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 وزارة الصحة العامة 

 مراكز شبكة الرعاية الصحية االولية 

                                                                                                                                                                       
 ط( ور الش كز قيد إستيفاءامر 10) 282 العدد: 

 

   17 العدد: بيروت مدينة  محافظة 
 

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

 ي الجامعي مستشفى الكرنتينا الحكوم
   /وزارة الصحة العامة  

  443516-01 442105-01  الكرنتينا  ادارة عامة 
hgbq@hospitals.gov.lb; 
meet_karen@hotmail.com; 

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

األشرفية  –  حيلصا ناونطن أسامركز 
 ;dispensaire.stantoine@outlook.com  582984-01 442937-01  االشرفية  للروم الكاثوليك    ريةلجمعية الخيا ولية الصحية األللرعاية   –

رعاية  لل يمقاصدمركز الحرج ال
  636764-01 633762-01  الحرج مقاصد ال ةيجمع ة وليألا حية الص

horjphc@hotmail.com; 
Zuha_n1@hotmail.com; 

رعاية الصحية  لل مركز الظريف الطبي
 األولية 

   –الجمعية الخيرية اإلسالمية 
 ;zarifmedicalcenter@live.com   736088-01  ية ان يدز لف واالظري  للظريف والزيدانية  

رعاية  لل  مركز الباشورة المقاصدي
  الباشورة  جمعية المقاصد  الصحية األولية 

01-664368 
01-636763 01-636764  

bachouraphc@hotmail.com; 
Hammoudmona1@hotmail.com 

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

رعاية  لل صحيمركز دار الفتوى ال 
 ;gmc.darelfatwa@gmail.com  785400-01 797400-01  د شبن را .ش توى دار الف ة وليالصحية األ

رعاية لل  - النويري - خاتم األنبياءمركز 
  273410-01 663631-01  النويري  جمعية الهيئة الصحية االسالمية  الصحية األولية 

aaliiabbass1@gmail.com 
Kea.phcc@gmail.com 

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

  المزرعة مؤسسة مخزومي
01-660894 
01-660890 

Ext: 210  
d.sinno@makhzoumi-foundation.org; 
f.mashharawi@makhzoumifoundation.org; 

ب العائلة في الجامعة االميركية ز طمرك
 في بيروت 

  راس بيروت  الجامعة االميركية في بيروت 
01-350000 
Ext:3025 

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

-  زقاق البالط -مركز الزهراء الصحي 
 ولية حية األرعاية الصلل

 /  جمعية السيدة فاطمة الزهراء
 معية طريق االحسان الخيرية ج

   366856-01  زقاق البالط 
alzahraamedicalcenter@gmail.com 
israadamosh@gmail.com; 

اعي  اإلجتمالصحي مصيطبة مركز ال
رعاية  لل خي واالحسان(ي )التآدصلمقاا

 الصحية األولية 
   316920-01  المصيطبة  جمعية المقاصد 

msaytbedisp@hotmail.com; 
Hammoudmona1@hotmail.com; 
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ة  ي حالصللرعاية جعيتاوي لا كزرم
 األولية 

  ة المقدسة لئالعاراهبات جمعية 
 المارونيات 

 ;phcgeitaoui@gmail.com  577477-01 566955-01  األشرفية 

كز دار العجزة االسالمية للرعاية  مر
 الصحية االولية 

 مستشفى دار العجزة 
عبد الرحمن  عرشا
 ان لب

 01-856658   
b.zaidan@daih.org; 
s.arbaji@daih.org; 

للرعاية   ديو لي تاو  –ب العائلة مركز ط
 ة األولية يح الص

  األشرفية  ى اوتيل ديو مستشف
01-604000 
Ext: 8191 

  elsa.haykal@hdf.usj.edu.lb; 

مركز االسالمي عائشة بكار للرعاية  لا
 ة الصحية االولي

  797040-01 788040-01  عائشة بكار  جمعية المركز االسالمي 
info@markazislami.org; 
ranaitani1@gmail.com; 
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 65 دد:جبل لبنان      الع محافظة 
 26 العدد:      ا  دب عب : اءالقض

 
 

 بريد الكتروني   كس فا هاتف  العنوان ةاراالد/ المؤسسة لمركزا ماس
ة  رعاية الصحيلل  رة حريكمركز حا
   - لبلديالمبنى ا  ك بلدية حارة حري األولية 

 ;phcc.hara@gmail.com  276175-01 276181-01  قرب الكنيسة 

ية  اعرلل يلطبارأس المتن  زكمر
   380352-05  لمتن رأس ا جمعية سيدات رأس المتن  ولية األ ةالصحي

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

  ي حصال الطاممنظمة  مركز
رعاية  لل - عين الرمانة - يعجتمااإل

 ولية الصحية األ

   –منظمة مالطا 
 طا ل اعية اللبنانية لفرسان مجمال

رع  اش  -الشياح  
  559984-01 559986-01  مار جرجس

ainelremmaneh@ordredemalteliban.org; 
Yvonne.maalouf@ordredemalteliban.org; 
direction.ainelremmaneh@ordredemalteliban.org; 

  - جوربع -ي صحلال اممركز ع
 ;amelassociation-baajour@outlook.com  305646-01 273426-01  حي بعجور عامل سة مؤس ية حية األولاية الصعرلل

مركز الجمعية اللبنانية للرعاية  
  - هدىلاجتماعية بنت الصحية اال

 رعاية الصحية األولية لا -ا صبر

  يةللرعا الجمعية اللبنانية
 تماعية ة االجحيصلا

  -رحات ف يح
   838284-01  صبرا 

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

  -بناني لاألحمر ال ب صليلامركز 
   558803-01  الشياح  ي ننار اللب األحم يبلصال ة جمعي ة رعاية الصحية األولي لل - الشياح

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

  - عبدبئر ال -مركز دار الحوراء 
 ية األولية رعاية الصحلل

الهيئة الصحية  جمعية 
  543304-01 544889-01  عبد ال بئر االسالمية 

hayaa@hayaa.org; 
moustaphamerhi@yahoo.com; 
zeinabelshami@gmail.com; 

رعاية  لل لبراجنةدية برج الب زكرم
 الصحية األولية 

 ;Phccborjbarajneh-municipality@hotmail.com  472935-01 472933-01  جنة برج البرا اجنة البرج  بر بلدية

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

 ولية الصحية األ
   470983-05  ث دحلا ة يمعة اللبنانجاال

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

  - بعبدا -مركز جمعية يدنا **
ز كرم –لية  األو  ةالصحي رعاية لل
   خصص تم

   923209-05  بعبدا  يدنا  جمعية
carine.afeiche@yaduna.org 
info@yaduna.org 

  المطارطريق  - بي ن الطالكيامركز 
 رعاية الصحية األولية لل -

   –يان  جمعية الك
 تجمع لبنان الواحد 

  454007-01 454006-01  شياح لا
medicaldirector@alkayanlb.org; 
generalmanager@alkayanlb.org; 
nermeen.assaf@hotmail.com; 

ية  ح الص ةلشياح للرعايامركز بلدية 
 ة ولياأل

 ;phccchiyah@yahoo.com   390051-01  ح الشيا بلدية الشياح 

برج   عياالجتما يحالمركز الص
 البراجنة 

   / جنةرابرج الب يةبلد
هيئة الصحية  لاجمعية 

 االسالمية 
 ;billabd@hotmail.com   469115 -01  جنة ج البرارب
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  - شياحلا - نمائية اال  تامركز الخدم
 ولية ألا حيةالص ةيرعالل

    فاطمة زبيب  الشياح  اعية االجتم نشؤوة الراوز
mosa-chiahcenter@hotmail.com; 
adonsd@hotmail.com; 

  رعايةلل مركز جمعية الهدى الصحي
 ة ياألول الصحية

 ;lamia.m.hamdan@hotmail.com  032344-70  ن حمدا لمياء عبادية لا دى الهية عجم

  فيألولية الرعاية الصحية ا  مركز
معي  الجا ري حريرفيق ال شفىمست
   ميوكحلا

 /  وزارة الصحة العامة 
  831040-01  ليال مبشر  حسن بئر  ة ة عامادار 

;.coml@gmailalayasherbom 
manaldahrouj@yahoo.com; 

  طريق -ة مديرية الصح  كزمر
  - ق الحريريؤسسة رفيم -دة الجدي
 ية لو رعاية الصحية األلل

 عامة  /  ال حةص لاوزارة 
 ;jihad.abousaleh@haririmed.org  855596-01  ح لاد ابو صاهج دة الجدي الطريق الحريري يق ة رفسسؤم

رعاية  عائلة للالب ايةلعنز امرك
 الصحية األولية 

 family.care.association@outlook.com    دومكوكب ح مريجة لا لة ئلعااية بانعجمعية ال

رعاية الصحية  لل مركز الحازمية
 األولية 

    أسمر  يا د. ناد مية حازلا بلدية الحازمية 
nadia.asmar@lau.edu.lb; 
phcchleb@gmail.com; 

بلدية    -جتماعي لصحي اإلاالمركز 
 ية لوأل ية احصاية ال عرلل  - يغبيرلا

 ;ghobeirycenter@gmail.com    حسين خليل  الغبيري  غبيرية البلدي

رعاية  لل لطبيمركز االسرة واالرشاد ا
 ألولية ا  لصحيةا

  ةل تنمية الطفوة لالجمعية اللبناني 
 المبكرة 

 ;dralielzein@gmail.com    ن يد. علي الز نة طيو لا

  لطبي للرعايةا القدس كزرم 
 لية وية األالصح 

  مؤسسة الشهيد الخيرية جمعية
 جتماعية اإل

  –حريك   رةحا
 قدس لاساحة 

 ;mostawsif.alkodos@gmail.com    مها حمود

  لصحيةا ة ياي للرعء الطباقمركز الن
 األولية 

عاية  رلل  ةيريخلء ا ا قة النجمعي
 ية الصح ة عيامجتالا

 ;info@naqaamc.com    يكي ن سكحسي عياألوزا

اية  للرع مركز الناصر الطبي
 الصحية األولية 

 alnasser_medical_center@hotmail.com    علي حرب د.  الحدث  جمعية مستمرون اإلجتماعية 

