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12/30/12 4:45 PM

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

نوع اخلدمات املقدمة

معايري تقدمي اخلدمات

ادارة حماية الأ�سرة

توفري احلماية ،ال�صحة النف�سية واخلدمات
القانونية ل�ضحايا العنف

مقدمة للجميع

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

مكتب امل�ساعدة  -اخلدمات املقدمة لالجئني

مقدمة للجميع

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

الت�سجيل وتقدمي املعلومات عن كل اخلدمات
املقدمة لالجئني

مقدمة للجميع

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

خط �ساخن 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 �ساخن 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

وزارة العمل

عمالة الأطفال

جميع الأطفال

12/30/12 4:45 PM
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ات

معلومات االت�صال
اخلط املجاين911 :

هاتف �أر�ضي – اربد:
02 702 2347

�ساعات الدوام

املوقع

يومياً يف جميع
الأوقات

اربد ،بعد ا�شارة البرتاء ،الدخلة الثانية
على اليمني

13:00 – 9:00

اربد� ،إيدون ،مركز الأمرية ب�سمة
املجتمعي ،ابجانب م�ست�شفى مليزان

الثالثاء

الأحد – الأربعاء:
هاتف �أر�ضي – عمان:
06 550 2141

اخلط املجاين:

079 554 6383

اخلط ال�ساخن:

079 674 2299

هم

هاتف �أر�ضي – اربد:
02 724 2204
فرعي 117

اخلط املجاين ال�ساخن:
08 002 2208

12/30/12 4:45 PM

15:15 – 8:15

(الرجاء االت�صال
م�سبقاً لتحديد
موعد)
الأحد  -اخلمي�س

15:30 – 8:30

غري متوفر

16:00 – 8:00

غري متوفر

االحد-اخلمي�س

اربد – �شارع  30مقابل مدر�سة ثانوية
طربيا للبنات -فوق م�ؤ�س�سة الب�شدان

الأحد  -اخلمي�س

15:00 – 7:00

غري متوفر

Irbed final for print.indd 3

ا�سم املنظمة

نوع اخلدمات املقدمة

معايري تقدمي اخلدمات

م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفل
الدولية

مركز الأهل و الطفل ،التعليم يف مرحلة الطفولة
املبكرة و رعاية الأطفال الأ�صغر عمرا.

الأطفال ال�سوريني
والأردنيني (مراكز الأهل
والطفل�8-0:سنة) ،ومقدمي
الرعاية ال�سوريني والأردنيني

م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفل
الدولية

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

الأطفال ال�سوريني
والأردنيني (�15-8سنة)،
ومقدمي الرعاية ال�سوريني
والأردنيني

ه

م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفل
الدولية

الأماكن ال�صديقة لليافعني

الأطفال ال�سوريني
والأردنيني (�)18-16سنة

ه

م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفل
الدولية

امل�ساحة ال�صديقة لل�شباب

ال�شباب ال�سوريني والأردنيني
(�24-15سنة)

م�ؤ�س�سة نهر االردن

12/30/12 4:45 PM

دار االمان
ً
مركزاً �إيوائياً عالجياً م�ؤقتا للأطفال �ضحايا
العنف .وميكن لدار الأمان ا�ستيعاب نحو  40طف ً
ال
من عمر يوم �إىل � 12سنة للذكور ويوم اىل � 13سنة
االطفال (حتت � 12سنة
للإناث ،ويقدم للأطفال خدمات متكاملة و�شمولية للذكور و � 13سنة للإناث )
مبا يف ذلك:
املحولني من قبل ادارة حماية
 nاحلماية
الأ�سرة �أو/ووزارة التنمية
 nالرعاية
االجتماعية .
 nالتعليم ،بالإ�ضافة �إىل اخلدمات الأكادميية
 nالطبية
 nالنف�سية الإجتماعية
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ات

معلومات االت�صال

�ساعات الدوام

املوقع

هل
دمي
نيني

هاتف خلوي تهاين جاغوب:

15:00 – 9:00

الأحد – الأربعاء

�إربد�،إيدون ،مركز الأمرية ب�سمة للتنمية
الب�شرية

ة)،
يني

هاتف خلوي :عبد الرحمن زغول:

ال�سبت -اخلمي�س:

�إربد�،إيدون ،مركز الأمرية ب�سمة للتنمية
الب�شرية

سنة

هاتف خلوي :عبد الرحمن زغول:
077 572 4400

ال�سبت -اخلمي�س:

�إربد�،إيدون ،مركز الأمرية ب�سمة للتنمية
الب�شرية

نيني

هاتف خلوي �سناء باكري:

ح�سب املوعد

�إربد ،مركز ال�شباب

نة
ث)
ماية
ية

077 670 2451

077 572 4400

077 670 2454

خط جماين110 :

هاتف �أر�ضي  -عمان:
06 523 4652

12/30/12 4:45 PM

15:00 – 9:00

15:00 – 9:00

16:00- 8:00

-
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ا�سم املنظمة

نوع اخلدمات املقدمة

معايري تقدمي اخلدمات

جمعية املركز
الإ�سالمي اخلريية
فرع اربد

خدمات احلماية – بيئة �أمنه
"للأطفال – ال�شباب – املر�أة ".

مقدمة للجميع

منظمة ار�ض الب�شر
فرع اربد

ان�شطة نف�س اجتماعية ، ،جل�سات دعم نف�سي
لل�سيدات ،حلقات توعية لالباء واالمهات حول
موا�ضيع احلماية وطرق التعامل مع م�شكالت
االطفال

مقدمة للجميع

احتاد املر�أة الأردنية

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 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
االحتماعي

مقدمة للجميع

12/30/12 4:45 PM

ه

Irbed final for print.indd 6

ات

معلومات االت�صال

�ساعات الدوام

املوقع

هاتف خلوي عبد القادر امللكاوي:
078 878 7869

هاتف �أر�ضي – اربد:
06 727 9589

هاتف خلوي:

079 766 6934

االحد-اخلمي�س

17:00 – 8:30

هاتف خلوي:

079 820 2344

هاتف �أر�ضي:

ال�سبت – اخلمي�س
16:30 – 8:30

اربد ،جممع �شيخ اخلليل ،مقابل
م�ست�شفى القوا�سمي

02 724 1342

هاتف �أر�ضي:

06 490 8310

12/30/12 4:45 PM

الأحد – اخلمي�س
17:00 - 9:00

فريق ميداين متنقل

Irbed final for print.indd 7

خدمات طبية عامة ت�شمل ال�صحة الإجنابية
ا�سم املنظمة

نوع اخلدمات املقدمة

معايري تقدمي اخلدمات

�إدارة حماية الأ�سرة

التحويل الأويل لعيادة �إدارة االغت�صاب

مقدمة للجميع

جمعية العون
ال�صحي الأردنية
 /الهيئة الطبية
الدولية

الرعاية ال�صحية الأولية ،ال�صحة الإجنابية،
والإحالة �إىل اخلدمات الثانوية

جمعية العون
ال�صحي الأردنية
 /مفو�ضية الأمم
املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني

وحدة طبية متنقلة  -الرعاية الأولية والثانوية،
وخدمات ال�صحة الإجنابية

جمعية العون
ال�صحي الأردنية
� /صندوق الأمم
املتحدة لل�سكان

وحدة طبية متنقلة – خدمات ال�صحة الإجنابية

مقدمة للجميع

احتاد املر�أة الأردنية

خدمات الرعاية ال�صحية الأولية

مقدمة للجميع

12/30/12 4:45 PM

مقدمة للجميع

مقدمة للجميع
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ات

معلومات االت�صال
اخلط املجاين911 :

هاتف �أر�ضي – اربد:
02702 2347

�ساعات الدوام

يومياً يف جميع
الأوقات

املوقع

اربد ،بعد ا�شارة البرتاء ،الدخلة الثانية
ميني

هاتف خلوي:

077 500 6017

هاتف �أر�ضي -اربد:

ال�سبت  -اخلمي�س

16:00 – 8:00

اربد� ،شارع فرا�س العجلوين ،خلف �شارع
القبة

02 725 8510

هاتف خلوي:

077 500 6017

هاتف �أر�ضي -اربد:

ال�سبت  -اخلمي�س

16:00 – 8:00

اربد� ،شارع فرا�س العجلوين ،خلف �شارع
القبة

02 725 8510

هاتف خلوي:

077 500 6017

هاتف خلوي:

079 820 2344

هاتف �أر�ضي -اربد:
02 724 1342

12/30/12 4:45 PM

ح�سب املوعد

الأحد – اخلمي�س
16:30 – 8:30

اربد� ،شارع فرا�س العجلوين ،خلف �شارع
القبة

اربد ،جممع �شيخ اخلليل ،مقابل
م�ست�شفى القوا�سمي
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ا�سم املنظمة

