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 وزارة الصحة العامة 

 مراكز شبكة الرعاية الصحية االولية 

                                                                                                                                                                       
 روط( كز قيد إستيفاء الشامر 10) 250 العدد: 

   15 العدد: بيروت مدينة  محافظة 
 

 بريد الكتروني  فاكس  هاتف العنوان المؤسسة/االدارة اسم المركز

   /وزارة الصحة العامة   ي الجامعي مستشفى الكرنتينا الحكومفي  رعاية الصحية األوليةمركز ال
 ;hgbq@hospitals.gov.lb 443516-01 442105-01 الكرنتينا  ادارة عامة 

meet_karen@hotmail.com; 

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

 حي لصا انون أنطسامركز 
 ;dispensaire.stantoine@outlook.com 582984-01 442937-01 االشرفية  ك للروم الكاثولي   الجمعية الخيرية ية األولية الصح رعايةلل

 ;horjphc@hotmail.com 636764-01 633762-01 الحرج مقاصد الة يجمع ة رعاية الصحية األوليلل يمقاصدمركز الحرج ال
raniazaatari@hotmail.com; 

   –الجمعية الخيرية اإلسالمية  رعاية الصحية األولية لل مركز الظريف الطبي
 ;zarifmedicalcenter@live.com 737006-01 736088-01 ية الظريف والزيدان  للظريف والزيدانية  

 664368-01 الباشورة  صد جمعية المقا رعاية الصحية األولية لل  مركز الباشورة المقاصدي
01-636763 01-636764 bachouraphc@hotmail.com; 

Hammoudmona1@hotmail.com 

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

 ;gmc.darelfatwa@gmail.com 785400-01 797400-01 بن رشد ا .ش توى دار الف رعاية الصحية األولية لل مركز دار الفتوى الصحي

 ;moustaphamerhi@yahoo.com 273410-01 663631-01 النويري  جمعية الهيئة الصحية االسالمية  رعاية الصحية األولية لل  - النويري - خاتم األنبياءمركز 
ali.fraidi@outlook.com 

 المزرعة مؤسسة مخزومي رعاية الصحية األولية لل- رعةلمزا - مركز مخزومي الطبي
01-660894 
01-660890 

Ext: 210 d.sinno@makhzoumi-foundation.org; 
d.hajj-ali@makhzoumifoundation.org; 

 راس بيروت  الجامعة االميركية في بيروت  روت ب العائلة في الجامعة االميركية في بيز طمرك
01-350000 
Ext:3025 

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

  366856-01 زقاق البالط  جمعية السيدة فاطمة الزهراء  ولية حية األرعاية الصلل-  زقاق البالط -مركز الزهراء الصحي 
alzahraamedicalcenter@gmail.com 
Majidaaletawi13@gmail.com 
dribtissambadran@gmail.com 

رعاية  لل اعي المقاصدي )التآخي واالحسان(اإلجتمالصحي مركز المصيطبة 
 الصحية األولية 

  316920-01 يطبة المص جمعية المقاصد 
msaytbedisp@hotmail.com; 
Hammoudmona1@hotmail.com; 

 امعيرجيوس الجيس جاوى القدمستشفعاية الصحية األولية في لرا زمرك
مستشفى القديس جاورجيوس  

 الجامعي 
  582560-01 األشرفية 

akchallita@stgeorgehospital.org; 
ehbilal@stgeorgehospital.org; 

 حية األولية الصللرعاية جعيتاوي ال كزرم
راهبات العائلة المقدسة  جمعية 

 المارونيات 
 phcgeitawi@gmail.com 577477-01 566955-01 ية شرفاأل
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 54جبل لبنان      العدد:  محافظة 
 22العدد:   بعبدا     : اءالقض

 

 بريد الكتروني  كس فا هاتف العنوان ارةاالدالمؤسسة/  اسم المركز

 بلدية الغبيري    رعاية الصحية األوليةلل مركز بلدية الغبيري
شارع    -الغبيري   
 858478-01 270034-01 د ععد االساس

ghobeiry_phcc@hotmail.com; 
alirida.ms@gmail.com; 

   -لبلدي المبنى ا  بلدية حارة حريك  رعاية الصحية األولية لل  مركز حارة حريك
 ;phcc.hara@gmail.com 276175-01 276181-01 قرب الكنيسة 

  380352-05 رأس المتن  جمعية سيدات رأس المتن  الصحية األولية ية رعالل يرأس المتن الطبمركز 
ras_elmetn_ws@hotmail.com; 
centermedical@hotmail.com; 

 رعاية الصحية األولية لل - عين الرمانة - جتماعياإل ي صحالمنظمة مالطا  مركز
   –منظمة مالطا 

الجمعية اللبنانية لفرسان  
 مالطا 

شارع    -الشياح  
 559984-01 559986-01 مار جرجس

osm.ainremane@gmail.com; 
laurettedamien@hotmail.com; 
khalidhealth1@gmail.com; 
j.semerjian@ordremalteliban.org; 
ainelremmaneh@ordredemalteliban.org; 

 ;amelassociation-baajour@outlook.com 305646-01 273426-01 حي بعجور مؤسسة عامل  رعاية الصحية األولية لل - بعجور -ي ل الصحمركز عام

  -ا صبر -مركز الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية االجتماعية بنت الهدى 
 رعاية الصحية األولية لا

  للرعاية الجمعية اللبنانية
 اعية متة االجحيلصا

  -حي فرحات 
  838284-01 صبرا 

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

ر األحم الصليبجمعية  ة رعاية الصحية األوليلل - الشياح  -مركز الصليب األحمر اللبناني 
  558803-01 الشياح  ناني اللب

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

الهيئة الصحية  جمعية  األولية   رعاية الصحيةلل - عبدبئر ال -لحوراء دار امركز 
 543304-01 544889-01 عبد ال بئر االسالمية 

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

 472935-01 472933-01 برج البراجنة  برج البراجنة  بلدية رعاية الصحية األولية لل دية برج البراجنةبل مركز
Phccborjbarajneh-
municipality@hotmail.com; 

  470983-05 ث حدلا الجامعة اللبنانية  ولية رعاية الصحية األلل  - الحدث -الجامعة اللبنانية   فيامعي لجلصحي ا المركز ا
eliehadchity@hotmail.com; 
samsbeity@gmail.com; 
umc.ul@ul.edu.lb; 

 ;gaelle.mouawad@yaduna.org  923209-05 بعبدا  جمعية يدنا  - خصصمركز مت –لية األو  الصحيةرعاية لل - بعبدا -مركز جمعية يدنا **

 ولية صحية األال ية رعالل  - المطارطريق    – ن الطبي الكيامركز 
   –يان  جمعية الك

 تجمع لبنان الواحد 
 454007-01 454006-01 شياح ال

medicaldirector@alkayanlb.org; 
generalmanager@alkayanlb.org; 

 ;phccchiyah@yahoo.com  390051-01 الشياح  بلدية الشياح  ة ولية الصحية األ لشياح للرعايمركز بلدية ا

 البراجنة المركز الصحي االجتماعي برج 
   / برج البراجنة بلدية

الهيئة الصحية  جمعية 
 االسالمية 

 ;billabd@hotmail.com  469115 -01 جنة ج البرارب

  274614-01 الشياح  وزارة الشؤون االجتماعية  رعاية الصحية األولية لل - الشياح - مركز الخدمات االنمائية 
mosa-chiahcenter@hotmail.com; 
adonsd@hotmail.com; 
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 ;lamia.m.hamdan@hotmail.com 032344-70 553357-05 العبادية  دى جمعية اله ية ول األ  يةالصحرعاية لل مركز جمعية الهدى الصحي

   معي الحكومي مستشفى رفيق الحريري الجا فيالرعاية الصحية األولية  مركز
 /  ة وزارة الصحة العام

 بئر حسن  ة ة عامادار 
01-832909 
01-832900 
01-832902 

01-831040 
;obasherlayal@gmail.comm 

;ajj@gmail.comtaghridelh 

رعاية  لل  - ق الحريريؤسسة رفيم -دة  الجدي طريق -ة مديرية الصح  مركز
 الصحية األولية 

