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 حافظة بيروتم
 

 رقم الهاتف أنـشـطـة الطبية اإلختصاصات الفروع رقم الهاتف إســم الـمـديــر المركز الرئيسي

 كارمن حليم االشرفية مركز الخدمات االنمائية
333194/01 

327248/01 
   أسنان –قلب  –نسائي  –أطفال  

 سـنــاء الـكـردي مركز الخدمات االنمائية طريق الجديدة
706267/01 

254929/03 
   قلب –نسائي  –صحة  –أطفال  

 ايمان سليمان مركز الخدمات االنمائية المصيطبة
660020/01 

265199/71 
   اسنان. –قلب  –نسائي  –أطفال  –صحة  

 يسرى متو مركز الخدمات االنمائية المزرعة
302370/01 

03/967465 
 

 –أطفال  –نسائي  –قلب  –صحة  –أسنان 

 جرةأنف أذن حن
  

 

 
 
 

 محافظة جبل لبنان
 

 رقم الهاتف أنـشـطـة اإلختصاصات الفروع رقم الهاتف إســم الـمـديــر المركز الرئيسي

 386655/01 لودي وهبه مركز الخدمات االنمائية عين الرمانة

03/766907 
 

 –أسنان  –صحة  –نسائي أمراض داخلية 

 أطفال
  حضانة

 274614/01 دكروب ةنزيه مركز الخدمات االنمائية الشياح

545476/01 
  نادي لألطفال أسنان. –قلب  –نسائي  –أطفال  –صحة  

  حضانة قلب –نسائي  –أطفال  –صحة   833522/01 إيـمـان عالء الدين مركز الخدمات االنمائية الغبيري

 450724/01 علي شداد مركز الخدمات االنمائية برج البراجنة

351570/03 
  ألطفالنادي ل أسنان. –قلب  –نسائي  –أطفال  –صحة  

 554074/05 نسرين عبد الصمد مركز الخدمات االنمائية عاليه

450410/71 

 الكحالة
 -  أسنان. –قلب  –نسائي  –أطفال  –صحة 

 بدادون

 571074/05 عبد الصمد جنان بيصورمركز الخدمات االنمائية 

768280/03 
    

 437406/05 عبد الصمدنسرين  مركز الخدمات االنمائية الشويفات

715092/03 
   نسائي. –أطفال  –صحة  عرمون
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 شفيقة عماد مركز الخدمات االنمائية بحمدون
260156/05 

03/013268 

 أطفال. –صحة  رشميا

 

280259/05 

 عين داره
 نسائي. –أطفال  –صحة 

716344/03 

  الخريبة

     03/617208 بهيج ابو غنام مركز عرمون التخصصي

 480334/05 علي بزي ات االنمائية حي السلممركز الخدم

290043/03 
  حضانة اسنان. –نسائي  –أطفال  –صحة  

وادي  -الحدثمركز الخدمات االنمائية 

 شحرور

 ريتا سعادة
76/847479     

 240813/01 برناديت كريدي مركز الخدمات االنمائية برج حمود

01/262687 
  نادي أسنان.  –أطفال  –صحة  

 487197/01 نادين مطران الخدمات االنمائية سن الفيلمركز 

03/323349 
   أسنان. –قلب  –نسائي  –أطفال  –صحة  

   قلب. –نسائي  –أطفال  –صحة  انطلياس 884150/01 بهية سليمان مركز الخدمات االنمائية سد البوشرية

 980681/04 غادة أبو ماضي مركز الخدمات االنمائية بكفيا

03/665234 
   نسائي. –أطفال  –صحة  

       عين الخروبةمركز الخدمات االنمائية 

 820150/04 مي الشمعة مركز الخدمات االنمائية بعبدات

03/363924 

 صاليما
  أسنان. –قلب  –نسائي  –أطفال  –صحة 

04/810137 

  قنابة برمانا

 -  نسائي. –أطفال  –صحة  قودكفرفا 720607/05 نسيبة صفا مركز الخدمات االنمائية كفرحيم

