 العدد:  : المتن   لقضاءا
  

 بريد الكتروني  يوي لخ كس اف  فتاه اسم المسؤول  العنوان ةاالدار/ المؤسسة اسم المركز

للرعاية   – بيت مري -طوان سان أنمركز 
 ي ت مربي بلدية   ة ولالصحية األ

شارع كنيسة مار  
المبنى   -ين ساس
 البلدي 

 604888 -71 870455-04 872063-04 واكيم  كلودجان 
stantoinebm@gmail.com; 
wakimjc@gmail.com; 

برج  - يانورج بولغاعي تمالطبي اإلجمركز 
 لية للرعاية الصحية األو - دحمو

كامب   -برج حمود  جمعية صليب اعانة االرمن
 سيس 

وارطيوار  نازلي 
 اواقيان-جريانخا

01-253793 
Ext: 6 

01-253796 
 70-121102 arcl-absmc@hotmail.com; 

ية  للرعا  -الجديدة  -س انطونيو مركز مار
   ةالصحيىة األولي 

خت انطوانيت  ألا الجديدة  الح  اعي الصجمعية راهبات الر
 050905-76  900996-01 عساف 

dispstantoine@hotmail.com; 
dispstantoine@gmail.com; 
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  – في لبنان يان لرعاية األطفال زوقه رقز كمر
 ( ت) األوليةالرعاية الصحية 

  االطفالوزيان لرعاية كه جمعية قر
   في لبنان

ارع  ش -ود حم برج
ية  بنا -مرعش

 قراكوزيان
 558951-03 260537-01 263030-01 سيروب اوهانيان

serop.ohanian@hkcc.org.lb; 
nayiri.injeyan@hkcc.org.lb; 
zarigd@gmail.com; 

للرعاية  – الفنار  -ي الطبي اإلجتماعكز مرال
 ;lavflfanar@helpvfl.com 422009-03  684362-01 يالني فابيا ك  ارالفن –ة  يتريالزع انية اللبنلمرأة جمعية صوت ا الصحية األولية 

  873369-01 ايلي صفير  البوشرية السد يدة الجد بوشرية جديدة الال  بلدية األولية  الصحية  للرعاية  الجديدة مركز بلدية
03-199669 
03-816887 

jbsdispensary@hotmail.com; 

للرعاية   - بسكنتا -الصحي  وديع الحاج.ز دكرم
 الصحية األولية 

 218073-71  288660-04 الحاج  زيرا تا كنبس ع الحاج د. وديمؤسسة 
razihage@hotmail.com; 
wadihelhagedisp@gmail.com; 

 الشوير ضهور  -لية كز الرعاية الصحية االورم
نديانة/جمعية  س لا بلدية الشوير وعين

سيدات االغاثة الشويرية/جمعية   
 ة ية البشارة الخيرسيد

 ;shweirphc@gmail.com 199910-76  390262-04 جاعص  ساندي م ر الشويضهور 

األرمنية الطبي  لخيرية العمومية جمعية امركز ال
 ة ة األوليللرعاية الصحي  -

 ألرمنية الجمعية الخيرية العمومية ا
شارع   –البوشرية 
 امانوس 

 ;dispensary@agbu.org.lb 296066-03  254323/4-01 جيان تفكن يرجيرا

للرعاية الصحية   -سن الفيل  -مركز كاريتاس 
 األولية 

 مؤسسة كاريتاس 
جسر   –سن الفيل  

 الباشا 
 ربى شلهوب 

01-499737 
Ext: 3100 

 71-811376 rania.kassab@caritas.org.lb 

  - البوشريةسد  –يشال ن مسامركز كاريتاس 
 ألولية الصحية ا للرعاية

 مؤسسة كاريتاس 
بناية   –سد البوشرية 

 ياض ريموند ف
 amal.alfarfour@caritas.org.lb 153157-71  888868-01 امل الفرفور 

 بلدية سن الفيل  للرعاية الصحية األولية كز بلدية سن الفيل رم
شارع   -سن الفيل 

ري يوسف  الخو
 الحايك 

 ;jkahhaleh@gmail.com 662909-03  410148-01 حالة د. جوزيف ك

 

 

      12 :: الشوف   العددالقضاء
 

 روني بريد الكت ي خليو  فاكس  هاتف اسم المسؤول  عنوانلا ارةالمؤسسة/االد كزاسم المر

  فيية ولاأل يةح الصالرعاية مركز 
 مستشفى شحيم الحكومي 

   ارة الصحة العامة/زو
دمات  خهيئة الية جمع
 قليم الخروب جتماعية في ا اال

  - فةيرحي الش
 شحيم 

حمد  م د.
 512160-03 242107-07 241784-07 الحجاوي 

chhim.g.h@live.com; 

chhimgh@gmail.com; 

ة  يحرعاية الصليم لكفرحمركز 
م  زاابو خ  يانللي مكفرحي ية ح االجتماعمؤسسة الفر األولية 

 711737-76 720606-05 720561-05 الدبيسي 
kfarhimmedicalcenter@farahsocialfoundation.com; 
lilianeabk@gmail.com; 

ي  بيت الدين الصحكز رم
 صحية األولية ة ال يرعالل كوميالح

 / الصحة العامة رة وزا
امنمج  ةعيمج المؤسسة    اءلس 

الد للطائفة  عين   –  رزيةالصحية 
 وزين

 509001-05 د امالع زهيرد.  ن الدي  بيت
Ext: 2002   

PHCBeiteddine@gmail.com   
ibtissam.abouhamdan@awmedicalvillage.org  
awnv@awmedicalvillage.org 
boshra.abbas@awmedicalvillage.org 

  حكوميال  يلصحاالباروك مركز
    رعاية الصحية األوليةلل

 مة /  صحة العاة الوزار
د. يوسف   ك وبارلا ة الباروك  ديلب

 ;barouk.medical2015@gmail.com 700351-03  241018-25 حالوي

رعاية  لل مركز بيت بعقلين الطبي
 الصحية األولية 

 باسل عمار بعقلين  جمعية بيت بعقلين
25-304081 
25-300827 

01-780700 
25-300790 

70-460707 phcc.beitbaakline@gmail.com; 

mailto:hkcc@terra.net.lb
mailto:nayiri.injeyan@hkcc.org.lb
mailto:lavflfanar@helpvfl.com
mailto:razihage@hotmail.com
mailto:shweirphc@gmail.com
mailto:chhim.g.h@live.com
mailto:chhimgh@gmail.com
mailto:lilianeabk@gmail.com
mailto:PHCBeiteddine@gmail.com
mailto:ibtissam.abouhamdan@awmedicalvillage.org
mailto:awnv@awmedicalvillage.org
mailto:boshra.abbas@awmedicalvillage.org
mailto:phcc.beitbaakline@gmail.com
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للرعاية   - شحيم - مركز االقليم
    الصحية االولية

 242797-07 محمد شعبان شحيم  الجمعية االجتماعية شحيم 
07-273797 
Ext: 403 

71-331821 
tsa_shehem@hotmail.com; 
heba.tsa@gmail.com; 

  ةي رعالل ة الشوفبمركز خري
 ية األولية ح صال

 310394-25 عطاف االشقر  الخريبة  نادي خريبة الشوف 
 

03-072273 khreibeh.elchouf.mc@gmail.com; 

  -مركز الصحي االجتماعي ال
 لية رعاية الصحية األولل - برجا

ي  فالثقا ديناال ةيجمع
 ا رجماعي بتالجا

 623129-07 ط ليال جنبال برجا

 

03-964356 

nadi.thakafi.barja@hotmail.com; 
layalhacha@hotmail.com; 
ahmad.khatib.82@gmail.com; 
jamil.houhou@hotmail.fr; 

رعاية  لل مركز كترمايا الصحي
 الصحية األولية 

عية الوعي والمؤاساة  مج
 الخيرية 

 كترمايا
مصعب الخير  

 سعيد 
07-971984 

 
76-711585 

ketmart9@hotmail.com; 
Ketermaya.aca@gmail.com; 

مركز جمعية رعاية الطفل اللبناني  
 رعاية الصحية األولية لل - نيحا -

جمعية رعاية الطفل اللبناني  
 في نيحا 

 330253-05 يسرى بورشيد  نيحا 
 

03-687631 nihamedicalcenter@gmail.com; 

  رعايةلل - الشوف - مركز جباع
 ية األولية الصح 

 330949-05 ماد د حخال الشوف  -جباع  جمعية جباع بلدتي 
 

03-536171 phcjbaachouf@gmail.com; 

  الشوف  - قانية الخيريالسممركز 
 رعاية الصحية األولية لل -

جمعية الشبكة الوطنية  
 للرعاية  

 شوف ال -السمقانية 
د. سماح  
 البيطار 

05-504604 
 

76-807071 ohani@mumc-lb.com; 

   

 13 العدد:  : عاليه القضاء

 

 ي لكترونبريد ا وي ليخ فاكس  هاتف اسم المسؤول  العنوان المؤسسة/االدارة سم المركزا
ة  رعايلل كوميحلا  فاتويشال كزرم
 صحية األولية ال

 وزارة الصحة العامة /  
 بلدية الشويفات /  

 سالن ارجيد ير ماألمسة سمؤ
 084122-03 430770-05 431551-05 وسيم ابو فرج  الشويفات 

wassimabifaraj@hotmail.com; 
EMIRMAJIDARSLANFOUNDATION@hotmail.com; 

  -لصحي اإلجتماعي كز االمر
 ة ولياألة رعاية الصحيلل - صوفر

 ;medicalcenter_sawfar@hotmail.com 977581-03  292330-05 ريما الصايغ  عاليه  -صوفر  ني نا ي اللبائنسالنتدى مجمعية ال

  مركز اإلمام الصادق الصحي
 رعاية الصحية األولية لل

  sadekcenter@hayaa.org 803142-76   السبع فاطمه  ات ويفالش ة المياالس ةيح ئة الصهي الجمعية 

  ضى الصحيمركز اإلمام الر
 ( ت) رعاية الصحية األوليةلل

 لصحية االسالمية ئة ا الهي جمعية 
  -  حي السلم 

 عاليه 
  488070-05 محمد طفيلي 

76-815512 
76-998533 

mohamad-toufaily1989@hotmail.com; 

  السلم حي -مركز الخدمات االنمائية 
 رعاية الصحية األولية لل -

 الجتماعية ا  الشؤونوزارة 
  -  حي السلم 

 عاليه 
 ;magy-younes@outlook.com 783456-03  480334-05 ماجدة يونس 

  - عيحي اإلجتماالمركز الص
 ة رعاية الصحية األوليلل - كفرمتى

الثقافي   ىة المنتدعيجم
 اعي تمجاإل

 كفرمتى
جولييت سري  

 الدين 
05-210750  70-217928 

kfarmattakmc@hotmail.com; 
adonsd@hotmail.com; 

mailto:tsa_shehem@hotmail.com
mailto:nadi.thakafi.barja@hotmail.com
mailto:ahmad.khatib.82@gmail.com
mailto:jamil.houhou@hotmail.fr
mailto:ketmart9@hotmail.com
mailto:Ketermaya.aca@gmail.com
mailto:wassimabifaraj@hotmail.com
mailto:sadekcenter@hayaa.org
mailto:mohamad-toufaily1989@hotmail.com
mailto:kfarmattakmc@hotmail.com
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  - يهب ع -اعيجتماإلصحي لالمركز ا
 صحية األولية ة ال رعايلل

 ;healthcarecenter_abey@hotmail.com 317005-03 210486-05 210485-05 سهيل حمزه  يه عب مؤسسة الشؤون القروية  لعبيه 

رعاية  لل مركز عرمون الصحي
 لية األو الصحية

 ن عرمو مركز
  -مون رع
 ليه عا

 ;aramoun.h.c@gmail.com 170438-70  836248-76 ار مهت فرح 

  يومحكال الصحي امجدليمركز 
 رعاية الصحية األولية لل

 مة / وزارة الصحة العا
 271319-05 571720-05 يضي د. رنده العر عاليه  -مجدليا  بلدية مجدليا  

03-917130 
03-639994 

randaridi3@yahoo.com; 
majdlayyamedicalcenter@hotmail.com; 

رعاية  لل ي طبالوفاء ال مركز دار
 الصحية األولية 

ة  جمعية الغوث لإلغاث
 والطورىء 

 558884-71   د. عبدللا العمري  دوحة عرمون
dar.alwafaa16@gmail.com; 
abdullah.omari@urda.org.lb; 

  - ةطبي ال  مات لخديه للمركز عا
 األولية  الصحيةرعاية ال

لطائفة   المذهبي  المجلس 
ة  ناللج  –روز  لدا  الموحدين

 ة عيمااإلجت
 ;healthcenter-alay@druzecouncil.com 335990-03  553025-25 غادة جنبالط  ه ليعا

 ;rayacarelb@hotmail.com 977024-81  806106-05 مروان فرعون خلدة  جمعية هدير رعاية الصحية األولية لل رايامركز 

مركز عاليه الصحي االجتماعي  
 ية ولرعاية الصحية األلل

 ة أة الدرزيرجمعية الم
شارع    –ه ليعا

 الحدادين 
 almar2a-derzya@hotmail.com 463305-71  557918-25 كاميليا حليمة بالن  
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 11العدد:    جبيل  -كسروان محافظة 

   7 دد:الع  ن اوكسراء: القض

 ي نوالكتر يدبر يوي لخ فاكس  هاتف اسم المسؤول  العنوان ة/االدارةؤسسالم زكالمرم سا

  - يرادغ -اعي  اإلجتمي صحلا زمركلا
 ولية رعاية الصحية األلل

  901700-09 عودة  سيلفانا غدير مطرانية جونيه المارونية 
03-303585 

03-628742 

wboueri@oscbeirut.com; 
clinic.ndl@gmail.com; 
normaaudi2@gmail.com; 

  - نهلو ب -  عيالمركز الصحي االجتما

    ةيلو حية األرعاية الصلل
 237012-03 231119-09 230377-09 ميرنا المزوق  بلونه  جمعية اوفرا  دية بلونة / لب

centremedicosocial@hotmail.com; 
mirnamzawak@usek.edu.lb; 

  - مكايلذوق  -لطبي ا رزاأل زكمر
 رعاية الصحية األولية لل
 

 انا راريتا ج ق مكايل وز جمعية األرز الطبية 
09-225490 
09-218343   

info@cedarsmed.org; 
phc.cma@gmail.com; 
rita.garana@cedarsmed.org; 

younespaty@gmail.com; 

 - يماعتج إلا ي حصلا ة مالطا ظممن مركز
 رعاية الصحية األولية لل - ايلمك قذو

   –مالطا منظمة 
  ناية لفرساللبنانعية الجم
 مالطا 

 مكايل ق زو
جوديتا  ت خاال

  كاكوفا
09-211655  71-929994 

maltezouk@yahoo.com; 
khalidhealth1@gmail.com; 
muriellemhanna@hotmail.com; 
carinefe@gmail.com; 

رعاية لل حراجل الصحي الحكوميمركز 
 ولية ألا  الصحية

العامة /  الصحة ارة زو
 مطرانية جونيه المارونية 

 –الصومعة 
 ;hrajelmedicalcentre@hotmail.com 609309-03  322460-29 يقيرج عقوج اجل حرل مدخ 

رعاية الصحية  للية فيطرون بلد مركز
 األولية 

 ونبلدية فيطر
  –فيطرون 
 الزرقاء المنطقة  

جانيت الهبر  
 قرداحي 

09-957581 09-950490 03-476412 municipalitefeytroun@gmail.com; 

للرعاية   - ريفون -مركز كاريتاس 
 الصحية األولية 

 ;rania.bteich@caritas.org.lb 111534-70  953550-09 رانيا بطيش  فونري ريتاس كا ةسمؤس

 

 4: ددالع      جبيل   : ءالقضا

 بريد الكتروني  خليوي  فاكس  هاتف اسم المسؤول  العنوان ةاالدارة/ سسالمؤ ركزلمااسم 
رعاية الصحية لل ريمشمش الخي كزرم

 األولية 
 ;mestawsefmechmech@gmail.com 378391-03  760930-09 ريشارد حنا  مشمش بلدية مشمش 

رعاية الصحية  لل جبيلء  اضبة ق طبا كزرم
   األولية 

 

دية  وزارة الصحة العامة/ بل 
الجمعية الخيرية المارونية  /جبيل
 جبيل 

 ;esu518@yahoo.com 717417-03 942905-09 540218-09 الحلو  د. شوقي جبيل 

  –العاقورة   –نمائية اإل  ماتالخد زكمر
 الصحية األولية للرعاية 

 ;municipalitefeytroun@gmail.com 476412-03  957581-09 جانيت قرداحي  العاقورة  وزارة الشؤون اإلجتماعية 

للرعاية   –جبيل   –مركز السالمة االهلي 
 ولية الصحية األ

 ;dispealsalamah@gmail.com 707603-76  946656-09 د اللقيس أحم الحارة حي  –جبيل   سالمية رية اإل خيجمعية النهضة ال

mailto:wboueri@oscbeirut.com
mailto:clinic.ndl@gmail.com
mailto:centremedicosocial@hotmail.com
mailto:mirnamzawak@usek.edu.lb
mailto:info@cedarsmed.org
mailto:phc.cma@gmail.com
mailto:rita.garana@cedarsmed.org
mailto:younespaty@gmail.com
mailto:maltezouk@yahoo.com
mailto:khalidhealth1@gmail.com
mailto:muriellemhanna@hotmail.com
mailto:mestawsefmechmech@gmail.com
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 42  د:لعدا   مالالش محافظة 

 

 19 : ددالع     بلس  طرا : قضاءلا

 

 تروني لكد ايبر ي خليو  فاكس  فهات ول مسؤاسم ال نالعنوا ارةالدة/اؤسسالم المركزاسم 
  سنجبل مح -مركز الزهراء الطبي 

 041125-03 391236-06 380344-06 يوسف عولي  بلس طرا  -جبل محسن  رية العلوية ة الخيط الراب ولية األ الصحيةرعاية لل -
amd@aica-lb.org; 

;b.orgl-icali@aYoussef.aou 

ة  ايرعلل - ناء المي -ان مياإلكزرم
 211071-70 434934-06 211770-06 اهمي فجهاد  المينا  سالمية اإلالجمعية الطبية  الصحية األولية 

basima_asmar@hotmail.com; 
jihado_fa@hotmail.com; 

 ماعياإلجت  حيصلا ا نيابن سكز رم

 ;ibnsina76@hotmail.com 646940-03 445335-06 431120-06 ي الشام محسا لس رابط  - تلال ي بعالشالسعاف  ة اهيئ     ة األوليةالصحي ة ايعرلل

