
 

 

  

 

 
 
 
 
 

 ريف دمشقلشؤون الالجئين في مراكز المفوضية الّسامية لألمم المتحدة 

 الخط الساخن هاتف أرضي شريكنا من الجمعيات المحلية العنوان المفصل نطقةالم 

9930 3934024 جمعية الندى شارع اللجان بعد سوق الصبورة -الصبورة  الصبورة 1  347 847 

 الغزالنية 2
طريق االوتستراد مدخل الجسر  -الغزالنية 

 السابع قبل القوس
9400 6441922 جمعية الندى  720 321 

األولى الجادة –جديدة عرطوز  الجديدة 3  950 987 0933 ال يوجد جمعية الندى 

 صحنايا 4
ة حار-مفرق كازية صحنايا  -أشرفية صحنايا 

 المغسل

دائرة العالقات المسكونية 

والتنمية التابعة لبطريركية 

 انطاكية وسائر المشرق

 ال يوجد 6735923

 البلدية -تشرين 6شارع  -جديدة عرطوز  جديدة عرطوز 5

دائرة العالقات المسكونية 

والتنمية التابعة لبطريركية 

 انطاكية وسائر المشرق

 ال يوجد 6868829

 قطنا 6
الجانب الشمالي  -مديرية المالية جانب  -قطنا 

 ولالطابق األ-المبنى الثقافي العربي  -من قطنا 
 ال يوجد 6893666 األمانة السورية للتنمية

 ال يوجد 6941998 األمانة السورية للتنمية مواجه البلدية -دير علي  دير علي 7

 جانب مسجد اإليمان -شارع البلدية  -الهامة  الهامة 8
للتنمية  الجمعية السورية

 االجتماعية
 ال يوجد 3232637

 االبلدية القديمة,مقابل خزان الماء -جرمانا  جرمانا 9
الجمعية السورية للتنمية 

 االجتماعية
 ال يوجد 5623755

 النبك 10
ية مقابل صيدل -أوتستراد حمص الدولي  -النبك 

 الباسل

الهالل األحمر العربي 

 السوري
7343927 0950 033 042 

 القطيفة 11

 خلف -جانب مجلس مدينة القطيفة  -القطيفة 

بناء الهالل األحمر  -جامع عمر بن الخطاب 

 العربي السوري

الهالل األحمر العربي 

 السوري

7793330/ 

7755647 
0958 550 088 

 جانب جامع اإليمان -الحارة الشمالية  -قارة  قارة 12
الهالل األحمر العربي 

 السوري
7853252 0950 033 152 

 السيدة زينب 13
جانب  -مدخل األوتستراد الى السيدة زينب 

 فندق الروضة

الهالل األحمر العربي 

 السوري
 826 333 0948 ال يوجد

 طلعة الشربجي -ساحة األمل  -قدسيا المعهد  قدسيا 14
الهالل األحمر العربي 

 السوري
 125 011 0962 ال يوجد

 الحارة الغربية جانب المنتزه -كسوة  الكسوة 15
الهالل األحمر العربي 

 السوري

6955509/ 

6955510 
0958 550 077 

   جمعية الندى قبل مفرق مضايا-الطريق العام -بقين  بقين 16

   األمانة السورية للتنمية مقابل جامع الزيتونة-الشارع العام -المعضمية  المعضمية 17

   األمانة السورية للتنمية المركز الثقافي -التل التل 18



 

 عدرا الصناعيةمدينة  19

 –قطاع اول هندسية  –مدينة عدرا الصناعية 

 –مقابل سوق البسطات و المحالت التجارية 

 طابق أول

الجمعية السورية للتنمية 

 االجتماعية
  

 


