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دليل االستشفاء
انتساب المحامي ومنسوبيه الى برنامج

التقديمات الصحية واإلستشفائية التابع للنقابة

أوال – شروط االنتساب
يحق للمحامين المسددين اشتراكهم السنوي للنقابة االنتساب إلى برنامج التقديمات الصحية واإلستشفائية 

التابع للنقابة وانتساب أقربائهم وموظفيهم والذين هم على عاتقهم وفقا" للشروط التالية:

المنتسبون الزاميا
يعتبر منتسًبا " إلزاميا"، وفي الدرجة األولى مع فحوصات خارجية، األساتذة المحامون المقيدون في الجدول 

العام والمتدرجون والمتقاعدون المذكورة أسماؤهم على الجداول الموافق عليها من النقابة شرط تسديد 
رسم سنوي وقدره $430، ومن يقرر المتعاقد انتسابه الحقا"، والذين يتقدمون من شركة اإلدارة المعتمدة 

لتعبئة اإلستمارات.

المنتسبون اختياريا
يعتبر المنتسبون إختياريا" كل من يطلب المحامي انتسابه من عائلته )زوج، زوجة، اوالد، احفاد، والدين، 

اشقاء وشقيقات( و/أو موظفي مكتبه أو من هم على عاتقه على انه في حال طلب دخول األحفاد 
يتوجب إدخال والد، والدة وعائلة الحفيد )أي كامل العائلة(، وفي الدرجة التي يختارها بعد إبراز مستند 

يثبت الوظيفة أو يشير إلى صلة من هم على عاتقه، كما يحق للمحامي طلب نقل المنتسبين اإلختياريين 
 المسجلين على إسمه من درجة سابقة إلى درجة أخرى خالل فترة تجديد البطاقة اإلستشفائية في 

السنة القادمة. 

يعتبر منتسًبا إختيارايا" أيضا" كل من يطلب المتعاقد انتسابه من أرامل المحامين المتوفين أو الموقوف 
مزاولتهم أو المشطوب قيدهم وزوجاتهم واوالدهم وأحفادهم ووالديهم  وأشقائهم وشقيقاتهم )مع 

مراعاة ما هو مذكور في الفقرة اعاله(، أو من كانوا سابقا" على عاتق المحامي المتوفي أو الموقوف 
مزاولته أو المشطوب قيده، وكان سبق لهم أن إنتسبوا الى عقد الضمان السابق، حيث ُيحفظ  لهؤالء 

جميعا حق االستمرارّية في اإلنتساب إلى برنامج التقديمات الصحية واإلستشفائية التابع للنقابة، بالشروط 
نفسها التي يتضمنها.
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الزوج أو الزوجة الجديدان
إن إنتساب الزوج او الزوجة الجديدين إلى برنامج التقديمات الصحية واإلستشفائية التابع للنقابة هذا يجب 

أن يحصل خالل 45 يوما" من تاريخ عقد الزواج. يسري ضمان زوجة المحامي أو زوج المحامية وفقا" ألحكام 
هذا العقد وبالشروط نفسها بعد مرور 45 يوما" على تاريخ تقدمه بطلب اإلنتساب، وفقا" ألحكام هذا البند 

وال يعتد بتاريخ قبول المنتسب طلب اإلنتساب هذا.

المولود الجديد
يعتبر المولود الجديد GlobeMed Baby الذي يولد اثناء مدة سريان العقد مشموال" حكما" ببرنامج التقديمات 

الصحية واإلستشفائية التابع للنقابة مهما كانت حالته، وذلك شرط تسديد رسم االنتساب عنه خالل مدة 45 
يوما" من والدته مع وجوب قيام شركة اإلدارة بإبالغ ذوي المولود حديثا" خطيا" بهذه المهلة، ما لم يكن 

هناك سبب قاهر منع ذوي المولود من تسديد رسم اإلشتراك ضمن المهلة. ويتوجب في هذا الصدد ان 
يكون أحد والدي المولود محاميا"، وأن يكون والداه منتسبين الى برنامج التقديمات الصحية واإلستشفائية 

التابع للنقابة، ما لم يكن أحد الوالدين مضمونا" لدى شركة أخرى او لدى صندوق الوطني للضمان 
االجتماعي. كذلك يتوجب أن تكون الوالدة قد تمت على حساب برنامج التقديمات الصحية واإلستشفائية 

التابع للنقابة.

المنتسبون الجدد
يحظى المنتسبون الجدد الراغبين في اإلنتساب الى برنامج التقديمات الصحية واإلستشفائية التابع للنقابة 

بالشروط نفسها التي يتضمنها، على أاّل يكون قد مضى على إنتهاء عقد ضمانهم السابق في شركات 
ضمان أخرى مدة شهر واحد. أما المنتسبون الجدد اآلخرون ممن لم يكونوا منتسبين من قبل أو كان قد 

مضى على إنتهاء عقد ضمانهم السابق في شركات ضمان أخرى مدة تزيد على الشهر، فال تبدأ إستفادتهم 
من برنامج التقديمات الصحية واإلستشفائية التابع للنقابة وبالشروط نفسها إاّل بعد مضي ستة أشهر 

على إنتسابهم إلى برنامج التقديمات الصحية واإلستشفائية التابع للنقابة هذا. ويبقى قبولهم كمنتسبين 
إختياريين جدد مشروطا" بكون المنتسب اإللزامي الذين هم على إسمه، قد كان منتسبا" إلى العقد في 

السنة التعاقدية السابقة.

 ال يطلب من المنتسب إلزاميا والمنتسب إختياريا" المستفيدين  من االستمرارية بموجب برنامج التقديمات 
الصحية واالستشفائية التابع للنقابة، التصريح عن الحاالت المرضية التي عانى منها سابقا" أو يعاني منها 

حاليا".

ثانيا - مهلة االنتساب
يبدأ االنتساب في 16/3/2015 وينتهي في 30/4/2015 أيضا".

ثالثا – تاريخ بدء وإنتهاء العقد
 من 1/4/2015 وحتى 31/3/2016



حالة المرض

حالة غير طارئة حالة طارئة

 أخذ الموافقة من مكتب النقابة 

  في حال البقاء في المستشفى 24 ساعة أو أكثر

 مكتب النقابة للحصول على نموذج التقرير
الطبي الذي يعبئه الطبيب المعالج

 استخدام البطاقة

تعبئة التقرير الطبي من الطبيب المعالج

  مكتب النقابة ألخذ الموافقة
)كتاب التغطية(

تعبئة التقرير الطبي الخاص ببرنامج التقديمات 
الصحية واالستشفائية التابع للنقابة في حال مكوثه 

في المستشفى 

التوجه إلى إحدى المستشفيات

 المريض يخرج دون دفع أي مبلغ
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رابعا – كيفية اإلستفادة
من برنامج التقديمات الصحية 

واالستشفائية التابع للنقابة 
في لبنان

يحق لكل حاملي بطاقة نقابة المحامين الخاصة ببرنامج التقديمات الصحية واالستشفائية التابع للنقابة دخول 
اي مستشفى من مستشفيات لبنان بدون دفع اي مبلغ او تقديم اية كلفة مع اتباع االجراءات التالية: 

 في الحاالت الطارئة
إبراز المنتسب بطاقة نقابة المحامين الخاصة ببرنامج التقديمات الصحية واالستشفائية التابع للنقابة عند 

الطوارىء لتلقي العالج الالزم، وأما في حال إضطرته حالته الصحية الى البقاء في المستشفى، فعليه 
إبالغ مندوب شركة اإلدارة خالل 24 ساعة من دخول المستشفى، وسوف تتبع اإلجراءات نفسها الواردة 

في بند الحاالت الباردة.

 في الحاالت الباردة
يتوجب على الطبيب المعالج تعبئة اإلستمارة الخاصة بشركة اإلدارة يحّدد فيها نوع العمل الطبي المطلوب 

إجراؤه وعدد الـ )K( وتاريخ الدخول الى المستشفى، وعدد أيام اإلقامة، والتقدم بهذه اإلستمارة مرفقة 
بنتائج الفحوصات التشخيصية الالزمة إن وجدت إلى مركز شركة اإلدارة في النقابة أو أي مركز من مراكز 

الشركة أو الى مندوب GlobeMed في المستشفى المراد الدخول إليها، للحصول على الموافقة المسبقة 
لتلقي العالج الالزم وذلك خالل مهلة 24 ساعة من طلبها.

إن العالج داخل المستشفى يشمل بدل اإلقامة وإستعمال غرفة العمليات ونفقات التخدير والمعالجة، 
باإلضافة الى أجور األطباء المعالجين واإلختصاصيين داخل المستشفى وحسب نظام نقابة األطباء، 

والفحوصات المخبرية والشعاعية التي تشكل جزءا" من العالج، او التي يطلبها الطبيب المعالج.

 تغطية ضمان االستشفاء
1.  تدفع جميع حاالت مستلزمات الوالدة )طبيعية أو قيصرية( او اإلجهاض المبّرر طبيا" بنسبة %100 لغاية 
الحّد األقصى في حالة إستشفاء واحدة أو الحّد األقصى السنوي )المذكورين الحقا"( من اليوم األول 
للوالدة أو اإلجهاض المبّرر طبيا"، أما المنتسبون الجدد من المنتسبين إختياريا" فال تشملهم تغطية هذه 
المستلزمات إاّل بعد مرور 180 يوما" على إنتسابهم الى العقد وال يشترط لتغطية الوالدة أو اإلجهاض 

المبّرر طبيا، أن تكون عائلة المرأة منتسبة، كما تشمل التغطية جميع المستلزمات والمضاعفات منذ تاريخ 
بدء الحمل وحتى الوالدة )بما في ذلك – على سبيل المثال ال الحصر. إبرة التخدير الـ )Peridurale وجميع 

النفقات الناجمة عن الوالدة أو اإلجهاض في المستشفى أو تلك المتصلة بها دون أي إستثناء.

