دليل الوحدات اإلدارية المركز والميدان:
.1

الـــــوزارة/المركــــــــز:

العنوان :محافظة العاصمة /منطقة العبدلي/لواء قصبة عمان
هاتـــــــــــف 7259765:فاكـــــــــــس  7259921الموقــــع االلكتــــــروني للــــــــــوزارةwww.mosd.gov.jo :
اسم النطاق االلكتروني العربي :موقع.وزارة-التنمية-االجتماعية.األردن
بوابة الخدمات االلكترونية للوزارة:

موقع الوزارة االلكتروني /الخدمات /الخدمات االلكترونية /بوابة الخدمات االلكترونية لوزارة التنمية االجتماعية
او من خالل الرابط https://services.mosd.gov.jo
أرقام مكاتب مركز الوزارة:
مركز الوزارة

الرقم الفرعي

مكتب الوزير

 777او  024او 710

مكتب االمين العام

 546او  220او 211

مكتب امين عام سجل الجمعيات

 621او 018

الموارد البشرية

 180او 101

االسرة والطفولة

 111او 115

بدائل اإليواء وشؤون االشخاص ذوي
االعاقه

 240او 211

الجمعيات

 111او 144

الموارد المالية

 111أو 158

الشؤون القانونية

 541أو 014

االبنية والمساكن

 616او 641

االتصال واالعالم

 041او 046

الخط الساخن

4718618270

مركز الوزارة

الرقم الفرعي

االحداث والحماية

 111او 111

تكنولوجيا المعلومات

 121أو 118

سجل الجمعيات

 666أو 645

الرقابة الداخلية

 215أو 216

صندوق دعم الجمعيات

 646او 617

خدمة الجمهور

 222او 181

تعزيز االنتاجية والمساكن

 111او 114

الشؤون االدارية

 100او 106

السياسات والتطوير المؤسسي

004

مكافحة التسول

6460264/45

مكافحة التسول  /واتسـ ـ ـ ـاب

4784777554
4714777554
4774400411

 .6الوحدات االدارية الميدانية:
االقليم

اسم
المحافظة
محافظة

العاصمة
محافظة

القضاء

اللواء

-

لواء القصبة

-

العاصمة
محافظة

-

العاصمة
محافظة

-

العاصمة
محافظة

-

العاصمة
محافظة

-

العاصمة
محافظة

-

العاصمة
محافظة

-

العاصمة

اقليم الوسط

لواء القويسمة
لواء الموقر
لواء ناعور
لواء الجيزة
لواء ماركا
لواء وادي السير
لواء سحاب

محافظة البلقاء

-

لواء قصبة السلط

محافظة البلقاء

-

لواء دير عال

محافظة البلقاء

-

محافظة البلقاء

-

محافظة الزرقاء

-

محافظة الزرقاء

-

لواء الرصيفة

محافظة الزرقاء

-

لواء الهاشمية

محافظة مادبا

-

لواء قصبة مادبا

محافظة مادبا

-

لواء ذيبان

لواء الشونة
الجنوبية

لواء عين الباشا

لواء قصبة
الزرقاء

اسم المديرية/
الوزارة
مديرية التنمية

الهاتف
06/4657803

االجتماعية/غرب عمان

06/4657802

مديرية التنمية االجتماعية/

06/4755518

شرق عمان

مديرية التنمية االجتماعية/
الموقر

مديرية التنمية االجتماعية/
ناعور

مديرية التنمية

االجتماعية/الجيزة
مديرية التنمية

االجتماعية/ماركا
مديرية التنمية االجتماعية/
وادي السير

مديرية التنمية

االجتماعية/سحاب
مديرية التنمية االجتماعية/
السلط

مديرية التنمية االجتماعية/
دير عال

مديرية التنمية االجتماعية/
الشونة الجنوبية
مديرية التنمية

االجتماعية/عين الباشا
مديرية التنمية االجتماعية/
الزرقاء

0717851/45

06/4054170
06/4050109
06/5727305
06/4461091

06/4461092
06/4874876
06/5817637

06/5825201
06/4023319
05/3554946

1666216/46

الفاكس
06/4657825
06/4706009
06/0464170
06/5728536
06/4461091
06/4876152
06/6825171
06/4023329
05/3554947

05/3571754

05/3571753

05/3581132

05/3581586

06/6162467
06/6171521

05/3981312

06/6171610

05/3966404

مديرية التنمية االجتماعية/
الرصيفة

مديرية التنمية

االجتماعية/الهاشمية
مديرية التنمية االجتماعية/
مادبا

مديرية التنمية االجتماعية/
ذيبان

البريد االلكتروني
DIR_WAM@MOSD.GOV.
JO

DIR_EAM@MOSD.GOV.
JO

DIR_MBA@MOSD.GOV.
JO

DIR_NAR@MOSD.GOV.
JO

DIR_GEZ@MOSD.GOV.
JO

DIR_MAR@MOSD.GOV.
JO

DIR_WAS@MOSD.GOV.
JO

dir_sab@mosd.gov.JO
DIR_SAL@MOSD.GOV.
JO

DIR_DAL@MOSD.GOV.
JO

DIR_SSH@MOSD.GOV.
JO

DIR_BASH@MOSD.GOV.
JO

dir_zrq@MOSD.GOV.JO

DIR_RES@MOSD.GOV.

05/3744309

05/3744271

05/3813975

05/3811829

DIR_HASH@MOSD.GOV.JO

05/3244068

05/3246872

DIR_MAD@MOSD.GOV.JO

05/3206012

05/3206543

DIR_THE@MOSD.GOV.

