
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لسادسةالوحدة ا
 

المؤسسة العسكرية واألجهزة األمنية في 

 األردن 
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الركيزة األساسية في نشأة (  الجيش العربي) تعتبر القوات المسلحة 
اذكر ابرز . ومر الجيش العربي بعدة مراحل . الدولة األردنية وتطورها 

 -1291)  ة األولى لالتطورات التي مر بها الجيش العربي في المرح
1291  ) . 
  3291الغاء قوة األمن العام والحاقها بالقوة السيارة عام  -
 تشكيل قوة الحدود وتحويلها الى قوة البادية  -
 تشكيل سالح الجو وسالح المدفعية   -
؛  3291اطالق اسم الجيش العربي على جيش اإلمارة عام  -

  .ليكون جيشا لكل العرب ومدافعا عن قضاياهم 
) اذكر التشكيالت التي تكون منها  الجيش العربي في المرحلة األولى 

1291- 1291 )  . 
جاءت مع األمير عبداهلل من الحجاز إلى معان  :القوة العربية  -

 . جندي  922ضابط و 92وتكونت من 
مهمتها حفظ األمن وتكونت من قوة الدرك  :قوة األمن العام  -

 الثابتة والهجانة 
تكونت من سرايا فرسان ومشاة وعدد أفرادها : القوة السيارة  -

 . رجل  022
) اذكر ابرز التطورات التي مر بها الجيش العربي في المرحلة الثانية  

1291- 1211 . ) 
  3221آذار3تعريب قيادة الجيش بتاريخ  -
  3220الغاء المعاهدة األردنية البريطانية عام  -
 ش من ضباط وجنود ازدياد أعداد المنتسبين للجي -
 : تشكيل العديد من الفرق واأللوية والكتائب مثل  -

  ألوية الحرس الملكي 
  سالح الدروع الملكي 
  كتائب المدفعية 
 لواء حطين ، لواء القادسية ، لواء اليرموك )  ألوية جديدة للمشاة

 ( ، لواء خالد بن الوليد ، لواء االمام علي بن أبي طالب 
 3221هو قرار اتخذه الملك الحسين بن طالل عام  :تعريب قيادة الجيش 

من الخدمة  (جون كلوب ) بقيادة الضباط االنجليز من 16بإقصاء 
 العسكرية وجعل قيادة الجيش عربية 

ما هي المناصب التي شغلها الضباط االنجليز في الجيش العربي قبل عام 
 ؟  1291
 القيادة العامة  -
 قيادة التشكيالت  -

 .  1291القيادة األجنبية على تطور الجيش قبل عام  ما هو أثر وجود
عدم تطور الجيش األردني بسبب اخالص تلك القيادة لبريطانيا وسيطرة 

 . لندن على شؤوننا العسكرية 
 ؟  1291ما هي أسباب ودوافع تعريب قيادة الجيش عام 

 لمصلحة األمة وإعالء كلمتها  -
 لنفع الجيش والبالد والوطن  -

اتخذ مجلس الوزراء قراره بتنفيذ الرغبة الملكية بإنهاء خدمات ## 
 . كلوب وتعيين راضي عناب رئيسا لألركان 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

)   الثالثةاذكر ابرز التطورات التي مر بها الجيش العربي في المرحلة 
1612- 6112 . ) 
 لمكافحة االرهاب،  للقيام بمهمات االستطالعتشكيل القوات الخاصة ؛  -

  الستهداف األرتال العسكرية وإعاقة تقدمها، 
 تطوير منظومة الدفاع الجوي وتشكيل مديرية الدفاع الجوي الميداني  -
 انشاء المركز الجغرافي الملكي  -
تنظيم الجيش على أساس الفرق ، حيث أصبحت كل فرقة تضم مختلف  -

 وحدات المناورة وأسلحة االسناد والخدمات 
 : مشاركة المرأة األردنية في القوات المسلحة من خالل  -

 ؛ لرفد الخدمات الطبية  تأسيس كلية األميرة منى للتمريض
 بالممرضات المؤهالت 

 للعمل كإداريات في  دنياتتجنيد عدد من النساء الجامعيات األر
 القوات المسلحة 

)  شهدت القوات المسلحة  العديد من التحديات في المرحلة الثالثة
أدت إلى اعادة النظر في تنظيم الجيش وتدريبه  ( 1216-1261

 . اذكر ثالثة من هذه التحديات . وتسليحه 
فقد فيها الجيش العربي الكثير من أسلحته  ( : 1216) حرب حزيران  -

 واحتلت اسرائيل الضفة الغربية 
حقق الجيش العربي األردني أول انتصار  ( : 1211) حرب الكرامة  -

 على جيش العدو اإلسرائيلي 
شارك الجيش العربي بالقتال على الجبهة  ( : 1261) حرب تشرين  -

 . السورية 
)   الرابعةلجيش العربي في المرحلة اذكر ابرز التطورات التي مر بها ا

6612- 2212 . )  
 وعدد من الكليات العسكرية ( الجناح العسكري ) انشاء جامعة مؤتة  -
 انشاء مديرية الحرب اإللكترونية  -
؛ لمتابعة شؤون المرأة في تأسيس ادارة شؤون المرأة العسكرية  -

 .  القوات المسلحة 
في 31الحاق الذكور ممن بلغوا سن ) صدور قانون خدمة العلم  -

  .(التدريب العسكري لمدة عامين 
 تطوير سالح الجو الملكي ورفده بأحدث الطائرات النقل والمقاتلة  -
 تطوير قوة خفر السواحل وتغيير مسماها إلى اقوة البحرية والملكية  -
بسبب السمعة الطيبة للقوات المسلحة المشاركة في قوات حفظ السالم  -

 .  ة الجندي األردني وانضباطهولشجاع
وليكون  ، ؛ تخليدا لذكرى شهداء الجيش العربيانشاء صرح الشهيد  -

متحفا وطنيا يسجل تاريخ األردن الحديث وانجازات القوات المسلحة 
 .  األردنية

 انشاء معهد تدريب عمليات السالم ؟ : علل 
 ركة في قوات حفظ السالم الدولية للمشا
-1222) المسلحة األردنية في المرحلة الخامسة  حظيت القوات: علل 

 باهتمام بالغ من الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين ؟ ( حتى اآلن 
 ( القائد األعلى للقوات المسلحة ) ألنه أحد أفرادها  -
 هو األكثر دراية بحاجات الجيش وتطلعاته المستقبلية -

اذكر ابرز التطورات التي مر بها الجيش العربي في المرحلة الخامسة    
 ( . حتى اآلن  -1222) 
 ( KADDB) تأسيس مركز الملك عبداهلل الثاني للتصميم والتطوير  -
 اعادة تنظيم القوات المسلحة من نظام الفرق إلى نظام المناطق العسكرية  -
سكرية وزود بطائرات استمرار سالح الجو بالعمل بنظام القواعد الع -

 نقل ومقاتلة حديثة 
انشاء مراكز إدارة األزمات للتعامل مع األزمات المحلية واإلقليمية  -

 والدولية  
استحداث نظام النقل اإلداري لتأمين تنقالت أفراد القوات المسلحة  -

 بواسطة أسطول حديث ومتطور 
ر ادخال الحواسيب لجميع وحدات القوات المسلحة لمواكبة التطو -

 اإللكتروني  
 ( : KADDB) مركز الملك عبداهلل الثاني للتصميم والتطوير 

، تعمل في مجال التصميم والتطوير 3222مؤسسة عسكرية تأسست عام 
وتصنيع النماذج األولية من المعدات المدنية والعسكرية لتلبية احتياجات 

 . القوات المسلحة والسوق التصديرية 

 : البواسل والجنود الضباط أيها

 ، وبعد وجنودًا وحراسًا ضباطًا وجدتم وحيثما كنتم أينما أحييكم

 من بعضًا نجري أن ووطننا لبالدنا وخدمة لجيشنا نفعًا رأينا فلقد

 اهلل على متوكلين فنفذناها الجيش، مناصب في الضرورية االجراءات

 كما فيكم وأنني آمل ، كلمتها وإعالء أمتنا مصلحة ومتوخين القدير العلي

 . والنظام الطاعة بكم عهدي هو

 في نفسه وهب الذي المظفر بجيشك لك هنيئًا األردني الشعب أيها وأنت

 روح تاريخنا من مستمدًا عنه العاديات لدفع روحه ،ونذر الوطن سبيل

 إن ) العليا، هي اهلل كلمة جعل في األلى نهج ومتوسمًا والفداء التضحية

 ( . ينصركم اهلل فال غالب لكم 

 من خطاب الملك الحسين بن طالل في اعالن تعريب قيادة الجيش العربي
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 وضح األدوار التي يقوم بها الجيش العربي األردني ؟ 
 الدفاع عن حدود الوطن وصد العدوان عنه  :الدور العسكري  -
 الوقوف إلى جانب األشقاء العرب في أزماتهم  :الدور القومي  -
دفع حركة التنمية والمشاركة في تنفيذ  :الدور التنموي  -

 . المشاريع االقتصادية والبنية التحتية 
 . على مستوى عالمي  :ر االنساني الدو -

 عدد أبرز مجاالت مشاركة القوات المسلحة األردنية في الدور التنموي ؟ 
 مجال التعليم والثقافة  -  ال القوى البشرية         مج -
 المجال الصحي  -  مجال الصناعي             ال -
 مجال االنقاذ واإلخالء  -   المجال الزراعي والري     -
 مجال الخرائط والمساحة الجوية -البناء والتعمير          مجال  -

 ؟ وضح الدور التنموي للقوات المسلحة األردنية في مجال القوى البشرية 
؛ للقيام بتنفيذ استيعاب مئات اآلالف من األردنيين في تشكيالتها  -

  مهماتها في السلم والحرب بحكم المسؤولية الملقاة على عاتقها
من ينضم إلى صفوفها وتدريبهم على خطط وبرامج  تعليم وتدريب -

  وبذلك ترفد سوق العمل بالكفاءات المدربة. تأسيسية متميزة 
  ؟ التعليم والثقافة  في األردنية المسلحة القوات دور وضح

 في المنتشرة العسكرية والثقافة التعليم مدارس في  المجاني التعليم توفير -
 . المملكة محافظات

 القوات في والشهداء والمتقاعدين العاملين ألبناء الجامعي التعليم توفير -
 .  األمنية واألجهزة المسلحة

 المشتركة الصناعية والمشروعات العلمية البحوث إعداد في المشاركة -
 كمشروع والتكنولوجيا للعلوم األعلى المجلس و األردنية الجامعات مع

 . الملكية العلمية الجمعية مع بالتعاون الرياح طاقة
  ؟ المجال الصناعي   في األردنية المسلحة القوات دور وضح
تقديم الخدمات الفنية لألجهزة والمعدات في المصانع عن طريق  -

 . المشاغل والمختبرات التابعة لها 
 مصانع الدهانات واألوكسجين واألثاث  :إنشاء المصانع مثل  -
  وسوفكسايديكس : المشاركة في المعارض الصناعية مثل  -
  ؟ المجال الصحي  في األردنية المسلحة لقواتل التنمويدورال وضح

تقديم الرعاية الطبية للمواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة عن طريق 
 . مديرية الخدمات الطبية الملكية 

  اذكر مثالين تؤكد فيهما التطور الطبي في المستشفيات العسكرية األردنية
 وجود كوادر طبية مؤهلة ومستلزمات عالجية  -
قدوم المرضى من الدول العربية لعالج في المستشفيات  -

 العسكرية األردنية 
في مجال الزراعة والري  األردنية المسلحة للقوات وضح الدورالتنموي

  ؟ عن طريق سالح الهندسة الملكي و الوزارات المعنية  
 .األردنية إنشاء السدود الترابية في البادية  -
 .استصالح األراضي الزراعية  -
 . شق الطرق الزراعية  -

 اإلنقاذ واإلخالء ؟ في مجال  األردنية المسلحة للقوات وضح الدورالتنموي
 بازالة األنقاض والثلوج واخالئها من اآلليات فتح الطرق  -
 البحث والتحري في حاالت الغرق عن طريق القوة البحرية الملكية  -