2.  تعتبر من حاالت اإلستشفاء الوالدة الطبيعية أو القيصرية أو اإلجهاض المبّرر والعمليات الجراحية بواسطة 
الطرق الحديثة كالليزر وتفجير الحصى بواسطة الموجات فوق الصوتيى Lithotripsie والعمليات بواسطة 

الـ Endoscopie )وكل ما تقدم على سبيل المثال ال الحصر(؛ وحتى تلك العمليات الجراحية التي لم تتم 
الموافقة عليها بعد من قبل المراجع الرسمية المختّصة كوزارة الصحة أو الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي على سبيل المثال، ما دام انها باتت معتمدة ومطبقة في إحدى المستشفيات الرئيسية 

العاملة في لبنان.

3.  إن كلفة األجهزة الطبية التي تعتبر جزءا" من األعمال الجراحية أو تلك الناجمة عن مرض أو علة أو حادث 
وبالنوعية التي يختارها المنتسب هي مشمولة أيضا" ضمن برنامج التقديمات الصحية واإلستشفائية التابع 
للنقابة )بطارية قلب، صمام إصطناعي، رّسور، عدسة قرنية أو مياه زرقاء، Prothèses على انواعها أكانت 

داخل الجسم أم خارجه الخ( بالنوعية التي يختارها الطبيب ضمن المحافظة على الكلفة األدنى وضمن 
الضرورة الطبية وضمان الجودة، وذلك على سبيل المثال ال الحصر. وحتى تلك التي لم تتم الموافقة 

عليها بعد من قبل المراجع المختصة كوزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي على سبيل 
المثال ما دام انها باتت معتمدة ومطبقة في إحدى المستشفيات الرئيسة العاملة في لبنان.



Radi� 4.  تعتبر مشمولة في برنامج التقديمات الصحية واالستشفائية التابعة للنقابة جلسات العالج باألشعة
otherapy والعالجات الكيمائية Chemotherapy وانواع العالجات كافة التي تتطلب اإلستشفاء لتلقيها 
بما فيها األدوية الالزمة لهذا العالج داخل وخارج المستشفى ضمن حدود التغطية وحقنة Peridurale أيا 
كان سبب إستعمالها وجلسات Physiothérapie على أثر جراحة أو مرض او عّلة أو أي حادث مهما كان 

نوعه ومهما بلغ عددها ضمن حدود التغطية.

5.  تعتبر مغطاة في برنامج التقديمات الصحية واإلستشفائية التابع للنقابة حاالت إعادة التأهيل داخل وخارج 
المستشفى وفقا" لتقارير طبية، وكذلك جميع العالجات الالحقة للعمليات الجراحية والمتممة لها داخل 

وخارج المستشفى مهما كان نوعها بما فيها عالج األمراض السرطانية ومعالجة الحروق، كل ذلك ضمن حدود 
التغطية.

6.  يكون اإلستشفاء في جميع المستشفيات العاملة على األراضي اللبنانية سواء أكانت متعاقدة مع 
شركة اإلدارة أم ال، ويترك الحق للمنتسبين بإختيار المستشفى واألطباء المعالجين، كما يترك له الحق 

باإلنتقال من مستشفى الى آخر والى أطباء معالجين آخرين فيها عند الضرورة الطبية، كذلك ُيترك القرار 
للمنتسب بإجراء عمليتين جراحيتين أو أكثر في آن معا" إذا ما قّدم تقريرا" طبيا يجيز ذلك، ويسمح به.

أما في حال اإلستشفاء خارج لبنان، فُتسّدد المصاريف بإعتماد الكلفة الموازية لنوع العملية نفسها في 
مستشفى رئيسي عامل في لبنان، وذلك ما عدا الحاالت الطارئة في الخارج، حيث تكون التغطية كاملة، 

ومن هذه الحاالت اإلجهاض الطارىء خارج لبنان، وُيشترط في جميع ما تقدم أاّل تتعّدى اإلقامة خارج 
لبنان 90 يوما" متتاليا" دون إنقطاع خالل السنة التعاقدية نفسها، ما لم تكن حالة اإلستشفاء الواحدة 
بالدخول الى المستشفى، قد بدأت قبل إنقضاء المهلة فتستمر حتى إنتهاء حالة اإلستشفاء الواحدة 

بالخروج من المستشفى.

7.  يتم اإلستشفاء من جراء مرض أو علة يوجب الدخول والبقاء في المستشفى بناء" على توصية الطبيب 
الخطية، أو من جراء حادث جسدي طارىء يستوجب العالج داخل المستشفى.

8.  تعتبر مغطاة في برنامج التقديمات الصحية واإلستشفائية التابع للنقابة جميع الفحوصات العامة المخبرية 
والشعاعية )Check up( المقترنة بتقرير طبي، وجميع العالجات الالحقة.

9. تشمل التغطية الحاالت الناشئة عن الحرب واألعمال المسلحة واالضرابات  والحروب الداخلية.

 الفحوصات الخارجية في المراكز المتعاقدة
 إن شركة GlobeMed متعاقدة مع عدد كبير من المختبرات والمراكز الطبية حيث يتقدم المنتسب الى أي 

من المختبرات المتعاقدة )في الالئحة المرفقة( مع بطاقة نقابة المحامين وصورة عن الهوّية باإلضافة الى 
إحالة الطبيب المحدد فيها نوع الفحوصات المطلوب إجراؤها وأسبابها. وسوف تجري الفحوصات الالزمة 

دون دفع أي مبلغ.

مالحظة: تعتذر النقابة عن عدم تغطية فواتير الفحوصات الخارجية التي تجري في مراكز متعاقدة والتي يقوم 
المنتسب بتسديدها مباشرة بدون إستخدام البطاقة االستشفائية ودون مراعاة اإلجراءات المذكورة أعاله.

 الفحوصات الخارجية في المراكز غير المتعاقدة
يجب اإلستحصال على موافقة مسبقة لتغطية كامل نفقات الفحوصات الخارجية في المراكز غير 

المتعاقدة. أما في الحاالت اإلستثنائية التي يضطر فيها المنتسب الى إستخدام مراكز غير متعاقدة – دون 
موافقة مسبقة – فعليه أن يتقدم بالفواتير والتقارير الطبية ونتائج الفحوصات خالل مهلة حدها األقصى 

شهر من تاريخ إجراء الفحوصات تحت طائلة سقوط حقه بالتعويض,

وفي هذه الحالة تقوم النقابة بالتعويض على أساس تعرفة المراكز المتعاقدة، وبحد أقصى %75 من قيمة 
الفواتير، ودائما" وفقا للشروط العامة والخاصة للعقد، وذلك خالل مهلة شهر من تاريخ تقديم الفواتير.

 التصوير بالرنين المغناطيسي والطبقي والصوتي والذري والتخطيط )مع موافقة مسبقة(
MRI, Scanner, Echo, EEG, ATOMS

يتقدم المنتسب الى مركز شركة االدارة في النقابة أو الى أي مركز من مراكز الشركة مع إحالة الطبيب 
المحدد فيها نوع الفحص المطلوب وأسبابه،وسوف يستلم المنتسب إستمارة تخوله إجراء الفحوصات 

المطلوبة في أحد المراكز المتعاقدة دون دفع أي مبلغ.

مالحظة: إن طلب تغطية الفحوصات الخارجية هو إلزامي للمحامين وإختياري لعائالتهم وموظفيهم  ومن 
هم على عاتقهم، علما" أن شراء هذه التغطية يجب أن يشمل جميع أفراد العائلة.
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في العالم
 إن برنامج التقديمات الصحية واالستشفائية التابع للنقابة يغطي النفقات اإلستشفائية في العالم، وفقا" 
للنظام العالمي GlobeMed Assist وهذا النظام يخّول صاحب البطاقة اإلستفادة من خدمات المساعدة 

الفورية في أي مكان في العالم بمجرد اإلتصال على احد األرقام المبينة على ظهر بطاقة اإلستشفاء. كما 
ان النفقات ُتدفع مباشرة الى المستشفى المعالج دون أن يضطر المنتسب لدفع أي مبلغ، وفقا" للشروط 

والحاالت التالية:

-  الحاالت الطارئة والحوادث التي تقع أثناء السفر بداعي العمل أو السياحة، شرط أاّل تتعّدى مدة اإلقامة 
90 يوما" متتاليا" ودون إنقطاع خالل السنة التعاقدية الواحدة، ومن هذه الحاالت اإلجهاض الطارىء خارج 

لبنان، تغطى جميعها على أساس كلفتها في الخارج ولغاية الحد األقصى للحالة الواحدة.

-  الحاالت الباردة التي ال تعالج في لبنان، وبشهادة مستشفيين جامعيين لبنانيين، تدفع على أساس كلفتها 
في الخارج، ولغاية الحد األقصى للحالة الواحدة.

-  تقوم شركة اإلدارة في الحاالت الطارئة والحوادث او الحاالت الباردة باإلجراءات الضرورية لتلقي 
المنتسب العالج الالزم دون دفع أي مبلغ باستثناء مصاريف السفر ولغاية الحد األقصى للحالة الواحدة.

اما الوالدة الطبيعية والقيصرية واإلجهاض المبّرر طبيا" )ما عدا اإلجهاض الناتج عن حالة طارئة(، فتتم 
تغطيتها على أساس كلفتها في إحدى المستشفيات الرئيسية العاملة في لبنان.

تسّدد نفقات اإلستشفاء التي تكبدها المنتسب في مهلة ثالثة أشهر كحد أقصى من تاريخ ثبوت تقديم 
جميع المستندات المطلوبة وشمولها بعقد التقديمات الصحية واالستشفائية التابعة للنقابة.

 التغطيات بالدوالر األميركي
- االستشفاء

 المنتسب االلزامي
$ 125 ،000  الحد األقصى في الحالة  
 $ 200 ،000  الحد األقصى في السنة 

 المنتسب اإلختياري
درجة ثانية درجة أولى     

$ 60 ،000  $ 80 ،000 الحد األقصى في الحالة  
$ 115 ،000  $ 135 ،000 الحد األقصى في السنة 

-   تغطية الفحوصات الخارجية
000، 6 $ للمنتسب اإللزامي الحد األقصى في السنة  

000، 5 $ للمنتسب اإلختياري الحد األقصى في السنة 

*   بإستطاعة المنتسب شراء تغطية إضافية بنفس شروط برنامج التقديمات الصحية واإلستشفائية التابع 
للنقابة بعد نفاذ المبلغ المخصص لكل حالة، إذا اثبت هذا األخير شفائه التام من تلك الحالة.

