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 اٌفقــــً اٌضبٟٔ

 ٠زىْٛ ِٓ اسثغ ٚدذاد ٟ٘ : 

 يف األسدْ . احلضث١خ :  اٌغٍيبد اٌذعزٛس٠خ ٚاحل١بح  اخلبِغخاٌٛدذح 

 اٌفقً األٚي :  اٌغٍيبد اٌذعزٛس٠خ يف األسدْ .

 يف األسدْ .ا١ٌٕبث١خ  اٌفقً اٌضبٟٔ : احل١بح 

 اٌفقً اٌضبٌش : احل١بح احلضث١خ يف األسدْ .

 اٌٛدذح اٌغبدعخ :  ادلؤعغخ اٌؼغىش٠خ ٚاألجٙضح األ١ِٕخ يف األسدْ .

  اجل١ؼ اٌؼشثٟ  –اٌفقً األٚي : اٌزيٛس اٌزبسخيٟ ٚاالٔغبٟٔ ٌٍمٛاد ادلغٍذخ األسد١ٔخ 

 اجل١ؼ اٌؼشثٟ . –اٌفقً اٌضبٟٔ : اٌذٚس اٌزّٕٛٞ ٚاالٔغبٟٔ ٌٍمٛاد ادلغٍذخ 

 اٌفقً اٌضبٌش : األجٙضح األ١ِٕخ يف األسدْ .

 اٌٛدذح اٌغبثؼخ : احل١بح االلزقبد٠خ يف األسدْ .

 اٌضساػخ يف األسدْ .اٌفقً األٚي : 

 اٌفقً اٌضبٟٔ : اٌقٕبػخ ٚاٌزجبسح يف األسدْ .

 اٌفقً اٌضبٌش : اٌغ١بدخ يف األسدْ .

 احل١بح االجزّبػ١خ يف األسدْ .اٌضبِٕخ اٌٛدذح 

 ريٛس احل١بح االجزّبػ١خ يف األسدْ .:  اٌفقً األٚي 

 اٌفقً اٌضبٟٔ : إٌٙنخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌضمبف١خ يف األسدْ .

 ضبٌش : إٌٙنخ اٌقذ١خ يف األسدْ . اٌفقً اٌ
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 اٌٛدذح اخلبِغـــــخ

 اٌغٍيبد اٌذعزٛس٠خ ٚاحل١بح احلضث١خ يف األسدْ

 

 ىيييو

 يف األسدْ . احلضث١خ ٌٛدذح اخلبِغخ :  اٌغٍيبد اٌذعزٛس٠خ ٚاحل١بح ا

 اٌفقً األٚي :  اٌغٍيبد اٌذعزٛس٠خ يف األسدْ .

 احل١بح ا١ٌٕبث١خ  يف األسدْ . اٌفقً اٌضبٟٔ :

 اٌفقً اٌضبٌش : احل١بح احلضث١خ يف األسدْ .
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 اٌفقــــً األٚي : اٌغٍيبد اٌذعزٛس٠خ يف األسدْ .

(   والقضابٌةللدولة الحدٌثة القابمة على المإسسات الدستورٌة ) التنفٌذٌة والتشرٌعٌة  نموذجاٌعد األردن ـــ

 التً تقوم على التكامل والتعاون فً إدارة الدولة األردنٌة .

 أٚالً :  اٌغٍيخ اٌزٕف١ز٠خ : 

ــ رزىْٛ اٌغٍيخ اٌزٕف١ز٠خ يف األسدْ ِٓ ِىٛٔني سئ١غ١ني ّ٘ب 
 ِؤعغخ اٌؼشػ : -1: 

  ٌٛصساء ) اٌحىِٛخ ( .ِجٍظ ا -2

 ِؤعغخ اٌؼشػ :  -1

 ٔظبَ احلىُ ثبألسدْ ؟   ىج١ؼخ  ط: ثني

 :  ٔظبَ احلىُ يف األسدْ ١ٔبثٟ ٍِىٟ ٚساصٟ .

  ( ٌمثل الملك مإسسة العرش فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة ، ) حٌث جاء فً المادة

( من الدستور األردنً أن عرش المملكة األردنٌة الهاشمٌة وراثً فً أسرة  22

الملك عبد هللا األول ابن الحسٌن مإسس المملكة األردنٌة الهاشمٌة وتكون وراثة 

 سس اتآتٌة   العرش فً الذكور من أبنابه وفقاً لأل

  أ( تنتقل الملك من صاحب العرش إلى أكبر أبنابه سناً ثم إلى أكبر أبناء ذلك األبن

 األكبر ، وهكذا طبقة بعد طبقة . 

  إلى أكبر إخوانه وإذا لم ٌكن له إخوة  تنتقل ب( إذا لم ٌكن لمن له والٌة الملك عقب

 ، وهكذا حسب الترتٌب .  اخوانه أكبر أبناء فإلى 

 أٚساق ػًّ : اٌٛدذح اخلبِـــــخ 
 اٌغٍيبد اٌذعزٛس٠خ ٚاحل١بح احلضث١خ يف األسدْ 
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  فالد١بد ادلٍهسأط اٌذٌٚخ ٌٚزؼشف أثشص  ثٛففٗ ِزؼذدحميبسط ادلٍه فالد١بد  : 

 1- . قٌادة القوات المسلحة فهو القابد األعلى للقوات المسلحة 

 2- . أخٌار ولً العهد وتعٌٌن نابب الملك 

 3- . تعٌٌن ربٌس  مجلس الوزراء  والوزراء 

 4- خدماتهم.قابد الجٌش ومدٌر المخابرات ومدٌر الدرك وإنهاء  تعٌٌن  

 5-  األعٌان وأعضابه. ربٌس مجلستعٌٌن 

 6- . إصدار ألقاب الشرؾ ومنح األوسمة والرتب العسكرٌة 

 5- . المصادقة على القوانٌن بعد إقرارها من مجلس األمة 

 2-  وإعالن الحرب والسلم . المعاهدات واالتفاقٌاتإبرام 

 0-  وافتتاحه  لالجتماع  ألمة الدعوة إلى إجراء االنتخابات النٌابٌة ودعوة مجلسا

 وتؤجٌله وحله .  

 2- . ) رلٍظ اٌٛصساء ) احلىِٛخ 

  ط: ممب ٠زأٌف رلٍظ اٌٛصساء ؟ 

ٌتؤلؾ مجلس الوزراء من   ربٌس الوزراء وعدد من الوزراء حسب الحاجة  -1

 ومقتضٌات المصلحة العامة .

وتشكل مجلس تعد الحكومة صاحبة الوالٌة العامة على شإون الدولة كافة  -2

 الوزراء وفق األسس اتآتٌة   

 ٌختار الملك ربٌس الوزراء وٌكلفه رسمٌاً بتشكٌل الوزارة . ( أ

ٌختار ربٌس الوزراء الوزارة وٌعرض أسماإهم على الملك إلصدار اإلرادة  ( ب

 الملكٌة السامٌة بتشكٌل الحكومة .

 أعضاء مجلس الوزراء الٌمٌن الدستورٌة أمام جاللة الملك .  ج ( ٌإدي

د( ٌتقدم مجلس الوزراء ببٌانه الوزاري إلى مجلس النواب حالل شهر من تشكٌله 

 للحصول على الثقة . 

هو خطة عمل الحكومة بناًء على كتاب التكلٌؾ السامً     رؼش٠ف اٌج١بْ اٌٛصاسٞ

الذي وجهه إلٌها الملك وتتعهد الحكومة بتنفٌذه فً مدة والٌتها ، وتسؤل من 

 مجلس النواب عن التزامها بتنفٌذه . 

ـــ  ووفقاً ألحكام الدستور فان ربٌس الوزراء والوزراء مسإولون أمام مجلس 

النواب عن أعمال   وزٌر مسإول أمام مجلسالنواب مسإولٌة مشتركة ، وكل 

ٌتعٌن على الحكومة للبقاء فً السلطة  الحصول وزارته ، وعلى هذا األساس 

 على ثقة مجلس النواب بناًء على البٌان الوزاري الذي تقدمه . 

 

ـــ ولتعرؾ األسباب الموجبة لتؽٌٌر الحكومات فً األردن ) أقرأ النص اتآتً ثم اجب 

 عن األسبلة عما ٌلٌه   
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أن الوزارة قد فقدت انسجامها وقدرتها على بذل مزٌد  الملك )) إذا رأى جاللة  

 جهودهامن العطاء أو أنها ارتكبت مجموعة من األخطاء أفقدتها ثقته وثقة الشعب أو أن 

توجهاتها ال ٌستجٌبان لظرؾ جدٌد متؽٌر أو سٌاسة عربٌة خارجٌة مستجدة فإنه ٌدعو من و

 للشروع فً تشكٌل فرٌق وزاري جدٌد (( . لتحمل المسإولٌة  األهلٌةٌرى فٌه 

 ط: اعزخٍـ ِٓ إٌـ األعجبة ادلٛججخ ٌزغ١ري اٌٛصساء ؟

 على بذل مزٌد من العطاءفمذد أغجبِٙب ٚلذسرٙب  -1

 ارتكبت مجموعة من األخطاء أفقدتها ثقته وثقة الشعب أنها -2

 أن جهودها وتوجهاتها ال ٌستجٌبان لظرؾ جدٌد متؽٌر -3

أو سٌاسة عربٌة خارجٌة مستجدة فإنه ٌدعو من ٌرى فٌه األهلٌة لتحمل المسإولٌة  -4

 للشروع فً تشكٌل فرٌق وزاري جدٌد (( . 

 ط: أروــــش ِٙبَ رلٍظ اٌٛصساء ؟  

 َ رلٍظ اٌٛصساء : ـــ أثشص ِٙب

 إعداد الموازنة العامة للدولة .  -1

 مشارٌع القوانٌن ورفعها إلى مجلس األمة . اقتراح -2

 والخارجٌة .الداخلٌة  شإون الدولةإدارة  -3

 تنفٌذ السٌاسة العام للدولة على الصعٌدٌن الداخلً والخارجً .  -4

 صب١ٔـــــــــًب :  اٌغٍيخ اٌزؾش٠ؼ١خ : 

التشرٌعٌة ركٌزة أساسٌة للحكم فً الدولة األردنٌة التً تعد األمة السلطة : : ادلمذِخ  

مصدر السلطات وقد نص الدستور األردنً على أن نظام الحكم نٌابً ملكً وراثً ، وما ٌدلل 

 على أهمٌة الحٌاة  النٌابٌة عن طرٌق مشاركة الشعب فً الحٌاة السٌاسٌة .

  ومجلس األمة وٌتؤلؾ مجلس األمة  من مجلسً )  بالملكوتناط السلطة التشرٌعٌة

 والنواب ( ، وٌتؤلؾ مجلس األعٌان  . ناألعٌا

  ٌتؤلؾ مجلس األعٌان من أعضاء ٌعٌنهم الملك بإرادة ملكٌة ، وال ٌتجاوز عددهم بما

 فٌهم الربٌس عن نصؾ عدد أعضاء مجلس النواب . 

 بمقتضىع  السري من الشعب بٌنما ٌتؤلؾ مجلس النواب من أعضاء منتخبٌن باالقترا 

 قانون انتخاب معمول به . 

 اخزقبفبد اٌغٍيخ اٌزؾش٠ؼ١خ : 

 ط: ٚمخ اخزقبفبد اٌغٍيخ اٌزؾش٠ؼ١خ ؟ 
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 تشرٌع القوانٌن المنظمة لحٌاة الشعب . -1

 منح الثقة للحكومة . -2

 العامة.إقرار الموازنة  -3

  أدابها.ومراقبة  العامة واستجوابهامساءلة الحكومة حول األمور  -4

 صبٌضًب :  اٌغٍيخ اٌمنبئ١خ : 

 ادلمذِخ :  
 ط: ِب أ١ّ٘خ اٌغٍيخ اٌمنبئ١خ ؟ 

 السلطة القضابٌة من تطبٌق القانون الذي ٌنظم سلوك األفراد وعالقتهم  همٌةتؤتً أ

 بنظم سلوك األفراد وعالقتهم بالدولة وببعضهم بعضا.

  المحاكم باختالؾ تعد السلطة القضابٌة مستقلة عن السلطات األخرى ، حٌث تتوالها

 أنواعها .

  . تصدر أحكامها وفقاً للقوانٌن المعمول بها فً المملكة 

  إذ ٌعٌنون وٌرقون وٌعزلون ٌتمتع القضاة بموجب الدستور األردنً باستقاللٌة تامة (

فً المحاكم النظامٌة بقرار ٌصدر عن المجلس القضابً ، وٌقترن بإرادة ملكٌة سامٌة 

 . وفقاً ألحكام الدستور 

 اخزقبفبد اٌغٍيخ اٌمنبئ١خ :  -1
 ط: ٚمخ اخزقبفبد اٌغٍيخ اٌمنبئ١خ ؟ 

 رطج١ك اٌمٛا١ٔٓ ٚاألٔظّخ اٌزٟ رحذد٘ب اٌغٍطخ اٌزشش٠ؼ١خ ٚاٌغٍطخ اٌزٕف١ز٠خ . -1

ضّبْ اٌحمٛق ٚاٌحش٠بد اٌزٟ رمَٛ ػٍٝ أعبط ع١بدح اٌمبْٔٛ ٚاٌزىبًِ ِغ  -2

 اٌزشش٠ؼ١خ ٚاٌزٕف١ز٠خ . اٌغٍطز١ٓ

اٌجش٠ّخ ٚاالٔحشاف ٚإحذاس اٌزغ١١ش اال٠جبثٟ ثبٌصٛسح اٌزٟ حّب٠خ اٌّجزّغ ِٓ  -3

 رزٛافك ِغ أ٘ذاف اٌّجزّغ ٚطّٛحبرٗ .

 اٌفصً ث١ٓ اٌّزخبص١ّٓ ٚرحم١ك االعزمشاس ٚاٌزٛاصْ داخً اٌّجزّغ . -4

 اجملٍظ اٌمنبئٟ األسدٟٔ :  -2

ـــ ٠ّثً اٌّجٍظ اٌمضبئٟ األسدٟٔ لّخ ٘شَ اٌغٍطخ اٌمضبئ١خ فٟ األسدْ ٠ٚجغذ ِغ 

 ِجٍظ األِخ ٚاٌٛصساء ِجذأ اٌفصً ث١ٓ اٌغٍطبد . 

 أٔٛاع احملبوُ : -3

ـــ  رؼذ اٌّحبوُ ثبألسدْ ِغزمٍخ ِٚصٛٔخ ِٓ رذخً أٞ جٙخ عٛاء أوبٔذ سع١ّخ أَ 

ألفشاد ٚا١ٌٙئبد ٚاٌّؤعغبد غ١ش سع١ّخ ٚجٍغبرٙب ِفزٛحخ أِبَ إٌبط ، ٠ٚحف ٌ

أٔٛاع اٌّحبوُ ٚدسجبرٙب رطج١مبً ٌّجذأ  اخزالفاٌّحبفظخ ج١ّؼبً االحزىبَ إٌٝ اٌمضبح ػٍٝ 

 . اٌمضبح اعزمال١ٌخ

 فٟ األسدْ ثالثخ أٔٛاع :  ُـــ ٚاٌّحبو
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 .اٌّحبوُ إٌظب١ِخ  ( أ

) اٌزٟ رشًّ اٌّحبوُ اٌششػ١خ ِٚحبوُ اٌطٛائف اٌذ١ٕ٠خ   اٌّحبوُ اٌذ١ٕ٠خ . ( ة

 ٚاٌّحبوُ اٌخبصخ ( .

  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 ػشف ِب ٠أرٟ : :  1ط 

هو الهٌبة التنفٌذٌة واإلدارٌة العلٌا للدولة وتتكون  من ربٌس  رلٍظ اٌٛصساء: -3

 الوزراء والوزراء 

هو خطة عمل الحكومة بناًء على كتاب التكلٌؾ السامً الذي  اٌج١بْ اٌٛصاسٞ :

وجهه إلٌها الملك وتتعهد الحكومة بتنفٌذه فً مدة والٌتها ، وتسؤل من مجلس 

 النواب عن التزامها بتنفٌذه . 

 تطبٌق القانون الذي ٌنظم سلوك األفراد ب هً السلطة التً تقوم : ٌغٍيخ اٌمنبئ١خ ا

بالدولة وببعضهم بعضا ، وتعد السلطة القضابٌة مستقلة عن السلطات األخرى  وعالقتهم 

. 

السلطة التشرٌعٌة ركٌزة أساسٌة للحكم فً الدولة األردنٌة التً تعد  اٌزؾش٠ؼ١خ:اٌغٍيخ 

ت وقد نص الدستور األردنً على أن نظام الحكم نٌابً ملكً وراثً ، وما األمة مصدر السلطا

 ٌدلل على أهمٌة الحٌاة  النٌابٌة عن طرٌق مشاركة الشعب فً الحٌاة السٌاسٌة .