للرعاية   الطبيمركز التآخي 
 ة يلصحية األوال

  لتآخي الخيريةاسرة ا ةعيجم
 افية الثق

 ;h_hazime@hotmail.com    حسين هزيمة  حارة حريك 

بعبدا   - مركز الرعاية والدعم الطبي 
 للرعاية الصحية األولية -

 جمعية ملك الخيرية 
س , قرب  وماالج
قاروط مول  لا
 ا قبسا

 ;mdcenter.cas@gmail.com    هيم مد ابراحم
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   12 :ددلعا  : المتن   لقضاءا
  

 بريد الكتروني   كس اف  فتاه  عنوانلا ةراالدا/ مؤسسةلا اسم المركز

  ةللرعاي – بيت مري -طوان سان أنمركز 
 ي ت مري ب  بلدية ة يولالصحية األ

  رسة ماكني رعاش
ى  المبن -ين ساس
 البلدي 

 04-872063 04-870455  
stantoinebm@gmail.com; 
wakimjc@gmail.com; 

 رجب - يانورج غبولاعي متالطبي اإلجمركز 
 ة ليوة األيالصح عاية للر - دحمو

كامب   -برج حمود  جمعية صليب اعانة االرمن
  سيس 

01-253793 
Ext: 6 

01-253796 
  arcl-absmc@hotmail.com; 

ية  للرعا  -الجديدة  -س انطونيو مار مركز
   ةولي يىة األالصح 

   900996-01  يدة جدال الح  الص اعيت الرجمعية راهبا
dispstantoine@hotmail.com; 
dispstantoine@gmail.com; 

  – في لبنان طفال يان لرعاية األزوقه رقز كرم
 ( ت) األوليةالرعاية الصحية 

  فالطاال عايةوزيان لركه جمعية قر
   انفي لبن 

ارع  ش -ود مح برج
  يةبنا -شعمر
 كوزيانقرا

 01-263030 01-260537  
serop.ohanian@hkcc.org.lb; 
nayiri.injeyan@hkcc.org.lb; 
zarigd@gmail.com; 

للرعاية  – الفنار  -ي جتماعإلالطبي ا زكمرلا
 ;Fanar@vflibanaise.org   684362-01  راالفن –ة  يتريزعلا انية بنل ال ةلمرأ جمعية صوت ا األولية  الصحية

   873369-01  البوشرية السد  ةيد الجد بوشرية الدة  جديال  بلدية ة األولي حية صال  ية رعالل الجديدة مركز بلدية
jbsdispensary@hotmail.com; 
Cesar.gebara@hotmail.com; 

للرعاية   - بسكنتا -حي لصا لحاجوديع ا.ز دكرم
 الصحية األولية 

   288660-04  ا تكنبس ج احع الديو د.مؤسسة 
razihage@hotmail.com; 
wadihelhagedisp@gmail.com; 

 الشوير ور ضه -لية ية االوح صكز الرعاية الرم
نة/جمعية  يا ندس لا ينبلدية الشوير وع

سيدات االغاثة الشويرية/جمعية   
 ة يلخيرا  البشارة  ةدسي

 ;shweirphc@gmail.com   390262-04  ر شويلا ورهض

  يبية الطمن راأللخيرية العمومية عية امجلز امرك
 ة ياألول ةللرعاية الصحي  -

 ألرمنية الجمعية الخيرية العمومية ا
شارع   – البوشرية 

 وس ناام
 01-254323/4   dispensary@agbu.org.lb; 

صحية  ل ا  ةيللرعا -ن الفيل س -يتاس رمركز كا
 ة األولي

 مؤسسة كاريتاس 
جسر   –فيل  سن ال
 الباشا 

 
01-499767 
Ext: 3100 

  Rouba.chalhoub01@gmail.com; 

  - يةوشربل اسد  – ليشا ن مسامركز كاريتاس 
 ألولية الصحية ا ةياعرلل

 كاريتاس سة مؤس
بناية   –ة يشربو لسد ا

 ياض ريموند ف
 01-888868   amal.alfarfour@caritas.org.lb 

  -ولية ألللرعاية الصحية ا  سينسا مار زمرك
 بسكنتا 

نية المارونية / بلدية  بناللا  ةالرهباني
 بسكنتا 

 sr.therese.habib@gmail.com  288655-04 288660-04  نتا بسك
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   13 :: الشوف   العددالقضاء

    
 

 ني ورالكتبريد   فاكس  هاتف  عنوانلا ارةمؤسسة/االدلا كزم المرسا

  يف ةي لواأل يةح صلاالرعاية  كزرم
 مستشفى شحيم الحكومي 

   ارة الصحة العامة/زو
ت  دماخلة ا ئي هية جمع
 خروب قليم الفي ا  عية امتجاال

  - فةيرلشحي ا
  242107-07 241784-07  م شحي

chhim.g.h@live.com; 

chhimgh@gmail.com; 

ة  يحالص ةيرعالل ميكفرحمركز 
  720606-05 720561-05  محيكفر ة يماعح االجتة الفرسسؤم ة يولألا

kfarhimmedicalcenter@farahsocialfoundation.com; 
lilianeabk@gmail.com; 
labukhuzam@farahsocialfoundation.com; 

ي  بيت الدين الصح كزرم
 ية ل وألاية  حصة ال يرعالل كوميالح

 /  ةمعال ة االصحرة وزا
امنمج  ةعيمج المؤسسة    اءلس 

الد للطائفة  عين   –  رزيةالصحية 
 زينو

  ن يالد  بيت
05-509001 
Ext: 2002   

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

  وميكحال  يلصحاك الباروركزم
    رعاية الصحية األوليةلل

   / ةمصحة العاة الوزار
   241018-25  ك وبارلا ة الباروك  ديلب

barouk.medical2015@gmail.com; 
rihabmah@hotmail.com; 

رعاية  لل يمركز بيت بعقلين الطب
 ية الصحية األول

  قلين عب نجمعية بيت بعقلي
25-304081 
25-300827 

01-780700 
25-300790 

 phcc.beitbaakline@gmail.com; 

للرعاية   - شحيم - مركز االقليم
    الصحية االولية

 242797-07  شحيم  يم الجمعية االجتماعية شح
07-273797 
Ext: 403 

 
tsa_shehem@hotmail.com; 
heba.tsa@gmail.com; 

  ةي رعالل ة الشوفبمركز خري
 ية األولية ح صال

 310394-25  الخريبة  نادي خريبة الشوف 
 

 khreibeh.elchouf.mc@gmail.com; 

  -مركز الصحي االجتماعي ال
 ة يل رعاية الصحية األولل - برجا

ي  فالثقا ديناال ةيعمج
 ا رجماعي بتجالا

 623129-07  برجا

 

 

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 

 971984-07  ياكترما
 

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

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

عية رعاية الطفل اللبناني  مج
 في نيحا 

 330253-05  نيحا 
 

 nihamedicalcenter@gmail.com; 

  رعايةلل - الشوف - مركز جباع
 ة ية األوليالصح 

 330949-05  الشوف  - عاجب جمعية جباع بلدتي 
 

 phcjbaachouf@gmail.com; 

  وف لشا - قانية الخيريالسممركز 
 رعاية الصحية األولية لل -

جمعية الشبكة الوطنية  
 للرعاية  

 504604-05  ف وشال -السمقانية 
 

 hdaou@mubs.edu.lb; 

مركز المطران مارون العمار 
 ولية الخيري للرعاية الصحية اال

 921339-07  عين االسد برجا ة يم نللتجمعية الشوف 
 

 alchouf.tanmiya2@hotmail.com; 
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 14 العدد:  : عاليه القضاء

 

 

 ي لكترونبريد ا  فاكس  هاتف  العنوان رةادة/االؤسسالم سم المركزا

ة  رعايلل كوميحلا  فاتويشال كزرم
 صحية األولية ال

 وزارة الصحة العامة /  
 ويفات /  بلدية الش

 سالن ارجيد م ريمأل اسة سمؤ
  430770-05 431551-05  الشويفات 

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

  -لصحي اإلجتماعي كز االمر
 ة ولياألة رعاية الصحيلل - صوفر

 ;medicalcenter_sawfar@hotmail.com   292330-05  ه يلاع -صوفر  ني نا ي اللبائسنلا  ىنتدمجمعية ال

  دق الصحيالصا مامكز اإلرم
 رعاية الصحية األولية لل

     ات فيوالش ة المياالس ةيح ئة الصهي الجمعية 
sadekcenter@hayaa.org  

fatimaalsabeh89@gmail.com 

  حيالصضى مام الرإلا كزمر
 ( ت) رعاية الصحية األوليةلل

 سالمية لصحية االئة ا الهي جمعية 
  -  حي السلم 

 عاليه 
 05-488070   mohamad-toufaily1989@hotmail.com; 

  سلمال  حي -مركز الخدمات االنمائية 
 ية األولية حصال  رعايةلل -

 ة ماعي الجتا  الشؤونارة زو
  -  لسلم ا حي
 عاليه 

 05-480334   magy-younes@outlook.com; 

  - عيحي اإلجتماالمركز الص
 ة وليألا ة رعاية الصحيلل - كفرمتى

  يالثقاف ىة المنتدعيجم
 اعي تمجاإل

   210750-05  كفرمتى
kfarmattakmc@hotmail.com; 
adonsd@hotmail.com; 

