


 دليل التوافق
 للمقبلني على الزواج
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شكر وتقدير

بلومبريغ  كلية   / الأ�رسة  ل�صحة  الإعالم  �رسكاء  برنامج  يتقدم 
لل�صحة العامة / مركز برامج الإت�صال/ جامعة جونزهوبكنز/ مكتب 
بخال�ص  الدولية  للتنمية  الأمريكية  الوكالة  من  واملمول  الأردن 
ال�صكر والإمتنان اإلى فريق اإعداد الدليل الذين �صاهموا بخرباتهم 

الفنية يف الإعداد واملراجعة للمحتوى والت�صميم وهم:

برنامج �رسكاء الإعالم ل�صحة الأ�رسة :
- الفا�صلة رول الدجاين/ م�صاعد املدير العام

- الفا�صلة هناء بنات/ خبري الإت�صال ال�صحي والتعليمي
- الفا�صلة لينا قردن/ م�صت�صارة ال�صوؤون الفنية وك�صب التاأييد 

- د. ب�رسى جرب/خبري اأول يف الإعالم ال�صحي
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مقدمة

اإن الإعداد للحياة الزوجية ي�صمل معرفة مواقف ال�رسيك/ال�رسيكة جتاه 
النواحي املختلفة يف احلياة. هذا التمرين ي�صاعدك على حتديد موقفك 
واملكا�صفة  امل�صارحة  من  جو  يف  ومناق�صتها  ال�رسيك  مواقف  وفهم 

للتو�صل اإلى روؤية م�صرتكة حلياتكما امل�صتقبلية.

ت�صميمها دون وجود لإجابات  قد مت  التمرين  املت�صمنة يف  الأ�صئلة 
�صحيحة اأو خاطئة. اأجيبا عن الأ�صئلة ب�صكل منف�صل وذلك باختيار 
اإجابة اأو اأكرث من اخليارات املتعددة لكل �صوؤال ومن ثم قارنا الإجابات 
وناق�صا معًا اأوجه التوافق والختالف و�صجالها  ملعاودة التفكري فيها 

ومناق�صتها م�صتقباًل .
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محور الزواج واالسرة

املودة  على  تقوم  اأ�رسة  لتكوين  واملراأة  الرجل  بني  ارتباط  هو  الزواج 
والرحمة وحتقق لهما ال�صتقرار والن�صجام وال�صكينة، كما اأنها ت�صكل 
من  جو  يف  �صليمة  تن�صئة  وتن�صئتهم  الأطفال  لإجناب  ال�رسعية  البيئة 

الإحرتام املتبادل وحتمل امل�صوؤولية وامل�صاركة. 

1. في تصوري أهم عامل الستمرارية ونجاح العالقة  
الزوجية هو:

الت�صامح □
الثقة □
احلوار وال�صفافية □
احلب والرومان�صية □
توفر الإمكانيات املادية □

2. أهم الصفات التي جذبتني لإلرتباط بك هي:

جمال منظرك وهيئتك □
مركزك الجتماعي □
مت�صكك بالدين □
و�صعك املايل □
�صخ�صيتك  □
لطفك واهتمامك □
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3. إن أكثر ما يخيفني في الزواج هو:

عدم الثقة يف ال�رسيك □
تدخل الأهل يف عالقتنا الزوجية □
ال�ضغوط املالية □
الختالف الكبري يف الآراء وطريقة احلياة □
امل�صوؤولية □
االرتباط وفقدان احلرية  □

4. بعد 5 سنوات أتصور حياتي كالتالي:

لدي اأ�رسة واأطفال □
لدي عملي اخلا�ص اأو مكانة وظيفية اأعلى □
ال اأتوقع تغيري على الو�ضع الوظيفي اأو املادي □
اأمتلك �صيارة و�صكن خا�ص □

5. بعد  10  سنوات أتصور حياتي كالتالي: 

لدي اأ�رسة واأطفال □
لدي عملي اخلا�ص اأو مكانة وظيفية اأعلى □
ال اأتوقع تغيري على الو�ضع الوظيفي اأو املادي □
اأمتلك �صيارة و�صكن خا�ص □



6

6. المسكن الذي أرغب في العيش فيه:

م�صتقل ومنف�صل  متامًا عن م�صكن الأهل □
م�صتقل  ول باأ�ص اأن يكون ملحقًا مب�صكن الأهل )مثال: عمارة ولكل  □

