
    اتمراكز توزيع اللقاحبالئحة                       

 محافظة بيروت

 هاتف خليوي اسم المسؤول مركز توزيع اللقاح محافظة

 442108-01 437916-03 مادلين الهاشم مستشفى الكرنتينا بيروت
 جبل لبنان  محافظة

 هاتف خليوي اسم المسؤول مركز توزيع اللقاح قضاء

 920860-05 509176-03 د. ناظم متى بعبدا قضاء بعبدا

 قضاء الشوف
 500013-05 755174-03 د. بيار عطاهلل بيت الدين

 241784-07 512160-03 د. محمد الحجاوي شحيم

 قضاء عاليه
مها الريسد.  عاليه  03-237473 05-554614 

 431552-05 084122-03 وسيم ابو فرج الشويفات

 895727-01 521543-03 د. ويسام حبشي المتن المتن  قضاء

 914923-09 209533-03 د. جان خوري كسروان كسروان قضاء

شوقي الحلو د. جبيل قضاء جبيل  03-717417 09-540218 

 محافظة الشمال

 هاتف خليوي اسم المسؤول مركز توزيع اللقاح قضاء

 435994-06   طرابلس قضاء طرابلس

 672289-06 250732-03 د. جورج طوق بشري بشري  قضاء

 660177-06 504304-03 د. سامي األحدب زغرتا قضاء زغرتا

إيلي يوسفد.  الكورة قضاء الكورة  03-363791 06-650084 

 740150-06 364285-03 د. وسام سعادة البترون قضاء البترون

بسمة الشعراني د. الضنية -المنية  الضنية -قضاء المنية   03-229152 06-461942 
 عكارمحافظة 

 هاتف خليوي اسم المسؤول مركز توزيع اللقاح قضاء

 690024-06 209340-03 د. حسن شديد عكار عكار  قضاء
 البقاع محافظة

 هاتف خليوي اسم المسؤول مركز توزيع اللقاح قضاء

 660261-08 829533-03 د. سامر حرب راشيا راشيا  قضاء

سعيد طربيه د. البقاع الغربي البقاع الغربي  قضاء  03-287234 08-660012 

 809108-08 249955-03 د. نبيل ترشيشي زحلة زحلة  قضاء

 بعلبك الهرمل محافظة
 هاتف خليوي اسم المسؤول مركز توزيع اللقاح قضاء

 370255-08 332846-03 د. محمد الحاج حسن بعلبك قضاء بعلبك

قيس حماده د. الهرمل الهرمل قضاء  03-683963 08-201341 

 الجنوب محافظة

 هاتف خليوي اسم المسؤول مركز توزيع اللقاح قضاء

 720485-07 409031-03 د. ريما عبود صيدا قضاء صيدا

وسام غزال د. صور قضاء صور  71-313024 07-740297  

 780104-07 244707-03 د. انطوان رحيم جزين قضاء جزين

 النبطية محافظة

 هاتف خليوي اسم المسؤول مركز توزيع اللقاح قضاء

بشار شميساني د. النبطية قضاء النبطية   07-760014 

 830008-07 735438-03 د. انيس ونا مرجعيون قضاء مرجعيون

ندى حمدد.  حاصبيا قضاء حاصبيا  03-136152 07-550215 

ايمان ايوب. د بنت جبيل قضاء بنت جبيل  03-848312 07-450017 
 


