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أتكون الشيخوخة هي مرحلة العمر الضائع! أو هي مجموعة
صرخات حلياة حتبسها الذكريات في مضايق نهاية الطريق
حيث تتقلص احلرية اجلسدية رويدا ًرويدا ًوينوص األمل متضائالً
يتلمس العناية واإلحاطة واحلنان والصداقة .لقد أصبحت
ّ
الشيخوخة تهديدا ً مر ّوعا ً ألن املقاييس واملعايير العائلية قد
تبدلت وتغ ّيرت مما يحتّم على الدولة أن تدرجهم في أولوياتها
ّ
أينما كانوا شأنهم شأن األجيال الطالعة ألنهم األجيال
نضحي بهم ألنهم من صلب
الراحلة فليس لنا اخليار بأن
ّ
مجتمعنا .بل هم صورة واضحة ومع ّبرة عن مدى احلضارة
والثقافة واألخالق التي يتمتع بها املسؤولون في األوطان.

لن نتوقف عند إعداد الدراسات ووضع االستراتيجيات
السكنية أو اإليوائية والتنموية بل نأمل بأن نضع موضع
معد وما هو قيد اإلعداد .في حوزتنا إصداران
التنفيذ ما هو ّ
األول بعنوان «التقرير الوطني حول اخلدمات املتوفرة لكبار
السن في لبنان» ،والثاني بعنوان «اخلدمات املتوفرة لكبار
السن في لبنان :دليل املؤسسات املقيمة والنهارية» .تناولت
الدراسة امليدانية وصفا ً للواقع احلالي للمؤسسات التي
تقدم خدمات لكبار السن (العناصر البشرية املتخصصة،
ّ
التجهيزات ،األبنية ،حتديد النواقص واحلاجات في اجلمعيات
واألندية واملستوصفات واملطاعم).

أريد أن أوضح بأ ّن الشيخوخة يجب أالّ تقاس بعدد السنوات
واألعمار فحسب بل باملعنويات واإلمدادات والتسهيالت التي
يتوجب على الدولة أن تو ّفرها لهم.
ّ

إننا إذ نضع اليوم بني أيدي الهيئات واملؤسسات ومبتناول
الباحثني واجلامعيني نتائج هذه الدراسة نسارع إلى القول
بأ ّن أمورا ً كثيرة قد حتققت واألكثر من الكثير ما زال ينتظر
وظروف حتسني حياة كبار السن تعكس مدى مستوانا
اإلنساني واحلضاري ومدى اهتمامنا باحترام اإلنسان ...لبنان
بلد نور اإلشعاع لن يرضى بأن ترمى في الظلمة شريحة من
مجتمعه.

إ ّن وزارة الشؤون االجتماعية إذ ترى بعني واضحة أهمية
وجسامة مشاكل املرحلة األخيرة التي هي بانتظار كل واحد
تنكب على وضع دراسات للتنفيذ كي تو ّفر للمسنني
منّا
ّ
الضمانة واحلماية وبالوقت نفسه هي مستعدة للتعاون مع
املؤسسات الصحية واالجتماعية واخلدماتية من ضمن قوانني
حتفظ للمسن كرامته وللمؤسسات حقوقها واحتياجاتها
تقدر دور الهيئة
وللوزارة حقّ اإلشراف واملطالبة ...إ ّن الوزارة إذ ّ
الوطنية الدائمة لرعاية شؤون املسنني التي تأسست سنة
 1999تفتح األبواب واسعة أمام االقتراحات والتصاميم
سد
والبرامج للمزيد من حتسني أوضاع األندية وتفعيل ّ
احلاجات الصحية واالجتماعية لرفع مستوى الدعم النفسي
وقلوب طالت مسيرة
أذهان
وملء الفراغ الذي يتس ّرب إلى
ٍ
ٍ
حياتهم والمست الضعف والوهن.

قدمه صندوق األمم
تقديري كبير للدعم املالي والتقني الذي ّ
املتحدة للسكان مساهمة منه في إعداد هذين اإلصدارين
وشكري اخلالص ألعضاء الهيئة الوطنية الدائمة لرعاية
شؤون املسنني وما كان لهم من دور في إظهار هذا العمل كما
أخص املشاركني كافة في إجنازه من موظفني ومستخدمني
في وزارة الشؤون االجتماعية.
د .سليم الصايغ
وزير الشؤون االجتماعية
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شهد القرن املاضي انخفاضا ً عامليا ً في معدالت اخلصوبة
ّ
يشكل
قابَلَه ارتفاع في معدل العمر املتوقع عند الوالدة ،ولم
لبنان استثنا ًء لهذا االجتاه حيث تشير االحصاءات الى ازدياد
ملحوظ وسريع في نسبة كبار السن من  %7.5في العام 2004
الى  %9.6في العام  2007وذلك بحسب الدراسة الوطنية
لألحوال املعيشية لألسر  2004و .2007
كما أظهر املسح عينه أن  %54.9من كبار السن في لبنان ال
يتمتعون بأي تغطية صحية ،وأن نسبة اإلعاقة بلغت ،%7.2
ونسبة احلرمان وصلت إلى  %38.4بحسب مؤشر األحوال
املعيشية .باإلضافة إلى ذلك ،تشكل النساء املسنّات الفئة
األكثر عرضة بسبب ارتفاع نسبة األمية ( )%56وازدياد حاالت
الترمل في ما بينهن (.)%50.6
ّ
ومن املتوقع ان يستمر هذا االرتفاع في نسب كبار السن ما
يحتّم ،في ظل تر ّدي األوضاع االقتصادية واالجتماعية لهذه
الشريحة من السكان بحسب البيانات املشار إليها ،اتخاذ
جميع التدابير الكفيلة بتأمني وسائل الرعاية ،والراحة،
واألمان االجتماعي لكبار السن.
وفي هذا السياق ،ومتاشيا ً مع التط ّور احلاصل في مجال
العمل االجتماعي على م ّر السنوات املاضية ،وبهدف تلبية
احلاجات املتزايدة لكبار السن في لبنان ،تزايد االهتمام
بهذه الفئة من السكان وتد ّرج من فكرة إنشاء مراكز إيواء
لكبار السن احملتاجني واملش ّردين عبر تقدمي اخلدمات اإليوائية
ّ
املنظمة التي تعتمد
والغذائية لهم ،الى أسلوب الرعاية
االختصاص املؤسساتي في تقدمي اخلدمة.
4

متهيد

ّ
تركزت هذه اخلدمات مبعظمها في مؤسسات القطاع األهلي،
وقد شارك القطاع الرسمي في تأمني هذه اخلدمات عبر عقود
موقعة بني الطرفني تقضي بتوفير بدالت يومية مقطوعة
لصالح املؤسسات األهلية .
ويأتي في هذا اإلطار املسح امليداني ،الذي نفذته وزارة الشؤون
االجتماعية والهيئة الوطنية الدائمة لرعاية شؤون املسنني
بالتعاون مع برنامج االستراتيجيات السكانية والتنموية -
املشترك بني صندوق األمم املتحدة للسكان ووزارة الشؤون
االجتماعية  -حول اخلدمات املتوفرة لكبار السن ،ل ُيظهر وجود
حوالي  160مؤسسة تُعنى بكبار السن في لبنان .وقد متّ رصد
هذه املؤسسات من خالل لوائح وزارة الصحة العامة ولوائح
وزارة الشؤون االجتماعية ومراكز اخلدمات االمنائية التابعة
لها والبلديات وجمعيات القطاع االهلي وكذلك عبر اإلعالن
التلفزيوني.
لقد و ّفر هذا املسح العديد من البيانات واملعلومات التي
هامني ،األول بعنوان «التقرير
ساهمت في إعداد إصدارين ّ
الوطني حول اخلدمات املتوفرة لكبار السن في لبنان»،
والثاني بني أيديكم بعنوان «اخلدمات املتوفرة لكبار السن في
لبنان :دليل املؤسسات املقيمة والنهارية».
يهدف هذا الدليل الى:
التع ّرف على املؤسسات التي تقدم خدمات لكبار السن
إيجاد شبكة تواصل بني هذه املؤسسات من جهة وبني هذه
املؤسسات والهيئة الوطنية الدائمة لرعاية شؤون املسنني
ووزارة الشؤون االجتماعية من جهة أخرى

توجيه كبار السن وأسرهم في لبنان نحو اخلدمات املتوفرة
في هذه املؤسسات
بدأ العمل بالدليل في العام  2009حيث تناولت املرحلة االولى
منه عملية تدقيق االستمارات للتأكد من خ ّلوها من الشوائب
واستخراج املعلومات املطلوبة ،فيما متثلت املرحلة الثانية
بتحديث املعلومات الى جانب التأكد من رغبة أصحاب العالقة
بإدراج مؤسساتهم في الدليل وذلك عبر االتصال املباشر مع كل
مؤسسة على حدى مما أسفر عن إسقاط البعض منها ليصبح
العدد النهائي للمؤسسات املدرجة في الدليل  123مؤسسة،
تو ّزعت إلى  41مؤسسة للخدمات املقيمة لكبار السن و82
مؤسسة للخدمات النهارية .وجتدر اإلشارة أن مؤسسات اخلدمة
املقيمة تشمل دور كبار السن ،ومراكز إعادة التأهيل ،ودور
العجزة ،بينما تشمل مؤسسات اخلدمة النهارية نوادي املسنني
وغيرها من املراكز النهارية ،ومؤسسات اخلدمة املنزلية واخلارجية،
واملستوصفات ،ومطاعم كبار السن.

وقد أضيف الى دليل هذه املؤسسات  5مالحق :
امللحق االول يتضمن الئحة مبراكز اخلدمات االمنائية التابعة
لوزارة الشؤون االجتماعية وعددها  84مركزا ً و 76فرعا ً وهي
وتقدم خدمات متنوعة
موزعة بني كافة املناطق اللبنانية
ّ
منها الصحية واالجتماعية والترفيهية لكل املواطنني مبن
فيهم كبار السن.
امللحق الثاني يتضمن الئحة مبراكز الرعاية الصحية األولية
التابعة لوزارة الصحة العامة وعددها  133مركزا ً وهي
وتقدم خدمات متنوعة
موزعة بني كافة املناطق اللبنانية
ّ
وبشكل أساسي اخلدمة الصحية لكل الفئات العمرية مبن
فيها كبار السن.

امللحق الثالث يتضمن الئحة بأقاليم ومراكز كاريتاس
لبنان وعددها  49مركزا ً
تقدم خدمات متنوعة منها
ّ
الصحية واالجتماعية والترفيهية لكل الفئات العمرية
كما مت توزيع هذه املؤسسات بحسب انتشارها في احملافظات وباألخص كبار السن منها.
اللبنانية كما هو وارد في اجلدول أدناه:
احملافظة
بيروت
جبل لبنان
الشمال
البقاع
اجلنوب
النبطية

مؤسسات اخلدمات
املقيمة
5
22
10
3
1
0

مؤسسات اخلدمات
النهارية
26
39
6
4
5
2

امللحق الرابع يتضمن الئحة تضم  17مؤسسة من
مؤسسات خدمات كبار السن املصنّفة ضمن فئة اخلدمات
املقيمة والتي تقوم بتقدمي بعض اخلدمات لكبار سن غير
املقيمني وفق االمكانات املتوافرة.
امللحق اخلامس يتضمن تعريف املصطلحات املستخدمة
في الدليل بهدف تسهيل البحث ضمن أمناط مختلفة
للمؤسسات.
5
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يحتوي الدليل على بيانات تفصيلية لكل مؤسسة وفق
العناوين التالية:
اسم املؤسسة
اسم املسؤول عن املؤسسة
العنوان
اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
عدد األس ّرة (ملؤسسات اخلدمات املقيمة)
اجلهاز الصحي االجتماعي املتخصص وعدده
اخلدمات واألنشطة املتوفرة
احلاالت املقبولة عام ًة
احلاالت اخلاصة املقبولة (احلاالت االستثنائية املقبولة من
قبل املؤسسة)
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01 - 78 87 67 /9/8
01 - 78 02 21

elinaya@thisiscyberia.com

01 - 78 87 67 /9/8
elinaya@thisiscyberia.com

محافظة بيروت

محافظة بيروت

محافظة بيروت
مؤسسات اخلدمات املقيمة

مؤسسات اخلدمات املقيمة

بيت القديس جاورجيوس
املسؤول/ة
العنوان

مستشفى دار العجزة االسالمية

السيدة مهى أبو شوارب
االشرفية  -بيروت
ملك الوقف

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد

01.58 48 61
01.56 28 52

elinaya@thisiscyberia.com

البريد االلكتروني
اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

املوقع االلكتروني

foyerstgeorges@hotmail.com

وزارة الصحة العامة

ممرض
طبيب
اجلهاز الصحي
أطباء من إختصاصي معالج
االجتماعي املتخصص شيخوخة اختصاصات تغذية فيزيائي متخصص في
الشيخوخة
متنوعة
العدد
اخلدمات
واألنشطة
املتوفرة
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2

2
• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• تخطيط قلب
• تخطيط رأس
• فحص مخبري

1

1

1

• تصوير أشعة
• تصوير صوتي
• عالج فيزيائي
• عالج نفسي

يوسف سرسق
الطوابق كافة

01 - 7803.92
87 6770/9/8
80

 166378أشرفية
11002807
بيروت -لبنان
elinaya@thisiscyberia.com
www.stgeorgehospital.com

عدد األس ّرة

75

ممرض ممرض
مشرف
مجاز مساعد صحي
اجتماعي
6

14

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

1

املسؤول/ة

املهندس عزام حوري

العنوان

البلدة

املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني
اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

بيروت  -بيروت

الشارع

االسالمية
مستشفى دار
العجزة01
- 78 87
67 /9/8

الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

01 - 85
78 66
02 58
21
elinaya@thisiscyberia.com
01 - 85 66 58

admin@dar-ajaza-islamia.org.lb

شارع عبد الرحمن اللبان
املدينة الرياضية
الطوابق
كافة01 - 78
87 67
/9/8

03 - 69 20 05

elinaya@thisiscyberia.com
بيروت 5795/14
www.dar-ajaza-islamia.org.lb

عدد األس ّرة

وزارة الصحة العامة

700

طبيب أطباء من طبيب إختصاصي معالج معالج معالج معالج ممرض ممرض مشرف
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص شيخوخة اختصاصات أمراض تغذية فيزيائي انشغالي نطق نفسي مجاز مساعد صحي
اجتماعي
متنوعة نفسية

العدد
اخلدمات
واألنشطة
املتوفرة

2

26

3

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• فحص مخبري
• تخطيط رأس
• تصويراشعة

1

4

2

1

• تصوير صوتي
• تخطيط قلب
• عالج نفسي
• عالج فيزيائي
• عالج انشغالي

1

15

90

2

• عالج نطق
• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن في حالة غيبوبة
• مسن يستخدم جهاز تنفس اصطناعي
• مسن غير قادر على تسديد النفقات
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محافظة بيروت

مؤسسات اخلدمات املقيمة

مؤسسات اخلدمات املقيمة

جمعية العناية بالطفل و األم
املسؤول/ة

السيدة هدى ّسنو

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

10

جمعية الصم و البكم اخليرية االجتماعية

تلة اخلياط -بيروت
ملك اجلمعية

01 - 78 87 67 /9/8
01 - 79 02 21

elinaya@thisiscyberia.com
dinaya@thisiscyberia.com

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

أطباء من اختصاصات
متنوعة
1

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

• معاينة طبية دورية

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني
إختصاصي تغذية

حسانة الداعوق
الـ  -6الـ  - 7الـ  - 8الـ 9

01 - 78 87 67 /9/8
13/5806
عدد األس ّرة 35
ممرض مجاز

1

2

املسؤول/ة

 :السيد خضر طاعة

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

بيروت  -بيروت
الشيخ محمد علي سعد

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

العام
الرابع

70 - 95 27 48
155601
عدد األس ّرة

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية

10

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• أنثى فقط
• لبنانية وغير لبنانية

• مسنة غير قادرة على تسديد النفقات

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

11

محافظة بيروت

محافظة بيروت
مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات املقيمة

مؤسسة العمر املدبد
املسؤول/ة

السيدة رنا برازي

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة
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املركز الرعائي الشامل التابع ملطرانية الروم االرثوذكس
الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

