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العنواناالختصاصاسم املختربتسلسل
01/56622203/232774شارع مار لويز– االشرفية دم و اشعةسان مارك مركز طيب وتشخيصي راكوبيان وشركاه1
01/380045بناية هيالنة- سامي الصلح- بريوتدم واشعةمركز الطب النووي2
01/66688103/637393بناية العرب- سينما سلوى– الرببري اشعةم.م.شركة سريمجيد ش3
01/31912201/705638فوق بوظة بشري1بناية شحادة ط– مار الياس دم واشعةمركز مار الياس الطيب4
01/38891171/655225شارع سامي الصلح- بداروأشعةل.م.شركة بولفار مديكال سنرت ش5
01/30667803/038198املصيطبة شارع بشري جنبالطدم واشعةMidtown Medical Center.م.م.مركز وسط املدينة الطيب ش6
501/99123801/991231الباشورة بناية املركزية ط - بريوت أشعةمركزية كلينيك7

اهلاتف
حمافظة بريوت

املختربات الطبية 
2020املتعاقدة للعام 

شركة بيوتك للمواد واملعدات الطبية
اهلاتفاسم املخترب

اجلمهوريــــــــــة اللبنانيــــــــــــــــــــــة 
وزارة الداخلية والبلدايت 
املديرية العامة لألمن العام 



العنواناالختصاصاسم املختربتسلسل
1

-ل.م.ش– مركز االســـــــــــــــتقصاءات التشـــــــــــــــــــخيصية والتصوير الشعاعي الطيب 
CEDIMسدمي 

01/29310003/477847سنرت ابراج– فرن الشباك دم و اشعة

01/380850طريق صيدا القدمية مقابل بريوت مولدم و اشعةPerfect-Medical-Laboratory-&X- Ray بريفكت2
04/71313103/300240برماان-االوتسرتاد احلمرا– جل الديب دم واشعةخمتربات الدكتور انطوان اهلندي3
09/54388803/663389االوتسرتاد- جبيل دم و أشعةل.م.شركة نوفل ميديكال كوربورشن ش4
01/29100303/373729الشياح عني الرمانة مستديرة الدفاع املديندم و اشعةم.م.املركز الطيب اللبناين الكندي ش5
01/38474703/575589عني الرمانةاسنانعبدو منصور اخلوري6
05/55209003/857201عاليه مقابل اوتيل جبيلياشعة.م . م. فور دي ش7
voie 1309/54189103/737199– جبيل دم و اشعةمؤسسة بولس عيسى-خمتربسان بول الطيب8
01/68731203/601787شارع كميل مشعون- الدكوانةاسنان وتقوميروين مارون اخلوري9

09/44042703/266852البوار شارع مار تقالدمخمتربات مار شربل10
03/64445305/923229بعبدا كريستال ابالسدم و اشعة(مركز صحة قلب املرأة)يدان 11
01/55757503/618828بولفار هادي نصرهللا- املشرفيةدم وأشعةم.م.املركز الطيب احلديث ش12
03/87981609/639321جونيه ساحل علمادمخمترب شالال-طانيوس جوزيف شالال13
BBAC70/92628805/441241الشويفات طريق صيدا قرب دمم.م.املركز الطيب املتحد ش14
07/92066903/776594طريق جدرا- برجا دمخمتربات احلاج للتحاليل الطبية15
07/24338003/770752مفرق شحيم- دارايدم(غازي حممد ايسني)-خمتربات ايسني للتحاليل الطبية16
03/75854805/502992بقعاات الشوف الشارع العام دم وأشعةمركز التشخيص الطيب17
09/83131803/848166شارع سوبر ماركت فهد- جونيةدم وأشعةإيلي طالب الطيب. مركز د18
05/455101قرب مستشفى سان شارل- بعبداسكري وتالسيميامركز الرعاية الدائمة19
01/54573303/845875شارع حسن كنج-الغبرييدمخمتربات الشياح للتحاليل الطبية20
01/54573303/845875شارع حسن كنج- الغبريياشعة(فؤاد صالح رحيان)مركزالرحيان الطيب للتصوير الشعاعي 21
07/92250403/582553الشارع العام- برجااشعة مركزالتصوير الشعاعي الرقمي احلديث برجا22
05/47098605/470987احلدثدم و اشعة(عيادات طبية ابختصاصات خمتلفة)اجلامعة اللبنانية 23
01/38550903/267123شارع وديع نعيم- عني الرمانةاسنانطوين اميل ايب راشد24
07/97277703/718121الشارع العام– مزبود اشعةم.م.مركز االقليم للتشخيص الطيب ش25
05/43717803/730379طريق صيدا القدمية- الشويفاتدم وأشعةSHOUEIFAT MEDICAL CENTER-مركز الشويفات الطيب 26
01/54395903/874129الشياح قرب كنيسة مار خمايلأسنان وتقوميORTHOLEADER LAB- حسن سعيد شقري27