هي السلطة التي تقوم بتنفيذ القوانين ويرأسها رئيس مجلس الوزراء :  اٌغٍيخ اٌزٕف١ز٠خ
الخدمات للمواطنين وتقديم مشاريع القوانين إلى السلطة  ويقوم بإدارتها الوزراء وتقوم بتقديم

  .التشريعية

 ، . هو المجلس الذي ٌتؤلؾ من مجلس األعٌان ومجلس النواب :   رلٍظ األِخ

 

 األعــــــــئٍخ 
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 : لبسْ ثني رلٍظ إٌٛاة  ٚرلٍظ األػ١بْ دغت اجلذٚي ا٢رٟ : 5ط

 اٌؼذد  ىش٠مخ االخز١بس  اجملٍظ 
باالقتراع السري من  أعضاء منتخبٌن إٌٛاة 

 الشعب بمقتضى قانون معمول به 
 عددهم ضعؾ عدد مجلس األعٌان 

عددهم بما فٌهم الربٌس نصؾ عدد  ٌعٌنهم الملك  بإرادة ملكٌة   األػ١بْ 
  مجلس النواب 

 

 

 )))))))) أزٙٝ ؽشح اٌفقً األٚي ِغ دً األعئٍخ (((((((((((((((((((((((((
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نشؤت الحٌاة النٌابٌة فً األردن منذ تؤسٌس اإلمارة إذ شكلت خمسة مجالس ادلمذِخ :   

وتمٌزت تلك المجالس  1046م حتى االستقالل  عام 1020تشرٌعٌة فً المدة ما بٌن عام

التشرٌعٌة بالنشاط السٌاسً ومراقبة أداء الحكومات ومساءلتها والتفاعل مع القضاٌا الوطنٌة 

 والقومٌة . 

 َ  ( .1967َ  ــــ 1946ريٛس احل١بح ا١ٌٕبث١خ يف األسدْ ثني ػبِٟ )  أٚالً :

  شهدت الحٌاة النٌابٌة بعد االستقالل مجموعة من المستجدات القانونٌة ، والسٌاسٌة

م واتحاد ما تبقى 1042واالجتماعٌة الداخلٌة والخارجٌة نتٌجة )  نكبة فلسطٌن عام 

 م ( 1059ة الضفتٌن عام من األراضً الفلسطٌنٌة مع األردن بوحد

  ًاألمر الذي أستدعى إلى تؽٌٌر فً قانون االنتخاب لضمان مشاركة الفلسطٌنٌٌن ف

 الضفة الؽربٌة باالنتخابات .

  بدأ األردن ٌقطؾ ثمار التطور الدستوري والنٌابً عندما أجرٌت االنتخابات فً عام

تها وشهد المجلس اتجاها اختالؾم بمشاركة الفعالٌات السٌاسٌة كافة على 1056

النٌابً الرابع ظهور أكبر كتلة ابتالفٌة حزبٌة عندما حصل مرشحو  األحزاب على ) 

( مقعداً شكلت على أثرها حكومة سلٌمان النابلسً ،  49( مقعداً من أصل )  26

 ..   ٟٚ٘ أٚي دىِٛخ دضث١خ ائزالف١خ ثبعُ احلىِٛخ اٌٛى١ٕخ

 م ( مجموعة من 1065م ـــ 1046ن عام ) واجهت الحٌاة النٌابٌة فً المدة ماال ب

التحدٌات  أثرت فً التجربة الدٌمقراطٌة األردنٌة من أهمها  ) الحروب اإلقلٌمٌة 

 انتهاءوتداعٌات القضٌة الفلسطٌنٌة  ، مما أدى إلى حل معظم المجالس النٌابٌة قبل 

 مدتها الدستورٌة . 

  كل التحدٌات المحٌطة باألردن حتى أستمرت الحٌاة الدٌمقراطٌة فً األردن بالرؼم من

م واالحتالل االسرابٌلً للضفة الؽربٌة تعطلت وظٌفة السلطة 1065نٌسان عام  15

التشرٌعٌة وتؤجلت جلسات مجلس األمة لذا مددت فترة المجلس النٌابً التاسع ألكثر 

 من مرة . 

 لقانونٌة للمجلس ، استنادا ألحكام الدستور ولم تجر انتخابات نٌابٌة بعد أنتهاء المدة ا

م واستمرت فً تلك المدة اجتماعات القٌادة الهاشمٌة 1024وبقً معطالً حتى عام 

مع فبات الشعب ومشاركتهم فً صنع القرار والبحث عن إٌجاد صٌػ بدٌلة للمجلس 

 اٌفقـــــً اٌضبٟٔ :      احل١بح ا١ٌٕبث١خ يف األسدْ
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م 1052النٌابً ومن أبرز تلك الصٌػ   ) مشروع االتحاد الوطنً األردنً عام 

 م ( . 1052عام  والمجلس الوطنً االستشاري

 َ ( 1984َ ـــ 1978صب١ًٔب : اجملٍظ اٌٛىٕٟ االعزؾبسٞ األسدٟٔ ) 

نتٌجة الظروؾ اإلقلٌمٌة المحٌطة التً منعت المجلس النٌابً من االستمرار ، ولكً ادلمذِخ : 

ال تنقطع الحٌاة النٌابٌة فً المملكة فقد لجؤت المملكة لمواجهة هذه الظروؾ إلى إنشاء 

طنً االستشاري بوصفه حال مإقتاً لسد الفراغ الدستوري ، وإتاحة الفرصة المجلس الو

للمشاركة الشعبٌة وتحمل المسإولٌة فً صنع  القرار ، لذلك وجه الملك الحسٌن بن طالل 

م دعا فٌها الحكومة إلى وضع 1052نٌسان 13رسالة ملكٌة إلى ربٌس الوزراء بتارٌخ 

نً االستشاري بوصفه صٌؽة تؤخذ بالحسبان معطٌات قانون مإقت ٌنشؤ بموجبه المجلس الوط

األوضاع االستثنابٌة التً مر بها األردن بهدؾ تبادل الرأي والمشورة ، ومناقشة السٌاسات 

العامة ، والنظر فً القوانٌن والتشرٌعات جمٌعها ، وأكدت الرسالة الملكٌة أن المجلس لٌس 

، والتً ستعود فً الحٌن الذي  الدستورٌةمإسسات بدٌالً عن الحٌاة النٌابٌة االنتخابٌة وال ال

 تسمح به الظروؾ إلجراء انتخابات نٌابٌة . 

  صدرت االرادة الملكٌة بدعوة مجلس األمة التاسع لالجتماع بدورة استثنابٌة عام

حل المجلس الوطنً االستشاري لتعدٌل بعض مواد الدستور ،  م بعد أعالن1024

لٌصبح باإلمكان إجراء انتخابات فرعٌة لملء المقاعد النٌابٌة الشاؼرة بوفاة ثمانٌة 

م 1024م ـــ 1054نواب من أعضاء المجلس النٌابً التاسع فً المدة ما بٌن عامً 

وسمً هذا المجلس ) حٌث أجرٌت انتخابات تكمٌلٌة لملء المقاعد الشاؼرة ، 

بالمجلس النٌابً العاشر (  واستمر ٌمارس أعماله ونشاطاته السٌاسٌة حتى عام 

 حٌث حل المجلس ودعً إلجراء انتخابات جدٌدة .  1022

 ٞمجلس معٌن بإرادة ملكٌة وبتنسٌب من  رؼش٠ف اجملٍظ اٌٛىٕٟ االعزؾبس   

جلس ممثلة لشرابح المجتمع ربٌس الوزراء ، كانت  مدته عامٌن ، وجاءت تركٌبة الم

 وفباته السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة كافة . 

  1989: احل١بح اٌذميمشاى١خ يف األسدْ ػبَ صبٌضًب: َ 

 َ ؟ 1989ط: ثني أعجبة :  ػٛدح احل١بح ا١ٌٕبث١خ ػبَ 

 مسٌرة االصالح استثمر  رؼبة من الملك الحسٌن بن طالل رحمه هللا فً أستمرار

   م إلى 1020جاللته أول فرصة إلعادة الحٌاة البرلمانٌة ، فدعا عام 

  البرلمانٌة للتعامل مع عدد من الحداث . ) كاألزمة االقتصادٌة  انتخاباتأ( إجراء

 وقرار فك االرتباط مع فلسطٌن ( . 

  َ1989أزخبثبد اجملٍظ ا١ٌٕبثٟ احلبدٞ ػؾش : ػب َ 
 مرحلة جدٌدة فً مسٌرة الدٌمقراطٌة  األردنٌة . ـــ  بداٌة 
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 السٌاسٌة فً األردن .  الشرابح واألطٌاؾــــ شهد مشاركة حزبٌة واسعة .من مختلؾ 

 ـــ توالى بعد ذلك انتخاب المجالس النٌابٌة .

أخر المجالس النٌابٌة فً عهد  م1005عام  المنتخبالمجلس الثالث عشر ــــ كان 

 الملك الخسٌن بن طالل .  

 

 َ :2001ساثؼـــــًب : احل١بح ا١ٌٕبث١خ ػبَ 

  شهدت الحٌاة النٌابٌة فً عهد الملك عبد هللا الثانً ابن الحسٌن  تطوراً ملحوظاً  ادلمذِخ 

طٌة وتعزٌز نظراً إلى توجٌهاته السامٌة للحكومات المتعاقبة بضرورة نشر ثقافة الدٌمقرا

مفهوم المشاركة السٌاسٌة ألطٌاؾ  المجتمع األردنً كافة ودعوة إنشاء الهٌبة المستقلة 

لالنتخاب ، وأكد الملك عبد هللا الثانً ضرورة ترسٌخ سٌاسة االصالح وتطوٌر الحٌاة الحزبٌة 

 لتمكٌن المواطن األردنً من المشاركة الفاعلة فً صنع القرار .  

  حٌث أجل انتخاب  م2991حتى عام الثالث عشر قابماً   النٌابًالمجلس أستمر ،

مجلس جدٌد بسبب الظروؾ التً مر بها األردن والمتمثلة بتداعٌات حرب الخلٌج 

 الثانٌة واالنتفاضة الفلسطٌنٌة . 

  المجلس النٌابً الرابع عشر فً عام أجرٌت فً عهد الملك عهد هللا الثانً انتخابات

 م . 2995فً عام  والخامس عشر م2993

  وفقاً لقانون  انتخاب  المجلس النٌابً السابع عشرم أجرٌت انتخابات 2913فً عام

 م . 2912معدل أقر فً عام 

  النٌابً الجدٌد وأهم ما جاء فٌه   م صدر قانون االنتخاب 2916فً عام-  

 1-  ( عضواً من بٌنهم  139أصبح عدد أعضاء مجلس النواب )مقعداً للكوتا  15

 النسابٌة .

 2-  ٌمتلك كل إلؽاء قانون الصوت الواحد واعتماد القابمة النسبٌة المفتوحة ، بحٌث

 ناخب عدداً من األصوات ٌساوي عدد المقاعد المخصصة لدابرته االنتخابٌة . 

 م من أجل اإلشراؾ على 2912تؤسست عام     رؼش٠ف اذل١ئخ ادلغزمٍخ ٌالٔزخبة

االنتخابات النٌابٌة وإدارتها فً كل مراحلها واالشراؾ على أي انتخابات أخرى 

 ٌقررها مجلس الوزراء .  

 تخصٌص نسبة أو عدد محدد من مقاعد الهٌبات المنتخبة  اٌىٛرب إٌغبئ١خ   

أة األردنٌة فً مواقع والمجالس النٌابٌة والبلدٌة للنساء وذلك لضمان تمثٌل  المر

 التشرٌع وصتع القرار . 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أٔزٙٝ ؽشح اٌفقً اٌضبٟٔ ِغ دً األعئٍخ .
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 ط: أوًّ اخلو اٌضِٕٟ ا٢رٟ ٚفك ِب ٠ٕبعجٗ ِٓ األدذاس اٌٛاسدح يف اٌذسط : 

 1989َ 1985َ 1984َ اٌؼبَ
احلذس 

: 
اجملٍظ ا١ٌٕبثٟ 

 اٌؼبؽش
االسرجبه ِغ فه 

 فٍغيني
ػٛدح احل١بح ا١ٌٕبث١خ ػبَ 

1989َ 
 

 ِالدظخ : ثبلٟ األعئٍخ ٚسد إجبثزٙب أصٕبء اٌؾشح .

 

 

 

 

بدأت الحٌاة الحزبٌة فً األردن منذ عهد االمارة عندما تؤسس حزب االستقالل  ادلمذِخ :    

م وانضم إلٌه بعض الزعماء الوطنٌٌن فً 1020أردنٌة فً عام  الذي شكل أول حكومة

 األردن .

بدأت األحزاب فً األردن بصبؽة قومٌة تدعو إلى قٌام الوحدة العربٌة ، ورفض وعد بلفور  2

والهجرة الٌهودٌة إلى فلسطٌن ، ثم ظهرت األحزاب ذات الصٌؽة الوطنٌة ، التً كان من أبرز 

مطالبها آنذاك حصول األردن على االستقالل وإنهاء االنتداب البرٌطانً ومن األحزاب التً 

األردنٌون فً عهد االمارة حزب االستقالل وحزب الشعب األردنً وحزب اللجنة شكلها 

 التنفٌذٌة للمإتمر الوطنً األردنً . 

 ط: ثني ِيبٌت األدضاة اٌغ١بع١خ يف األسدْ لجً االعزمالي ؟ 

 حصول األردن على االستقالل  -1

 .وإنهاء االنتداب البرٌطانً  -2

 جً االعزمالي ؟ ل يف األسدْ   ط: عُ االدضاة اٌزٟ رؾىٍذ

حزب االستقالل   )    من األحزاب التً شكلها األردنٌون فً عهد االمارة     اجلٛاة 

 (( .وحزب الشعب األردنً وحزب اللجنة التنفٌذٌة للمإتمر الوطنً األردنً .

 اٌفقـــً اٌضبٌش : احل١بح احلضث١خ يف األسدْ : 
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 َ ( .1957ــــ  1946أٚالً :  ريٛس احل١بح احلضث١خ ثني ػبِٟ ) 

م ووحدة 1046   نشطت الحٌاة الحزبٌة فً األردن  على أثر االستقالل عام ادلمذِخ 

م الذي سمح بتشكٌل األحزاب السٌاسٌة 1052م وإصدار دستور عام 1059الضفتٌن عام 

والجمعٌات التً شاركت بدور فاعل فً المإسسات الحكومٌة والبرلمانٌة مثل حكومة سلٌمان 

) الفكري ( فً  األٌدٌولوجًوازداد النشاط الحزبً م ( 1055ـــ  1056النابلسً عامً ) 

 تلك المدة .

 ط: ِب اٌؼٛاًِ  اٌزٟ أدد إىل ٔؾبه األدضاة يف األسدْ ؟  

 م1059م ووحدة الضفتٌن عام 1046أثر االستقالل عام   ( أ
م الذي سمح بتشكٌل األحزاب السٌاسٌة والجمعٌات التً 1052وإصدار دستور عام   ( ب

المإسسات الحكومٌة والبرلمانٌة مثل حكومة سلٌمان   شاركت بدور فاعل فً

م ( وازداد النشاط الحزبً األٌدٌولوجً ) الفكري 1055ـــ  1056النابلسً عامً ) 

 ( فً تلك المدة .

  هذه األحزاب الشروط التً أقرها الدستور والقوانٌن الناظمة  بعض إال أن مخالفة

قتصادٌة إقلٌمٌاً ودولٌاً أدى إلى إعالن للعمل الحزبً وتوتر األوضاع السٌاسٌة واال

األحكام العرفٌة وإٌقاؾ النشاط الحزبً للحفاظ على أمن الوطن وسالمته ، باستثناء 

ٌرٌة خاعة االخوان المسلمٌن التً طلت تعمل طٌلة هذه المدة بحكم أنها جمعٌة مج

ن حتى عام اجتماعٌة ولٌست حزباً سٌاسٌاً ، وبقً النشاط الحزبً محدوداً فً األرد

 م . 1020

  ط: ِب أعجبة إ٠مبف إٌؾبه احلضثٟ يف األسدْ ؟ 

  هذه األحزاب الشروط التً أقرها الدستور والقوانٌن الناظمة للعمل  بعض مخالفة

 .الحزبً

  وتوتر األوضاع السٌاسٌة واالقتصادٌة إقلٌمٌاً ودولٌاً أدى إلى إعالن األحكام العرفٌة

 .على أمن الوطن وسالمته ،وإٌقاؾ النشاط الحزبً للحفاظ 

  مجموعة من القوانٌن تلجؤ إلٌها الدولة فً حالة     رؼش٠ف األدىبَ اٌؼشف١خ

حتى تزول الظروؾ الطاربة ، وتمنح فٌها  الطوارئاألزمات ، وتعلن فٌها حالة 

 فً البالد .  واالستقراراألمن  ٌستتبالسلطة التنفٌذٌة صالحٌات واسعة حتى 

 َ :1989ِشدٍخ اٌؼٛدح  إىل احل١بح احلضث١خ ِٕز ػبَ    صب١ًٔب :

 َ ؟1989ط: ثني أعجبة  ػٛدح إٌؾبه احلضثٟ يف األسدْ ػبَ 
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ألنها شهدت إعادة انطالق    تسمى هذه المرحلة مرحلة التحول الدٌمقراطً   اجلٛاة  

األحزاب السٌاسٌة الحٌاة الحزبٌة من جدٌد وإجراء االنتخابات النٌابٌة التً سمحت ألعضاء 

م وشاركت بها مختلؾ األطٌاؾ الحزبٌة 1020التً جرت عام  بالترشح لالنتخابات

 وكان من أبرز مظاهر هذه المرحلة ما ٌؤتً   والسٌاسٌة 

 َ : 1991فذٚس ادل١ضبق اٌٛىٕٟ ػبَ  -1

اإلطار الذي ٌتضمن المبادئ العامة الناظمة للعمل السٌاسً    هو    ادل١ضبق اٌٛىٕٟ  

التً تتفق علٌها القوى السٌاسٌة وفبات المجتمع األردنً المختلفة ، وسعى المٌثاق الوطنً 

التً إلى توسٌخ النهج الدٌمقراطً وتحقٌق التعددٌة السٌاسٌة عن طرٌق االلتزام بالمبادئ 

 أقرها المٌثاق .

