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 محافظة العاصمة /منطقة العبدلي/لواء قصبة عمان

 www.mosd.gov.jo وزارة: ــــــــــروني لمــــــع االلكتــــالموق  5679961س ـــــــــــفاك   5679327ف:ـــــــــــهات 

 االجتماعية.األردن-التنمية-موقع.وزارة العربي:االلكتروني النطاق اسم 

 الرقم الفرعي اسم المديرية/ الوزارة الرقم الفرعي اسم المديرية/ الوزارة

 113او  199 مديرية االحداث واالمن المجتمعي 714او  773او  777 مكتب الوزير

 318أو  321 ير المؤسسيمديرية التطو   233او  224او  605 مكتب االمين العام

 506أو  555 مديرية سجل  الجمعيات 438او  529 مكتب امين عام سجل الجمعيات

149او  184 مديرية الموارد البشرية  215أو  216 وحدة الرقابة الداخمية 

336او  399 مديرية االسرة والحماية  517او  505 مديرية صندوق دعم الجمعيات 

211او  204 ي االعاقومديرية شؤون االشخاص ذو   181او  222 وحدة خدمة الجميور 

300او  339 مديرية الجمعيات  330او  333 مديرية تعزيز االنتاجية والحد من الفقر 

180أو  111 مديرية الموارد المالية  129او  144 مديرية الشؤون االدارية 

410أو  601 مديرية الشؤون القانونية  440 تيجياتمديرية السياسات واالسترا 

503او  515 مديرية االبنية والمساكن  06/5054250 وحدة مكافحة التسول 

404او  401 مديرية االتصال    
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 الوحدات االدارية الميدانية:  .2

اسم  االقميم
اسم المديرية/  المواء القضاء المحافظة

 البريد االلكتروني الفاكس الهاتف الوزارة

 اقميم الوسط

محافظة 
 القصبة لواء - مةالعاص

مديرية التنمية 
 DIR_WAM@MOSD.GOV 06/4657825 06/4658230 االجتماعية/غرب عمان

محافظة 
 العاصمة

- 
مديرية التنمية االجتماعية/  لواء القويسمة

 شرق عمان
06/4756638 
06/4737861 06/4745129 DIR_EAM@MOSD.GOV 

محافظة 
 العاصمة

- 
 مديرية التنمية االجتماعية/ لواء الموقر

 الموقر
06/4050263 06/4050109 DIR_MBA@MOSD.GOV 

محافظة 
 العاصمة

- 
مديرية التنمية االجتماعية/  لواء ناعور

 DIR_NAR@MOSD.GOV 06/5728536 06/5727305 ناعور

محافظة 
 العاصمة

- 
مديرية التنمية  لواء الجيزة

 االجتماعية/الجيزة
06/4461091 06/4461091 DIR_GEZ@MOSD.GOV 

افظة مح
 العاصمة

- 
 لواء ماركا

مديرية التنمية 
 DIR_MAR@MOSD.GOV 06/4874876 06/4874876 االجتماعية/ماركا

محافظة 
 العاصمة

- 
مديرية التنمية االجتماعية/  لواء وادي السير

 DIR_WAS@MOSD.GOV 06/5863799 06/5817637 وادي السير

محافظة 
 العاصمة

- 
 لواء سحاب

مديرية التنمية 
 dir_sab@mosd.gov 06/4023329 06/4023319 جتماعية/سحاباال

لواء قصبة  - محافظة البمقاء
 السمط

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 السمط

05/3554945 
05/3555235 05/3554947 DIR_SAL@MOSD.GOV 

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء دير عال - محافظة البمقاء
 دير عال

05/3571754 05/3571753 DIR_DAL@MOSD.GOV 

لواء الشونة  - محافظة البمقاء
 الجنوبية

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 DIR_SSH@MOSD.GOV 05/3581586 05/3581132 الشونة الجنوبية

مديرية التنمية  لواء عين الباشا - محافظة البمقاء
 DIR_BASH@MOSD.GOV 06/4725251 06/4725251 االجتماعية/عين الباشا

 - قاءمحافظة الزر 
لواء قصبة 

 الزرقاء
مديرية التنمية االجتماعية/ 

 dir_zrq@MOSD.GOV 05/3966404 05/3981312 الزرقاء

 لواء الرصيفة - محافظة الزرقاء

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 الرصيفة

 
 

05/3744309 05/3744192 DIR_RES@MOSD.GOV 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

اسم  االقميم
لمديرية/ اسم ا المواء القضاء المحافظة

 البريد االلكتروني الفاكس الهاتف الوزارة

 اقميم الوسط
مديرية التنمية  الياشميةلواء  - محافظة الزرقاء

 DIR_HASH@MOSD.GOV 05/3811829 05/3813975 االجتماعية/الياشمية

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء قصبة مادبا - محافظة مادبا
 DIR_MAD@MOSD.GOV 05/3246872 05/3244068 مادبا

 
مديرية التنمية االجتماعية/  لواء ذيبان - محافظة مادبا

 ذيبان
05/3206012 05/3206543 DIR_THE@MOSD.GOV 

 

اسم  االقميم
 المحافظة

اسم المديرية/  المواء القضاء
 الوزارة

 البريد االلكتروني الفاكس الهاتف

 اقميم الشمال

 لواء قصبة اربد - محافظة اربد
ة التنمية االجتماعية/ مديري

 DIR_IRB@MOSD.GOV 7242618/02 7242263/02 اربد

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء الرمثا - محافظة اربد
 DIR_RAM@MOSD.GOV 7383184/02 7384368/02 الرمثا

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء بني كنانة - محافظة اربد
 بني كنانو

7585234/02 7585558/02 DIR_BKN@MOSD.GOV 

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء الكورة - محافظة اربد
 DIR_KOR@MOSD.GOV 6521682/02 6521047/02 الكورة

لواء االغوار  - محافظة اربد
 الشمالية

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 الشونة الشمالية

6580341/02 6587158/02 DIR_NSH@MOSD.GOV 

 واء المزار الشماليل - محافظة اربد
مديرية التنمية االجتماعية/ 

 DIR_NMA@MOSD.GOV 7034329/02 7031141/02 المزار الشمالي

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء الطيبة - محافظة اربد
 DIR_TAB@MOSD.GOV 7330978/02 7339340/02 الطيبة

 بني عبيدلواء  - محافظة اربد
مديرية التنمية 

 DIR_BOD@MOSD.GOV 7012412/02 7012412/02 /بني عبيداالجتماعية

مديرية التنمية  الوسطيةلواء  - محافظة اربد
 DIR_WST@MOSD.GOV 7305376/02 7306237/02 االجتماعية/الوسطية

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء قصبة المفرق - محافظة المفرق
 المفرق

