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 تمهيد:

و م إ الن هذا  يعتبر االحتفال باليوم العالمي للسككككككك ان ح ف  كككككككاوي عي  وم الوا ي  ككككككككر م   مو  م      ام  
  حيث وصكككككككك       كككككككك ان العالم 1989اليوم ألول مرة م  قب  المجلس الواكم لبرنامج األمم المتو ة اإلنمائي عي 

 ككام م  المم مر ال ولي للسكك ان 25 » وجاء شككعان اليوم العالمي للسكك ان لاذا العام بعاوان إلى خمسككم مليان نسككمم  
صكككم لداا ة الو ي حول قاكككايا السككك ان والتاميم  إتكككاعم إلى  ر يد االهتمام يمث  عر   والذي «والتاميم:  سكككرال الو  

العالمي  لى القاايا غير الم تملم للمم مر و جاو  التو يات التي  عترتاا  والتوص  إلى التدامات وطايم ملمو م 
  ام   افيذ برنامج  مله  

 اِن والتاميِم  و باي نتائُجاا  بما عي ذلَك برنامج  مَ  المم مُر أكَ  األن ُن التداَمُه بالمم مراِت ال وليِم المعايِم بالسككككككككككككككو 
ِِ التاميككِم 1994الكك ولُي للسكككككككككككككك ككاِن والتاميككِم الُماعقككَ  عي القككاهرِة  ككام    ولقكك  أخككَذ األن ُن عي اال تبككاِن أولواككاِت أهكك ا

مقانبم شكككككككككاملم مل  2025ن ِن   و تاكككككككككمُ  ن اُم األ2030المسكككككككككت امِم  ووتكككككككككِل خرااَم طراال لتافيِذ اجا ِة التاميِم 
ِِ  ر كد  لى  وقيِا اقتصا ل مد هرل وشمولي  و عميِا اإلصالحاِت  و مِج أه اِ التاميم المست امم عي ُأطِر  األه ا

هذا    والموا نات  والُاظم اإلحصكككككككككككككككائيم  وُأطر المتابعم لتوقيِا  لك األه اِ والقاا يم التخايط الوطايِم والموليم
أ ككككككس لعالقم الترابط الونيا بي    إذ نقطة تحول في فلسفففففة التنمية السففففكانية 1994عي  ام  ان مم مر القاهرة و 

وحول الاقاش السكك اني م  واح  م  األ  ا  البكككرام إلى واح ة م  حقو  السككيا ككات السكك انيم والسككيا ككات التاموام  
بمااج  لكرامم وحقو  اإلنسككككان هو أ ككككاة التاميم المسككككت اماإلنسككككانع لال تراِ بالن اال ككككتثمان عي الق نات الفر يم وا

 حقوقي وجا ني 
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 أهداف االحتفال باليوم العالمي للسكان :
و سكككككككي التال ي  لقاكككككككايا السككككككك ان والتاميم و عببم ال  م السكككككككيا كككككككي لما بع  انعقا  المم مر ال ولي  اا ة الو ي  ➢

 1994للس ان والتاميم للعام 
الو ي حول االليم التي  غيرت باا الخيانات والفرص بالاسبم للفتيات والاساء لداا ة الو ي و عببم عرصم لداا ة  ➢

  1994ال  م السيا ي لما بع  انعقا  المم مر ال ولي للس ان والتاميم للعام 
للمم مر ال ولي إ الء االهتمام العالمي بالقاكككككككايا غير الم تملم و جاو  التو يات التي ا ترتككككككك    م  افيذها  ➢

 ولم بوقيقم أن الصوم اإلنجابيم والمساواة بي   179  وا ترع  عيه 1994الذي ُ ق  عي  ام  للس ان والتاميم
 الجاسي  ترونام لتوقيا التاميم المست امم  

التوص  إلى التدامات وطايم ملمو م م  شالناا أن  ام  "التافيذ الكام  والمعج  م  برنامج  م  المم مر  ➢
 (  2019ال ولي للس ان والتاميم " و ما ون  عي اإل الن السيا ي المعتم  عي ونيقم البرنامج القاري عي نيسان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ويعتبر االحتفال باليوم العالمي للسكان :
 

