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 محافظة النبطية
 

 

 رقم الهاتف أنـشـطـة اإلختصاصات الفروع رقم الهاتف إســم الـمـديــر المركز الرئيسي

 876908/70  قهب. –َسائٍ  –أطفال  حبىش 799997/77 ايال جابر يركس انخذياث االًَائُت انُبطُت

 يانك سعادة عربصانُى  يركس انخذياث االًَائُت
101990/77 

877790/70 
   قهب. –َسائٍ  –ال أطف 

 سُاء بحًذ يركس انخذياث االًَائُت جباع

091009/77 

990601/70 

 

 جرَاَا
 –أسُاٌ  –قهب  –َسائٍ  –أطفال  –صحت 

 جهذ.
  حضاَت

 807079/77  أسُاٌ. –قهب  –َسائٍ  –أطفال  –صحت  جرجىع

يسانك  –قهب  –َسائٍ  –أطفال  –صحت  عٍُ قاَا

 بىنُت.
 167189/70 

 كفريهكٍ

 000879/70  َسائٍ. –أطفال  –صحت  صربا

   َسائٍ. –أطفال  –صحت  حىيٍُ انفىقا

 601017/77 حضاَت قهب. –َسائٍ  –أطفال  –صحت  انذوَر 179077/77 سايُه حرَرٌ يركس انخذياث االًَائُت أَصار

 - َادٌ َسائٍ. –أطفال  –صحت  طر انطرقُتزو 797999/77 صفُت انطفُهٍ يركس انخذياث االًَائُت كفرحبُُج

 يركس انخذياث االًَائُت حاصبُا

 انخخصصٍ
     978687/70 حساو عهىاٌ 

 167100/77 هاد جفالز يركس انخذياث االًَائُت كفرصُر

  برَقع

 حضاَت

 

 167690/77 َسائٍ. –أطفال  –صحت  عذضُج

 جبطُج

أَف أرٌ  –َسائٍ  –أطفال  –صحت 

 .حُجرة

 

  انقصُبت
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 رًَا انحًرا يركس انخذياث االًَائُت حاصبُا

 

119999/77 

999799/70 

 أسُاٌ. –َسائٍ  –أطفال  –صحت  انًارٌ

 َادٌ نألطفال

711006/77 

   كىكبا

   انكفُر

 990097/77  انخهىاث

 دمحم انسعذٌ يركس انخذياث االًَائُت ضبعا
191907/77 

999707/70 

 أسُاٌ. –َسائٍ  –أطفال  –صحت  رضىباكف

 

 

 197919/77  انهبارَت

 791799/79 قهب. –َسائٍ  –أطفال  –صحت  راضُا انفخار

 077997/70 َذي بسٌ يركس انخذياث االًَائُت بُج جبُم

 عُُاحا
 

 حضاَت
617170/77 

 انطُرٌ

 - قهب. –َسائٍ  –أطفال  –صحت  عُخروٌ

 نُهً زهىٌ يركس انخذياث االًَائُت حبٍُُ
001108/77 

900099/77 

  

 حضاَت

- 
 أسُاٌ. –قهب  –َسائٍ  –أطفال  –صحت  حارَص

 - َسائٍ. –أطفال  –صحت  برعطُج

 - أطفال. –صحت  خربت سهى

 -  راقض

 079906/70 سهاو انذروبٍ يركس انخذياث االًَائُت عُخا انطعب

 قهب. –َسائٍ  –أطفال  –صحت  ريُص
 - حضاَت

 قهب. –َسائٍ  –أطفال  –صحت  رايُا

 -  قهب. –َسائٍ  –أطفال  –صحت  بُج نُف

 دبم
 -  قهب. –َسائٍ  –أطفال  –صحت 

 عٍُ ابم

 ياَا انحاصباٍَ يركس انخذياث االًَائُت يرجعُىٌ
807708/77 

100870/70 

 أسُاٌ. –َسائٍ  –أطفال  –صحت  انطُبت
  

  انقهُعت

 روجُه َهرا يركس انخذياث االًَائُت انخُاو
867878/77 

099060/70 
 817878/77  أسُاٌ. –قهب  –َسائٍ  –أطفال  –صحت  انعذَست

 - حضاَت قهب. –َسائٍ  –أطفال  –صحت  انصىاَت 091616/77 دمحم صبرا يركس انخذياث االًَائُت يجذل سهى
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 891767/77 اَصاف يصطفً اث االًَائُت يُس انجبميركس انخذي
 891971/77  قهب. –َسائٍ  –أطفال  –صحت  بهُذا

 897008/77  .أَف أرٌ حُجرة–َسائٍ  –أطفال  –صحت  يركبا

 


