عناوين
بهمن

كري
احلاج علي ّ

حارة حريك ،شارع دكاش

544000 – 545000

bahmanhospital@bahmanhospital.com 01/ 559555

بيت شباب

االب لويس سماحه

بيت شباب

981577 - 983396

mail@hopbc.com - www.hopbc.com 04/ 982630

ساش مديكال كومباني -
مستشفى بيطار

الدكتور عزيز سماحه

سد البوشرية

682300 - 686603/01

01/686603

جبل لبنان

الدكتور ايلي غاريوس

احلازميه

957000

mlhosp@dm.net.lb 05/ 955446

اوتيل ديو

االب جوزيف نصار

شارع اديب اسحاق ،االشرفية

615400 – 615300

615295

hdf@usj.edu.lb

احلايك

الدكتور جورج حايك

سن الفيل

481333 – 499142/3

بخعازي

السيدة ميرنا نايفه

شارع املعماري ،احلمرا

360890

373327

bikhaazi@hotmail.com

احلياة

الدكتور انطوان صابر

الشياح

546200

بيروت

الدكتور بهيج نوفل

رملة البيضا

850213/4/5

823664

info@beirutgeneralhospital.com
www.beirutgeneralhospital.com

الصليب لالمراض العقلية
والنفسية

info@hopitalhayek.com 01/ 499203
www.hopitalhayek.com
info@alhayat-hospital.com 01/ 277805
www.alhayat-hospital.com

االخت هيام البدوي

جل الديب

710224/31

Lacroix@inco.com.lb 04/ 714411

اجلامعة االميركية

الدكتور زياد غزّال

شارع القاهرة ،احلمرا

340460 – 350000

345325

mcdir@aub.edu.lb

الرسول االعظم

الدكتور محمد بشير

طريق املطار

452700 - 456456

alrassoul@alrassoul.org 01/ 452720

دار العجزة االسالمية

السيد عزام حوري

املدينة الرياضية

856658

856658

admin@dar-ajaza-islamia.org.lb
www.dar-ajaza-islamia.org.lb

الزهراء

الدكتور يوسف فارس

اجلناح

821671-851040/44

راهبات الوردية

االخت نيقوال عقيقي

اجلميزه

581140 – 447980

446668

rosaire@cyberia.net.lb

الساحل

السيد فادي عالمه

الغبيري

858342 – 858333

info@alzahraasite.com 01/ 851774
www.alzahraahospital.com
info@sahelhospital.com.lb 01/ 840146

املركز الطبي اجلامعي -
مستشفى رزق

السيد سامي رزق

شارع الزهار ،االشرفيه

328800 – 200800

200816

info@umcrh.com
www.umcrh.com

سان جورج  -احلدث

السيد حسن عليق

احلدث

463922

info@stgeorgeshospital.com 05/ 462624

طراد

الدكتور سامي طراد

الصنائع

369494/5 - 341740

361663

drstrad@inco.com.lb

سان شارل

االخت برناديت رحيم

الفياضيه

953444 – 451100

info@saintcharleshospital.com 05/ 455131

العناية بالطفل واالم

السيدة ندى ربيز

تلة اخلياط

788770/769/8/7

792159

n.saayfane@cmwhospital.com

سرحال

السيد جورج الغول

الرابيه

4 405050 – 3 203520

h.serhal@cyberia.net.lb 04/ 520363
www.hopitaldrsserhal.com

فؤاد خوري وشركاه ش.م.ل.

السيدة رميا بخعازي

شارع عبد العزيز ،احلمرا

742140

742140

www.bmg.com.lb - info@bmg.com.lb

العني واالذن

السيد بيار جلخ

النقاش

521130...8

eehi@eyeearhospital.com 04/ 521139

القديس جاورجيوس اجلامعي

السيد ادغار جوجو

االشرفيه  -شارع الرميل

1287 - 01/441000

582560

ceo@stgeorgehospital.org
admin@stgeorgehospital.org
www.stgeorgehospital.org

القديسة تيريزا

االخت بولني فارس

احلدث

463100 - 466780/2

hst@cyberia.net.lb 05/ 466784

اللبناني  -جعيتاوي

االخت هادية ابي شبلي

اجلعيتاوي ،االشرفية

590000

577377

مركز كليمنصو الطبي

الدكتور مؤنس قلعاوي

احلمرا-كليمنصو

01/ 372888

361286

directiongenerale@hopital-libanais.com
info@hopital-libanais.com
www.hopital-libanais.com

