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      السلطات الدستورية والحياة الحزبية في ا�ردن                     الوحدة الخامسة             

                                                                                                                              

  السلطات الدستورية في ا5ردن                                 الدرس ا�ول  

 

   . السلطات في الدولة ا5ردنية تقوم على التكامل والتعاون لذلك ھي نموذج للدولة الحديثة

   

   مجلس الوزراء  \      مؤسسة العرش                                             ؟�ردنمما تتكون السلطة التنفيذية في ا

  

   ؟ بين طبيعة نظام الحكم في ا�ردن  ؟ أو عرف مؤسسة العرش 

    بن الحسين راثي في أسرة الملك عبدهللا ا)ول اھو ووش في المملكة ا)ردنية نيابي ملكي وراثي، ويمثل الملك مؤسسة العر

  

   ؟  من الدستور ا�ردني٢٨بين ا�سس التي تستند اليھا وراثة العرش في المملكة ا�ردنية الھاشمية حسب المادة 

  : ًوفقا ل:سس ا9تية   ابن الحسينأبناء الملك عبد هللا ا)ولوتكون وراثة العرش في الذكور من                  

ً الملك من صاحب العرش إلى أكبر أبنائه سنا، ثم إلى أكبر أبناء ذلك ا)بن ا)كبر،تنتقل و<ية -١                             ّ 

  فإلى أكبر أبناء إخوته    يكن له إخوة كبر إخوته، وإذا لململك عقب تنتقل إلى ألإذا لم يكن   -٢                       

  

  ؟ أبرز صQحيات الملك عدد

  .يابية، ودعوة مجلس ا)مة لQجتماع، وافتتاحه وتأجيله وحلهالدعوة إلى إجراء ا<نتخابات الن  -١

                                       قيادة القوات المسلحة   -٢

 .اختيار ولي العھد وتعيين نائب الملك -٣

                    رئيس مجلس الوزراء والوزراء تعيين   -٤

  ات ومدير الدرك قائد الجيش ومدير المخابر    تعيين   -٥

  . رئيس مجلس ا)عيان وأعضائه        تعيين   -٦

  

  المصلحة العامة من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء حسب الحاجة ومقتضيات يتألف    ؟ )الحكومة (  مجلس الوزراء 

                 

   ؟على أساسھاُيشكل مجلس الوزراء عدد ا�سس التي   

  .بتشكيل الوزارة لك رئيس الوزراء، ويكلفه تار الميخ -١                  

  ة الملكية م على الملك aصدار اaرادھُيس الوزراء الوزراء، ويعرض أسماءيختار رئ -٢                  

  .  يؤدي أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام جQلة الملك -٣                  

  . جلس الوزراء ببيانه الوزاري إلى مجلس النواب خQل شھر من تشكيله للحصول على الثقة يتقدم م-٤                  

  

 عرف البيان الوزاري :

ھو خطة عمل الحكومة بناء على كتاب التكليف السامي الذي وجھه إليھا   

.بتنفيذه في مدة و<يتھاوتتعھد الحكومة   جQلة الملك         

  

   ؟يعية والسلطة التنفيذيةبين العQقة بين السلطة التشر

  أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركةرئيس الوزراء والوزراء مسؤولون   -١                        

  .مام مجلس النواب عن أعمال وزارته  وكل وزير مسؤول أ-٢                        

   على البيان الوزاريعلى ثقة مجلس النواب بناء الحصول للبقاء في السلطة    يتعين على الحكومة -٣                        

  

  ؟ا�سباب الموجبة لتغيير الحكومات في ا�ردن عدد 

   العطاء،  انسجاما وقدرتھا على إذا رأى جQلة الملك أن الوزارة قد فقدت  -١        

       أو أنھا ارتكبت مجموعة من ا)خطاء أفقدتھا ثقته وثقة الشعب -٢        

  يد  < يستجيبان لظرف جدأو أن جھودھا  - ٣       
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  ؟عدد أبرز مھام مجلس الوزراء                                        
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    ؟ السلطة التشريعية في ا�ردن) أو عرف  ( وضح أھمية

  .ّ التي تعد ا)مة مصدر السلطات ردنة أساسية للحكم في ا< ركيزھي -١                           

  - :لكي وراثيأن نظام الحكم نيابي م نص الدستور  -٢                          

  .  على أھمية الحياة النيابية عن طريق مشاركة الشعب في الحياة السياسية يدل                            

  ) من مجلسي ا)عيان والنواب ا�مةمجلس ويتألف(ومجلس ا�مةوتناط السلطة التشريعية بالملك  -٣                       

  

    ؟عيانقارن بين مجلس النواب ومجلس ا�

   العدد   طريقة ا<ختيار   من حيث 

  ١٣٠ ضعف عدد مجلس ا<عيان  منتخبين با<قتراع السري من الشعب   مجلس النواب 

< يتجاوز عددھم بما فيھم الرئيس عن   يعينھم الملك بإرادة ملكية  ا�عيان
  نصف عدد أعضاء مجلس النواب

  

  ؟أبرز اختصاصات السلطة التشريعية

  إقرار الموازنة العامة  -٢                            لقوانين                            يع اتشر-١  

  العامة  مساءلة الحكومة حول ا)مور -٤                                                  منح الثقة للحكومة  -٣  

  

     ؟لسلطة القضائية ا) أو عرف ( أھمية بين

  ً. وعQقتھم بالدولة وببعضھم بعضاالذي ينظم سلوك ا)فراد قانون ال تطبيق-١    

           تو<ھا المحاكم ت  مستقلة عن السلطات ا)خرىوھي  -٢    

  .في المملكةًامھا وفقا للقوانين  وتصدر أحك-٣   

  

   ؟لدستور ا�ردني باستقQلية تامةيتمتع القضاة بموجب اوضح 

  لكية ساميةمبإرادة     يقترنو      المجلس القضائييصدر عن   بقرار  عزلون وي \ ويرقون \ اذ يعينون   

  

  يمثل المجلس القضائي ا)ردني قمة ھرم السلطة القضائية في                     :عرف المجلس القضائي ا�ردني

  .لس ا)مة والوزراء مبدأ الفصل بين السلطات ويجسد مع مج  ا<ردن                                                              

  ؟ اختصاصات السلطة القضائيةعدد  

             وا)نظمة تطبيق القوانين  -١    

   على أساس سيادة القانون، ضمان الحقوق والحريات التي تقوم-  ٢   

  . داخل المجتمع ا<ستقرار قيقالفصل بين المتخاصمين، وتح-٤      ة المجتمع من الجريمة وا<نحرافحماي -٣  

  

   ؟عدد ا�مور التي تمتاز بھا المحاكم في ا�ردن

  .  وجلساتھا مفتوحة أمام الناس-٣           ة ومصونة من تدخل أي جھ -٢                        مستقلة ھي -١   

  م  ا<حتكام إلى القضاء على اختQف أنواع المحاكويحق ل:فراد  والمؤسسات   -٤   

   ؟عدد أنواع المحاكم في ا�ردن

  .المحاكم الخاصة -٢                                                   . المحاكم النظامية -١

    )التي تشمل المحاكم الشرعية ومحاكم الطوائف الدينية  ( والمحاكم الدينية  -٣     
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  الحياة النيابية في ا�ردن                                               الفصل الثاني                                       

  

  ) خمسة مجالس    ( ١٩٤٦ -١٩٢٩عدد المجالس التشريعية في عھد اaمارة من 

    ؟١٩٤٦ – ١٩٢٩عدد ا5مور التي تميزت بھا المجالس التشريعية بين عام                                    

  . التفاعل مع القضايا الوطنية والقومية -٣ مراقبة أداء الحكومات   -٢ النشاط السياسي    - ١                               

  

    ) ١٩٦٧ – ١٩٤٦( تطور الحياة النيابية في ا�ردن بين عامي 

  

   ؟ ل بعد ا5ستقQالقانونية، والسياسية شھدت الحياة النيابية ا�ردنية مجموعة من المستجدات :علل

  .١٩٥٠وحدة الضفتين عام   -٢                  . م ١٩٤٨  نتيجة نكبة فلسطين عام -١      

  . لضمان مشاركة الفلسطينيين في الضفة الغربية با<نتخابات         : إعادة النظر في قانون ا<نتخابتم  -٣      

  

  ؟   في ا�ردن١٩٥٦ انتخابات عام  بھا  تمتازعدد ا�مور التي 

           التطور الدستوري والنيابي -١      

  .على اختQف اتجاھاتھابمشاركة الفعاليات السياسية  -٢      

   أكبر كتلة ائتQفية حزبية وشھد المجلس النيابي الرابع ظھور-٣      

  ًمقعدا ) ٤٠(أصل ًمقعدا من  ) ٢٦(  عندما حصل مرشحو ا)حزاب على                                          

                                            

