
 
 

 

 

   المستشفيات

 رقم الهاتف  العنوان  المستشفى 

 بيروت 

 830000-01 الجناح مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي

فقط لتحويل حاالت حديثي   ( مستشفى الكرنتينا الحكومي  
 )الوالدة والعناية الفائقة لالطفال

 442105 -01 الدورة  

 636000 -01 بيروت طريق  الجديده   المقاصد  مستشفى

 جبل لبنان 

 831630-09 كسروان  -  جونية مستشفى سيدة لبنان، جونية

 509001-05 الشوف  مستشفى عين وزين

 970777-07 الشوف  مستشفى اقليم 

 710224-04 المتن -جل الديب مستشفى الصليب 
04-710230 

03-397280-1-2 

 البقاع 

 370470-08 بعلبك  فى بعلبك الحكومي تشمس

 591503/4-08 العقبة  -راشيا الوادي   الحكومي الوادي راشيا فى تشمس

 645916/8-08 خربة قنافار  الحكومي  خربة قنافار مستشفى

 660101-08 جب جنين شفى حامد فرحات مست 
03-959279 

 543150-08 تعلبايا زحل ه   مستشفى البقاع

 620 340 -08  س دوري -بعلبك  مستشفى دار  األمل  الجامعي

 300 901 08 رياق مستشفى رياق 

  651738-08 مشغرة مستشفى مشغرة  الحكومي  - فقط لحاالت كوفيد-١٩
للطوارئ   650547 -08   

 225312-08 الهرمل   مستشفى الهرمل الحكومي

 طالبي اللجوء والالجئينجميع ل تفيا مستش الئحة ال

  )للتغيير  قابلة الالئحة هذه) في لبنان 

 

 2021نيسان 

 2018   

 

 



 
 : ستكير نك  (NEXtCARE)ب  لتصإ

 فىالمستش  دخولإلى  طارئة ت بحاجة إذا كن  -

 فوضية وشركائها المالمدعومة من قبل فيات مستشلالستعالم عن ال -

 7/7ساعة  24  01504020 ر: الخط الساخن ل نكستكي

 

 الشمال 

 351670-06 عكار، القبيات مستشفى سيدة السالم 

 200 428 -06 ، لساب طر  الحكومي    سوان أورانج  مستشفى

 385300-06 طرابلس، القبة  ي لحكوما  بلسراط  شفىت سم

والعناية  )حاالت حروق    المستشفى السالم 
 فقط(    الفائقة لالطفال

 411700-06 طرابلس، البحصاص 

 411750-06 المنيهطرابلس،  مستشفى الخير 

 463933-06 ,464213-06 المنيهطرابلس،  لمنية الحكومي مستشفى ا

-06 طرابلس  ان الحن  فىمستش 005272  

سيدة زغرت ا -فقط حاالت  القلب فىمستش
 واألمراض العصبية 

 575 660 06 زغرت ا

 694455-06 ,693944-06 عدبل  -حلبا مستشفى حلبا الحكومي 

 065 865 -06 حرار -عكار   مستشفى خلف الحبتور

 الجنوب 

فقط  لحاالت  كوفيد-   -مستشفى صيدا الحكومي
١٩ 

 722130-721606/07-07 صيدا عين الحلوة، 

 222024-222023/07-07 مفرق مغدوشة  عي مستشفى الرا

 723900-723700/07-07 الهاللية, صيدا مستشفى قصب 

 344423-07 لحوش ا -ماليج شبر -صور المستشفى اللبناني اإليطالي 

 766888-07 كفر جوز -الطريق العام النبطية الحكومي  مستشفى

 000 452-07 بنت جبيل  مستشفى بنت جبيل  الحكومي 

 831033-07 جديدة مرجعيون  مستشفى مرجعيون الحكومي 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enLB868LB868&sxsrf=ALeKk01tbU2liRL1uHj_L4wI4m3CmZP8OA%3A1608737235999&ei=02HjX5q7PLiN1fAPqOSt6As&q=bint+jbeil+governmental+hospital&oq=Bent+Jbeil+governmental+hospital&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMg0ILhDHARCvARANEJMCOg0ILhDHARCvARAnEJMCOgYIABAHEB46CAgAEAcQChAeOggIABAIEAcQHlC02AVY5O4FYJT8BWgBcAB4AIABrAGIAeQKkgEEMS4xMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab

