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وزارة الصحة العامة    

 المتخصصة   ئحة لمراكز الرعاية الصحية االولية التي لديها طبيب نفسي وأدوية صحة نفسية ال

 مراكز شبكة الرعاية الصحية االولية 

                                                                                                                                                                    

  59العدد:                                                                                                                                                         
 

 8 العدد: بيروت مدينة  محافظة 
 

 بريد الكتروني  فاكس  هاتف اسم المسؤول  العنوان دارةالاسسة/ المؤ اسم المركز
ة األشرفي –  حيلصا ناون أنطسامركز 

 ;dispensaire.stantoine@outlook.com 582984-01 442937-01 جوزيف معلوف  االشرفية  ليك كاثوللروم ال   لجمعية الخيريةا ولية األالصحية    عايةرلل –

ة اي رعلل  - ويريلنا  - خاتم األنبياءمركز 
 د. علي فريدي  النويري  جمعية الهيئة الصحية االسالمية  الصحية األولية 

01-663631 
03650884 01-273410 moustaphamerhi@yahoo.com; 

ali.fraidi@outlook.com 

- لمزرعةا - الطبيخزومي م زمرك
   وليةرعاية الصحية األلل

 دانا سنو  رعةمزال يمؤسسة مخزوم
01-660894 
01-660890 

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

-  البالطزقاق  -مركز الزهراء الصحي 
 ولية حية األرعاية الصلل

  366856-01 بدراند. ابتسام  اق البالط قز اء فاطمة الزهر  السيدةجمعية 
alzahraamedicalcenter@gmail.com 
Majidaaletawi13@gmail.com 
dribtissambadran@gmail.com 

اعي  تماإلج يصحال مركز المصيطبة 
ة  ايرعلل المقاصدي )التآخي واالحسان(

 الصحية األولية 
  316920-01 حرب   ةروم المصيطبة  المقاصد ية جمع

msaytbedisp@hotmail.com; 
Hammoudmona1@hotmail.com; 

حية  الصللرعاية جعيتاوي لا كزرم
 األولية 

  ة المقدسة لئعالا راهبات جمعية 
 المارونيات 

 ;phcgeitawi@gmail.com 577477-1 566955-01 وريد. جو كف األشرفية 

رعاية  لل صحيمركز دار الفتوى ال 
 ة وليالصحية األ

 ;gmc.darelfatwa@gmail.com 785400-01 797400-01 محمود الخطيب الشيخ  د شبن را .ش توى دار الف

  كز دار العجزة االسالمية للرعايةمر
 الصحية االولية 

 مستشفى دار العجزة 
عبد الرحمن  عرشا
 ان لب

 ;b.zaidan@daih.org  856658-01 دان زي بدر
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 10العدد:       نجبل لبنا فظة محا
 

 6 العدد:  ا     دب عب : اءالقض

 
 

 بريد الكتروني  كس فا فتها اسم المسؤول  العنوان ةاراالد/ سةالمؤس لمركزا اسم

  ي حصالمالطا منظمة  مركز
  - عين الرمانة - جتماعياإل
 رعاية الصحية األولية لل

   –منظمة مالطا 
رسان  نانية لفعية اللب جمال

 مالطا 

شارع    -ح  الشيا
  559986-01 لورات مطر  سججر رما

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

  بعجور -ي الصح لمركز عام
 ;amelassociation-baajour@outlook.com 305646-01 273426-01 راوية مهنا  حي بعجور مؤسسة عامل  رعاية الصحية األولية لل -

المركز الصحي االجتماعي  
 برج البراجنة 

   / جنةرابرج الب بلدية
الهيئة الصحية  جمعية 

 سالمية اال
 ;billbd@hotmail.com  469115 -01 عبدللا ل الب د. جنة اج البررب

  - مركز الخدمات االنمائية 
رعاية الصحية  لل - الشياح
 األولية 

  274614-01 فاطمة زبيب  الشياح  وزارة الشؤون االجتماعية 
mosa-chiahcenter@hotmail.com; 
adonsd@hotmail.com; 

