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اخلدمات املقدمة للأخوات والأخوة الوافدين من �سوريا:
خدمات احلماية
ا�سم املنظمة

نوع اخلدمات املقدمة

معايري تقدمي اخلدمات

�إدارة حماية الأ�سرة

توفري احلماية ،ال�صحة النف�سية واخلدمات
القانونية ل�ضحايا العنف والإيذاء اجل�سدي من
الن�ساء والأطفال من قبل �شخ�ص من داخل العائلة،
واالعتداء اجلن�سي على الإناث من خارج العائلة

مقدمة للجميع

املفو�ضية ال�سامية
للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني

الت�سجيل وتقدمي املعلومات حول كافة اخلدمات
املقدمة لالجئني

مقدمة للجميع

املفو�ضية ال�سامية
للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني

خط جماين حلماية حاالت العنف �ضد الن�ساء
والأطفال الالجئني �أو الأطفال املنف�صلني عن ذويهم

مقدمة للجميع

املفو�ضية ال�سامية
للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني

خط جماين حلاالت احتجاز الالجئني

مقدمة للجميع

وكالة الغوث
لالجئني
الفل�سطينيني

خدمات الت�سجيل ،خدمات اغاثة� ،صحة ،تعليم
باال�ضافة اىل تقدمي معلومات عامة حول اخلدمات
املقدمة لالجئني

مقدمة لالجئني
الفل�سطينيني وعائالتهم
فقط

وكالة الغوث
لالجئني
الفل�سطينيني

خدمات الت�سجيل خدمات اغاثة � ،صحة  ،تعليم
باال�ضافة اىل تقدمي معلومات عامة حول اخلدمات
املقدمة لالجئني

مقدمة لالجئني
الفل�سطينيني وعائالتهم
فقط

12/30/12 4:44 PM
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ات

معلومات االت�صال
الرقم املجاين911 :

هاتف �أر�ضي  -عمان:
06 581 5738

�ساعات الدوام

املوقع

يومياً يف جميع
الأوقات

عمان� ،شارع الرونق ،الدوار ال�سابع خلف
كوزمو

الأحد – الأربعاء

هاتف �أر�ضي – عمان:
06 550 2141

هم

(يرجى االت�صال
م�سبقاً لتحديد
موعد)

هاتف خلوي جماين:

الأحد  -اخلمي�س

هاتف خلوي:

الأحد  -اخلمي�س

079 554 6383

هم

15:15 – 8:15

15:30 – 8:30

غري متوفر

079 674 2299

20:00 – 16:00

غري متوفر

هاتف �أر�ضي جنوب – عمان:

15:00 – 7:00

االحد -اخلمي�س

الوحدات – �ش االمرية �سمية – بجانب
العيادات

هاتف �أر�ضي – �شمال عمان:

االحد-اخلمي�س

06 478 3798 #107

06 478 3791 # 101

12/30/12 4:44 PM

15:00 – 7:00

جبل النزهة – دخلة بنك اال�سكان – �ش
املدار�س

Amman final for print.indd 3

ا�سم املنظمة

نوع اخلدمات املقدمة

معايري تقدمي اخلدمات

منظمة �أر�ض-العون
القانوين

تقدمي امل�شورة القانونية ،والو�ساطة والتمثيل
القانوين جماناً لالجئني والأردنيني من الفئات
املحتاجة ،بالإ�ضافة �إىل خدمات التحويل والتن�سيق
خلدمات املنظمات الأخرى

مقدمة للجميع

احتاد املر�أة الأردنية

ملج�أ ل�ضحايا العنف من الن�ساء ،خدمات حماية
�شاملة (خط جماين لتقدمي امل�شورة ال�صحية
والقانونية واالجتماعية والنف�سية)� ،إدارة احلاالت,
والإر�شاد الأ�سري