ة  يرعا لل خيريلكز الكرامة ارم
 ;el-karameh@hotmail.com 658086-03  430089-06 نك كلينة امي لس راب ط -نور ساحة ال  ت الكرامة  جمعية مؤسسا صحية األولية ال

 -الحدادين  - ادةوالسع مركز العزم

 ية لو األ يةحصل اية رعالل
 358240-03 425400-06 432100-06 بارعة حمد  الحدادين  سعادة لوا  م زعلا جمعية

barea.hamad@nmoffice1.com; 
mayoubi@azmsaade.org; 

  – التبانة –  طبيال حمةالر مركز
 ألولية ية احالصللرعاية 

 ;center_rahme@live.com 800200-71  380283-06 ب شبي قيشو التبانة  ء الرحمة  احياوقف 

  فيالرعاية الصحية األولية ز مرك
   (ت) وميس الحكطرابل مستشفى

  ةرداا /العامة  صحةوزارة ال
 عامة

 ;roulahajj@yahoo.com 801725-03 385374-06 385371-06 ه ناصر عدر طرابلس   -القبة 

 -لمون قلا  -عادة العزم والسمركز 

    الصحية األوليةية اعرلل
 358240-03 425400-06 401050-06 بارعة حمد  مونالقل ة والسعاد  عية العزممج

barea.hamad@nmoffice1.com; 
mayoubi@azmsaade.org; 

- الزاهرية  -لسعادة واالعزم مركز 
 ية األولية رعاية الصحلل

 358240-03 425400-06 427884-06 د بارعة حم الزاهرية  السعادة جمعية العزم  و
barea.hamad@nmoffice1.com; 
mayoubi@azmsaade.org; 

رعاية  لل م الصحيرمركز المكا
 ( ت) الصحية األولية

 426322-06 ب البح رف رابلس ط -ور الن حةسا ارم االخالق االسالمية ة مكجمعي
06-431434 

Ext:41 
03-502293 

info@makaremphc.org 
f.elbabb@makaremphc.org 

  رعايةلل  خالص الطبياال زكمر
 األولية  الصحية

 ;alekhlas1233@gmail.com 196498-71  394610-06 مد الحاود محم طرابلس  –تبانة  ال باب جمعية المنهج الخيرية 

  - القلمون  يالطبحمة الر كزمر
 لية رعاية الصحية األو لل

  401810-06 لص يه حب زن س لرابط –مون لقلا الرحمة الخيري  قفو جمعية
70-031932 
81-791876 

mostawsaf.k@outlook.com; 

رعاية  لل  ر الطبيئالبشامركز 
 ية ة األولالصحي

 albacheirmedicalcenter@hotmail.com 03-107308   428037-06 ن سليما شام د. ه طرابلس  –ابو سمراء   المية ساإلالخيرية ائر بشلا ةيعمج

اية  عرللبي مركز الغوث الط 
 األولية لصحية ا

  قا معتيم والية غوث العيجم
 ية ريخلا

  حةاس –ابي سمراء  
 الشراع 

 samaradibassaf@gmail.com 03-354962  350195-03 د. باسم عساف 

رعاية  للضهر المغر الطبي  زكمر
 ة األولية الصحي

 ;dahrmogherdispensary@gmail.com 71-838636  407680-81 ملك المصري  السويقة  س لجمعية شرايين طراب 

mailto:amd@aica-lb.org
mailto:barea.hamad@nmoffice1.com
mailto:mayoubi@azmsaade.org
mailto:barea.hamad@nmoffice1.com
mailto:mayoubi@azmsaade.org
mailto:barea.hamad@nmoffice1.com
mailto:mayoubi@azmsaade.org
mailto:info@makaremphc.org
mailto:f.elbabb@makaremphc.org
mailto:mostawsaf.k@outlook.com
mailto:albacheirmedicalcenter@hotmail.com
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  ايةعرلللطبي  ين ادللوا وقف از مرك
 ية ة األولحيصال

 442677-03  382010-06 الشيخ محمد دالتي  القبة  ة كتاب العزيز عيمج
Alwalidayn.medical.center@hotmail.co
m; 

مركز زهرة السوسن الخيري  
 للرعاية الصحية األولية 

وسن لالعمال  جمعية زهرة س
 الخيرية 

 ;zahrat.al.sawsan961@gmail.com 81-080410   390889-06 سوسن عباس  محسن جبل  –ة  القب

  االجتماعيمركز طرابلس الصحي  
 لية لصحية األو ا للرعاية

 ة رية المنهج الخيجمعي
ابو  وار د –طرابلس 

 علي
 ;Tripolihealthcenter@gmail.com 03-394610  392020-06 محمود االحمد 

مركز المكارم الصحي الميناء  
 للرعاية الصحية األولية 

  جمعية مكارم األخالق اإلسالمية
 في الميناء 

قة  منط –طرابلس 
 بساتين المينا 

 ;makaremedicalcenter@gmail.com 03-208113  218811-06 دب روعة االح

 

 5العدد:    : زغرتا القضاء

 ي ترونبريد الك خليوي  فاكس  تفها اسم المسؤول  العنوان االدارةالمؤسسة/  كزمرلااسم 
 - نمائية اإلات  دمللخ ةيرنجن فهاجيمركز 
 ولية ية األالصح عايةالر

  نؤولشاارة زو
 ;isabellemaksissi@gmail.com 320631-03  660454-06 جية رنزينة ف زغرتا إلجتماعية ا

 - يعاجتماإل ي صحالمنظمة مالطا  مركز
 (ت) رعاية الصحية األوليةلل - الخالدية

   –منظمة مالطا 
نية  اللبناالجمعية 

 طا لاان مرسلف
 526192-70 669626-06 662040-06 نوس نيا فنا  حسخت األ ية د لاخلا

osmkhaldieh@gmail.com; 
khalidhealth1@gmail.com; 
j.semerjian@ordremalteliban.org; 

 ية ولاأل ة صحي ل اة اي رعلل يريلخيارة اكز مزرم
 /  ةمزياربيبة ي ش دنا
 يارة مزدية لب

 ;georgem.abdallah@hotmail.com 422765-03  570541-06 للاجورج عبد مزيارة

رعاية الصحية  لل  وضعم يهئيس رين رلز امرك
 ة يلواأل

دات  المساعية عمج
 جتماعية اإل

 329059-03  660911-06 د. مروان علماوي زغرتا
janotnasr@gmail.com; 
janotmekary@hotmail.com; 

  حيالص ريةقادمرياطة ال يةبلدز مرك
   ةيلة األو ي الصحرعاية لل - يعمااالجت

 500109-03  255544-06 ال غزيم خالد سو طة ايمر لدية مرياطة القادرية ب
elghazal.wassim@gmail.com; 
dmmqsh@gmail.com; 

 

   3د: عدال   بشري :ضاءالق

 

 كتروني يد الرب خليوي  س فاك هاتف ل وؤمسلااسم  العنوان المؤسسة/االدارة لمركزااسم 
ية  رعاية الصح لل ريلخياون رز حصمرك

 األولية 
 326488-03 591270-06 590032-06 جيرار سمعاني  نحصرو بلدية حصرون 

hasroundisp@gmail.com; 
gerardsemaany@hotmail.com; 

رز األكز رم اتنق  -مركز األرز الطبي 

   يةلألو ية احصال  ايةعرلل - تا نق - بي الط
  977230-06 ريتا غارانا  قنات  لطبية األرز اية جمع

70-476458 
03-727778 

rita.garana@cedarsmed.org; 
younespaty@gmail.com; 

وأميرة الخوري مرعي بشير  مركز
 ية ول حية األص لة اياعرللالطبي 

  كيةريطرلبا ة يرشباأل
 بة لجا  طقةمن  نة عرونيامال

 ;bachirandamiradispensary@gmail.com 291492-03  645643-06 األب طوني اآلغا  حدشيت 
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   1 :العدد   نتروالب ء: االقض

 

 بريد الكتروني  خليوي  فاكس  هاتف ؤول المساسم  وانعنلا دارةالا/ مؤسسةلا اسم المركز

  يفلية واأل حيةصية الاعالر زكمر
 مي والحكرين تنو ىشفتسم

ادارة   /العامة حة الص ة ارزو
 عامة

 220234-03  520555-06 رب ح د. وليد تنورين 
tan.hosp@hotmail.com; 
mireillehaykal123@gmail.com; 

 

 9 د:لعدا   ية الضن  - ةالمني  :ضاءالق

 ني وركتالبريد  خليوي  فاكس  هاتف م المسؤول سا العنوان المؤسسة/االدارة ركزاسم الم
ة ي ارعلل ميحكوال ي حة الصنيالممركز *
 ;minieh-g.h.c@hotmail.com  461942-06 461981-06  ة المني عامة لا ة صحلا رةوزا ية ية األوللصح ا

رعاية الصحية  لل ر عماربلدية دي كزمر
   ية األول

 463464-06 461411-06 هيبي لد ا لداخ ة الضني -دير عمار بلدية دير عمار
03-757300 deir-ammar-2016@hotmail.com; 

deir-ammar@hotmail.com; 

