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 ةقانونيّ الستشارة المساعدة واوال الحماية ماتمنظّ  الئحة - أ ملحق     

 

  المالحظات  العنوان الموقع  إسم المنظمة

/ المجتمعية للتنمية النسائية الرابطة

 المفوضية

 بنك بيبلوس بمقابل -حلبا عكار

71262087 29028652 

 من الجمعة إلى االثنين من

 5:92ال إلى صباحاً  8ال

 الظهر بعد

 78879122 عكار المفوضية/ الحداثة

 التقاطع -الجاموس وادي

 

 من الجمعة إلى االثنين من

 5:92ال إلى صباحاً  8ال

 الظهر بعد

  العام الطريق -حلبا  عكار وضيةالمف/ االجتماعية الشؤون وزارة

26629267 

 الخميس إلى االثنين من

 0ال إلى صباحاً  8ال من

 من والجمعة الظهر بعد

   صباحاً 11ال إلى 8ال

 مدرسة تقاطع االصالح مسجد وراء -ببنين عكار المفوضية/ االجتماعية الشؤون وزارة

 األرقم

76971515 

 الخميس إلى االثنين من

 0ال لىإ صباحاً  8ال من

 من والجمعة الظهر بعد

   صباحاً 11ال إلى 8ال

  البلدية تقاطع العام طريق - بريه  عكار المفوضية/ االجتماعية الشؤون وزارة 

29829820 

 الخميس إلى االثنين من

 0ال إلى صباحاً  8ال من

 من والجمعة الظهر بعد

   صباحاً 11ال إلى 8ال

 تشيكن هوا من بالقرب -حمود برج  لبنان جبل المفوضية/ إنترسوس/ كاريتاس

76510288 21029979 71170629 

 من الجمعة إلى االثنين من

 بعد 5ال إلى صباحاً  8ال

 8ال من والسبت الظهر

 ظهرا 1ال إلى

 نجم محطة من بالقرب البحري الطريق -رميله لبنان جبل المفوضية/ كاريتاس

27222526 72021022 

 الجمعة إلى االثنين من 

 5ال إلى صباحاً  8ال من

 من والسبت الظهر بعد

 ظهرا 1ال إلى 8ال

 الطابق فريحة مركز تقال مار شارع -بوشريه لبنان جبل المفوضية/ كاريتاس

5 

21681250 

 الجمعة إلى االثنين من 

 5ال إلى صباحاً  8ال من

 من والسبت الظهر بعد

 ظهرا 1ال إلى 8ال

 بمقابل اللبنانية الجامعة من ببالقر -مريجه لبنان جبل المفوضية/ كاريتاس

 متى مبنى الصادق حضانة

72127782 

 الجمعة إلى االثنين من 

 5ال إلى صباحاً  8ال من

 من والسبت الظهر بعد

 ظهرا 1ال إلى 8ال

 الطابق نصير مبنى البلدية بمقابل -جعيتا لبنان جبل المفوضية/ كاريتاس

 األرضي

71158152 

 الجمعة إلى االثنين من 

 5ال إلى صباحاً  8ال من

 من والسبت الظهر بعد

 ظهرا 1ال إلى 8ال

 الجامعة بعد الثاني اليمين المفرق -بدارو لبنان جبل  المفوضية/ إنترسوس

  العربية

71170629 

 من الجمعة إلى االثنين من

 بعد 5ال إلى صباحاً  8ال

 الظهر

 ارسالن مجيد األولية الصحة مركز -شويفات لبنان جبل

26627157 

 من الجمعة إلى االثنين نم

 بعد 5ال إلى صباحاً  8ال

 الظهر

 وردة شارع -مزبود لبنان جبل المفوضية/ إنترسوس

71170629 

 من الجمعة إلى االثنين من

 بعد 5ال إلى صباحاً  8ال

 الظهر

 كريمينو بمقابل -حريك حارة لبنان جبل المفوضية/ عامل مؤسسة
 

21078672 

 

 من الجمعة إلى االثنين من

 بعد 5ال إلى صباحاً  8ال

 الظهر
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 21989015 لبنان جبل المفوضية/ عامل مؤسسة