من الأبناء �صقة منف�صلة(
لباأ�ص بال�صكن مع الأهل □
خارج البلد □

7. إذا كان الشريك / الشريكة مدخنًا فإنني:

ل اأت�صايق اأبدًا □
لاأ�صمح بالتدخني داخل املنزل □
نخ�ص�ص مكانًا خا�صًا للتدخني يف املنزل □
اأطلب منه/ منها التوقف عن التدخني نهائيًا الأنني ال اأ�ضتطيع االرتباط  □

مبدخن/مدخنة
8. بعد الزواج أحب تمضية وقت الفراغ في:

البقاء يف املنزل وم�صاهدة الأفالم اأو املباريات □
زيارة الأهل ومت�صية الوقت معهم □
االلتقاء باأ�ضدقائي ومت�ضية الوقت معهم  □
الت�صوق  □
ح�صورالعرو�ص الفنية والثقافية □
ممار�صة الريا�صة □
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9. إذا حدث خالف بيني وبين زوجي / زوجتي فإنني:

اأعرب عن غ�صبي للطرف الآخر  □
اأن�صحب وقتيًا ثم اأعود ملناق�صة اخلالف بهدوء □
اأناق�ض املو�ضوع مبا�رسة  بغ�ض النظر عن احلالة النف�ضية لكلينا □
اأت�رسف وكاأن اخلالف مل يح�صل □
اأر�صخ لراأي الطرف الآخر جتنبًا للم�صاكل  □
اأجلاأ للمقربني للتدخل يف الأمر □

 10. إذا شعرت بعدم السعادة والراحة في عالقتي
    الزوجية فإنني:

اأبحث عن زوجة اأخرى حتقق يل التوافق وال�صعادة دون هدم لأ�رستي □
اأطلب النف�صال واأف�صل بداية حياة جديدة □
ا�صتمر يف عالقتي الزوجية ولكن دون عاطفة او اهتمام بالطرف الآخر □
واحلوار  □ التعاطف  منه   واطلب  الآخر  للطرف  م�صاعري  عن  اأعرب 

لتحقيق تطلعاتي
اأعرب عن م�صاعري للمقربني مني واأطلب الن�صيحة □

 11. أحرص في عالقتي الحميمية مع شريك / 
    شريكة حياتي على:

حتقيق ال�صعادة لكلينا □
معرفة رغبة الآخر وال�صعي لتحقيقها □
احرتام ال�صتعداد  النف�صي واجل�صدي لل�رسيك/ ال�رسيكة □
حتقيق ال�صعادة والكتفاء لنف�صي دون الهتمام بال�رسيك / ال�رسيكة □
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 محور األدوار والمسؤوليات

اإن للزوج والزوجة اأدوار وم�صوؤوليات متعددة قد تختلف من اأ�رسة الى 
الك�صب والإنفاق على  الزوج مبهمة  الأ�رس ي�صطلع  بع�ص  اأخرى، ففي 
الأ�رسة بينما تهتم الزوجة برتبية الأطفال واإدارة �صوؤون املنزل، يف حني 
يت�صارك الطرفان يف جميع امل�صوؤوليات يف اأ�رس اأخرى، وهذا الختالف 
يف فهم الأدوار قد يوؤدي اإلى خالفات م�صتقبلية، لذا من ال�رسوري اأن 

يناق�ص ال�رسيكان ويتفقا على فهم م�صرتك لأدوارهما داخل ال�رسة.

1. في اعتقادي أن دور الزوجة في األسرة:

 ربة منزل م�صوؤولة عن تربية الأطفال واإدارة �صوؤون املنزل □
تعمل خارج املنزل اأثناء تواجد الأطفال يف املدر�صة وبعد العودة من  □

العمل م�صوؤولة عن كافة اأعمال املنزل وتربية الأطفال
والعناية  □ املنزل  لإدارة  خادمة  اأو  مربية  وجود  مع  املنزل  خارج  تعمل  

بالأطفال وبا�رساف منها 
تت�صارك مع الزوج يف الأدوار وامل�صوؤوليات  □

2. في اعتقادي أن دور الزوج في األسرة: 

امل�صوؤول عن الإنفاق وتوفري احتياجات الأ�رسة □
يت�صارك  مع الزوجة يف الأدوار وامل�صوؤوليات  □
امل�صوؤول عن تاأديب الأبناء  □
اأخذ القرارات املتعلقة بالأ�رسة □
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3. في اعتقادي أن عمل الزوجة:  