   . ١٩٥٦ تشكلت بعد انتخابات ھي أول حكومة حزبية ائتQفيةو حكومة سليمان النابلسي : الحكومة الوطنيةعرف  

  

   ؟قراطية ا�ردنيةأثرت في التجربة الديم)  م ١٩٦٧ – ١٩٤٦(  بين عام  الحياة النيابية ھاواجھت   أذكر التحديات التي 

  .ابية  وتداعيات القضية الفلسطينية، ما أدى إلى حل معظم المجالس الني -٢        .الحروب اaقليمية -١        

  

   .١٩٦٧جرى انتخاب آخر مجلس نيابي يجمع الضفتين  عام 

   ؟  على السلطة التشريعية في ا�ردنلضفة الغربية واحتQل ا١٩٦٧بين آثارحرب حزيران عام 

  .١٩٦٧عام  وتأجلت جلسات مجلس ا)مة -٢                         .شريعية  تعطلت وظيفة السلطة الت  -١    

    م ١٩٨٤ حتى عام   ولم تجر انتخابات نيابية- ٤        . مرةمددت فترة المجلس النيابي التاسع )كثر من -٣    

  

    ؟ �١٩٧١كثر من مرة بعد انتھاء مدته  تم التمديد للمجلس النيابي التاسع :اعط اسباب 

  .      وا<حتQل اaسرائيلي للضفة الغربية    -٢    م ١٩٦٧بسبب  حرب حزيران عام  -١                  

  

  ؟ ١٩٦٧عدد أبرز الصيغ البديلة للمجلس النيابي ا�ردني  بعد حرب عام 

  .  م١٩٧٨ والمجلس الوطني ا<ستشاري عام  -٢           . م ١٩٧٢تحاد الوطني ا)ردني عام مشروع ا< - ١     

  

  :  عرف المجلس الوطني ا5ستشاري

  مجلس معين بإرادة ملكية  وبتنسيب من رئيس الوزراء كانت مدته                         

  . ة وا<قتصادية ا<جتماعي و السياسيةة لشرائح المجتمعممثل  عامين  وجاءت تركبيه المجلس                     
  

  ؟ ) م ١٩٨٤ – ١٩٧٨( المجلس الوطني ا5ستشاري ا�ردني  أعط أسباب تشكيل 

             .نقطع الحياة النيابية  تولكي < ةالمحيطنتيجة للظروف اaقليمية  - ١ 

  وإتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية - ٢ 

   م١٩٧٨ اء بتاريخى رئيس الوزروجه الملك الحسين بن طQل رسالة ملكية إل -٣ 

   المجلس الوطني ا<ستشاريُوضع قانون مؤقت ينشأ  :دعا فيھا الحكومة إلى       

   .ر في القوانين والتشريعات جميعھاوالنظ  ومناقشة السياسات العامة  بھدف تبادل الرأي والمشورة  -٤
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    م١٩٨٤ة اسثنائية عام بدورة الملكية بدعوة مجلس ا�مة التاسع لQجتماع دارصدرت اoأعط أسباب 

             . لتعديل بعض مواد الدستور -١

    إجراء انتخابات فرعية لملء المقاعد النيابية الشاغرة بوفاة ثمانية نواب - ٢ 

   م ١٩٨٤ – ١٩٧٤ بي التاسع في المدة ما بين النياالمجلس      من أعضاء                                                              

   م١٩٨٨ وسمي ھذا المجالس النيابي العاشر، واستمر يمارس أعماله ونشاطاته السياسية حتى عام -٣

  

   ؟ م١٩٨٩الديمقراطية في ا�ردن عام عودة الحياة النيابية : أعط أسباب 

     في استمرار مسيرة اaصQحمن الملك الحسين بن طQلرغبة  -١  

   ١٩٨٩بات البرلمانية لى إجراء ا<نتخاادعا  -٢  

  .  وفك ا<رتباط مع فلسطين -  ب .د من ا)حداث كا)زمة ا<قتصادية  للتعامل مع عد -أ                                         

   ؟  م١٩٨٩ انتخاب المجلس النيابي الحادي عشر عام بماذا تمتاز

  . السياسية في ا)ردنائح الشرمشاركة حزبية واسعة من  -٢  ةدة في مسيرة الديمقراطية ا)ردني بداية مرحلة جدي-١    

   

ًشھدت الحياة النيابية في عھد الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين تطورا ملحوظاأعط أسباب      ؟ ً

  يةسسيا وتعزيز مفھوم المشاركة ال-٢                     .نشر ثقافة الديمقراطية ب وجيھاته  ت -١                     

  بية وتطوير الحياة الحز - ٤                          إنشاء الھيئة المستقلة لQنتخاب  -٣                    

  ؟  م، حيث أجل انتخاب مجلس جديد٢٠٠١ًاستمر المجلس النيابي الثالث عشر قائما حتى عام :أعط أسباب  

  . وا<نتفاضة الفلسطينيةثلة حرب الخليج الثانية تي مر بھا ا)ردن والمتمبسبب الظروف ال                                   

  

   ؟ عدد ا5نتخابات التي جرت في عھد الملك عبد هللا الثاني

  .  م ٢٠٠٧مس عشر في عام ا والخ -٢       م ٢٠٠٣نيابي الرابع عشر في عام انتخابات المجلس ال -١

   ٢٠١٦وفي عام  والمجلس النيابي الثامن عشر -٤                             م٢٠١٣ المجلس النيابي السابع عشر -٣

  

   ؟٢٠١٦عدد أھم ما تضمنه قانون ا5نتخاب النيابي عام  

   .مقعدا للكوتا النسائية) ١٥(عضوا من بينھم) ١٣٠(أصبح عدد اعضاء مجلس النواب -١                                   

 .نسبية المفتوحةإلغاء قانون الصوت الواحد، واعتماد القائمة ال -٢                                  

 . ا)صوات يساوي عدد المقاعد المخصصة لدائرته ا<نتخابية ً يمتلك كل ناخب عددا من:عرف القائمة النسبية المفتوحة

  

  وإدارتھاابية  م من أجل اaشراف على ا<نتخابات الني٢٠١٢سستتأ :الھيئة المستقلة لQنتخاب

  

   مجالس النيابية والبلدية للنساءالمن مقاعد   عددتخصيص              -  :الكوتا النسائية
  وذلك لضمان تمثيل المرأة ا)ردنية في مواقع التشريع وصنع القرار                               

  

  

  

  

   ؟ بين مطالب ا�حزاب السياسية في ا�ردن قبل ا5ستقQل

   :تدعو إلى    بصبغة قوميةبدأت ا)حزاب في ا)ردن  -١                             

   فور والھجرة اليھودية إلى فلسطين  ورفض وعد بل -    ب .       قيام الوحدة العربية-أ                                         

  : التي كان من أبرز مطالبھا  غة الوطنيةالصبثم ظھرت ا)حزاب ذات  -٢                            

  .اني  وإنھاء ا<نتداب البريط -        بحصول ا)ردن على ا<ستقQل -       أ                                 

  

   ؟ عدد أھم ا�حزاب التي شكلھا ا�ردنيون في عھد اoمارة

  .وحزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني ا)ردني       \الشعب ا)ردني           وحزب \حزب ا<ستقQل                         

  .   وانضم له الزعماء الوطنيين في ا<ردن ١٩٢١            شكل أول حكومة اردنية عام -:    حزب ا<ستقQل 

  الحياة الحزبية في ا�ردن                                               الفصل الثالث
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   ) م١٩٥٧ – ١٩٤٦(  بين عامي نشطت الحياة الحزبية في ا�ردن -:أعط أسباب  

  .م١٩٥٠  ووحدة الضفتين عام -٢                         م١٩٤٦ستقQل عام  ا< -١        

   م الذي سمح بتشكيل ا)حزاب السياسية والجمعيات ١٩٥٢ وإصدار دستور عام  -٣        

  .) الفكري()يدولوجي وازداد النشاط الحزبي ا -٤        

  

   ؟١٩٥٧ا5ردن عام  في الحزبي وإيقاف النشاط   إعQن ا5حكام العرفية-:أعط أسباب 

   والقوانين  مخالفة بعض ھذه ا)حزاب الشروط التي أقرھا الدستور -١                                                       

  ً.اًية وا<قتصادية إقليميا ودولي وتوتر ا)وضاع السياس - ٢                                                       

  .للحفاظ على أمن الوطن وسQمته   -٣                                                       

  

   من أيقاف نشاطھا ؟ استثناء جماعة اoخوان المسلمين   تم -:علل     

  ً سياسياًوليست حزبا-٢        ةجمعية خيرية اجتماعي لنھا  -١                                                                   
    

  وتمنح فيھا السلطة التنفيذية زمات مجموعة من القوانين تلجأ إليھا الدولة في حالة ا)                           : ا�حكام العرفية