 عامة  /  لصحة الوزارة ا
 ;jihad.abousaleh@haririmed.org 855596-01 855595-01 الطريق الجديدة  الحريري يق ة رفمؤسس

 family.care.association@outlook.com  476523-01 المريجة  لة جمعية العناية بالعائ األولية رعاية الصحية  بالعائلة لل ايةلعنز امرك

  454153-05 الحازمية  بلدية الحازمية  رعاية الصحية األولية لل مركز الحازمية
nadia.asmar@lau.edu.lb; 
phcchleb@gmail.com; 

 الغبيري  بلدية الغبيري رعاية الصحية األولية لل - يري بلدية الغب -اإلجتماعي  الصحي المركز
01-273953 
01-273908  ghobeirycenter@gmail.com; 

 ألولية لصحية ارعاية الل لطبيمركز االسرة واالرشاد ا
تنمية  ة لالجمعية اللبناني 
 الطفولة المبكرة 

 ;dralielzein@gmail.com  395393-01 طيونة لا

 

   8 العدد:  : المتن   اءلقضا

 بريد الكتروني  كس فا تفاه العنوان المؤسسة/االدارة اسم المركز 

 -ين شارع كنيسة مار ساس  ت مري بي بلدية   للرعاية الصحية األولة  – بيت مري -طوان سان أنمركز 
 870455-04 872063-04 المبنى البلدي 

stantoinebm@gmail.com; 
wakimjc@gmail.com; 
lydiaaoun@gmail.com; 

 كامب سيس  -برج حمود  جمعية صليب اعانة االرمن للرعاية الصحية األولية  - دبرج حمو -اعي بولغورجيان تمالطبي اإلجمركز 
01-253793 

Ext: 6 

01-253796 
 arcl-absmc@hotmail.com; 

  900996-01 الجديدة  جمعية راهبات الراعي الصالح     ة ية الصحيىة األوليللرعا  -الجديدة  -مركز مار انطونيوس 
dispstantoine@hotmail.com; 
dispstantoine@gmail.com; 

وزيان لرعاية  كجمعية قره  األولية الرعاية الصحية   – ي لبنانوزيان لرعاية األطفال فققره مركز 
   في لبنان  االطفال

ارع  ش -ود برج حم
 260537-01 263030-01 بناية قراكوزيان  -مرعش

serop.ohanian@hkcc.org.lb; 
nayiri.injeyan@hkcc.org.lb; 
zarigd@gmail.com; 

 ;lavflfanar@helpvfl.com  684362-01 الفنار –ة  يتريالزع انية اللبنلمرأة جمعية صوت ا للرعاية الصحية األولية  – الفنار  -الطبي اإلجتماعي كز مرال

 ;jbsdispensary@hotmail.com  873369-01 الجديدة البوشرية السد  بوشرية جديدة البلدية ال للرعاية الصحية األولية  ةمركز بلدية الجديد 

  288660-04 بسكنتا  مؤسسة د. وديع الحاج  للرعاية الصحية األولية  - بسكنتا -وديع الحاج الصحي .ركز دم
razihage@hotmail.com; 
wadihelhagedisp@gmail.com; 

 ا بسكنت -ية األولية للرعاية الصح ين مركز مار ساس
 ة اللبنانية المارونية / بانيالره

 بلدية بسكنتا 
 ;sr.therese.habib@gmail.com  288655-04 بسكنتا 
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       11 : الشوف   العدد:القضاء

 بريد الكتروني  فاكس  هاتف العنوان المؤسسة/االدارة كزاسم المر

 مستشفى شحيم الحكومي  فيالرعاية الصحية األولية مركز 
 ارة الصحة العامة/  زو

جمعية هيئة الخدمات  
 االجتماعية في اقليم الخروب 

  -ريفة حي الش
 242107-07 241784-07 شحيم 

chhim.g.h@live.com; 

chhimgh@gmail.com; 

 720606-05 720561-05 مكفرحي مؤسسة الفرح االجتماعية  كفرحيم للرعاية الصحية األولية مركز 
kfarhimmedicalcenter@farahsocialfoundation.com; 
lilianeabk@gmail.com; 

 رعاية الصحية األولية لل بيت الدين الصحي الحكوميكز رم
 / وزارة الصحة العامة 

مج امنجمعية  المؤسسة    اءلس 
الدرزية للطائفة  عين   –  الصحية 

 وزين

 509001-05 ن الدي  بيت
Ext: 2002  

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

 مة /  صحة العاوزارة ال    رعاية الصحية األوليةلل حكوميالباروك الصحي المركز
 ;barouk.medical2015@gmail.com  241018-05 وك البار ة الباروك  ديلب

 بعقلين  جمعية بيت بعقلين رعاية الصحية األولية لل مركز بيت بعقلين الطبي
05-304081 
05-300827 

01-780700 
05-300790 

phcc.beitbaakline@gmail.com; 

 273797-07 242797-07 شحيم  الجمعية االجتماعية شحيم    للرعاية الصحية االولية - شحيم - مركز االقليم
tsa_shehem@hotmail.com; 
heba.tsa@gmail.com; 

 ;khreibeh.elchouf.mc@gmail.com  310394-05 الخريبة  نادي خريبة الشوف  ية األولية صحال ية رعالل ة الشوفبمركز خري

 رعاية الصحية األولية لل  - برجا  -مركز الصحي االجتماعي ال
النادي الثقافي  جمعة 
 رجا ماعي باالجت

 623129-07 برجا

 nadi.thakafi.barja@hotmail.com; 
layalhacha@hotmail.com; 
ahmad.khatib.82@gmail.com; 
jamil.houhou@hotmail.fr; 

 رعاية الصحية األولية لل لصحيمركز كترمايا ا
عية الوعي والمؤاساة  مج

 الخيرية 
 971984-07 كترمايا

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

رعاية الصحية  لل - نيحا  –اني مركز جمعية رعاية الطفل اللبن
 األولية 

جمعية رعاية الطفل اللبناني  
 في نيحا 

 330253-05 نيحا 
 

nihamedicalcenter@gmail.com; 

 ;phcjbaachouf@gmail.com  330949-05 الشوف  -جباع  ع بلدتي عية جبا مج رعاية الصحية األولية لل - الشوف -مركز جباع 
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 13 د:عدال  : عاليه القضاء

 

 بريد الكتروني  فاكس  هاتف العنوان المؤسسة/االدارة سم المركزا

 رعاية الصحية األولية لل لحكوميفات ا ويالش مركز
 وزارة الصحة العامة /  

 ات /  بلدية الشويف
 سالن ير مجيد ارة األمسسمؤ

 430770-05 431551-05 الشويفات 
wassimabifaraj@hotmail.com; 
EMIRMAJIDARSLANFOUNDATION@hotmail.com; 

 ;medicalcenter_sawfar@hotmail.com  292330-05 عاليه  -صوفر  ني نا ي اللبائنسالتدى جمعية المن  ة ولياألة رعاية الصحي لل  - صوفر  -المركز الصحي اإلجتماعي 

  sadekcenter@hayaa.org   الشويفات  الهيئة الصحية االسالمية جمعية  ألولية رعاية الصحية الل  مركز اإلمام الصادق الصحي

 لصحية االسالمية ئة ا الهي جمعية  رعاية الصحية األولية لل  مركز اإلمام الرضى الصحي
  -  حي السلم 

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

 الجتماعية وزارة الشؤون ا  رعاية الصحية األولية لل  - ي السلمح -ائية مركز الخدمات االنم
  -  حي السلم 

 عاليه 
05-480334  magy-younes@outlook.com; 

 ة ألوليلصحية ا رعاية ا لل - كفرمتى - المركز الصحي اإلجتماعي
ة المنتدى الثقافي  عيجم
 اعي تمجاإل

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

 ;healthcarecenter_abey@hotmail.com 210486-05 210485-05 يه عب مؤسسة الشؤون القروية  لعبيه  رعاية الصحية األولية لل - عبيه -المركز الصحي اإلجتماعي

 مركز عرمون  األولية  رعاية الصحيةلل مركز عرمون الصحي
  -عرمون 
 عاليه 

76-836248  aramoun.h.c@gmail.com; 

 صحة العامة / ة الوزار ية رعاية الصحية األوللل يومحكمجدليا الصحي المركز 
 271319-05 571720-05 يه عال -مجدليا  بلدية مجدليا  