بيروت  -بيروت
ملك العمر املديد

01 - 82 49 61
01 - 82 49 61

info@daralaytam.org

وزارة الشؤون اإلجتماعية
طبيب
شيخوخة
1
• معاينة طبية دورية
• عالج فيزيائي

معالج
فيزيائي
2

اجلناح
الطوابق كافة

11/7432

www.daralaytam.org

عدد األس ّرة 60
مشرف صحي
منشط
اجتماعي
جتماعي
3
1

املسؤول/ة

األب فيليب سعيد

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

األشرفية -بيروت
ملك املركز

01.334086 - 01.203924
01.331846

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

مار متر
االرضي

166369

هيئات خاصة
مشرف
صحي اجتماعي
1

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• تأمني أدوية
• وجبة طعام

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

13

محافظة بيروت

محافظة بيروت

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

مدرسة القديس منصور لراهبات احملبة
املسؤول/ة

األخت ماري تريز كرم

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

مطعم احملبة
املسؤول/ة

بيروت  -بيروت
راهبات احملبة

01 - 36 14 60
01 - 37 18 21

stv@cyberia.net.lb

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

كليمنصو رأس بيروت
األرضي

03 - 59 90 57

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة
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العنوان

السيدة سامية العازار اليازجي
البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

االشرفية  -بيروت
الشمندي

01 - 21 66 86

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

الدوماني
االرضي

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
عنايا
جبيل
200

عنايا
جبيل
200

• تأمني أدوية
• وجبة طعام

عنايا
جبيل
200

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر و أنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن بدون اوراق ثبوتية
• مسن غير قادر على تسديد النفقات

احلاالت املقبولة عام ًة
• ذكر و أنثى
• لبناني وغير لبناني

• وجبة طعام

حاالت خاصة مقبولة
مقبولة
•حاالت
ثبوتية
خاصة أوراق
مسن بدون
• مسن غير قادر على تسديد النفقات
15

محافظة بيروت

محافظة بيروت

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات الرعاية االجتماعية ـ نادي العمر املديد
املسؤول/ة

السيدة رنا برازي

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

بيروت  -بيروت
العمر املديد

01 - 31 30 08
01 - 31 30 08

info@daralaytam.org

جمعية نادي مار فرنسيس
الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

كورنيش املزرعة -املاما
األول

11-7432

www.daralaytam.org

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة
• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني
16

املسؤول/ة

السيدة سلوى أصيلي

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
طبيب شيخوخة

ممرض مجاز

منشط اجتماعي

1

1

2

• تأمني أدوية
• معاينة طبية دورية

احلمراء  -بيروت
اجلردي

01 - 74 21 66

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

القاهرة
األرضي

03 - 92 29 38
عنايا  -جبيل

وزارة الصحة العامة

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية
• أنشطة فكرية

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• تأمني أدوية
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محافظة بيروت

محافظة بيروت

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

مطعم القديس شارل

جمعية اجيالنا
املسؤول/ة

 :السيدة خديجة طيارة

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف

املصيطبة  -بيروت
أجيالنا

رقم الفاكس
البريد االلكتروني

01 – 30 44 79
01 - 30 44 72
01 - 30 44 85

dada@ajialouna.org

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

هاشم اخلليل
الرابع

03 - 87 50 24
13-6526

balaa@ajialouna.org

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

طبيب
شيخوخة
1

• معاينة طبية دورية
• تامني أدوية
• عالج نفسي

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة
• ذكر وأنثى
18

طبيب امراض إختصاصي
أطباء من
تغذية
نفسية
اختصاصات متنوعة
1
1
1

• لبناني وغير لبناني

ممرض
مساعد
1

• أنشطة اجتماعية

حاالت خاصة مقبولة
• مسن غير قادر على تسديد النفقات

منشط
اجتماعي
1

املسؤول/ة

األخت فكرية

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

االشرفية  -بيروت
حسان شارل املرسة

01 - 32 89 44
01 - 20 28 12

fdlcs@yahoo.fr

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

الزهار
االرضي

165 630

هيئات خاصة

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

• وجبة طعام

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن بدون اوراق ثبوتية
• مسن غير قادر على تسديد النفقات
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محافظة بيروت

محافظة بيروت

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

مطعم احملبة
املسؤول/ة

 :السيدة روزيت عيسى اخلوري  -السيدة أوديت بوالد

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

االشرفية  -بيروت
مار مارون

01 - 56 45 38

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

مار مارون
األرضي

املسؤول/ة

السيدة لينا بطرس

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

االشرفية -بيروت
ملك سركيس عبدو

01 - 21 65 35

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

شركة الكهرباء
الثالث

03 - 81 63 61

هيئات خاصة

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات
• مسن بدون اوراق ثبوتية

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات
• مسن بدون اوراق ثبوتية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة
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بيتنا

• وجبة طعام

• تأمني أدوية
• وجبة طعام

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية
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محافظة بيروت

محافظة بيروت

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

املركز ااالجتماعي لرعاية االمومة و الطفولة
املسؤول/ة

األخت برناديت عيد

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة
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االشرفية  -بيروت
راهبات احملبة

01 - 32 74 14

رابطة قدامى كهرباء لبنان
الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

 Le petit painكرم الزيتون
االرضي

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

األشرفية -بيروت
كهرباء لبنان

01 - 44 27 20

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

النهر
األول

03 - 23 19 68

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

هيئات أهلية
أطباء من
اختصاصات متنوعة
3

املسؤول/ة

السيد عادل عبد الصمد

ممرض
مجاز
1

ممرض
مساعد
1

مشرف صحي
اجتماعي
1

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن بدون اوراق ثبوتية
• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وأنثى
• لبناني فقط

• مسن بدون اوراق ثبوتية
• مسن غير قادر على تسديد النفقات
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محافظة بيروت

محافظة بيروت

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

مطعم مار مخايل

جمعية سيدات احملبة
املسؤول/ة

السيدة مايا شامي

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

األشرفية -بيروت
راهبات احملبة

01 - 21 52 68

كرم الزيتون
األرضي  -األول

03 - 23 19 68
عنايا  -جبيل

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
أطباء من اختصاصات متنوعة

مشرف صحي اجتماعي

1

1

األشرفية -بيروت
ديرسيدة طامش

01 - 58 38 35
01 - 58 38 35

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

مارمخايل -النهر
االول

03 - 65 38 88

هيئات أهلية

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وانثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات
• مسن بدون اوراق ثبوتية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة
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املسؤول/ة

السيدة فدوى يعقوب

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية

• معاينة طبية دورية
• تأمني ادوية
• فحص مخبري
• تخطيط قلب
• وجبة طعام

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية
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محافظة بيروت

محافظة بيروت

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

رعية السيدة مكتب العمل االجتماعي

اصدقاء العجزة
املسؤول/ة

السيد جان بهنام

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

االشرفية  -بيروت
كنيسة مار يوحنا

01 - 20 21 52

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

أديب سرسق
االرضي

هيئات خاصة

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة
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املسؤول/ة

االب الياس فرح

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف

رقم الفاكس
البريد االلكتروني
اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

االشرفية  -بيروت
السيدة

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

01– 21 58 18
01– 32 35 71
01– 32 19 67
هيئات أهلية

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي

السيدة
األول

صندوق البريد
املوقع االلكتروني

مشرف
صحي اجتماعي
1
• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• وجبة طعام

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وانثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن بدون أوراق ثبوتية
• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر و أنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن بدون أوراق ثبوتية
• مسن غير قادر على تسديد النفقات
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محافظة بيروت

محافظة بيروت

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

جمعية الزهامير ـ لبنان

جمعية بيروت للتنمية االجتماعية
املسؤول/ة

أ.صالح فروخ

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

01 - 35 69 00
01 - 30 80 11

03 - 62 17 47

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة
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راس النبع  -بيروت
صقر

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

عبد املولى الشعار
األول -الثاني -الثالث

املسؤول/ة

السيدة ديان منصور

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

األشرفية  -بيروت
تابت

01 - 33 96 06
01 - 33 96 06

d.mansour@alzlebanon.org

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

مونو
الرابع

03 - 24 56 06

طبيب شيخوخة

طبيب أمراض نفسية

2

1

• معاينة طبية دورية
• تأمني معينات طبية
• عالج نفسي
• خط ساخن

• أنشطة اجتماعية

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• انثى فقط
• لبنانية و غير لبنانية

• مسنة غير قادرة على تسديد النفقات

• ذكر و أنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات
• مسن بدون اوراق ثبوتية
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محافظة بيروت

محافظة بيروت

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

حركة الشبيبة االرثوذكسية

رعية مار نقوال
املسؤول/ة

االشمندريت أليكسي مفرج

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

01 - 21 60 83
01 - 20 33 09

03 - 71 32 06
املطرانية 186

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

االشرفية -بيروت
رزق

01 – 33 33 05
01 - 33 97 65

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

أطباء من اختصاصات
متنوعة
5

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• فحص مخبري
• وجبة طعام

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة
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االشرفية -بيروت
مار نقوال

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

شارل مالك
األرضي

املسؤول/ة

السيدة سميرة طبال

• تأمني أدوية

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

أديب اسحاق
االرضي

03 - 79 49 90

جهات أهيلة
ممرض مجاز

مشرف صحي اجتماعي

1

1

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وانثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات
• مسن بدون اوراق ثبوتية

• ذكر و أنثى
• لبناني وغير لبناني

• ذكر و أنثى
• لبناني وغير لبناني
31

محافظة بيروت

محافظة بيروت

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

 Day Care Centerالتابع للجمعية اخليرية لطائفة الروم الكاثوليك

مكتب اخلدمات االجتماعية مطرانية بيروت املارونية
املسؤول/ة

السيدة بولني عيراني مخول

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

االشرفية -بيروت
املطرانية

01 - 56 19 80
01 - 56 19 80

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

احلكمة
األرضي

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
مشرف
صحي اجتماعي
1
• تأمني أدوية

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

االشرفية  -بيروت
مار انطونيوس

01 - 44 29 37
01 – 58 29 84

غورو
األول

هيئات أهلية

أطباء من اختصاصات
متنوعة
1

معالج نفسي
1

ممرض
مجاز
1

مشرف
صحي اجتماعي
1

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن بدون اوراق ثبوتية
• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة
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املسؤول/ة

السيدة دوللي العم

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• تخطيط قلب
• عالج نفسي

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية
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محافظة بيروت

محافظة بيروت

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

جمعية لويز دو ماريا

راهبات ودير الفرنسيسكان
املسؤول/ة

األخت جان ابو عساف

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

01 - 38 03 32
01 - 39 60 69

fmm@dm.net.lb

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
• وجبة طعام

األشرفية  -بيروت
العازرية

01 - 33 11 41
01 - 33 11 41

srmaggyfc@yahoo.com

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

العازرية
األرضي

166407

مشرف
صحي اجتماعي
1

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وانثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات
• مسن بدون اوراق ثبوتية

• ذكر وانثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة
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بيروت  -بيروت
الفرانسيسكان

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

املتحف
االرضي

املسؤول/ة

األخت منى مارغريت حرفوش

• تأمني ادوية
• مساعدة عينية

• انشطة اجتماعية
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محافظة بيروت

محافظة بيروت

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

رابطة قدامى املقاصديني في بيروت

رابطة ابناء بيروت
املسؤول/ة

السيد محمد الفيل ـ السيد ابراهيم كلش

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

01 - 70 07 04
01 - 65 44 10

rabitatabnabeirut@hotmail.com

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

03 - 28 89 42

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
• تأمني أدوية

املصيطبة -بيروت
صوت الوطن

01 - 31 33 70
01 - 70 05 08

• معاينة طبية دورية

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

أبي يحدر
األرضي  -الثاني

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر و أنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن بدون اوراق ثبوتية
• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر وانثى
• لبناني فقط

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة
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طريق اجلديدة -بيروت
سيف الدين

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

لبوس
األول

املسؤول/ة

السيد صبحي األحول

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية
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محافظة بيروت
مؤسسات اخلدمات النهارية

مستوصف مار بطرس وبولس
املسؤول/ة

املونسنيور جوزيف مرهج

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة
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االشرفية  -بيروت
ملك وقف املطرانية

01 - 32 98 43

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

املطران مس ّره
االرضي

وزارة الشؤون االجتماعية – وزارة الصحة العامة – هيئات أهلية – هيئات خاصة
أطباء من اختصاصات
متنوعة
13
• معاينة طبية دورية
• تخطيط قلب
• فحص سكري

ممرض مجاز
1
• أنشطة اجنماعية

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات
• مسن بدون اوراق ثبوتية

محافظة جبل لبنان

محافظة جبل لبنان

قضاء جبيل

قضاء جبيل

محافظة جبل لبنان
مؤسسات اخلدمات املقيمة

مؤسسات اخلدمات املقيمة

دير بيت الرب /جمعية أخوات مرمي الصغيرات

مؤسسة سانتا ماريا للراحة والرعاية
املسؤول/ة

السيد جان حرب

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

09 - 76 07 09
وزارة الصحة العامة

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

أطباء من اختصاصات
متنوعة
1

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

• معاينة طبية دورية
• فحص السكري
• عالج فيزبائي

احلاالت املقبولة عام ًة
• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني
40

عنايا  -جبيل
ملك جوزف حرب

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني
معالج فيزيائي
1

العام
الطوابق كافة

املسؤول/ة

األخت ريتا حداد

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

03 - 94 18 10
عدد األس ّرة 200
ممرض مساعد
1

كفركدة -جبيل
ملك الرهبنة الباسيلية احللبية

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

الطوابق كافة

03 - 23 53 74
عدد األس ّرة

أطباء من اختصاصات متنوعة

ممرض مساعد

3

2

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
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• أنشاطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

• أنشطة فكرية
• أنشطةاجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• أنثى فقط
• لبنانية

• مسنة غير قادرة على تسديد النفقات
41

محافظة جبل لبنان

قضاء جبيل

قضاء جبيل

محافظة جبل لبنان

مؤسسات اخلدمات املقيمة

دار العناية -دير سيدة النجاة

جمعية راهبات القربان

املسؤول/ة

األخت جورجيت انطون

املسؤول/ة

األخت كلود حلود

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

حبوب -جبيل
دير سيدة النجاة

09 - 54 07 28
09 - 94 64 22

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

وزارة الشؤون االجتماعية -وزارة الصحة العامة

عدد األس ّرة

230

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

كفرمسحون -جبيل
جمعية راهبات القربان

09 – 73 81 58
09 - 73 65 46

03 – 53 34 23

ممرض مساعد

عدد األس ّرة 75
مشرف صحي اجتماعي

2

2

وزارة الشؤون االجتماعية

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

• أنشطة فكرية
• أنشطةاجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر و أنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات
• مسن في حالة غيبوبة

• أنثى فقط
• لبنانية وغير لبنانية

• مسنة بدون اوراق ثبوتية
• مسنة غير قادرة على تسديد النفقات

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

طبيب
شيخوخة
1

األول -الثاني -الثالث

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

مزرعة اجلميل
الطوابق كافة

أطباء من اختصاصات
متنوعة
2

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

42

مؤسسات اخلدمات املقيمة

• معاينة طبية دورية
• تخطيط قلب
• عالج فيزيائي

أطباء من
اختصاصات متنوعة
2

معالج
فيزيائي
1

ممرض
مجاز
1

ممرض
مساعد
14

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

43

محافظة جبل لبنان

قضاء جبيل

قضاء جبيل

محافظة جبل لبنان
مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

ااجلمعية اللبنانية لتكرمي األب

مطعم احملبة
املسؤول/ة

السيدة نبيلة الدحداح

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

03 - 47 08 37

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
• وجبة طعام

جبيل -جبيل
ملك نهرا رشدان

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

سامية زيدان
األول

03 - 77 07 73

• أنشطة فكرية
• أنشطةاجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر و أنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات
• مسن بدون أوراق ثبوتية

• ذكر وأنثى
• لبناني فقط

• مسن غير قادر على تسديد النفقات
• مسن بدون اوراق ثبوتية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

44

جبيل -جبيل
القديسة ريتا

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

مارجرجس
األ ّول

املسؤول/ة

السيدة نوال ابي شديد

• أنشطة فكرية
• أنشطةاجتماعية
• أنشطة ترفيهية

45

قضاء جبيل

محافظة جبل لبنان

محافظة جبل لبنان

قضاء بعبدا

مؤسسات اخلدمات املقيمة

مؤسسات اخلدمات النهارية

دار الرعاية املاروني

مطعم احملبة  -منطقة جبيل
املسؤول/ة

السيدة منى نعمة

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

عمشيت -جبيل
دار املطرنية

09 - 62 14 48
09 - 62 14 99

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

املرحوم شهيد اخلوري
األول

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

03 - 64 75 48

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

فرن الشباك -بعبدا
ملك راهبات القديسة تريزيا

01 - 28 62 86
01 - 29 32 44

asilemaronite@gmail.com

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
• وجبة طعام

العدد

وديع نعيم
الطوابق كافة

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

03 - 57 39 35
50 /003
عدد األس ّرة

وزارة الشؤون اإلجتماعية – وزارة الصحة العامة

أطباء من
اختصاصات
متنوعة

طبيب
أمراض
نفسية

إختصاصي
تغذية

معالج
قيزيائي

معالج
نفسي

ممرض
مجاز

100
مشرف
صحي
اجتماعي

6

1

1

1

1

4

1

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وانثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات
• مسن بدون اوراق ثبوتية