 720784/05 رانيا حمادة مركز الخدمات االنمائية الجاهلية

873347/03 
   نسائي. –أطفال  –صحة  وادي بنحليه

 عصمت نصار مركز الخدمات االنمائية غريفة
 عترين 300607/05

أسنان  –عيون  –نسائي  –أطفال  –صحة 

 تصوير صوتي. –
  

  نادي لألطفال نسائي. –أطفال  –صحة   386004/03 أميرة وتوات مركز الخدمات االنمائية برجا

 300377/05 نجوى ضو مركز الخدمات االنمائية بعقلين

03/690488 
  حضانة  

   نسائي. –أطفال   507443/05 منى عبد الصمد مركز الخدمات االنمائية المختارة

 رابحة ياسين وتمركز الخدمات االنمائية عان
 بسابا 242038/07

أنف أذن  –نسائي  –أطفال  –صحة 

 حنجرة.
 - 

     07/244038 غانية فارس شحيممركز الخدمات االنمائية 

 05/602338 سيما معاوية حارة الناعمةمركز الخدمات االنمائية 

03/663361 
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   قلب.  –أطفال  –صحة   602420/05 - مركز الخدمات االنمائية الدامور

     70/283111  دير القمرمركز الخدمات االنمائية 

 528825/03 ديانا أبي عاد مركز الخدمات االنمائية جونية

635969/09 

 غوسطا
  حضانة قلب. –نسائي  –أطفال 

 ذوق مصبح

 مايا السمرا مركز الخدمات االنمائية عشقوت

78/839363 

 تة عشقوتعابق

 فاريا 950242/09 ةحضان نسائي. –أطفال 

 فيطرون

 865770/09 ريتا الترك مركز الخدمات االنمائية يحشوش

983402/03 
   أسنان. –عظم  –أطفال  –صحة  

 925426/09 ديزيرية خليفة هاشم مركز الخدمات االنمائية غزير

03/665234 

 البوار
  حضانة أسنان. –قلب  –نسائي  –أطفال  –صحة 

 حياطة

 541620/09 دوللي الشامي مركز الخدمات االنمائية جبيل

462921/03 

 نسائي. –أطفال  اهمج
 حضانة

504233/09 

 462921/03 نسائي. –أطفال  –صحة  معاد

 جوليت مرعي عمشيت -مركز الخدمات االنمائية

 منى جالالتي
70/113526 

 جاج
  نسائي. –أطفال  –صحة 

363491/03 

 540236/70 ميفوق

 410202/09 سالم انطون مركز الخدمات االنمائية قرطبا

958912/03 

 439044/09  أطفال. –صحة  العاقورة

 -  أسنان. –صحة  الصوانة
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 لبنان الشماليمحافظة 
 

 رقم الهاتف أنـشـطـة اإلختصاصات الفروع رقم الهاتف إســم الـمـديــر المركز الرئيسي

  حضانة أسنان. –قلب  –نسائي  –أطفال  –صحة   390567/06 أميرالشرمند مركز الخدمات االنمائية  باب التبانة

  حضانة داخلي غدد.–نسائي  –أطفال  –صحة   226677/06 غسان حداد مركز الخدمات االنمائية المينا

 زينة مغربي مركز الخدمات االنمائية ساحة النجمة
423011/06 

222511/03 
  حضانة  

 ربى صوراني مركز الخدمات االنمائية المنية
460242/06 

559483/03 
 460243/06  نسائي. –أطفال  –صحة  مركبتا

   نسائي. –أطفال  –صحة   490428/06 سعدى هوشر مركز الخدمات االنمائية سير الضنية

  حضانة أسنان. –نسائي  –أطفال  –صحة   70/174573 حسنا رومانوس مركز الخدمات االنمائية بخعون

 مركز الخدمات االنمائية زغرتا
 ماري زيدان

 نورما فرنجية

668744/06 

03/297014 

 أسنان. –نسائي  –أطفال  –صحة  قضاء زغرتا

 حضانة

660454/06 

 660517/06 نسائي. –فال أط –صحة  رشعين

 550183/06 أسنان. –نسائي  –أطفال  –صحة  داريا

     660454/06  قضاء زغرتا مركز الخدمات االنمائية

     660517/06  رشعين مركز الخدمات االنمائية

       تنورين مركز الخدمات االنمائية

     575277/06  أيطو مركز الخدمات االنمائية

       القلمون مركز الخدمات االنمائية

   أسنان. –قلب  –نسائي  –أطفال  –صحة   255125/06 سمر عيوش مركز الخدمات االنمائية مرياطة