 َ ؟ 1991ط: ثني ِجبدئ ادل١ضبق اٌٛىٕٟ ػبَ 
 احترام قواعد العمل الدٌمقراطً فً السلوك العام للتنظٌمات واألحزاب السٌاسٌة. -1

 السماح لألحزاب باستبناؾ عملها والمشاركة باالنتخابات وترخٌص أحزاب جدٌدة. -2

 ترسٌخ قٌم التسامح والموضوعٌة واحترام معتقدات اتآخرٌن. -3

ألساسٌة للمواطنٌن جمٌعاً بما ٌكفل التعبٌر عن حرٌة الرأي فً إطار ضمان الحرٌات ا -4

 الدستور، وتحقٌق العدالة والمساواة وتكافإ الفرص بٌن المواطنٌن.

 الحفاظ على الصفة المدنٌة والدٌمقراطٌة للدولة .  -5

 َ 1992فذٚس لبْٔٛ األدضاة ػبَ  -2

 ولة ، لذا صدر قانون األحزاب تعد األحزاب السٌاسٌة من مظاهر الحٌاة الدٌمقراطٌة للد

م الذي تناول تنظٌم مختلؾ أوجه الحٌاة السٌاسٌة والحزبٌة ، ما خلق 1002األردنً عام 

توجهاً لدى السٌاسٌٌن إنشاء أحزاب سٌاسٌة مثلت االتجاهات السٌاسٌة القومٌة والوطنٌة 

 واألٌدولوجٌة كافة .

 3-  : إىالق احلش٠بد اٌؼبِخ 

  رفٌة المقٌدة للحرٌات والسماح بإصدار العدٌد من الصحؾ إلؽاء األحكام العــ

 والمجالت والمطبوعات المتخصصة .

 4-  : رؼذ٠ً لبْٔٛ األدضاة 

المإسسٌٌن م ومن أهم ما جاء فٌه أال ٌقل عدد 2995عدل قانون األحزاب عام ــ 

 للحزب عن 

م عدل القانون لٌصبح عدد المإسسٌن للحزب ) 2915( عضواً وفً عام  599)  

 ( عضواً بهدؾ    تشجٌع المشاركة الحزبٌة .  159

ػنٛ دغت لبْٔٛ األدضاة   150ط: ثني أعجبة  : ختف١ل  ػذد ادلؤعغني ٌٍذضة إىل  
 َ : 2015ٌؼبَ 
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 بهدؾ    تشجٌع المشاركة الحزبٌة . اجلٛاة : 

م / الحزب بؤنه تنظٌم 1002   عرؾ  قانون األحزاب األردنً لعام  رؼش٠ف احلضة

سٌاسً ٌتؤلؾ من جماعة من األردنٌٌن وفقاً للدستور وأحكام القانون بقصد المشاركة 

فً الحٌاة السٌاسٌة وتحقٌق أهداؾ محددة تتعلق بالشإون السٌاسٌة  واالقتصادٌة 

   وٌعمل بوسابل سلمٌة ومشروعة  واالجتماعٌة 

 ٙٝ ؽشح اٌٛدذح اخلبِغخ ِغ دً مج١غ األعئٍخ (((((((ٔزا
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 المؤددة العدكرية واألجكزة األمنية في األردن 

 الوحدة
 

6 
 أوراق رمل 

 الفصل الثاني 

 ) ذرح وحل أدئلة( 
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 الفصــــل األول :   التطور التاريخي للقوات المدلحة األردنية ) الجيش العربي ( 

الجٌش العربً  الركٌزة األساسٌة فً نشؤة   -تمثل القوات المسلحة األردنٌة   ــــ  

الدولة األردنٌة وتطورها عبر مراحل تارٌخها الحدٌث والمعاصر وقد مر الجٌش العربً 

 همة وهً   األردنً بمراحل تطور م

 

 :             املرحلة األوىل :   )          
ً
 م ( 1291 –م 1291أوال

   : م من رجال الثورة 1021تشكلت نواة الجٌش العربً األردنً عام املقدمة

العربٌة الكبرى الذٌن جاإوا مع األمٌر عبد هللا بن الحسٌن إلى شرق األردن وكان 

إنشاء إمارة شرق األردن ٌتطلب وجود  جٌش لحماٌة أرضها وشعبها ، وقد جاءت 

 تشكٌالت الجٌش األولى على النحو اتآتً   

     اٌمٛح اٌؼشث١خ -1

وهً القوة التً جاءت مع األمٌر عبد هللا بن الحسٌن من الحجاز إلى معان  

 ( جندٌاً . 259( ضابطاً و )  25وتكونت آنذاك من ) 

    لٛح األِٓ اٌؼبَ -2

 كانت مهمتها حفظ األمن وتكونت من قوات الدرك الثابتة وقوة الهجانة . 

 اٌمٛح اٌغ١بسح :  -3

 (    فرداً . 559تكونت من سراٌا فرسان ومشاة بلػ عدد أفرادها ) 

ـــ ومن أبرز التطورات التً مر بها الجٌش العربً األردنً فً هذه المرحلة ما 

 ٌؤتً   

 م .1023إلؽاء قوة األمن العام ، وإلحاقها بالقوة السٌارة عام  ( أ

والذي كان  م ،1023طالق أسم الجٌش العربً على جٌش اإلمارة عام ‘ ( ب

عناصر عربٌة متعددة ، لٌكون جٌشاً لكل العرب ٌدافع عن قضاٌاهم مكوناً من 

 وال ٌزال ٌحمل هذا االسم إلى الٌوم . 

 ج ( تشكٌل قوة الحدود وتحوٌلها إلى قوة البادٌة .

 د( تشكٌل سالح الجو األردنً وسالح المدفعٌة . 

 

 َ (1966 ---َ 1953صب١ٔــــًب :  ادلشدٍخ اٌضب١ٔخ ) 

   شهدت سنوات هذه المرحلة تطورات مهمة فً القوات المسلحة األردنٌة  ادلمذِخ 

الجٌش العربً جاء فً مقدمتها القرار التارٌخً بتعرٌب قٌادة الجٌش ) فً األول من آذار  –

م (  فقد شؽل الضباط االنجلٌز فً الجٌش العربً األردنً بعض المناصب المهمة 1056عام 

م 1056فً القٌادة العامة وقٌادة التشكٌالت ، حٌث بلػ عدد هإالء الضباط مع حلول عام 
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بطاً بقٌادة الضابط ) جون كلوب ( القابد العام للجٌش ، وقد حالت هذه القٌادة أربع وستٌن ضا

هذا ما عبر عنه الملك الحسٌن بن المختصة لبرٌطانٌا دون أي تطوٌر للجٌش  األردنً ، و

 طالل فً مذكراته .

))) على الرؼم من أن كلوب كان القابد العام لجٌشً ، فلم ٌكن فً مقدوره أن ٌنسى إخالصه  

 ووالءه إلنجلترا هذا الوضع ٌفسر سٌطرة فً ما ٌختص   بشإوننا العسكرٌة ((

  جاء القرار التارٌخً الجريء للملك الحسٌن بإنهاء خدمات قابد الجٌش كلوب وكبار

م لتبدأ مرحلة جدٌدة فً تارٌخ القوات المسلحة 1056/ آذار / 1القادة االنجلٌز فً 

 ومٌة التً أنشًء ألجلها . األردنٌة ولٌإدي مهمته الوطنٌة والق

 ط/ ِىت مت رؼش٠ت ل١بدح اجل١ؼ ؟ 
 م .1056/ آذار عام 1الجواب     

جريء للملك الحسٌن بن طالل قرار تارٌخً    : رؼش٠ت ل١بدح اجل١ؼ  األسدٟٔ :

م 1056/آذار عام 1بإنهاء خدمات قابد الجٌش ) كلوب ( وكبار القادة االنجلٌز فً 

لتبدأ مرحلة جدٌدة  فً تارٌخ القوات المسلحة األردنٌة ولٌإدي مهمته الوطنٌة 

 والقومٌة التً أنشًء من أجلها . 

  من خطاب الملك الحسٌن بن طالل فً إعالن قرار تعرٌب قٌادة الجٌش األردنً  إٌـ :

 )) أٌها الضباط والجنود البواسل   

 أحٌٌكم أٌنما كنتم وحٌثما وجدتم ضباطاً وحراساً وجنوداً وبعد   

الضرورٌة فلقد رأٌنا نفعاً لجٌشنا وخدمة لبالدنا ووطننا أن نجري بعضاً من االجراءات 

ب الجٌش ، فنفذناها متوكلٌن على هللا العلً القدٌر ومتوخٌن مصلحة أمتنا فً مناص

 وإعالء كلمتها ، وأننً آمل فٌكم كما هو عهدي بكم الطاعة والنظام .

وأنت أٌها الشعب األردنً هنٌباً لك بجٌشك المظفر الذي وهب نفسه فً سبٌل الوطن ، 

روح التضحٌة والفداء ومتوسماً   ونذر روحه لدفع العادٌات عنه مستمداً من تارٌخنا

 نهج األلً فً جعل كلمة هللا هً العلٌا ، ) إن ٌنصركم هللا فال ؼالب لكم (( . 

  اتخذ مجلس الوزراء قراره بتنفٌذ الرؼبة الملكٌة السامٌة بإنهاء خدمات القابد العام

 للجٌش ) جون كلوب ( وتعٌٌن اللواء راضً عناب ربٌساً لألركان .

 الجٌش العربً فً هذه المرحلة جملة من  –لقوات المسلحة األردنٌة وقد شهدت ا

 التطورات منها   

م ، وخروج القوات البرٌطانٌة من 1055إلؽاء المعاهدة األردنٌة البرٌطانٌة عام  -1

 األردن . 

 زٌادة أعداد المنتسبٌن للجٌش من ضباط وجنود فً هذه المدة على النحو اتآتً    -2

  29،999لضباط والجنود م      عدد ا1053عام  

  25،999م    عدد الضباط والجنود  1056عام  

  55،999   م  عدد الضباط والجنود 1065عام 
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تشكٌل العدٌد من الفرق واأللوٌة والكتابب الجدٌدة فً الجٌش مثل ألوٌة الحرس  -3

الملكً وسالح الدروع الملكً ، وكتابب المدفعٌة وألوٌة جدٌدة للمشاة مثل ) لواء 

اإلمام علً بن أبً طالب ( لواء القادسٌة لواء حطٌن ، لواء خالد بن الولٌد ، 

 لواء الٌرموك . 

اجل١ؼ  –أ٠ٌٛخ جذ٠ذح أٔؾئذ يف اٌمٛاد ادلغٍذخ األسد١ٔخ ط:  ٘بد أِضٍخ ػٍٝ 
 َ ؟ 1965اٌؼشثٟ ػبَ 

ألوٌة الحرس الملكً وسالح الدروع الملكً ، وكتابب المدفعٌة وألوٌة     اجلٛاة 

جدٌدة للمشاة مثل ) لواء اإلمام علً بن أبً طالب ( لواء القادسٌة لواء حطٌن ، لواء 

 خالد بن الولٌد ، لواء الٌرموك . 

 َ (1976 ---َ 1967صبٌضًب  ادلشدٍخ اٌضبٌضخ ) 

   شهد األردن فً هذه المرحلة تحدٌات سٌاسٌة وعسكرٌة ناتجة عن الصراع  ادلمذِخ

الجٌش العربً عدداً من  –العربً اإلسرابٌلً ، حٌث خاضت القوات المسلحة األردنٌة 

 الحروب أثرت بصورة كبٌرة فً تطوره وهً    

 َ : 1967دشة دض٠شاْ ػبَ  -1

لحته ، واحتلت إسرابٌل الضفة ـــ فقد فٌها الجٌش العربً األردنً الكثٌر من أس

 الؽربٌة .

 َ .1968دشة اٌىشاِخ ػبَ  -2

 ــ حقق فٌها الجٌش العربً األردنً أول انتصار عربً على جٌش العدو اإلسرابٌلً .  

    1973َدشة رؾش٠ٓ ) سِنبْ ( ػبَ   -3

 ــ شارك فٌها الجٌش العربً األردنً بالقتال على الجبهة السورٌة .  

  أدت هذه التحدٌات إلى إعادة النظر فً تنظٌم الجٌش وتدرٌبه وتسلٌحه ، فشهدت هذه

 المرحلة تطورات عدة من أهمها   

 ط: ِب اٌزيٛساد اٌزٟ ؽٙذ٘ب اجل١ؼ اٌؼشثٟ األسدٟٔ يف ادلشدٍخ اٌضبٌضخ ؟ 
تشكٌل القوات الخاصة للقٌام بمهام االستطالع ومكافحة اإلرهاب واستهداؾ  -1

 كرٌة وإعاقة تقدمها .األرتال العس

تنظٌم الجٌش على أساس الفرق ، حٌث أصبحت كل فرقة تضم مختلؾ وحدات   -2

 المناورة وأسلحة االسناد والخدمات .

 تطوٌر منظومة الدفاع الجوي ، وتشكٌل مدٌرٌة الدفاع الجوي المٌدانً . -3
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 إنشاء المركز الجؽرافً الملكً . -4

 ومن مظاهر هذه المشاركة   ة مشاركة المرأة األردنٌة فً القوات المسلح -5

تؤسٌس كلٌة األمٌرة منى للتمرٌض ، لرفد الخدمات الطبٌة فً القوات  ( أ

 المسلحة بالممرضات المإهالت ( .

 تجنٌد عدد من النساء الجامعٌات األردنٌات للعمل إدارٌات فً القوات المسلحة  ( ب

 

 ط: أروش ِظب٘ش ِؾبسوخ ادلشأح األسد١ٔخ يف اٌمٛاد ادلغٍذخ ؟ 
تؤسٌس كلٌة األمٌرة منى للتمرٌض ، لرفد الخدمات الطبٌة فً القوات  ( أ

 المسلحة بالممرضات المإهالت ( .

 تجنٌد عدد من النساء الجامعٌات األردنٌات للعمل إدارٌات فً القوات المسلحة  ( ب

 –َ 1967ط: ػذد صالصخ دشٚة خبمٙب اجل١ؼ اٌؼشثٟ األسدٟٔ ثني ػبِٟ 
1973َ . ) 

 م .6510حرب حزٌران عام  -1

 م .1062حرب الكرامة عام  -2

 م . 1053حرب تشرٌن ) رمضان ( عام  -3

 ط: دذد ربس٠خ األدذاس األر١خ : 
 َ .7551إٌغبء اٌّؼب٘ذح األسد١ٔخ اٌجش٠طب١ٔخ    :    ػبَ  -1

 َ . 7561ِؼشوخ اٌىشاِخ     ػبَ  -2

 ط: ثني أعجبة رأع١ظ و١ٍخ األِريح ِىن ٌٍزّش٠ل :
 .  الطبٌة فً القوات المسلحة بالممرضات المإهالت     لرفد الخدمات اجلــــٛاة 

 

 َ (1999 ----َ 1977ساثؼــــًب :  ادلشدخ اٌشاثؼخ :  ) 
 –هذه المرحلة بتطورات ملحوظة للقوات المسلحة األردنٌة تمٌزت     ادلمذِخ

 الجٌش العربً من حٌث التسلٌح والتدرٌب ومن أبرز مظاهر هذا التطور   

اجل١ؼ اٌؼشثٟ ثني  –ط: أروش أسثؼخ ِٓ ِظب٘ش ريٛس اٌمٛاد ادلغٍذخ األسد١ٔخ        
 َ ؟1999 –َ 1977ػبَ 

 إنشاء جامعة مإته ) الجناح العسكري ( والعدٌد من الكلٌات العسكرٌة . -1

 إنشاء مدٌرٌة الحرب اإللكترونٌة .  -2

صدور قانون خدمة العلم الذي ٌنص على إلحاق الذكور ممن بلؽوا سن الثامنة عشر فً  -3

 التدرٌب العسكري مدة عامٌن .

 تطوٌر قوة خفر السواحل الملكً ى، وتؽٌٌر المسمى إلى القوة البحرٌة الملكٌة . -4

 تطوٌر سالح الجو الملكً ورفده بؤحدث الطابرات المقاتلة وطابرات النقل .  -5
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 . ( فً القوات المسلحةالعسكرٌة ، ) لمتابعة شإون المرأة  دارة شإون المرأة إ س تؤسٌ -6

المشاركة فً قوات حفظ السالم الدولٌة ) نظراً إلى ما حظٌت به القوات المسلحة األردنٌة  -7

( وقد أنشًء معهد  من سمعة دولٌة طٌبة ، وإشادة بشجاعة الجندي األردنً وانضباطه 

 ه الؽاٌة .تدرٌب عملٌات السالم لهذ

إنشاء صرح الشهٌد ) تخلٌداً لذكرى شهداء الجٌش العربً األردنً ، ولٌكون متحفاً وطنٌاً  -8

 القوات المسلحة األردنٌة ( .  وإنجازاتلحدٌث ااألردن   ٌسجل تارٌخ

 ط: فغش أٚ أػو أعجبة ِب ٠ٍٟ : 
 إٔؾبء فشح اٌؾ١ٙذ  ( أ

 . تخلٌداً لذكرى شهداء الجٌش العربً األردنً ، -1

القوات المسلحة  وإنجازاتلحدٌث األردن ا  ولٌكون متحفاً وطنٌاً ٌسجل تارٌخ  -2

 . األردنٌة

  اجل١ؼ اٌؼشثٟ يف لٛاد دفظ اٌغالَ  –ثني أعجبة ِؾبسوخ اٌمٛاد ادلغٍذخ األسد١ٔخ    ( ة

 نظراً إلى ما حظٌت به القوات المسلحة األردنٌة من سمعة دولٌة طٌبة ،  (1

 .  وإشادة بشجاعة الجندي األردنً وانضباطه   (2

 ط( ثني أعجبة رأعٟ إداسح ؽؤْٚ ادلشأح اٌؼغىش٠خ .
 .  فً القوات المسلحة    لمتابعة شإون المرأة اجلــــٛاة 

ٌنص على إلحاق الذكور ممن بلؽوا سن الثامنة عشر فً    قانون ا لبْٔٛ خذِخ اٌؼٍُ -9

 التدرٌب العسكري مدة عامٌن .

