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 الئحة بعناوين المراكز المعتمدة لتقديم طلبات الرعاية االجتماعية

  2011 - 2010 في جميع المحافظات لعام 
 
 

 محافظة بيروت

 

 رقم الهاتف العنوان إسم المركز الرقم

 شارع طبال -كرم الزيتون األشرفية-مركز الخدمات اإلنمائية 1
 تجاه الكنيسة اإلنجيلية

 قرب مكتبة المر

327248/01 
525717/01 
333194/01 

 طلعة برج أبي حيدر المصيطبة-مركز الخدمات اإلنمائية 2
 أول شارع فتح هللا

660020/01 

 706267/01 شارع الرواس -الطريق الجديدة  الطريق الجديدة–مركز الخدمات اإلنمائية 3

 302370/01 أول جسر سليم سالم المزرعة –مركز الخدمات اإلنمائية  4

 
 

 ة جبل لبنانمحافظ

 

 رقم الهاتف العنوان إسم المركز الرقم

 نزلة جامع الرسول األعظم برج البراجنة-مركز الخدمات اإلنمائية 1
 قرب فرن الوالء

450724/01 
351570/03 

 قرب جسر المطار الطريق العام الغبيري-مركز الخدمات اإلنمائية 2
 مقابل بنك لبنان والمهجر

833522/01 

 
 شارع مستشفى الغدير حي السلم-مات اإلنمائيةمركز الخد 3

 ملك عبدهللا محسن

480334/05 

 
 274614/01 شارع أسعد األسعد الشياح-مركز الخدمات اإلنمائية 4

 240813/01 قرب كنيسة مار يوسف برج حمود-مركز الخدمات اإلنمائية 5

 388919/01 قرب كنيسة لورد عين الرمانة-مركز الخدمات اإلنمائية 6
386655/01 

 980681/04 المحيدثي-وقف مار عبدا بكفيا-مركز الخدمات اإلنمائية 7

 820150/04  بعبدات-مركز الخدمات اإلنمائية 8

 925426/09 غزير غزير-مركز الخدمات اإلنمائية 9
683519/03 

 290203/03 جونية جونية-مركز الخدمات اإلنمائية 10

 950242/09 بقعاتة عشقوت ريفون-مركز الخدمات اإلنمائية 11
800256/70 

 541620/09 مقابل األنطش جبيل-مركز الخدمات اإلنمائية 12

 جبيل-مركز الخدمات اإلنمائية 13
 فرع إهمج

 504233/09 إهمج

 439044/09 العاقورة قرطبا –مركز الخدمات اإلنمائية  14
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 محافظة الشمال

 

 رقم الهاتف العنوان إسم المركز الرقم

 ساحة النور -طرابلس طرابلس-الدائرة اإلقليمية 1
 بناية البنك اللبناني الفرنسي

624644/06 
431513/06 

 390567/06  باب التبانة–مركز الخدمات اإلنمائية 2

 226677/06  المينا-الخدمات اإلنمائيةمركز  3

 490428/06  سير الضنية–مركز الخدمات اإلنمائية 4

 460442/06  مركز الخدمات اإلنمائية المنية 5

 الطريق القديمة-البترون البترون-مركز الخدمات اإلنمائية 6
 قرب الجامع

740126/06 
269298/03 

 زغرتا-مركز الخدمات اإلنمائية 7
 زغرتا فرع قضاء

 المعروف بمركز جيهان فرنجية

 662960/06 زغرتا
320631/03 

 زغرتا -مركز الخدمات اإلنمائية 8
 فرع أيطو

 575277/06 الشارع العام –أيطو 

 671575/06 بشري بشري-مركز الخدمات اإلنمائية 9

 

 

 

 
 

 

 فرع العاقورة

 طريق بخشتاي عالية-مركز الخدمات اإلنمائية 15
 مقابل ثانوية عالية الرسمية

554074/05 

 260156/05  بحمدون-مركز الخدمات اإلنمائية 16

  الطريق العام كفرحيم-مركز الخدمات اإلنمائية 17
 قرب المخفر

720607/05 

 كفرحيم -مركز الخدمات اإلنمائية 18
 فرع الجاهلية

 720784/05 الجاهلية

 242038/07 المدرسة الرسميةقرب  عانوت-مركز الخدمات اإلنمائية 19
548338/03 

 507443/05 المختارة المختارة-مركز الخدمات اإلنمائية 20

 300377/05 بعقلين بعقلين-مركز الخدمات اإلنمائية 21

 386004/03 برجا برجا-ئيةمركز الخدمات اإلنما 22

 602420/05 قرب البلدية الدامور-مركز الخدمات اإلنمائية 23

 715093/03 مبنى البلدية الشويفات-لخدمات اإلنمائيةمركز ا 24
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 عكارمحافظة 

