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 مــحــافــظــة الــشــمــال

 مكان النشاط نوع المشروع اسم الجمعية الرقم

 طرابلس دارحضانة نهارية جمعية الشابات المسلمات  1

 طرابلس مركز صحي اجتماعي حركة الشبيبة االرثوذكسية  2

 طرابلس دار حضانة نهارية جمعية التضامن االجتماعي  3

جمعية الشبان المسيحية4  4 طرابلس –الحدادين  مركز خدمات اجتماعية   

 طرابلس مركز خدمات اجتماعية الجمعية المسيحية للشابات  5

 طرابلس دارحضانة نهارية جمعية الخدمات الخيرية  6

دار حضانة نهارية ومركز  جمعية االنماء االجتماعية الخيرية  7

 صحي اجتماعي

 طرابلس

االجتماعيةجمعية المساعدات   8  –دار حضانة  -مركز صحي 

 نادي مسنين

 زغرتا الزاوية

كفرحبو–كفرحاتا  –بشمزين  –فيع  مراكز صحية اجتماعية مطرانية الروم االرثوذكس   9  

زغرتا –الحركة االجتماعية   10  زغرتا ) شتاًء (  مركز صحي اجتماعي 

 اهدن ) صيفاً (  

اجتماعيمركز صحي  نادي دوما   11  دوما 

 طرابلس  مركز خدمات اجتماعية جمعية التضامن االجتماعي  12

 زغرتا مركز للمعاقين جسدياً  مؤسسة ايريس فرنجية للمعاقين جسدياً   13

الزاهرية –مطرانية الروم االرثوذكس   14  الزاهرية مركز صحي اجتماعي  

القبة  –مطرانية الروم االرثوذكس   15  القبة مركز صحي اجتماعي 

المنية –جمعية النهضة الخيرية  االجتماعية   16  المنيه مركز صحي اجتماعي 

 حلتا ) البترون (  شكا مراكز صحي اجتماعية حركة االنماء االنساني   17
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 طرابلس مركز صحي اجتماعي جمعية التوجيه والتضامن االجتماعي  18

 –نيابة البطريركية العامة في بالد البترون   19

 بقسميا

 بقسميا مركز صحي اجتماعي

 المقيطع ) عكار (  مركز خدمات اجتماعية جمعية المحبة الخيرية   20

مركز صحي اجتماعي ودار  النادي الخيري الثقافي الرياضي  21

 حضانة نهارية 

 حرف ارده

 طرابلس مركز صحي اجتماعي مؤسسة مؤازرة الطوارى  22

جمعية مسعفي الهالل الوطني اللبناني في   23

 الشمال  

 طرابلس مركز صحي اجتماعي

الجمعية الخيرية االسالمية واسعاف   24

 المحتاجين

مركز صحي اجتماعي ودار 

 حضانة نهارية

 طرابلس

منيارة  –رأس الصخر  –طرابلس  مركز للمعوقين فيستا   25  

عكار –الكواشرة  مركز صحي اجتماعي هيئة االسعاف الشعبي  26  

 طرابلس مركز صحي اجتماعي  الجمعية النسائية للرعاية االجتماعية   27

 طرابلس مركز خدمات اجتماعية جمعية العمل النسوي   28

راس مسقا –جمعية الشباب الخيرية   29  راس مسقا مركز صحي اجتماعي 

جربتا  –الراهبات اللبنانيات المارونيات   30  جربتا  مركز صحي اجتماعي 

جمعية الخدمات االنسانية واالجتماعية في   31

طرابلس -الشمال   

 طرابلس مركز صحي اجتماعي

 المنية مركز صحي اجتماعي جمعية التوعية والعمل الخيري  32

الشماليبيت الزكاة في طرابلس ولبنان   33 مركز صحي اجتماعي ودار  

 حضانة نهارية

 طرابلس

القبة  –ضهر المهر  مركز صحي اجتماعي جمعية اللقاء النسائي الخيري  34  

ضهر العوادة  –ارده  مركز صحي اجتماعي  مؤسسة بسمة الصحية   35  

جمعية الخدمات االنسانية واالجتماعية في   36

مراكز  4 –الشمال   

صحيةمراكز  البرج  –مشتى حسن  –حلبا    
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 مشمش

 ارده  مركز صحي اجتماعي حركة التوعية االجتماعية  37

 طرابلس مركز صحي اجتماعي  جمعية العمل الصحي االجتماعي  38

 طرابلس تأهيل المعاق في بيته منتدى المعاقين في لبنان الشمالي  39

الفوال –طرابلس  مركز صحي  جمعية الخدمات الخيرية  40  

 الكورة مركز للمدمنين جمعية طريق االصالح  41

زغرتا -نادي الطالب  42  زغرتا نادي للشباب  

 بيت الفقس مركز صحي اجتماعي جمعية النهضة الخيرية  43

بحبوش –بنهران  مراكز صحية اجتماعية الجمعية الخيرية إلنعاش القرى الخمس  44  

 طرابلس مركز خدمات اجتماعي الجمعية التربوية اللبنانية للعلوم الحديثة   45

مطرانية جبيل  –وقف مار جاورجيوس   46

 والبترون للروم االرثوذكس

البترون  –محمرش  مركز صحي اجتماعي  

مؤسسة سيمون بولس –جمعية جذور   47  زغرتا مركز صحي اجتماعي 

وصحة جمعية تعاون وتنمية  48  طرابلس مركز صحي اجتماعي 

 مزرعة التفاح مركز صحي اجتماعي لجنة وقف مار ضومط  49

ابي سمرا –طرابلس  مركز خدمات اجتماعي جمعية الوفاق والتنمية  50  

مركز خدمات اجتماعية  جمعية شباب لبنان  51

 وأنشطة زراعية

 الكورة 

 