  .د ى يستتب ا)من وا<ستقرار  في البQحتصQحيات واسعة                                                

  

  يمرحلة التحول الديمقراط١٩٨٩أعط أسباب تسمى مرحلة العودة إلى الحياة الحزبية عام 

  . انطQق الحياة النيابية من جديد  )نھا شھدت إعادة - ١             

    م ١٩٨٩ بالترشح لQنتخابات التي جرت )عضاء ا)حزاب السياسية سمحت التي وإجراء ا5نتخابات النيابية -٢            

   .مختلف ا)طياف الحزبية والسياسيةوشاركت بھا                                                         

   ؟١٩٨٩عدد أبرز  مظاھر مرحلة العودة إلى الحياة الحزبية منذ عام 

   م١٩٩٢ قانون ا)حزاب عام   صدور- ٢         م ١٩٩١صدور الميثاق الوطني عام -  ١                                  

   تعديل قانون ا)حزاب-٤                          إطQق الحريات العامة -٣                                  

               

  اaطار الذي يتضمن المبادىء العامة الناظمة للعمل السياسي التي تتفق عليھا    - :عرف الميثاق الوطني

  القوى السياسية وفئات المجتمع ا)ردني المختلفة                                   

  

  ؟عددية السياسية  الت لترسيخ النھج  الديمقراطي ولميثاق الوطني إلى ا5لتزام بھا ا عدد المبادىء التي دعا

  عد العمل الديمقراطي احترام قوا -١                           

 ت ا<نتخاباالمشاركة بالسماح ل:حزاب ب -٢                           

 .واحترام معتقدات ا9خرين \  والموضوعية \  التسامح                   ترسيخ قيم -٣                           

   :بما يكفل ًضمان الحريات ا)ساسية للمواطنين جميعا -٤                           

   وتكافؤ الفرص بين المواطنين \ والمساواة \  وتحقيق العدالة  \ حرية الرأي                                                     

  .  الحفاظ على الصفة  المدنية والديمقراطية للدولة -٥                          

  

     ؟١٩٩٢ أعط أسباب  صدور قانون ا�حزاب ا�ردني عام  -

  لف أوجه الحياة السياسية والحزبي تنظيم مخت -٢                            .ياة الديمقراطية للدولة ظاھر الح مھاaن -١    

  

  .بقصد المشاركة في الحياة السياسية، ويعمل بوسائل سلمية ومشروعةيين ا)ردنمن من جماعة تنظيم سياسي  :الحزب   

  

  والمطبوعات     الصحف والمجQتبإصدار  والسماح ة للحرياتا)حكام العرفية المقيدبإلغاء  إطQق الحريات العامة-

  

   ضوع) ٥٠٠( جاء فيه أ< يقل عدد المؤسسين للحزب عن م  ٢٠٠٧ُعدل قانون ا)حزاب عام   :  تعديل قانون ا�حزاب:علل 

  .  المشاركة الحزبيةتشجيعبھدف ًعضوا ) ١٥٠( م عدل القانون ليصبح عدد المؤسسين للحزب ٢٠١٥وفي عام                  
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  المؤسسات العسكرية وا�جھزة ا�منية في ا�ردن                                الوحدة السادسة 

  

   الجيش العربي–التطور التاريخي للقوات المسلحة ا�ردنية                                                  : الفصل ا�ول 

  

   ؟ المسلحة ا�ردنيةعدد مراحل تطور القوات 

  ) م ١٩٦٦ – ١٩٥٣( المرحلة الثانية )                                م ١٩٥٣ – ١٩٢١( المرحلة ا)ولى 

   م ١٩٩٩ – ١٩٧٧( لمرحلة الرابعة ا)                                م ١٩٧٦ – ١٩٦٧( المرحلة الثالثة 

  )  حتى ا9ن – م ١٩٩٩( المرحلة الخامسة 

  

   من رجال الثورة العربية  ١٩٢١تشكلت نواة الجيش العربي ا)ردني عام  )  م١٩٥٣ – ١٩٢١( المرحلة ا�ولى : 5ًأو

   .بدهللا بن الحسين إلى شرق ا)ردنالذين جاؤوا مع ا)مير ع كبرىال                                                          

   

   ؟  المرحلة ا�ولىفي  العربي تشكيQت الجيشوضح 

   جندي ٢٥٠ ضابط و٢٥تكونت من   بن الحسين من الحجاز إلى معان القوة التي جاءت مع ا)مير عبد هللا- : القوة العربية- ١

  .وكانت مھمتھا حفظ ا)من، وتكونت من قوة الدرك الثابتة، وقوة الھجانة    - :قوة ا�من العام - ٢

  ً.فردا ) ٧٥٠( سرايا فرسان ومشاة، بلغ عدد أفرادھا تكونت من    -   : القوة السيارة - ٣

  

   ؟ش العربي ا�ردني في المرحلة ا�ولىأبرز التطورات التي مر بھا الجيعدد 

  . ١٩٢٣ على جيش اaمارة عام اسم الجيش العربي إطQق -  ٢        لحاقھا بالقوة السيارة إلغاء قوة ا)من العام، وإ -١

  . تشكيل سQح الجو ا)ردني وسQح المدفعية - ٤            .ود وتحويلھا إلى قوة الباديةتشكيل قوة الحد - ٣    

  

   ؟أعط أسباب تم إطQق اسم الجيش العربي على جيش اoمارة  

    ة متعددة ً كان مكونا من عناصر عربي- أ                        

   يدافع عن قضاياھمً  ليكون جيشا لكل العرب-ب                         

  

   ؟ الثانية  لتطور القوات المسلحة  الجيش العربي المرحلةھاشھدتوضح التطورات التي 

   ١٩٥٧ية البريطانية في عام إلغاء المعاھدة ا)ردن  -١   

  ازدياد أعداد المنتسبين للجيش من ضباط وجنود  -٢   

 عدد الضباط والجنود السنة

 ٢٠,٠٠٠  م١٩٥٣

 ٢٥,٠٠٠  م١٩٥٦

 ٥٥,٠٠٠  م١٩٦٧

  

  :لوية والكتائب الجديدة في الجيش تشكيل العديد من الفرق وا)-٣   

   الحرس الملكي، وسQح الدروع الملكي، وكتائب المدفعية،      -  :مثل ألوية  

   )د، لواء اليرموك خالد بن الوليلواء اaمام علي بن أبي طالب، لواء القادسية، لواء حطين،لواء(  -  : وألوية جديدة للمشاة

  

   ؟ما دور الضباط ا�نجليز في الجيش العربي

   بعض المناصب المھمة في القيادة العامةوا شغل-١    

  .القائد العام للجيش )  جون كلوب ( بقيادة الضابط  ) ً ضابطا٦٤(    م١٩٥٦ حلول عام عدد ھؤ<ء الضباط مع -٢    

  .انيا دون أي تطوير للجيش ا)ردني يطوقد حالت ھذه القيادة المخلصة لبر- ٣    

  

   وكبار القادة ا<نجليز باشا  للملك الحسين بإنھاء خدمات قائد الجيش كلوبقرار  : عرف تعريب الجيش العربي

  ة  لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ القوات المسلحة ا)ردني -١  -  :  ١٩٥٦ آذار عام ١ في                                        

  . وليؤدي مھمته الوطنية والقومية التي انشئ )جلھا -٢                                                                            
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   ؟ ما اoجراءات التي اتخذتھا مجلس الوزراء بعد إعQن الملك الحسين بن طQل تعريب الجيش العربي

   جون كلوبتمابتنفيذ الرغبة الملكية بإنھاء خد - ١                                                                                         

  .ً رئيسا ل:ركان راضي عناب وتعيين اللواء  - ٢                                                                                         

  

  ؟ا�ردنية   لتطور القوات المسلحة وأثرت فيضھا الجيش العربي مع إسرائيل  في المرحلة الثالثةعدد الحروب التي خا

  .فقد فيھا الجيش العربي ا)ردني الكثير من أسلحته، واحتلت إسرائيل الضفة الغربية       م١٩٦٧حرب حزيران عام  -١    

       شارك بالقتال على الجبھة السورية  م ١٩٧٣عام ) ضان رم( حرب تشرين  - ٣         م ١٩٦٨حرب الكرامة عام  -٢    

                           

   ؟                          من تطور القوات المسلحة ا�ردنية الجيش العربي     المرحلة الثالثة   عدد التطورات التي شھدتھا

  . واستھداف ا)رتال العسكرية وإعاقة تدقمھا\كافحة اaرھاب وم\للقيام بمھمام ا<ستطQع : ةاصتشكيل القوات الخ -١   