 

 رقم الهاتف العنوان إسم المركز الرقم

 694016/06 الشارع العام –حلبا  عكار-الدائرة اإلقليمية 1

 693967/06 الشارع العام -حلبا حلبا-مركز الخدمات اإلنمائية 2

 حارة غدايا-القبيات القبيات-مركز الخدمات اإلنمائية 3
 تجاه كنيسة مار جرجس

350545/06 
379962/06 

 890059/06 رحبة رحبة-مركز الخدمات اإلنمائية 4

 
     محافظة البقاع

 

 رقم الهاتف العنوان إسم المركز الرقم

 شارع البولفار –زحلة  زحلة-الدائرة اإلقليمية 1
 قرب سراي زحلة

820902/08 
815400/08 

 حوش األمراء حوش األمراء-مركز الخدمات اإلنمائية 2
 قرب الجامعة اللبنانية

815100/08 
815101/08 

 الجامع الجديدنزلة -جب جنين جب جنين-مركز الخدمات اإلنمائية 3
 قرب منزل المحامي صالح الدسوقي

660650/08 

 
 حي الحمراء-راشيا الوادي راشيا الوادي-مركز الخدمات اإلنمائية 4

 ملك شوقي مهنا

591106/08 

 
 الهرمل  -بعلبك محافظة 

 

 رقم الهاتف العنوان إسم المركز الرقم

 عينطريق راس ال-بعلبك بعلبك الهرمل–الدائرة اإلقليمية 1
 قرب فرنسابنك

370891/08 

 طريق راس العين-بعلبك بعلبك-مركز الخدمات اإلنمائية 2
 قرب فرنسابنك

370891/08 

 230238/08 الشارع العام اللبوة-مركز الخدمات اإلنمائية 3

 345900/08 الشارع العام طليا-مركز الخدمات اإلنمائية 4

 330777/08 امالشارع الع شمسطار-مركز الخدمات اإلنمائية 5

 200464/08 الهرمل الهرمل-مركز الخدمات اإلنمائية 6
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 محافظة الجنوب

 

 رقم الهاتف العنوان إسم المركز الرقم

 طريق عين الحلوة-صيدا صيدا-الدائرة اإلقليمية 1
 مبنى السراي

722624/07 
905468/03 

 751398/07 حارة صيدا حارة صيدا-مركز الخدمات اإلنمائية 2
203285/03 

 الساحة –لبعا  لبعا-مركز الخدمات اإلنمائية 3
 قرب السنترال

230904/07 
881496/03 

 جباع –مركز الخدمات اإلنمائية  4
 فرع كفرملكي

 215221/07 كفرملكي

 الشارع الرئيسي-جزين جزين-مركز الخدمات اإلنمائية 5
 متر بعد األمن العام 150

781025/07 
760350/03 

 شارع الرمل –صور  صور-ت اإلنمائيةمركز الخدما 6
 مقابل استوديو عسل

345281/07 
741009/07 

 صور -مركز الخدمات اإلنمائية 7
 فرع جويا

 741009/07 الشارع العام – جويا

 251265/03 الصرفند الصرفند-مركز الخدمات اإلنمائية 8
442070/07 

 

 محافظة النبطية

 

 فرقم الهات العنوان إسم المركز الرقم

 764731/07 النبطية النبطية-الدائرة اإلقليمية 1
764783/07 

 760015/07 النبطية النبطية-مركز الخدمات اإلنمائية 2

 501300/07 أنصار أنصار-مركز الخدمات اإلنمائية 3

 277167/03 بنت جبيل بنت جبيل-مركز الخدمات اإلنمائية 4
450571/07 

 865040/07 ميس الجبل بلميس الج-مركز الخدمات اإلنمائية 5

 465049/07 عيتا الشعب عيتا الشعب-مركز الخدمات اإلنمائية 6

 296343/03 الخيام الخيام-مركز الخدمات اإلنمائية 7
840808/07 

 508510/03 حاصبيا حاصبيا-مركز الخدمات اإلنمائية 8
551191/07 

 971199/03 شبعا شبعا-مركز الخدمات اإلنمائية 9
565120/07 

 325538/07 تبنين تبنين-مركز الخدمات اإلنمائية 10

 540532/07 كفرصير كفرصير-مركز الخدمات اإلنمائية 11

 كفرصير -مركز الخدمات اإلنمائية 12
 فرع جبشيت

 540532/07 الشارع العام – جبشيت

 767661/07 كفرتبنيت كفرتبنيت-مركز الخدمات اإلنمائية 13
 