خدمات إضافية مجانية
-  تأمين خدمة نقل المرضى بواسطة سيارات إسعاف حديثة متطورة في كافة المناطق اللبنانية للضرورة 

الطبية من أجل إستشفاء أو من جراء إستشفاء.

-  يمنح جميع المنتسبين في برنامج التقديمات الصحية واإلستشفائية التابع للنقابة تغطية نقل الرفات 
Repatriation وذلك اثناء السفر الى الخارج.



خامسا – االستثناءات العامة
تعتبر حصرا" مستثناة من التغطية الحاالت التالية والمصاريف الناتجة عنها بطريقة مباشرة.

- طب وجراحة األسنان غير تلك المسببة أو الناجمة عن اصابة بحادث طارىء خالل فترة سريان العقد.

- الفحوصات الروتينية العامة غير المقترنة بتقرير طبي.

- االصابات الناتجة عن االشعاعات الذرية او التلوث باالشعاعات النووية.

-  الجراحة التجميلية  بما فيها عمليات تجميل األنف "Rhinoplastie" غير تلك المسببة عن حادث جسدي 
طارىء خالل فترة سريان العقد. أما جراحة غضروف األنف فتعتبر مغطاة للمنتسبين اإللزاميين وأزواجهم 

واوالدهم فقط.

.SIDA األمراض الزهرية ومرض فقدان المناعة المكتسبة -

-  التلقيح اإلصطناعي وربط األنابيب إاّل إن هذا اإلستثناء ال يسري على المحامي المنتسب إلزاميا وزوجته 
لغاية خمسة ماليين ليرة لبنانية فقط ال غير سواء تّم التلقيح مرة واحدة أو أكثر طوال مدة العقد الحاضر 

وذلك طوال مدة بدء المعالجة.

- اإلختالل في العقل، األمراض النفسية والنقاهة من اجل الراحة.

-  العاهات العقلية الموجودة منذ الوالدة وفي حال عدم امكانية الجزم فإن العاهة تكون مغطاة اال أن 
هذا االستثناء ال يطبق على المولود الجديد وفقا" لشروط المادة �5 - من البند األول.
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سادسا – خاص بالمنتسبين االختياريين الجدد
الذين ال يتمتعون بتأمين سابق

المنتسبون االختياريون الجدد وعائالت المحامين واقاربهم ومن هم على عاتقهم والموظفين، ال يستفيدون 
من تغطية األمراض والحاالت الموجودة قبل بدء مفعول العقد، سواء كانت ظاهرة أم مسببة لعوارض، 

أو غير ظاهرة، والمقصود باألمراض والحاالت الموجودة قبل بدء مفعول العقد وذلك لمدة ستة أشهر من 
تاريخ انتسابهم وعلى سبيل المثال ال الحصر. 

)Hernia( الفتاق -
)Gland's Diseases( الغدة -

)Prostate Diseases( البروستات -
)Hypertension & Diabetes( امراض الضغط والسكري -

)Cataract Pterygium( الماء الزرقاء في العين، الظفر في العين -
)Brain & Cancer( الدماغ، السرطان -

)Hydatid Cyst( أكياس الكلب -
)Pilonidial Cyst( أكياس الشعر -

)Ovarian Cyst Diseases( الكيس على المبيض -
)Cardiovascular( القلب والشرايين -

)Tympanoplasty( عمليات تقويم طبلة األذن -
)Turbinate & Sinusitis( الدوالي األنفّية السنوزيت -

)Hemorrhoids & Anal Fissures( البواسير والنواسير -
)Uterine, Fibroma & Adenoma( األورام الليفية والبيطانّية الرحمية -

)Hysterectomy & Varicocelectomy( استئصال الرحم ودوالي الخصية -
)Tonsils, Adenoids & Septum Deviation( اللوز واللحمية الزائدة وانحراف الدفير -

)Kidney & Urinary Tract Calculi & Cholelithiasis( البحصة في الكلى والمجاري في المرارة -

)Vertebral Column & Knee Surgery( جراحة الظهر والركبة ما لم تكن ناتجة عن حادث  �

-  نفقات الحمل والوالدة فهي مستثناة لمدة 180 يوما" من تاريخ انتسابهم إلى العقد شرط أن يكون 
االنتساب قد حصل خالل فترة التعاقد.

مالحظة: إن شبكة فروع شركة اإلدارة باإلضافة الى مكتبها في دار النقابة على إستعداد دائم لتلبية 
حاجات ضمانكم وتسهيل إستفادتكم من برنامج التقديمات الصحية واالستشفائية التابع للنقابة.



جدول أسعار
2016 – 2015

خاص بعائالت المحامين وأقاربهم وموظفيهم

القسط السنوي االجمالي بالدوالر األميركي
اإلستشفاء

عائلة المحامي: زوج/زوجة، أوالد، أحفاد، أب، أم

 درجة أولىالعمر
مع ضمان

 درجة أولى
بدون ضمان

 درجة ثانية
مع ضمان

 درجة ثانية
بدون ضمان

221263134185لغاية 20 سنة
556680355474من 20 سنة ويوم – 40 سنة
752886479644من 40 سنة ويوم – 50 سنة
11181329716958من 50 سنة ويوم – 60 سنة
1849217311791576من 60 سنة ويوم – 70 سنة
2204264716531880من 70 سنة ويوم – 75 سنة
2596300218902153من 75 سنة ويوم – 80 سنة

3421394021892771من 80 سنة وما فوق

 درجة أولىالعمر
مع ضمان

 درجة أولى
بدون ضمان

 درجة ثانية
مع ضمان

 درجة ثانية
بدون ضمان

260309158213لغاية 20 سنة
667791412556من 20 سنة ويوم – 40 سنة
8921046563756من 40 سنة ويوم – 50 سنة
137416358761176من 50 سنة ويوم – 60 سنة
2164255013841848من 60 سنة ويوم – 70 سنة
2591311719592234من 70 سنة ويوم – 75 سنة
3185368622652633من 75 سنة ويوم – 80 سنة

4092489627513460من 80 سنة وما فوق

األقارب والموظفين: أخ، أخت، الموظفون، أوالدهم، الخ...
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تغطية الفحوصات والتحاليل المخبرية خارج المستشفى

المحامي: 205 د.أ.

عائالت المحامين وموظفيهم: زوج/زوجة، أوالد، أب، أم، أحفاد، أخ، أخت، الموظفون، أوالدهم، الخ..

الحد األقصى للتغطية للفرد الواحد في السنة:

000، 6 د.أ. للمحامي

000، 5 د.أ. للمنتسبين اإلختياريين

 درجة أولىالعمر
مع ضمان

 درجة أولى
بدون ضمان

 درجة ثانية
مع ضمان

 درجة ثانية
بدون ضمان

221263134185لغاية 20 سنة
556680355474من 20 سنة ويوم – 40 سنة
752886479644من 40 سنة ويوم – 50 سنة
11181329716958من 50 سنة ويوم – 60 سنة
1849217311791576من 60 سنة ويوم – 70 سنة
2204264716531880من 70 سنة ويوم – 75 سنة
2596300218902153من 75 سنة ويوم – 80 سنة

3421394021892771من 80 سنة وما فوق

البدل د.أ.العمر

68لغاية 20 سنة
227من 20 سنة ويوم – 40 سنة
227من 40 سنة ويوم – 50 سنة
227من 50 سنة ويوم – 60 سنة
464من 60 سنة ويوم – 70 سنة
464من 70 سنة ويوم – 75 سنة
464من 75 سنة ويوم – 80 سنة

464من 80 سنة وما فوق

 درجة أولىالعمر
مع ضمان

 درجة أولى
بدون ضمان

 درجة ثانية
مع ضمان

 درجة ثانية
بدون ضمان

260309158213لغاية 20 سنة
667791412556من 20 سنة ويوم – 40 سنة
8921046563756من 40 سنة ويوم – 50 سنة
137416358761176من 50 سنة ويوم – 60 سنة
2164255013841848من 60 سنة ويوم – 70 سنة
2591311719592234من 70 سنة ويوم – 75 سنة
3185368622652633من 75 سنة ويوم – 80 سنة

4092489627513460من 80 سنة وما فوق



الئحة المستشفيات المعتمدة لنقابة المحامين في بيروت

الهاتفاسم المستشفىالمنطقة

374374 / 350000 01الجامعية األميركيةبيروت الكبرى
374888 / 372888 01كليمنصو الطبي

615300 / 615400 01أوتيل ديو 
630630 / 636000 01المقاصد

585700 01القديس جاورجيوس
451100 05سان شارل 

5 /3/4 /1/2/ 983770  04مركز بحنس الطبي
521130  04مستشفى العين واألذن الدولي

850213 01بيروت 
718000  04أبو جوده

577277  01اللبناني )الجعيتاوي(
340626  01نجار

858333  01الساحل
452700 / 821115 01الرسول األعظم

851040 01الزهراء الجامعي
885500 / 876770 01األرز

248750 01مار يوسف
875052 01هارون

830000 01رفيق الحريري الحكومي
360890 01بخعازي

682666 01مستشفى ومركز بلفو الطبي
712111 04مركز الشرق األوسط الطبي

957000 05جبل لبنان
558555/ 544000 01بهمن

499143 / 481333 01الحايك
480665 01البناني الكندي

406838 04سرحال
501500 01المشرق

457112 05قلب يسوع
463922 05سان جورج الحدث

1 /463100 05سانت تيريز
546201 01الحياة

742140 01فؤاد خوري
200800 01رزق الجامعي
581140 01حداد الوردية

1 /423110 01بيروت التخصصي للعيون
389292 01معربس

6 /474718 01البرج
986339 / 983396 01بيت شباب
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الهاتفاسم المستشفىالمنطقة

