
 

  شؤون الالجئین  التي تدعمھا مفوضیة الخدمات اإلنمائیة  مراكزمراكز التنمیة المجتمعیة و 
 2023 في جمیع أنحاء البالد 

 
التواصل  معلومات  الدوام   المحافظة  المراكز  العنوان  

ن إ� الجمعة   :من اإلثنني
  حىت    8:30

�
      4:00صباحا

 بعد الظهر

ي   -وادي الجاموس  78/873159 مقابل مركز النجاة الطىب
ي  -الحداثه  -

الطابق االر�ن  
 وادي الجاموس 

 
 عكار

ن إ� الجمعة   :من اإلثنني
  حىت    8:30

�
      4:00صباحا

 بعد الظهر

تقاطع بنك   -الط��ق الرئ��ي  -المن�ة  03/596076
حرم العب�ي    -البحر األب�ض المتوسط 

ي  -الحداثة   -التعل��ي 
الطابق األر�ن  

 طرابلس المن�ة

ن إ� الجمعة   :من اإلثنني
  حىت    8:30

�
      4:00صباحا

 بعد الظهر

 -ط��ق جبل البداوي الرئ��ي   -البداوي  70/318769
مقابل   -تقاطع مجوهرات الغمراوي 

خلف ساحة مسجد    -ص�دل�ة عبدە 
ي لجمع�ة ر�اط  -خد�جة 

 .الطابق األر�ن

  بداوي 

ن إ� الجمعة :من اإلثنني   
9:00       

  حىت     
�
     8:00صباحا

مساءً    

01/541252 
71/163495 
01/278675 

وت وجبل  حارة ح��ك/عامل   حارة ح��ك مقابل مطعم خل�فة         ب�ي
 لبنان 

ن إ� الجمعة   :من اإلثنني
  حىت    8:00

�
      4:30صباحا

 بعد الظهر

01/383214 

 

ن الرمانة قرب كن�سة ألسينت لورد  ن الرمانة/عامل         عني    عني

ن إ� الجمعة   :من اإلثنني
  حىت    8:00

�
      4:00صباحا

 بعد الظهر

03/310471 

70/135977 

ج� الباشا، شارع شارل د�غول، بنا�ة تقال  
 بجانب لو مول 

 سن الف�ل/ كار�تاس 
 

 

ن إ� الجمعة   :من اإلثنني
  حىت    8:00

�
      4:00صباحا

 بعد الظهر

76/412088 
79/303204 

 

ب�ج حمود، مقابل دوار البلد�ة، ع�  
 1920الط��ق المؤدي إ� الدورة، بنا�ة 

BH الطابق الثامن ،. 

  ب�ج حمود/كار�تاس  

ن إ� الجمعة   :من اإلثنني
  حىت    8:00

�
      4:00صباحا

 بعد الظهر

70/251290  
79/303205 

الوقود  رم�لة الط��ق البحري قرب محطة 
 نجم 

كار�تاس / رم�لة   

ن إ� الجمعة   :من اإلثنني
  حىت    8:00

�
      4:00صباحا

 بعد الظهر

70/168203 
03/506238 

 

�ة  بنا�ة   -المنطقة الصناع�ة  -سد ألبو�ش
مقابل حد�د ف��ك  908رقم   

 

 

 

�ة/كار�تاس    سد البو�ش

ن إ� الجمعة   :من اإلثنني
  حىت    8:00

�
      4:00صباحا

 بعد الظهر

70/191182 
79/303206 

مقابل  -قرب الجامعة اللبنان�ة   -الم��جة 
مبىن مدرسة مىتّ  -روضة الصادق   

  م��جة/كار�تاس 



 

ن إ� الجمعة   :من اإلثنني
  حىت    8:00

�
      4:00صباحا

 بعد الظهر

70/191182 
79/303206 

 
 

 نفس مبىن مطعم شم ودوك  
3و2 الطابق  

  نهر ابراه�م/كار�تاس 

ن إ� الجمعة :من اإلثنني   
 حىت  8:00

�
بعد   4:30صباحا

 الظهر   
 حىت   8:00السبت: 

�
صباحا

    ظهرا�  12:30

ّ عمر بن الخطاب  -رأس النبع  01/845210 تقاطع شار�ي
ي  

مبىن وحدة اإلغاثة  –ومحمد المحمصاين
 والخدمات اإل�سان�ة 

مؤسسة مخزو�ي  رأس النبع/   
 

 

