
مديرية الشؤون الرياضية واالجتماعية 

دائرة المرافق البرامج الرياضية



دائرة المرافق والبرامج الرياضية 

هي إحدى دوائرمديرية الشؤون االجتماعية والرياضية قطاع التنمية المجتمعية  

-:تعنى بتقديم الخدمات الرياضية المختلفة التي تناسب فئات المجتمع من خالل 

عدة مسبقا  اعداد برامج وفعاليات رياضية نوعية  تستهدف كافة فئات المجتمع وتنفيذها ضمن خطة  سنوية م* 

.وخالل برنامج زمني  وموازنة مالية محددة 

هذه المراكز انشاء مراكز تدريب الواعدين في االلعاب الفردية والجماعية للفئات العمرية المستهدفة  وتجهيز* 

.بالمستلزمات المطلوبة وبالكوادر البشرية المؤهلة للتدريب 

انتها  ادارة المرافق الرياضية  المتوفرة واتاحتها الستخدام فئات المجتمع واالشراف عليها ومتابعة صي* 

.للمحافظة على ديمومتها  

فرق االشراف على مشاركة امانة عمان في الفعاليات والبطوالت الرياضية المختلفة من خالل تشكيل ال* 

.      الرياضية واعداد الرياضيين لهذه المشاركات 



نشر وتجذير مفهوم الرياضة لتصبح ممارسة االنشطة الرياضة

نهج وسلوك في حياة أفراد المجتمع  

رؤية الدائرة



مرافقيمتقدخاللمنومحفزهمناسبةرياضيةبيئةلتوفيرنسعى
يالمحلالمجتمعأطيافإحتياجاتمعتتناسبرياضيةوبرامج

بالمسؤوليةالحسوتعزيزوالصحةبالرياضةالوعيوزيادة

.المعنيينبمشاركةالصالحةوالمواطنةالمجتمعية



أهداف الدائرة



نفيذ واعداد وتطوير خطط الت, إعداد اجندة االنشطة الرياضية السنوية بالتعاون مع الجهات ذات العالقة -1
ن كل عام لغايات والكلف املالية الالزمة لها وتقديمها ملديرية الشؤون االجتماعية والرياضية في الربع االخير م

.اعتمادها وادراجها في موازنة االمانة حال االعتماد  
افق الرياضية التابعة للدائرة وتنظيم استخدامها بما يخدم اهداف وبرامج العمل والتأك-2 د من توفير إدارة املر

افق الرياضية وتنفيذ برامج الصيانة الالزمة لها لضمان جاهز  يتها وديمومتها متطلبات السالمة العامة في املر
.بالتعاون مع الدوائر املختصة  

االتحادات) التنسيق واملشاركة مع الجهات الرسمية واالهلية والدولية  القامة الفعاليات والبطوالت مثل        -3
......(  ., االجهزة االمنية , وزارة       الشباب , االندية , الرياضية 

افق التابعة المانة عمان وحسب توجهات اال -4 اقامة الفعاليات والبطوالت الرياضية في املر مانة في توفير تنظيم و
ليات والبرامج بيئة رياضية ملواطني مدينة عمان وتساهم في تحقيق مفهوم الصحة املجتمعية وتنفيذ الفعا

.الرياضية املنبثقة من استراتيجيات وخطط مديرية الشؤون االجتماعية والرياضية  
الفرق واعداد االشراف على مشاركة امانة عمان في الفعاليات والبطوالت الرياضية املختلفة من خالل تشكيل-5

.الرياضيين لهذه املشاركات
لف مناطق إنشاء مراكز تدريب الواعدين للفئات العمرية املستهدفة في االلعاب الفردية والجماعية في مخت-6

.االمانة وتجهيزها بالكوادر البشرية املؤهلة وباملستلزمات الرياضية املطلوبة 
م تنفيذها التسيق مع وحدة التخطيط والتطوير والدوائر ذات العالقة لقياس اثر املبادرات الرياضية التي ت-7

.يق  وتقديم تقارير نصف سنوية توضح اثر املبادرات ونسب االنجاز والدروس املستفادة من التطب

مهام الدائرة



.تنفيذ برامج رياضية وترفيهية -1

.حجز المرافق الرياضية -2

العمليات الرئيسية 



مشروع..

الرياضة والصحة

:تاليةيستهدف جميع فئات المجتمع ويتم تنفيذه من خالل المبادرات ال

رات     تنفيذ برامج توعوية تعنى بالصحة والرياضة من خالل محاض-1

.وطباعة بروشورات توعوية 

.لةتنفيذ مهرجان المشي السنوي ومهرجان رياضي ترفيهي للعائ-2

تنظيم بطوالت بكرة القدم بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني         -3

.والعسكري 

.تنظيم برامج ولقاءات رياضية  وترفيهية لموظفي امانة عمان-4

جهات المشاركة في النشاطات والمسابقات الرياضية التي تقيمها ال-5

.االخرى من خالل فرق امانة عمان الرياضية المختلفة 



مشروع..

