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 مــحــافــظــة جــبــل لــبــنــان

 مكان النشاط نوع المشروع اسم الجمعية الرقم

الباروك –جمعية رعاية الطفل اللبناني   1  الباروك مركز صحي اجتماعي 

الحدث  –النادي الثقافي االجتماعي   2  الحدث مركز صحي اجتماعي 

اجتماعيمركز صحي  جمعية اسرة التأخي الخيرية الثقافية  3  برج حمود 

الجمعية الخيرية لالرمن الكاثوليك   4  برج حمود مركز صحي اجتماعي 

مؤسسة الشؤون القروية لعبيه وجوارها   5  عبيه مركز صحي اجتماعي 

عرمون –مطرانية جونيه المارونية    6  عرمون مركز صحي اجتماعي 

كفر عميه –مطرانية بيروت المارونية    7 اجتماعيمركز صحي    كفر عميه 

شرتون –مطرانية بيروت المارونية    8  شرتون مركز صحي اجتماعي 

 الشويفات مركز صحي اجتماعي رابطة سيدات الشويفات  9

 الحدث دار حضانة نهارية الجمعية المسيحية للشابات  11

 العبادية مركز صحي اجتماعي جمعية الهدى الخيرية   11

نهضة المرأة الدرزيةجمعية   12  مجدلبعنا مركز صحي اجتماعي 

 الكفور مركز صحي اجتماعي رابطة الكفور االجتماعية  13

 برج حمود مركز للمعوقين الجمعية الخيرية للنساء المصابات بعاهات  14

 كفرذبيان مركز صحي اجتماعي جمعية اغاثة البائس  15

اجتماعي مركز صحي رابطة سيدات الروضة  16  الروضة 

 برج البراجنة مراكز اجتماعية ودار حضانة نهارية جمعية الزهراء الخيرية  17

نيحا -جمعية رعاية الطفل اللبناني   18 الشوف –نيحا  مركز صحي اجتماعي   

جمعية الشعلة1  19  برج حمود دار حضانة نهارية 

 جل الديب مركز للمكفوفين ومركز صحي  الجمعية الخيرية لمساعدة العميان  21

حراجل –مطرانية جونيه المارونية   21  حراجل مراكز صحية اجتماعية 

ميروبا  –مطرانية جونيه المارونية   22  ميروبا مركز صحي اجتماعي 
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 بكفيا مركز صحي اجتماعي جمعية مار منصور دي بول  23

عين زحلتا –جمعية الرابطة الخيرية   24  عين زحلتا مركز صحي اجتماعي 

بعورته -رابطة سيدات   25  بعورته مركز صحي اجتماعي 

 حي السلم مركز صحي اجتماعي الجمعية الخيرية ألهالي حي السلم  26

 ساحل علما مركز صحي اجتماعي الهيئة النسائية الخيرية  ساحل علما  27

برجا -النادي الثقافي االجتماعي   28  برجا مركز صحي اجتماعي 

 معاصر الشوف مركز صحي اجتماعي الجمعية الخيرية الدرزية في معاصر الشوف  29

علمات -الجمعية الخيرية االسالمية   31  علمات  مركز صحي اجتماعي 

31  
مركز صحي اجتماعي ودار حضانة  نادي االتحاد الثقافي الصحي االجتماعي

 نهارية

الناعمةحارة   

 المعيصرة مركز صحي اجتماعي المؤسسة الخيرية االسالمية البناء جبيل وكسروان  32

 االوزاعي مركز صحي اجتماعي جمعية االمام الحسين بن علي الخيرية  33

بسكنتا -الرهبانية اللبنانية المارونية العامة   34  بسكنتا مركز صحي اجتماعي 

الخيرية القليم الخروبالجمعية النسائية   35  شحيم مركز خدمات اجتماعية 

36  
مركز صحي اجتماعي ودار حضانة  جمعية التدريب على السمع والنطق

 نهارية

عين عار -بياقوت  

 الحازمية مركز خدمات اجتماعية مركز الرعاية الدائمة   37

االوزاعي -جمعية الشابات المسلمات   38  االوزاعي دار حضانة نهارية 

39  
 –شمسطار  –حي السلم  مراكز خدمات صحية اجتماعية الهيئة الوطنية للعمل الشعبي  ) عامل (

