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 المجمس األعمى لشؤون األشخاص المعوقين

 السياسات برسم ويعنى 7004 لسنة( 13) رقم المعوقين األشخاص حقوق قانون بموجب المعوقين األشخاص لشؤون األعمى المجمستشكل  :مقدمة
 اإلعاقة ذوي لألشخاص القانونية المظمة وكون. المجاالت كافة في التشاركي النيج اعتماد خالل من وذلك العالقة ذات الجيات مع والتعاون والتنسيق

 .ذوي اإلعاقة غير من غيرىم مع المساواة قدم عمى األردن بناء في والمشاركة المجتمع في الشامل ندماجلإل أشكالو بكافة ليم الدعم توفير بيدف

"قيام الدول األطراف بجمع المعمومات المناسبة بما في ذلك الدولية والتي تنص عمى  "اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة"( في 13) واستنادًا لممادة
ئل وألن األردن من أوا "بموجب ىذه االتفاقية البيانات االحصائية والمعمومات الستخداميا في تقييم تنفيذ اإللتزامات التي تعيدت بيا الدول األطراف

التي صادقت عمييا، فقد قام المجمس األعمى لشؤون األشخاص المعوقين بالتعاون والتشبيك مع الجيات المعنية من خالل حصر المؤسسات  الدول
دمة لخالتي ُتعنى باألشخاص ذوي اإلعاقة ولتكون مرجًعا يمجأ إليو األشخاص ذوي اإلعاقة وأىالييم وكل شخص ُيعنى بيم ليستطيعوا الحصول عمى ا

 تم جمعيا في كتّيب إرشادي يسيل حممو واستخدامو. فقد المناسبة، ولتكون ىذه البيانات في متناول الجميع

التي تم توثيق بياناتيا و  7033نياية عام حتى وبحسب عممية الحصر التي قام بيا المجمس بمغ عدد المؤسسات التي ُتعنى باألشخاص ذوي اإلعاقة 
 نادًياأربعة عشر ( 31و)مؤسسة سبعة وعشرون ثالثمائة و ( 174) "2016سات التي ت عنى باألشخاص ذوي اإلعاقة: الدليل اإلرشادي لممؤسفي "

 ،ن مؤسسةو وعشر  ( مائة370) كاآلتي: محافظة عّمان ألشخاص ذوي اإلعاقة، وتوزعت ىذه المؤسسات تنازلًيا في محافظات المممكةلرياضة ا
محافظة  مؤسسة،ن و ثالثة وعشر ( 71) محافظة المفرق مؤسسة،ن و ثمانية وثالث( 38) ، محافظة الزرقاءمؤسسة وناثنان وست (37) محافظة إربد

إحدى ( 33) محافظة معان ،ةمؤسسعشر إثنى  (37) محافظة العقبة ؤسسة،مة عشر ثالث (31) محافظة الكرك مؤسسة،سبعة عشر ( 34) البمقاء
أربع ( 1) محافظة الطفيمة مؤسسات،تسع  (9) مؤسسات، محافظة عجمونتسع ( 9) مأدبامحافظة  مؤسسات،تسع ( 9) محافظة جرش ،ةمؤسس عشر

(، في 117وكان عدد المؤسسات ) 7032 بشكل مستمر حيث كان آخر تحديث ليا عام تتم بياناتىذه التحديث ومتابعة  عممية رصدو  مؤسسات،
 مائتان وتسعين مؤسسة. (790) 7033عام كان عددىا ( مؤسسة، و 113) 7031حين كان عددىا عام 
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أندية في محافظة  ثمانية( 8محافظات كاآلتي: )العشر نادًيا في  أربعة( 41وتتمركز األندية الرياضية لألشخاص ذوي اإلعاقة والبالغ عددىا )
أما بخصوص مؤسسات التربية  .، ونادي في محافظة المفرقالعاصمة، واثنان في محافظة الزرقاء، واثنان في محافظة إربد، ونادي في محافظة مأدبا

 ( مؤسسة فيظير الشكل التالي توزيعيا بحسب المحافظات:723الخاصة والبالغة )
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 (701) ىناكو  ،متعددةلإلعاقات ال ةسمؤسوعشرين  وتسعةمائة ( 129): عاقة فقد كانت كالتالياإل نوعتوزيع ىذه المؤسسات بحسب  أما بخصوص
عاقة إللمؤسسة ن و وثالث سبعة (71و) التوحد،طيف ضطراب ة العشر مؤسسإثنى ( 71و)، ذىنيةصة باإلعاقة الصخمتات مؤسس وسبعةة مائ

عاقة البصرية، لإلة مؤسس عشرأربعة  (71و)، (دماغيالشمل وال عاقة الحركية)اإل عاقة الحركيةاإلبمتخصصة  ةمؤسسن و وعشر اثنان ( 11و) السمعية،
 .، والشكل التالي يوضح توزيع المؤسسات بحسب فئة اإلعاقةمحاالت النفسيةل تامؤسسثالثة ( 7)صعوبات التعمم، ول تامؤسسثالثة ( 7)و
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إقميم في ات ( مؤسس707و) ( مؤسسة في إقميم الوسط،781)كان ف ؛الثالثالمممكة  أقاليم عمىتوزعت ( مؤسسة 711المؤسسات )بمغ عدد وقد 
 توزيع ىذه المؤسسات بحسب اإلقميم:، والشكل التالي يوضح في إقميم الجنوبمؤسسة ( 10و)الشمال، 
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عاقة، ، فئة االسم، العنواناإل :البيانات التعريفية األساسية لكل مؤسسة وسيتم تاليا استعراض ىذه المؤسسات والبيانات الخاصة بكل منيا والتي تشمل
 .دراجيا في كل محافظة بحسب فئة االعاقةإوقد تم توزيعيا بحسب المحافظة وتم  .الياتف والفاكس(
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 المجمس األعمى لشؤون األشخاص المعوقين

 ذوي اإلعاقةمدخل المجنة البارالمبية لرياضة  –جانب كمية التربية الرياضية  -شارع الرياضة العنوان

 2007 التأسيس

 5538236/    5538631/    5538159/    5538610 الياتف

 األردن 1941عمان  -شارع الرياضة  1238صندوق البريد:  5538243 الفاكس

   E-mail:info@hcd.gov.jo البريد اإللكتروني
 

 الميامأبرز 
 والمساىمة في مراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بيم. ةرسم السياسة الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاق  .1
 المشاركة مع الجيات ذات العالقة في وضع خطة وطنية شاممة لمتوعية والوقاية لمحد من حدوث اإلعاقات ومنع تفاقميا.  .2
 اقتراح تعديل التشريعات ذات العالقة باألشخاص ذوي اإلعاقة واألنظمة والتعميمات الالزمة لتنفيذ أحكام ىذا القانون.  .3
 ج والخدمات المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة بالتنسيق مع الدىات ذات العالقة.وضع المعايير الالزمة لجودة البرام  .4
 المشاركة في الجيود الرامية إلى تحقيق أىداف المواثيق واالتفاقيات الدولية المتعمقة بشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة.  .5
 .ام بميامو وتحديد صالحياتياتشكيل لجان دائمة ومؤقتو لمساعدة المجمس عمى القي  .6
 دعم البحوث والدراسات المتعمقة باإلعاقة.  .7
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 فئات اإلعاقة بحسب األقاليم والمحافظات

 التوزيع
 الجغرافي

 إقميم الجنوب إقميم الشمال إقميم الوسط

موع
مج

ال
 العقبة الطفيمة الكرك معان جرش المفرق عجمون إربد مأدبا البمقاء الزرقاء عمان 

 14 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 2 6 بصرية  .1
 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 توحد  .2
 22 1 0 2 0 0 1 1 5 1 1 1 9 حركية  .3
 37 1 1 0 1 0 1 0 7 3 4 8 11 سمعية  .4
 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 صعوبات تعمم  .5
 108 3 1 8 1 1 11 5 19 3 5 11 39 ذىنية  .6
 129 6 2 3 9 8 9 3 27 2 5 14 41 متعددة  .7
 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 نفسية  .8

 327 12 4 13 11 9 23 9 62 9 17 38 120 المجموع
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 رتباط المجمس األعمى لشؤون األشخاص المعوقينامكاتب 

سنة  المكتب م
 البريد اإللكتروني الفاكس الياتف العنوان التأسيس

 2010 مكتب ارتباط إقميم الشمال  .1
جانب مديرية شباب  –خمف شارع الحصن  -إربد
 E-mail:info@hcd.gov.jo 7249697 02 - 7249717 إربد

إقميم المجمس/  مكتب ارتباط  .2
 شرق عمان /الوسط

  ديرية شرطة شرق عمانجانب م –أم نوارة عّمان  2010
 قرب حديقة الممكة رانيا العبد اهلل -

4730078 – 06 
4140267 – 06 4923439 E-mail:info@hcd.gov.jo 

3.  
إقميم المجمس/  مكتب ارتباط

 عمان غرب /الوسط
 E-mail:info@hcd.gov.jo 5348573 06 - 5346032 ش النيروان -قرب الممحقية السعودية -الجبيية 2016

إقميم المجمس/  ارتباط مكتب  .4
 الجنوب

 E-mail:info@hcd.gov.jo 2387479 03 - 2387482 مقابل شركة الكيرباء -ةالثنيّ  -الكرك 2010
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 محافظة العاصمة عمان/  األشخاص ذوي اإلعاقةمؤسسات 

 نوع المؤسسة م
 العنوان اإلعاقة

 الفاكس الياتف
06 

/ وزارة التربية والتعميم/ يمية الممكية لممكفوفينمدرسة عبداهلل بن أم مكتوم/ األكاد  .1
 حكومي

 جانب اتحاد الجامعات العربية -حي الخزنة -طبربور بصرية
999:;=5 999:=;7 

وزارة التنمية االجتماعية/ المركز السعودي لتأىيل وتدريب الكفيفات باألردن/   .2
 حكومي

 بنينمقابل مدرسة جميل بن شاكر الثانوية لم -الصويفية بصرية
9<5;=98 9<5=;98 

جمعية الضياء الخيرية لتربية وتعميم األطفال المعوقين بصريا/ وزارة التنمية   .3
 االجتماعية/ تطوعي.

 بصرية
بجانب مديرية شرطة شرق  -حي أم نوارة -القويسمة

 عمان
8;799;5 8;8=99= 

8;8=99< 

بجانب وزارة  –شارع عصام شتال  –مدخل عرجان  – عمان ريةبص وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعيجمعية الصداقة لممكفوفين/   .4
 التنمية

8:9:66< 8:859;9 

مقابل مستشفى الجامعة  –شارع الممكة رانيا  -عمان بصرية جمعية باب الخير لمعمل التطوعي/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي.  .5
 االردنية

 ال يوجد ==9=;:9

 بصرية / تطوعيالقرنيات/ وزارة التنمية االجتماعيةجمعية الشييد عمر المجالي لمتبرع ب  .6
قرب وكالة  -شارع وزارة التنمية اإلجتماعية -دوار الداخمية

 األنباء بترا
9657 ;:9 9;;  

 
 ال يوجد

 حطة الحمايدةمقابل م -شارع ياجوز الفرع األول: توحد / وزارة التنمية االجتماعية/ خاصفرع التأىيل الميني()األكاديمية األردنية لمتوحد  .7
 لممحروقات.