 تطوير منظومة الدفاع الجوي -٣                        م الجيش على أساس الفرق تنظي - ٢ 

  .مشاركة المرأة ا)ردنية في القوات المسلحة -٥                              .إنشاء المركز الجغرافي الملكي-٤    

  

  ؟                                                                                      اھر مشاركة المرأة في القوات المسلحةما مظ

 .لرفد الخدمات الطبية في القوات المسلحة بالممرضات المؤھQت   - :تأسيس كلية ا)ميرة منى للتمريض -١   

 . للعمل إداريات في القوات المسلحة ياتتجنيد عدد من النساء الجامع -٢   

  

  . ؟ لتطور  القوات المسلحة ا�ردنية الجيش العربي     المرحلة الرابعة     في  التطورما أبرز مظاھر 

              ) الجناح العسكري (  جامعة مؤتة      إنشاء - ١

 .مديرية الحرب اaلكترونية       إنشاء- ٢ 

    ھيد صرح الش      إنشاء - ٣

  . في التدريب العسكري مدة عامين  الذي ينص على إلحاق الذكور ممن بلغوا سن الثامنة عشرةقانون خدمة العلم -٤     

 .ة في القوات العسكرية اة العسكرية لمتابعة شؤون المرأإدارة شؤون المر     تأسيس -٥     

  .في قوات حفظ السQم الدولية    المشاركة -٦     

  

  ؟واختيار ا5مم المتحدة لQردن السQم تزايد مشاركة القوات المسلحة ا5ردنية في قوات حفظ : سباب أعط أ

   الدور اaنساني – ٣   وانضباطه  شجاعة الجندي ا<ردني -٢       ة   بسبب ما حظيت من سمعة دولية طيب-١

   المكانة الدولية -٤

  تزايد مشاركة القوات المسلحة ا<ردنية في قوات حفط السQم  - :بسببتم إنشاء معھد تدريب  عمليات السQم 

   ولرفد الدول الصديقة والشقيقة بالمدربين المحترفين في مجال عمليات السQم                                                      

  

  .ّوطنيا يسجل تاريخ ا)ردن الحديثًمتحفا   وليكون -ب  كرى شھداء الجيش العربي ً تخليدا لذ- أ ؟نشاء صرح الشھيدعلل ا

   وإنجازات القوات المسلحة ا)ردنية - ج                                                                                  

   ؟يمن تطور القوات المسلحة ا�ردنية الجيش العرب    المرحلة الخامسة     عدد أھم التطورات التي شھدتھا 

 م١٩٩٩تأسيس مركز الملك عبد هللا الثاني لللتصميم والتطوير عام  -١

 . إلى نظام المناطق العسكريةظيم القوات المسلحةإعادة تن -٢

 ظام القواعد العسكريةاستمرار سQح الجو في العمل بن -٣

 .للتعامل مع ا)زمات المحلية واaقليمية والدولية  -  : إنشاء مركز إدارة ا)زمات  -٤

 . نظام النقل اaداري استحداث -٥

  

       :KADDB  مركز  الملك عبد هللا الثاني للتصميم والتطوير 

   تعمل في مجال التصميم والتطوير وتصنيع النماذج ١٩٩٩ھو مؤسسة عسكرية تأسست عام                                  

  .سكرية  لتلبية احتياجات القوات المسلحة والسوق التصديرية  ا)ولية من المعدات المدنية والع                                
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   الجيش العربي–الدور التنموي واoنساني للقوات المسلحة ا�ردنية                     : الفصل الثاني

  

   ؟وضح ا�دوار التي يقوم بھا  للجيش العربي  ا�ردني

   جانب العرب ىوما حققه من دور قومي بالوقوف إل - ب     وطن  عن حدود الالدفاع - أ الدور العسكري  -١

  .ريع ا<قتصادية والبنية التحتية والمشاركة في تنفيذ المشا -ب           التنمية المتمثل ب -أ       :الدور التنموي -٣

   .لى المستوى العالميع دوره اoنسانيال -٤

  

   ؟ نية  في مجال التنميةت المسلحة ا�ردعدد المجا5ت التي تقوم بھا  القوا

        المجال الصحي \ المجال الصناعي\       مجال التعليم والثقافة \مجال البناء والتعمير  \مجال القوى البشرية                    

   ؟بين دور القوات المسلحة في مجال القوى البشرية

               تستوعب مئات ا9<ف من ا)ردنيين    -١    

ًينضم إلى صفوفھا ضباطا وأفرادا حيث تتولى تعليم من   - ٣ .ليات الكبيرة الملقاة على عاتقھا وذلك بحكم المسؤو   -٢    ً .  

   ؟ التعليم والثقافةدور القوات المسلحة في مجال

      في مدارس التعليم  والثقافة العسكرية      توفير التعليم المجاني -١    

   في القوات المسلحة )بناء العاملين والمتقاعدين وابناء الشھداء م الجامعي  التعلير وتوفي - ٢   

   الملكية عاون مع الجمعية العلمية كمشروع طاقة الرياح بالت:ةالمشاركة في إعداد البحوث العلمية والمشروعات الصناعي -٣   

  

   ؟المجال الصناعيبين دور القوات المسلحة في مجال  

   في المصانع التابعة للقوات المسلحة ت الفنية لصيانة ا)جھزة تقديم الخدما - ١                                     

   ا<ثاث \  ا)وكسجين\ لمصانع، مثل مصنع الدھاناتإنشاء ا - ٢                                

   معرض أيدكس وسوفكسل مثالمشاركة في المعارض الصناعية -٣                                   

  

  ؟ المجال الصحيما دور القوات المسلحة في مجال 

  سكان المملكة ورعايا الدول الشقيقة ُ تعالج   -٢ق مديرية الخدمات الطبية الملكية   تقديم الرعاية الطبية عن طري -١   

  ؟.مجال الزراعة والريين دور القوات المسلحة في  ب

  .شق الطرق الزراعية -٣        استصQح ا)راضي الزراعية -٢  .بية في البادية ا)ردنية إنشاء السدود الترا -١      

  

  .؟ مجال اoنقاذ واoخQءبين دور القوات المسلحة في      

  ق البحث والتحري واaنقاذ في حا<ت الغر -٢                                 قاض والثلوجفتح الطرق بإزالة ا)ن  -١    

 

 ؟ مجال الخرائط والمساحة الجويةما دور القوات المسلحة في 

  . ھو الجھة المسؤولة عن اصدار الخرائط والمخططاتالمركز الجغرافي الملكي                                                        

  ؟  مجال البناء والتعميردور القوات المسلحة في ما 

  .السكنية لمنتسبي القوات المسلحة والمباني  -٢                                           .ة   إنشاء المباني الحكومي-١

 ٣ -aوإقامة السدود -٤       .سكانية لمنتسبي القوات المسلحة   ومنح القروض وا.  

                         

       ؟عدد الدول التي شارك  فيھا ا�ردن فيھا بقوات حفظ السQم الدولية

  ) ھايتي وساحل العاج، وسيراليون وتيمور الشرقية، والبوسنة والھرسك ( مثل                                                       

  ؟   الجيش العربي في ميدان حفظ السQم العالمي– تواجد القوات المسلحة ا�ردنية ما أھمية 

  .ي   تعزيز الصورة المشرقة للجندي ا)ردن -١                                                     

   .ع شعوب العالم  وقدرته على التعامل بصورة حضارية م -٢                                                     

  .ليات حفظ السQم  عم مجالفي يرفد الدول  بالمدربين  وأصبح  -٣                                                     

  

   ؟ عدد ا�ھداف التي تحققت  من  خQل  مشاركة الجيش العربي  في قوات حفظ السQم الدولية

  . تأكيد رغبة ا)ردن في نشر ا)من والسQم العالميين-٢  دة على التخفيف من ويQت الحربالمساع-١

                                    غزة وافغانستان والعراق ق المنكوبةستشفيات العسكري إلى المناطر المتسيي -٤تقاء بمكانته ًالتعريف با)ردن عالميا وا<ر -٣
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  ا�جھزة ا�منية في ا�ردن                                                                   الفصل الثالث 

  

  قوات الدرك          لدفاع المدني     المخابرات العامة    ا)من العام      ا ؟عدد اoجھزة ا�منية في ا�ردن

  

    . م أصبح يتبع وزارة الداخلية١٩٥٨ م ، ومنذ عام ١٩٥٦عام  ؟ متى انفصل جھاز ا�من العالم عن الجيش العربي 

ًيعد جھاز ا�من العام ا�ردني أنموذجا �جھزة الشرطة العالمية الرائدة: أعط أسباب    ُ .  