6233097/02 6233649/02 DIR_MAF@MOSD.GOV 

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء البادية الشمالية - محافظة المفرق
 DIR_ENB@MOSD.GOV 6282380/02 6282380/02 بادية الشمالية الشرقية

لواء البادية الشمالية  - محافظة المفرق
 الغربية

مديرية التنمية 
االجتماعية/البادية 

 الشمالية الغربية
6282381/02 6230418/02 DIR_WNB@MOSD.GOV 

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء قصبة جرش - محافظة جرش
 DIR_JAR@MOSD.GOV 6351366/02 6354645/02 جرش



مديرية التنمية االجتماعية/  لواء قصبة عجمون - محافظة عجمون
 DIR_AJL@MOSD.GOV 6422453/02 6420015/02 عجمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 االقميم

اسم 
اسم المديرية/  المواء القضاء المحافظة

 البريد االلكتروني الفاكس الهاتف الوزارة

 اقميم الجنوب

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء قصبة الكرك - محافظة الكرك
 الكرك

2341147/03 2341146/03 DIR_KAR@MOSD.GOV 

 محافظة الكرك

 
 
- 

 

لواء االغوار 
 الجنوبية

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 DIR_GOS@MOSD.GOV 2302733/03 2302599/03 جنوبيةلواء االغوار ال

لواء المزار  - محافظة الكرك
 الجنوبي

مديرية التنمية 
 DIR_SMA@MOSD.GOV 2372532/03 2372732/03 االجتماعية/المزار الجنوبي

مديرية التنمية  لواء القصر - محافظة الكرك
 DIR_QSR@MOSD.GOV 2315903/03 2315349/03 االجتماعية/القصر

 - محافظة الطفيمة
لواء قصبة 

 الطفيمة
مديرية التنمية االجتماعية/ 

 DIR_TAF@MOSD.GOV 2243982/03 2241055/03 الطفيمة

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء بصيراء - محافظة الطفيمة
 DIR_BES@MOSD.GOV 2267064/03 2267405/03 بصيرا

ة التنمية االجتماعية/ مديري لواء قصبة معان - محافظة معان
 معان

2131985/03 2132293/03 DIR_MEN@MOSD.GOV 

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء البتراء - محافظة معان
 DIR_BAT@MOSD.GOV 2154012/03 2156284/03 البتراء

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء الشوبك - محافظة معان
 الشوبك

2164108/03 2165189/03 DIR_SHB@MOSD.GOV 

 لواء قصبة العقبة - محافظة العقبة
مديرية التنمية االجتماعية/ 

 DIR_AQB@MOSD.GOV 2015292/03 2013777/03 العقبة

     



 

 

 

 

 

 

 مكاتب التنمية االجتماعية  .3
 
 

 االقميم
 الهاتف الوحدة االدارية اسم المديرية/ الوزارة المواء القضاء اسم المحافظة

 اقميم الوسط

لواء قصبة  قضاء بيرين محافظة الزرقاء
 الزرقاء

مديرية التنمية 
 الزرقاءاالجتماعية/

 3910035/05 مكتب التنمية االجتماعية/بيرين

لواء قصبة  قضاء الضميل محافظة الزرقاء
 الزرقاء

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 الزرقاء

 3824508/05 مكتب التنمية االجتماعية/الضميل

 محافظة الزرقاء
 
 

لواء قصبة  قضاء االزرق
 الزرقاء

مديرية التنمية 
 3834218/05 مكتب التنمية االجتماعية/االزرق الزرقاءاالجتماعية/

لواء ماحص  - محافظة البمقاء
 وفحيص

مديرية التنمية 
 السمطاالجتماعية/

مكتب التنمية االجتماعية 
 الفحيص/ماحص

4721561/06 

 محافظة البمقاء
 

 

 قضاء زي
لواء قصبة 

 السمط

مديرية التنمية 
 السمطاالجتماعية/

 مكتب التنمية االجتماعية/ عالن
3510485/05 

لواء قصبة  قضاء العارضة محافظة البمقاء
 السمط

مديرية التنمية 
 السمطاالجتماعية/

 3523716/05 مكتب التنمية االجتماعية/العارضة
3523719/05 

لواء قصبة  نقضاء ماعي محافظة مادبا
 مادبا

مديرية التنمية 
 مادبااالجتماعية/

 3230082/05 مكتب التنمية االجتماعية/ماعين

 محافظة مادبا
 لواء ذيبان -

مديرية التنمية 
 ذيباناالجتماعية/
 

 مكتب التنمية االجتماعية/بني حميدة
3210073/05 

مديرية التنمية  الجيزهلواء  قضاء ام الرصاص محافظة العاصمة
/ ام الرصاصمكتب التنمية االجتماعية  /الجيزهاالجتماعية  4400060 

 اقميم الشمال

مديرية التنمية  لواء كفرنجة - محافظة عجمون
 6455876/02 مكتب التنمية االجتماعية/كفرنجة عجموناالجتماعية/

 
اربدمديرية التنمية االجتماعية/ لواء قصبة اربد - محافظة اربد جتماعية/كفر يوبامكتب التنمية اال   7314356/02 

لواء االغوار  - محافظة اربد
 الشمالية

مديرية التنمية 
الشونة الشماليةاالجتماعية/  

 6580129/02 مكتب التنمية االجتماعية/الكريمة

 - محافظة اربد
لواء االغوار 

 الشمالية
مديرية التنمية 

الشونة الشماليةاالجتماعية/  
لمشارعمكتب التنمية االجتماعية/ا  

6560146/02 

لواء قصبة  قضاء ارحاب محافظة المفرق
 المفرق

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 المفرق

 6206178/02 مكتب التنمية االجتماعية/ارحاب

لواء قصبة  قضاء بمعما محافظة المفرق
 المفرق

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 المفرق

 6202055/02 مكتب التنمية االجتماعية/بمعما

لواء البادية  قضاء صبحا محافظة المفرق
 الشمالية

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 بادية الشمالية الشرقية

 6272088/02 مكتب التنمية االجتماعية/صبحا

لواء البادية  قضاء ام الجمال محافظة المفرق
 الشمالية 

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 بادية الشمالية الشرقية

 6267053/02 الجتماعية/ام الجمالمكتب التنمية ا

 لواء الرويشد - محافظة المفرق
مديرية التنمية االجتماعية/ 

 بادية الشمالية الشرقية
 مكتب التنمية االجتماعية/الرويشد

6292207/02 



لواء البادية  قضاء ام القطين محافظة المفرق
 الشمالية 

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 يةبادية الشمالية الشرق

 6274206/02 مكتب التنمية االجتماعية/ام القطين

 محافظة المفرق
 
 
 