 - جمانة الخوري أميون-مركز الخدمات االنمائية 
 أسنان. –نسائي  –أطفال  –صحة  كفرحزير

 
952956/06 

 03/866343  دار بعشتار

 نضال صادق مركز الخدمات االنمائية البترون
740126/06 

70/828808 

 اجدبرا
   أسنان. –قلب  –نسائي  –أطفال  –صحة 

 سمار جبيل

 06/710715  نسائي. –أطفال  –صحة  زان 580023/06 راوند سعادة مركز الخدمات االنمائية شبطين

 طيقسيدي الش بشري-مركز الخدمات االنمائية
671575/06 

182262/70 

 بقاع كفرا

 عبدين  حضانة نسائي. –أطفال 

 حصرون
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 محافظة عكار

 
 رقم الهاتف أنـشـطـة اإلختصاصات الفروع رقم الهاتف إســم الـمـديــر المركز الرئيسي

 جوزف مسعود مركز الخدمات االنمائية القبيات
350545/06 

290432/03 

 شدرا
طب  – قلب  –نسائي  –أطفال  –صحة 

  حضانة .داخلي

  عندقت

   قلب. –نسائي  –أطفال  –صحة  كفرتون

 عليا شعبان خدمات االنمائية حلبامركز ال

693967/06 

03/803892 

03/368254 

   أسنان.  –نسائي  –أطفال  بقرزال

    مشحا

    القليعات

   نسائي –أطفال  –صحة  عين الذهب   بزبينا مركز الخدمات االنمائية

   نسائي –أطفال  –صحة     مشمش مركز الخدمات االنمائية

 حافظ الهضام الحيصااالنمائية مركز الخدمات 
06/810625 

70/166346 
    

     03/803892 لينا شاهين البيرةمركز الخدمات االنمائية 

 صفا مرعب مركز الخدمات االنمائية ببنين
141269/70 

471646/06 
  حضانة  

  حضانة نسائي. –أطفال  –صحة  بيت مالت 890059/06 راجية بيطار مركز الخدمات االنمائية رحبه

 مركز الخدمات االنمائية وادي خالد

 أحمد خلف

 

 محمود عبيد

03/560939 

06/870180 

03/141938 

  نسائي. –أطفال  –صحة  قرحة
387615/03 

 

   أطفال. –صحة  الرويمة

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية اللبنانية                 
 وزارة الشؤون االجتماعية                 

 

 

 
 
 

 

                

Ministry Of Social Affairs, Badaro, Beirut – Lebanon  T: +961611260-1-2-3-4    Fax: +961611245   www.socialaffairs.gov.lb 

 

 محافظة البقاع
 

 رقم الهاتف أنـشـطـة اإلختصاصات الفروع رقم الهاتف إســم الـمـديــر المركز الرئيسي

 قب الياس 815100/08 كريستيان ريشا مركز الخدمات االنمائية حوش االمراء
 –أسنان  –نسائي  –أطفال  –صحة 

 أمراض صدر.
 501334/08 

 نوال أبي شعيا مركز الخدمات االنمائية جب جنين 
660650/08 

782324/03 

  صغبين

 حضانة

- 

 نصورةالم
 511822/08 أسنان. –نسائي  –أطفال  –صحة 

 خربة قنافار

     71/774899 أميرة شاويش مركز المنصورة التخصصي

     08/511822 هزاع درويش المرجنمائية مركز الخدمات اال

 جميلة هدال مركز الخدمات االنمائية سحمر
08/635577 

03/701521 
 635577/08  نسائي. –أطفال  –صحة  يحمر

 منير مهنا مركز الخدمات االنمائية راشيا 
591106/08 

03/250851 

 نسائي. –أطفال  –صحة  ينطا
 

525285/08 

 نسائي. –أطفال  –صحة  الرفيد 08/560356

 نسائي. –أطفال  بيت لهيا
 - 

 نسائي. –أطفال  دير العشاير

     70/083047 سوسن بو لطيف مركز راشيا التخصصي

    عين عطا 03/654403 رولى جمال كوكبانمائية مركز الخدمات اال
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 الهرمل   - محافظة بعلبك