 الخيام

مجد المعوش –الرابطة الخيرية االدبية   41  مجد المعوش مركز صحي اجتماعي 

القماطية -الندوة الثقافية االجتماعية   41  القماطية دار حضانة نهارية 

 رأس المتن مركز صحي اجتماعي جمعية سيدات رأس المتن  42

 بعقلين مركز صحي اجتماعي جامعة بعقلين الخيرية  43

 بعبدا مركز صحي اجتماعي المؤسسة اللبنانية للتنمية االقتصادية االجتماعية  44



                               الجمهورية اللبنانية   
  وزارة الشؤون االجتماعية   

 
                

Ministry Of Social Affairs, Badaro, Beirut – Lebanon  T: +961611260    Fax: +961611245   www.socialaffairs.gov.lb 

 

 عانوت مركز للمعوقين هيئة الخدمات االجتماعية في اقليم الخروب  45

مزرعة الشوف –جمعية التعاضد االجتماعي   46  مزرعة الشوف مركز صحي اجتماعي 

 الدوحة مركز صحي اجتماعي جمعية المبرات الخيرية  47

 المنصف مركز صحي اجتماعي النادي الرياضي في المنصف  48

صبرا ( –الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية ) الشياح   49 اجتماعيةمراكز صحية   صبرا –الشياح    

 برج حمود مركز صحي اجتماعي جمعية صليب اعانة االرمن  51

 كترمايا مركز صحي اجتماعي جمعية الوعي والمواساة الخيرية   51

كفرنبرخ هيئة سيدات انماء  52  كفرنبرخ مركز صحي اجتماعي  

 الغابون مركز صحي اجتماعي تجمع سيدات الغابون  53

 صوفر مركز خدمات اجتماعي جمعية لبنان العطاء الخيرية  54

فرن الشباك –مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك   55  فرن الشباك مركز صحي اجتماعي 

كيفون  –المجلس االسالمي الشيعي االعلى   56  كيفون مركز صحي اجتماعي 

برج البراجنة –الجمعية الخيرية االسالمية   57  برج البراجنة مركز صحي اجتماعي 

 الدكوانة مركز خدمات اجتماعي جمعية مشغل سيدة النجاة   58

 بيت حباق مركز صحي اجتماعي راهبات القربان االقدس المرسالت بيت حباق  59

بئر حسن –دار االفتاء الجعفري   61  بئر حسن مركز صحي اجتماعي 

الناعمة -والطفولة جمعية مساعدة االمومة   61  الناعمة مركز صحي اجتماعي 

 الشياح مركز صحي اجتماعي جمعية التنشئة والعمل  62

عاليه –الشويفات  دار حضانة نهارية مؤسسة االمير مجيد ارسالن  63  

 السمقانية مركز صحي اجتماعي الجمعية الخيرية النسائية  64

صحي اجتماعيمركز  جمعية اوكسيليا لبنان  65  حمانا  

 جونيه دار حضانة  جمعية اصدقاء المدرسة الرسمية  66

 اليرزة رعاية الطفولة جمعية عناية ورعاية شؤون الطفل  67

 سن الفيل نادي مسنين  جمعية ايادينا  68
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 الحازمية وقاية ودورات / حوادث سير جمعية الشباب للتوعية االجتماعية  69

 سهيلة مركز صحي ونادي مسنين  مؤسسة مار مخايل االجتماعية  71

دوموس -جمعية بيت المحتاج   71  الحدث نادي المسنين 

 ريفون مركز صحي  مؤسسة البطريرك مار نصر هللا صفير   72

 الفنار مركز للمعوقين جمعية الزورق  73

بتخنيه -الجمعية النسائية الخيرية   74 اجتماعيمركز صحي    بتخنيه 

بيروت -مطرانية الروم الكاثوليك   75 كفرتيه –كفرعقاب  مراكز صحية اجتماعية   

غوسطا   -مطرانية جونيه المارونية   76  غوسطا مركز صحي اجتماعي 

الرملية -الندوة الثقافية الرياضية   77  الرملية مركز صحي اجتماعي 

للروم الكاثوليكمطرانية صيدا ودير القمر   78  سرجبال  مركز صحي اجتماعي 

79  
رعاية االشخاص المعوقين واالطفال ذوي   -المركز الوطني للتنمية والتأهيل 

 الحاجات الخاصة

 عبيه

 الدورة مركز لتأهيل المدمنين على المخدرات تجمع ابناء الكنيسة  81

 ميفوق مركز صحي اجتماعي  جمعية المحبة لتضامن ميفوق  81

كسروان –دلبتا  مركز صحي اجتماعي مستوصف مار يعقوب  82  

المتن  –العطشانة  مركز صحي اجتماعي جمعية مساعدة االمومة والطفولة  83  

 الدوار مركز صحي اجتماعي جمعية مون ليبان  84

 