في مجال الخرائط  األردنية المسلحة للقوات الدورالتنمويوضح 
 والمساحة الجوية  ؟  

هو الجهة وإصدار الخرائط والمستندات ب  المركز الجغرافي  الملكي يقوم
 ها المسؤولة عن

   ؟ في مجال البناء والتعمير األردنية المسلحة للقوات وضح الدورالتنموي
 اقامة السدود  -
 انشاء المباني الحكومية  -
 انشاء المباني السكنية لمنتسبي القوات المسلحة األردنية  -
 منح القروض لمنتسبي القوات المسلحة األردنية  -
أسهم بقيادته وقواته المسلحة وأجهزته األمنية في مهام حفظ : علل 

 السالم الدولية ؟ 

 انطالقا من المكانة الدولية التي يتمتع بها  -

 انعكاسا لرسالته وايمانه بالدور االنساني النبيل للجيش العربي  -

السمعة الطيبة التي تتمتع بها القوات المسلحة من حيث التدريب  -

 واالنضباط 

 اختيار األمم المتحدة للقوات األردنية في مهام حفظ السالم ؟ : علل 

 لما تتمتع به من سمعة طيبة من حيث التدريب واالنضباط 

المواقع التي شاركت فيها القوات المسلحة األردنية ضمن  اذكر بعض

 . مهام حفظ السالم الدولية 

 سيراليون  -ساحل العاج          -هاييتي                   -

 البوسنة والهرسك  -تيمور الشرقية          -

 وضح اسهامات القوات المسلحة األردنية في ميدان حفظ السالم العالمي ؟ 

 ة المشرقة للجندي األردني تعزيز الصور -

وقدرته على التعامل بصورة حضارية مع الشعوب المختلفة  -

 وثقافاتها 

رفد الدول الصديقة والشقيقة بالمدربين والمتخصصين  -

 والمحترفين في مجال عمليات حفظ السالم واألمن الدوليين 

عدد أهداف القوات المسلحة األردنية التي تحققت بالمشاركة في قوات 
 حفظ السالم الدولية ؟ 

المساعدة  على التخفيف   من ويالت الحروب وتقديم المساعدة لمن يحتاج  -

 .إليها 
 .تأكيد رغبة األردن في نشر األمن والسالم العالميين -
 .لساحة الدولية التعريف باألردن عالميًا واالرتقاء بمكانته على ا -
تسيير المستشفيات العسكرية إلى المناطق المنكوبة في العالم كالعراق  -

 .  وغزة وأفغانستان

 يعتبر األمن واالستقرار أهم واجبات الدولة تجاه مواطنيها ؟ : علل 

 ألن األمن واالستقرار أساس المجتمعات وتقدمها 

 . تتبع تاريخ تأسيس جهاز األمن العام 

 يس الجيش العربي حيث كان جزءا منه ارتبط بتأس -
  6591تم فصله عن الجيش عام  -
  6591ارتبط بوزارة الداخلية عام  -

 يعد جهاز األمن العام انموذجا ألجهزة الشرطة العالمية ؟ : علل 

، الوقائية واالنسانية واالجتماعية ألنه أخذ بالحسبان أبعاد الوظيفة الشرطية 

 والحضارية 

 يقوم بها جهاز األمن العام ؟عدد المهام التي 

 مراقبة النقل على الطرق وتنظيمه -
 .إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل وحراسة السجناء -
 .المحافظة على النظام واألسس وحماية األرواح واألعراض واألموال -
لمعاونة السلطات العامة على  تنفيذ القوانين واألنظمة واألوامر الرسمية، -

 .تأدية وظائفها وفق لحكام القانون 
منع الجرائم والعمل على اكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبيها  -

  .  وتقديمهم للعدالة

 إنشاء الشرطة المجتمعية ؟: علل

 لتكوين  الشراكة بين رجل الشرطة والمجتمع المحلي لحل بعض المشكالت

والوحدات  التابعة لجهاز األمن العام التي استحدثت في عدد اإلدارات 
 .عهد الملك عبد اهلل الثاني 