 
 رقم الهاتف أنـشـطـة اإلختصاصات الفروع رقم الهاتف إســم الـمـديــر المركز الرئيسي

 هدى سعيد مركز الخدمات االنمائية بعلبك
370622/08 

370891/08 

   نسائي. –أطفال  –صحة  نحلة

 305180/08 حضانة أسنان. –قلب  –نسائي  –أطفال  –صحة  شعث

 االنمائية اللبوة مركز الخدمات
 سناء رباح

 )علي يونس(

230238/08 

03/297861 
 297861/03  أسنان. –قلب  –نسائي  –صحة  

   أسنان. –قلب  –نسائي  –أطفال  –صحة   03/096439 جورجيت مخلوف القاع مركز الخدمات االنمائية

       بعلبك  مركز الخدمات االنمائية

 ليا السيد قاسمع مركز الخدمات االنمائية طليا
345900/08 

445293/03 

 بريتال
 340107/08  قلب. –نسائي  –أطفال  –صحة 

 النبي شيت

   أطفال. –صحة  معربون

   أسنان. –قلب  –نسائي  –أطفال  –صحة   379280/08 كنعان حياة مركز الخدمات االنمائية العالق

   قلب. –نسائي  –أطفال  كفردان 330966/08 عدي الحاج حسن مركز الخدمات االنمائية شمسطار

  حضانة نسائي. –أطفال  –صحة   910359/08 سيمحا سليمان مركز الخدمات االنمائية بدنايل

  حضانة   200464/08 جهاد صقر مركز الخدمات االنمائية الهرمل

     361198/71 سليمان شاهين مركز الخدمات االنمائية  القصر
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 الجنوبيلبنان محافظة 
 

 رقم الهاتف أنـشـطـة اإلختصاصات الفروع رقم الهاتف إســم الـمـديــر المركز الرئيسي

 حسين بديع مركز الخدمات االنمائية صيدا
724974/07 

03/294296 
 

جهاز  –أسنان  –نسائي  –أطفال  –صحة 

 مسالك بولية. –هضمي 
  

 حمد سعدم مركز الخدمات االنمائية حارة صيدا
751398/07 

182186/71 

 -  نسائي. –صحة  القرية

 433023/03 حضانة أسنان. –قلب  –نسائي  –أطفال  –صحة  كفرحتى

 442070/07 فؤاد األمين مركز الخدمات االنمائية الصرفند

 -  نسائي. –أطفال  الخرايب

 -  نسائي. –أطفال  السكسكية

 البابلية
 –أسنان  –قلب  – نسائي –أطفال  –صحة 

 أمراض صدرية. –أمراض جلدية 
 - حضانة

 فاطمة خليل مركز الخدمات االنمائية البيسارية
235305/07 

969499/03 
   قلب. –نسائي  –أطفال  –صحة  قعقعية الصنوبر

 رانيا حرب مركز الخدمات االنمائية لبعا
230904/07 

03/810174 
   نسائي. –أطفال  –صحة  

   أسنان. –نسائي  781025/07 كلودين أسعد ينمركز الخدمات االنمائية جز

     71/687713 محمد فقيه الريحانمركز الخدمات االنمائية 

 -  جراحة. –نسائي  –أطفال  –صحة  الشعيتية 430423/07 محمد عطايا مركز الخدمات االنمائية قانا

   أسنان. –قلب  –نسائي  –أطفال  –صحة  دير كيفا 410723/07 علي عبد الرضا مركز الخدمات االنمائية الشهابية

 غسان أبو جهجه مركز الخدمات االنمائية صور

741009/07 

345281/07 

345283/07 

 703927/03  أطفال. –صحة  القليلة

   نسائي. –أطفال  –صحة  معركة

 877892/03  قلب. –نسائي  –أطفال  –صحة  العباسية

 -  أطفال. –صحة  جويا

    المعمرية   الغازية الخدمات االنمائيةمركز 
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   نسائي. –أطفال  –صحة   460109/07 زينب دقة الخدمات االنمائية الناقورةمركز 

   قلب. –نسائي  –أطفال  –صحة  زبقين 237008/70 امال سويدان مركز الخدمات االنمائية جبال البطم

