
 

9102  -إلاصدار الثاني/  أيلول    

 نادي إلابداع وإلابتكار

دائرة الشؤون الفلسطنية    

 مجلة إلكترونية  تصدر عن دائرة الشؤون الفلسطينية 

 

 أخبار ألانديـــــــــــــــــــة :
 

 

 .حوار  مع عطوفة املديز العام  وثكاملية العمل مع الشزكاء 

 .طموح الشباب وثورة الذكاء إلاصطناعي وأدوات املستقبل 

 .في يوم الشباب العالمي أنتم منصة التفكير ومنبر التغيير 

 . لقاءات شبابية  مستمزة  وشزاكات جديدة 

  .شباب الحاضز ومستقبل الغد وإبداع  مخيمات الشمال 

 .فزيق العمل  ومسؤولية ابتكار  أدوات جديدة  في ألاندية 



 

ًجب أن وسحمز في الاسخثمار في الضباب 

مً خالل الحعليم والحدريب وثزويدهم 

باملهارات والخبرات، حتى ًظل الضباب 

ألاردوي على درجة عالية مً إلابداع 

 والحميز.

 جاللة امللك  عبدهللا الثاوي ابً الحسين

حفظة هللا ورعاه    

 

ال هطلب مً املجحمع أو املسؤولين أن ًخللوا 

لىا الفزظ، ما هزيده هو أن ًوفزوا البيئة التي 

خلم.
ُ
 جسمح للفزظ أن ث

 

 

 ألامير الحسين ابً عبدهللا الثاوي

 ولي العهد حفظة هللا ورعاه  

  

  9102اإلصدار الثاني   -مجلة نادي اإلبداع اإللكترونية   -دائرة الشؤون الفلسطينية  



 

السؤال ألاول : اهطالكا مً استراثيجية الدائرز،،مرا  ري ركيرحر رم 

لدعم الضباب وإلابداع ، وما  ي خطط م لجعل أهردًرة إلابرداع 

لح ون محطة لححفيز الضباب إلطالق إبداعاتهم وثىفيذها علرى 

 أرض الواكع؟

 حوار  مع عطوفة املدًز العام 

في حوار   خاظ ملجلة إلابداع إلال ترروهريرة مرع عرطروفرة املردًرز 

العام لدائز، الضؤون الرفرلرسرطريريريرة وكرائرد إلابرحر رار املرهرىرد  

رفرريررم خررزفرران عررً الضرربرراب وإلابررداع ، صرربرراب مررلرر رر  بررا مررل، 

حررريررر   سرررلرررر ال ررروئ عرررلرررى ركيرررة الررردائرررز، وجرررائرررز، إلابرررحررر رررار 

 الح ومي وإلاًمان بدور الضزكائ لححليم ألاهداف : 

  9102اإلصدار الثاني   -مجلة نادي اإلبداع اإللكترونية   -دائرة الشؤون الفلسطينية  

جخلخص رؤيت الدائرة بخلديم افضل ما يمىن لخدمت الالجئ 

الففسففنفف ففنففهفففففلد ئمففن ترففداي الففدائففرة ؤلا فف فف اجففهفف ففهففت جففنفف يففر 

اإلاف ار  الفرفف فريففت ئ فالففخفافففن فففاا الفرففدي مففن  ففمففل الففدائفرة رفف  

جفنف يفر ؤلان فاا ئهفدمففخفقد ئ فا فخفلفا   ئا تفضفل مفا يفمفىففن 

 ففمففنففق  ففن رففوا اتففءففاٌ رفف  ؤلارجففلففا  بففسففىففر ؤلان ففاا إلا ففخفف   

ؤلابففداو ئؤلابففخففيففارر جففخففلففخففص رؤيففنففل  ففن مفف ففاٌ ؤلابففداو تا  ففن 

 اهل  ول ان اا مرما وانذ زلافخق ئبداو  فن مف فاٌ مف،ف فا د  

 ئليي نننم ال،ناا لروا ؤلابداو  ال بده من   مق

 

