وزارة الصحة العامة
مراكز شبكة الرعاية الصحية االولية

محافظة الشمال
القضاء :طرابلس

العدد15 :

اسم المركز
*طرابلس الصحي المركزي
مركز الزهراء الطبي  -طرابلس
اإليمان -

الميناءⒺ

ابن سينا الصحي
مركز الكرامة

اإلجتماعيⒺ

المؤسسة/االدارة
وزارة الصحة العامة
بلدية طرابلس /
الرابطة الخيرية العلوية
الجمعية الطبية اإلسالمية

هاتف

فاكس

خليوي

الزاهرية  -طرابلس

د .رنا الحسيني

06-423893

06-425428

03-604296

;husseinirana@hotmail.com

العنوان

اسم المسؤول

جبل محسن  -طرابلس

نور الدين عيد

06-380344

06-391236

03-225979

;amd@aica-lb.org

المينا

جهاد فاهمي

06-211770

06-434934

70-211071

هيئة االسعاف الشعبي
جمعية مؤسسات الكرامة

التل  -طرابلس
ساحة النور  -طرابلس

حسام الشامي
امينة كلينك

06-431120
06-430089

جمعية العزم والسعادة
وقف احياء الرحمة

الحدادين
التبانة

بارعة حمد
شوقي شبيب

06-432100
06-380283

وزارة الصحة العامة  /ادارة عامة

القبة  -طرابلس

ناصر عدره

06-385371

06-385374

جمعية العزم والسعادة
جمعية العزم والسعادة

القلمون
الزاهرية

بارعة حمد
بارعة حمد

06-401500
06-432100

جمعية مكارم االخالق االسالمية

ساحة النور  -طرابلس

مالك المصري

06-426322

06-425400
06-425400
06-431434
Ext:41

مركز االخالص الطبي

جمعية المنهج الخيرية

باب التبانة – طرابلس

محمود االحمد

06-394610

مركز الرحمة الخيري القلمون

الجمعية الطبية االسالمية

القلمون – طرابلس

نزيه حبلص

06-400491

مركز البشائر الطبي

جمعية البشائر الخيرية اإلسالمية

مركز الغوث الطبي

جمعية غوث اليتيم والمعاق الخيرية

ابو سمراء – طرابلس
ابي سمراء – ساحة
الشراع

د .هشام سليمان

06-428037

د .باسم عساف

06-440520

الخيريⒺ

والسعادةⒺ

مركز العزم
مركز الرحمة
الرعاية الصحية األولية -
مستشفى طرابلس الحكوميⒺ
مركز القلمون الصحيⒺ
مركز الزاهرية التخصصي
الطبيⒺ

مركز المكارم

الصحيⒺ

 Ⓔالمراكز المشاركة في مشروع إعادة تأهيل الرعاية الص ّحية األ ّوليّة نحو التغطية الص ّحية الشاملة ()EPHRP
**مراكز متخصصة
* المراكز التي ال تستوفي كامل شروط الرعاية الصحية األولية وتخضع لفترة تجربة لتحسين أوضاعها.
المراكز المشار إليها باللون األزرق هي مراكز لعالج سوء التغذية الحاد عند األطفال.

بريد الكتروني

;basima_asmar@hotmail.com
;jihado_fa@hotmail.com
;ibnsina76@hotmail.com

06-445335

03-646940
03-658086

06-425400

03-358240
71-800200

;center_rahme@live.com

03-801725

;roulahajj@yahoo.com

03-358240
03-358240

;barea.hamad@nmoffice1.com
;barea.hamad@nmoffice1.com
;ariscmasri1@hotmail.com
;makarem.phc@outlook.com
;alekhlas1233@gmail.com

78-876391
71-196498
70-031932
81-791876
76-661747
03-350195
03-624953

;el-karameh@hotmail.com

;barea.hamad@nmoffice1.com

;mostawsaf.k@outlook.com
medical.center24@hotmail.com

samaradibassaf@gmail.com
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العدد5 :