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادرعلى تسديد النفقات

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

46

املسؤول/ة

األخت صباح فريفر

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• فحص مخبري
• تصوير صوتي
• تخطيط قلب

• عالج فيزيائي
• عالج نفسي

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

47

قضاء بعبدا

محافظة جبل لبنان

محافظة جبل لبنان

قضاء بعبدا

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات املقيمة

رابطة كاريتاس لبنان ،دارنا

مستشفى هملني بيت املسنني
املسؤول/ة

السيدة سناء الفرح

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

05 - 53 19 20
05 - 53 19 20

Hamlin.home@ gmail.com

وزارة الصحة العامة
أطباء من
اختصاصات متنوعة
1

معالج فيزيائي

عدد األس ّرة 70
منشط اجتماعي

1

1

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف

فرن الشباك -بعبدا
الكاريتاس

رقم الفاكس
البريد االلكتروني
اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

الشارع
الطابق

مار نهرا
الكوابق كافة

01 – 28 45 45
01 - 29 09 58
01 - 28 45 45

رقم اخلليوي
صندوق البريد
cl-baabdai@hotmail.com
املوقع االلكتروني
وزارة الشؤون اإلجتماعية ـ شركات تامني
إختصاصي
تغذية
1

معالج نفسي
1

ممرض متخصص في
الشيخوخة
1

منشط اجتماعي

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

48

حمانا  -بعبدا
نخو ملك السينودس االجنيلي

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

مقابل ثكنة اجليش
الطوابق كافة

املسؤول/ة

د.نقوال حجار

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• فحص مخبري
• تصوير أشعة
• تصوير صوتي
• تخطيط قلب
• عالج فيزيائي

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• عالج نفسي

4

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

49

قضاء بعبدا

محافظة جبل لبنان

محافظة جبل لبنان

قضاء بعبدا

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

اجلمعية اخليرية  -الشياح

رابطة قدامى القوى املسلحة اللبنانية
املسؤول/ة

العميد يوسف طحان

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

01 - 42 45 70

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

50

فرن الشباك -بعبدا
ملك عادل خوري

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

مقابل العلدية
الرابع

املسؤول/ة

د .كلود غصن

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

الشياح -بعبدا
ملك اجلمعية

01 - 54 54 01

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

املطاحن
األرضي

03 - 33 54 54

• تأمني أدوية
• مساعدة مالية

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر و أنثى
• لبناني فقط

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر وأنثى
• لبناني فقط

• مسن غير قادر على تسديد النفقات
51

قضاء بعبدا

محافظة جبل لبنان

محافظة جبل لبنان

قضاء بعبدا

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

رعية كنيسة القديس انطونيوس

رابطة قدماء القوى املسلحة اللبنانية
املسؤول/ة

العماد املتقاعد ابراهيم طنوس

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

فرن الشباك -بعبدا
الدفاع املدني

01 - 28 84 08

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

لطيف
الثالث

52

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

هيئات أهلية

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

املسؤول/ة

االب جهاد أبو مراد

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

فرن الشباك -بعبدا
الكنيسة

01 - 38 38 41

اجلنرال
االرضي

03 - 28 53 43

وزارة الشؤون اإلجتماعية
مشرف
صحي اجتماعي
1
• تأمني أدوية
• مساعدة استشفائية

• انشطة اجتماعية

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وانثى
• لبناني فقط

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر وانثى
• لبناني فقط

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

53

قضاء بعبدا

محافظة جبل لبنان

محافظة جبل لبنان

قضاء بعبدا

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

دار االبتسامة

مركز مار يوحنا املعمداني فرسان مالطا
املسؤول/ة

األخت ماريا غلوريا دي اندا

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

01 - 55 99 86
01 - 55 99 84

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

54

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

الشياح -بعبدا
ملك اجلمعية

جوزيف الطيار
االرضي

03 - 63 44 23
mariagloriadeannah@yahoo.fr

1

13

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• فحص مخبري
• تصوير أشعة

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

فرن الشباك -بعبدا
ملك الدار

01- 61 22 14

مار نهرا
االرضي

03 - 72 88 35

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

وزارة الشؤون اإلجتماعية

أطباء من
طبيب
شيخوخة اختصاصات
متنوعة

املسؤول/ة

السيدة غرازييال رامي

طبيب
أمراض
نفسية

إختصاصي
تغذية

معالج
قيزيائي

ممرض
مجاز

مشرف
صحي
اجتماعي

1

1

1

2

1

• تصوير صوتي
• تخطيط قلب
• عالج فيزيائي
•عالج نفسي

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

أطباء من اختصاصات متنوعة

مشرف صحي اجتماعي

1

1

• معاينة طبية دورية
• وجبة طعام
• مساعدة عينية

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وانثى
• لبناني فقط

• مسن بدون اوراق ثبوتية
• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر و انثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن بدون اوراق ثبوتية
• مسن غير قادر على تسديد النفقات
55

قضاء بعبدا

محافظة جبل لبنان

محافظة جبل لبنان

قضاء بعبدا

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

اصدقاء مطاعم احملبة

اجمللس الوطني لقدامى موظفي الدولة
املسؤول/ة

اللواء الركن املتقاعد محمود ابو درغم

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

01 - 39 74 66
01 - 39 74 66

03 - 73 96 00

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

56

بعبدا  -بعبدا
جورج أشقر

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

جادة الرئيس الياس الهراوي
االول

املسؤول/ة

السيدة أمال حسواني

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلدث  -بعبدا
حسواني -سنتر سنتا ماريا

01 – 46 01 25

• وجبة طعام
• مساعدة عينية

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

العام
الثاني

03 - 45 10 56

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر و أتثى
• لبناني فقط

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر وانثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات
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قضاء بعبدا

محافظة جبل لبنان

محافظة جبل لبنان

قضاء بعبدا

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

الصليب االحمر  -الشياح

نادي املسنني الكفاءات
املسؤول/ة

االخت لوسي حنيني

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

احلدث  -بعبدا
الكفاءات

05 - 46 36 70
05 – 46 13 60

سنترال احلدث
السفلي

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة
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العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

الشياح
الكنج

01 - 55 88 03
01 - 37 28 02 /3/4/5

عبد الكرمي اخلليل
األول

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

أطباء من طبيب إختصاصي معالج
اجلهاز الصحي
فيزيائي
تغذية
االجتماعي املتخصص اختصاصات أمراض
نفسية
متنوعة

1

املسؤول/ة

مرمي عالء الدين

1

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• عالج نطق
• عالج نفسي
• عالج فيزيائي

2

1

معالج
نطق

معالج
حركي
نفسي

3

1

ممرض ممرض منشط مشرف
مجاز مساعد اجتماعي صحي
اجتماعي

5

3

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

2

6

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

أطباء من
اختصاصات متنوعة
12

ممرض
مجاز
1

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• تصوير صوتي
• تخطيط قلب
• تخطيط سمع

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

ممرض
مساعد
1

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن بدون أوراق ثبوتية
• مسن غير قادر على تسديد النفقات

مشرف
صحي اجتماعي
1
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قضاء بعبدا

محافظة جبل لبنان

محافظة جبل لبنان

قضاء بعبدا

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

رابطة النهضة االجتماعية

الهيئات النسائية حزب اهلل برج البراجنة
املسؤول/ة

السيدة مينى حمدان

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

01 -54 38 72
01 - 54 38 72

fatima@alaaleb.org

www.alaaleb.org

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية

حارة حريك -بعبدا
بناية األفق اجلديد

01 - 55 87 93
01 - 54 77 75

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

املقاومة والتحرير
الثاني

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• أنثى فقط
• لبنانية فقط

• مسنة بدون أوراق ثبوتية
• مسنة غير قادرة على تسديد النفقات

• ذكر و أنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة
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حارة حريك  -بعبدا
Garden Palace

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

املقاومة والتحرير
األول

املسؤول/ة

السيدة الهام الزيات

• تامني أدوية
• تأمني معينات طبية
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قضاء بعبدا

محافظة جبل لبنان

محافظة جبل لبنان

قضاء بعبدا

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

فريق خدام املسيح في رعية كنيسة سيدة اخلالص

جمعية العطاء للعمل االسالمي اخليري
املسؤول/ة

السيدة صباح احلاج رضا

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

01 - 45 28 38
01 - 45 28 38

03 - 94 89 91

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

الشياح  -بعبدا
دخل اهلل

01 - 28 77 66
01 - 28 12 04

ter-azar@hotmail.com

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

مارون مارون
األول

أطباء من
اختصاصات متنوعة
1

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر و أنثى
• لبناني فقط

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر و أنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات
• مسن بدون أوراق ثبوتية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة
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حارة حريك  -بعبدا
بناية شفيق ورمضان

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

مدرسة القتال
الثاني

املسؤول/ة

األب إيلي عازار

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• مساعدة مالية
• مساعدة عينية

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• مساعدة عينية

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية
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قضاء بعبدا

محافظة جبل لبنان

محافظة جبل لبنان

قضاء بعبدا

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

جمعية االمام املهدي اخليرية الحياء شعائر اهل البيت

جمعية جلنة االمداد اخليرية االسالمية
املسؤول/ة

السيد حسن دقدوق

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

حارة حريك  -بعبدا
بناية الربيع

01 - 27 55 73
imdad@cyberia.net.lb

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

املقداد
األول -الثاني
الغبيري 221/ 25

وزارة الشؤون االجتماعية  -هيئات خاصة

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة
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• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

املسؤول/ة

الشيخ محمد حسني احلاج

العنوان

البلدة

حارة حريك  -بعبدا

الشارع

املبنى

املكتب الشرعي
اجملمع الثقافي اجلعفري

الطابق

رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني
اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

01 - 54 00 00/1/2
01 - 54 00 00/1/2
مشرف صحي اجتماعي
2

أوتوستراد السيد هادي
نصر اهلل
األول

03 -33 66 42

معالج فيزيائي
3

• تأمني أدوية
• مساعدة مالية
• مساعدة عينية
• عالج فيزيائي

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وانثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر وانثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن بدون اوراق ثبوتية
• مسن غير قادر على تسديد النفقات
65

محافظة جبل لبنان

قضاء كسروان

قضاء كسروان

محافظة جبل لبنان
مؤسسات اخلدمات املقيمة

مؤسسات اخلدمات املقيمة

دار املسيح امللك

دار مار بطرس للراحة
املسؤول/ة

االخت فكرية محفوظ

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

شحتول  -كسروان
دار مار بطرس للراحة

09 - 78 00 31
09 - 78 00 31

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

مار منصور
الطوابق كافة

وزارة الشؤون االجتماعية  -وزارة الصحة العامة  -البلدية عدد األس ّرة
اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
80
أطباء من
اجلهاز الصحي
مشرف صحي
ممرض
إختصاصي ممرض مجاز
اختصاصات متنوعة
االجتماعي املتخصص
اجتماعي
مساعد
تغذية
العدد
1
6
2
1
1
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة
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• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

املسؤول/ة

األخت مارسيل سالمة

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي
املتخصص

ذوق مصبح -كسروان
ملك اجلمعية

09 - 21 82 02 /3/4/5
09 -22 39 96

christroi@idm.net.lb

العدد
اخلدمات
واألنشطة
املتوفرة

1
1
• معاينة طبية دورية
• تخطيط قلب
• تأمني أدوية
• عالج فيزيائي

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

• ذكر و أتثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

1

03 - 60 53 88

 249ذوق مكايل
عدد األس ّرة

وزارة الصحة العامة

أطباء من طبيب
طبيب
شيخوخة اختصاصات امراض
متنوعة نفسية

يسوع امللك
الطوابق كافة

معالج معالج معالج معالج معالج
فيزيائي انشغالي نفسي نطق حركي
نفسي

2
1
• عالج نفسي
• عالج انشغالي
• عالج نطق

1

1

100

ممرض ممرض مشرف
مجاز مساعد صحي
اجتماعي

30
5
1
• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

1

حاالت خاصة مقبولة
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قضاء كسروان

محافظة جبل لبنان

محافظة جبل لبنان

قضاء كسروان

مؤسسات اخلدمات املقيمة

مؤسسات اخلدمات املقيمة

مؤسسة مار مخايل االجتماعية

السنديانة -بيت العجوز
املسؤول/ة

السيدة مارلني طياح

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
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املسؤول/ة
سهيلة -كسروان
ملك جمعية رابطة األصدقاء

09 – 23 15 29
09 – 23 15 29

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

شركة تأمني

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

أطباء من
اختصاصات متنوعة
1

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

• معاينة طبية دورية
• تخطيط قلب
• تأمني أدوية
• عالج فيزيائي

معالج
فيزيائي
1

ممرض
مجاز
1

80
الطوابق كافة

عدد األس ّرة 45
مشرف صحي
ممرض
اجتماعي
مساعد
1
3

السيدة ماري باسيل
 45املنطقة احلمراء
الـ -1الـ -2الـ -3الـ  -4الـ5

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

البلدة
العنوان
املبنى
رقم الهاتف
09 – 23 38 49
رقم الفاكس
09 - 23 19 11
البريد االلكتروني info@stmickael-foundation.org
اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
وزارة الشؤون االجتماعية  -وزارة الصحة العامة
نيو سهيلة  -كسروان
ملك اجلمعية

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

أطباء من إختصاصي
اختصاصات تغذية
متنوعة
5

1

03 - 31 14 22
www.stmickaelfoundation.com

عدد األس ّرة

معالج
فيزيائي

معالج
نفسي

ممرض
مجاز

ممرض
مساعد

مشرف
صحي
اجتماعي

1

1

1

1

1

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر و أنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر وانثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات
• مسن دون اوراق ثبوتية

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• فحص مخبري
• تخطيط قلب
• تخطيط سمع
• عالج فيزيائي
• عالج نفسي

105

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

69

قضاء كسروان

محافظة جبل لبنان

محافظة جبل لبنان

قضاء كسروان

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات املقيمة

الثالث  -راهبات احملبة  -الذوق

بيت العجزة -بنات سيدة اآلالم
املسؤول/ة

االخت ماري ادوار فريفر

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

70

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

غدراس -كسروان
ملك بيت العجزة

09 – 74 01 06/ 7
09 - 74 01 08

fnddliban@sodetel.net.lb

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

غدراس
الطوابق كافة

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

03 - 36 82 22

 238جونيه لبنان

www.marie-st-frai.org

عدد األس ّرة

وزارة الشؤون االجتماعية -هيئات خاصة

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

69

أطباء من
اختصاصات
متنوعة

طبيب
نفسي

معالج
فيزيائي

معالج
انشغالي

ممرض
مجاز

ممرض
مساعد

معالج
انشغالي

1

1

1

1

1

3

5

• معاينة طبية دورية
• تخطيط قلب
• عالج نفسي
• عالج فيزيائي
• عالج انشغالي

املسؤول/ة

االخت ماريا ليفيو

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

الذوق  -كسروان

09 - 21 16 55

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

األول

هيئات خاصة

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر و أنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر وأنثى
• لبناني فقط

• مسن غير قادر على تسديد النفقات
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قضاء كسروان

محافظة جبل لبنان

محافظة جبل لبنان

قضاء كسروان

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

الصليب األحمر اللبناني

مؤسسة بيت الضيافة
املسؤول/ة

االب انطوان عطاهلل

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

09 - 91 38 40

03 - 33 70 10

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
• وجبة طعام
• مساعدة عينية
• مساعدة مالية

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

جونيه -كسروان
ملك اجلمعية

09 - 93 17 55
09 - 93 17 55

قرب السرايا
الطوابق كافة

03 - 16 15 57

وزارة الصحة العامة  -بلديات
أطباء من اختصاصات متنوعة

ممرض مجاز

6

6

• أنشطة إجتماعية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن بدون اوراق ثبوتية
• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر و أنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن بدون أوراق ثبوتية
• مسن غير قادر على تسديد النفقات

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة
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جونيه  -كسروان
حرم امللعب البلدي

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

السرايا
األرضي

املسؤول/ة

السيدة روز كرم

• معاينة طبية دورية
• تخطيط قلب
• تخطيط رأس
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قضاء كسروان

محافظة جبل لبنان

محافظة جبل لبنان

قضاء كسروان

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

جمعية مار منصور دي بول  -فرع مار يوسف  -غزير

مطعم احملبة  -فرع عجلتون
املسؤول/ة

منى ضو

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

عجلتون  -كسروان
دير أم اهلل

09 – 23 59 82
09 – 23 59 81

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

حي األسيس
االرضي

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة
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املسؤول/ة