 761997/07 امال جابر مركز الخدمات االنمائية النبطية
 804628/03  قلب. –نسائي  –أطفال  حبوش

 535162/07  قلب. –نسائي  –أطفال  ربصاليمع

 

 

 محافظة النبطية
 

 

 رقم الهاتف أنـشـطـة اإلختصاصات الفروع رقم الهاتف إســم الـمـديــر المركز الرئيسي

 سناء بحمد مركز الخدمات االنمائية جباع
07/215221 

03/962425 

 جرنايا
 –أسنان  –قلب  –نسائي  –أطفال  –صحة 

 جلد.
  حضانة

 830201/07  أسنان. –قلب  –نسائي  –أطفال  –صحة  جرجوع

مسالك  –قلب  –نسائي  –أطفال  –صحة  ين قاناع

 بولية.
 03/540589 

 كفرملكي

 03/233809  نسائي. –أطفال  –صحة  صربا

   نسائي. –أطفال  –صحة  حومين الفوقا

 435250/07 حضانة قلب. –نسائي  –أطفال  –صحة  الدوير 501300/07 ساميه حريري مركز الخدمات االنمائية أنصار

 - نادي نسائي. –أطفال  –صحة  زوطر الشرقية 767661/07 صفية الطفيلي مركز الخدمات االنمائية كفرتبنيت

 مركز الخدمات االنمائية حاصبيا

 التخصصي
      

 540532/07 هاد جفالز مركز الخدمات االنمائية كفرصير

  بريقع

 حضانة

 

 540463/07 نسائي. –أطفال  –صحة  عدشيت

أنف أذن  –نسائي  –أطفال  –صحة  بشيتج

 حنجرة.

 

  القصيبة



 الجمهورية اللبنانية                 
 وزارة الشؤون االجتماعية                 
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 ريما الحمرا مركز الخدمات االنمائية حاصبيا

 

551191/07 

03/999011 

 أسنان. –نسائي  –أطفال  –صحة  الماري

 نادي لألطفال

70/755324 

   كوكبا

   الكفير

 70/912397  الخلوات

 محمد السعدي شبعا مركز الخدمات االنمائية
565120/07 

03/696727 

 أسنان. –نسائي  –أطفال  –صحة  كفرشوبا

 

 

 560159/07  الهبارية

 71/765016 قلب. –نسائي  –أطفال  –صحة  راشيا الفخار

 277167/03 ندى بزي مركز الخدمات االنمائية بنت جبيل

 عيناتا
 

 حضانة
450573/07 

 الطيري

 - قلب. –نسائي  –أطفال  –صحة  شقرا

 ليلى زهوي مركز الخدمات االنمائية تبنين
325538/07 

632311/70 

  

 حضانة

- 
 أسنان. –قلب  –نسائي  –أطفال  –صحة  حاريص

 - نسائي. –أطفال  –صحة  برعشيت

 - أطفال. –صحة  خربة سلم

 -  شفرا

 371124/03 سهام الدروبي االنمائية عيتا الشعب مركز الخدمات

 قلب. –نسائي  –أطفال  –صحة  رميش
 - حضانة

 قلب. –نسائي  –أطفال  –صحة  راميا

 -  قلب. –نسائي  –أطفال  –صحة  بيت ليف

 دبل
 -  قلب. –نسائي  –أطفال  –صحة 

 عين ابل

 الحاصبانيمايا  مركز الخدمات االنمائية مرجعيون
830028/07 

523803/03 

 أسنان. –نسائي  –أطفال  –صحة  الطيبة
  

  القليعة

 روجيه نهرا مركز الخدمات االنمائية الخيام
840808/07 

296343/03 
 850808/07  أسنان. –قلب  –نسائي  –أطفال  –صحة  العديسة

 - حضانة قلب. –نسائي  –أطفال  –صحة  انةالصو 365454/07 محمد صبرا مركز الخدمات االنمائية مجدل سلم
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 865040/07 انصاف مصطفى مركز الخدمات االنمائية ميس الجبل
 865105/07  قلب. –نسائي  –أطفال  –صحة  بليدا

 07/860338  .أنف أذن حنجرة–نسائي  –أطفال  –صحة  مركبا

 