    للوظيفة الشرطية \ والحضارية \ماعيةوا<جت  \وا<نسانية  \بالحسبان ا)بعاد الوقائية     أخذ    - ١                   

   تم إنشاء الشرطة المجتمعية - ٢                   

  لى الشراكة القائمة عكافة  العمل الشرطي لتشمل المجا<ت                 ھي تطوير       ؟عرف الشرطة المجتمعية     

   . بين رجال الشرطة والمجتمع المحلي لحل بعض المشكQت                                                               

  ؟ عدد المھام  التي يقوم بھا جھاز ا�من العام  

 ل على اكتشافھا وتعقبھائم والعممنع الجرا   -٢               ية ا)رواح المحافظة على النظام وا)من، وحما -١

 تنفيذ القوانين وا)نظمة وا)وامر الرسمية - ٤                                  إدارة مركز اaصQح والتأھيل  -٣

  .مراقبة النقل على الطرق وتنظيمه -٥     

  

  الثاني ؟ عدد اoدارات والوحدات  التي استحدثت في جھاز ا�من العام في عھد جQلة الملك عبد هللا

  .  وإدارة شرطة ا)حداث \إف إم  وإذاعة أمن    \  ووحدة أمن وتشجيع ا<ستثمار     \إدارة الشرطة البيئية 

  

   .د الجھاز للقيام بواجباتھم نقلة نوعية في شتى مجا<ت عمله من حيث تأھيل أفرا وقد حقق ١٩٥٦تأسس     : الدفاع المدني 

   ؟ نيعدد  أھم واجبات الدفاع المد 

  اaسعاف قاذ والقيام بعمليات اaطفاء واaن-٢                        ماية ا)رواح والممتلكات العامةح -١

 المدني تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع  - ٤           الكوارث ات وتوفير وسائل ا<نذار من الغار -  ٣

  .المباني التأكد من توافر شروط السQمة العامة في  -٥

   م ، وھي دائرة ذات صبغة عسكرية تسري ١٩٦٤ أسست ت               ؟  دائرة المخابرات العامةعرف 

  لمسلحة ا)ردنية  القوانين السارية على ضباط وأفراد القوات ا  عليھا                                                     

  

  ًدة من أكثر الدوائر ا5ستخبارية تميزا واحترافية على مستوى العالم أعط أسباب المخابرات العامة تعد واح

  .  ودورھا في التصدي ل�رھاب والتخريب-٢     .ً كبيرة عالميا aسھامھا في مجال التعاون الدولي ة  تحظى بثق-١   

  ة عمليات ا<ستخبارية في سبيل أمن المملكة ا)ردني وتقوم  بالمھام وال-٣                      

    

                                             ؟عدد أبرز الواجبات والمھام الوطنية التي تقوم بھا دائرة المخابرات العامة 

  ب الفكري قاومة التخريم -٢                                                     جمع المعلومات وتحليلھا  -١     

  .مكافحة التجسس  - ٤                               مقاومة التخريب المادي، ومكافحة اaرھاب -٣     

  

   ؟ التي حققتھا  دائرة المخابرات العامة اoنجازات ما

  . والعالمية ةالمتغيرات والمستجدات الوطنيوواكبت  -٢            . حماية أمن المملكة  - ١ 

  .زعزعة أمن الوطن وا<ستقرار وترويع أبنائه  وإحباط الكثير من المخططات اaرھابية التي كانت تستھدف - ٣ 

   ؟ ما ا5سس والمعايير التي تتعامل بھا دائرة المخابرات العامة لتحقيق مھامھا وواجباتھا

  .بمعايير حقوق اaنسانتزام  وا<ل - ٢                                       .تشريعات النافذةوفق القوانين وال -١    

   مھامھا ضباط يختارون بعناية ويقوم على تنفيذ - ٤                                      . واحترام كرامة المواطن وحريته -٣    

                        ة متخصص يخضعون لدورات  وجة الجامعية ا)ولى بالحد ا)دنى وضباطھا جميعھم يحملون الدر - ٥    

  . م للقيام بالواجبات ا)منية واaنسانية ٢٠٠٨شكلت قوات الدرك في عام  :      عرف قوات الدرك

  ؟ عدد واجبات قوات الدرك ا�منية واoنسانية 

  .دولةحماية المؤسسات والمصالح الحيوية لل -٢                  .توفير البيئة ا9منة للمواطن ا)ردني -١    

  .توفير المظلة ا)منية للمھرجانات  والنشاطات الفنية والرياضية - ٤               .حماية الوفود الرسمية الزائرة للمملكة  -٣   

  . حراسة المنشآت والبعثات الدبلوماسية  -٥   



 

 10 

   ا5قتصادية في ا�ردنالحياة                                                              الوحدة السابعة 

  

  ا5ھتمام بتطوير  قطاع الزراعة   بوصفه قطاعا اقتصاديا مھما؟:      علل 

   .تسھم الزراعة في توفير الغذاء - ١                                                   

   . وتعزيز ا)من الغذائي - ٢                                                   

   . وتطوير القطاعات ا<قتصادية ا)خرى من صناعة وتجارة - ٣                                                   

  . وتوفير فرص العمل-٤                                                  

  

   .عمل معظم أھالي شرق ا)ردن في الزراعة والرعي في عھد اaمارة* 

  . بعد استقQل ا<ردن ة النشاط ا<قتصادي الرئيس للسكانوبقيت الزراع* 

  

    . الزراعة وبخاصة الزراعة البعليةتراجع العمل في  :علل    

  .تطور قطاعات ا<قتصاد ا)خرى أدى إلى ھجرة بعض سكان الريف والبادية إلى المدن                                 

  

   ؟م القطاع الزراعي دع الحكومات المتعاقبة فيبين دور

                            .القوانين الناظمة له  إصدار-١    

  .  وتقديم القروض للمزارعين -٢    

                     .  والخدمات اaرشادية والبيطرية -٣    

   وإعفاء مستلزمات اaنتاج الزراعي من الرسوم الجمركية  -٤    

  .حو استخدام ا)نظمة الزراعية الحديثةوتوجيه المزارعين ن -٥    

  

   ؟ عدد اoنجازات  التي قامت بھا الحكومات المتعاقبة من أجل ا5ھتمام بالقطاع الزراعي والمحافظة على المياه

  .   شق قناة الملك عبد هللا على نھر اليرموك-١                        

  . للمحافظة على المياه  بإنشاء السدود  والحفائر الترابية ائيالحصاد الم مشاريع  -٢                        

  . تنظيم حفر ا9بار ا<رتوازية واستغQلھا-٣                        

  

   . في القرن الماضي  الزراعي ا)ول في منطقة ا)غوار على نھر اليرموك في مطلع الستينياتمشروعال  :قناة الملك عبد هللا 

  

   قناة الملك عبد هللا على نھر اليرموك ؟ أعط أسباب شق

       . قلة مصادر المياه في ا)ردن  بسبب- ١      

  .مطار التي < تكفي لحاجة الزراعة وا<عتماد على مياه ا) -٢      

  .  وتناقض المياه المخصصة للري-٣      

  

   ؟عدد أھم السدود في ا�ردن

  ) موجب، وسد الوالة، وسد التنور عرب، وسد الملك طQل، وسد السد الكفرين، وسد الوحدة، وسد وادي ال( 

  

    ؟مشكQت القطاع الزارعيعدد 

  وعدم انتظام توزيعھا \   وتذبذبھا\    قلة مياه ا)مطار  بسبب    محدودية الموارد المائية- ١       

  .عمراني عليھاالزحف ال     بسبب    تناقص ا)راضي الزراعية ذات الجودة العالية- ٢       

  . الى تصحر ا)راضي الھامشية وأراضي الباديةيؤدي ما  والتغير المناخي\ مشكلة الجفاف زايدت - ٣       

  التسويق الزراعي ضعف - ٤       

  المزارعينضعف التنبؤ والتخطيط المسبق بين  -٥      
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  الصناعة والتجارة في ا�ردن                                                        الفصل الثاني 

   

   القطاع الصناعي والتجاري من القطاعات المھمة لQقتصاد الوطني والدافعة لعجلة التنمية ا5قتصادية وا5جتماعية ؟فسر 

  . جذب ا<ستثمارات ا<قتصادية -٣  وتحسين الدخل الفردي    -٢ aنه يوفر فرص عمل   -١

  

   ؟ في عھد اoمارة وا5ستقQلتطور القطاع الصناعيتتبع  

  بعض الحرف اليدوية وصناعة البسط  -١  -    :  في عھد اoمارة-أ

  أقيم أول معرض زراعي صناعي  ١٩٢٥ھذه الصناعات، ففي عام شجعت الحكومات  - ٢                               

  . المختلفةةزراعية والصناعيالمنتجات ال  في عمان عرضت فيه                                   

    -: في عھد ا5ستقQل -ب

  حرفية  وتزايدت المؤسسات ال -٢                      في مجال المطاحن وا)غذية تأسيس الشركات الصناعية،  -١   

  اعية  ا5ھتمام بالقطاع الصناعي عن طريق خطط التنمية ا5قتصادية وا5جتم-:علل -٣   

a    نتاج ا\ والتقليل من البطالة \ مكاسب التنمية   عادة توزيعaالشراكة بين القطاعين العام والخاصولمحلي  وزيادة ا .  