 حزٝ ا٢ْ ((  ----َ 1999خبِغــــب ً ن ادلشدٍخ اخلبِغخ : ) 

الجٌش العربً فً هذه المرحلة باهتمام بالػ  –حظٌت القوات المسلحة األردنٌة   :ادلمذِخ 

من الملك عبد هللا الثانً ابن الحسٌن ، فقد كان أحد أفراده وقابداً للقوات الخاصة ، وهو 

 األكثر دراٌة بحاجات الجٌش وتطلعاته المستقبلٌة ، لذا فقد شهدت هذه المرحلة ما ٌؤتً   

 دىت ا٢ْ (  -1999َد اٌزٟ ؽٙذرٙب ادلشدٍخ اخلبِغخ  ) ط: أروش اٌزيٛسا
م ) لتصنٌع المعدات 1000تؤسٌس مركز الملك عبد هللا الثانً للتصمٌم والتطوٌر عام  -1

 المدنٌة والعسكرٌة ( .

 إعادة تنظٌم القوات المسلحة من نظام الفرق إلى نظام المناطق العسكرٌة . -2

وحدث السالح بإدخال طابرات واعد العسكرٌة استمرار سالح الجو فً العمل بنظام الق -3

 نقل وقتال حدٌثة .

 إنشاء مركز إدارة األزمات للتعامل مع األزمات المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة . -4

استحداث نظام النقل اإلداري لتؤمٌن تنقالت أفراد القوات المسلحة بوساطة أسطول  -5

 حدٌث ومتطور . 

 مسلحة جمٌعها لمواكبة التطور اإللكترونً . إدخال الحواسٌب إلى وحدات القوات ال -6
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   هو مإسسة عسكرٌة تؤسست  ِشوض ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٟٔ ٌٍزق١ُّ ٚاٌزي٠ٛش

م تعمل فً مجال التصمٌم والتطوٌر وتصنٌع النماذج األولٌة من المعدات 1000عام 

 المدنٌة والعسكرٌة ، لتلبٌة احتٌاجات القوات المسلحة والسوق التصدٌرٌة . 

 ِشوض ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٟٔ ٌٍزق١ُّ ٚاٌزي٠ٛش ط: ثني أعجبة أٔؾبء

لتلبٌة احتٌاجات القوات المسلحة والسوق التصدٌرٌة   من معدات مدنٌة الجواب     

 وعسكرٌة . 

 ط: ػًٍ : إدخبي احلٛاع١ت إىل ٚدذاد اٌمٛاد ادلغٍذخ مج١ؼٙب
 رونً .                  لمواكبة التطور اإللكتالجــــواب 

 

قوات عسكرٌة خاصة تقوم بمهام االستطالع ومكافحة االرهاب :    اٌمٛاد اخلبفخ

 واستهداؾ االرتال العسكرٌة وإعاقة تقدمها . 

 

 

 

 

 

لم ٌقتصر الجٌش العربً األردنً فً أدواره ومهامه على الدور العسكري    ة :  المقدم

المتمثل بالدفاع عن حدود الوطن وصد العدوان عنه ، وما حققه من دور قومً بالوقوؾ إلى 

جانب األشقاء العرب فً أزماتهم بل تعدى ذلك إلى الدور التنموي المتمثل بدفع حركة التنمٌة 

رٌع االقتصادٌة والبٌبٌة التحتٌة ، ولم ٌؽفل دوره اإلنسانً على والمشاركة فً تنفٌذ المشا

 المستوى العالمً فكان له النصٌب الوافر بشهادة القاصً والدانً .  

 ط: ِب اٌذٚس اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اجل١ؼ اٌؼشثٟ األسدٟٔ ؟ 

 اجل١ؼ اٌؼشثٟ  –أٚالً :   اٌذٚس اٌزّٕٛٞ ٌٍمٛاد ادلغٍذخ األسد١ٔخ 

الجٌش العربً  بدورها التنموي بالمشاركة فً تخطٌط  –المسلحة األردنٌة تقوم القوات ـــ 

 :  العدٌد من المشارٌع التنموٌة وتنفٌذها ، ومن أبرز المجاالت هذه المشاركة

 :   رلبي اٌمٜٛ اٌجؾش٠خ   (1

الجٌش العربً فً مختلؾ تشكٌالتها  –ــ تستوعب القوات المسلحة األردنٌة 

ن للقٌام بتنفٌذ مهامها فً الحرب والسلم ، وذلك بحكم مبات اتآالؾ من األردنٌٌ

المسإولٌات الكبٌرة الملقاة على عاتقها ، حٌث تتولى تعلٌم من ٌنضم إلى 

 صفوفها ضباطاً وأفراداً وتدرٌبهم على خطط وبرامج تؤسٌسٌة متمٌزة . 

 الجيش العربي  –الفصـل الثاني :  الدور التنموي واالنداني للقوات المدلحة األردنية 
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 رلبي اٌزؼ١ٍُ ٚاٌضمبفخ :  (2

العسكرٌة ومعهد اللؽات فً تقدٌم الخدمات التعلٌمٌة ــ تسهم مدٌرٌة التعلٌم والثقافة 

 المجانً فًوالثقافٌة لشرٌحة كبٌرة من المجتمع األردنً عن طرٌق / توفٌر التعلٌم 

مدارس التعلٌم والثقافة العسكرٌة المنتشرة فً محافظات المملكة . وتوفٌر التعلٌم 

ت المسلحة .واألجهزة األمنٌة . الجامعً ألبناء العاملٌن والمتقاعدٌن والشهداء فً القوا

والمشاركة فً إعداد البحوث العلمٌة والمشروعات الصناعٌة المشتركة مع الجامعات 

األردنٌة والمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجٌا كمشروع طاقة الرٌاح بالتعاون مع الجمعٌة 

 العلمٌة الملكٌة . 

 ١ٍّٟ ٚاٌضمبيف ؟ ط: ٚمخ دٚس اٌمٛاد ادلغٍذخ األسد١ٔخ يف اجملبي اٌزؼ
توفٌر التعلٌم المجانً  فً مدارس التعلٌم والثقافة العسكرٌة المنتشرة فً محافظات  ( أ

 المملكة . 

توفٌر التعلٌم الجامعً ألبناء العاملٌن والمتقاعدٌن والشهداء فً القوات المسلحة   ( ب

 .واألجهزة األمنٌة . 

المشاركة فً إعداد البحوث العلمٌة والمشروعات الصناعٌة المشتركة مع الجامعات  ( ج

األردنٌة والمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجٌا كمشروع طاقة الرٌاح بالتعاون مع الجمعٌة 

 العلمٌة الملكٌة . 

 اجملبي اٌقٕبػٟ :  -3

ً فً المملكة عن الجٌش العربً القطاع  الصناع –ـــ تدعم القوات المسلحة األردنٌة 

 طرٌق ما ٌؤتً   

 اجل١ؼ اٌؼشثٟ يف اجملبي اٌقٕبػٟ :  –ط: ثني إعٙبِبد اٌمٛاد ادلغٍذخ األسد١ٔخ 
تقدٌم الخدمات الفنٌة لصٌانة األجهزة والمعدات فً المصانع عن طرٌق المشاؼل  ( أ

 والمختبرات التابعة للقوات المسلحة .

 ومصنع األوكسجٌن واألثاث وؼٌره . الدهاناتإنشاء العدٌد من المصانع مثل / مصنع  ( ب

ج (  المشاركة فً المعارض الصناعٌة التً تقام داخل األردن وخارجه مثل / معرض 

 أٌدكس وسوفكس وؼٌرها . 

 (   اجملبي اٌقذٟ : 4

الجٌش العربً فً تقدٌم الرعاٌة الطبٌة عن طرٌق     –ــ  تسهم القوات المسلحة األردنٌة 

مدٌرٌة الخدمات الطبٌة الملكٌة ، حٌث تعالج عدداً كبٌراً من سكان المملكة ورعاٌا الدول 

والصدٌقة فً مستشفٌات الخدمات الطبٌة ، وفً مقدمتها مدٌنة الحسٌن الطبٌة  الشقٌقة

 ملكة كافة . فً عمان ، والمستشفٌات العسكرٌة فً محافظات الم
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 رلبي اٌضساػخ ٚاٌشٞ :  : ( 5

الجٌش العربً عن طرٌق سالح الهندسة الملكً  –ـــ تعمل القوات المسلحة األردنٌة 

 وبالتعاون مع الوزارات المختصة على تنفٌذ العدٌد من المشارٌع الزراعٌة والمابٌة ومنها 

 اجل١ؼ اٌؼشثٟ يف رلبي اٌضساػخ ٚاٌشٞ   –ط: ثني إعٙبِبد اٌمٛاد ادلغٍذخ األسد١ٔخ 

 أ ( إنشاء السدود الترابٌة فً البادٌة األردنٌة .

 ب ( استصالح األراضً الزراعٌة .

 ج ( شق الطرق الزراعٌة . 

 ( رلبي االٔمبر ٚاإلخالء :  6

الجٌش العربً فً عملٌات اإلخالء واالنقاذ فً  –ـــ تشارك القوات المسلحة األردنٌة 

 الظروؾ االستثنابٌة عن طرٌق ما ٌؤتً    

 ط: ثني ِٙبَ اٌمٛاد ادلغٍذخ يف رلبي االٔمبر ٚاالخالء 

ط: ثني اٌذٚس اإلٔغبٟٔ اٌزٞ ٠مَٛ ثٗ اجل١ؼ اٌؼشثٟ األسدٟٔ يف رلبي االٔمبر 
 ٚاإلخالء  ) ٔفظ  اإلجبثخ ( 

 األنقاض والثلوج وإخالبها من األلٌات . أ ( فتح الطرق بإزالة

 ب ( البحث والتحري واالنقاذ  فً حاالت الؽرق عن طرٌق القوة البحرٌة الملكٌة . 

 ( رلبي اخلشائو ٚادلغبدخ اجل٠ٛخ : 7

 ط: ِب ادلمقٛد ثبدلشوض اجلغشايف  ادلٍىٟ ؟

الخرابط الجواب   ـــ المركز الجؽرافً الملكً هو الجهة المسإولة عن إصدار   

 والمستندات . 

 ( رلبي اٌجٕبء ٚاٌزؼّري :  8

الجٌش العربً فً مجال البناء والتعمٌر عن طرٌق /  –ـــ تسهم القوات المسلحة األردنٌة 

إنشاء المبانً الحكومٌة والمبانً السكنٌة لمنتسبً القوات المسلحة ومنح القروض 

 اإلسكانٌة لمنتسبً القوات المسلحة وإقامة السدود . 
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 اجل١ؼ اٌؼشثٟ  –صب١ًٔب : اٌذٚس االٔغبٟٔ ٌٍمٛاد ادلغٍذخ األسد١ٔخ 

السالم  حفظأسهم األردن بقٌادته وقواته المسلحة وأجهزته األمنٌة فً مهام ادلمذِخ : 

من المكانة الدولٌة التً ٌتمتع بها ، وانعكاساً لرسالته وإٌمانه بالدور  انطالقاالدولٌة ) 

اإلنسانً النبٌل للجٌش العربً الذي أصبح نموذجاً فً العطاء الذي تجاوز حدود الوطن ، 

وكانت السمعة الطٌبة التً ٌتمتع بها القوات المسلحة من حٌث التدرٌب واالنضباط هً 

ة لها لتإدي دوراً إنسانٌاً فً مهام حفظ السالم الدولٌة ، وفً الدافع الختٌار األمم المتحد

مواقع شنى من العالم مثل ) هاٌتً وساحل العاج وسٌرالٌون وتٌمور الشرقٌة والبوسنة 

 والهرسك ( . 

الجٌش العربً فً مٌدان حفظ السالم العالمً  –ـــ وأسهم تواجد القوات المسلحة األردنٌة 

ة للجندي األردنً ، وقدرته على التعامل بصورة حضارٌة مع الصورة المشرف تعزٌزفً 

شعوب العالم المختلفة وثقافتها ، وأصبح الجٌش العربً األردنً ٌرفد الدول الصدٌقة 

بالمدربٌن المتخصصٌن المحترفٌن فً مجال عملٌات حفظ السالم واألمن  والشقٌقة

 الدولٌٌن .

غالَ اٌذ١ٌٚخ أ٘ذافًب ػذ٠ذح دتضٍذ ٚلذ دممذ ادلؾبسوخ األسد١ٔخ يف لٛاد دفظ اٌ
  مبب ٠أرٟ :

 اٌّغبػذح  ػٍٝ اٌزخف١ف   ِٓ ٠ٚالد اٌحشٚة ٚرمذ٠ُ اٌّغبػذح ٌّٓ ٠حزبج إ١ٌٙب . -7

 اٌؼب١١ٌّٓ.رأو١ذ سغجخ األسدْ فٟ ٔشش األِٓ ٚاٌغالَ  -2

 ثّىبٔزٗ ػٍٝ اٌغبحخ اٌذ١ٌٚخ . ٚاالسرمبء ثبألسدْ ػب١ٌّبً اٌزؼش٠ف  -3

رغ١١ش اٌّغزشف١بد اٌؼغىش٠خ إٌٝ إٌّبطك إٌّىٛثخ فٟ اٌؼبٌُ وبٌؼشاق ٚغضح  -4

   ٚأفغبٔغزبْ.

 

 

 )))))) تم ذرح الفصل الثاني مع حل األدئلة )))))))))))))))))
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ٌشكل األمن  واالستقرار أساس وجود  المجتمعات وتقدمها وأهم واجبات  المقدمة :  

الدولة تجاه مواطنٌها ، ، وقد كفلت الدولة األردنٌة حق الحٌاة للمواطن األردنً ، ولرعاٌا 

أرضها عن طرٌق األجهزة األمنٌة التً أخذت على عاتقها السهر لتوفٌر الدول المقٌمة على 

 .  نً والمقٌمٌن على األرض األردنٌةحٌاة كرٌمة للمواطن األرد

 أوال : األمن العام 

 كان حٌث ،  األردنًتشكٌل األمن العام  فً األردن بتؤسٌس الجٌش العربً  :  أرتبط  المقدمة

 .اصبح ٌتبع وزارة الداخلٌة  م 1052م ومنذ عام 1056جزءاً منه حتى فصل بٌنهم عام 

 ط: فغش ِب ٠أرٟ : 

 اٌؼبَ األسدٟٔ دتٛصجب ألجٙضح اٌؾشىخ اٌؼبدل١خــ ٠ؼذ جٙبص األِٓ 

  ٌعد جهاز األمن العام األردنً تموزجا ألجهزة الشرطة العالمٌة الرابدة   التً أخذت

 بالحسبان األبعاد الوقابٌة واإلنسانٌة واالجتماعٌة والحضارٌة للوظٌفة الشرطٌة  ، 

  ط: ِب ادلٙبَ اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب جٙبص األِٓ اٌؼبَ ؟ 

 واألموال.المحافظة على النظام واألسس وحماٌة األرواح واألعراض  -1

 منع الجرابم والعمل على اكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبٌها وتقدٌمهم للعدالة .  -2

 السجناء.اإلصالح والتؤهٌل وحراسة  إدارة مراكز -3

ؤدٌة لمعاونة السلطات العامة على ت الرسمٌة،واألنظمة واألوامر  تنفٌذ القوانٌن -4

 وظابفها وفق لحكام القانون .

 مراقبة النقل على الطرق وتنظٌمه .  -5

ـــ وطور جهاز األمن العام فلسفة العمل الشرطً  لتشمل المجاالت كافة ، لذلك أنشبت 

الشرطة المجتمعٌة القابمة على الشراكة بٌن رجل الشرطة والمجتمع المحلً لحل بعض 

 المشكالت .

لعام فً عهد الملك عبد هللا الثانً استحداث العدٌد من االدارات ــ وقد شهد جهاز األمن ا

والوحدات التابعة  لهذا الجهاز مثل   )  إدارة الشرطة البٌبٌة ، ووحدة أمن  وتشجٌع 

 أم  وإدارة شرطة األحداث ( .   أؾاالستثمار وإذاعة أمن 

 الفصـــل الثالث : األجكزة األمنية في األردن 
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 ط: فغش: إٔؾبء اٌؾشىخ اجملزّؼ١خ ؟
   حتى ٌكون  الشراكة بٌن رجل الشرطة والمجتمع المحلً لحل بعض  الجـــــواب   

 المشكالت .

ط: ػذد اإلداساد ٚاٌٛدذاد  اٌزبثؼخ جلٙبص األِٓ اٌؼبَ اٌزٟ اعزذذصذ يف 
 ػٙذ ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٟٔ .

)  إدارة الشرطة البٌبٌة ، ووحدة أمن  وتشجٌع االستثمار وإذاعة أمن أؾ اجلٛاة :    

 رة شرطة األحداث ( .  أم  وإدا

 

 صب١ًٔب : اٌذفبع ادلذٟٔ : 
م وقد حقق هذا الجهاز نقلة 1056تؤسس جهاز الدفاع المدنً فً عام ادلمذِخ : 

نوعٌة فً شتى مجاالت عمله  من حٌث تؤهٌل أفراد الجهاز للقٌام بواجباتهم وافتتاح 

 مراكز جدٌدة فً مختلؾ المناطق .

 فبع ادلذٟٔ ط: أروش ِٙبَ ) ٚاججبد (  اٌذ
الوقاٌة والسالمة  بإجراءاتحماٌة األرواح والممتلكات العامة وتوعٌة  المواطنٌن  -1

 ها . تالعامة ومتابع

عنها ، وإعداد أفراد  الناتجةالقٌام بعملٌات االطفاء واالنقاذ وحاالت اإلسعاؾ  -2

 مإهلٌن لهذه العملٌات .

 علٌها . توفٌر وسابل االنذار من الؽارات والكوارث وأدواته واإلشراؾ  -3

 والخاص.تدرٌب الفرق التطوعٌة على أعمال الدفاع المدنً من القطاعٌن العام  -4

 . المبانًالتؤكد من توافر شروط السالمة العامة فً  -5

 

 صبٌضًب :   دائشح ادلخبثشاد اٌؼبِخ : 
م وهً دابرة ذات صبؽة 1064المخابرات العامة عام     تؤسست دابرة ادلمذِخ 

عسكرٌة تسري على ضباطها وأفرادها  القوانٌن السارٌة على ضباط وأفراد القوات 

 الجٌش العربً . –المسلحة األردنٌة 

  ، تعد واحدة من أكثر الدوابر االستخبارٌة تمٌزاً واحترافٌة  على مستوى العالم

هامها فً مجال التعاون الدولً ، ودورها فً التصدي وتحظى بثقة كبٌرة عالمٌاً إلس

 لإلرهاب والتخرٌب .

  وتقوم المخابرات العامة بموجب قانونها بالمهام والعملٌات االستخبارٌة فً سبٌل أم

المملكة األردنٌة الهاشمٌة وسالمتها ، وباألعمال والمهام التً ٌكلفها بها ربٌس 

ال طابع السرٌة ومن أبرز  الواجبات والمهام الوزراء بؤوامر خطٌة وتحمل هذه األعم

 الوطنٌة التً تقوم بها دابرة المخابرات العامة ما ٌؤتً   
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 . ط:  ػذد ِٙبَ دائشح ادلخبثشاد اٌؼبِخ األسد١ٔخ 

 جمع المعلومات وتحلٌلها وتقدٌمها إلى صانع القرار السٌاسً. -1

مقاومة التخرٌب الفكري الذي ٌولد فعالً مادٌاً تخرٌبٌاً  ومحاربة أبه محاوالت  -2

 الختراق المجتمع األردنً . 

مقاومة التخرٌب المادي ومكافحة اإلرهاب بصوره كافة ، وتتبع األفراد  -3

 والجماعات التً تمارسه وضبط عناصرها ، وإحالتهم إلى القضاء .

 مكافحة التجسس. -4

 

خابرات العامة منذ تؤسٌسها فً حماٌة أم المملكة واحباط الكثٌر من ـــ  ونجحت الم

 المخططات االرهابٌة التً كانت تستهدؾ زعزعة أم الوطن واستقراره وتروٌع ابنابه .

ـــ وواكبت المخابرات العامة، المتؽٌرات والمستجدات الوطنٌة والعالمٌة وتتعامل فً 

ٌعات النافذة، وااللتزام التام بمعاٌٌر حقوق سبل تحقٌق مهامها، وفق القوانٌن والتشر

اإلنسان واحترام كرامة المواطن وحرٌته وٌقوم على تنفٌذ مهامها ضباط ٌختارون 

بعناٌة ووفق معاٌٌر الكفاءة والتؤهٌل العلمً. وضباطها جمٌعاً ٌحملون الدرجة 

متخصصة الجامعٌة األولى بالحد األدنى عالوة على كونهم ٌخضعون لدورات وعملٌات 

 لتؤهٌلهم تراعً جوانب العمل كافة ، وآلٌات التعامل وتنفٌذ الواجبات .

ـــ تإمن المخابرات العامة بؤن المواطن األردنً شرٌك أساسً فً حماٌة األمن 

واالستقرار الوطنً وتعتمد فً جانب كبٌر من عملها على وعً المواطنٌن وتعاونهم 

 وحرصهم على أمن المملكة . 

 

 لٛاد اٌذسن :ساثؼًب : 

 م للقٌام بالواجبات األمنٌة ،واالنسانٌة اتآتٌة   2992فً عام    شكلت قوات الدرك  ادلمذِخ

 ط: ٚمخ ٚاججبد  لٛاد اٌذسن ؟

 توفٌر البٌبة اتآمنة للمواطن األردنً . -1

 للدولة.حماٌة المإسسات والمصالح الحٌوٌة  -2

 لكة.مللمحماٌة الوفود الرسمٌة الزابرة  -3

 األمنة للمهرجانات والفعالٌات والنشاطات الفنٌة والرٌاضة . توفٌر المظلة -4

 الدبلوماسٌة.حراسة المنشآت والبعثات  -5

تقدٌم الخدمات للمواطنٌن المحتاجٌن عن طرٌق توزٌع المساعدات العٌنٌة المختلفة  -6

 بالتعاون مع المإسسات األخرى .

 والبلدٌة والنقابٌة .  العملٌة االنتخابٌة البرلمانٌة ال نجاحتوفٌر البٌبة األمنة  -7

 ))) أٔزٙٝ ؽشح اٌٛدذح اٌغبدعخ ِغ دً األعئٍخ ((((((((((((((((((
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 اٌفقً األٚي :  اٌضساػخ يف األسدْ . 

 اٌفقً اٌضبٟٔ : اٌقٕبػخ ٚاٌزجبسح يف األسدْ .

 اٌغ١بدخ يف األسدْ .  اٌفقً اٌضبٌش :

 

 الحياة االقتصادية في األردن 

الوحدة  
7 
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 اٌفقً األٚي : اٌضساػخ يف األسدْ :

  تسهم الزراعة فً توفٌر األمن الؽذابً وتطوٌر القطاعات االقتصادٌة األخرى من  ادلمذِخ:

صناعة وتجارة وتوفٌر فرص العمل ، لذا جاء االهتمام بهذا القطاع  وتطوٌره بوصفه قطاعاً 

 اقتصادٌاً مهماً  

 ريٛس اٌضساػخ يف األسدْ : أٚالً :

   عمل معظم أهالً شرق األردن فً الزراعة والرعً فً عهد اإلمارة ، حتى  ادلمذِخ 

أصبحت السمة البارزة لسكان الرٌؾ ، وانتشرت زراعة القمح والشعٌر والفول والحمص 

 . والعدس والكر سنة إضافة إلى المنتجات الحٌوانٌة من مشتقات الحلٌب والصوؾ والجلود

  وبقٌت الزراعة النشاط االقتصادي الربٌس للسكان بعد  حصول األردن على استقالله

م ؼٌر أن تطور قطاعات االقتصاد األخرى أدى إلى هجرة بعض سكان 1046عام 

الرٌؾ والبادٌة إلى المدن ، وتراجع العمل فً الزراعة وبخاصة   الزراعة  البعلٌة ، 

 من الحبوب والزراعات الصٌفٌة .  ما أسهم فً تراجع االنتاج الزراعً

 ط: أروش أعجبة رشاجغ  اٌؼًّ يف اٌميبع اٌضساػٟ يف اٌؼمٛد ادلبم١خ ؟ 

    الجواب   وذلك لألسباب التالٌة 

   تطور قطاعات االقتصاد األخرى أدى إلى هجرة بعض سكان الرٌؾ والبادٌة إلى

المدن ، وتراجع العمل فً الزراعة وبخاصة   الزراعة  البعلٌة ، ما أسهم فً تراجع 

 االنتاج الزراعً من الحبوب والزراعات الصٌفٌة . 

 ط: أروش اخلذِبد ) اٌذػُ ( اٌزٟ لذِزٙب احلىِٛخ ٌٍّضاسػني ؟  

 صدار التشرٌعات والقوانٌن الناظمة له ، بإ -1

 وتقدٌم القروض للمزارعٌن والخدمات اإلرشادٌة والبٌطرٌة -2

 .وإعفاء مستلزمات االنتاج الزراعً من الرسوم الجمركٌة  -3

 وتوجٌه المزارعٌن نحو استخدام األنظمة الزراعٌة الحدٌثة .  -4

على مٌاه األمطار التً ال تكفً لحاجة ـــ ونظراً إلى قلة مصادر المٌاه فً األردن واالعتماد 

الزراعة وتناقص  المٌاه المخصصة للري فقد أنجز األردن مشروعه الزراعً األول فً 

منطقة األؼوار بشق قناة الملك عبد هللا / على نهر الٌرموك فً مطلع الستٌنٌات من القرن 

 الماضً .
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دود والحفابر الترابٌة الحافظة للمٌاه ـــ وتوالى االهتمام بمشارٌع الحصاد المابً وانشاء الس

ادلٛجت  عذ اٌىفش٠ٓ ٚعذ اٌٛدذح ٚعذ ٚادٞ اٌؼشة ٚعذ ادلٍه ىالي ٚعذومن أهم تلك السدود ) 
 . ( وتبع ذلك تنظٌم حفر اتآبار االرتوازٌة واستؽاللها ٚعذ اٌٛاٌخ ٚعذ اٌزٕٛس

 صب١ٔــــــًب : ِؾىالد اٌميبع اٌضساػٟ :

 ط:  ٠ٛاجٗ اٌميبع اٌضساػٟ يف األسدْ اٌؼذ٠ذ ِٓ ادلؾىالد أروش٘ب ؟

 محدودٌة الموارد المابٌة   بسبب قلة مٌاه األمطار وتذبذبها وعدم انتظام توزٌعها .   -1

 تناقص األراضً الزراعٌة ذات الجودة العالٌة    بسبب الزحؾ العمرانً علٌها .  -2

ا ٌإدي  الى تصحر األراضً الهامشٌة تزاٌد مشكلة الجفاؾ والتؽٌر المناخً   م -3

 وأراضً البادٌة .

 ضعؾ التسوٌق الزراعً داخلٌاً وخارجٌاً. -4

 ضعؾ التنبإ والتخطٌط المسبق من المزارعٌن ودراسة السوق وحاجاته .  -5

 ط: أروش أعجبة :

 رٕبلـ األسامٟ اٌضساػ١خ يف األسدْ ؟   ( أ

 بسبب الزحؾ العمرانً علٌهااجلــــٛاة :   

 رضا٠ذ ِؾىٍخ اٌزقذش يف األسدْ ؟ة(  ط: : 

 بسبب  تزاٌد مشكلة الجفاؾ والتؽٌر المناخً   اجلــــٛاة :  

 ط:   ط (    رٛعغ اٌذٌٚخ يف ِؾبس٠غ احلقبد ادلبئٟ : 

ألن األردن   محدودٌة الموارد المابٌة   ونظراً إلى قلة مصادر المٌاه فً األردن    اجلٛاة :   

ر التً ال تكفً لحاجة الزراعة وتناقص  المٌاه المخصصة للري قام واالعتماد على مٌاه األمطا

 بتوسع فً مشارٌع الحصاد المابً .  

هً أول قناة قام بها األردن  فً منطقة األؼوار بشق قناة الملك عبد   لٕبح ادلٍه ػجذ اهلل :  

المٌاه  فً هللا / على نهر الٌرموك فً مطلع الستٌنٌات من القرن الماضً بسبب قلة مصادر 

 األردن لسد حاجة المزارعٌن لري المزروعات .
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تشجيع المناطق الريفية والبادية على استغالل مياه        احلقـــــــــــبد  ادلبئٟ :   .
 األمطار والينابيع الموسمية . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ أزٙٝ ؽشح اٌفقً األٚي ِغ دً  األعئٍخ : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

الوطنً ،  لالقتصادلمكونة االصناعً والتجاري من القطاعات المهمة  ٌعد القطاعادلمذِخ :  

والدافعة لعجلة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة لما له اثر فً توفٌر فرص العمل ، وتحسن 

   ل الفردي وجذب االستثمارات االقتصادٌة المختلفة .خالد

 أٚالً :  اٌقٕبػخ يف األسدْ : 

 تطور القطاع الصناعً   -1

 كالنجارةالمقدمة   قامت الصناعة فً األردن فً عهد األمارة على بعض الحرؾ الٌدوٌة  

 الحبوبوصٌاؼة الذهب والفضة والنسٌج والؽزل وصناعة البسط ، إضافة ألى أنتشار مطاحن 

م أقٌم  أول 1025المتعاقبة هذه الصناعات  ففً عام  الحكوماتومعاصر الزٌتون وقد شجعت 

 ً فً عمان عرضت فٌه المنتجات الزراعٌة والصناعٌة المختلفة . معرض زراعً صناع

  وبعد حصول األردن  على استقالله  شهد القطاع الصناعً توسعاً فً تؤسٌس

الشركات الصناعٌة ، فً ذلك العام وصل عدد هذه الشركات الصناعٌة   إلى أربع 

لطبٌعٌة وتزاٌدت وعشرٌن شركة فً مجال المطاحن واألؼذٌة والتنقٌب عن الثروات ا

 المإسسات الحرفٌة فً المدن األردنٌة الربٌسٌة .

  والتقلٌل من البطالة وتوالى االهتمام بالقطاع الصناعً  عن طرٌق خطط التنمٌة

 وزٌادة االنتاج المحلً وتعزٌز الشراكة  بٌن القطاعٌن العام والخاص . 

 ط: ثني دٚس اٌميبع اخلبؿ يف ريٛس اٌقٕبػخ األسد١ٔخ ؟ 

 من مصادر توفٌر العمل فً األردن  اً ٌمثل القطاع الخاص فً المجال الصناعً مصدر

فقد أسهمت المشارٌع الصناعٌة اإلنتاجٌة الخاصة الصؽٌرة والمتوسطة التً تطور 

معظمها إلى مشارٌع كبرى بصورة فاعلة فً التخفٌؾ من مشكلة البطالة وفً رفد 

 الفصـــل الثاني : الصنارة والتجارة في األردن 
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ناعٌة فً السنوات الثالث األخٌرة ما االقتصاد الوطنً حٌث شكلت المنتجات  الص

 %  من مجمل الصادرات الوطنٌة .09نسبته 

 ط: أروش أثشص اٌزيٛساد يف اٌميبع اٌقٕبػٟ يف األسدْ 
والتحوٌلٌة ) البوتاس و الفوسفات واإلسمنت تطور قطاع الصناعات التعدٌنٌة  -1

 والزجاج .

 تطور الصناعات الكٌماوٌة وفً مقدمتها صناعة األدوٌة . -2

 تطور الصناعات الورقٌة والبالستٌكٌة والهندسٌة وقطاع الحٌاكة واأللبسة . -3

 تطور الصناعات اإللكترونٌة . -4

إنشاء عدد من المدن الصناعٌة المإهلة والمناطق الحرة فً مختلؾ  محافظات  -5

 المملكة . 

 المإسسات الصناعٌة    -2

جاء االهتمام بقطاع  الصناعة فً االردن بإنشاء العدٌد من المإسسات     المقدمة 

الصناعٌة الداعمة لهذا القطاع ومن أهمها ) بنك اإلنماء الصناعً ، ومإسسة 

 ( .  المناطق الحرة ومإسسة المدن الصناعٌة والؽرؾ الصناعٌة

 مشكالت القطاع الصناعً       -3

نهوض بالقطاع الصناعً واالنجازات التً لت لعلى الرؼم من الجهود التً بذلـــ 

 تحققت ، إال أنه ال ٌزال ٌواجه العدٌد من المشكالت من أبرزها   

 ط: ػذد أُ٘  ادلؾىالد اٌزٟ رٛاجٗ اٌميبع اٌقٕبػٟ : 

 المتطورة.لقٌام بعض الصناعات  المال الالزمضعؾ رأس  -1

 التنافسٌة للصناعات المحلٌة فً األسواق العالمٌة. تدنً القدرة -2

 صؽر حجم السوق المحلً. -3

 ارتفاع كلفة استٌراد مصادر الطاقة. -4

 األوضاع اإلقلٌمٌة المحٌطة التً تحد من القدرة على التصدٌر.  -5

 

 صب١ًٔب : اٌزجبسح يف األسدْ :

 تطور القطاع التجاري    -1

بالضعؾ على الرؼم من العالقات ــ ٌوصؾ النشاط التجاري فً األردن فً عهد اإلمارة  

التجارٌة التً أقامتها اإلمارة مع الدول العربٌة المجاورة ، وبعد الحرب العالمٌة الثانٌة نشطت 

التجارة ، وأصبحت عمان محط أنظار التجار من البالد العربٌة المجاورة ، وذلك لسهولة  

 االستٌراد وتحوٌل العمالت األجنبٌة . إجراءات
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ـــ وأبرم الردن اتفاقٌات تجارٌة عدة مع الدول العربٌة  تضمنت إعفاء المنتجات المحلٌة من 

رسوم االستٌراد باإلضافة  إلى نشاط تجارة الترانزٌت ) العبور ( بٌن الدول العربٌة المجاورة 

 عبر األردن .