اهلاتف
حمافظة جبل لبنان



العنواناالختصاصاسم املختربتسلسل
01/69618003/114180السبتية شارع الفردوساسنانCHARLOCRYL DENTAIREشارلو كريل دانتري 28
04/523883انطلياس مقابل كنيسة مار الياسدم(د غسان جوزيف احلالق)خمتربات سانت ايلي الطبية 29
05/80420470/048760خلدة الشارع العاماشعةأهيد مديكال غروب ش م ل30
31

Damour Medical Center -SARL- مركز الدامور الطيب
.م.م.ش

05/60360370/928013الدامور الطريق الرئيسيدم وأشعة

32St Joseph Medical Center

IRM(3-1.2 
TESLA)-

PETSCAN-
OSTEODENSI

TOMETRIE

01/613616/7/8Fax:01/613619مقابل اوتيل ديو-اشرفية

.م.م.مركز التشخيص االمريكي ش33
-النظائر املشعة

نقل دم-دم-أشعة
ملك كاردن -نزلة السفارة الكويتية-اجلناح

سييت
03/99928701/855544

.ل.م.شركة اكسربت ميديكال دايغنوستيكس ش34
-النظائر املشعة

نقل دم-دم-أشعة
04/4535661ط سفلي-الساحة-املنصورية املنت

حمافظة جبل لبنان
اهلاتف



العنواناالختصاصاسم املختربتسلسل
70/69601107/741207الشارع العام- صوردمخمتربات سرور للتحاليل الطبية1
07/75202703/263090شارع السراي– صيدا دمشركة خمتربات االمان للتحاليل الطبية2
07/74167003/025646شارع الرمل– صور دمرولوكا ستيفان علويه3
07/35130970/445781جل البحر- صوردم وأشعةم.م.شركة مركز املشرق للتشخيص الطيب ش4
03/36288407/741820العباسية جل البحر-صوردمخمتربات دلتا للتحاليل الطبية5
03/31590207/742185صور طلعة االسرتاحة بناية اخلضرادمحسن منر علوية-خمترب علوية6

دم وأشعةم.م. شSMS-مركز اخلدمات الطبية املتخصصة7
حي الدكرمان اجتاه مدرسة الراهبات -صيدا

سنرت هاشم
07/755271

8DR S LAB71/399397الشارع العام-تبنني-بنت جبيلدم
76/000359خلف جبل عامل-العباسية-صوردمخمتربات املدينة للتحاليل الطبية9

العنواناالختصاصاسم املختربتسلسل
07/76810303/592467النبطية التحتادمحممد علي جابر-ألفا للتحاليل الطبية1
07/76450603/579197الساحة العامة- النبطيةدمامنة حممد جواد فرحات-خمتربات السالم2
07/53086903/902937حبوش الشارع العامدمخمتربات فوعاين الطبية3
07/76974803/407229قرب احلسينية-النبطيةدماتمر احلديثة.خمتربات د4
07/76403403/285482الساحة- النبطيةدمخمتربات الشفاء للتحاليل الطبية5
07/47009707/470109حي الصنوبر– عني ابل اشعة-دممطرانية صور املارونية-خمترب مركز العناية الطيب االجتماعي عني ابل6
07/76574403/215213حي البياض- النبطيةدمJMCمركز جاد الطيب 7
07/76574403/215213حي البياض- النبطيةاشعةBMCاببل الطيب 8
103/378634مركز االطباء ط- النبطية التحتا اشعةم.م.ش (أس دي أند كو)شركة صباح دايغنوس سنرت أند كو 9