مقدمة للجميع

م�ؤ�س�سة نهر الأردن

م�ؤ�س�سة نهر االردن

12/30/12 4:44 PM

 110لال�سرة والطفل:
خط م�ساعدة جماين .ويهدف �إىل متكني الطفل
والأ�سرة لغايات تعزيز الرعاية الإجتماعية وحماية
االطفال (حتت � 18سنة )
الأطفال يف الأردن.
البالغني ( االهل  /املدر�سني
يقدم اخلط الدعم النف�سي واالر�شاد واال�ست�شارات
 /االقارب /املعنيني الذين
املتعلقة باالطفال  .ويف احلاالت التي تتطلب خدمات
يت�صلون بخ�صو�ص �أي طفل)
متخ�ص�صة يقوم املر�شدون بتحويل كل حالة اىل
اجلهات املعنية بتقدمي اخلدمة لتوليها العناية
الالزمة
دار االمان
ً
مركزاً �إيوائياً عالجياً م�ؤقتا للأطفال �ضحايا
العنف .وميكن لدار الأمان ا�ستيعاب نحو  40طف ً
ال
االطفال
من عمر يوم �إىل � 12سنة للذكور ويوم اىل � 13سنة
(حتت � 12سنة للذكور
للإناث ،ويقدم للأطفال خدمات متكاملة و�شمولية
و � 13سنة للإناث) املحولني
مبا يف ذلك:
من قبل
 nاحلماية
ادارة حماية الأ�سرة �أو/ووزارة
 nالرعاية
التنمية االجتماعية
 nالتعليم  ،بالإ�ضافة �إىل اخلدمات الأكادميية
 nالطبية
 nالنف�سية الإجتماعية
Amman final for print.indd 4

ات

معلومات االت�صال

�ساعات الدوام

هاتف �أر�ضي – عمان:

الأحد – اخلمي�س

خط الطوارئ (يومياً يف جميع
الأوقات):

(يرجى االت�صال
م�سبقاً لتحديد
موعد)

06 461 7277

077 738 7221

اخلط ال�ساخن املجاين:
079 820 2353

هاتف �أر�ضي – عمان:
06 567 5729

ة)
�سني
ين
طفل)

هاتف �أر�ضي – عمان:

ر
ولني

خط جماين110 :

وزارة

خط امل�ساعدة 110 :
06 492 5096

هاتف �أر�ضي  -عمان:
06 523 4652

12/30/12 4:44 PM

18:00 - 9:00

ال�سبت  -اخلمي�س

16:30 – 8:30

املوقع
عمان ،جبل عمان ،الدوار الثالث� ،أول
ميني قبل فندق احلياة ،عمارة  ،8الطابق
الأول.

عمان ،جبل احل�سني� ،شارع قا�سم
الرمياوي عمارة رقم ١١

19:00 – 9:00

16:00 – 8:00

Amman final for print.indd 5

ا�سم املنظمة

نوع اخلدمات املقدمة

معايري تقدمي اخلدمات

م�ؤ�س�سة نور احل�سني

خدمات حماية الطفل ،و�أن�شطة التوعية على ق�ضايا
احلماية ذات ال�صلة
والعنف املبني على النوع االجتماعي
خدمات امل�شورة النف�س اجتماعية املتخ�ص�صة
يف جمال دعم �ضحايا العنف املبني على التوع
االجتماعي

مقدمة للجميع

وزارة العمل

عمالة الأطفال

جميع الأطفال

م�ساعدات نقدية للطوارئ

�أرباب البيوت امل�ست�ضعفني
الذي لديهم الظروف
التالية :االم امل�س�ؤولة عن
العائلة لوحدها ،الكبار يف
العمر ,ذوي االحتياجات
اخلا�صة

دعم نف�سي �إجتماعي

الأفراد امل�ست�ضعفني وي�شمل
الدعم  60%من الن�ساء
كحد �أدنى

كوبونات نقدية

�أرباب البيوت امل�ست�ضعفني

مدافئ (�صوبات)

�أرباب البيوت امل�ست�ضعفني

منظمة كري العاملية

12/30/12 4:44 PM
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ات

معلومات االت�صال

�ساعات الدوام

املوقع

هاتف �أر�ضي– عمان:

الأحد – اخلمي�س

معهد العناية ب�صحة الأ�سرة (عمان و
الها�شمي) باال�ضافة اىل فريق العمل
امليداين

اخلط املجاين:

يومياً يف جميع
الأوقات
(جهاز ا�ستقبال
املكاملات)

06 490 8310

08 002 2208

17:00 - 9:00

غري متوفر

فني
ف
عن
يف
ت

شمل
ساء

هاتف �أر�ضي  -عمان:
06 565 1488

االحد  -اخلمي�س

16:00 – 8:00

عمان ،النزهة � ،شرق عمان  ،خلف
ا�ستقالل مول

ني

ني

12/30/12 4:44 PM
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ا�سم املنظمة

نوع اخلدمات املقدمة

معايري تقدمي اخلدمات

هاتف

هات

ه

جمعية املركز
الإ�سالمي اخلريية
(عز الدين الق�سام،
مركز الأنوار ،مركز
القوي�سمه ،مركز
العابورة)

خدمات احلماية – بيئة �آمنه « للأطفال – ال�شباب
– املر�أة «.