  ؟مجتمعااعرصم لاسالل أنفساا: ه  وعقاا عي  وقيا التاميم والرعاه ألعرا   •
وه  نجواا عي ا تما   يا ات اجتما يم واقتصا يم وبيبيم  م ي إلى وتل األ س  •

  ؟الس انيملال تفا ة م  الفرصم 
الن قاء إلى مستوى  اّلعات الفبم الكابم عي مجتمعاا م  خالل بااء ه  ا تاعاا او  •

  ؟اإلنسانيمق نا ه 
 

https://www.unfpa.org/news/explainer-what-icpd-and-why-does-it-matter
https://www.unfpa.org/news/explainer-what-icpd-and-why-does-it-matter
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 فعاليات االحتفال:
 

       الورشة التشاركية حول المعايير الوطنية لخدمات الصحة اإلنجابية والجنسية الصديقة للشبابأواًل: 
 1بالكراكم مل و انة الكباب وب  م م  مكروع شيرن   ( 2019تموز  17) 

 2019 مو   17ه ع  الونشم التكان يم مل و انة الكباب والتي  م  افيذها ب  م م  مكروع شيرن  بتاناخ 
بالمعا ير الوطايم لتق يم خ مات الصوم الجاسيم  25إلى  عراف م ناء األقسام والمراكد الكبابيم و   هم 

م ال  ايم  و يفيم وتل اآلليات الال مم واإلنجابيم الص يقم للكباب مل مرا اة حسا يم الثقاعم الموليم والقي
لتابيا المعا ير  اخ  المم سات المعايم وبك   خاص عي المراكد الكبابيم  هذا واعتتو  الونشم أمي  
 ام المجلس اال لى للس ان ال  تونة  بلم  ماوي وبمكان م أمي   ام و انة الكباب ال  تون ناب  الاابلسي 

المعا ير بالمراكد الكبابيم التي  رغي بتق يم معلومات وخ مات الصوم حيث أك وا  لى ترونة   ابيا 
 .االنجابيم للكباب  لى مستوى وطاي

ِ المعا ير الوطايم لخ مات الصوم الجاسيم واإلنجابيم الص يقم للكباب إلى  ق يم خ مات ذات  فاءة  و ا 
  نو يم الخ مات الصويم وجو ة للكباب  ومسا  ة صانعي السيا ات وواتعي الخاط الصويم لتوسي

المق مم بغرض  ساي  الوصول الياا م  قب  هذه الفبم  وحمايم و وسي  نو يم حيا ام   حيث اشتمل  
هذه المعا ير  لى  م ي  الكباب صويًا واإل الن    خ مات الصوم االنجابيم   عداد   م الكباب  

 مي الخ مات  مواصفات وخصائص موقل  وعير حدمم خ مات ومعلومات صوم إنجابيم ماا بم   فاءة مق
 . ق يم الخ مم  االنصاِ والع الم و  م التمييد  جو ة و وسي  البيانات والمعلومات  ومكان م الكباب

و م إ انة الونشم بع ة أ اليي وو ائ    نابيم  حيث  م  ق يم  رض نقمي حول المقصو  بخ مات الصوم 
األن ن والوتل القائم  و رض مفص     ونيقم المعا ير الوطايم الجاسيم واإلنجابيم الص يقم للكباب عي 

  المستفي ون  مبا ئ  ق يم الخ مم  المعا ير )الا ِ لخ مات صوم جاسيم وانجابيم ص يقم للكباب
 .الثمانيم(

 
 (1تقرير الورشة التفصيلي ملحق رقم ) 1
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تنفيذ مجموعات عمل لوضع الخطوات المستقبلية بالتعاون مع 

وزارة الشباب لتقديم حزمة خدمات ومعلومات صحة جنسية 

وانجابية مناسبة ضمن ثالثة محاور : السياسات والقوانين 

واألنظمة، كفاءة وقدرات مقدمي الخدمة، التمويل توفير 

 الموارد المالية الالزمة.

 

 

 

لي من خالل صياغة رسائل صحية مع تم تطبيق تمرين تفاع

المشاركين ووضعها على بالونات تم تطيرها بتشاركية في ملعب 

 المدينة الرياضية.
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أهم مخرجات الورشة التشاركية: مدراء األقسام والمراكز 

الشبابية لديهم معرفة حول وثيقة المعايير الوطنية لخدمات 

ززت اتجاهاتهم صحة جنسية وانجابية صديقة للشباب، وتع

االيجابية نحو وضع خطوات مستقبلية لتقديم حزمة خدمات 

 ومعلومات صحة جنسية وانجابية .