JO

JO

االقليم

اقليم الشمال

اسم

القضاء

اللواء

محافظة اربد

-

لواء قصبة اربد

محافظة اربد

-

لواء الرمثا

محافظة اربد

-

لواء بني كنانة

محافظة اربد

-

لواء الكورة

محافظة اربد

-

محافظة اربد

-

لواء المزار الشمالي

محافظة اربد

-

لواء الطيبة

محافظة اربد

-

لواء بني عبيد

محافظة اربد

-

لواء الوسطية

محافظة المفرق

-

لواء قصبة المفرق

محافظة المفرق

-

لواء البادية الشمالية

محافظة المفرق

-

محافظة جرش

-

لواء قصبة جرش

محافظة عجلون

-

لواء قصبة عجلون

المحافظة

لواء االغوار
الشمالية

لواء البادية الشمالية
الغربية

اسم المديرية/
الوزارة

مديرية التنمية االجتماعية/
اربد

مديرية التنمية االجتماعية/
الرمثا

مديرية التنمية االجتماعية/
بني كنانه

مديرية التنمية االجتماعية/
الكورة

مديرية التنمية االجتماعية/
الشونة الشمالية

مديرية التنمية االجتماعية/
المزار الشمالي

مديرية التنمية االجتماعية/
الطيبة

مديرية التنمية

االجتماعية/بني عبيد
مديرية التنمية

االجتماعية/الوسطية
مديرية التنمية االجتماعية/
المفرق

مديرية التنمية االجتماعية/
بادية الشمالية الشرقية
مديرية التنمية

االجتماعية/البادية الشمالية
الغربية

مديرية التنمية االجتماعية/
جرش

مديرية التنمية االجتماعية/
عجلون

الهاتف

الفاكس

البريد االلكتروني

7242263/02

7242618/02

DIR_IRB@MOSD.GOV.JO

7384368/02

7383184/02

DIR_RAM@MOSD.GOV.JO

7585234/02

7585558/02

DIR_BKN@MOSD.GOV.JO

6521047/02

6521682/02

DIR_KOR@MOSD.GOV.JO

6580341/02

6587158/02

DIR_NSH@MOSD.GOV.JO

7031141/02

7034329/02

DIR_NMA@MOSD.GOV.JO

7339340/02

7330978/02

DIR_TAB@MOSD.GOV.JO

7012412/02

7011187/02

DIR_BOD@MOSD.GOV.JO

7306237/02

7305376/02

DIR_WST@MOSD.GOV.JO

6233097/02

6233649/02

DIR_MAF@MOSD.GOV.JO

6282380/02

6282381/02

DIR_ENB@MOSD.GOV.JO

6214172/02

6230418/02

DIR_WNB@MOSD.GOV.JO

02/6351366

02/6354645

DIR_JAR@MOSD.GOV.JO

6420015/02

6422453/02

DIR_AJL@MOSD.GOV.JO

االقليم

اسم

المحافظة
محافظة الكرك

محافظة الكرك

القضاء

اللواء

-

لواء قصبة الكرك

-

محافظة الكرك

-

محافظة الكرك

-

اقليم الجنوب

اسم المديرية/
الوزارة

مديرية التنمية االجتماعية/
الكرك

لواء االغوار

مديرية التنمية االجتماعية/

لواء المزار

مديرية التنمية

الجنوبية

الجنوبي

لواء القصر
لواء قصبة

محافظة الطفيلة

-

محافظة الطفيلة

-

لواء بصيراء

محافظة معان

-

لواء قصبة معان

محافظة معان

-

لواء البتراء

محافظة معان

-

لواء الشوبك

محافظة العقبة

-

لواء قصبة العقبة

الطفيلة

لواء االغوار الجنوبية

االجتماعية/المزار الجنوبي
مديرية التنمية

االجتماعية/القصر
مديرية التنمية االجتماعية/
الطفيلة

مديرية التنمية االجتماعية/
بصي ار

مديرية التنمية االجتماعية/
معان

مديرية التنمية االجتماعية/
البتراء

مديرية التنمية االجتماعية/
الشوبك

مديرية التنمية االجتماعية/
العقبة

الهاتف

الفاكس

البريد االلكتروني

2341147/03

2341146/03

DIR_KAR@MOSD.GOV.JO

2302599/03

2302733/03

DIR_GOS@MOSD.GOV.JO

2372732/03

2372532/03

2315349/03

2315903/03

DIR_SMA@MOSD.GOV
.

JO
DIR_QSR@MOSD.GOV
.

JO

2241055/03

2243982/03

2267405/03

2267064/03

2131985/03

2132293/03

2156284/03

2154012/03

2164108/03

2165189/03

2013777/03

2015292/03

DIR_TAF@MOSD.GOV.
JO

DIR_BES@MOSD.GOV.
JO

DIR_MEN@MOSD.GOV
.JO

DIR_BAT@MOSD.GOV.
JO

DIR_SHB@MOSD.GOV.
JO

DIR_AQB@MOSD.GOV.
JO

 .7مكاتب التنمية االجتماعية
االقليم

اسم المحافظة

القضاء

محافظة الزرقاء

قضاء بيرين

محافظة الزرقاء

قضاء الضليل

محافظة الزرقاء
قضاء االزرق
محافظة البلقاء

اقليم الوسط

محافظة البلقاء
محافظة البلقاء
محافظة مادبا
محافظة مادبا

محافظة العاصمة
محافظة عجلون

محافظة اربد

اقليم الشمال

-

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية االجتماعية/

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء ماحص

مديرية التنمية

الزرقاء
الزرقاء

الزرقاء

وفحيص

قضاء زي

لواء قصبة السلط

قضاء العارضة

لواء قصبة السلط

قضاء ماعين

لواء قصبة مادبا

-

لواء ذيبان

قضاء ام الرصاص

لواء الجيزه

-

لواء كفرنجة

-

لواء قصبة اربد

محافظة اربد

-

محافظة اربد

-

محافظة المفرق

قضاء ارحاب

محافظة المفرق

قضاء بلعما

محافظة المفرق

قضاء صبحا

محافظة المفرق

قضاء ام الجمال

محافظة المفرق

-

محافظة المفرق

قضاء ام القطين

محافظة المفرق

اللواء

اسم المديرية /الوزارة

قضاء حوشا

محافظة المفرق

قضاء السرحان

محافظة المفرق

قضاء الخالدية

االجتماعية/الزرقاء
الزرقاء

االجتماعية/الزرقاء

الوحدة االدارية

الهاتف

مكتب التنمية االجتماعية/بيرين

0796223811

مكتب التنمية االجتماعية/الضليل

46/1820648

مكتب التنمية االجتماعية/االزرق

46/1810218

مكتب التنمية االجتماعية

االجتماعية/السلط

الفحيص/ماحص

مديرية التنمية

مكتب التنمية االجتماعية /عالن

االجتماعية/السلط
مديرية التنمية

االجتماعية/السلط
مديرية التنمية االجتماعية/مادبا
مديرية التنمية

االجتماعية/ذيبان
مديرية التنمية

االجتماعية/الجيزه
مديرية التنمية

االجتماعية/عجلون

مكتب التنمية االجتماعية/العارضة
مكتب التنمية االجتماعية/ماعين
مكتب التنمية االجتماعية/بني حميدة

لواء االغوار
لواء االغوار

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب التنمية االجتماعية/ارحاب

لواء قصبة

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب التنمية االجتماعية/بلعما

لواء البادية

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب التنمية االجتماعية/صبحا

لواء البادية

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب التنمية االجتماعية/ام الجمال

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب التنمية االجتماعية/الرويشد

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب التنمية االجتماعية/ام القطين

المفرق
المفرق

الشمالية

الشمالية

لواء الرويشد
لواء البادية
الشمالية

لواء البادية

الشمالية الغربية
لواء البادية

الشمالية الغربية
لواء البادية

الشمالية الغربية

المفرق
المفرق

بادية الشمالية الشرقية
بادية الشمالية الشرقية
بادية الشمالية الشرقية

بادية الشمالية الشرقية
مديرية التنمية

االجتماعية/البادية الشمالية

مكتب التنمية االجتماعية/المشارع

مكتب التنمية االجتماعية/حوشا

الغربية

مديرية التنمية

االجتماعية/البادية الشمالية

مكتب التنمية االجتماعية /سما السرحان

الغربية

مديرية التنمية

االجتماعية/البادية الشمالية
الغربية

46/1214471

مكتب التنمية االجتماعية/كفرنجة

مديرية التنمية

الشمالية

46/1214482

42/5066875

مكتب التنمية االجتماعية/الكريمة

االجتماعية/الشونة الشمالية

46/1621711

مكتب التنمية االجتماعية  /ام الرصاص

مديرية التنمية االجتماعية/اربد

الشمالية

46/1614872

45/4400060

مكتب التنمية االجتماعية/كفر يوبا

االجتماعية/الشونة الشمالية

45/0721651

مكتب التنمية االجتماعية/الخالدية

42/7110165
42/5684121
42/5654105
42/5245178
42/5242466
42/5272488
42/5257461
42/5212247
42/5270245

42/5210482

42/5261160

42/5267118

محافظة الطفيلة
محافظة الطفيلة
محافظة الطفيلة
محافظة الطفيلة

محافظة الكرك

اقليم الجنوب

-

-

لواء قصبة

مديرية التنمية االجتماعية/

لواء قصبة

مديرية التنمية االجتماعية/

لواء قصبة

مديرية التنمية االجتماعية/

الطفيلة

الطفيلة

الطفيلة

الطفيلة

الطفيلة

الطفيلة

مديرية التنمية االجتماعية/

لواء بصي ار

بصي ار

مديرية التنمية االجتماعية/

-

لواء عي

محافظة الكرك

-

لواء القطرانة

محافظة الكرك

-

لواء فقوع

محافظة معان

-

لواء الحسينية

قضاء ايل

لواء قصبة معان

محافظة العقبة

-

لواء قصبة العقبة

محافظة العقبة

قضاء الديسة

لواء القويرة

محافظة العقبة

قضاء الديسة

لواء القويرة

محافظة معان

الكرك

مديرية التنمية االجتماعية/
الكرك

مديرية التنمية

االجتماعية/القصر
مديرية التنمية االجتماعية/
معان

مديرية التنمية االجتماعية/
معان

مديرية التنمية االجتماعية/
العقبة

مديرية التنمية االجتماعية/
العقبة

مديرية التنمية االجتماعية/
العقبة

41/2277115

مكتب التنمية االجتماعية/الحسا
مكتب التنمية االجتماعية/العيص

41/2264586

مكتب التنمية االجتماعية/عين البيضا

41/2250746

مكتب التنمية االجتماعية /القادسية

41/2274215

مكتب التنمية االجتماعية/عي

41/2150121

مكتب التنمية االجتماعية/القطرانة

41/2110480

مكتب التنمية االجتماعية /فقوع

41/2111421

مكتب التنمية االجتماعية/الحسينية

41/2172045

مكتب التنمية االجتماعية/ايل

41/2114474

مكتب التنمية االجتماعية/الريشة

41/2452528

مكتب التنمية االجتماعية/القويرة

41/2407245

مكتب التنمية االجتماعية/الديسة

41/2418801

 .4مراكز رعاية المتسولين
اسم المركز

مركز رعاية وتأهيل المتسولين مادبا
مركز رعاية وتأهيل المتسوالت الضليل

اسم المديرية /الوزارة

تلفاكس

مديرية التنمية االجتماعية /مادبا

8550428775

مديرية التنمية االجتماعية /الزرقاء

877064147

 .7مكاتب االصالح والتأهيل
اسم
االقليم

اسم المديرية/

القضاء

اللواء

محافظة العاصمة

-

القصبة

محافظة العاصمة

-

-

مديرية التنمية االجتماعية/

محافظة العاصمة

-

-

مديرية التنمية االجتماعية/

المحافظة

الوزارة
مديرية التنمية االجتماعية/
ناعور

شرق عمان

شرق عمان

اقليم الوسط

اقليم الجنوب

االصالح والتأهيل

مكتب الخدمة االجتماعية الجويدة

/مركز اصالح وتأهيل الجويدة ذكور
مكتب الخدمه االجتماعيه الجويدة/
مركز اصالح وتأهيل نساء

450128404

450121862

-

محافظة العاصمة

-

-

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب الخدمة االجتماعية الموقر1 /

450144024

محافظة العاصمة

-

-

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب الخدمه االجتماعيه الموقر2/

450144024

-

محافظة العاصمة

-

-

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب الخدمة االجتماعية /مركز

محافظة العاصمة

-

لواء الجيزة

مديرية التنمية االجتماعية/

الموقر
الموقر
ماركا

اصالح وتأهيل ماركا

0711216/45

محافظة الزرقاء

-

لواء الهاشمية

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب الخدمة االجتماعية مركز

461141574

-

محافظة الزرقاء

-

بيرين

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب الخدمة االجتماعية مركز

4711547161

-

محافظة الزرقاء

-

بيرين

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب الخدمة االجتماعية لمعالجة

4711547161

-

الزرقاء

اإلدمان بيرين

053921517

محافظة البلقاء

-

-

مديرية التنمية االجتماعية/

محافظة البلقاء

-

-

مديرية التنمية االجتماعية/

محافظة المفرق

-

لواء قصبة

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب الخدمة االجتماعية/مركز

محافظة اربد

-

لواء المزار

مديرية التنمية االجتماعية/

االجتماعية /مركز مكتب الخدمة

محافظة جرش

-

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب الخدمة االجتماعية /مركز

محافظة الطفيلة

-

لواء قصبة

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب الخدمة االجتماعية /مركز

محافظة العقبة

-

لواء قصبة

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب الخدمة االجتماعية/مركز أصال

محافظة الكرك

-

لواء قصبة

مديرية التنمية االجتماعية

مكتب الخدمة االجتماعية/مركز

محافظة معان

-

لواء قصبة

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب الخدمة االجتماعية/مركز

الجيزة

الهاشمية
الزرقاء

المفرق

الشمالي

لواء جرش

الطفيلة
العقبة

الكرك
معان

المفرق

المزار الشمالي
جرش

الطفيلة
العقبة

 /الكرك
معان

مكتب الخدمة االجتماعية  /مركز

450876855

0711216/45

البلقاء

الشمال

مكتب الخدمة االجتماعية ادارة مراكز

456711516

-

-

البلقاء

اقليم

الوحدة االدارية

الهاتف

الفاكس

اصالح وتأهيل السواقة

اصالح وتأهيل الزرقاء
اصالح وتأهيل بيرين

مكتب الخدمة االجتماعية /مركز
اصالح وتأهيل الرميمين

مكتب الخدمة االجتماعية /مركز
اصالح وتأهيل البلقاء

اصالح وتاهيل ام اللولو
االصالح والتاهيل/اربد
اصالح وتأهيل قفقفا

االصالح والتاهيل الطفيلة
وتأهيل

اصالح وتأهيل الكرك
اصالح وتأهيل معان

461121617

461011614

461644625

-

02/7201720

-

027020471

-

4775800511

5160506/42

032277400

-

032017406

-

412185051

-

412171164

412171168

.2مكاتب الخدمة االجتماعية  /نظارات األحداث
اسم

االقليم

المحافظة

القضاء

اللواء

-

لواء القويسمة

-

لواء القصبة

محافظة

العاصمة
محافظة

العاصمة

اقليم الوسط

محافظة مادبا

-

محافظة الزرقاء

-

محافظة الزرقاء

اقليم الشمال

اقليم الجنوب

محافظة المفرق

محافظة اربد

-

محافظة العقبة

-

محافظة معان

-

الوزارة
مديرية التنمية

مكتب الخدمة/نظارة

االجتماعية /شرق عمان

االحداث/مركز امن الزهور

مديرية التنمية

نظارة الفتيات/مركز امن

االجتماعية/غرب عمان

لواء قصبة

مديرية التنمية

مادبا

االجتماعية /مادبا

الحسين/عمان

نظارة االحداث/مديرية شرطة
مادبا

لواء قصبة

االجتماعية /الزرقاء

مديرية التنمية

االحداث/مركز امن الحسين

لواء الرصيفة

مديرية التنمية

مكتب الخدمة/نظارة االحداث/

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

الزرقاء

-

محافظة الطفيلة

اسم المديرية/

الوحدة االدارية

المفرق

اربد

العقبة

االجتماعية /المفرق

االجتماعية /اربد

االجتماعية /العقبة
مديرية التنمية

-

-

االجتماعية /الرصيفة

االجتماعية /معان
مديرية التنمية

-

االجتماعية/الطفيلة

مكتب الخدمة/نظارة

لواء الرصيفة

مكتب الخدمة /نظارة

احداث/مديرية شرطة المفرق
نظارة االحداث/مركز امن كفر
يوبا

مكتب الخدمة/نظارة

االحداث/مديرية شرطة العقبة
مكتب الخدمة /نظارة االحداث/
معان

الهاتف

الفاكس

0501174

-

06/464937

06/464937

05/3294030

-

05/3930795

4788574857
4788811106

4781461811

05/3982821
-

-

02/7314373

02/7143721

03/2090580

03/2090588

4772115561

-

مديرية شرطة معان
مديرية شرطة الطفيلة
نظارة االحداث

4776516185

.5مكاتب الخدمة االجتماعية  /شرطة األحداث
االقليم

اقليم

الوسط

اقليم
الشمال

اسم المحافظة

القضاء

اللواء

اسم المديرية /الوزارة

محافظة العاصمة

-

لواء القصبة

مديرية التنمية االجتماعية/غرب عمان

محافظة العاصمة

-

محافظة العاصمة

-

محافظة العاصمة

-

محافظة الزرقاء

-

محافظة الزرقاء

-

محافظة المفرق

-

محافظة اربد

-

لواء

القويسمة
لواء

القويسمة
لواء ماركا
لواء

الرصيفة
لواء قصبة
الزرقاء

لواء قصبة
المفرق

لواء قصبة
اربد

مديرية التنمية االجتماعية/شرق عمان

مديرية التنمية االجتماعية/شرق عمان

مديرية التنمية االجتماعية/ماركا
مديرية التنمية االجتماعية /الرصيفة
مديرية التنمية االجتماعية /الزرقاء

مديرية التنمية االجتماعية /المفرق

مديرية التنمية االجتماعية /اربد

الوحدة االدارية
قسم شرطة االحداث /شمال
عمان

مكتب الخدمة االجتماعية

قسم شرطة األحداث جنوب

الهاتف

الفاكس

06/5346709

-

4716851285

-

4711720572

عمان

مكتب الخدمة االجتماعية

قسم شرطة األحداث شرق

4718410680

-

عمان

مكتب الخدمةاالجتماعية/قسم

4714817671

-

مكتب الخدمة/قسم شرطة

4788811106

-

مكتب الخدمة/قسم شرطة

05/3984254

-

شرطة االحداث وسط عمان
االحداث/الرصيفة

االحداث/محافظة الزرقاء

مكتب الخدمة االجتماعية

قسم شرطة األحداث المفرق
مكتب الخدمة االجتماعية
قسم شرطة االحداث اربد

4788654101
4772211741

-

4777124641

-

اقليم

الجنوب

محافظة معان

-

محافظة الكرك

-

لواء قصبة
معان

لواء قصبة
الكرك

مديرية التنمية االجتماعية /معان

مديرية التنمية االجتماعية/الكرك

مكتب الخدمة االجتماعية

قسم شرطة االحداث معان
مكتب الخدمة االجتماعية

قسم شرطة االحداث الكرك

4772115561

4711651768

-

-

.0مكاتب مراقبي السلوك في محاكم االحداث
االقليم

اسم
المحافظة
محافظة

العاصمة
محافظة

إقليم الوسط

اقليم الشمال

اقليم الجنوب

العاصمة

اسم المديرية/

القضاء

اللواء

-

لواء ماركا

-

لواء ماركا

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

محافظة مادبا

-

محافظة الزرقاء

-

محافظة اربد

-

محافظة اربد

-

محافظة المفرق

-

محافظة جرش

-

محافظة عجلون

-

محافظة الطفيلة

-

محافظة الكرك

-

محافظة معان

-

محافظة العقبة

-

مادبا

لواء قصبة
الزرقاء

الوزارة
مديرية التنمية

االجتماعية/ماركا
االجتماعية/ماركا
االجتماعية /مادبا
مديرية التنمية
االجتماعية /الزرقاء