 لورد سانت كنيسة من بالقرب -الرمانه عين

 من الجمعة إلى االثنين من

 بعد 5ال إلى صباحاً  8ال

 الظهر

 العام الطريق -مرج البقاع المفوضية/ إنترسوس

76728252 

 من الجمعة إلى االثنين من

 بعد 5ال إلى صباحاً  8ال

 الظهر

  النهضة نادي -إلياس قب البقاع المفوضية/ إنترسوس

76702971 

المعلومات واالستشارة 

  والمساعدة القانونية

  الرسمية المدرسة من بالقرب -عنجر مجدل  البقاع المفوضية/ إنترسوس

76209222 

المعلومات واالستشارة 

  والمساعدة القانونية

المفوضية/ إنترسوس   العامة الحديقة -غزه البقاع  

78226122 

 من الجمعة إلى االثنين من

 بعد 5ال إلى صباحاً  8ال

 الظهر

المفوضية/ إنترسوس  األحمر ضهر -راشيا البقاع  

76285225 

 الجمعة إلى االثنين من ا

 5ال إلى صباحاً  8ال من

 الظهر بعد

 الثقافة رابطة ىمبن الثقافي الشارع طرابلس المفوضية/ لالجئين الدنماركي المجلس

26595175 

 الجمعة إلى االثنين من 

 إلى صباحاً  8:92ال من

 الظهر بعد 5ال

 لبنان مخبز قبل العين ضهر طريق -الكورة طرابلس المفوضية/ كاريتاس

  األخضر

26512286 

 الجمعة إلى االثنين من 

 إلى صباحاً  8:92ال من

 الظهر بعد 5ال

  1 الطابق الفيحاء صيدلية النجمه ساحة طرابلس المفوضية/ االجتماعية الشؤون وزارة

26592202 

 الخميس إلى االثنين من

 0ال إلى صباحاً  8ال من

 من والجمعة الظهر بعد

 صباحاً 11ال إلى 8ال

  روميه قهوة القديم السوق الميناء طرابلس المفوضية/ االجتماعية الشؤون وزارة

26006677 

 الخميس إلى االثنين من 

 0ال إلى اً صباح 8ال من

 من والجمعة الظهر بعد

   صباحاً 11ال إلى 8ال

  مالص محطة السريع الطريق -منيه طرابلس المفوضية/ االجتماعية الشؤون وزارة

26562050 

 

 الخميس إلى االثنين من

 0ال إلى صباحاً  8ال من

 من والجمعة الظهر بعد

 صباحاً 11ال إلى 8ال

المفوضية/ االجتماعية الشؤون وزارة رابلسط   قصر فندق من بالقرب سير قرية -ضنيه 

 األمراء

06490428 

 الخميس إلى االثنين من

 4ال إلى صباحاً  8ال من

 من والجمعة الظهر بعد

صباحاً 00ال إلى 8ال    

المفوضية/ االجتماعية الشؤون وزارة ضنيه منيه طرابلس   

70174573 70670535 06242012 

 الجمعة إلى االثنين من

 4ال إلى صباحاً  8ال من

الظهر بعد  

المفوضية/ كاريتاس النجمة ساحة الجنوب   

07739607 

03559107 

 الجمعة إلى االثنين من

 3ال إلى صباحاً  8ال من

الظهر بعد  

المفوضية/ شيلد العسل ستوديو مقابل  الرمل شارع -صور الجنوب   

07345281 

 

 من: الخميس -اإلثنين

 4ال إلى صباحاً  8ال

 8لا من: الجمعة ظهراً 

صباحاً 00ال إلى    

 صباحاً  8ال من: السبت 
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ظهراً  0ال إلى  