لواء البادية  قضاء حوشا
 الشمالية الغربية

مديرية التنمية 
االجتماعية/البادية الشمالية 

 الغربية

 مكتب التنمية االجتماعية/حوشا

6214082/02 

لواء البادية  قضاء السرحان محافظة المفرق
 الشمالية الغربية

مديرية التنمية 
االجتماعية/البادية الشمالية 

 الغربية

 مكتب التنمية االجتماعية/ سما السرحان
6259154/02 

لواء البادية  قضاء الخالدية محافظة المفرق
 الشمالية الغربية

مديرية التنمية 
االجتماعية/البادية الشمالية 

 الغربية

 مكتب التنمية االجتماعية/الخالدية
6257198/02 

 اقميم الجنوب

لواء قصبة  - محافظة الطفيمة 
 الطفيمة

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 الطفيمة

 2277196/03 مكتب التنمية االجتماعية/الحسا

لواء قصبة  - محافظة الطفيمة 
 الطفيمة

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 الطفيمة

 2250685/03 مكتب التنمية االجتماعية/العيص

 محافظة الطفيمة 
- 

لواء قصبة 
 الطفيمة

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 2264705/03 مكتب التنمية االجتماعية/عين البيضا الطفيمة

 محافظة الطفيمة 
 
 

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء بصيرا -
 2270216/03 مكتب التنمية االجتماعية/ القادسية بصيرا

 محافظة الكرك
 
 

الجتماعية/ مديرية التنمية ا لواء عي -
 2364129/03 مكتب التنمية االجتماعية/عي الكرك

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء القطرانة - محافظة الكرك
 الكرك

 2394084/03 مكتب التنمية االجتماعية/القطرانة

مديرية التنمية  لواء فقوع - محافظة الكرك
 االجتماعية/القصر

 2313021/03 مكتب التنمية االجتماعية/ فقوع

 لواء الحسينية - محافظة معان
مديرية التنمية االجتماعية/ 

 2172406/03 مكتب التنمية االجتماعية/الحسينية معان

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء قصبة معان قضاء ايل محافظة معان
 2130070/03 مكتب التنمية االجتماعية/ايل معان

لواء قصبة  - محافظة العقبة
 العقبة

مديرية التنمية االجتماعية/ 
 2062628/03 مكتب التنمية االجتماعية/الريشة العقبة

مديرية التنمية االجتماعية/  لواء القويرة قضاء الديسة محافظة العقبة 
 العقبة

 2047206/03 مكتب التنمية االجتماعية/القويرة

جتماعية/ مديرية التنمية اال لواء القويرة قضاء الديسة محافظة العقبة 
 العقبة

 2018849/03 ديسةمكتب التنمية االجتماعية/ال

 
 

 مراكز رعاية المتسولين .4
 

 تمفاكس اسم المديرية/ الوزارة اسم المركز 
 033778460 مادبامديرية التنمية االجتماعية/  مركز رعاية وتأهيل المتسولين مادبا

 053824143 الزرقاء االجتماعية/ مديرية التنمية مركز رعاية وتأهيل المتسوالت الضميل
 



 
 
 
 
 
 

  االصالح والتأهيلمكاتب .5
 
 

 االقميم

اسم 
 المحافظة

اسم المديرية/  المواء القضاء
 الوزارة

 الفاكس الهاتف الوحدة االدارية

 اقميم الوسط

مديرية التنمية  القصبة - محافظة العاصمة
 غرب عماناالجتماعية/ 

مراكز ادارة مكتب الخدمة االجتماعية 
 االصالح والتأىيل

 
065334817 

- 

مديرية التنمية  - - محافظة العاصمة
 شرق عماناالجتماعية/ 

مكتب الخدمة االجتماعية الجويدة / 
 ذكور
 

064128041 
- 

مديرية التنمية  - - محافظة العاصمة
 شرق عماناالجتماعية/ 

مكتب الخدمو االجتماعيو الجويدة/ 
 نساء
 

064128041 
- 

مديرية التنمية  - - فظة العاصمةمحا
 الموقراالجتماعية/ 

 1/ رمكتب الخدمة االجتماعية الموق
 

064300420 - 

مديرية التنمية  - - محافظة العاصمة
 الموقراالجتماعية/ 

 2/مكتب الخدمو االجتماعيو الموقر
 

064300420 - 

مديرية التنمية  - - محافظة العاصمة
 ماركا /االجتماعية

 - 064872510 لخدمة االجتماعية /ماركامكتب ا

مديرية التنمية  لواء الجيزة - محافظة العاصمة
 الجيزةاالجتماعية/ 

 - 064791230 مكتب الخدمة االجتماعية / السواقة

مديرية التنمية  لواء الياشمية - لزرقاء محافظة ا
 الياشميةاالجتماعية/ 

مركز مكتب الخدمة االجتماعية 
 الزرقاء اصالح وتأىيل

053901670 - 

مديرية التنمية  بيرين - محافظة الزرقاء 
 زرقاءاالجتماعية/ ال

مكتب الخدمة االجتماعية مركز 
 بيريناصالح وتأىيل 

0786833854 - 

مديرية التنمية  - - محافظة البمقاء
 البمقاءاالجتماعية/ 

 مكتب الخدمة االجتماعية /الرميمين
 

053491530 - 

مديرية التنمية  - - مقاءمحافظة الب
 البمقاءاالجتماعية/ 

 مكتب الخدمة االجتماعية /البمقاء
 053500528 - 

 اقميم
 الشمال 

 - محافظة المفرق
لواء قصبة 

 المفرق
مديرية التنمية 

 االجتماعية/ المفرق
مكتب الخدمة االجتماعية/مركز 

 - 02/7201720  اصالح وتاىيل ام المولو

المزار  لواء - محافظة اربد
 الشمالي

مديرية التنمية 
االجتماعية/ المزار 

 الشمالي

االجتماعية/ مركز مكتب الخدمة 
 027020471 االصالح والتاىيل/اربد

- 

 اقميم الجنوب
 - محافظة الطفيمة

لواء قصبة 
 الطفيمة

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ الطفيمة

مكتب الخدمة االجتماعية/ مركز 
 - 032277400 مةالطفي االصالح والتاىيل

لواء قصبة  - محافظة العقبة
 العقبة

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ العقبة

مكتب الخدمة االجتماعية/مركز 
 االصالح/العقبة

032017406  - 



لواء قصبة  - محافظة الكرك
 الكرك

مديرية التنمية االجتماعية 
 / الكرك

مكتب الخدمة االجتماعية/مركز 
 كركاالصالح/ال

032355364 - 

 - محافظة معان
لواء قصبة 

 معان
مديرية التنمية 

 االجتماعية/ معان
مكتب الخدمة االجتماعية/مركز 

 - - اصالح وتأىيل معان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكاتب الخدمة االجتماعية / نظارات األحداث.6
 
