مشروع تمكين المسنين

تم إنتاج هذا المنشور بدعم من االتحاد األوروبي .محتويات هذا
المنشور هي مسؤولية بلدية جبيل  -بيبلوس وإدراك وال تعكس
بأي حال من األحوال آراء االتحاد األوروبي.

مشروع ممول من
االتحاد األوروبي:

مشروع نفذ بالشراكة
مع بلدية جبيل:

مشروع نفذ بالتعاون
مع جمعية إدراك:

مشروع تمكين المسنين

2

إسم الشركة/المؤسسة

الشخص الذي يمكن االتصال به

رقم الهاتف

رقم الجوال

البريد االلكتروني

إسم الشركة/المؤسسة

الشخص الذي يمكن االتصال به

رقم الهاتف

رقم الجوال

البريد االلكتروني

الموقع االلكتروني للمؤسسة

الصليب األحمر اللبناني جبيل

ريتا جورج دحدح

09/546220

71/024499

redcross.byblos@gmail.com

www.redcross.org.lb

جيان دارك عكاري درويش

09/545606

-٣

«ض»

إبراهيم طويل

09/942483

-4

البان و اجبان عنايا

أسعد ضاهر

09/760130

نفذت بلدية جبيل بالتعاون مع جمعية إدراك وبدعم مالي من االتحاد األوروبي «مشروع تمكين المسنين» الهادف إلى إعادة
انخراط كبار السن في المجتمع .خالل المشروع ،تم االتصال بالشركات والجمعيات التي هي ضمن نطاق عمل بلدية جبيل،
للتحقق من توافر فرص عمل ،فرص تطوع ونشاطات ترفيهية للبالغين الذين يتخطى عمرهم عمر الستين.

-1

 -٢ديفاس

الموقع االلكتروني للمؤسسة

فرص العمل

فرص التطوع

نشاطات ترفيهية

فرص العمل

فرص التطوع

نشاطات ترفيهية

وتشمل قاعدة البيانات التالية الشركات والجمعيات الداعمة الستضافة البالغين الذين يتخطى عمرهم عمر الستين سواء للعمل،
التطوع أو لنشاطات ترفيهية .إذا كان لديكم شركة أو جمعية خارج نطاق بلدية جبيل وترغبون في أن تكون جزءا من قاعدة
البيانات هذه ،يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى  eep@idraac.orgأو اإلتصال بـ 76/100576

متطوعون في المركز  -تعريب
المالبس بين الجديدة والمستعملة
في الباتسري والمطبخ :في لف الشوكوال