المفوضية/ شيلد  النبطية الجنوب 

07761997 

 من: الخميس -اإلثنين 

 4ال إلى صباحاً  8ال

 8ال من: الجمعة ظهراً 

صباحاً 00ال إلى    

 صباحاً  8ال من: السبت 

ظهراً  0ال إلى  

المفوضية/ شيلد السراي من بالقرب -تبنين الجنوب   

07325538 

 من: الخميس -اإلثنين 

 4ال إلى صباحاً  8ال

 8ال من: الجمعة ظهراً 

صباحاً 00ال إلى    

 صباحاً  8ال من: السبت 

ظهراً  0ال إلى  

المفوضية/ شيلد  الحسينية قبل العام الطريق االنعاش -معركة الجنوب 

خليل حيدر الشهيد من بالمقلبا  

07345281 

 من: الخميس -اإلثنين

 4ال إلى صباحاً  8ال

 8ال من: الجمعة ظهراً 

صباحاً 00ال إلى    

 صباحاً  8ال من: السبت 

ظهراً  0ال إلى  

المفوضية/ شيلد العام األمن من بالقرب -كفرسير الجنوب   

07540532 

 من: الخميس -اإلثنين

 4ال إلى صباحاً  8ال

 8ال من: الجمعة ظهراً 

صباحاً 00ال إلى    

 صباحاً  8ال من: السبت 

ظهراً  0ال إلى  

المفوضية/ شيلد الساحة -مرجعيون الجنوب   

07830028 

 من: الخميس -اإلثنين

 4ال إلى صباحاً  8ال

 8ال من: الجمعة ظهراً 

صباحاً 00ال إلى    

 صباحاً  8ال من: السبت 

ظهراً  0ال إلى  

المفوضية/ شيلد  جبيل بنت مدرسة من بالقرب -جبيل بنت الجنوب 

 االبتدائية

07450571 

 من: الخميس -اإلثنين

 4ال إلى صباحاً  8ال

 8ال من: الجمعة ظهراً 

صباحاً 00ال إلى    

 صباحاً  8ال من: السبت 

ظهراً  0ال إلى  

المفوضية/ شيلد  من: الخميس -اإلثنين صيدلية فوق الكويت حرائر مقابل -شبعا الجنوب 

 4ال إلى صباحاً  8ال
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 حمدان

07565120 

07565100 

 8ال من: الجمعة ظهراً 

صباحاً 00ال إلى    

 صباحاً  8ال من: السبت 

ظهراً  0ال إلى  

المفوضية/ شيلد  كفرشوبا مدرسة من بالقرب الساحة -كفرشوبا الجنوب 

 االبتدائية

07560159 

 من: الخميس -اإلثنين

 4ال إلى صباحاً  8ال

 8ال من: الجمعة ظهراً 

صباحاً 00ال إلى    

 صباحاً  8ال من: السبت 

ظهراً  0ال إلى  

المفوضية/ شيلد البلدية مبنى في -هبارية الجنوب   

07560159 

 من: الخميس -اإلثنين

 4ال إلى صباحاً  8ال

 8ال من: الجمعة ظهراً 

صباحاً 00ال إلى    

 صباحاً  8ال من: السبت 

ظهراً  0ال إلى  
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 كز التنمية المجتمعيةمرا -ب  ملحق 

 اسم المركز الموقع العنوان النشاطات
 عكار

 - نشاطات تعليمية -تدريب مهارات   

انشطة  -نشاطات توعية و دعم نفسي 

 ترفيهية

 العماير
06-870 180 

 ٢إلى  ٨من األثنين إلى الخميس: 

 ١١إلى  ٨الجمعة: 

 ١إلى  ٨السبت: 

 وادي خالد

 
 مركز الخدمات االنمائية 

DRC 

 -نشاطات تعليمية  -تدريب مهارات 

انشطة  -نشاطات توعية و دعم نفسي 

 ترفيهية

 العام الطريق-وادي الجاموس
03-138 867 

 ٦،٫٨إلى  ٨٣٫٨من األثنين إلى الجمعة: 

 المجتمعية   للتنميةالحداثة  مركز وادي الجاموس

DRC/Al Hadatha 

 -نشاطات تعليمية  -تدريب مهارات 

انشطة  -نشاطات توعية و دعم نفسي 

 ترفيهية

 قرب حلويات الحالب -حلبا 
06-691 268 

 ٦إلى   ٧من األثنين إلى الجمعة: 

 ١إلى  ٩السبت و األحد: 

  مركز الرابطة النسائية حلبا 

DRC/Al Hadatha 

 -نشاطات تعليمية  -تدريب مهارات 

انشطة  -نشاطات توعية و دعم نفسي 

 ترفيهية

  الرامه -وادي خالد
70-907 868 
03-820 164 

 ٫،٫٨إلى  ٨٣٫٨من األثنين إلى الخميس: 