مقدمة للجميع

ها

هاتف

هات

هات

م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفل
الدولية

12/30/12 4:44 PM

م�ساحة �صديقة للطفل (اخلدمات النف�سية
االجتماعية ،واحلماية ،و�أن�شطة برنامج املرونة)

امل�ساحة ال�صديقة للطفل
(�15-9سنة) ،ومقدمي
الرعاية ال�سوريني والأردنيني
Amman final for print.indd 8

ه

ات

معلومات االت�صال

�ساعات الدوام

املوقع

هاتف خلوي عبدالرحمن معدي /مركز
عز الدين الق�سام:
079 931 7222

هاتف ار�ضي /مركز عز الدين الق�سام:
06 490 2315

هاتف خلوي حممد �سليمان /مركز
الأنوار:
079 555 1009

هاتف �أر�ضي /مركز الأنوار:
06 474 9322

هاتف خلوي م�صطفى العواد /مركز
القوي�سمه – النور:
079 559 3866

هاتف �أر�ضي /مركز القوي�سمة – النور:
06 478 5474

هاتف �أر�ضي ابراهيم �أبو رحمة /مركز
العابورة  -خميم احل�سني:
079 505 7404

هاتف �أر�ضي /مركز العابورة – خميم
احل�سني:
06 464 3116

فل
ي
نيني

هاتف خلوي :عبد الرحمن زغول:
077 572 4400

12/30/12 4:44 PM

ال�سبت -اخلمي�س

15:00 – 9:00

عمان ،خمبم احل�سني ،جمعية الفتى
اليتيم

Amman final for print.indd 9

ا�سم املنظمة

نوع اخلدمات املقدمة

معايري تقدمي اخلدمات

م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفل
الدولية

م�ساحة �صديقة للطفل (اخلدمات النف�سية
االجتماعية ،واحلماية ،و�أن�شطة برنامج املرونة)

الأطفال ال�سوريني
والأردنيني من عمر
(�15-9سنة) ،ومقدمي
الرعاية ال�سوريني والأردنيني

ه

م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفل
الدولية

م�ساحة �صديقة لليافعني

اليافعني ال�سوريني
والأردنيني من عمر
(� )18-16سنة

ه

م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفل
الدولية

م�ساحة �صديقة لليافعني

اليافعني ال�سوريني
والأردنيني من عمر
(� )18-16سنة

ه

خدمات طبية عامة مبا ي�شمل ال�صحة الإجنابية
ا�سم املنظمة

نوع اخلدمات املقدمة

املفو�ضية ال�سامية
للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني
 /جمعية العون
ال�صحي الأردنية-
عيادة املدينة

الرعاية ال�صحية الأولية والإحالة �إىل اخلدمات
الثانوية

12/30/12 4:44 PM

معايري تقدمي اخلدمات

مقدمة للجميع

Amman final for print.indd 10

ات

ي
نيني

معلومات االت�صال

�ساعات الدوام

املوقع

هاتف خلوي :عبد الرحمن زغول:

ال�سبت -اخلمي�س

عمان ،النزهة ،جمعية �أحباب اهلل

هاتف خلوي :عبد الرحمن زغول:

ال�سبت -اخلمي�س

عمان ،خمبم احل�سني ،جمعية الفتى
اليتيم

هاتف خلوي :عبد الرحمن زغول:

ال�سبت -اخلمي�س

عمان ،جمعية احباب اهلل ،النزهة

معلومات االت�صال

�ساعات الدوام

املوقع

077 572 4400

077 572 4400

077 572 4400

ات

هاتف �أر�ضي – عمان:
06 465 1772

هاتف خلوي:

077 500 6025

12/30/12 4:44 PM

15:00 – 9:00

15:00 – 9:00

15:00 – 9:00

ال�سبت  -اخلمي�س

16:00 – 9:00

عمان ،خلف جممع رغدان ،بجانب مكتبة
االبراق
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معايري تقدمي اخلدمات

ا�سم املنظمة

نوع اخلدمات املقدمة

جمعية العون
ال�صحي الأردنية
 /الهيئة الطبية
الدولية  -عيادة �أبو
ن�صري

الرعاية ال�صحية الأولية

مقدمة للجميع

جمعية �أمان
الأردنية� /صندوق
الأمم املتحدة لل�سكان

خدمات ال�صحة الإجنابية والإحالة �إىل م�ست�شفيات
وزارة ال�صحة

مقدمة للجميع

املفو�ضية ال�سامية
للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني
 /كاريتا�س  -عيادة
الها�شمي ال�شمايل

الرعاية ال�صحية الأولية والإحالة �إىل اخلدمات
الثانوية

مقدمة للجميع

احتاد املر�أة الأردنية

الرعاية ال�صحية الأولية

مقدمة للجميع

وزارة ال�صحة
الأردنية

الرعاية ال�صحية الأولية والإحالة �إىل اخلدمات
الثانوية يف املراكز ال�صحية وامل�ست�شفيات