قلب يسوع

االخت آن سوفي

احلازميه

05453500

sacrecr@hsc-lb.com 05/ 457112

info@cmc.com.lb

اللبناني الكندي

السيد جو توتيكيان

سن الفيل

511487/88/90

hoplibcan@cyberia.net.lb 01/ 510788

املقاصد

االستاذ أمني الداعوق

طريق اجلديدة

636000

646589

mghadmin@makassed.org

مار يوسف  -مركز الطبي
رميون وعايدة جنار

االخت نادية اندراوس

الدورة

240111 - 248750

01/ 248743

جنار

السيد غازي جنار

شارع كليمنصو ،احلمرا

346914 – 340626

343992

najjarhp@inco.com.lb

الدكتور جورج شرفان

االشرفية

423111

615021

ckhoury@besh.com.lb
www.besh.com.lb

مركز التأهيل الطبي املستشفى
التخصصي  -مستشفى د .محمد خالد

السيد عمار خالد

االوزاعي

851933 – 838383

01/ 852933

مركز الشرق االوسط الصحي

الدكتور هنري عازار

بصاليم

04/712111

04/ 711606

الدكتور غازي حجار

محطة النويري ،البسطا

632091 - 632360

632091

Hosp@hotmail.com

املشرق

الدكتور طوني معلوف

شارع شهاب  -سن الفيل

501500

01/ 501500

معربس

السيد ايلي معربس

فرن الشباك

389292/3/4/5

01/ 389292

هارون

السيد سليمان هارون

الزلقا

875053 - 897300/4

01/ 893214

مركز بلفو الطبي

السيد ايلي معلوف

املنصورية

01/682666

01/681081

الئحة باملستشفيات اخلاصة في لبنان (اقامة قصيرة ومتوسطة)
		
املستشفى

 63209بيروت التخصصي للعيون
حيدر

		
صاحب املستشفى/املدير

بيروت

		
العنوان

الهاتف ()01

الفاكس

بريد الكتروني /موقع الكتروني

املنت  /بعبدا
		
املستشفى

		
صاحب املستشفى/املدير

		
العنوان

بريد الكتروني /موقع الكتروني

الهاتف

الفاكس

ابو جودة

السيد جودت حويك

جل الديب

716000 – 718000

aboujaoudehosp@yahoo.fr 04/ 718602

االرز

السيدة ميمي خوري

الزلقا

876770 ... 4

maguy.khoury@arzhospital.org 01/ 870042

www.bahmanhospital.com

Bitarhospital@gmail.com

dorastjo@inco.com.lb
www.hopital-stjoseph.com
info@khaledfoundations.org
www.khaledfoundations.org
info@meih.org
www.meih.org
info@cliniquedulevantsm.com
www.cliniquedulevantsm.com
=info@moarbesclinic.com
www.moarbesclinic.com
administration@hopitalharoun.com.lb
secretariat@hopitalharoun.com.lb
info@bmc.com.lb
www.bmc.com.lb