967999; 9679996 

 9679996 ;967999 مرج الفرس -شفا بدرانالفرع الثاني:  توحد / وزارة التنمية االجتماعية/ خاص)الفرع الرئيسي( األكاديمية األردنية لمتوحد  .8

فيال  -دخمة اسواق السالم   -لشعبشارع ا -الجندويل توحد المركز األردني التخصصي لمتوحد/ وزارة التنمية االجتماعية/ خاص  .9
(21) 

 ال يوجد =9;>5>9

 توحد / وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعياألردنية لمتوحدجمعية ال  .10
 -خمف جريدة الممتاز -شارع عبد اهلل غوشة -لسابعا

 ( 13بناية ) -بجانب مركز التشغيل والتدريب الوطني
9<57:=8 995;:;: 

 5;;5=86 9;;5=86 بجانب نادي الجواد العربي  -حي الفقراء –طريق المطار توحد خاص/ التنمية االجتماعية شركة التواصل لمتوحد/ وزارة  .11
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 محافظة العاصمة عمان/  األشخاص ذوي اإلعاقةمؤسسات 

 توحد وزارة التنمية االجتماعية/ خاص /الخاصة لمتربية النموذجية المدرسة شركة  .12
خمف  -خريبة السوق -طريق مطار الممكة عمياء الدولي

 مدارس بيت المقدس.
8566996 856;<=5 

 ال يوجد >7>7=9:=;9 51 رقم بناء -األخضر السيل نزلة -طبربور -عمان توحد مركز عمان لمتوحد/ وزارة التنمية االجتماعية/ خاص  .13

 ;967779 998=967 بجانب القيادة العامة لقوات الدرك -شفا بدران توحد / وزارة التنمية االجتماعية/ خاصالمركز االستشاري لمتوحد  .14

 توحد / وزارة التنمية االجتماعية/ خاصز لمتوحدمركز إنجاشركة   .15
بجانب مسجد  -جامعة العموم التطبيقية  خمف –شفا بدران

 (86فيال رقم ) –الشييد محمود الكايد 

96797:7 
9;;;<<9599 

9599<59 

 95;9779 9>9;87>;;9 إلبداع التربويالجبيية/ خمف مدارس ا توحد مركز أطمس الشرق لمتوحد وتنمية القدرات/ وزارة التنمية اإلجتماعية/ خاص.  .16

/ االجتماعية التنمية وزارة/ الشامل بوالدمج لمتدري األردن مركز/ الحسين جمعية  .17
 تطوعي

 ( 55عمارة ) -شارع الريدانة  -حي الروابي -الدوار السابع حركية
9<5;9== 
9<5;9=< 

9<5;:57 

 جتماعية/ تطوعيجمعية مؤسسة العناية بالشمل الدماغي/ وزارة التنمية اال  .18
قرب جسر الحرمين خمف برغر  –حي الروابي  –شارع مكة حركية

 (:رقم المبنى ) -كنج 

9<57;95 
9<99=95 

9<:6;95 

 المدرسة النموذجية لمشمل الدماغي/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .19
 69=9:95 69=9:95 :5بناية  -شارع رفعت الصميبي  -الشميساني حركية

جانب البنك  -(95عمارة ) -شارع الظيران  -أم أذينة حركية سينا لمشمل الدماغي/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعيجمعية ابن   .20
 األردني الكويتي

9;=9=7::98 997<;5; 

 حركية جمعية النقيرة النسائية لمتنمية االجتماعية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .21
ب بريد النقيرة ونادي بجان -لواء الموقر -النقيرة –سحاب

 شباب البادية

 ال يوجد 8999799

 مركز الشميساني لمعالج الطبيعي/ وزارة الصحة/ خاص  .22
 حركية
 

مجمع  -مقابل المستشفى التخصصي -شارع الممكة رانيا
 (597مكتب ) -كاليفورنيا الطبي

9:97=97 9:97=6< 

/ وزارة التنمية مركز عمر بن الخطاب لألطراف االصطناعية والمقومات ااطبية  .23
 االجتماعية/ خاص

 (=5بناء رقم )-مجمع ماجي الطبي -شارع الخالدي حركية

8:99559 8:99559 

جمعية الصداقة األردنية الخيرية لذوي االحتياجات الخاصة/ وزارة التنمية   .24
 االجتماعية/ تطوعي

 خمف كازية العصيوي مقابل عيادة جنى –القويسمة حركية
 ال يوجد 896959>=;9

 ال يوجد 6;=:998=;9 (7>7)بناء  -إشارة الدوريات -الممكة رانيا شارع -صويمح حركية .بو حطب لمعالج الطبيعي/ وزارة الصحة/ خاصأمركز   .25



11 
 

 محافظة العاصمة عمان/  األشخاص ذوي اإلعاقةمؤسسات 
 :685;:9 :685;:9 (56عمارة ) –شارع نابمس -جبل الحسين سمعية جمعية رعاية الصم الخيرية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .26

 سمعية ل الثانوية المختمطة لمصم/ وزارة التربية والتعميم/ حكوميمدرسة األم  .27
بجانب المركز الصحي  -قرب دوار باريس -جبل المويبدة

 الشامل ومؤسسة األيتام

8:9689: 8:9689: 

 سمعية مؤسسة الممكة عمياء لمسمع والنطق/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .28
رات صناعة البيادر تحويمة إشا -شارع األمومة -دير غبار

 (.89بناء)

9<5=585 9<67585 

مركز صحي  -حي عالية -الشارع العريض -جبل النصر سمعية مركز سمعيات النصر)مستشفى البشير(/ وزارة الصحة/ حكومي  .29
 ط. االرضي. -النصر الشامل

8=9:786 8=9:786 

 سمعية مدرسة األمل لمصم/ وزارة التربية والتعميم/ حكومي  .30
مقابل كنيسة لوقا )مبنى مدرسة  -المزارع حي -ماركا

 عبداهلل بن أم مكتوم سابًقا(

9;;;;8:9<= 
8<<7=98 

 ال يوجد

 بجانب مركز أمن صويمح  -حي الرحمانية -صويمح سمعية مركز الصم لتكنولوجيا المعمومات/ أمانة عمان الكبرى/ حكومي  .31
978679; 

9;==99<;9: 
 ال يوجد

 78:9>>8 78:9>>8 (6الطابق) -مكتبة العوايشة  -ماركا الشمالية سمعية / وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعيجمعية الصم والبكم الخيرية  .32

 9;;98;8 9;;98;8 خمف حمويات السيل االخضر  -الوحدات سمعية جمعية التكاتف لمصم واأليتام الخيرية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .33

 اليوجد >==>9>;=;9 ماركا الجتوبية سمعية نمية االجتماعية/ تطوعيجمعية نعمل ألجمكم/ وزارة الت  .34

 97=9:97 7ط. -مجمع لؤلؤة القريني  -دوار فراس -جبل الحسين سمعية مركز وائل الترك لمتجييزات الطبية والسمعية/ وزارة الصحة/ خاص  .35
9;=977=:== 

9:97=6< 

 ال يوجد 98=7>>8 حي المزارع –ماركا  سمعية ارة التربية والتعميم/ حكوميمدرسة األمل األساسية المختمطة لإلعاقة السمعية/ وز   .36

 الجمعية األردنية لمدسميكسيا/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .37
صعوبات 

 تعمم

 -الرياضية  التربية كمية مقابل – الرياضة شارع -عمان
 (6) ط – :7 بناء

 ال يوجد 699;;99;;9

صعوبات  خاص/ التربية والتعميمرةوزاروضة حكايات الطفولة/   .38
 تعمم

 (=7فيال رقم ) -شارع ابراىيم قطان –الدوار السابع 
9;=995:699 
9;=9;98=67 

 ال يوجد

 6:>95:7 5:;95:7 خمف أبراج الحجاز –شارع مكة  ذىنية تطوعي/ وزارة التنمية االجتماعية/ شريك السويدي لمتنميةال  .39

 ال يوجد 578859;=;9 العربية عمان جامعةقرب  -ردناأل  شارع – عمان ذىنية التنمية االجتماعية/ تطوعيوزارة /  الشامل التميز كاديميةأ  .40
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مركز جمعية الشابات المسممات لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/   .41
 تطوعي

 شارع شيداء االقصى -خمف جامعة البتراء -البنيات ذىنية
869;;99 869;;<< 

 9=;5>:9 =>>9:69 (8فيال ) -شارع حكيم بن حزام -شارع الجاردنز ذىنية ية لذوي اإلحتياجات الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ خاصالجمعية الوطن . .42

مركز األمل لمتربية الخاصة/ جمعية الصحة النفسية/ وزارة التنمية االجتماعية/   .43
 تطوعي

 ذىنية
شارع أحمد عقمة  -حي الجندويل -بيادر وادي السير

 (=6بناء رقم ) -النسور

9<56=87 9<69<7: 

 شارع مكة خمف محطة السندباد لممحروقات ذىنية أكاديمية طوبى لمتربية الخاصة وتنمية القدرات/ وزارة التنمية االجتماعية/ خاص  .44
99:<;8< 

9;=995:;65 
99:<;8< 

 ذىنية جمعية سيدات النصر لمتنمية االجتماعية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .45
حديقة محمود  -مقابل مركز أمن النصر -جبل النصر

 القضاة

8=9:<97 8=9:<97 

 7;98555 5;98555 منطقة القصور الياشمية -شارع الحجاز -دابوق ذىنية مركز نازك الحريري الخيري لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ خاص  .46

 ذىنية تنمية االجتماعية/ خاصالمدرسة النموذجية لمتربية الخاصة/ وزارة ال  .47
خمف  -خريبة السوق -طريق مطار الممكة عمياء الدولي

 مدارس بيت المقدس

8566996 
9;=:9959<9 

856;<=5 

 ذىنية مركز الرازي لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ خاص  .48
بجانب ميوزيك  -شارع ابراىيم القطان -الدوار السابع

 بوكس

9<9;97: 9<9859< 

 ذىنية مركز األمل لمتربية الخاصة/ االتحاد العام لمجمعيات الخيرية/ تطوعي  .49
قرب مدرسة الثانوية  -شارع مستشفى التوتنجي  -سحاب
 لمبنين

 ال يوجد ;:89679

 قابل ضريبة الدخلم -شارع االئاعة -ضاحية الحاج حسن ذىنية .مركز المنار لمتنمية الفكرية المقابمين/ وزارة التنمية االجتماعية/ حكومي  .50
8;99<<7 

