
 

 

  

 

 
 
 
 
 

 في حلبالمراكز المجتمعية  –لشؤون الالجئين مراكز المفوضية الّسامية لألمم المتحدة 

 الخط الساخن هاتف أرضي شريكنا من الجمعيات المحلية العنوان المفصل نطقةالم 

 قديمةالشهباء ال 1
امية سالقديمة، جانب مكتب المفوضية الالشهباء 

 80لألمم المتحدة لشؤون الالجئين. بناء 

لهالل األحمر العربي ا

 السوري
2620360 0950 033 049 

 مارتينيال 2
 جامع، جانب شارع مستشفى مارتيني 

 مبنى النورالمبشرين، 
 199 395 0993 2240520 جمعية نماء

 981 443 0993 ال يوجد نماء جمعية قرب ساحة الوكاالتالسكري،  السكري 3

 214 395 0993 5714397 جمعية نماء جانب صيدلية رحاب الناصر، الطابق األول صالح الدين 4

9309 ال يوجد جمعية نماء جانب دوار المكاتب ريةابالج 5  996 152 

 199 395 0993 ال يوجد جمعية نماء زكي باشاجامع  االسماعيلية نزلة الفيض من الفيض 6

 198 395 0993 ال يوجد جمعية نماء الشارع الرئيسي، مقابل مثلجات الصافي الكالسة 7

 284 222 0991 ال يوجد األمانة السورية للتنمية بال الخاصةيالحي الثالث، جانب جامعة إ الحمدانية 8

 ال يوجد ال يوجد األمانة السورية للتنمية مدينة السفيرة ،جنوب حلب باتجاه حماه السفيرة 9

 ال يوجد ال يوجد ألمانة السورية للتنميةا آمنةجامع  قرب، جنوبي حلب الجديدة حلب الجديدة،  10

 ال يوجد ال يوجد األمانة السورية للتنمية أمنة.شارع سيف الدولة الرئيسي، جانب جامع  سيف الدولة 11

 903 333 0951 ال يوجد األمانة السورية للتنمية جامع المتقينمقابل  –هنانو  هنانو 12

 827 333 0951 ال يوجد األمانة السورية للتنمية حديقة الصنوبريداخل  –دوار الكابري  الصنوبري 13

 827 333 0951 ال يوجد األمانة السورية للتنمية المدرسةقرب  –الغربي الحي  –مدينة نبل  نبل 14

 687 995 0997 2281850 األمانة السورية للتنمية سوق اإلنتاجداخل المحافظة،  سوق اإلنتاج 15

 الدوار األولقرب الداوودية،  األشرفية 16
السورية للتنمية  الجمعية

 االجتماعية
 209 044 0958 ال يوجد

 دوار الشعار، بداية جسر الشعار الشّعار 17
السورية للتنمية  الجمعية

 االجتماعية
 609 044 0958 ال يوجد

 العزيزية 18
 العزيزية –عبارة  –المنشية 

 الجديدة -التلل  –محطة بغداد 

دائرة العالقات المسكونية 

والتنمية التابعة لبطريركية 

 انطاكية وسائر المشرق

2112361 0958 044 747 

 شركة سيرياتيلأمام  –لرياض اشارع  السلميانة 19

ائرة العالقات المسكونية د

والتنمية التابعة لبطريركية 

 انطاكية وسائر المشرق

4610224 0958 044 546 

 قرب دوار قاضي عسكر الصغير  -الحديد باب  باب الحديد 20
السورية للتنمية  الجمعية

 االجتماعية
 355 666 0940 ال يوجد

 الفردوس 21
قريب سوق  -الشارع الرئيسي  -الفردوس 

 الخضرة

السورية للتنمية  الجمعية

 االجتماعية
 473 161 0994 ال يوجد



 

في حلبالمجتمعية  ساحاتالم  

 خلف بناء البلدية مسكنه 1
الجمعية السورية للتنمية 

 االجتماعية
 773 470 0965 ال يوجد

 جانب مدرسة الحاضر الثانوية الحاضر 2
الجمعية السورية للتنمية 

 االجتماعية
 059 892 0988 ال يوجد

 خلف عيادة الهالل األحمر الصاخور 3
الجمعية السورية للتنمية 

 االجتماعية
يوجدال   0931 486 964 

 ىاألولالكتلة  –المدينة الصناعية في جبرين  جبرين 4
الجمعية السورية للتنمية 

 االجتماعية
 611 044 0958 ال يوجد

 773 470 0965 ال يوجد دير مار يعقوب المقطع أمام مدرسة الخفسة االبتدائية الخفسة 5

 059 892 0988 ال يوجد دير مار يعقوب المقطع ساحة مران مران 6

 964 486 0931 ال يوجد دير مار يعقوب المقطع بعد مفرق السبيل باتجاه قرية السفيرة عرنتل  7

 611 044 0958 ال يوجد دير مار يعقوب المقطع ساحة الشهداء دير حافر 8

 