نوع اخلدمات املقدمة

معايري تقدمي اخلدمات

وزارة ال�صحة
الأردنية

خدمات الرعاية ال�صحية الأولية والثانوية،
والإحالة من خالل املراكز ال�صحية وامل�ست�شفيات

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

جمعية الفاروق
اخلريية للأيتام

مركز طبي و�صيدلية تقدم خدمات طبية ت�شمل كل
من :طب عام ،ن�سائية� ،أ�سنان ،عظام ،عيون ،عالج
للأمرا�ض اجللدية للأطفال والن�ساء.
حتويل حاالت جلمعية تنظيم الأ�سرة

مقدمة للجميع

جمعية املركز
الإ�سالمي اخلريية
فرع اربد

الرعاية ال�صحية الأولية واالحاله �إىل امل�ست�شفيات

مقدمة للجميع

هاندي كاب
انرتنا�شونال

خدمات �إعادة الت�أهيل للأ�شخا�ص املعوقني وكبار
ال�سن ،باال�ضافة اىل توفري امل�ساعدات الالزمة لذوي
االطراف ال�صناعية واالجهزة امل�ساعدة

مقدمة للجميع

ه

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

نوع اخلدمات املقدمة

م�ست�شفى الأمرية
ب�سمة وزارة ال�صحة
 /منظمة ال�صحة
العاملية

العيادة اخلارجية التي تقدم خدمات ال�صحة
النف�سية ،الدعم االجتماعي والنف�سي

12/30/12 4:45 PM

ه

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.
Irbed final for print.indd 10

ات

معلومات االت�صال

ني
ية
دة

هاتف �أر�ضي – اربد:

�ساعات الدوام

02 727 1064
02 710 0974
02 710 0369

هاتف �أر�ضي �إربد:
هاتف خلوي الآن�سة مي�سون مروج:
078 574 1261

املوقع

اربد ،م�ست�شفى الأمرية ب�سمة
اربد ،م�ست�شفى الأمرية رحمة
اربد ،م�ست�شفى الأمرية بديعة

� 24ساعة

�إربد ،خميم �إربد – �شارع الأطباء-
املدخل الغربي – بالقرب من دوار �شركة
الكهرباء

هاتف خلوي عبد القادر امللكاوي:
078 878 7869

هاتف �أر�ضي – اربد:
06 727 9589

078 727 5399

االحد – اخلمي�س
17:00 – 8:30

اربد� ،شارع امللك عبد اهلل الثاين ،دوار
ال�سالم ،قرب ارابيال مول

ات

معلومات االت�صال

�ساعات الدوام

املوقع

ة
رة
لني
ش�ؤون

هاتف خلوي:

هاتف خلوي:

077 674 0517

12/30/12 4:45 PM

الأحد  -اخلمي�س

14:00 – 8:00

اربد ،بجانب م�ست�شفى الأمرية بديعة

Irbed final for print.indd 11

ا�سم املنظمة

نوع اخلدمات املقدمة

جمعية العون
ال�صحي الأردنية
 /الهيئة الطبية
الدولية

خدمات ال�صحة العقلية

مقدمة للجميع

احتاد املر�أة الأردنية

امل�ساعدة االجتماعية والقانونية والنف�سية
(بالرتكيز على املر�أة و العنف القائم على �أ�سا�س
النوع االجتماعي) ،والإر�شاد الأ�سري

مقدمة للجميع

جمعية حماية
الأ�سرة والطفولة

الإحالة اىل خدمات ال�صحة العقلية وخ�صو�صاً
الن�ساء والأطفال وذلك لغايات توفري احلماية.
تقدمي اال�ست�شارة النف�سية للأفراد املعنفني الذين
يعانون من العنف الأ�سري

مقدمة للجميع

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.

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.