9;=:=:7=:7 
8;99<<7 

 ذىنية .مركز الرجاء لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ خاص  .51
شارع ميمونة بنت  -حي الزىور -منطقة رأس العين

 (:>بناية ) -قرب غابة شيداء عمان -الحارث

87<7885 87<7885 

 8=696=9 9::969=;9 خمف كنيسة العذراء مريم -عبدون الشمالي ذىنية .االجتماعية/ خاص المركز الحديث لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية  .52

 6=99895 7=99895 79فيال -شارع ابراىيم مفمح العساف -أم السماق ذىنية .المركز العربي لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ خاص  .53

 9597987 9597987 مقابل البريد  -المدينة الرياضية ذىنية وزارة التنمية االجتماعية/ حكومي مركز المنار لمتنمية الفكرية المدينة الرياضية/  .54
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 محافظة العاصمة عمان/  األشخاص ذوي اإلعاقةمؤسسات 
 ال يوجد ;=57::9=;9 (796مكتب رقم ) -عمارة البنك االسالمي -شارع الجاردنز ذىنية الجمعية األردنية لمفنيل كيتون الخيرية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .55

 ال يوجد 8:97599 ( العموي8شارع ) -مخيم الحسين ذىنية دقات مخيم الحسين/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي.مركز لجنة زكاة وص  .56

مركز الحاجة رفيقة لذوي االحتياجات الخاصة النياري الخيري لإلعاقات الذىنية/   .57
 لجنة زكاة مخيم الوحدات/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي

 ذىنية
بجانب –شارع النير -ينة الجنوبيحي أم ت -الوحدات

 حي العودة -المركز الصحي

8;7==97 8;<:896 

 ذىنية مركز دنيا الطفل لذوي االحتياجات الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ خاص  .58
– مقابل مجمع زىرة االردن –حي الشيوخ  -أبو عمندا

 (58بناء)

85:9:99 
9;=95;<=;7 

85:9:99 

 ذىنية تياجات الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ خاصالمركز الدولي لذوي االح  .59
خمف مدارس  -بجانب مدارس االتحاد -المدينة الرياضية

 (.58بناء )-أكسفورد

95:=5;9 95:=5;6 

 ذىنية مركز المدار الدولي لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ خاص  .60
 مدارس بجانب – جويعد دوار -الحسينية -المقابمين

 أرضي .ط( 56) بناء -لمذكورة حسينيال

 ال يوجد >5>9::9=;9

 69>::99 59>::99 قرب مركز الفاروق لمقرآن –خمف أسواق بدران  -طبربور ذىنية معيد الشرق األوسط لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ خاص  .61

 9=5=5>9 9=5=5>9 ;6فيال  -شارع ابراىيم القطان -الدوار السابع ذىنية مؤسسة إدراك لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ خاص  .62

 -اشارة النصيرات -الكرامة شارع – السعادة حي -ابونصير ذىنية جمعية أجواء األردن الخيرية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .63
 (;مكتب ) -(5ط )

 ال يوجد ;97:7>>=;9

 ذىنية خاص -وزارة التنمية االجتماعية  -ة مركز القرية العربية لذوي التحديات الخاص  .64
قرب مسجد   -شارع عبد الحميد أبو ريشة-شفا بدران
 قرب مركز الرعاية واأليتام -الصابرين

96897;7 96897;7 

بجانب مبنى المتقاعدين  -إسكان الجيش -طبربور ذىنية معيد التصحيح الزائد لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ خاص  .65
 (:5مبنى رقم ) -العسكريين

99:997: 99:997: 

قرب مركز  -طريق خشافية الدبايبة -العبدلية -سحاب  ذىنية مركز المنار لمتنمية الفكرية/ سحاب/ وزارة التنمية االجتماعية/ حكومي.  .66
 شباب وشابات لواء سحاب

8969<8; 
9;<:5=<:5: 

8969<8; 

 ذىنية وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي زكاة وصدقات حي نزال لمتربية الخاصة/ لجنة  .67
 -مسجد التوبة -حي اليالل -منطقة بدر -الذراع الغربي

 الطابق األرضي

87<;88: 87<;88: 

 ذىنية مركز التحدي لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ خاص  .68
بجانب جامعة الشرق األوسط لمدراسات  -طريق المطار

 العميا

8577556 
9;;:=<:778 

8577557 
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 محافظة العاصمة عمان/  األشخاص ذوي اإلعاقةمؤسسات 

 ذىنية وزارة التنمية االجتماعية/ خاصحضانة وروضة ألوان لمتعميم المبكر/   .69
عمارة  –خمف البنك العربي  –شارع بن خاّلد  –الجبيية 

 ( الطابق األرضي55رقم )
977;85; 

9;<=776=88 
 اليوجد

قرب ىيئة تنظيم  –شارع كمال منكو  –ضاحية الرشيد  نيةذى مدارس دار األرقم اإلسالمية وعمان الدولية/ وزارة التربية والتعميم/ خاص  .70
 قطاع النقل العام

9597777 959=<<= 

 (79بناء رقم ) –شارع الباقورة  –خمدا  ذىنية روضة المسار لخدمات تطور الطفل/ وزارة التربية والتعميم/ خاص  .71
977<6;< 977<6;= 

–قرب مجدي مول  –شارع الممكة رانيا العبداهلل  –ويمح ص ذىنية مركز السند لمتدريب/ أمانة عمان الكبرى/ خاص  .72
 ( ط أرضي757بناية ) -عمارة النبر

 ال يوجد >999998=;9

 ذىنية مركز أكسجين لمرعاية والتأىيل/ وزارة التنمية االجتماعية/ خاص  .73
شارع  –خمف محطة البرج لممحروقات  -الدوار السابع 

 / ىـ(8فيال ) –عبد الرحمن خميفة 
9<66599 9<6657: 

 667>8;8 667>8;8 قرب مدارس صّناع التفوق -شارع الدفاع المدني -أم نوارة ذىنية جمعية بيت المقدس الخيرية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .74

 -ز الديارخمف مخاي -شارع الحارث بن كمدة  -الجندويل  ذىنية جمعية الياسمين ألطفال الداون/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .75
 (5ط ) -(:6بناء )

9<:696; 
9;<;::5599 

9<:696; 

 7>79558 7>79558 المسجد الكبير قرب -زي -السمط  ذىنية مركز المنار لمتنمية الفكرية/ وزارة التنمية االجتماعية/ حكومي.  .76

 97;5;79 :9;9;79 قرب مركز صحي تل المنطح -تل المنطح -دير عال ذىنية مركز تل المنطح الشامل لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ حكومي.  .77

جمعية الصحة النفسية/ مركز بدوة لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/   .78
 تطوعي

 نفسية
بجانب مكتب منظمة التحرير  -شارع عادل زعيتر -المويبدة

 الفمسطينية
8:65995 8:65995 

 586>:>9 5:6>:>9 قرب مسجد المغربي -منطقة التركي -لواء ناعور نفسيو رة التنمية االجتماعية/ تطوعيالجمعية األردنية لمتأىيل النفسي/ وزا  .79

 متعددة مركز آية لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ خاص  .80
 -شارع منصور السرحان -حي المزارع -ماركا الشمالية

 (;5بناية )
8<<67<5 8<<67<5 

 اصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ خاصمركز أمان لمتربية الخ  .81
 

 ال يوجد 6:995>9 خمف متصرقية بيادر وادي السير متعددة
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 محافظة العاصمة عمان/  األشخاص ذوي اإلعاقةمؤسسات 

 8767=:9 95;9>:9 (=57مبنى ) -شارع الرازي -دوار الداخمية -جبل الحسين متعددة مركز تشخيص اإلعاقات المبكرة/ وزارة الصحة/ حكومي  .82

 متعددة مية االجتماعية/ خاصأكاديمية العصام لمتربية الخاصة/ وزارة التن  .83
خمف  -إسكان سمطة المصادر الطبيعية -مرج الحمام

 محطة أبو زىرة لممحروقات
9;77;99 9;77;95 

 >869996 8699978 بجانب صاالت فينيسيا  -شارع الحرية -البنيات متعددة المدرسة العربية لمتربية الخاصة/ وزارة التربية والتعميم/ خاص  .84

 متعددة صدقاء األشخاص المعوقين/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعيجمعية أىالي وأ  .85
 -قرب جامع المحسنين -شارع الجميل -جبل الحسين

 (:>رقم البناية ) -مقابل مدرسة الرشيد األساسية
9::99<< 9::99<< 

 885;8;8 5::;8;8 قرب كازية النبر -ر المطارجس -القسطل متعددة مركز العناية والرعاية لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ خاص  .86

 متعددة / خاصاالجتماعية التنمية وزارةجمعية شرق عمان الخيرية/  0 .87
.دوار  -شارع صالح حسن ىمالن -ماركا الجنوبية

 مقابل مؤسسة نير االردن -اليونيسيف
8=9;559 8=9;559 

 متعددة مركز تأىيل الطالبية لممعاقين/ األونروا/ دولي  .88
بجانب المدرسة الثانوية  -مخيم الطالبية -ء الجيزةلوا

 لمبنات
88:9957 88:9957 

 96857;8 96857;8 شارع مدارس وكالة الغوث -مخيم الوحدات متعددة مركز التأىيل المجتمعي لممعاقين/ الوحدات/ األونروا/ دولي  .89

 عددةمت مركز التأىيل المجتمعي لممعاقين / مخيم الطالبية/ األونروا/ دولي  .90
بجانب مدرسة الطالبية الثانوية  –مخيم الطالبية  –الجيزة 
 88:9957 88:9957 لمبنات 

الجمعية األردنية لتأىيل ذوي االحتياجات الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/   .91
 تطوعي

 9=97979 9=97979 إشارة الدوريات -بجانب فندق ريو األردن -صويمح متعددة

 متعددة تربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعيةمركز الكندي الدولي لم  .92
 -مقابل صالة فنيسيا -شارع خميل القيسي -المقابمين

 عمان دائرة أراضي جنوبخمف 
86998<8 86998<7 

جمعية تدريب وتأىيل الفتيات المعاقات الخيرية/ وزراة التنمية االجتماعية/   .93
 متعددة تطوعي

جامع سفيان مقابل  -خمف االستقالل مول -النزىة
 (>6رقم المبنى ) -الثوري

8:96776 8:96776 
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 متعددة الجمعية األردنية الخيرية لمفروسية العالجية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .94
 -مجمع زىران بالزا -شارع زىران -الدوار السابع -عمان

 الطابق الثالث
9;;;8<:9<; 9997689 

 خاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ خاصأكاديمية المركز التخصصي لمتربية ال  .95
 

 متعددة
-شارع بئر خداد -خمف الصالة الرياضية -تالع العمي
 (59عمارة رقم )

977576: 977576: 

 متعددة جمعية اليبو لأليتام ذوي اإلعاقة/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .96
مجمع عمي الحواري –مقابل بنك اإلسكان  -ماركا الشمالية

