الوحدة الخامسة

التعاريف والمصطلحات في الثقافة العامة الفصل الثاني
مخطوطات البحر الميت

المخطوطة  -:كل ما يكتب بخط اليد )وثيقة ،رسالة ،رسما على قماش ( .
مخطوطات البحر الميت ) قمران (  -:كتابات دينية مكتوبة على رقاع جلدية وألواح نحاسية على شكل لفائف ملفوفة
في مادة الكتان تم اكتشافھا داخل جرار فخارية أسطوانية الشكل محكمة اإلغالق وقد طليت بالقطران من أجل حفظھا ومنعھا
من التلف وھي عن األسينيين .
مؤتمر نيويورك عام -: ١٩٨٥
عقد لكشف ما يدور حول المخطوطات والمؤامرات التي تحاك لمنع نشرھا وتحقيقھا
المكابيون  -:جماعة يھودية وقد سموا لحملھم المطرقة ) المكابي ( بالعبرية في أثناء ثورتھم ضد اليونانيين
الحشمونيين ) -:أسرة يھودية ( حاكمة عملت على إعادة الطقوس الھلينية
األسينيون  -:نسبة إلى كلمة أسين وتعني باليونانية الصامتين أو الممارسين أو األتقياء أو الورعين وقد أطلقت ھذه التسمية على طائفة من
بني إسرائيل عاشت في خربة قمران ملتزمة بالطھارة و بالعبادة وآمنت أن ﷲ ھو الخالق الوحيد .
كتاب النظام  -:من المخطوطات التي وجدت في الكھف االول وفيه القواعد التي تحكم حياة جماعة قمران .
كتاب النبي إشعيا  -:من المخطوطات التي وجدت في الكھف االول لفافة كاملة مكتوبة بالخط العبري القديم .
األسفار المخفية  -:وتسمى بالالتينية أبو كريفية apocryphe
ألنھا حسب رأيھم تنسب إلى مؤلفين مجھولين دون اإلشارة إلى مؤلفيھا خشية االضطھاد الديني والسياسي الذي ساد المنطقة
في تلك الفترة .
السبع المثاني  -:سورة الفاتحة
الوحدة السادسة

السيرة الحضارية

الديكابوليس  -:المدن العشرة وھي من بصمات اليونان في االردن منھا  -١ -:ربة عمون ) عرفت باسم فيالدلفيا بالنسبة
إلى بطليموس فيالدلفيوس( \جرش ) جراسا ( \بيت راس \أم قيس ) جدارا ( \إربد ) أربيال
أذرح  -:تعد من المواقع التاريخية في الذاكرة العربية واإلسالمية وحدث مھم على أرض األردن شھدت التحكيم بين أنصار
على بن أبى طالب ومعاوية على جبل األشعري فيھا حصن وكان مركز لحامية رومانية لحماية القوافل على طريق تراجان .
الحميمة  -١ -:ولد فيھا أوائل الخلفاء العباسيين فيھا  -٢كانت مركز انطالق دعوة بني عباس
معركة حطين  -:الحد الفاصل الذي أنھى الوجود الصليبي في بالد الشام .
       .
معان  -:
 -٢اسم سامي قديم أصله ماعون والمعان تعني المنزل والمسكن والمأوى .
-٣ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان أنھا مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء
إقليم الشراه  -:و ھو إقليم واسع بين الحجاز و البلقاء .
معركة اليرموك٦٣٦م١٤ھـ) استولى المسلمون على معان والمنطقة بأجمعھا وتتالت بعد ذلك العھود اإلسالمية(
معركة معان الكبرى  -:بين العثمانيين وجيش الثورة العربية بقيادة االمير فيصل بن الحسين في نيسان . ١٩١٨
وسام معان  -:استحدثه األمير فيصل بن الحسين  ١٩١٩تكريماً للقادة والشھداء الذين شاركوا
في معركة معان الكبرى .