 

 االقميم

اسم 
اسم المديرية/  المواء القضاء المحافظة

 اكسالف الهاتف الوحدة االدارية الوزارة

 الوسط اقميم

محافظة 
 العاصمة

مديرية التنمية  لواء القويسمة -
 االجتماعية/ شرق عمان

مكتب الخدمة/نظارة 
 االحداث/مركز امن الزىور

06/438200 - 

محافظة 
 العاصمة

مديرية التنمية  القصبةلواء  -
 االجتماعية/غرب عمان

نظارة الفتيات/مركز امن 
 الحسين/عمان

06/464937 06/464937 

 - محافظة مادبا
لواء قصبة 

 مادبا
مديرية التنمية 
 االجتماعية/ مادبا

نظارة االحداث/مديرية شرطة 
 - 05/3294030 مادبا

لواء قصبة  - محافظة الزرقاء
 الزرقاء

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ الزرقاء

مكتب الخدمة/نظارة 
 05/3982821 05/3930795 االحداث/مركز امن الحسين

مديرية التنمية  الرصيفةلواء  - ظة الزرقاءمحاف
 الرصيفةاالجتماعية/ 

 مكتب الخدمة/نظارة االحداث/
 لواء الرصيفة

- - 

 اقميم الشمال
لواء قصبة  - محافظة المفرق

 المفرق
مديرية التنمية 

 االجتماعية/ المفرق

مكتب الخدمة /نظارة 
 احداث/مديرية شرطة المفرق

 
02/6297200 - 

لواء قصبة  - دمحافظة ارب
 اربد

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ اربد

نظارة االحداث/مركز امن كفر 
 02/7143721 02/7314373 يوبا

 اقميم الجنوب
لواء قصبة  - محافظة العقبة

 العقبة
مديرية التنمية 

 االجتماعية/ العقبة

مكتب الخدمة/نظارة 
 االحداث/مديرية شرطة العقبة

 
03/2090580 03/2090588 

مديرية التنمية   -        معان محافظة
 معاناالجتماعية/ 

 نظارة االحداث/ مكتب الخدمة/
 معان
 

- - 

 

 مكاتب الخدمة االجتماعية / شرطة األحداث.7
 الفاكس الهاتف الوحدة االدارية اسم المديرية/ الوزارة المواء القضاء اسم المحافظة االقميم

اقميم 
 الوسط

 لواء - محافظة العاصمة
/ شمال قسم شرطة االحداث مديرية التنمية االجتماعية/غرب عمان القصبة

 عمان
06/5346709 - 

 - محافظة العاصمة
لواء 

 شرق عمانمديرية التنمية االجتماعية/ القويسمة
مكتب الخدمة االجتماعية 
قسم شرطة األحداث جنوب 

 عمان

0795861286 - 

لواء  - محافظة العاصمة
مكتب الخدمة االجتماعية  شرق عمانلتنمية االجتماعية/مديرية ا القويسمة

قسم شرطة األحداث شرق 
- - 



 عمان

 ماركامديرية التنمية االجتماعية/ ماركالواء  - محافظة العاصمة
 مكتب الخدمة

االجتماعية/ادارة شرطة 
 االحداث

- - 

لواء  - محافظة الزرقاء
 الرصيفة

كتب الخدمة/قسم شرطة م الرصيفةمديرية التنمية االجتماعية/ 
 الرصيفةاالحداث/

0788813945 - 

 - محافظة الزرقاء
لواء 
قصبة 
 الزرقاء

مكتب الخدمة/قسم شرطة  مديرية التنمية االجتماعية/ الزرقاء
 االحداث/محافظة الزرقاء

05/3984254 - 

اقميم 
 - محافظة المفرق الشمال

لواء 
قصبة 
 المفرق

 رقمديرية التنمية االجتماعية/ المف
االجتماعية مكتب الخدمة 

 قسم شرطة األحداث المفرق
 

0772291701 - 

 - ربدمحافظة ا
لواء 
قصبة 
 اربد

 اربدمديرية التنمية االجتماعية/ 
االجتماعية مكتب الخدمة 

 قسم شرطة االحداث اربد
 

0777320503 - 

اقميم 
 - معانمحافظة  الجنوب

لواء 
قصبة 
 معان

 معانمديرية التنمية االجتماعية/ 
االجتماعية مكتب الخدمة 

 قسم شرطة االحداث معان
 

0797337986 - 

غرب لواء  - معانمحافظة 
 البتراءمديرية التنمية االجتماعية/ معان

االجتماعية مكتب الخدمة 
قسم شرطة االحداث غرب 

 معان
 

0779539326 - 

 - محافظة الكرك
لواء 
قصبة 
 الكرك

 الكركمديرية التنمية االجتماعية/
االجتماعية مكتب الخدمة 

 قسم شرطة االحداث الكرك
 

0797239353 - 

 
 

 محاكم االحداثفي  مكاتب مراقبي السموك.8

اسم  االقميم
 المحافظة

اسم المديرية/  المواء القضاء
 الوزارة

 الفاكس الهاتف الوحدة االدارية

 اقميم الوسط

محافظة  
 قصبة اللواء  - العاصمة

مديرية التنمية 
ية/غرب االجتماع

 عمان

مكتب مراقب السموك / قصر 
  06/5622765  06/5622362 العدل الجديد

محافظة 
مديرية التنمية  لواء ماركا - العاصمة

 االجتماعية/ماركا
مكتب مراقب السموك 
  06/5054352  06/5054394 /محكمة احداث/ عمان

محافظة 
 العاصمة

مديرية التنمية  لواء ماركا -
 ااالجتماعية/مارك

 - - محكمة امن الدولة 

لواء قصبة  - محافظة مادبا
 مادبا

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ مادبا

مكتب مراقب السموك 
 احداث مادبا/محكمة 

05/3294070   05/3294073 

البمقاء محافظة لواء قصبة  - 
 السمط

مديرية التنمية 
 السمطاالجتماعية/

قصر  مكتب مراقب السموك/
 العدل

05/3556349 05/3491150 

 - محافظة الزرقاء
لواء قصبة 

 الزرقاء

 

