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 الئحة بأسماء أطباء األطفال المسجلين  
 ضمن التعاون المشترك بين وزارة الصحة العامة و جمعية أطباء األطفال 

 
 

 شكراً ألطباء األطفال اللذين يساهمون في إيصال اللقاحات إلى كافة األطفال.  

Thanks to the pediatricians who contribute to delivering the vaccines to all the children. 

 

 شكراً لكل من: 

Thanks to: 

 

 إسم الطبيب العدد 

 د. حسين االخرس 1

 د. دنيال سعادة 2

 محمد عيتاني د.  3

 د. ناصر حسن نجم  4

 د. برنارد جرباقة 5

 د. اوجيني حالج  6

 د. قطيش حوال  7

 د. هاشم هاشم  8

 د. نجاح عبد الرحمان  9

 د. ديفد امان الدين  10

 د. ندى بركي 11

 د. حنان المصري  12

 د. فاديا بدران مرعي  13
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 إسم الطبيب العدد 

 د. حسن فاعور  14

 د. مصطفى عجور  15

 د. حسين سويد  16

 د. دانا بدر 17

 د. مجدي علي سعيد  18

 د. بيداء النا  19

 د. أحمد عبد الرحمان  20

 د. حسين رعد  21

 د. فيصل نبلسي  22

 د. سلوى كسحه 23

 د. صبا العتر 24

 د. تتيانا اننوس  25

 د. وسام خضر  26

 د. حسن أحمد  27

 د. كاظم عبد القادر سكاف  28

 جوزف جبرائيلد.  29

 د. رنا يوسف  30
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 إسم الطبيب العدد 

 د. مصطفى بركات  31

 د. عبد الرحمن الدهبي  32

 الحشوي د. ندى عدنان 33

 د. سامي مخيبر  34

 د. وفيق شرف الدين  35

 د. جعفر الحر 36

 د. فادي ابو حمدان  37

 د. جوليان لطيف 38

 د. سالم ضناوي  39

 د. ماري بو نصيف  40

 د. جان شاهين  41

 د. ندى الخوري  42

 د. نعيم اديب باسيل 43

 د. ماري كلود خليفة 44

 د. نعيم بجاني 45

 د. مازن فرح 46

 د. هادي فقيه  47
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 إسم الطبيب العدد 

 د. ناصر احمد مصري   48

 د. معروف حطيط  49

 د. الياس رحيم 50

 د. حسين شحادي  51

 شيبان رفول د. 52

 د. جنا طبشة 53

 زياد اسماعيل د. 54

 عبدهللا البيسار د. 55

 زياد القصعة  د. 56

 احمد عبد الناصر مجذوب  د. 57

 د. دينا الخطيب  58

 بيار حنا  د. 59

 ميشال الخوري د. 60

 د. سيمون خليفة 61

 د. اسامة سكافي  62

 د. رابعة علي حمود  63

 د. سبين معلوف  64
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 إسم الطبيب العدد 

 د. هيثم محمد سرحال 65

 د. عارف رمضان  66

 الحاجد. بولس  67

 د. فيصل طليس 68

 د. نقوال حنا حوشان 69

 د. عماد شكر 70

 د. مريم رجب 71

 د. مريان بطرس توما بولس  72

 د. فاتن غانم  73

 د. دزيري نعمة فغالي 74

75 

 د. ميراي الحاج حسين

 

76 

 د. ريمون مخايل 

 

77 

 د. روال مرعب

 

78 

 د. بول هنري طربيه 

 

79 

 د. سامر سعاده

 

 د. شبل موراني 80
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 إسم الطبيب العدد 

 

81 

 د. بسام ميشال عيد

 

82 

 د. كارال جورج الهبر 

 

83 
  د. كلوديا خياط 

84 
  د. اديب اسعد مكرزل

 د. محمد عبد الرحيم حرب 85

 د.كاظم عبد القادر سكاف  86

 د. قاسم علوية  87

 د. كمال كانسو  88

 د. عايده فيليب شعيب  89

 د. ربى علي شاكر  90

 حسن احمد د.  91

 د. علي خليل الغول  92

 د. امين شميس  93

 د. فاتن قبيسي 94

 د. جورج قزي 95

 د. ماري درويش الغوش 96
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 إسم الطبيب العدد 

 د. جوانا بواري 97

 د. جيسي حرقص حجار 98

ي  99
 د. باتريسيا كلدان 

 د. باميال شقيبان  100

 د. عائشة توفيق الزيلع  101

 د. ماري تريز مرهج  102

ي عكر د.  103  زياد ان 

 د. كلوديا مطر  104

 د. انطوان ابو فاضل  105

 د. غادة المرج  106

 د. جاكلي   سيف  107

 د. روزيت يزبك  108

 د. دانيا خلف  109

 د. اليسار فرحات  110

 

ي  111  د. رغيد حلب 

 د. مايا رحال 112

ي كرم 113 ي ان 
 د. رون 
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 إسم الطبيب العدد 

فان 114  د. باميال شر

 

 