جمانا جلميع ال�سوريني
امل�سجلني لدى املفو�ضية
ال�سامية للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني

هات

12/30/12 4:44 PM
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ه

ات

معلومات االت�صال

�ساعات الدوام

املوقع

هاتف �أر�ضي – عمان:

ال�سبت  -اخلمي�س

عمان� ،أبو ن�صري ،نف�س عمارة مطعم
الكلحة ،الطابق الثاين

06 523 6674

16:00 – 9:00

هاتف �أر�ضي – عمان املكتب الرئي�سي:
06 582 1578

عيادة نزال  -عمان:
06 402 5275

16:00 – 9:00

دوام العيادات:

14:00 – 8:00

عيادة الها�شمي -عمان:
06 505 5446

هاتف �أر�ضي  -عمان:
06 491 8601
06 492 0951

�أيام ال�سبت –
االثنني  -اخلمي�س
16:00 – 8:00

عيادة نزال :عمان� ،ضاحية اليا�سمني
جممع ال�سيالوي مقابل بنك الإ�سكان
عيادة الها�شمي :عمان ،الها�شمي
ال�شمايل عمارة الرائد الطابق الثاين
بالقرب من م�ست�شفى الأمري حمزة

عمان� ،شارع الأمري را�شد بن احل�سن،
الها�شمي ال�شمايل

هاتف �أر�ضي – عمان:
06 567 4285

هاتف خلوي د� .أو�س ح�سني:

ال�سبت  -اخلمي�س

17:00 – 9:00

عمان ،جبل احل�سني� ،شارع قا�سم
الرمياوي عمارة رقم ١١

078 8583960

ني
ية
دة

هاتف �أر�ضي  -م�ست�شفى الب�شري:

عمان ،م�ست�شفى الب�شري

هاتف الدكتور جميل توتنجي:

عمان ،م�ست�شفى �سحاب

06 470 2966
06 402 0092

12/30/12 4:44 PM
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ا�سم املنظمة

نوع اخلدمات املقدمة

معايري تقدمي اخلدمات

م�ؤ�س�سة نور احل�سني
 /معهد العناية
ب�صحة الأ�سرة/
�صندوق الأمم
املتحدة لل�سكان

�أن�شطة التوعية املجتمعية ،الفح�ص والإحالة
خدمات التثقيف ال�صحي خول ال�صحة االجنابية
منزلية لل�سوريني يف املجتمعات املحلية لتوعية الأ�سر
مبوا�ضيع ال�صحة االجنابية

مقدمة للجميع

�إدارة حماية الأ�سرة

التحويل املبدئي لعيادة �إدارة االغت�صاب

مقدمة للجميع

ال�صحة العقلية واخلدمات النف�سية
ا�سم املنظمة

نوع اخلدمات املقدمة

جمعية العون
ال�صحي الأردنية
 /الهيئة الطبية
الدولية

خدمات ال�صحة العقلية يف عيادة املدينة

جمعية العون
ال�صحي الأردنية
 /الهيئة الطبية
الدولية

خدمات ال�صحة العقلية يف عيادة �أبو ن�صري

12/30/12 4:44 PM

معايري تقدمي اخلدمات

مقدمة للجميع

مقدمة للجميع

Amman final for print.indd 14

ات

معلومات االت�صال

�ساعات الدوام

هاتف �أر�ضي – عمان:

الأحد – اخلمي�س

06 490 8310

الرقم املجاين911 :

17:00 - 9:00

هاتف �أر�ضي  -عمان:

يومياً يف جميع
الأوقات

عمان ،الدوار ال�سابع� ،شارع الرونق ،خلف
كوزمو

معلومات االت�صال

�ساعات الدوام

املوقع

06 581 5738

ات

املوقع

هاتف �أر�ضي – عمان:
06 465 1772

هاتف خلوي:

ال�سبت  -اخلمي�س

16:00 – 9:00

عمان ،خلف جممع رغدان ،بجانب مكتبة
االبراق

077 500 6025

06 5236674

12/30/12 4:44 PM

ال�سبت  -اخلمي�س

16:00 – 9:00

عمان� ،أبو ن�صري نف�س عمارة مطعم
الكلحة ،الطابق الثاين
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ا�سم املنظمة

نوع اخلدمات املقدمة

العيادة اال�ست�شارية
وزارة ال�صحة /
منظمة ال�صحة
العاملية

العيادات اخلارجية  -ال�صحة العقلية وخدمات
الدعم النف�سي واالجتماعي

الها�شمي ال�شمايل
مركز الرعاية
ال�صحية الأولية
وزارة ال�صحة /
منظمة ال�صحة
العاملية