  يقرط -ة مديرية الصح  مركز
ق  ؤسسة رفيم -دة الجدي

رعاية الصحية  لل - الحريري
 األولية 

 عامة  /  لصحة الاوزارة 
 ;jihad.abousaleh@haririmed.org 855596-01 855595-01 لح جهاد ابو صا الطريق الجديدة  الحريري يق مؤسسة رف

ولية  الصحية األة ياالرع مركز
  ريمستشفى رفيق الحري في

    معي الحكوميالجا

 /  وزارة الصحة العامة 
 ة ة عامادار 

 ال دحروج  نم بئر حسن 
01-832909 
01-832900 
01-832902 

01-831040 ;il.combasherlayal@gmaom 
taghridelhajj@gmail.com; 
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  2 العدد:  : المتن   لقضاءا

 

 بريد الكتروني  كس فا هاتف ل اسم المسؤو انالعنو ةاراالد/ المؤسسة لمركزاسم ا

  بنانفي ل  عاية األطفال لر يانزوقه رقز كمر
  األوليةرعاية الصحية  لا –

  لاطفعاية االوزيان لركجمعية قره 
   نلبنافي 

ارع  ش -ود برج حم
بناية   -مرعش

 قراكوزيان
 260537-01 263030-01 سيروب اوهانيان

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

ية  للرعا  -الجديدة  -مركز مار انطونيوس 
   ةالصحيىة األولي 

 الجديدة  جمعية راهبات الراعي الصالح  
األخت انطوانيت  

 عساف 
01-900996  

dispstantoine@hotmail.com; 
dispstantoine@gmail.com; 

 

 

      0 د:العد   : الشوفالقضاء
 

  ال يوجد

    

 2 العدد:  : عاليه القضاء

 

 بريد الكتروني  فاكس  هاتف اسم المسؤول  العنوان دارةالمؤسسة/اال سم المركزا
رعاية  لل ي طبال دار الوفاء كزمر

 ولية الصحية األ
ث لإلغاثة  الغو جمعية

 ىء والطور
  71558884 د. عبدللا العمري  نموعر حةدو

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

 ;rayacarelb@hotmail.com  806106-05 مروان فرعون ة خلد جمعية هدير رعاية الصحية األولية لل رايامركز 

 

 2العدد:    جبيل  -كسروان محافظة 

  2العدد:   ن او: كسرءالقضا

 ي ونالكتر يدبر فاكس  هاتف اسم المسؤول  العنوان ة/االدارةؤسسمال زكالمراسم 

 - يماعجتإلا ي صحلا ة مالطا ظممن زمرك
 رعاية الصحية األولية لل - ايلمك ذوق

   –منظمة مالطا 
  ناية لفرساللبنانعية الجم

 مالطا 
  211655-09   فيرا الصياح   مكايل ق زو

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

  - مكايلذوق  -لطبي ا رزاأل زكمر
 رعاية الصحية األولية لل
 

 ارانا ريتا ج زوق مكايل  جمعية األرز الطبية 
09-225490 
09-218343  

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

younespaty@gmail.com; 

mailto:hkcc@terra.net.lb
mailto:nayiri.injeyan@hkcc.org.lb
mailto:dispstantoine@hotmail.com
mailto:maltezouk@yahoo.com
mailto:khalidhealth1@gmail.com
mailto:muriellemhanna@hotmail.com
mailto:info@cedarsmed.org
mailto:phc.cma@gmail.com
mailto:rita.garana@cedarsmed.org
mailto:younespaty@gmail.com
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 0: ددالع      جبيل   : ءقضالا

  ال يوجد

 

 7  د:لعدا   لماالش افظة حم
 

  4 : العدد     بلس  طرا : اءضقلا

 تروني بريد الك فاكس  فهات ل ومسؤال اسم نواعنال ارةالدة/اؤسسالم المركزاسم 
  رعايةلل  خالص الطبياال زكمر

