
 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 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 
  نادي لألطفال أسنان. –لب ق –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 الصمدرين نس مركز الخدمات االنمائية الشويفات

715092/03 
   نسائي. –أطفال  –صحة  عرمون

 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 مركز الخدمات االنمائية حي السلم

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 سنان.أ  –أطفال  –صحة  

 487197/01 نادين مطران مركز الخدمات االنمائية سن الفيل

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 
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 820150/04 مي الشمعة مركز الخدمات االنمائية بعبدات

03/363924 

 صاليما
  أسنان. –قلب  –نسائي  –أطفال  –صحة 

04/810137 

  قنابة برمانا

 -  نسائي. –أطفال  –صحة  كفرفاقود 720607/05 فانسيبة ص 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 
    

   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
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 410202/09 سالم انطون مركز الخدمات االنمائية قرطبا

958912/03 

 439044/09  أطفال. –صحة  العاقورة

 -  أسنان. –صحة  الصوانة

 