في الباتسري والمطبخ :في لف الشوكوال

-5

البحر

بيار عيد

09/541116

نادل  -حارس أمن  -مساعد على الموقف

نادل  -حارس أمن  -مساعد على الموقف

-6
-7

التعاونية الزراعية للمونة

انطوانيت نعمة

القدوم تريدينغ
المحامي شربل توفيق الحوط

أنطوان قدوم
المحامي شربل توفيق الحوط

09/725148
09/739042

تحضير مرطبات ,مربيات ,و مونة  -عامل تنظيف
في المستودع  -مشرف  -سائق

تحضير مرطبات ,مربيات ,و مونة  -عامل تنظيف
في المستودع  -مشرف  -سائق

03/618783

المحامي ميشال جرجس متى

ميشال جرجس متى

03/308840

المهندس طانيوس عازار

 -11النادي
 -12إده ساندز

كلو سونيا

09/540379

أمين هيفا
بسر الياس سكر

09/542224

 -13إكسبرس نيلز
 -14إكسالنت

أمال كامل

-8
-9
-10

03/701740

kaddoum.honey@gmail.com

محاماة

محاماة
صفوف للكبار

03/602271
شيف  -مدير
71/990466

بول مرهج

09/830999

 -15إي تاكسي
 -16أبري

شاديا مرهج

09/945145

سائق  -مساعد في اإلدارة

سائق  -مساعد في اإلدارة

نشاطات في جبيل

بول أبري

09/478470

حسب امكانية الشخص

حسب امكانية الشخص

حسب امكانية الشخص

 -17أبو فيليب

طوني أبو فيليب

09/796226

03/201682

مشروع تمكين المسنين
إسم الشركة/المؤسسة

الشخص الذي يمكن االتصال به

4
رقم الهاتف

رقم الجوال

 -18أدوناي

بيرنار محفوظ

70/236778

 -19أدونيا

ميراي نصراني

71/797579

 -20ألوفيتراك

سمعان خوري

09/949392

 -21أليف بوتيك أوتيل

ريشار حنا

09/945666

 -22أو دي مير

نبيل سرور

09/544588

 -23أوتيل أحيرام

كريم خليفة

09/540440

البريد االلكتروني

شيف  -مدير عمليات

03/307887

محاسب  -مساعد في المكتب  -مساعد في المعمل

مساعد في المطبخ -خبير إتيكيت وبروتوكول

 -24أوتيل سالمة

بشارة بولس سالمة

09/760205

 -25أوراغان

ندى مسعد ناصيف

09/540562

03/420957

 -26باتيكو

نبيل الحويك

09/621962

03/737082

 -27بروفال حسيني

رشاد حسيني

09/791999

03/244119

info@profalhusseini.com

 -28بالكسي الين

سركيس سعد

09/446171

03/251652

plexiline@terra-line.com

 -29بلدي  -إده ساندز

زخيا حايك

09/542224

 -30بنك بيبلوس أوكايبي

اإلدارة المركزية

01/335200 09/448432

 -31بنك بيبلوس عمشيت

اإلدارة المركزية

01/335200 09/620996

 -32بنك بيروت

اإلدارة المركزية

01/906694

 -33بوتيك صفير

جوزف صفير

09/541619

 -34بيبلوس باالس أوتيل

بيار أنطون

09/796885

70/600017

 -35بيبلوس بيكري

نجاة بطرس سعد

09/540158

03/142355

 -36بيزا نابولي

ريبع جان متري

09/544848

 -37بيالغونا

زاها ناصر

 -38تابت منقوشة

طانيوس تابت

09/548055

 -39تري ديزاين

جوزف حنا

 -40توب مارين

جوزف خليل

 -41تورتا كيك

جيسي المير

مهندس  -محاسب  -مدقق حسابات  -مشرف
www.plexi-line.com

مهندس  -محاسب  -مدقق حسابات  -مشرف

تسويق -متابعة  -العمل على المكنات  -مساعد في اإلدارة

تحضير حلويات
مساعد في المطبخ  -على الصندوق

napolijbeil@hotmail.com

مساعد في العجن
03/239750
03/896618

09/542377

مساعد في المكتب

حارس  -مساعدة في المكتب

76/661443

09/790535

الموقع االلكتروني للمؤسسة

فرص العمل

فرص التطوع

03/464973

info@tree-design.com

www.tree-design.com

سائق
مساعد في الميكانيك والدهان

عامل تنظيف

نشاطات ترفيهية

مشروع تمكين المسنين
إسم الشركة/المؤسسة

٦
رقم الجوال

الشخص الذي يمكن االتصال به

رقم الهاتف

 -42جمال ترست بنك

اإلدارة المركزية

09/543211

 -43حواط ترايدينغ كومباني

جوزف دكاش

09/796970

71/367336

 -44دجاج سالمة

ربيع سالمة

09/547195

03/170781

مساعدة الزبائن