 األولية  الصحية
 ;alekhlas1233@gmail.com  394610-06 مد حالمحمود ا طرابلس  –تبانة  ال باب جمعية المنهج الخيرية 

ة  اي عرللبي ث الط مركز الغو
 األولية لصحية ا

  قمعا تيم والة غوث اليعيجم
 يرية خلا

  حةسا –اء  ابي سمر
 الشراع 

 samaradibassaf@gmail.com  350195-03 د. باسم عساف 

 ماعياإلجت  حيصلا ا نيابن سكز رم

     ة األوليةالصحي ة ايعرلل
 ;ibnsina76@hotmail.com 445335-06 431120-06 ي الشام محسا لس رابط  - تلال ي بعالش  السعافة اهيئ

 -لمون قلا  -عادة العزم والسمركز 

    الصحية األوليةية اعرلل
  401050-06 بارعة حمد  مونالقل ة والسعاد  عية العزممج

barea.hamad@nmoffice1.com; 
mayoubi@azmsaade.org; 

 

 2العدد:    : زغرتا القضاء

 ي ترونالك يدبر كس فا فتها سؤول اسم الم العنوان االدارةة/ سسمؤلا كزمرلااسم 

 - يعاجتماإل ي صحالمنظمة مالطا  مركز
  رعاية الصحية األوليةلل - خالديةلا

   –لطا ة مامنظم
نية  اللبناية الجمع

 طا لاان مرسفل
 669626-06 662040-06 نوس نيا فنا  حسخت األ ية د لاخلا

osmkhaldieh@gmail.com; 
khalidhealth1@gmail.com; 
j.semerjian@ordremalteliban.org; 

  حيالص يةدرقامرياطة الية بلدز مرك
   ةيلرعاية الصحية األو لل - يعمااالجت

  255544-06 ال غزيم خالد سو طة ايمر لدية مرياطة القادرية ب
elghazal.wassim@gmail.com; 
dmmqsh@gmail.com; 

 

   0العدد:    : بشريضاءالق

 

  ال يوجد

 

   0: العدد   نتروالب ء: القضا

 

  ال يوجد

mailto:barea.hamad@nmoffice1.com
mailto:mayoubi@azmsaade.org
mailto:osmkhaldieh@gmail.com
mailto:khalidhealth1@gmail.com
mailto:elghazal.wassim@gmail.com
mailto:dmmqsh@gmail.com
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 0 د:لعدا   ية ضن ال - ةالمني  :ضاءالق

 

  ال يوجد

 1العدد:   ة ور: الكءلقضاا
 

 بريد الكتروني  فاكس  هاتف مسؤول لاسم ا اننوعال ة/االدارةؤسسالم اسم المركز
  يةالصح  يةرعالل  -الكورة  – هدد زكرم

 centre-salah-alddin@outlook.com  405338-06 األيوبي  جمال الكورة  - هدد ية مالسألا  ةيطب لا  ةجمعيلا ية ولاأل

 

 8 دد:الع  ر اعك ةظفمحا

   8: ددعال   راكع :ءاضقال

 بريد الكتروني  فاكس  هاتف مسؤول لاسم ا اننوعال ة/االدارةؤسسالم اسم المركز
رعاية  لل - يننب ب -لطبي يمان اإلا كزرم

 ;ima.imc.b@gmail.com 471709-06 471303 -06 عد الدينس هدنا عكار  -ببنين  االسالمية الجمعية الطبية    الصحية األولية

 - ى حسنمشت -الطبي المتطور  المركز
     ةرعاية الصحية األوليلل

ات  عدة والمساهيئة اإلغاث
 ة اإلنساني

 ندة الخطيب ر تى حسن شم
06-800561 
06-800562 

 ahc.rahao@gmail.com; 