السيدة كارال شهاب

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

غزير  -كسروان
ملك جميل مغامس

09 - 92 59 29

العام
السفلي -الثاني

03 - 31 77 04

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص

مشرف
صحي اجتماعي
1

العدد

• وجبة طعام
• مساعدة عينية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

طبيب
أطباء من إختصاصي
شيخوخة اختصاصات تغذية
متنوعة
1

5

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• عالج فيزيائي

2

معالج
فيزيائي

ممرض
مجاز

ممرض
مساعد

مشرف
صحي
اجتماعي

2

1

2

1

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن بدون أوراق ثبوتية
• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر و أنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات
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قضاء املنت

محافظة جبل لبنان

محافظة جبل لبنان

قضاء املنت

مؤسسات اخلدمات املقيمة

مؤسسات اخلدمات املقيمة

جمعية رسالة حياة

اجلمعية املسماة مؤسسة احملبة والعطاء
املسؤول/ة

السيدة بربارة بو يزبك

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

04 - 40 09 52
04 - 40 09 52

amouretpartage@gmail.com

وزارة الشؤون االجتماعية
أطباء من
اختصاصات متنوعة
1
• معاينة طبية دورية
• تخطيط قلب
• تأمني أدوية
• عالج فيزيائي

معالج
فيزيائي
1

03 - 47 33 68
عدد األس ّرة 18
ممرض
مساعد
1

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

انطلياس  -املنت
احلياة اجلديدة

04 - 41 28 42
04 - 40 80 88

وزارة الشؤون االجتماعية  -هيئات أهلية
إختصاصي
تغذية
1
• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• فحص مخبري
• تصوير اشعة
• تصوير صوتي
• تخطيط قلب
• عالج نطق

معالج
نطق
1

ممرض
مساعد
3

القبيزي
الطوابق كافة

03 - 73 50 06
عدد األس ّرة

مشرف صحي
اجتماعي
1

50
منشط
اجتماعي
1

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وأنثى
• لبناني فقط

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن بدون اوراق ثبوتية.
• مسن غير قادر على تسديد النفقات

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة
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بيت مري  -املنت
ملك اجلمعية

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

املنتزه
الطوابق كافة

املسؤول/ة

األخت اميانويل أسمر
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قضاء املنت

محافظة جبل لبنان

محافظة جبل لبنان

قضاء املنت

مؤسسات اخلدمات املقيمة

مؤسسات اخلدمات املقيمة

املركز الطبي اإلجتماعي  -بيتنا

مستشفى دار الرحمة
املسؤول/ة

األخت هدى احلداد

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

الشارع
عني سعادة -املنت
جمعية الراهبات األنطونيات الطابق
رقم اخلليوي
04 - 87 22 11/12/13
صندوق البريد
04 - 87 22 14
املوقع االلكتروني
darelrahme@idm.net.lb

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
وزارة الصحة العامة – وزارة الشؤون االجتماعية –
بلديات – هيئات خاصة
أطباء من
اجلهاز الصحي
طبيب
ممرض
معالج
اختصاصات
االجتماعي املتخصص
أمراض
مجاز
فيزيائي
متنوعة
نفسية
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة
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1
• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• عالج فيزيائي
• عالج نفسي

1

1

7

العام
الطوابق كافة

03 - 55 66 41
برمانا 84

www.darelrahme.org

عدد األس ّرة

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

ضهور الشوير  -املنت
ملك وقف دير مار الياس شو ّيا

04 - 98 18 89
04 - 98 18 89

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
املوقع االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

550

ممرض
مساعد

مشرف
صحي
اجتماعي

30

1

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

املسؤول/ة

السيد إيلي قربان
قرب دير مار الياس شو ّيا
الطوابق كافة

03 – 36 81 11
03 - 32 57 73
عدد األس ّرة

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

أطباء من
اختصاصات متنوعة
1

معالج
فيزيائي
1

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• تخطيط قلب
• عالج فيزيائي

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

ممرض
مساعد
3

40

مشرف
صحي اجتماعي
1

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر و أنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادرعلى تسديد النفقات

• ذكر و أنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادرعلى تسديد النفقات حسب احلالة
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قضاء املنت

محافظة جبل لبنان

محافظة جبل لبنان

قضاء املنت

مؤسسات اخلدمات املقيمة

مؤسسات اخلدمات املقيمة

كاهل مأوى الضمان و العجزة الحتاد الكنائس اإلجنيلية األرمنية في املنت

مركز رينية وهبة للعجوز املريض
املسؤول/ة

السيدة سهى وهبة بلدو

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف

املنصورية  -املنت
ملك اجلمعية

رقم الفاكس
البريد االلكتروني
اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة
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04 - 40 02 82
04 - 53 19 94
04 - 53 22 24

centrewehbe@hotmail.com

وزارة الصحة العامة

أطباء من
اختصاصات متنوعة
1
• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• تخطيط قلب
• عالج فيزيائي
• عالج نطق

معالج
فيزيائي
1

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي

70 - 79 64 13

صندوق البريد
املوقع االلكتروني

www.centrewehbe.org

معالج
نطق
1

املأوى
الطوابق كافة

عدد األس ّرة

ممرض
مجاز
4

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

90
ممرض
مساعد
5

املسؤول/ة

السيد كيفورك كره بوبجيان

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

برج حمود  -املنت
دار املسن

01 - 26 05 33
cahl@cyberia.net.lb

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

أطباء من اختصاصات
متنوعة
1

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• فحص مخبري
• تصوير اشعة
• تصوير صوتي
• تخطيط قلب
• تخطيط رأس

ممرض مجاز

طراد
الثاني
برج حمود 80250
عدد األس ّرة 150
ممرض مساعد

2

1

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر و أنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن بدون أوراق ثبوتية حسب احلالة
• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر و أنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات.
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قضاء املنت

محافظة جبل لبنان

محافظة جبل لبنان

قضاء املنت

مؤسسات اخلدمات املقيمة

مؤسسات اخلدمات املقيمة

مرسالت احملبة  -راهبات األم تريزا

جمعية ميشال لويس عون اجلميل وعائلته اخليرية
املسؤول/ة

السيد رياض فيكاني

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

بحرصاف  -املنت
العمر الطويل

04 - 98 25 71
04 - 98 19 23

longvie@cyberia.net.lb

العمر الطويل
الطوابق كافة

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

03 - 62 35 07
بكفيا 180

www.longuevie.com

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص

أطباء من إختصاصي معالج معالج معالج معالج معالج
طبيب
شيخوخة اختصاصات تغذية فيزيائي نطق نفسي انشغالي حركي
نفسي
متنوعة

العدد

1

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

• معاينة طبية دورية
• عالج نفسي
• عالج فيزيائي
• عالج انشغالي
• عالج نطق

احلاالت املقبولة عام ًة
• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني
82

عدد األس ّرة

1

1

1
1
• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية
1

حاالت خاصة مقبولة

1

1

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

البوشرية  -املنت
ملك اجلمعية

01- 68 63 01

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

120
ممرض ممرض
مجاز مساعد

1

املسؤول/ة

األخت كليتيس ماريا

1

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

أطباء من
اختصاصات متنوعة
1
• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• عالج فيزيائي

معالج فيزيائي

حي السريان
الطوابق كافة
اجلديدة 90845
عدد األس ّرة 19
ممرض مساعد

1

7

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• أنثى فقط
• لبنانية وغير لبنانية

• مسنة بدون أوراق ثبوتية.
• مسنة غير قادرة على تسديد النفقات
83

قضاء املنت

محافظة جبل لبنان

محافظة جبل لبنان

قضاء املنت

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

جمعية أيادينا

مطعم مار يعقوب السبتية التابع جلمعية مساعدة األمومة والطفولة
املسؤول/ة

السيدة فدوى يعقوب

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

السبتية -املنت
مطرانية السريان األورثوذكس

01 - 58 38 35

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

الفردوس
السفلي

03 - 65 38 88

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
إختصاصي تغذية

مشرف صحي اجتماعي

1

1

• تأمني أدوية
• مساعدة عينية
• وجبة طعام

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

النبعة  -املنت
ملك مطرانية الروم الكاتوليك

01 – 26 66 11

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
املوقع االلكتروني

ayadina@gmail.com

سعيد فرحات
الثاني

03 – 40 74 87
03 - 85 27 00

وزارة الشؤون اإلجتماعية
مشرف
صحي اجتماعي
1

• أنشطة فكرية
• أنشطةاجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن بدون اوراق ثبوتية.
• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

84

املسؤول/ة

السيدة روال حلبي

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية
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قضاء املنت

محافظة جبل لبنان

محافظة جبل لبنان

قضاء املنت

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

جمعية صليب إعانة األرمن في لبنان

املستوصف الطبي اإلجتماعي التابع لرابطة الرهبنات النسائية
املسؤول/ة

األخت مليا زيادة

العنوان

البلدة
املبنى

النبعة  -بيروت
رابطة الرهبنات النسائية
في لبنان

رقم الهاتف
البريد االلكتروني

01 - 26 72 11

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

أغابيوس
األ ّول  -الثاني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة
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املسؤول/ة

السيدة تالني كلباجيان

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

برج حمود  -املنت
بناية boulghourjian

01 - 25 37 93 /5/4
01 - 26 53 59

info@lokh-arcl.org

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
طبيب
اختصاصات متنوعة
15
• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• تصوير صوتي
• تخطيط قلب
• تخطيط سمع

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

عساف اخلوري
الطوابق كافة

03 - 20 08 19

 80680برج حمود

www.lokh-arcl.org

وزارة الشؤون االجتماعية  -وزارة الصحة العامة -
هيئات اهلية  -ادارات رسمية  -هيئات خاصة
أطباء من
اختصاصات
متنوعة

إختصاصي
تغذية

معالج
فيزيائي

معالج
نفسي

ممرض
مجاز

ممرض
مساعد

مشرف
صحي
اجتماعي

منشط
اجتماعي

33

1

1

1

2

1

1

1

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• فحص مخبري
• تصويراشعة
• تصوير صوتي

• تخطيط قلب
• عالج نفسي
• عالج فيزيائي
• وجبة طعام

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر و أنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن بدون اوراق ثبوتية
• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن بدون اوراق ثبوتية
• مسن غير قادر على تسديد النفقات
87

قضاء املنت

محافظة جبل لبنان

محافظة جبل لبنان

قضاء املنت

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

دير مار منصور  -راهبات احملبة

جتمع ابناء الكنيسة
املسؤول/ة

السيدة نانا طعمة

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

01 - 25 55 05
01 – 48 85 77

03 - 55 99 86
 1159جونية

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
• وجبة طعام

برمانا  -املنت
ملك الدير

04 - 96 00 26
04 - 96 00 26

svp@cyberia.net.lb

• وجبة طعام

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

الكنائس
الطوابق كافة

03 - 86 00 26

• أنشطة فكرية
• أنشطة واجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر و أنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن بدون اوراق ثبوتية
• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن بدون اوراق ثبوتية
• مسن غير قادر على تسديد النفقات

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

88

النبعة  -املنت
رقم 23

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

الغيالن رقم 92
األرضي

املسؤول/ة

األخت لوريس اسكندر

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

89

قضاء املنت

محافظة جبل لبنان

محافظة جبل لبنان

قضاء املنت

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

جمعية رعاية شؤون كبارنا (مركز بحرصاف  -بسكنتا)

مطاعم احملبة
املسؤول/ة

السيدة أنطوانيت قازان

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

املسؤول/ة

سن الفيل  -املنت
ملك اجلمعية

01 – 50 25 31
restoducoeurliban@hotmail.com

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

يوسف كرم
األ ّول -الثاني

03 - 26 68 41

 55086سن الفيل

العنوان

السيدة هنرييت حداد
مركز
بسكنتا
مركز
بحرصاف

رقم الهاتف
رقم الفاكس

وزارة الصحة العامة
مشرف
صحي اجتماعي
1

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

بحرصاف
دير مار يوسف للرهبنة
االنطونية

مركز
بحرصاف

04 - 98 60 00
04 - 98 25 75

معالج فيزيائي
1

ممرضة
اختصاصية في علم النفس
1

األرضي
األرضي

03 - 31 15 75
kibarouna@kibarouna.org
www.kibarouna.org

اختصاصية في ألعمل األجتماعي
2

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر و أنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن بدون اوراق ثبوتية.
• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر وأنثى  65سنة وما فوق
• لبناني ـ من سكان بسكنتا
• لبناني ـ من سكان بكفيا الكبرى

معوق
• كبير سن ّ
• أقارب لكبار السن من البلدات اجملاورة لبكفيا

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

• تأمني ادوية
• مساعدة عينية
• وجبة طعام

البلدة
املبنى
البلدة
املبنى

بسكنتا  -املنت
مدرسة الـ Besanson

مركز
بسكنتا

الشارع
الطابق
الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
البريد االلكتروني
املوقع االلكتروني

داخل النادي
• أنشطة أجتماعية
• أنشطة رياضية
• أنشطة فكرية
• أنشطة يدوية
• أنشطة ترفيهية

• أنشطة روحية
• أنشطة تثقيفية
• حمالت نوعية صحية -
اجتماعية

خارج النادي
• رحالت
• مسرح
• معارض
• ندوات ثقافية
• مخيمات صيفية

مالحظة النقل اجملاني مؤمن ملن يرغب

90
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قضاء املنت

محافظة جبل لبنان

محافظة جبل لبنان

قضاء املنت

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

مطعم احملبة انطلياس

الصليب األحمر اللبناني
املسؤول/ة

السيد جان حرب

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

04 - 40 32 02
04 - 40 32 02

03 - 27 57 72

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

وزارة الشؤون اإلجتماعية  -وزراة الصحة العامة
أطباء من
اختصاصات متنوعة
18

منشط اجتماعي
1

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

مشرف
صحي اجتماعي
1

انطلياس  -املنت
كنيسة ما الياس

04 - 41 13 21

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

الطريق العام -ساحة انطلياس
االرضي

70 - 94 62 87

بلديات

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
• وجبة طعام
• مساعدة عينية

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وانثى
• لبناني وغير لبناني

• مس بدون اوراق ثبوتية
• مسن غير قادرعلى تسديد النفقات

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن بدون اوراق ثبوتية
• مسن غير قادر على تسديد النفقات

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

92

انطلياس  -املنت
Croix Rouge

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

الطريق العام
االرضي

املسؤول/ة

السيدة ادما الياس

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• فحص مخبري
• تصويراشعة
• تصوير صوتي
• تخطيط قلب

93

قضاء املنت

محافظة جبل لبنان

محافظة جبل لبنان

قضاء املنت

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

املركز الصحي اإلجتماعي مطرانية جبل لبنان للروم األورثوذكس

جمعية اصدقاء مطاعم احملبة مركز النبعة
املسؤول/ة

السيدة أنطوانيت قازان

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

01 - 50 07 09
restosducoeurliban@hotmail.com

03 - 26 66 41
55086

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

94

النبعة  -املنت

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

الغيالن
األول

املسؤول/ة

السيدة جوزفني عجوز

• مساعدة عينية
• وجبة طعام

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

النبعة  -املنت
مطرانية كنيسة الصليب

01 - 50 05 51
01 - 50 05 51

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

الغيالن
األ ّول

أطباء من اختصاصات متنوعة

مشرف صحي اجتماعي

2

2

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• فحص مخبري
• تخطيط قلب

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن بدون اوراق ثبوتية
• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر و أنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن بدون اوراق ثبوتية
• مسن غير قادر على تسديد النفقات
95

قضاء املنت

محافظة جبل لبنان

محافظة جبل لبنان

قضاء الشوف

مؤسسات اخلدمات املقيمة

مؤسسات اخلدمات النهارية

املركز الطبي للمسنني

جمعية جبنشيان التذكارية
املسؤول/ة

السيدة سيتا باموكيان

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف

برج حمود  -املنت
كارتانيان

رقم الفاكس
البريد االلكتروني

01 – 26 10 08
01 - 25 78 90
01 - 26 80 20

jmpleban@terra.net.lb

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

قهوجي رقم  - 58منطقة 4
األرضي

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

96

• تأمني أدوية

العنوان

البلدة
املبنى

03 - 13 28 43
Bourj Hammoud 80-348

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

املسؤول/ة

د .شوكت البعيني

ممرض مجاز

مشرف صحي اجتماعي

1

2
• أنشطة فكرية
• أنشطة ترفيهية
• أنشطة اجتماعية

عني وزين  -الشوف
ملك املؤسسة الصحية
للطائفة الدرزية

05 - 50 90 01 /2 /3
4 /5 /6
05 - 50 13 11

رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني
اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

