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 نبذة عن دائرة المرافق والبرامج االجتماعية 
 

  في امانة عمان الكبرى  دائرة المرافق والبرامج االجتماعية  هي احد الدوائر التابعة لقطاع التنمية المجتمعية 

تم   التيدائرة البرامج االجتماعية ودائرة المراكز االجتماعية    بعد دمج .2017التي  تم انشاؤها  عام 

 .   2009استحداثهم  عام 

ترتكز محاور عمل الدائرة على  تقديم خدمات اجتماعية متميزة ذات نوعية وجودة عالية لكافة  فئات المجتمع                     

ادرات و المشاريع والبرامج واالنشطة  وتنفيذها  في المرافق  من خالل  اعداد الدراسات واالبحاث المتخصصة  وتصميم المب

مرفقا  (  والمحافظة على ديمومتها ،والعمل على تفعيل منهجية تشاركية  بين امانة عمان والمجتمع 18التابعة للدائرة البالغة)   

  تمكين المجتمع المحلي والالجئينو المحلي والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات  الدولية والتي تقوم على دعم 

. 

                   

 

 

 الهدف االستراتيجي : 

 

والمواطنة الصالحة لديهم من خالل تقديم برامج نوعية  المجتمعية تمكين افراد المجتمع وتعزيز الحس بالمسؤولية •

 . تشمل كافة  الفئات

 

 مهام وواجبات الدائرة

والخطة الوطنية الشاملة لحقوق تعزيز الدور االجتماعي واالنساني لالمانة  لتحقيق اهداف التنمية  المستدامة    .1

االنسان، واالستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن ، واالستراتيجية الوطنية لالسرة ، واالستراتيجية الوطنية  

لتكون االمانة  للمراة ، واالستراتيجية الوطنية للتشغيل والتدريب المهني والتقني ،واالستراتيجية الوطنية للشباب، 

 المجال.رائدة في هذا 

متخصصة تستهدف الفئات الفقيرة والمحتاجة  والجمعيات واصحاب   جتماعية وأبحاثاعداد  دراسات إ   .2

 القضايا االنسانية  والتظلمات  المتعلقة بعمل االمانة  من قبل المجتمع المحلي.

 اعداد  دراسات  مجتمعية متخصصة   لرصد  احتياجات كافة فئات المجتمع المحلي من البرامج االجتماعية  .   .3

تصميم المبادرات والمشاريع  المجتمعية تتضمن  خدمات التدريب واكساب المهارة, والتوعية والتثقيف, والتطوع   .4

 ,والترفيه  لكافة فئات المجتمع . 

التربوية  والصحية والنفسية  واالقتصادية  و السياسية والقانونية    دوراتوالورش وال تنفيذ البرامج  .5

 واالجتماعية   والتوعية المرورية  والتطوعية والترفيهيه   لفئات الطفولة، والشباب , والمرأة ، وكبار السن  . 

 تبني المبادرات المجتمعية  .     .6

 .ة فئات المجتمع االجتماعية  والمواطنة الصالحة لكاف تعزيز المسؤولية .7

 عمان التوسع في نطاق العمل االجتماعي ليشمل كافة المناطق التابعة ألمانة .8

الحكومية وغير الحكومية  تفعيل منهجية تشاركية بين أمانة عمان الكبرى والمجتمع المحلي والمؤسسات .9

 .لتحقيق رفاهية المجتمع والمنظمات الدولية فيما يخص العمل االجتماعي واستدامته

   نظيم االحتفاالت  واالعياد والمناسبات الدينية و الوطنية  وااليام العالميةت .10

 .  احتضان فعاليات الجهات الرسمية وغير  الرسمية من خالل خدمات حجز المرافق  والمالعب ومخيم عمان .11

ية بالتشبيك قدرات ورفع كفاءات الموظفين  وافراد المجتمع بالعمل االجتماعي  من خالل عقد ورش تدريب بناء .12

 مع الشركاء

اعادة تاهيل  المرافق  وصيانتها  والمحافظة على ديمومتها من خالل كادر الدائرة وبالتعاون مع دوائر االمانة   .13

 و الشركاء .