374374 / 350000 01الجامعية األميركيةبيروت الكبرى
374888 / 372888 01كليمنصو الطبي

615300 / 615400 01أوتيل ديو 
630630 / 636000 01المقاصد

585700 01القديس جاورجيوس
451100 05سان شارل 

5 /3/4 /1/2/ 983770  04مركز بحنس الطبي
521130  04مستشفى العين واألذن الدولي

850213 01بيروت 
718000  04أبو جوده

577277  01اللبناني )الجعيتاوي(
340626  01نجار

858333  01الساحل
452700 / 821115 01الرسول األعظم

851040 01الزهراء الجامعي
885500 / 876770 01األرز

248750 01مار يوسف
875052 01هارون

830000 01رفيق الحريري الحكومي
360890 01بخعازي

682666 01مستشفى ومركز بلفو الطبي
712111 04مركز الشرق األوسط الطبي

957000 05جبل لبنان
558555/ 544000 01بهمن

499143 / 481333 01الحايك
480665 01البناني الكندي

406838 04سرحال
501500 01المشرق

457112 05قلب يسوع
463922 05سان جورج الحدث

1 /463100 05سانت تيريز
546201 01الحياة

742140 01فؤاد خوري
200800 01رزق الجامعي
581140 01حداد الوردية

1 /423110 01بيروت التخصصي للعيون
389292 01معربس

6 /474718 01البرج
986339 / 983396 01بيت شباب

الهاتفاسم المستشفىالمنطقة

557038 05االيمانعاليه
557880 05الوطني عاليه

522827 03مديكال 2000
557355 / 554449 05مستشفى العيون

300882 05مركز بعقلين الطبيالشوف
509001 05عين وزين

501678 05مركز العرفان الطبي
971772 07سبلين الحكومي

970000 07عثمان
1 / 970380 07مؤسسة االقليم الطبية – مزبود

360555 05مستشفى الجبلقرنايل
270970 05مركز بشامون التخصصيبشامون
234201 09سان جورج عجلتونعجلتون

937401 / 644644 09سيدة لبنانجونيه
912970 09سان لويس

855410 09القرطباوي للتأهيل
540017 09سيدة مارتينجبيل

540930 09سيدة المعونات
742970 06الدكتور إميل بيطار / البترونالبترون

431400 06النينيطرابلس
600112 06المنال

205875 06االسالمي
411701 06السالم

7 /6/ 410025 06مظلوم
448358/ 429955 06دار الشفاء

411750 06مستشفى لبنان للقلب
411111 06الدكتور البير هيكل

930981 06الكورةالكورة
950530 06برجي

520555 06تنورين الحكوميتنورين
8 /671357 06بشري الحكوميبشري

663575 06سيدة زغرتازغرتا
2/871662 06الرهبان

200800 01مركز الشمال الصحي
663111 06مركز العائلي الطبيمجدليا
561702 06اهدن الحكومياهدن
690537 06مركز اليوسف الطبيعكار

690000 06رحال - عكار
351670 06سيدة السالمالقبيات



الهاتفاسم المستشفىالمنطقة

810123 08اللبناني الفرنسيزحلة
901302 08رياق

901304 08تل شيحا
803609 08الخوري العام

543150 08البقاعالبقاع
199 / 545100 08تعنايل
544022 08شتورة

340620 08دار األمل الجامعيبعلبك
372182 08الريان

370799 08الططري
379136 08دار الحكمة

1 /377880 08مستشفى المرتضى
08-200238العاصي

660101 08الدكتور حامد فرحاتجب جنين
563102 08األطباء - المنارةالمنارة

996014 07مستشفى الدكتور منذر الحاجالجية
888 / 723111 07حمودصيدا

726078 07هيلث مديكل  سنتر - مستشفى عسيران
443344 07الخروبي العام

900 / 723700 07قصب
720333 / 723445 07مركز لبيب الطبي
722555 07الجنوب )شعيب(

723244 07دالعة
222023 / 222639 07الراعي

443200 07عالء الدين
3 / 452200 07بنت جبيل الحكوميمرجعيون

761590 07بنت جبيل الحكوميالنبطية
530970 07غندور

766777 07النجدة الشعبية
326999 07النبطية الحكومي

766799 07مستشفى تبنين الحكومي
740743 / 740343 07جبل عاملصور

10 / 343700 07حيرام
344423 07اللبناني االيطالي - نجم



15دليل ونظام االستشفاء / نقابة المحامين – بيروت/ 2015 - 2016 

الهاتفاسم المستشفىالمنطقة

810123 08اللبناني الفرنسيزحلة
901302 08رياق

901304 08تل شيحا
803609 08الخوري العام

543150 08البقاعالبقاع
199 / 545100 08تعنايل
544022 08شتورة

340620 08دار األمل الجامعيبعلبك
372182 08الريان

370799 08الططري
379136 08دار الحكمة

1 /377880 08مستشفى المرتضى
08-200238العاصي

660101 08الدكتور حامد فرحاتجب جنين
563102 08األطباء - المنارةالمنارة

996014 07مستشفى الدكتور منذر الحاجالجية
888 / 723111 07حمودصيدا

726078 07هيلث مديكل  سنتر - مستشفى عسيران
443344 07الخروبي العام

900 / 723700 07قصب
720333 / 723445 07مركز لبيب الطبي
722555 07الجنوب )شعيب(

723244 07دالعة
222023 / 222639 07الراعي

443200 07عالء الدين
3 / 452200 07بنت جبيل الحكوميمرجعيون

761590 07بنت جبيل الحكوميالنبطية
530970 07غندور

766777 07النجدة الشعبية
326999 07النبطية الحكومي

766799 07مستشفى تبنين الحكومي
740743 / 740343 07جبل عاملصور

10 / 343700 07حيرام
344423 07اللبناني االيطالي - نجم

الئحة بأسماء المختبرات والمراكز
بيروت

الهاتفالعنوان اسم المركز أو المختبر  

       x 325327 01اشرفيه - ساحة ساسين مختبرات ا ب س  للتحاليل الطبية

       x 706624 01بيروت -  شارع مار الياس ب س ل بيو دياغنوستيك الطبية

       x 740487 01بيروت - المال مختبرات بيروت الحديثة

بيروت  - شارع المقاومة  مختبرات بيوميديكا
والتحرير

01 549718 x       

  بيروت  -وسط البلد-شارع  مختبرات بيوتك كلينكيل
رياض الصلح /المنصورية شارع 

العم

01 991891
 x       

  x   x  388911 01بدارو - شارع سامي الصلح مركز بولفار الطبي

      x 666801 01اشرفية -  بشارة الخوري مركز التشخيص الطبي المتطور
 

xxx

666801x xxxxxxxxx 01اشرفية -  بشارة الخوري  مركز التشخيص الطبي
       742135xx 01راس بيروت - شارع كايرو  مركز األطباء -مختبر

xxxxx xxx  360260 01 الحمرا - شارع عبد العزيز مركز األطباء - اشعة
       x 22 / 755733 01الحمرا - شارع عبد العزيز مختبرات فونتانا الطبية

       347107xx 01 الحمرا - شارع معماري مختبرات حاج الطبية

xxxx  x  864773 01 بيروت - فردان - الطريق العام مركز عيتاني للتشخيص الطبي
 بيروت- كورنيش المزرعة- مختبرات عيتاني للتحاليل الطبية

الطريق العام
01 651546x     

 االشرفية - السيوفي - شارع  مختبرات جبر&غرة للتحاليل الطبية
امين الجميل

01 253119
     

 بيروت - الدورة- شارع  مختبرات الدكتور روبير نعمة
مستشفى سانت جوزيف

01 253119
 x

 بيروت - بدارو - شارع سامي  مختبرات البولفار
الصلح

01 388911
 x

x 615871 01 بيروت - بدارو مختبرات المتحف
اشرفية - الرميل - جانب مختبرات LE CAP للتحاليل الطبية

مستشفى الروم 
01 567540

 x

اشرفية - الرميل - جانب مركز LE CAP لالشعة
مستشفى الروم 

01 567540 / 2
  xxxxxx

    749818xx 01 الحمرا -شارع معماري مختبر التحاليل الطبية واالنسجة
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تكملة بيروت

الهاتفالعنواناسم المركز أو المختبر  

 بيروت - طريق الجديدة -  مختبرات معاز الطبية
الشارع العام

01 825522 x        

  x xxxx  705638 01بيروت - مار الياس - شارع العام مركز مار الياس الطبية / اشعة

 بيروت - مار الياس - شارع  مركز مار الياس الطبية /مختبر
الرواس

01 319122 xx      

xxx  xxxxx  8 /991231 01 بيروت - شارع االم جيالس مركزية كلينيك
 بيروت - طريق الجديدة - شارع  مختبرات ميقاتي الطبية

عفيف الطيبة
01 306712 x        

  x xxxx  306712 01 بيروت - راس النبع مركز ميقاتي للتصوير الشعاعي

 بيروت - كورنيش المزرعة -  المختبرات الوطنية
بولفار

01 313513
 x        

بيروت - البسطا الفوقا - شارع  مختبرات النويري الطبية
االوزاعي

01 656806 x        

 بيروت - بدارو -شارع سامي  مركز ريشار ضو للنووي
الصلح

01 380045 x x      

مختبر الرعاية الصحية المحترفة 
للتشخيص

 بعبدا - برج البراجنة- شارع 
الكفاءات

01 300932xx        

 بعبدا -حارة حريك -جانب بنك مختبر بالنيت
البناني الفرنسي

01 658681 x        

اشرفية -بيروت - شارع مركز سان جوزيف الطبي
دومينيك ايوب

01 613616 / 7 x        

 بيروت - اشرفية - شارع مركز سان جوزيف الطبي / اشعة
دومينيك ايوب

01 613616/ 
7/8/9  x xxxx xxx

 566222 01 بيروت - اشرفيةمركز سان مارك الطبي
01 576565xxxxxxxxxxxx

 بيروت - عين التينة -شارع مختبرات ساقية الجنزير
ساقية الجنزير

01 802066
 x        

 بيروت - راس بيروت -ساقية مختبرات ساقية الجنزير لالشعة
الجنزير

01 802066
 xx

xxxx 661226 01 بيروت - االوزاعيسردج مد ون داي كلينيك
xxxx 745075 01بيروت - الحمراالمجموعة الطبية المتحدة  - اشعة
المجموعة الطبية المتحدة - مختبر- 