الشارع
الطابق

الطوابق كافة

03 - 70 70 48

رقم اخلليوي

عني وزين -لبنان 02/6780

صندوق البريد
املوقع االلكتروني

ecc@awh.org.lb

وزارة الصحة العامة

www.awh.org.lb

عدد األس ّرة

طبيب
شيخوخة

أطباء من
اختصاصات متنوعة

معالج
فيزيائي

ممرض
مجاز

ممرض
مساعد

1

4

1

2

28

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• عالج فيزيائي

74
مشرف صحي
اجتماعي

1

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

97

قضاء عاليه

محافظة جبل لبنان

محافظة جبل لبنان

قضاء عاليه

مؤسسات اخلدمات املقيمة

مؤسسات اخلدمات املقيمة

مستشفى دار الساحل للنقاهة  -عالية

املستشفى واملصح األرمني العزونية
املسؤول/ة

السيد كيفورك قرة اكوبيان

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

05 - 22 04 05 /6 /7
05 - 22 01 60

armsanat@idm.net.lb

وزارة الصحة  -هيئات أهلية  -هيئات خاصة

أطباء من
اختصاصات متنوعة
1

طبيب
أمراض نفسية
1

ممرض
مجاز
7

03 - 26 59 97

 70927انطلياس

عدد األس ّرة 150
مشرف
ممرض
صحي اجتماعي
مساعد
1
18

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

دوحة عرمون القبة  -عاليه
مستشفى دار الساحل

05 - 80 52 70
05 - 39 92 22

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

وزارة الصحة العامة

أطباء من
اختصاصات متنوعة
2

طبيب
أمراض نفسية
1

إختصاصي
تغذية
1

سداسة
الطوابق كافة

03 - 21 16 06

 12/25لبنان  -بيروت

عدد األس ّرة

ممرض
مجاز
2

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات
• مصاب مبرض معد وسل

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

98

العازونية  -عاليه
البطركية األرمنية االجنيلية

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

العام
الطوابق كافة

املسؤول/ة

احملامي سعيد عالمة

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• فحص مخبري
• تصويرأشعة
• تخطيط قلب
• عالج نفسي

• معاينة طبية دورية
• فحص مخبري
• تصويرأشعة
• تصوير صوتي
• عالج نفسي

40
ممرض
مساعد
3

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

99

محافظة الشمال

قضاء طرابلس

مؤسسات اخلدمات املقيمة

مستشفى جمعية اخلدمات االجتماعية

محافظة الشمال

املسؤول/ة

د.عبد الرزاق أبيض

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

06 - 44 18 12
06 - 44 18 12

alajaza@cyberia.net.lb

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

100

أبي سمرا  -طرابلس
دار العجزة

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

وزارة الشؤون االجتماعية  -وزارة الصحة العامة -
بلديات  -قوى األمن

دار العجزة
الطوابق كافة

03 - 20 19 01
عدد األس ّرة

300

أطباء من
اختصاصات
متنوعة

طبيب أمراض
نفسية

معالج
فيزيائي

معالج
انشغالي

ممرض
مجاز

ممرض
مساعد

2

1

7

1

60

40

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• تصوير أشعة
• تصوير صوتي
• تخطيط رأس

• عالج نفسي
• عالج فيزيائي
• عالج انشغالي

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر و أنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن في حالة غيبوبة
• مسن غير قادر على تسديد النفقات
101

قضاء طرابلس

محافظة الشمال

محافظة الشمال

قضاء زغرتا

مؤسسات اخلدمات املقيمة

مؤسسات اخلدمات املقيمة

دار الراحة جلمعية ميالد الغزال معوض

جمعية البر املسيحي االورثوذكسي
املسؤول/ة

د.بشرى دبج

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

102

امليناء  -طرابلس
ملك وقف األورثوذكسي

06 - 61 12 60

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

وزارة الشؤون االجتماعية  -إدارات رسمية

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

أطباء من
اختصاصات متنوعة
2

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• فحص مخبري
• تصويراشعة
• تخطيط قلب

ممرض متخصص في
الشيخوخة
1

اخلراب
الطوابق كافة

املسؤول/ة

األخت موريس نعيم

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

03 - 22 51 02
عدد األس ّرة 40
مشرف
ممرض
صحي اجتماعي
مجاز
1
1

مجدليا  -زغرتا
ملك دار الراحة

06 - 66 25 70

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

وزارة الشؤون اإلجتماعية

الكرملية
الطوابق كافة

03 - 45 27 91
عدد األس ّرة

150

أطباء من
اختصاصات
متنوعة

معالج
فيزيائي

ممرض
مجاز

ممرض
مساعد

مشرف
صحي اجتماعي

منشط
اجتماعي

1

1

2

25

1

1

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات
• مسن بدون أوراق ثبوتية

• ذكر و أنثى
• لبناني فقط

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• عالج فيزيائي

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

103

قضاء زغرتا

محافظة الشمال

محافظة الشمال

قضاء زغرتا

مؤسسات اخلدمات املقيمة

مؤسسات اخلدمات املقيمة

جمعية الراهبات القريان االقدس

بيت العناية االلهية -مأوى العجزة كفرياشيت
املسؤول/ة

السيدة تريز عبيد

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

كفرياشيت  -زغرتا
جورج واكيم

وزارة الشؤون االجتماعية

االرضي

03 - 94 43 80
عدد األس ّرة

أطباء من اختصاصات متنوعة

ممرض مساعد

1

2

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

25

مزيارة -زغرتا
مزار أم املراحم

06 - 57 03 07

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

أطباء من
اختصاصات متنوعة
1

ممرض مجاز

أ ّول مزيارة
األرضي

03 - 87 50 36
عدد األس ّرة 13
ممرض مساعد

1

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر و أنثى
• لبناني فقط

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

104

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

املسؤول/ة

الدكتور فايز اخلوري

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية

2

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

105

قضاء زغرتا

محافظة الشمال

محافظة الشمال

قضاء زغرتا

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

جمعية العناية  -زغرتا

مطعم احملبة
املسؤول/ة

السيدة جوليا كرم مكاري

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

06 - 66 01 93

03 - 85 27 72

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
• وجبة طعام

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي

زغرتا  -زغرتا
أنطوان دحدح

06 - 66 88 08
06 - 66 88 08

josephdouaihy@hotmail.com

املوقع االلكتروني

املعاصر
االرضي

03 -77 68 27
03 - 51 47 45

وزارة الشؤون اإلجتماعية
مشرف صحي اجتماعي
1

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر و أنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادرين على تسديد النفقات
• مسن بدون أوراق ثبوتية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

106

زغرتا -زغرتا
كنيسة مار يوحنا

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

الصل ّيب
األرضي

املسؤول/ة

السيد بول اخلوام  -السيد جوزيف الدويهي

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

107

قضاء عكار

محافظة الشمال

محافظة الشمال

قضاء عكار

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات املقيمة

Restaurant du Coeur

دار احملبة للمسنني  -كاريتاس
املسؤول/ة

األب لويس سماحة  -السيد توفيق عبدو

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

108

عندقت -عكار
الرهبانية اللبنانية املارونية

06 - 88 07 08
06 - 88 07 08

cl-mch@hotmail.com

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

وزارة الشؤون اإلجتماعية – وزارة الصحة العامة –
شركات تأمني
أطباء من
اختصاصات متنوعة
1
• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية

ممرض
مجاز
1

حي البالط
الطوابق كافة

03 - 81 09 63
عدد األس ّرة

ممرض
مساعد
6

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

40

مشرف
صحي اجتماعي
1

املسؤول/ة

األخت ماي جان خوري

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

القبيات -عكار
ملك فرسان مالطا

06 - 35 02 14

الذوق
االرضي

هيئات أهلية -هيئات خاصة
أطباء من
اختصاصات متنوعة
3

ممرض
مجاز
1

ممرض
مساعد
2

مشرف
صحي اجتماعي
1

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• فحص مخبري
• تصوير أشعة
• تخطيط قلب

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر و أنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

109

قضاء عكار

محافظة الشمال

محافظة الشمال

قضاء عكار

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

جمعية مار منصور

جمعية مار منصور
املسؤول/ة

السيد شعالن معيكي

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

06 - 35 05 75

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
• تأمني أدوية

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

عندقت  -عكار
ملك وقف الكنيسة

األرضي

03 - 43 94 80

هيئات خاصة  -هيئات أهلية

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر و أنثى
• لبناني فقط

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات
• مسن بدون أوراق ثبوتية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

110

القبيات  -عكار
ملك وقف مرمتورة

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

الذوق
األول

املسؤول/ة

السيدة أليس مسعود

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

111

قضاء الكورة

محافظة الشمال

محافظة الشمال

قضاء بشري

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات املقيمة

راهبات مرسالت احملبة

جمعية حامالت الطيب األورثوذكسية اخليرية
املسؤول/ة

السيدة ادما نحاس

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة
• ذكر و أنثى
• لبناني وغير لبناني
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الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

دده  -الكورة
ملك اجلمعية

06 - 40 52 30
06 - 40 58 61

hamilateltib@yahoo.com

وزارة الشؤون اإلجتماعية

أطباء من
اختصاصات متنوعة
1
• معاينة طبية دورية
• فحص السكري
• عالج فيزيائي

معالج
فيزيائي
1

ممرض
مجاز
1

العام
الطوابق كافة

03 - 30 89 30
عدد األس ّرة 63
مشرف
ممرض
صحي اجتماعي
مساعد
1
1

املسؤول/ة

األم فابريس

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

بشري  -بشري
دير راهبات مرسالت احملبة

06 – 67 24 43

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

جبران خليل جبران
الطوابق كافة
009

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

أطباء من
اختصاصات متنوعة
2

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر و أنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات
• مسن بدون أوراق ثبوتية

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• مساعدة مالية
• مساعدة عينية

• أنشظة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية
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قضاء البترون

محافظة الشمال

محافظة الشمال

قضاء البترون

مؤسسات اخلدمات املقيمة

مؤسسات اخلدمات املقيمة

جمعية فتاة الوطن الدومانية  -بيت املسنني

مأوى مار يوسف جريتا
املسؤول/ة

األخت مرمي فرح

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

09 - 75 03 25
06 - 72 04 01

وزارة الشؤون اإلجتماعية  -وزارة الصحة العامة
أطباء من
اختصاصات متنوعة
2
• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• تخطيط قلب
• فحص سكري

ممرض مجاز

األول -الثاني

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

03 - 64 84 39
عدد األس ّرة 45
ممرض مساعد

1

1

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر وأنثى
• لبناني فقط

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة
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جربتا -البترون
ملك دير مار يوسف

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

املسؤول/ة

السيد عادل شويري شلهوب
الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

دوما ـ البترون
ملك اجلمعية

06 - 52 01 28
06 - 52 01 28
وزارة الصحة العامة

أطباء من
طبيب امراض
اختصاصات متنوعة
نفسية
1
1
• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• عالج نفسي
• عالج فيزيائي

إختصاصي
تغذية
1

حي الصنوبر
الطوابق كافة

عدد األس ّرة

معالج
فيزيائي
1

ممرض
مجاز
2

26
ممرض
مساعد
16

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة
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قضاء البترون

محافظة الشمال
مؤسسات اخلدمات املقيمة

بيت الراحة أوزانام
املسؤول/ة

السيد يوسف فارس عون

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

116

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

البترون  -البترون
ملك جمعية مار منصور

06 - 64 25 92
06 - 74 43 30

حي السطوح
الطوابق كافة

وزارة الصحة العامة
أطباء من
اختصاصات متنوعة
3
• معاينة طبية دورية
• عالج فيزيائي
• تخطيط قلب

معالج
فيزيائي
1

عدد األس ّرة

ممرض
مجاز
2

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن في حالة غيبوبة

72
ممرض
مساعد
18

محافظة البقاع

قضاء البقاع الغربي

محافظة البقاع

محافظة البقاع

قضاء بعلبك

مؤسسات اخلدمات املقيمة

مؤسسات اخلدمات النهارية

جمعية التوجيه االسالمي

مستوصف فرسان مالطا
املسؤول/ة

األخت جيلبيرت جورج نصر

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

كفريا  -البقاع الغربي
فرسان مالطا

08 - 64 51 98
08 - 64 51 96

maltekaf@ yahoo.com

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

العام
االرضي

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

03 - 68 23 84

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

بعلبك -بعلبك
ملك اجلمعية

08 - 37 06 22
08 - 37 01 84
وزارة الشؤون اإلجتماعية

حمص بعلبك القدمية الشراونة
الطوابق كافة

03 - 20 79 96
عدد األس ّرة 55
ممرض مساعد

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

أطباء من اختصاصات
متنوعة
1

• أنشطة فكرية
• أنشطةاجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• عالج نفسي

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر و أنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر وأنثى
• لبناني فقط

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة
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املسؤول/ة

احلاج حمودي عواضة

أطباء من
اختصاصات متنوعة
5
• معاينة طبية دورية
• تخطيط قلب
• تخطيط سمع

ممرض
مجاز
1

ممرض
مساعد
1

مشرف
صحي اجتماعي
1

طبيب أمراض نفسية
1

1

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

119

قضاء بعلبك

محافظة البقاع

محافظة البقاع

قضاء زحلة

مؤسسات اخلدمات املقيمة

مؤسسات اخلدمات املقيمة

دار السعادة للمسنني

مؤسسة راهبات الصليب
املسؤول/ة

األخت فريدة زغيب

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

08 - 30 00 62 /3
08 - 30 01 55

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

وزارة الصحة العامة

elinaya@thisiscyberia.com

عدد األس ّرة 135
ممرض مساعد
ممرض مجاز

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

كسارة  -زحلة
راهبات اخمللصيات

08 - 50 68 27 /8
08 - 50 68 29

وزارة الشؤون اإلجتماعية  -وزارة الصحة العامة

الطوابق كافة
 179زحلة
عدد األس ّرة

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

• أنشاطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

• معاينة طبية دورية

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• انثى فقط
• لبنانية وغير لبنانية

• مسنة غير قادرة على تسديد النفقات

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

أطباء من
اختصاصات متنوعة
2

03 - 88 54 38
50

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

أطباء من
اختصاصات متنوعة
3

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

120

شليفا  -بعلبك
ملك الدير

شليفا الرئيسي
الطوابق كافة

املسؤول/ة

األم جان سيدي

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• تخطيط قلب
• تخطيط رأس
• عالج نفسي

طبيب أمراض
نفسية
1

3

12

ممرض
مجاز
1

ممرض
مساعد
2

مشرف
صحي اجتماعي
1

100
منشط
اجتماعي
3

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

121

قضاء زحلة

محافظة البقاع

محافظة البقاع

قضاء زحلة

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

اجلمعية اخليرية الكاثوليكية

أصدقاء مطاعم احملبة
املسؤول/ة

سيادة املطران جورج اسكندر

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

حوش األمراء -زحلة
ملك اجلمعية

08- 81 82 80
08- 81 82 80

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

كسارة
األرضي

03 - 74 48 00
 266زحلة

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

أطباء من
اختصاصات متنوعة
1

الشارع
زحلة  -زحلة
مطرانية الروم امللكيني الكاثوليك الطابق
رقم اخلليوي
08 - 80 31 10
صندوق البريد
08 - 80 82 66
املوقع االلكتروني

سيدة النجاة
االرضي

03- 80 62 66

هيئات أهلية
أطباء من
اختصاصات متنوعة
3
• معاينة طبية دورية
• تأمني معينات طبية

ممرض مجاز
1
• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر و أنثى
• لبناني فقط

• مسن بدون اوراق ثبوتية
• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر و أنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

122

املسؤول/ة

السيد عزيز أبو زيد

• معاينة طبية دورية
• وجبة طعام
• تأمني ادوية

123

قضاء الهرمل

محافظة البقاع
مؤسسات اخلدمات النهارية

جمعية االمداد اخليرية االسالمية
املسؤول/ة

السيد صبحي علي صقر

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف

الهرمل -الهرمل
االمداد

رقم الفاكس
البريد االلكتروني
اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

08 – 20 06 07
08 - 20 16 07
08 - 20 06 07

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

الهرمل
الطوابق كافة

03 - 20 47 21

محافظة اجلنوب

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• تصوير أشعة
• فحص مخبري

• أنشطة فكرية
• أنشطةاجتماعية
• أنشطة ترفيهية

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

قضاء جزين

محافظة اجلنوب

محافظة اجلنوب

قضاء النبطية

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

اجلمعية اخليرية االجتماعية والثقافية  -النبطية

مركز القديس جاورجيوس للرعاية االجتماعية
املسؤول/ة

السيد سامر عون

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

126

روم  -جزين
القديس جاورجيوس

07 - 81 12 50
07 - 81 02 50

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

الضيعة
األول

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• عالج فيزيائي

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

03 - 45 94 89

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

هيئات خاصة
أطباء من
اختصاصات متنوعة
1

املسؤول/ة

السيد احمد يوسف طاهة

إختصاصي
تغذية
1

معالج
فيزيائي
1

ممرض
مساعد
1

مشرف
صحي اجتماعي
1

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

النبطية  -النبطية
مبنى اجلمعية اخليرية

حي السراي
الثاني

03 - 61 48 79

وزارة الشؤون اإلجتماعية

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر و أنثى
• لبناني فقط

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• فحص السكري

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

حاالت خاصة مقبولة

127

قضاء النبطية

محافظة اجلنوب

محافظة اجلنوب

قضاء صور

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

جمعية االمداد اخليرية االسالمية

مؤسسة جمعية االمداد اخليرية
املسؤول/ة

احلاج محمد عطوي

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

النبطية  -النبطية
سنتر الهالل

07 - 76 70 58
07 - 76 70 58

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

الهنية
األول

03 - 37 92 92

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة
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املسؤول/ة

