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 وزارة الصحة العامة
 مراكز شبكة الرعایة الصحیة االولیة

                                                                                                                                                                     
 52 :العدد 

  2 :العدد بیروت محافظة
 

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  المركز اسم
 765665-70 636764-01 633762-01 شفیق تكجي الحرج جمعیة المقاصد Ⓔمركز الحرج المقاصدي

horjphc@hotmail.com 
raniazaatari@hotmail.com 

 660894-01 دانا سنو المزرعة مؤسسة مخزومي Ⓔالمزرعة -ي الطبي مركز مخزوم
01-663898 Ext: 113 03-112227 

d.sinno@makhzoumi-
foundation.org 
d.hajj-ali@makhzoumi.org 

 
 

 ۱٦: جبل لبنان      العدد محافظة
 

 6: العدد  بعبدا    : القضاء
 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز

الھیئة الصحیة /  بلدیة الغبیري Ⓔ مركز بلدیة الغبیري
 االسالمیة

شارع اسعد  -الشیاح 
 ghobeiry_phcc@hotmail.com  858478-01 270034-01 حسین خلیل االسعد

alirida.ms@gmail.com 

قرب   -المبنى البلدي  حارة حریك بلدیة Ⓔحارة حریك -مركز الرعایة الصحیة األولیة 
 phcc.hara@gmail.com 668331-03 276175-01 276181-01 علي حاطوم. د الكنیسة

 ras_elmetn_ws@hotmail.com 752858-03  380352-05 لمیاء حسن رأس المتن جمعیة سیدات رأس المتن Ⓔرأس المتن الطبيمركز 
centermedical@hotmail.com 

 الجمعیة اللبنانیة للرعایة الصحیةمركز 
 Ⓔصبرا –بنت الھدى  جتماعیةاال

 الجمعیة اللبنانیة للرعایة الصحیة
 885245-76  838284-01 علي مكة. د صبرا -حي فرحات  االجتماعیة

dispbentlhouda@outlook.com 
dr.makki1991@gmail.com 
mahaidar_physio@hotmail.com 

-Phccborjbarajneh 953968-70 472935-01 472933-01 علي منصور. د برج البراجنة برج البراجنة بلدیة Ⓔمركز بلدیة برج البراجنة
municipality@hotmail.com 

 phccchiyah@yahoo.com   390051-01 غاریوس ادمون الشیاح بلدیة الشیاح Ⓔاألولیة الصحیة للرعایة الشیاح بلدیة مركز
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   1 :العدد  كسروان : القضاء

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز
 centremedicosocial@hotmail.com 237012-03 231119-09 230377-09 المزوق میرنا بلونھ جمعیة اوفرا / بلدیة بلونة  Ⓔالمركز الصحي االجتماعي بلونھ

 
 ۱: العدد  المتن  : القضاء

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز
 dispstantoine@hotmail.com 050905-76  900996-01 انطوانیت عسافاألخت  ةالجدید جمعیة راھبات الراعي الصالح  Ⓔالجدیدة -مار انطونیوس  مركز

dispstantoine@gmail.com 

 1 :العددجبیل     : القضاء

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز
 esu518@yahoo.com 717417-03 942905-09 540218-09 الحلوشوقي . د جبیل بلدیة جبیل/ وزارة الصحة العامة Ⓔطبابة قضاء جبیل مركز

 
 

   2:العدد   الشوف: القضاء

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز
 farah.medicalcenter@gmail.com 630386-03 720606-05 720561-05 ملحم نصر كفرحیم مؤسسة الفرح االجتماعیة Ⓔكفرحیم للرعایة الصحیة األولیة

mlhmnasr@gmail.com 
 tsa_shehem@hotmail.com 002308-03 273797-07 242797-07 غسان شحادة شحیم الجمعیة االجتماعیة شحیم Ⓔشحیم -مركز االقلیم للرعایة الصحیة االولیة 
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 ٥ :العدد  عالیھ: القضاء

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  سم المركزا
 Ⓔالحكومي الشویفات

بلدیة /  العامة وزارة الصحة
مؤسسة األمیر مجید / الشویفات 

 ارسالن
 wassimabifaraj@hotmail.com 084122-03 430770-05 431551-05 وسیم ابو فرج الشویفات

الھیئة الصحیة جمعیة  Ⓔالصحي الصادق اإلمام مركز
 alirida.ms@gmail.com 803142-76   السبع فاطمھ الشویفات االسالمیة

الھیئة الصحیة جمعیة  Ⓔالصحي الرضى اإلمام مركز
 815512-76  488799-05 طفیلي محمد عالیھ -  السلم حي االسالمیة