حمرا
745075 01بيروت - الحمرا

 x

xx  746660 01 الحمرا - راس بيروتفيزيو كير سنتر / الحمرا
662360x 01 بيروت- البربير مركز يموت للسمع
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17دليل ونظام االستشفاء / نقابة المحامين – بيروت/ 2015 - 2016 

البقاع

 

الهاتفالعنواناسم المركز أو المختبر  

       x 620520 08 زحلة - عنجر - طريق العام مختبرات الخليل

       x 047467 08جب جنين -  مفرق كامد اللوز مختبر علوان للتحاليل الطبية

       x 806015 08زحلة -  شارع حوش االمراء مختبرات البقاع الطبية

شتورة - جانب فندق شتورة  مختبرات شتورة الطبيية
بارك

08 542227 x       

       x 547610 08 شتورة - شارع العام مركز هيلث للتشخيص - مختبر

  xxxxx  20/ 547610 08 شتورة - شارع العام مركز هيلث للتشخيص -اشعة

      x 370649 08 بعلبك - شارع حجار مختبرات الجمال الطبية

xxxxx 825005 08 البقاع - زحلة -اوتوستراد مركز العناية الطبية
 825000x      x 08 البقاع - زحلة - اوتوستراد مركز العناية الطبية /مختبر

 البقاع - جب جنين - الطريق  مختبرات الرياض الطبية
العام

08 660694
 x      

  xxxxx  932310 08اوتوستراد زحلةمركز سانت شربل لالشعة
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جبل لبنان

الهاتفالعنواناسم المركز أو المختبر  

 xxxx 552090 05عاليه -الطريق العام فور د سنتر

 x 922577 05 بعبدا - طريق العام ادفنسد دياغنوستيك مديكال سنتر

 x 920669 07برجا -  جدرا مختبرات الحاج - برجا

 x 467663 05 الحدث - الكفاءات مركز الساحة الطبي

 حارة حريك - شارع هادي مختبرات  االثريا  الطبية
نصر اهلل

01 545848 x 

 x 554831 05عاليه -  شارع دباس مختبرات عاليه للتحاليل الطبية

x 715615 04جل الديب - طريق العام مختبرات انطوان ابو جودة
555533xxxxx 01حارة حريك - شارع الغبيري مختبرات اية الطبية لالشعة

 273111x 01حارة حريك - شارع الغبيري مختبرات اية الطبية

848222x x 01 بير حسن ييروت الزيك سنتر ش م م
 xxx 225282 09زوق مصبح  - شارع مار شربل مختبرات ب م ب

x  xx  x   xx 1 /225282 09زوق مصبح  - شارع مار شربل ب.م.ب لالشعة
 مختبرات بو عقل مودرن للتحاليل 

الطبية
x 915456 04مزرعة ياشوع - شارع العام

xxx 471455 01 برج البراجنة - شارع عثمان مركز البرج للتحاليل الطبية
 293100/1 01فرن الشباك مختبرات سيديم

/2/3/4xx

293100xxxxxxx 01 فرن الشباك مختبرات سيديم - اشعة
455511xxxx 01حارة حريك - طريق المطار  مركز التصوير الطبي الحديث

502992x 05 بقعاتا الشوف - شارع العام مركز التشخيص الطبي للتحاليل
 بقعاتا الشوف -شارع العام  مركز التشخيص الطبي لالشعة

- مقابل بنك ب.ب.أ.س-
05 502992xx

273029xx 01 بير العبد - شارع  بير العبد مركز اللبناني الفرنسي
 مركز الطبي لالشعة والتصوير 

الصوتي
497060xx 01 سن الفيل - حرش تابت

 مركز الطبي للتصوير الشعاعي - 
توصية بسيطة

951917 05بعبدا -  الحدث - الشارع العام

حارة حريك - شارع هادي  مختبرات شيري الطبي
نصراهلل

01 545208x

545733x 01 الشياح - شارع حسن كنج مختبرات الشياح الطبي
956011/12x 05 الحدث - الطريق العام مختبر كلينيالب

603603x 05الدامور - شارع البلدية مركز الدامور للتحاليل الطبية
603603xxx 06الدامور - شارع البلدية مركز الدامور لللصور الشعاعية

بير العبد - شارع عباس  مختبرات دار الحوراء
الموسوي

01 277792x
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تكملة جبل لبنان

الهاتفالعنواناسم المركز أو المختبر  

681799 01 دكوانة - الطريق العام مختبرات الدكوانه الطبية
104x*831318 09 حارة  صخر - سوبر ماركت فهد مختبرات د ايلي طالب

830031xxxxxx 09 حارة صخر - فؤاد شهاب مختبرات د ايلي طالب لالشعة
713161x 04جل الديب - االوتستراد مختبرات دكتور حاج

211955x 09 زوق مصبح - الطريق العام شركة مركز ايليت الطبي ش م م
211955xxxxxxx 09 زوق مصبح - الطريق العام مركز ايليت الطبي - اشعة

 عرمون - دوحة عرمون -  مختبرات ايفا الب الطبية
التمثال

05 814472x

814472xxxx 05 دوحة عرمون - الطريق العام مركز ايفا الطبي للتشخيص
 فرن الشباك - شارع كنيسة   مختبرات الفغالي الطبية

مار نهرا
01 2852791 

01 280511x

  مختبرات غت للتحاليل
الطبية ش ل م

 الحازمية - بولفار كميل 
شمعون

01/288311xx

 مزبود - اقليم الخروب -   مركز حبنجر الطبي
الطريق العام

07 972777x

462174x 05 الحدث -شارع  شدياق مختبرات الحدث الطبية
450421x 05 الحازمية - شارع دمشق مختبرات الحازمية الطبية

713131xx 04جل الديب - اتوستراد مختبرات هندي للتحاليل الطبية
713131xxxxxxxx 04 جل الديب - اوتوستراد مركز الهندي لالشعة

 250247 01برج حمود - شارع سان جوزيف مختبرات الهراوي الطبية
01 250050x

724780x 04جل الديب -شارع مطر مركز العناية بالسمع
554624xx 01الضاحية - الغبيري  مختبرات ابن سينا

566207xxxxxxxxx 70الشوف - مزبود- الطرق العام مركز االقليم للتخصصي الطبي
 الضاحية - برج البراجنة - شارع  مختبرات جلول الطبية

بلدية البرج
01 472770x

915207xx 09جونيه -  كسروان - شارع جونية مركز جونية للتحاليل الطبية - مختبر
 كسروان - جونية- شارع سنترال  مركز جونية للتصوير الشعاعي

يارد
09 915207xxxxxxx

801971xx 05 خلدة-اوتوستراد مركز خلدة للتحاليل الطبية
 مختبرات خلدة الحديثة للتحاليل 

الطبية
800101xx 05 خلدة-اوتوستراد

801971xx 05 خلدة-اوتوستراد مركز خلدة لالشعة
01898384xxxx الزلقا -عمارة شلهوب شركة سان جورج للتحاليل الطبية

142xx*224012 09 كسروان - زوق مكايل -  مختبرات  الب تيست
911375x 04المتن - مطيلب المختبر العلمي للتحاليل الطبية
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تكملة جبل لبنان

الهاتفالعنواناسم المركز أو المختبر  

 كسروان - ساحل علما-الطريق مختبرات د شالال
العام

09 639322x

 مختبرات الدكتور عقيقي&
بولس الطبية

943370x 09 جبيل - شارع 13

3x / 291292 01 فرن الشباك - شارع دمشقمختبرات لبنان
 الحازمية - جسر الباشا- الحمرا مركز تصحيح البصر

جانب مستشفى الجامعة 
االميركية

05 455162
x

 بعبدا - عين الرمانة - شارعالمركز الطبي اللبناني الكندي
وديع نعيم

01 291003/4/7x

291003/4/7xxx 01عين الرمانةالمركز اللبناني الكندي لالشعة
553664x 05 عاليه -شارع بيسين عاليهمختبرات اليف الطبية

لوكسوريوس البوراتوري للتحاليل 
الطبية

933588x 09 جونية - شارع ريد كروس

401956xx 04المنصورية - جانب بنك بيروتمختبر المنصورية لالشعة
x 401475 04المنصورية - شارع القلعةمختبرات مستوري

بعبدا - الشياح -شارع هادي مختبرات مدكس الطبية
نصراهلل

01 275820 xxxxxxx

الضاحية - الجناح -شارع عدنان مختبرات مديالند
الحكيم

01 841307 x

x 215612 09زوق مصبح - اوتوسترادمدلب
636236/436x 09كسروان - جونية -شارع صربامختبرات ممرالب

xxxx 557575/373 01الضاحية - ساحة مشرفيةمودرن سنتر
557373x 01الضاحية - ساحة المشرفيةالمختبرات الحديثة للتحاليل الطبية

x 510961 01سن الفيل - شارع ايفاجليكالمختبرات نخلة الطبية
x  277356 01حارة حريك - شارع عضيميالمختبرات الطبية الجديدة

550020/70/25x 05عاليه - شارع جبيليالمختبرات الطبية الحديثة-عاليه
مركز التصوير الشعاعي الرقمي 

الحديث
922504xx 07الشوف - برجا- شارع جدرا

x 543888 09جبيل - اوتوسترادمختبرات نوفل الطبي / مختبر
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تكملة جبل لبنان

الهاتفالعنواناسم المركز أو المختبر  

xxxxx  543888 09 جبيل - اوتوسترادمختبرات نوفل الطبي /اشعة
بعبدا - الشياح -طريق صيدا برفكت لالشعة

