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 محافظة جبل لبنان 

 القضاء /المركز
   /رئيس المصلحة
 طبيب القضاء 

 بريد الكتروني  فاكس  خليوي  هاتف

 924326-05 620615-03 920211-05 ميشال كفوري  .د رئيس المصلحة 
mountleb@moph.gov.lb 

michfouri40@hotmail.com 

 924113-05 509176-03 920860-05 د. ناظم متى قضاء بعبدا
baabda.do@moph.gov.lb 

kadaabaabda@gmail.com 

ويسام حبشيد.  قضاء المتن   01-895727 03-521543 01-879014 
almatn.do@moph.gov.lb 
moph_matendept@hotmail.com 

 500013-05 755174-03 500013-05 د. بيار عطالل  قضاء الشوف 
chouf.do@moph.gov.lb 
pierreatallah35@gmail.com 

مها الريسد.  قضاء عاليه   05-559702 03-237473 05-559740 
aley.do@moph.gov.lb 

maha.rayes@hotmail.com 
Mahasalha1@gmail.com 

 644496-09 209533-03 637122-09 د. جان خوري  قضاء كسروان 
kesserwan.do@moph.gov.lb 

kesrwan52@yahoo.com 

 942905-09 364285-03 540218-09 د. وسام سعاده قضاء جبيل
jbeil.do@moph.gov.lb 
esu518@yahoo.com 

 

 الشمال محافظة 

 القضاء /المركز
   /رئيس المصلحة

 القضاء طبيب 
 بريد الكتروني  فاكس  خليوي  هاتف

جمال عبدو  د. رئيس المصلحة   06-430068 03-406050 06-628561 
north@moph.gov.lb 

dr.jamal.abdou@hotmail.com 

مونأد. ربيع  قضاء طرابلس   06-435994 03-164262 06-423065 
tripoli.do@moph.gov.lb 
cazatripoli@gmail.com 

 671045-06 250732-03 672289-06 د. جورج طوق قضاء بشري
bcharre.do@moph.gov.lb 

drgatawk@hotmail.com 

 660821-06 504304-03 660177-06 د. سامي األحدب قضاء زغرتا 
zgharta.do@moph.gov.lb 

samiahdab@yahoo.com 

جوزيف جيبرايلد.  قضاء الكورة  06-953802 03-226859 06-953802 koura.do@moph.gov.lb 

 740150-06 751851-03 740150-06 د. جميل تادرس قضاء البترون 
batroun.do@moph.gov.lb 
Jamtad@gmail.com 

بسمة الشعراني  د. قضاء المنية الضنية  06-461942 03-229152 06-461942 
menieh.do@moph.gov.lb 

dr_chaarani@hotmail.com 
kada_minieh-donnieh@hotmail.com 
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 محافظة عكار 

 القضاء /المركز
   /رئيس المصلحة
 طبيب القضاء 

 بريد الكتروني  فاكس  خليوي  هاتف

 690014-06 209340-03 690024-06 د. حسن شديد  قضاء عكار 
akkar.do@moph.gov.lb 

dr.chedid.hassan@hotmail.com 
 

 

 محافظة البقاع

 القضاء /المركز
   /رئيس المصلحة
 طبيب القضاء 

 بريد الكتروني  فاكس  خليوي  هاتف

غسان زالقط د. رئيس المصلحة   08-801512 03-802020 08-801512 
bekaa@moph.gov.lb 

ghassan_zalaquett@hotmail.com 

 rachaya.do@moph.gov.lb 595026-08 829533-03 595026-08 د. سامر حرب قضاء راشيا 

وليد دلي  د. قضاء البقاع الغربي  08-660012 03-777215 08-663021 
wbekaa.do@moph.gov.lb 

issam.hamawi@gmail.com 

 zahle.do@moph.gov.lb 809043-08 632875-03 809108-08 د. وليد عبدو  قضاء زحلة 
 

 

 بعلبك الهرمل  محافظة 

 القضاء /المركز
   /رئيس المصلحة
 طبيب القضاء 

 بريد الكتروني  فاكس  خليوي  هاتف

محمود ياغيد.  رئيس المصلحة   
08-371145 

08-371653 
03-421297 08-372279 myaghi11@gmail.com 

 370255-08 332846-03 370255-08 د. محمد الحاج حسن  قضاء بعلبك
baalbak.do@moph.gov.lb 
drmohammadhajhassan@gmail.com 

 hermel.do@moph.gov.lb 201340-08 683963-03 201341-08 د. قيس حمادة قضاء الهرمل 
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 الجنوب  محافظة 

 القضاء /المركز
   /رئيس المصلحة
 طبيب القضاء 

 بريد الكتروني  فاكس  خليوي  هاتف

جالل حيدر  د. رئيس المصلحة   07-722056 
03-956048 
03-106556 

07-724938 
south@moph.gov.lb 
drjalalhaidar@outlook.com 

 د. ريما عبود قضاء صيدا 
07-720485 

07-720078 
03-409031 07-739183 

saida.do@moph.gov.lb 
Kadaa.saida@hotmail.com 

وسام غزال  د. قضاء صور   07-740297 71-313024 07-349011 
sour.do@moph.gov.lb 
hanaabboud61@hotmail.com 

 781763-07 244707-03 780104-07 د. انطوان رحيم  قضاء جزين 
jezzin.do@moph.gov.lb 
dr.antoinerhayem@outlook.com 

 

 محافظة النبطية 

 القضاء /المركز
   /رئيس المصلحة
 طبيب القضاء 

 بريد الكتروني  فاكس  خليوي  هاتف

علي عجرم  د. رئيس المصلحة   07-763210 03-888418 07-763214 
nabatieh@moph.gov.lb 
nabatieh_maslahetelsaha@outlook.com 

بشار شميساني  د. قضاء النبطية  07-760014 03-616951 07-769102 nabatieh.do@moph.gov.lb 

ايمان ايوب. د قضاء بنت جبيل   07-450017 03-848312 07-450016 
bintjbeil.do@moph.gov.lb 
dr.iman.ayoub@gmail.com 

نيس ونااد.  قضاء مرجعيون  07-830008 03-735438 07-831026 
marjeyoun.do@moph.gov.lb 
draniswanna@yahoo.com  

ندى حمد د.  قضاء حاصبيا  07-550215 03-136152 07-550215 
hasbaya.do@moph.gov.lb 
dr.hamad64@gmail.com 
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