 

 

 

 (2019تموز  22) اللقاء التشاركي حول " التغييرات السكانية والتحديات التي تواجهها" ثانيًا: 
 2للس انبالكراكم مل الجامعم األن نيم وب  م م  صا و  األمم المتو ة 

اإلنجا ات الوطايم المتعلقم بالممشرات الس انيم التي ناقش اللقاء م  خالل جلسات  لميم متخصصم 
 خص القاا ات المختلفم و ساهم عي  وقيا التاميم المست امم  باإلتاعم إلى نبط القاايا التاموام 

والقاايا الس انيم عي المجتمل  وحي  الجاو  الوطايم لمواجام التو يات و  .واالجتما يم بالس ان
األن ني  وذلك م  خالل الااوض بالمستوى التعليمي للس ان  واالن قاء بالمستوى الصوي لام  و وعير 
بيبم مالئمم لال تثمان  ساهم عي إيجا  عرص  م  للكباب  إلى جاني ترونة  عداد  م ي  المرأة 

حيث أن التغيرات واالبعا   .وا  هان المجتمل بمختلف المجاالت لما لاا م   ون عا   ومام عي  ق م
 منر  لى االم  الوطاي بما عي ذلك  وقيا التوا ن بي  الامو الس اني والامو االقتصا ي  و عداد 
التاميم االقتصا يم والسيا يم واإل انام  و وقيا االنسجام المجتمعي  والمواعظم  لى اال تقران واالم  

 للمواط  األن ني 
نئيس الجامعم األن نيم لكمون الكليات اإلنسانيم ال  تون أحم  مجذوبم أن الجامعم األن نيم  أعا  نائي

غيرت عي المتالبات اإلجبانام  عوول  ما ة التربيم الوطايم التي   ن اا الالبم الملتوقون بالجامعم 
 

 (2التفصيلي ملحق رقم ) لقاءتقرير ال 2



 
 

6 
 

لس اني عي االن ن  إلى الثقاعم الوطايم  با ِ  اميم نقاعتام عي الع    م  المجاالت ومااا البع  ا
بويث  م س معاِن الالبم وماانا ام  لى المعلومم ال قيقم خاصم عيما  تعلا باإلنجا ات 

 والم تسبات  وب   ما  تص  بالمكاك  والتو يات الس انيم
ق م م   الواقل والتالعات المستقبليم"-و ام  اللقاء  رض نقمي حول "ممشرات االنفا  الصوي

الواقل -عر م  المجلس الصوي العالي   و رض حول "ممشرات  و  العم ال  تون معي  أبو الك
والتالعات المستقبليم" ق مه ال  تون مجي ابو السع  م  و انة العم    وم  جانبه ق م السي  معتصم 

الواقل -الكيالني م  و انة التخايط والتعاون ال ولي  رتًا نقميا حول "ممشرات التاميم المست امم 
 الواقل والتالعات المستقبليم"-واختتم اللقاء بعرض حول "الممشرات التعليميم  المستقبليم" والتالعات 

 ق مه ال  تون  رم جمي  م  و انة التربيم والتعليم
 
 

نائي نئيس الجامعم األن نيم لكمون الكليات 
 اإلنسانيم ال  تون أحم  مج وبم

 

 

 

 
مخرجات اللقاء:  م   المكان ي  م  معرعم 

كيفيم نبط البع  الس اني والتغيرات ال يموغراعيم 
بالبعا  التاميم ب اعم قاا ا اا والتخايط التاموي 

  لى المستوى الوطاي والمولي 
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من خالل عرض األدلة العلمية واالثار المترتبة على  -ندوة حول "صحة الالجئين ضمن مشهد متغير ثالثًا: 
معا  العاايم بصوم اال رة/ مم سم نون الوسي  وجامعم ا نبره مل  بالكراكم (  2019 مو  23)الممارسة" 

 3المعايموبمكان م الجاات الوطايم  األ  تلا يم  وجامعم غرب ا  تلا ا
 

عي المااطا  والمراهقات ه ع  الا وة إلى  رض نظرة  وليليم معمقم     جانب الاساء الالجبات والمراهقي 
الوارام عي األن ن  و وعير ن ام أكبر    هذه التجانب م  خالل مااقكم الموتوع مل متو ني  متخصصي  