12/30/12 4:45 PM

معايري تقدمي اخلدمات
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ها

ات

معلومات االت�صال

�ساعات الدوام

املوقع

هاتف خلوي:

ال�سبت  -اخلمي�س

اربد� ،شارع فرا�س العجلوين ،خلف �شارع
القبة

077 500 6017
02 725 8510

20:00 – 16:00

هاتف خلوي:

079 820 2344

هاتف �أر�ضي -اربد:

الأحد  -اخلمي�س

16:30 – 8:30

اربد ،جممع �شيخ اخلليل ،مقابل
م�ست�شفى القوا�سمي

02 724 1342

هاتف �أر�ضي -اربد:
02 725 0481

هاتف خلوي ال�سيد كاظم الكفريي:

18:00 – 9:00

079 625 8258

جة
سية

هاتف خلوي �أحمد بواعنة:

الأحد – اخلمي�س

جة
سية

هاتف خلوي �أحمد بواعنة:
079 851 6131

الأحد  -اخلمي�س

ية
�ضوا
رات
عاية

هاتف خلوي �أحمد بواعنة:

079 851 6131

079 851 6131

12/30/12 4:45 PM

17:00 – 9:00

17:00 – 9:00

الأحد  -اخلمي�س
17:00 -9:00

اربد – �شارع الها�شمي – بناية الزهراوي
– الطابق الثالث

اربد� ،سايرب �سيتي ،جمعية العون
ال�صحي الأردنية

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

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

نوع اخلدمات املقدمة

معايري تقدمي اخلدمات

جمعية حماية
الأ�سرة والطفولة

تقدمي امل�ساعدة العينية مثل الكر�سي الطبي
املتحرك ،ال�سماعات الطبية وغريها.

مقدمة للجميع

م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفل
الدولية

مركز الأهل و الطفل ،التعليم يف مرحلة الطفولة
املبكرة و رعاية الأطفال الأ�صغر عمرا.
م�ساحة �صديقة للطفل (اخلدمات النف�سية
االجتماعية ،واحلماية ،و�أن�شطة برنامج املرونة)
للأطفال الأكرب عمرا.

الأطفال ال�سوريني
والأردنيني (� 8-0سنة)،
ومقدمي الرعاية ال�سوريني
والأردنيني

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 (�15-8سنة)،
ومقدمي الرعاية ال�سوريني
والأردنيني

م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفل
الدولية

م�ساحة �صديقة لليافعني

الأطفال ال�سوريني
والأردنيني (�)18-16سنة

ه

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 (�15-8سنة)،
ومقدمي الرعاية ال�سوريني
والأردنيني

ه

م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفل
الدولية

م�ساحة �صديقة لليافعني

الأطفال ال�سوريني
والأردنيني (�)18-16سنة

ه

12/30/12 4:45 PM
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ها

ه

ات

معلومات االت�صال

�ساعات الدوام

املوقع

هاتف �أر�ضي -اربد:
02 725 0481

هاتف خلوي ال�سيد كاظم الكفريي:

18:00 – 9:00

079 625 8258

اربد – �شارع الها�شمي – بناية الزهراوي
– الطابق الثالث

)،
يني

هاتف خلوي تهاين جاغوب:

الأحد – الأربعاء

ة)،
يني

هاتف خلوي :عبد الرحمن زغول:

ال�سبت – اخلمي�س

�إربد ،مركز �شباب اربد

هاتف خلوي :عبد الرحمن زغول:

ال�سبت – اخلمي�س

�إربد ،مركز �شباب اربد

هاتف خلوي :عبد الرحمن زغول:

ال�سبت – اخلمي�س

�إربد ،مركز �شابات اربد

هاتف خلوي :عبد الرحمن زغول:

ال�سبت – اخلمي�س

�إربد ،مركز �شابات اربد

سنة

ة)،
يني

سنة

077 670 2451

077 572 4400

077 572 4400

077 572 4400

077 572 4400

12/30/12 4:45 PM

13:00 – 9:00

15:00 – 9:00

15:00 – 9:00

15:00 – 9:00

15:00 – 9:00

�إربد ،جمعية النه�ضة للتحديات احلركية
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ا�سم املنظمة

نوع اخلدمات املقدمة

جمعية املركز
اال�سالمي اخلريية
 فرع اربد (مركزالو�سطيه ،مركز
الكورة ،مركز
ال�صريح ،مركز
عزمي املفتي)