  - يهب ع -اعيجتماإلصحي لالمركز ا
 صحية األولية ة ال رعايلل

 ;healthcarecenter_abey@hotmail.com  210486-05 210485-05  يه عب يه عبل   مؤسسة الشؤون القروية

  يومحكلا صحيلا ايمجدلمركز 
 ولية صحية األرعاية ال لل

 / مة وزارة الصحة العا
 271319-05 571720-05  يه عال -مجدليا  بلدية مجدليا  

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

رعاية  لل ي طبلالوفاء ا  مركز دار
 لية ية األوالصح 

ة  جمعية الغوث لإلغاث
 ورىء الطو

     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  دينوحلما

 ة عياماإلجت
 ;healthcenter-alay@druzecouncil.com   553025-25  ه ليعا

 ;rayacarelb@hotmail.com   806106-05  خلدة  ديرجمعية ه ولية ة األالصحي ية رعالل رايامركز 
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مركز عاليه الصحي االجتماعي  
 ية ولاألة حي رعاية الصلل

 ة يأة الدرزرجمعية الم
شارع    –ه ليعا
 لحدادين ا

 25-557918   almar2a-derzya@hotmail.com 

  يفون الصحي للرعايةز ككمر
 االولية ة يح صال

االسالمية   الطائفة  اوقاف  لجنة 
 الشيعية في بلدة كيفون

 MSKayfoun2021@gmail.com   27019-05  كيفون

مركز نادي شباب بتاتر للرعاية  
 الصحية االولية 

 نادي شباب بتاتر 
  - بتاتر الساحة

 عاليه 
 05-200544   ghraizyraja@gmail.com; 
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 11 العدد:   جبيل  - ناوكسر ظة محاف

   7 دد:الع  ن اوكسراء: القض

 ي نوكترال يدبر  فاكس  هاتف  العنوان ةدارالة/اؤسسالم زكالمرم سا

  - يرادغ -اعي  مجتاإل يصحلا زكرملا
 ولية رعاية الصحية األلل

   901700-09  غدير ة نيروونيه المامطرانية ج
wboueri@oscbeirut.com; 
clinic.ndl@gmail.com; 
normaaudi2@gmail.com; 

  - نهلو ب -  عيالمركز الصحي االجتما

    ةيلو األة حي رعاية الصلل
  231119-09 230377-09  بلونه  ا  روفا جمعيةة / بلون ة  ديلب

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

  - مكايلذوق  -ي بطلا رزاأل زكمر
 ية حية األولرعاية الصلل

  ق مكايل وز لطبية جمعية األرز ا
09-225490 
09-218343   

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

younespaty@gmail.com; 

 - يعامتج إلا ي حصلا مالطا  ةظممن مركز
 رعاية الصحية األولية لل - ايلمك قذو

   –مالطا منظمة 
  ناية لفرسلبنانلا عية الجم
 ا لطما

   211655-09  مكايل ق زو
Yvonne.maalouf@ordredemalteliban.org; 
Direction.zouk@ordredemalteliban.org; 

رعاية لل حراجل الصحي الحكوميز كرم
 ولية ألا  الصحية

العامة /  صحة لاارة زو
 مطرانية جونيه المارونية 

 –الصومعة 
 ;hrajelmedicalcentre@hotmail.com   322460-29  اجل حرل مدخ 

رعاية الصحية  للن رويطف يةبلد مركز
 األولية 

 ونبلدية فيطر
  – فيطرون

 اء الزرقة  نطقالم
 09-957581 09-950490  municipalitefeytroun@gmail.com; 

للرعاية   - ريفون -مركز كاريتاس 
 ية حية األولصلا

 ;rania.bteich@caritas.org.lb   953550-09  فونير س تا ريكا ةسمؤس

 4: ددالع      جبيل   : ءالقضا

 كتروني بريد ال  فاكس  هاتف  العنوان ةاالدار/ ةسسالمؤ ركزملا مسا
رعاية الصحية لل ريمشمش الخي كزرم

 األولية 
 ;mestawsefmechmech@gmail.com   760930-09  مشمش بلدية مشمش 

حية  رعاية الصلل جبيل  ءاضبة ق طبا زكرم
   ية األول

 

دية  ل وزارة الصحة العامة/ ب
الجمعية الخيرية المارونية  /جبيل
 جبيل 

 ;esu518@yahoo.com  942905-09 540218-09  جبيل 

للرعاية   –جبيل   –مركز السالمة االهلي 
 ولية الصحية األ

 ;dispealsalamah@gmail.com   946656-09  رة حاالحي  –جبيل   ية مالساإل ة ي رخيعية النهضة المج

  –عمشيت  –ي  طبال مار مخايل مركز
   الصحية األولية عايةلرل

ى مار مخايل  وقف مستشف
 يت عمش

   621033-09  شيت عم
hopitalsaintmicheal@gmail.com; 
Landary@fondationsaintmichel.com; 
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 44  د:لعدا    لماالش فظة محا

 

 21 : ددعلا     بلس  طرا : ءقضالا

 

 تروني لكاد يبر  فاكس  فهات  نالعنوا ارةالدة/اؤسسملا المركزاسم 
  سنجبل مح -مركز الزهراء الطبي 

  391236-06 380344-06  بلس طرا  -جبل محسن  علوية لا  ريةة الخيط ابالر ولية األ الصحيةرعاية لل -
amd@aica-lb.org; 

;rgb.ol-icali@aYoussef.aou 

ة  ايرعلل - ء ناالمي -ان مياإلكزرم
  434934-06 211770-06  المينا  سالمية اإلالجمعية الطبية  الصحية األولية 

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

 ماعياإلجت  يحصلا ا نيس نباكز رم

 ;ibnsina76@hotmail.com  445335-06 431120-06  لس بارط  - تلال ي بعالش  السعافة اهيئ     ة األوليةالصحي ة ايعرلل

ة  يا عرلل خيريلكز الكرامة ارم
 ;el-karameh@hotmail.com   430089-06  س لراب ط -نور ساحة ال  ت الكرامة  جمعية مؤسسا ية لواألصحية ال

 -الحدادين  - ادةسعالو مركز العزم

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

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

  – التبانة –  طبيال حمةالر مركز
 ألولية ا يةحصل ا للرعاية

 ;center_rahme@live.com   380283-06  التبانة  ء الرحمة  يااحوقف 

  فيالرعاية الصحية األولية ز مرك
   (ت) وميالحك  سطرابل مستشفى

  ةرداا /ة عامال صحةال ةاروز
 ةمعا

 ;roulahajj@yahoo.com  385374-06 385371-06  طرابلس   -القبة 

 -لمون قلا  -عادة العزم والسمركز 

    وليةالصحية األية اعرلل
  425400-06 401050-06  مونقللا ة والسعاد  زمعال عيةمج

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

- الزاهرية  -لسعادة واالعزم مركز 
 ية األولية حصة ال رعايلل

  425400-06 427884-06  الزاهرية  السعادة عية العزم  ومج
barea.hamad@nmoffice1.com; 
mayoubi@azmsaade.org; 

رعاية  لل صحيم الرمركز المكا
 ( ت) ليةألوا  يةالصح 

 426322-06  س رابلط - روالن ةحسا ارم االخالق االسالمية ة مكجمعي
06-431434 

Ext:41 
 

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

  رعايةلل  الطبي صخالاال زكمر
 ة األولي الصحية

 ;alekhlas1233@gmail.com   394610-06  طرابلس  –تبانة  ال باب ية رخينهج الملجمعية ا

  - قلمونلا  يطبالحمة الر كزمر
 لية رعاية الصحية األو لل

 ;mostawsaf.k@outlook.com   401810-06  س لبا رط –مون لقلا الرحمة الخيري  قفو جمعية

رعاية  لل  طبيال ر ئالبشامركز 
 ية ة األولالصحي

 albacheirmedicalcenter@hotmail.com   428037-06  طرابلس  –ابو سمراء   مية الساإلة الخيريائر بشلا ةيعمج

اية  عرللبي ط لا مركز الغوث
 ولية ألا لصحية ا

  قا معلتيم واية غوث العيجم
 ية ريخلا

  حةاس –  ابي سمراء
 الشراع 

 03-350195   samaradibassaf@gmail.com 

رعاية  لل لطبيا غرضهر الم زكمر
 ة األولية الصحي

 ;dahrmogherdispensary@gmail.com   407680-81  يقة سوال س لب اجمعية شرايين طر
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  يحالصين دلا لووقف از مرك
 ية ولة األيح صال ايةعرلل جتماعيإلا

   382010-06  القبة  ة كتاب العزيز عيمج
Alwalidayn.medical.center@hotmail.co
m; 

ري  يخمركز زهرة السوسن ال 
 ة لياألو  حيةالص رعايةلل

  عمالوسن لالة سجمعية زهر
 رية خيال

 ;zahrat.al.sawsan961@gmail.com   390889-06  سن حمجبل  –ة  القب

  االجتماعيمركز طرابلس الصحي  
 لية لصحية األو ا للرعاية

 ة ريالمنهج الخي ةعيمج
ابو  وار د –طرابلس 

 علي
 06-392020   Tripolihealthcenter@gmail.com; 

حي الميناء  ارم الصكملكز ارم
 لرعاية الصحية األولية ل

  الق اإلسالميةارم األخة مكجمعي
 ء نالمي في ا

قة  منط –طرابلس 
 لمينا ين ابسات

 06-218811   makaremedicalcenter@gmail.com; 

  - سالميمركز جمعية الشباب اال
 ةحية االوليص الللرعاية الطبي   مةرحال

   سالمياال  جمعية الشباب
  -زيتون ابو سمرا ال

 كة البيضا الس
 06-448325   info@rahmahospital.com; 