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

اربد

اربد

المفرق

جرش

عجلون

الطفيلة

الكرك

معان

العقبة

االجتماعية /اربد

االجتماعية /اربد

االجتماعية /المفرق

االجتماعية /جرش

االجتماعية/عجلون

االجتماعية /الطفيلة

االجتماعية /الكرك

االجتماعية /معان

االجتماعية /العقبة

الوحدة االدارية
مكتب مراقب السلوك

/محكمة احداث /عمان
محكمة امن الدولة
مكتب مراقب السلوك

/محكمة احداث مادبا
مكتب مراقب السلوك
/محكمة أحداث
الزرقاء
مكتب مراقبب السلوك
/قصر العدل اربد

الهاتف

الفاكس

06/5054394

06/5054352

4717228280

-

05/3294070
1186442/46

4716875182

05/3294073

46/1186440

02/7200030

02/7200030

02/7242258

02/7242258

السلوك/محكمة احداث

02/6212108

02/6231265

السلوك/محكمة احداث

4772165611

5160506/42

السلوك/محكمة احداث

02/6422045

02/6231265

السلوك/محكمة احداث

03/2241985

03/2241985

03/2341054

03/2341050

مكتب مراقب السلوك
/محكمة احداث/اربد
مكتب مراقب
المفرق

مكتب مراقب
جرش

مكتب مراقب
عجلون

مكتب مراقب
الطفيلة

مكتب مراقب السلوك /
قصر العدل الكرك
مكتب مراقب
السلوك/محكمة احداث
معان

مكتب مراقب

السلوك/محكمة احداث
العقبة

03/2112501

03/2015874

03/2132349

03/2015873

.9دور تربية وتأهيل ورعاية األحداث /ودور حماية المرأة
االقليم

اسم المحافظة

القضاء

اللواء

محافظة العاصمة

-

لواء القصبة

محافظة العاصمة

محافظة العاصمة

محافظة العاصمة

اقليم

محافظة مادبا

-

لواء ماركا

-

لواء ماركا

-

-

-

-

االجتماعية/شرق

دار كرامة

06/4772289

06/4704778

مديرية التنمية

دار تربية وتاهيل

الوزارة

مديرية التنمية
عمان

االجتماعية/ماركا

االحداث/عمان

مديرية التنمية

دار الوفاق

االجتماعية/ماركا
مديرية التنمية

االجتماعية/غرب
عمان

مديرية التنمية

االجتماعية /مادبا

الوسط
محافظة الزرقاء
محافظة الزرقاء

-

-

لواء الرصيفة

لواءالرصيفة

محافظة العاصمة
لواء القصبة

محافظة الزرقاء

اقليم الشمال

اسم المديرية/

الوحدة االدارية

الهاتف

الفاكس

-

لواءالرصيفة

محافظة اربد

-

لواء قصبة اربد

محافظة اربد

-

لواء قصبة اربد

محافظة اربد

-

لواء قصبة اربد

مديرية التنمية

االجتماعية /الرصيفة
مديرية التنمية

االجتماعية /الرصيفة
مديرية التنمية

االجتماعية/شرق
عمان

مديرية التنمية

االجتماعية /الرصيفة
مديرية التنمية

االجتماعية /اربد
مديرية التنمية

االجتماعية /اربد
مديرية التنمية

االجتماعية /اربد

االسري/عمان
دار تأهيل واستضافة
النساء امنة
دار تربية وتأهيل

االحداث /مادبا(-10
 )18سنة
دار تربية

االحداث/الرصيفة
دار تربية وتأهيل

الفتيات  /الرصيفة

45/6461126

45/0888746

6211746

4778057418

05/3750782

05/3740952

06/5051904

45/0811116
45/0811110
-

4778056125
-

05/3743799

05/3741213

دار االمل لرعاية

أطفال نزيالت مركز
اصالح وتأهيل

45/0121862

450121862

الجويدة نساء
دار رعاية

الفتيات/الرصيفة
دار الوفاق

05/3743667
42/7041046

05/3743913

02/7402611

االسري/اربد

02/7401405

اربد للفئة العمرية من

02/7258612

02/7258612

اربد للفئة العمرية من

42/7276251

02/7247293

دار تربية االحداث
( )18-15سنة

دار تأهيل االحداث
( )18-15سنة

.18مكاتب الخدمة االجتماعية  /حماية األسرة
االقليم

اقليم

الوسط

اقليم

الشمال

اقليم

الجنوب

اسم المديرية/

اسم المحافظة

القضاء

اللواء

محافظة العاصمة

-

لواءالقصبة

محافظة العاصمة

-

لواء القويسمة

محافظة العاصمة

-

لواء القويسمة

محافظة العاصمة

-

لواء القويسمة

االجتماعية /شرق

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

محافظة البلقاء

-

محافظة الزرقاء

-

محافظة الزرقاء

-

محافظة الزرقاء

-

محافظة مادبا

-ا

محافظة اربد

-

لواء قصبة اربد

محافظة اربد

-

لواء الكورة

محافظة المفرق

-

محافظة المفرق

-

محافظة جرش

-

محافظة عجلون

-

محافظة الكرك

-

محافظة العقبة

-

محافظة معان

-

محافظة الطفيلة

-

السلط

الزرقاء
الزرقاء

لواء الرصيفة
لواء قصبة
مادبا

لواء قصبة
المفرق

لواء قصبة
المفرق

الوزارة

مديرية التنمية

االجتماعية/غرب
عمان

مديرية التنمية

االجتماعية /شرق
عمان

مديرية التنمية

االجتماعية /شرق
عمان

مديرية التنمية
عمان

االجتماعية /السلط
االجتماعية /الزرقاء

الوحدة االدارية
مكتب الخدمة االجتماعية/قسم
حماية االسرة/شمال عمان

مكتب الخدمة االجتماعية/إدارة
حماية االسرة/وسط عمان

مكتب الخدمة /قسم حماية
االسرة/جنوب عمان

مكتب الخدمة /قسم حماية
االسرة/شرق عمان

مكتب الخدمة االجتماعية/قسم
حماية االسرة/البلقاء

مكتب الخدمة االجتماعية/حماية
االسرة الزرقاء

مكتب الخدمة االجتماعي/حماية

االجتماعية /الزرقاء

االسرة مخيم االزرق

مديرية التنمية

مكتب الخدمة االجتماعية/قسم

االجتماعية /الرصيفة

حماية االسرة /الرصيفة

مديرية التنمية

مكتب الخدمة االجتماعية/قسم

االجتماعية /مادبا
مديرية التنمية

االجتماعية /اربد
مديرية التنمية

حماية االسرة /مادبا

مكتب الخدمة االجتماعية/حماية
االسرة اربد

مكتب الخدمة االجتماعية /حماية

االجتماعية /الكورة

االسرة/غرب اربد

مديرية التنمية

مكتب الخدمة االجتماعية /حماية

االجتماعية /المفرق
مديرية التنمية

االجتماعية/البادية
الشمالية الغربية

االسرة المفرق

مكتب الخدمة االجتماعية /حماية
مخيم الزعتري

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

مكتب الخدمة االجتماعية /حماية

الكرك

االجتماعية /الكرك