ن إ� الجمعة :من اإلثنني   
 حىت  8:00

�
بعد   4:30صباحا

 الظهر

برال�اس الط��ق العام قرب مبىن المعرض   81/315235
ي 

ي الطابق الثاين  الصيىن
سوس   برال�اس/إن�ت

 
 البقاع

ن إ� الجمعة :من اإلثنني   
 حىت  8:00

�
بعد   4:00صباحا

 الظهر

مجدل عنجر قرب المدرسة الرسم�ة، نادي  
ي 

  الحدود ال��ا�ن
 

مجدل عنجر/كار�تاس      

ن إ� الجمعة :من اإلثنني   
 حىت  8:00

�
بعد   4:30صباحا

 الظهر

سوس  حد�قة البلد�ة لغزة  79/303507   غزة/إن�ت

ن إ� الجمعة  :من اإلثنني   
 حىت  8:00

�
بعد   4:00صباحا

 الظهر

 عرسال وادي عطا  
قرب مدرسة النور الخاصة    
 

 عرسال 
 

 

ن إ� الجمعة  :من اإلثنني   
 حىت  8:00

�
بعد   4:00صباحا

 الظهر

ج� الفا�دا زحلة، شارع ستار غ�ت، قرب  70/313164   زحلة/كار�تاس  

ن إ�   :الجمعةمن اإلثنني   
 حىت  8:00

�
بعد   4:00صباحا

 الظهر

81/566816 
70/134368 
79/303210 

ص�دا، شارع ست النف�س، بنا�ة الرهبان�ة  
 المارون�ة، الطابق األول 

 ص�دا/كار�تاس 
 

    الجنوب

ن إ� الخم�س :من اإلثنني   
 حىت  8:00

�
بعد   2:00صباحا

 الظهر
  11:00حىت   8:00الجمعة: 

 
�
 صباحا

 حىت  8:00السبت: 
�
  1:00صباحا

 ضهرا� 

07/345281 
76/529467 

صور/المفوضّ�ة/ وزارة الشؤون   صور، شارع الرمل، امام ستديو العسل
 االجتماع�ة/ش�لد 

 

ن إ� الخم�س :من اإلثنني   
 حىت  8:00

�
بعد   2:00صباحا

 الظهر
  11:00حىت   8:00الجمعة: 

 
�
 صباحا

 حىت  8:00السبت: 
�
  1:00صباحا

 ضهرا� 

07/761997 
76/529467 

النبطّ�ة/المفوضّ�ة/ وزارة الشؤون   النبطّ�ة خلف ال�اي
 االجتماع�ة/ش�لد 

 

ن إ� الخم�س :من اإلثنني   
 حىت  8:00

�
بعد   2:00صباحا

 الظهر
  11:00حىت   8:00الجمعة: 

 
�
 صباحا

 حىت  8:00السبت: 
�
  1:00صباحا

 ضهرا� 

كفرتبن�ت/ المفوضّ�ة/ وزارة  كفرتبن�ت بجوار البلد�ة  07/767661
 الشؤون االجتماع�ة/ش�لد 

 

ن إ� الخم�س :من اإلثنني   
 حىت  8:00

�
بعد   2:00صباحا

 الظهر
  11:00حىت   8:00الجمعة: 

 
�
 صباحا

المفوضّ�ة/ وزارة الشؤون  مرجعيون/  مرجعيون، ساحة مرجعيون الرئ�س�ة  07/830028
 االجتماع�ة/ش�لد 

 



 

 حىت  8:00السبت: 
�
  1:00صباحا

 ضهرا� 
ن إ� الخم�س :من اإلثنني   

 حىت  8:00
�
بعد   2:00صباحا

 الظهر
  11:00حىت   8:00الجمعة: 

 
�
 صباحا

 حىت  8:00السبت: 
�
  1:00صباحا

 ضهرا� 

07/450571 
76/529467 

بنت جب�ل بجانب مدرسة بنت جب�ل  
 االبتدائ�ة 

المفوضّ�ة/ وزارة  بنت جب�ل/ 
 الشؤون االجتماع�ة/ش�لد 

 

ن إ� الخم�س :من اإلثنني   
 حىت  8:00

�
بعد   2:00صباحا

 الظهر
  11:00حىت   8:00الجمعة: 

 
�
 صباحا

 حىت  8:00السبت: 
�
  1:00صباحا

 ضهرا� 

07/565120 
76/529467 
07/565100 

شبعا، المنطرة، أمام مجمع حرارة ال���ت،  
 فوق س��ر ماركت حمدان 

المفوضّ�ة/ وزارة الشؤون  شبعا/ 
 االجتماع�ة/ش�لد 

 

 


