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 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  عين قانا

 بولية.
 03/540589 

 كفرملكي

 03/233809  نسائي. –أطفال  –صحة  صربا

   نسائي. –أطفال  –صحة  حومين الفوقا

 435250/07 حضانة لب.ق –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  جبشيت

 حنجرة.

 

  القصيبة

 ريما الحمرا مركز الخدمات االنمائية حاصبيا

 

551191/07 

03/999011 

 أسنان. –نسائي  –أطفال  –صحة  الماري

 نادي لألطفال

70/755324 

   كوكبا

   الكفير

 70/912397  الخلوات
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 محمد السعدي الخدمات االنمائية شبعا مركز
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

 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

 