١

مقر الدفاع الوطني  -:قصر األمير عبد ﷲ في معان أتخذه االمير عبد ﷲ االول مقرا لحكمه ومحطة يرتادھا الوطنيون
والقوميون العرب للعمل من أجل استرداد سوريا وطرد المستعمر الفرنسي من سوريا .
النبي ھارون بن عمران  -:وھواألخ األكبر لموسى عليه السالم وھو من ذرية إبراھيم عليه السالم من االبن األكبر للنبي
يعقوب عليه السالم كان رسوالً ونبياً وكان ھارون نبياً شارك في البعثة إلى فرعون .مقامه في معان
الحمام  -:مدينة معان القديمة المعروفة بالحمام شمال شرق مدينة معان بمسافة ١كم
بناھا الغساني الحارث الثاني
مونتريال  -:قلعة الشوبك أي الجبل الملوكي بناھا بلدوين األول الصليبي عام ١١١٥م
جدد بناء القلعة المماليك في القرن الرابع عشر الميالدي
قلعة معان الشامية -:

بناھا بلدوين األول ملك القدس في القرن الثاني عشرميالدي

السيق  -:ھو شق طوله ١.٢كم بين صخور ارتفاعھا . ١٠٠
الجيزة في اللغة  :المكان المرتفع  ،الناحية أو جانب الوادي عرفت بھذا االسم في العھد العثماني .
أم زيزياء مأخوذة من فعل ) زيز ( في لسان العرب ھي األكمة الصغيرة
وفي معجم البلدان  :زيزياء من قرى البلقاء ينزلھا الحاج وفيھا سوق وبركة .
قصر القسطل  -:يقع على بعد  ٨كم غرب قصر المشتى يبعد عن عمان  ٣٠كم جنوباً
بناه جبلة بن الحارث الغساني منطقة القصر  -١فيھا بقايا مسجد ومئذنة من اقدم المآذن في األردن للفترة األموية -٢
بالقسطل أقدم مقبرة إسالمية  .تدمر بسب الزالزل الطبيعية .
مسجد أم الوليد  -:يقع على بعد  ٩.٥كم غرب الجيزة له محراب مجوف وله عقود يرتفع فوقھا المسجد
ً
غرباعلى الطريق الصحراوي يعود بناؤه إلى فترة
مسجد خان الزبيب  -:يقع على بعد  ٨كم من القطرانه
ما بعد سنة  ٨٩ھـ و يضم باحة المسجد قصر أموي .
الموقر  -:أخذت الموقر اسمھا من أھميتھا التاريخية فلفظ الموقر على وزن مفعل وھذا من التوقير
والتبجيل والتعظيم فكان يقال الخليفة الموقر فتنادى الناس بلفظ الموقر وألصق بالمكان.
قصر الموقر  -:بناه الخليفة يزيد الثاني ليكون مركزا لقصور البلقاء و شاھدا على روعة الفن اإلسالمي
بركة الموقر  -:بناھا يزيد بن عبد الملك

من مرافق قصر الموقر تقع إلى الشرق منه.
الوحدة السابعة  -:تاريخ العالم الحديث

حركة الجامعة الجرمانية  -:ظھرت قبل الحرب العالمية االولى بسبب نمو الروح القومية لدى
الشعوب االوروبية التي تضم شعوب الدنمارك وسويسرا والنمسا وبولندا
معركة ديان بيان فو -:في أيار عام  ١٩٥٤بين الحركة الوطنية في فيتنام وفرنسا نتائجھا
   −:
 -١ھزيمة فرنسا  -٢ .عقد مؤتمر جنيف ينص على  
أ -شمالي للشيوعيين وجنوبي للوطنيين

ب -وتوحيد البالد بعد إجراء انتخابات عامة .

الحرب الباردة  -:حالة توتر دبلوماسي بين دول معينة تكرس لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية بال حروب وقتال
ومحاولة الدول الكبرى جذب الدول األخرى إلى دائرة نفوذھا وقد سادت مثل ھذه الحروب بين المعسكرين االشتراكي بقيادة
االتحاد السوفيتي
بعد الحرب العالمية الثانية .
والرأسمالي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية
معركة ديان بيان فو  -:حدثت في أيار  ١٩٥٤المعركة التي دارت بين الحركة الوطنية في فيتنام وفرنسا
٢