عالم من مرتكزات السٌاسة االقتصادٌة لألردن لتشجٌع ـ وٌعد التبادل التجاري مع دول ال

ت الحكومات المتعاقبة برامج افسة فً األسواق الدولٌة ، لذا تبنالصناعات المحلٌة على المن

إصالحٌة لنظام التجارة بإزالة القٌود أمام انتقال رإوس األموال وجذب االستثمار ، وتوقٌع 

عدة من بٌنها اتفاقٌة انضمام األردن إلى منظمة التجارة العالمٌة ، واتفاقٌة  تجارٌةاتفاقٌات 

واتفاقٌة الشراكة بٌن األردن واالتحاد التجارة الحرة بٌن األردن والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

 األوروبً . 

النافة  ــ ولتحقٌق الفابدة األكبر من االتفاقٌات طرح األردن فً مإتمر دافوس فً البحر المٌت

 االستثمارٌة التً تمنح الحق للمستثمر فً بدء مزاولة عمله فً مدة أربعة عشر ٌوماً 

وٌتعامل المستثمر مع مكان واحد جهز بالتقنٌات والكفاءات البشرٌة التً تمتلك الصالحٌات 

 لمنع التراخٌص وانجاز المعامالت االستثمارٌة . 

سة األردنٌة لتطوٌر المشارٌع االقتصادٌة ــ أنشبت الهدٌد من الؽرؾ التجارٌة والمإس

 والمإسسة االستهالكٌة  المدنٌة ومإسسة المواصفات والمقاٌٌس . 

م فً 1051االقتصادي العالمً بدأت عام  المنتدى   سلسلة من مإتمرات  دافٛطِؤدتش  

فً منطقة البحر المٌت ثمانً مإتمرات ، حقق   األردن مدٌنة دافوس بسوٌسرا واستضاؾ   

الملك عبد هللا الثانً اتفاقٌات ومشارٌع اقتصادٌة  أسهمت  األردن عن طرٌقها وبجهود جاللة 

 فً دفع عجلة التنمٌة وتنشٌط االقتصاد الوطنً . 

 مشكالت القطاع التجاري    -2

 ط: ثني ادلؾىالد اٌزٟ رٛاجٗ ليبع اٌزجبسح يف األسدْ .

المستوردات وانخفاض نسبة  عجز المٌزان التجاري األردنً بسبب ارتفاع نسبة -1

 . المحلً  الصادر للناتج 

 عدم االستقرار السٌاسً واألمنً فً المنطقة . -2

 تحدٌات االنفتاح االقتصادي وضعؾ المنافسة .  -3

 ساثؼًب : االعزضّبس يف األسدْ :

تؤثر االستثمار فً األردن بالظروؾ الصعبة واالضطرابات السٌاسٌة فً    ادلمذِخ 

المنطقة العربٌة التً أدت إلى هروب الكثٌر من االستثمارات إلى الخارج  ، وعلى الرؼم 

من ذلك استطاع األردن توفٌر البٌبة األمنة لالستثمار فقد صدر قانون تشجٌع االستثمار 

ب االستثمارات العربٌة واألجنبٌة وتحفٌز االستثمارات م وتعدٌالته // بهدؾ جذ1005عام 
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المحلٌة ، وقد تطور االستثمار فً عهد الملك عبد هللا الثانً تطوراً ملحوظاً كان من  أهم 

 مظاهره ما ٌؤتً   

 . ط:  أروش ِظب٘ش رؾج١غ االعزضّبس يف األسدْ يف ػٙذ ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٟٔ

 .انشاء هٌبة االستثمار األردنٌة  -1

 توفٌر البٌبة التحتٌة عن طرٌق المناطق الصناعٌة  المإهلة المناسبة لالستثمار . -2

 إنشاء العدٌد من المشارٌع االستثمارٌة الكبٌرة .مثل ) مشروع العبدلً فً عمان ( . -3

 إصدار العدٌد من القوانٌن واالتفاقٌات لتشجٌع االستثمار .  -4

 

م بهدؾ 2914قلة تؤسست عام    هٌبة حكومٌة مست ١٘ئخ االعزضّبس األسد١ٔخ

تشجٌع االستثمار وتوحٌد التشرٌعات الخاصة والحد من ازدواجٌة األدوار والمهام 

 والصالحٌات . 

 

 )))  أزٙٝ ؽشح اٌفقً  اٌضبٟٔ ِغ دً مج١غ األعئٍخ ( ((((((

 

 

 

 

  ٌشكل القطاع السٌاحً فً األردن مورداً مهماً لالقتصاد الوطنً ،  نظراً إلى  ادلمذِخ 

 ما ٌحظى به األردن من مقومات سٌاحٌة جاذبة للسٌاح من أنحاء العالم كله .

 أٚالً : ِمِٛبد اٌغ١بدخ يف األسدْ : 

    ٌؤتًــ تتوفر فً األردن مقومات طبٌعٌة وجؽرافٌة وتارٌخٌة للسٌاحة تتمثل فٌما 

 ط: ػذد ِمِٛبد اٌغ١بدخ يف األسدْ ؟ 

     ٌتمٌز األردن بموقع متوسط وحلقة وصل بٌن دول  ادلٛلغ ٚىشق ادلٛافالد -1

 آسٌا وإفرٌقٌا وأوروبا ، وٌمتلك خطوطاً برٌة تصله بالدول المجاورة كافة .

مطارات تسهل وصول السٌاح العرب واألجانب من دول العالم إلى المواقع  وٌمتلك ـــ 

السٌاح من مختلؾ  استقبال، وتسهم العقبة ، وهً مٌناء األردن الوحٌد فً السٌاحٌة 

 دول العالم . 

 

 اٌغ١بدخ يف األسدْ                      

اٌفقـــــً 
 اٌضبٌش
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 ادلٛالغ األصش٠خ ٚاٌزبسخي١خ :  -2

أٌف ِٛلغ أثشٞ ِغجً فٟ ِخزٍف ِٕبطك  73ـــ  ثٍغ ػذد اٌّٛالغ األثش٠خ فٟ األسدْ 

 اٌٍّّىخ ٟٚ٘ ٔزبج اٌحضبساد اٌّزؼبلجخ ػٍٝ أسض األسدْ . 

 ادلشافك  ٚاخلذِبد اٌغ١بد١خ ادلزٛافشح  ِٓ ِٛافالد ٚفٕبدق ٚاعرتادبد :  -3

دوراً مهماً فً تطوٌر السٌاحة األردنٌة والنهوض بها ، عن ــ ٌإدي  القطاع  الخاص 

طرٌق  القٌام بالعدٌد من مشارٌع الخدمة السٌاحٌة كالمنتجعات والفنادق واالستراحات 

 دوم األفواج السٌاحٌة وتنقلها فً األردن . والشركات السٌاحٌة  التً تنظم ق

 اخلقبئـ اجلغشاف١خ ٚاٌيج١ؼ١خ ٌألسدْ :  -4

   وشواطااألردنٌة بتنوعها من مناطق جبلٌة وصحراوٌة وؼورٌة  التضارٌستمٌزت ـــ  

 مستندة على سواحل العقبة والبحر المٌت . 

 اٌج١ئخ ا٢ِٕخ ٚادلغزمشح :  -5

أسهمت البٌبة األمنة والمستقرة لألردن فً تزاٌد النشاط السٌاحً وتوفٌر إدارة ــ  

 الشرطة السٌاحٌة  لحماٌة السٌاح داخل المملكة . 

 رٛفش اٌؾشىخ اٌغ١بد١خ : ة ط:   ثني أعجب

        لحماٌة السٌاح داخل المملكة . اجلٛاة 

 صب١ًٔب :   أٔٛاع اٌغ١بدخ يف األسدْ : 

 اٌغ١بدخ يف األسدْ ؟ ط: أروش أٔٛاع

 الجواب    ) السٌاحة الثقافٌة ، السٌاحة العالجٌة ، السٌاحة الدٌنٌة ، السٌاحة البٌبٌة ( . 

 عقد المإتمرات االقتصادٌة وؼٌرها ، قصر المإتمرات فً منطقة  ساحة المإتمرات  

 البحر المٌت والتمتع بزٌارة المواقع السٌاحٌة . 
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 أهم مواقع السٌاحة السٌاحة مجال انواع السٌاحة

زٌارة المواقع التارٌخٌة  السٌاحة الثقافٌة
متاحؾ المنتشرة لواألثرٌة وا
 فً األردن 

جرش ، البتراء ، قلعة الكرك ، 
الشوبك ، قلعة عجلون ، أم قٌس 
، القصور الصحراوٌة ، متحؾ 
التراث األردنً ، متاحؾ القطع 
األثرٌة ومتاحؾ الحٌاة الشعبٌة 

  والمتاحؾ التراثٌة ومتحؾ األردن 

سٌاحة االستشفاء وزٌارة  السٌاحة العالجٌة
المنتجعات العالجٌة التً تتمٌز 

لكبرٌتٌة الحارة وكذلك بالمٌاه ا
 مٌاه البحر المٌت العالجٌة .

حمامات ماعٌن فً مؤدبا والحمة 
األردنٌة فً الشونة الشمالٌة 
وحمامات عفرا فً الطفٌلة 

 والبحر المٌت .

زٌارة األماكن الدٌنٌة المقدسة  السٌاحة الدٌنٌة
 اإلسالمٌة والمسٌحٌة .

مقامات األنبٌاء وأضرحة 
علٌهم  الصحابة رضوان هللا

وموقع المؽطس على نهر األردن 
وموقع جبل نٌبو والكنابس 

 البٌزنطٌة .

زٌارة األماكن الجبلٌة والؽابات  السٌاحة البٌبٌة
صٌفاً والمناطق المنخفضة 

الدافبة شتاًء والمحمٌات 
 الطبٌعٌة .

 المصاٌؾ مثل   دبٌن وعجلون .
المشاتً   مثل العقبة والبحر 

 المٌت واألؼوار .
 ٌات   ) ضانا واألزرق ( .المحم

 
 صبٌضًب : ِؾـــىالد اٌميبع اٌغ١بدٟ : 

 ط: أروش ادلؾىالد اٌزٟ ٚاجٙذ ليبع اٌغ١بدخ يف األسدْ ؟

 عدم االستقرار السٌاسً فً المنطقة والدول المجاورة . -1

 تدنً مستوى اإلقبال على السٌاحة الداخلٌة األردنٌة . -2

 ضعؾ االستمرارٌة فً التسوٌق والتروٌج السٌاحً داخلٌاً وخارجٌاً . -3

 ضعؾ المشاركة بٌن القطاعٌن العام والخاص فً مجال دعم السٌاحة .  -4

 ط: لبسْ ثني اٌغ١بدخ اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌج١ئ١خ ِٓ د١ش رلبي اٌغ١بدخ ٚادلٛالغ اٌغ١بد١خ ؟
زٌارة األماكن الدٌنٌة المقدسة  السٌاحة الدٌنٌة 

 اإلسالمٌة والمسٌحٌة .
مقامات األنبٌاء وأضرحة 

الصحابة رضوان هللا علٌهم 
وموقع المؽطس على نهر األردن 

وموقع جبل نٌبو والكنابس 
 البٌزنطٌة .

زٌارة األماكن الجبلٌة والؽابات  السٌاحة البٌبٌة
صٌفاً والمناطق المنخفضة 

الدافبة شتاًء والمحمٌات 
 الطبٌعٌة .

 المصاٌؾ مثل   دبٌن وعجلون .
المشاتً   مثل العقبة والبحر 

 المٌت واألؼوار .
 المحمٌات   ) ضانا واألزرق ( .
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ة التً تتمٌز بالمٌاه    سٌاحة االستشفاء وزٌارة المنتجعات العالجٌ  اٌغ١بدخ اٌؼالج١خ

 الكبرٌتٌة الحارة وكذلك مٌاه البحر المٌت العالجٌة. 

 ))))  مت ؽشح اٌٛدذح اٌغبثؼخ ِغ مج١غ األعئٍخ (((((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رزأٌف ِٓ :  

 اٌفقً األٚي : ريٛس احل١بح االجزّبػ١خ يف األسدْ .

 األسدْ . اٌفقً اٌضبٟٔ : إٌٙنخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌضمبف١خ يف 

 اٌفقً  اٌضبٌش : إٌٙنخ اٌقذ١خ يف األسدْ . 

 

 احل١بح االجزّبػ١خ يف األسدْ 

 اٌٛدذح 
8  
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ٌتكون  المجتمع األردنً من ثالث فبات هً   ) المدن والرٌؾ والبادٌة      ادلمذِخ 

م بمجموعة من مظاهر التطور ٌمكن 1046* وقد مر المجتمع األردنً منذ االستقالل فً عام 

 اجمالها بما ٌؤتً   

 ط: ػذد أسثؼخ ِٓ ِظب٘ش ريٛس اجملزّغ األسدٟٔ ؟ 

 أٚالً : رضا٠ذ إٌّٛ اٌغىبٟٔ : 

 لسكان فً األردن نتٌجة الزٌادة الطبٌعٌة للسكان ) ارتفاع نسبة الموالٌد ارتفع عدد ا

وانخفاض نسبة الوفٌات (  والزٌادة ؼٌر الطبٌعٌة المرتبطة بتدفق الهجرات القسرٌة 

 من الدول المجاورة إلى األردن بفعل الحروب ومن أهم هذه الهجرات ما ٌؤتً   

 1 -  م1065 وحرب عامم 1042الهجرة الفلسطٌنٌة بعد حرب عام. 

 2- من دول الخلٌج بعد حرب الخلٌج الثانٌة عام  المؽتربٌنؾ األردنٌٌن العودة آ

  م 1001

 3-  م .2993م وعام 1001هجرة العراقٌٌن إلى األردن بعد حرب الخلٌج الثانٌة عام 

 4- لها المنطقة العربٌة  استمرار موجات اللجوء الناتجة عن األزمات التً  تعرضت

  م . 2914كاألزمة السورٌة عام 

  : صب١ًٔب :/ رضا٠ذ اذلجشاد اٌذاخ١ٍخ 

شهد المجتمع األردنً تزاٌداً ملحوظاً فً  الهجرة من البادٌة والرٌؾ إلى المدن بسبب ـــ  

  توافر عوامل الجذب فً المدن من خدمات تعلٌمٌة وصحٌة وفرص عمل ونمو اقتصادي 

سلبٌاً تمثلت فً ) ارتفاع الكثافة  آثاراً فً نمو المدن إال أن هذه الهجرة  تركت ، ما أسهم 

السكانٌة فً المدن ، وتزاٌد الطلب على الؽذاء وارتفاع األسعار وظهور المشكالت 

 االجتماعٌة واإلسكانٌة واالختناق المروري . 

 ْ ؟ ط: ِب األصبس اٌغٍج١خ إٌبجتخ ػٓ اذلجشح ِٓ اٌش٠ف إىل ادلذــ  

ارتفاع الكثافة السكانٌة فً المدن ، وتزاٌد الطلب على الؽذاء وارتفاع     اجلـــٛاة 

 األسعار وظهور المشكالت االجتماعٌة واإلسكانٌة واالختناق المروري . 

اٌفقً األٚي : ريٛس احل١بح 
 االجزّبػ١خ يف األسدْ 
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للحد من الهجرات  الداخلٌة   اتخذتوٌعد توطٌن  من االجراءات المهمة التً ـــ   

 النص اتآتً من حدٌث الملك الحسٌن بن طالل للمواطنٌن  إلى المدن  اقرأولتعرؾ ذلك 

)) لقد حاولت بنجاح أن أوطن  القبابل البدوٌة وأن أضع حداً  لحٌاة االرتحال واالنتقال 

التً ٌحٌونها وهم ٌبحثون عن الماء والكأل فقد قمت  من تلقاء نفسً  بإعداد وتنفٌذ 

اكن حضرٌة وحدٌثة ومٌاهاً جارٌة طوال السنة برنامج مساعدة ومعونة ٌإمن لهم مس

 وهذا هو اساسً فً بالدنا ((      

فً الحد من هذه الهجرات فً عهد الملك عبد هللا الثانً أبن الحسٌن  الجهودـــ  أستمرت 

إذ هدفت الرإٌة الملكٌة إلى االنتقال بشرابح المجتمع األردنً األقل حظاً نحو االكتفاء 

ومن أهم المإسسات العاملة فً هذا المجال ) الصندوق الهاشمً لتنمٌة البادٌة  واإلنتاجٌة

جعل البادٌة األردنٌة منطقة جاذبة للسكان  بهدؾم 2993األردنٌة ( الذي أسس عام 

الطبٌعٌة والبشرٌة المتوفرة فٌها ، بما  للمواردعبر االستؽالل األمثل  لالستثمارومإهلة 

وٌفعل دور المرأة عن طرٌق سكان وٌحد من الفقر والبطالة ٌرفع  المستوى المعٌشً لل

 إنشاء المراكز النسابٌة فً أنحاء البادٌة . 

 ؟ ٚاحلذ ِٓ اذلجشح إىل ادلذ٠ٕخ   ط: ٘بد ِضبي ػٍٝ رٛىني اٌجذٚ يف األسدْ 

الجواب     ) هو إنشاء الصندوق الهاشمً لتنمٌة البادٌة األردنٌة ( الذي أسس عام 

م بهدؾ جعل البادٌة األردنٌة منطقة جاذبة للسكان ومإهلة لالستثمار عبر 2993

االستؽالل األمثل للموارد الطبٌعٌة والبشرٌة المتوفرة فٌها ، بما ٌرفع  المستوى المعٌشً 

البطالة وٌفعل دور المرأة عن طرٌق إنشاء المراكز النسابٌة فً للسكان وٌحد من الفقر و

 أنحاء البادٌة . 