االسرة الكرك

جرش

عجلون

االجتماعية /جرش
االجتماعية /عجلون

االسرة  /عجلون

لواء قصبة

مديرية التنمية

مكتب الخدمة االجتماعية /حماية

لواء قصبة

مديرية التنمية

الطفيلة

06/4902308

05/3533701
46/1861066

مكتب الخدمة االجتماعية /حماية

االسرة/معان

مكتب الخدمة االجتماعية /حماية
االسرة الطفيلة

-

-

06/0121008

05/3533701
1866547/46

4711488616

-

05/3616425

05/3616425

05/3251058

46/1202141

02/7260929

42/7262076

42/5621268

42/5624058

42/5211867

42/5212241

4718551274

-

مكتب الخدمة االجتماعية /حماية

لواء قصبة

االجتماعية /الطفيلة

4785160118

42/5004020

االسرة/جرش

مديرية التنمية

معان

4772125001

مكتب الخدمة االجتماعية /حماية

االجتماعية /العقبة
االجتماعية /معان

06/6612181

06/6612181

5164272/42

االسرة العقبة

العقبة

الهاتف

الفاكس

4775671502
4772481121

5160506/42
5004020/42

03/2386084

41/2161241

41/2464117

41/2464115

41/2111111

41/2111111

03/2250624

03/2250624

.11الوحدات االدارية التابعة لمديرية االسرة والحماية
االقليم

اقليم الوسط

اسم
المحافظة

القضاء

محافظة

لواء

-

العاصمة
محافظة

القصبة
لواء

-

العاصمة
محافظة

قصبة
عمان
لواء

-

العاصمة
محافظة

القصبة

-

العاصمة

اقليم الشمال

اللواء

محافظة اربد

لواء ماركا
لواء

قصبة

-

اربد

اسم المديرية/
الوزارة
مديرية التنمية

االجتماعية/غرب
عمان

مديرية التنمية

االجتماعية /شرق
عمان

مديرية التنمية

االجتماعية/غرب
عمان

مديرية التنمية

االجتماعية/ماركا
مديرية التنمية

االجتماعية /اربد

الوحدة االدارية

الهاتف

دار رعاية الفتيان/شفا

5231408/06

بدران

مؤسسة الحسين
االجتماعية

مبنى الرعاية الالحقة/
بيت اليافعات

دار رعاية االطفال /
عمان

دار الحنان/اربد

4718617741
06/4771841

4775514888
5411119

0797055740
5059176

4711081871
02/7100763

4772115625

الفاكس
5231408/06

0780626

5516153

6451801

02/7100753

 .21مراكز االشخاص ذوي االعاقة التابعة للوزارة
االقليم

اسم

المحافظة
محافظة

العاصمة
محافظة

العاصمة
محافظة

العاصمة

اقليم الوسط

القضاء

اللواء

-

لواء القصبة

-

-

محافظة البلقاء

قضاء زي

محافظة البلقاء

-

محافظة البلقاء

-

محافظة الزرقاء

-

محافظة الزرقاء

-

محافظة الزرقاء

-

محافظة الزرقاء
محافظة الزرقاء

لواء

القويسمة
لواء سحاب

اسم المديرية/
الوزارة

مديرية التنمية

االجتماعية/غرب
عمان

مديرية التنمية

االجتماعية /شرق
عمان
مديرية التنمية

مركز المدينة الشامل للخدمات
النهارية الدامجة

مركز عمان الشامل للخدمات
النهارية الدامجة

مركز سحاب الشامل للخدمات

االجتماعية/سحاب

النهارية الدامجة

لواء قصبة

مديرية التنمية

االجتماعية /السلط

مركز زي الشامل للخدمات
النهارية الدامجة

لواء دير

مديرية التنمية

مركز تل المنطح الشامل

السلط

عال

لواء عين

الباشا

لواء

االجتماعية /دير عال
مديرية التنمية

االجتماعية /عين
الباشا

مديرية التنمية

للخدمات النهارية الدامجة
مركز عين الباشا الشامل

053613847
053744329

053744329

مركز الضليل للرعاية والتأهيل

053824065

053824065

مركز الزرقاء الشامل للخدمات

461111612

لواء
لواء

الضليل

لواء قصبة
الزرقاء

مديرية التنمية

-

لواء قصبة

مديرية التنمية

الزرقاء

االجتماعية /الزرقاء
االجتماعية /الزرقاء

053570706

053570706

053613847

مركز الرصيفة الشامل

مديرية التنمية

الرصيفة

053511483

053511483

053615530

مركز حطين الشامل للخدمات

مديرية التنمية

4020847

4020847

053615530

للخدمات النهارية الدامجة

الرصيفة
الرصيفة

4750883

4750883

4777110122

االجتماعية /الرصيفة
االجتماعية /الرصيفة

6161451

5153036

456171521

للخدمات النهارية الدامجة

االجتماعية /الرصيفة

قضاء

الوحدة االدارية

الهاتف

الفاكس

النهارية الدامجة

مركز االمل الجديد لرعاية
لمتعددي االعاقات

النهارية الدامجة

461111612

محافظة اربد

-

محافظة اربد

-

محافظة اربد

-

محافظة اربد

-

محافظة اربد

-

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

اربد

االجتماعية /اربد

اربد

لواء الكورة
لواء

الوسطية

اقليم الشمال

الشمالية

محافظة المفرق

-

محافظة المفرق

-

محافظة المفرق

-

محافظة
عجلون

اقليم الجنوب

لواء األغوار

-

لواء البادية
الشمالية
لواء

مديرية التنمية

االجتماعية /االشونة
الشمالية

مديرية التنمية

االجتماعية /بادية
الشمالية الشرقية
مديرية التنمية

مركز المشارع للخدما النهارية
الدامجة

مركز الصالحية الشامل

للخدمات النهارية الدامجة
مركز الرويشد الشامل

لواء قصبة

مديرية التنمية

محافظة العقبة
محافظة العقبة

-

محافظة الطفيلة

-

جرش
معان

لواء قصبة
العقبة

لواء قصبة
الطفيلة

االجتماعية /عجلون
االجتماعية /جرش

االجتماعية/البتراء

النهارية الدامجة

االجتماعية /العقبة
مديرية التنمية

مركز العقبة الشامل الشامل

االجتماعية /العقبة

للخدمات النهارية الدامجة

االجتماعية /الطفيلة

مركز الطفيلة للرعاية والتأهيل

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء االغوار
الجنوبية

مركز القويرة الشامل للخدمات
النهارية الدامجة

لواء قصبة

الكرك

مركز معان الشامل للخدمات

مديرية التنمية

مديرية التنمية

الكرك

مركز جرش للرعاية والتأهيل

مركز البتراء الشامل للخدمات

لواء قصبة

الطفيلة

مركز عجلون الشامل

للخدمات النهارية الدامجة

االجتماعية /معان

مديرية التنمية

الطفيلة

النهارية الدامجة