 عي مجال الممان ات العلميم والسيا ات 
و اما  الا وة  رض ل نا تي   األولى حول "جو ة ن ايم خ مات الصوم اإلنجابيم لالجبي  المراهقي  عي األن ن 

تي ه ع  إلى  اوار بيانات أ ا يم حول الوصول إلى خ مات ن ايم الصوم اإلنجابيم لالجبي  وأوغا ا"  وال
المراهقي  عي المااطا الوارام عي أوغا ا واألن ن  و و    االحتياجات ونقاط الاعف والوواجد الثقاعيم 

 م  الميم للبووف الصويم واالحتياجات الافسيم واالجتما يم الخاصم بام  حيث  مثل  أبر   وصيا اا بإنكاء شب
لالجبي   وال نا م الثانيم حول " وسي  جو ة الر ايم للاساء الالجبات الالئي  واجا  العاف القائم  لى الاوع 

 (GBVاالجتما ي  ")

 الا وةاعتتاح 

 

 بلم  ال  تونةاعتتو  أمي   ام المجلس اال لى للس ان 
 ماوي خالل ععاليات الا وة معرتًا ابتكاناًا صو يًا 
بعاوان "العيش عي  الم الاسيان"  يعرض التجانب الويم 
لاالبي اللجوء والالجبي  المصابي  بفيروة نقص 
الماا م الم تسبم عي مواجام  الم متغير عي ا  تلا ا  
والذي  ا ِ إلى ا تككاِ الروابط القوام بي  

قسراي  والمجتمل  و رض قصص بكرام المااجرا  ال
معق ة  كم  وناء ظاهرة الاجرة واللجوء والتعايش مل 

(  والذي يم   HIVعيروة نقص الماا م الم تسبم )
م  خالله  اا ة الو ي و غيير المفاهيم وجذب االنتباه 
إلى الجاني اإلنساني م  الاقاش حول الاجرة المت اولم 

 عي و ائ  اإل الم العالميم 

 
 (3التفصيلي ملحق رقم )ندوة تقرير ال 3
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   ."محاضرة حول "السياسات السكانية والبعد السكاني ودورها في تحقيق التنمية المستدامة رابعًا:
 4(2019 مو   24)اليرموك اال الم بجامعم   ليممل بالكراكم     

إلى التالكي   لى أهميم أخذ البع  السككككككككك اني عي  مليم التخايط التاموي لتوقيا التوا ن المواتكككككككككرة ه ع  
والتالكي   المسككت امم و فعي   ون الكككباب والاسككاء عي  وقيا التاميم  االقتصككا ي بي  الامو السكك اني والامو 

 ون عا   وحيوي عي   لى أهميم و ائ  اال الم عي   م ومسان ة القاايا الس انيم والتاموام  لما لاا م 
نعل و ي المجتمل و سكككي  ال ي  صكككااع القران  جاه هذه القاكككايا  والذي  كككيعو  بالفائ ة  لى  وقيا التق م 

 واال  هان عي مختلف القاا ات  مما  ياع س ايجابًا  لى حياة المواطاي  
  الباالم  و كككككككجيل تككككككرونة  وعير عرص التموا  للمكككككككانال الراا يم للكككككككباب للو  مكما  م التر يد  لى 

المككككككككرو ات المتااهيم الصكككككككغر والصكككككككغيرة والمتو كككككككام  و عداد الصكككككككلم بي  مخرجات التعليم واكتسكككككككاب 
الماانات  و دوا  الكككككككككككككككباب بماانات الوياة التي يوتاجوناا لصككككككككككككككال قرانات وا يم  وترم التع  يم وحقو  

 االنسان و كجل  لى التسامح والسالم 

التي  واجه المرأة عي المجتمل أبر ها ان فاع نسكككككككككككككككي حاالت  وا  القاصككككككككككككككرات  و م التار  إلى التو يات 
وانخفاض مسككككككككككككككتوى الخ مات االجتما يم المسككككككككككككككان ة لعم  المرأة مث   وعر الواككككككككككككككانات وو ككككككككككككككائ  الاق  
والمواصكككالت  وتكككعف الموائمم بي  نوا ج التعليم ومتالبات  كككو  العم   وان فاع مع ل الباالم بي  االناف 