 ط: ثني أعجبة : إٔؾبء اٌقٕذٚق اذلبمشٟ ٌز١ّٕخ اٌجبد٠خ األسد١ٔخ ؟

بهدؾ جعل البادٌة األردنٌة منطقة جاذبة للسكان ومإهلة لالستثمار       اجلــــٛاة : 

عبر االستؽالل األمثل للموارد الطبٌعٌة والبشرٌة المتوفرة فٌها ، بما ٌرفع  المستوى 

المعٌشً للسكان وٌحد من الفقر والبطالة وٌفعل دور المرأة عن طرٌق إنشاء المراكز 

 النسابٌة فً أنحاء البادٌة . 

  األسد١ٔخ بٌضًب  : اٌزغري يف  ؽىً األعشح ص

ـــ حافظت األسرة األردنٌة الممتدة على طابعها الممٌز فً المجتمع األردنً لعقود طوٌلة  

نتٌجة لألوضاع االقتصادٌة واستمر التمسك بالقٌم االجتماعٌة التً تإكد دوام الصلة بٌن 

العقدٌن األخٌرٌن من القرن الماضً اتآباء واألبناء إال أنم المجتمع األردنً  شهد فً 

تراجعاً فً نمط األسرة الممتدة وشٌوعاً لنمط األسرة النووٌة وذلك بسبب التؽٌر فً بعض 
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وظابؾ األسرة التقلٌدٌة وارتفاع مستوى التعلٌم وتزاٌد الهجرة من الرٌؾ إلى المدن 

 وتنوع النشاط االقتصادي . 

 ٠خ يف اجملزّغ األسدٟٔ يف اٌٛلذ احلبمش .ط: ثني أعجبة :  ؽ١ٛع منو األعشح إٌٛٚ

وذلك بسبب التؽٌر فً بعض وظابؾ األسرة التقلٌدٌة وارتفاع مستوى      اجلــــٛاة : 

 التعلٌم وتزاٌد الهجرة من الرٌؾ إلى المدن وتنوع النشاط االقتصادي . 

 دٟٔ : سساثؼًب :  رضا٠ذ دٚس ادلشأح يف اجملزّغ األ

إلى جنب   المسإولٌة جنباأثبت المرأة األردنٌة قدرتها على مواجهة التحدٌات وتحمل ـــ   

مع الرجل فً توفٌر مستوى معٌشً أفضل ألسرتها عن طرٌق العمل فً الوظابؾ 

الحكومٌة والخاصة ، أو فً إدارة المشارٌع واالنتاجٌة الصؽٌرة التً قامت الدولة على 

 تموٌلها ورعاٌتها وتزاٌد اهتمام الدولة بالمرأة ومن مظاهر هذا االهتمام   

 ثبدلشأح األسد١ٔخ :  اٌذٌٚخ  ا٘زّبَط: ِب ِظب٘ش 

 اٌزٛعغ فٟ رؼ١ٍُ اٌّشأح ٚفزح اٌّجبي أِبِٙب ٌٍّشبسوخ فٟ عٛق اٌؼًّ . -1

َ رمٍذد اٌّشأح أٚي ِٕصت ٚصاسٞ 7515رمٍذ إٌّبصت اٌؼبِخ فٟ اٌذٌٚخ ففٟ ػبَ  -2

 ٌٛصاسح اٌز١ّٕخ االجزّبػ١خ . آٔزانٚوبْ 

ب جٙخ ٚط١ٕخ َ ثٛصف7552ٙرأع١ظ اٌٍجٕخ اٌٛط١ٕخ األسد١ٔخ ٌشؤْٚ اٌّشأح ػبَ  -3

 ِشجؼ١خ فٟ ِب ٠زؼٍك ثبألٔشطخ راد اٌصٍخ ثشؤْٚ اٌّشأح .

 ٌؾؤْٚ ادلشأح يف األسدْ ؟ ط: ػالَ  ٠ذي رأع١ظ اٌٍجٕخ اٌٛى١ٕخ 

  بوصفها جهة وطنٌة مرجعٌة فً ما ٌتعلق باألنشطة ذات الصلة بشإون المرأة    اجلٛاة   

المشاركة السٌاسٌة فً المجالس التشرٌعٌة والنٌابٌة والبلدٌة واألحزاب السٌاسٌة ،  -4

م ، وفً المجالس 1003فكانت أول مشاركة نسابٌة فً البرلمان األردنً فً عام 

عن طرٌق  لالحقة ام ، ثم تزاٌدت هذه المشاركة فً السنوات 1005البلدٌة عام 

 الكوتا النسابٌة . 

 تزاٌد مشاركة المرأة فً الجمعٌات ومإسسات العمل االجتماعً التطوعً . -5

م صادق األردن على 1002عام  ًحماٌة المرأة من صور التمٌٌز والعنؾ كافة ، فف -6

م أنشبت إدارة 1005اتفاقٌة القضاء على جمٌع صور العنؾ ضد المرأة ، وفً عام 

جة قضاٌا العنؾ ضد المرأة والطفل التابعة لمدٌرٌة األمن العام لمعال حماٌة األسرة

 .  والمحافظة على ترابط األسرة بوصفها وحدة أساسٌة فً بناء المجتمع األردنً
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م أنشبت إدارة حماٌة األسرة التابعة لمدٌرٌة 1005فً عام : إداسح محب٠خ األعشح 

األمن العام لمعالجة قضاٌا العنؾ ضد المرأة والطفل والمحافظة على ترابط األسرة 

 . بوصفها وحدة أساسٌة فً بناء المجتمع األردنً

 خبِغًب : اال٘زّبَ ثميبع اٌؾجبة يف اجملزّغ :   

٠ؼذ اٌّجزّغ األسدٟٔ ِٓ اٌّجزّؼبد اٌفز١خ ، إر ٠شىً اٌشجبة ثٍثٟ اٌّمذِخ :    

إٌغت فٟ اٌؼبٌُ ِٚٓ ٕ٘ب جبء اال٘زّبَ  ثٙزٖ اٌفئخ  اٌّجزّغ األسدٟٔ ٟٚ٘ ِٓ أػٍٝ 

 ٌّب ٌٙب ِٓ أ١ّ٘خ فٟ  رطٛس األسدْ ّٖٚٔٛ ٚاصد٘بسٖ . 

ِٚشد سػب٠خ اٌشجبة األسدٟٔ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌشعّٟ ثزطٛساد ػذح فٟ إٌصف ــ    

َ  أصجحذ ِؤعغخ سػب٠خ اٌشجبة 7566اٌثبٟٔ ِٓ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ ٜ، ففٟ ػبَ 

َ أٔشئذ ٚصاسح 7514ٌٛصساء ِغؤٌٚخ ػٓ سػب٠خ ٘زٖ اٌفئخ ٚفٟ ػبَ اٌزبثؼخ ٌشئبعخ ا

 خبصخ ٌٍشجبة .

٘زا  ٌٕٚؼشف ِظب٘شـــ ٚاعزّش اال٘زّبَ ثمطبع اٌشجبة فٟ ػٙذ اٌٍّه ػجذ هللا اٌثبٟٔ 

اال٘زّبَ ألشأ إٌص ا٢رٟ ِٓ سعبٌخ اٌٍّه ػجذ هللا اٌثبٟٔ اٌزٟ ٚجٙٙب إٌٝ اٌحىِٛخ ػبَ 

2006 َ  . 

ِذػْٛٚ   ٌذػُ اٌشجبة ٚسػب٠زُٙ ٚاوزشبف طبلبرُٙ ٚإِىبٔبرُٙ ألُٔٙ )) ج١ّؼٕب 

األٌٚٝ ثبٌشػب٠خ ٚاٌذػُ ٚثّخ ِغؤ١ٌٚخ أ٠ضبً رمغ ػٍٝ وبً٘ اٌشجبة إلظٙبس ٚػ١ُٙ 

ٚإدساوُٙ ٌحجُ اٌزحذ٠بد ٌٚطج١ؼخ اٌزغ١١ش اٌزٞ ُ٘ طبلبرٗ اٌح١خ ، ٚأدائٗ ٚ٘ذفٗ 

خ ٚاٌز١ّض ٚإٌٙٛض ثئثذاػبرُٙ اٌزٟ إٌٙبئٟ ٚرحم١مبً إلثجبد لذسارُٙ ػٍٝ إٌّبفغ

 عزغُٙ فٟ رحذ٠ذ ِالِح اٌّغزمجً ٌٍٛطٓ ٚألج١بٌٗ اٌمبدِخ .

ط: ػذد االجنبصاد  ٚادلجبدساد ادلٍى١خ اٌزٟ حتممذ يف ليبع اٌؾجبة ثؼذ رٛيل 
 ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٟٔ عٍيبرٗ اٌذعزٛس٠خ : 

 م .2996تشكٌل المجلس األعلى للشباب فً عام  -1

 الشبابً .واالبداع  االنجاز الملك عبد هللا الثانً ابن الحسٌن  إطالق جابزة -2

، وإدراك الشباب فً صنع القرار والتركٌز على إعالن مبادرة فرسان التؽٌٌر  -3

 العمل الجاد والتثقٌؾ السٌاسً . 

 إقامة معسكرات الحسٌن للعمل والبناء . -4

البدنٌة بهدؾ رفع مستوى إطالق جابزة الملك عبد هللا الثانً أبن الحسٌن للٌاقة  -5

اللٌاقة الصحٌة للطلبة ، والكشؾ عن قدراتهم الخاصة الستثمار أوقات فراؼهم 

 على نحو إٌجابً .

إطالق مبادرة تدرٌب الشباب وتشؽٌلهم عن طرٌق استخدامهم بصفتهم المدنٌة فً  -6

القوات المسلحة األردنٌة للعمل فً قطاع االنشاءات بهدؾ إعداد لقوى  عاملة 

نٌة ذات مهارات وكفاءات عالٌة ، وتدرٌبها للحد من الفقر والبطالة وتعزٌز أرد

 روح االنتماء الوطنً واالنضباط وااللتزام لدى المشاركٌن فً المشروع جمٌعهم . 
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 عبدعًب : سػب٠خ رٜٚ االػبلخ : 

ٌعد ذوي االعاقة جزءاً مهماً من المجتمع األردنً القابم على التكافل ادلمذِخ :  

والتضامن ، لذا جاء االهتمام بهذه الفبة على المستوى الرسمً عن طرٌق وزارة 

التنمٌة االجتماعٌة والمإسسات التابعة لها ، وقد نالت هذه الفبة اعتمام الملك عبد هللا 

إلى اتآتً من رسالة الملك عبد هللا الثانً  من االهتمامالثانً ولنعرؾ مظاهر ها 

 م .2996الحكومة عام 

الشرٌحة من المواطنٌن هو واجب وطنً من حقوق اإلنسان  بهذهإن االهتمام (( 

وأكدت علٌه اتفاقٌات حقوق االنسان العالمٌة ، وأهداؾ التنمٌة األلفٌة ) المستدامة ( 

مثلما هو مقٌاس من مقاٌٌس تقدم األمم ورفعتها ، وعلى الرؼم من االنجازات العدٌدة 

لدعم لذوي االحتٌاجات الخاصة ، التً حققها األردن فً مجال توفٌر سبل الرعاٌة وا

والتعلٌمٌة والصحٌة إال أن المإشرات الحالٌة تشٌر  التشرٌعٌةال سٌما فً  المجاالت 

ؼالبٌة هذه  العاملة والنشاطات التً تقدمها إلى أن بعض المراكز والجمعٌات واألندٌة 

ؤهٌل المإسسات تفتقر إلى وجود فلسفة ورإٌة واضحة تساعد على تفعٌل برامج الت

 التً تسهم فً انخراطهم فً المجتمع (( . 

م أسس المجلس األعلى 2995ـــ وبموجب قانون حقوق األشخاص المعوقٌن لعام 

لشإون األشخاص المعوقٌن ، لٌشكل المظلة القانونٌة والحقوقٌة لألشخاص ذوي 

 اإلعاقة فً األردن . 

 ني ؟ط: ِب اثشص إجنبصاد اجملٍظ األػٍٝ ٌؾؤْٚ األؽخبؿ ادلؼٛل

بالتعاون مع وزارة  اإلعاقة نشاء نظام المعلومات الوطنً لألشخاص ذوي ‘ -1

 الصحة  ووزارة التنمٌة االجتماعٌة .

وتوفٌر ؼرؾ صفٌة  إطالق مبادرة مدرستً بالتعاون مع وزارة التربٌة والتعلٌم ، -2

للطلبة ذوي اإلعاقة . إنشاء نظام المعلومات الوطنً لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 االجتماعٌة .  التنمٌةبالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة 

تقدٌم منحة سمو األمٌر رعد بن زٌد لدعم الطلبة وي اإلعاقة الملتحقٌن  -3

 بالجامعات الرسمٌة .

 عاقة . توفٌر فرص العمل لألشخاص ذوي اال -4

للصم بالتعاون مع إدارة القٌادة والسٌطرة التابعة  الطوارئإطالق مشروع خط  -5

 العام .لمدٌرٌة األمن 

تنفٌذ حملة وطنٌة توعوٌة تحت شعار ) مكانً بٌنكم ( بهدؾ زٌادة وعً  -6

المواطنٌن   نحو أهمٌة الدمج  التعلٌمً للطلبة ذوي اإلعاقة ضمن المدارس 

 الحكومٌة والخاصة . 
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بهدؾ زٌادة وعً المواطنٌن   نحو أهمٌة   هو شعار     ؼبس ) ِىبٟٔ ث١ٕىُ (ؽ 

 الدمج  التعلٌمً للطلبة ذوي اإلعاقة ضمن المدارس الحكومٌة والخاصة . 

 :  اٌزغري يف إٌظشح إىل ثؼل اٌمنب٠ب االجزّبػ١خ اٌغبئذح :عبثؼًب 

على التقالٌد واألعراؾ الموروثة ، ؼٌر  تمبز المجتمع األردنً بمحافظته  :ادلمذِخ 

طرأت على المجتمع أثرت إٌجاباً فً النظرة  ًأن التحوالت االقتصادٌة واالجتماعٌة الت

كالتوسع فً التعلٌم ومشاركة المرأة فً سوق العمل والحٌاة العامة  القضاٌاإلى بعض 

 اإلنجابٌة .  والصحة، وتنظٌم األسرة 

 ِب اٌمنب٠ب االجزّبػ١خ اٌزٟ رغريد إٌظشح إ١ٌٙب يف اجملزّغ األسدٟٔ ؟  :ط

التوسع فً التعلٌم ومشاركة المرأة فً سوق العمل والحٌاة العامة ، الجـــــواب     

 اإلنجابٌة .  والصحةوتنظٌم األسرة 

 صبًِٕب :  اإللجبي ادلزضا٠ذ ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ : 

الكبٌر فً قطاع التعلٌم إلى تطور المجتمع األردنً ففً ظل    أدى التقدم ادلمذِخ 

المحدودة لألردن مقارنة بالدول المجاورة أصبح االستثمار فً الطاقة البشرٌة الموارد 

المإهلة  والمدربة أساس التقدم الذي ٌشهده األردن الٌوم ، بحٌث أصبح الحصول 

لمعٌشً واالجتماعً مرتبط على العمل وما ٌترتب علٌه من ارتفاع فً  المستوى ا

بالتعلٌم المهنً واألكادٌمً ، وبعد التوسع فً التعلٌم وتزاٌد االقبال على التعلٌم 

 الجامعً بمستوٌاته كافة من مظاهر تطور المجتمع األردنً فً الوقت الحاضر . 

١خ ـــ ِٚٓ ِظب٘ش رضا٠ذ االلجبي ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ يف األسدْ / االخنفبك ادلغزّش يف ٔغجخ األِ
 ٌٚزؼشف ٘زٖ إٌغجخ  رأًِ اجلذٚي ا٢رٟ : 

 نسبة األمٌة  العام 

 %22 م1052

 %56،6 م1061

 %43 م1051

 %20 م1021

 %15،5 م1001

 %11،3 م1000

 %5،2 م2990

 %6 م 2915
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ط:  ثشأ٠ه : ِب اٌؼٛاًِ اٌزٟ أدد إىل اخنفبك ٔغجخ األ١ِخ يف اجملزّغ 
 األسدٟٔ ؟ 

 تزاٌد االقبال على التعلٌم فً األردن ورؼبتهم فً التعلٌم .    هو اجلـــــٛاة 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

   ٌعد التعلٌم جوهر عملٌة التؽٌٌر ، والمرد االقتصادي األساس للتنمٌة ، وفً طل ادلمذِخ 

االمكانات والموارد المحدودة ، فقد أصبح االستثمار فً قطاع التعلٌم من أبرز ما حققه األردن 

من إنجازات حتى  أصبح األردن من الدول المتقدمة فً التعلٌم على مستوى العالم وقد رفد 

دول العربٌة الشقٌقة بالخبرات التعلٌمٌة ذات الكفاءة العالٌة ما أسهما فً تطوٌر األردن ال

 منظومة التعلٌم لدٌهم . 