  - عونبخ - ة ائينمإل ات امخدال كزرم
 ية األولية رعاية الصحلل

عية  ماجتوزارة الشؤون األ
 بخعون  بلدية  /

 ;mosa-bakhoun@hotmail.com 174573-70  242012-06 ومانوس ر نهحس ة ينض ال - بخعون

  - ازبطرم - يالطب اإليمانمركز 

   ةوليألا حيةالصة ايرعلل
 iman.btormaz.22@gmail.com 314815-03 434934-06 494149-06 حسن حروق  الضنية  - مازبطر مية سالإلة ا طبيالة يجمعلا

  ةالضني يرس - لطبياان يمإلامركز 
 ;md_2007@hotmail.com 924573-03  490149-06 د يسالود محم ية الضنر يس ة ميسالاإل ةيطب ال ةالجمعي ( ت) ةية األوليرعاية الصحلل

 - المنية  –ية اعتممركز النهضة اإلج
 259975-03  463481-06 اسم ق ديم مفيعبد الحك ط بالل ا يح  - يةالمن ة تماعي اإلج نهضةة الجمعي ( ت) ألوليةية االصح رعايةلل

mousstawssaf_nahda_mnieh@outlo
ok.com; 

رعاية  لل  - نيةالم  -ي لطبان الحنز امرك
   يةلوية األح الص

 462875-06 أنس دهيبي  ر حكالحي   –المنية   اإلسالمية  الجمعية الطبية
06-434934 

Ext: 103 
71-698815  hanansultanmedicalcenter@gmail.com; 

  – اعيةجتماإلضة لنهة ايعجم زكرم
 ية األول   حيةة الص ايرعلل - ي داوالب

ماعية  جمعية النهضة اإلجت
 البداوي 

 ;mghomraoui@live.com 102307-70  387755-06 غمراوي دمحم البداوي 

ة  ياعرللي صحن النيببكفر مركز
 لية ية األوح صلا

 / ينبنكفرب ةيدبل
 ةيريين الخكفرببنانماء   جمعية

 كفرببنين 
  حمدب ماه الو دبع
 سيد ال

06-265210  70-563733 abdlwahabasayyed1973@gmail.com; 
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 5العدد: ورة   : الكلقضاءا

 ي ونترالك بريد ي خليو  فاكس  تفها مسؤول اسم ال العنوان ةالمؤسسة/االدار مركزلا اسم
  لحكوميالصحي ا ابكوس ركرم
 ( ت) ليةو صحية األة ال ايرعلل

 عامة / لا ة صحة الوزار
 ;kousbamedicalcenter@hotmail.com 408208-03 510016-06 511900-06 ي خور اليشم د. ه ورلكاكوسبا  ا كوسب ةبلدي

  -اإلجتماعي  حيالصالمركز
رعاية الصحية  لل  - وشبحب
 ة لياألو

  950344-06 ل اعي اسم ىند ش وببح س خمالالقرى جمعية انعاش 
03-707335 

76-161201 www.markaztobi@outlook.com; 

  - ةي الشعب ةالنجدز مرك
ة الصحية  ايرعلل - كفرصارون

 األولية 
 ;splkfarsaroun@outlook.com 026380-03  651088-06 ض فيالوريس  الكورة ارونرصفك نجدة الشعبية الة جمعي

  يةرعالل  -الكورة  – هدد زكرم
 ية ولاأل يةالصح 

 centre-salah-alddin@outlook.com 188923-03  405338-06 األيوبي  جمال الكورة  - هدد ية مالسألا  ةيطب لا  ةجمعيلا

  –الكورة   –دية كفريا مركز بل
 ية الصحية األولية للرعا

 kefrayaclinic@hotmail.com 297784-70  921461-06 نصرمخايل  ورة الك –يا كفر كفريا بلدية 
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 27 دد:الع  ار عك ةظفمحا
 

   27: ددعال   راعك :ءاضقال

 بريد الكتروني  خليوي  فاكس  هاتف اسم المسؤول  العنوان المؤسسة/االدارة اسم المركز

 -اإلجتماعي  ي صحالمنظمة مالطا  مركز
 األولية  اية الصحية رعلل - القبيات

   –منظمة مالطا 
لفرسان   للبنانيةا  الجمعية
 مالطا 

 528893-70 350027-06 350214-06 سلهب   ألخت إليانا يات بقال

rose-fares@hotmail.com; 
khalidhealth1@gmail.com; 
j.semerjian@ordremalteliban.org; 
Maltekobayat@gmail.com; 

 - الشاملة  للخدماتالقديس بولس مركز 
 لصحية األولية الرعاية ا

مطرانية الروم  
 CenterST.Paul.Akkar@outlook.com 414587-76 693194-06 691507-06 جولييت درغام  الشيخ طابا  وكس األرثوذ

رعاية  لل  مشحا  الصحي الخيريمركز 
 األولية الصحية 

اهيل والعناية  جمعية الت 
 ;moustawsaf.machha@hotmail.com 439610-03 825896-06 690676-06 لزغبى يحي ا مشحا ة ياإلجتماع

  - ميالحكو الصحى المقاصدى المركز 
 ()ت ية الصحية األوليةرعالل - وادي خالد 

   /العامة وزارة الصحة 
 ;wadikhaled.center2003@hotmail.com 476881-71 870197-06 870197-06 بهاء سعيد لد اوادى خ -الهيشة   لمقاصد جمعية ا

والطفل  البلدي لرعاية صحة األمالمركز 
 اية الصحية األولية رعلل - مشمش -

 ;markazmechmech@hotmail.com 403092-03 895595-06 896155-06 خالد طالب  د. مشمش  عكار عكار بلدية  مشمش 

رعاية  لل - ببنين -ن الطبي ركز اإليمام
 ;ima.imc.b@gmail.com 343809-70 471709-06 471303 -06 ناهد سعد الدين عكار  -ببنين  الجمعية الطبية االسالمية  ( )ت وليةالصحية األ

رعاية  لل -ا حلب  - نجدة الشعبيةلمركز ا
   ()ت ة األوليةالصحي

 ;splakkar@gmail.com 312414-70 691250-06 691600-06 صور كامل من عكار -حلبا  شعبية النجدة ال جمعية

رعاية الصحية لل يمركز تلمعيان الحكوم
 ألولية ا

 وزارة الصحة العامة / 
 ;phc.telma3ian@gmail.com 323788-03  810499-06 محمد خالد المصري  رعكا -عيان تلم تلمعيان بلدية  

رعاية الصحية  لل دق الحكوميمركز فني
 األولية 

 زارة الصحة العامة /  و
 فنيدق بلدية  

 ;center_it87@hotmail.com 733535-76  895440-06 د. شعيب صالح الدين  ارعك -فنيدق 

ية رعالل - يلبرقا  -لطبي مركز اإلرشاد ا
 الصحية األولية 

واالصالح  معية االرشادج
 مية  خيرية االسالال

 533941-70  370047-06 تاني ابراهيم عي عكار  -يل برقا
taalouf@hotmail.com; 
Ibrahim.Itani@irshad-islah.org 

الصحية اية رعلل عرانسة الخيريلمركز ا
 لية األو

 494635-03  870110-06 حمد لماللا عبد ارعك -خالد ي داو لعرانسة الخيري  ا جمعية
aranissa@outlook.com; 
abdulrahman.dweek@gmail.com; 

  -ر عكا – الصحي  ز نادي الجديدةركم
 األولية  ةرعاية الصحي لل

 ة عكارالجديد  عكاريدة نادي الجد
 الورد يلاي

06-695551  03-335733 mostawsafaljadida@hotmail.com; 

ة  رعايلل  مركز حلبا الصحي الحكومي
 األولية  يةالصح 

 صحة العامة / الوزارة 
 ء الشمال عية إنما مج

 ;Inmaeshamal@hotmail.com 000744-03  695589-06 مرعبي لخالد ا حلبا 

لصحية ة اعايرلل الصحين وتمركز كفر
 ة ولياأل

 ;moustawsafkfartoun@gmail.com 545733-03   د احمد العلي قيعال  تونكفر ون رتفكية دلب

 - حرار عكار -ي ر الصحمركز الحبتو
 ولية عاية الصحية األرلل

 113208-03 865118-06 865065-06 روعة االحدب  ار كع -حرار  ور شفى الحبتمست
Habtoor_healthcare@hotmail.com; 
rawaelq_@hotmail.com; 
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الحكومي  مركز عكار العتيقة الصحي 
 لصحية األولية ا رعايةلل

 /   ةرة الصحة العامزاو
 عتيقة ة عكار البلدي

 ;phccakkaratikabaladieh@gmail.com 779480-81  886053-06 م د. رامي ملح لعتيقة اعكار 

 - مشتى حسن - الطبي المتطورالمركز 
     ةرعاية الصحية األوليلل

ات  عداإلغاثة والمسا ئة هي
 اإلنسانية 

 ب ندة الخطي ر تى حسن شم
06-800561 
06-800562 

 71-952680 ahc.rahao@gmail.com; 

عاية رلل  جتماعيالصحي اال مركز البيرة
 ة األولية الصحي

 ;bireh.medcentre@hotmail.com 898086-71  830664-06 عياش  أحمد رة البي جمعية نسعى 

صحية رعاية اللل الخيري ضمركز الفر
   ة ياألول

 ;aaref.alkhalaf180@gmail.com 041948-71  870016-06 لخلف عارف ا عكار  –رض الف بلدية الفرض 