 -45رامي شدياق صالون سيدات

رامي شدياق

03/206484

 -46رفيق جرجس عاصي وشركائه

نحا عاصي

03/635720

 -47روبير هاوس ديكور

روجيه بشارة

 -48رود لتأجير السيارات

انطوان علوان

07/272325

 -49ريتابيل

إليانور نمر طنوس

71/698737

 -50ريستو بيبلوس

داني ميرزا

03/297656

09/478953

 -51ريف غريل

الياس صليبا

09/545822

 -52زخيا باسيل .co

زخيا باسيل

09/737274

البريد االلكتروني

03/087990

info@zinaline.com

bechararoger@hotmail.com

 -53زغيبب للمفروشات

ماري ميتّ ي

 -54سابكو

بطرس معي

03/633077

sabco.lb@gmail.com

 -55سامبالست

شوقي سمور

09/790645

03/618789

info@samplast-lb.com

 -56سانيتا

فادي يونس  -طوني عقل

09/477001

 -57سايفتي ليفت

فادي بعيني

 -58ساين مودول سيستم

راشيل صعب

03/445234
09/478582

 -59سلطان المينة
 -60سوبرماركت جبيل
 -61شربل سالمة وأوالده

إدغار سالمة

09/548065

 -62شركة البنيان للبناء

داني كرم

03/480860

في االدارة و التخطيط  -في الحمل ورفع البضاعة

www.sabco-lb.com

سائق
مساعد توضيب  -سائق  -حسب قدرات الشخص

مساعد توضيب  -سائق  -حسب قدرات الشخص

management@sanitalb.com

www.sanitalb.com

سائق  -حارس أمن

سائق  -حارس أمن

safetylift@hotmail.com

safetylift.lb

تصنيع  -سائق

تصنيع  -سائق

info@smsbusiness.co

www.smsbusiness.co

في اإلدارة

www.sultanelmine.com

مشرف  -حسب قدرات الشخص

03/113776

09/543982

محاسب

سائق

01/510404

حنين الحاج

تعليم أسس النجارة

شيف ساندويش  -شيف شورما

09/548181

سامي صليبا

www.zinaline.com

تعليم أسس النجارة

zgheibfurniture@gmail.com

09/543333 09/541782

الموقع االلكتروني للمؤسسة

فرص العمل

فرص التطوع

accounting@salamehlb.com

www.salamehlb.com

albunyanconstruction@hotmail.com

 -63شركة بواري ش.م.م.

جاك البواري

09/790950

03/618285

bouery@bouerycontracting.com

 -64شركة رفعت الحالب واوالده 1881

بالل حالب

06/444411

03/331313

bilalupf@gmail.com

 -65شركة سوناكو ش.م.م.

جورج نساوي

09/623777

sonaco@ahabih.com.lb

www.hallab.com

حسب الخبرة  -موظف أداري

حسب الخبرة  -موظف أداري

حسب خبرتهم :سائق  -مدير
رسم  -هندسة  -في الورشة  -اشراف

مراقب

مراقب

عامل في مركز اإلتصاالت

عامل في مركز اإلتصاالت

حسب اإلختصاص

«حسب اإلمكانيات في المصنع»

نشاطات ترفيهية

مشروع تمكين المسنين
إسم الشركة/المؤسسة

٨

الشخص الذي يمكن االتصال به

رقم الهاتف

رقم الجوال

ميشلين فرحات

06/715220

03/232220

سكريتير  -عامل تنظيف

 -67شركة نجم و صليبا

جورج نجم

06/715063

03/666852

ناطور  -سائق  -مساعد في المكتب

 -68شركة يوسف فريد قزي

ندين أبيان

01/513133

 -69شوبستيكس

ريتا يونس

09/796888

 -66شركة قبريانس الصناعية

emilek@kazzi.com

 -70شي ريمون

جانيت ثومي

 -71شيكرز بيزا

السيد رامي

71/903569

 -72صاج ضيعتنا

شربل صليبا

09/540871

03/078828

 -73صاج عاقوري

ابراهيم عقوري

 -74صاج مار جرجس

سمعان القصيفي

09/548097

03/803246

 -75صاج مخلوف

شربل مخلوف

09/540278

 -76صالون انطوانيت خوري السبيل

أنطوانيت خوري السبيل

09/942001

 -77صالون بادي

بديع محفوظ

مساعد في المطبخ
عامل ديلفري

70/366420

معلم صاج

71/715225

معلم فرن
معلم صاج

03/231257

 -78صالون تيستو

جورج دكاش

 -79صالون جو تابت

جو تابت

09/543131

قدوم
 -80صالون جوزيف ّ

قدوم
جوزيف ّ

09/541877

 -81صالون رواد

رواد خوري

03/348315

 -82صالون سرجيو

سيرجيو نمر

03/734383

 -83صالون سهيل (رجالي)