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

 رعاية الصحية األولية لل ي طبمركز دار الوفاء ال
جمعية الغوث لإلغاثة  

 والطورىء 
   رموندوحة ع

dar.alwafaa16@gmail.com; 
abdullah.omari@urda.org.lb; 

 رعاية الصحية األولية ال - مركز عاليه للخدمات الطبية
لطائفة   المذهبي  المجلس 

اللجنة    –روز  لدا  الموحدين
 ة عياإلجتما

 ;healthcenter-alay@druzecouncil.com  553025-05 ه ليعا

 ;rayacarelb@hotmail.com  806106-05 خلدة  هديرية جمع رعاية الصحية األولية لل رايامركز 

 ة جمعية المرأة الدرزي ية ول رعاية الصحية األللمركز عاليه الصحي االجتماعي 
شارع    –ه ليعا

 الحدادين 
05-557918  almar2a-derzya@hotmail.com 
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 7العدد:    جبيل  -كسروان محافظة 

 

   5العدد:   سروان القضاء: ك

 الكتروني  يدبر فاكس  هاتف العنوان المؤسسة/االدارة زركاسم الم

  901700-09 غدير مطرانية جونيه المارونية  رعاية الصحية األولية لل  - غادير -اعي  اإلجتمصحي لا زالمرك
wboueri@oscbeirut.com; 

clinic.ndl@gmail.com; 

 231119-09 230377-09 بلونه  دية بلونة / جمعية اوفرا  لب    ةيل وحية األرعاية الص لل  - نهلو ب -  ماعيجتالمركز الصحي اال
centremedicosocial@hotmail.com; 
mirnamzawak@usek.edu.lb; 

 رعاية الصحية األولية لل - ذوق مكايل -لطبي ا رزاأل زكمر
 

 زوق مكايل  جمعية األرز الطبية 
09-225490 
09-218343 
09-226851 

 

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

younespaty@gmail.com; 

   –منظمة مالطا  رعاية الصحية األوليةلل - كايلذوق م - عيجتمااإل ي صحالمنظمة مالطا  مركز
 مالطا  ناية لفرساناللبنعية الجم

  211655-09 زوق مكايل 

maltezouk@yahoo.com; 
khalidhealth1@gmail.com; 
muriellemhanna@hotmail.com; 
carinefe@gmail.com; 

العامة /  الصحة وزارة  رعاية الصحية األولية لل حراجل الصحي الحكوميمركز 
 مطرانية جونيه المارونية 

 –الصومعة 
 ;hrajelmedicalcentre@hotmail.com 322460-09 322460-09 اجل ل حرمدخ 

 

 2دد: الع   جبيل     : ءالقضا

 بريد الكتروني  س كاف  هاتف العنوان المؤسسة/االدارة ركزلمااسم 

 ;mestawsefmechmech@gmail.com  760930-09 مشمش بلدية مشمش  رعاية الصحية األولية لل ريمركز مشمش الخي

   رعاية الصحية األوليةلل بة قضاء جبيلطبا كزرم

 
 ;esu518@yahoo.com 942905-09 540218-09 يل جب دية جبيل وزارة الصحة العامة/ بل 
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 39د:  مال   العدمحافظة الش

 16 : طرابلس     العدد : القضاء

 

 بريد الكتروني  فاكس  فهات ننواالع ارةدالة/اؤسسالم المركزاسم 
 ;amd@aica-lb.org 391236-06 380344-06 بلس ا طر -جبل محسن  رية العلوية ة الخيالرابط  األولية  الصحية رعاية لل -جبل محسن  -مركز الزهراء الطبي 

;rgo.lb-icali@aYoussef.aou 

 ;basima_asmar@hotmail.com 434934-06 211770-06 المينا  الجمعية الطبية اإلسالمية  رعاية الصحية األولية لل - الميناء  -ان مياإلزمرك
jihado_fa@hotmail.com; 

 ;ibnsina76@hotmail.com 445335-06 431120-06 طرابلس   -التل  ي بعالشالسعاف  ة اهيئ     ة األوليةاية الصحيعرلل اإلجتماعي  ابن سينا الصحيمركز 
 ;el-karameh@hotmail.com  430089-06 رابلس ط -نور ساحة ال  ت الكرامة  جمعية مؤسسا صحية األولية ة ال رعايلل كز الكرامة الخيريرم

 425400-06 432100-06 حدادين لا ة سعادالو  معزلاجمعية  األولية  يةصحل اية رعالل -الحدادين  - ادةوالسع مركز العزم
barea.hamad@nmoffice1.com; 
mayoubi@azmsaade.org; 

 ;center_rahme@live.com  380283-06 انة تبلا رحمة  لا وقف احياء     ةياية الصحية األولعرلل  طبيحمة الالر مركز

   وميمستشفى طرابلس الحك فيالرعاية الصحية األولية ز مرك
ادارة   /وزارة الصحة العامة 

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

 425400-06 401500-06 مونالقل ادة زم  والسعجمعية الع    يةولألحية اصل ارعاية لل -لمون قلا  -العزم والسعادة ز كرم
barea.hamad@nmoffice1.com; 
mayoubi@azmsaade.org; 

 425400-06 432100-06 الزاهرية  السعادة لعزم  وجمعية ا ة الصحية األولية ايرعلل- ة يرهالزا -العزم والسعادة مركز 
barea.hamad@nmoffice1.com; 
mayoubi@azmsaade.org; 

 426322-06 طرابلس  -ساحة النور  ارم االخالق االسالمية كة مجمعي ة الصحية األولية ايرعلل حيصلامركز المكارم 
06-431434 

Ext:41 
ariscmasri1@hotmail.com; 
makarem.phc@outlook.com; 

 ;alekhlas1233@gmail.com  394610-06 ابلس طر –تبانة  ال باب ية ج الخيرة المنهيعمج ألولية ا رعاية الصحيةلل  خالص الطبياال زكمر

 ;mostawsaf.k@outlook.com  401810-06 س لرابط –قلمون لا جمعية وقف الرحمة الخيري  رعاية الصحية األولية لل - القلمون  - الطبيمركز الرحمة 

 albacheirmedicalcenter@hotmail.com  428037-06 طرابلس  –ابو سمراء   المية ساإلجمعية البشائر الخيرية  ية رعاية الصحية األوللللطبي  مركز البشائر ا

 ية رعاية الصحية األولللبي الط  ثمركز الغو
معاق  غوث اليتيم وال ةعيجم

 الخيرية 
  حةسا –ابي سمراء  

 الشراع 
06-440520  samaradibassaf@gmail.com 

 ;dahrmogherdispensary@gmail.com  407680-81 السويقة  جمعية شرايين طرابلس  ة األولية رعاية الصحيللكز ضهر المغر الطبي مر

 ;Alwalidayn.medical.center@hotmail.com  382010-06 القبة  جمعية كتاب العزيز  لية ة األورعاية الصحيللمركز وقف الوالدين الطبي  
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 5العدد:    : زغرتا القضاء

 ي بريد الكترون فاكس  تفها العنوان ة/االدارةؤسسالم اسم المركز

ن  ؤولشوزارة ا ألولية الصحية ا  عايةالر - ات اإلنمائية لخدمجيهان فرنجية ل مركز 
 ;isabellemaksissi@gmail.com  660454-06 ارتزغ إلجتماعية ا

 رعاية الصحية األولية لل - الخالدية - جتماعياإل ي صحالمنظمة مالطا  مركز
   –ا منظمة مالط

الجمعية اللبنانية  
 الطا لفرسان م

 669626-06 662040-06 الخالدية 
osmkhaldieh@gmail.com; 
khalidhealth1@gmail.com; 
j.semerjian@ordremalteliban.org; 

 رعاية الصحية األولية لل يمركز مزيارة الخير
 /  بيبة مزيارةي ش ناد
 دية مزيارة لب

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

 ية ل واية الصحية األعرلل  وضعم يهلرئيس رين ز امرك
مساعدات  جمعية ال

 اإلجتماعية 
  660911-06 زغرتا

janotnasr@gmail.com; 
janotmekary@hotmail.com; 