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ الزرقاء

مكتب مراقب السلوك 

أحداث الزرقاء/محكمة   
05/3996972 05/3901050 

لواء قصبة  - محافظة اربد اقميم الشمال
 اربد

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ اربد

مكتب مراقبب السموك /قصر 
 العدل اربد

 
02/7200030 02/7200030 



لواء قصبة  - محافظة اربد 
 اربد

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ اربد

مكتب مراقب السموك 
 02/7242258  02/7242258 /محكمة احداث/اربد

لواء قصبة  -  محافظة المفرق
 المفرق

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ المفرق

مكتب مراقب السموك/محكمة 
 المفرقاحداث 

02/6422045   02/6231265 

 -  محافظة جرش
لواء قصبة 

 جرش
مديرية التنمية 

 االجتماعية/ جرش
مكتب مراقب السموك/محكمة 

 02/6351201   02/6340636 جرش احداث 

لواء قصبة  - محافظة عجمون
 عجمون

مديرية التنمية 
 االجتماعية/عجمون

مكتب مراقب السموك/محكمة 
 02/6231265 02/6422045 عجموناحداث 

 اقميم الجنوب

لواء قصبة  -  محافظة الطفيمة
 الطفيمة

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ الطفيمة

مكتب مراقب السموك/محكمة 
 03/2241985  03/2241985  الطفيمة احداث 

       
لواء قصبة  - محافظة الكرك

 الكرك
مديرية التنمية 

 االجتماعية/ الكرك
قصر مكتب مراقب السموك / 

 03/2341050  03/2341054  العدل الكرك

لواء قصبة  - محافظة معان
 معان

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ معان

مكتب مراقب السموك/محكمة 
    03/2132349 معان احداث 

 03/2132349 

 -  محافظة العقبة
لواء قصبة 

 العقبة
مديرية التنمية 

 / العقبةاالجتماعية
مكتب مراقب السموك/محكمة 

 03/2015873  03/2015874 العقبة حداث ا

 
 
 
 

  دور تربية وتأهيل ورعاية األحداث/ ودور حماية المرأة.9

اسم المديرية/  المواء القضاء اسم المحافظة االقميم
 الوزارة

البريد  الفاكس الهاتف الوحدة االدارية
 االلكتروني

 اقميم
 الوسط 

 القصبةلواء  - العاصمةمحافظة 
مية مديرية التن
شرق االجتماعية/
 عمان

 دار كرامة
0798518306 
06/4772289 

06/4704778 - 

 محافظة العاصمة
مديرية التنمية  لواء ماركا -

 االجتماعية/ماركا
دار تربية وتاىيل 
 االحداث/عمان

0798518308 
06/5051904 

06/5051904 Markaz.ahdath
amman@mosd

.gov.jo 
ديرية التنمية م لواء ماركا - محافظة العاصمة

 االجتماعية/ماركا
دار الوفاق 
 االسري/عمان

0799111707 
06/4899935 

06/4899935 - 

مادبامحافظة  مديرية التنمية  - - 
 مادبااالجتماعية/ 

دار تربية وتأىيل 
-14)مادبا االحداث/
 ( سنة18

- 
 

- 

 

- 

 الرصيفة لواء - الزرقاءمحافظة 
مديرية التنمية 
االجتماعية/ 

 فةالرصي

تربية  دار
 الرصيفةاالحداث/

 

0798518288 
05/3750782 

05/3743799 Sen-
rusaifeh@mos

d.gov.jo 
 محافظة الزرقاء

 الرصيفةلواء -
مديرية التنمية 
االجتماعية/ 

 الرصيفة

دار تربية وتأىيل 
 الرصيفةالفتيات / 
 

0798518302 
05/3740952 

05/3741213 Dar.amman@
mosd.gov.jo 

زرقاءمحافظة ال  
 الرصيفةلواء -

مديرية التنمية 
االجتماعية/ 

 الرصيفة

رعاية دار 
 الفتيات/الرصيفة

 

0798518300 
05/3743667 

05/3743913 - 

لواء قصبة  - محافظة اربداقميم 
 اربد

مديرية التنمية 
 0778431315 الوفاق االسريدار  االجتماعية/ اربد

02/7401405 
02/7402611 - 



  

 الشمال
 - بدمحافظة ار 

لواء قصبة 
 اربد

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ اربد

ث دار تربية االحدا
 لمفئة العمرية من اربد
 ( سنة16-18)

0798518292 
02/7258612 

02/7258612 Markez.irbid12
15@mosd.gov

.jo 

لواء قصبة  - محافظة اربد
 اربد

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ اربد

 تأىيل االحداث دار
 ة العمرية منلمفئ اربد
 ( سنة16-18)

0798518291 
02/7247293 

02/7247293 Markez.irbid16
18@mosd.gov

.jo 



 مكاتب الخدمة االجتماعية / حماية األسرة.10

اسم المديرية/  المواء القضاء اسم المحافظة االقميم
 الفاكس الهاتف الوحدة االدارية الوزارة