سهيل البرق

 -84صالون نادين ابي حنا
 -85صالون نضال

نضال الحواط

تعبئة البضائع  -تسليم و استالم البضائع
في اإلدارة  -مساعد في المكتب

09/945087

نادين ابي حنا

البريد االلكتروني

الموقع االلكتروني للمؤسسة

فرص العمل

03/101097

03/967549
09/547099
09/543253

 -86صيدلية الحكمة

شادي أبي غصن

09/546514

 -87صيدلية سان بارتان

غريس هوى

09/943263

صيدلي

 -88صيدلية سحر

سحر حيدر

09/540727

مستشار

 -89صيدلية غاليان

هال فدال

09/946277

03/208695

فرص التطوع

نشاطات ترفيهية

مشروع تمكين المسنين
إسم الشركة/المؤسسة
 -90صيدلية فارماكير

١٠

الشخص الذي يمكن االتصال به

رقم الهاتف

بديعة الخزان

09/546169

 -91عفيف خوري

عفيف خوري

 -92غياس بوتيك أوتيل

إيلي ريشا

09/795016

 -93فرانسا بنك

اإلدارة المركزية

09/945108

 -94فرن الساحة

جورج بديع محفوظ

09/944021

 -95فرن اليليزية

غابي ساليبا

 -96فالفل أبو اندري

سمير عطوي

رقم الجوال
03/286235

09/546342

 -97فنس

جورج حداد

 -98فيكو إيست

إيلي سمرا

 -99كابالت لبنان

سينتيا ربيز

09 448550

 -100كامي سوشي

إلياس فرح

 -101كونسلتانتس ليبان

المهندس قاسم الحسامي

 -102كونفورما فاكتوري

د .إيلي ضو

04/910604

 -103كونكريت بلس

لياس خوري

 -104كينغ جورج

طوني غانييس

09/547048

 -105ال بينوك

جوزف مجاهد

03/535223

 -106ال تراس

اإلدارة المركزية

09/550177

 -107ال فناتر

info@viecoeast.com
info@libancables.com

www.libancables.com

03/535419

مع ّلم

مع ّلم

تسويق

تسويق

في اإلدارة  -المصنع  -حارس أمن

في اإلدارة  -المصنع  -حارس أمن

شيف  -عامل ديلفري

شيف  -عامل ديلفري

306526/03
09/622245

 -108ال موسكاد

مساعد على الفرن

09/542304

09/944886

معلم منقوشة  -تحضير عجين

شيف
03/264421

كارول الحاج

معلم منقوشة  -تحضير عجين

03/499631

76/678687

جورج أبي عكر

البريد االلكتروني

الموقع االلكتروني للمؤسسة

فرص العمل

فرص التطوع

نشاطات ترفيهية

03/608381
gc@concretepluslb.com

www.concretepluslb.com

سائق  -تدريز  -ميكانيك (صيانة)

سائق -تدريز  -ميكانيك (صيانة )