رعاية الصحية  ال -  يعمااالجت الصحي  قادريةية مرياطة المركز بلدلقادرية مركز بلدية مرياطة ا
 ي الجتماعالصحي ا  ة يلاألو

  255544-06 مرياطة  درية ة القامرياط يةلدب
elghazal.wassim@gmail.com; 
dmmqsh@gmail.com; 

 

 

   3العدد:    : بشريضاءالق

 

 بريد الكتروني  فاكس  هاتف نواعنلا دارةسة/االالمؤس اسم المركز

 591270-06 590032-06 نحصرو بلدية حصرون  ية األولية رعاية الصح لل لخيريمركز حصرون ا حصرون الخيري مركز
hasroundisp@gmail.com; 
gerardsemaany@hotmail.com; 

  977230-06 قنات  لطبية جمعية األرز ا    يةرعاية الصحية األول لل - ناتق -الطبي  مركز األرز  قنات - بيلطألرز امركز ا
rita.garana@cedarsmed.org; 
younespaty@gmail.com; 

 ية ل وحية األاية الصعرلل مركز بشير وأميرة الخوري مرعي الطبي
طريركية  ية الباألبرش
 منطقة الجبة  ة عنالماروني

 ;bachirandamiradispensary@gmail.com  645643-06 حدشيت 

 

   1: العدد   نتروالب ء: القضا

 

 بريد الكتروني  فاكس  هاتف العنوان دارةالاالمؤسسة/  مركزال اسم

  520555-06 تنورين  ادارة عامة  /ارة الصحة العامة زو تنورين الحكومي شفىمست في ة ولي لصحية األالرعاية ا كزمر
tan.hosp@hotmail.com; 
mireillehaykal123@gmail.com; 
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 9العدد:   الضنية   - المنية القضاء:

 ني والكترد بري فاكس  هاتف العنوان المؤسسة/االدارة ركزاسم الم
 ;minieh-g.h.c@hotmail.com 461942-06 461981-06 المنية  العامة  ةصحلا وزارة ية األولية لصحة اي ارعلل الحكومي ي حة الصالمنيمركز *

 463464-06 461411-06 ة الضني -دير عمار بلدية دير عمار   ية رعاية الصحية األوللل ر عمارمركز بلدية دي
deir-ammar-2016@hotmail.com; 
deir-ammar@hotmail.com; 

 ية األولية رعاية الصحل ل  - عونخب -إلنمائية الخدمات اكز رم
عية  ماجتوزارة الشؤون األ

 بخعون  بلدية  /
 ;mosa-bakhoun@hotmail.com  242012-06 نية الض  -بخعون 

 ;freikghinwa@gmail.com 434934-06 494149-06 الضنية  - مازربط مية الطبية اإلسال عيةجمال   األولية  الصحيةرعاية لل - بطرماز -الطبي  اإليمانمركز 

 ;md_2007@hotmail.com  490149-06 سير الضنية  مية طبية اإلسالالجمعية ال   وليةصحية األرعاية ال ة للسير الضني - ان الطبييمإلامركز 

  463481-06 ط بالل اي ح  - المنية تماعية اإلج جمعية النهضة   ألوليةرعاية الصحية الل  - المنية  –ية اعتمهضة اإلجالنمركز 
mousstawssaf_nahda_mnieh@outlo
ok.com; 

 462875-06 ر حكالحي   –  المنية المية اإلس الجمعية الطبية   يةرعاية الصحية األوللل - نيةالم  -مركز الحنان الطبي 
06-434934 

Ext: 103 
 hanansultanmedicalcenter@gmail.com; 

 رعاية الصحية األولية لل - البداوي –اعية تمة اإلج هضلنمركز جمعية ا
ماعية  جمعية النهضة اإلجت

 البداوي 
 ;mghomraoui@live.com  387755-06 بداوي لا

 ية األولية لصحة ايارعللي ن الصحنيببكفر مركز
 بنين/ كفرب ةيدبل

 ةجمعية انماء كفرببنين الخيري
 ;abdlwahabasayyed1973@gmail.com  265210-06 كفرببنين 

 5العدد: ورة   : الكلقضاءا

 ي ترونالك بريد فاكس  هاتف العنوان االدارةسسة/ المؤ مركزلا اسم

 وزارة الصحة العامة /  ية األولية رعاية الصح لل الصحي الحكوميبا كوس ركرم
 ;kousbamedicalcenter@hotmail.com 510016-06 511900-06 لكوره كوسبا ا بلدية كوسبا 

 ;www.markaztobi@outlook.com  950344-06 ش بوبح الخمس القرى ة انعاش عيجم ة ليو األالصحية ية رعالل  - بحبوش -اإلجتماعي  حيالصالمركز

 ;spl.kfarsaroune@hotmail.com  651088-06 الكورة ارونرصكف نجدة الشعبية الة جمعي ة الصحية األولية ايرعلل  - نصاروكفر - النجدة الشعبيةمركز 

 centre-salah-alddin@outlook.com  405338-06 الكورة  - دده مية طبية األسالة المعيالج ية األولية الصح  رعايةلل  -الكورة  –كز دده رم

 kaffrayaclinic@hotmail.com  921461-06 ورة الك –يا كفر كفريا ية بلد ية الصحية األولللرعاية   –الكورة   –دية كفريا مركز بل
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 27 العدد:  ار عك فظةمحا
 

  27 دد:الع   ارعك: ضاءالق

  

 بريد الكتروني  فاكس  هاتف العنوان المؤسسة/االدارة اسم المركز

 ولية األة صحي رعاية ال لل - اتالقبي - جتماعياإل ي صحالمنظمة مالطا  مركز
   –لطا منظمة ما
رسان  لفة ني اللبنا الجمعية
 مالطا 

 350027-06 350214-06 ات القبي
rima52@hotmail.com; 
rose-fares@hotmail.com; 
khalidhealth1@gmail.com; 
j.semerjian@ordremalteliban.org; 

 ية لواألالصحية  عايةالر - ملةالشت ااخدملل  سل بو القديسمركز 
مطرانية الروم  
 CenterST.Paul.Akkar@outlook.com 693194-06 691507-06 الشيخ طابا  األرثوذوكس 

لعناية  وا تاهيلة الجمعي ة يولألرعاية الصحية ا لل  الخيري  مشحا  الصحيمركز 
 ;moustawsaf.machha@hotmail.com 825896-06 690676-06 مشحا اإلجتماعية 

   /ة الصحة العامرة وزا رعاية الصحية األولية لل - وادي خالد   - كوميالح الصحى المقاصدى المركز 
 ;wadikhaled.center2003@hotmail.com 870197-06 870197-06 ادى خالد و  -شة هيلا جمعية المقاصد 

 ;markazmechmech@hotmail.com 895595-06 896155-06 مشمش  عكار بلدية  مشمش عكار  ألولية لصحية اارعاية لل - مشمش -والطفل  صحة األم  يةلدي لرعاالمركز الب

 ;ima.imc.b@gmail.com 471709-06 471303 -06 عكار  -ببنين  االسالمية  يةة الطب الجمعي   األولية الصحيةرعاية  لل - يننب ب -لطبي اان يممركز اإل

 ;splakkar@gmail.com 691250-06 691600-06 عكار - حلبا عبية جمعية النجدة الش   ألوليةصحية االرعاية لل -ا حلب  -عبية مركز النجدة الش

 ة رعاية الصحية األوليلل لحكوميمركز تلمعيان ا
 وزارة الصحة العامة / 

 ;phc.telma3ian@gmail.com  810499-06 عكار -ن تلمعيا بلدية تلمعيان 

 ية الصحية األولية رعالل ز فنيدق الحكوميمرك
 وزارة الصحة العامة /  

 يدق نفية  بلد
 ;center_it87@hotmail.com  895440-06 رعكا -فنيدق 

 ة وليرعاية الصحية األلل - برقايل -مركز اإلرشاد الطبي 
ح واالصال جمعية االرشاد

 مية  الة االسالخيري
  370047-06 ار عك -رقايل ب

taalouf@hotmail.com; 
kamal_elzant@hotmail.com; 

  870110-06 عكار -خالد دي وا لعرانسة الخيري  ا جمعية رعاية الصحية األولية لل لعرانسة الخيريمركز ا
aranissa@outlook.com; 
abdulrahman.dweek@gmail.com; 