ية  صح رعاية اللل  يريلخا يتكرت كزمر
 األولية 

علم والتنمية  جمعية ال
 لخيرية ا

 ; tekrit_medical_center@hotmail.com 137118-03  361319-06 رسالن رستم تكريت 

لخريبة  ا  -لمتابعة ن لامركز جمعية اللج
 لية وألة احيصل ا يةاعرلل - راعك

 ;medicalcenter50@gmail.com 189118-79  696032-06 محمد االيوبي  د. كار ع –ريبة  الخ بعة متا اللجان للة جمعي

 ولية الصحية األ  رعايةلل كسالمتمركز 
سالمتك   يةجمع

 اإلجتماعية 
 ;salemtakphcc@gmail.com 068850-03  876143-06 لرزاق خشفي ا عبد د. ر عكا –لحياة تل ا

ية  لصحرعاية الل  يمية الصحتنلز اركم
 لية األو

 محمد الجندي  خريبة الجندي  ة وتحسين ة تنمي جمعي
06-696966 
06-696223 

 71-666363 
operations@twtlb.org 
tmc@twtlb.org 

  ة الصحيةايعرلل  يبطال ة اجلنركزام
 ألولية ا

اء  اإلرتقجمعية 

 اإلجتماعية 
 ;centeralnajat@gmail.com 471101-71  471283-06 عبد الرحمن عكاري اموس ادي الج و

ة  الصحيرعاية  للبي  األمير الطمركز 
 األولية 

 772454-70  371037-06 دين لا  احمد شرف برقايل  اثة ية حدجمع
Phc.hadatha@gmail.com 
Al.amir.medical.center@gmail.com 

 ;medicalcenteradam@gmail.com 108112-7  830803-06 عيل زياد اسما الكواشرة  تي حيا ي تجمعية صح  األولية  ةعاية الصحيرللالطبي   مركز آدم

ة  اية الصحيرعللالطبي ي دميز ريكرم
 األولية 

 ;remedycenter2020@gmail.com 540951-70  692394-06 د. احمد السيد  حلبا  جمعية عكار األفق  
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      25 :العدد    عافظة البقاحم

 13العدد:    ةزحل :القضاء 
 

 وني تركلريد اب ي يو لخ كس فا فاته لمسؤول ا اسم نالعنوا ةالمؤسسة/االدار زركلمام اس

 -ال جال -  مام الحسيناال زمرك

 ولية الصحية األ رعايةلل
 094308-03  508484-08 راني ديد.كمال  ال جال جمعية المبرات الخيرية 

kamal.dirani@hotmail.com; 
bayano.net@hotmail.com; 
ghazwahaidar.mabarrat@hotmail.com; 

ن كفرزبد الصحي  عيمركز 
 ;mayhaddad99@yahoo.com 433965-03  925790-08 حداد  مي فرزبدعين ك لشعلة ا جمعية ولية ألية الصحية ا رعالل اإلجتماعي

  - سعدنايل -حي لصا قروالفا مركز
 ألولية ا لصحيةرعاية الل

  نىبم نايل دعس ل ي اعدنة سيلدب
  505322-08 شحيمي  مدحم امع الج

70-347443 
phc-alfarouk1998@hotmail.com; 

لصحية  ا رعايةلل ياسمركز قب ال
 ة لياألو

لخيرية  الجمعية ا 
 501865-08 500688-08 ويش خانرد. د ب الياس ق إلسالمية ا

71-330793 
iws.phcc@hotmail.com; 

  يي الحكومحصبل الترمركز 
 ة يلاألو  ةي حلصا ايةرعلل

العامة /  ة حص ة الوزار
 ;markazterbol@hotmail.com 693456-03 955881-08 955688-08 ورج عاصي د. ج تربل  ربل ت  ديةبل

  ميالصحي الحكولياس بر امركز 
 ( ت) لصحية األوليةا يةارعلل

 لعامة /  ا  ةوزارة الصح
 ;phc-barelias@hotmail.com 838399-03  510018-08 اوي حمرالمحمود . د س يا لبرا س االي بر  ديةلب

  - لةزح -ية مركز الخدمات االنمائ
 ة األولية حي رعاية الصلل

ؤون  الش زارةو
 جتماعية اال

 -راءمحوش اال
 زحلة

 238867-03 815102-08 815100-08 ك ن ريشا التريستياكر
christianerichaturk@gmail.com; 
adonsd@hotmail.com; 

  -ي الطبيق الحريري رفمركز 
 (ت) األولية ةرعاية الصحيلل  - تعنايل

 Ext: 300 76-672385 513321-08 ن حمن ياسيرال دعب يل تعنا خيرية ة  نافلة المؤسس
abdulyassine@hotmail.com; 
nafela_foundation@outlook.com; 

  حاالش  حو -القيامة الصحي ز مرك
 األولية  يةاية الصحرعلل -

 ;Disp.alkiyama@gmail.com  024002-71   900750-08 اهينخت سامية شاأل ال حوش حا ة م جمعية القيا

  يحصري ال هنلالي عكز مر*
 ية ولألية الصحا ةايرعلل

عاية  ة للربناني الجمعية الل
 الجتماعية لصحية ا ا

 731706-03  920944-08 د. سامر صيدح علي النهري 
aljam3eyalobnaneyakasarnaba@outlook.com; 

samer_saydah@outlook.com; 
  ة لصحية ااي عرلل سيسنرفمار  زكرم
 ولية األ

محبة  اب الجمعية رح
 ة الخيري

 940452-76  808991-08 رانيا نجار معلوف   زحلة
rihabelmahaba@gmail.com; 
father_ toni_ kadamani@hotmail.com; 

  ياعي االجتمحصز الفاعور الكمر
 ة يلو ة األي حصل ة ايرعالل

 shclebanon@gmail.com 424487-70  955307-08 مجبل  حكيم حلة ز –الفاعور  دد لتجا اء ونماال  يةجمع

ة الصحية  ايرعللسواعد العمل  كزمر
 ولية ألا

 ;sawaadmedicalcenter@gmail.com 001358-03   الطعيمي هود  ة زحل –ر الفاعو سواعد العمل ية عجم
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 4 : ددلعا       يا  شرا: لقضاءا

 د الكتروني بري خليوي  س فاك اتفه لمسؤول اسم ا العنوان ارةداال/ سةسلمؤا لمركزام اس
 - راشيا  –ناني لبالالصليب االحمر مركز 

 852296-03 590540-08 591101-08 الصيفي قوال ن راشيا  لصليب األحمر اللبناني ا األولية  اية الصحيةرعلل
rachaya@redcross.org.lb; 
Samiha.Charifeh@redcross.org.lb; 

للرعاية   -عزة  -االبرار الطبي مركز 
 ( ت) حية األوليةلصا

ة  يريلخبرار األجمعية ا 
 مية سالاال

 ;alabrar.center@hotmail.com 120784-03  563207-08 الشيخ محمد فرج  عزة

  يف  يةول ألا ة الصحية ياالرعمركز *
 مي وكالحيا اشفى رشتسم

/   امةلعة ا ة الصحاروز
 ;PHC_Rachaya@outlook.com 098299-03  591505-08 نسرين حمدان  دي راشيا الوا ة ادارة عام

 173701-71  055576-01 راس لطعزام ا وحا خربة ر قاع مية في البللتن ياةة الحجمعي صحية األولية ة ال اي رعلل طبيمركز عناية ال
inayamedical2020@gmail.com; 
azzamtarras@gmail.com; 

 

 8د: عدال     بيالقضاء: البقاع الغر

 تروني بريد الك ي خليو  اكس ف  هاتف اسم المسؤول  وانالعن ارةة/االدالمؤسس المركزاسم 
 ;machgaracenter@gmail.com 321804-71  651125-08 اد د لمقا وائل ةغرمش يني لخمام  ماية االعمج ية األولية حلصاية ارعز مشغرة للمرك

جمعية اللبنانية للرعاية الصحية المركز 
رعاية الصحية  ال -مرسح - تماعية جاإل

 ة األولي

ة  صحي ة اللبنانية للرعاية ال جمعيال
 ;sohmor_health_center@hotmail.com 635078-03  635656-08 يم د كراحم مرسح جتماعية اال

  عاية الصحيةرلل يالصح غزةز مرك
 ( ت) ألوليةا

جتماعية  االون  اجمعية التع
 ;gazzamedicalcenter@gmail.com 521888-70  640638-08 منصور  منصور غزة رية الخي

 - اعيجتماإل ي صحالمنظمة مالطا  مركز
 ولية األ اية الصحيةرعلل  - قاعالب/كفريا

   –الطا م نظمةم
 مالطا  نارسلف نيةبنالالالجمعية 

    798151-03 645197-08 645198-08 حنا رججو  ياركف
maltekaf@yahoo.com; 
khalidhealth1@gmail.com; 

ي الصح عامل -دي اج مهدي عيمركز الح
 ( ت) ةيولألا ية لصح ا ة رعايلل - ةرمشغ -

 ;machghara_amel@hotmail.com 987855-70 651703-08 651704-08 يونس راغدة  رةمشغ ل عام ةؤسسم

ى مستشف يفة الصحية األولية ايالرعمركز 
 كومي الح ةرمشغ

 ة الصحة العامة /  وزار
 امة ادارة ع

 ر محمد العمامنيف  شغرةم
08-651738 
08-651739 

08-651742 71-445895 
health.center_machghara.hospital@hotmail.c
om; 