  

    ؟  ا�ردنية الصناعة  تطور  القطاع الخاص فيبين دور  

             . مصادر توفير العمل في ا)ردن من -١      

  .شكلة البطالة في التخفيف من مأسھمت المشاريع الصناعية   -٢     

  . من مجمل الصادرات الوطنية % ٩٠ة صناعي حيث شكلت المنتجات ال  وفي رفد ا<قتصاد الوطني -٣     
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  . ؟عدد أھم المؤسسات ا�قتصادية  ا�ردنية

  . ومؤسسة المدن الصناعية والغرف الصناعية    \    ومؤسسة المناطق الحرة \بنك اaنماء الصناعي                           

  

   ؟مشكQت القطاع الصناعيعدد أبرز  -

  .)سواق العالميةة التنافسية للصناعات المحلية في ارتدني القد - ب   لقيام الصناعات المتطورة  ضعف رأس المال   -أ       

  ارتفاع كلفة استيراد مصادر الطاقة -د                          .صغر حجم السوق المحلي -ج      

  .التي تحد من القدرة على التصدير  ا)وضاع اaقليمية المحيطة -ھـ                                                                    

  

   ؟  في ا�ردن التجاريتطور القطاعوضح 

  .وصف النشاط التجاري في ا)ردن في عھد اaمارة بالضعف  ي-أ  

  :في ا5ردن    العالمية الثانية نشطت التجارةبعد الحرب  - ب  

  .وتحويل العمQت ا)جنبية      -  بوذلك لسھولة إجراءات ا<ستيراد     -أ  جارأصبحت عمان محط أنظار الت -١           

   وأبرام ا)ردن اتفاقيات تجارية عدة مع الدول العربية -٢          

  .عبر ا)ردن) العبور (  نشاط تجارة الترانزيت -٣          

  

  .كزات السياسية ا5قتصادية ل�ردنيعد التبادل التجاري مع دول العالم من مرت -:أعط أسباب 

  .على المنافسة في ا)سواق الدولية  لتشجيع الصناعات المحلية  - ١                    

  ) علل .  (  الحكومات المتعاقبة برامج إصQحية لنظام التجارة تبنت   -٢                    

  .  وتوقيع اتفاقيات تجارية عدة-ار  جوجذب ا<ستثم  -لقيود أمام انتقال رؤوس ا)موال   ببإزالة ا - أ                          
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    ؟تفاقيات التجارية التي وقعھا ا�ردنعدد أھم ا5

  ردن إلى منظمة التجارة العالمية  اتفاقية انضمام ا) -١                                             

  .دن والو<يات المتحدة ا)مريكية  واتفاقية التجارة الحرة بين ا)ر -٢                                             

  .واتفاقية الشراكة بين ا)ردن وا<تحاد ا)وروبي -٣                                             

  

  ً تمنح الحق للمستثمر في بدء مزاولة عمله في مدة أربعة عشر يوما، ويتعامل المستثمر: عرف النافذة ا5ستثمارية

  .لمنح التراخيص وإنجاز المعامQت  والكفاءات البشرية  مع مكان واحد جھز بالتقنيات                                 

  

   ؟جاري وتطويره في ا�ردنالمؤسسات التي تعنى بالقطاع الت أھم  عدد 

   . )JEDCO(  والمؤسسات ا)ردنية لتطوير المشاريع ا<قتصادي -٢                                 . الغرف التجارية -١

  . ومؤسسة المواصفات والمقاييس-٤               .مدنية  والمؤسسة ا<ستھQكية ال-٣

   ؟  ا�ردني القطاع التجاري التي يعاني منھا مشكQتأذكر أبرز  ال

  فاض نسبة الصادرات وانخ -٢   ارتفاع نسبة المستوردات  -١    :       بسببعجز الميزان التجاري ا)ردني -أ   

                .ي المنطقةعدم ا<ستقرار السياسي وا)مني ف - ب  

  .تحديات ا<نفتاح ا<قتصادي، وضعف المنافسة -ج  

  

   ثماني مؤتمرات  حقق  ا)ردن   ا<ردن تضاف واس١٩٧١عام  في مدينة  دافوس بسويسرا -  :عرف مؤتمر دافوس 

  .  تنشيط  ا<قتصاد الوطنيطريقھا اتفاقيات ومشاريع اقتصادية أسھمت في دفع  عجلة التنمية و عن                     

  

   ؟عدد ا�مور التي أثرت على ا5ستثمار في ا�ردن

   وا<ضطرابات السياسية في المنطقة العربية  - ٢                                                            .الظروف الصعبة  - ١ 

  

   ؟١٩٩٥أعط أسباب صدور قانون تشجيع ا5ستثمار عام 

  .  وتحفيز ا<ستثمارات المحلية-٢                       .ب ا<ستثمارات العربية وا)جنبيةبھدف جذ -١      

  

  ؟  في عھد الملك عبد هللا الثاني  في ا�ردن  ا5سثمار أذكر مظاھر تشجيع

 ناعية ريق المناطق الصتوفير البنية التحتية عن ط  - ٢                            .إنشاء ھيئة ا<ستثمار ا)ردنية - ١ 

 إنشاء العديد من المشاريع ا<ستثمارية الكبيرة   -٤                  .إنشاء منطقة العقبة ا<قتصادية الخاصة -٢

  .إصدار العديد من القوانين وا<تفاقيات لتشجيع ا<ستثمار -٥      

 

   بھدف  تشجيع  ا<ستثمار  وتوحيد التشريعات٢٠١٤ ھيئة حكومية  مستقلة  تأسست عام  :عرف ھيئة ا5ستثمار ا�ردنية

   .جية  ا)دوار  والمھام الخاصة  به والحد من ازدوا                                              

 

  السياحة في ا�ردن                                                               الفصل الثالث 

   ؟  ة في ا�ردن مقومات السياحعدد 

  الموقع وطرق المواصQت -أ

  برية تصله بالدول المجاورة ً ويمتلك خطوطا  -٢      .ل بين دول آسيا وإفريقيا وأوروباموقع متوسط وحلقة وص - ١       

  ال السياح  استقب وتسھم العقبة، وھي ميناء ا)ردن الوحيد في -٤            ح ويمتلك مطارات تسھل وصول السيا - ٣       

   ألف موقع أثري ١٣بلغ عدد المواقع ا<ثرية في ا)ردن                  المواقع ا�ثرية والتاريخية -ب

  .                                                        ھي نتاج الحضارات المتعاقبة على ا)ردن 

  نادق واستراحاتالمرافق والخدمات السياحية المتوافرة من مواصQت وف-ج

  :ير السياحة ا)ردنية والنھوض بھا في تطودور القطاع الخاص                                                      

  الفنادق وا<ستراحات والشركات السياحية ريع الخدمة السياحية، ك مشا عن طريق                                                  

  مناطق جبلية وصحراوية وغورية وشواطىء        ص الجغرافية والطبيعية ل�ردنالخصائ-د

   في تزايد النشاط السياحي أسھمت     البيئة ا�منة والمستقرة-ھـ

  . حماية للسياح داخل المملكة        ل الشرطة السياحية وتوفر إدارة                                  
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أنواع 
 السياحة

 أھم المواقع السياحية ياحةمجال الس

السياحة 
  الثقافية

زيارة المواقع التاريخية وا)ثرية 
  والمتاحف المنتشرة في ا)ردن 

  عجلون قلعة  \  قلعة الشوبك \ قلعة الكرك

  متاحف القطع ا)ثرية      \متحف التراث ا)ردني

 . ومتحف ا)ردن حف التراثيةا والمت \متاحف الحياة الشعبية 

ة السياح
 العQجية

سياحة ا<ستشفاء وزيارة المنتجعات 
العQجية التي تتميز بالمياه الكبريتية 

 وكذلك مياه البحر الميت العQجيةالحارة، 

  حمامات ماعين في مأدبا،

 والحمة ا)ردنية في الشونة الشمالية، وحمامات عفرا في 
  والبحر الميت        الطفيلة،

