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 وزارة الصحة العامة
 المشاركة في حملة یدنا   مراكز شبكة الرعایة الصحیة االولیة

                                                                                                                                                                     
 43 :العدد 

 
  2 :العدد بیروتمدینة  افظةمح

 
 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز

 765665-70 636764-01 633762-01 شفیق تكجي الحرج جمعیة المقاصد Ⓔمركز الحرج المقاصدي
horjphc@hotmail.com; 
raniazaatari@hotmail.com; 

 660894-01 دانا سنو المزرعة مؤسسة مخزومي Ⓔالمزرعة -مركز مخزومي الطبي 
01-663898 Ext: 113 03-112227 

d.sinno@makhzoumi-
foundation.org; 
d.hajj-ali@makhzoumi.org; 

 
 

 16 :العدد   جبل لبنان محافظة
 
 

 7: العدد  بعبدا    : القضاء
 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز

الھیئة الصحیة /  بلدیة الغبیري Ⓔ مركز بلدیة الغبیري
 االسالمیة

شارع اسعد  -الشیاح 
 ghobeiry_phcc@hotmail.com  858478-01 270034-01 حسین خلیل االسعد

alirida.ms@gmail.com 

قرب   -المبنى البلدي  حارة حریك بلدیة Ⓔحارة حریك -مركز الرعایة الصحیة األولیة 
 phcc.hara@gmail.com 668331-03 276175-01 276181-01 علي حاطوم. د الكنیسة

 الجمعیة اللبنانیة للرعایة الصحیةمركز 
 Ⓔصبرا –بنت الھدى  االجتماعیة

 الجمعیة اللبنانیة للرعایة الصحیة
 885245-76  838284-01 علي مكة. د صبرا -حي فرحات  االجتماعیة

dispbentlhouda@outlook.com 
dr.makki1991@gmail.com 
mahaidar_physio@hotmail.com 

-Phccborjbarajneh 953968-70 472935-01 472933-01 علي منصور. د برج البراجنة برج البراجنة بلدیة Ⓔمركز بلدیة برج البراجنة
municipality@hotmail.com 

مستشفى رفیق  -الرعایة الصحیة األولیة 
 سناء الشریف بئر حسن ادارة عامة /  وزارة الصحة العامة    Ⓔالحریري الجامعي الحكومي

01-832909 
01-832900 
01-832902 

01-831040 03-011209 sana_cherif@hotmail.com 

 ;ras_elmetn_ws@hotmail.com 752858-03  380352-05 لمیاء حسن رأس المتن س المتنجمعیة سیدات رأ Ⓔرأس المتن الطبيمركز 
centermedical@hotmail.com; 

 ;phccchiyah@yahoo.com   390051-01 غاریوس ادمون الشیاح بلدیة الشیاح Ⓔاألولیة الصحیة للرعایة الشیاح بلدیة مركز

   
 Ⓔالشاملة الصّحیة التغطیة نحو األّولیّة الصّحیة الرعایة تأھیل إعادة مشروع في المشاركة المراكز  )EPHRP( 

 26/02/2019       .مراكز قید التجھیز**          .اعھاالمراكز التي ال تستوفي كامل شروط الرعایة الصحیة األولیة وتخضع لفترة تجربة لتحسین أوض*
. المراكز المشار إلیھا باللون األزرق ھي مراكز لعالج سوء التغذیة الحاد عند األطفال   

 

mailto:horjphc@hotmail.com
mailto:d.sinno@makhzoumi-foundation.org
mailto:d.sinno@makhzoumi-foundation.org
mailto:ghobeiry_phcc@hotmail.com
mailto:alirida.ms@gmail.com
mailto:phcc.hara@gmail.com
mailto:dispbentlhouda@outlook.com
mailto:dr.makki1991@gmail.com
mailto:ras_elmetn_ws@hotmail.com


Page 2 of 7 
 

  

 

   1 :العدد  كسروان : القضاء

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز
 centremedicosocial@hotmail.com 237012-03 231119-09 230377-09 المزوق میرنا بلونھ جمعیة اوفرا / بلدیة بلونة  Ⓔالمركز الصحي االجتماعي بلونھ

 
 
 
 

  3:العدد  المتن  : القضاء
 

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز
برج  -الطبي اإلجتماعي بولغورجیان 