نس ها له،ب   ما بداهنق  ئا هف ي تئ ررف فت مفن ئنفخفلفا  

آلاهرين د ئل  ئصننا افى روه اإلارحنت  ني ا كا رين  لفى 

هنم جهل من اإلاف فد ف فارر ئ فرف فاكفت ففاا وفل مفا نف فخفاجفق 

من تنديت ؤلابداو تا نل م بخأم ا الفسفضفا  آلامفن لفنفسف فاث 

اإلا تهدفت إل خخراج تفياررم ؤلابدا هتد  ئمن زفم صفلفل 

 روه ألافيار  ئئض،را  ن ئكار كابل لنخن هم ر

السؤال الثاوي :  كيف ثليمون دور أهدًرة إلابرداع فري الرحرغرول 

على جائز، إلابح ار الح ومي بعد ثأهل م للمزحلة النهائية لرهرذه 

 الجائز، مً خالل ف ز، مىغة إلابداع إلال تروهية؟

ال تجفففسفففم مفففر ففففىفففرة حبفففر تنفففديفففت ؤلابفففداو بففف فففائففف ة ؤلابفففخفففيفففار 

الحي مي ئال  ه ز  لى الءائ ة ب،هدا  ن الردي ألا اس ل من 

ئن ففا  رففوه ألانففديففت ئرفف  جففسفف فف فف  كففاكففاث ال فف ففا  ئالففسفف ففاث 

 اإلا تهدفت  ن م اٌ ؤلابداو ئؤلابخيار  ئ الخافن  ن لم ما ر  



 

 ًخبع.... حوار  مع عطوفة املدًز العام 

تما بفخفبف ن مفنفبفت ؤلابفداو ؤلالفىف ف نفهفت د ففمفن اإلافسف ف   

 دم  ر ط الحبٌ   فلفى جفائف ة ؤلابفخفيفار الفحفيف مفي بف جف   

مفففنفففبفففت ؤلابفففداو قا ؤلابفففداو الفففحفففلفففهفففلفففي رففف  تا ن فففخفففنفففهفففر 

الفففف صففففٌ  افففففى الففففسفففف ففففاث اإلا ففففتففففهففففدفففففت  ئا ئجفففف   مففففنففففبففففت 

ئلى  ئنهتد ئ ن،مل  لى ئي ا  اإلانبت مفن هفالٌ الفخف،فائا 

 مر مإ  اث شريىت  ا مت ر 

تهفففبففف  مفففن الفففءفففائففف ة مفففن هفففالٌ ؤلارجفففلفففا  بفففأففففيفففاررفففم ئئهفففراج 

ئبففدا فففالفففهفففم اففففى حففف فففز الففف جففف   ئمفففا  فففهففف فففلفففم رفففوا مفففن ففففائفففدة 

 ئئضافت لنم خمر ب يل  امر 

 

السررؤال الررثررالرر  :   إًررمرراهرر ررم برردور الضررزكررائ ًرربرردوا كرربرريرررا، 

كرريررف ثررحرروكررعررون أن ثرر ررون ثرر ررامررلرريررة هررذا الررعررمررل  و أ ررز  

 إًجابي في دعم محور كطاع الضباب؟ 

  9102اإلصدار الثاني   -مجلة نادي اإلبداع اإللكترونية   -دائرة الشؤون الفلسطينية  

ئيماني الى    بدئر ال  ا  جا  نده ت  فمفلفن مفر  فد  هف ف ف  

مففن شففروففا  الففدائففرة مففغففل  ئوففالففت الفف(فف ر الففدئلففهففت  ألائنفف رئا  

  ئالف وفالفت AICS  ئال والت ؤلايفنفالفهفت  GIZئال والت ألاإلاانهت  

  د ئمفإ ف فاث JICA  دئال والت الهابانهت  SDCال  ي ريت   

 اتءخمر اإلادنيد ئاإلاإ  اث الحي مهت ألاهر ر 

ئما حللناه م،رم مفن ئنف فا اث را ف،فت هفدمفذ جفمفهفر فف فاث  

اتءخمر د ئ الخافن جيامنهت ال،مل مر جمهر ال فروفا  ضفرئر  

 لننه   بأ   ملر 

 9102/ 8/ 92تاريخ الحوار :  



 

  9102ؤلاصدار الغاني      -م نت نا   ؤلابداو ؤلالى  ئنهت   - ائرة ال إئا السن نهنهت  

  لد  برنامج جدريبل ب،ن اا: 

 “  اللياد، والزياد، إلابداعية” 

 للدكحور،  هدى حمدان 

 مديرة  مإ  ت اإلانهج الب يناني 

 بم ارهت   د  من ش ا  ئشاباث 

 محافظة جزش/ سوف  

 