 57كتب م – 6ط –

9;=9875<6< 
9;=99;=8:9 

 ال يوجد

مركز سيدة السالم لألشخاص ذوي اإلعاقة / البطريركية الالتينية/ دولي/ وزارة   .97
 التنمية االجتماعية/ خاص

 خمف مدرسة الشويفات  -أم الكندم -طريق المطار متعددة
86=5==5 
86=5==9 86=5==6 

 متعددة تماعية/ خاصمركز رشا لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االج  .98
مقابل السفارة  -شارع رياض المفمح -جبل عمان

 (78عمارة ) -الفمسطينية

9:;8=:; 
9;=:=9=:69 9:;:879 

 7>7==:9 7>7==:9 59( مكتب رقم 5ط ) -مجمع شيكاغو التجاري -العبدلي متعددة / خاصوزارة الصحةمركز النورس لمنطق والمغة وصعوبات التعمم/   .99

 5;>99:7 ;>995:5 (7بناية رقم ) -شارع جديتا -خمدا متعددة لتعمم/ وزارة التربية والتعميم/ خاصمركز تسييل ا  .100

 متعددة الجمعية األردنية لمعالج الوظيفي/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .101
شارع عرار  -مؤسسة الفندر لمخدمات الطبية -جبل عمان

 577بناء  -وادي صقرة 
8:6:::6 8:6:::6 

ة البادية الوسطى لذوي االحتياجات الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ جمعي  .102
 تطوعي

 متعددة
بجانب مركز الممكة رانيا العبد اهلل لتكنولوجيا  -الموقر

 المعمومات

9;;:;99;69 
 ال يوجد 86:786;;;9

 متعددة جمعية شمس األمل لرعاية األشخاص المعوقين/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .103
شارع  -مجمع الباصات القديم -الحي الشمالي -سحاب

 صالة السيتي

8969::: 
9;;:9<9799 
9;=;:6::85 

8969::: 

 متعددة الييئة الياشمية لممصابين العسكريين/ رئاسة الوزراء/ حكومي.  .104
بجانب أسواق  -منطقة الكرسي -حي المدينة الطبية

 شارع الشعب -السالم
9<9;5:9 9<9;59: 

 >77>959 655=9>9=;9 (59مبنى ) -شارع رشيد بقدوني -عرجان –شارع األردن  متعددة نسان لحقوق المعاقين/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعيجمعية أنا إ  .105
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 محافظة العاصمة عمان/  األشخاص ذوي اإلعاقةمؤسسات 

 متعددة جمعية تنمية المرأة األردنية لمصم/ وزارة التنمية االجتماعية/ حكومي  .106
بجانب مدرسة البتراء -شارع خالد بن الوليد -جبل الحسين

 9;فيال –لثانوية لمبنات ا
8:5<66< 8:5<77< 

 5765;:9 ==58==;;;9 :7بناء  -خمف وزارة الزراعة -تالع العمي  متعددة جمعية الزىراء الخيرية لرعاية الطفولة/ وزارة التنمية االجتماعية/ خاص  .107

 ال يوجد 99=9=;;=;9 شارع الرينبو –الدوار االول  تعددةم جمعية الحياة لرعاية وتأىيل المعوقين الخيرية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .108

داخل حديقة الشييد محمد حمد  -شارع الكيف -أبو عمندا متعددة جمعية ابو عمندا لمتنمية االجتماعية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .109
 الحنيطي

85:958; 85:958; 

ة اإلجتماعية/ تطوعيجمعية التصمب المويحي المتعدد الخيرية/ وزارة التنمي  .110 مقابل   –شارع خالد بن الوليد  -جبل الحسين  متعددة 
 7طابق  599رقم  -ضريبةالدخل عمارة السعادة 

9;====7699 8:799:9 

 متعددة جمعية بناة لرعاية وتأىيل المعاقين/ وزارة التنمية االجتماعية/ حكومي.  .111
-ةمقابل سيد الشيداء حمز –حي أم اثينة –عمان األشرفية 

 (99بناء )
 ال يوجد ::=:59;=;

 ::=9::9 ::;9::9 خمف وزارة التنمية االجتماعية –عمان شارع االستقالل  متعددة / خاصاالجتماعية التنمية وزارةمركز الخزامى/   .112

 8:59:99 8:59:99 حي الشيوخ–أبو عمندا  -عمان متعددة / خاصاالجتماعية التنمية وزارة دنيا الطفل/  .113

 599>9:9 599>9:9 (:55بناء ) –شارع الرازي –دوار الداخمية -جبل الحسين متعددة ءة لمتجييزات الطبية/ وزارة الصحة/ خاصشركة البرا  .114

مقابل شركة الكوكا  -المغيرات  –ماركا الجنوبية  -عمان  متعددة / خاصاالجتماعية التنمية وزارةاألكاديمية الوطنية لمتربية الخاصة/   .115
 كوال

8<;9<;9 8<;9<;9 

 55>69;9 55>69;9 خمف محطة السالم -مرج الحمام  متعددة لذوي اإلعاقة/ وزارة التنمية االجتماعية/ خاص CDRمركز   .116

 -شارع عياض بن –خمف أسواق السمطان  –تالع العمي  متعددة وزارة التنمية االجتماعية/ خاصمركز التعميم لمجميع لتنمية وتطوير قدرات الطفل/   .117
 (>7رقم ) فيال  –زىير 

9777<9: 9777<9; 
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 محافظة العاصمة عمان/  األشخاص ذوي اإلعاقةمؤسسات 

 ال يوجد :=>59>9 (6:مبنى) -شارع ابراىيم القطان -الدوار السابع متعددة وزارة التنمية االجتماعية/ خاص/ لمتطوير الشرق روح مركز  .118

 55>69;9 55>69;9 م 999بعد محطة السالم ب -شارع السالم -ناعور متعددة شركة الفاروق لذوي اإلعاقة/ وزارة التنمية االجتماعية/ خاص  .119

 6595>:9 (=9مبنى رقم ) –العبدلي  –عمان  ةمتعدد جمعية المساواة لالشخاص ذوي االعاقة / وزارة التنمية / تطوعي  .120
9;==99;<76 

9:<6595 
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 زرقاءمحافظة ال/ مؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة

 نوع المؤسسة م
 العنوان اإلعاقة

 الفاكس الياتف
05 

 مقابل مدرسة الروم األرثذوكس -شارع األمير نايف بصرية مخمص اإلنجيمية األسقفية العربية/ وزارة التربية والتعميم/ خاصمدرسة ال  .1
7==<::; 

9;;:9<5766 
7==<::9 

 بصرية جمعية الزرقاء الخيرية لممكفوفين/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .2
 -ميعمارة العمي-قرب البنك االسالمي  -مثمث عوجان
 >5شقة  -الطابق األول

7:997:5 7:997:6 

3.  
الوحدة المتخصصة لتشخيص التوحد واإلعاقات النمائية/ وزارة التنمية 

 حكومي االجتماعية/
 توحد

بجانب المركز  -الشارع الرئيسي -مخيم حطين -الرصيفة
 األمني

7:57<8; 7:57<9; 

4.  
عناية بالشمل الدماغي/ جمعية مؤسسة المركز الزرقاء لمشمل الدماغي/ آل مكتوم/ 

 وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي
 حركية

خمف الدفاع المدني  -حي رمزي -ش.السائب بن العوام
 جانب مسبح الفيروز

7<:98<; 9<:6;95 

 87999;7 87999;7 اللإسكان األمير ط -الجبل الشمالي -لواء الرصيفة سمعية خاص/ وزارة التربية والتعميم /مدرسة الرجاء لتعميم المعاقين سمعيا  .5

 /وزارة التربية والتعميم /الممكة عمياء الثانوية المختمطة لمصم /مدرسة األمل  .6
 حكومي

 سمعية
قرب  -مقابل مدرسة الوكالة -الشارع الرئيسي -عوجان

 ألبان الميا
 ال يوجد 87658;7

 :9:=>=7 :9:=>=7 سوق وادي األمل -شارع طارق بن زياد -وادي الحجر سمعية حكومي مدرسة األمل األساسية المختمطة لإلعاقة السمعية/ وزارة التربية والتعميم/  .7

الجمعية الوطنية لذوي االحتياجات الخاصة لمصم/ وزارة التنمية االجتماعية/   .8
 تطوعي

 5599==7 ;;77==7 85عمارة  -شارع الحمراء -تقاطع شارع بغداد سمعية

 سمعية التنمية االجتماعية/ تطوعي جمعية نجمة األردن الخيرية لمصم/ وزارة  .9
عمارة  -قرب مجمع قواديس -:7شارع  -الزرقاء الجديدة

 5أبو الوفا ط
7<955;9 7<955;: 

 مقابل مطاعم السالم -عمارة السعادة -شارع السعادة سمعية مركز الترك لتقويم النطق والمغة/ وزارة الصحة/ خاص  .10
7=<8999 

9;<:;:688 7=<8999 
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 زرقاءمحافظة ال/ مؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة

 سمعية خاص/ وزارة الصحة /جييزات الطبية والسمعيةمركز سما لمت  .11
 -مقابل البنك العربي والبنك االسالمي -شارع السعادة

 9 الطابق -عمارة طارق سنتر
7=:9595 7=:9595 

12.  
/ وزارة الصحة/ والسمعية الطبية جييزاتتلم البراءة شركة/ عيادة السمع والنطق

 599>9:9 599>9:9 مع الباري الطبيمج - :7شارع  –الزرقاء الجديدة  سمعية حكومي

 ال يوجد 95>996>>;9 بجانب البان الميا –عوجان  –الرصيقة  سمعية / وزارة التربية والتعميم/ حكوميمدرسة الممكة عمياء االساسية لمصم  .13

 7:59979 7:59979 الحجاج خمف مسجد -المشيرفة  -الرصيفة ذىنية مركز المنار لمتنمية الفكرية/ وزارة التنمية االجتماعية/ حكومي  .14

 866:>=7 5>66669;;9 لجمعيات الخيريةااتحاد عام خمف  -جبل طارق –الزرقاء  ذىنية مركز األميرة بسمة لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي.  .15

 ال يوجد 68988=7 قرب من مركز صحي شامل حمزة -ةجبل األمير حمز  ذىنية مركز الحجي التخصصي لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ خاص  .16

 76=89;7 76=89;7 (69بناء)-خمف مدرسة جمانة -الجبل الشمالي -الرصيفة ذىنية مركز جمعية الزىراء الخيرية لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .17

 9=989;7 9=989;7 مقابل مديرية تربية الرصيفة -طريق ياجوز -الرصيفة ذىنية ماعية/ خاص.المركز االستشاري التطبيقي لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجت  .18

جمعية عقربا الخيرية التنموية/ مركز النشاط النياري لممعاقين الكبار/ وزارة   .19
 التنمية االجتماعية/ تطوعي