وعد بلفور -:وعد أصدرته بريطانيا في  ٢تشرين ثاني عام  ١٩١٧مكن اليھود من الھجرة إلى فلسطين وإقامة وطن قومي
لھم فيھا .
مؤتمر )بال( في سويسرا  -:عقد عام  ١٨٩٧م تتويجا لجھود الحركة الصھيونية و لتحقيق األھداف واألماني اليھودية في
إقامة وطن قومي لھم في فلسطين بزعامة ھرتزل .
أ-جمع األموال في صندوق قومي لشراء
الوكالة اليھودية  -:الجھاز التنفيذي لتنفيذ قرارات مؤتمر بال ومھمتھا
ب -وإرسال المھاجرين إلقامة المستعمرات لليھود في فلسطين .
األراضي
قرار  -: ١٨١قرار تقسيم فلسطين أوصت به االمم المتحدة بتقسيم فلسطن ١٩٤٧
ب -ووضع القدس تحت الوصاية الدولية .
أ -بين الفلسطينيين و اليھود
النكبة  -:حرب عام ١٩٤٨
النكسة  -:حرب عام ١٩٦٧
اتفاقية أوسلو  -:نتج عنھا إقامة حكم ذاتي فلسطيني وسلطة وطنية فلسطينية على التراب الفلسطيني .
انتفاضة أطفال الحجارة ) ١٩٨٧األولى ( لمواقف إسرائيل المتشددة والرافضة لمنح الفلسطينيين حق تقرير مصيرھم قام
الفلسطينيين بحركة جماھيرية وامتدت إلى  ١٩٩٣-١٩٨٧في مناطق الضفة الغربية وغزة .
انتفاضة األقصى المباركة) الثانية( بتاريخ ٢٠٠٠ /٩/٢٨
جاءت ردة فعل شعبية على قيام شارون رئيس وزراء إسرائيل بزيارة لساحة الحرم القدسي و شملت ھذه االنتفاضة كافة
الضفة الغربية وقطاع غزة و أسفرت عن سقوط الشھداء في الجانب الفلسطيني .
األيديولوجية  -:النظام الفكري والعاطفي الشامل الذي يعبر عن مواقف األفراد حول العالم والمجتمع واإلنسان وقد طبق
ھذا اإلصطالح بصورة خاصة على األفكار والعواطف والمواقف السياسية التي ھي أساس العمل السياسي وأساس
تنفيذه وشرعيته .
الصھيونية  -:حركة سياسية أسسھا يھود روسيا بعد منتصف القرن التاسع عشر تھدف إلى جمع يھود العالم وإنشاء وطن
قومي لھم في فلسطين سميت نسبة إلى جبل صھيون وھو تل من تالل القدس لفظة كنعانية عربية أقام اليبوسيون أبناء
عمومة الكنعانيين حصنا عليه قبل ظھور بني إسرائيل بحوالي الفي عام .
النازية  -:حركة سياسية ظھرت في ألمانيا على يد أدولف ھتلر
 -١وتؤمن بالتفوق العرقي للشعب األلماني -٢وحقه في زعامة العالم .
الفاشية  -:حركة سياسية ظھرت في إيطاليا على يد موسوليني
 -١وتؤمن بالقومية  -٢والعداء للديمقراطية -٣ووجود الحزب الواحد في ظل الزعيم الواحد .
الشيوعية أيدلوجية تقوم على الملكية الجماعية وتدخل الدولة في اإلنتاج والمادة أصل األشياء و النظام يؤخذ من أدوات
التطور المادي وتنظر إلى المجتمع )األرض وأدوات اإلنتاج والطبيعة واإلنسان( وحين تتطور الطبيعة يتطور اإلنسان فيتطور
المجتمع .مفكريھا  -:ماركس و إنجليز .طبقھا االتحاد السوفيتي .
المنظمات اإلقليمية -:تعد المنظمات اإلقليمية شكال من أشكال التنظيم الدولي بوجه عام
وقد برزت إلى الوجود بعد الحرب العالمية الثانية ومنھا عسكرية وسياسية .
ميثاق جامعة الدول العربية
وقع في  ٢٢آذار  ١٩٤٥وقد حدد للجامعة أھدافا حول تحقيق التعاون بين الدول العربية في الشؤون السياسية
واالقتصادية والمواصالت والثقافة والجنسية  ،ومقر الجامعة القاھرة .
االقتصاد من وجھة نظر آدم سميث  -:علم يبحث في قوانين الجماعة وكيفية الحصول على الثروة .
االقتصاد في الوقت الحالي  -:افضل السبل للحصول على الدخل من اجل تحقيق حاجات الفرد والجماعة
والدولة وتنمية الموارد واستغاللھا وكيفية توزيعھا بأفضل السبل واقل النفقات .
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النظام االقتصادي الرأسمالي اقتصاد السوق الحر
يقوم على الملكية الخاصة ) الفردية ( لعناصر االنتاج  .الحافز الشخصي الذي يقوده باعث الربح .
يقوم على الحرية االقتصادية لالفراد في النشاط االقتصادي و تدني دور الدولة في التدخل في االقتصاد .
ساد في الواليات المتحدة االمريكية و فرنسا بريطانيا ) دول اوروبا الغربية (
النظام االقتصادي االشتراكي ) االقتصاد المخطط مركزيا ً (
يقوم على سيادة الملكية العامة ) ملكية الدولة ( لعناصر االنتاج وإلغاء الملكية الفردية وسيادة دور الدولة في اتخاذ القرار
االقتصادي مثل اإلنتاج – التوظيف – التوزيع  .ساد في االتحاد السوفيتي واوروبا الشرقية .
النظام االقتصادي المختلط  -:يجمع بين الرأسمالي واإلشتراكي يتسم بوجود قطاع عام تديره
الحكومة وحضور واحد للمستھلكين والمنتجين  ) .الدولة تمتلك قطاعات اقتصادية (
ويكون لقرارات المستھلكين والمنتجين القطاع الخاص اثر في السوق او القطاعات االقتصادية االخرى .
النظام االقتصادي في اإلسالم  -:من اقدم االنظمة االقتصادية النه يستمد اصوله من التعاليم االسالمية
ولم يجعل من المنافسة االقتصادية وسيلة لطغيان طبقة على اخرى .
وازن بين مصالح الفرد والجماعة لتأمين حاجة الناس في امور معيشتھم دون استغالل جھود اآلخرين .
منظمة دول عدم االنحياز -:ھي الدول التي خرجت من نطاق الحلفين األطلسي ووارسو والتزمت بعدم االنحياز ألحد
الطرفين في حال نشوب أي عداء بين المعسكرين الشرقي والغربي وتسعى إلى -:
 -١القيام بدور فاعل وإيجابي في العالقات الدولية
 -٢والمساھمة في حل المشكالت واألزمات العالمية .
أزمة التضخم  :االرتفاع المستمر في األسعار مع انخفاض القوة الشرائية للعمالت.
أزمة الكساد العالمي  :١٩٢٩أدت الظروف االقتصادية في أوروبا والواليات المتحدة إلى تكدس السلع
لعدم وجود مشترين ونتج عن ذلك بقاء العمال عاطلين عن العمل
وانھيار بورصات االوراق المالية في نيويورك ودول اوروبا
أزمة المديونية !"+ ,%- .  -:
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االتفاقية العامة للتعرفة والتجارة الدولية ) الجات ( ١٩٤٧م تھدف إلى
ب – ازالة العوائق امام التجارة الدولية .
أ– انشاء منظمة للتجارة الحره .
ج – السماح لرؤوس االموال والسلع االنتقال بين دول العالم .
النظام االقتصادي الدولي الحالي )الحوار بين الشمال والجنوب (-:
)الحوار بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية ( إال أن الدول المتقدمة لم تھتم بمطالب الدول النامية باشراكھا في
اتخاذ القرارات وعضوية المنظمات االقتصادية
الطبقة البرجوازية  -:كلمة فرنسية تعني الطبقة الوسطى بين طبقة النبالء والطبقة العاملة
وترمز لفئة التجار واصحاب األعمال والمعنيين باإلشراف على شؤون الصناعة والتجارة .
اصحاب رؤوس االموال  -:عددھا قليل وحققت ثراء كبير وھم طبقة النبالء في العصور الوسطى
الطبقة العاملة  -:طبقة بائسة ومعدمة في المجتمع ال تستطيع االستمرار بالحياة اال بقوة عملھا
وتسمى ) البروليتاريا ( .
اتفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية -:
ھي اول معاھدة جماعية في مجلس أوروبا تم التوقيع عليھا في روما في  / ١٤تشرين الثاني ١٩٥٠م
وھي اتفاقية ليست أوروبية وال إقليمية بل ذات طابع عالمي تعود فائدتھا على الجميع .
مؤتمر بكين للمرأة -: ١٩٩٥يھدف إلى إعطاء المرأة حقوقھا مثل الرجل والقضاء على أشكال التمييز
والعنف ضد المرأة ومساھمة المرأة في التنمية .
٤