السياحة 
 الدينية

 يةكن الدينية المقدسة اaسQمزيارة ا)ما
 والمسيحية 

  الصحابةمقامات ا)نبياء وأضرحة  -١  

   وموقع المغطس على نھر ا)ردن -٢  

 . وموقع جبل نيبو، والكنائس البيزنطية -٣  

السياحة 
 البيئية

ًزيارة ا)ماكن الجبلية والغابات صيفا 
والمناطق المنخفضة الدافئة شتاء، 

 والمحميات الطبيعية

  مثل دبين وعجلون: المصايف

  مثل العقبة والبحر الميت وا<غوار : المشاتي

 ضانا ، ا)زرق : المحميات

سياحة 
 المؤتمرات

تمرات ا<قتصادية وغيرھا، ؤعقد الم
 والتمتع بزيارة المواقع السياحية

 قصر المؤتمرات في منطقة البحر الميت

  

   ؟لسياحي في ا�ردنعدد أبرز المشكQت التي يعاني منھا  القطاع ا

  . اaقبال على السياحة الداخلية اaردنيةتدني -٢                                      ياسي في المنطقة عدم ا<ستقرار الس-١   

  . ضعف المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال دعم السياحة-٤     ضعف ا<ستمرارية في التسويق  السياحي -٣  

  

  

  .ھي، سكان المدن والريف والبادية من ثQث فئات                    ؟يتكون المجتمع ا�ردنيمما  

  

   ؟ ١٩٤٦ ا5ستقQل  عام ذعدد مظاھر التطور في المجتمع ا�ردني من

   التغير في شكل ا)سرة ا)ردنية         -٣لية     تزايد الھجرات الداخ- ٢ تزايد النمو السكاني                             -١   

          رعاية ذوي اaعاقة -٥    ا<ھتمام بقطاع الشباب في المجتمع-٥ تزايد دور المراة في المجتمع ا)ردني   -٤      

        

    ؟ ارتفع عدد السكان في ا�ردن:أعط أسباب 

  )ع نسبة المواليد وانخفاض نسبة الوفيات ارتفا( نتيجة الزيادة الطبيعية للسكان   -أ  

  ومن أھم ھذه الھجرات  بفعل الحروب الھجرات القسرية من الدول المجاورة الى ا)ردنب يادة غير الطبيعية المرتبطة الز-ب 

  . م١٩٦٧ م ، وحرب عام ١٩٤٨الھجرة الفلسطينية بعد حرب عام -١                     

   م١٩٩١ ا)ردنيين المغتربين من دول الخليج بعد حرب الخليج الثانية عام دةعو-٢                     

   م٢٠٠٣ م وعام ١٩٩١ھجرة العراقيين إلى ا)ردن بعد حرب الخليج الثانية عام -٣                     

   ٢٠١١ كا)زمة السورية عام  ر موجات اللجوء استمرا-٤                     

  

ًالمجتمع ا�ردني تزايدا ملحوظا في الھجرة من البادية والريف إلى المدنشھد  -:أعط أسباب  ً .  

  اقتصادي   ما أسھم في نمو المدنو ونم  \   وفرص عمل    \    وصحية  \  خدمات تعليمية:  في المدنعوامل الجذب  بسبب 

  

   ؟  �ردني في المجتمع الھجرة من البادية والريف إلى المدنالسلبية التي ل وضح ا�ثار 

  .  وتزايد الطلب على الغذاء -٢                                         .رتفاع الكثافة السكانية في المدن ا -١   

  . وا<ختناق المروري -٥ . وظھور المشكQت ا<جتماعية وا<سكانية -٤.    وارتفاع ا<سعار -٣  

  

                        الحياة ا5جتماعية في ا5ردن             الوحدة الثامنة                        

  الفصل ا�ول 
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   ؟ ة للحد من ھجرة  المواطنين من الريف الى المدنعدد اoجراءات التي اتخذتھا الحكومات ا�ردني

  لعمل  وتوفير فرص ا- ٣ . وا<رتقاء بالخدمات التعليمية والصحية -٢   ياف  توفير أسباب ا<ستقرار في ا)ر -١      

                                                                                     

   ؟طQلمن حديث الملك الحسين بن  اتخذت للحد من الھجرات الداخلية بعد توطين البدو لمھمة التياoجراءات اعدد 

  سنةومياھا جارية طوال ال -٢   .حضرية  يؤمن لھم مساكن تنفيذ برنامج مساعدة  -١

  

   . ا�ردنيةة الصندوق الھاشمي لتنمية الباديإنشاء -:أعط أسباب 

  ومؤھلة لQستثمار منطقة جاذبة للسكان ل البادية ا)ردنية م بھدف جع٢٠٠٣ أسس عام  -١   

    بإنشاء المراكز النسائيةويفعل دور المرأة -٥   ويحد من الفقر والبطالة - ٤  .بما يرفع المستوى المعيشي للسكان   -٢   

  

   ؟حافظت ا�سرة ا�ردنية الممتدة على طابعھا المميز في المجتمع ا�ردني لعقود طويلة -:علل 

   واستمرار التمسك بالقيم والمفاھيم ا<جتماعية  -٢                 .  نتيجة ل:وضاع ا<قتصادية -١                 

  

         .ا�سرة النوويةًدة، وشيوعا ً تراجعا في نمط ا�سرة الممتالعقدين ا�خيرين المجتمع ا�ردني شھد في :فسر 

  .  وارتفاع مستوى التعليم -٢                                     .ئف ا)سرة التقليدية ر في بعض وظا بسبب التغي -١     

  . وتنوع النشاط ا<قتصادي -٤                                                  .تزايد الھجرة من الريف إلى المدن و -٣    

   ؟  بالمرأة ا�ردنية عدد مظاھر اھتمام  الدولة 

   توسع في تعليم المرأة            ال-١

  ) وزارة التنمية ا<جتماعية  (  م تقلدت المراة أول منصب وزاري١٩٧٩عام تقلد المناصب العامة في الدولة  -٢

  .ً بوصفھا جھة وطنية مرجعية ذات الصلة بشؤون المرأةاللجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأةتأسيس -٣

   ابي والبلديةجالس التشريعية والنيالمشاركة السياسية في الم-٤

   اول مشاركة في البلديات ١٩٩٥ في البرلمان              نسائية   اول مشاركة١٩٩٣                                 

                                    ثم المشاركة عن طريق الكوت النسائية 

  اء على جميع صور العنف ضد المرأةصادق ا)ردن على اتفاقية القض ١٩٩٢  فيحماية المرأة من صور التمييز والعنف -٦

   سرة إدارة حماية ا)  انشئت ١٩٩٧                                                              

   اجل تابعة لمديرية ا5من العام من١٩٩٧     ھي إدارة تاسست عام ؟    أنشئت إدارة حماية أعط أسبابعرف أو 

   والمحافظة على ترابط ا)سرة بوصفھا -٢            .ضد المرأة والطفل  العنف  لمعالجة قضايا - ١             

  

             .تمع ا�ردني من المجتمعات الفتيةيعد المج -:علل  

   من أعلى النسب في العالم  شكل الشباب ثلثي المجتمع ا)ردني  ي         

  

  رعاية الشباب ا�ردني على المستوى الرسمي  تمت في النصف الثاني من القرن العشرين  في مجال  التي عدد  التطورات 

  .ھذه الفئة مسؤولة عن  التي تتبع رئاسة الوزراء  الشبابرعاية سة  م أصبحت مؤس١٩٦٦في عام  - ١ 

  .  م أنشئت وزارة خاصة للشباب١٩٨٤ وفي عام  -٢

  

   ؟ سلطاته الدستورية الثانيالملكية التي تحققت في قطاع الشباب بعد تولي الملك عبد هللا  ا5نجازات والمبادرات عدد 

  وإشراك الشباب في صنع القرار إعQن مبادرة فرسان التغيير -٢            ٢٠٠١مجلس ا)على للشباب في عام تشكيل ال-١

  مبادرة تدريب الشباب، وتشغيلھم    - ٤                    .إقامة معسكرات الحسين للعمل والبناء-٣

   :إجائزة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين للياقة البدنية-٥

     . والكشف عن قدراتھم الخاصة -  ب.فع مستوى اللياقة الصحية للطلبة ر بھدف  -   أ                              

  ٦- aبداع الشبابيجائزة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين ل�نجاز وا.  