                                        

اهلاتف

حمافظة النبطية
اهلاتف

حمافظة اجلنوب



العنواناالختصاصاسم املختربتسلسل
08/34098103/724758اوتسرتاد بعلبك– بريتال دموائل حممد حسن-اليف الب1
08/82500003/699118حوش االمراء– زحلة أشعةmccأشعة - شركة مركزالعناية الطبية 2
08/62052076/020025الطريق العام - عنجردمابراهيم انيف خليل-خمتربات اخلليل3
08/37064903/716072شارع احلجار- بعلبك دمخمترب اجلمال للتحاليل الطبية4
08/82500003/491956االوتسرتاد– زحلة دمخمترب- زحلة–مركز العناية الطبية 5
08/54761003/770386الطريق العام- شتورةدم وأشعةHDC- م.م.مركز التشخيص الصحي ش6
08/80601570/111582قرب الصيدلية الوطنية– زحلة دمخمترب البقاع الطيب7
08/66110270/116183مفرق كامد االلوز– جب جنني دمخمترب علوان للتحاليل الطبية8
08/80923578/809235زحلة حوش االمراءدمحنني عادل الكيال- خمتربات الكيال الطبية 9

08/66342708/663428جب جنني الشارع العام دم وأشعةADC.م.م.مركز التحاليل و التشخيص الصحي ش10
08/51332008/513321تعنايل الشارع العامدم وأشعة(مركز احلريري الطيب)Nafela Foundationمجعية انفلة اخلريية 11
08/66069403/264545جب جنني الشارع العام دم وأشعةإبدارة الدكتور حيي مشس- خمتربات الرايض الطبية 12

حمافظة البقاع
اهلاتف



العنواناالختصاصاسم املختربتسلسل
06/74222203/878775الشارع احلددي– البرتون دمايلي طنوس طالب1
06/74499970/744999الشارع العام– البرتون دمم.م.شركة خمتربات داغر الطبية احلديثة ش2
06/69469170/204980الشارع العام– حلبا دمربيع محد الصمد3
03/10499906/445455شارع املعرض- طرابلسدمخمترب عازار للتحاليل الطبية4
06/690713الشارع العام- حلبادموسام رايض منصور-خمترب الدكتور منصور5
06/55546603/228233جديدة زغرات(عالج ابألشعة)  ل.م.مركز الشمال للعالج الطيب ش6
06/43524103/684965شارع العجم-الكورةدممروان حممد عدانن األشقر7
06/43003970/427878طرابلسدمخمتربات قاديشا للتحاليل الطبية8
06/51011003/603932كوسبادممسر اسكندر العينايت-خمتربات العينايت9

06/61080906/610320شارع عزمي– طرابلس أشعةحممد حسن اجلسر-خمتربات اجلسر10
06/35090103/744179القبياتدمجوزيف فريفر-خمتربالدكتور فريفر11
12SAINT – LUC-03/29864506/511454كوسبا الكورة الطريق العامدمم.م.شركة الب ميد ش
06/44774703/194373تقاطع عزمي–طرابلس دم حممد عدانن العبدهللاI  LABاي الب 13

14
- مركز طرابلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس احلديث للتصوير الطيب والشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاعي

شريين حممد زين الدين الزين-شريين الضناوي.د
06/44108003/706805شارع مار مارون-طرابلس أشعة

06/691507عكار الشيخ طاابدم و اشعةللخدمات الشاملة-مركز القديس بولس15
06/43301303/229090سنرت عبدو- شارع عزمي أشعة(مركز كنج للتصوير الشعاعي و الطيب)حيي معني الكنج 16
03/17810006/690047الشارع العام-حلبا-عكاراشعةمركز  الدكتور مصطفى امساعيل للتشخيص الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاعي17
06/24292903/014225م صربى-ش العام-كفرشالن-الضنية-طرابلسدمعاهد وليد عبيد18
406/42924203/188576ط-مبىن برج املنال-حي البولفار-طرابلسدمخمترب غامن للتحاليل الطبية19

حمافظة الشمال
اهلاتف