 قرب مدرسة سعيد بن المسّيب -حي رمزي -الزرقاء ذىنية
7<99666 

9;=9:98975 
7<99666 

بجانب المدرسة  -خمف اسواق الضميل المركزية -الضميل ذىنية مركز سيدات الضميل لمرعاية والتأىيل/ وزارة التنمية االجتماعية/ حكومي  .20
 المركزية لمذكور

7<689:9 7<689:9 

 خمف السيفوي -ا عيادات البتراويسابق -الزرقاء الجديدة ذىنية خاص –وزارة التنمية اإلجتماعية  –شركة العطاء الشامل  .21
7<:7555 

9;<95977<8 7<:8555 

 ذىنية جمعية السيدات العامالت/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .22
شارع محمود سالم  -الجبل الجنوبي حي -الرصيفة

 (8بناية ) -الحمبي
7;9=9;< 

9;==66==:: 7;9=9;< 

 ذىنية مرسالت دار المحبة/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي/ حركية.  .23
قرب مدرسة  -جرندوقة -شارع شمس الدين -الرصيفة

 الرصيفة الثانوية لمبنات
 ال يوجد 7>889;7

 95759>7 7:6::>7 6=بناء رقم  :7-شارع مكة المكرمة -الزرقاء الجديدة ذىنية مركز جمعية عثمان بن عفان لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .24
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 زرقاءمحافظة ال/ مؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة
 7:56996 97=:7;;;;9 داخل حديقة بركة الببسي )فرح( -اسكان ىاشم -الرصيفة نفسيو .ة الصحة/ تطوعيجمعية خطوتنا/ وزار   .25

 >9>7:57 >9>7:57 شارع مدارس وكالة الغوث -مخيم حطين )ماركا( متعددة مركز التأىيل المجتمعي لألشخاص ذوي اإلعاقة/ األونروا/ دولي.  .26

 شارع المدارس –مخيم الزرقاء  متعددة ي / األونروا/ دوليمركز التأىيل المبني عمى المجتمع المحم  .27
9;<;:<:;6: 
 ال يوجد 95:87>9=;9

 ;;696>7 ;;696>7 مقابل مركز الرعاية و كازية الصالح -الضميل  متعددة جمعية سيدات الضميل لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي/ سمعية  .28

 متعددة مدرسة الفنار األساسية الخاصة/ وزارة التربية والتعميم/ خاص  .29
مقابل  -دوار بادي الغويري -البتراوي –الزرقاء الجديدة
 مدارس اليداية

 ال يوجد 975:5>7

مركز حطين لمكشف المبكر عن اإلعاقات والتأىيل المجتمعي/ وزارة التنمية   .30
 االجتماعية/حكومي

 متعددة
بجانب المركز   -الشارع الرئيسي -طينمخيم ح -الرصيفة

 األمني
7:57<8; 7:57<9; 

31.  
مركز أكاديمية النبراس لصعوبات التعمم واضطرابات المغة والنطق/ وزارة التربية 

 والتعميم/ خاص
 ال يوجد 9>:;:9:=;9 خمف سامح مول –الزرقاء الجديدة  متعددة

 ;=::999 >:99;8==;9 طمعة جريبة.-حي الرشيد -الجبل الشمالي متعددة االجتماعية/ خاصمركز أحباب الرحمن لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية   .32

 متعددة مركز األمل الجديد لرعاية متعددي اإلعاقات/ وزارة التنمية االجتماعية/ حكومي  .33
بجانب  –خمف مستشفى االمير فيصل  -ياجوز -الرصيفة

 مستودعات الصحة / التزويد
7;8876= 7;8876= 

 متعددة ة زارعي البسمة الخيرية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعيجمعي  .34
 -قرب صيدلية مكة–شارع الممك حسين  -مخيم حطين

 (;75بناء )

9;<:8977=8 
9;=98985:; 

 ال يوجد

 689:9>7 689:9>7 ذكورالمركزية لمالشارع الرئيسي بجانب المدرسة  -الضميل متعددة مركز الضميل لمرعاية والتأىيل/ وزارة التنمية االجتماعية/ حكومي  .35

 متعددة مركز التأىيل والتشغيل الميني/ وزارة التنمية االجتماعية/ حكومي  .36
مقابل  -بجانب جامع مدينة الحجاج -شارع عمان الرصيفة

 مخيم حطين
7:58978 7:58978 

 جمعية سعد بن معاذ الخيرية لذوي االحتياجات الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/  .37
 تطوعي

 متعددة
قرب  -شارع األندلس -حي األمير محمد )الحاووز(

 =>بناء -مستشفى الزرقاء الحكومي
7=7<:6< 7=7<:6< 

 ال يوجد 9>6>95>=;9 خمف المحافظة -جبل طارق  -الزرقاء  متعددة مركز الزرقاء الشامل لمتربية الخاصة  .38
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 زرقاءمحافظة ال/ مؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة

شارع  –مجمع وكالة الغوث  –مخيم الزرقاء  –الزرقاء  متعددة لي/ األونروا/ دو مركز التأىيل المبني عمى المجتمع المحمي  .39
 المدارس

9;<;:<:;6: 
 ال يوجد 95:87>9=;9
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 محافظة البمقاء/  مؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة

 نوع المؤسسة م
 العنوان اإلعاقة

 الفاكس الياتف
05 

مقابل شركة  -الشارع الرئيسي  -الصوالحة  -دير عال بصرية / تطوعي.جمعية الرؤى لممكفوفين دير عال/ وزارة التنمية االجتماعية  .1
 كيرباء دير عال

3570888 
0796268074 3570888 

 5519552 5515552 (339بناء ) – وصفي التل شارع – خمدا توحد والتعميم/ حكومي التربية سركيس/ وزارة جاك مركز  .2

وزارة التنمية االجتماعية/  ط/مركز السم جمعية مؤسسة العناية بالشمل الدماغي/  .3
 تطوعي.

 حركية
 شمل دماغي

بناء اتحاد  -حي الصوانية -قرب دوار زي -الصوانية
 3556285 3556285 الجمعيات الخيرية

 3554953 بجانب مصانع االدوية -حي السالم سمعية مؤسسة األراضي المقدسة لمصم/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي.  .4
3554953 3554951 

 3591888 3591888 شارع البمدية -منطقة الروضة -لواء الشونة الجنوبية سمعية جمعية الروضة لمتنمية االجتماعية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .5

6.  
جمعية الصخرة المشرفة الخيرية/ مركز األمل لمصم والبكم/ وزارة التنمية 

 3572640 3572640 كانحي اإلس -الدباب –دير عال سمعية االجتماعية/ تطوعي

 3556063 3556063 قرب رابطة النوابمسو –السمط  سمعية / وزارة التنمية االجتماعية / تطوعيجمعية السمط الخيرية اإلسالمية  .7

 4721699 4721699 البمدية متنزه بجانب – اإلستقالل شارع –الفحيص ذىنية والتعميم/ خاص التربية الطفل/ وزارة لتطور تناغم مدرسة  .8

جمعية الصحة النفسية/ مركز األميرة عالية بنت الحسين لمتربية الخاصة/ وزارة   .9
 4726050 4726050 عيادات وكالة الغوثقرب  -مخيم البقعة ذىنية التنمية االجتماعية/ تطوعي.

 3556337 3556337 بجانب مدارس البمقاء اإلسالمية -شارع بركة العامرية ذىنية مركز األمل لمتربية الخاصة/ اإلتحاد العام لمجمعيات الخيرية/ تطوعي.  .10
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 3511483 3511483 المسجد الكبير قرب -زي -السمط  ذىنية مركز المنار لمتنمية الفكرية/ وزارة التنمية االجتماعية/ حكومي.  .11

 3571753 0777124922 قرب مركز صحي تل المنطح -نطحتل الم -دير عال ذىنية مركز تل المنطح الشامل لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ حكومي.  .12

 776468564 بجانب البريد -ش. البريد -البالونة -دير عال متعددة االجتماعية/ تطوعي التنمية وزارة جمعية البالونة الخيرية/  .13
0790084285 3573466 

 4726074 4726074 القرب عيادة الوكالة -الشارع الرئيسي  -عةالبق متعددة ./ األونروا/ دوليلألشخاص ذوي اإلعاقةمركز التأىيل المجتمعي   .14

مؤسسة األراضي المقدسة لمصم/ وزارة  مركز الجوفة المجتمعي لمتأىيل "بيت سميم  .15
خمف المركز الصحي  -قرية الجوفة -لواء الشونة الجنوبية متعددة التنمية االجتماعية/ تطوعي

 3591576 3591575 بجانب الصندوق األردني الياشمي

 6575704 6575703 قرب المدرسة الثانوية لمبنات –الشونة الشمالية  متعددة مركز الكريمو المجتمعي لمتأىيل  .16

جمعية السمط الخيرية لرعاية وتأىيل ذوي االعاقات/ وزارة التنمية االجتماعية/   .17
مقابل البنك  -قرب مكتب افتاء البمقاء -شارع الميدان متعددة تطوعي.

 االردني. التجاري
0795111330 
 وجديال  0776257330
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 مأدبامحافظة /  مؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة

 نوع المؤسسة م
 العنوان اإلعاقة

 الفاكس الياتف
05 

 حركية جمعية مأدبا لمشمل الدماغي/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي.  .1
 شمل دماغي

ختصاص شرق مستشفى عيادات اإل -قرب دوار المحافظة
 ال يوجد 0776277863 الحكومية

مقابل أسواق  -الشارع العام -قرية المشرفة -لواء ذيبان سمعية جمعية الوفاق الخيرية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي.  .2
 المدينة االستيالكية

0777757566 4170889 

 3241193 3241193 (1الطابق) -بناء عبد اهلل مرزوق -شارع الممك عبد اهلل سمعية تطوعي. /وزارة التنمية االجتماعية /جمعية عبد الرحمن بن عوف الخيرية  .3
 ال يوجد 3240437 غرب صالة المجد.. -خمف مستشفى النديم سمعية حكومي./وزارة التربية والتعميم مادبا/ /مدرسة األمل لمصم  .4
ة وزارة التنمي /مركز األمل لمتربية الخاصة /جمعية صالح الدين الخيرية  .5

 3243926 3243926 قرب معرض التركي. -) ش. التعبئة ( شارع القدسمادبا  ذىنية تطوعي. -االجتماعية 

مركز الخير لذوي اإلحتياجات الخاصة/ جمعية لّب الخيرية/ وزارة التنمية   .6
 3224343 3224343 مقابل مدرسة لّب الثانوية لمبنات -منطقة لبّ  ذىنية االجتماعية/ تطوعي.

 3245517 3245517 قرب مسجد طيور الجنة  -الحي الغربي -الشقيق –ذيبان ذىنية خالد بن الوليد الخيرية/وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي.جمعية   .7
8.  