كسروان/جبيل
		
املستشفى

صاحب املستشفى/املدير

		
العنوان

الهاتف ()09

الفاكس

بريد الكتروني /موقع الكتروني

بحنس

االخت اجنيل ميشاطي

بحنس

984009 - 983770/5

contact@bhannes.com 04/ 982772

احلاج

السيد جوزف احلاج

عشقوت

951755/7

954518

hopitalhajje@hotmail.com

البرج

الدكتور سامر سبيتي

برج البراجنة ،شارع عثمان

474719

bourjhospital@yahoo.com 01/ 474721

سان جورج

االخت فريال حنا

عجلتون

234212 - 234201/2

235999

hsga@stherese.com

دار العناية سيدة النجاة

االم جورجيت انطون

جبيل حبوب
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عناوين
سان لويس

االخت رين ماري غزاله

جونيه

934288
ext2050 933334

934288

hopitalstlouis@stherese.com

متنني العام

الدكتور عماد الدين مسعود

بعلبك متنني التحتا

08/912343-08/912444

117

سيدة املعونات اجلامعي

االب وسام اخلوري

جبيل

940400

944483

info@chu-nds.org
www.chu-nds.org

املياس

السيد قاسم محمد شفيق حمود

شتوره

08/542301-542300

543180

سيدة لبنان

السيد كريستيان عضيمي

جونيه

639040/5 – 644644

831630

info@ndulhospital.com
www.ndulhospital.com

سيدة ماريتيم

السيدة فيفيان صفير

جبيل

540017

946642

contact@hopitalmaritime.com
www.hopitalmaritime.com

ادما

855410/..16

855410

hopitalc@inco.com.lb

مار مخائيل

االخت ماري دوساكريه كور

عمشيت

621033/4

622034

مركز كسروان الطبي

الدكتور سيزار باسيم

غازير

319…857300/09
850554/09

		
صاحب املستشفى/املدير

		
العنوان

القرطباوي للتأهيل الطبي االخت جان مارك

info@kmc.com.l
www.kmc.com.lb

		
املستشفى

		
صاحب املستشفى/املدير

الشوف/عاليه
		
العنوان

الهاتف ()05

الفاكس

بريد الكتروني /موقع الكتروني

االميان

الشيخ سلمان عبد اخلالق

عاليه

555692 – 554264

555971

بعقلني

الدكتور مروان ابو عياش

بعقلني

300882

301095

العثمان

الدكتور رائف عثمان

كترمايا

970000

osmanhospital@hotmail.com 07/970000

imanhos@lynx.net.lb

العرفان

الدكتور رامي عزالدين

السمقانية

501660 - 501678

501678

irfan-mc@hotmail.com

عني وزين

الدكتور زهير العماد

عني وزين

509001/2/3/4

501311

الهاتف ()08

الفاكس

بريد الكتروني /موقع الكتروني

awh@awh.org.lb
www.awh.org.lb

العيون

الدكتور اسد شرف الدين

عاليه

554449

assaddr@cyberia.net.lb 01/346108

ابن سينا

الدكتور محمد اللقيس

بعلبك

376811-377811

376811

Anou77@hotmail.com

مستشفى مزبود املركزي

الدكتور جميل مراد

مزبود

970777

07/970382

االطباء

الدكتور خالد زكريا اخلطيب

املنارة

563101/2

563103

مديكال 2000

الدكتور مروان ابو فراج

الشويفات

432525

430966

Medical2000-hospital@hotmail.com

البتول

السيد علي شاهني

الهرمل محلة العالي

200118

201151

الوطني

الدكتور عصمت الريس

عاليه

557880/1/2/5

557884

Alwatani-hospital@hotmail.com

بحمد وفقيه

الدكتور محمود الفقيه

راشيا الوادي

591108

591108

بشامون التخصصي

الدكتور معن هنيدي

بشامون

05/ 270970/1

270970/1

البقاع

السيد محمد القرعاوي

تعلبايا

543150/2

542404

اجلبل

الدكتور زهير العماد

قرنايل

05/360555

05/360911

تعنايل العام التخصصي

السيد ياسني ياسني

تعنايل

545100 - 545199

Taanayel.hospital@gmail.com )105( 545299

تل شيحا

السيد جوزف البستاني

زحله

802172 - 807782/3

807781

حامد فرحات

السيدة نظمية رحال فرحات

كامد اللوز

660233-660101/2

663310

خوري العام

السيد جورج نقوال اخلوري

زحله

807000 – 811181

804960

دار االمل اجلامعي

السيدة هال شيرازي

دوريس  -بعلبك

340620/3 /6/4/2/1

340627

		
املستشفى

البقاع

bekaahosp@terra.net.lb

info@telchiha.com
www.telchiha.com

الشمال
		
املستشفى

		
صاحب املستشفى/املدير

		
العنوان

الهاتف ()06

الفاكس

بريد الكتروني /موقع الكتروني

kgh@terra.net.lb
info@khouryhospital.com
www.khouryhospital.com
info@dar-alamal.com
www.dar-alamal.com

االسالمي

السيد عزام أسوم

شارع عزمي  -طرابلس

- 201262 - 210186
205875

205879

azzam_assoum@hotmail.com

البرجي

السيد خليل البرجي

اميون

950030 - 651025/6

950150

borgihosp@yahoo.com

البيسار

السيدة ليلي بيسار

طرابلس

دار احلكمه

السيد بالل شمص

بعلبك  -التل االبيض

379136/7/8

379140

432267
430355/430365

هاتف albissar_hospital@yahoo.com 102+

darelhekmeh@yahoo.com

احلنان

السيد هيثم سلطان

طرابلس

200526/7

200528

alhananhospital@yahoo.com

رياق

الدكتور محمد حمد عبد اهلل

رياق

901300/5

900755

الريان

الدكتور علي عبد الساتر

بعلبك

373682 – 372182

374182

الرهبان

الدكتور جوزف رهبان

زغرتا

660525 - 660057

660057

rahbanhospital@hotmail.com

شتورة

administration@rayakhospital.com
www.rayakhospital.com
alrayanhosp@hotmail.com
www.alrayanhospital.com