القديمة
01 380851  xxxx

بعبدا - الشياح - طريق صيدا برفكت للتحاليل الطبية
القديمة

01 380850   x

بعبدا -حارة حريك -جانب بنك مختبرات رحال للتحاليل الطبية
البناني الفرنسي

01 474810   x

 437099 05عاليه - شويفات -طريق العاممختبرات رأس بيروت الطبية
01 788459  x

)RHESUS( كسروان- غزير-مخرج غزير مختبرات ريزوز
البحري

09 855809   x

بعبدا - الشياح -شارع اسعد مختبرات الريحان الطبية
االسعد

01 545733   x

x   440427 09كسروان - البوار -شارع مار تقالمختبرات مار شربل
x 913101 09جونية - شارع فؤاد شهابمختبرات سانت ايلي- جونية

xx  523883/6 04انطلياس - الشارع العاممختبرات سانت ايلي- انطلياس
xxxxxxxx    885222 01الزلقا - عمارة شلهوبمركز سان مارك الطبي

مختبرات سان ميشال للتحاليل 
الطبية

x  521601 04النقاش-  الطريق البحري

xxx   642784/5 09جونية - شارع السرايمركز سانت تيريز
x    541765 09جبيل - سانت جاكوبمختبرات صليبا للتحاليل الطبية
xx   642641 09كسروان -صربا- اوتوستراد صربامختبرات صربا للتحاليل الطبية

638881 09كسروان - صربا - صربا اوتسترادمختبرات صربا الطبية
09 642641  x

مركز الشويفات الطبي للفحوصات 
المخبرية

الشويفات - طريق صيدا 
القديمة

05 437178   x

مركز الشويفات الطبي للفحوصات 
الشعاعية

الشويفات - طريق صيدا 
القديمة

05 437178  xxx

مركز سان بول الطبي للتحاليل 
الطبية

جبيل - شارع مستشفى سيدة 
المعونات

09 541891   x

xxxx   541891 09جبيل - سيدة المعوناتمركز سان بول الطبي لالشعة
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الهاتفالعنواناسم المركز أو المختبر  

طريق بكفيا - المتن - قرنة مختبرات تيست اند كير
شهوان

04 911179  xxxxxx

بعبدا - الغبيري -شارع عبداهلل مختبرات المتحدة
الحاج

01 273236    x

كسروان - معاملتين -شارع التشخيص الطبي التخصصي
معاملتين

09 853005  xxx

كسروان - حارة صخر - شارع مركز فيفيدال للتحاليل الطبية
جوزيف نعمان

09 636735   x

xxxx   636735 09كسروان - حارة صخر - اوتوسترادمركز فيفيدال للتصوير الشعاعي
x  522448/9 04 انطلياس - شارع الرحبانيمختبرات واكيم - انطلياس

كسروان - جونية -شارع حارة مختبرات واكيم – جونيه
صخر

09 934353  x

xxxxxx   934353 09كسروان -حارة صخرمختبرات واكيم لالشعة - جونيه
x    243380 07الشوف - دارايا - الطريق العاممختبرات ياسين للتحاليل الطبية

مختبرات الدكوانة للتحاليل 
الشعاعية

 المتن - دكوانة -  شارع 
الميكانيك

01 681799  xx
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تكملة جبل لبنان
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الهاتفالعنواناسم المركز أو المختبر  

767878x 07النبطيه - شارع  محمود فقيه الحياة للتحاليل الطبية
351309xx 07صور - جل البحر مختبرات المشرق للتحاليل الطبية

351309xxxxx 07صور - جل البحر مركز المشرق لالشعة
343006x 07صور - الطريق  العام  مختبرات بيضون الطبية

351032x 07صور -  شارع بلدية صور مختبرات العناية التحليلية ش م م
4x / 351363 07 صور -الطريق العام مختبرات سيما للتحاليل
1xxx / 343860 07 صور - الطريق العام مختبرات سيما لالشعة

742730x 07 صور - الطريق العام مختبرات اللقيسس الطبية
 الجنوب - النبطية - شارع  مختبرات الصباح

مرجعيون
07 761947x

764506x 07 النبطية -شارع سنترال مختبرات السالم للتحاليل الطبية
764034x 07 نبطية مختبرات الشفاء الطبية

الشمال

الهاتفالعنواناسم المركز أو المختبر  

602896x 06طرابلس - طريق العام مركز االدهمي للسمع
512365xxx 06كوسبا - الطريق العام مركز الصوير الطبي النتطور

510110x 06كوسبا  - القبة مختبرات العيناتي
215551x 06طرابلس - شارع الشراع مختبرات الميناء للتحاليل

 مختبر الدكتور أنور مخايل للتحاليل 
الطبية

625174x 06طرابلس - جادة فؤاد شهاب

440679x 06طرابلس -  شارع المدارس مختبرات د. عزام مخلوف
 مختبرات بيضاء المراد للتحاليل 

الطبية
443808x 06طرابلس - شارع رفيق فتال

433013xxxx 06طرابلس -  شارع عزمي مركز التشخيص كنج و بابا للتحاليل
744999x 06البترون - شارع الدورة مختبرات داغر  الطبي

350901x 06القبيات -  شارع السيدة مختبرات د.فريفر للتحاليل الطبية
445455x 06 الشمال - شارع المعرض ختبرات د البير عازار

424202x 06 طرابلس - شارع عزمي مختبرات فاتن ايوبي للتحاليل
667156x 06 زغرتا - شارع العقبة مختبرات هيلث كير

I�LAB 447747 06طرابلس - التل مختبرx
610809/320xxxxx 06طرابلس - شارع عزمي مركز الجسر للتصوير الشعاعي
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النبطية



تكملة الشمال

الجنوب

الهاتفالعنواناسم المركز أو المختبر  

435714x 06 طرابلس - شارع ليبرتي مختبرات كريمة الطبية
740020xx 06 بترون - شارع مستشفى بترون مختبرات خوري للتحاليل الطبية

950715x 06 كورة - اميون - شارع سيدرز مختبرات الكورة الطبية
 مختبرات د جورج شلهوب للتحاليل 

الطبية
 طرابلس - عكار - حلبا - الطريق 

العام
06 694448xx

مختبرات د. سمير غانم للتحاليل 
الطبية

429242x 06طرابلس -  بولفارد

 مختبرات د ريمون اشقر للتحاليل 
الطبية

435241x 06 طرابلس - شارع النجمة

444442x 06 طرابلس - بولفار مختبرات مرقباوي الطبية
442274x 06 طرابلس - شارع المعرض مختبرات الشرق االوسط الطبي

 مركز طرابلس للتصوير الطبي 
والشعاعي

441040xxxx 06طرابلس - شارع مار مارون

 مختبرات د عال احدب للتحاليل 
الطبية

441513x 06 طرابلس - البلدية

667156xxx 06 الشمال - زغرتا  مركز مار شربل الطبي - اشعة
742222x 06بترون - شارع المستشفى مختبرات طالب للتحاليل الطبية
690713x 06 الشمال -حلبا - الشارع العام مختبرات وسام منصور للتحاليل

 التصوير الشعاعي اكس راي 
موداليتي

 الكورة - كفر سرون - الطريق 
العام

06 950307xx

الهاتفالعنواناسم المركز أو المختبر  

07/752027xصيدا - شارع السرايمختبرات االمان للتحاليل الطبية
07/755273xصيدا - شارع اسكندراني مختبرات الكريم

07/722466x صيدا - رياض الصلح مختبرات عوكل الطبية
07/753782xصيدا -  شارع النجسا مختبرات  باسيل الطبية

07/755271x صيدا  - شارع معروف سعد مختبرات  SMS للتحاليل الطبية
07/755271xxx صيدا  - شارع معروف سعد  لالشعة SMS    مركز
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الئحة بأسماء مراكز العالج الفيزيائي
بيروت

الهاتفالمدينة - الشارعاسم المركزالمنطقة

حارة الحريك - اوتستراد هادي نصراهلل – بناية فرن  مركز عباس للعالج الفيزيائيبيروت
طفحا

 01 548025
03 285099

مار الياس - شارع مار الياس - كراكول الدروز - سنتر  مركز عبير الخطيب للعالج الفيزيائي
ديار

 01 374700
03 512171

334872 01 األشرفية - شارع ساسين – االشرفية – بناية قساطلي مركز بشارة غالم للعالج الفيزيائي
03 334872

المصيطبة – شارع مار الياس – نيو سنتر – الطابق  مركز دالل وزان للعالج الفيزيائي
الثاني

01 316889
71 268889

304950 01طريق الجديدة - شارع الرواس - بناية الحلبي مركز دوجا للعالج الفيزيائي والرياضي
03 379087

656915 01بسطا الفوقا - النويري - شارع الوزاعي –  بناية دندن مركز ايالنا شهاب الدين للعالج الفيزيائي
03 386884

792124 01بيروت - شارع فردان مقابل غوديز - سنتر غالي - ط5 فلو تو فالي
03 728710

749666 01الحمراء - شارع الساروال – تور دو ليون مركز غيت ويل
03 805414

المصيطبة - شارع فريد طراد - العيادات الخاصة في  كلينيك حسين ابو ياسين للعالج الفيزيائي
مستشفى الشرق االوسط

01 808980
03 980357

203275 01االشرفية - شارع ساسين – بناية مهنا خليفة  مركز جهاد حداد للعالج الفيزيائي
03 203670

743210 01الحمرا - شارع المعماري – بناية الجناوي مركز ندى بعدراني للعالج الفيزيائي
03/ 727236

448394 01مار مخايل - شارع ارمينيا - بناية اباجيان مركز فيزيكير الطبي
03 487746

612556 01األشرفية - طريق الشام - السوديكو - بلوك ث فيزيوالين - مالك انسي
03 231840

334995 01األشرفية - شارع الفرد نقاش - بناية باستور فيزيوشاب
03 536942

750759 01الحمرا - شارع عبدالعزيز –  بناية ربيز مركز صغبيني للعالج الفيزيائي
03 905265

بيروت - راس النبع – النويري - سنتر حمادة - بلوك  مركز احمد قاسم للعالج الفيزيائي
ب

01 655255
03 752735

987929 01وسط المدينة - شارع االم جيالس - بناية المركزية مركز ليليان عقيقي العادة التأهيل
03 700929

