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 التعليم عن بُعد يُغيّب الجانب التربوي 
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» كورونا« والذعر المعنوي.. 

تحد وتحفيز للشباب 

 











 

 الشباب تنفذ معسكرات الحسين
 ٢٠٢٠ رقمي! 

 

      
    
      

 

 


    
      
  

    
    

 


   
   


       
     
     
    

 إنجاز علمي جديد 'كاديميين 
من »الهاشمية« 
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   أردنية 'فضل ١٠٠ قيادة نسائية عالمية 
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 أردني يسجل براءة اختراع في الصين 
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أيمن المجالي




راكان السعايدة
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القطاع الخاص.. بين قانون الدفاع 
وأقساط البنوك



»أياتا«: ٧٠٠ مليون دوالر خسائر الطيران 
ا,ردني بفعل كورونا
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»المركزي«: الخيار للبنوك بتأجيل 
أقساط حزيران للمتأثرين بكورونا
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عاملون في القطاع التجاري والصناعي: 
كورونا قصمت ظهورنا
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الجبور: »كورونا« أظهرت الحاجة للتحول الرقمي الكامل
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 تراجع الدخل السياحي ٥٦٫٥٪ في آذار 
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 البورصة ترتفع إلى أعلى مستوى منذ ١٥ أذار 


      





        
       
       














         




        



       

        

       






     

       
        
       
       

      




       

        
      
       
        
       


        




       
       

        
       
       




» أياتا«: ٧٠٠ مليون دوالر خسائر الطيران ا%ردني بفعل كورونا 

 ترشح ٣١٠٠ متقدم للمنافسة على االلتحاق
بـ »أكاديمية أورانج للبرمجة« 
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عاملون في القطاع التجاري والصناعي: »كورونا« قصمت ظهورنا
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تخفيف العزل يحسن حركة سكك الحديد في الهند

»حان وقت« رئاسة إفريقيا لمنظمة التجارة العالمية 
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 النقد السعودية توجه بعودة االعمال 
تدريجيا 
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 ٢٠٠ مدير شركة في المملكة المتحدة 
يطالبون بخطط إنعاش بيئية 

مجلس مراقبة لوفتهانزا يصادق
على خطة اAنقاذ 




    
     
      
 
     





      


  


 





 









        
    


   

  




     

      
     


   






 



      



      
       
  




     









    


    
    


     
      

   






    











      
   




     








     

    
 




    
    

     



     
    
 




    

     

  



  
   




     




    
      
    


    

    



تراجع استهالك اHميركيين  ١٣,٦٪ في نيسان
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رفع بعض القيود في تركيا وفتح البازار الكبير في اسطنبول




   
    


     
       
      
   

      
   
    

  
     
    




      
     
      


      
     


      
     


     

     





    

  





    
    

 

 توقع تعافي قطاع السيارات الفرنسي 
وا)سباني رغم تراجع المبيعات 

» أمنية« توفر لعمالئها خدمة االجتماع عن بُعد 




     
      








 

   
    
       


     




     





 

      

  


      


    
      

      



      
      

    







    

 

 
 



    
     


 
    
    



 



     
 



     

      
    



     

      
      

    

     



     
    
     
    
 




  

 الفقر يتضاعف في الضفة الغربية في ظل مخطط الضم ا)سرائيلي
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الخارجية الفلسطينية تدين
قرار هدم ٢٠٠ منشأة بالقدس



ا'قصى يستقبل المصلين
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   العيش دون مياه جارية 



     



      
       

   



   

     


     
       
      

     
      






   



     



 


       

      

   
     
      
      

    
     

      
      


       









       
    
      






     



     
      


      
     
 



  من روما إلى موسكو.. مظاهر الحياة 
تعود إلى أوروبا
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 »فيسبوك« مستاء من مديره حيال ترمب 



    
 


    





 

     


     
   


     

     
    



   
     



    
   


      



    
  








    
    




    
    
 

















      


   




     





    




     

  
 

     
      
 
    



     








    






    
   


  


    



   
   




 




  




   




  
  








    




    
   







   

   
   


  



  


    
     





    
    


   




   
   

   
  
    




   
   

  





   


    



    




    

    




    





    




  
  
  
   






  
   




   


 


 
 




   
    
   
   



   

    








 

   
  



 من هم متظاهرو أميركا ؟ 



أميركا.. ا!زمة تتفاقم
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 الفرنسيون يستعدون لعودة حياة

»شبه طبيعية« 
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 الكونغو الديموقراطية تعلن تفشي وباء إيبوال.. مجدد� 
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SocialMedia     
 Wiki  Blogs 
Social Net Work Marking Sites 
SocialNetWork   
LinkedIn   FaceBook  
   Instagram 
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