 كریكور خاشولیان كامب سیس -برج حمود  جمعیة صلیب اعانة االرمن Ⓔدحمو
01-253793 

Ext: 6 
01-253796 

 71-599424 arcl-absmc@hotmail.com 

 جمعیة قره كوزیان لرعایة االطفال Ⓔقره كوزیان لرعایة األطفال في لبنان
  في لبنان

شارع  -برج حمود 
 558951-03 260537-01 263030-01 سیروب اوھانیان بنایة قراكوزیان -مرعش

serop.ohanian@hkcc.org.lb; 
nayiri85@hotmail.com; 
nayiri.injeyan@hkcc.org.lb; 

 ;dispstantoine@hotmail.com 050905-76  900996-01 انطوانیت عسافاألخت  ةالجدید جمعیة راھبات الراعي الصالح  Ⓔالجدیدة -مار انطونیوس  مركز
dispstantoine@gmail.com; 

 

 

   3:العدد   الشوف: القضاء

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز
 630386-03 720606-05 720561-05 ملحم نصر كفرحیم مؤسسة الفرح االجتماعیة Ⓔكفرحیم للرعایة الصحیة األولیة

farah.medicalcenter@gmail.com 
mlhmnasr@gmail.com 

جمعة النادي الثقافي  Ⓔبرجا -مركز الصحي االجتماعي 
 nadi.thakafi.barja@hotmail.com 147257-03  623129-07 غادة البراج برجا االجتماعي برجا

 ;tsa_shehem@hotmail.com 002308-03 273797-07 242797-07 غسان شحادة شحیم الجمعیة االجتماعیة شحیم Ⓔشحیم -مركز االقلیم للرعایة الصحیة االولیة 
    

   
 Ⓔالشاملة الصّحیة التغطیة نحو األّولیّة الصّحیة الرعایة تأھیل إعادة مشروع في المشاركة المراكز  )EPHRP( 

 26/02/2019       .مراكز قید التجھیز**          .اعھاالمراكز التي ال تستوفي كامل شروط الرعایة الصحیة األولیة وتخضع لفترة تجربة لتحسین أوض*
. المراكز المشار إلیھا باللون األزرق ھي مراكز لعالج سوء التغذیة الحاد عند األطفال   
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 2 :العدد  عالیھ: القضاء

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  سم المركزا

الھیئة الصحیة جمعیة  Ⓔالصحي الصادق اإلمام مركز
 803142-76   السبع فاطمھ الشویفات االسالمیة

beirut@hayaa.org/ 

billabd@hotmail.com 

الھیئة الصحیة جمعیة  Ⓔالصحي الرضى اإلمام مركز
 815512-76   طفیلي محمد عالیھ -  السلم حي االسالمیة

76-998533 

mohamad-
toufaily1989@hotmail.com/ 

billabd@hotmail.com 

 

 
    9 :العددمحافظة الشمال 

 5 :العدد     طرابلس :القضاء
 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز

 ibnsina76@hotmail.com 646940-03 445335-06 431120-06 شاميحسام ال طرابلس -التل  االسعاف الشعبيھیئة  Ⓔابن سینا الصحي اإلجتماعي
 el-karameh@hotmail.com 658086-03  430089-06 امینة كلینك طرابلس -ساحة النور  الكرامة جمعیة مؤسسات  Ⓔالكرامة الخیري مركز
 barea.hamad@nmoffice1.com 181794-03 425400-06 432100-06 عالء حمداش. د الحدادین جمعیة العزم  والسعادة Ⓔالعزم والسعادة مركز

 431434-06 426322-06 سیف قالون طرابلس -ساحة النور  جمعیة مكارم االخالق االسالمیة Ⓔمركز المكارم الصحي
Ext:41 76-149484 makarem.phc@outlook.com 

 

 211071-70 434934-06 211770-06 جھاد فاھمي المینا جمعیة الطبیة اإلسالمیةال Ⓔالمیناء -اإلیمان 
basima_asmar@hotmail.com; 
jihado_fa@hotmail.com; 

 
 

 

 
   

   
 Ⓔالشاملة الصّحیة التغطیة نحو األّولیّة الصّحیة الرعایة تأھیل إعادة مشروع في المشاركة المراكز  )EPHRP( 