 ;mostawsafaljadida@hotmail.com  695551-06 الجديدة عكار ارنادي الجديدة عك ولية ة األاية الصحي رعلل  -ر عكا – الصحي دي الجديدة ز ناركم

 ة الصحية األولية رعايلل  مركز حلبا الصحي الحكومي
 صحة العامة / الوزارة 

 عية إنماء الشمال مج
 ;Inmaeshamal@hotmail.com  695589-06 حلبا 

 ;moustawsafkfartoun@gmail.com   تونكفر ون رتدية كفبل لصحية األولية رعاية الل حيالصون مركز كفرت

 865118-06 865065-06 كار ع -حرار  مستشفى الحبتور  ولية عاية الصحية األرلل - حرار عكار -ر الصحي مركز الحبتو
Habtoor_healthcare@hotmail.com; 
rawaelq_@hotmail.com; 

 رعاية الصحية األولية ل حكومي ل المركز عكار العتيقة الصحي 
 /   رة الصحة العامةزاو

 بلدية عكار العتيقة 
 ;phccakkaratikabaladieh@gmail.com  886053-06 لعتيقة اعكار 

    ة رعاية الصحية األوليلل - ى حسنمشت -بي المتطور الطالمركز 
ات  عدهيئة اإلغاثة والمسا

 اإلنسانية 
 تى حسن مش

06-800561 
06-800562 

 ahc.rahao@gmail.com; 
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 ;bireh.medcentre@hotmail.com  830664-06 البيرة  سعى عية نجم اية الصحية األولية رعلل  اعياالجتمي  ة الصحمركز البير

 ;aaref.alkhalaf180@gmail.com  870016-06 عكار  –الفرض  بلدية الفرض    يةرعاية الصحية األوللل الخيري مركز الفرض

 صحية األولية رعاية اللل  يريلخكريت امركز ت
علم والتنمية  جمعية ال
 الخيرية 

 ; tekrit_medical_center@hotmail.com  361319-06 تكريت 

 ;medicalcenter50@gmail.com  696032-06 كار ع –ريبة  الخ بعة متا ة اللجان للجمعي لية ة األوحيية الصرعالل - يبة عكارالخر -ة لمتابعز جمعية اللجان لمرك

 ية األولية ية الصحرعاللسالمتك مركز 
ية سالمتك  عجم

 اإلجتماعية 
 ;salemtakphcc@gmail.com  876143-06 عكار  –تل الحياة 

 خريبة الجندي  ة تنمية وتحسين جمعي لية ية األولصحرعاية الل  يمية الصحز التنركم
06-696966 
06-696223 

 
operations@twtlb.org 
tmc@twtlb.org 

 ألولية ا  الصحيةة  رعايلل  ية الطبزالنجامرك
اء  اإلرتقجمعية 

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

  371037-06 برقايل  ثة جمعية حدا ة األولية رعاية الصحيللمركز األمير الطبي  
Phc.hadatha@gmail.com 
Al.amir.medical.center@gmail.com 

 ;medicalcenteradam@gmail.com  830803-06 الكواشرة  حياتي تي جمعية صح  ة األوليةرعاية الصحيللمركز آدم الطبي  

 ;remedycenter2020@gmail.com  692394-06 حلبا  األفق   عية عكارجم األولية   ةعاية الصحيرللالطبي ميدي ركز ريم
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      25 :العدد    محافظة البقاع

 13 العدد:   ة: زحلالقضاء 
 

 تروني لكبريد ا فاكس  هاتف نالعنوا المؤسسة/االدارة زلمركام اس

  508484-08 ال جال جمعية المبرات الخيرية  ة األولي  ةالصحي عاية رلل -ال جال -  مام الحسيناالمركز 
kamal.dirani@hotmail.com; 
bayano.net@hotmail.com; 
ghazwahaidar.mabarrat@hotmail.com; 

 ;mayhaddad99@yahoo.com  925790-08 عين كفرزبد لشعلة ا جمعية ية الصحية األولية رعالل اإلجتماعي  لصحيد ابعين كفرزمركز 

نى  مبدنايل سع بلدية سعدنايل  لصحية األولية رعاية الل - سعدنايل -حي الص قروالفامركز 
 ;phc-alfarouk1998@hotmail.com  505322-08 امع الج

رية  الجمعية الخي ةلي األو رعاية الصحية لل ياسال بمركز ق
 ;iws.phcc@hotmail.com 501865-08 500688-08 قب الياس  اإلسالمية 

العامة /  ة الصحة وزار ة لية األو رعاية الصحي لل الحكومي  بل الصحيترمركز 
 ;markazterbol@hotmail.com 955881-08 955688-08 تربل  ربل ت  ديةبل

 ة العامة /  وزارة الصح لية لصحية األو ية اارعلل اس الصحي الحكوميبر اليمركز 
 ;phc-barelias@hotmail.com  510018-08 لياس برا بر الياس بلدية  

 األولية  ةحي رعاية الصلل - زحلة -ية مركز الخدمات االنمائ
وزارة الشؤون  

 االجتماعية 
 -راءحوش االم

 زحلة
08-815100 08-815102 christianerichaturk@gmail.com; 

adonsd@hotmail.com; 

 ;Ext: 300 abdulyassine@hotmail.com 513321-08 تعنايل  مؤسسة  نافلة الخيرية  األولية  رعاية الصحيةلل - تعنايل -لطبي ا يق الحريري رفمركز 
nafela_foundation@outlook.com; 

 ;Disp.alkiyama@gmail.com   900750-08 حوش حاال  ة جمعية القيام  األولية   رعاية الصحيةلل  - حاال  شحو -مركز القيامة الصحي 

 ية ية األول الصح ةايرعلل يلصحمركز علي النهري ا*
عاية  ة للربناني للعية ا الجم

 الجتماعية الصحية ا 
  920944-08 علي النهري 

aljam3eyalobnaneyakasarnaba@outlook.com; 

samer_saydah@outlook.com; 

 ولية لصحية األاية اعرلل نسيسمركز مار فر
محبة  الب اجمعية رح
 الخيرية 

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

 shclebanon@gmail.com  955307-08 حلة ز –الفاعور  دد والتجاء نماال  يةجمع ية رعاية الصحية األول لل اعيكز الفاعور الصحي االجتممر

 ;sawaadmedicalcenter@gmail.com   ة زحل –ور الفاع سواعد العمل جمعية  ة الصحية األولية ايرعلللعمل سواعد ا مركز
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 4: العدد   راشيا    : لقضاءا

 د الكتروني بري فاكس  اتفه العنوان االدارة/ سةلمؤسا المركزاسم 

 ;rachaya@redcross.org.lb 590540-08 591101-08 راشيا  حمر اللبناني الصليب األ ية األولية اية الصح رعلل - راشيا  –ناني الصليب االحمر اللبركز م
Samiha.Charifeh@redcross.org.lb; 

 ;alabrar.center@hotmail.com  563207-08 عزة ة االسالميةيريبرار الخألجمعية ا  لرعاية الصحية األولية ل -عزة  -االبرار الطبي مركز 

 ;PHC_Rachaya@outlook.com  591505-08 راشيا الوادي  ة / ادارة عام ة العامةة الصحوزار ومي كستشفى راشيا الحم يف  لصحية األوليةرعاية الامركز *

  055576-01 وحا خربة ر ة الحياة للتنمية في البقاع جمعي اية الصحية األولية رعلل مركز عناية الطبي
inayamedical2020@gmail.com; 
azzamtarras@gmail.com; 

 

 8د: عدال     الغربي القضاء: البقاع

 بريد الكتروني  اكس ف  هاتف العنوان المؤسسة/االدارة المركزاسم 
 ;machgaracenter@gmail.com  651125-08 ةرغمش ني مام الخمي عية االجم لصحية األولية اية ارعز مشغرة للمرك

صحية  جمعية اللبنانية للرعاية ال ال رعاية الصحية األولية ال -مرسح - تماعية جمعية اللبنانية للرعاية الصحية اإلجالمركز 
 ;sohmor_health_center@hotmail.com  635656-08 سحمر االجتماعية 

