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  الئحة أسماء وعناوين
  مؤسسات وجمعيات ودور رعاية آبار السن في لبنان

  
  
 

  محافظة بيروت
 

 بيت القديس جاورجيوس
  .، ملك مطرانية الروم األرثوذآس بيروت ، األشرفية ، شارع يوسف سرسق 

 562852/01 ، فاآس 584861/01 ، 584951/01هاتف 
 lb.net.dm@001maboبريد إلكتروني 

  org.stgeorgehospital.wwwالصفحة اإللكترونية 
  

 دار الكرامة
  .، ملك جمعية العناية بالطفل واألم بيروت ، تلة الخياط ، شارع حسن آامل الصباح 

  790221/01 ، فاآس 788770/01 ، 788768/01 ، 788767/01هاتف 
 

 )مراآز المعاقين األرمن في لبنان(آاهل 
  .بيروت ، برج حمود ، آامب طراد ، ملك اإلتحاد الكنائسي األرمني اإلنجيلي في الشرق األدنى 

   .249479/01 ، فاآس 266822/01 ، 260524/01 ، 260523/01هاتف 
  lb.net.cyberia@cahlبريد إلكتروني 

  
 مستشفى دار العجزة اإلسالمية

  .بيروت ، الطريق الجديدة ، شرق المدينة الرياضية ، ملك جمعية دار العجزة اإلسالمية 
   .856658/01 ، فاآس 856658/01هاتف 

 lb.org.islamia-ajaza-rda@adminبريد إلكتروني 
   lb.org.islamia-ajaza-dar.wwwالصفحة اإللكترونية 

 
 مؤسسة العمر المديد

  .بيروت ، الجناح ، قرب فندق الماريوت ، ملك مؤسسات الرعاية اإلجتماعية في لبنان 
   .824961/01 ، 647445/01 ، فاآس 824961/01هاتف 

 lb.net.cyberia@maratelبريد إلكتروني 
   org.daralaytam.wwwالصفحة اإللكترونية 

  
 نادي العمر المديد

  . اإلجتماعية آورنيش المزرعة ، شارع الماما ، ملك مؤسسات الرعاية
   .313008/01هاتف 

  
  الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك

  .الجميزة ، العكاوي ، شارع غورو ، ملك الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك 
  .582984/01 ، فاآس 291160/03 ، 442937/01هاتف 
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  محافظة جبل لبنان
  

 بيت السالم
  .شرآة رينو ، ملك راهبات األم تيريزا جبل لبنان ، المتن الشمالي ، الفنار قرب 

  686301/04هاتف 
  

 بيت العجزة سيدة اآلالم
  .آسروان ، غدراس ، شارع آنيسة السيدة ملك راهبات سيدة اآلالم المرسالت 

   .740108/09 ، فاآس 740106/09هاتف 
 lb.net.sodetel@fnddlibanبريد إلكتروني 

  org.frai-st-marie.wwwالصفحة اإللكترونية 
 

 بيت العجوز المريض
  .المتن ، المنصورية ، بلدية بيت مري ، ملك بيت العجوز المريض 

  532224/04 ، فاآس 531994/01 ، 400282/04هاتف 
 com.centrewehbe@centrewehbeبريد إلكتروني 

  com.centrewehbe.wwwالصفحة اإللكترونية 
   

 بيتنا
  .المتن الشمالي ، الشوير ، شارع حرف الدير ، ملك إيلي عون 

   .511148/01 ، فاآس 272946/04 ، 325773/04 ، 391541/04هاتف 
  com.licarkurban@licarبريد إلكتروني 

 
 

 جمعية العمر الطويل
  .المتن ، بحرصاف ، شارع العمر الطويل ، جمعية العمر الطويل 

   .981923/04 ، فاآس 981992/04 ، 981989/04هاتف 
 lb.net.cyberia@longvieبريد إلكتروني 

   com.longuevie.wwwالصفحة اإللكترونية 
  

 دار ضيافة سامي القدسي
  .المتن ، العطشانة ، شارع إبراهيم األسمر ، ملك بطريرآية السريان األرثوذآس 

   .984447/04 ، فاآس 666423/04 ، 984448/04هاتف 
  

 دير بيت الرب
  .المتن ، آفرآدة ، آنيسة السيدة ، ملك جمعية أخوات مريم الصغيرات 

   .235374/03هاتف 
  

 الرؤوس البيضاء
  .المتن الشمالي ، قنابة بعبدات ، شارع مار عبدا ، ملك عائلة الرؤوس البيضاء 