  -مركز الرعاية الصحية االولية 
 ناسو الحكومي  انجمستشفى اور 

 صحة العامة/ادارة عامة ارة الزو
مستديرة  -طرابلس 
شارع   -البلدي الملعب 
 المئتين 

 06-435997   yousrakabbara@hotmail.com; 

 

 5عدد: لا   : زغرتا القضاء

 ي ترونبريد الك  فاكس  تفها  العنوان االدارةالمؤسسة/  زكمرلااسم 
 - نمائية اإل  تادمللخ ةيرنجن فاهجيمركز 
 ولية ية األالصح عايةالر

  نؤولشاارة زو
 ;isabellemaksissi@gmail.com   660454-06  زغرتا عية تماإلجا

 - يعاجتماإل ي صحالا منظمة مالط مركز
 (ت) يةولاألصحية ة الرعايلل - الخالدية

   –منظمة مالطا 
نية  اللبناالجمعية 

 طا لام نارسلف
  669626-06 662040-06  ية د لاخلا

direction.khaldieh@ordredemalteliban.org; 
Yvonne.maalouf@ordredemalteliban.org; 
khalidhealth1@gmail.com; 

 ية لواأل ة صحي ل اة اي رعلل يريلخرة اايكز مزرم
 /  ةمزياربيبة ي ش دنا
 يارة مزة ديلب

 ;georgem.abdallah@hotmail.com   570541-06  يارةزم

صحية  اية ال عرلل  وضعم هيئيس رين رلز امرك
 ة يلوألا

  داتالمساعية عمج
 ة جتماعياإل

   660911-06  ارتزغ
janotnasr@gmail.com; 
janotmekary@hotmail.com; 

  حيالص ةي رقادمرياطة ال ةيبلدز مرك
   ةيلة األو ي الصحرعاية لل - يعماجتالا

   255544-06  طة ايمر ية لقادراطة اريم يةلدب
elghazal.wassim@gmail.com; 
dmmqsh@gmail.com; 
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   3د: عدال   بشري :ضاءالق

 

 كتروني يد الرب  س فاك هاتف  ننواالع ةارداالسسة/ مؤال لمركزااسم 
ية  لصح رعاية الل ريلخياون رز حصكرم
 ية لواأل

  591270-06 590032-06  نحصرو بلدية حصرون 
hasroundisp@gmail.com; 
gerardsemaany@hotmail.com; 

رز األكز رم اتنق  - الطبي األرز زكرم

   يةلألو ية احصل ا ايةعرلل - تا نق - بي الط
   977230-06  ات نق لطبية ز ااألرية عمج

rita.garana@cedarsmed.org; 
qnatphc.cma@gmail.com 

رعي م ريخوال  يرةوأمبشير  كزمر
 ية ول األة  حيص لة اياعرللبي لطا

  كيةريطرلبا ة يرشباأل
 بة لجا  طقةمن  نة عرونياملا

 ;bachirandamiradispensary@gmail.com   645643-06  ت شيحد

 

   1 :العدد   نوترالب ء: االقض

 

 تروني يد الكرب  كس فا هاتف  وانعنلا دارةالا/ مؤسسةلا زركاسم الم
  يفلية واأل حيةصلا يةاعرلا زكمر
 مي والحكن ير تنو ىشفتسم

رة  ادا / امةالعحة الص ة ارزو
 مةعا

   520555-06  تنورين 
tan.hosp@hotmail.com; 
phctannourinehosp2021@outlook.com; 

 

 9 د:دلعا   ية الضن  - ةالمني  :ضاءقلا

 

 ني وركتالبريد  يوي لخ فاكس  تفاه  العنوان مؤسسة/االدارةلا ركزمال اسم
ة ي اعرلل ميوكحال ي حة الصنيملاكز رم*
 ;minieh-g.h.c@hotmail.com  461942-06 461981-06  ة المني عامة لا ة صحلا رةوزا ية ألولية ا لصح ا

رعاية الصحية  لل ارر عميد ةيبلد كزمر
   ية األول

 463464-06 461411-06  ة يالضن  -عماردير  عمار بلدية دير
 deir-ammar-2016@hotmail.com; 

deir-ammar@hotmail.com; 

  - عونبخ - ة ائيمنإل ات امخدال كزرم
 ية ألولية االصح رعايةلل

عية  ماجتوزارة الشؤون األ
 بخعون  ةيد بل  /

 ;mosa-bakhoun@hotmail.com   242012-06  ة ينض ال - بخعون

  - زامبطر - يالطب نيمااإلمركز 

   ةوليألا حيةصل اة ايرعلل
 iman.btormaz.22@gmail.com  434934-06 494149-06  الضنية  - مازبطر ة يمسالإلا  ةطبيالة يجمعلا

  ةالضني ريس - لطبياان ميإلامركز 
 ;md_2007@hotmail.com   490149-06  ية الضنر يس ة ميالساإل ةيطب لا  ةالجمعي ( ت) ةية األوليرعاية الصحلل

 - المنية  – ية اعتمإلجنهضة ا مركز ال
   463481-06  ط بالل ا يح  - يةمنال ة تماعي جاإل نهضةلاة جمعي ( ت) ألوليةية االصح رعايةلل

mousstawssaf_nahda_mnieh@outlo
ok.com; 

رعاية  لل  - ةينلم ا -ي لطبان الحنز امرك
   يةلواأل ةيح الص

 462875-06  ر كحالحي   –  المنية اإلسالمية  عية الطبيةجمال
06-434934 

Ext: 103 
  hanansultanmedicalcenter@gmail.com; 
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  – اعيةجتماإلضة هلنا ةيعجم زكرم
 ية ول ألا  حيةة الص ايرعلل - ي وداالب

ماعية  اإلجت النهضةجمعية 
 وي البدا

 ;mghomraoui@live.com   387755-06  ي داوالب

ة  ياعرللي صحالن نيببكفر مركز
 لية ية األوح صلا

 / نينبربكف ةيدبل
 ةيريين الخكفرببنء  ماان جمعية

 ;abdlwahabasayyed1973@gmail.com   265210-06  كفرببنين 

 

 5دد: الع   ورة : الكلقضاءا

 ي ونترالك بريد  فاكس  فتها  العنوان ةمؤسسة/االدارلا مركزلا اسم
  يمكولحالصحي ا ابسوك ركرم
 ( ت) ليةو صحية األال  ةيارعلل

 عامة / لا ة صحة الوزار
 ;kousbamedicalcenter@hotmail.com  510016-06 511900-06  ه ورلكاا سبكو ا كوسب ةديبل

  -تماعي جاإل حيصالزالمرك
رعاية الصحية  لل  - وشبحب
 ة يلاألو

 ;phcc.bhaboush@hotmail.com   950344-06  ش وببح س خمالرى القش ا نعا جمعية

  - ةي الشعب ةالنجدز مرك
  صحيةال ة ايرعلل - كفرصارون

 ولية األ
 ;splkfarsaroun@outlook.com   651088-06  الكورة ارونرصفك دة الشعبية جن لاة جمعي

  يةرعالل  -الكورة  – هدد زكرم
 ية ولاأل يةالصح 

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

  –ورة لكا  –ا دية كفريلب كزمر
 ية ولالصحية األية للرعا

 kefrayaclinic@hotmail.com   921461-06  ورة لكا –يا كفر كفريا ية بلد
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 35 د:دعال  ر اعك ةظفمحا
 
  35: ددعال   راعك :ءاضقال
  

 ي ونبريد الكتر  كس اف  هاتف  العنوان المؤسسة/االدارة اسم المركز

 -ماعي اإلجت ي صحالمنظمة مالطا  مركز
 ألولية ا اية الصحية رعلل - ياتالقب

   –ظمة مالطا نم
ن  رسالف نانيةب للا  معيةجال

 مالطا 
  350027-06 350214-06  يات بقال

direction.kobayat@ordredemalteliban.
org; 
Yvonne.maalouf@ordredemalteliban.
org; 

 - لةالشام  دماتلخلس بولس القديمركز 
 ية األولية حلصعاية ارال

انية الروم  طرم
 CenterST.Paul.Akkar@outlook.com  693194-06 691507-06  خ طابا الشي وكس رثوذاأل

عاية  رلل  ريالصحي الخي  حامشز مرك
 األولية الصحية 

والعناية   لي اهجمعية الت 
 ;moustawsaf.machha@hotmail.com  825896-06 690676-06  احمش ة يماعاإلجت

  - ميالحكو الصحى المقاصدى المركز 
 ()ت ةصحية األوليلا  يةعارلل - وادي خالد 

   /العامة وزارة الصحة 
 ;wadikhaled.center2003@hotmail.com  870197-06 870197-06  لد اى خواد -الهيشة   صد اقلمجمعية ا

 طفللوا  دي لرعاية صحة األمالبلكز مرال
 اية الصحية األولية رعلل - مشمش -

 ;markazmechmech@hotmail.com  895595-06 896155-06  مشمش  عكار عكار بلدية  مشمش 

رعاية  لل - ببنين -لطبي ان اإليما ركزم
 ;ima.imc.b@gmail.com  471709-06 471303 -06  عكار  -بنين ب مية الالسا الطبية الجمعية  ( )ت ةوليية األالصح 

  رعاية لل -ا حلب  - يةبعالش نجدةلمركز ا
   ()ت ليةة األولصحيا

 ;splakkar@gmail.com  691250-06 691600-06  عكار -لبا ح شعبية نجدة اللا جمعية

 رعاية الصحيةلل يتلمعيان الحكوممركز 
 ولية ألا

جمعية  / ة لعامارة الصحة ازو
 ;phc.telma3ian@gmail.com   810499-06  ركاع -عيان لمت وية برالصحية الت تلمعيان انماء