ممكن اإذا كانت ظروف عملها لتوؤثر على واجباتها الأ�رسية □
يجب األ تعمل يف حال وجود اأطفال □
مهم دائمًا الأنه ي�ضاهم يف حتمل االأعباء املالية للأ�رسة □
مرتبط برغبتها بالعمل وحتقيقها لذاتها □

4. األعمال المنزلية هي مسؤولية:

الزوجة بغ�ض النظر كانت عاملة اأو ربة منزل □
الزوجة اإذا كانت ل تعمل □
الزوجني اإذا كانت الزوجة تعمل □
جميع اأفراد الأ�رسة وح�صب ظرف كل منهم □
الزوجة ولباأ�ص من وجود خادمة اإذا كانت الزوجة عاملة □
يجب وجود خادمة يف املنزل ت�رسف عليها الزوجة □

5. في تصوري القرارت األسرية: 

م�صوؤولية الزوج لأنه رب الأ�رسة □
فيما  □ الزوج  وم�صوؤولية  املنزل  باأمور  يتعلق  فيما  الزوجة  م�صوؤولية 

يتعلق بالأمور املالية والقرارات امل�صريية
التوافق  □ و  الو�صع  حتليل  على  ويبنى  الزوجني  بني  م�صرتك  القرار 

والتنازل من الطرفني
مناق�صة القرار بني الزوجني ومن ثم يقوم الزوج باتخاذ القرار املنا�صب □
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محور العالقات األسرية واألصدقاء 

اإن بناء عالقات طيبة متوازنة مع الأهل والأ�صدقاء مع املحافظة على ا�صتقاللية 
وخ�صو�صية الأ�رسة من �صاأنه اأن مينح الزوجني حياة اجتماعية م�صتقرة.

1. عالقتي مع أهلي بعد الزواج:

اأحب مناق�صة تفا�صيل حياتي الأ�رسية معهم لال�صتفادة من خربتهم □
اأحر�ص على م�صاركتهم يل يف منا�صبات اأ�رستي الجتماعية □
اأ�رسكهم يف اأخبار اأ�رستي العامة دون خو�ص يف التفا�صيل □
لاأحب اطالعهم على اأحوال اأ�رستي واأخبارها ل�صمان عدم التدخل  □

يف حياتي اخلا�صة
2. عالقتي مع أهل زوجي / زوجتي:

تقوم على الحرتام وتقت�رس على املنا�صبات الجتماعية والر�صميات □
اأعتربهم مثل اأهلي واأتوا�ضل معهم دائمًا □
اأحرتمهم واأتوا�صل معهم ولكن دون تدخل منهم يف حياتي الأ�رسية □
ل اأحب التعامل معهم □

3. زياراتي ألهلي بعد الزواج:

اأحر�ص علي زيارتهم يوميًا  □
اأحر�ض على االلتقاء بهم اأ�ضبوعيًا وح�ضب الظروف اأثناء االأ�ضبوع □
اأحر�ص على اللتقاء بهم كل اأ�صبوعني اأو �صهريًا وكلما �صنحت يل  □

الفر�صة اأثناء ذلك
اأزورهم ح�صب ظروف الأ�رسة □
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4. اذا دعت الظروف لسكن أحد األهل معنا في المنزل:

اأرف�ص متامًا واأطلب من الطرف الآخر البحث عن حٍل بديل □
اأرحب  بذلك ملا يف ذلك من اأجر وبر بالوالدين □
الفكرة مقبولة لأهل الزوج ولي�ص لأهل الزوجة لأنه امل�صوؤول عنهم □
ال�صحية  □ واحلالة  تتنا�صب  خا�صة  تدابري  بوجود  ولكن  مقبولة  الفكرة 

لالأهل ومدى الرعاية التي يحتاجونها )وجود متري�ص اأو خادمة اأو غرفة 
خا�صة ---( 

اأقبل ولكن ملدة حمددة □
5. عالقتي مع األصدقاء/الصديقات بعد الزواج:

لن تتاأثر بالزواج و�صاأحر�ص على اللتقاء بهم كما يف ال�صابق □
ظروف  □ وح�صب  حدود  �صمن  ولكن  معهم  التوا�صل  على  اأحر�ص 