سائق كاميون

سائق كاميون

03/542586
تعريب زبالة  -مسؤول عن التنظيف  -اشراف على النظافة  -ناطور

info@lafenetre.com.lb

09/448625

سائق
مساعد في المطبخ -عامل ديلفري

03/582704

 -109ليبانو عرب

جوسف ابي فضل

09/546566

03/442024

 -110مالينا
 -111ماي بابي

أنطوني كويكي
ماري كيفورك بانوسيان

09/944768

03/475099
03/275756

 -112مايك غبيان

مايك غبيان

09/478708

03/205705

 -113محطة بيبلوس

رفيق مارون

03/110072

www.libano-arabe.com.lb

في المبيعات
مساعد في المطبخ

tinapanossian@gmail.com

مساعدة في البيع ولف الهدايا

مراقبة المتجر خالل فترة األعياد واألهتمام باألوالد عند انشغال األهل

تركيب البضاعة  -مبيعات

تركيب البضاعة  -مبيعات

مشروع تمكين المسنين
إسم الشركة/المؤسسة

١٢

الشخص الذي يمكن االتصال به

رقم الهاتف

مدير المدرسة األخ كارلوس ماريو ماكوين اوسوا

09/540030

maristesjbail@maristesjbail.edu.lb

 -115مستشفى سان لويس

أإيلي إسحاق

09/934288

eeshak@sthefterres.com

 -116مستشفى سيدة مارتين

فيفيان صفير

09/540017

viviane.sf@hospital.maritime.com

 -117معمل باريير عيسى عمشيت

جان عيسى

09/622068

03/896469

 -118معمل بروكات

جيلبير زوين

09/741074

03/267541

 -119معهد ليلى نون

فاديا زغيب

03/967600

 -120مفروشات و محترف ك ّ
الب

انطوان الك ّ
الب

03/363758

 -114مدرسة فرير ماريست جبيل

 -121موالن دور

كوليت شقير

 -122مؤسسة ANGE
 -123مؤسسة اسفار
 -124مؤسسة الفيترو

بيار خال

 -125مؤسسة القصيفي

شربل قصيفي

imfo@procutcompany

قسم الجراحة مساعد ممرض

www.procutcompany.com

في المطبخ

حارس أمن

اشراف  -االنتباه على الموظفين  -مواصالت

اشراف  -االنتباه على الموظفين  -مواصالت

في اإلدارة أو حسب قدرات الشخص
صناعة المفروشات ( حسب خبرته و مكانته و كفائته )