العيادات اخلارجية  -ال�صحة العقلية وخدمات
الدعم النف�سي واالجتماعي

فح�ص الأ�سر وجل�سات ا�ست�شارية �أ�سا�سية ومتقدمة
م�ؤ�س�سة نور
جلميع الأفراد امل�صابني ب�صدمات نف�سية؛ توفري
احل�سني/
خدمات متعددة التخ�ص�صات للناجني من العنف
معهد العناية ب�صحة
القائم على النوع االجتماعي ،وتوفري خدمة املجتمع
الأ�سرة
املحلي

معايري تقدمي اخلدمات
التخالت النف�سية
واالجتماعية متوفرة
للجميع ،االدوية متوفرة
فقط لال�شخا�ص امل�سجلني
باملفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون
الالجئني.
التخالت النف�سية
واالجتماعية متوفرة
للجميع ،االدوية متوفرة
فقط لال�شخا�ص امل�سجلني
باملفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون
الالجئني.

مقدمة للجميع

الهالل الأحمر
الأردين

الدعم النف�سي واالجتماعي ،الدعم الفني

مقدمة للجميع

احتاد املر�أة الأردنية

امل�ساعدة االجتماعية والنف�سية والقانونية
(بالرتكيز على املر�أة والعنف القائم على النوع
االجتماعي) ،الإر�شاد الأ�سري

مقدمة للجميع

12/30/12 4:44 PM
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ات

معلومات االت�صال

�ساعات الدوام

ة
رة
لني
ش�ؤون

هاتف خلوي (فريق متعدد
االخت�صا�صات):

الأحد – اخلمي�س

ة
رة
لني
ش�ؤون

077 674 0519

15:30 - 8:00

املوقع

عمان ،دوار املدينة ،مقابل املختار مول،
بجانب مدار�س الر�أي

الأحد – اخلمي�س
15:30 - 8:00

هاتف خلوي (فريق متعدد
االخت�صا�صات):

العالج الدوائي
متوفر فقط يوم
االثنني والأربعاء
واخلمي�س

عمان ،الها�شمي ال�شمايل� ،شارع الزهراء،
مقابل بالزا مول

هاتف �أر�ضي – عمان:

الأحد – اخلمي�س

معهد العناية ب�صحة الأ�سرة (عمان
والها�شمي) باال�ضافة اىل فريق العمل
امليداين

077 674 0518

06 490 8310

17:00 - 9:00

هاتف �أر�ضي – عمان:
06 490 8588

هاتف خلوي:

079 959 2092
079 703 0495
079 938 8312

اخلط املجاين:

079 820 2353

هاتف �أر�ضي – عمان:
06 567 5729

12/30/12 4:44 PM

ال�سبت  -اخلمي�س

16:00 – 9:00

ال�سبت  -اخلمي�س

16:30 – 8:30

عمان ،الها�شمي ال�شمايل ،دوار النقاء،
�شارع الإبراهيمي،
عمارة رقم 9

عمان ،جبل احل�سني� ،شارع قا�سم
الرمياوي عمارة رقم ١١
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نوع اخلدمات املقدمة

معايري تقدمي اخلدمات

ا�سم املنظمة

اخلدمات النف�سية والإجتماعية للأطفال:
هدف الوحدة تقدمي اخلدمات النف�سية والأجتماعية
للأطفال القاطنني يف �شرق عمان من خالل نهج
ادارة احلالة.
يتم تقدمي اخلدمة ملن يتمكن من الو�صول ملقر
اخلدمة يف مركز امللكة رانيا للأ�سرة والطفل /
م�ؤ�س�سة نهر الأردن

االطفال (حتت � 18سنة)
و�أ�سرهم

م�ؤ�س�سة نهر الأردن

اخلدمات النف�سية والإجتماعية للمر�أة:
تخت�ص الوحدة بتقدمي خدمات لن�ساء وفتيات
�ضحايا العنف ( 12فما فوق) القاطنني يف
منطقة �شرق عمان  ،بحيث ت�ضم الوحدة حتت
�سقفها ال�شركاء الأ�سا�سيني املمكن �أن يقدموا
خدماتهم املبا�شرة للن�ساء مثل خدمات الدعم
النف�سي ،اخلدمات ال�شرطية ،اخلدمات ال�صحية،
واال�ست�شارات القانونية باال�ضافة اىل التحويل اىل
مقدمي خدمات.