النهارية الدامجة

مديرية التنمية

االجتماعية /الطفيلة

االجتماعية /الطفيلة

االجتماعية /الكرك

االجتماعية /الكرك
مديرية التنمية

االجتماعية /لواء
االغوار الجنوبية

4787411656

4711125001

لواء قصبة

االجتماعية/المفرق

5624112/42

026520130

للخدمات النهارية الدامجة

مديرية التنمية

عجلون

-

محافظة الكرك

االجتماعية /الوسطية

027243643

027243643

427141861

لواء قصبة

لواء القويرة

-

مديرية التنمية

مركز الوسطية الشامل

مديرية التنمية

المفرق

محافظة معان

محافظة الكرك

االجتماعية /الكورة

النهارية الدامجة

لواء قصبة

-

-

مركز الكورة الشامل للخدمات

مديرية التنمية

لواء البتراء

محافظة الكرك

الدامجة

مركز المفرق الشامل للخدمات

محافظة معان

-

الشامل للخدمات النهارية

الرويشد

-

محافظة الطفيلة

مركز التأهيل والتشغيل المهني

االجتماعية/المفرق

محافظة جرش

-

مديرية التنمية

النهارية الدامجة

للخدمات النهارية الدامجة

-

محتفظة الطفيلة

االجتماعية /اربد

مركز اربد الشامل للخدمات

027245927

027245927

425654861

0779575143

427141860

-

-

0795818279

-

026231203

026231203

0772083923
5051778/42
026350169

4778056105

5160506/42

032131449

032131449

0772084980

-

032047226

032047226

032016246

-

032241055

032241055

مركز الطفيلة الشامل للخدمات
النهارية الدامجة

مركز الحسا الشامل للخدمات
النهارية الدامجة

مركز القطرانة الشامل

للخدمات النهارية الدامجة
مركز الكرك للرعاية والتأهيل
مركز البوتاس الشامل

للخدمات النهارية الدامجة

4777107000

-

032394177

032394177

032380905

032380905

4711181482

.21مراكز تنمية المجتمع المحلي التي تديرها الوزارة (القطاع الحكومي)
االقليم

المحافظة

محافظة العاصمة

القضاء
-

لواء ناعور

-

لواء القويسمه

-

لواء القويسمه

-

وادي السير

قضاء الموقر

لواء الموقر

قضاء ام
الرصاص

لواء الجيزه

قضاء زي
قضاء عيرا
ويرقا

اقليم الوسط
محافظة البلقاء

محافظة الزرقاء

اللواء

-

االجتماعية /ناعور

مديرية التنمية

االجتماعية /شرق عمان

مديرية التنمية

االجتماعية /شرق عمان

مديرية التنمية االجتماعية

/وادي السير

مديرية التنمية

االجتماعية/الموقر

مديرية التنمية
االجتماعية/الجيزه

لواء قصبة

مديرية التنمية

لواء قصبة

مديرية التنمية

السلط

السلط

لواء دير عال

االجتماعية/السلط

االجتماعية/السلط

مديرية التنمية

االجتماعية/دير عال

-

لواء دير عال

-

لواءالشونة

مديرية التنمية

-

لواء الهاشمية

الجنوبية

لواء قصبة

مادبا

محافظة مادبا

قضاء العريض

قضاء المنشية

اقليم الشمال

مديرية التنمية

مديرية التنمية

-

محافظة المفرق

المديرية

قضاء دير
الكهف

-

لواء ذيبان

لواء قصبة
المفرق

لواء البادية
الشمالية

لواء الرويشد

االجتماعية/دير عال

االجتماعية /الشونة
الجنوبية

مديرية التنمية

االجتماعية/الهاشمية

مديرية التنمية

االجتماعية/مادبا

مديرية التنمية

االجتماعية/ذيبان

مديرية التنمية

االجتماعية/المفرق

مديرية التنمية

االجتماعية/البادية
الشمالية الشرقية

مديرية التنمية

االجتماعية/البادية
الشمالية الشرقية

الوحدة االدارية
مركز تنمية المجتمع
المحلي  /ناعور

مركز تنمية المجتمع
المحلي  /ام نواره

مركز تنمية المجتمع

المحلي  /اسكان الطيبة
مركز تنمية المجتمع

المحلي  /البصة وعراق

االمير

الهاتف

الفاكس

6726688

6726688

0778861

0778861

4715656786

-

45/6081111

6081111

مركز تنمية المجتمع

المحلي  /الملكة رانيا
العبداهلل لتكنولوجيا

0464207

0464207

المعلومات

مركز تنمية المجتمع
المحلي  /ام الرصاص
مركز تنمية المجتمع
المحلي  /عالن

مركز تنمية المجتمع
المحلي  /عي ار ويرقا

مركز تنمية المجتمع
المحلي  /ضرار

مركز تنمية المجتمع
المحلي /تل المنطح

مركز تنمية المجتمع
المحلي  /الكرامه

مركز تنمية المجتمع

المحلي  /قرى بني هاشم

مركز تنمية المجتمع

المحلي /جنوب مادبا
مركز تنمية المجتمع
المحلي  /جبل بني

45/4400060

45/4400060

46/1614086

46/1614086

46/1621401

46/1621401

46/1674261

46/1674261

46/1674511

46/1674511

46/1616170

46/1616170

46/1800216

46/1800216

46/1204868

46/1204868

46/1214471

46/1214471

حميدة
مركز تنمية المجتمع

المحلي  /منشية بني
حسن

مركز تنمية المجتمع

المحلي  /دير الكهف
مركز تنمية المجتمع
المحلي  /الرويشد

42/5214021

42/5214021

42/5278441

42/5278441

42/5212247

-

-

لواء الكوره

محافظة اربد

-

-

اقليم الشمال

محافظة عجلون

لواء الرمثا

مديرية التنمية

االجتماعية/الكوره

مديرية التنمية
االجتماعية/الرمثا

المحلي  /جديتا

مركز تنمية المجتمع
المحلي  /الطره
مركز تنمية المجتمع

لواء قصبة

عجلون

مركز تنمية المجتمع

المحلي  /عنجرة

االجتماعية/عجلون

عرجان

مركز تنمية المجتمع

مركز تنمية المجتمع
المحلي  /برما

قضاء برما
محافظة جرش

جرش

االجتماعية/جرش

-

مديرية التنمية

االجتماعية/القصر

-

-

المحلي  /محي

لواء المزار

مديرية التنمية

االجتماعية/المزار
الجنوبي

مركز تنمية المجتمع

المحلي  /فرى الخرشه

-

مركز تنمية المجتمع

-

مركز تنمية المجتمع

محافظة الطفيله

مركز تنمية المجتمع
مركز تنمية المجتمع

الجنوبي

اقليم الجنوب

المحلي  /الموجب

المحلي  /قرى الحمايده

-

محافظة الكرك

مركز تنمية المجتمع

مركز تنمية المجتمع
لواءالقصر

المحلي  /الطيبه

المحلي /العيص

لواء قصبة
الطفيله

مديرية التنمية

االجتماعية/الطفيله

قضاء الجفر