 تقديم خدمات الكترونية من خالل  اتمته الحجوزات .  .14
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خالل الحدائق المرورية  التي تحتوي  نشر الوعي المروري وتعزيز السلوكيات المرورية السليمة لالطفال  من  .15

على شوارع وتقاطعات مرورية  مزودة باالشارات والشواخص المرورية  لتدريب االطفال على التعامل مع 

 العملية المرورية  بركوب الدراجات وااللتزام بقواعد المرور 

 توفير بيئة صحية وامنة الطفال موظفات امانة عمان بادارة الحضانات في االمانة    .16

 

 

 

 اقسام دائرة المرافق والبرامج االجتماعية

 

 قسم الطفولة  .1

 قسم الشباب  .2

 قسم المرأة .3

 قسم كبار السن  .4

 والدراسات المجتمعية قسم التخطيط والتقييم .5

 قسم المراكز .6

 القسم االداري .7

 المرورية قسم الحدائق  .8

 

 

 

 

 

 المرافق  التابعة للدائرة : 

 

 

 العنوان  اسم الحديقة 

 جبل النزهة / شارع عبد هللا بن عتبان  مركز الراية   .1

 ماركا / حي العبدالالت / شارع فاطمة الزهراء  فاطمة الزهراء مركز  .2

 الهاشمي الشمالي/ حي نايفه االمير هاشم مركز  .3

 الهاشمي الجنوبي/  شارع ا الكاضمية  الملكة نور   مركز  .4

 االشرفية / مقابل مسجد ابو درويش  مركز ابو درويش  .5

 خريبة السوق /شارع كعب بن عمرو مركز وحديقة ابو بكر الصديق   .6

 نطقة النصر /مقابل مركز امن النصر /شارع ابو طالبم مركز وحديقة محمود القضاة    .7

 شارع شهداء عمان /عبدون  مركز وحديقة شهداء عمان  .8

 جبل الزهور شارع مالك بن دينار مركز اسماء بنت ابي بكر   .9

 الجبيهة/ حي قطنة / شارع ابن رشق القيرواني حديقة صرح الشهيد المرورية  .10

 ماركا/ حي الزهراء / شارع ابراهيم الضمور حديقة االمير عمر الفيصل المرورية   .11
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 العلي/ شارع الرمضاء تالع  حديقة تالع العلي المرورية  .12

 الجويدة / حي الباير/شارع كبشة بنت رافع حديقة الجويدة المرورية  .13

 متر  500وادي الحدادة /بعد النفق ب  مركز وادي الحدادة   .14

 جبل الحسين  مركز اليوبيل االجتماعي   .15

 متنزه غمدان / طريق المطار مخيم عمان الدائم   .16

 راس العين  حضانة االمانة الرئيسية    .17

 العبدلي العبدلي   /حضانة مجمع الدوائر  .18

 

 

 

 

 

 

 

 

 GPSالموقع الجغرافي  اسم الحديقة 

 https://maps.app.goo.gl/XK3QpRDZu5m4aF4J8 مركز محمود القضاة 

  مركز الراية

 مركز فاطمة الزهراء
https://maps.google.com/maps?q=31.976591110229492%2C35.992259979

24805&z=17&hl=ar 

 مركز االمير هاشم 
https://maps.google.com/maps?q=31.976802825927734%2C35.951049804

6875&z=17&hl=ar 

 https://maps.app.goo.gl/ZVpRGsgiZPKxXVqq5 مركز اليوبيل

 حديقه ابو بكر الصديق 
https://maps.google.com/maps?q=31.885013580322266%2C35.925174713

134766&z=17&hl=ar 

 مركز اسماء بنت ابي بكر
https://maps.google.com/maps?q=31.9233859%2C35.9153956&z=17&hl=a

r 

 مركز الملكه نور 
https://maps.google.com/maps?q=31.9635513%2C35.9503295&z=17&hl=a

r 

 https://maps.google.com/maps?q=31.941131%2C35.9371567 &z=17&hl=ar مركز ابو درويش

 https://maps.google.com/maps?q=31.9625808%2C35.934529 &z=17&hl=ar مركز وادي الحدادة 

 https://maps.app.goo.gl/uZ51gr97SFD6WD3U7 مركز شهداء عمان 

 https://maps.app.goo.gl/s5J9MZauzDAsZoB76 مخيم عمان  

https://maps.google.com/maps?q=31.941131%2C35.9371567&z=17&hl=ar
https://maps.google.com/maps?q=31.941131%2C35.9371567&z=17&hl=ar
https://maps.app.goo.gl/s5J9MZauzDAsZoB76


 
 ق ـــرافـــمــرة الـــدائ                           

 والبرامج االجتماعية                                         

 
 

 

 https://maps.app.goo.gl/tHFytnSgMoCn1tbq5 صرح الشهيد المرورية

 https://maps.app.goo.gl/4JY7mUcivyunesMH9 الفيصل المرورية عمر 

 Yro7https://maps.app.goo.gl/9SRXGUbVTQnxF تالع العلي المرورية

 https://maps.app.goo.gl/i1Va4WfNKM7EshZu8 الجويدة المرورية 

 

 

 

 

https://maps.app.goo.gl/tHFytnSgMoCn1tbq5
https://maps.app.goo.gl/4JY7mUcivyunesMH9
https://maps.app.goo.gl/9SRXGUbVTQnxFYro7
https://maps.app.goo.gl/i1Va4WfNKM7EshZu8