 

 



 

لهدي ئرشت ال،مل  لخ، ي  اللدرة لد   

ال  ا  لحل اإلا ىالث ئم اجرت 

 النزا اث بنرق  نمهت صحه ق 

 الدكحور، هدى حمدان كدمتها 

 مديرة مإ  ت اإلانهج الب يناني 

 شارن بها ش ا  ئشاباث من  

 محافظة اربد /  مخيم الضهيد

 

 

  9102ؤلاصدار الغاني     --م نت نا   ؤلابداو ؤلالى  ئنهت - ائرة ال إئا السن نهنهت  



 

 

  9102ؤلاصدار الغاني    —م نت نا   ؤلابداو ؤلالى  ئنهت - ائرة ال إئا السن نهنهت  

  Seed hubبمؤسسة ئرشت ح،ريسهت 

 كدمتها املدربة داها صلط 

 “الحيار املىخفض”ب،ن اا  

 جدريب ففل مخخبص ل  ا  نا   ابداو 

 محافظة عمان / الوحدات 

 

 

 ئرشت  مل ب،ن اا 



 

 

 ئرشت  مل ئجن ت هاصت ب،ن اا 

“إلابداع في جسويم املىحجات املنزلية”  

 ج دياث ئفرن 

 كدمتها ألاسحا ،  علررريائ داود 

 رئيس ك م الخن ير اإلاإ س ل / الدائرة 

 

 

  9102إلاعدار الثاوي    —مجلة هادي إلابداع إلال تروهية -دائز، الضؤون الفلسطييية  



 

 

 

  9102ؤلاصدار الغاني    —م نت نا   ؤلابداو ؤلالى  ئنهت - ائرة ال إئا السن نهنهت  
 

م ا رة   لى م خ   اتحافظاث تكفنفلفرفا شف فا  

مففففإ فففف ففففت  ففففهففففر ألار اد جففففم م ففففارهففففت الففففسففففريففففم 

اإلا ففانففد لففنففا   ؤلابففداو  ففن  ففمففاا مففن مففخففهفف ففل 

ال حداث ئما با بهدي جس،هل  ئرنا  ن اتءخفمفر 

 اتحلن مر ال روا ر 

 

 ففففن رففففوا الففففبفففف نففففامففففج جففففم جففففدريففففب ألاكففففسففففاٌ  ففففلففففى 

ا خخدام ت ئاث  نمهت تخخنف الخخفبفبفاثد  

الروحردات ومرادبرا ئواا  ئر نفا   ئبفداو مفخفهفم 

جففأمفف ففا اإلاففيففاا اإلاففنففا ففبد ئفففريففم الفف،ففمففل اإلاففإرففل 

 لروا الحدرر  

 



 

 ر    

 ئرشت  مل ب،ن اا : 

 

 “ ثحدًد ألاهداف إلاستراثيجية”

 كدمرا 

 الدكحور موس ى  عبح 

 ترم  م ائر ئرشت ال،مل : 

ح،ريف الردي د ئتن ا قد ئآلهت ئضر  

 الخنط الناجحت 

 ا تهدفذ ال  ا   ن   

 مخيم الوحدات / عمان

 

 

  9102إلاعدار الثاوي    —مجلة هادي إلابداع إلال تروهية -دائز، الضؤون الفلسطييية  



 

 

ئجفففخفففمفففاو ففففريفففم جفففائففف ة ؤلابفففخفففيفففار الفففحفففيففف مفففي  فففن الفففدائفففرة 

لففخفف،فف فف ففت جففلففريففر ؤلاشفف فف ان الففنففهففا ففي بفف ففائفف ة ؤلابففخففيففار الففنففل 

تكفنفلفرفا مفرهفف  اإلافنفً  ف ففدث الفغفانفير حفهفف  كفام الفسفريففم 

بخ ض   ال زائم الخاصت بالخلريفر ئمفنفاك فتفهفا ئالفخفأهفد  

مففن حففف،ففف ففف ففتفففهفففا ح فففب الففخففف،فففنفففهفففمفففاث ئؤلارشفففا اث الففف،فففامفففت 

 اإلاوو رة  ن  لهل الءائ ةر  

 

 