 متعددة بيت المقاء لذوي االحتياجات الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي.
بجانب المقبرة المسيحية  -منطقة التيم -طريق ذيبان

 ال يوجد 0790355160 يدةالجد

بجانب مسجد الحمد  -شارع البتراء  -الحي الشرقي متعددة خاص.جمعية األقصى الخيرية/ وزارة التنمية االجتماعية/   .9
 اط.أرضي

3244335 3244335 
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 إربدمحافظة /  مؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة

نوع  المؤسسة م
 العنوان اإلعاقة

 الفاكس الياتف
02 

 7247688 بناية المغايري -قرب مركز البريد -شارع بغداد بصرية معية الرضا الخيرية لممكفوفين/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعيج  .1
0795141302 

7247688 

 بصرية يجمعية معاذ بن جبل الخيرية لممكفوفين/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوع  .2
مديرية قرب  -الشونة الشمالي  - األغوار الشمالية

 6587158 0788654998 األشغال العامة

 7275572 7275572 عمي نيازي التل -خمف جمعية آل حداد -شارع البارحة بصرية .بية/ وزارة التربية والتعميم/ خاصاألسقفية العر االنجيمية المدرسة   .3

 –خمف البنك العربي  –عمارة االمعري -الحصن ش -اربد صريةب .ماعية/ تطوعيجمعية العائمة البيضاء "األلبينو" الخيرية/ وزارة التنمية االجت  .4
 ال يوجد 0795062164 46شقة رقم  – 4ط 

مركز إربد لمشمل الدماغي/ جمعية مؤسسة العناية بالشمل الدماغي/ وزارة التنمية   .5
 االجتماعية/ تطوعي

 7247247 7247247 قرب دار األحداث -بداية حي طوال البارحة -شارع فمسطين حركية

 7243495 7243495 قرب دائرة األجوال المدنية والجوازات -شارع محمد نجيب حركية جمعية النيضة لمتحديات الحركية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي.  .6

غرب المدرسة  -الشارع الرئيسي -حرثا –بني كنانة  حركية جمعية حرثا الخيرية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي.  .7
 7530440 7530440 ية لمذكور.الثانو 

 7360888 7360888 دوار أمنية -وسط البمد -الطرة –لواء الرمثا حركية مركز تنمية المجتمع المحمي الطرة/ وزارة التنمية االجتماعية/ حكومي  .8

 7320395 7320395 بمدية بيت يافاقرب  -بيت يافا -غرب إربد  حركية جمعية غرب إربد لمتحديات الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي.  .9

 6500111 0777717917 ش. الرئيسي - جديتا – الكورة سمعية .جمعية جديتا الخيرية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .10
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 إربدمحافظة /  مؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة

 7505087 7505087 قرب المقبرة -شرق المركز الصحي -ممكا سمعية .جمعية ممكا الخيرية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .11

 7272306 7249377 عمارة الخيرات -مقابل االتصاالت األردنية -دوار البريد سمعية .لمركز الريادي لمسمعيات وتقويم النطق والمغة/ وزارة الصحة/ خاصا  .12

 ال يوجد 0777780220 الطابق الثاني -مجمع المدينة المنورة -شارع الممك طالل سمعية مركز صوت الحياة لمسمع والنطق/ مديرية الصحة في إربد/ خاص.  .13

 ال يوجد 785195902 مقابل البوابة الشمالية لجامعة اليرموك. سمعية .رة التنمية االجتماعية/ تطوعيالجمعية األردنية لمسمع والنطق/ وزا  .14

 6521381 6521381 قرب الدفاع المدني. -دير أبو سعيد -الكورة سمعية .بية والتعميم/ حكوميمدرسة األمل لمتربية الخاصة/ وزارة التر   .15

16.  
مركز العناية بالسمع والنطق/ الجمعية األردنية لمسمع والنطق/ وزارة التنمية 

 سمعية .االجتماعية/ تطوعي
مقابل بركات  -شارع إيدون -جنوب إشارة النسيم

 7101614 7101614 4عمارة مروى  -لممناسبات

 7245927 بجانب صالة بردى -قرب كازية الكراسنة -طريق حّوارة ذىنية ية/ حكومي.مركز المنار لمتنمية الفكرية اربد/ وزارة التنمية االجتماع  .17
0796317417 

7245927 

 -متر 500بعد اإلشارة الضوئية بـ:  -الحي الغربي -إيدون ذىنية .ماعية/ تطوعيجمعية األمل لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجت  .18
 7100263 7100263 قرب ديوان الخصاونة

 ال يوجد 7244041 غرب مسجد عمياء التل -الحي الجنوبي ذىنية .ة الروضة لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ خاصمدرس  .19

 7315195 0777776436 بجانب ثانوية البنات -زحر ذىنية .ية/ تطوعيجمعية أبي الدرداء لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماع  .20

 ال يوجد 0785552382 المشارع -األغوار الشمالية ذىنية .وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعيجمعية المشارع الخيرية/   .21

 7031121 7031121 قرب مدرسة بنات المزار األساسية األولى-المزار الشمالي ذىنية .جمعية أبي عبيدة الخيرية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .22

 7380799 7380799 بجانب –صبراص  –لواء بني كنانة  ذىنية .العام لمجمعيات الخيرية/ تطوعيمركز األمل لمتربية الخاصة/ االتحاد   .23

 7339191 0772120110 قرب مديرية التنمية االجتماعية -لواء الطيبة ذىنية .االجتماعية/ تطوعي جمعية الطيبة الخيرية/ وزارة التنمية  .24

جانب مدرسة الحسين الشاممة  -حبراص –لواء بني كنانة ذىنية .تطوعي /عيات الخيريةاالتحاد العام لمجم /األمل لمتربية الخاصة مركز  .25
 لمبنين

7525592 7525592 
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 إربدمحافظة /  مؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة

 7263566 7263566 شمال مسجد األبرار -مقابل روضة الكوثر -شارع الرشيد ذىنية .مركز الشعاع لرعاية وتأىيل المعوقين/ وزارة التنمية االجتماعية/خاص  .26

 7262448 7262247 مقابل مؤسسة الشمل الدماغي.–حي الطوال  -البارحة ذىنية .وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعيفل المعاق الخيرية/ جمعية رعاية الط  .27

 7046006 7046526 قرب مسجد النور -الشارع الرئيسي -ارحابا –المزار ذىنية .جمعية ارحابا الخيرية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .28

 ال يوجد 0776120273 دوار سال الصغير ذىنية .نرجس لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ خاصمركز ال  .29

 ال يوجد 0797520961 خمف المركز الصحي -حي التركمان ذىنية تطوعي. /وزارة التنمية االجتماعية /الجمعية الخيرية لمعمل االجتماعي  .30

 ال يوجد 7034456 .مقابل المسجد الكبير -وسط البمد -دير يوسف ذىنية تطوعي اعية/االجتموزارة التنمية  جمعية دير يوسف الخيرية/  .31

 7249850 7249850 بجانب مسجد عبداهلل التل. -شارع ايدون ذىنية خاص/ وزارة التنمية الجتماعية/ أكاديمية إربد لمتوحد والتربية الخاصة  .32

 ال يوجد 7020547 ايدون ذىنية التنمية االجتماعية/ تطوعي جمعية التحديات لذوي االحتياجات الخاصة/ وزارة  .33

 ال يوجد 7011187 خمف المستشفى التخصصي ذىنية .تطوعي-وزارةالتنمية االجتماعية-جمعية الحور العين لمتربية الخاصة  .34

 صحي مركز طريق – سفيو  دير -الشمالي لواءالمزار ذىنية االجتماعية/ خاص. التنمية وزارة /اإلعاقة لذوي الحنان جمعية  .35
 7032251 7032251 الشامل الفاروق

 7243643 7243643 حي القصيمة -غرب مجمع األغوار الجديد متعددة حكومي.مركز التأىيل والتشغيل الميني/  وزارة التنمية االجتماعية /   .36

بجانب الدفاع  -مدينة الحصن -يد عزمي المفتيمخيم الشي متعددة .المركز المجتمعي لرعاية وتأىيل المعوقين/الحصن/ األونروا/ دولي  .37
 7060845 7060845 مخيم الحصن -المدني

جمعية نسيبة بنت كعب المازنية لألشخاص المعوقين/ وزارة التنمية االجتماعية/   .38
 تطوعي.

 ال يوجد 0799594174 البوابة الشمالية. -ش. جامعة اليرموك -اربد متعددة
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 إربدمحافظة /  مؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة

 6550043 6550043 جية مدارس الوكالة -وقاص -األغوار الشمالية  متعددة نروا/ دولي.مركز التأىيل المجتمعي/ األو   .39

مقابل مدرسة زىاء  -بجانب مستشفى األمير راشد -إيدون متعددة خاص.–الصندوق األردني الياشمي لمتنمية البشرية -مركز األميرة بسمة لمتنمية   .40
 7101511 7100819 الدين

 7526115 7526115 الشارع الرئيسي -حبراص –بني كنانة متعددة .كنانة / وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي جمعية اليرموك لواء بني  .41

 6506483 6506483 قرب جامع العباس-وسط البمد -كفر عوان -الكورة متعددة جمعية كفر عوان الخيرية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .42

 –شارع بالط الشيداء  –الحي الشمالي  – مخيم اربد متعددة األونروا/ دولي. مركز التأىيل المجتمعي لممعاقين/  .43
 7251017 7251017 بجانب مدارس الوكالة

 7517685 7517685 قرب بمدية الشعمة -بمدة سمر - بني كنانة متعددة .جمعية سمر الخيرية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .44

45.  
يل وتشغيل المرأة/ وزارة التنمية االجتماعية، جمعية سيدات شرحبيل بن حسنة لتأى

 6575030 6575030 مجمع الدوائر -كريمة -األغوار الشمالية متعددة حكومي. ووزارة التربية والتعميم/ تطوعي

46.  
 جمعية المنشية لذوي االحتياجات الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي

 ال يوجد 795639172 المفرق منشية بني حسن متعددة حكومي.

