
05-951917
05-470986 - 470987

املركز الطبي للتصوير الشعاعي بعبدا
مركز األشعة التابع للمركز الصحي الجامعي

        كلية الصحة - الجامعة اللبنانية

بعبدا

01-566222
01-341229

01-374100/1/2
01-544889
76-815512
01-291003

01-736086/8/9
01-360260
01-472180

01-660894 - 663898
01-555533 - 03-555544

05-814472
01-544146 - 03-964780

01-319122 - 705638
01-555172/3/4

01-275820
01-647475 - 03-898067

01-476523
01-454005 - 454006

01-306378

مركز السان مارك الطبي
املجموعة الطبية املتحدة

الجمعية اللبنانية لرعاية املعوق�
مركز دار الحوراء ( الهيئة الصحية اإلسالمية)
مركز اإلمام الرىض (الهيئة الصحية اإلسالمية)

املركز اللبنا¡ الكندي
مركز الظريف الطبي
مركز األطباء لألشعة

مركز التحاليل الطبية
مؤسسة مخزومي

Aya Center   مركز آيا
Eva center مركز ايفا

مركز جنى للتصوير الشعاعي
مركز مار الياس لالشعة

مركز التأخي الطبي
مركز مدكس الطبي

مركز حالق الطبي للتصوير الشعاعي
  Family care Center مركز الرعاية العناية الصحية

تجمع لبنان الواحد الكيان مركز ب´وت
Med town Medical center

ت
ب´و

01-885222
01-241222
01-248575
01-898384
04-911179

04-535661/2
04-986344
01-873369

مركز السان مارك الطبي
مركز السان مارك الطبي

املركز الطبي للتصوير الشعاعي الدورة
مخترب سان جورج الطبي

سنرت تست أند ك´
Expert Medical Diagnostic

Trust Medical Center
مستوصف مركز رعاية صحية اولية

        بلدية الجديدة -البورشية-السد

»
امل

05-550606
05-502992
05-801971
05-431551

لجنة األمهات يف لبنان /عاليه
مركز  التشخييص الطبي

مركز خلدة للتحاليل الطبية والتصوير الشعاعي
مركز رعاية صحية أولية مؤسسة االم´ مجيد ارسالن

09-915207 - 917260
09-642785

09-636735 - 643552
09-830031
09-901700

مركز جونيه للتصوير عىل األشعة وتشخيص الرادار
سنرت سانت تريز

مخترب فيفدال الطبي
مختربات الدكتور اييل طالب

مركز صحي اجتÆعي مستوصف سيدة لورد - غدير

رسوان
ك

ف - عاليه
شو

ال

08-330024
08-335720
08-373512
08-932310
08-513320
08-660694

08-547610/620

مركز شمسطار الصحي (الهيئة الصحية اإلسالمية)
مركز النبي شيت الصحي (الهيئة الصحية اإلسالمية)
مركز فرج بلوق الصحي ( الهيئة الصحية اإلسالمية)

مركز مار رشبل للتشخيص 
مؤسسة نافلة الخ´ية 

مختربات الرياض الطبية
HDC مركز التشخيص الصحي

البقاع

06-610809
06-445549 - 03-541631

06-545490
06-445965
06-512567

مركز محمد الجرس لألشعة
مركز التصوير الشعاعي الطبي

مستوصف شكا الخ´ي
مركز الحميدي الطبي الخ´ي

مركز طراد لألشعة

Æل
ش

ال

07-740070
07-760152
07-350802

07-343860/1
07-506777 - 506444

مركز الصليب األحمر صور
مركز الجنوب الطبي النبطية (الهيئة الصحية اإلسالمية)