الن�ساء والفتيات
( 12فما فوق ) �ضحايا
العنف الأ�سري

منظمة �ضحايا
التعذيب

الإر�شاد النف�س اجتماعي ،العالج الطبيعي� ،إدارة
احلاالت ،ل�ضحايا التعذيب و�/أو احلرب.

لل�سوريني الذين تعر�ضوا
للتعذيب و� /أو ال�صدمات
النف�سية للحرب.

الهيئة الطبية
الدولية

خدمات �إدارة احلاالت للأفراد الذين هم بحاجة
خلدمات ال�صحة النف�سية والتي ت�شمل الطب
والعالج النف�سي والتثقيف ال�صحي النف�سي
للمنتفعني من خدمات ال�صحة النف�سية و�أ�سرهم.

الأفراد الذين هم بحاجة
خلدمات ال�صحة النف�سية

الهيئة الطبية
الدولية

خدمات �إدارة احلاالت للأفراد الذين هم بحاجة
خلدمات ال�صحة النف�سية والتي ت�شمل الطب
والعالج النف�سي والتثقيف ال�صحي النف�سي
للمنتفعني من خدمات ال�صحة النف�سية و�أ�سرهم.

�أفراد العائالت ال�سورية
املعر�ضني �أو الذين تعر�ضوا
للعنف �أو يعانون من توترات
عائلية �أو �صعوبات يف رعاية
الأطفال.

م�ؤ�س�سة نهر الأردن

12/30/12 4:44 PM
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�ساعات الدوام

املوقع

ات

16:00 – 8:00

عمان ،ماركا اجلنوبية ،نادي ال�سباق،
حديقة الندوة ،عمارة رقم 40

يا

هاتف �أر�ضي  -عمان:

16:00 – 8:00

عمان ،ماركا اجلنوبية ،نادي ال�سباق،
حديقة الندوة ،عمارة رقم 40

ضوا
ات

هاتف �أر�ضي -عمان:

االحد -للخمي�س

17:00 – 9:00

عمان ،الها�شمي ال�شمايل

جة
سية

هاتف خلوي �أحمد بواعنة:
079 851 6131

الأحد – اخلمي�س

عمان وغريها من مناطق ال�شمال
بوا�سطة فريق متنقل مقره عمان

ية
�ضوا
رات
عاية

هاتف خلوي �أحمد بواعنة:

ة)

معلومات االت�صال

اخلط املجاين110 :

هاتف �أر�ضي  -عمان:
06 492 095

اخلط املجاين110 :
06 492 095

06 506 0778

079 851 6131

12/30/12 4:44 PM

17:00 – 9:00

الأحد – اخلمي�س
17:00 – 9:00

عمان وغريها من مناطق ال�شمال
بوا�سطة فريق متنقل
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ا�سم املنظمة

نوع اخلدمات املقدمة

جمعية املركز
الإ�سالمي اخلريية
(مركز ابو هريرة،
مركز عز الدين
الق�سام ،مركز عبد
الرحمن بن عوف،
مركز �صويلح ،مركز
ابو ذر الغفاري،
مركز عني البا�شا،
مركز البيادر ،مركز
االنوار ،مركز مرج
احلمام ،مركز
القوي�سمه ،مركز
االن�صار ،مركز جبل
النظيف ،مركز
العابورة)

اخلدمات الأ�سا�سية والأمن ( الغذاء – امل�أوى-
الرعاية ال�صحية الأولية )

معايري تقدمي اخلدمات

ها

12/30/12 4:44 PM

هاتف

هات
مقدمة للجميع

هاتف

ها

هات
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ات

معلومات االت�صال

�ساعات الدوام

املوقع

هاتف خلوي خالد حمدان /مركز ابو
هريرة:
079 692 5733

هاتف �أر�ضي /مركز �أبو هريرة:
06 438 7910

هاتف خلوي عبدالرحمن معدي /مركز
عز الدين الق�سام:
079 931 7222

هاتف �أر�ضي /مركز عز الدين الق�سام:
06 490 2315

هاتف خلوي م�صطفى جفال /مركز عبد
الرحمن بن عوف:

ال�سبت – اخلمي�س

079 515 1076

هاتف �أر�ضي /مركز عبد الرحمن بن
عوف:
06 488 9030

هاتف خلوي حم�سن الرمياوي /مركز
�صويلح:
079 505 4929

هاتف �أر�ضي /مركز �صويلح:
06 533 5144

12/30/12 4:44 PM
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ا�سم املنظمة