هفمففا ئكففام مففرهف  اإلافنففً  ف ففدث بففاإل فالا مفن هففالٌ  

صس خق  ن م كفر الفخف اصفل ؤلاجفخفمفا فند  فن  جفأرفل 

اإلافففنفففبفففت لفففنفففمفففرحفففنفففت الفففنفففهفففائفففهفففت مفففن جفففائففف ة اإلاففف فففا رة 

 الابخياريت ر

  9102ؤلاصدار الغاني    —م نت نا   ؤلابداو ؤلالى  ئنهت - ائرة ال إئا السن نهنهت  



 
  9102ؤلاصدار  الغاني    —م نت نا   ؤلابداو ؤلالى  ئنهت - ائرة ال إئا السن نهنهت  

ئا الغ رة البنا هت الراب،ت كدمذ لنا تشفيفاال جفديفدة 

من اإلا،رفت ئفرضذ   نهنا اا نسىر  ن آلهفاث جفنف فهفلفرفا 

ب ففيففل م ففارففم  ففن جففمففىفف ففا ؤلان ففاا مففن امففخففالن ت ئاث 

اإلا فففخفففلففف فففل النفففق اتفففحففف ر ئالا فففا   فففن ت   فففمفففنفففهفففت مفففن 

 منهاث الخن ر الر فر ر   ئ فمفا تنفنفا  فلفى  ا فخفا  رفوه 

الغ رة فانق ل اما  نهنا هم خمر  تر ني اللحاق  ن رهفهفهفا 

بفف ففهفف   حفف،ففنففهففنففا فففرصففت اا نففيفف ا تحففد اإلا ففارففمفف ففا بففهففا 

ئلففيففس فففلففط م ففتففهففنففىفف ففا إلاففنففخفف ففالففهففار  ئجففرجففىفف  الففغفف رة 

البفففنفففا فففهفففت الفففرابففف،فففت  فففلفففى حفففنفففٌ  الفففووفففا  ؤلاصفففنفففنفففا فففن 

ئت ئاث اإلا خل ل حه  بدت جأز  ه ئاضحا  فن ؤلاكفخفبفا  

ال،ال ل د ئنق شيئ  ب هط ئمر ئ ه ه   ر   لفولفً يف فب 

تا يي ا كم حنا ئهاصت ف ت ال  فا  ق فهفم اإلاف،فنفهف فا  

تهفف ففف  مفففن نففف فف رفففم بففأا نففيففف ا رئا ا  فففن بفففرمفف فففت الفففووفففا  

 ؤلاصننا ن ئئ ارجقر  

 *بللم الدكحور رامي صاهين 

 

% 01روه فرصت ال  ا  ألار ني ئفرصت  اإلاهت حفهف  تا 

 فامد  ئرفوا مفا  01من  ياا ال،الم ي نغ  مررم تكفل مفن 

يففنفف ففنففن  ففنففهففنففا جففمففهفف،ففا تا نففخفف ائففم مفف،ففق ئنفف،ففمففل  ففنففهففقد رففوه 

فففرصففت  يفف ففب ئنفففخففنففامففرففا بففال ففيفففل ألامففغففلر شفف ففا  ألار ا  

بفف ففاجففت  افففى  ففامففنفف ففا مففرففمفف ففا رففمففا الففخففمففىفف ففا تئال ئئ ففرففار  

م ارههم بنريلت م،هنت د ئالخ،     ن تنس رم زفانفهفا  ف ا  

بفففالففف،فففمفففل تئ الفففدرا فففت  ئللفففً مفففن هفففالٌ مفففنفففبفففت  الفففووفففا  

 ؤلاصننا ن ئئ خ(اللرا بال يل ؤلاي ابير 

  

 *دكحور ومسخضار   في إلابح ار املؤسس ي 

 إلامارات  العزبية املححد،   -أبو ظبي 



 

 

 

 *بللم الدكحور،  هدى حمدان  

ال فف ففا  رففم بففنففاة اإلا ففخففلفف ففل ئنفف اة اتففءففخففمففر ئ ففر  ففهففضففت 

ألامتد  ئرم ال،نبر ألا اس ل  ن بنفا  ال ف،ف   ئحضفارلفهفا 

 ئحبن ال ال  ئهط  فا تر 

ضففمفففن ألان فففنففت الفففنففل كففدمفففرففا مفففرهفف  اإلاففنفففهففج  الففبففف يففنفففانفففي  