 - كامد اللوز -الصحي  ملعاركز م
 لصحية األولية ة ايرعالل
 

 ;kamed@amel.org 814903-03  663086-08 احسان حمود  ننيجب ج مؤسسة عامل 

الصحية   رعايةلل لطبيمركز مشاعل ا
 ولية األ

 ة تفاؤل جمعي
حوش  

 ة حريمال
 ;Tafaaol.lb@gmail.com 916989-76  582146-76 ر سك خالد الع
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    24 :العدد  لالهرمبك ظة بعلافحم
 

 

 

   21 العدد:   قضاء: بعلبكال
 

 ريد الكتروني ب ليوي خ اكس ف  اتفه المسؤول اسم  العنوان سة/االدارةؤسمال اسم المركز 

 جتماعياإل ي صحالا ة مالطمنظم مركز
 ية ية األول حص رعاية اللل - ارقب -

   – ة مالطامنظم
سان  لفر نانيةب الل ةيمعالج
 لطا ام

ت  لبرت ماري آاألخ برقا 
 105863-03 320490-08 320590-08 ي فورك

osmbarqa@yahoo.com; 
j.semerjian@ordremalteliban.org; 
khalidhealth1@gmail.com; 

 رعاية الصحيةلل رج بلوقالشهيد فمركز 
    (ت) األولية

ة  لهيئة الصحيا جمعية
 االسالمية 

  -ر ساحة ناص
 لبك بع

 044320-03 373512-08 373513-08 س طليل ماج
ihs.bikaa@hayaa.org; 
ihsbaalbeck@gmail.com; 
alirida.ms@gmail.com; 

  يوملحكا  حيت الصنبي شي المركز 
    وليةرعاية الصحية األلل

   /ة  لصحة العامرة اوزا
صحية  لا ية الهيئة معج

 ية االسالم
 757261-71  335720-08 ة عمج نيمأ ت لنبي شيا

ihs.bikaa@hayaa.org; 
ihsnabysheet@gmail.com; 

صحية  رعاية اللل ير األحمرمركز د
 ة ألوليا

بك ودير  بعل  يةرانمط
 ية لماروناالحمر ا

  320373-08 عباس  ت ليونياألخ الحمر ير اد
  -03
272968 

cmd-2003@hotmail.com ;  

  لحكومياي  لصحا ارشمسطمركز 
 ( ت) رعاية الصحية األوليةلل

   /  ارة الصحة العامةوز
ئة الصحية  عية الهي جم
 مية سالالا

 742068-03  330024-08 مقداد العباس  ر شمسطا

ihs.bikaa@hayaa.org; 
shmostar.ihs@gmail.com; 
alirida.ms@gmail.com; 

حية  لصاية اعرلل حيالص  يودابمركز 
 ( ت) وليةاأل

لصحية  لهيئة ا ة اجمعي
 سالمية اال

  ديةبل ىبنم
 ي بودا

 801383-70  300885-08 ني الدللا السبعب
ihs.bikaa@hayaa.org; 
ihsbouday@gmail.com; 
alirida.ms@gmail.com; 

الصحية    يةعارلل  يلصحا  ةولبال مركز
 ( ت) وليةاأل

 738938-71  233655-08 ديما رباح  علبك ب - لبوةال بوة للا  شباب عتجم
dimarabah@hotmail.com; 
phcoflabwe@hotmail.com; 

 -  عالقا  -ك اثوليكوم الرلرانية اطم ركزم
 لية حية األو ة الصرعايلل

  رومال  نيةارمط
 ثوليك كاال

 ;reinerizk80@hotmail.com 703193-03  225514-08 صرللا نيان  لا االب  ع القا

 -  رنباصق   -اعي مجتاالي ئكز االنمامرال
 ة األولية صحي ال رعاية ال

الطفال  جمعية قرى ا 
SOS 

  912117-08 اني لمان ديرس قصرنبا 
70-414071 

03-150994 
Socialcenterksarnaba@gmail.com; 

ة  رعاي لل اقفو الين سرعة يبلدمركز 
 لية وألة ا يالصح 

 ;sariine_health_care@hotmail.com 048099-76  335472-08 كريا حسن د. ذ سرعين الفوقا  قا فوة سرعين الديلب 

الصحية   ةللرعاي ة نيمركز الجمعية اللبنا *
 رنبا  قص – ة الجتماعيا

نية  ة اللبناعيالجم
  يةحة الصايللرع
 ة عيماجتواال

 ;aljam3eyalobnaneyakasarnaba@outlook.com 540010-70  912983-08 لدين اير د خعي قصرنبا 

  - بعلبك  -نمائية إل ا ماتخدلمركز ا
 ة حية األوليرعاية الصلل

ؤون  وزارة الش
 تماعية االج

   -بك لبع
  أسيق رطر
 العين 

 942396-03 377063-08 370622-08 لقيس الرين ابص
mosa.sdc.baalbeck@gmail.com; 
sabrine_lakkis@hotmail.com; 
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رعاية الصحية  لل حي صالين منمركز ت
 ة األولي

ة  صحيالية الهيئة جمع
 المية االس

 096732-03  911243-08 لج ء مدفاو ا تمنين التحت
ihs.bikaa@hayaa.org; 
ihstamnin@gmail.com; 
alirida.ms@gmail.com; 

  - كبعلب -لصحي العين عامل اكز مر
 بك بعل -العين  سسة عامل مؤ ة ليو ألية احلصية ارعالل

 ة ريناصر سك د. محمد
 مهز ا ءوفا

08-233188  70-182744 
ain@amel.org; 
info@amel.org; 

عاية الصحية  رلل حيلصمركز بريتال ا
 األولية 

  يئة الصحيةالهة جمعي
 المية السا

 026526-71  340966-08 نديلميسم شرف ا بريتال 
ihs.bikaa@hayaa.org; 
sweettitanic@hotmail.com; 

رعاية للومي الحك حيالص سالرع زكرم
 (ت) الصحية األولية 

   /  ةموزارة الصحة العا
 لدية عرسال ب

 ;ahc2019arsal@gmail.com 791380-71 240402-08 240234-08 ي  جيرلحسليمة ا  عرسال

ية  ح رعاية الصلل مقنة الصحيز ركم
 لية األو

ة  حية الصهيئالجمعية 
 مية سالاال

  110480-03  305500-08 د يد سعممح اللب مقنة

مام الصادق للرعاية الصحية  مركز اال
 ة نيمو ال -األولية 

 ;Yammoneh.phc@gmail.com 456732-03  310150-08 حسين شريف  اليمونة  اليمونة   ةديبل

  -عرسال  - ي الصحيمان الامركز 
 ة ية األولي للرعاية الصح

ية  لطب ا  لجمعيةا
 ة المياإلس

 -سال رع
 اقع المن

 ;ima-irsal@hotmail.com 637838-71   ري يجالح يعل

بي االجتماعي للرعاية  ط مركز بعلبك ال
 الصحية األولية 

 جمعية خطوة 
  –بعلبك 
 ة نحلطريق  

 ;baalbaksocial@gmail.com 413919-70  373710-08 بهاء المجبل 

  -المركز الصحي العسكري المدني 
 للرعاية الصحية األولية  -رأس بعلبك 

   –ة مالطا ممنظ
  لفرسان نيةابنة اللمعيالج
 لطا ما

 ;rasbaalbakphc@outlook.com 407010-76   الرائد طارق رزق  رأس بعلبك 

 

   3دد: عال   ء: الهرملالقضا

 تروني بريد الك ي و خلي كس اف  هاتف سؤول لماسم ا العنوان مؤسسة/االدارةال ركزاسم الم

  - نيلبنالحمر ا ألصليب االز مرك
  200089-08 ني يرشعال فاطمة لهرملا ي بنانالل  رمحاأل الصليب لية و األحية صال  رعايةلل – الهرمل

03-805746 fatima.rachini@hotmail.com; 
fatima.rachini@redcross.org.lb; 
Samiha.Charifeh@redcross.org.lb; 

رعاية  لل يصحل ول االبتز كمر
 ( ت) ةيلألوا ية لصح ا

لصحية  ة ا ئالهي ة معيج
 201151-08 فرجعل كما الهرمل  -معالي ال االسالمية 

Ext: 1020 08-200118 03-869162 
kamalhospital@hotmail.com; 
Albatoulphc@hotmail.com; 

اية  رعلل  يحالقصر الص مركز
 األولية ية ح لصا

ة  يصح لا  ةئالهي  عيةجم
 ة يسالمالا

 ;ihsalkasr@gmail.com 632419-70  206118-08 ول أمهز رسلولو عبد ال لقصر ا
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 28: ددمحافظة الجنوب   الع
 13 :لعددا    يدا  ص :القضاء

 

 ي كترونلبريد ا وي ليخ فاكس  هاتف ول ؤاسم المس العنوان ةراالداسسة/ المؤ ركزلماسم ا
 -  يدا ص  ةرحا - ئية نمااإل  ماتلخداز كمر
 ولية األ حيةالص عايةرلل

 وزارة الشؤون االجتماعية /  
 182186-71 733148-07 751398-07 سعد محمد ة صيدا حار ة صيدا  ارية حدلب

msaad1@hotmail.com; 
mosa_haretsaida@outlook.com; 

 ةصحي ال  عايةرلل  حيصال نيةاسز الغكمر
 ية لواأل

الخيرية    افيةلثقية اغسانالية جمع
 ;ghassaniyah_clinic@hotmail.com 882154-03  420639-07 فواز   ةيفلط الغسانية  اإلجتماعية 