متعلمات  وانخفاض مع الت المككككككان م االقتصكككككا يم للمرأة  و  م المسكككككاواة عي األجون بي  الذ ون خاصكككككم ال
واالناف  وتكككككعف التكام  بي  ال ون االجتما ي للمرأة والرج  والذي يكككككك   قي ًا إتكككككاعيًا  لى مسكككككموليا ام 

 االجتما يم 

 
 (4ملحق رقم )العرض التقديمي  4
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البع  الس اني عي  مليم  مخرجات اللقاء: نبط
أهميم و ائ  اال الم  والتالكي   لىالتخايط التاموي 

 عي   م ومسان ة القاايا الس انيم والتاموام

 مي   ليم اال الم بجامعم اليرموك ال  تون  لي 
بي  أهميم نكر الو ي بي  طلبم الجامعات  نجا ات

حول القاايا والتو يات الس انيم والتاموام التي 
 واجااا المجتمل  وذلك با تبانهم مستقب  األن ن واح  
اهم ن ائده األ ا يم  وحرص  ليم اال الم بجامعم 
ِ والمعلومات حول  اليرموك  لى  دوا  طلبتاا بالمعان

والذي يساهم عي  عداد مختلف القاايا المجتمعيم  
و اوال نقاعتام الفكرام والمعرعيم لمسا   ام  لى القيام 

 ب ونهم اإل المي مستقباًل ب فاءة واقت ان 
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بالكراكم  ( 2019 مو  29) المؤتمر األول حول " عدم المساواة واالندماج الحضري في األردن " خامسًا: 
 5مل الجامعم األن نيم

 

 

حول " الالمساواة من  :م  خالل  ق يم  رتي  عي األولشانك المجلس األ لى للس ان عي ععاليات المم مر 
والمتام  ترونة  حول "المساواة من منظور أهداف التنمية المستدامة" :منظور الفرصة السكانية"، والثاني

ءات واتوم إلنااء الفقر الم قل والتي الو  م  أوجه   م المساواة ومواجام التمييد عي المجتمل  وا خاذ إجرا
نظم التعليم يعتبر المورك الرئيسي   عتبر أولواات مامم لتوقيا أه اِ التاميم المست امم عي األن ن  و وسي 

للامو االقتصا ي عي المجتمل وأن اال تثمان عي نأة المال البكري يساهم عي  وقيا العائ  ال يموغراعي 
ات التي  ر د  لى نأة المال البكري  تماشى مل أه اِ التاميم المست امم وخاصم الوقيقي  مبيام أن السيا 

 المتعلقم بالصوم والتعليم والمساواة بي  الجاسي   5إلى  3األه اِ م  

 
 

 
 (5العرض التقديمي للعروض في المؤتمر ملحق رقم )  5
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 بالكراكم مل آمانم (2019تموز  18)  الحفل الختامي لفعاليات أسبوع اليوم العالمي للسكان سادسًا:

 6 مان الكبرى وب  م م  صا و  األمم المتو ة للس ان

 و  ن ايم ال  تونة  بلم  ماوي أمي   ام المجلس األ لى للس ان ما وبًا المجلس األ لى للس ان اختتم 

ععاليات االحتفال باال بوع العالمي للس ان  ال  تون موم  العسعس    و ار التخايط والتعاون ال ولي

للس ان وبمكان م بالكراكم مل آمانم  مان الكبرى وب  م م  صا و  األمم المتو ة  التي نظماا المجلسو 

 وماظمات المجتمل الم ني والماظمات ال وليم ممثلي    الجاات الو وميم 

 ةالكلمات االفتتاحية الترحيبي

كلمم  اوعم ال  تونة  بلم  ماوي أمي   ام 

المجلس األ لى للس ان بالايابم    و ار 

 ااول التخايط والتعاون ال ولي والتي  اما  

األم  ن ام وماام المجلس األ لى للس ان  

أم  الاظام وأم   -  الوطاي:  وقيا التوا ن 

خلفيم    المم مر الّ ولي ال ولم وأم  المجتمل  

ومواونه وبرنامج  مله   حول الس ان والتاميم

اال تجابم ألبعا  الاجرات القسرام والاو يم  

 عداد المساواة بي  الجاسي  و م ي  المرأة   

 