لصحية  رعاية اللدق فنيبلدية  كزمر
 األولية 

 ;center_it87@hotmail.com   895440-06  ارعك -فنيدق  فنيدق لدية  ب

ية عارلل - يلبرقا  - يلطبشاد ارز اإلمرك
 ة األولية يح صال

واالصالح  ادشرة االمعيج
 مية  خيرية االسالال

   370047-06  ار كع -يل ابرق
taalouf@hotmail.com; 
Ibrahim.Itani@irshad-islah.org 

ية حالصاية عرلل عرانسة الخيريلمركز ا
 ية لاألو

   870110-06  ارعك - خالد ي داو الخيري   ةسن لعراا ةجمعي
aranissa@outlook.com; 
abdulrahman.dweek@gmail.com; 

  -ر عكا – صحي ال جديدةز نادي الركم
 األولية  ةالصحي  رعايةلل

 ة عكارالجديد  رعكايدة دلجنادي ا
 

06-695551   mostawsafaljadida@hotmail.com; 

ة  رعايلل  الصحي الحكوميحلبا ز كمر
 األولية  يةالصح 

 ة / صحة العامالوزارة 
 ء الشمال ة إنما عيمج

 ;Inmaeshamal@hotmail.com   695589-06  حلبا 

لصحية ة اعايرلل يالصحن وتمركز كفر
 ة ولياأل

 ;moustawsafkfartoun@gmail.com     ونتكفر ون رتفكة يدلب
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 - حرار عكار -ي ر الصحمركز الحبتو
 ية ولية األعاية الصحرلل

  865118-06 865065-06  ار كع -ار حر ور تشفى الحبمست
Habtoor_healthcare@hotmail.com; 
rawaelq_@hotmail.com; 

الحكومي  تيقة الصحي ر العكاعز كمر
 لصحية األولية ا رعايةلل

 /   ةالعامرة الصحة زاو
 عتيقة لة عكار ا بلدي

 ;phccakkaratikabaladieh@gmail.com   886053-06  لعتيقة اعكار 

 - نحس تىش م - الطبي المتطورالمركز 
     ةرعاية الصحية األوليلل

ات  عداإلغاثة والمسا ئة هي
 نية اإلنسا 

  حسن  تىشم
06-800561 
06-800562 

  ahc.rahao@gmail.com; 

عاية رلل  عيجتماالصحي اال مركز البيرة
 ة األولية يلصح ا

   830664-06  رة البي جمعية نسعى 
bireh.medcentre@hotmail.com; 
i.itani@outlook.com; 

ية  صح لرعاية ا لل  ييرخلا تيكرت كزمر
 ة لياألو

علم والتنمية  جمعية ال
 ية لخيرا

 ; tekrit_medical_center@hotmail.com   361319-06  ت تكري

  لخريبةا  - عةلمتابن لااللج جمعية زمرك
 لية وألاة  يحصل ا يةاعرلل - راعك

 ;medicalcenter50@gmail.com   696032-06  كار ع –ريبة  الخ بعة متا للجان اللة يجمع

 ولية األ ة الصحي  رعايةلل كسالمتركز م
سالمتك   يةجمع

 اإلجتماعية 
 ;salemtakphcc@gmail.com   876143-06  ر عكا –لحياة تل ا

ية  لصحا  عايةرلل  يحمية الصنتلاز كرم
 لية األو

  دي نالجيبة خر حسين ة وتة تنمي جمعي
06-696966 
06-696223 

  
operations@twtlb.org 
tmc@twtlb.org 

  ةيحص ال  ةايعرلل  يبطال ة اجلناركزم
 ة ألوليا

اء  تقراإلة معيج

 اإلجتماعية 
 ;centeralnajat@gmail.com   471283-06  اموس ادي الج و

ة  الصحيعاية  رللبي  ألمير الطامركز 
 األولية 

المساعدة االنسانية  ية جمع
 ية الطبية االغاث

   371037-06  ايل برق
Phc.hadatha@gmail.com 
Al.amir.medical.center@gmail.com 

 ;medicalcenteradam@gmail.com   830803-06  اشرة الكو تي حيا ي تجمعية صح  األولية  ةلصحيا  عايةرللالطبي   مركز آدم

ة  يلصحاية ارعلل لطبي اي ديمري زكرم
 األولية 

 ;director.remedycenter@outlook.com   692394-06  ا حلب ألفق  اة عكار يجمع

حية  رعاية الصللبدة الصحي ز العكمر
 االولية 

رية  يدة الخة العبيجمع
 عية ااالجتم

 ;alabdah.phc@gmail.com   307811-03  ار كع –لعبدة  ا

الصحية   عاية طبي للرلدعم الز امرك
 ولية األ

ة  للمتابعجمعية اللجان 
 ماعيةقافية اإلجتلثة اياإلنمائ

 ;aldaem.m.s.c.phcc@gmail.com   845516-06  عام الالطريق   – يلالتل

رعاية الصحية للية الصحي  دوكز العبرم
 ولية األ

طاء  الع عية شباب مج
 الجزيل 

يق  الطر –دية لعبوا
 م العا

 81-502385   merheb50@hotmail.com; 

حية  للرعاية الص حيالص قبعيت زكرم
 ولية األ

 ات جمعية شروق
الطريق   –قبعيت  
 العام 

 70-157542   kmc.phcc@gmail.com; 

ة عايللر  -يرة بال  –بي  مركز العطاء الط
   الصحية األولية 

اء  جمعية شباب العط
 لجزيل ا

 ;clinicataa@gmail.com   590677-70  ق العام البيرة الطري

 -رقايل  ب -البيضاء الطبي  ألياديمركز ا
 الولية لرعاية الصحية ال

 يضاء أليادي الباجمعية 
دي  او -رقايلب

 الريحان 
 06-826278   nmclebanon@gmail.com 

 -ببنين عكار   -الطبي مركز العائلة 
 للرعاية الصحية االولية 

جمعية اللجان للمتابعة  
االنمائية الثقافية  

  -بنين حي العبد ب
 مول  قابل عليام

 78-931301   family-medical-center@hotmail.com 
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 ماعية االجت

  دير -طبي لواساة امركز العطاء والم
 للرعاية الصحية االولية  -وم دل

العطاء والمواساة   جمعية
 في الشمال 

الطريق   –دير دلوم 
 العام 

 06-825948   alataa.2006@hotmail.com; 

طع الخيري للرعاية  ز جديدة القي ركم
 الصحية االولية 

ديدة القيطع  جمعية ج
 الخيرية 

 ;radwanejel@gmail.com   471647-06  جديدة القيطع 
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      29 :العدد    عافظة البقاحم

 15لعدد: ا   ةحلز :لقضاءا 
 

 وني تركلريد اب  كس فا فاته  نوالعنا ةدارالا/ المؤسسة زكرلمام اس

 -ال جال -  حسينالمام اال زكمر

 ولية الصحية األ ةرعايلل
   508484-08  ال جال ية ة المبرات الخيريجمع

kamal.dirani@hotmail.com; 
Fatmidiran@hotmail.com; 

صحي  زبد الن كفرعيمركز 
 ;mayhaddad99@yahoo.com   925790-08  فرزبدعين ك ة شعل لا جمعية ولية ألا ة لصحيا  ةيرعالل اإلجتماعي

  - ايلسعدن -حي صلا قروالفا زكمر
 ولية ألا ةلصحي اية ارعلل

  505322-08  امع الج نىبم نايل دعس ل ي اعدنسة  يلدب
 

phc-alfarouk1998@hotmail.com; 

  يةلصحا ةاي رعلل سا يقب المركز 
 ة لياألو

  لخيرية معية ا جال
 501865-08 500688-08  لياس ب اق مية الإلسا

 
iws.phcc@hotmail.com; 

  يالحكوم  يحصلبل اتركز مر
 ة يلاألو  ةي حصل ا ايةعرلل

  /العامة ة حص لة اوزار
 ;markazterbol@hotmail.com  955881-08 955688-08  تربل  ربل ت  ديةبل

  ميوكصحي الحالاس ليبر از ركم
 ( ت) ةوليية األلصحا يةارعلل

 امة /  علا  ةزارة الصحو
 ;phc-barelias@hotmail.com   510018-08  س يا لبرا س ايل ا بر  ةديلب

  - لةحز -ية ئامت االنمركز الخدما
 األولية  ةحي صرعاية ال لل

ؤون  شال رةزاو
 ماعية جتاال

  815102-08 815100-08  حلةز -راءمالحوش ا
christianerichaturk@gmail.com; 
adonsd@hotmail.com; 

  -ي طبالق الحريري يرف مركز
 (ت) يةولاأل ةحيرعاية الصلل  - تعنايل

  Ext: 300 513321-08  ل يتعنا خيرية لانافلة   ة ؤسسم
abdulyassine@hotmail.com; 
nafela_foundation@outlook.com; 

  حاالش  وح - مة الصحيالقياز كمر
 ولية األ يةالصح ايةرعلل -

 ;Disp.alkiyama@gmail.com    900750-08  ال حوش حا ة م القيا جمعية

  يحصري ال هنلا يلعكز رم*
 ية ولألية الصحا ةايرعلل

عاية  ة للري بنانالجمعية الل
 الجتماعية ا  لصحيةا

   920944-08  ري علي النه
aljam3eyalobnaneyakasarnaba@outlook.com; 

samer_saydah@outlook.com; 
  ة لصحية اي اعرلل سيسنرفمار  زكرم
 ولية األ

محبة  لاب ا جمعية رح
 ة الخيري

   808991-08  ةزحل
rihabelmahaba@gmail.com; 
father_ toni_ kadamani@hotmail.com; 