ع  مجم ي ية فاألول صحيةاية العرالمركز 
 ةفاحتد محم فند رالص قين عولملرعاية االلبنانية  الجمعية (ت) وقينمعلهيل التأ بري  نبيه

07-441010 
07-441020 
07-420606 

07-441030 70-355321 
mohamadm@lwah.org.lb; 
nisrine@lwah.org.lb; 

ز  مرك – م الصدراممؤسسات اال
 520089-71  215660-07 ش وي درآمنة  تىكفرح الصدر  ؤسسات االمامم ولي ة ة األة الصحي  للرعايرحتى كف

kfarhatta@imamsadrfoundation.org.lb; 
gzein@imamsadrfoundation.org.lb; 

لرعاية  ل نزيه البزرير لدكتوركز ام
 ;hc@almoasat.org 842662-03 729512-07 727512-07 هرظ  لمى ابو ا دصي  - ةياعقال ة ساموالجمعية ا ( ت) ةليحية االوالص

معية البر  ج -صحي ال ازيةلغامركز 
 ;radwan_khalifeh@hotmail.com 309156-03  223600-07 ليفة وان خرض ة زيالغا ان سواإلح ية البرعجم رعاية الصحية األولية لل  - ناإلحساو

ية  ارعلل - دايص -تاس يركامركز 
  -قوال ار نشارع م س تا اريسة كؤسم ولية األ يةح لصا

 732268-07 شربل ديب  صيدا 
Ext: 101 

 03-182583 
cms-saida@caritas.org.lb; 
dibcharbel7@gmail.com; 

عاية رلل - الغازية -المهدي م االماركز م
  220140-07 مظلوم  سنح ة غازيال ة الميسالا ة يصح لة ا ئهي لاة معيج ألولية ا  يةالصح 

70-782044 ihs_south2@hayaa.org; 
alirida.ms@gmail.com; 

رعاية  لل دمعروف سعد ركز الشهيم
 ;ahmadkassem59@gmail.com 252391-03 723323-07 722393-07 قاسم د محا ال ملعا ة نديم عد سف ورمعيد ه سسة الشؤم ة ية األوليالصح 

  -ناني األحمر اللبالصليب كز مر
 ولية ألرعاية الصحية الل  - اريةلزرا

 03-572385 224140-07 305043-07 أحمد فقيه  رارية الز ي بنانلل مر األحا لصليب ا
Zahrani@redcross.org.lp; 
Samiha.Charifeh@redcross.org.lb; 

رعاية ال - ربتامعية سجي ل صحالركز الم
 ;hiadoudi@yahoo.com 067206-03  443123-07 هيام خليفه  ند رفالص -ربتا س تا ربمعية سج   ليةة األويصح ال

  - ةوانيمرال - ان الطبي مركز الكي
 ية لو األ صحيةال  ايةرعلل

 506880-07 506777-07 ريما ابو درويش  انية ورالم كيانللواحد اا نانع لب جمت يةمعج
03-742239 
03-374999 

nivinejaara@gmail.com; 

  - صيدا  –ري ريمركز مؤسسة الح
 ية لالصحية األو ة رعايلل

  ةية البشريلتنمل ري الحري مؤسسة
 ستدامة مال

ل  رجا –صيدا  
 ين االربع

 ;smc@hariri-foundation.org 230555-70  735141-07 ي ياقلطفية تر
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       1 العدد:   : جزين قضاءال

 وني د الكتربري خليوي  فاكس  هاتف اسم المسؤول  وانلعنا رةدااالؤسسة/ مال زمركال ماس

 اعيجتماإل ي صحالمنظمة مالطا  مركز
 ولية لصحية األا يةرعالل - مرو -

   –ة مالطا ممنظ
  لفرسان نيةابنة اللمعيالج
 لطا ما

 251382-70 810130-07 810130-07 رانيا حداد  روم
cmsroum@yahoo.com; 
khalidhealth1@gmail.com; 
j.semerjian@ordremalteliban.org; 

 

 14 :دعدلا    صور   : قضاءلا
 

 الكتروني  ديبر خليوي  فاكس  اتفه اسم المسؤول  انالعنو دارةسة/االؤسالم كزسم المرا
رعاية  لل ا ريفص ةلديب زمرك

 ة الصحية األولي
  -صريفا  يفا بلدية صر

 385092-07 نجدي  د. حسن رصو
07-385536 07-385092 70-301853 ;mil.coatm@hoidajn_ramis 

medicalcentersrifa@gmail.com; 

  - لصحيمل اعامركز 
صحية  ة اليارعلل  -ة ريازوالب
   لية وألا

 809420-70  375135-07 رجاء عبود  البازورية  ل مؤسسة عام
aboud.rajaa@hotmail.com; 
south@amel.org; 
bazourieh@amel.org; 

  - مام الصدرالت اساسمؤركز م
صحي ة  ال  للرعاية - الشهابي ة

 ة ألولي  ا
 060407-70 410407-07 410407-07 ين الدين وثر زك ة ابي الشه در صل مام اات االمؤسس

chhabiyyeh@imamsadrfoundation.org.lb; 

gzein@imamsadrfoundation.org.lb; 

  -يل حيدر خل  دالشهيمركز 
الصحية  رعاية لل - عركةم

 األولية 
 ;shahidhaidar86@yahoo.com 090154-76 315989-07 315989-07 الشيخ علي طراد  كةمعر ماعية جتإلا ة لصحيكة اجمعية معر

  - عيتيت -لة ئاالعطب ركز م
 037915-03  431156-07 حمزة حنان  يتيت ع سالمية حية االالصالهيئة ية جمع األولية  الصحيةة ايعرلل

ihs.south1@hayaa.org; 
h.farhat984@gmail.com; 

hamzehanan4@gmail.com; 

  المعشوق  - يني خمال ماماالمركز 
  - شوقلمعا المية سية االة الصح لهيئا جمعية األولية ية رعاية الصحلل -

 189207-71  345901-07 م مريم غان رصو

ihs.south1@hayaa.org; 

mariamghanem237@gmail.com; 
h.farhat984@gmail.com 

لية  وحية االاية الصلرعامركز
 مي ا الحكوناشفى قمستفي 

 /  صحة العامةرة الوزا
 554558-70  430537-07 غريب  د. علي صور  -نا قا   مستشفى قاناادارة 

qana.hospital@gmail.com; 
moh.dakhlallah@gmail.com; 

  -ام الصدر مؤسسات االم مركز
ي ة  الصح  ةللرعاي - يقينصد
 ة ولي  األ

 945322-03  430436-07 بتسام عبدلل ا صديقين  ر الصد ماماالمؤسسات 
siddiqine@imamsadrfoundation.org.lb; 
gzein@imamsadrfoundation.org.lb; 

  - رصو -ي ان الطبيكالكز مر
 حية األولية رعاية الصلل

  347546-07 ب يديم ل. سد رصو يانلك ا داحالو بنانجمعية تجمع ل
71-332627 
70-972259 

salim_deeb@hotmail.com; 

  - صور - يعامل الصح مركز
   (ت) ةولياألية لصحية اارعلل

 ;medical@amel.org 487698-03  343108-07 نى شاكرم صور مل مؤسسة عا
monaliza2211@hotmail.com; 

 ;ihs.south1@hayaa.org 922851-70  431495-07   حسن فرحات قين يصد مية سالاالئة الصحية هي لاجمعية   ية ارعلل يريخ ال يقينصد كزمر
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mailto:ihs.south1@hayaa.org
mailto:h.farhat984@gmail.com
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mailto:mariamghanem237@gmail.com
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 ;h.farhat984@gmail.com ة األولية لصحيا

رعاية  لل ريالعباسية الخي مركز
 ولية الصحية األ

 ;ihs.south1@hayaa.org 955823-70 350802-07 344620-07 الحص دعاء ة سي اعبلا ة يمسالة االصحيالة الهيئ ةعيجم
doaaa.saleh90@gmail.com; 

ئة  هيال  -الصحي  ةكز الشهابيمر
الصحية   عايةرلل - ةصحيال

 ة األولي
 ;ihs.south1@hayaa.org 932716-70  411542-07 دوق ن دقحسا ة بي الشها ة مية االسالالهيئة الصحيجمعية 

  - بيالط  م الصدرمااال زمرك
 ألولية الصحية اة  للرعاي -طورا 

لصحية  ة ارعاي ية للة اللبنانمعيالج
 ة يجتماعاال

 Imama.sader.toura@outlook.com 970947-76  380389-07 حسن دهيني  راطو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ihs.south1@hayaa.org
mailto:ihs.south1@hayaa.org


 

   
 06/05/2022               صة صختم كزا رم**           ها.عاوضة لتحسين أجربت   وتخضع لفترة ألوليةة ا الصحيالرعاية  امل شروطوفي كتست الراكز التي الم*

 Page 22 of 24                                                                                                                                                         ال.د األطفاد عنحال يةلتغذاسوء  عالجل زمراكهي  (ت)بحرف  ليهامشار إلالمراكز ا
                                                                                        

 

 29: لعدداة   النبطي  ة ظافحم

 6 العدد:   ية: النبطضاءالق

 د الكتروني بري خليوي  فاكس  اتفه ل وؤم المساس واننالع دارةاالؤسسة/ لما المركز مسا
ية الصحية  عارلل ية انصاربلدمركز 
   لية األو