السيد حسني حجيج

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

صور -صور
بناية الفقيه

07 - 74 16 99
07 - 74 16 99

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

مستشفى جبل عامل
الثاني

03 - 29 43 11

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

مشرف
صحي اجتماعي
3

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

• تأمني أدوية

• مساعدة مالية
• مساعدة عينية

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر و أنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات
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قضاء صور

محافظة اجلنوب

محافظة اجلنوب

قضاء صيدا

مؤسسات اخلدمات املقيمة

مؤسسات اخلدمات النهارية

مستشفى دار السالم للرعاية االجتماعية التابع جلمعية جامع البحر اخليرية

كاريتاس صور
املسؤول/ة

السيدة لوسي غفري

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

صور -صور
ملك كاريتاس

07 - 34 82 21
07 - 74 12 21

cl-tyr@hotmail.com

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

امليناء قرب السراي
األرضي

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

بقسطا  -صيدا
ملك األوقاف

07- 72 55 62
07- 72 99 00

seamosque@yahoo.com

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

وزارة الشؤون اإلجتماعية – وزارة الصحة العامة

شرحبيل بن حسنة
الطوابق كافة

03 - 75 52 56
 275صيدا لبنان

عدد األس ّرة 154
ممرض مجاز

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

أطباء من اختصاصات
متنوعة
1

• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ثقافية
• انشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• تخطيط قلب

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن بدون أوراق ثبوتية

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
اخلدمات واألنشطة
املتوفرة
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املسؤول/ة

احلاج احمد البابا

أطباء من
اختصاصات متنوعة
15
• معاينة طبية دورية
• تأمني أدوية
• وجبة طعام

ممرض
مجاز
1

ممرض
مساعد
1

مشرف
صحي اجتماعي
1

ممرض مجاز
1

4

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية
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قضاء صيدا

محافظة اجلنوب

محافظة اجلنوب

قضاء صيدا

مؤسسات اخلدمات النهارية

مؤسسات اخلدمات النهارية

جمعية االمداد اخليرية االسالمية

مركز الرحمة خلدمة اجملتمع
املسؤول/ة

السيد ماجد مركيز

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة
اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد

07 - 72 41 00
07 - 72 41 00

center@rahmacenter_lb.org

03 - 93 23 53
www.rahmacenter.org

07 - 73 27 69

اجلهات املتعاقدة مع املؤسسة

وزارة الشؤون االجتماعية
معالج فيزيائي

منشط إجتماعي

1

3

• وجبة طعام
• عالج فيزيائي

العنوان

البلدة
املبنى
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد االلكتروني

صيدا  -صيدا
بناية الربيع

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

حي الزهور
األول

اجلهاز الصحي
االجتماعي املتخصص
العدد
• مساعدة مالية
• مساعدة عينية

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

• أنشطة فكرية
• أنشطة اجتماعية
• أنشطة ترفيهية

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

احلاالت املقبولة عام ًة

حاالت خاصة مقبولة

• ذكر وانثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

• ذكر وأنثى
• لبناني وغير لبناني

• مسن غير قادر على تسديد النفقات

اخلدمات واألنشطة
املتوفرة
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الهاللية  -صيدا
ملك املركز

الشارع
الطابق
رقم اخلليوي
صندوق البريد
املوقع االلكتروني

احملافظ
الطوابق كافة

املسؤول/ة

السيد محمد عطوي
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جدول رقم 1

جدول رقم 1
الئحة مبراكز اخلدمات االمنائية التابعة لوزارة الشؤون الجتماعية

الئحة مبراكز اخلدمات االمنائية التابعة لوزارة الشؤون الجتماعية
إ ّن مراكز اخلدمات اإلمنائية التابعة لوزارة الشؤون الجتماعية واملنتشرة في كافة املناطق اللبنانية ،والبالغ عددها  84مركزا ً
و  76فرعاً ،تقدم خدمات متنوعة ،صحية ،إجتماعية وترفيهية ...لكافة املواطنني مبن فيهم كبار السن.
الئحة مبراكز اخلدمات االمنائية التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية
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املركز الرئيسي

رقم الهاتف

مركز اخلدمات االمنائيةاالشرفية
مركز اخلدمات االمنائية طريق اجلديدة
مركز اخلدمات االمنائية املصيطبة
مركز اخلدمات االمنائية املزرعة
مركز اخلدمات االمنائية عني الرمانة
مركز اخلدمات االمنائية الشياح
مركز اخلدمات االمنائية الغبيري
مركز اخلدمات االمنائية برج البراجنة
مركز اخلدمات االمنائية عاليه
مركز اخلدمات االمنائية الشويفات
مركز اخلدمات االمنائية بحمدون
مركز اخلدمات االمنائية حي السلم
مركز اخلدمات االمنائية برج حمود
مركز اخلدمات االمنائية سن الفيل
مركز اخلدمات االمنائية سد البوشرية
مركز اخلدمات االمنائية بكفيا
مركز اخلدمات االمنائية بعبدات
مركز اخلدمات االمنائية كفرحيم
مركز اخلدمات االمنائية اجلاهلية

01/ 327248 - 01/ 333194
03/ 254929 - 01/ 706267
03/ 880506 - 01/ 660020
01/ 302370
01/ 386655 - 01/ 388919
- 01/ 274614
01/ 833522
01/ 450724
03/ 685583 - 05/ 554074
03/ 715092 - 05/ 433412
03/ 716344 - 05/ 260156
03/ 290043 - 05/ 480334
01/ 240813
03/ 905825 - 01/ 487197
01/ 884150
03/ 665234 - 04 /980681
04/ 820150
05/ 720607
03/ 873347 - 05/ 720784

الفروع

رقم الهاتف

بيصور
رشميا  -عني داره

صاليما
كفرفاقود

05/ 280259

املركز الرئيسي

رقم الهاتف

مركز اخلدمات االمنائية غريفة
مركز اخلدمات االمنائية برجا
مركز اخلدمات االمنائية بعقلني
مركز اخلدمات االمنائية اخملتارة
مركز اخلدمات االمنائية عانوت
مركز اخلدمات االمنائية الدامور
مركز اخلدمات االمنائية جونية
مركز اخلدمات االمنائية عشقوت
مركز اخلدمات االمنائية يحشوش
مركز اخلدمات االمنائية غزير
مركز اخلدمات االمنائية جبيل
مركز اخلدمات االمنائية -عمشيت
مركز اخلدمات االمنائية قرطبا

05/ 300607
03/ 386004
05/ 300377
05/ 507443
07/ 242038
05/ 602420
03/ 290203
03/ 528825
09/ 865770
09/ 925426
09/ 541620

مركز اخلدمات االمنائية باب التبانة
مركز اخلدمات االمنائية املينا
مركز اخلدمات االمنائية املنية
مركز اخلدمات االمنائيةسير الضنية
مركز اخلدمات االمنائية بخعون
مركز اخلدمات االمنائية القبيات

الفروع

رقم الهاتف

شحيم

 09/ 635969 03/ 983402 03/ 68351903/ 462921 -

03/ 958912 - 09/ 410202
06/ 390567
06/ 226677
06/ 460442
06/ 490428
03/ 290432 - 06/ 350545

بقتاتة عشقوت

09/ 950242

اهمج  -معاد
جاج
العاقورة
الصوانة

09/ 504233
09/ 725577
09/ 439044

مركبتا

06/ 460243

شدرا
كفرتون
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جدول رقم 1

جدول رقم 1

الئحة مبراكز اخلدمات االمنائية التابعة لوزارة الشؤون الجتماعية
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الئحة مبراكز اخلدمات االمنائية التابعة لوزارة الشؤون الجتماعية

املركز الرئيسي

رقم الهاتف

الفروع

مركز اخلدمات االمنائية حلبا

06/ 693967

مركز اخلدمات االمنائية ببنني
مركز اخلدمات االمنائية رحبه
مركز اخلدمات االمنائية وادي خالد

بقرزال
بزبينا
مشمش
البيرة

70/ 141269
06/ 890059
06/ 870180

مركز اخلدمات االمنائية زغرتا

06/ 668744 - 06/ 662960

مركز اخلدمات االمنائية مرياطة
مركز اخلدمات االمنائية -أميون
مركز اخلدمات االمنائية البترون
مركز اخلدمات االمنائية شبطني
مركز اخلدمات االمنائية-بشري
مركز اخلدمات االمنائية ساحة النجمة
مركز اخلدمات االمنائية حوش االمراء
مركز اخلدمات االمنائية بعلبك

06/ 255125
06/ 740126
06/ 580023
70/ 182262 - 06/ 671575
03/ 222511
08/ 815100
08/ 370891 - 08/ 370622

قرحة
الرومية

رقم الهاتف

03/ 387615

قضاء زغرتا
رشعني
ايطو
داريا

06/ 660454
06/ 660517
06/ 575277
06/ 550183

كفرحزير

06/ 952956

قب الياس

08/ 501334

نحلة
شعث

08/ 305180

املركز الرئيسي

رقم الهاتف

الفروع

رقم الهاتف

مركز اخلدمات االمنائية اللبوة
مركز اخلدمات االمنائية -القاع
مركز اخلدمات االمنائية طليا

08/ 230238

علي يونس

03/ 297861

03/ 161906 - 08/ 345900

بريتال
معربون

08/ 340107

مركز اخلدمات االمنائية -العالق
مركز اخلدمات االمنائية شمسطار
مركز اخلدمات االمنائية بدنايل
مركز اخلدمات االمنائية الهرمل
مركز اخلدمات االمنائية القصر
مركز اخلدمات االمنائية جب جنني

03/ 782324 - 08/ 660650

مركز اخلدمات االمنائية سحمر
مركز اخلدمات االمنائية راشيا

08/ 591106

مركز النقابات العمالية صيدا
مركز اخلدمات االمنائية حارة صيدا

07/ 724974
71/ 182186 - 07/ 751398

مركز اخلدمات االمنائية الصرفند

07/ 442070

مركز اخلدمات االمنائية البيسارية
مركز اخلدمات االمنائية لبعا

07/ 235305
07/ 230904

08/ 379280
08/ 330966 - 08/ 330777
08/ 910359
08/ 200464

كفردان

صغبني
املرج
يحمر
ينطا
الرفيد
القرية
كفرحتى
اخلرايب
السكسكية

08/ 511822
08 /635577
08/ 525285

03/ 433023
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جدول رقم 1

جدول رقم 1

الئحة مبراكز اخلدمات االمنائية التابعة لوزارة الشؤون الجتماعية
املركز الرئيسي

رقم الهاتف

الفروع

مركز اخلدمات االمنائية جزين
مركز اخلدمات االمنائية قانا
مركز اخلدمات االمنائية الشهابية

03/ 760350 - 07/ 781025
07/ 430423
07/ 410723

الكنيسة

مركز اخلدمات االمنائية صور

07/ 345281 - 07/ 741009
07/ 345283

مركز اخلدمات االمنائية الناقورة
مركز اخلدمات االمنائية النبطية

07/ 460109
07/ 761997

مركز اخلدمات االمنائية جباع

مركز اخلدمات االمنائية أنصار
مركز اخلدمات االمنائية كفرتبنيت
مركز اخلدمات االمنائية كفرصير
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الئحة مبراكز اخلدمات االمنائية التابعة لوزارة الشؤون الجتماعية

07/ 501300
07/ 767661
07/ 540532

دير كيفا
الغندورية
القليلة
معركة
العباسية
جويا
حبوش
عربصاليم
كفرملكي
جرجوع
عني قانا
صربا

بريقع
عدشيت
جبشيت

رقم الهاتف

03/ 703927
03/ 877892
03/ 804628
07/ 535162
07/ 215221
03/ 962425
07/ 830201

املركز الرئيسي

رقم الهاتف

مركز اخلدمات االمنائية حاصبيا
مركز اخلدمات االمنائية شبعا

07/ 551191 - 03/ 508510
07/ 565120

مركز اخلدمات االمنائية بنت جبيل

03/ 277167

مركز اخلدمات االمنائية تبنني

70/ 632311 - 07/ 325538

مركز اخلدمات االمنائية عيتا الشعب

مركز اخلدمات االمنائية مرجعيون
مركز اخلدمات االمنائية اخليام
مركز اخلدمات االمنائية مجدل سلم
مركز اخلدمات االمنائية ميس اجلبل

03/ 371124
03/ 523803 - 07/ 830028
03/ 296343 - 07/ 840808
07/ 365454
07/ 865040

الفروع

رقم الهاتف

الهبارية
كفرشوبا

07/ 560159

عيترون
عيناتا
شقرا
حاريص
برعشيت
خربة سلم

07/ 450573

رميش
راميا
بيت ليف
الطيبة
العديسة
الصوانة
بليدا
مركبا

07/ 850808
07/ 865105

07/ 540463
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جدول رقم 2

جدول رقم 2
الئحة مبراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة العامة

الئحة مبراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة العامة
إ ّن مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة العامة واملنتشرة في كافة املناطق اللبنانية ،والبالغ عددها 133
مركزاً ،تقدم خدمات متنوعة ،صحية ،إجتماعية لكافة املواطنني مبن فيهم كبار السن.
الئحة مبراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة العامة
احملافظة :بيروت
إسم املركز

القضاء :بيروت
اإلدارة
إسم املسؤول
الهيئة الصحية اإلسالمية

خامت األنبياء

د .علي درويش

دار الفتوى الصحي

		
الشيخ عماد قنواتي دار الفتوى

الصحي اإلجتماعي

روال كنجو

مؤسسة احلريري

الصحي املقاصدي

إميان املصري

		
جمعية املقاصد

العناية بالطفل واالم

ندى ربيز

جمعية العناية بالطفل واالم

مستوصف بيروت الصحي املركزي د .زكريا التل

وزارة الصحة العامة

االوقاف الطبي(صندوق الزكاة)

محي الدين أغا

		
اجلمعية اخليرية اإلسالمية

د.سامية مكداشي اجلمعية اخليرية االسالمية

						

		
دار الفتوى

البلدة

رقم الهاتف

01/ 663630
النويري
03/ 915647
01/ 797400
الصنائع
01/ 663409
رأس النبع
01/ 855596
01/ 633762
احلرج
تلة اخلياط
01/ 795589
املزرعة
01/ 653760
طريق اجلديدة
01/ 856118
الظريف والزيدانية 01/ 736088

للظريف والزيدانية

الصحي املقاصدي		

ليلى شاهني

جمعية املقاصد

الباشورة

الصحي االجتماعي

د.غازي طعان

مؤسسة احلريري

الطريق اجلديدة

جمعية إمناء بيروت		

مارت االشقر

اجمللس العام املاروني

الكرنتينا

		
سان أنطون الصحي

جوزيف معلوف

اجلمعية اخليرية للروم الكاثوليك

االشرفية

01/ 664368
03/ 705903
01/ 574157
01/ 446005

احملافظة :جبل لبنان
إسم املركز

البلدة

رقم الهاتف

الصليب األحمر اللبناني

مرمي عالء الدين

الصليب األحمر اللبناني

الشياح

الطبي االجتماعي مار يوحنا

األخت ماريا كلوديا

جمعية فرسان مالطا

الشياح ـ شارع

01/ 558803
01/ 559986

مار جرجس
برج البراجنة الطبي النجدة الشعبية عدنان اسماعيل

		
النجدة الشعبية

برج البراجنة ـ مقابل

01/ 450173

ثانوية البنات الرسمية
			
بنت الهدى

د.فادي علوية

						
حارة حريك الصحي احلكومي

د .فادي عون

جلمعية اللبنانية للرعاية

حي فرحات

الصحية االجتماعية

صبرا

وزارة الصحة العامة/البلدية املبنى البلدي

										
			
حمانا الصحي
دار احلوراء الصحي
			
رأس املنت الطبي
			
الغبيري الصحي

الياس ماهر
علي شعيتو
ملياء حسن
د .أحمد شاهني

			
أوكسيليا
الهيئة الصحية االسالمية
جمعية السيدات رأس املنت
بلدية الغبيري

								
برج البراجنة للرعاية الصحية
األولية بعجور
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القضاء :بعبدا
اإلدارة
إسم املسؤول

راوية مهنا

مؤسسة عامل

قرب الكنيسة
حمانا

حي اجملّر
بئر العبد
رأس املنت
الشياح  -شارع 		

01/ 838284
01/ 276175
01/ 276181
05/ 530960
03/ 875504
01/ 544889
01/ 544837
05/ 380352
03/ 752858
01/ 270034