ة اي رعلل  اعيتمجاالي  حصل اة ريلبكز امر
 الصحية األولية 

 ;bireh.medcentre@hotmail.com  830664-06 ش اعيحمد  ا البيرة  عية نسعى جم

 األولية  الصحية رعايةللك سالمتمركز 
سالمتك   يةجمع

 اإلجتماعية 
 ;salemtakphcc@gmail.com  876143-06 لرزاق خشفي ا عبد د. عكار  –تل الحياة 

 ;medicalcenteradam@gmail.com  830803-06 زياد اسماعيل  الكواشرة  حياتي تي جمعية صح  األولية  ةحيرعاية الص لل  الطبي مركز آدم

ة  رعاية الصحيللالطبي ميدي كز ريرم
 ولية األ

 ;remedycenter2020@gmail.com  692394-06 يرا قرحاني م حلبا  جمعية عكار األفق  

ة  الصحيرعاية  للبي  األمير الطمركز 
 األولية 

  371037-06 دين لا  احمد شرف برقايل  اثة ية حدجمع
Phc.hadatha@gmail.com 
Al.amir.medical.center@gmail.com 

 - حرار عكار -ي ر الصحمركز الحبتو
 ية ولية األعاية الصحرلل

  865065-06 روعة االحدب  ار كع -حرار  ور تشفى الحبمست
Habtoor_healthcare@hotmail.com; 
rawaelq_@hotmail.com; 

 

 

mailto:ima.imc.b@gmail.com
mailto:ahc.rahao@gmail.com
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      6 :العدد    عافظة البقاحم

 1العدد:    ةزحل :ضاءالق 
 

 وني تركلريد اب س كفا اتفه ؤول سلمااسم  نالعنوا رةؤسسة/االداالم زلمركام اس
  -الطبي الحريري  يقرف مركز
  األولية ةرعاية الصحيلل  - تعنايل

 Ext: 300 513321-08 حمن ياسين رال دعب تعنايل  ية خيرلمؤسسة  نافلة ا
abdulyassine@hotmail.com; 
nafela_foundation@outlook.com; 

 0 : ددالع       يا  شرا: لقضاءا

  ال يوجد

 

 5د: عدال     اء: البقاع الغربيالقض

 بريد الكتروني  اكس ف  هاتف المسؤول اسم  وانالعن ةراالمؤسسة/االد المركزاسم 
  رعاية الصحيةلل يالصحز غزة مرك

 ( ت) ألوليةا
ون  اجمعية التع

 رية ية الخياالجتماع
 ;gazzamedicalcenter@gmail.com  640638-08 منصور  منصور غزة

 - جتماعياإل ي حصالمالطا منظمة  زمرك
 ولية األ رعاية الصحيةلل  - البقاع/رياكف

   –الطا م مةظمن
ان  رسنية لفلبناالجمعية ال

 مالطا 
 645197-08 645198-08 ناح جورج  ياكفر

maltekaf@yahoo.com; 
khalidhealth1@gmail.com; 

ي الصحعامل  -دي دي عيز الحاج مهمرك
  ةيولألا ية لصح ة ا رعايلل - رةمشغ -

 ;machghara_amel@hotmail.com 651703-08 651704-08 يونس راغدة  رةمشغ ل عام ةؤسسم

 - كامد اللوز -الصحي  لمعاركز م
 األولية  لصحيةا ةياعرلل
 

 ;kamed@amel.org  663086-08 ان حمود احس جب جنين ل ة عاممؤسس

حية  رعاية الصلل لطبياعل اركز مشم
 ولية األ

 ;Tafaaol.lb@gmail.com  582146-76 ر سك خالد الع ة حريمش الحو عية تفاؤل جم

 

 

 

mailto:abdulyassine@hotmail.com
mailto:maltekaf@yahoo.com
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  6 :العدد  لالهرمبك ظة بعلافحم
 

 
 6 العدد:   : بعلبكالقضاء

 

 الكتروني  ريدب اكس ف  اتفه المسؤول م اس عنوانال االدارة/ مؤسسةال زلمركا  اسم 
الصحية    عايةرلل  يلصحا  ةلبوال مركز