نوع اخلدمات املقدمة

جمعية املركز
الإ�سالمي اخلريية
(مركز ابو هريرة،
مركز عز الدين
الق�سام ،مركز عبد
الرحمن بن عوف،
مركز �صويلح ،مركز
ابو ذر الغفاري،
مركز عني البا�شا،
مركز البيادر ،مركز
االنوار ،مركز مرج
احلمام ،مركز
القوي�سمه ،مركز
االن�صار ،مركز جبل
النظيف ،مركز
العابورة)

اخلدمات الأ�سا�سية والأمن ( الغذاء – امل�أوى-
الرعاية ال�صحية الأولية )

معايري تقدمي اخلدمات

هاتف

ها

هاتف

ه

مقدمة للجميع

ها

ه

ه

12/30/12 4:44 PM
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ات

معلومات االت�صال

�ساعات الدوام

املوقع

هاتف خلوي �سعيد الدبا�س /مركز ابو ذر
الغفاري:
078 857 8584

هاتف �أر�ضي /مركز �أبو ذر الغفاري:
06 490 9488

هاتف خلوي زيد خليل قطي�شات /مركز
عني البا�شا:
079 610 1474

هاتف �أر�ضي /مركز عني البا�شا:
06 537 0750

هاتف خلوي فتحي العمايرة /مركز
البيادر:

ال�سبت – اخلمي�س

079 529 5575

هاتف �أر�ضي /مركز البيادر:
06 586 2012

هاتف خلوي حممد �سليمان /مركز
الأنوار:
079 555 1009

هاتف �أر�ضي /مركز الأنوار:
06 474 9322

هاتف خلوي /مركز مرج احلمام:
079 505 5176

12/30/12 4:44 PM
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ا�سم املنظمة

نوع اخلدمات املقدمة

جمعية املركز
الإ�سالمي اخلريية
(مركز ابو هريرة،
مركز عز الدين
الق�سام ،مركز عبد
الرحمن بن عوف،
مركز �صويلح ،مركز
ابو ذر الغفاري،
مركز عني البا�شا،
مركز البيادر ،مركز
االنوار ،مركز مرج
احلمام ،مركز
القوي�سمه ،مركز
االن�صار ،مركز جبل
النظيف ،مركز
العابورة)

اخلدمات الأ�سا�سية والأمن ( الغذاء – امل�أوى-
الرعاية ال�صحية الأولية )

معايري تقدمي اخلدمات

ه

ها

هات

ه

مقدمة للجميع

هاتف

ه

هات

ها

12/30/12 4:44 PM
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ات

معلومات االت�صال

�ساعات الدوام

املوقع

هاتف �أر�ضي /مركز مرج احلمام:
06 573 3888

هاتف خلوي م�صطفى العواد /مركز
القوي�سمه  -النور:
079 559 3866

هاتف �أر�ضي /مركز القوي�سمة -النور:
06 478 5474

هاتف خلوي عالء �شاهني /مركز
االن�صار:
079 649 3555

هاتف �أر�ضي /مركز الأن�صار:
06 477 1890

ال�سبت – اخلمي�س

هاتف خلوي �أجمد الزعاترة /مركز جبل
النظيف:
079 557 0617

هاتف �أر�ضي /مركز جبل النظيف:
06 478 499

هاتف خلوي ابراهيم �أبو رحمة /مركز
العابورة  /خميم احل�سني:
079 505 7404

هاتف �أر�ضي /مركز العابورة -خميم
احل�سني:
06 464 3116

12/30/12 4:44 PM
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اخلدمات املقدمة للمعوقني مبا يف ذلك الأطفال
ا�سم املنظمة

نوع اخلدمات املقدمة

معايري تقدمي اخلدمات

جمعية �إنقاذ الطفل/
الأردن

خط �ساخن جماين حول خدمات التعليم واحلماية
داخل املدار�س

جميع مدار�س الأطفال

م�ؤ�س�سة نور احل�سني
 /معهد العناية
ب�صحة الأ�سرة

خدمات اعادة الت�أهيل للمعوقيني من خالل العيادة
الطبية املتنقلة (ت�شمل العالج الطبيعي� ،صعوبات
التعلم ،النطق و الرتبية اخلا�صة) و تزويد �أجهزة
طبية و �سماعات

جميع الأطفال من عمر 6
�أ�شهر و لغاية � 16سنة

كوي�ست �سكوب

بدائل التعليم غري الر�سمي للأطفال� ،أو ال�شباب
الذين ال يريدون الذهاب �إىل املدر�سة� ،أو الذين
لديهم ظروف خا�صة (مل يذهبوا للمدر�سة �أبدا،
لديهم م�شاكل نف�سية)

جميع الأطفال
الذكور من �سن 18-12
الإناث من �سن 20 - 12

لل

ها

هاتف

ها

هاتف

12/30/12 4:44 PM
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ات

معلومات االت�صال

املوقع

�ساعات الدوام

هاتف خلوي:

077 670 2426

ل

اخلط ال�ساخن املجاين:
للإت�صال من الهاتف الأر�ضي و من
�شبكة �أورجن
08 002 2766

الأحد – اخلمي�س
16:00 – 8:30

عمان ،جبل النزهة� 83 ،شارع �سعد العلي،
خلف اال�ستقالل مول

للإت�صال من �شبكة زين:
08 000 0111

ر6

ة

هاتف �أر�ضي – عمان:
06 490 8310

الأحد – اخلمي�س
16:00 - 9:00

معهد العناية ب�صحة الأ�سرة (عمان
والها�شمي) باال�ضافة اىل فريق العمل
امليداين

هاتف خلوي ال�شخ�ص امل�س�ؤول ال�سيدة والء العبابنة:
079 796 6899

هاتف �أر�ضي – عمان:
06 461 8915

هاتف خلوي املن�سقة امليدانية ال�سيدة
جنوى ر�ضوان:

14:00 – 12:00

هاتف خلوي املن�سقة امليدانية ال�سيدة كفا
ال�شراب:

15:30 – 13:30

هاتف خلوي املن�سقة امليدانية ال�سيدة
�أمينة املنا�صرة:

14:00 – 12:00

هاتف خلوي املن�سق امليداين ال�سيد �أحمد
الربغوثي:

17:00 – 15:00

079 650 0169

1
20

077 776 6329

079 - 9774339
079 657 4869

12/30/12 4:44 PM

عمان ،ماركا ال�شمالية،
مدر�سة اليوبيل الذهبي الثانوية للبنات
عمان ،ماركا اجلنوبية
مدر�سة �أمامة بنت ابي العا�ص الثانوية
ال�شاملة للبنات
عمان ،حي نزال ،مدر�سة الأمرية �سلمى
عمان� ،أبو ن�صري ،مدر�سة ابن طفيل
الأ�سا�سية للبنني
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ا�سم املنظمة

نوع اخلدمات املقدمة

معايري تقدمي اخلدمات

كوي�ست �سكوب

بدائل التعليم غري الر�سمي للأطفال� ،أو ال�شباب
الذين ال يريدون الذهاب �إىل املدر�سة� ،أو الذين
لديهم ظروف خا�صة (مل يذهبوا للمدر�سة �أبدا،
لديهم م�شاكل نف�سية)

جميع الأطفال
الذكور من �سن 18-12
الإناث من �سن 20 - 12

هاتف

هاتف

هات

هاتف

هات

ه

ه

هاتف

12/30/12 4:44 PM
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ات

معلومات االت�صال

�ساعات الدوام

هاتف خلوي املن�سق امليداين ال�سيد �أ�شرف
ف�ؤاد:

17:00 – 15:00

هاتف خلوي املن�سق امليداين ال�سيد نا�صر
النجار:

19:00 – 17:00

هاتف خلوي املن�سق امليداين ال�سيد بدر
جودة:

19:00 – 17:00

هاتف خلوي املن�سق امليداين ال�سيدة زينب
�أحمد:

15:00 – 13:00

هاتف خلوي املن�سق امليداين ال�سيد علي
عفانة:

18:00 – 16:00

هاتف خلوي املن�سق امليداين ال�سيد
عبداحلليم فرج اهلل:

18:00 – 16:00

هاتف خلوي املن�سق امليداين ال�سيد
ابراهيم القوا�سمة

16:00 – 14:00

هاتف خلوي املن�سق امليداين ال�سيد خالد
اجلارحي:

18:00 – 16:00

079 655 9973
079 709 0296

079 638 0299

1
20

079 632 6060
078 861 3202

077 724 6568

078 625 2099

079 552 8350

12/30/12 4:44 PM

املوقع
عمان ،خريبة ال�سوق ،مدر�سة خريبة
ال�سوق الثانوية ال�شاملة للبنني
عمان ،جبل النظيف ،مدر�سة معاذ بن
جبل الأ�سا�سية للبنني
عمان� ،شارع الأردن ،مدر�سة الأردن
الثانوية للبنني
عمان ،جبل احل�سني ،مدر�سة عكا
الأ�سا�سية للبنات
عمان ،حي نزال ،مدر�سة عبداهلل �سراج
الثانوية للبنني
عمان ،الها�شمي ال�شمايل ،مدر�سة
املعت�صم الأ�سا�سية للبنني
عمان� ،صويلح ،مدر�سة علي ر�ضا الركابي
الأ�سا�سية للبنني
عمان� ،سحاب ،مدر�سة �سعد بن �أبي
وقا�ص للبنني
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