القضاء :زغرتا

المؤسسة/االدارة

اسم المركز
جيهان فرنجية للخدمات اإلنمائية

العنوان

اسم المسؤول

هاتف

فاكس

خليوي

وزارة الشؤون اإلجتماعية

زغرتا

زينة فرنجية

06-660454

منظمة مالطا –
الجمعية اللبنانية لفرسان مالطا

الخالدية

األخت حسنا فنيانوس

06-662040

مركز مزيارة الخيري

نادي شبيبة مزيارة /
بلدية مزيارة

مزيارة

جورج عبدهللا

06-570541

03-422765

مركز الرئيس رينيه معوض

جمعية المساعدات اإلجتماعية

زغرتا

د .مروان علماوي

06-660911

03-329059

مركز بلدية مرياطة القادرية
الصحي االجتماعي

بلدية مرياطة القادرية

مرياطة

وسيم خالد غزال

06-255544

03-500109

الطبي االجتماعي -

الخالديةⒺ

06-669626

بريد الكتروني

03-320631

;isabellemaksissi@gmail.com
;osmkhaldieh@gmail.com
;khalidhealth1@gmail.com
;j.semerjian@ordremalteliban.org
;georgem.abdallah@hotmail.com

70-526192

;janotnasr@gmail.com
;janotmekary@hotmail.com
;elghazal.wassim@gmail.com
;dmmqsh@gmail.com

القضاء :بشري العدد3 :

اسم المركز
مركز حصرون الخيري
Ⓔ

مركز األرز الطبي  -قنات

مركز بشير وأميرة الخوري مرعي
الطبي

العنوان

المؤسسة/االدارة

اسم المسؤول

هاتف

فاكس

خليوي

بلدية حصرون

حصرون

آن ماري عواد

06-590032

06-591270

جمعية األرز الطبية

قنات

ريتا غارانا

06-977230

70-249804
70-476458
03-727778

;hasroundisp@gmail.com
;rita.garana@cedarsmed.org
;younespaty@gmail.com

األبرشية البطريركية المارونية
عن منطقة الجبة

حدشيت

األب طوني اآلغا

06-645643

03-291492

@bachirandamiradispensary
;gmail.com
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**مراكز متخصصة
* المراكز التي ال تستوفي كامل شروط الرعاية الصحية األولية وتخضع لفترة تجربة لتحسين أوضاعها.
المراكز المشار إليها باللون األزرق هي مراكز لعالج سوء التغذية الحاد عند األطفال.

بريد الكتروني
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القضاء :الكورة العدد4 :

اسم المركز
كوسبا الصحي الحكومي
الصحي اإلجتماعي  -بحبوش
النجدة الشعبية -

كفرصارونⒺ

مركز دده الكورة

المؤسسة/االدارة

العنوان

هاتف

اسم المسؤول

خليوي

فاكس

بريد الكتروني

وزارة الصحة العامة /
بلدية كوسبا

كوسبا الكوره

د .ميشال خوري

06-511900

جمعية انعاش القرى الخمس

بحبوش

ندى اسماعيل

06-950344

03-707335
76-161201

كفرصارون الكورة

لوريس فياض

06-651088

03-026380

;spl.kfarsaroune@hotmail.com

دده  -الكورة

كوثر األيوبي

06-405338

70-557732

centre-salah-alddin@outlook.com

جمعية النجدة الشعبية /
بلدية كفرصارون
الجمعية الطبية األسالمية

06-510016

03-408208

;kousbamedicalcenter@hotmail.com
;www.markaztobi@outlook.com

القضاء :البترون العدد1 :

اسم المركز
الرعاية الصحية األولية  -مستشفى
تنورين الحكومي

المؤسسة/االدارة
وزارة الصحة العامة  /ادارة
عامة

العنوان
تنورين

اسم المسؤول
د .وليد حرب

هاتف
06-520555
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فاكس

خليوي

بريد الكتروني
;tan.hosp@hotmail.com
;mireillehaykal123@gmail.com
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