مركز صور (الهيئة الصحية اإلسالمية)
(Æسي) مركز الجنوب للتشخيص الطبي

تجمع لبنان الواحد الكيان مركز املراونية

ب
الجنو

 01- 581140/1/2/3/ - 447980/1
01-590000

01-200800 - 328800
01-788770 - 795589 - 788768

01-344173 - 344882 - 346280/1/2
01-452700 - 456456 

01-858333

مستشفى حداد راهبات الوردية
مستشفى اللبنا¡ الجعيتاوي

مستشفى  رزق
مستشفى العناية بالطفل واألم

مستشفى فؤاد خوري
مستشفى الرسول األعظم

مستشفى الساحل

ت
ب´و

01-248750/7
04-716000 - 718000

01-897300/1/2/3/4
01-546200/1

05-457112/3/4/5 - 453500
01-501500 - 501150
01-682666 - 682444

مستشفى مار يوسف
مستشفى أبو جودة

مستشفى هارون
مستشفى الحياة

مستشفى قلب يسوع
مستشفى املرشق

مستشفى ومركز بلفو الطبي الجامعي 

»
امل

05-509001 - 504000 - 03-319961
05-300882
05-500877
05-270970

مستشفى ع� وزين
مستشفى مركز بعقل� الطبي

مستشفى العرفان الطبي 
مستشفى بشامون التخصيص

ف - عاليه
شو

ال

مستشفى دار األمل الجامعي
مستشفى املياس

مستشفى اللبنا¡ الفرنيس
مستشفى خوري العام

مستشفى رياق
مستشفى شتورا

مستشفى البقاع الغرÒ -سحمر(الهيئة الصحية االسالمية)

البقاع

05-360555 مستشفى الجبل

ىل
« األع

امل

09-940400
09-234201/2

09-933334
09-857300

08-340621/2/3/4
08-542300/1

08-810121 - 810127/2/3
08-807000/1/2/08 - 811180/1/2

08-901300/1/2/3/4/5/6
08-544022

08-635740/1/2/3

مستشفى سيدة املعونات
مستشفى سان جورج
مستشفى سان لويس

مستشفى كرسوان الطبي

رسوان/جبيل
ك

06-691103 - 690000
06-950150/530

06-410025
06-660575/6

06-431400
06-411700 - 411701/2/4/5/6

06-555230 - 555249
06-692056 - 692055 - 690537
06-663111 - 664111 - 667863

06-351670/1/2/3/4/5
06-865065
06-411111

مستشفى عكار - رحال
مستشفى الربجي
مستشفى املظلوم

مستشفى سيدة زغرتا
مستشفى النيني

مستشفى السالم طرابلس
Ôل االستشفاÆمستشفى مركز الش

Ôمستشفى مركز اليوسف االستشفا
مستشفى مركز العائلة الطبي 

مستشفى سيدة السالم الراهبات االنطونيات
مستشفى خلف الحبتور

مستشفى الب´ هيكل

Æل
ش

ال

07-725181 - 724088 - 723244 - 723400
07-721021 - 723888

07-450103
07-766799

مستشفى دالعة
مستشفى حمود

مستشفى بنت جبيل (الهيئة الصحية اإلسالمية)
مستشفى الشهيد راغب حرب

ب
الجنو

ّ

09-440440 - 445252 - 445353 مستشفى البوار فتوح كرسوان الحكومي

رسوان
 ك

07-971725/07-971723/971722 مستشفى سبل� الحكومي

ف
شو

ال

04-872147 - 872150
05-920755/040/1

05-410712/3

مستشفى ضهر الباشق 
مستشفى بعبدا  الحكومي
 Òمستشفى الشحار الغر

»
امل

01-442108/10
01-830000

مستشفى الكرنتينا 
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

ت
ب´و

08-370885/1
08-225310/2/3

08-591503
08-825600

مستشفى بعلبك الحكومي
مستشفى الهرمل الحكومي
مستشفى راشيا الحكومي 

مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي - زحلة

البقاع

07-780406 - 781210
07-740293 - 343640

07-326399
07-830066/7 - 831490

07-766717 - 766777/888
07-721606 - 751329 - 722130

07-452007
07-866101

07-550420/30

مستشفى جزين  الحكومي
مستشفى صور  الحكومي
مستشفى تبن�  الحكومي

مستشفى مرجعيون  الحكومي
مستشفى الرئيس نبيه بري الجامعي الحكومي

مستشفى صيدا  الحكومي
مستشفى بنت جبيل الحكومي

مستشفى ميس الجبل الحكومي
مسشتفى حاصبيا الحكو

ب
الجنو

06-385300
06-491911/2/3/5

06-671357
06-520555/862/3/5 - 520450/51

06-561702 - 561701
06-693944
06-441763

06-463933 - 463833 - 464219 - 464213

مستشفى طرابلس  الحكومي
مستشفى س´ الضنية الحكومي

مستشفى برشي  الحكومي
مستشفى تنورين  الحكومي

مستشفى إهدن الحكومي
مستشفى الدكتور عبد الله الرايس حلبا الحكومي

مستشفى اورانج ناسو  الحكومي
مستشفى املنية الحكومي 

Æل
ش

ال