محافظة معان

قضاء المريغة

مركز تنمية المجتمع

المحلي  /العين البيضا
مركز تنمية المجتمع

المحلي  /جرف الدراويش
لواء بصي ار

مديرية التنمية

االجتماعية/بصي ار

مركز تنمية المجتمع
المحلي  /القادسية

مركز تنمية المجتمع
لواء قصبة

معان

42/5054111

42/5054111

42/5001801

42/5001801

42/5174214

42/5174214

مديرية التنمية

المحلي  /النسيم

قضاء الموجب

42/7154888

42/7154888

مديرية التنمية

المحلي  /الروابي

لواء قصبة

42/5644818

42/5644811

مديرية التنمية

االجتماعية/معان

المحلي  /الجفر
مركز تنمية المجتمع
المحلي  /المريغة

42/5101670

42/5101670

41/2114116

41/2114116

41/2111421

41/2111421

41/2111176

41/2111176

41/2114425

41/2114425

2158621

2158621

41/2264586

41/2264586

41/2250746

41/2250746

41/2271121

41/2271121

41/2274215

41/2274215

41/2111086

41/2111086

41/2111857

41/2111857

.41مراكز تنمية المجتمع المحلي التي تديرها الوزارة (المسلمة لجمعيات)
االقليم

المحافظ
ة

الق
ض
اء

الوحدة االدارية  /مراكز مسلمة لجمعيات
اللواء

المديرية

اسم المركز
مركز تنمية المجتمع المحلي

 /المستندة

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /شرق الوحدات ()1

.
-

لواء
القويسمة

مديرية التنمية
االجتماعية /شرق
عمان

-

لواء
القصبة

مديرية التنمية
االجتماعية
/غرب عمان

لواء ماركا

مديرية التنمية
االجتماعية/
ماركا

لواء قصبة
الزرقاء

مديرية التنمية
االجتماعية
/الزرقاء

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /شرق الوحدات ()2

مركز تنمية المجتمع المحلي
 /الجوفه
مركز تنمية المجتمع المحلي

 /حي المحاسره

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /حي اللوزية

محافظة
العاصمة

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /سفح النزهه

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /حي األمير حسن

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /سفح الهاشمي

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /أم نوارة2

اقليم الوسط

-

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /المرقب

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /ام نوارة 0

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /همالن

مركز تنمية المجتمع المحلي

الجمعية
ايادي الخير والعطاء
الخيرية
عندي حلم للمبادرات
االنسانية
مخيم الوحدات الخيرية
مراكز التنمية والتطوير
الخيرية
العمل والتطوير
المجتمعي الخيرية
العبيدية الخيرية
المجلس الدنماركي
لالجئين
مراكز التنمية والتطوير
الخيرية
األسر التنموية الخيرية

الهاتف
9309777970
9300473979
9302020490
9300970970
9320970040
9303022220
9329000709
9300970970
9034009972

أم نواره الخيرية

9300909432

شرق عمان الخيرية
التنموية

9300703997

الشورى الخيرية
االردنية لذوي
االحتياجات الخاصة

9300499793
9300722472

المنارة للتنمية االجتماعية

9333339929

وادي القطار

9300747204

مركز تنمية المجتمع المحلي

رعاية شؤون االسرة
الخيرية

9300707700
9304473330

مركز تنمية المجتمع المحلي

إسكان جبل طارق للتنمية
االجتماعية

9304333399
9320033709

مركز هيا الثقافي

9334799303

العامرية للتنمية
االجتماعية

9329329997

جمعية الطفايلة للرعاية االجتماعية

9300297099

 /المنارة

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /وادي القطار
 /جناعة

 /جبل األمير طارق

مركز تنمية المجتمع المحلي

محافظة
الزرقاء

 /النقب

لواء
الرصيفه

مديرية التنمية
االجتماعية
/الرصيفه

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /الرصيفة

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /ياجوز

لواء عين
الباشا

مديرية التنمية
االجتماعية /عين
الباشا

-

لواء قصبة
السلط

مديرية التنمية
االجتماعية/
السلط

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /مغاريب السلط

السلط االسالمية الخيرية

-

لواء قصبة
اربد

-

لواء الطيبه

-

لواء
االغوار
الشمالية

مديرية التنمية
االجتماعية /اربد
مديرية التنمية
االجتماعية/
الطيبه
مديرية التنمية
االجتماعية/
االغوار الشمالية

مركز تنمية المجتمع المحلي

الجمعية الخيرية للتطوير
الحضري

-

لواء
الشوبك

مديرية التنمية
االجتماعية/
الشوبك

-

لواء البترا

مديرية التنمية
االجتماعية /البترا

قصبة
معان

مديرية التنمية
االجتماعية /معان

لواء قصبة
العقبة

مديرية التنمية
االجتماعية/
العقبة

محافظة
البلقاء

محافظة
اقليم الشمال
اربد

محافظة
معان

مركز تنمية المجتمع المحلي

اقليم

الجنوب

 /عين الباشا

 /بيت راس

محافظة
العقبة

9333707703

9333779739

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /صما

الطلبة وأبناء الشهداء

9333777300

شرحبيل بن حسنه

9320009000

الزبيرية للتنمية
االجتماعية

9333024940

اقليم البترا التنموي
السياحي

9300979000

المجلس الدنماركي
لشؤون الالجئين

9320977477

جمعية الهالل االحمر
االردني

9303929394

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /كريمه

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /حمزه

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /ام صيحون

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /معان

مركز تنمية المجتمع المحلي

-

عين الباشا الخيرية

9320209302

 /البلدة القديمة

مركز تنمية المجتمع المحلي

 /الشالله

جمعية تناغم الخيرية

9309709793