 26/02/2019       .مراكز قید التجھیز**          .اعھاالمراكز التي ال تستوفي كامل شروط الرعایة الصحیة األولیة وتخضع لفترة تجربة لتحسین أوض*
. المراكز المشار إلیھا باللون األزرق ھي مراكز لعالج سوء التغذیة الحاد عند األطفال   
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 3: الضنیة    العدد -المنیة : القضاء

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز
 hotmail.com-ammar-deir@2016 757300-03 463464-06 461411-06 خالد الدھیبي الضنیة -دیر عمار بلدیة دیر عمار Ⓔبلدیة دیر عمارمركز 

deir-ammar@hotmail.com 

 434934-06 462875-06 أنس دھیبي حي الحكر –المنیة  الجمعیة الطبیة اإلسالمیة Ⓔالمنیة -مركز الحنان الطبي 
Ext: 103 71-698815 hanansultanmedicalcenter@gmail.com  

 ;md_2007@hotmail.com 924573-03  490149-06 محمود السید سیر الضنیة الجمعیة الطبیة اإلسالمیة Ⓔمركز اإلیمان الطبي سیر الضنیة

 1: العدد   الكورة: القضاء

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز
 / النجدة الشعبیة جمعیة  Ⓔكفرصارون -النجدة الشعبیة 

 spl.kfarsaroune@hotmail.com 128103-03  651088-06 نجاح شماس .د كفرصارون الكورة بلدیة كفرصارون 

 
 1 :العددمحافظة عكار   

 

 1: العدد   عكار: القضاء

 

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز
 / وزارة الصحة العامة Ⓔالحكومي تلمعیان مركز*

 ;phc.telma3ian@gmail.com 323788-03  810499-06 المصري خالد محمد عكار - تلمعیان بلدیة تلمعیان

 

 

           5 :العدد محافظة البقاع

 2: العدد   ةزحل: القضاء 
 

   
 Ⓔالشاملة الصّحیة التغطیة نحو األّولیّة الصّحیة الرعایة تأھیل إعادة مشروع في المشاركة المراكز  )EPHRP( 

 26/02/2019       .مراكز قید التجھیز**          .اعھاالمراكز التي ال تستوفي كامل شروط الرعایة الصحیة األولیة وتخضع لفترة تجربة لتحسین أوض*
. المراكز المشار إلیھا باللون األزرق ھي مراكز لعالج سوء التغذیة الحاد عند األطفال   
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 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز
 iws.phcc@hotmail.com 330793-71 501865-08 500688-08 درویش خان. د الیاس قب الجمعیة الخیریة اإلسالمیة Ⓔمركز قب الیاس

 / وزارة الصحة العامة Ⓔيلیاس الصحي الحكومابر 
 phc-barelias@hotmail.com 340123-70  510018-08 شومان عراجي برالیاس بلدیة بر الیاس

 

 2: العدد      راشیا: لقضاءا

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز
 راشیا مستشفى - األولیة الصحیة الرعایة*

 Ⓔالحكومي
/  وزارة الصحة العامة

 PHC_Rachaya@outlook.com 098299-03  591505-08 نسرین حمدان راشیا الوادي ادارة عامة

 اإلجتماعیة الجمعیة اللبنانیة للرعایة الصحیة
 Ⓔسحمر  -

لجمعیة اللبنانیة للرعایة ا
 ;sohmor_health_center@hotmail.com 635078-03  635656-08 احمد كریم سحمر االجتماعیة الصحیة

 

 1: العدد   البقاع الغربي  : القضاء

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز
الصحي  عامل -مركز الحاج مھدي عیدي 

 machghara_amel@hotmail.com 987855-70 651703-08 651704-08 راغدة یونس مشغرة مؤسسة عامل Ⓔمشغرة -

 

 

     4 :العدد محافظة بعلبك الھرمل 
 

   3: العدد   بعلبك: القضاء

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز 
 -ساحة ناصر  ةالھیئة الصحیة االسالمی Ⓔبلوق الشھید فرج

 044320-03 373512-08 373513-08 جمال طلیس بعلبك
ihs.bikaa@hayaa.org 
ihsbaalbeck@gmail.com 

 

 ihs.bikaa@hayaa.org 702279-81  335720-08 محمد الموسوي النبي شیت ةالمیالھیئة الصحیة االس Ⓔالنبي شیت الصحي
ihsnabysheet@gmail.com 