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

معايري تقدمي اخلدمات

هات

ه

هاتف
مقدمة للجميع

ه

هاتف

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

12/30/12 4:45 PM

مقدمة للجميع
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ات

معلومات االت�صال

�ساعات الدوام

املوقع

هاتف خلوي عبدالقادر امللكاوي /مركز
فرع اربد:
078 878 7869

هاتف �أر�ضي /مركز فرع اربد:
02 727 9589

هاتف خلوي �شكري الاليف /مركز
الو�سطيه:
077 720 9285

هاتف ار�ضي /مركز الو�سطية:
02 730 5919

هاتف خلوي فار�س �شبيب /مركز الكورة:
079 559 7469

هاتف �أر�ضي /مركز الكورة:
02 652 0341

هاتف خلوي عاطف طاهات /مركز
ال�صريح:
079 505 6382

هاتف �أر�ضي /مركز ال�صريح:
02 702 0321

هاتف خلوي وحيد ال�شلبي /مركز عزمي
املفتي:
079 515 4894

هاتف �أر�ضي /مركز عزمي املفتي:
02 706 0738

هاتف �أر�ضي :

06 490 8310

12/30/12 4:45 PM

الأحد – اخلمي�س
17:00 - 9:00

فريق العمل امليداين
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خدمات التعليم
ا�سم املنظمة

نوع اخلدمات املقدمة

معايري تقدمي اخلدمات

جمعية انقاذ الطفل/
االردن

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

جميع �أطفال املدار�س

لل

كوي�ست �سكوب

بدائل التعليم غري الر�سمي للأطفال� ،أو ال�شباب
الذين ال يريدون ارتياد املدار�س �أو الذين لديهم
ظروف خا�صة (مل يدخلوا املدر�سة �أبدا ،لديهم
م�شاكل نف�سية)

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

ه

جمعية حماية
الأ�سرة والطفولة

تقدمي خدمات تعليمية (التعليم غري الر�سمي)
لالجئني ال�سوريني وتقدمي خدمات تعليمية
للأطفال الأكرث ه�شا�شة.

مقدمة لالجئني ال�سوريني
والأطفال الأكرث ه�شا�شة

ه

جمعية الفاروق
اخلريية للأيتام

12/30/12 4:45 PM

تقدمي برامج تعليمية وخ�صو�صاً لالطفال املت�سربني
من املدار�س من اجلن�سية االردنية وال�سورية.
مقدمة لالردنيني والالجئني
ال�سوريني
م�ساعدة االطفال االردنيني وال�سوريني للتعاي�ش مع
بع�ضهم البع�ض �ضمن البيئة املدر�سية.
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ها

ه

ات

معلومات االت�صال

املوقع

�ساعات الدوام

هاتف خلوي الأن�سه �سماح البدور:
077 546 4972

س

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

16:00 - 8:00

08 002 2766

اربد� ،إيدون ،ال�صندوق الأردين الها�شمي،
مركز الأمرية ب�سمة ،بجانب م�ست�شفى
مليزان

للإت�صال من �شبكة زين:
08 000 0111

هاتف خلوي ال�شخ�ص امل�س�ؤول ال�سيد توفيق زكارنة:
077 999 1189

هاتف ار�ضي  -عمان:
06 461 8915

1
20

هاتف خلوي ال�سيد ح�سن بدارنة:

19:00 – 17:00

اربد� ،شارع الثالثني ،مدر�سة الوليد بن
عبد امللك الثانوية للبنني

هاتف خلوي مو�سى االبداح:

19:00 – 17:00

اربد ،حي الرتكمان ،مدر�سة عمر فائق
ال�شلبي الأ�سا�سية للبنني

078 575 6658
077 944 1718

يني
شة

جئني

هاتف �أر�ضي -اربد:
02 725 0481

هاتف خلوي ال�سيد كاظم الكفريي:

18:00 – 9:00

079 625 8258

هاتف �أر�ضي  -اربد:
02 727 5970

هاتف خلوي الآن�سة مي�سون مروج:
078 574 1261

12/30/12 4:45 PM

16:00 – 8:00

اربد – �شارع الها�شمي – بناية الزهراوي
– الطابق الثالث
�إربد – خميم اربد – �شارع الأطباء –
املدخل الغربي – بجانب دوار �شركة
الكهرباء

Irbed final for print.indd 19

Iô°SC’G ájÉªM IQGOEG
911 :ÊÉéŸG ºbôdG
02 702 2347 :óHQEG
:ÚÄLÓdG ¿hDƒ°ûd IóëàŸG ·CÓd á«eÉ°ùdG á«°VƒØŸG
079 554 6383 :ÊÉéŸG §ÿG

Irbed final for print.indd 20

12/30/12 4:45 PM