الجتماعية  اون  اجمعية التع ولية لصحية األ رعاية الل الصحيز غزة مرك
 ;gazzamedicalcenter@gmail.com  640638-08 غزة رية الخي

   –الطا م منظمة وليةاأل  رعاية الصحيةلل - البقاع /كفريا - جتماعياإل ي صحالمنظمة مالطا  مركز
 رسان مالطا الجمعية اللبنانية لف

 645197-08 645198-08 ياركف
maltekaf@yahoo.com; 
khalidhealth1@gmail.com; 

 ;machghara_amel@hotmail.com 651703-08 651704-08 مشغرة ل مؤسسة عام ولية رعاية الصحية األلل - رةمشغ -ي عامل الصح -دي مركز الحاج مهدي عي

 كومي الح رةمشغى فمستش يفصحية األولية الرعاية المركز 
 وزارة الصحة العامة /  

 عامة ادارة 
 مشغرة

08-651738 
08-651739 

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

 ألولية الصحية ة ايرعالل - كامد اللوز -ي عامل الصحمركز 
 

 ;kamed@amel.org  663086-08 جب جنين مؤسسة عامل 

 جمعية تفاؤل  ة ولياية الصحية األللرع ركز مشاعل الطبيم
حوش  

 ة حريمال
76-582146  Tafaaol.lb@gmail.com; 
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    22 :العدد ل بك الهرمظة بعلمحاف
 

   19 العدد:   لبكالقضاء: بع

 بريد الكتروني  اكس ف  اتفه العنوان دارةؤسسة/االمال اسم المركز 

 ية األول صحية رعاية ال لل - ابرق - جتماعياإل ي صحالمنظمة مالطا  مركز
   – نظمة مالطام

نانية لفرسان  للب الجمعية ا 
 الطا م

 320490-08 320590-08 برقا 
osmbarqa@yahoo.com; 
j.semerjian@ordremalteliban.org; 
khalidhealth1@gmail.com; 

    وليةاأل رعاية الصحيةلل الشهيد فرج بلوقمركز 
ة  جمعية الهيئة الصحي

 االسالمية 
  -ناصر  ساحة
 لبك بع

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

    رعاية الصحية األوليةلل يوملحكا  الصحي تالنبي شي مركز 
   /وزارة الصحة العامة  

ية الهيئة الصحية  جمع
 ية االسالم

  335720-08 لنبي شيت ا
ihs.bikaa@hayaa.org; 
ihsnabysheet@gmail.com; 

 ألولية رعاية الصحية ا لل ير األحمرمركز د
بك ودير االحمر بعل  يةنارمط

 المارونية 
  320373-08 دير االحمر 

cmd-2003@hotmail.com ;   
fghadban@medimpact-lb.com; 
s.abichedid@ordredemalteliban.org; 

alain.khoury5@gmail.com; 

    الصحية األوليةرعاية لل  الحكوميي  لصحا ارشمسطمركز 
   /وزارة الصحة العامة  

عية الهيئة الصحية  جم
 مية االسال

  330024-08 ر شمسطا

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

 لصحية األولية اية ارعلل الصحي يبودامركز 
لصحية  ا  جمعية الهيئة

 سالمية اال
  300885-08 ي ادية بودبنى بلم

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

  233655-08 علبك ب - اللبوة للبوة اتجمع شباب   ية األولية عاية الصحرلل  لصحيا  لبوةال مركز
dimarabah@hotmail.com; 
phcoflabwe@hotmail.com; 

 ;reinerizk80@hotmail.com  225514-08 القاع  ثوليك روم الكا ية النمطرا لية حية األو رعاية الصلل -  القاع -اثوليك وم الكلرطرانية ام مركز

 ;ritadawaliby@gmail.com  912117-08 قصرنبا  SOSل  االطفا ىجمعية قر رعاية الصحية األولية ال -  ارنبصق   -ماعي جتاالي ئمركز االنماال

 ;sariine_health_care@hotmail.com  335472-08 رعين الفوقا س قا دية سرعين الفولب  ية األولية رعاية الصحلل فوقاسرعين البلدية مركز 

لصحية  عاية الرا -ا رنبقص – الجتماعيةة الصحية اللرعاي نية لجمعية اللبنا مركز ا*
 األولية 

اية  نية للرعالجمعية اللبنا
 جتماعية ية واالالصح 

 ;aljam3eyalobnaneyakasarnaba@outlook.com  912983-08 قصرنبا 

 تماعية ة الشؤون االجوزار رعاية الصحية األولية لل - بعلبك  -إلنمائية ا ماتخدلمركز ا
طريق     -بعلبك 

 ن العي أسر
08-370622 08-377063 

mosa.sdc.baalbeck@gmail.com; 
sabrine_lakkis@hotmail.com; 

 ة رعاية الصحية األوليلل صحي الين منمركز ت
ة  جمعية الهيئة الصحي

 االسالمية 
  911243-08 تمنين التحتا 

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

  233188-08 بك لبع -ين عال مؤسسة عامل  ة ليوأللصحية ارعاية الل   - لبكبع -عامل الصحي العين مركز 
ain@amel.org; 
info@amel.org; 
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 رعاية الصحية األولية لل حيلصمركز بريتال ا
الهيئة الصحية  ة جمعي
 المية االس

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

 رعاية الصحية األولية للومي الحك الصحي سالز عركمر
   /  مةزارة الصحة العاو

 ل بلدية عرسا 
 ;ahc2019arsal@gmail.com 240402-08 240234-08 عرسال

 رعاية الصحية األولية لل ة الصحيمقنز ركم
  حيةالص ةهيئجمعية ال

 سالمية اال
   305500-08 مقنة

 ;Yammoneh.phc@gmail.com  310150-08 اليمونة  ة اليمونة ديبل نة يموال  -ية األولية مركز االمام الصادق للرعاية الصح 

 ;ima-irsal@hotmail.com   المناقع  -عرسال  ة لطبية اإلسالميلجمعية ا ا ة ة األوليللرعاية الصحي -عرسال  - ي يمان الصحاالمركز 

 

   3دد: عال   ء: الهرملالقضا

 تروني الك بريد كس اف  هاتف نوانعال المؤسسة/االدارة اسم المركز

  200089-08 هرملال ي اللبنان رماألح يبالصل  لية و األرعاية الصحية لل – الهرمل - نيللبناحمر ا الصليب األمركز 
fatima.rachini@hotmail.com; 
fatima.rachini@redcross.org.lb; 
Samiha.Charifeh@redcross.org.lb; 

صحية  ة الئهي لجمعية ا لية رعاية الصحية األولل لصحيلبتول ااز مرك
 201151-08 الهرمل  -معالي ال االسالمية 

Ext: 1020 08-200118 kamalhospital@hotmail.com; 
Albatoulphc@hotmail.com; 

 األولية ية  اية الصحرعلل  يحالقصر الص مركز
ية  الصح جمعية الهيئة 

 ة ياالسالم
 ;ihsalkasr@gmail.com  206118-08 ر القص
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 31: ددمحافظة الجنوب   الع

 16 :العدد    صيدا   :القضاء
 

 ي كترونلبريد ا اكس ف  هاتف العنوان ةدارسسة/االالمؤ ركزاسم الم

 جتماعية /  شؤون االلوزارة ا ولية األ الصحية رعايةلل -  حارة صيدا  -اإلنمائية  الخدماتركز م
 733148-07 751398-07 ة صيدا حار ة صيدا  دية حاربل

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

الخيرية    افيةية الثقية الغسانجمع حية األولية عاية الص رلل  صحيية الناسز الغكمر
 ;ghassaniyah_clinic@hotmail.com  420639-07 سانية غال اإلجتماعية 

 فند رالص قين عولمية لرعاية االجمعية اللبنان وقين معلتأهيل ال نبيه بري مجمع عاية الصحية األولية في رالمركز 
07-441010 
07-441020 
07-420606 

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

  215660-07 كفرحتى ؤسسات االمام الصدر م ة األولي ة ة الصحي  مركز كفرحتى للرعاي –م الصدر امؤسسات االم
kfarhatta@imamsadrfoundation.org.lb; 
gzein@imamsadrfoundation.org.lb; 