563630 01االشرفية - شارع الجعيتاوي مركز سان جاك للعالج الفيزيائي
03 829204

442055 01األشرفية - شارع الجعيتاوي - بناية ابي عازار كلينيك صوفي ابي عازار
76 080101



المتن الجنوبي

الهاتفالمدينة - الشارعاسم المركزالمنطقة

الرملة البيضاء - مبنى العيادات في مستشفى  مركز مازن االحمدية للعالج الفيزيائي
الشرق االوسط - بلوك أ - الطابق الثالث

01 782626 
03 709584

تلة الخياط - بجانب حديقة المفتي حسن خالد - بناية  مركز العالج الفيزيائي والتأهيل الطبي
غاردن - الطابق الرابع

01 790236
03 907289

747107 01الحمرا - شارع المعماري - مركز العيادات التخصصية مركز سمية خراط للعالج الفيزيائي
03 288765

 
الهاتفالمدينة - الشارعاسم المركزالمنطقة

المتن 
الجنوبي

464697 05الحدث - شارع فؤاد الخوري - مركز ايج اوبتيموم للعالج الفيزيائي - 
71 464697

الحازمية - مستديرة كامل االسعد – بناية ايلي  مركز اسعد سعادة للعالج الفيزيائي
عيسى 

05 456303
03 623250

بدارو - الطريق العام – بناية خاتون -  مركز بدري ضومط للعالج الفيزيائي
))INFLUENCE&YELLOW

01 387766
03 341588

951067 05الحازمية - طريق الشام - حبيقة سنتر مركز لوران بدوي للعالج الفيزيائي
03 933783

294044 01فرن الشباك – الشفروليه - سنتر ابراج - بلوك أ مركز جان بو صالح للعالج الفيزيائي
03 919350

سن الفيل - مقابل مكتبة انطوان – سنتر صيدلية سان  مركز شارل مرقص للعالج الفيزيائي
غبريال

01 489333
03 864465

921158 05بعبدا - شارع المستشفى الحكومي – بناية نجار مركز جورج نجار للعالج الفيزيائي
03 492024

547527 01حارة حريك - شارع القسيس - بناية الجزيرة الخضراء مركز عصام عساف للعالج الفيزيائي
03 281825

 951510 05الحازمية - الشارع العام – بناية غاردينيا مركز نبيل خليفة للعالج الفيزيائي
03 728329

466903 05الحدث - شارع كميل شمعون – بيت السيدة مركز السيدة للعالج الفيزيائي
03 345443

551760 01حارة حريك - شارع دكاش – بناية اسكان مركز صادق للعالج الفيزيائي
03 280899

826250 01الجناح - شارع السلطان ابراهيم - بناية نادي اوزون مركز اكتيف اليف للعالج الفيزيائي
03 880428

015167 03 شحيم - شارع الشريفة - بناية نورا ابراهيم مركز علي مراد للعالج الفيزيائي
382736 01بدارو - شارع سامي الصلح - بناية غريب مركز دينا بركات للعالج الفيزيائي

70 232050
769586 05الجمهور  -شارع اليرزة - بناية منسى مركز ايلي معوض للعالج الفيزيائي

03 404028
بئر حسن - طريق المطار - بناية تيما 41 -  الطابق  مركز موشين للعالج الفيزيائي

االرضي
71 544045
03 793242

تكملة بيروت
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الهاتفالمدينة - الشارعاسم المركزالمنطقة

المتن 
الشمالي

487506 01الدكوانة - اوتستراد سن الفيل – بناية أرمكس  مركز بيار باتو للعالج الفيزيائي
03 968675

401956 04شارع البلدية - بناية رجا واكيم مركز شربل نجم للعالج الفيزيائي
03 149452

715833 04جل الديب - الطريق العام - بناية كنعان كلينيك اشقر
03 663875

714933 04جل الديب - الطريق العام - بناية يشوعي مركز رانيا غانم للعالج الفيزيائي
03 476167

429874 03جديدة - شارع العسيلي مركز ايلي متني للعالج الفيزيائي
251817 01برج حمود - شارع المساكين - بناية البلدية مركز هاروت اوغورليان للعالج الفيزيائي

70 961200
886013 01الفنار - مقابل البلدية – بناية غصوب مركز جوني زمرود للعالج الفيزيائي

03 861625
- الدكوانة - بناية باتيسري سي بون – بناية جبور  مركز خليفة خليفة للعالج الفيزيائي

الكتريك
01 487882
03 669321

876873 01الزلقا - شارع عمارة شلهوب - سنتر غاردينيا مركز الرا معوض وروني كفوري
03 828783

716504 04انطلياس - بصاليم - شارع الغزال - بناية نعيم فيزيو برو
70 956470

برمانا - شارع ريزيدانس دو برمانا - بناية جورج المنصب  مركز نايلة المنصب للعالج الفيزيائي
- الطابق االرضي

04 862032
03 303213

900482 01البوشرية - الطريق العام –  حاج سنتر مركز بول هاشم للعالج الفيزيائي
03 392261

الزلقا - شارع سيدة النجاة – بناية السيدة – الطابق  فيزيوكار - نانسي بو حيدر
�1�

01 877966
03 767180

898910 01الزلقا - مقابل وايت تاور – بناية الزلقا 686 فيزيوفورم
03 758910

جل الديب - الطريق العام - مقابل بنك بيبلوس  فيزيومد
-جورج كنعان سنتر -7�

04 713671
03 803168

 512613 01سن الفيل - شارع الحبتور – سنتر طيار عيادة رانيا متى
03 650912

404700 04الرابية - الطريق العام – لحلوح سنتر عيادة روي راعي
30 032303

719081 04جل الديب - الساحة المركز الرياضي المتطور
03 733654

سن الفيل - جادة اميل لحود - بناية ارك ان سيال -  آرك ان سيال
الطابق االرضي

01 565655
03 328712

695014 01الدكوانة - شارع السالف - مقابل محطة دالس مركز شربل نحاس للعالج الفيزيائي
03 794010

494717 01المكلس - جسر الباشا - بناية ابي راشد مركز دارين الحاج للعالج الفيزيائي
03 858717

896549 01نيو جديدة - شارع نيو جديدة مركز جورج زيدان للعالج الفيزيائي
03 605696

المتن الشمالي

الهاتفالمدينة - الشارعاسم المركزالمنطقة

الرملة البيضاء - مبنى العيادات في مستشفى  مركز مازن االحمدية للعالج الفيزيائي
الشرق االوسط - بلوك أ - الطابق الثالث

01 782626 
03 709584

تلة الخياط - بجانب حديقة المفتي حسن خالد - بناية  مركز العالج الفيزيائي والتأهيل الطبي
غاردن - الطابق الرابع

01 790236
03 907289

747107 01الحمرا - شارع المعماري - مركز العيادات التخصصية مركز سمية خراط للعالج الفيزيائي
03 288765

 
الهاتفالمدينة - الشارعاسم المركزالمنطقة

المتن 
الجنوبي

464697 05الحدث - شارع فؤاد الخوري - مركز ايج اوبتيموم للعالج الفيزيائي - 
71 464697

الحازمية - مستديرة كامل االسعد – بناية ايلي  مركز اسعد سعادة للعالج الفيزيائي
عيسى 

05 456303
03 623250

بدارو - الطريق العام – بناية خاتون -  مركز بدري ضومط للعالج الفيزيائي
))INFLUENCE&YELLOW

01 387766
03 341588

951067 05الحازمية - طريق الشام - حبيقة سنتر مركز لوران بدوي للعالج الفيزيائي
03 933783

294044 01فرن الشباك – الشفروليه - سنتر ابراج - بلوك أ مركز جان بو صالح للعالج الفيزيائي
03 919350

سن الفيل - مقابل مكتبة انطوان – سنتر صيدلية سان  مركز شارل مرقص للعالج الفيزيائي
غبريال

01 489333
03 864465

921158 05بعبدا - شارع المستشفى الحكومي – بناية نجار مركز جورج نجار للعالج الفيزيائي
03 492024

547527 01حارة حريك - شارع القسيس - بناية الجزيرة الخضراء مركز عصام عساف للعالج الفيزيائي
03 281825

 951510 05الحازمية - الشارع العام – بناية غاردينيا مركز نبيل خليفة للعالج الفيزيائي
03 728329

466903 05الحدث - شارع كميل شمعون – بيت السيدة مركز السيدة للعالج الفيزيائي
03 345443

551760 01حارة حريك - شارع دكاش – بناية اسكان مركز صادق للعالج الفيزيائي
03 280899

826250 01الجناح - شارع السلطان ابراهيم - بناية نادي اوزون مركز اكتيف اليف للعالج الفيزيائي
03 880428

015167 03 شحيم - شارع الشريفة - بناية نورا ابراهيم مركز علي مراد للعالج الفيزيائي
382736 01بدارو - شارع سامي الصلح - بناية غريب مركز دينا بركات للعالج الفيزيائي

70 232050
769586 05الجمهور  -شارع اليرزة - بناية منسى مركز ايلي معوض للعالج الفيزيائي

03 404028
بئر حسن - طريق المطار - بناية تيما 41 -  الطابق  مركز موشين للعالج الفيزيائي

االرضي
71 544045
03 793242



جونيه، كسروان وجبيل

الهاتفالمدينة - الشارعاسم المركزالمنطقة

214771 09ذوق مكايل - حارة المير – بناية بو يونس مركز انطوان بو يونس للعالج الفيزيائيجونيه
03 752528

ذوق مصبح - الطريق العام - سنتر ال رين - الطابق  مركز قويق للعالج الفيزيائي
الثالث

09 223028
03 837380

216294 09ذوق مكايل -  اسباس 2000 - فيغا سنتر مركز ايلي عيد للعالج الفيزيائي
03 318932 

217726 09ادونيس - بجانب مسرح جورج الخامس - بناية بجاني مركز شادي جان  حداد للعالج الفيزيائي
03 830413

933222 09جونيه - شارع مستشفى سيدة لبنان – توما سنتر مركز ايلي سيف للعالج الفيزيائي
03 940641

637267 09شارع المصارف - بناية ستيال ماريس مركز هال مطر للعالج الفيزيائي
03 830093

