اجلمهوريـ ـ ـ ـ ــة اللبنانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وزارة الداخلية والبلدايت

املديرية العامة لألمن العام

األطباء )صحة عامة -اختصاص(

املتعاقد معهم للعام 2020

تسلسل
1
2
3
4
5
6
7
8

اسم الطبيب

كرميان غزال
حممد احلاج
جالل احلاج حسني
سناء شاكر محاده
بشرى احلاج
امل انصر
الياس رحيم
بيار حداد

االختصاص

جراحة نسائية و توليد
امراض العني وجراحتها
امراض و جراحة العني

امراض الكلى و الضغط و االمراض الداخلية

توليد و جراحة نسائية
امراض الدم و التورم اخلبيث
طبيب اطفال
طب داخلي

حمافظة بريوت

العنوان
بربور مقابل مؤسسة خمزؤمي
الرببري -شارع األوزاعي -قرب صيدلية دعبول
مستشفى بريوت التخصصي للعيون
احلمرا نزلة اجلامعة االمريكية BLUE BLDط3
شارع بشارة اخلوري
مستشفى بريوت نوفل  -اجلناح
االشرفية شارع اوغست ابشا اديب
االشرفية قرب مستشفى اجلعيتاوي

هاتف

03/231163
01/666881
01/841644
03/984862
76/804768
03/119855
71/177768

01/655574
03/637393
70/359500
01/370399
03/846863

تسلسل
1

اسم الطبيب
حممد احلاج

2

حسني مشس

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

نبيل اخلوري
اندين القسيس
جوزيف خليل
ريتا حسون عطاهلل
شاكر مخيس
شهناز اجلردي
سهيل عبدهللا
سليم مغامس
ران ابو مراد
حيدر انصر
ايرا اخلوند
الياس لطفي
شادي واكد
عبدهللا كنج
محيد دعبول
انئلة عوده
حسني حبيش
مسري كرمي
جالل احلاج حسني
جوسلني غنيمة
انطونيوس احللو
يوسف جورج صعب
ربيع حرب
روي ملحم عيد
ندمي الليطاين
جمد الرستم

االختصاص
امراض العني وجراحتها
جراحة عامة مع جراحة اجلهاز اهلضمي والغدد

حمافظة جبل لبنان

العنوان
داراي الشوف
مستشفى الساحل

الصماء ابملنظار
ضبيه -االوتوسرتاد
امراض صدرية
مستشفى قلب يسوع -عني الرمانة -الشارع العريض و الضبيه مفرق عوكر
جراحة نسائية وتوليد
البوشرية قرب كنيسة مار تقال -جبيل سنرت لورا
جراحة العظم واملفاصل والعامود الفقري
نيو روضة -شارع الزرازير
علم النفسي العيادي واملرضي
سن الفيل-مستديرة املكلس
جهاز عصيب دماغ وأعصاب
صوفر الشارع العام
طب عام
الشياح -شارع معوض
األمراض اجللدية
انطلياس -الشارع الرئيسي
جراحة عامة
عني الرمانة شارع بيار اجلميل -سنرت غاريوس-ط3
علم التغذية واحلمية البشرية
مستشفى قلب يسوع
جراحة عامة  -جراحة اورام و مسنة
احلازمية – مار روكز
امراض العني و جراحتها
احلازمية – مار روكز
جراحة نسائية و توليد
الفياضية –مستشفى سان شارل
جراحة مسالك بولية
الغبريي  -شارع كنج
صحة عامة
مستشفى هارون  -و مستشفى اللبناين الكندي و ابو جوده
امراض التورم اخلبيث
الشويفات الطريق العام فوق حراجلي غروب
طب االطفال
الشويفات الطريق العام فوق حراجلي غروب
امراض االنف و االدن واحلنجرة
انطلياس حارة الغوارنة ملك رايشي
امراض وجراحة الكلي واملسالك البولية
الغبريي مقابل بنك لبنان و املهجر بناية شاهني ط 3
امراض و جراحةالعني
سد البوشرية شارع الصيغة -Polyclinic st ritaبكفيا Polyclinic Rayess
طب اطفال
سنرت مارك مستديرة احلبتور ومستشفى ابو جوده
جراحة الدماغ و االعصاب
عني الرمانة قرب الدفاع املدين -محاان املركز الطيب
جراحة عامة مع جراحة اجلهاز اهلضمي
جبيل شارع املكبوسة و مستشفى سيدة لبنان
امراض العني و جراحتها
عني الرمانة بنك الريف و مستشفى قلب يسوع و مستشفى سان تريز
جراحة العظام واملفاصل
جديدة املنت -شارع احلكمة
جراحة نسائية و توليد  -عقم
جديدة املنت -شارع احلكمة
جهاز هضمي