 

 

 

 
 (6لخاصة بالحفل ملحق رقم )العروض التقديمي والتقارير ا  6
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المم مر ال ولي للس ان التو يات والتوصيات 

 لاراا إلى األمام قمم نيروبي  ا 25والتاميم 

 

 

كلمم السي  بوشتى مرابط ماسا العم  اإلنساني 

 اما   لى عي صا و  األمم المتو ة للس ان 

التدام الصا و  ب  م مخرجات المم مرات الس انيم 

وأه اِ التاميم المست امم  و وعير السب  المتاحم 

لتوقيا هذه البرامج والخاط ال وليم وباألخص 

المتعلقم بالس ان والمرأة  وأهميم الكراكم مل 

المجلس األ لى للس ان عي وتل القاايا 

الس انيم والصوم اإلنجابيم تم  أولواات  م  

 .الو ومم األن نيم
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 إطالق وثيقة المعايير الوطنية لخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية الصديقة للشباب

 داماا مل االحتفال باليوم العالمي للس ان  م اطال  
ونيقم المعا ير الوطايم لخ مات الصوم الجاسيم 

واإلنجابيم الص يقم للكباب للتالكي   لى التدام األن ن 
بتوصيات المم مرات والمواع  ال وليم المعايم 

حيث  م اطالع المكان ي   بقاايا الس ان والتاميم 
نيقم والمستفي ون م  عي الوف   لى ه ِ الو 

المعا ير ومبا ئ  ق يم خ مات صوم جاسيم 
 وانجابيم ص يقم للكباب

 

 

 

كما  م ا تعراض المعا ير الوطايم لخ مات 
الصوم الجاسيم واالنجابيم الص يقم للكباب 

و   ها نمانيم معا ير  او   بي   م ي  الكباب 
و  مام م  خالل ال  م المجتمعي وحدمم 

 ة المعلومات والبيانات و فاءة الخ مات وجو 
مق مي الخ مات ومكان م الكباب عي  ابيا 

 المعا ير 

 هذا و م أياا ذ ر االجراءات التافيذيم  لى المستوى الوطاي لتابيا المعا ير تم  نالنم مواون: 

 السيا ات والقواني  واألنظمم ✓

  فاءة وق نات مق مي الخ مم  ✓
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  وعير الموان  الماليم الال مم  ✓

 مع مركز الفنون االدائية / مؤسسة الملك الحسين مسرحية "مش عيب"  بالشراكة

احتياجات المسرحيم ا تعرت  

لمعلومات الكباب ذ ونا واناف 

  والتي .وخ مات الصوم اإلنجابيم

 او   بي  التغيرات المصاحبم لس  

المراهقم والبلوغ وبي  االحتياجات 

الابيم لعال  امراض مر بام بالجاا  

بالمونوف االنجابي  ونبااا 

 االجتما ي والعا ات والتقالي  

مخرجات العرض المسرحي: العرض 

عتح عسوم للاقاش بي  المكان ي  

والميسر حول أهميم  لقي الكباب 

لمعلومات وخ مات صوم جاسيم 

 وانجابيم ص يقم للكباب
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 تكريم الفائزين في مسابقة الرسم لطلبة كلية الفنون والتصميم في الجامعة األردنية حول محور "الشباب   

 ( بالكراكم مل الجامعم األن نيم وب  م م  صا و  األمم المتو ة للس ان  2019 مو   10) والبطالة"

ه ع  المسابقم إلى نكر الو ي حول 

المتعلقم بالكباب قاايا الس ان والتاميم 

و م ياام با تبانهم موونًا نئيسيًا عي  وقيا 

التاميم الكاملم والمست امم  وعتح المجال 

لاذه الفبم بالتعبير    آنائام و وجاا ام 

نوو أح  القاايا الس انيم المامم والمتمثلم 

 بالباالم با تخ ام ع  الر م 

ي  ليم طلبم حق  الر م والتلوا  / قسم الفاون البصرام ع
 الفاون والتصميم بالجامعم 

 
 

 

طالي وطالبم م  قسم الر م  20شانك بالمسابقم حوالي 
ن ومات م  قب  لجام  والتلوا   حيث  م اختيان أعا  نالنم