لنخنمهت ئؤلا دف فاراث لفسف فت ال ف فا  بفالفخف،فائا مفر  تنفديفت 

ؤلابداو الخاب،ت لدائرة ال إئا السن نفهفنفهفت  فن مفخفهفمفاث 

ال ففمففاٌد  جففم كففر  مفف اضففهففر مففخفف،ففنففلففت  ففن حففل اإلا ففىففالث 

ئئجخال اللراراث د ئ فلفد بفرنفامفج الفلفهفاة ؤلابفدا فهفتد حفهف  

جففسففا ففل اإلا ففارهفف ففا  بففاإلافف اضففهففر اإلاففنففرئحففت ئتبففدئا ئجففرففت 

نففظففررففم  ففن الفف ضففر الففحففافففن لففنفف فف ففا   ئكففمفف حففرففم  ففن  ففمففل 

تفضل ئحهاة فضلى ر  ج اجق ف ت ال  ا   ج دياث هفغف ف ة  

ج  ط مفن كفدرالفهفمد   مفغفل ئكفذ الفسفرا  الف ائفد  د هفاصفت 

بففف،فففد  فففرففف ر الفففغففف رة الفففخفففىفففنففف لففف جفففهفففت  فففن مففف فففاٌ الفففخففف اصفففل 

ئؤلاجباٌ حه  كفل ؤلابفداو لفد  ال ف فا د ئاجف فرف ا نف ف  

 ئضا ت ال كذ ن   جبسح اإلا اكر ؤلالى  ئنهت ر   

 

الففففخفففف ففففد  الففففغففففانففففي رفففف  اإلاففففنففففل 

ئال فففرفففب مففف،ففف   تا رفففنفففان كفففاكفففت هففف ففف ففف ة لفففد فففهفففم لفففم يفففخفففم 

ا فففدفففغفففمفففاررفففا ئجففف جففف فففهفففرفففا بفففالفففنفففريفففلفففت ؤلايففف فففابفففهفففت ال فففنفففهفففمفففتد 

فهبدم ا بال اكر  اإلابا  بض،ف ؤلامياناث اإلاا يت  مفمفا 

 ي لد ش، ر الهأ  ئؤلاح اطر 

يف ففب  ففلفى ال فف فا  ا فغففمفار جففرف  رففم  ئكفاكففالففهفم بفمففا فففهففق 

هدمت لنمف فخفمفر د ففرفنفان الفىفغف ف  مفن ؤلانف فا اث ال ف فابفهفت 

النل ال يمىن حبررفا د ق فهفم الف،فنفبفر ألاكف    فن اتفءفخفمفر 

فففرففم نففبفف ا  ألامففت ئنفف ررففا االففو  ال يففنففنففسفف  د لففولففً يفف ففب 

جن ير كدرالهم  ن وافت اتءاالث إل فدفغفمفار كفاكفالفهفم ب فيفل 

ئي ابي له،   للً  لى اتءخمر بالسفائفدة ئالفنفسفر مفن هفالٌ 

جلديم ال رشاث ئالدئراث  ئ لد  حنلاث نلاشهت جسا نهت 

ئئشران ال  ا   ن اإلاإجمراث الدئلفهفت ئاإلا فاريفر الفنفل جف يفد 

  9102ؤلاصدار الغاني     -م نت نا   ؤلابداو ؤلالى  ئنهت - ائرة ال إئا السن نهنهت  

 * دكحور، ومسخضار، إرصاد هفس ي وثزبوي 

 اململ ة ألاردهية الهاصمية  -عمان 

*مدًز، مزكز املىهج 

طاوي للحىمية  البًر

  -وإلاسخضارات



 

 

 

 

 

آ  مفففن وفففل  فففام ؤلاحفففخفففسفففاٌ  ب ففف فففا  رفففوا  09يبفففا ي 

ال،الم د  حه  ت ها فرصت لنخف،ف ف ف   ئؤلامفخفنفاا  فن وفل  مفا  

كففدمفف ه مففن ئبففدا ففاث ئمفف فففا راث ئتفففيففار  ئم ففاروففاث  فففن 

الففبفف امففج الففخففدريففرففهففت د ئؤلانففخففراط بففاتففءففخففمففر  ففن مففنففا فف ففاجففق 