76-998533 
alirida.ms@gmail.com 

جمعیة المنتدى الثقافي  Ⓔكفرمتى اإلجتماعي الصحي المركز
 kfarmattakmc@hotmail.com 217928-70  210750-05 الدین سري جولییت كفرمتى اإلجتماعي

adonsd@hotmail.com 

 /مؤسسة الشؤون القرویة  لعبیھ Ⓔعبیھ اإلجتماعي الصحي المركز
 healthcarecenter_abey@hotmail.com 317005-03 210486-05 210485-05 سھیل حمزه عبیھ بلدیة عبیھ عین درافیل

 

 ۱٥: افظة الشمال   العددمح
 ۸ :العدد     طرابلس :القضاء

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز
 211071-70 434934-06 211770-06 جھاد فاھمي المینا الجمعیة الطبیة اإلسالمیة Ⓔالمیناء -اإلیمان 

basima_asmar@hotmail.com 
jihado_fa@hotmail.com 

 ibnsina76@hotmail.com 646940-03 445335-06 431120-06 حسام الشامي طرابلس -التل  االسعاف الشعبيھیئة  Ⓔابن سینا الصحي اإلجتماعي
 el-karameh@hotmail.com 658086-03  430089-06 امینة كلینك طرابلس -ساحة النور  الكرامة الخیري Ⓔالكرامة الخیري مركز
 barea.hamad@nmoffice1.com 181794-03 425400-06 432100-06 عالء حمداش. د الحدادین جمعیة العزم  والسعادة Ⓔالعزم والسعادة زمرك

 center_rahme@live.com 800200-71  380283-06 شوقي شبیب التبانة وقف احیاء الرحمة  Ⓔمركز الرحمة الطبي
 مستشفى - األولیة الصحیة الرعایة

 roulahajj@yahoo.com 801725-03 385374-06 385371-06 عدره ناصر طرابلس - القبة ادارة عامة/  وزارة الصحة العامة Ⓔالحكومي طرابلس

 barea.hamad@nmoffice1.com 181794-03 425400-06 401500-06 عالء حمداش . د القلمون جمعیة العزم  والسعادة Ⓔالصحي القلمون مركز

 431434-06 426322-06 سیف قالون طرابلس -ساحة النور  جمعیة مكارم االخالق االسالمیة Ⓔمركز المكارم الصحي
Ext:41 76-149484 ariscmasri1@hotmail.com 

 
 ۱: العدد   زغرتا : القضاء

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  كزاسم المر
 osmkhaldieh@gmail.com 526192-70 669626-06 662040-06 نا فنیانوسسحاألخت  الخالدیة منظمة فرسان مالطا Ⓔالخالدیة  -الطبي االجتماعي 
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  ۱: العدد   بشري: القضاء
 

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول لعنوانا االدارة/المؤسسة  اسم المركز
 zeinaelalam.cma@gmail.com 216632-03  977230-06 زاھي الھیبي قنات جمعیة األرز الطبیة Ⓔقنات -مركز األرز الطبي 

phc.cma@gmail.com 

 

 ٤: الضنیة    العدد -المنیة : القضاء

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز
 hotmail.com-ammar-deir@2016 757300-03 463464-06 461411-06 خالد الدھیبي الضنیة -دیر عمار بلدیة دیر عمار Ⓔبلدیة دیر عمارمركز 

deir-ammar@hotmail.com 

 md_2007@hotmail.com 924573-03  490149-06 محمود السید سیر الضنیة الجمعیة الطبیة اإلسالمیة Ⓔمركز اإلیمان الطبي سیر الضنیة

 434934-06 462875-06 أنس دھیبي حي الحكر –المنیة  الجمعیة الطبیة اإلسالمیة Ⓔالمنیة -مركز الحنان الطبي 
Ext: 103 71-698815 hanansultanmedicalcenter@gmail. 

com 

مركز جمعیة النھضة اإلجتماعیة 
 Ⓔالبداوي

جمعیة النھضة اإلجتماعیة 
 mghomraoui@live.com 102307-70  387755-06 محمد غمراوي البداوي البداوي

 1: العدد   الكورة: القضاء

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز
 / النجدة الشعبیة جمعیة  كفرصارون -النجدة الشعبیة 

 spl.kfarsaroune@hotmail.com 128103-03  651088-06 نجاح شماس .د كفرصارون الكورة بلدیة كفرصارون 
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 ٥: محافظة عكار   العدد
 

 ٥: العدد   عكار: القضاء

 

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز
wadikhaled.center2003@hotmail.co 183251-03 870197-06 870197-06 المصطفى خالد وادى خالد -الھیشة  جمعیة المقاصد Ⓔوادي خالد  -الصحى المقاصدى 

m 
 -والطفل  ألماالمركز البلدي لرعایة صحة 

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

/ الجمعیة الطبیة االسالمیة  Ⓔنینبب  - الطبيركز اإلیمان م
 455123-70 471709-06 471303 -06 أحمد مصطفى رعكا -ببنین  بلدیة ببنین

ima.imc.b@gmail.com 
sayf.kalawoun@gmail.com 
iman-dispensary.bebnin@iman-lb.org 

ھیئة اإلغاثة والمساعدات  Ⓔمشتى حسن -المركز الطبي المتطور 
 800561-06 محمد عبد المجید مشتى حسن اإلنسانیة

