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 المراجعالمصادر و 
 https://bit.ly/2viZzqD، االنتخابات في النساء على عين(، 2016) األردني النساء تضامن معهد جمعية
 https://bit.ly/2Gzh639، 2017 لعام العامة االحصاءات لدائرة السنوي  الكتاب ،(2018) العامة االحصائات دائرة

 ،إربد في الخاصة المدارس في األجور وممارسات البشرية الموارد إدارة ،(2017) الدولية العمل ومنظمة األجور إلنصاف الوطنية اللجنة
https://bit.ly/2GwQaAX 

  ن،االقتصاد غير المنظم في األرد تعزيز حماية النساء فيورقة سياسات ، (2018) المرأة  لشؤون  األردية الوطنية للجنةا
https://bit.ly/2ISbBPD 

 https://bit.ly/2Qs4Hot، 2017 األردن في التحرش ظاهرة دراسة (، 2018) المرأة  لشؤون  األردنية الوطنية اللجنة
 الجنسية الصحة وبرامج خدمات في االعاقة ذوي  االشخاص حقوق  حول موقف ورقة(، 2019) ذوي  االشخاص لحقوق  األعلى المجلس

 https://bit.ly/2UxGc8l واإلنجابية،
  االجتماعي للضمان العامة المؤسسة بيانات واقع من العمل سوق  من المراة  انسحاب أسباب (،2015) للسكان األعلى المجلس

https://bit.ly/2XDHtf2 
 https://bit.ly/2PpEFQ1األردن في القاصرات زواج دراسة(، 2017) للسكان األعلى لمجلسا

 ،2017 عام للشباب الصديقة واالنجابية الجنسية الصحة لخدمات الوطنية المعايير، (2017) المجلس األعلى للسكان
https://bit.ly/2GBfPsu 

 ،الداعمة المؤسسية والبيئة االعمال ريادة نحو العمل سوق  على المقبلين الشباب اتجاهات دراسة(، 2018) المجلس األعلى للسكان
https://bit.ly/2GBgLx0 

 الكتب في واالبداع والريادة المهني والعمل العمل مضامين دمج حول سياسات وملخص دراسة، (2017) المجلس األعلى للسكان
 https://bit.ly/2GBfPsu، 2017 المدرسية
 https://bit.ly/2XFvvBH ،التعليمية بالخصائص المتعلق الالجئة األسرة أحوال تقرير(، 2018األسرة ) لشؤون  الوطني المجلس
 World Economic Forum (2018) The،2018 العالمي االجتماعي النوع فجوة تقرير(، 2018) العالمي االقتصادي المنتدى

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdfGlobal Gender Gap Report 2018,  
 http://jpa.jo/List.aspx?lng=2&Pa=Page&ID=4 الصحفي الشرف ميثاق، (2003) األردنيين الصحفيين نقابة

 https://bit.ly/2GxYK3J، 2017ات العملية االنتخابية لعام التقرير التفصيلي لمجري(، 2017الهيئة المستقلة لالنتخاب )
 https://bit.ly/2USInY9 2016 لعام االنتخابية العملية لمجريات التفصيلي التقرير ،(2016) لالنتخاب المستقلة الهيئة
 (منشور غير)، المدنية الخدمة قطاع في المرأة  حال واقع تحليل دراسة تقرير(، 2015)العام  القطاع تطوير وزارة

 الصحية الخدمات(  2016/2017,  2015/2016 ،2014/2015) الدراسية لألعوام السنوية اإلحصائية التقارير ،وزارة الصحة
 https://bit.ly/2ITvJRwالحكومية،  المدارس في المقدمة عامة صحة/المدرسية
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 شاديةاإلر األدلة 

، 2018 األردن في والمحلية والبلدية المحافظات مجالس لعمل الناظمة التشريعات دليل(، 2018اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة )
https://bit.ly/2XCGKe7 

، 2018 األردن في والمحلية والبلدية المحافظات مجالس لعمل والمسؤوليات المهام دليل(، 2018اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة )
https://bit.ly/2Pr9mUN 

، االعاقة ذوي  االشخاص حقوق  تناول في االعالمي الدليل(، 2018المجلس األعلى لحقوق االشخاص ذوي االعاقة)
downloads-http://www.hcd.gov.jo/ar/library 

، األسري  العنف لحاالت المقدمة للخدمات الجودة وضبط االعتماد لمعايير ارشادي دليل(، 2017المجلس الوطني لشؤون األسرة )
https://bit.ly/2KXSuXd 

 https://bit.ly/2ITHesa ،2016للخطر المعرضة األسر مع للعاملين التدريبي الدليل(، 2016المجلس الوطني لشؤون األسرة )
 (المنزل من عملك لبدء دليلك) المنزل من العمل مزاولة بتعليمات الخاص الدليلوزارة الصناعة والتجارة والتموين، 

https://bit.ly/2W5ZgeK 
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