هيكلية وزارة الشؤون االجتماعية والمشاريع التابعة لها
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المشاريع المنبثقة عن الوزارة
إدارة صندوق المحاسبة
المشروع التنفيذي للمجلس األعلى للطفولة (ريتا كرم)
مشروع تأمين حقوق المعوقين (هيام فاخوري)
المركز النموذجي للمعوقين (وفاء بركات)
مركز التدريب االجتماعي (ريما قازان)
مشروع التغذية للمطاعم المدرسية (لينا فقيه)
مشروع األدوية
البرنامج الوطني لتعليم الكبار (نعمت جعجع)
وحدة االعالم التنموي واالتصال السكاني (ماري انطوانيت الشامي)
البرنامج الوطني للوقاية من االدمان (أميرة نصر الدين)
مشروع تشجيع وتطوير الحرف والصناعات اليدوية ومراكز التدريب واالنتاج (حافظ غطاس)
مشروع الصحة االنجابية (بهية سليمان)
البرنامج الوطني لدعم مصابي االلغام (محمد عباني)
المشروع الوطني لمكافحة التسول (سيما معاوية)
المشروع الوطني لرصد التحركات السكانية الطارئة
دعم االسرة
المشروع الوطني للسكان والتنمية (ميراي رحمة)
البرنامج الو طني الستهداف األسر األكثر فقرا (ممول من البنك الدولي  +الحكومة الكندية
والحكومة االيطالية)( ماري غيا)
البرنامج الوطني للتنمية االجتماعية واالقتصادية المحلية ( فادي بو علي)
المشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية

الوزير
(ريشار قيومجيان)

المدير العام
(القاضي عبدهلل أحمد)

البرنامج الوطني للتطوع (مروى الكك)
برنامج االستجابة للحالة السورية (ماريو بو زيد)
المشاريع الممولة من الحكومة االيطالية
تعزيزمشاركة المرأة في الحكم المحلي والتنمية (زينة عبد الخالق)
تعزيز المؤسسات اللبنانية ودعم الفئات األكثر تهميشا ً (راغدة نعمة)

مصلحة المحاسبة
(فاطمة الخطيب باالنابة)

مصلحة الخدمات االنمائية
(هدى مهنا)

مصلحة التخطيط والبحوث
(م .بشير العمري)

مصلحة شؤون المعوقين
(ماري الحاج)

الوحدات االقليمية

مديرية التنمية االجتماعية
(نهى قزي باإلنابة)

مديرية الخدمات االجتماعية
(رندة بو حمدان)

مصلحة الديوان
(رانيا كيروز باإلنابة)

هيئات وطنية







المجلس االعلى للطفولة
الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين
اللجنة الوطنية للسكان
اللجنة الوطنية لمحو االمية
الهيئة الوطنية لشؤون المسنين

مصلحة الرعاية االجتماعية
(ندى فواز)

مصلحة الجمعيات والهيئات االهلية
(عبير عبد الصمد )

مصلحة الشؤون االسرية
(فرناند أبي حيدر باإلنابة)

مصلحة التنمية االجتماعية
(ماري يونس باإلنابة)

مصلحة الحرف والصناعات اليدوية
(سهاد معطي)

دائرة المحاسبة االدارية
(فاطمة الخطيب)

دائرة شؤون المراكز
(عدنان نصرالدين)

دائرة التخطيط والبرامج
(مركز شاغر)

دائرة الرعاية المتخصصة
(هيام صقر)

دائرة الرعاية االجتماعية
(علي المقداد)

دائرة الجمعيات والمنظمات التطوعية
(فرناند أبو حيدر)

دائرة الشؤون االسرية
(سمر سليالتي باالنابة)

دائرة العمل التطوعي
(منى نصرالدين باالنابة)

دائرة تنمية الحرف
(مركز شاغر)

دائرة الدراسات القانونية
(رانيا كيروز)

دائرة محاسبة المشاريع المشتركة
(محمد خليفة)

دائرة التجهيز وشؤون العاملين
(نتالي عبود باالنابة)

دائرة االحصاء والمعلوماتية
(مركز شاغر)

دائرة المؤسسات المتخصصة
(ماجدة الجبيلي باالنابة)

دائرة مؤسسات الرعاية االجتماعية
(مركز شاغر)

دائرة المشاريع المشتركة
(وضع خارج المالك)

دائرة شؤون المرأة
(ميراي العلم باالنابة)

دائرة التنمية الريفية
(طعان زعيتر باالنابة)

دائرة تصريف االنتاج
(نجوى بدير)

دائرة أمانة السر والمحفوظات
(عدال خوري)

دائرة محاسبة الخدمات االنمائية
(آن ماري معلوف)

دائرة التدريب
(ماري يونس)

دائرة التشغيل واالستخدام
(ماري غيه باالنابة)

دائرة حماية االحداث
(سالم شريم باالنابة)

دائرة الجمعيات والمؤسسات العامة
(ندى كفوري باالنابة)

دائرة العالقات العامة
والمؤترات (مركز شاغر)

دائرة الشؤون االدارية
(راغدة نعمة)

وحدة الصحة االنجابية
(بهية سليمان)

دائرة السكان
(مريم مغامس)

 4خبراء:
 -1محمد قدوح
 -2نهى القزي
 -3عادل الشباب
 -4مركز شاغر

دائرة الرعاية االجتماعية المتخصصة
(خديجة ابراهيم)

دائرة التنمية المدينية
(خليل موسى باالنابة)

دائرة الشؤون االجتماعية في كل محافظة

قسم في كل قضاء

