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 البريد اإللكتروني الفاآس الهاتف الوحدة اإلدارية 

٦١٥٧٧٣/٤/٥/٦-٠١ السنترال     

٦١٥٧٠١/٢-٠١ مكتب معالي الوزير  ٦١٥٧٠٣-٠١ lb.gov.moph@ministeroffice 

٦١٥٧٢٤/٥-٠١ مكتب المدير العام  ٦١٥٧٣٠-٠١ mphealth@cyberia.net.lb  

directorgeneral@moph.gov.lb 

٦١٥٧٣٤/٥-٠١ مديرية الوقاية الصحية  ٦١٥٧٥٩-٠١ lb.gov.moph@prevention 

٦١٠٩٢٣-٠١ وحدة الترصد الوبائي  ٦١٠٩٢٠-٠١ lb.net.cyberia@esumoh 

٦١٥٧٦٠-٠١ مصلحة الصحة اإلجتماعية   lb.gov.moph@socialhealth 

٦١١١٧٤/٥/٧-٠١ دائرة الرعاية الصحية األولية  ٦١١١٧٦-٠١ lb.gov.moph@phc 

٦١٥٧١٧/١٨-٠١ دائرة اإلرشاد الصحي   lb.gov.moph@healthpromotion 

 lb.gov.moph@motherchild   دائرة صحة األم والولد والمدارس

٦١١٨٤٤/٥-٠١ مصلحة الطب الوقائي  ٦١٥٧٢٠-٠١ lb.gov.moph@medprevention 

 -مستوصف مكافحة الكلب
 مستشفى الكرنتينا

٤٤٢١٠٨-٠١   lb.gov.moph@medprevention 

-مستوصف مكافحة الكلب
شارع -المستوصف المرآزي

 بيروت-الطمليس

٦٥٣٧٦٠-٠١   lb.gov.moph@medprevention 

-الشمال-مستوصف مكافحة الكلب
 مستشفى القبة الحكومي

٣٨٥٣٧٢-٠٦   lb.gov.moph@medprevention 

مستشفى -مستوصف مكافحة الكلب
 النبطية الحكومي

٧٦٦٧٧٧-٠٧   lb.gov.moph@medprevention 

 الئحة بالوحدات اإلدارية في وزارة الصحة العامة
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مستوصف -مستوصف مكافحة الكلب
 صيدا-ساحة النجمة

