
 الهاتف 
 اسم المسؤول عن 

المؤسسة
نوع الخدمة طبيعة المركز العنوان اسم الجمعية

01/241164

هدى : المسؤول الرسمي
قرى

حماية إجتماعية  مركز استقبال مفتوح 
(اناث)

 قرب–  النبعة–  حمود برج

 نزلة– اراكاتز نادي

الراهبات مستوصف

دار االمل-1 

01/485066

أمل : المسؤول الرسمي
فرحات

: المسؤول عن المركز
امل فرحات

                      

إجتماعية حماية

مركز استقبال مفتوح 
(اناث)

شارع السيدة- سن الفيل دار الطفل اللبناني-2

01/498462

 نهاد:الرسمي المسؤول

قزي

: المركز عن المسؤول

قزي نهاد إجتماعية حماية

مفتوح مركز

مختلط

 شارع- الفيل سن

 بناية-(عكر شارع)االنجيلية

 قرب 1ط–  حداد جورج

نخلة مختبرات

أصدقاء -3   
(ليبامي)العائلة

05/769664

: الرسمي المسؤول

بهنان غابي القسيس

: المركز عن المسؤول
شوارع أطفال

مركز رعاية داخلية 
مختلط

 كوع )-الكحالة-لبنان جبل

(الكحالة

 االنجيلية الجمعية-4

اللبنانية

03/409623
: الرسمي المسؤول

نادر رامز

 اجتماعية حماية

وقضائية

-مركز رعاية داخلي
ذكور

الكورة_ ددة
 للخدمة نادر جمعية-5

المتخصصة االجتماعية

06/444064
سالم : المسؤول الرسمي

الجسر
 اجتماعية حماية

 

المينا-  التبانة-طرابلس-الشمال مختلط
 لخير بيد يد جمعية-6

االنسان

للخطر المعرضين األحداث وحماية رعاية على والعاملة االجتماعية الشؤون وزارة مع المتعاقدة االهلية بالجمعيات الئحة



05/800571

 عبد: الرسمي المسؤول

بزي أحمد- الزين هللا

: المركز عن المسؤول

الدين عالء ابراهيم

 اجتماعية حماية

وقضائية
داخلي مركز

 مختلط

 االمام مبرة– عرمون دوحة

الخوئي
الخيرية المبرات جمعية-7

09/234164

: الرسمي المسؤول

قهوجيان اني االخت

: المركز عن المسؤول

يونس ريتا االخت

 اجتماعية حماية

وقضائية
اناث- مركز داخلي  المنطقة–  سهيلة- كسروان

106 شارع- الزرقاء

راهبات  سيدة المحبة - 8
للراعي الصالح

01/724139

: الرسمي المسؤول

قهوجيان اني االخت

: المركز عن المسؤول

قهوجيان اني االخت

مفتوح مركز اجتماعية حماية

مختلط -رويسات الجديدة   سيدة  راهبات- 9      

الصالح للراعي المحبة

01/390335

: الرسمي المسؤول

سالمة فيروز

: المركز عن المسؤول

طانيوس شارلوت

 اندماج اعادة

 المجتمع في االحداث

 من الخروج بعد

السجن

ذكور- مفتوح مركز زحلة-الغبيري-طرابلس االجتماعية الحركة-10



01/686806

 منى: الرسمي المسؤول

شويري

: المركز عن المسؤول

زود نهى

 اندماج اعادة

 المجتمع في االحداث

 من الخروج بعد

السجن

ذكور- مفتوح مركز صيدا-البراجنة برج-طرابلس عسيران عفيف االب-11

03/414964

:  الرسمي المسؤول

دباس فيفيان

: المركز عن المسؤول

سالمة جوزف

 اجتماعية حماية

وقضائية
مختلط- داخلي مركز الدامور حماية- 12

71/487194

 عبد: الرسمي المسؤول

الزين هللا

: المركز عن المسؤول

حسين حسن

  اجتماعية حماية

وقضائية

 خارجي مركز

مختلط معروب

 المبرات جمعية- 13

 االمام مبرة- الخيرية

(ع)علي

01/244844

: الرسمي المسؤول

ديب سعيد القسيس

: المركز عن المسؤول

 لطوف غابي

اجتماعية حماية مختلط خارجي مركز
 السكة،مبنى ،خط حمود برج

life center

 االيمان جمعية-14

المتبادل