هاتف
03/637393 01/666881
03/422496

03/606913

04/524506
05/453500
03/511932
01/693997
01/499023

03/286586
03/216486

01/554074
04/404281
03/623409
71/818593
03/258861
03/911145
03/942552
03/316400
71/394291
81/744464
03/611317
01/841644
01/895878
71/477366
03/301427
71/322234
03/192080
03/395248
70/833627

71/997355
03/209023
70/723471
03/781423
03/242673
71/769882
03/972884
05/451100
01/272780
01/472537
04/719595
70/359500
70/185651
01/490491
01/291001
01/900003
01/900003

تسلسل
29
30
31
32
33
34
35
36

اسم الطبيب
وسام عامر
سناء شاكر محاده
رميا حزوري
مروان محزة
امل محية
دالني ابسط
عامر شيت
دانه احلسيين

االختصاص
امراض القلب و الشرايني

امراض الكلى و الضغط و االمراض الداخلية

طب اطفال و حديثي الوالدة
صحة عامة و جراحة عامة
امراض جرثومية و معدية
علم النفسي العيادي واملرضي
امراض القلب و الشرايني
أتهيل النفسي احلركي

حمافظة جبل لبنان

العنوان
داراي الشوف الشارع العام
مستشفى سان جورج احلدث
ذوق مكايل شارع اخلروبة  -مستشفى ابو جوده
عبيه  -عاليه طريق ابب الرجم
حارة حريك-نزلة العموري
احلدث شارع الدابس قرب كنيسة مار الياس
الطيونة بدارو شارع سامي الصلح  -بئر العبد مقابل القرض احلسن
بعبدا-الشياح-كالريي مسعان

هاتف
03/857826 07/240776
03/984862
03/028067 09/216936
81/710776
70/641687
03/748807
70/999797
78/900490

حمافظة اجلنوب
تسلسل
1
2

اسم الطبيب
ضاهر البلبل
الياس رحيم

االختصاص
جراحة العظم و املفاصل
طبيب اطفال

تسلسل

اسم الطبيب

االختصاص

1

رائد رطيل

امراض االنف و االدن واحلنجرة

تسلسل
1
2
3
4

اسم الطبيب
علي امحد امحد
بديع ابو رجيلي
شاكر مخيس
امحد علي سلمان

5

حسني مشس

االختصاص
امراض العني وجراحتها
جراحة عامة وطب شرعي
جهاز عصيب دماغ وأعصاب
جراحة العظم
جراحة عامة مع جراحة اجلهاز اهلضمي و الغدد

6

اكرم امحد قاسم

تسلسل
1
2
3
4
5
6

اسم الطبيب
وسيم علي علوان
سناء شاكر محاده
حيدر انصر
امل انصر
نعيم العجمي
كريستل العجمي

الصماء ابملنظار
انف ،اذن،حنجرة و جراحتها

االختصاص
جراحة العظم

امراض الكلى و الضغط و االمراض الداخلية

جراحة عامة  -جراحة اورام و مسنة
امراض الدم و التورم اخلبيث
جراحة نسائية و توليد
طب اطفال

العنوان
صيدا شارع النجاصة
جزين

حمافظة النبطية

العنوان

النبطية  -ميفدون الشارع العام

حمافظة البقاع

العنوان
شتورا – الطريق العام
زحلة-املنارة
زحلة -مقابل الضمان
بيت شاما-الطريق العام

هاتف
07/753044 71/992089
03/119855

هاتف
03/663549

07/762707

هاتف
76/118150 08/547640
03/265912 08/802518
03/209023 08/807609
03/723728 08/508218

شتورا -سنرت مشس

03/422496

03/606913

اوتسرتاد رايق بعلبك مفرق متنني

08/901609

03/788477

حمافظة الشمال

العنوان
مستشفى دار الشفاء قسم العيادات
مستشفى االسالمي اخلاص
طرابلس  Tripolis center-طابق خامس
طرابلس  Tripolis center-طابق خامس
اميون الكورة قرب مدرسة القديسة تريزاي
اميون الكورة قرب مدرسة القديسة تريزاي

هاتف
03/269593
03/984862
03/972884 06/443888
03/846863 06/443888
03/790481 06/951915
71/884888 06/950107