٧٢٤٨٥٤-٠٧   lb.gov.moph@medprevention 

-مستوصف مكافحة الكلب
المستوصف المرآزي لمكافحة 

 زحلة-المعلقة-الكلب

٨٠٢٢٦٥-٠٨   lb.gov.moph@medprevention 

٤٤٣٥٥٠-٠١ مرآز مكافحة التدرن في بيروت  ٤٤٥٧٣٤-٠١ lb.gov.moph@medprevention 

٣٧٧٩٠٥-٠١ مستوصف مناصفه للتدرن الرئوي  ٩٧٧٩٠٥-٠١ lb.gov.moph@medprevention 

٦١١٨٤٥-٠١ دائرة مكافحة األمراض اإلنتقالية  ٦١٥٧٢٠-٠١ lb.gov.moph@comdisease 

٦٢٩٣٥٢-٠١ المطار-دائرة الحجر الصحي   lb.gov.moph@medprevention 

٤٤٢٠٧٧-٠١ مرآز مكافحة المالريا  ٥٨٠٦٦٠/٦٢١-٠١ lb.gov.moph@medprevention 

٦١٥٧٤٦-٠١ مصلحة الهندسة الصحية  ٦١٥٧٨٦-٠١ sanitaryeng@moph.gov.lb 

٤٤٢٠٧٧-٠١ دائرة مكافحة الحشرات والقواضم  ٥٨٠٦٦٠/٦٢١-٠١ lb.gov.moph@sanitaryeng 

٦١١٣٩٠-٠١ دائرة اإلحصاءات الحيوية والصحية  ٦١١٣٩٠-٠١ lb.gov.moph@statistics 

٦١٥٧٣٦/٧-٠١ مديرية العناية الطبية  ٦١٥٧٣٩-٠١ lb.gov.moph@medicalcare 

٦١٥٧٤٧-٠١ مصلحة الصيدلة  ٦١٥٧٤٨-٠١ lb.gov.moph@pharmacy 

٦١٥٧٤٩-٠١ دائرة التفتيش  ٦١٥٧٤٩-٠١ lb.gov.moph@inspection 

٦١٥٧٥٨/٧٠٥-٠١ دائرة إستيراد األدوية وتصديرها   lb.gov.moph@importdrugs 

٦١٥٧٤٥-٠١ دائرة المخدرات   lb.gov.moph@narcotics 
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مصلحة  المستشفيات 
 والمستوصفات والمهن الطبية

٦١٥٧٥٢-٠١  ٦١٥٧٩١-٠١ lb.gov.moph@hospitals 

٦١٥٧٥١-٠١ القسم اإلداري للمهن الطبية  ٦١٥٧٥١-٠١ lb.gov.moph@medicalprofessions 

القسم اإلداري للمستشفيات 
والمستوصفات والمؤسسات 

 المتعاقدة

٦١٥٧٤٠-٠١  ٦١٥٧٤٠-٠١ institutions@moph.gov.lb 

 lb.gov.moph@laboratory   مديرية المختبر المرآزي

٦١٥٧٣١/٣-٠١ مصلحة الديوان  ٦١٥٧٣٢-٠١ lb.gov.moph@diwan 

٦١١٦٧٥-٠١ دائرة التجهيز والتموين  ٦١٥٧٥٦-٠١ lb.gov.moph@procurement 

٦١٥٧٢١-٠١ مكتب الخدمات اإلجتماعية   lb.gov.moph@socialservices 

٥٦٦١٩٠/٩١-٠١ مستودع األدوية   lb.gov.moph@drugswarehouse 

٥٦٧١٠١/٢-٠١ الكرنتينا-مرآز توزيع األدوية   drugscenter@moph.gov.lb 

٤٤٨٩٨٨-٠١ مستودع اللوازم والمعدات   lb.gov.moph@warehouse 

٦١٥٧٢٢-٠١ دائرة المحاسبة  ٦١٥٧٤٤-٠١ lb.gov.moph@accounting 

٦١٥٧٨٣-٠١ قسم أمانة السر  ٦١٥٧٣٢-٠١ lb.gov.moph@secretary 

٦١٥٧٤١-٠١ قسم الموظفين  ٦١٥٧٤١-٠١ lb.gov.moph@hr 

قسم الدروس والقضايا والعالقات 
 الدولية

٦١٥٧٥٠-٠١   lb.gov.moph@studies 

٦١٦٦٠١/٢٠-٠١ دائرة المشاريع والبرامج  

٦١١١٧٧-٠١  

٦١٦٦٠١/٢-٠١              
٦١١١٧٧-٠١ 

lb.gov.moph@projects 



٤ 

 
 البريد اإللكتروني الفاآس الهاتف الوحدة اإلدارية

٦١٦٦٠١/٢-٠١ دائرة المعلوماتية  

٦١١١٧٧-٠١  

٦١٦٦٠١/٢-٠١                  
٦١١١٧٧-٠١ 

lb.gov.moph@it 

دائرة الرقابة على المستشفيات 
الحكومية التي أنشأت مؤسسات 

 عامة إلدارتها

  lb.gov.moph@publichospitals 

٦١٥٧١٢-٠١ مكتب فصل أتعاب األطباء  ٦١٥٧١٢-٠١ lb.gov.moph@docfees 

٦١٤٢٠٠/١-٠١ لجنة القلب المفتوح   lb.gov.moph@openheart 

٦١٤١٩٩-٠١ لجنة األطراف اإلصطناعية   lb.gov.moph@orthopedics 

٥٦٦١٠٠/١-٠١ برنامج مكافحة السيدا  ٥٦٦١٠٢-٠١ wholeb_nap@inco.com.lb 

٥٦٦١٠٠/١-٠١ برنامج األمراض الغير اإلنتقالية  ٥٦٦١٠٢-٠١  

٦١١٦٧٢-٠١ برنامج مكافحة التدخين   com.gmail@lbtobaccocontrol 