اتخخنستر  ن ن  ن تنديت ؤلابداو مف،فىفم لفنف صفٌ  لفلفحفنفٌ  

اإلافففنفففنففف  فففتد ئ فففنفففا  شفففراوفففاث جفففديفففدة  ئمفففإزفففرةد ئجففف فففلفففهفففم 

اإلا اكنت  السا فنفق د ئللفً مفن هفالٌ شف(فسفىفم ئ فنفائفىفم 

اإلا خمرد فأنخم مفنفبفت الفخفسفىف ف  د ئمفنفبف  الفخف(فهف ف   الفحفرد 

ح فففابفففلففف ا الففف مفففن لفففخفففغفففرفففخففف ا لفففنفففا بفففأنفففىفففم جفففهفففل ال يففف فففخفففمفففل 

ؤلانخظار د كفا ر  فلفى الفخف(فهف ف  د  يف فنفم بفمف فخفلف فل تفضفل 

بال،نم ئال،مل ئؤلانف فا د  م فخف(فال  تب فط اإلاف ار  ئتكف    

الفخففىففنف لفف جففهفا د  لففهففهفهففرنففا بففخففنف ففهففم ئلففىفف ف ئنففي م فرففل  فنففهففنففا 

 الحهاة د ئ هب لنا  حهاة جديدة منه ت بالخ د  ئؤلابداور
 

 ر  كل ًوم و عام واهحم  مً هجاح ثلو الىجاح

  9102ؤلاصدار الغاني     -م نت نا   ؤلابداو ؤلالى  ئنهت - ائرة ال إئا السن نهنهت  

 * بللم : عليائ داود 

 

 

 * رئيس كسم الحطويز املؤسس ي 

 دائز، الضؤون الفلسطييية 



 

جففم ئكففالق صففسفف ففت  ففلففى مفف كففر الففسففيفف فف فف ن وفف  ففهففنففت 

لففنفففخفف اصفففل مفففر الفففسفف فففاث اإلا فففتففهفففدفففت ئح فف يفففم ألانفففديفففتد 

بففاإلضففافففت افففى جبففمففهففم  ففد  مففن الففنففمففالج ؤلالففىفف فف ئنففهففت 

الففففنفففففل ح فففففرففففل  فففففمفففففنففففهفففففت جفففففلفففففديففففم ألاففففففيفففففار د ئجففففف فففففديفففففد 

 ؤلاحخهاجاث الخدريرهت د ئج  هر كا دة ال روا   

 

  9102ؤلاصدار الغاني     -م نت نا   ؤلابداو ؤلالى  ئنهت - ائرة ال إئا السن نهنهت  

 

مررىررغررة إلابررداع والررحررطررويررز هففمففا ئجففم  ا ففخفف ففدار   

 ففلففى مفف كففر الففدائففرة ئللففً ل ففر ففت كففر  املررؤسررسرر رري   

ألافففيففار  حففهفف   ففارففمففذ  ففن  ففر ففت الفف صففٌ  لففنففسفف ففاث 

اإلا ففتففهففدفففت ئا ففخففلفف ففاٌ  ففد  مففن ألافففيففار ئاإلافف ففا راث 

ال ف فابففهفت بففا فخفخففدام الفنففمفالج اإلافف،فخفمففدة  فلففى اإلاف كففر 

لففحفف ففا جفف ففرفف ففز اإلاففنففبففت ؤلالففىفف فف ئنففهففت اإلابففمففمففت لففخففنففً 

ر  وفل رفوه ألاففيفار انفنفنفم بفهفا 9102ال(ايت   فن  فهفايفت  

فففففريففففم ؤلابففففخففففيففففار هفففف ففففنففففٌ  بففففديففففنففففت ئجفففف صففففهففففاث هففففالٌ 

 ؤلاجخما اث الخن هلهت النل م،لدرا ب يل  ئر ر

Dpa.gov.jo  



 

 

 مدًز الضؤون إلادارية            ثغميم وإعداد  املدًز العام      

 عليائ داود      سامز الخغاوهة       املهىد  رفيم خزفان 

 

 

 دائز، الضؤون الفلسطييية 

Tel : 009625666172 Ext. 459 

Fax : 009625668264 

Email : alia.dawood@dpa.gov.jo  

www.dpa.gov.jo 

 

http://www.dpa.gov.jo/
https://www.facebook.com/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-2290051327925099/