حارات عمان

يتم يستهدف طالب المدارس وفئات األيتام وذوي اإلحتياجات الخاصة و

:تنفيذه من خالل المبادرات التالية

تنفيذ عدد من البرامج الرياضية والبطوالت في مراكز تدريب-1

.الواعدين 

.تنفيذ برامج لفئة األيتام وذوي اإلحتياجات الخاصة-2

.تنظيم ورش عمل تدريبية لموظفي الدائرة -3



فرق أمانة عمان الرياضية

 فريق خماسي كرة القدم

 كرة القدم / فريق قدامى الالعبين

 فريق الماراثون

 فريق الشطرنج

تنس الطاولة

 (  خماسي كرة القدم ) فريق أمانة عمان للواعدين

فريق كرة الطائرة الشاطئية



اعداد املراكز التابعة للدائرة
مركز                                                    مراكز تدريب كرة 42مراكز تدريب كرة القدم       

مركز2الطائرة   
مركز                                                     مركز تدريب 2مراكز تدريب تنس الطاولة  

مركز 1تايكونجستو      
مركز                                                      مراكز تدريب   2مراكز تدريب  تايكوندو      

مركز 3مصارعة     
مركز                                                     مراكز تدريب بناء 2مراكز تدريب كيك بوكسنج     

مركز2اجسام ولياقة بدنية 
مركز                                                          مركز تدريب   العاب 1مراكز تدريب مالكمة           

مركز1قوى        
مركز1مركز تدريب الشطرنج          



مراكز الدائرة ومواقعها
املنطقة املوقع اسم املركز الرقم

بدر حديقة الشباب مركز نزال لتدريب كرة القدم 1
القويسمة حدائق امللكة رانيا مركز حدائق امللك رانيا لتدريب كرة قدم 2
املقابلين حدائق امللك عبدهللا الثاني مركز املقابلين لتدريب كرة القدم 3
اليرموك حديقة اليرموك مركز اليرموك لتدريب كرة القدم 4
اليرموك حديقة البشائر مركز البشائر لتدريب كرة القدم    5
بسمان حديقة الفتح مركز املحطة لتدريب كرة القدم 6

ماركا حديقة حمزة بن عبداملطلب  مركز ماركا لتدريب كرة القدم 7
الجبيهة حديقة الهدى مركز الجبيهة لتدريب كرة القدم 8
صويلح حديقة الرحمانية مركز  صويلح لتدريب كرة القدم 9
بسمان حديقة االمير هاشم  (2)مركزالهاشمي لتدريب كرة القدم  10
العبدلي حديقة اليوبيل مركز الحسين لتدريب كرة القدم 11
النصر  حديقة عدن مركز عدن لتدريب كرة القدم 12
النصر حديقة اصحاب الرسول  مركز النصر لتدريب كرة القدم 13

بدر حديقة الشورى مركز نزال لتدريب كرة القدم 14
مرج الحمام حديقة مرج الحمام مركز مرج الحمام لتدريب كرة قدم 15

املقابلين  حديقة التفوق  مركز املقابلين لتدريب كرة القدم 16
شفا بدران حديقة املالعب مركز شفا بدران لتدريب كرة القدم 17

النصر  صالة نادي النصر الرياض ي مركز النصر لتدريب املصارعة 18
نزال/ بدر  حديقة الياسمين مركز الياسمين تدريب كرة قدم 19

ابو نصير (2) حديقة حارة  مركز ابو نصير  تدرب كرة قدم 20
خريبة السوق  حديقة خليل الرحمن مركز تدريب التايكونجستو  21

بسمان حديقة عمار بن ياسر مركز تدريب بسمان كرة قدم 22
ابو نصير حديقة االميرة سلمى مركز تدريب ابو نصيركرة قدم 23

شفا بدران حديقة االستقالل مركز االستقالل لتدريب كرة قدم 24
صويلح مدرسة صويلح الثانوية للبنين  مركز واعدي صويلح كرة قدم 25

وادي السير مدرسة أم القرى االساسيةللبنين مركز وادي السير  كرة القدم  26
صويلح مركز صويلح  (تايكوندو ) مركز واعدي صويلح  27
بسمان النزهة/ مدرسة بالل بن رباح مركز واعدي كرة الطائرة  28
بسمان النزهة/ مدرسة بالل بن رباح مركز واعدي تنس الطاولة 29
بسمان مخيم الحسين/صالة جمعية الفتى اليتيم مركز واعدي التايكوندو 30



مراكز الدائرة ومواقعها
املنطقة املوقع اسم املركز الرقم

بسمان النزهة/ مدرسة بالل بن رباح مركز واعدي املصارعة الرومانية 31
بسمان مخيم الحسين/لجنة ايتام شباب الحسين كرة قدم/  مركز تدريب واعدي االيتام 32
العبدلي عرجان/ اللجنة الباراملبية االردنية طاولةتنس/مركز تدريب واعدي ذوي االعاقة 33

العبدلي/ املدينة الرياضية غابة املدينة الرياضية  مركز تدريب العاب القوى  34
صويلح ملعب حدائق الحسين مركز تدريب واعدي غرب عمان كرة قدم 35