اقميم 
 الوسط

لقصبةالواء  - محافظة العاصمة  
مديرية التنمية 

االجتماعية/غرب 
 عمان

مكتب الخدمة االجتماعية/قسم 
 06/5157386  06/5157386 حماية االسرة/شمال عمان

لواء وادي  - محافظة العاصمة
 السير

مديرية التنمية 
االجتماعية/ وادي 

 السير

مكتب الخدمة 
االجتماعية/ادارةحماية 

 االسرة/عمان
06/5819436  06/5819436 

 لواء القويسمة - محافظة العاصمة
مديرية التنمية 

االجتماعية/ شرق 
 عمان

مكتب الخدمة /قسم حماية 
 06/4902308 06/4902308  االسرة/شرق عمان

لواء قصبة  - محافظة البمقاء
 السمط

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ السمط

مكتب الخدمة االجتماعية/قسم 
05/3533701 حماية االسرة/البمقاء 05/3533701  

لواء قصبة  - محافظة الزرقاء
 الزرقاء

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ الزرقاء

 ة/حمايمكتب الخدمة االجتماعية
 - - االسرة الزرقاء

لواء قصبة  - محافظة الزرقاء
 الزرقاء

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ الزرقاء

/حماية مكتب الخدمة االجتماعي
 االسرة مخيم االزرق

- - 

 لواء الرصيفة - محافظة الزرقاء
مديرية التنمية 

 االجتماعية/ الرصيفة
مكتب الخدمة االجتماعية/قسم 

/ الرصيفةحماية االسرة   05/3616425 05/3616425 

ا- محافظة مادبا لواء قصبة  
 مادبا

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ مادبا

مكتب الخدمة االجتماعية/قسم 
/ مادباحماية االسرة   05/3251058 05/3251058 

اقميم 
 الشمال

لواء قصبة  - محافظة اربد
 اربد

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ اربد

/حماية مكتب الخدمة االجتماعية
02/7260929  02/7260929 االسرة اربد 

الكورةلواء  - محافظة اربد مديرية التنمية  
الكورةاالجتماعية/   

مكتب الخدمة االجتماعية/ 
سرة/غرب اربدحماية اال   - - 

الرمثا لواء  - محافظة اربد مديرية التنمية  
الرمثااالجتماعية/  

الرمثامكتب الخدمة االجتماعية/  - - 

 - محافظة المفرق
لواء قصبة 

 المفرق
مديرية التنمية 

 االجتماعية/ المفرق
مكتب الخدمة االجتماعية/ 

المفرق حماية االسرة  02/6233857 02/6233857 

ظة المفرقمحاف لواء قصبة  - 
 المفرق

مديرية التنمية 
البادية االجتماعية/

 الشمالية الغربية

مكتب الخدمة االجتماعية/ 
مخيم الزعتريحماية   - - 

لواء قصبة  - محافظة جرش
 جرش

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ جرش

 مكتب الخدمة االجتماعية/
 حماية االسرة/جرش

02/6340570 02/6340570 

ظة عجمون محاف  - 
لواء قصبة 

 عجمون
مديرية التنمية 

عجموناالجتماعية/   
مكتب الخدمة االجتماعية/ 

/ عجمون ةحماية االسر   - 026440424 

اقميم 
 الجنوب

لواء قصبة  - محافظة الكرك
 الكرك

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ الكرك

مكتب الخدمة االجتماعية/ 
 الكرك ةحماية االسر 

03/2386084 03/2386084 

لواء قصبة  - محافظة العقبة
 العقبة

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ العقبة

 مكتب الخدمة االجتماعية/
 03/2050821 03/2050821 العقبة  حماية االسرة

لواء قصبة  - محافظة معان
 معان

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ معان

مكتب الخدمة االجتماعية/ 
 حماية االسرة/معان

 -  - 

لواء قصبة  - افظة الطفيمةمح
 الطفيمة

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ الطفيمة

 تماعية/مكتب الخدمة االج
 الطفيمة  حماية االسرة

 
03/2250624  03/2250624 

 



 
 االدارية التابعة لمديرية االسرة والحمايةوحدات ال.11

اسم  االقميم
 المحافظة

اسم المديرية/  المواء القضاء
 الوزارة

 الفاكس الهاتف االدارية الوحدة

محافظة  اقميم الوسط
 - العاصمة

 لواء
 القصبة

مديرية التنمية 
االجتماعية/غرب 

 عمان

دار رعاية الفتيان/شفا 
 بدران

5231408/06 
0777421759 5231408/06 

محافظة 
 العاصمة

لواء   -
 القويسمة

مديرية التنمية 
االجتماعية/ شرق 

 عمان

مؤسسة الحسين 
 االجتماعية

06/4771841 
0795537976 

64784525 

محافظة 
لواء  - العاصمة

 القصبة

مديرية التنمية 
االجتماعية/غرب 

 عمان

مبنى الرعاية الالحقة/ 
 بيت اليافعات

5411119 
0797055740 5516153 

محافظة 
مديرية التنمية  لواء ماركا - العاصمة

 االجتماعية/ماركا
دار رعاية االطفال / 

 عمان
5059176 

0791490957 2061843 

 اقميم الشمال
 - محافظة اربد

لواء 
قصبة 
 اربد

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ اربد

 02/7100783 دار الحنان/اربد
0798518278 

02/7100753 
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اسم  االقميم
 المحافظة

 المواء القضاء
اسم 

المديرية/ 
 الوزارة

 الفاكس الهاتف الداريةالوحدة ا

 
 
 
 
 

 اقميم الوسط   
 
 
 
 
 
 

 
 

محافظة 
لواء  - العاصمة

 القصبة

مديرية التنمية 
االجتماعية/غرب 

 عمان

مركز المنار لمتنمية الفكرية/ 
 5153036  5153036 المدينة الرياضية

محافظة 
 - العاصمة

لواء 
 القويسمة

مديرية التنمية 
االجتماعية/ شرق 

 عمان

ار لمتنمية الفكرية/ مركز المن
  4750883 4750883 المقابمين

محافظة 
لواء  - العاصمة

 سحاب
مديرية التنمية 

 سحاباالجتماعية/
مركز المنار لمتنمية 

  4020847 4020847 الفكرية/سحاب

 ء زيقضا محافظة البمقاء
لواء 

قصبة 
 السمط

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ السمط

ية/ مركز المنار لمتنمية الفكر 
 053511483  053511483 زي

دير لواء  - محافظة البمقاء
 عال

مديرية التنمية 
دير االجتماعية/ 

 عال

مركز تل المنطح الشامل 
 053570706 053570706 لمتربية الخاصة

لواء عين  - محافظة البمقاء
 الباشا

مديرية التنمية 
عين االجتماعية/ 
 الباشا

مركز المنار لمتنمية 
 065371621 0777134922 الباشا الفكرية/عين

لواء  - محافظة الزرقاء
 الرصيفة

مديرية التنمية 
االجتماعية/ 

 الرصيفة

ركز المنار لمتنمية م
 فةالفكرية/الرص

053615530  053615530 

لواء  - محافظة الزرقاء
 الرصيفة

مديرية التنمية 
االجتماعية/ 

مركز حطين لمكشف المبكر 
 053613847 053613847لتأىيل عن االعاقات وا



 المجتمعي الرصيفة

لواء  - محافظة الزرقاء
 الرصيفة

مديرية التنمية 
االجتماعية/ 

 الرصيفة

مركز االمل الجديد لرعاية 
 متعددي االعاقات

053744389 053744389 

 الضميلقضاء  محافظة الزرقاء
لواء 

قصبة 
 الزرقاء

مديرية التنمية 
االجتماعية/ 

 الزرقاء
 053824065 053824065 ل لمرعاية والتأىيلمركز الضمي

لواء  - محافظة الزرقاء
قصبة 
 الزرقاء

مديرية التنمية 
االجتماعية/ 

 الزرقاء

مركز الزرقاء الشامل لمتربية 
 الخاصة

053931532 
0798518280 053931532 

 اقميم الشمال

 - محافظة اربد
لواء 

قصبة 
 اربد

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ اربد

المنار لمتنمية  مركز
 027245927 027245927 الفكرية/اربد

 - محافظة اربد
لواء 

قصبة 
 اربد

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ اربد

مركز التأىيل والتشغيل 
 الميني/اربد

027243643 027243643 

 - محافظة اربد
لواء 
 الكورة

مديرية التنمية 
 الكورةاالجتماعية/ 

مركز الكورة الشامل لمتربية 
 026520132 026520132 لخاصةا

لواء  - محافظة اربد
 الوسطية

مديرية التنمية 
االجتماعية/ 

 الوسطية

مركز المنار لمتنمية 
 - 0787033565 الفكرية/الوسطية

 - محافظة المفرق
لواء 

البادية 
 الشمالية 

مديرية التنمية 
االجتماعية/ بادية 
 الشمالية الشرقية

ة/ مركز المنار لمتنمية الفكري
 الصالحية

0779575143 - 

لواء  - محافظة المفرق
 الرويشد

مديرية التنمية 
 المفرقاالجتماعية/

مركز المنار لمتنمية الفكرية 
 -  0795818279 الرويشد/

 - محافظة المفرق
لواء 

قصبة 
 المفرق

مديرية التنمية 
 026231203 026231203 مركز المفرق لمتدريب والتأىيل المفرقاالجتماعية/