 أٚالً :   ريٛس اٌزؼ١ٍُ يف األسدْ : 

  ط: رزجغ ري٠ٛش اٌزؼ١ٍُ يف ػٙذ االِبسح ؟

بدأ االهتمام بالتعلٌم منذ تؤسٌس اإلمارة رؼم شح االمكانات إذ بلػ عدد المدارس آنذاك ثالث  

مدارس ثانوٌة متوسطة ) مدة الدراسة فٌها  سنتان ( فً السلط وإربد والكرك  ، ثم أصبحت 

 مدرسة السلط الثانوٌة كاملة ) مدة الدراسة فٌها أربع سنوات  ثم تبعتها ثالث مدارس فً أربد

 والكرك وعمان . 

م خمسون مدرسة للذكور وعشر مدارس لإلناث 1031ــ أصبح فً شرق األردن فً عام 

م صدر نظام المعارؾ وتعدٌالته وقسمت بموجبه 1030ومدرسة صناعٌة واحدة ، وفً عام 

  اإلمارة من الناحٌة التعلٌمٌة ثالثة ألوٌة هً ) لواء عجلون  ولواء الكرك ومعان ولواء البلقاء  

 وتنوعت المدارس بٌن حكومٌة وخاصة   

اٌفقً اٌضبٟٔ :  إٌٙنخ 
 اٌزؼ١ّ١ٍخ يف األسدْ 
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م ٌتخرجون فً المدارس األولٌة بعد  اجتٌاز االمتحانات  1030ـــ كان الطالب قبل عام  

م ( فقد أصبح الحصول على شهادة 1045 --م  1044المدرسٌة ، أما بعد العام الدراسً ) 

  األولٌة مشروطاً بنجاح الطالب فً االمتحان الذي تشرؾ علٌه وزارة المعارؾ آنذاك  الدراسة 

( مدرسة حكومٌة وكان  تطور أعداد  55ـــ وبلػ  عدد المدارس فً األردن بع االستقالل ) 

المدارس محدوداً / ألن افتتاح المدارس كان مقتصراً على المدن وبعض التجمعات السكانٌة 

 األهالً بالتعلٌم وخاصة تعلٌم المرأة  اهتمامة إلى قلة الموارد المالٌة وضعؾ فً الرٌؾ إضاف

ـــ وأسهم األردنٌون بدفع تكالٌؾ التعلٌم األساسٌة فً تلك المدة مثل / بناء المدارس ودفع 

أجور المعلمٌن وثمن مواد التعلٌم وكان على البلدٌات والمجالس القروٌة تحمل أعباء بناء 

اسٌة ، وتقدٌم قطع من األراضً لوزارة التربٌة والتعلٌم تسهٌالً للبناء ورؼبة المدارس األس

 منهم فً نشر التعلٌم بٌن أفراد الشعب األردنً .

ـــولم ٌقتصر التحصٌل العلمً لألردنٌٌن على المدارس األردنٌة بل كان المتفوقون ٌحصلون 

الحكومة ، ومن أبرز الجامعات على بعثات علمٌة إلى جامعات عربٌة مكافؤة لهم على نفقة 

الجامعة األمرٌكٌة فً بٌروت ، الجامعة السورٌة فً دمشق ، جامعة التً درسوا فٌها ) 

 األزهر فً القاهرة ( .

علٌم ومجانٌته م أثر فً إحداث نهضة فً األردن إذ أقر إلزامٌة الت1052وكان لدستور عام ــ 

 عدد المدارس وعدد الطلبة الملتحقٌن بها ،.ـــ وفً عهد الملك الحسٌن بن طالل تضاعؾ 

وجفت منابع األمٌة إلى حد كبٌر ، وافتتحت الجامعات وتخرج فٌها تآالؾ األردنٌٌن المتسلحٌن 

 بؤعلى درجات الكفاءة فً مختلؾ العلوم .

حٌث  ووصل تطور التعلٌم فً األردن ذروته فً عهد الملك عبد هللا الثانً ابن الحسٌن ،ـــ 

اولى التعلٌم جل عناٌته ، وارفعت نسبة اإلنفاق على التعلٌم إلى حد ؼٌر مسبوق ، وبناء  على 

توجٌهاته  البناءة فً التعلٌم شهدت المدارس فً عهده ثورة فً استخدام تكنولوجٌا 

المعلومات وتوظٌفها فً الؽرفة الصفٌة وتركٌزاً على التعلٌم المستمر  مدى الحٌاة ، وتفعٌالً 

بالبٌبة  لدور الطالب لٌكون منتجاً للمعرفة محلالً لها ، وفً عهده أٌضاً برز االهتمام التعلٌم 

التعلٌمٌة وإؼنابها بالمصادر والمختبرات والمشاؼل ، وبالتعلٌم المهنً والتقنً لرفد سوق 

فً بما ٌحتاج إلٌه من الكوادر المإهلة ، وتؤهٌل المعلمٌن وتدرٌبهم قبل الخدمة و  العمل 

إثنابها ، وزاد عدد المدارس الستٌعاب  األعداد المتزاٌدة من الطلبة ، وزادت العناٌة بالطلبة 

المتمٌزٌن بإٌجاد مدارس الملك عبد هللا الثانً للتمٌز المنتشرة فً محافظات المملكة كافة ، 

 ً التعلٌم . وحدث توسع كبٌر فً التعلٌم الجامعً كماً ونوعاً وصوالً إلى أعلى معاٌٌر الجودة ف

 صب١ًٔب : ريٛس إٌؾبه اٌضمبيف يف األسدْ : 

 ة تعد الثقافة عنصراً أساسٌاً فً تقدم المجتمعات وهً حصٌلة التطور فً المجاالت  ادلمذِخ 

 اإلنسانٌة جمٌعها من تراث وفنون وتآداب ولؽة وفكر .
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ـــ بدأ النشاط الثقافً فً األردن منذ تؤسٌس  اإلمارة حٌث كان بالط الملك عبد هللا األول 

ملتقى األدباء والشعراء والمفكرٌن إذ كان الملك عبد هللا األول  أدٌباً وشاعراً وكان  تطبٌقه 

ً للنهج الدٌمقراطً وتشجٌعه إصدار الصحؾ والمجالت من المظاهر الدالة على الوعً الثقاف

آنذاك ومن أشهر الصحؾ الصادرة صحٌفة ) الحق ٌعلو ( وصحٌفة ) الشرق العربً ( التً 

 م . 1026تؽٌر أسمها إلى الجرٌدة الرسمٌة عام 

م التً 1066ـــ ونشطت الحركة الثقافٌة فً األردن بعد تؤسٌس دابرة الثقافة والفنون عام 

لفكري  وكانت   جزءاً من وزارة اإلعالم والفنانٌن ودعم إنتاجهم  اأهتمت بالكتاب والمثقفٌن 

والسٌاحة واتآثار ، وتعددت مظاهر التطور الثقافً فً ما بعد بصدور المجالت الثقافٌة كمجلة 

أفكار ، وتؤسٌس قصر الثقافة ورابطة الكتاب األردنٌٌن ورابطة المسرحٌٌن  األردنٌٌن 

 ومإسسة آل البٌت للفكر اإلسالمً . . 

 ولتعرؾ ذلك أقرا النص اتآتً  د هللا الثانً على االرتقاء بالحركة الثقافٌة ـــ وحرص الملك عب

النص   ) ستظل الحركة الثقافٌة موضع الرعاٌة واالهتمام من خالل دعم الكتاب والمثقفٌن 

وتقدٌر اإلبداع والمبدعٌن وإٌجاد العدٌد من المراكز والمإسسات التً تساعد على النهوض 

 ((   .  بالحركة  الثقافٌة  

 ً المجال الثقافً فً عهد الملك عبد هللا الثانً ما ٌؤتً   فـــومن أبرز االنجازات التً تحققت 

م / لتؤكٌد القٌمة الحضارٌة للمدٌنة ، 2992عالن عمان عاصمة الثقافة العربٌة عام إ -1

الكتب فً مختلؾ حقول المعرفة ،  بإصدارهار ما تزخر به من تراث عرٌق ،  وتمثل ذلك ظوإ

وعقد محاضرات وندوات على أبرز أعالم الفكر والثقافة فً األردن ، إضافة إلى إقامة 

 معارض للفنون التشكٌلٌة . 

 مدٌنة أردنٌة كل عام تحمل أسم مدٌنة الثقافة األردنٌة .  إعالن  -2

ؾ إلى تطوٌر م وهً مإسسة حكومٌة تهد2993عام  لألفالمإنشاء الهٌبة الملكٌة  -3

صناعة مواد مربٌة ومسموعة قادرة على المنافسة عن طرٌق تطوٌر  القدرات البشرٌة 

 والفنٌة والمالٌة .

إنشاء مراكز ثقافٌة جدٌدة فً المدن األردنٌة مثل / مركز الملك عبد هللا الثانً الثقافً  -4

 فً مدٌنة الزرقاء ومركز األمٌر الحسٌن فً مدٌنة معان . 

القراءة للجمٌع ) مكتبة األسرة ( الذي ٌعد من المشارٌع الوطنٌة  إطالق مهرجان -5

صدار العدٌد من المإلفات فً شتى المعارؾ إم وٌهدؾ إلى 2995الرابدة التً نشؤت عام 

 اإلنسانٌة  وبٌعها بؤسعار رمزٌة للحث على القراءة  واالهتمام بالكتاب .

فً منطقة رأس العٌن بمدٌنة تشجٌع السٌاحة الثقافٌة ، حٌث أنشًء متحؾ األردن  -6

 عمان الذي ٌحوي آثار األردن التارٌخٌة . 
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 ط: ػشف ِب ٠أرٟ : 
مكتبة األسرة ( الذي ٌعد من المشارٌع الوطنٌة ٟ٘ )      ِٙشجبْ اٌمشاءح ٌٍج١ّغ : 

م وٌهدؾ إلى إصدار العدٌد من المإلفات فً شتى المعارؾ 2995الرابدة التً نشؤت عام 

 اإلنسانٌة  وبٌعها بؤسعار رمزٌة للحث على القراءة  واالهتمام بالكتاب  
أنشًء متحؾ األردن   لتشجٌع السٌاحة الثقافٌة  فً منطقة رأس   ِزذف األسدْ : -5

 العٌن بمدٌنة عمان الذي ٌحوي آثار األردن التارٌخٌة . 

المدارس التً أنشبت فً مدٌنة السلط وإربد أولى هً   ِذاسط صب٠ٛٔخ ِزٛعيخ :  

 ومدة الدراسة فٌها سنتان . فً عهد اإلمارة  والكرك 

 ٍضمبفخ  اٌؼشث١خ ؟ٌػّبْ ػبفّخ  إػالْ ط: ثني أعجبة  

هار ما تزخر به من تراث عرٌق ، ، ظ   لتؤكٌد القٌمة الحضارٌة للمدٌنة ، وإ اجلـــــٛاة 

وتمثل ذلك بإصدار الكتب فً مختلؾ حقول المعرفة ، وعقد محاضرات وندوات على أبرز 

 شكٌلٌة . أعالم الفكر والثقافة فً األردن ، إضافة إلى إقامة معارض للفنون الت

 ط: ثني اعجبة إٔؾبء اذل١ئخ ادلٍى١خ ٌألفالَ .

م تهدؾ إلى تطوٌر صناعة مواد 2993   وهً مإسسة حكومٌة أنشبت عام  اجلٛاة 

مربٌة ومسموعة قادرة على المنافسة عن طرٌق تطوٌر  القدرات البشرٌة والفنٌة 

 والمالٌة .

 

 

 

 

 

 

 

حقق القطاع الصحً فً األردن إنجازات مهمة أكسبت األردن مكانة ممٌزة فً  : ادلمذِخ 

 هذا المجال محلٌاً ودولٌاً   

 

اٌفقــــً اٌضبٌش : إٌٙنخ 
 اٌقذ١خ يف األسدْ 
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 أٚالً : ريٛس ليبع اٌقذخ : 

 ط: ٚمخ ريٛس اٌميبع اٌقذٟ يف األسدْ ؟ 

بدأ االهتمام  بالقطاع الصحً فً األردن منذ تؤسٌس اإلمارة حٌث عٌن مشاور ) :   ادلمذِخ

 م . 1020للصحة مع تشكٌل أول حكومة أردنٌة ، وأسست أول دابرة للصحة عام وزٌر ( 

وبدأت مالمح النهضة الصحٌة فً األردن بعد االستقالل بإنشاء عدد من المستشفٌات ــ 

الحكومً  فً أربد  والمستشفىلحكومً فً عمان ( الحكومٌة مثل ) مستشفى البشٌر ا

إلى مستشفٌات القطاع الخاص ومنها  المستشفى  باإلضافةومستشفى األمراض الصدرٌة ( 

ومستشفى ملحص ومستشفى األهلً ، مستشفى راهبات راهبات الناصرة   اإلٌطالً

 ومستشفى فلسطٌن .  

وزارة للصحة  وعملتا عن طرٌق مدٌرٌاتها على تقدٌم   م تؤسست  أول1059وفً عام ـــ 

 الخدمات الصحٌة الشاملة . 

ٌتمٌز قطاع الرعاٌة الصحٌة األردنً بالجودة العالٌة إقلٌمٌا ودولٌاً ،  نظراً إلى وجود ـــ 

األطباء والممرضٌن والفنٌٌن المإهلٌن ، وتوفر المستشفٌات العامة والخاصة المزودة 

والمعدات المنتشرة فً مناطق المملكة كافة ، إضافة إلى المستشفٌات بؤحدث األجهزة 

الجامعٌة التعلٌمٌة ) كمستشفى الجامعة األردنٌة ومستشفى الملك المإسس عبد هللا الجامعً  

لتابع لجامعة العلوم والتكنولوجٌا ، إضافة إلى المراكز العلمٌة البحثٌة مثل ) مركز الخالٌا 

ستشفى الجامعة األردنٌة ومراكز طبٌة متخصصة منها ) المركز الجذعٌة األردنً فً م

 الوطنً للسكري والؽدد الصماء والوراثة ومركز الحسٌن للسرطان ( .

 فً مستشفى الجامعة األردنٌة من المراكز العلمٌة البحثٌة أنشؤ ادلشاوض اخلال٠ب اجلزػ١خ :    

 السرطان .مركز متخصص لعالج أمراض ِشوض احلغني ٌٍغشىبْ :   

 ط: ٚمخ االجنبصاد اٌزٟ دممٙب اٌميبع اٌقذٟ يف األسدْ ؟ 

 رفد المإسسات الطبٌة المختلفة بالكوادر واألجهزة الطبٌة الحدٌثة .  -1

 شمول األطفال ممن هم دون سن السادسة فً منظومة التؤمٌن الصحً المدنً مجاناً . -2

 . إنشاء المزٌد من المستشفٌات فً القطاعٌن العام والخاص  -3

 تقدٌم خدمات األمومة والطفولة وتنظٌم األسرة مجاناً . -4

تؽطٌة مناطق المملكة كافة بالرعاٌة الصحٌة األولٌة عن طرٌق إنشاء المراكز الصحٌة  -5

 األولٌة .

 العمل مع الجهات المختلفة للوصول إلى التؤمٌن الصحً الشامل . -6
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 صب١ًٔب : اخلذِبد اٌيج١خ ادلٍى١خ : 

بدأت مسٌرة الخدمات الطبٌة الملكٌة التابعة للقوات المسلحة األردنٌة منذ عام ادلمذِخ :  

م ثم أخذت بالتوسع الكبٌر فً إنشاء المستشفٌات والمراكز الطبٌة فً 1041

التخصصات كافة  للعسكرٌٌن وعابالتهم ، ومعالجة المدنٌٌن للحاالت المحولة من وزارة 

من المستشفٌات العسكرٌة مثل )  العدٌد، فؤنشبت الصحة والجهات األخرى المتعاقد معها 

م ، لتكون المركز 1053مستشفى ماركا العسكري ، ومدٌنة الحسٌن الطبٌة ، عام 

مركز الملكة علٌاء ألمراض  وأنشاالتحوٌلً والتعلٌمً للخدمات الطبٌة الملكٌة ، 

عام م ، ومعهد األطراؾ االصطناعٌة فً منطقة ماركا 1022وجراحة القلب عام 

م ، ومستشفى  األمٌر هاشم بن عبد هللا الثانً فً العقبة ، ومستشفى األمٌر زٌد 1024

 بن الحسٌن فً الطفٌلة . 

 ط: أروش صالصخ ِٓ ادلغزؾف١بد اٌؼغىش٠خ اٌزبثؼخ ٌٍخذِبد اٌيج١خ ادلٍى١خ ؟ 

 مستشفى ماركا العسكري . -1

 م .1053مدٌنة الحسٌن الطبٌة عام  -2

 م .1022ألمراض  وجراحة القلب .عام مركز الملكة علٌاء  -3

 مستشفى األمٌر هاشم بن عبد هللا الثانً فً العقبة . -4

 مستشفى األمٌر زٌد بن الحسٌن فً الطفٌلة .  -5

ـــ وتضمنت الخدمات الطبٌة الملكٌة التخصصات الطبٌة كافة واعتمدت لتدرٌب طلبة 

سع فً كلٌات الطب والتمرٌض وتنظٌم الخدمة الطبٌة المتخصصة والتو

االختصاصات الفرعٌة وإرسال الفرق الطبٌة بالمخمات اإلنسانٌة على المستوى 

 الدولً ، والمشاركة بقوات حفظ السالم . 

 

 

 )))  أزٙٝ ؽشح اٌٛدذح اٌضبِٕخ  ِغ مج١غ األعئٍخ  ((((((