  ياعاالجتم يحصلالفاعور از كمر
 ة يلو ة األي حصل ا ةيرعالل

 shclebanon@gmail.com   955307-08  لة حز –الفاعور  دد تجلا اء ونمال ا يةجمع

  ة الصحيةايرعللل اعد العمسو كزمر
 ة يولألا

 ;sawaadmedicalcenter@gmail.com     ة زحل –ر الفاعو سواعد العمل ية عجم

  -لياس ر اب -مشاعل الطبي  مركز
 للرعاية الصحية االولية 

 جمعية تفاؤل 
ام خلف المحكمة  الطريق الع
 الشرعية 

 08-563625   khaledalaskar@hotmail.com; 

لروضة الصحي االجتماعي  امركز 
 االولية للرعاية الصحية  -عنجر   -

 جمعية خطوة 
عنجر الطريق العام مفرق  

 الروضه 
 03-062046   rmc.anjar@gmail.com 
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 4 : ددلعا         ياشرا: قضاءلا

 روني د الكتبري  س فاك اتفه  العنوان ةراداال/ سةسؤلما لمركزام اس
 - راشيا  –ي نانلبال مراالح ب الصليز مرك
  590540-08 591101-08  اشيا ر للبناني يب األحمر الصل ا األولية  يةاية الصحرعلل

rachaya@redcross.org.lb; 
Safaa.Aboulteif@redcross.org.lb; 

ة  رعايلل -عزة  -االبرار الطبي مركز 
 ( ت) ةألوليحية ا لصا

  ةرييلخبرار األا  ةيعمج
 مية سالاال

 ;alabrar.center@hotmail.com   563207-08  عزة

  يف  يةول ألا الصحية  ةياعالرمركز *
 مي وكالحيا اشفى رشتسم

/   امةلعا  ةحص ة الارزو
 ;PHC_Rachaya@outlook.com   591505-08  دي اراشيا الو  ة ادارة عام

   055576-01  ا وحخربة ر اع قمية في البلتنل ياةالحة جمعي ية صحية األولل اة ي ارعلل طبيز عناية الكرم
inayamedical2020@gmail.com; 
azzamtarras@gmail.com; 

 

 10: دعدال     بيرلغاع اقضاء: الب الق

 

 وني رتبريد الك  اكس ف  فاته  واننلعا ارةدالة/االمؤسس لمركزا ماس

 ;machgaracenter@gmail.com   651125-08  ةغرشم يني لخمام  مااال ةيعمج األولية  ية حلصا ايةرعمشغرة للز مرك

 صحية للرعاية ا جمعية اللبنانية ل ال مركز
  عاية الصحيةرلا -مرسح - ة تماعيجإلا
 ة ليواأل

  يةة للرعاة اللبناني يمعجلا
 ;sohmor_health_center@hotmail.com   635656-08  رمسح جتماعية االة صحيال

  يةالصح عايةرلل يالصح زةغز مرك
 ( ت) ألوليةا

ية  جتماع االون  االتعجمعية 
 ;gazzamedicalcenter@gmail.com   640638-08  غزة رية الخي

 - ياعتمج اإل ي صحالطا منظمة مال زركم
 لية وألا  ة الصحيةايرعلل  - عاقالب/كفريا

   –الطا م مةنظم
  نارسفل نيةبنالالجمعية لا

 مالطا 
  645197-08 645198-08  ياركف

direction.kefraya@ordredemalteliban.org; 

Yvonne.maalouf@ordredemalteliban.org; 

ي صحال  عامل - ديمهدي عي اجمركز الح
 ( ت) ةيولألا ية لصح ا ة رعايلل - ةرمشغ -

 ;machghara_amel@hotmail.com  651703-08 651704-08  رةغمش ل عام ةؤسسم

ى تشفمس  يف ةألولي حية ا ة الصياعرلاكز رم
 كومي لحا ةرمشغ

 عامة /  ة الصحة الروزا
 ة امة عدارا

  شغرةم
08-651738 
08-651739 

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

 - كامد اللوز -ي الصح ملعاركز م
 لصحية األولية ة ايعارلل
 

 ;kamed@amel.org   663086-08  نين ج بج مل امؤسسة ع

الصحية   ايةرعلل طبيلامشاعل  مركز
 ولية األ

 ;Tafaaol.lb@gmail.com   582146-76  ة ريمحالحوش  تفاؤل ة جمعي
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مركز جب جنين الصحي للرعاية الصحية  
 االولية 

الجمعية اللبنانية للمواطنة  
 والبناء 

  نين جب ج
 شارع التحرير

 08-660778   drmr74@hotmail.com; 

للرعاية   مركز الهمام الصحي االجتماعي
 الصحية االولية 

جمعية الهمام الخيرية  
 االجتماعية 

البقاع   - المرج
 الغربي

 70-768191   humamassociation@hotmail.com; 
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    24 :دالعد  لرمالهبك علظة بافحم
 
   21 العدد:   بكعلقضاء: ب ال
 

 ني ريد الكتروب  اكس ف  اتفه  عنوانال ارةالدا/ سةسؤمال زمركاسم ال 

 جتماعياإل ي صحال اطالة ممنظم زمرك
 ية األول ية  حص ة اليرعالل - اقرب -

   – مالطا ةمنظم
سان  فرل نانيةب الل ةيمعلجا
 ا لطام

  320490-08 320590-08  برقا 
direction.barqa@ordredemalteliban.org 
Yvonne.maalouf@ordredemalteliban.org; 

 ةعاية الصحي رلل لوقرج بالشهيد فمركز 
    (ت) وليةاأل

ة  صحيلهيئة الا جمعية
 مية سالاال

  -ر ناص حةسا
 لبك عب

 08-373513 08-373512  
ihs.bikaa@hayaa.org; 
ihsbaalbeck@gmail.com; 
alirida.ms@gmail.com; 

  يومحكلا  يحت الصي ش نبيالز ركم
    يةولألصحية ارعاية ال لل

   /  ةامالعحة لص رة اوزا
حية  صلا لهيئة ية امعج

 ية االسالم
   335720-08  ت لنبي شيا

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

ة  صحية الايرعلل مرألحير از دمرك
 ة ألوليا

بك ودير  بعل  يةانرمط
 ة ي ارونلما االحمر

   320373-08  حمر الير اد
cmd-2003@hotmail.com ;  

  وميحكلاي  حلصا ارشمسطمركز 
 ( ت) حية األوليةة الصرعايلل

   /  ةة العامارة الصحوز
صحية  الئة الهي ة عيجم
 ة ميالسالا

   330024-08  ر مسطاش

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

ية  حلصاية اعرلل يحلص ا يداوبمركز 
 ( ت) ليةواأل

صحية  لا  يئةلهاة جمعي
 ية سالماال

  ديةلب ىبنم
 ي بودا

 08-300885   
ihs.bikaa@hayaa.org; 
ihsbouday@gmail.com; 
alirida.ms@gmail.com; 

الصحية    يةعارلل  يلصحا  ةولبال زمرك
 ( ت) وليةاأل

   233655-08  علبك ب - لبوةلا بوة للا  شباب عجمت
dimarabah@hotmail.com; 
phcoflabwe@hotmail.com; 

 -  عالقا  - كثولياكالوم  رلارانية طم كزرم
 ية لحية األو الص ةايرعلل

  رومال  يةنارمط
 وليك ثكاال

 ;reinerizk80@hotmail.com   225514-08  ع القا

 -  رنباصق   - اعيمجتاال يئماالنكز امرال
 ولية ة األصحي ال عاية رال

فال  طالقرى ا  عيةجم
SOS 

 ;Socialcenterksarnaba@gmail.com   912117-08  صرنبا ق

  ةرعاي لل اقفو الين رعسة يبلدمركز 
 لية وألة ا يح الص

 ;sariine_health_care@hotmail.com   335472-08  لفوقا سرعين ا قا وفين العة سرديلب 

 يةلصحا  ةلرعايل ة نيلبنا ال لجمعية ز امرك*
   رنباقص – ة جتماعيالا

ة  ني اللبنا ةعيجمال
  يةحالص ةايلرعل

 ة عيماجتواال
 ;aljam3eyalobnaneyakasarnaba@outlook.com   912983-08  صرنبا ق

  - بعلبك  -ة ئينماإل ا اتمخدلمركز ا
 ة ألوليحية اية الصرعالل

ؤون  شوزارة ال
 ماعية تجاال

   -بك لعب
  أسق ريرط
 عين لا

 08-370622 08-377063  
mosa.sdc.baalbeck@gmail.com; 
sabrine_lakkis@hotmail.com; 

  ية الصحيةعارلل ي حصالين منمركز ت
 ة ياألول

ة  صحيالهيئة ية الجمع
 المية ساال

   911243-08  ا تين التحتمن
ihs.bikaa@hayaa.org; 
ihstamnin@gmail.com; 
alirida.ms@gmail.com; 
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  - كببعل -ن لعيلصحي ااعامل كز مر
   233188-08  بك علب - العين سسة عامل مؤ ة ليو ألا ةي حلصة ايارعلل

ain@amel.org; 
info@amel.org; 

حية  لصا ايةعرلل حيلصبريتال ا مركز
 ة األولي

  لصحيةيئة ا الهة يجمع
 المية السا

   340966-08  بريتال 
ihs.bikaa@hayaa.org; 
sweettitanic@hotmail.com; 

 رعايةلل وميحكال  حيالص السرع زكرم
 (ت) األولية  الصحية

   /  ةمرة الصحة العاوزا
 عرسال  يةلدب

 ;ahc2019arsal@gmail.com  240402-08 240234-08  العرس

ية  ح الص عايةرلل حيمقنة الصز كرم
 ة لياألو

  ةحية الصهيئلاة معيج
 ة يمسالاال

    305500-08  مقنة

ية  لرعاية الصح صادق ل لمام االامركز 
 ة نيمو ال -ولية األ

 ;Yammoneh.phc@gmail.com   310150-08  نة اليمو مونة ليا  ةديبل

  -عرسال  - ي حالصن يماالامركز 
 ة ية األولي الصحاية للرع

ية  لطب ا  يةجمعلا
 ة ميالاإلس

 - لاسرع
 اقع المن

    Imanphc.orsal@gmail.com; 