وثيقة حقوق الطفل  -:وافقت عليھا الجمعية العامة لألمم المتحدة في  ٢٠تشرين الثاني  ١٩٥٩/تھدف إلى  :إسعاد الطفل و
وحمايته صحيا واجتماعيا دون تمييز .
مكتب الخدمة االجتماعية في إدارة حماية األسرة -:
يضم باحثين اجتماعيين من وزارة التنمية االجتماعية ومؤسسة نھر االردن و ترأسه جاللة الملكة رانيا العبد ﷲ يتولى إجراء
الدراسات االجتماعية للحاالت الواردة لالدارة
التكنولوجيا  -:كلمة إغريقية من )  ( Technoوتعني مھارة فنية و )  ( Logosوتعني علما او دراسة
)علم المھارة الفنية (.
التكنولوجيا كما عرفھا جلبرت  -:تطبيق نظامي للمعرفة العلمية او معرفة منظمة من اجل اغراض عملية.
التكنولوجيا  -:طريقة نظامية تسير وفق المعارف المنظمة وتستخدم جميع االمكانات المتاحه
) ماديا او غير ماديا ( بأسلوب فعال النجاز العمل المرغوب فيه بدرجه عالية من االتقان والكفاية .
للتكنولوجيا ثالث معان رئيسية أذكرھا-:
 -١التكنولوجيا كعمليات  -:التطبيق النظامي للمعرفة العلمية .
 -٢التكنولوجيا كنواتج  -:االدوات واالجھزة والمواد الناتجة عن تطبيق المعرفة العلمية .
 -٣التكنولوجيا كعملية و نواتج معا  -:العمليات ونواتجھا معا مثل تقنيات الحاسوب .
الالمحدودية  :انھيار الفواصل الجغرافية من خالل ) فضائيات المعلومات (
) الفضاء الرمزي ( اي االلتقاء باآلخرين دون مشاھدتھم وجھاً لوجه.
سمات الالمحدودية  -١التعليم عن بعد  -٢العالج عن بعد ) اتصل وال تنتقل (.
المعلوماتية  :السمة المميزة للعولمة وھي بيانات محددة ترتبط مفاھيمھا باالنسان او الحاسوب أو وسائل التوثيق المختلفة
وتكون على شكل ارقام او رموز او عالمات يستقرأ منھا حقائق كمية او رقمية.
االنترنت  :عماد المجتمع المعلوماتي الجديد واالدارة التي فتحت ابواب العالم على مصراعيھا
وھي سھلة االستخدام وفي متناول الجميع.
ھندسة الجينات  -:العلم الذي يبحث في تكنولوجيا تصنيع الجينات وإعدادھا بشكل حيوي لمكافحة األمراض التي تصيب البشرية
والكشف عن المعلومات المتعلقة بالمورثات وعملھا وطرق استنساخھا وإزالة الغموض عنھا .
االستنساخ  -:عزل الجينات الحيوانية أو النباتية وحملھا على ناقل وإدخالھا إلي خلية العائل يؤدي
إلى الحصول على نسخة أو اكثر طبق األصل عن الكائن الحي نفسه الذي أخذت منه .
النظام الدولي للمعلومات -:نمط جديد للتطور والسيطرة والسلطة ويعتمد على المعرفة العلمية المتقدمة
ويمتاز بسيطرة المعلومات المقروءة وظھور صناعة المعلومات ألنھا ركيزة في بناء االقتصاد الوطني
السيادة -:ھي الركن المعنوي وتعني أن تكون للدولة الكلمة العليا التي ال يعلوھا سلطة وھي تسمو على الجميع
وھي وحدة واحدة وال تتجزأ لذلك ) السلطات ال تتقاسم السيادة وإنما تتقاسم االختصاص (.
– الشخصية المعنوية ) القانونية (  -:شخص قانوني يمتاز بالقدرة على اكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات ويترتب
على االعتراف للدولة بذلك التمتع بالحقوق وتحمل االلتزامات )ويعني وحدة الدولة واستقالليتھا (
–
الدولة -:

مجموعة من األفراد يقيمون في إقليم تنظم أمورھم ھيئة منظمة تسمى الحكومة

الدولة الحديثة -:دولة المواطنين جميعاً ال تمييز بين األفراد وان اختلفوا بالجنس أو العرق أو الدين ويثق الفرد
بوطنه ويعتز باالنتماء إليه ويحترم القانون الن الدولة تعمل على حماية حقوقه .
دولة القانون  -:الدولة الديمقراطية التي تلتزم بسيادة القانون وتستمد شرعيتھا من إدارة الشعب الحرة و تلتزم كل السلطات
بتوفير الضمانات القانونية والقضائية لحماية حقوق اإلنسان التي أرسى اإلسالم قواعدھا وأكدھا اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان.
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الدولة الموحدة ) البسيطة ( -:
الحكومة موحدة فتظھر فيھا الدولة وحده واحده داخلية وخارجي مظاھرھا :
ا – وحدة السلطة  :الوظائف العامة تتولھا سلطة واحدة ب – وحدة الجماعة  -:أفراد الدولة متساوون
ج – وحدة اإلقليم  :اإلقليم وحدة واحدة يخضع لقوانين واحدة دون تميز
مثل األردن ومصر والسعودية وفرنسا وأسبانيا
الدولة االتحادية ) المركبة (  -:اتحاد دولتين أو اكثر تحت سلطة مركزية واحدة وتحتفظ كل دولة باستقاللھا وسيادتھا الداخلية والخارجية
أشكال الدولة االتحادية االتحاد الكونفدرالي واالتحاد الفدرالي .
مبادرة كلنا األردن  -:أطلقھا الملك عبد ﷲ الثاني في شھر تموز ٢٠٠٦م للمشاركة الشعبية في وضع القرار
بھدف تأسيس منظور وطني شامل يستند إلى رؤى مشتركة بين مكونات المجتمع األردني للمشاركة في صياغة القرارات
ب – وجوده من معاھده
االتحاد الكونفدرالي -:ا – يجمع عدد من الدول وتحتفظ كل دولة بسيادتھا .
د – احتفاظ كل شعب بجنسيته
ج – االنفصال حق لكل دولة.
مثال – االتحاد االوروبي  /اتحاد مجلس التعاوي الخليجي
االتحاد الفدرالي  -:أ– اتحاد مجموعة من الدول في دولة واحده لھا دستور واحد ورئيس واحد وحكومة مركزية واحده من مھامھا
 -١-:ادارة الشؤون الخارجية  – ٢ .الدفاع  – ٣.سك النقود  – ٤.تنظيم المعامالت التجارية
ب – تحتفظ كل دولة أو إمارة بدستورھا الداخلي وقوانينھا المدنيةج – يستمد ھذا االتحاد وجوده من خالل عمل قانوني
داخلي ) الدستور (  .د – االنفصال مرفوض ھـ -جنسية الشعب واحده .
الديمقراطية  -:كلمة يونانية تتألف من مقطعين ھما  Demoوتعني الشعب و  Kratosوتعني الحكم أي حكم الشعب
الحكم الديمقراطي  -:حكم الشعب للشعب من اجل مصلحة الشعب سواء بصوره مباشرة أو غير مباشرة .
الديمقراطية المباشرة ) الديمقراطية النقية ( .
نظام يصوت فيه الشعب على قرارات الحكومة مثل المصادقة على القوانين أو رفضھا .
و تسمى ديمقراطية مباشرة الن الناس يمارسون سلطة صنع القرار بشكل مباشر دون وسطاء أو نواب
الديمقراطية شبه المباشرة  -:صوره وسطى بين الديمقراطية المباشرة وغير المباشرة .
يختار الشعب ممثلين عنه في مناقشة قضاياه والدفاع عنھا مع احتفاظ الشعب بحقه في المشاركة في القضايا الھامة )
االستفتاء الشعبي ( مثال طرح الدستور المصري للشعب للتصويت عليه ) االستفتاء الشعبي ( .
الديمقراطية غير المباشرة ) النيابية ( ) التمثيلية (
في الوقت الحاضر يصوت أفراد الشعب على اختيار أعضاء البرلمان و تسمى بالنيابية
الن الشعب ال يصوت على قرارات الحكومة بل ينتخب نواب يقررون عنھم .
الشورى  -:الحوار بين أھل الحل والعقد والحاكم وھي سبيل لمعرفة الرأي الصواب وتكون ممارسة الشورى على أساس
سيادة الشرع وااللتزام بالكتاب والسنة وتھدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المصلحة العامة والخاصة .
