
 بيروتفي  الئحة المراكز المعتمدة

حكوميةمستشفيات 
مستشفى الكرنتينا

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفيات خاصة
مستشفى حداد راهبات الوردية

مستشفى اللبناني الجعيتاوي

مستشفى القديس جاورجيوس

مستشفى بيروت

مستشفى العناية باألم والطفل

مستشفى رزق

مستشفى الرسول األعظم

مستشفى الساحل

فقط يوم (مستشفى طراد والمركز الطبي 
)السبت

مستشفى البرج

مستشفى الزهراء

مراكز طبية خاصة
السان مارك الطبيمركز 

مركز آيا

الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين

الحريري الطبية مركز طريق الجديدة الصحي اإلجتماعيمؤسسة 

كاريتاسمركز 

مركز مار الياس لألشعة

)الهيئة الصحية اإلسالمية( دار الحوراء مركز 

اللبناني الكنديالمركز 

حارة حريك-اللبناني الفرنسي لألشعة وأمراض الثديالمركز 

الظريف الطبيمركز 

األطباء لألشعةمركز 

التحاليل الطبيةالمركز 

)مركز بيروت(الكيان

مركز التأخي الطبية

مخزوميمؤسسة 

جنى للتصوير الشعاعيمركز 



 جبل لبنان في المراكز المعتمدةالئحة 
حكوميةمستشفيات 
مستشفى بعبدا الحكومي

مستشفى البوار فتوح كسروان الحكومي

مستشفى ضهر الباشق 

مراكز طبية خاصة
الطبي للتصوير الشعاعي الدورةالمركز 

عاليه/األمهات في لبنان لجنة 
الطبي للتصوير الشعاعي بعبداالمركز 

برج حمود -مركز السان مارك الطبي 
سان جورج الطبيمختبر 
حمانا الصحي مركز 
الحريري الطبية مركز عرمون الصحي اإلجتماعيمؤسسة 
خلدة للتحاليل الطبية والتصوير الشعاعيمركز 

عثمانمستشفى 
التشخيصي الطبيمركز  
جونيه للتصوير  على األشعة وتشخيص الرادارمركز 
سانت تريزسنتر 

فيفدال الطبيمختبر 
الزلقا–مركز السان مارك الطبي 

سنتر تست أند كير
مركز إيفا

مختبر الدكتور إيلي طالب

مستشفيات خاصة
مستشفى الحياة

مستشفى هارون

مستشفى اللبناني الكندي

مستشفى سرحال

مستشفى كسروان الطبي

مستشفى بهمن

مستشفى المشرق

قلب يسوعمستشفى 

مار يوسفمستشفى 

أبو جودةمستشفى 

مركز الشرق األوسط الصحي مستشفى 

بحنسمستشفى 

مستشفى بشامون التخصصي

عين وزينمستشفى 

مركز بعقلين الطبيمستشفى 

سيدة لبنانمستشفى 

سيدة مارتينمستشفى 

سيدة المعوناتمستشفى 

عجلتون/سان جورجمستشفى 

سان لويسمستشفى 



 الشمال في الئحة المراكز المعتمدة

مراكز طبية خاصة
مركز التصوير الشعاعي الطبي

مؤسسة الحريري الطبية مركز طرابلس 
الصحي اإلجتماعي

مركز  محمد الجسر لألشعة

حكوميةمستشفيات 
الحكومي مستشفى طرابلس

مستشفى سير الضنية الحكومي

الحكومي مستشفى بشري

الحكومي مستشفى تنورين

مستشفى إهدن الحكومي

مستشفى الدكتور عبد هللا الراسي حلبا 
الحكومي

مستشفيات خاصة
رحال -مستشفى عكار 

مستشفى البرجي

مستشفى البير هيكل

مستشفى االسالمي الخيري

مستشفى المظلوم

مستشفى النيني

السالم طرابلسمستشفى 
اإلستشفائيمستشفى مركز الشمال 

مستشفى الحنان الخيري

مستشفى الخير

مستشفى شاهين

مستشفى سيدة السالم الراهبات االنطونيات



الجنوب في الئحة المراكز المعتمدة

مراكز طبية خاصة
مركز العناية الطبي اإلجتماعي عين إبل

مؤسسة الحريري الطبية مركز عين الحلوة الصحي اإلجتماعي

مركز صيدا الطبي

مركز الجنوب للتشخيص الطبي

مركز الصليب األحمر صور

مركز الجنوب الطبي النبطية    (الهيئة الصحية اإلسالمية)

مصيلحمركز  ) الكيان   (

حكوميةمستشفيات 
مستشفى صور الحكومي

مستشفى مرجعيون الحكومي
مستشفى صيدا الحكومي
مستشفى سبلين الحكومي

مستشفى بنت جبيل الحكومي

مستشفى بنت جبيل الحكومي

مستشفى حاصبيا الحكومي
مستشفى الرئيس نبيه بّري الجامعي الحكومي

مستشفى تبنين الحكومي

مستشفيات خاصة
مستشفى عالء الدين

مستشفى دالعة

مستشفى غندور

مستشفى حمود

مستشفى جبل عامل

شعيب -مستشفى الجنوب 

مستشفى مركز لبيب الطبي

)نجم(مستشفى  اللبناني اإليطالي  
مستشفى حيرام

)الهيئة الصحية اإلسالمي(مستشفى بنت جبيل 

اإلستشفائيمستشفى مركز الشمال 



البقاع في الئحة المراكز المعتمدة

مراكز طبية خاصة
الحريري الطبية مركز البقاع الصحي اإلجتماعي مؤسسة 

الحريري مركز بعلبك الصحي اإلجتماعي مؤسسة 

الحريري مركز عرسال الحكومي الصحي اإلجتماعيمؤسسة 

)الهيئة الصحية اإلسالمية(شمسطار الصحي مركز 

)الهيئة الصحية اإلسالمية(النبي شيت الصحي مركز 

)الهيئة الصحية اإلسالمية( فرج بلوق الصحي مركز 

البقاع لترقق العظم وأمراض الثديمركز 

مركز بر االياس الصحي 

مركز اللبوة للرعاية الصحية األولية

حكوميةمستشفيات 
مستشفى بعلبك  الحكومي

مستشفى الهرمل  الحكومي
مستشفى راشيا الحكومي

زحلة -مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي 

مستشفيات خاصة
مستشفى دار األمل الجامعي

مستشفى الدكتور حامد فرحات

مستشفى تل شيحا

مستشفى الططري

مستشفى رياق

مستشفى البقاع

مستشفى خوري العام

مستشفى البقاع الغربي (الهيئة الصحية اإلسالمية)

مستشفى شتورة

مستشفى اللبناني الفرنسي
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