 و يم متخصصم  ام عي  اواتاا ممث     المجلس 
األ لى للس ان  وممث      ليم الفاون عي الجامعم األن نيم  
وعاان  ك يلي  او عي نابام الفااني  التك يليي   وماوام 
جوائد ماليم حيث عا ت الاالبم جمانم  ب  الر ا  الكاععي 

لي  شراف حا و  بالجائدة بالجائدة االولى  والاالبم  ي
  الثانيم  والاالبم  عا  صالح صوصاح بالجائدة الثالثم
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 التغايم اال الميم
 

 (7ملحق رقم )

 أنشطة أسبوع اليوم العالمي للسكان: التغطية اإلعالمية: روابط 

 م نكر وبث بيانات صوفيم و غايات وا تااعات  لفداونيم واذا يم حول الفعاليات التي نفذها المجلس 

احتفااًل باليوم العالمي للس ان م  خالل مختلف الو ائ  اإل الميم وموقل المجلس االلكتروني  باإلتاعم 

 عيسبوك   واتر(  إلى  غايم الفعاليات م  خالل شب ات التوص  االجتما ي الخاصم بالمجلس )

 تم نشر البيان الصحفي أعاله في الوسائل اإلعالمية التالية: ✓

 

 وكالة االنباء األردنية "بترا"  - 

http://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=105447&lang=ar&name=news 

وكالة االنباء األردنية "بترا" -  
http://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=106488&lang=ar&name=news 

 وكالة االنباء األردنية "بترا" - 
http://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=107233&lang=ar&name=ne
ws 

 وكالة االنباء األردنية " بترا" -

http://www.petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=107677&lang=ar&name=new

s 

 وكالة االنباء األردنية "بترا" -

http://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=107716&lang=ar&name=news 

http://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=105447&lang=ar&name=news
http://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=106488&lang=ar&name=news
http://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=107233&lang=ar&name=news
http://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=107233&lang=ar&name=news
http://www.petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=107677&lang=ar&name=news
http://www.petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=107677&lang=ar&name=news
http://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=107716&lang=ar&name=news
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 وكالة االنباء األردنية "بترا" -

--mgbbg2a.xn--nhttp://x

mgbayh7gpa/Include/InnerPage.jsp?ID=2574&lang=en&name=EducationAndTra

deUnions_news 

 االستضافات التلفزيونية واالذاعية: -

تم  برنامج  وم ج     لى التلفداون  م ا تااعم  اوعم األمي  العام     بلم  ماوي  ✓

   11/7/2019ماا بم اليوم العالمي للس ان  وذلك بتاناخ  األن ني  للو  ث حول

%AA%D8%B6%D8%https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%A7%D8%B3%D8

-%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A9-A7%D9%81%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86

-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85

-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC

-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D9%85

-%D8%B9%D9%84%D9%89

84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D%D8%A7%D9%

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-9%86 

 

http://بترا.الاردن/Include/InnerPage.jsp?ID=2574&lang=en&name=EducationAndTradeUnions_news
http://بترا.الاردن/Include/InnerPage.jsp?ID=2574&lang=en&name=EducationAndTradeUnions_news
http://بترا.الاردن/Include/InnerPage.jsp?ID=2574&lang=en&name=EducationAndTradeUnions_news
https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
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تم  نكرة االخبان الرئيسيم  لى قااة  م ا تااعم  اوعم األمي  العام     بلم  ماوي  ✓

   11/7/2019ماا بم اليوم العالمي للس ان  وذلك بتاناخ  المملكم  للو  ث حول

https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%

A7%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-

%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-

%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86 

 م ا تااعم م  رة وح ة البرامج عي المجلس     و   ال  جم  لى اإلذا م األن نيم تم   ✓

  16/7/2019برنامج نواعذ للو  ث حول اليوم العالمي للس ان  وذلك بتاناخ 

 :18/7/2019التلفزيونية للحفل الختامي لفعاليات اليوم العالمي للسكان بتاريخ التغطيات  ❖

 التلفداون األن ني ✓

https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8% 

 قااة ن اا ✓

https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
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https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%

B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-

%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-

%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-

%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-1172019 

 

https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-1172019
https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-1172019
https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-1172019
https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-1172019
https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-1172019
https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-1172019
https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-1172019
https://www.hpc.org.jo/ar/content/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-1172019
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