 ;hc@almoasat.org 729512-07 727512-07 ا صيد  -ة القياع ة مواسالا جمعية ة ليللرعاية الصحية االو زرينزيه البر ركز الدكتوم

 ;radwan_khalifeh@hotmail.com  223600-07 الغازية  ان سعية البر واإلحجم الصحية األولية رعاية لل - ناإلحساو معية البرج -صحي ال ةالغازيركز م

  -قوال شارع مار ن مؤسسة كاريتاس  األولية ية الصحرعاية لل - دايص -تاس ريكاكز مر
 صيدا 

07-732268 
Ext: 101 

 
cms-saida@caritas.org.lb; 
dibcharbel7@gmail.com; 

  220140-07 الغازية  ة السالميلصحية ا هيئة ا لامعية ج لية ألوا  يةرعاية الصحلل - الغازية -المهدي م االمامركز 
ihs_south2@hayaa.org; 
alirida.ms@gmail.com; 

 ;ahmadkassem59@gmail.com 723323-07 722393-07 لعمال مدينة ا  ف سعد وريد معه سسة الشمؤ ة رعاية الصحية األوليلل معروف سعدد مركز الشهي

 224140-07 305610-07 الزرارية  بناني ل حمر الألا الصليب  ألولية رعاية الصحية الل  - اريةلزرا  -ناني األحمر اللبالصليب كز مر
Zahrani@redcross.org.lp; 
Samiha.Charifeh@redcross.org.lb; 

 مة /  الصحة العا وزارة يدا الحكومي صمستشفى في ألولية ية ا الرعاية الصح ز مرك
 754085-07 ة و لعين الح مة ادارة عا

07-754086 
07-751336 

saida.gov.hospital@hotmail.com; 
sousitta75@hotmail.com; 

 ;hiadoudi@yahoo.com  443123-07 ند رفالص -ربتا س ربتا س جمعية   ةة األوليصحيرعاية الال - جمعية سربتاالصحي ل ركز الم

 ;kinaretHC@hotmail.com 223777-07 220658-07 ت قناري ريت ة قنابلدي ولية الصحية األ رعاية لل قناريت الصحي البلديمركز 

 ;nivinejaara@gmail.com 506880-07 506777-07 انية ورالم ية تجمع لبنان الواحد الكيانمعج لية و األ الصحيةرعاية لل - مروانيةال - ان الطبي يمركز الك

 طنبوريت  ريت وبلدية طنب ولية األحية  رعاية الصلل يت بلدية طنبوركز رم
07-205722 
07-205952 

07-205558 
baladiyati2012@hotmail.com; 
francisnadinemoussa@gmail.com; 

 ية ل ة الصحية األويرعالل - صيدا  –ريري مركز مؤسسة الح
ة  لتنمية البشريري لسسة الحريمؤ
 ستدامة مال

ل  رجا –صيدا  
 االربعين 

07-735141  bilalhariri@hotmail.com 

 

 

mailto:msaad1@hotmail.com
mailto:mohamadm@lwah.org.lb
mailto:kfarhatta@imamsadrfoundation.org.lb
mailto:gzein@imamsadrfoundation.org.lb
mailto:cms_saida@caritas.org.lb
mailto:ihs_south2@hayaa.org
mailto:alirida.ms@gmail.com
mailto:Zahrani@redcross.org.lp
mailto:saida.gov.hospital@hotmail.com
mailto:sousitta75@hotmail.com
mailto:baladiyati2012@hotmail.com


 

   
 19/07/2021               تخصصة مكز مرا **          عها.اجربة لتحسين أوضت   وتخضع لفترة الصحية األوليةالرعاية  المراكز التي ال تستوفي كامل شروط*

 Page 17 of 19                                                                                                                                                   ال. د األطفالحاد عن يةلتغذاسوء  لعالجز زرق هي مراكاألن ليها باللومشار إلالمراكز ا 
                                                                                       

 

 

       1 العدد:   : جزين قضاءال

 د الكتروني بري فاكس  هاتف وانالعن دارةاالؤسسة/ مال المركز ماس

 لصحية األولية ة ايرعالل - روم - جتماعياإل ي صحالمنظمة مالطا  مركز
   –ة مالطا ممنظ

لفرسان   ة اللبنانيةالجمعي
 مالطا 

 810130-07 810130-07 روم
habibocds@yahoo.com; 
cmsroum@yahoo.com; 
khalidhealth1@gmail.com; 
j.semerjian@ordremalteliban.org; 

 

 14 العدد:    صور   : قضاءلا

 الكتروني  ديبر فاكس  هاتف انوالعن دارةسة/االالمؤس اسم المركز

  -صريفا  بلدية صريفا  رعاية الصحية األولية لل ا ريفصلدية ب مركز
 رصو

07-385092 
07-385536 07-385092 ;mdi@hotmail.co_najrsami 

medicalcentersrifa@gmail.com; 

  375135-07 لبازورية ا ل عام ةمؤسس   ليةية الصحية األوارعلل  -ة ريازوالب  - مل الصحياعمركز 
aboud.rajaa@hotmail.com; 
south@amel.org; 
bazourieh@amel.org; 

 ;chhabiyyeh@imamsadrfoundation.org.lb 410407-07 410407-07 ة الشهابي  در لصمام امؤسسات اال ة صحي ة األولي  للرعاية ال -هابي ة شال - المام الصدرت امؤسسامركز 

gzein@imamsadrfoundation.org.lb; 

 ;shahidhaidar86@yahoo.com 315989-07 315989-07 معركة جتماعية لصحية اإلجمعية معركة ا رعاية الصحية األولية لل  - معركة -حيدر خليل د الشهيمركز 

  431156-07 ت يتيع ية محية االسالالهيئة الصجمعية  األولية   عاية الصحيةرلل - عيتيت -ئلة االع طبركز م
ihs.south1@hayaa.org; 
h.farhat984@gmail.com; 

hamzehanan4@gmail.com; 

  -شوق المع المية ساالية الصح  لهيئةا جمعية األولية رعاية الصحية لل - المعشوق  - ميني الخ امماالمركز 
  345901-07 صور

ihs.south1@hayaa.org; 

mariamghanem237@gmail.com; 
h.farhat984@gmail.com 

 ومي ا الحكناشفى قمستفي لية والصحية اال ايةالرعمركز
 وزارة الصحة العامة / 

  430537-07 صور  -قانا    مستشفى قاناادارة 
qana.hospital@gmail.com; 
moh.dakhlallah@gmail.com; 

  430436-07 صديقين  صدر مام ال المؤسسات ا  ة لي  و الصحي ة األ ةللرعاي - يقينصد  -م الصدر مؤسسات االما مركز
siddiqine@imamsadrfoundation.org.lb; 
gzein@imamsadrfoundation.org.lb; 

 ;salim_deeb@hotmail.com  347546-07 صور لكيانالواحد ا جمعية تجمع لبنان لصحية األولية رعاية ا لل - صور -ان الطبي كيالكز مر

  343108-07 صور مل مؤسسة عا   ةولي ية األلصح اية ارعلل - صور - يعامل الصحركز م
medical@amel.org; 
monaliza2211@hotmail.com; 

  431495-07 صديقين  مية سالاالئة الصحية هي لاجمعية  ة األولية لصحي رعاية الل خيريصديقين المركز 
ihs.south1@hayaa.org; 
h.farhat984@gmail.com; 

 350802-07 344620-07 ة العباسي  مية حية االسالالص ةالهيئ ةعيجم رعاية الصحية األولية لل مركز العباسية الخيري
ihs.south1@hayaa.org; 
doaaa.saleh90@gmail.com; 

 ;ihs.south1@hayaa.org  411542-07 بية الشها مية الهيئة الصحية االسالجمعية  لصحية األولية عاية ارلل - صحيةال هيئة ال  -الصحي  ةمركز الشهابي

 األولية الصحية  للرعاية  -طورا  -الطبي  راالمام الصد زمرك
ة الصحية  رعاي ة اللبنانية للالجمعي

 ة ياالجتماع
 ;rissala-wag@hotmail.com  380389-07 طورا
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 30: لعددالنبطية   ا حافظة م