 726909-03  501447-07 ر  شعبان د. نذي ر أنصا رانصا  بلدية
ansar_mc@yahoo.com; 
dr.shaaban62@hotmail.com; 

اية  عرلل لخيريا ميريةلنمركز ا
 ة وليألصحية ا ال

 /    يةمحية االسالالهيئة الصجمعية 
 986152-70 505849-07 505849-07 ودي ف حميوس نميرية ال ية النميرية بلد

afif_saleh123@hotmail.com; 
alirida.ms@gmail.com; 

 –الصحية االولية ية اعالركز مر
 لنبطية ا

ة  عيلعامة / الجمة ا ة الصحروزا
 ;markaz_alri3aye@hotmail.com 835231-78  769092-07 زيد  بواين حس بطية الن -عسكر تل ال ة يجتماعية االة الصحرعاية للاللبناني 

  يومالصحي الحكجباع مركز 
    األولية ةي حالصرعاية لل

   ع /ابلدية جب  مة /االصحة العة وزار
 ;ihs_south2@hayaa.org 986152-70  210361-07 وسف حمودي ي ع جبا ية محية االسالالهيئة الصجمعية 

  يصحل ا يرانهزلا رز ديمرك
    ية األوليةالصح رعايةلل

 deir.zoh.medicalcenter@gmail.com 207381-03  532319-07   داني روماني راني زهدير ال ي نارلزهيرية دير الخالجمعية ا 

  - نبطيةال  -راء الصحي لزهمركز ا
 ( ت) ةألوليحية اصة ال رعايلل

 باح . علي ص د ة نبطيال ة السالميا  ة الصحيةالهيئة يجمع
07-760151 
07-760152 

07-764529 76-654772 
nabatiehcenter@hayaa.org; 
ali.hassan.sabbah1970@gmail.com; 

 10 د:العد  يونرجع: مالقضاء

 ني تروالك بريد يوي خل اكس ف  هاتف المسؤول  اسم العنوان رةداة/االسسالمؤ زالمرك اسم
 - نيوعرجم - يريخ لا اءزهرلز امرك
 ;azzahramedicalcenter@hotmail.com 234775-03 855377-07 855377-07 ةمعج دمحم حة السا -كفركال  ر يقفاش الرية إلنعخيية الالجمع    ة األوليةالصحي  يةرعالل

رعاية لل - يامالخ  - الصحيعامل ز مرك
 ( ت) ليةية األوح الص

 Mayssam.haidarahmad@gmail.com 850425-70 840052-07 840052-07 د ماح يدرميسم ح يام الخ ل عام سةمؤس

دير   - رمام الصداال سساتمؤكز مر
 ;dayrsyrian@imamsadrfoundation.org.lb 719744-70 343312-07 850900-07 ى منال يحي ر سريان يد در ام الصاالم ساتمؤس األولي ة ة حي  ية الصاللرع - يانسر

رعاية لل صحي الحكوميالخيام ال  زكمر
 ية األولية صح ال

  لدية ب  امة /الصحة الع ةرزاو
الصحية  يئة اله  جمعيةم / االخي
 السالمية ا

 ;ihs_south2@hayaa.org 667259-76  840536-07 ناصر   هديل م لخياا

ية  ح لصة ا يرعالل ورنية عجم ركزم
 ولية األ

  ةرعاية الصحي عية نور للمج
  دة/ بلدية جدي ية واإلجتماع

 رجعيونم
 ;nourassociation@outlook.com 368597-03  831330-27 ان د حردأسع نمارلي يون جعدة مرجدي

هر  راجح طا ور لدكتاسة مؤسمركز 
 ة ولياأل  يةلصحاية  اعرلل  ريةيالخ

راجح طاهر  ة الدكتور سسمؤ 
 ة حوال ديخيرية / بل لا

 669178-03  860220-07 ادر طاهر ن د. حوال
nader.m.taher@gmail.com; 
rtfound@gmail.com; 

  -ي ماعي اإلجتفى الصحطمركز المص
 ة يلوألا ية ح الصية رعاال - خاقبري

 816869-03  365633-07 علي الزين  د. قبريخا  ة يالخيرات مبرلا عيةمج
almoustafa.center@outlook.com; 
ghazwahaidar.mabarrat@hotmail.com; 
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 في االولية الرعاية الصحيةز كرم
 حكومي ال عيونجمر شفىمست

   ة /ماعال صحةلة ازارو
 مة عا ةاراد

 مؤنس كالكش د.  رجعيون م جديدة
27-831033 
27-831034 

27-830066 03-724450 
marjayoun-gh@hotmail.com; 
mgh.phc2021@gmail.com; 

ية  ية الصحارعللطيبة الصحي لا ركزم
 األولية 

 ;Ihs.south1@hayaa.org 634405-76  850502-07 علي صالح  يبة طلا ة يالمساالئة الصحية لهيا يةعجم

 في االولية الرعاية الصحيةز كرم
 حكوميال  ميس الجبل شفىمست

   ة /ماعال صحةلة ازارو
 مة عا ةاراد

 ;mjhospital@hotmail.com 935334-03  866102-07 د. حسين ياسين  ميس الجبل 

 

 4 عدد:ال       ابي اصح: لقضاءا

 تروني لكا بريد خليوي  اكس ف  هاتف م المسؤول اس العنوان ارةدسة/االؤسالم زم المركاس

 ية حاصبيا ولالا  ةياية الصح رعال مركز
 حة العامة /  ارة الص زو
   يانبحاص ال  دياتبل اداتح

 136152-03 550519-07 550519-07 د حمدى ن. د ا ي صباح
dr.hamad64@gmail.com; 

reaya.hasbaya@yahoo.com; 

ة  ايرعلل  الصحيرفا عين ج مركز
 لية الصحية األو

 ;ainjarfa_phcc@hotmail.com 354153-03  550445-07 ة سم دربيبا يا اصبح -عين جرفا  جمعية تجمع شبيبة العطاء 

 - شبعا  -ي صحالحريري الرفيق  مركز
 ية األولصحية ية ال عارلل

 ;Tamadun4@gmail.com 210480-71  565055-07 هر عواد ما ا عبش وت"ير"ب ندمعية تمج

  وميكلحا ام الصحيحمكفرمركز 
 ولية حية األصرعاية ال لل

 ;kfarhamamphc@hotmail.com 969689-70  560116-07 ر صنا  ايدفا مامحكفر ونومرجعي بيا اصء حدار افتا 

 

 9: العدد  يل: بنت جب قضاءلا

 ي لكترونيد ابر ي خليو  س فاك هاتف ل اسم المسؤو نوانعال ارةداالة/ سالمؤس ركزلماسم ا
  - بيلج نتب -مائية إلنا مركز الخدمات

   – نةيوالع حي ية ألجتماعا ن ؤوشالة وزار األولية الصحية  رعايةلل
 277167-03  450571-27 بزي ندى   بيل ج  تبن

njaber0@gmail.com; 
adonsd@hotmail.com; 

لصحية ية ارعا لل - طريا  –لعباس امركز 
 ;markazabbass.yatar@gmail.com 840832-03  425187-07 ي ل.ابراهيم عد ر اطي ة الخيري تبرا لما جمعية ولية األ

رعاية  لل  - قراش - رلصدام اماال كزرم
 األولية لصحية ا

ف  عا سة الرسالة لإلعيجم
 ;m7amad.7aydar@hotmail.com 122328-03 370277-07 370277-07 ن الحسي عبدي عل راشق حي الص

  - سن فضل للالمحا  السيد عبدكز رم
 ة لصحية األولي رعاية الل  - بة سلمخر

ة  صحيهيئة اللا يةعجم
 643654-03 349620-07 405149-07 وب د ايمحم م سل بةرخ ة ميالالسا

ihs.south1@hayaa.org 
h.farhat984@gmail.com 

 جتماعياإل ي صحالمالطا ظمة من ركزم
 لية و األ حيةالص ةيرعالل - اروني -

   – طامنظمة مال 
 ا الطمن رساة لفاني بناللالجمعية 

 535853-70  451540-27 حال ر زانسو  ختألا ونريا
osmyaroun@hotmail.com; 
j.semerjian@ordremalteliban.org; 

 -  عب لشايتا  ع -ة ئينماإل مات االخدكز مر
 ولية األ حيةلصاية ارعلل

 371124-03 465299-07 465356-07 بي وردل ا مد. سها شعب ال عيتا  تماعية وزارة الشؤون األج
sdroubi1@hotmail.com; 
adonsd@hotmail.com; 

اية  رعلل حيالصوية ج قالز برركم
 األولية  صحيةال

الصحية   لهيئةاية معج
 643654-03  385454-27 ايوب مد مح وية قالبرج  السالمية ا

ihs.south1@hayaa.org; 

h.farhat984@gmail.com; 
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  - شمي ر -حاج الا شهيد فرنسوركز الم
 ولية ألاحية ة الصيرعالل

 ;rmeich.medicalcenter@gmail.com 422484-03  470495-07 رائد علم  د. شمير ني اللبنا جيشة القياد

ا  تعي  -در الص ممامؤسسات االكز مر
 ة لي  وألة ا ة الصحي  ايعرلل  - بعشلا

 ;aytachaab@imamsadrfoundation.org.lb 852888-70  465600-07 روه سرورم ا الشعب عيت الصدر االمام  ؤسساتم

 


