
 وزارة الصحة العامة
 2017 النفسية للصحة الوطنية الحملة

 (1.1V) ةالنفسي الصحة في خدمات تقدم التي االولية الصحية الرعاية مراكزقائمة 

 

 بيروتمحافظة 

 هاتف العنوان اسم المركز
 400 797-01 ش. ابن رشد دار الفتوى الصحي

 مركز الحرج المقاصدي
 762 633-01 الحرج

 المزرعة -مركز مخزومي الطبي 
 المزرعة

01 663 898 

01 660 894 

 مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي -الرعاية الصحية األولية 
 بئر حسن

01-832909 

01-832900 

01-832902 

 سان أنطوان الصحي
 937 442 01 االشرفية

 

 محافظة جبل لبنان

 هاتف العنوان اسم المركز
 225490-09 زوق مكايل زوق مصبح -مركز األرز الطبي

 بعجور -عامل الصحي 
 426 273 01 حي بعجور

 الباروك الصحي الحكومي
 241018-05 الباروك

 مركز بيت بعقلين الطبي
 بعقلين

05 304 081 

05 300 827 

 مركز بلدية برج البراجنة
 برج البراجنة

01-472 933 

 مركز بلدية الشياح للرعاية الصحية األولية
 الشياح

01 390 051 

 مركز اإلمام الرضى الصحي
 عاليه -  السلم حي

05 488 799 

 مركز اإلمام الصادق الصحي
 الشويفات

76-803142 

 -شارع مرعش -برج حمود  قره كوزيان لرعاية األطفال في لبنان

 بناية قراكوزيان
01-263 030 

 الجديدة -مستوصف مار انطونيوس 
 900996-01 ةالجديد

 



 عكارو محافظة الشمال

 هاتف العنوان اسم المركز
 770 211-06 المينا الميناء -اإليمان 

 كفرصارون -النجدة الشعبية 
 088 651-06 كفرصارون الكورة

 مستوصف الكرامة الخيري
 089 430 06 طرابلس -ساحة النور 

 بخعون -الخدمات اإلنماثية 
 الضنية -بخعون 

06 242 012 

 برقايل -مركز اإلرشاد الطبي 
 عكار -برقايل 

06-370 047 

 مركز الرحمة الطبي
 التبانة

06-380 283 

 الخالدية  -الطبي االجتماعي 
 040 662 06 الخالدية

 وادي خالد  -الصحى المقاصدى 
 وادى خالد -الهيشة 

06 870 197 

06 870 180 

 

 بعلبك الهرمل و محافظة البقاع

 هاتف العنوان اسم المركز

 201151-08 الهرمل -المعالي  البتول الصحي
Ext: 1020 

 شمسطار الصحي
 شمسطار

08 330 024 

 قصرنبا  -مركز الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية االجتماعية 
 قصرنبا

08 912 117 

 مركز بلدية اللبوة
 بعلبك -اللبوة 

08-233 655 

 إرشاد صحي تعنايلمركز طبي و 
 تعنايل

08 513 321 

 مركز الخدمات اإلنمائية
 زحلة -االمراء حوش

08 815 100 

 النبي شيت الصحي
 النبي شيت

08-335720 

 مركز قب الياس
 688 500 08 قب الياس

 الشهيد فرج بلوق
 بعلبك -ساحة ناصر 

08-373 513 

 

 

 

 



 محافظة الجنوب  

 هاتف العنوان اسم المركز
 135 375-07 البازورية البازوريه -عامل الصحي 

 صور -عامل الصحي 
 صور

07-343 108 

 عيتا الشعب -مركز الخدمات اإلنمائية 
 عيتا الشعب

07 465 356 

 مستوصف الزهراء الخيري
 النبطية

07 760 152 

07 760 151 

 مركز الرعاية الصحية االولية حاصبيا
 حاصبيا

07-550 519 

 مركز الشهابّية للرعاية الصحيّة األوليّة –مؤسسات االمام الصدر 
 407 410 07 الشهابية

 مركز دردغيا -امام الصدر 
 

07 415 190 

 مركز كفرحتى للرعاية الصحيّة األولّية –مؤسسات االمام الصدر 
 660 215-07 كفرحتى

 مجمع نبيه بري لتأهيل المعوقين
 دالصرفن

07-441010 

07-441020 

 البزريمستوصف الدكتور نزيه 
 اصيد -القياعة 

07-727 512 

07-721 134 

07-729 512 

 