ماركا الحزام/مدرسة اليوبيل مركز تدريب واعدي شرق عمان كرة قدم 36
ماركا ملعب حمزة بن عبد املطلب ( 2)مركز تدريب واعدي ماركا  37
ماركا زها/ملعب حديقة التقوى  مركز تدريب اسكان ماركا  38

الرصيفة حديقة فرح مركز تدريب واعدي فرح كيك بوكسنج 39
ابو نصير نادي ابو نصير مركز تدريب واعدي ابو نصير كرة قدم 40

القويسمة صالة االمير فيصل الرياضية مركز واعدي القويسمة كرة طائرة 41
القويسمة صالة االمير فيصل الرياضية مركز واعدي القويسمة بناء االجسام 42
القويسمة صالة االمير فيصل الرياضية مركز واعدي القويسمة مصارعة 43
القويسمة صالة االمير فيصل الرياضية مركز واعدي القويسمة مالكمة 44
القويسمة صالة االمير فيصل الرياضية مركز واعدي القويسمة كيك بوكسنج 45
القويسمة مدرسة ام القرى االساسية مركز واعدي القويسمة كرة قدم 46

خريبة السوق  مدرسة خريبة السوق الثانوية مركز واعدي خريبة السوق  كرة قدم 47
القويسمة مدينة امللك عبدهللا الثاني الرياضية/ملعب االمير هاشم  (1) مركز  واعدي القويسمة كرة قدم   48

القويسمة مدينة امللك عبدهللا الثاني الرياضية/ملعب االمير هاشم  (2) مركز  واعدي القويسمة كرة قدم   49

راس العين الزهور/ حديقة زها  مركز واعدي الزهور بكرة القدم 50
القويسمة صالة االمير فيصل الرياضية مركز تدريب لياقة بدنية سيدات 51

بدر الجديدة ملعب بدر الجديدة  (كرة قدم ) مركز تدريب بدر الجديدة  52
العبدلي ملعب حديقة السوافنة (كرة قدم ) مركز تدريب واعدي السوافنة 53
بسمان املحطة/ ملعب حديقة الفتح واعدي كرة قدم( 2)مركز تدريب املحطة  54
بسمان  ملعب الهاشمي  واعدي كرة قدم( 1)مركز تدريب الهاشمي  55

القويسمة صالة االمير فيصل الرياضية مركز تدريب الواعدين بالشطرنج 56
مرج الحمام مدرسة مرج الحمام املهنيةللبنين كرة قدم( 2)مركز تدريب واعدي مرج الحمام  57
تالع العلي الحديقة االلفية مركز تدريب واعدي تالع العلي  كرة قدم  58
ابو نصير حديقة االميرة سلمى مركز واعدي حديقة االميرة سلمى كرة قدم 59



العنوان املوقع املرفق الرقم

/ شارع النضال/ الهاشمي الشمالي/ منطقة بسمان

بجانب مركز امن الهاشمي 

الهاشمي الشمالي ملعب كرة قدم

 (11 )

1

شارع الجيش مقابل ادارة السير / املحطة / منطقة بسمان 

املركزية

حديقة الفتح ملعب خماس ي كرة 

قدم

2

شارع االقص ى  بجانب ديوان الخدمة املدنية/ منطقة بسمان  حديقة االمير 

حسين 

ملعب خماس ي كرة 

قدم 

3

شارع السمح بن مالك مقابل / حي العودة/ منطقة اليرموك 

بنك الدم 

حديقة البشائر ملعب خماس ي كرة 

قدم

4

شارع ابن مندة  بجانب مدرسة الزيود /منطقة بدر الجديدة

الثانوية ومركز صحي بدر الشامل 

منطقة بدر 

الجديدة

ملعب خماس ي

كرة قدم 
5

شارع الثالثين بجانب مدرسة العبدلية الثانوية/  منطقة احد 

للبنات 

منطقة احد ملعب خماس ي

كرة قدم
6



التطلعات المستقبلية

.استكمال وتطوير الهيكل التنظيمي للدائرة من خالل هيكلة األقسام ** -

ؤية  زيادة الكادر الوظيفي من المؤهلين رياضياً لتطوير العمل وتحقيق ر** -
.الدائرة 

.ي التوسع في البرامج الرياضية لتشمل شرائح أكبر من المجتمع المحل** -

يهية تظهر توفير وسائل الدعم اللوجستي للدائرة لتقديم خدمات رياضية وترف** -
.صورة مشرقة للمؤسسة 

بية وبما تعميق التواصل والتشاركية مع المؤسسات والجهات الرياضية والشبا**-
. صالحة يحقق رؤية المؤسسة بتعزيز الحس بالمسؤولية اإلجتماعية والمواطنة ال



عنوان الدائرة
 القويسمة/ مدينة امللك عبدهللا الثاني -:املوقع

 4705141-:تلفاكس الدائرة

معلومات عن مدير الدائرة

 ابراهيم عواد الهبارنة-:مدير الدائرة

 0799676666-:رقم الهاتف

-:البريد االلكتروني

Ibrahim.ha@ammancity.gov.jo