تماعي للرعاية  االج بيط بعلبك المركز 
 لية واألية الصح 

 خطوة جمعية 
  –بعلبك 
 ة نحلق  طري

 08-373710   baalbaksocial@gmail.com; 

  -ي ي المدن سكرالع حيمركز الصال
 األولية   ية الصحيةللرعا -بك لس بعأر

   –مالطا  ةممنظ
  نرسالف يةنابنللا ة معيالج
 لطا ام

 ;rasbaalbakphc@outlook.com     لبك بع رأس

 

 

   3 دد:عال   ملء: الهرلقضاا

 تروني لكيد ابر  كس اف  هاتف  العنوان ةارؤسسة/االدمال ركزماسم ال

  - نيلبنالا حمر أليب الصال زمرك
  200089-08  لمهرلا ي نبنا لل ا رمحاأل بالصلي ة يلو األحية صال  عايةرلل – الهرمل

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

  رعايةلل  يصحل اول بتالز كمر
 ( ت) ةيلوألا ية لصح ا

  يةح لصة ا ئالهي ة معيج
  الهرمل  -ي معاللا السالمية ا

08-201151 
Ext: 1020 08-200118  

kamalhospital@hotmail.com; 
Albatoulphc@hotmail.com; 

  ايةرعلل  يحر الصالقص كزرم
 ية األول يةح لصا

ة  يصح لا  ةئهي ال عيةجم
 ة يسالمالا

 ;ihsalkasr@gmail.com   206118-08  ر لقصا
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 28: ددالع  وب نحافظة الجم
 13 :لعددا      داي ص :قضاءال
 

 ي نتروكلد ابري  فاكس  هاتف  لعنوانا ةراالدا/ سسةالمؤ كزرلما ماس
 -  دا يص  ةرحا - ئية نمااإل  اتملخداز كمر
 ية ولألا ةحي الص عايةرلل

 /   تماعيةاالج لشؤونوزارة ا
  733148-07 751398-07  دا ة صيراح ة صيدا  ارية حدلب

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

 ةصحي ال  عايةرلل  حيصال نيةاسغال زكمر
 ية لوألا

لخيرية  ا  يةافقلثية اغسانالية جمع
 ;ghassaniyah_clinic@hotmail.com   420639-07  غسانية ال ية جتماعاإل

ع  جم مي ة في األول صحيةلا يةاعرالكز رم
  ند فرلصا قين عولماة  لرعاياللبنانية  ةيعالجم (ت) قينوعملهيل األت  بري  بيهن

07-441010 
07-441020 
07-420606 

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

  زمرك – الصدرم امسسات االمؤ
   215660-07  تىكفرح الصدر  مامؤسسات االم ة ي  ولة األة الصحي  عايرللى ترحكف

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

لرعاية  ل يرنزيه البزر وتكلدركز ام
 ;hc@almoasat.org  729512-07 727512-07  ا دصي  - ةياعقال ة ساموالا ةمعيج ( ت) ةليوالحية ا الص

بر  ية العمج -صحي لا ازيةلغاركز م
 ;radwan_khalifeh@hotmail.com   223600-07  ة زيالغا ان سحإلوا ية البرعجم األولية  يةلصحارعاية لل  - ناإلحساو

ية  ارعلل - دايص -اس تيركامركز 
  - والقن ارشارع م س تا ارية كسؤسم ية ولاأل يةح لصا

  صيدا 
07-732268 
Ext: 101 

  
Tania.rouphel@caritas.org.lb; 
Taniarouphael19@gmal.com; 

 ةعاي رلل - الغازية -ي المهدم االما زكرم
  220140-07  ة ازيغال ة الميسالا ة يصح لة ا ئهي لاة معيج ية لوألا  يةصح ال

 ihs_south2@hayaa.org; 
alirida.ms@gmail.com; 
yhammoudi20@gmail.com; 

ة  يرعالل دسع روفمعد الشهيركز م
 ;ahmadkassem59@gmail.com  723323-07 722393-07  ال ملعا ة نديم عد سف ورمعيد ه الشسة سؤم ة ليألوية ا الصح 

  -ناني األحمر اللبالصليب كز مر
 ولية ألية الصحية اعارلل  - اريةرزلا

  224140-07 305043-07  ية ررازلا ي بنانلل مر احألا ليب صلا
Zahrani@redcross.org.lp; 
Samiha.Charifeh@redcross.org.lb; 

رعاية لل - ربتامعية سجل ي صحالكز رالم
 ;hiadoudi@yahoo.com   443123-07  ند رفالص -ربتا س تا برسعية مج   ليةوألة ا يصح ال

  - ةيوان مرال - ي ان الطبلكيز امرك
 ية لو األ صحيةال  يةارعلل

 ;nivinejaara@gmail.com  506880-07 506777-07  ة انيورالم انكيلحد الوا ا نانع لب جمت يةمعج

  - صيدا  –ري ريسة الحؤسكز ممر
 ة يلة األو لصحي ا ةرعايلل

  ةبشريية المنلت ل ري الحري ةسمؤس
 امة ستدمال

ل  رجا –صيدا  
 ين عاالرب

 07-735141   smc@hariri-foundation.org; 
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       1 د:دالع   : جزين ءاقضال

 ي وند الكتربري  س اكف  تفها  وانلعنا رةدااالؤسسة/ مال زكمرال ماس

 اعيجتمإلا ي حصلا مالطا  نظمةم مركز
 ولية األية لصحا يةعارلل - مرو -

   –ة مالطا ممنظ
  انلفرس نيةابنالل ةمعيلجا
 لطا ما

  810130-07 810130-07  روم
direction.roum@ordredemalteliban.org; 
Yvonne.maalouf@ordredemalteliban.org; 

 

 14 :دعدلا    ر صو  : ءاقضلا
 

 ي الكترون ديبر  فاكس  تفاه  انعنوال ةداراالسة/ ؤسالم كزسم المرا
ية  رعالل ا ريفص ةيدلب زمرك
 ة صحية األوليال

  -صريفا  فا يرية صبلد
  رصو

07-385092 
07-385536 07-385092  

;mil.coatm@hoidajn_ramis 
medicalcentersrifa@gmail.com; 

  - لصحيل امعاكز مر
  ةيصح ة اليارعلل  -ة ريازوالب
   لية وألا

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

  - لصدرمام ا الت اساسؤم زركم
صحي ة  ال  ةرعاي لل - الشهابي ة

 ة ي  ألولا
  410407-07 410407-07  ة ي ابشهال در صل ا مامات االمؤسس

chhabiyyeh@imamsadrfoundation.org.lb; 

gzein@imamsadrfoundation.org.lb; 

  - يلخل حيدر  دهيالشمركز 
ية  حالصاية رعلل - عركةم
 ية ولألا

 ;shahidhaidar86@yahoo.com  315989-07 315989-07  كةمعر ة ماعي جتإلا ة حيصلاكة عرمعية مج

  - يتيتع -لة ئالعاطب ركز م
   431156-07  يتيت ع سالمية االحية الصة الهيئية جمع ولية األ الصحيةة ايعرلل

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

hamzehanan4@gmail.com; 

  شوق المع - يني خمال ماماالركز م
  - شوقلمعا ة الميسية االالصح ة لهيئا جمعية ة لياألو ية صحرعاية ال لل -

   345901-07  روص

ihs.south1@hayaa.org; 

mariamghanem237@gmail.com; 
h.farhat984@gmail.com; 
maachookcenter@hayaa.org; 

لية  وحية االصلااية لرعازمرك
 مي حكوا الناشفى قستمفي 

 /  العامةحة ص لرة اوزا
   430537-07  صور  -نا قا   اناشفى قت مسادارة 

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

  -ر ام الصدمت االمؤسسا مركز
ة  ي  الصح  ةلرعايل  - ينيقصد
 ة ولي  األ

   430436-07  ين ديقص ر لصدا ماماال مؤسسات
siddiqine@imamsadrfoundation.org.lb; 
gzein@imamsadrfoundation.org.lb; 

  - صور - يعامل الصح كزمر
   (ت) ةولياألية لصحة اياعرلل

   343108-07  صور مل ة عامؤسس
medical@amel.org; 
monaliza2211@hotmail.com; 

 ;ihs.south1@hayaa.org   431495-07  ين قيصد مية سالاالية ح صة الئهي لاية جمع  ية اعرلل يريخ ال يقينصد كزمر

mailto:direction.roum@ordredemalteliban.org
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mailto:south@amel.org
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mailto:h.farhat984@gmail.com
mailto:ihs.south1@hayaa.org
mailto:mariamghanem237@gmail.com
mailto:h.farhat984@gmail.com
mailto:qana.hospital@gmail.com
mailto:siddiqine@imamsadrfoundation.org.lb
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 ;h.farhat984@gmail.com ة األولية لصحيا

ة  رعايلل ريلخيا  ةعباسيلا زمرك
 ولية األالصحية 

  350802-07 344620-07  ة سي ابعلا ة يمسالة االصحيالة يئاله ةعيجم
ihs.south1@hayaa.org; 
doaaa.saleh90@gmail.com; 