 72749850 7249850 ثانوية البنات مقابل -شارع إيدون متعددة ./ خاصة الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعيةلتربيأكاديمية اربد لمتوحد و ا  .47

 متعددة .ل الثقافي/ وزارة التربية والتعميم/ خاصيمركز بيت المن  .48
قرب  -3( ط 1عمارة األوقاف )اليرموك  -شارع الياشمي

 ال يوجد 0777726662 ة إربد الكبرىبمدي

 7241424 7241424 بجانب مدرسة زبدة األساسية لمذكور. -زبدة فركوح -اربد متعددة / التنمية اإلجتماعية / خاص.ذىنيةمركز األوج الثقافي لمتوحد واإلعاقة ال  .49

 7011028 7011028 مقابل صيدلية الصريح -رع الرئيسيالشا -الصريح متعددة .جمعية الصريح الخيرية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .50

 ال يوجد 0788943188 تحت مسجد اإليمسان -مثمث فوعرا متعددة .جمعية الشفاء لرعاية المعاقين/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .51
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 إربدمحافظة /  مؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة
 7243153 7272690 خمف مركز أمن الحي الشرقي -قيالحي الشر  متعددة مركز البقاعي لمرعاية والتأىيل الشامل/ وزارة التنمية االجتماعية/ خاص.  .52

 7101158 0779823759 باتجاه إيدون -جنوب إشارة النسيم متعددة .مركز سيرين لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ خاص  .53

 757560 795842071 .مقابل مسجد عمعال الكبير -عمعال متعددة .جمعية عمعال الخيرية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .54

 ال يوجد 777548219 خمف إربد مول متعددة .أكاديمية الشمال لمتدريب والتأىيل/ وزارة التنمية االجتماعية/ خاص  .55

 متعددة .االجتماعية/ تطوعي التنمية وزارة /لممعوقين بينكم مكاني جمعية  .56
 التابع – القديمة الحكومي الدوائر مجمع – الشمالية الشونة
 اليوجد 0777746514 جبل بن معاذ لبمدية

 قرب  -الرئيسي الشارع -المشارع - الشمالية األغوار متعددة .االجتماعية/ تطوعي التنمية وزارة /لممعوقين اليمم أصحاب جمعية  .57
 6563900 0785721799 .الغفاري ذرو أب مسجد

 / خاصوالتعميم التربية وزارة /مدرسة الفراسة النموذجية  .58
 قرب – الرئيسي الشارع – المشارع – الشمالية غواراأل متعددة 

 6563900 0799857207 الغفاري ذر أبو مسجد

 التنمية وزارة /الجمعية الياشمية لرعاية وتأىيل المعاقبن في لواء الوسطية  .59
 االجتماعية/ تطوعي

 7301771 7301771 مقابل بمدية الوسطبة -غرب اربد -كفر أسد متعددة

60.  
وزارة التنمية االجتماعية/ عاقة الخيرية/ لألشخاص من ذوي اإل جمعية نور برقش

 65000182 0779881216 بجانب مدرسة االناث الثانوية -جديتا -الكوره متعددة تطوعي

 7241424 7241424 بجانب مدرسة زبدة األساسية لمذكور. - زبدة فركوح متعددة / التنمية االجتماعية/ خاصذىنيةمركز األوج لمتوحد واالعاقة ال  .61

 دير أبو سعيد -الكورة  –اربد  ةمتعدد مركز الكورة الشامل لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/حكومي.  .62
6520132 

0777373034 6520132 
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 محافظة عجمون/  ؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقةم 

 نوع المؤسسة م
 العنوان اإلعاقة

 الفاكس الياتف
02 

 ال يوجد 6455990 الحي الغربي الشمالي -طريق األغوار -كفرنجة حركية .ة الخيرية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعيجمعية كفرنج  .1

 ذىنية مركز المنار لمتنمية الفكرية/ عجمون/ وزارة التنمية االجتماعية/ حكومي  .2
عنجرة طريق عمان القديم حي سرارة بجانب مكتب د محمود 

 6461778 6461778 ابو خمف

 6422922 6422922 قرب مدرسة األميرة عائشة -طريق إربد  ذىنية .مركز الرحمة لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ خاص  .3

 6445332 6445332 قرب المركز الصحي -الحي الشمالي -الصخرة ذىنية .مركز األمل لمتربية الخاصة/ االتحاد العام لمجمعيات الخيرية/ تطوعي  .4

 6445758 6446880 الحي الشمالي -صخرة ذىنية .ية الجبل لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعيجمع  .5

 التنمية البسيطة والمتوسطة/ وزارة ذىنيةلإلعاقات ال المجتمع صدقاءأ جمعية  .6
 لمحافظة الخيرية لمجمعيات العام االتحاد مقابل -البمد وسط ذىنية االجتماعية/ تطوعي.

 6422077 0776929077 ونعجم

 6475766 6475227 راسون وعرجان طريق – قرية أبو اليوا -قضاء عرجان متعددة .وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعيمركز جمعية قضاء عرجان لمتربية الخاصة/   .7

8.  
جتماعية/ جمعية صالح الدين لمتنمية الفكرية ورعاية المعاقين/ وزارة التنمية اال

 6422077 0776929077 (3) ط –بناء الصناعة والتجارة -حالوة الياشمية -عجمون متعددة .تطوعي

زارة التنمية االجتماعية/ جمعية عجمون الخيرية لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة/ و   .9
 .تطوعي

 6420661 0779279153 شارع القمعة -عجمون متعددة
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 المفرقمحافظة /  مؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة
 م

نوع  المؤسسة
 العنوان اإلعاقة

 الفاكس الياتف
02 

مدرسة جابر السرحان  -الحي الشمالي -جابر السرحان حركية .جمعية جابر لمتنمية االجتماعية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .1
 الثانوية.

 ال يوجد 0779089374

 ال يوجد 6235018 المسجد الكبير بجانب مدرسة الروم الكاثوليك سمعية يجمعية رعاية الصم والبكم الخيرية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوع  .2

صعوبات  جمعية حميمة السعدية لرعاية األيتام الخيرية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .3
 تعمم

 0779817461 الحمراء -قضاء حوشة -البادية الشمالية الغربية
0772306551 

 ال يوجد

4.  
يتام وذوي االحتياجات الخاصة/ وزارة التنمية اإلجتماعية/ جمعية السموى لرعاية األ

 ال يوجد 0779613148 قرب حمويات الوالء -دوار جرش ذىنية تطوعي.

االتحاد العام لمجمعيات / وزارة التنمية االجتماعيةمركز األمل لمتربية الخاصة/   .5
يرية بجانب مد -خمف مؤسسة الردايدة -شارع الجامعة ذىنية الخيرية/ تطوعي

 ال يوجد 6236283 العمل

الجمعية األردنية الخيرية لمعناية بذوي االحتياجات الخاصة/ وزارة التنمية   .6
 6264366 6264366 طريق بغداد -بمدة منشية السمطة ذىنية االجتماعية/ تطوعي

 ال يوجد 6272186 صبحا وصبحية الشارع العام. -شماليةالبادية ال ذىنية جمعية صبحا لذوي االحتياجات الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي(  .7

 ال يوجد 779374149 بجانب جمعية بمعما لمتنمية -بمعما ذىنية جمعية بمعما لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .8

 ال يوجد 777716775 قرب المؤسسة العسكرية -نرحاب بني حس ذىنية جمعية رحاب لذوي االحتياجات الخاصة/  وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .9

مركز المنار لمتنمية الفكرية البادية الشمالية الشرقية/ وزارة التنمية االجتماعية/   .10
 -الشارع الرئيسي -البادية الشمالية الشرقية -مثمث صبحا ذىنية حكومي

 قرب زراعة البادية
0798518279 
 ال يوجد 077265194

 6292207 6292207 جانب المؤسسة االستيالكية -الشارع الرئيسي -الرويشد ذىنية ة الفكرية/ وزارة التنمية االجتماعية/ حكومي.مركز المنار لمتنمي  .11
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 المفرقمحافظة /  مؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة
 ال يوجد 0795639172 .منشية بني حسن  -المفرق ذىنية .جمعية المنشية لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي . .12

ناية باألشخاص المعوقين/ وزارة التنمية االجتماعية/ جمعية أىالي الرويشد لمع  .13
مقابل –الشارع بغداد  -الرويشد -البادية الشمالية الشرقية  ذىنية تطوعي.

 مبنى البمدية
0788121170 
 ال يوجد 0787550906

 ال يوجد 0785842002 قضاء دير الكيف -ة الشمالية الشرقيةالبادي  -تل الرماح ذىنية االجتماعية/ تطوعي التنمية جمعية تل الرماح لمتنمية االجتماعية/ وزارة  .14

0777408000 بجانب مقبرة الشيداء العراقيين -الحي الجنوبي متعددة مركز المفرق لمتدريب والتأىيل/ وزارة التنمية االجتماعية/ حكومي.  .15
6231203 6231203 

 ال يوجد 0779784598 بمدة الحمراء -البادية الشمالية الغربية متعددة ./ تطوعينمية االجتماعيةجمعية الحمراء لمتنمية االجتماعية/ وزارة الت  .16

 ال يوجد 0785658608 ط أرضي  –بناية فيصل اليندي  -رحانمغير الس متعددة .التنمية االجتماعية/ تطوعي جمعية السرحان لمتربية الخاصة/ وزارة  .17

 6256903 0772228163 مقابل مقبرة البقيع -شارع جمعية التنمية -الخالدية متعددة .اعية/ تطوعيجتمجمعية الخالدية لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية اال  .18

 6271252 0776295564 المسجد الكبيرجانب  -السعيدية -البادية الشمالية الشرقية متعددة .وعيجمعية رعاية الطفل المعاق الخيرية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تط  .19

التنمية االجتماعية/  السمراء لالحتياجات الخاصة الخيرية/ وزارة جمعية الخربة  .20
 ال يوجد 0779383795 مدرسة الذكور قرب -روضة األمير محمد -الخربة السمراء متعددة .تطوعي

 6259569 6259569 رّباع السرحان متعددة اعية/ تطوعيجمعية رّباع لمتنمية االجتماعية/ وزارة التنمية االجتم  .21

 ال يوجد 0772085948 حي البريك -الرفاعيات -منطقة قاسم -قضاء دير الكيف متعددة وزارةالتنميةاالجتماعية/ تطوعيالريف األردني لمتنمية ورعاية المعاقين/  جمعبة  .22

 6274174 0777966829 قضاء أم القطين -لواء البادية الشمالية الشرقية متعددة .االجتماعية/ تطوعيجمعية أم القطين لذوي االحتياجات الخاصة/ وزارة التنمية   .23
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 محافظة جرش/  مؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة

نوع  المؤسسة م
 العنوان اإلعاقة

 الفاكس الياتف
03 

جدال يو  772167979 قرب مدرسة جرش األىمية -حي ظير السرو ذىنية مركز نور الحياة لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ خاص  .1  

 6353601 6353601 شارع النادي -مخيم سوف -جرش  متعددة مركز التأىيل المجتمعي لممعاقين/ األونروا/ دولي  .2

شارع  -خمف مدارس وكالة الغوث -مخيم جرش متعددة مركز التأىيل المجتمعي لألشخاص ذوي اإلعاقة/ األونروا/ دولي  .3
 الحدادة

6338781 6338781 

 6350168 6350168 فوق محطة قطان -حي المجر -طريق المفرق متعددة ىيل/ طريق الزرقاء/ وزارة التنمية االجتماعية/ حكوميمركز جرش لمرعاية والتأ  .4

 6351448 0795343339 بجانب مكتب البريد -قفقفا متعددة ارة التنمية االجتماعية/ تطوعي جمعية قفقفا لمتنمية االجتماعية/ وز  .5