الأ�رسة
�صاأدعوهم لاللتقاء يف منزيل بدًل من اخلروج □
اأقت�رسالعالقة على املنا�صبات الجتماعية □
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 محور تنظيم األسرة 

يختلفان  قد  الزوجني  اأن  ال  الأ�رسة  ومهمة يف  مكانة خا�صة  لالأطفال 
يف عدد الأطفال اللذان يرغبان يف اإجنابهما وموعد اإجناب الطفل الأول 
وتف�صيل جن�ص على اآخر واأ�صلوب الرتبية، ولذا فاإن تبني مفهوم تنظيم 
بناء  الرتبية ي�صاعدهما على  اأ�صلوب  الزوجني وتوحيد  الأ�رسة من قبل 

اأ�رسة حتظى بالرعاية والرفاهية وامل�صاركة بني اأفرادها .

1. أخطط إلنجاب االطفل األول:

خالل ال�صنة الأولى للزواج □
خالل ال�صنتني الأولى من الزواج □
بعد �صنتني من الزواج □
ل اأرغب باإجناب اأطفال □

2. فترات المباعدة بين األحمال المثلى فى اعتقادي هي:

�صنتني □
3 �صنوات □
اأكرث من 3 �صنوات □
ل اأوؤمن بفكرة املباعدة بني الأحمال □

3. عدد األبناء الذين أود إنجابهم:

ل اأرغب باإجناب اأطفال □
□   2-1
□   4-3
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5 اأو اأكرث  □
اأف�ضل االأ�رسة ال�ضغرية ولكن ب�رسط وجود اأطفال ذكور □
ل حتديد للعدد ولكن �صرناعي املباعدة بني الأحمال □

4. برأيي تنظيم األسرة:

حرام لأنه حتديد للن�صل □
جائز مبعنى املباعدة بني االأحمال □
مهم و�رسوري ملا له من فوائد على االأ�رسة   □
جيد ولكن باتباع الو�ضائل الطبيعية فقط )الر�ضاعة والعزل ( □

5. اختيار وسيلة تنظيم األسرة )موانع الحمل(:

قرار الزوجة وح�صب حالتها ال�صحية □
قرار م�صرتك بني الزوجني □
ح�صب م�صورة الطبيب □
ح�صب خربة ون�صيحة الأهل □

6. في اعتقادي الفحص المبكر للمقبلين على الزواج:

�رسوري ومهم لأنه يك�صف عن وجود الأمرا�ص الوراثية امل�صرتكة بني  □
الزوجني

لي�ض �رسوريًا ولكننا ملزمون باإجرائه قانونيًا □
نتائجه �ضتوؤثر على قرارنا باالرتباط اأو املحاذير التي يجب مراعاتها  □

م�صتقباًل
نتائجه ال توؤثر على قرارنا باالرتباط الأن املر�ض من عند الله □
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محور التربية األسرية الفعالة

اأ�صخا�صًا  لي�صبحوا  الأطفال  اإعداد  اإلى  تهدف  الفعالة  الأ�رسية  الرتبية 
�صاحلني فاعلني يف املجتمع، وتبداأ يف الأ�رسة ثم ت�صارك فيها موؤ�ص�صات 
الأ�صا�ص  تبقى  الأ�رسة  اأن  اإل  وغريهم،  والأقران  كاملدر�صة  اأخرى 
احلياة  مناذج  والأمهات  الآباء  ميثل  حيث  الفرد  �صخ�صية  ت�صكيل  يف 
وقيمهم  واجتاهاتهم  اأفكارهم  يت�رسبون  فهم  لالأطفال،  بالن�صبة  احلقيقة 
و�صلوكياتهم، مما يكون له الأثر الأكرب يف بلورة �صخ�صية الطفل وتن�صئته.

1. رعاية وتربية األبناء:

هي م�صوؤولية الأم فقط □
هي م�صوؤولية م�صرتكة بني الأم والأب □
تتطلب التفاق بني الوالدين حول اأ�صلوب الرتبية وتدابري التن�صئة □
هي م�صوؤولية املدر�صة □

2. رعايتي ألبنائي تبنى على:

الدالل املفرط واحلب واالإغداق  □
الطاعة املطلقة لالآباء □
احلوار وحرية التعبري والت�رسف �صمن حدود □
اإ�رساكهم  يف م�صوؤوليات ال�رسة واملنزل □
حتملهم مل�صوؤولياتهم ال�صخ�صية باأ�صلوب تدرجي □