أسعد االسعد
حي بعجور

03/ 978942
01/ 269695
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احملافظة :جبل لبنان
إسم املركز
		
سانت أنطوان /بيت مري

القضاء :املنت
إسم املسؤول

اإلدارة

البلدة

رقم الهاتف

كوليت واكيم

		
بلدية بيت مري

شارع كنيسة

04/ 872063

										
		
الصحي احلكومي /بتغرين

سميرة صليبا

		
مؤسسة املر

الطبي االجتماعي بولغورجيان

صوصي صاغريان

جمعية صليب إعانة األرمن

									
النجدة الشعبية اللبنانية-بكفيا

د.دانيال سعادة

قره كوزيان لرعاية األطفال في لبنان سيروب أوهانيان

النجدة الشعبية
مؤسسة قره كوزيان

							

احملافظة :جبل لبنان
إسم املركز

الئحة مبراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة العامة

القضاء :كسروان
اإلدارة
إسم املسؤول

		
حراجل الصحي احلكومي

جورج عقيقي

طرانية جونيه املارونية

احملافظة :جبل لبنان
إسم املركز

مار ساسني ـ م .البلدي

04/ 270500
بتغرين
03/ 497553
01/ 253793
برج حمود
01/ 265359
كامب سيس
بكفيا ـ الطريق العام 04/ 986718
برج حمود  -ش .مرعش 01/ 263030
بناية قراكوزيان
03/ 558951
البلدة

رقم الهاتف

الصومعة

09/ 322460
09/ 321321

مدخل حراجل

جبيل
إسم املسؤول

اإلدارة

البلدة

رقم الهاتف

مستوصف قرطبا احلكومي

عباد السخن

مستشفى قرطبا احلكومي

قرطبا

اخلدمات الصحية الشاملة

عماد غامن

جمعية اصدقاء بيبلوس

جبيل حي سيدة

09/ 405985
09/ 543809
03/ 894026
09/ 540218

								
أصدقاء بيبلوس
مستوصف طبابة قضاء جبيل
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د.شوقي احللو

مارتني
جبيل

القضاء :الشوف
إسم املسؤول

احملافظة :جبل لبنان
إسم املركز

اإلدارة

البلدة

رقم الهاتف

		
البراوك الصحي احلكومي

د .يوسف حالوي

وزارة الصحة العامة-البلدية

الباروك

بيت الدين الصحي احلكومي

جميل العلي

جمعية الرعاية وصحة البيئة

بيت الدين

		
شحيم الصحي احلكومي

د .محمد احلجاوي

وزارة الصحة العامة

حي الشريفة

05/ 241018
03/ 700351
05/ 500048
07/ 241784
03/ 512160
05/ 720561

شحيم
كفرحيم للرعاية الصحية األولية

د.علي أبو ضرغم

مؤسسة الفرح االجتماعية

احملافظة :جبل لبنان
إسم املركز
االمام زين العابدين

كفرحيم

القضاء :عاليه
إسم املسؤول

اإلدارة

البلدة

رقم الهاتف

د .علي درويش

الهيئة الصحية االسالمية

العمروسية

05/ 431386
03/ 915647
05/ 431551
05/802548.9
05/802550

الشويفات الصحي احلكومي

وسيم أبو فرج

مؤسسة األمير مجيد ارسالن

الشويفات

			
عرمون  -بشامون

زينة بيضون

		
مؤسسة احلريري

عرمون

الصحي االجتماعي
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احملافظة :الشمال
إسم املركز

القضاء :طرابلس  -املينة الضنية
اإلدارة
إسم املسؤول

البلدة

رقم الهاتف

التل -طرابلس

06/ 431120
03/ 556065
06/ 211770
06/ 494149
06/ 389147

			
ابن سينا الصحي

حسن ثليجة

اإلميان الطبي االسالمي امليناء

مصطفى سلحدار اجلمعية الطبية االسالمية املينا

			
اإلميان االسالمي

د .رامي درغام

		
الزهراء الطبي اخليري

د .نزار يونس عمران

االسعاف الشعبي

الئحة مبراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة العامة

اجلمعية الطبية االسالمية بطرماز الضنية
بلدية طرابلس

جبل محسن

وجمعية الزهراء

طرابلس

			
السالمة الطبي

د .عدنان ضاهر

جمعية منارة العطاء

القبة  -طرابلس

			
الكرامة اخليري

د .مهى القرق

الكرامة اخليري

ساحة النور

									
بيت الفقس الصحي احلكومي

علي طالب

جمعية بيت الفقس

									

03/ 368920
06/ 434700

طرابلس
بيت الفقس
الضنية

		
دير عمار الصحي البلدي

د .حسن عيد

بلدية دير عمار

دير عمار ـ الضنية

		
طرابلس الصحي املركزي

محمد سيف

وزارة الصحة العامة

الزاهرية ـ طرابلس

			
طالئع النور

د .حمد ضاهر

جمعية طالئع النور

جبل محسن

			
القبة السالمي

د .معاذ جراد

د.معاذ سعيد شعبان جراد القبة  -طرابلس

06/ 260107
03/ 254187
06/ 461411
06/423893
06/ 383629

طرابلس
		
املنية الصحي احلكومي

د.كاظم سكاف

وزارة الصحة العامة

املنية

طرابلس الصحي االجتماعي

مهى يسير

مؤسسة احلريري

دوار أبو علي
طرابلس

06/ 385685
06/461981.2.3
06/ 393920
06/ 392020

احملافظة :الشمال
إسم املركز
اخلدمات اإلمنائية/

اإلدارة

البلدة

رقم الهاتف

أحمدخلف

وزارة الشؤون االجتماعية

قرحة /

06/ 870180

وادي خالد /قرحة

وادي خالد

الصحي املقاصدي /وادي خالد

خالد مصطفى

		
جمعية املقاصد

		
الطبي االجتماعي القبيات

األخت مي خوري

جمعية فرسان مالطا

		
الكرم اخليري املسعودية

د .أحمد كرم

جمعية الكرم اخليرية

الكنج اخليري مشتى حسن

د.ربى حداد

جمعية اخلدمات اإلنسانية

						
		
الكنج اخليري /ببنني

أحمد مرعي

واالجتماعية
جمعية اخلدمات اإلنسانية

						

واالجتماعية

عكار العتيقة الصحي االجتماعي رودينا حسن

مؤسسة احلريري

مشحا الصحي اخليري

يحي الزغبي

القديس بولس للخدمات الشاملة

احملافظة :الشمال
إسم املركز

جمعية التأهيل والعناية
مطرانية الروم االرثوذوكس

06/ 870197
وادي خالد
		 06/ 350214
القبيات
06/ 810130
املسعودية
مشتى حسن
06/ 860820
03/ 574497
		
ببنني
06/ 470581
06/ 885210
06/ 690676
03/ 439610
06/ 693195

عكار العتيقة
		
مشحا
الشيخ طابا

القضاء :زغرتا
إسم املسؤول

اإلدارة

البلدة

رقم الهاتف

			
البسمة الصحي

د.قيصر معوض

جمعية البسمة الصحية

مجدليا

		
الطبي االجتماعي اخلالدية

األخت دوللي القزي

جمعية فرسان مالطا

اخلالدية

جيهان فرجنية للخدمات االمنائية

زينة فرجنية

وزارة الشؤون االجتماعية

زغرتا

ميشال السوقي

نادي كرمسدة

كرمسدة

06/ 661996
06/ 661981
06/ 660454
06/ 595142

			
احملبة كرم سدة
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القضاء :عكار
إسم املسؤول
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احملافظة :الشمال
إسم املركز

القضاء :الكورة
إسم املسؤول

		
بحبوش واجلمعية اخليرية

حسني محسن

النجدة الشعبية/كفرصارون

د.غسان خزامي

النجدة الشعبية

احملافظة :البقاع
إسم املركز

القضاء :زحلة
إسم املسؤول

اإلدارة

			
االمام احلسني

البلدة

رقم الهاتف

06/ 950344
بحبوش
كفرصارون  -الكورة 06/ 651088

احملافظة :البقاع
إسم املركز
			
الشهيد فرج بلوق

البلدة

اإلدارة

البلدة

رقم الهاتف

عباس معاوية

الهيئة الصحية االسالمية

ساحة ناصر

08/ 373512

بعلبك
		
الطبي االجتماعي برقا

رقم الهاتف

القضاء :بعلبك
إسم املسؤول

		
كشافة الرسالة الصحي

03/ 829747
برقا
األخت ماري راشيل جمعية فرسان مالطا
08/ 320590
مدور
03/ 599358
حدث بعلبك
كشافة الرسالة السالمية
د.عباس زعيتر
النبي شيت
الهيئة الصحية االسالمية
امين جمعة
08/ 335720
		
ايعات
بلدية ايعات
فوزي الصبحي
08/ 379122
عبد اهلل السبالني وزارة الصحة العامة /البلدية مبنى بلدية بوادي 08/ 300151
08/ 320373
دير االحمر
االخت ارليت عنداري مطرانية بعلبك

08/ 508484
		
جالال
جمعية املبرات اخليرية
د.كمال ديراني
08/ 500688
قب الياس
اجلمعية اخليرية االسالمية
د .درويش خان
سعدنايل ،م .اجلامع 08/ 505332
الشيخ غنوم نسبني دار الفتوى
08/ 955588
		
وزارة الصحة العامة /البلدية تربل
هنادي خوري
03/ 433965
عني كفرزبد
جمعية الشعلة
مي حداد
املعلقة
وزارة الصحة العامة
سعاد فياض
08/822265.6
د .محمود احلمراوي وزارة الصحة العامة /البلدية بر إلياس
08/ 510018

شمسطار الصحي

علي غصن

وزارة الصحة العامة /البلدية

عرسال الصحي احلكومي

د .مسعود احلجيري

مؤسسة احلريري

احملافظة :البقاع
إسم املركز

القضاء :راشيا
إسم املسؤول

اإلدارة

احملافظة :البقاع
إسم املركز
اإلمام الصدر الصحي

		
اجلمعية اخليرية االسالمية
		
الفاروق الطبي-سعدنايل
		
تربل الصحي احلكومي
			
جمعية الشعلة
		
زحلة الصحي املركزي
		
بر إلياس الصحي احلكومي
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اإلدارة

الئحة مبراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة العامة

البلدة

رقم الهاتف

			
االبرار الطبي

الشيخ محمد فرج

جمعية األبرار اخليرية

		
عزة

		
الصليب االحمر اللبناني

رنده دانيل

الصليب االحمر اللبناني

		
راشيا

			
رعاية الطفل

					
شوقي بحمد

08/ 563207
08/ 590513
08/ 590540
08/ 561159
03/ 170926

ضهر االحمر

النبي شيت الصحي
		
ايعات الصحي احلكومي
		
بوادي الصحي احلكومي
دير األحمر احلكومي

ودير االحمر املارونية

		
اجلمعية اللبنانية للرعاية

		
عرسال

البقاع الغربي
إسم املسؤول

اإلدارة

البلدة

رقم الهاتف

وائل املقداد

جمعية االمام اخلميني

مشغرة

03/ 525987
08/ 651394
08/ 635656
03/ 635078
08/ 640638

احمد كرمي

الصحية االجتماعية
مركز غزة الصحي

شمسطار

08/ 330024
08/ 240234

اجلمعية اللبنانية للرعاية

		
سحمر

الصحية االجتماعية
علي منصور

		
جمعية التعاون اخليرية الصحية غزة
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احملافظة :البقاع
إسم املركز

القضاء :الهرمل
إسم املسؤول

البتول الصحي

علي شاهني

		
الصليب األحمر اللبناني

منى محفوظ

		
الهرمل الصحي احلكومي

د .أحمد فخر الدين

			
القاع الصحي

االب اليان نصر اهلل

احملافظة :اجلنوب
إسم املركز

القضاء :صيدا
إسم املسؤول

البلدة

رقم الهاتف

الهيئة الصحية االسالمية املعالي -الهرمل 08/ 201151
08/ 200089
		
الهرمل
الصليب األحمر اللبناني
08/ 201599
		
الهرمل
وزارة الصحة العامة
08/ 200599
03/ 703193
		
مطرانية الروم الكاثوليك القاع

اإلدارة

كفرحتي الصحي اإلمام الصدر

اإلدارة

البلدة

آمنة درويش

مؤسسات االمام الصدر

كفرحتي

								
مجمع نبيه بري لرعاية املعوقني

مها شومان جباعي اجلمعية اللبنانية لرعاية

							
اخلدمات اإلمنائية حارة صيدا

محمد سعد

		
صيدا الصحي احلكومي

د .علي عبد اجلواد

الصرفند

املعوقني
بلدية حارة صيدا ووزارة الشؤون حارة صيدا
مستشفى صيدا احلكومي

عني احللوة

رقم الهاتف

		
طنبوريت الصحي البلدي

07/ 220140
		
الغازية
الهيئة الصحية االسالمية
د .محمد قرقماز
			
االمام املهدي
القياعة  -صيدا 07/ 729512
جمعية املواساة
مي حشيشو
		
الدكتورنزيه البزري الصحي
مؤسسة الشهيد معروف سعد مدينة العمال 07/ 722393
أمال الكردي
الشهيد معروف سعد
07/ 723323
شارع مار نقوال 07/ 758044
مؤسسة كاريتاس
فداء احلايك
الصحي االجتماعي كاريتاس
07/ 722903
صيدا
										
		
الزرارية
الصليب االحمر اللبناني
د .زاهي ياسني
		
الصليب األحمر اللبناني
07/305610
07/ 390780
الغازية
جمعية البر واإلحسان
د .محمد خليفة
			
الغازية الصحي
07/ 223600
الغسانية
بلدية الغسانية
د .محمد كجك
		
الغسانية الصحي البلدي
07/ 420639
عني احللوة
مؤسسة احلريري
غسان كلش
عني احللوة الصحي االجتماعي
07/ 753502

		
عدلون الصحي البلدي

عباس محمود طحان بلدية عدلون

		
عدلون

		
قناريت الصحي البلدي

زين خليفة

بلدية قناريت

		
قناريت

		
مغدوشة الصحي البلدي

		
وسيم الناشف

احملافظة :اجلنوب
إسم املركز

القضاء :مرجعيون
اإلدارة
إسم املسؤول

						

البلدة

احملافظة :اجلنوب
إسم املركز

القضاء :صيدا
إسم املسؤول

ليلى سعد
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اإلدارة

الئحة مبراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة العامة

صيدا

		
اخليام الصحي احلكومي

د .حمد أبو حمد

دير سريان الصحي

منال يحي

مستوصف الزهراء الصحي

علي زعرور

			
اخليام الصحي

د .محمد سليمان

		
بلدية طنبوريت

		
بلدية مغدوشة

طنبوريت

مغدوشة

البلدة

رقم الهاتف
		 07/ 215660
07/ 343312
07/ 420606
07/ 441030
07/ 751398
07/ 722130
07/ 751336
07/ 205558
07/ 393000
07/ 223777
07/ 200434

رقم الهاتف

وزارة الصحة العامة  /البلدية اخليام
07/ 840536
دير سريان
مؤسسات االمام الصدر
07/ 850900
07/ 343312
جمعية الزهراء اخليرية/كفركال كفركال-الساحة 07/ 855377
		
اخليام
مؤسسة عامل
07/ 840052
07/ 840062
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احملافظة :اجلنوب
إسم املركز

الئحة مبراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة العامة

القضاء :صور
إسم املسؤول

اإلدارة

البلدة

			
االمام اخلميني

د.علي مصطفوي

اجلمعية اخليرية للخدمات

املعشوق  -صور 07/ 345901

		
الرعاية الصحية االولية -

الرائد سلمان

مستشفى صور احلكومي

زين الدين

طب العائلة عيتيت

د .خليل سعد

الهيئة الصحية االسالمية

الشهابية الصحي

كوثر زين الدين

مؤسسات االمام الصدر

		
الشهيد حيدر خليل

د .ناصر جنم

		
معركة
كشافة الرسالة االسالمية

			
عامل الصحي

رجاء عبود

مؤسسة عامل

			
مركز يارين الطبي

سعد اهلل شاكر

اجلمعية االسالمية للرعاية

رقم الهاتف

االجتماعية

						

وزارة الصحة العامة

		
البص
		
عيتيت
الشهابية

البازورية
		
يارين

07/ 740293
07/ 343639
03/ 294185
07/ 430550
		 07/ 410407
07/ 343312
03/ 890407
07/ 315155
		 07/ 375135
03/ 720595