 6 العدد:   ية: النبطضاءالق

 بريد الكتروني  فاكس  هاتف واننالع ارةداالؤسسة/ الم المركز ماس
  501447-07 ر أنصا بلدية انصار   ليةية الصحية األورعالل نصارية ابلدمركز 

ansar_mc@yahoo.com; 
dr.shaaban62@hotmail.com; 

 /    يةة االسالمحيالهيئة الصجمعية  ولية اية الصحية األعرلل لخيريا ميريةمركز الن
 ;afif_saleh123@hotmail.com 505849-07 505849-07 نميرية ال ية النميرية بلد

alirida.ms@gmail.com; 

ة ة اللبناني عامة / الجمعيلة ا الصح ةوزار لنبطيةا -اية الصحية االولية الرعمركز 
 ;markaz_alri3aye@hotmail.com  769092-07 بطية الن -تل العسكر  ة ية الصحية االجتماعرعايلل

 اع /  مة / بلدية جباالصحة العة وزار    األولية ةيرعاية الصح لل  يوملحكاالصحي جباع مركز 
 ;ihs_south2@hayaa.org  210361-07 ع جبا ية الهيئة الصحية االسالمجمعية 

 ;sh_awne@hotmail.com  532319-07 راني دير الزه ي ناهردير الز  يرية لخالجمعية ا     ية األوليةرعاية الصحلل  ي الصحيهرانمركز دير الز

 صحية األولية ة ال رعايلل - نبطيةال  -راء الصحي لزهمركز ا
 

 نبطية ال المية السا  هيئة الصحيةالة يجمع
07-760151 
07-760152 

07-764529 
murzilka.2008.2001@gmail.com; 
nabatiehcenter@hayaa.org; 

 9 العدد:  يون: مرجعالقضاء

 ني الكترو بريد اكس ف  هاتف العنوان دارةة/االالمؤسس زالمرك اسم
 ;azzahramedicalcenter@hotmail.com 855377-07 855377-07 حة االس -كفركال  ر يقرية إلنعاش الفخيالجمعية ال    األوليةة رعاية الصحيلل - عيونمرج -لزهراء الخيري ز امرك
 ;mayssam_haidar@hotmail.com 840052-07 840052-07 الخيام  عامل سة مؤس ية األولية ح صرعاية اللل - يامالخ  -عامل الصحي ز مرك

 ;dayrsyrian@imamsadrfoundation.org.lb 343312-07 850900-07 ير سريان د در سات االمام الصمؤس ة األولي ة حي  ية الصللرعا - دير سريان - المام الصدرا ؤسساتممركز 

 ية ية األولصح الرعاية لل صحي الحكوميالخيام ال ز مرك
لدية  ب  امة /الصحة الع ةروزا
لصحية  ايئة الهجمعية  م / االخي
 السالمية ا

 ;ihs_south2@hayaa.org  840536-07 الخيام 

 األولية حية رعاية الصللنور ية ركز جمعم
  رعاية الصحيةمعية نور للج

  / بلدية جديدة ية واإلجتماع
 عيونرجم

 ;nourassociation@outlook.com  831330-07 يون جعدة مرجدي

 ولية رعاية الصحية األلل ريةالخيهر راجح طا سة الدكتور مؤسمركز 
راجح طاهر  سة الدكتور مؤس 
 ة حوال ديخيرية / بل ال

  860220-07 حوال
nader.m.taher@gmail.com; 
rtfound@gmail.com; 

  365633-07 ا قبريخ ة ات الخيريجمعية المبر ولية األية ية الصح رعاال - قبريخا  -ي ماعفى الصحي اإلجتطمركز المص
almoustafa.center@outlook.com; 
ghazwahaidar.mabarrat@hotmail.com; 

 العامة /   صحةزارة الو حكومي ال مرجعيون شفىمست  فياالولية  الرعاية الصحيةكز مر
 مة ارة عااد

 مرجعيون جديدة 
07-831033 
07-831034 

07-830066 
marjayoun-gh@hotmail.com; 
mgh.phc2021@gmail.com; 

 ;Ihs.south1@hayaa.org  850502-07 الطيبة  ية المسئة الصحية االالهي عيةجم ية الصحية األولية ارعللة الصحي طيبالمركز 
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 4 عدد:ال       ابي حاص: لقضاءا

 تروني بريد الك فاكس  هاتف العنوان ارةسة/االدالمؤس زاسم المرك

 ولية حاصبيا الا  حيةصرعاية المركز ال
 الصحة العامة /  ارة زو
   يانحاصبال  دياتبلاد اتح

 550519-07 550519-07 اصبيا ح
dr.hamad64@gmail.com; 

reaya.hasbaya@yahoo.com; 

 ;ainjarfa_phcc@hotmail.com  550445-07 يا اصبح -عين جرفا  جتماعية اإل  للخدمات  يديةوح المؤسسة الت الصحية األولية رعاية لل  جرفا الصحي مركز عين

 ;Tamadun4@gmail.com  565055-07 ا شبع وت"دن "بيرجمعية تم ية ولاألصحية ية العارلل - شبعا  -ي صحالالحريري رفيق  مركز

 ;kfarhamamphc@hotmail.com  560116-07 مامحكفر ومرجعيون اصبيا ء حافتا دار  ية لحية األو صرعاية ال لل كوميلححمام الصحي امركز كفر

 

 11: العدد  : بنت جبيلضاءقلا

 لكتروني بريد ا فاكس  هاتف نوانالع ارةدسة/االالمؤس ركزلماسم ا

   –وينة الع حي تماعية األجون ؤشة الوزار الصحية األولية  رعايةلل  - جبيل نتب -نمائية إل مركز الخدمات ا
 ;njaber0@gmail.com  450571-07  بنت جبيل 

adonsd@hotmail.com; 

 ;markazabbass.yatar@gmail.com  425187-07 اطر ي الخيرية  براتالم جمعية ولية لصحية األرعاية الل - ياطر  –العباس مركز 

ف  عا ة الرسالة لإلسعيجم األولية لصحية رعاية ا لل  - شقرا -ر االمام الصدمركز 
 ;m7amad.7aydar@hotmail.com 370277-07 370277-07 راشق حي الص

لهيئة الصحية  اعية جم ة اية الصحية األولي رعلل  - خربة سلم - لمحسن فضل هللاالسيد عبد ا كز مر
 ihs.south1@hayaa.org 349620-07 405149-07 سلم  ةخرب المية السا

h.farhat984@gmail.com 

   – منظمة مالطا لية وية الصحية األرعالل - يارون - جتماعياإل ي صحالمنظمة مالطا  مركز
 مالطا رسان ة لفالجمعية اللبناني 

 451540-07 451540-07 يارون
osmyaroun@hotmail.com; 
j.semerjian@ordremalteliban.org; 

 امة /  عوزارة الصحة ال مي ن الحكوتبني مستشفى في وليةااللصحية الرعاية امركز 
 عامة  ادارة

 325528-07 بنين ت
07-326399 07-325531 tebnin.hospital@hotmail.com; 

 465299-07 465356-07 عيتا الشعب  ية وزارة الشؤون األجتماع ولية حية األاية الصرعلل -  عب لشيتا اع -ة نمائيإل مركز الخدمات ا
sdroubi1@hotmail.com; 
adonsd@hotmail.com; 

 لية وية األالصح رعاية لل - عين إبل -ي اعجتمطبي االل ااية مركز العن
ية /  المارون ية صور مطران

 بلدية عين ابل 
 470109-07 470097-07 عين ابل 

marieadiab@hotmail.com; 
srnadaeid@yahoo.fr; 
Hibaandraous@outlook.com; 

 اية الصحية األولية رعلل حيوية الصز برج قالركم
الهيئة الصحية  جمعية 
  385454-07 برج قالوية  ية االسالم

ihs.south1@hayaa.org; 

h.farhat984@gmail.com; 

 ;rmeich.medicalcenter@gmail.com  470495-07 رميش ني اللبنا ة الجيشقياد ولية ألحية اة الصرعايلل  - رميش -الحاج ا شهيد فرنسوركز الم

 ;aytachaab@imamsadrfoundation.org.lb  465600-07 ا الشعب تعي لصدر مؤسسات االمام ا ة لي  وة الصحي ة األلرعايل - عيتا الشعب - الصدر ممؤسسات االماكز مر
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