المجلس الوطني االستشاري  -:شكالً اخر للديمقراطية في عھد الملك الحسين بن طالل عندما تشكل المجلس الوطني
االستشاري عام  ١٩٨٤ – ١٩٧٨وضم رجاالت الفكر واالدب والسياسة في االردن وذلك بسبب تعذر استمرار الحياه النيابية
بعد احتالل اسرائيل الضفة الغربية عام . ١٩٦٧
مبادرة كلنا األردن  -:مبادرة أطلقھا جاللة الملك عبد ﷲ الثاني في شھر تموز ٢٠٠٦م
وذلك تجسيداً للمشاركة الشعبية الفعلية في وضع القرار بھدف تأسيس منظور وطني شامل يستند إلى رؤى مشتركة بين
مكونات المجتمع األردني للمشاركة في صياغة القرارات العامة وتنفيذھا .
المواطنة الصالحة  -:الغيرة على المصحة العامة من صفات أھل الحل والعقد .
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علم االقتصاد  :علم يھتم بدراسة كيفية استخدام مصادر االنتاج في المجتمع الرضاء رغبات
وحاجات االفراد وھو من اھم مقومات الدوله .
الموارد االقتصادية  :وھي الموارد الطبيعية والبشرية والمواد المصنعة.
الموارد الطبيعية في الفكر االقتصادي المعاصر -:يرى أنھا أشياء مادية لھا قيمه اقتصادية ليس لإلنسان
دخل في إيجادھا مثل  :المخزون الطبيعي من المعادن والمصايد والغابات والمناخ
الموارد المصنعة نتاج تفاعل اإلنسان مع الطبيعة تعرف برأس المال المادي .
الموارد البشرية  -:ا – تتمثل في حجم ونوعية القوى البشرية العاملة وغير العاملة ) رأس المال البشري ( .
ب – دراسة الموارد البشرية ال تركز فقط على مشاكل السكان واعدادھم ومعدل تزايدھم
بل تھتم بالعوامل المؤثرة في اعداد العنصر البشري .
ھي نتاج تفاعل االنسان مع الطبيعة و تعرف برأس المال المادي .
الموارد المصنعه -:
مثل الموارد الطبيعية المستخرجة من األرض بعد معالجتھا صناعياً وتحويلھا إلى معدات إنتاجية مثل الحديد
وااللمنيوم فالمنتوجات الزراعية التي تدخل في بعض الصناعات كالقمح والقطن والصوف
شكل من أشكال رأس المال المادي .
اإلدارة فن  :موھبة شخصيه يتسم صاحبھا بحسن التصرف في حل المشكالت ويحتاج رجل اإلدارة
إلى صقل الموھبة عن طريق الخبرة والتجربة .
اإلدارة علم  :تخضع للتطور والتجدد وترتكز على أسس علميه تساعد اإلداري في ممارسه عمله .
اإلدارة الالمركزية  -:الدولة األردنية تعنى بتحقيق اإلدارة الحديثة ) اإلدارة الالمركزية ( تمارس الدولة األردنية سلطتھا عن
طريق الحكومة ممثله بالوزارات والمؤسسات واألقاليم اإلدارية تضع الخطط حيث تشمل جميع المحافظات وتديرھا بأسلوب
عصري حديث .
التخطيط  -:عملية مستمرة تتضمن تحديث طريقة سير
االمور وتحديد االنشطة التنظيمية الالزمه لتحقيق االھداف .
التنظيم  -:دمج الموارد البشرية والمادية من خالل ھيكل رسمي يبين المھام والسلطات .
التوظيف  -:عملية تتكون من ثماني مھام صممت لتزويد المنظمة باالشخاص المناسبين
ووضع الشخص المناسب بالمكان المناسب .
التوجيه  -:االرشاد المستمر من قبل االدارة لالفراد وحفزھم
نحو العمل واالنتاج مادياً ومعنوياً مما يحقق االتصال بين الرئيس
والمرؤوسين لتحقيق االھداف
الرقابة  -:متابعة كل الوظائف لتقيم اداء االدارة تجاه تحقيق
اھدافھا من خالل انشاءمعايير االداء التي سوف تستخدم لقياس التقدم نحو االھداف
اتخاذ القرار  - :وھي اھم وظائف االدارة وعليھا تترتب االجراءات التنفيذية المالئمه .
الحصاد المائي -:من األدوار التي تقوم بھا القوات المسلحة في مجال التنمية دعم االقتصاد الوطني
ويعني زيادة الثروة المائية .