06-800562  71-899918 relief@yahoo.org 
mohamad.abdulmajed@rahao.org 

 Ⓔالحكومي تلمعیان مركز*
 / وزارة الصحة العامة

 phc.telma3ian@gmail.com 323788-03  810499-06 المصري خالد محمد عكار - تلمعیان بلدیة تلمعیان

 

 

    4  :العدد    محافظة البقاع

 ۱: العدد   ةزحل: القضاء 
 

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف مسؤولاسم ال العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز
 iws.phcc@hotmail.com 330793-71 501865-08 500688-08 درویش خان. د قب الیاس الجمعیة الخیریة اإلسالمیة Ⓔمركز قب الیاس

 ۱: العدد      راشیا: لقضاءا

 يبرید الكترون خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز
 جمعیة األبرار الخیریة Ⓔعزة - االبرار الطبي

 alabrar.center@hotmail.com 120784-03  563207-08 الشیخ محمد فرج عزة االسالمیة
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 2: العدد   البقاع الغربي  : القضاء

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز
عامل الصحي  -ي عیدي مركز الحاج مھد

 machghara_amel@hotmail.com 987855-70 651703-08 651704-08 راغدة یونس مشغرة مؤسسة عامل Ⓔمشغرة -

 الجمعیة اللبنانیة للرعایة الصحیة
 Ⓔسحمر  - اإلجتماعیة

 الجمعیة اللبنانیة للرعایة الصحیة
 sohmor_health_center@hotmail.com 635078-03  635656-08 احمد كریم سحمر االجتماعیة

 

    ٤ :العدد محافظة بعلبك الھرمل 
 

  ۳: العدد   بعلبك: القضاء

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز 
 -ساحة ناصر  ةالھیئة الصحیة االسالمی Ⓔالشھید فرج بلوق

 044320-03 373512-08 373513-08 جمال طلیس بعلبك
ihs.bikaa@hayaa.org 
ihsbaalbeck@gmail.com 
alirida.ms@gmail.com 

 ihs.bikaa@hayaa.org 580967-03  335720-08 ایمن جمعة النبي شیت ةالھیئة الصحیة االسالمی Ⓔالنبي شیت الصحي
ihsnabysheet@gmail.com 

 201664-03  330024-08 علي غصن شمسطار ةالھیئة الصحیة االسالمی Ⓔشمسطار الصحي
ihs.bikaa@hayaa.org 
ihsshmostar@gmail.com 
alirida.ms@gmail.com 

 

 

  ۱: العدد   الھرمل: القضاء

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز
تشفى اإلستشفاء والصحة مس البتول الصحي

 201151-08 كمال جعفر الھرمل -المعالي  النفسیة
Ext: 1020 08-200118 03-869162 kamalhospital@hotmail.com 

Albatoulphc@hotmail.com 
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 ۳: محافظة الجنوب   العدد

 ۱ :العدد    صیدا  : القضاء

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  المركز اسم
 hc@almoasat.org 842662-03 729512-07 727512-07 لمى ابو ضاھر اصید -القیاعة  جمعیة المواساة Ⓔالدكتور نزیھ البزري مركز

 

 ۲ :العدد     صور  :قضاءال

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف سم المسؤولا العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز
مركز  –مؤسسات االمام الصدر 

 chhabiyyeh@imamsadrfoundation.org.lb 060407-70 410407-07 410407-07 كوثر زین الدین الشھابیة مؤسسات االمام الصدر Ⓔالشھابیّة للرعایة الصحیّة األولیّة

 medical@amel.org 487698-03  343108-07 كرمنى شا صور مؤسسة عامل Ⓔصور - الصحي عامل
monaliza2211@hotmail.com 

 

 ۳: العددالنبطیة    محافظة

 ۲ :العددالنبطیة  : القضاء

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز
الھیئة /  البلدیة/  وزارة الصحة العامة Ⓔميجباع الصحي الحكو

 ihs_south2@hayaa.org 838244-70  210361-07 حسین زیون جباع الصحیة االسالمیة
alirida.ms@gmail.com 

 / دیر الزھراني  الخیریة یةالجمع Ⓔالصحي الزھراني دیر مركز
 sh_awne@hotmail.com 024533-03  532319-07 عون عوني الشیخ دیر الزھراني دیر الزھراني بلدیة

 

 ۱ :العدد       حاصبیا: لقضاءا

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز
 / وزارة الصحة العامة  Ⓔصبیامركز الرعایة الصحیة االولیة حا

 136152-03 550519-07 550519-07 ندى حمد. د حاصبیا  حاصبیا بلدیة
dr.hamad64@gmail.com 
reaya.hasbaya@yahoo.com 
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