 ( ت) وليةاأل
  233655-08 ديما رباح  بك علب - اللبوة بوة للا  باشب عتجم

dimarabah@hotmail.com; 
phcoflabwe@hotmail.com; 

 -  القاع -اثوليك كلا  ومرلة ارانيطم كزرم
 لية األو حية رعاية الصلل

  رومال  نيةطرام
 يك ثولالكا

 ;reinerizk80@hotmail.com  225514-08 صرللا نليان  ا االب  القاع 

  - كببعل -لصحي العين عامل امركز 
 بك بعل -العين  سسة عامل مؤ ة ليو ألحية الصية ارعالل

 رية د. محمد ناصر سك
 مهز ا ءاوف

08-233188  
ain@amel.org; 
info@amel.org; 

للرعاية   -عرسال  - ي الصحيمان االز ركم
 ة ة األولييح صال

ية  لطب معية ا لجا
 ة المياإلس

 -رسال ع
 اقع المن

 \;ima-irsal@hotmail.com  637838-71 ري يالحج يعل

بي االجتماعي للرعاية  ط مركز بعلبك ال
 األولية الصحية 

 جمعية خطوة 
  –بعلبك 
 ة نحلطريق  

 ;baalbaksocial@gmail.com  373710-08 بهاء المجبل 

 ة ألوليصحية ا رعاية اللل ير األحمرمركز د
بك ودير  بعل  يةرانمط

 ية لماروناالحمر ا
 ; cmd-2003@hotmail.com  320373-08 عباس  ت ليونياألخ الحمر ير اد

 

   0دد: علا   ء: الهرملالقضا

  يوجد ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dimarabah@hotmail.com
mailto:ain@amel.org
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 8: ددالع ب  لجنوامحافظة 
 

 3 :العدد    يدا  ص :القضاء
 

 ي كترونلبريد ا فاكس  هاتف اسم المسؤول  العنوان ةرااالدسسة/ المؤ ركزملاسم ا
للرعاية   زرينزيه البر لدكتوا ركزم

 ;hc@almoasat.org 729512-07 727512-07 هرض  ومى ابل ا صيد  - ةياعالق ة مواسالاجمعية    ةليحية االوالص

رعاية ال - ربتامعية سجي ل صحالركز الم
   ليةة األويصح ال

 ;hiadoudi@yahoo.com  443123-07 هيام خليفه  ند رفالص -ربتا س تا ربمعية سج

  -صيدا   –مركز مؤسسة الحريري 
 للرعاية الصحية األولية 

مؤسسة الحريري للتنمية البشرية  
 المستدامة 

رجال   –صيدا  
 االربعين 

 ;smc@hariri-foundation.org  735141-07 لطفية ترياقي 

 

     0 العدد:    جزين :ءقضاال

  دال يوج
 

 5 :دعدال    صور   : قضاءلا
 

 كتروني ال ديرب فاكس  هاتف اسم المسؤول  انالعنو دارةسة/االؤسالم كزالمر سما

  -ة ريازوالب  - مل الصحياعمركز 

   ليةألو ة اصحي ة ال يارعلل
  375135-07 رجاء عبود  البازورية  ل ة عاممؤسس

aboud.rajaa@hotmail.com; 
south@amel.org; 
bazourieh@amel.org; 

  - مام الصدرالت اسسامؤركز م
-07 410407-07 زين الدين  روثك ة ابي شهال در صل مام ااال اتسسمؤ ة صحيّة األوليّ للرعاية ال  -شهابيّة ال

410407 
chhabiyyeh@imamsadrfoundation.org.lb; 

gzein@imamsadrfoundation.org.lb; 

  -االمام الصدر  ساتسؤم مركز
 ة وليّ األ الصحيّة ةعايرلل  - يقينصد

  430436-07 عبدلل تسام با صديقين  الصدر  ماماالات مؤسس
siddiqine@imamsadrfoundation.org.lb; 
gzein@imamsadrfoundation.org.lb; 