اخلير

الدكتور أحمد اخلير

املنيه

461444/666/555

461444

Elkheir_hospital@yahoo.com

السيد نبيل حمود

شتوره

544022 ... 26

544026

administration@chtourahospital.com

الططري

الدكتور احمد الططري

بعلبك

سيدة السالم

االخت ماري ادوار دكاش

القبيات – عكار

351670/1/2/3

351678

hndpaix@gmail.com

العاصي

799 370-08 903 371-08 799 370-08
846 833-03
903 371-08

السالم

الدكتور غبريال السبع

مستديرة السالم ،طرابلس

411700... 6

411707

hplapaix@hotmail.com

الدكتور حسني عالم

الهرمل

200795 - 200238

200795

السيدة زغرتا

االب اسطفان فرجنيه

زغرتا

660575/6

663800

Hop.sz@hotmail.com

اللبناني الفرنسي

السيد سليم عاصي

زحله

810121/2/3/7

818443

شاهني

الدكتور كميل حبلص

طرابلس

430250 - 625796

624256

camillehoblos@gmail.com

مرتضى

السيد عباس حجازي

بعلبك

377880

377880

عكار  -رحال

الدكتور رياض رحال

حلبا – عكار

690000

693481

info@hopitalrahal.com

يونيفرسال

الدكتور عبد الكرمي أمون

رأس بعلبك

210570 - 210560

210560

الكورة

الدكتور جنيب عيسى

الكورة

930981/005

930986

info@hopital-alkoura.com.lb

البقاع الغر بي
الهيئة الصحية االسالمية

الدكتور احمد سعد

سحمر

635742-03

مركز الشمال الستشفائي الدكتور قيصر باسيم

زغرتا

555230...3

555290

chn@chn.com.lb

مركز اليوسف االستشفائي الدكتور سعود اليوسف

حلبا  -عكار

 | 56العدد  | 43ربيع 2018

| الصحة واالنسان

Tatariab@hotmail.com

Libano_francais@yahoo.com

info@universalhospital.net
www.universalhospital.net

43690455
العدد
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عناوين
info@newmazloum.com
www.newmazloum.com

بولفار طرابلس

410025

410025
مقسم 5543

املنال

السيد طارق املنال

شارع املنال  -طرابلس

210848 - 600111/3

210853

النيني

السيد وهيب النيني

شارع املعرض ،طرابلس

431400 - 433293

448442

info@hopitalnini.com

هيكل

السيد ريتشارد هيكل

الهيكلية – الكورة

411111/3

411112

info@hopitalhaykel.com
www.hopitalhaykel.com

دار الشفاء

السيد أحمد خالد

طرابلس

429595

مركز العائلة الطبي

الدكتور قيصر معوض

زغرتا

مستشفى خلف احلبتور

الدكتور ربيع الصمد

حرار – عكار

664111 663111
667873 667863
06 / 865065

- 429595
440349

info@daralchifae.com
www.daralchifae.com
hdctripoli@hotmail.com
Fmc.medicaladm@gmail.com
www.fmclebanon.com

865110

مستشفى لبنان للقلب

الدكتور فراس بيطار

الكوره – البحصاص

06/411750

06/411893

دار الزهراء
جمعية االغاثة والتربية لاليتام

السيد نصر معماري

طرابلس

444527

444529

الهاتف ()07

الفاكس

بريد الكتروني /موقع الكتروني

جبل عامل

السيد رياض مروه

صور

740198 - 740343

343854

support@jabalamelhospital.com

جبيلي

الدكتور نيازي جبيلي

الهالليه – صيدا

735500 – 721558

731500

ahmad_jbeily@hotmail.com

اجلنوب – شعيب

الدكتور وهبه شعيب

صيدا

722555 - 723333

722900

wsheaib@hotmail.com

حمود مركز طبي
جامعي ش.م.ل.

السيدة ديانا حمود

شارع الدكتور غسان حمود
صيدا

723888 - 723111

725833

حيرام

الدكتور سلمان علي عديبي

صور

- 03/ 618089
343700/10/11

Info@hammoudhospital.com
www.hammoudhospital.com

343715

hiramhospital@hotmail.com

خروبي العام

الدكتور علي خروبي

الصرفند – الشارع العام

442224 – 443344

443344

kharroubihospital@hotmail.com

دالعه

الدكتور هشام دالعه

شارع دالعه

– 724088 – 723244
725181 - 723400

737130
725044

info@dallaahospital.com
www.dallaahospital.com

الراعي

السيد ابراهيم الراعي

الغازيه – صيدا

222023/4/5/6

222028

raeehosp@inco.com.lb

الشيخ راغب حرب

الدكتور جواد فالح

تول – النبطيه

766799

769767

عالء الدين

الدكتور حسن عالء الدين

الصرفند

443200/1/2

443203

www.srhh.org
info@srhh.org - srhh.pr@gmail.com
info@alaeddinehospital.com
www.alaeddinehospital.com

