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 مــحــافــظــة الــجــنــوب

 مكان النشاط نوع المشروع اسم الجمعية الرقم

 صور دار حضانة نهارية مؤسسات االمام الصدر   1

 الغازية مركز صحي اجتماعي جمعية البر واالحسان  2

 صيدا  مركز خدمات اجتماعي جمعية المواساة والخدمات االجتماعية  3

 صيدا  دار حضانة نهارية جمعية رعاية الطفولة واألمومة   4

 مشموشة مركز صحي اجتماعي الرهبانية اللبنانية المارونية العامة   5

 طيرفلسيه  مركز صحي اجتماعي جمعية نساء جبل عامل  6

صيدا  –مطرانية الروم الكاثوليك   7  الميه وميه  مركز صحي اجتماعي 

 صيدا  مركز لإلتقان الحرفي جمعية ارتيزانا جنوب لبنان   8

 صيدا  دار حضانة نهارية  روضة الشهيد معروف سعد  9

 صديقين مركز صحي اجتماعي مؤسسات االمام الصدر   10

 دردغيا مركز صحي اجتماعي مؤسسات االمام الصدر  11

للمعوقين مركز الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين  12  الصرفند 

 صيدا مركز للمعوقين جمعية التضامن والتنمية  13

 الزرارية  دار حضانة نهارية يبت المرأة الجنوبي  14

 صيدا مركز صحي اجتماعي الصليب االحمر اللبناني  15

 كفرحونه مركز صحي اجتماعي الجمعية الخيرية االنسانية في بلدة كفرحونه  16

 حانويه  مركز خدمات اجتماعية نادي حيرام   17

 الشهابيه  مركز خدمات اجتماعية دار االفتاء الجعفري    18

 مروحين  مركز صحي اجتماعي  جمعية ابناء مروحين   19

 باريش  مركز صحي اجتماعي  المجلس االسالمي الشيعي االعلى   20

 باتوليه   مركز صحي اجتماعي  المجلس االسالمي الشيعي االعلى  21
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 أركي  مركز صحي اجتماعي  المجلس االسالمي الشيعي االعلى  22

 دير عامص  مركز صحي اجتماعي  المجلس االسالمي الشيعي االعلى  23

 شحور  مركز صحي اجتماعي  المجلس االسالمي الشيعي االعلى  24

صحي اجتماعي مركز الرهبانية الباسيلية المخلصية   25  الصالحيه 

 صفاريه  مركز صحي اجتماعي مطرانية صيدا المارونية  26

 المعمرية مركز صحي اجتماعي مطرانية صيدا المارونية  27

 طير دبا  مركز صحي اجتماعي  جمعية الرسالة لالسعاف الصحي   28

 الحلوسية  مركز صحي اجتماعي جمعية الرسالة لالسعاف الصحي  29

 صيدا  دار حضانة نهارية  جمعية مكتبة اطفال صيدا الشعبية   30

 كوثرية الرز  مركز صحي اجتماعي المجلس االسالمي الشيعي االعلى  31

 الغازية  دار حضانة نهارية  جمعية التنمية الثقافية واالجتماعية  32

 صيدا  مركز صحي اجتماعي  جمعية التوجيه واالرشاد االسالمي   33

 صريفا  مركز خدمات اجتماعي  الجمعية الخيرية ألهالي صريفا  34

 عيتيت  مركز صحي اجتماعي جمعية الرسالة لإلسعاف الصحي     35

 صيدا  دار حضانة نهارية  جمعية أرض الطفولة   36

نادي للمسنين  –مركز وقاية من االنحراف  مركز الرحمة لخدمة المجتمع   37  صيدا  

 رميش  نادي مسنين  جمعية كشافة لبنان   38

 بنعفول  مركز خدمات اجتماعي  دار االفتاء الجعفري   39

 عين ابل  مركز صحي اجتماعي  مطرانية صور المارونية  40

 