3. عالقتي مع أطفالي تبنى على:

العدل وامل�ضاواة بني االأبناء جميعا الذكور واالإناث ،الكبار وال�ضغار □
حمبة اجلميع دون متييز □
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العائلة  □ امتداد ال�ضم  الذكور الأنهم  تخ�ضي�ض معاملة خا�ضة للأبناء 
م�صتقباًل واملعينون لالأهل يف الكرب

تخ�ضي�ض االإناث بدالل اأكرث نظرًا لطبيعتهن الرقيقة □
4. سأعتمد في تأديب أبنائي على:

تعزيز ال�صلوكيات الإيجابية ومكافئتها □
اإهمال ال�ضلوكيات الغري مرغوبة □
املعاقبة اجل�صدية عند الت�رسف ب�صلوك غري مرغوب □
ا�صتخدام  □ دون  ولكن  مرغوب  غري  ب�صلوك  الت�رسف  عند  املعاقبة 

للعنف اللفظي اأو اجل�صدي
الرتكيز على تقومي ال�صلوكيات اخلاطئة دون تركيز على ال�صلوكيات  □

اليجابية
5. عند اختيار المدارس ألبنائي:

اأختار مدار�ض حكومية بغ�ض النظر عن الو�ضع املادي للأ�رسة □
اأختار مدار�ص خا�صة تتنا�صب اأق�صاطها و الو�صع املادي لالأ�رسة □
اأختار مدر�صة خا�صة ولكن غري خمتلطة □

6. اهتمامي بهوايات أبنائي ومواهبهم:

اأحر�ض على تنمية مواهب اأبنائي وهواياتهم واأعتربها من االأولويات يف  □
الرتبية

ت�صجيل الأبناء يف النوادي والأن�صطة جيد ولكن لي�ص اأولوية □
لاأقتنع بالهوايات والأن�صطة  □
اأ�ضجع اأبنائي على الهوايات املقبولة اجتماعيًا فقط  □
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محور ميزانية األسرة 

اإن اإدارة ميزانية الأ�رسة بنجاح يتطلب منا اأن ن�صع ميزانية منطقية مرنة 
تتنا�صب مع دخل الأ�رسة وطموحاتها، ومن املهم اأن يتناق�ص الطرفان  يف 
خطة الأ�رسة املالية واأن ي�صعا ت�صورًا للميزانية وبنود ال�رسف والأهداف 
املالية التي يطمحان لتحقيقها، فمن �صاأن هذا النقا�ص اأن يجنبهما العديد 
من اخلالفات املالية م�صتقباًل كما اأنه �صيو�صح لكل منهما قيم وتوجهات 

ال�رسيك املادية 

1. اإلنفاق وتوفير احتياجات األسرة:

م�ضوؤولية الزوج بغ�ض النظر عن كون الزوجة عاملة اأم ال □
م�صوؤولية الزوجة اإن كانت ذات مال اأو ذات دخل مرتفع □
م�صوؤولية م�صرتكة بني الزوجني وح�صب دخل كل منهما. □
الزوجة  □ كانت  اإن  الزوجني  بني   50/50 بن�صبة  م�صرتكة  م�صوؤولية 

عاملة 
كل من الزوجني له دخله اخلا�ص به وميزانية منف�صلة عن الآخر □

2. اإلدارة المالية الناجحة لألسرة تكون من خالل:

ميزانية �صهرية تف�صل اأوجه الدخل والإنفاق □
اإنفاق الدخل ول مانع من القرتا�ص اذا دعت احلاجة □
خطة توفري لتحقيق تطلعاتنا امل�صتقبلية  □

3. في اعتقادي أن ميزانية األسرة يجب أن تدار من قبل:

الزوج □
الزوجة □
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حول  □ م�صرتك  اتفاق  على  بناء  وتدار  الزوجني  بني  م�صرتكة  م�صوؤولية 
اأولويات الإنفاق 

م�صوؤولية الزوجة يف الأمور املخت�صة باملنزل والزوج يف الأمور الأخرى □
4. إذا أردنا شراء سيارة أو عقار:

نتبع خطة توفري م�صبقة يلتزم بها الزوجان □
نتبع خطة توفري م�صبقة ونقرت�ص اإذا دعت احلاجة □
نقرت�ص مبا�رسة دون تخطيط مايل م�صبق □

5. عند شراء سيارة أو عقار:

ت�ضجل ملكيته با�ضم الزوج دائما □
ت�صجل ملكيته با�صم من قام بالتمويل ودفع الثمن □
ت�ضجل ملكيته با�ضم الزوجني معا بغ�ض النظر عمن قام بالتمويل □

 6. إذا تم تمويل شراء السيارة أو العقار عن  
    طريق قرض فان المسؤول عن التسديد هو:

الزوج واإن كانت الزوجة عاملة □
الزوجني اإذا كانت الزوجة عاملة □
الطرف الذي �صجلت ملكية العقار اأو ال�صيارة با�صمه □

7. بعد 5 سنوات أتوقع أن أنجز:

امتالك �صيارة □
امتالك منزل □
تاأ�ضي�ض م�رسوع خا�ض □
ال اأتوقع تغيريًا على الو�ضع املايل □
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طريقة التعامل مع الختالفاختالفت�افقا�صم املح�ر /  ال�ص�ؤالالرقم
         حم�ر/ الزواج والأ�رسة

عوامل ا�صتمرارية الزواج1
ال�ضفات اجلاذبة للرتباط2
العوامل املنفرة من الزواج 3
ت�صوري لالأ�رسة بعد 5 �صنوات4
ت�صوري لالأ�رسة بعد 10 �صنوات5
امل�صكن6
التدخني7
مت�صية وقت الفراغ8
التعامل مع اخلالفات9

الت�رسف عند ال�صعور بعدم ال�صعادة10
العالقة احلميمية بني الزوجني11

        حم�ر/ الأدوار وامل�ص�ؤوليات
دور الزوجة يف الأ�رسة1
دور الزوج يف الأ�رسة2
عمل الزوجة 3
م�صوؤولية الأعمال املنزلية4
اتخاذ القرارات5

سجل التوافق واالختالف

�ضّجل معًا نقاط التوافق واالختلف بعد مناق�ضة اإجاباتكما على االأ�ضئلة ال�ضابقة 
وذلك ملعاجلة نقاط االختلف وتعزيز نقاط التوافق وااللتزام بها. 
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        حم�ر/ العالقات الأ�رسية والأ�صدقاء
العالقة مع اأهلي1
العالقة مع اأهل الزوج اأو الزوجة2
زيارات الأهل 3
�صكن الأهل  مع الأ�رسة4
العالقة مع الأ�صدقاء5

       حم�ر/ تنظيم الأ�رسة
اإجناب الطفل الأول1
فرتات املباعدة بني الأحمال2
عدد الأبناء3
تنظيم الأ�رسة4
و�ضائل تنظيم االأ�رسة5
الفح�ص املبكر للمقبلني على الزواج6

        حم�ر/ الرتبية الأ�رسية
م�صوؤولية الرتبية1
رعاية الأبناء2
العالقة مع الأبناء3
تاأديب الأبناء 4
اختيار املدار�ص5
الهتمام بالهوايات6

        حم�ر/ ميزانية الأ�رسة
م�صوؤولية الإنفاق1
الإدارة املالية لالأ�رسة2
م�صوؤولية اإدارة ميزانية الأ�رسة3
�رساء العقار 4
ت�صجيل امللكية 5
متويل ال�رساء6
الأهداف املالية بعد 5 �صنوات7
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للح�ص�ل على مزيد من املعل�مات ح�ل رزمة »مربوك اخلطبة« 
ميكنكم الت�صال بـ :

دائرة الإفتاء العام/ مديرية العالقات العامة
 هاتف:  5660459 6 962+

 فاك�ص:  5698358 6 962+
�ص.ب:922607 الرمز الربيدي 11192 عمان-الأردن    

www.aliftaa.jo :املوقع الإلكرتوين

وزارة الأوقاف وال�ص�ؤون واملقد�صات الإ�صالمية/ مديرية ال�عظ 
والإر�صاد

 هاتف:  5666141 6 962+
 فاك�ص:  5602254 6 962+

�ص.ب: 659 الرمز الربيدي 11118 عمان-الأردن
www.awqaf.gov.jo :املوقع الإلكرتوين

املجل�س ال�طني ل�ص�ؤون الأ�رسة/ وحدة الت�صال والإعالم
 هاتف:4623490 6 962+

 فاك�ص: 4623591 6 962+
�ص.ب: 830858 الرمز الربيدي 11183 عمان-الأردن

www.ncfa.org.jo :املوقع الإلكرتوين