6.  
تياجات الخاصة الخيرية/ وزارة التنمية االجتماعية/ جمعية جرش لرعاية ذوي االح

 6351448 6351448 بناية االتحاد العام لمجمعيات الخيرية -شارع المفرق متعددة تطوعي

 ال يوجد 0772091303 بجانب مدرسة الذكور -أم الزيتون متعددة تطوعي -التنمية االجتماعية  –جمعية أم الزيتون الخيرية   .7

 ال يوجد 0777838758 كفر خل قرب المركز الصحي الجديد متعددة خاص -التنمية االجتماعية  -لميا الخيريةجمعية سيدات ا  .8

ط  -عمارة العتوم سنتر -وسط البمد -شارع النصر متعددة يربة/ جرش/ التنمية االجتماعية/ تطوعيالخجمعية األمل   .9
(1) 6340405 6341130 
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 فظة معانمحا/  مؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة

نوع  المؤسسة م
 العنوان اإلعاقة

 الفاكس الياتف
03 

 ال يوجد 2172205 الياشمية بمدية بجانب -المدارس شارع -الياشمية سمعية جمعية نور الحسين الخيرية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .1

 ذىنية يمركز المنار لمتنمية الفكرية/ أذرح/ وزارة التنمية االجتماعية/ حكوم  .2
قرب ميني ماركت  –اإلشارة الضوئية -أذرح -معان 

 توم وجيري
2131449 

0779526856 
2131449 

 

قرب مدرسة بنات الضاحية  –حي الوحدات  – معان متعددة جمعية ميارات لرعاية وتأىيل ذوي اإلعاقة/ وزارةالتنميةاالجتماعية/ تطوعي  .3
 اليوجد 0795020224 االساسية

وزارة التنمية / لجنوبية لذوي االحتياجات الخاصة/ البتراءجمعية الطيبة ا  .4
 ال يوجد 2150128 بريد الطيبةمقابل مكتب  -بمدة الطيبة -لواء البتراء متعددة تطوعي /االجتماعية

 2133253 2133253 القرىقرب بيت التنمية و  -الطريق الصحراوي -السطح متعددة تطوعي اعية/وزارة التنمية االجتم/جمعية الجنوب لمتربية الخاصة  .5

 2133253 0777244883 قرب مبنى المحافظة -الطريق الصحراوي متعددة وزارة التربية والتعميم/ تطوعي مدرسة الصم األساسية المختمطة/  .6

 2130624 2130624 جمعيةحي ال - قرب مدرسة الراجف -الراجف –البتراء متعددة التنمية االجتماعية/ تطوعي جمعية الراجف لمتربية الخاصة/ وزارة  .7

 ال يوجد 0772167785 معان /الحسينية متععدة جمعية الحسينية لرعاية وتأىيل المعوقين/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .8

جمعية الشوبك لرعاية األيتام وذوي االحتياجات الخاصة الخيرية/  وزارة التنمية   .9
 االجتماعية/ تطوعي

 2164036 0777535251 عمير بن مصعب مسجد –لبمدا وسط -مثمث الشوبك متعددة

 متعددة وزارة التنميةجمعية الشراه الجنوبية لمتربية الخاصة/ وزارة   .10
مقابل مدرسة المريغة األساسية  -قضاء المريغة

 اليوجد 0772696336 لمذكور

 2156684 2156684 ط أرضي -نادي الشباب -وسط البمد -سىوادي مو  متعددة جمعية البتراء لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .11
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 الكركمحافظة /  مؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة

نوع  المؤسسة م
 العنوان اإلعاقة

 الفاكس الياتف
03 

 حركية جمعية الكرك لرعاية ذوي اإلعاقات الحركية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .1
 شمل دماغي

 2355400 0795410168 مقابل مصاروة -ت المينية سابقاشارع مجمع النقابا

معية مؤسسة العناية بالشمل الدماغي/ وزارة التنمية جمركز الكرك لمشمل الدماغي/   .2
 االجتماعية/ تطوعي

 حركية
 2353279 2353279 قرب اإلشارة الضوئية -جسر الكرك شمل دماغي

 ال يوجد 3002334 مستشفى غور الصافي قرب – غوار الجنوبيةاأل ذىنية ة التنمية االجتماعية/ تطوعيوزار غور الصافي لمتنمية االجتماعية/ جمعية سيدات  .3

4.  
جمعية الخالدية الخيرية/ مركز مؤاب لذوي اإلحتياجات الخاصة/ وزارة التنمية 

 ال يوجد ال يوجد مؤاب -الخالدية -المزار الجنوبي -الخالدية  –الكرك  ذىنية االجتماعية/ تطوعي

جمعية غور الصافي لمتنمية االجتماعية/ صف التربية الخاصة/ وزارة التنمية   .5
جانب مدرسة  -شارع السوق التجاري -غور الصافي ذىنية االجتماعية/ تطوعي

 ال يوجد 2302545 الصافي الثانوية لمبنين

 2394177 بجانب مركز الشباب -قرب المركز الصحي -القطرانة ذىنية مركز القطرانة لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ حكومي  .6
0797937157 2394177 

 2380965 2380905 لمتربية الخاصة بجانب جمعية مؤتو -الوسية ذىنية مركز الكرك لمرعاية والتأىيل/ وزارة التنمية االجتماعية/ حكومي  .7

8.  
 / وزارةالخيرية وأسرىم الخاصة االحتياجات ذوي لرعاية المنورة المدينة جمعية
 ال يوجد 0796984724 مقابل مدرسة زيد بن حارثة -العدنانية -الكرك  ذىنية االجتماعية/ تطوعي التنمية

 2380370 2380370 جانب مركز الكرك لمرعاية والتأىيل -الوسية ذىنية االجتماعية/ تطوعي التنمية المعوقين/ وزارة رعاية جمعية  .9

 2300730 0777340889 خمف محطة حجازين -الثنية ذىنية .والتعميم/ خاص التربية الخاصة/ وزارة لمتربية بسمة مركز  .10

 ال يوجد 0799466667 قرب شركة الكيرباء –الثنية  متعددة اإلعاقة/ وزارةالتنميةاالجتماعية/ تطوعي ذوي األشخاص لحقوق رىسّ ال جمعية  .11

 ال يوجد 0796446321 شركة الكيرباءمقابل  -لواء القصر متعددة لذوي العاقة / وزارة التنمية / تطوعي المورنس جمعية  .12

 ال يوجد 0797877427 مقابل صالة أنوار مؤتو -حي الجامعة  -مؤتو متعددة التنمية االجتماعيةمركز جود لمتربية الخاصة/ وزارة   .13
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 الطفيمةمحافظة /  مؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة

نوع  المؤسسة م
 العنوان اإلعاقة

 الفاكس الياتف
03 

قرب مديرية تربية  -بجانب مركز صحي الطفيمة األولى سمعية لمتربية الخاصة/ وزارة التربية والتعميم/ حكومي عبد الرحمن بن عوفمدرسة   .1
 الطفيمة

 ال يوجد 0772098084

 ال يوجد 2267226 ع الفريواتشار  -البمدة القديمة -بصيرا ذىنية .جمعية بصيرا الخيرية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي  .2

 2243813 2243813 قرب مركز التدريب الميني -وادي زيد متعددة .ارة التنمية االجتماعية/ تطوعيجمعية أبناء الطفيمة لمتربية الخاصة/ وز   .3

جمعية سمو األمير ىاشم بن عبد اهلل لذوي االحتياجات الخاصة/ وزارة   .4
 .اعية/ تطوعيالتنمية االجتم

 2277164 2277164 قرب مركز األميرة بسمة -واء الحسال متعددة
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 محافظة العقبة/  مؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة

نوع  المؤسسة م
 العنوان اإلعاقة

 الفاكس الياتف
03 

 وزارةصف اإلعاقة البصرية/ جمعية الضياء الخيرية/ مدرسة راىبات الوردية/  .1
 2014260 2014260 ارع عثمان بن عفانش -حي الخدمات بصرية التربية والتعميم

المدرسة النموذجية لمشمل الدماغي/ جمعية مؤسسة العناية بالشمل الدماغي/   .2
 وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي.

 حركية
 شمل دماغي

 2012570 2012570 قرب مركز ابو زىرة التجاري -المنطقة الرابعة

 ال يوجد 2017300 حي المنارة –المنطقة الرابعة  –العقبة  سمعية ة التربية والتعميم/ حكومي.مدرسة األمل الثانوية لمتربية الخاصة/ وزار   .3

 ال يوجد 2016499 لجمعيات الخيريةاعام تحاد قرب ا -المنطقة السادسة ذىنية جمعية الثغر لرعاية المعوقين/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي.  .4

 ذىنية ة التنمية االجتماعية/ حكومي.مركز المنار لمتنمية الفكرية/ وزار   .5
مقابل مستشفى  -الشارع الدولي عمان العقبة -القويرة

 2047206 2047206 القويرة العسكري

 ال يوجد 2031221 محكمة ضريبة الدخل -فمل الميندسين -خمف السيفوي ذىنية التوحد الخيري/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي. مركز أصدقاء  .6

 ال يوجد 2047506 المنطقة الثالثة -القويرة  –العقبة  متعددة ات العقبة/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي.وحدة خدم  .7

 2047506 2047506 مقابل الدفاع المدني -حي العمران -القويرة متعددة جمعية البادية الجنوبية لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي.  .8

 2064344 0777327856 وسط البمد بجانب مركز أمن المدينة متعددة خيرية/ وزارة التنمية االجتماعية/ تطوعي.جمعية أجيال ال  .9

بجانب  -شارع الممك عبد اهلل -المنطقة الخامسة متعددة مركز العقبة الشامل لمتربية الخاصة/ وزارة التنمية االجتماعية/ حكومي.  .10
 كنيسة البطريرك ثيودورس األول

2016246 2016246 

 2061727 2061727 بجانب مسجد الرياطي -المنطقة الثامنة متعددة لئوي االحتياجات الخاصة /مفوضية العقبة /خاص مركز سيدة السالم  .11

 2047206 2047206 مقابل المركز الطبي –الشارع الدولي  –القويرة  متعددة مركز القويرة لمتربية الخاصة /وزارة التنمية /تطوعي  .12
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               أل                  
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 3998145 3998145 جانب روضة تاج –قرب الدفاع المدني  -جبل طارق 1983 الزرقاء المجمس األعمى لمشباب/ نادي سمو األمير عمي لمصم  .1
 4616808 4653400 خمف محمص شاىين  -شارع بسمان  -وسط البمد  1986 عمان المجمس األعمى لمشباب/ نادي سمو األمير عمي لمصم  .2
 38652830 38652830 غرب الدفاع المدني - 36شارع  - الزرقاء الجديدة 1986 الزرقاء المجمس األعمى لمشباب/ لممعاقين حركًياالنادي الوطني   .3
 7253103 7253103 دخمة مطبعة بالل - سالميةشرق المدرسة اإل -ونيدإ 1988 إربد المجمس األعمى لمشباب/ نادي سمو األمير عمي لمصم  .4
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