
العنواناالختصاصاسم الطبيبتسلسل
03/23116301/655574بربور مقابل مؤسسة خمزؤميجراحة نسائية و توليدكرميان غزال1
01/66688103/637393قرب صيدلية دعبول - شارع األوزاعي- الرببريامراض العني وجراحتهاحممد احلاج2
01/84164470/359500مستشفى بريوت التخصصي للعيونامراض و جراحة العنيجالل احلاج حسني3
303/98486201/370399طBLUE BLDاحلمرا نزلة اجلامعة االمريكية امراض الكلى و الضغط و االمراض الداخليةسناء شاكر محاده4
76/804768شارع بشارة اخلوريتوليد و جراحة نسائيةبشرى احلاج5
03/846863اجلناح- مستشفى بريوت نوفل امراض الدم و التورم اخلبيثامل انصر6
03/119855االشرفية شارع اوغست ابشا اديب طبيب اطفالالياس رحيم7
71/177768االشرفية قرب مستشفى اجلعيتاويطب داخليبيار حداد8

حمافظة بريوت
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العنواناالختصاصاسم الطبيبتسلسل
01/66688103/637393داراي الشوف امراض العني وجراحتهاحممد احلاج1
حسني مشس2

جراحة عامة مع جراحة اجلهاز اهلضمي   والغدد 
الصماء ابملنظار

03/42249603/606913مستشفى الساحل
04/52450603/286586االوتوسرتاد-ضبيه امراض صدريةنبيل اخلوري3
05/45350003/216486الشارع العريض و الضبيه مفرق عوكر- عني الرمانة- مستشفى قلب يسوعجراحة نسائية وتوليداندين القسيس4
03/511932جبيل سنرت لورا- البوشرية قرب كنيسة مار تقالجراحة العظم واملفاصل والعامود الفقريجوزيف خليل5
01/69399771/997355شارع الزرازير- نيو روضةعلم النفسي العيادي واملرضيريتا حسون عطاهلل6
01/49902303/209023مستديرة املكلس-سن الفيلجهاز عصيب دماغ وأعصابشاكر مخيس7
70/723471صوفر الشارع العام طب عامشهناز اجلردي8
01/55407403/781423شارع معوض- الشياحاألمراض اجللديةسهيل عبدهللا9

04/40428103/242673الشارع الرئيسي- انطلياسجراحة عامةسليم مغامس10
303/62340971/769882ط-سنرت غاريوس- عني الرمانة شارع بيار اجلميلعلم التغذية واحلمية البشريةران ابو مراد11
03/972884مستشفى قلب يسوعجراحة اورام و مسنة- جراحة عامة حيدر انصر12
71/818593مار روكز– احلازمية امراض العني و جراحتهاايرا اخلوند13
03/258861مار روكز– احلازمية جراحة نسائية و توليدالياس لطفي14
03/91114505/451100مستشفى سان شارل–الفياضية جراحة مسالك بوليةشادي واكد15
03/94255201/272780شارع كنج  - الغبريي صحة عامةعبدهللا كنج16
03/316400و مستشفى اللبناين الكندي و ابو جوده- مستشفى هارون امراض التورم اخلبيثمحيد دعبول17
71/394291الشويفات الطريق العام فوق حراجلي غروبطب االطفالانئلة عوده18
81/74446401/472537الشويفات الطريق العام فوق حراجلي غروبامراض  االنف و االدن واحلنجرةحسني حبيش19
03/61131704/719595انطلياس حارة الغوارنة ملك رايشيامراض وجراحة الكلي واملسالك البوليةمسري كرمي20
301/84164470/359500الغبريي مقابل بنك لبنان و املهجر بناية شاهني ط امراض و جراحةالعنيجالل احلاج حسني21
Polyclinic Rayess 01/89587870/185651بكفيا -Polyclinic st ritaسد البوشرية شارع الصيغة طب اطفالجوسلني غنيمة22
71/47736601/490491سنرت مارك مستديرة احلبتور ومستشفى ابو جودهجراحة الدماغ و االعصابانطونيوس احللو23
03/301427محاان املركز الطيب- عني الرمانة قرب الدفاع املدينجراحة عامة مع جراحة اجلهاز اهلضمييوسف جورج صعب24
71/322234جبيل شارع املكبوسة و مستشفى سيدة لبنانامراض العني و جراحتهاربيع حرب25
03/19208001/291001عني الرمانة بنك الريف و مستشفى قلب يسوع و مستشفى سان تريزجراحة العظام واملفاصلروي ملحم عيد26
03/39524801/900003شارع احلكمة - جديدة املنتعقم- جراحة نسائية و توليد ندمي الليطاين27
70/83362701/900003شارع احلكمة - جديدة املنتجهاز هضميجمد الرستم28

