
دوام العمل أ�ام العمل القضاء المحافظة ركز رقم هاتف الم اسم المركز #
7:30-11:00 االثنین-الخمیس بیروت بیروت 01/830000 الرعایة الصحیة األولیة مستشفى رفیق الحریري الجامعي الحكومي 1
7:00-12:00 االثنین-الجمعة بعبدا 05/957000 مستشفى مستشفى جبل لبنان 2
8:00-15:00 االثنین واالربعاء بعبدا 05/360555 مستشفى الجبل 3
8:00-15:00 االربعاء، الخمیس ، الجمعة بعبدا 05/453500 مستشفى مستشفى القلب االقدس 4
8:00-15:00 االثنین-الجمعة بعبدا 05/848343 مستشفى مستشفى الساحل 5
8:00-16:00 االثنین-الجمعة بعبدا جبل لبنان 05/544000 مستشفى مستشفى بھمن 6
8:00-14:00 االثنین-السبت بعبدا 05/488070 الرعایة الصحیة األولیة مستوصف عامل- حي السلم 7
9:00-15:00 االثنین-الجمعة عالیھ 05/554264 مستشفى مستشفى اإلیمان 8
8:00-13:30 االثنین، الثالثاء، االربعاء المتن 04/712111 مستشفى مستشفى مركز الشرق االوسط الصحي 9
8:30-15:30 االثنین-الجمعة المتن 01/682666 مستشفى مستشفى ومركز بلفوالطبي 10
8:00-14:00 االثنین-الجمعة المتن 01/441888 مستشفى مستشفى اللبناني – الكندي 11
8:30-16:30 الثالثاء والجمعة الشوف 81/903891 الرعایة الصحیة األولیة مركز عینوزین 12
8:00-14:00 االثنین-الجمعة الشوف 07/971222 الرعایة الصحیة األولیة المركز الصحي سبلین 13
8:00-14:00 االثنین-الجمعة كسروان 09/857300 مستشفى مستشفى كسروان الطبي 14
9:00-15:00 االثنین-الجمعة جبیل 09/405985-6 مستشفى مستشفى قرطبا الحكومي 15
9:00-14:00 االثنین-الجمعة بعبدا 01/833131 مركز طبي مركز النقاء الطبي 16
8:00-14:00 االثنین والثالثاء بسكنتا 04/288660 الرعایة الصحیة األولیة مستوصف الدكتور ودیع الحاج الخیري 17
8:00-16:00 -الجمعة � االثن�� طرابلس 06/431400 مس�ش�� �  الني�� مس�ش�� 18
8:00-15:00 -الجمعة � االثن�� طرابلس 06/201262 مس�ش��  االسال�� مس�ش�� 19
8:00-12:00 ر�عاء، الجمعة ، اال � االثن�� زغرتا الشمال 06/660575 مس�ش�� رتا الجام�� زغ  س�دة  مس�ش�� 20
8:00-13:00 ر�عاء الثالثاء و اال كورة 06/930981 مس�ش��  ال�ورة مس�ش�� 21
9:00-16:00 ر�عاء، الجمعة ، اال � االثن�� كورة 06/930250- ext:7776 مس�ش�� جامعة ال�لمند- ال�ورة 22
8:00-16:00

�
يوم�ا ضنیھ 06/241123 رعا�ة الصح�ة األول�ة ال  رعا�ة الصح�ة ركز الض��ة لل م 23

9:00-16:00 -الجمعة � االثن�� بشري 06/671357 مس�ش�� ي الحكو�� �� �  مس�ش�� 24
المنیھ 06/463933 مس�ش��  المن�ه الحكو�� مس�ش�� 25

8:00-15:00 ر�عاء، الجمعة ، اال � االثن�� عكار عكار 06/690455 مس�ش�� �
ركز اليوسف االس�شفا�� م 26

8:00-17:00 -الجمعة � االثن�� عكار 06/870197 رعا�ة الصح�ة األول�ة ال ي - وادي خالد ركز المقاصد الخ�� م 27
8:00-14:00 -الجمعة � االثن�� عكار 06/370047 رعا�ة الصح�ة األول�ة ال رقا�ل  – ب � ركز اإلرشاد الط�� م 28
8:00-15:00 -الجمعة � االثن�� عكار 06/471303 رعا�ة الصح�ة األول�ة ال �  -  ب�ن�� � ركز اإل�مان الط�� م 29
8:00-16:00 -الس�ت � االثن�� عكار 26/830664 رعا�ة الصح�ة األول�ة ال  االجتما�� ة الص�� �� ركز الب م 30
8:00-14:30 -الجمعة � االثن�� مرجعیون 07/831033 مس�ش�� رجعيون الحكو��  م مس�ش�� 31
8:00-14:00 -الجمعة � االثن�� مرجعیون نبطیھ 07/866102 مس�ش�� ركز الخدمات اإلنمائ�ة - م�س الج�ل م 32
8:00-15:00 ،الثالثاء، الخم�س، الجمعة � االثن�� نبطیھ رعا�ة الصح�ة األول�ة 2- 07/760151 ال  - الن�ط�ة - الهيئة الصح�ة االسالم�ة راء الص�� زه ركز ال م 33
8:00-15:00 -الجمعة � االثن�� حاصبیا 07/550159 مس�ش��  حاص��ا الحكو�� مس�ش�� 34
8:00-14:00 -الس�ت � االثن�� حاصبیا 07/550445 رعا�ة الصح�ة األول�ة ال  جرفا الص�� � ركز ع�� م 35
8:00-15:00 -الجمعة � االثن�� بنت جبیل 07/385454 رعا�ة الصح�ة األول�ة ال  - الهيئة الصح�ة االسالم�ة �ج قالو�ه الص�� ركز ب م 36
8:00-15:00 -الجمعة � االثن�� صیدا 07/723888 مس�ش��  حمود مس�ش�� 37
8:00-14:00 -الجمعة � االثن�� صیدا 07/443200 مس�ش��  عالء الدين مس�ش�� 38
8:00-15:00 -الجمعة � االثن�� صور 07/431156 رعا�ة الصح�ة األول�ة ال عي��ت - الهيئة الصح�ة االسالم�ة 39
8:00-14:00 ر�عاء -اال � االثن�� صور الجنوب 07/343700 مس�ش��  حرام مس�ش�� 40
8:00-16:00 ,الثالثاء,الجمعة � االثن�� � ال�قاع الغر�� ال�قاع 08/651738 مس�ش�� رة الحكو��  مشغ مس�ش�� 41
8:00-13:00 ر�عاء، الجمعة ، اال � االثن�� زحله 08/544022 مس�ش��  شتورة مس�ش�� 42
8:00-15:00 االثنین-الجمعة بعلبك 08/305500 رعا�ة الصح�ة األول�ة ال ركز مقنه الهيئة الصح�ة االسالم�ة-م 43
9:00-14:00 االثنین-الجمعة بعلبك بعلبك-الھرمل 08/372682 مس�ش�� ر�ان-�عل�ك   مس�ش�� 44
8:00-15:00 -الس�ت � االثن�� بعلبك 08/911243 رعا�ة الصح�ة األول�ة ال  التحتا الص�� � ركز تمن�� م 45
9:00-15:00 االثنین-الجمعة بعلبك 01/030343 رعا�ة الصح�ة األول�ة ال رسال رعا�ة الصح�ة االول�ة-ع ركز اال�مان لل م 46
8:00-15:00 االثنین-الجمعة الھرمل 71/454191 رعا�ة الصح�ة األول�ة ال ركز البتول الص�� م 47
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