   .820432/04 ، 977367/04هاتف 
  lb.com.inco@computypبريد إلكتروني 
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 السنديانة
  . ، ملك رابطة األصدقاء 82آسروان ، السهيلة ، شارع 

   .231529/09هاتف 
  

 بيت فتاة لبنان
  .جبيل ، آفر مسحون ، راهبات القربان األقدس المرسالت 

   .737158/04 ، 946688/04هاتف 
  

 مأوى العجزة الماروني
  .بعبدا ، فرن الشباك ، قرب الدفاع المدني ، شارع وديع نعيم ، ملك مطرانية بيروت 

   .293244/01 ، 280696/01هاتف 
  

 محبة وعطاء
  .المتن ، النبعة ، مستديرة الصالومي ، بناية القباني ، ملك جمعية محبة وعطاء 

   .473368/03هاتف 
  

 مرآز رعاية المسنين
  .الشوف ، عين وزين ، ملك عين وزين 

   .501311/05 ، فاآس 509001/05-6 ، 501515/05-7هاتف 
 lb.org.awh@awhبريد إلكتروني 

  lb.org.awh.wwwالصفحة اإللكترونية 
   

 ى هملينمستشف
  .بعبدا ، الشبانية ، مقابل ثكنة الجيش في حمانا ، ملك السينودس اإلنجيلي في سوريا ولبنان 

   .531920/05 ، فاآس 531920/05هاتف 
  

 مؤسسة دار العناية دير سيدة النجاة
  .جبيل ، حبوب ، ملك الراهبات اللبنانيات المارونيات 

  946422/09 ، فاآس 540728/09هاتف 
  

 رنادا
  .بعبدا ، فرن الشباك ، شارع أديب نصر ، قرب آنيسة مار نهرا ، ملك آاريتاس 

   .284545/01 ، فاآس 284545/01 ، 290958/01هاتف 
  lb.org.caritas@darounaبريد إلكتروني 

   
  محافظة الجنوب

  
 ةدار السالم للرعاية اإلجتماعي

  .صيدا ، شرحبيل بن حسنة ، قرب معبد أشمون ، شارع الكنيسات ، جمعية جامع البحر 
   .729900/07 ، فاآس 725562/07 ، 723216/07هاتف 
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  محافظة البقاع
  

 دار السعادة للمسنين
  .آسارة ، سعدنايل ، ملك جمعية راهبات المخلصيات لسيدة البشارة 

   . 506829/08 فاآس  ،506828/08 ، 506827/08هاتف 
  

 دار ضيافة أصحاب العمر المديد
  .بعلبك ، الشراونة ، حي الشراونة ، ملك جمعية التوجيه اإلسالمي 

 371606/08 ، 371622/08هاتف 
  

  محافظة الشمال
  

 بيت الراحة أوزانام
  .البترون ، شارع سانت ريتا ، ملك جمعية مار منصور 

   .744330/06 ، فاآس 744330/06 ، 642592/06هاتف 
  

 بيت الشيخوخة
  .طرابلس ، الميناء ، شارع الدآتور يعقوب لبان ، ملك جمعية البر المسيحي األرثوذآسي 

   .611260/06هاتف 
  

 بيت العناية اإللهية
  .زغرتا الزاوية ، عرجس ، ملك آنعان الضاهر 

   .610777/03 ، 944380/03هاتف 
  

 ي األرثوذآسيجمعية حامالت الطيب الخير
  .الكورة ، ددة ، مقابل دير مار يعقوب 

   .432112/06 ، فاآس 308930/03 ، 204536/06هاتف 
  com.hotmail@ekhlatبريد إلكتروني 

   
 دار الراحة

  .زغرتا ، مجدليا ، شارع الكرملية ، ملك جمعية ميالد غزال معوض 
   .661577/06 هاتف

  
 مأوى مار يوسف جربتا
  .البترون ، جربتا ، قرب ضريح القديسة رفقا ، ملك دير مار يوسف 

   .720401/06 ، فاآس 720402/06 ، 750325/09هاتف 
  

 مستشفى دار العجزة واألمراض المزمنة
  .طرابلس ، أبي سمراء ، شارع مأوى العجزة ، ملك جمعية الخدمات اإلجتماعية 

   .625180/06 ، فاآس 441812/06 ، 446334/06-5تف ها
  lb.net.cyberia@alajazaبريد إلكتروني 

   