محافظة 
 - عجمون

لواء 
قصبة 
 عجمون

مديرية التنمية 
االجتماعية/ 

 عجمون

مركز المنار لمتنمية 
  - 0772083923 الفكرية/عجمون

 - محافظة جرش
لواء 
قصبة 
 جرش

مديرية التنمية 
 026350168 026350169 مركز جرش لمرعاية والتأىيل جرشاالجتماعية/ 

 ميم الجنوبقا

 - محافظة معان
لواء 
بة قص

 معان

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ معان

مركز المنار لمتنمية 
 الفكرية/معان

032131449 032131449 

لواء  - محافظة معان
 البتراء

مديرية التنمية 
 البتراءاالجتماعية/

مركز المنار لمتنمية 
 - 0772084980 البتراءالفكرية/

 - محافظة العقبة
لواء 
 القويرة

مديرية التنمية 
 ماعية/ العقبةاالجت

مركز المنار لمتنمية 
 032047226  032047226 الفكرية/القويرة

 - محافظة العقبة
لواء 

قصبة 
 العقبة

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ العقبة

مركز العقبة الشامل لمتربية 
 - 032016246 الخاصة 

محافظة 
 - الطفيمة

لواء 
قصبة 
 الطفيمة

مديرية التنمية 
االجتماعية/ 

 مةالطفي
 

 032241055 032241055 مركز الطفيمة لمرعاية والتأىيل



 - محافظة الكرك
لواء 

قصبة 
 الكرك

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ الكرك

 
 مركز القطرانة لمتربية الخاصة

 
032394177 032394177 

 - محافظة الكرك
لواء 

قصبة 
 الكرك

مديرية التنمية 
 االجتماعية/ الكرك

 032380905 032380905 والتأىيل الكرك لمرعاية مركز 
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 الفاكس الهاتف الوحدة االدارية المديرية  المواء القضاء المحافظة االقميم

 اقميم الوسط

 العاصمةمحافظة 

 ناعورلواء  -
مديرية التنمية 
 ناعوراالجتماعية/ 

المجتمع  مركز تنمية
 5725588 5725588 المحمي / ناعور

مديرية التنمية  القويسمولواء  -
 شرق عماناالجتماعية/ 

مركز تنمية المجتمع 
 4778853 4778853 المحمي / ام نواره

مديرية التنمية  وادي السير -
 /وادي السير االجتماعية

مركز تنمية المجتمع 
المحمي / البصة وعراق 

 االمير
5481333 5481333 

مديرية التنمية  الموقرلواء  رجم الشاميقضاء ال
 /الموقراالجتماعية

مركز تنمية المجتمع 
المحمي / الممكة رانيا 
العبداهلل لتكنولوجيا 

 المعمومات 

4050247 4050247 

ام قضاء 
 الرصاص

مديرية التنمية  الجيزهلواء 
 /الجيزهاالجتماعية

مركز تنمية المجتمع 
 - 4400060 م الرصاصالمحمي / ا

 البمقاءمحافظة 

 زيقضاء 
قصبة لواء 
 السمط

مديرية التنمية 
 /السمطاالجتماعية

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / عالن

 
3510485/05  3510485/05  

عيرا  قضاء
 ويرقا

قصبة لواء 
 السمط

مديرية التنمية 
 /السمطاالجتماعية

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / عيرا ويرقا

 
3521049/05  3521049/05  

- 
مديرية التنمية  دير عاللواء 

 /دير عالاالجتماعية

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / ضرار

 
3570253/05  3570253/05  

دير عاللواء  - مديرية التنمية  
دير عال/االجتماعية  

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي /تل المنطح

  
3570699/05  3570699/05  

عالدير لواء  - مديرية التنمية  
دير عال/االجتماعية  

مركز تنمية المجتمع 
3595374/05 المحمي / الكرامو  3595374/05  

 الياشميةلواء  - الزرقاءمحافظة 
مديرية التنمية 

 /الياشميةاالجتماعية

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / قرى بني ىاشم

 
3844235/05  3844235/05  

 
 

 محافظة مادبا 

- 
ة قصبلواء 
 مادبا

مديرية التنمية 
 /مادبااالجتماعية

 
مركز تنمية المجتمع 
 المحمي /جنوب مادبا

 

3240858/05  3240858/05  

مديرية التنمية  ذيبانلواء  العريضقضاء 
 /ذيباناالجتماعية

مركز تنمية المجتمع 
المحمي / جبل بني 

 حميدة
3210073/05  3210073/05  

 المنشية قضاء المفرقمحافظة  اقميم الشمال
قصبة لواء 

 المفرق
مديرية التنمية 

 /المفرقاالجتماعية

مركز تنمية المجتمع 
المحمي / منشية بني 

 حسن
6210423/02  6210423/02  



دير قضاء 
 الكهف

 

