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 (AKP)مشروع المعرفة 

 ورشة عمل مؤشر المعرفة العالميأسبوع المعرفة | 

 2019آذار/مارس  28-26

 عّمان، المملكة الأردنية الهاشمية

 مذكرة اللوجستيةال

 

ورشة  في بمشاركتكمنرحب دعوتنا وة تلبيكم على أن نشكر  نمائيالإيشرفنا في برنامج الأمم المتحدة 

 التالية: الأمورالى  انتباهكم، ونلفت 2019 آذار/مارس 28الى  26من  عمل مؤشر المعرفة العالمي

 

 قامة ومكان الاجتماعالإ .1

 مكان الاجتماع 1.1

 مؤسَّسة عبد الحميد شومانفي  قطلاحفل الإ تمّ يس

 شارع الكلية العلمية الاسلامية 

 940255ص.ب. 

 ، الأردن11194عمان 

 4633372 6 00962هاتف: 

 4633565 6 00962فاكس: 

     AHSF@shoman.org.joالبريد الإلكتروني: 

www.shoman.org  

 

 الوصول والمغادرة 1.2

ما ،  2019آذار/مارس  28يوم وموعد المغادرة  2019آذار/مارس  26ل المشاركين هو والموعد المحدد لوص

 السفر.أو رحلات طلب الأمر أيام إضافية بسبب قيود تلم ي

 

mailto:AHSF@shoman.org.jo
http://www.shoman.org/
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 قامةالإ 1.3

 .ومركز مؤتمرات اللاندمارك عمانفندق لمشاركين في اتّم حجز غرف 

حتى  26من  الممتدة في الفترة ليلتينلمشاركين لمدة لالأمم المتحدة الإنمائي الإقامة سيغطي برنامج 

 ر.أو رحلات السفقيود ليال إضافية بسبب الأمر طلب تما لم ي،  2019آذار/مارس  28

الهاتفية الدولية، وغسل  ، والمكالمات(Mini bar) ميني بارال: تكلفةبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يغطي لا 

 ., والوجبات الإضافيةوالكحول ،والتبغ، الملابس

 

 المواصلات .2

 2019آذار/مارس  26يكون الوصول إلى فندق لاندمارك يوم  :المشتركين من العاصمة  الأردنية عمان-

     .صباحا   ٩الساعة 

 نرجو التواصل مع استاذ فراس من وزارة الشباب: الطفيلةون، معاالمشتركين من محافظات العقبة،  -

مارس في مبيت الشباب في عمان  25لتوفير مبيت يوم  (00962779117642 – 00962799041371)هاتف 

عد المسافة عن عمان مع الحصول على بدل نقدي للسفر من وزارة الشباب ويكون الوصول اذا رغبتم لب  

 .صباحا 9الساعة  2019آذار/مارس  26لاندمارك يوم  الى فندق

الساعة  2019آذار/مارس  26المشتركين من المحافظات الاخرى يكون الوصول الى فندق لاندمارك يوم -

 .2019آذار/مارس  27صباحا مع حصولهم على بدل نقدي من وزارة الشباب سيتم استلامه يوم  9

 

 العملة والطقس .3

 العملة وأسعار الصرف 3.1

 (US$ 1.00 = JOD 0.708دينار أردني ) 0.708يساوي  سعر الصرف للدولار الاميركي الواحد

 

 الطقس 3.2

 :على هذا الرابط عمانمدينة ليمكنكم متابعة الأحوال الجوية 

weather/221790?monyr=3/1/2019-https://www.accuweather.com/en/jo/amman/221790/march 

  

 مع المنظمينأرقام الاتصال  .4

 البريد الإلكتروني الهاتف الوظيفة  الإسم 

 جاد شماس
 معاون في 

 وحدة دعم البرامج
+961 71 437061 jad.chammas@undp.org 

 

https://www.accuweather.com/en/jo/amman/221790/march-weather/221790?monyr=3/1/2019
mailto:jad.chammas@undp.org