إدارة الشرطة البيئية -:
أ -استخدمت كتوجيه وطني لحماية الوضع البيئي في األردن
ج -والحد من خطر الملوثات البيئية .
ب-ووضع حد لالنتھاكات البيئية بكافة أشكالھا
إدارة مراكز اإلصالح والتأھيل -:
استحدثت مراكز إصالح وتأھيل جديدة لتأخذ بفلسفة إصالح النزالء التي دعت إليھا نظريات الدفاع االجتماعي
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إدارة حماية األسرة -:
استحدثت للمحافظة على ترابط األسرة كلبنة أساسية في بناء المجمع في عام  ١٩٩٧وھي أول إدارة متخصصة في الشرق
األوسط لمعالجة قضايا األسرة ضمن جو من الراحة النفسية وتشكيل نموذجا أردنيا متميزا في العمل التشاركي ما بين
األمن العام وعدد من المؤسسات الحكومية واألھلية ترسيخ لنھج الشرطة المجتمعية .
الشرطة المجتمعية  :ھي فلسفة تروج للشراكة بين رجل الشرطة والمجتمع المحلي ككل أن يعملوا لحل المشاكل المعاصرة
وبھذا تكسب الشرطة ثقة المواطن وتحفزه لمواجھة الجريمة قبل وقوعھا .
متحف وصرح شھداء األمن العام  -:افتتح في عھد الملك عبد ﷲ الثاني في عام ٢٠٠١
تكريما للشھداء وإجالال للتضحية وأقيم المتحف لتعريف المواطنين بجھاز األمن العام
إذاعة أمن -: fm
أ -تم إنجازھا لتكون مرحلة في تطوير وبناء العالقة بين جھاز األمن العام والمواطنين
ب-ليكون المواطن شريكا فاعال لجھاز األمن العام لتحقيق مفھوم األمن للجميع .

وحدة أمن وتشجيع االستثمار -:
أنشئت في  ٢٠٠٦في مديرية األمن العام بھدف دعم وتشجيع االستثمار في األردن
باعتباره أولوية استراتيجية مما انعكس إيجابيا على المستثمرين وتسھيل معامالتھم .
متحف وصرح شھداء األمن العام
افتتح في عھد الملك عبد ﷲ الثاني في عام  -١ ٢٠٠١تكريما للشھداء
 -٣و لتعريف المواطنين بسيرة جھاز األمن العام منذ تأسيسه
 -٢وإجالال للتضحية
والمراحل التي مر بھا وما وصل إليه اليوم من قوة وحداثة .
الدفاع المدني-:
ھو قوة نظامية ومؤھلة ومجھزة للقيام بواجبات محددة .
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