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مجلس ادارة النقابة

جملة هشرية تصدر فصلية مؤقتًا وترشف علهيا نقابة املستشفيات يف لبنان

رئيس التحرير
املهندس سليمان هارون

الرئيس :املهندس سليمان هارون

مديرة التحرير
رولى راشد

نائب الرئيس :السيد فادي عالمه

االشراف العام
الدكتور عبدو جرجس

امني ّ
السر :السيد محمد على حمندي

املدير املسؤول
ريتا رحباني سعد

امني الصندوق :السيد ميشال شاهني

املستشار القانوني
احملامي ناجي الهاني

مستشفى هارون  -عمارة شلهوب  -املنت

مستشفى الساحل  -الغبيري

مستشفى املقاصد  -بيروت
مستشفى بحنس الطبي

االعضاء
السيد نبيل مخلوف
مستشفى سان شارل  -الفياضية  -بعبدا
الدكتور علي عبداهلل
مستشفى رياق -البقاع
السيدة غادة القرعاوي
مستشفى البقاع  -البقاع
السيدة روال زهار
مستشفى جبل لبنان  -احلازمية
السيد حسني شقير
مستشفى الرسول االعظم  -طريق املطار

االدارة
عفيفة ابو شحادة
التنسيق
باتريسيا عواد
االخراج
جسيكا بعقليني

الفرز والطباعة
شركة شمص للطباعة والنشر ش.م.ل
01/707735 - 707736
االعالنات
Publiville
احلازمية  -شارع الغاردينيا
05/452849 - 05/452846
العنوان
بيروت  -العدلية  -بناية الغزال
الطابق السابع ص.ب165-662 :
هاتف961-1-611011 :
961-1-616772/3/4
فاكس :مقسم 102
املوقع االلكتروني:

www.syndicateofhospitals.org.lb

البريد االلكتروني:

info@syndicateofhospitals.org.lb
facebook.com/syndicate of hospitals lebanon

هيئة التحرير
الدكتور طوبي زخيا :رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
الدكتورة اليسار راضي :منسقة البرامج في منظمة الصحة العاملية في لبنان
الدكتور بهيج عربيد :مستشار لشؤون التخطيط والبرامج في وزارة الصحة العامة
الدكتور كامل مهنا :رئيس مؤسسة عامل
الدكتور نبيل قرنفل :رئيس اجلمعية اللبنانية لالدارة الصحية

السيد ريتشارد هيكل
مستشفى هيكل – الكورة

الدكتورة مارينا احلاج :مستشارة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس ادارة
في مركز بلفو الطبي

االخت متام سالمة
مستشفى السيدة – انطلياس

السيد عزام حوري :رئيس الصندوق الوطني للتعاضد الصحي

السيد عزام اسوم
املستشفى االسالمي  -طرابلس

جلنة اآلداب االستشفائية
السيد بيار جلخ
مستشفى العني واالذن  -النقاش
السيد جورج الغول
مستشفى سرحال  -الرابيه
الدكتور اسد شرف الدين
مستشفى العيون  -عاليه

احملامي الدكتور بول مرقص :املشرف على الدراسات القانونية
الدكتورة أليس جعجع :مديرة اجلمعية الصحية اللبنانية للتثقيف الصحي
الدكتور محمد الفرخ :مستشار للشؤون الصحية
الدكتور كميل سيرجي :الرئيس التنفيذي وعضو مجلس ادارة في مجموعة
مستشفى العيون الدولي في القاهرة  -مصر
د عناية عبد اهلل احلاج حسني :استاذة مساعدة في كلية الطب وليم بومونت
 جامعة اوكالند  -الواليات املتحدة االميركية  -وباحثة مشاركة في كلية الطب -اجلامعة االميركية في بيروت
ّ
قصرملي أسمر :مديرة املعهد العالي للصحة العامة كلية الطب -
د.ميشيل
جامعة القديس يوسف
الدكتور محمد إبراهيم :مدير قسم سالمة املرضى ومكافحة العدوى
مركز لبيب الطبي
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