
ي تم تنفيذها للعام 
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1

مبادرة لتقديم خصومات مالية على 

الخدمات الطبية المقدمة من 

المستشفى الفنلندي الحديث

المستشفى الفنلندي 

الحديث
مستمرة04/05/2021 موظف2579كافة موظفي الوزارة

2

مبادرة لتقديم المساعدة والدعم 

للفئات التي بحاجة للمساعدة في 

اجراء العمليات الجراحية وتلقي 

العالجات

مستشفى الحرمين 

التخصصي

الفئات التي بحاجة للعمليات الجراحية وليس لديها − 

.القدرة على تحمل التكاليف

الفئات التي بحاجة الى تلقي العالجات لألمراض − 

.وليس لدرها القدرة على تحمل التكلفة

كافة الفئات المتقدمة لوزارة 

التنمية االجتماعية بطلب 

الحصول على دعم الجراء 

عمليات جراحية أو تلقي 

.العالج

مستمرة17/05/2021

3

مبادرة لتقديم خصومات مالية على 

الخدمات الطبية المقدمة من 

مستشفى الحرمين التخصصي

مستشفى الحرمين 

التخصصي
مستمرة17/05/2021. موظف2579.كافة موظفي الوزارة

4

مبادرة صيانة المرافق الصحية في 

المؤسسات االيوائية التابعة لوزارة 

التنمية االجتماعية  في محافظة 

اربد

شركة صفاء سكرية

.اربد/ دار الحنان− 

.اربد/ دار الوفاق األسري− 

.الكورة/مركز الرعاية والتأهيل− 

انتهت19/09/2021. مؤسسات ايوائية3

5

مبادرة تدريب موظفي الوزارة 

على التعامل مع الحاالت الطارئة 

(اسعاف واطفاء)

كلية /مديرية األمن العام

الدفاع المدني

.اربد/مركز الحنان − 

.اربد/ دار الوفاق األسري − 

.ماركا/دار الوفاق األسري − 

.عمان/مؤسسة الحسين االجتماعية − 

.دار تربية االحداث− 

.اربد/دار تأهيل االحداث− 

.دار رعاية الفتيات− 

.الرصيفة/دار تربية وتأهيل الفتيات− 

.الرصيفة/مركز االمل الجديد لمتعددي االعاقات− 

.مركز الكرك للرعاية والتأهيل− 

.مركز المفرق للتدريب والتأهيل− 

. مؤسسة ايوائية11

تم تقديم تدريب عملي ونظري مكثف 

موظف   (274)ومتخصص لعدد 

.وموظفة

17/10/2022

.مقدمة عن كلية الدفاع المدني وعن البرنامج التدريبي− 

.االختناق والتنفس الصناعي− 

.اإلنعاش القلبي الرئوي− 

.اسعاف النزيف والجروح− 

.اسعاف الكسور− 

.رجوع اللسان الى الخلف ووضعية األمان الجانبي− 

.اسعاف الحروق− 

اسعاف الغرق وضربات الشمس والرعاف وعضات االفاعي − 

.ولدغات العقارب

.الوقاية من الحرائق وتسريب الغاز− 

.الية التعامل مع الطفايات اليدوية,انواع الطفايات − 

اليوم الطبي المجاني6
مستشفى الحرمين 

التخصصي

  المواطنين الذين بحاجة الى رعاية طبية  في منطقة 

.إسكان الطيبة التابعة لمنطقة شرق عمان
انتهت27/10/2021. مواطن ومواطنة350

تقديم الرعاية الطبية في تخصصات األطفال واألنف واألذن − 

.(اإلسعاف)والحنجرة والنسائية والتوليد والعظام والطب العام 

.تقديم األدوية للمراجعين− 

.تقديم بطاقات خصم لمتابعة العالج في المستشفى− 

7

مبادرة لتقديم الدعم النفسي 

والتدريب لمنتفعي وموظفي 

المؤسسات االيوائية التابعة للوزارة

جمعية نبضات األردن

الموظفين الذين يعملون في الدور االيوائية التابعة − 

.للوزارة

.المنتفعين في الدور االيوائية التابعة للوزارة−  

جميع المشرفين في الدور 

.االيوائية
مستمرة01/12/2021

مستمرة01/12/2021. موظف320موظفي الوزارة المركزشركة الحدائق الخضراءحملة إعادة تدوير الورق8

1
قسم المسؤولية المجتمعية

مديرية االتصال


