
والمراكس الشاملة للخذمات ( خاصة ،تطىعية ، حكىمية ) االيىائيةالتىزيع الجغرافي للمراكس *

 (م 2022)لعام التابعة لىزارة التنمية االجتماعية في المملكة االردنية الهاشمية  الذامجةالنهارية 

 

  التطوعٌة االٌوائٌةالمرحلة الثالثة المراكز ●الحكومٌة                  االٌوائٌةالمرحلة االولى المراكز  ●

   الدامجةالمرحلة الرابعة المراكز الحكومٌة الشاملة للخدمات النهارٌة ●الخاصة                     االٌوائٌةالمرحلة الثانٌة المراكز ●
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 خرٌطة تفصٌلٌة للعاصمة *

خالد المعاٌطة. د: إعداد  



* Geographical distribution of residential centers (governmental, private, voluntary) and 

comprehensive centers for integrating day services of the Ministry of Social Development in 

the Hashemite Kingdom of Jordan for the year (2022 AD) 

● The first phase: government care & rehabilitation centers                 ●The third stage: the voluntary care & rehabilitation centers  

●The second phase: the private care & rehabilitation centers  

●The fourth stage is the comprehensive government centers for integrating day services   
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*Detailed map of the capital 
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