قصب

الدكتور وليد قصب

الهالليه – صيدا

723700 - 723900

731541

Kassab_h@inco.com.lb

مركز لبيب الطبي

السيد معني ابو ظهر

صيدا

723445/6

724690

www.labibmedicalcenter.com
info@labibmedicalcenter.com

النجدة الشعبية

الدكتور علي احلاج علي

النبطيه

530970/1/2/3

530974

اللبناني االيطالي

السيد مكرم السيد جعفر

صور

741595

346457

الشهيد صالح غندور
الهيئة الصحية االسالمية

السيد فؤاد طه

بنت جبيل

450100/3/4

450101

غندور

الدكتور احمد غندور

نبطيه

760455 - 762542

761590

ghandourhospital@hotmail.com

هيلث مديكل سنتر

السيد طوني غديه

صيدا

726079 - 726078

723864

tonirmk@hotmail.com

النقيب

السيدة لينا جنم

صيدا

721721

736214

احلكمه

الدكتور علي صباغ

نبطيه

761776

761776

411080

411081
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اجلنوب
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512 Ext

الئحـــة مبستشفيـات االقامـة الطويلـة في لبنان

info@monlahospital.com
www.monlahospital.com

administration @lhh.com.lb
http://www.lhh.com.lb

l-i-hospital@hotmail.com

املستشفى

		
صاحب املستشفى/املدير

مركز التأهيل الطبي -مستشفى
تخصصي – د محمد خالد

دار الساحل للنقاهة
بيت القديس جاورجيوس
دار العجزة االسالمية

الهاتف

العنوان

الفاكس

بريد الكتروني /موقع الكتروني

بيروت
السيد عمار خالد

االوزاعي

السيد سعيد عالمة

852933 - 851934/5

عرمون  -القبه

01/399222

01/399222

584951

01/562852

856658

01/856658

السيدة مهى ابو شوارب االشرفية
السيد عزام حوري
املدينة الرياضية

املنت

01/851933

info@khaledfoundations.org
www.khaledfoundations.org
foyerstgeorges@hotmail.com
admin@dar-ajaza-islamia.org.lb

دار الرعاية املاروني

االخت سيدة طنوس

فرن الشباك

289888 - 286286

01/293244

دار ضيافة سامي القدسي

املطران متى شمعون

العطشانة  -بكفيا

983673 – 984448

04/984447

Asilemaronite@gmail.com
www.asilemaronite.com

م .الصليب لالمراض النفسية والعقلية االخت هيام البدوي

جل الديب

710224/5

04/714411

Lacroix@inco.com.lb

املعهد اللبناني للمعاقني

االب لويس سماحه

بيت شباب

981577 - 980621

04/982630

مركز بحنس الطبي

االخت اجنيل ميشاطي

بحنس

982772 - 983774

04/984009

مؤسسة االمل لالوالد املتأخرين عقليا

السيد نسيب الصلح

برمانا

963330 - 960279

04/960279

م .السيدة

االخت ارزة اجلميل

انطلياس

713100/1/2/3/5

04/713104

م .دار الرحمة

االم هدى حداد

عني سعاده

871350

04/872214

بيت املسنني هملني

السيدة سناء القرح

بعبدا – املنت االعلى 531920

05/531920

mail@hopbc.com
www.hopbc.com

hndame@inco.com.lb
Hamlin.home@gmail.com

كسروان
دار املسيح امللك

االخت جان دارك غطاس

ذوق مصبح

218202/4

09/223996

christ-roi1@hotmail.fr

الشوف
املصح االرمني

السيد ديكران بوياجيان

العازونيه

05/220406 – 220405

01/248851

راهبات الصليب دير القمر

االخت منال حداد

دير القمر

505625 - 505009

05/505678

croixkamar@hotmail.com

الشمال
جمعية اخلدمات االجتماعية

الدكتور مصطفى حلوي أبو سمرا طرابلس

مجمع الرحمة الطبي -
مستشفى التأهيل التخصصي
التابع جلمعية الشباب االسالمي

السيد عزت حسني آغا

ابي سمرا طرابلس

االب اسطفان فرجنيه

زغرتا

مركز العناية امللطفة واعادة
التأهيل – مستشفى سيدة زغرتا

625180 - 446334

06/446320

448325/4

06/436721

 660575/6مقسم 663800 700

Rahmahospital@hotmail.com

Hop.sz@hotmail.com

اجلنوب
الفنـار

السيدة عادلة اللبان

املروانية اجلنوب

505290

07/505295
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