09/543999
09/946835

مارون عساف

رقم الجوال

البريد االلكتروني

الموقع االلكتروني للمؤسسة

فرص العمل

خدمة الزبائن
03/346835

fondationangebyblos@gmail.com

09/624747

03/361626

مناظر  -مراقب

ilvetro-2010@hotmail.com

03/266830

 -126مؤسسة الياس خليفة

الياس خليفة

 -127مؤسسة امين ابي رميا

71/606512

 -128مؤسسة انطوان باسيل

انطوان باسيل

03/648127

في الباطون

 -129مؤسسة انطوان حلو

انطوان حلو

03/226882

كبس الزيتون في المزرعة تعبئة الخبز و الزيت

 -130مؤسسة انطوان وهبة

انطوان وهبة

 -132مؤسسة بصبوص الوغالس
 -133مؤسسة جان أبي أفرام

جان ابي افرام

 -134مؤسسة خالد بطرس
 -135مؤسسة دكاش

خالد الحاج بطرس
جوزيف دكاش

 -136مؤسسة رمزي معوض (معصرة زيت) رمزي معوض
 -137مؤسسة روخانا

جورج روخانا

09/791379
09/478050

nasr@nasrabinasrlareine.com

09/623364

alouglass@hotmail.com

www.abinasrlareine.com

حياكة
حارس  -مشرف  -محاسب

03/274608
09/765775

03/963802
03/843830

حدادة
حسب امكانية الشخص

03/661855
03/850279

في الباطون
في المستودع  -تسليم بضائع

03/212005
03/572301

مناظر  -مراقب

سائق

امين مرشد ابي رميا

 -131مؤسسة أبي نضر للتجارة و الصناعة ربيع أبي ناصر

خدمة الزبائن
متطوعون في الجمعية

نشاكطات ترفيهية للمسنين في دور العجزة

03/708605

03/420847

موريس بصبوص

فرص التطوع

نشاطات ترفيهية

ناطور  -مراقبة  -عمال  -مشرف

حارس  -مشرف  -محاسب
حدادة
حسب امكانية الشخص

حسب امكانية الشخص

مشروع تمكين المسنين
إسم الشركة/المؤسسة
 -138مؤسسة سمعان ضو

١٤

الشخص الذي يمكن االتصال به

رقم الهاتف

رقم الجوال

سمعان يوسف ضو

09/410734

03/308734

 -139مؤسسة شادي الياس

شادي الياس

 -140مؤسسة شادي عنيسي

روميو شاعر

 -141مؤسسة شربل صوما

شربل صوما

70/166905

 -142مؤسسة غسان ابو انطون

غسان أبو أنطون

03/509139

 -143مؤسسة غوش

وليد غوش

03/245118

 -144مؤسسة فادي الخوري حنا

فادي الخوري

03/778871

 -145مؤسسة فادي يوحنا

السيد جوزف

 -146مؤسسة فرحات

بطرس فرحات

 -147مؤسسة فيفا

لورنس صوما

 -148مؤسسة قصيفي

جوزف قصيفي

 -150مؤسسة معوض

دهان  -تجارة

70/009134
admin@zawayahome.com

09/623577

سائق  -سكريتير  -منظم  -مساعد في المكتب

سائق  -سكريتير  -منظم  -مساعد في المكتب

حسب القدرة :في الهندسة  -رسم الخرائط  -دراسات

ناطور

09/920522

مساعد في المتحف

03/254283
09/760368

االنتباه للمكنات  -حارس  -في المحاسبة

03/662865

 -149مؤسسة قصيفي للتجارة و الديكور حنا قصيفي

03/416567

داني معوض

 -151مؤسسة مفرج لمعدات و لوازم البناء ماري سابا

البريد االلكتروني

الموقع االلكتروني للمؤسسة

فرص العمل

فرص التطوع

نشاطات ترفيهية

مساعدة النجار

03/242604
09/790725

 -152مؤسسة ميشال حنا

جوزيف حنا

03/929644

 -153مؤسسة ميالد أبو رجيلي

نبيل أبو رجيلي

03/614680

 -154مؤسسة ناهض

طانيوس ناهض

03/908277

 -155ميك كو للطاقة الشمسية

جهاد بركاه

 -156نادي ريالكس

بيار يزبك

 -157نقروشي

يعقوب خوري

03/108588
09/622615

www.marcontracting.com

عمل مخصص
حسب صحة الشخص

mec@meccontracting.com
في الموقف  _-كافيتيريا  -اإلستقبال

yazbeckpierre@hotmail.com

في الموقف  -كافيتيريا  -اإلستقبال

07/146733

 -158نوفا مارين

سالم كازما

 -159هاشم ترادينغ

شربل هاشم

 -160هواي

ريني فارس

09/541500

 -161وودي

إيلي قارح

09/477088

09/622141

07/242327

shady.atallah@gmail.com

www.novaplak.com

حسب امكانية الشخص
سائق -حارس أمن

03/207165

شيف  -سائق
03/234005

info@woodydeco.com

معلم نجارة-معلم دهان  -اشغال يدوية

حسب امكانية الشخص

نشاطات للكبار

مشروع تمكين المسنين
مشروع تمكين المسنين:
76 / 10 05 76

محتويات هذا المنشور هي مسؤولية بلدية جبيل  -بيبلوس وإدراك
وال تعكس بأي حال من األحوال آراء االتحاد األوروبي.

مشروع ممول من االتحاد األوروبي:

مشروع نفذ بالشراكة مع بلدية جبيل:
بلدية جبيل  -بيبلوس
تلفون+961 9 546 888 / 333 :
فاكس+961 9 546 777 :
بريد إلكترونيinfo@jbail-byblos.gov.lb :
Jbail.Byblos
للمزيد من المعلومات ،زورواwww.jbail-byblos.gov.lb :