 عيةالمجتم للتنمية ز العواضةمرك وادي خالد

 طرابلس

 -نشاطات تعليمية  -تدريب مهارات 

انشطة  -نشاطات توعية و دعم نفسي 

 ترفيهية

 ساحة النجمة

06-435 020 

 ٢إلى  ٨من األثنين إلى الخميس: 

 ١١إلى  ٨الجمعة: 

 ١إلى  ٨السبت: 

 ساحة النجمة مركز الخدمات االنمائية طرابلس

 26006677 

 ٢إلى  ٨: الخميسمن األثنين إلى 

 ١١إلى  ٨لجمعة: ا

 المينا مركز الخدمات االنمائية طرابلس

  

 26595175 

 ٦إلى  ٩من األثنين إلى الجمعة: 

 القمة الثقافية المينا طرابلس

 -نشاطات تعليمية  -تدريب مهارات 

انشطة  -نشاطات توعية و دعم نفسي 

 ترفيهية

 الطريق العام  –ضهر العين  - ةالكور

06-415 086  

 ٦،٫٨إلى  ٨٣٫٨إلى الجمعة:  من األثنين

 مركز كاريتاس للتنمية المجتمعية ةالكور

 26752106 

٢إلى  ٨من األثنين إلى الخميس:   

 ١١إلى  ٨الجمعة: 

 بترون  مركز الخدمات االنمائية بترون

 26220226 

٢ إلى ٨: الخميس إلى األثنين من  

 ١١ إلى ٨: الجمعة

 رمركز الخدمات االنمائية  كفرحزي الكورة

 26569161 

72212568 

 ٦ إلى ٩: الجمعة إلى األثنين من

 المجتمعية المنيه للتنمية مركز الضنيه-المنيه

 26562050 

 ٢ إلى ٨: الخميس إلى األثنين من

 ١١ إلى ٨: الجمعة

 المنيه  االنمائية الخدمات مركز الضنيه-المنيه

 26522508 

 ٢ إلى ٨: الخميس إلى األثنين من

 ١١ إلى ٨: الجمعة

 الضنية سير  االنمائية الخدمات مركز الضنيه-المنيه

 72175279 ;72672292 ;26050210  

 ٢ إلى ٨: الخميس إلى األثنين من

 ١١ إلى ٨: الجمعة

 بخعون  االنمائية الخدمات مركز الضنيه-المنيه

 26022102 

 ٢ إلى ٨: الخميس إلى األثنين من

 ١١ إلى ٨: الجمعة

 مرياطة  النمائيةا الخدمات مركز زغرتا

 جبل لبنان 

 -نشاطات تعليمية  -تدريب مهارات 

انشطة  -نشاطات توعية و دعم نفسي 

 ترفيهية

 كنيسة لوردقرب   - عين الرمانة
01-383 214    

 ٦إلى  ٩من األثنين إلى الجمعة: 

 المجتمعية لتنميةمركز عامل  ل عين الرمانة 

 -نشاطات تعليمية  -تدريب مهارات 

انشطة  -ات توعية و دعم نفسي نشاط

 ترفيهية

 Old Creminoبمقابل  – حارة حريك
01-278 675 

 ٨إلى  ٨من األثنين إلى الجمعة: 

 المجتمعية  لتنميةمل  لامركز ع حارة حريك

 -نشاطات تعليمية  -تدريب مهارات 

انشطة  -نشاطات توعية و دعم نفسي 

 ترفيهية

 Mon amourبمقابل حلويات  – الدكوانة
01-681 942 

 ٦،٫٨إلى  ٨٣٫٨من األثنين إلى الجمعة: 

 ١إلى  ٨٣٫٨ السبت:

 المجتمعية  لتنميةمركز كاريتاس ل الدكوانة

 -نشاطات تعليمية  -تدريب مهارات 

انشطة  -نشاطات توعية و دعم نفسي 

 بالقرب من محطة الياس نجم – رميلة
07-990 496 

 المجتمعية  لتنميةمركز كاريتاس ل رميلة