البادية لواء 
 الشمالية 

مديرية التنمية 
/البادية االجتماعية

 الشمالية الشرقية 

مركز تنمية المجتمع 
6278003/02 المحمي / دير الكيف  6278003/02  

 لواء الرويشد -
مديرية التنمية 

/البادية االجتماعية
 الشمالية الشرقية

مركز تنمية المجتمع 
 الرويشدالمحمي / 

6292207/02  - 

 اربدمحافظة 

مديرية التنمية  الكورهلواء  -
 /الكورهاالجتماعية

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / جديتا

6500898/02  6500898/02  

مديرية التنمية  الرمثالواء  -
 /الرمثااالجتماعية

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / الطره

 
7360888/02  7360888/02  

 عجمونمحافظة 
 

- 
قصبة لواء 

 عجمون
مديرية التنمية 

 /عجموناالجتماعية

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / عنجرة

 
6460993/02  6460993/02  

  عرجان
تمع مركز تنمية المج

 المحمي / الروابي
 

6441841/02  6441841/02  

 جرشمحافظة 

 برماقضاء 
قصبة لواء 
 جرش

مديرية التنمية 
 /جرشاالجتماعية

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / برما

 
6370290/02  6370290/02  

- 

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / النسيم

 
6341574/02  6341574/02  

 اقميم الجنوب

 ركالكمحافظة 

 الموجبقضاء 
مديرية التنمية  القصرلواء

 /القصراالجتماعية

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / الموجب

 
2310115/03  2310115/03  

مركز تنمية المجتمع  -
 المحمي / قرى الحمايده

2313021/03  2313021/03  

- 

المزار لواء 
 الجنوبي

مديرية التنمية 
/المزار االجتماعية

 الجنوبي

تنمية المجتمع مركز 
 المحمي / محي

 
2339175/03  2339175/03  

مركز تنمية المجتمع  -
 المحمي / فرى الخرشو

 
2330026/03  2330026/03  

مركز تنمية المجتمع  -
 المحمي / الطيبو

 
0799538602 0799538602 

 الطفيمومحافظة 

- 

قصبة لواء 
 الطفيمو

مديرية التنمية 
 /الطفيمواالجتماعية

ركز تنمية المجتمع م
 المحمي /العيص 

 
2250685/03  2250685/03  

مركز تنمية المجتمع  -
 المحمي / العين البيضا

2264705/03  2264705/03  

مركز تنمية المجتمع  -
2273329/03 المحمي / جرف الدراويش  2273329/03  

مديرية التنمية  بصيرالواء  -
 /بصيرااالجتماعية

لمجتمع مركز تنمية ا
 المحمي / القادسية

 
2270216/03  2270216/03  

 معانمحافظة 
قصبة لواء  الجفرقضاء 

 معان
مديرية التنمية 

 /معاناالجتماعية

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / الجفر

2131485/03  2131485/03  

 المريغةقضاء 
مركز تنمية المجتمع 

2131867/03 المحمي / المريغة  2131867/03  
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 المديرية  المواء القضاء المحافظة االقميم
 الوحدة االدارية / مراكز مسممة لجمعيات

 الهاتف
 الجمعية اسم المركز

 الوسطاقميم 

محافظة 
 العاصمة

.  
- 

لواء 
 القويسمة

مديرية التنمية 
ية االجتماع

 شرق عمان/

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / المستندة

ايادي الخير والعطاء 
 الخيرية

2686807970  

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / شرق الوحدات

للتنمية  بيت نباال
 االجتماعية

2687769080 

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / الجوفو

مراكز التنمية والتطوير 
 الخيرية

2688907900 

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / حي المحاسره

العمل والتطوير 
 المجتمعي الخيرية

2687776026 

مركز تنمية المجتمع 
 2687678027 العبيدية الخيرية المحمي / حي الموزية

مركز تنمية المجتمع 
 2687797077 اسكان الطيبة الخيرية المحمي / اسكان الطيبو

لواء  -
 قصبة ال

مديرية التنمية 
االجتماعية 

 غرب عمان/

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / سفح النزىو

المجلس الدنماركي 
 لالجئين

2672777709 

- 

 
لواء 
 ماركا

مديرية التنمية 
االجتماعية/ 

 ماركا

مركز تنمية المجتمع 
 حي األمير حسنالمحمي / 

مراكز التنمية والتطوير 
 الخيرية

2688907900 

مركز تنمية المجتمع 
 2867802907 األسر التنموية الخيرية سفح الياشميالمحمي / 

مركز تنمية المجتمع 
 2687279767 أم نواره الخيرية 2المحمي / أم نوارة

مركز تنمية المجتمع 
 المرقبالمحمي / 

شرق عمان الخيرية 
 التنموية

2688076927 

مركز تنمية المجتمع 
 2687722026 الشورى الخيرية 4/ ام نوارة  المحمي

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / ىمالن

االردنية لذوي 
 االحتياجات الخاصة

2687777777 

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / المنارة

المنارة للتنمية 
 االجتماعية

2666662279 

مركز تنمية المجتمع 
 2687777707 قطار وادي ال المحمي / وادي القطار

محافظة 
 الزرقاء

- 
لواء 

قصبة 
 الزرقاء

مديرية التنمية 
االجتماعية 

 الزرقاء/

مركز تنمية المجتمع 
 2687706660 الدوايمة الخيرية المحمي / جناعة

مركز تنمية المجتمع 
المحمي / جبل األمير 

 طارق 

 إسكان جبل طارق
 للتنمية االجتماعية

2677766072 



 

 لواء
 الرصيفه

مديرية التنمية 
االجتماعية 

 الرصيفه/

مركز تنمية المجتمع 
 النقبالمحمي / 

 
 2667729676 مركز هيا الثقافي

مركز تنمية المجتمع 
 الرصيفةالمحمي / 

 

العامرية للتنمية 
 االجتماعية

2672672990 

كز تنمية المجتمع مر 
 المحمي / ياجوز

 
 2687797792 االحرار والحرار

محافظة 
 البلقاء

- 
عين لواء 
 الباشا

مديرية التنمية 
االجتماعية/ 

 عين الباشا

مركز تنمية المجتمع 
 عين الباشاالمحمي / 

 
 2677772677 عين الباشا الخيرية

- 
لواء 

قصبة 
 السلط

مديرية التنمية 
االجتماعية/ 

 السلط

مركز تنمية المجتمع 
 السمطالمحمي / مغاريب 

 

االسالمية السلط 
 الخيرية

2666000076 

اقميم 
 الشمال

محافظة 
 اربد

- 
لواء 

قصبة 
 اربد

مديرية التنمية 
االجتماعية/ 

 اربد

مركز تنمية المجتمع 
  بيت راس المحمي /

 

الجمعية الخيرية 
 للتطوير الحضري

2666709062 

- 
لواء 

 الطيبه

مديرية التنمية 
االجتماعية/ 

 الطيبه

مركز تنمية المجتمع 
  المحمي / صما

 
 2666707687 الطلبة وأبناء الشهداء

- 
لواء 

االغوار 
 الشمالية

مديرية التنمية 
االجتماعية/ 

االغوار 
 الشمالية

 

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / كريمو 

 
 2687087797 شرحبيل بن حسنه

اقميم 
 الجنوب

محافظة 
 معان

- 
لواء 

 الشوبك

مديرية التنمية 
االجتماعية/ 

 الشوبك

لمجتمع مركز تنمية ا
 المحمي / حمزه 

 

الزبيرية للتنمية 
 االجتماعية

2666077270 

 لواء البترا -
مديرية التنمية 

االجتماعية/ 
 البترا

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / ام صيحون 

 

اقليم البترا التنموي 
 السياحي

2688279887 

محافظة 
 العقبة

- 

 

لواء 
قصبة 
 العقبة

مديرية التنمية 
االجتماعية/ 

 لعقبةا

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / البمدة القديمة 

 

جمعية الهالل االحمر 
 االردني

2686272697 

مركز تنمية المجتمع 
 المحمي / الشاللو 

 
 2689002796 عبق الجنوب الخيرية 

 

 
 
 

 