ئة  هيلا  -الصحي  ةلشهابياكز مر
لصحية  ا ةعاي رلل - ةصحيال
 ة وليألا

 ;ihs.south1@hayaa.org   411542-07  ة بي هاالش ة مية االسالحيلهيئة الصا يةجمع

  - يبلط ا  رم الصدمااال زركم
 ألولية االصحية  ة  يلرعال -ورا ط

  لصحيةة ارعاي ية للاناللبن ةمعيالج
 ة يجتماعاال

 Imama.sader.toura@outlook.com   380389-07  اروط

للرعاية    يلسيه الصحطرفز كمر
 ية ية األولالصح 

 ;Khadiji.ezzedin@hotmail.com   415641-07  لسيه طرف امل ء جبل عية نسا عمج
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 29 :لعدداة   ي النبط ة ظافحم

 6 عدد:لا   ية: النبطاءضالق

 ني د الكتروريب  فاكس  اتفه  واننالع ارةدالاؤسسة/ لما المركز مسا
ية  ة الصحي اعرلل ة انصاريدبلمركز 
   لية األو

   501447-07  ر اأنص رانصا  ديةبل
ansar_mc@yahoo.com; 
dr.shaaban62@hotmail.com; 

اية  عرلل يريلخ ا ميريةلنا مركز
 ة وليألا  ةصحيال

 /    يةمالحية االسلصة ا يئهالجمعية 
  505849-07 505849-07  ميرية نلا ية ة النميريبلد

alirida.ms@gmail.com; 
ihs_south2@hayaa.org; 

 -ة لي والصحية االية اعلراكز مر
 لنبطية ا

  ةيعلجمعامة / ا لة ا ة الصحرزاو
 ;markaz_alri3aye@hotmail.com   769092-07  ة بطيالن -ر سكعال تل ة يعتماج االية لصحة ارعاية للاني اللبن 

  يوملصحي الحكاجباع ز مرك
    يةاألول ةي حصل اعاية رلل

   ع /ابج ة لديب  مة /اصحة العال ةوزار
 ;ihs_south2@hayaa.org   210361-07  ع جبا ية مالحية االسلصة ا يئهالجمعية 

  يصحل ا يرانهزلا رز ديمرك
    وليةية األالصح ةرعايلل

 deir.zoh.medicalcenter@gmail.com   532319-07  راني زهالدير  ي نارهز لدير ا ية يرلخالجمعية ا 

  - ةنبطيال  -لصحي ا راءهلزمركز ا
 ( ت) ةألولية احي صة ال عايرلل

  ة طينب ال ة يسالمالا  حيةة الصالهيئة يمعج
07-760151 
07-760152 

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

 10 د:دالع  نوي رجعم: القضاء

 ني ترولكا يدبر  اكس ف  هاتف  اننوالع رةداالة/اسسالمؤ زركالم اسم
 - نيوعرجم - يريخ لا اءزهرلز اكرم
 ;azzahramedicalcenter@hotmail.com  855377-07 855377-07  حة االس -كفركال  ر يقفش الا نعرية إلخيلا  ةيالجمع    وليةة األصحي ل ا يةرعالل

ية عارلل - يامخ ال - الصحيمل عا زمرك
 ( ت) يةلاألوية ح الص

 Mayssam.haidarahmad@gmail.com  840052-07 840052-07  ام يالخ ل عام ةسمؤس

ر  دي - رم الصدماالا ساتسمؤ زكمر
 ;dayrsyrian@imamsadrfoundation.org.lb  343312-07 850900-07  ريان ر سيد در ام الصاالم اتسمؤس ولي ة األة حي  ية الصاللرع - نايسر

عاية رلل حي الحكوميصالخيام ال  زكمر
 ية ية األولصح لا

  لدية ب  / امةعالصحة ال ةرزاو
  صحيةال  يئةاله  عيةجمم / ايلخا
 ية السالما

 ;ihs_south2@hayaa.org   840536-07  م ياخلا

  يةح لصا ة يعارلل رونية عمج زركم
 ة ولياأل

  ةعاية الصحي رعية نور للمج
  دةجدي  / بلدية ية عإلجتمااو
 رجعيونم

 ;nourassociation@outlook.com   831330-27  يون عجمردة يجد

 ;nader.m.taher@gmail.com   860220-07  والحاجح طاهر  رة الدكتور سسمؤ   هرح طا راجور دكتلاسة مؤسز مرك

mailto:ansar_mc@yahoo.com
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mailto:nabatiehcenter@hayaa.org
mailto:ihs_south2@hayaa.org
mailto:nourassociation@outlook.com
mailto:nader.m.taher@gmail.com


 

   
 12/04/2023               صة صختم كزا رم**           ها.عاوضين أس تحل ةجربت   رةع لفتض خوت ألوليةة ا يالصحرعاية ال امل شروطوفي كتست  الي راكز التالم*

 Page 26 of 27                                                                                                                                                           .الد األطفاد عنحال يةذغلتاء سو جعالل زاكمرهي  (ت)حرف ب هاليإ ارمشلاكز االمر
                                                                                           

 

 ;rtfound@gmail.com ة حوال ديل ية / برخيلا ة ولياأل  يةحلص اة  ياعرلل  ريةيخال

  -ي ماعجتاإلي صحفى ال طصز المكرم
 ة يلوألا ية ح صال يةرعالا  - خابريق

   365633-07  قبريخا  ة ييرالخات رمبلا ةعيمج
almoustafa.center@outlook.com; 
ghazwahaidar.mabarrat@hotmail.com; 

 يف يةلاالو ةالصحي ةيلرعااز كرم
 مي حكوال يونعجمر شفىستم

   / ةماعلا  صحةلاة رزاو
 مة اع ةاردا

  رجعيون م دةجدي
27-831033 
27-831034 

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

  يةصحية ال اعرللحي صل بة اطيلا ركزم
 ولية األ

 ;Ihs.south1@hayaa.org   850502-07  بة ي طلا ة يالمساال ةيالصحئة هيلا ةيعجم

 يف يةاالول حيةعاية الصالرز كرم
 ميحكول ا الجبل يس م شفىستم

   / ةماعال صحةلاة رزاو
 مة عا ةاردا

  phcmeiss@hotmail.com   866102-07  ل ميس الجب 

 

 4 عدد:ال       ابي اصح: اءضلقا

 وني ترلكا يدبر  س اكف  تفها  انالعنو ارةدسة/االسؤالم زم المركسا

 اصبيا ة حي ولالا  ةياية الصح عرال مركز
 عامة /  ال حةص ارة الزو
   يانبحاص ال  تديا بل ادحات

  550519-07 550519-07  ا ي بصاح
dr.hamad64@gmail.com; 

reaya.hasbaya@yahoo.com; 

ة  ايرعلل  الصحي ارفين جع مركز
 ية لاألو صحيةال

 ;ainjarfa_phcc@hotmail.com   550445-07  يا باص ح -عين جرفا  اء لعطابيبة  جمعية تجمع ش

 - شبعا  -ي حصلري ا الحري فيقر مركز
 ة ياألول صحيةل اية عارلل

 ;Tamadun4@gmail.com   565055-07  ا عبش وت"يرب" ندعية تممج

  وميكلحا الصحيام محكفرركز م
 ولية ألة اي حصال  رعايةلل

 /  ملامؤسسة ع
 ونومرجعي بيا اصحء دار افتا 

 ;kfarhamamphc@hotmail.com   560116-07  مماحكفر

 

 9: ددالع  يلجب  نتب : قضاءلا

 ي نوكترليد ارب  س فاك اتفه  نوانعال ارةداالة/ سالمؤس ركزلماسم ا
  - بيلج نتب -ائية منإل ا خدماتلمركز ا

   – ةن يوالع حي ية ألجتماعا ن ؤوشالة وزار ألولية احية صال  يةرعالل
   450571-27   بيل ج  تبن

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

 ةصحي ل ية اا عرلل - طريا  –اس لعباركز م
 ;markazabbass.yatar@gmail.com   425187-07  ر طاي ة الخيري تا برلما عيةمج ولية األ

رعاية  لل  - قراش - ردلصام اماال زكرم
 ولية األية لصح ا

ف  ا عسلإلة ل ة الرساعيجم
 ;m7amad.7aydar@hotmail.com  370277-07 370277-07  راشق حي صال

  - سن فضل هللاحلما  د عبديالسكز رم
 ة صحية األولي لية اارعلل  - لمبة سخر

ة  صحيلهيئة ا لا يةعجم
  349620-07 405149-07  م لس بةرخ ة يمالالسا

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

 يعجتمااإل ي حصال مالطا ةظممن زركم
 لية و األ حيةصال  ةيرعالل - اروني -

   – اطمال  ةمنظم
 ا الطمن رساة لفاني بنلالالجمعية 

   451540-27  نوراي
direction.yaroun@ordredemalteliban.org 
Yvonne.maalouf@ordredemalteliban.org; 

 ;sdroubi1@hotmail.com  465299-07 465356-07  ب شعال عيتا  ة عي ماتون األجالشؤ ةرزاو -  عب لشايتا  ع -ة ئيمانإل مات االخدكز مر
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 ;adonsd@hotmail.com ولية األ ةحي لصاية اعرلل

ية  اعرلل حيالص ويةج قالز برركم
 األولية  صحيةال

الصحية   لهيئةا يةمعج
   385454-27  وية قال برج سالمية الا

ihs.south1@hayaa.org; 

h.farhat984@gmail.com; 

  - شمي ر -حاج ال ا فرنسوهيد شكز الرم
 ولية ألاة حي لصاة يعارلل

 ;rmeich.medicalcenter@gmail.com   470495-07  شمير ي نااللبن جيشلة اقياد

ا  تي ع -ر دالص ممااال تساؤسمكز مر
 ة لي  وألة ا ي  لصح ة ا ايعرلل  - بعشلا

 ;aytachaab@imamsadrfoundation.org.lb   465600-07  عب ا الشتعي ر الصدام ماال ؤسساتم
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