القضاء :النبطية
إسم املسؤول

احملافظة :اجلنوب
إسم املركز

اإلدارة

البلدة

رقم الهاتف

			
االمام الصدر

ربيع عيسى

كشافة الرسالة االسالمية

حومني التحتا

الرعاية الصحية األولية -النبطية

د .بشار شميساني

اجلمعية اللبنانية للرعاية

تل العسكر

الصحية االجتماعية

النبطية

الصحي االجتماعي النمييرية

د .مالك حماده

بلدية النميرية

النميرية

قعقعية اجلسر الصحي احلكومي

د .محمود يحي

وزارة الصحة العامة /البلدية

قاقعية اجلسر

07/ 525636-26
03/ 616951
07/ 760014
07/ 505849
03/ 625554
07/ 540322
07/ 500980
07/ 210361-466

						

							
		
أنصار الصحي البلدي

د .نذير شعبان

بلدية أنصار

		
جباع الصحي احلكومي

د .غسان نعمة

وزارة الصحة العامة /البلدية

احملافظة :اجلنوب
إسم املركز
اخلدمات االمنائية  -بنت جبيل

ندى بزي

وزارة الشؤون االجتماعية

واالمناء

احملافظة :اجلنوب
إسم املركز

القضاء :جزين
إسم املسؤول

اإلدارة

			
الطبي االجتماعي

األخت ماريا جوزيف

جمعية فرسام مالطا

				

أبو حيدر

جباع

البلدة

رقم الهاتف

حي الدورة

03/ 277167
07/ 450571
07/ 325456
07/ 325531
07/ 405149
07/ 381654
07/ 370277
03/ 083577
07/ 450435

بنت جبيل
		
الرعاية الصحية األولية
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القضاء :بنت جبيل
اإلدارة
إسم املسؤول

		
انصار

البلدة
		
روم

رقم الهاتف
07/ 810130

د .محمد حمادة

مستشفى تبنني احلكومي

		
تبنني

(مستشفى تبنني احلكومي)
خربة سلم

السيد عبد احملسن فضل اهلل

فاطمة حجازي

الهيئة الصحية االسالمية

			
العباس الصحي

د.عبد اجمليد فرحات

جمعية املبرات اخليرية

االمام الصدر شقرا

علي عبد احلسني

		
كشافة الرسالة االسالمية شقرا

		
القديس جورجيوس يارون

االخت سمر اسطنبولي جمعية فرسان مالطا

		
ياطر
		
يارون
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الئحة بأقاليم ومراكز كاريتاس لبنان

الئحة بأقاليم ومراكز كاريتاس لبنان
إ ّن أقاليم ومراكز كاريتاس لبنان واملنتشرة في كافة املناطق اللبنانية ،والبالغ عددها  49مركزا ً  ،تقدم خدمات متنوعة،
صحية ،إجتماعية وترفيهية ....لكافة املواطنني مبن فيهم كبار السن.
أقاليم ومراكز كاريتاس في لبنان
جبل لبنان ـ 1ـ

املنت األول:
انطلياس ،وقف املطرانية املارونية
04/ 410993
cl-metni@hotmail.com

املنت الثاني:
برج حمود ،وقف كنيسة مار يوسف
01/ 263940
cl-metnii@hotmail.com
املنت الثالث:
بيت مري  ،وقف كنيسة مارجرجس
04/ 870354
cl-metniii@hotmail.com
املنت الرابع:
اخلنشارة  ،شارع مار جرجس
بسكنتا ،مبنى البلدية ،الطابق األرضي
04/ 250028 04 / 270554
املنت اخلامس:
الدكوانة ،مبنى كاريتاس ،شارع كنيسة مار الياس
01 /684651
cl-metnv@hotmail.com
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كسروان األول:
حارة صخر،جانب كنيسةسيدة املعونات
09/ 831998
cl-kesrouani@hotmail.com

كسروان الثاني:
صربا ،شارع مار شربل
09/ 643883
cl-kesrouanii@hotmail.com
جبيل ،قرب مدرسة مار يوسف
09/ 546358
cl-jbeil@hotmail.com
جبل لبنان ـ 2ـ

عالية  -بحمدون:
عاريا،وقف كنيسة سيدة النجاة
05 /769050
cl-aleybhamdoun@hotmail.com
املنت األعلى:
حمانا  ،وقف كنيسة السيدة
05/ 530528
cl-hautmetn@hotmail.com

الشوف األعلى:
دير القمر ،الشارع الرئيسي ،مبنى روكز نعمة
05/ 511616
cl-hautchouf@hotmail.com
ساحل الشوف:
الدامور  -حي املراح ،مبنى أركانسييل
05/ 600608
cl-littoralchouf@hotmail.com

بعبدا األول:
فرن الشباك ،مبنى كاريتاس ،شارع كنيسة مار نهرا
01/ 284545
cl-baabdai@hotmail.com
بعبدا الثاني:
احلازمية  -برازيليا ،وقف مطرانية الكلدان
05/ 458931
cl-baabdaii@hotmail.com
اجلنوب

جزين:
جزين ،وقف كنيسة مار مارون  ،الشارع الرئيسي
07/ 780200
cl-jezzine@hotmail.com
صيدا ،الزهراني ،النبطية:
صيدا،وقف املطرانية املارونية،شارع رياض الصلح
07/ 722903
cl-saida@hotmail.com
صور:
صور،مبنى كاريتاس،حي املينا
07/ 348221
cl-tyr@hotmail.com
مرجعيون و حاصبيا:
القليعة ،وقف كنيسة مار جرجس
07 /835802
cl-marjeyoun@hotmail.com
بنت جبيل:
رميش،دير سيدة البشارة
07/ 471199
cl-bintjbeil@hotmail.com

بيروت
األشرفية:
األشرفية،وقف كنيسة سيدة العطايا
01/ 204170
cl-achrafieh@hotmail.com
اجلعيتاوي:
اجلعيتاوي،بطريركية األرمن الكاثوليك
01/ 560852
cl-getaoui@hotmail.com
راس بيروت:
احلمرا ،وقف كنيسة سيدة الوردية
01/ 342733
cl-rasbeyrouth@hotmail.com
الرميل:
االشرفية،واقف كنيسة مار يوسف-احلكمة
01/ 565967
cl-rmeil@hotmail.com
الشمال

البترون:
البترون ،مركز مار يعقوب،
شارع غالبنة،جانب مستشفى البترون
06/ 642591
cl-batroun@hotmail.com
الكورة:
ضهر العني ،وقف كنيسة مار يوسف
06/ 416881
cl-koura@hotmail.com
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طرابلس:
طرابلس ،وقف كنيسة مار مارون
06 /743787
cl-tripoli@hotmail.com

البقاع االوسط:
تعنايل ،الطريق العام،مبنى قرطباوي
08/ 540817
cl-bekaacentre@hotmail.com

زغرتا  -اهدن:
زغرتا ،وقف كنيسة مار يوحنا
06 /667710
cl-zghorta@hotmail.com

البقاع الشرقي:
حوش حاال -رياق دير مار روكز للرهبان االنطونيني
08/ 9000075
cl-bekaaset@hotmail.com

اجلبة  -بشري:
الدميان ،البطريركية املارونية
06 /591400
cl-jebbeh@hotmail.com

البقاع الغربي  -راشيا:
صغبني،كنيسة سيدة االنتقال
08/ 670611
cl-bekaaouest@hotmail.com

عكار:
القبيات،وقف كنيسة مرت مورا
06 /351655
cl-akkar@hotmail.com

البقاع الشمالي:
دير االحمر،مكتب االنعاش االجتماعي -جانب مبنى البلدية
08/ 320419
cl-bekaanord@hotmail.com

الزاوية  -زغرتا:
كفردالقوس،مبنى د.انطوان نكد،مقابل كنيسة سيدة لورد
06 /661086
cl-zawieh@hotmail.com

بعلبك:
بعلبك،وقف مطرانية الروم الكاثوليك،الطابق الثاني
جديدة الفاكهة ،مبنى مدرسة راهبات القلبني األقدسني
08/ 371478
cl-baalbeck@hotmail.com

البقاع

زحلة:
بولفار زحلة،مبنى مار شعيا للرهبان االنطونيني،الطابق االول
08/ 804859
cl-zahle@hotmail.com
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املراكز الصحية االجتماعية

سن الفيل:
سن الفيل -االدارة املركزية
01/ 499767

صيدا:
مبنى مطرانية الروم الكاثوليك  -جانب كاتدرائية مار نقوال
07/ 758044
صربا  -جونية:
صربا ،وقف النيابة البطريركية
09/ 630038
ريفون  -كسروان:
مركز البطريرك صفير الصحي والثقافي
09/ 953550
زحلة:
حوش األمراء  -زحلة ،مقر عيادة الدكتور جوزيف الهراوي
سابقا
08/ 806291
ضهر العني-الكورة:
ضهر العني،وقف كنيسة مار يوسف
06/ 415881
دير القمر:
دير القمر،الشارع الرئيسي،مبنى روكز نعمة
05/ 511616
صور:
صور،مبنى كاريتاس،حي املينا
07/ 359007

املراكز املتخصصة

مركز الوافدين األجانب:
بولفار شارل احللو،سنتر تقال،الطابق اخلامس
01/ 502550
carimigr@inco.com.lb

املراكز االنسانية

عندقت/عكار:
دار احملبة للمسنني،مركز مار الياس -الرهبانية اللبنانية املارونية
06/ 880708
cl-mch@hotmail.com
فغال:
مركز رعاية األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ،دير مار
ساسني،فغال -جبيل
 - 09/ 794040فاكس794041/09 :
cl-cbs@hotmail.com
زحلة:
مركز البطريرك صفير ،مدرسة مار الياس حوش األمراء -
زحلة،راهبات العائلة املقدسة املارونيات،
 - 08/ 802123فاكس08/ 822123 :
cl-ces@hotmail.com

طرابلس:
شارع مار مارون،مقابل كنيسة مار مارون -الطابق األول
06/ 423640
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الئحة باملؤسسات املقيمة التي تقدم خدمات نهارية ومنزلية

إ ّن بعض مؤسسات خدمات كبار السن املصنفة ضمن خدمات مقيمة وعددها  17مؤسسة ،تقوم بتقدمي بعض اخلدمات
ملسنني غير مقيمني وفق ما هو متوفر لديها ،وهي مفصلة في اجلدول أدناه:
املؤسسات التي تتسم بأكثر من طابع

اسم املؤسسة
 -1جمعية راهبات القربان
 -2جمعية رسالة حياة
 -3مرسالت احملبة «راهبات األم تريزا»
 -4جمعية صليب إعانة االرمن في لبنان
 -5املستشفى واملصح االرمني
 -6مستشفى دار الساحل للنقاهة
 -7دار مار بطرس للراحة
 -8دار املسيح امللك
 -9مؤسسة مار مخايل االجتماعية
 -10مستشفى هملني -بيت املسنني
 -11بيت القديس جاورجيوس
 -12مستشفى دار العجزة االسالمية
 -13مستشفى جمعية اخلدمات االجتماعية
 -14جمعية البر املسيحي األورثوذكسي
 -15املركز الطبي للمسنني
 -16دار السعادة للمسنني
 -17جمعية اإلمداد اخليرية
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البلدة
كفرمسحون
انطلياس
البوشرية
برج حمود
العزوينة
دوحة عرمون القبة
شحتول
ذوق مصبح
نيو سهيلة
حمانا
األشرفية
بيروت
طرابلس ابي سمرا
امليناء
عني وزين
كسارة
صيدا

القضاء
جبيل
املنت
املنت
املنت
عاليه
عاليه
كسروان
كسروان
كسروان
بعبدا
بيروت
بيروت
طرابلس
طرابلس
الشوف
زحلة
صيدا

الصفحة
43
77
83
87
98
99
66
67
69
48
8
9
101
102
97
123
135

أ -اجلهاز الصحي االجتماعي املتخصص:
طبيب الشيخوخة:
هو اختصاصي في معاجلة أمراض الشيخوخة والذي يهتم
بالعناية الشاملة ،النفسية ،الصحية ،االجتماعية وغيرها.
معالج حركي نفسي:
حامل شهادة مستوى جامعي في العالج النفسي احلركي
طبيب متخصص في األمراض النفسية:
هو الطبيب الذي يعالج كبير السن من األمراض النفسية كمرض مشرف صحي اجتماعي:
حامل شهادة مستوى جامعي يقوم بتقييم وضع املسن اجتماعيا ً
اخلرف ،الكآبة وغيرها.
ويعمل على مساعدته في اعادة دمجه في اجملتمع وحل مشاكله
ممرض متخصص في الشيخوخة:
املادية.
هو املمرض الذي لديه شهادة تخصص في عناية ورعاية كبار
السن.
منشط اجتماعي:
هو الذي يقوم بدور التنشيط لكبير السن في اجملتمع من خالل
ممرض مجاز:
برامج اجتماعية وترفيهية.
حامل شهادة في التمريض مستوى جامعي .TS et BS
اختصاصي تغذية:
ممرض مساعد:
حامل شهادة مستوى جامعي ويقوم بتقييم حاجة املسن من
حامل شهادة في التمريض مستوى الشهادة املتوسطة
الغذاء السليم املناسب لصحته ووصف اإلرشادات الالزمة من
األطعمة.
معالج فيزيائي:
هو املعالج حامل شهادة مستوى جامعي في العالج الفيزيائي تخطيط :قلب أو رأس:
ويقوم بتقدمي متارين جسدية تساعد كبير السن للحفاظ على وسيلة تشخيصية للمساعدة على الوقوف عند حالة املريض
حركته واستعادة استقالليته.
الصحية جلهة القلب والدماغ
األطباء النفسيني في تأكيد تشخيص املرض ويساهم في معاجلة
أوضاع كبار السن النفسية من خالل جلسات متكررة.

معالج انشغالي:
تصوير صوتي:
حامل شهادة مستوى جامعي في العالج أالنشغالي يعمل على وسيلة تشخيصية حلالة املريض الصحية جلهة القلب أو اجلهاز
تأهيل أو إعادة تأهيل املهارات والقدرات التي تساعد على تطوير الهضمي أو غيرها من األجهزة
استقاللية املسن الشخصية واالجتماعية وغيرها.
معالج نطق:
معالج نفسي:
حامل شهادة مستوى جامعي في معاجلة مشاكل النطق والبلع
حامل شهادة مستوى جامعي في علم النفس ويقوم مبساندة لدى كبير السن
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االنشطة االجتماعية:
 -2اخلدمات واالنشطة املتوفرة:
هو نشاط متنوع يساعد بأساليبه العلمية على التواصل مع أفراد
اجملتمع.
معينات طبية:
جتهيزات حلماية كبار السن من السقوط ومن العقور( .كرسي (تبادل زيارات مع كبار السن -متابعة أسرية – إرشاد وتوجيه -ورش
عمل)..
متحرك -حفاضات  – walker-عكازات)...
االنشطة الفكرية:
ً
مجموعة من االجراءات الذهنيه التي يقوم بها العقل وفقا ملنهجيه
عالج فيزيائي:
مجموعة من التمارين اجلسدية التي تساعد كبير السن للحفاظ معينة(.مطالعة -قراءة جرائد ومجالت -محاضرات وندوات)...
على حركته واستعادة استقالليته.
االنشطة الترفيهية:
ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻨﻅم يسعى إلى خلق جو من املرح والراحة النفسية.
عالج انشغالي:
مجموعة من التمارين التي تعمل على تاهيل أو إعادة التأهيل ( رحالت -نزهات -لعب طاولة زهر -لعب شطرجن -عزف موسيقى)....
املهارات والقدرات التي تساعد على تطوير استقاللية املسن
احلاالت اخلاصة املقبولة:
الشخصية واالجتماعية.
احلاالت االستثنائية التي تستقبلها املؤسسة.
عالج نطقي:
مجموعة من التمارين التي تساعد على تطوير لغة التواصل
والتخاطب للوصول الى مستوى كاف من القدرة على التخاطب
والتواصل مع الغير.
عالج نفسي:
هو اختبار يقوم به طبيب شيخوخة أو طبيب نفسي لتقييم
حالة املسن النفسية.

فريق العمل

فريق عمل وزارة الشؤون االجتماعية:
ضياء صالح
رئيسة مصلحة الشؤون األسرية باإلنابة
مرمي مغامس
رئيسة دائرة السكان
ماري الياس
مساعدة اجتماعية في مصلحة الشؤون األسرية
دالل الدويهي
مشرفة فنية في مصلحة الشؤون األسرية
فريق عمل برنامج االستراتيجيات السكانية والتنموية:
مارتني جنم كتيلي
مديرة برنامج االستراتيجيات السكانية والتنموية
ميراي رحمه
باحثة مساعدة رئيسية
فريق عمل الهيئة الوطنية الدائمة لرعاية شؤون املسنني:
د.نبيل جنا
مهى أبو شوارب
عزام حوري

معاينة طبية دورية:
متابعة طبية دورية ،أي بشكل مستمر ودائم أسبوعيا أوشهريا ً
يعده الطبيب لكل مسن.
أو سنويا ً وذلك من خالل ملف خاص ّ
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