 إدارة الشرطة البيئية -

 ووحدة أمن  وتشجيع االستثمار -

 إذاعة أمن أف أم   -

 إدارة شرطة األحداث  -
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وضح كيف حقق الدفاع المدني .  1291تأسس جهاز الدفاع المدني عام 

 نقلة نوعية في مجال عمله ؟ 

 تأهيل أفراد الجهاز للقيام بواجباتهم  -

 افتتاح مراكز جديدة في مختلف المناطق  -

 . الدفاع المدني (  واجبات ) أذكر مهام  

حماية األرواح والممتلكات العامة وتوعية  المواطنين بإجراءات الوقاية  -

 . والسالمة العامة ومتابعتها 

اإلسعاف الناتجة عنها ، وإعداد القيام بعمليات االطفاء واالنقاذ وحاالت  -

 .أفراد مؤهلين لهذه العمليات 

 . توفير وسائل االنذار من الغارات والكوارث وأدواته واإلشراف عليها  -

تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني من القطاعين العام  -

 .والخاص

 . التأكد من توافر شروط السالمة العامة في المباني -

 3216دائرة ذات صبغة عسكرية تأسست عام  :برات العامة دائرة المخا

تسري على ضباطها وأفرادها ميا يسري على ضباط وأفراد القوات 

 المسلحة 

تعتبر دائرة المخابرات العامة من أكثر الدوائر االستخبارية تميزا : علل 

 مما جعلها تحظى بثقة عالمية كبيرة  ؟ 

 إلسهامها في مجال التعاون الدولي  -

 دورها في التصدي لالرهاب والتخريب  -

 .عدد مهام دائرة المخابرات العامة األردنية 

 .جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها إلى صانع القرار السياسي -

مقاومة التخريب الفكري الذي يولد فعاًل ماديًا تخريبيًا  ومحاربة أبه  -

 . محاوالت الختراق المجتمع األردني 

ي ومكافحة اإلرهاب بصوره كافة ، وتتبع األفراد مقاومة التخريب الماد -

 .والجماعات التي تمارسه وضبط عناصرها ، وإحالتهم إلى القضاء 

 .مكافحة التجسس -

 اذكر اثنين من االنجازات التي حققتها دائرة المخابرات العامة ؟ 

 حماية أمن المملكة  -

احباط الكثير من المخططات االرهابية التي تهدف الى  -

 زعزعة أمن المملكة واستقرارها وترويع أبناءئها 

ما . يقوم على تنفيذ مهام دائرة المخابرات العامة ضباط يختارون بعناية 

 المخابرات العامة ؟ األسس والمعايير الختيار منتسبي هي 

 يتم اختيارهم وفق معايير الكفاءة والتأهيل العلمي  -

 جميع ضباطها يحملون الشهادة الجامعية األولى كحد أدنى  -

لدورات وعمليات متخصصة لتأهيلهم لجوانب يخضعون  -

  . العمل كافة وآليات العمل وتنفيذ الواجبات 

تعتمد المخابرات العامة بشكل كبير على وعي المواطنين وحرصهم :  علل

 لى أمن واستقرار المملكة  ؟ ع

أساسي في حماية األمن ألنها تؤمن بأن المواطن األردني شريك 

 . واالستقرار الوطني 

 

 . للقيام بالواجبات األمنية واالنسانية  9001تشكلت قوات الدرك عام 

 وضح واجبات  قوات الدرك ؟

 .توفير البيئة اآلمنة للمواطن األردني  -

 .والمصالح الحيوية للدولةحماية المؤسسات  -

 .حراسة المنشآت والبعثات الدبلوماسية -

 .حماية الوفود الرسمية الزائرة للمملكة -

توفير المظلة األمنة للمهرجانات والفعاليات والنشاطات الفنية  -

 .والرياضة 

تقديم الخدمات للمواطنين المحتاجين عن طريق توزيع  -

 المؤسسات األخرى فة بالتعاون مع المساعدات العينية المختل

نجاح العملية االنتخابية البرلمانية والبلدية التوفير البيئة األمنة  -

 والنقابية

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