ية ارعلل - صور - يعامل الصحمركز 
  343108-07 منى شاكر صور مل اع مؤسسة   (ت) ةولياألة يلصح ا

medical@amel.org; 
monaliza2211@hotmail.com; 

رعاية الصحية  لل ا ريفص ةيلدب زمرك
 ة األولي

 نجدي  د. حسن ر صو -ريفا ص يفا بلدية صر
07-385092 
07-385536 

 
;mil.coatm@hoidajn_ramis 

medicalcentersrifa@gmail.com; 

 

 

 

mailto:aboud.rajaa@hotmail.com
mailto:south@amel.org
mailto:bazourieh@amel.org
mailto:chhabiyyeh@imamsadrfoundation.org.lb
mailto:gzein@imamsadrfoundation.org.lb
mailto:siddiqine@imamsadrfoundation.org.lb
mailto:gzein@imamsadrfoundation.org.lb
mailto:medical@amel.org
mailto:samir_najdi@hotmail.com
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 4: لعددا  ة  ي النبط ة ظافحم

 1 العدد:   ةي ط: النب ضاءالق

 ني الكترو بريد س اكف  هاتف المسؤول  اسم لعنوانا رةداة/االسسؤالم زمركال اسم

 لنبطيةا -الصحية االولية ية اعرلاكز مر
ة  عيلعامة / الجمة ا ة الصحروزا

ية  ة الصحرعاية للاللبناني 
 ة يجتماعاال

  -عسكر تل ال
 ;markaz_alri3aye@hotmail.com  769092-07 زيد  بواين حس بطية الن

 1 د:العد  يون: مرجعالقضاء

 ني الكترو بريد اكس ف  هاتف المسؤول  سما لعنوانا رةداة/االسسالمؤ زمركال اسم
رعاية لل - اميخ ال - صحيالعامل ز مرك
 ( ت) يةلة األويح الص

 Mayssam.haidarahmad@gmail.com 840052-07 840052-07 د احم يدرميسم ح الخيام  ل عامسة مؤس

 

 1 د:دعال       ابي اصح: لقضاءا

ني الكترو بريد اكس ف  هاتف المسؤول  سما لعنوانا رةداة/االسسالمؤ زمركال اسم  

 -شبعا   -مركز رفيق الحريري الصحي 
 للرعاية الصحية األولية 

 ;Tamadun4@gmail.com  565055-07 ماهر عواد  شبعا  جمعية تمدن "بيروت"

 

 1: العدد  يل: بنت جب اءقضلا

 روني تلكبريد ا فاكس  هاتف م المسؤول اس نوانالع ارةدالة/اسؤسالم ركزلماسم ا
ا  عيت -ر الصد ممامؤسسات االكز مر

 ة ليّ وألة ا حيّ ة الصلرعايل  - بشعلا
 ;aytachaab@imamsadrfoundation.org.lb  465600-07 وره سرورم ا الشعب يتع الصدر مام اال ؤسساتم

 

 ى موقع وزارة الصحة العامة.عل وني. الالئحة متاحةااللكتر لمراكز عبر البريدا ا معورياً ومشاركتهحة دسيتم تحديث الالئ :ةمالحظ

 lb.com-mh.moph@nmhpلبريد االلكتروني اآلتي: لتواصل عبر ااء اجعة، الرجمرالل

  EMBRACE): 1564يةمع جمع شراكةبال ة النفسيةلصحالبرنامج الوطني ل  (النفسي لدعمخط الوطني الساخن لال

mailto:Mayssam.haidarahmad@gmail.com
mailto:mh.moph@nmhp-lb.com
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvJyMmVupj88DymmuexZg8D2xmLNjg:1640267897826&q=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A&sa=X&ved=2ahUKEwjGhouLivr0AhUH-qQKHfd1ChIQ7xYoAHoECAEQMA