حمافظة جبل لبنان
هاتف



العنواناالختصاصاسم الطبيبتسلسل
07/24077603/857826داراي الشوف الشارع العامامراض القلب و الشراينيوسام عامر29
03/984862مستشفى سان جورج احلدثامراض الكلى و الضغط و االمراض الداخليةسناء شاكر محاده30
09/21693603/028067مستشفى ابو جوده- ذوق مكايل شارع اخلروبة طب اطفال و حديثي الوالدةرميا حزوري31
81/710776عاليه طريق ابب الرجم- عبيه صحة عامة و جراحة عامةمروان محزة32
70/641687نزلة العموري-حارة حريكامراض جرثومية و معديةامل محية33
03/748807احلدث شارع الدابس قرب كنيسة مار الياسعلم النفسي العيادي واملرضيدالني ابسط34
70/999797بئر العبد مقابل القرض احلسن- الطيونة بدارو شارع سامي الصلح امراض القلب و الشراينيعامر شيت35
78/900490كالريي مسعان-الشياح-بعبداأتهيل النفسي احلركيدانه احلسيين36

حمافظة جبل لبنان
هاتف



العنواناالختصاصاسم الطبيبتسلسل
71/99208907/753044صيدا شارع النجاصةجراحة العظم و املفاصلضاهر البلبل1
03/119855جزينطبيب اطفالالياس رحيم2

العنواناالختصاصاسم الطبيبتسلسل
03/66354907/762707ميفدون الشارع العام- النبطية امراض  االنف و االدن واحلنجرةرائد رطيل1

العنواناالختصاصاسم الطبيبتسلسل
08/54764076/118150الطريق العام– شتورا امراض العني وجراحتهاعلي امحد امحد1
08/80251803/265912املنارة-زحلةجراحة عامة وطب شرعيبديع ابو رجيلي2
08/80760903/209023مقابل الضمان- زحلةجهاز عصيب دماغ وأعصاب  شاكر مخيس3
08/50821803/723728الطريق العام-بيت شاماجراحة العظمامحد علي سلمان4
حسني مشس5

جراحة عامة مع جراحة اجلهاز اهلضمي و الغدد 
الصماء ابملنظار

03/42249603/606913سنرت مشس- شتورا
08/90160903/788477اوتسرتاد رايق بعلبك مفرق متننيانف ،اذن،حنجرة و جراحتهااكرم امحد قاسم6

العنواناالختصاصاسم الطبيبتسلسل
03/269593مستشفى دار الشفاء قسم العياداتجراحة العظموسيم علي علوان1
03/984862مستشفى االسالمي اخلاصامراض الكلى و الضغط و االمراض الداخليةسناء شاكر محاده2
06/44388803/972884 طابق خامسTripolis center-طرابلس جراحة اورام و مسنة- جراحة عامة حيدر انصر3
06/44388803/846863 طابق خامسTripolis center-طرابلس امراض الدم و التورم اخلبيثامل انصر4
06/95191503/790481اميون الكورة قرب مدرسة القديسة  تريزاي جراحة نسائية و توليدنعيم العجمي5
06/95010771/884888اميون الكورة قرب مدرسة القديسة  تريزاي طب اطفالكريستل العجمي6

حمافظة النبطية

هاتف

هاتف

هاتف

هاتف

حمافظة الشمال

حمافظة البقاع

    حمافظة اجلنوب