   
 Ⓔالشاملة الصّحیة التغطیة نحو األّولیّة الصّحیة الرعایة تأھیل إعادة مشروع في المشاركة المراكز  )EPHRP( 

 26/02/2019       .مراكز قید التجھیز**          .اعھاالمراكز التي ال تستوفي كامل شروط الرعایة الصحیة األولیة وتخضع لفترة تجربة لتحسین أوض*
. المراكز المشار إلیھا باللون األزرق ھي مراكز لعالج سوء التغذیة الحاد عند األطفال   
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 801383-70  330024-08 عبدهللا السبالني شمسطار ةالھیئة الصحیة االسالمی Ⓔشمسطار الصحي
ihs.bikaa@hayaa.org 
ihsshmostar@gmail.com 

 

 

   1: العدد   الھرمل: القضاء

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز
مستشفى اإلستشفاء والصحة  Ⓔالبتول الصحي

 201151-08 كمال جعفر الھرمل -ي المعال النفسیة
Ext: 1020 08-200118 03-869162 kamalhospital@hotmail.com 

Albatoulphc@hotmail.com 
 

 

 4 :العددمحافظة الجنوب   

 2 :العدد    صیدا  : القضاء

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف لمسؤولاسم ا العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز
 radwan_khalifeh@hotmail.com 309156-03  223600-07 خلیفة رضوان الغازیة جمعیة البر واإلحسان Ⓔجمعیة البر واإلحسان -ة الصحي الغازی

 ;hc@almoasat.org 842662-03 729512-07 727512-07 ھرلمى ابو ض اصید -القیاعة  جمعیة المواساة Ⓔالدكتور نزیھ البزريمركز 

 

 

 2:العدد     صور  :قضاءال

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان االدارة/المؤسسة  اسم المركز
مركز  –مؤسسات االمام الصدر 

 chhabiyyeh@imamsadrfoundation.org.lb 060407-70 410407-07 410407-07 كوثر زین الدین الشھابیة مؤسسات االمام الصدر Ⓔالشھابیّة للرعایة الصحیّة األولیّة

 332627-71  347546-07 دیب سلیم. د صور جمعیة تجمع لبنان الواحد الكیان Ⓔصور - الطبي الكیان مركز
70-972259 salim_deeb@hotmail.com; 

 

 
   

 Ⓔالشاملة الصّحیة التغطیة نحو األّولیّة الصّحیة الرعایة تأھیل إعادة مشروع في المشاركة المراكز  )EPHRP( 
 26/02/2019       .مراكز قید التجھیز**          .اعھاالمراكز التي ال تستوفي كامل شروط الرعایة الصحیة األولیة وتخضع لفترة تجربة لتحسین أوض*
. المراكز المشار إلیھا باللون األزرق ھي مراكز لعالج سوء التغذیة الحاد عند األطفال   
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 2: العددالنبطیة    محافظة

 1 :العددالنبطیة  : القضاء

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان دارةاال/المؤسسة  اسم المركز
 / دیر الزھراني  الخیریة الجمعیة Ⓔالصحي الزھراني دیر مركز

 sh_awne@hotmail.com 024533-03  532319-07 عون عوني الشیخ دیر الزھراني دیر الزھراني بلدیة

 

 1 :العدد       حاصبیا: لقضاءا

 برید الكتروني خلیوي فاكس ھاتف اسم المسؤول العنوان دارةاال/المؤسسة  اسم المركز
 / وزارة الصحة العامة  Ⓔمركز الرعایة الصحیة االولیة حاصبیا

 136152-03 550519-07 550519-07 ندى حمد. د حاصبیا  حاصبیا بلدیة
dr.hamad64@gmail.com 
reaya.hasbaya@yahoo.com 

 

 

   
 Ⓔالشاملة الصّحیة التغطیة نحو األّولیّة الصّحیة الرعایة تأھیل إعادة مشروع في المشاركة المراكز  )EPHRP( 

 26/02/2019       .مراكز قید التجھیز**          .اعھاالمراكز التي ال تستوفي كامل شروط الرعایة الصحیة األولیة وتخضع لفترة تجربة لتحسین أوض*
. المراكز المشار إلیھا باللون األزرق ھي مراكز لعالج سوء التغذیة الحاد عند األطفال   

 

mailto:dr.hamad64@gmail.com