644649 09غادير - الطريق العام - سنتر توريكيان - ط2 عيادة فيزيوشاب للعالج الفيزيائي
03 858957

211643/4 09ذوق مصبح - الطريق العام – سنتر مزيارة – بلوك –ب- بوليكلينيك سان جان
03 292444

213627 09ذوق مكايل - شارع كنيسة سيدة المعونات مركز ريتا فضول للعالج الفيزيائي
03 645853

224132 09ادونيس - شارع مار انطونيوس مركز جورج ابراهيم للعالج الفيزيائي
03 686132

 كفرحباب - الطريق العام - بناية سان جاك - مركز اليسار غزال للعالج الفيزيائي
الطابق الثاني

03 706310

231808 09بلونة الطريق العام - بناية غابي ابي هاشم كلينيك ماريان حبيب للعالج الفيزيائيكسروان
03 209186

622499 09عمشيت - الطريق العام - سنتر العمارة مركز داني اندراوس للعالج الفيزيائيجبيل
03 627358
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الشمال

الهاتفالمدينة - الشارعاسم المركزالمنطقة

كفرصون - طريق عام االرز – بناية ساسين – قرب  مركز جورج شحادة للعالج الفيزيائيالشمال
محمصة زينة

03 701208

452691 03بشري - الطريق العام - بناية يوسف كرم مركز كريستيان كرم للعالج الفيزيائي
691080 06حلبا الساحة - سيتي سنتر مركز احمد حمود للعالج الفيزيائي

03 621439
424128 06طرابلس - شارع عزمي - ناجي سنتر مركز العالج الفيزيلئي والتأهيل الطبي

70 962947
440222 06طرابلس – الجميزات – بناية المسكاوي مركز المصري للتأهيل الطبي

70 988624
210700 06طرابلس - شارع عزمي - بناية منقارة مركز فؤاد منقارة للعالج الفيزيائي

03 613521
435977 06طرابلس - الشارع العام – بناية خالد عبدو مركز كبارة وحليمي للعالج الفيزيائي

03 206720
 طرابلس - ابو سمرا  مركز رحمة الطبي

RAHMA MEDICAL COMPLEX
06 448324
03 803383

440222 06طرابلس – الجميزات – بناية المسكاوي مركز المصري للتأهيل الطبي
70 988624

210700 06طرابلس - شارع عزمي - بناية منقارة مركز فؤاد منقارة للعالج الفيزيائي
03 613521

شكا - حي السهل - الطريق العام - بناية مجيد  مركز سان جورج للعالج الفيزيائي
صعب

06 540585
03 718494

953650 06اميون - شارع البياض –  بناية رفيق سرور مركز سرور للعالج الفيزيائي
03 864753

طرابلس – البولفار -  بناية طوم وغالييني - الطابق  مركز طرابلس للعالج الفيزيلئي
الثاني

06 437400
03 867106

613944 03كفحزير - طريق بشمزين العام مركز وليد ترمساني للعالج الفيزيائي
568670 03زغرتا - شارع العقبة مركز انطوان ليشا للعالج الفيزيائي

805142 03طرابلس - البولفار - شارع قصر العدل مركز فدى اللبابيدي للعالج الفيزيائي
950026 06اميون - الطريق العام - مقابل الضمان االجتماعي مركز روزين ناصيف للعالج الفيزيائي

06 954033
805638 03زغرتا - الطريق العام مركز طوني البايع للعالج الفيزيائي

الهاتفالمدينة - الشارعاسم المركزالمنطقة

214771 09ذوق مكايل - حارة المير – بناية بو يونس مركز انطوان بو يونس للعالج الفيزيائيجونيه
03 752528

ذوق مصبح - الطريق العام - سنتر ال رين - الطابق  مركز قويق للعالج الفيزيائي
الثالث

09 223028
03 837380

216294 09ذوق مكايل -  اسباس 2000 - فيغا سنتر مركز ايلي عيد للعالج الفيزيائي
03 318932 

217726 09ادونيس - بجانب مسرح جورج الخامس - بناية بجاني مركز شادي جان  حداد للعالج الفيزيائي
03 830413

933222 09جونيه - شارع مستشفى سيدة لبنان – توما سنتر مركز ايلي سيف للعالج الفيزيائي
03 940641

637267 09شارع المصارف - بناية ستيال ماريس مركز هال مطر للعالج الفيزيائي
03 830093

644649 09غادير - الطريق العام - سنتر توريكيان - ط2 عيادة فيزيوشاب للعالج الفيزيائي
03 858957

211643/4 09ذوق مصبح - الطريق العام – سنتر مزيارة – بلوك –ب- بوليكلينيك سان جان
03 292444

213627 09ذوق مكايل - شارع كنيسة سيدة المعونات مركز ريتا فضول للعالج الفيزيائي
03 645853

224132 09ادونيس - شارع مار انطونيوس مركز جورج ابراهيم للعالج الفيزيائي
03 686132

 كفرحباب - الطريق العام - بناية سان جاك - مركز اليسار غزال للعالج الفيزيائي
الطابق الثاني

03 706310

231808 09بلونة الطريق العام - بناية غابي ابي هاشم كلينيك ماريان حبيب للعالج الفيزيائيكسروان
03 209186

622499 09عمشيت - الطريق العام - سنتر العمارة مركز داني اندراوس للعالج الفيزيائيجبيل
03 627358



الجنوب، النبطية والبقاع

الهاتفالمدينة - الشارعاسم المركزالمنطقة

730165 07صيدا - شارع االسكندراني – بناية دندشلي  مركز مارس للعالج الفيزيائيالجنوب
03 353518

734442 07صيدا - شارع دالعة - بناية دندشلي مركز سليم للعالج الفيزيائي
03 668450

730440 07عبرا - الطريق العام مركز احمد الدنب للعالج الفيزيائي
03 888156

750994 07صيدا -  شارع رياض الصلح - بناية السالم - الطارق 6 مركز كيالني للعالج الفيزيائي
03 366252

350776 07صور - جل البحر – سنيما 2000 مركز محمد زين للعالج الفيزيائيالنبطية
03 118341

742567 07صور - شارع السنغال – بناية بسما مركز فاطمة نورالدين للعالج الفيزيائي
03 642604

810030 08زحلة - اوتوستراد زحلة - بناية الرهبان مركز بشارة صفير للعالج الفيزيائيالبقاع
 03 823636

262523 70زحلة - طريق عام حوش االمراء - سنتر لبنان والخليج كلينيك انطوان الرامي للعالج الفيزيائي
03 133475

666902 03شتورة - الطريق العام – بناية سمير قاصوف مركز سمر قاصوف للعالج الفيزيائي
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المركز الرئيسي، اإلدارة العامة
سن الفيل:  

المركز الرئيسي في منطقة سن الفيل - بناية كازجيان 211، شارع 64 سن الفيل

المكاتب اإلقليمية والفرعية - إلصدار الموافقات
1. المركز الرئيسي في منطقة سن الفيل - بناية كازجيان 211، شارع 64 سن الفيل. هاتف: 518300 1 961

2. مكتب اقليمي في منطقة صيدا  - ساحة رياض الصلح – صيدا سنتر – الطابق السابع. هاتف: 754843 7 961

3. مكتب اقليمي في منطقة زحلة  - بناية بنك بيبلوس – مقابل Liban Post – الطابق الثاني. 

هاتف:

المكاتب داخل المستشفيات - إلصدار الموافقات
1. مكتب غلوب مد في مستشفى الجامعة األميركية. هاتف: 

2. مكتب غلوب مد في مستشفى أوتيل ديو دو فرانس. هاتف:

3. مكتب غلوب مد في مستشفى القديس جاورجيوس. هاتف:

4. مكتب غلوب مد في مستشفى كليمنصو الطبي. هاتف:

5. مكتب غلوب مد في مستشفى رزق. هاتف:

6. مكتب غلوب مد في مستشفى مار يوسف. هاتف: 

7. مكتب غلوب مد في مستشفى سيدة لبنان. هاتف: 

8. مكتب غلوب مد في مستشفى حمود. هاتف: 

لتسجيل أي اقتراح أو اعتراض أو لالستعالم، الرجاء االتصال بمركز نقابة المحامين – بيروت
على الرقم التالي: 425594 1 961

أو مكتب شركة غلوب مد لبنان على الرقم التالي: 518118 1 961

961 1 518000 - Ext: 2180 / 2 / 3

الهاتفالمدينة - الشارعاسم المركزالمنطقة

730165 07صيدا - شارع االسكندراني – بناية دندشلي  مركز مارس للعالج الفيزيائيالجنوب
03 353518

734442 07صيدا - شارع دالعة - بناية دندشلي مركز سليم للعالج الفيزيائي
03 668450

730440 07عبرا - الطريق العام مركز احمد الدنب للعالج الفيزيائي
03 888156

750994 07صيدا -  شارع رياض الصلح - بناية السالم - الطارق 6 مركز كيالني للعالج الفيزيائي
03 366252

350776 07صور - جل البحر – سنيما 2000 مركز محمد زين للعالج الفيزيائيالنبطية
03 118341

742567 07صور - شارع السنغال – بناية بسما مركز فاطمة نورالدين للعالج الفيزيائي
03 642604

810030 08زحلة - اوتوستراد زحلة - بناية الرهبان مركز بشارة صفير للعالج الفيزيائيالبقاع
 03 823636

262523 70زحلة - طريق عام حوش االمراء - سنتر لبنان والخليج كلينيك انطوان الرامي للعالج الفيزيائي
03 133475

666902 03شتورة - الطريق العام – بناية سمير قاصوف مركز سمر قاصوف للعالج الفيزيائي
961 1 350000 - Ext: 022

1287 - Ext: 1686

961 1 372888 - Ext: 1036

961 1 200800 - Ext: 15131

961 1 246716

961 1 518000 - Ext: 2420

961 7 726578

961 1 615283





نقابة المحامين في بيروت 
قصر العدل - المتحف

بيروت - لبنان
هاتف: 425594 1 961+

خليوي: 418111 70 961+
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