  

   ؟ھم بصفتھم المدنية في القوات المسلحة ا�ردنيةمما ا�ھداف من مبادرة تدريب الشباب، وتشغيلھم عن طريق استخدا

  ماء الوطني وا<نضباط  وتعزيز روح ا<نت- ٣ .وتدريبھا للحد من الفقر والبطالة - ٢ردنية ذات مھارات أ إعداد قوى عاملة -١  

   وزارة التنمية ا5جتماعية عن طريق  ذوي اoعاقةا5ھتمام برعاية*   

                     ًجزءا من المجتمع ا)ردني القائم على التكافل والتضامن<نھم 
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  .  م٢٠٠٦ رسالة الملك عبد هللا الثاني الى الحكومة عام  برعاية ذوي اoعاقة في ا5ھتماممظاھر   

  وحق من حقوق اaنسان  -٢                          . ھو اجب وطني بھم إن ا<ھتمام  -١      

  .اس من مقاييس تقدم ا)مم ورفعتھا  مثلما ھو مقي -٤                      .)المستدامة ( ا�لفية  التنمية  وأھداف -٣     

  

  .س ا�على لشؤون ا�شخاص المعوقينس المجليأس ت:فسر 

  قية ل:شخاص ذوي ا<عاقة ا)ردن وليشكل المظلة القانونية والحق  ٢٠٠٧ن لعام شكل بموجب قانون حقوق ا<شخاص المعوقي

  

   ؟المجلس ا�على لشؤون ا�شخاص المعوقين عدد أبرز إنجازات

                 .توفير غرف صفية للطلبة ذوي اaعاقة مبادرة مدرستي-١

  ووزارة التنمية ا<جتماعية  بالتعاون مع وزارة الصحة              نظام المعلومات الوطني ل:شخاص ذوي اaعاقة إنشاء-٢

                       . فرص العمل ل:شخاص ذوي ا<عاقة توفير -٣

   مشروع خط الطوارىء للصم   طQق -٤

  بھدف  ) مكاني بينكم ( حملة وطنية توعوية تحت شعار  تنفيذ  -٥

  .لدمج التعليمي للطلبة ذوي اaعاقة ضمن المدارس الحكومية والخاصة زيادة وعي المواطنين نحو أھمية ا             

  . منحة ا<مير رعد بن زيد للطبلة ذو اaعاقة الملتحقين بالجامعات -٦

  

  ؟ رت نظرت المجتمع ا�ردني لھا عدد بعض القضايا التي تغي

  .  وتنظيم ا)سرة والصحة ا<نجابية - ٣    .العامة رأة في سوق العمل والحياة  ومشاركة الم -٢   .التوسع في التعليم   -١     

  

   ؟)مقارنة بالدول المجاورةة في ظل الموارد المحدود عليم إلى تطور المجتمع ا�ردني في قطاع التأدى التقدم   ((بين

   التقدم س أسا الطاقة البشرية المؤھلة  أصبح ا<ستثمار في-١              

  .تبط بالتعليم المھني وا)كاديمي  مرح الحصول على العمل  بحيث اصب-٢              

  يالمجتمع ا)ردنمن مظاھر تطور   والتعليم الجامعي  سع في التعليمويعد التو - ٣             

  . ا<نخفاض المستمر في نسبة ا)مية-٤            

   \ %  ٢٩ نسبة ١٩٨١              \ %٤٣ ١٩٧١              \ % ٧٦،٦ ١٩٦١                \%  ٨٨ نسبة ١٩٥٢ 

  %٦ نسبة   ٢٠١٥      \ % ١١،٣ نسبة ٢٠٠٩       \ %  ١١،٣ نسبة ١٩٩٩          \ %   ١٧،٧ نسبة  ١٩٩١ 

  

  النھضة التعليمية والثقافية في ا�ردن                                        : الفصل الثاني 

  

  دن    بالتعليم   ؟اھتمام  ا�ر:    ما أسباب 

  .يعد التعليم جوھر عملية التغيير - ١                   

   والمورد ا<قتصادي ا)ساس للتنمية - ٢                   

   ا<ستثمار في التعليم من أبرز ما حققه ا)ردن من إنجازات - ٣                   

   ت التعليمية ذات الكفاءة العاليةقيقة بالخبرارفد ا)ردن الدول العربية الش -٤                  

  

   ؟ تتبع تطور قطاع التعليم في ا�ردن  في عھد اoمارة

    ثQث مدارس ثانوية متوسطةبلغ عدد المدارس -١           

   )مدة الدراسة فيھا سنتانوھي مدارس في عھد ا<مارة في السلط واربد والكرك و                          ( 

  ).مدة الدراسة فيھا أربع سنوات (  ثم أصبحت مدرسة السلط الثانوية كاملة -٢           

  ومدرسة صناعية واحدة وعشر مدارس لQناث  م خمسون مدرسة للذكور١٩٣١ عام -٣           

  :ى ثQثة ألوية  اoمارة من الناحيٮة التعليمية إل وقسمت  م صدر نظام المعارف وتعديQته ١٩٣٩ عام  -٥          

  .اء الكرك ومعان، ولواء البلقاء عجلون، ولو                   لواء 

   .١٩٤٤ -١٩٤٥عام    ال وزارة المعارف تشرف على امتحانات المدارس ا5ولية منذ تكان

   مدرسة ٧٧عدد المدارس بعد ا5ستقQل 
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  ً.أعط أسباب كان تطور  أعداد المدارس محدودا

    ًلمدارس كان مقتصرا على المدنح ا )ن افتتا-١

      . المالية قلة الموارد -٢

  ي بالتعليم وضعف اھتمام ا)ھال- ٣ 

  

   ؟ ما دور ا�ردنيون في بناء التعليم في ا�ردن بعد ا5ستقQل

  .  وثمن مواد التعليم - ٣               .  ودفع أجور المعلمين- ٢              ة بدفع تكاليف التعليم ا)ساسي-١                      

  

   ؟  في التعليم بعد ا5ستقQل البلديات والمجالس القروية ما دور 

  .مل أعباء بناء المدارس ا)ساسية تح -١

  التعليم ورغبة منھم في نشر   ًالتربية والتعليم تسھيQ للبناءوتقديم قطع من ا)راضي لوزارة  -٢

  

  ؟  ين ا�ردنيين يحصلون على بعثات تعليمية فيھاامعات التي كان المتفوق أبرز الجما 

  ) الجامعة ا)مريكية في بيروت، الجامعة السورية في دمشق، جامعة ا<زھر في القاھرة  ( 

  

  .قر الزامية التعليم ومجانيتهأ      ؟   )في إحداث نھضة تعليمية في ا�ردن  م أثر ١٩٥٢وكان لدستور عام (وضح  

  

   ؟عھد الملك الحسين بن طQلي بين تطور التعليم ف 

   وافتتحت الجامعات -٤      وجفت منابع ا)مية -٣           .  وعدد الطلبة -٢    . تضاعف عدد المدارس -١

  

   ؟ بين تطور قطاع التعليم في ا�ردن في عھد الملك عبد هللا الثاني بن الحسين

                 .aنفاق على التعليم ارتفعت نسبة ا -١

             ثورة في استخدام تكنولوجيا المعلومات  شھدت المدارس -٢

        .على التعليم المستمر مدى الحياة ً وتركيزأ -٣

                                وزاد عدد المدارس- ٤ 

   بإيجاد مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز      وزادت العناية بالطلبة المتميزين -٥

  

  .وفكر من تراث وآداب  ِھي حصيلة التطور في المجا<ت اaنسانية جميعھا   :ثقافة العرف 

  

   ؟  في عھد ا5مارة عھد الملك عبد هللا ا�ول ابن الحسينالتطور الثقافي في ما  المظاھر الدالة على الوعي الثقافي و

  لتقى ا)دباء  كان بQط الملك عبد هللا ا)ول ابن الحسين م -١

ًن الملك عبدهللا ا)ول اديبا وشاعرا، وكان  إذ كا-٢   وتشجيعه إصدار ، تطبيقه للنھج الديمقراطيً

   الوعي الثقافي الدالة علىمن المظاھر والمجQت     الصحف                                         

            ،) الحق يعلو (  صحيفة  -    أ  الصادرةومن أشھر الصحف-٣

   م ١٩٢٦عام ) الجريدة الرسمية ( التي تغير اسمھا إلى  وصحيفة الشرق العربي   -     ب                                       

  

    م١٩٦٦ تأسيس دائرة الثقافة والفنون عام        بسبب ؟١٩٦٦ عام نشطت الحركة الثقافية في ا�ردن فسر   

  

   م  ؟١٩٦٦سيس دائرة الثقافة والفنون عام ما أسباب  تأ

  .ن وزارةا<عQم والسياحة وا9ثارمً  وكانت جزءا والفنانين، ودعم أنتاجھم الفكرياھتمت بالكتاب والمثقفين

   ؟ في ا�ردن مظاھر التطور الثقافيأذكر  

                      تاسيس دائرة الثقافة والفنون - ١ 

  .  كمجلة أفكارصدور المجQت الثقافية - ٢

                         .قافةتأسيس قصر الث و -٣

  .  ورابطة الكتاب ا)ردنيين  ورابطة المسرحيين ا)ردنيين - ٤ 

  . ومؤسسة آل البيت للفكر اaسQمي-٥
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  ؟د الملك عبد هللا الثاني ما يأتي أبرز اoنجازات التي تحققت في المجال الثقافي في عھعدد

    م ٢٠٠٢ عمان عاصمة للثقافة العربية عام إعQن- ١

  .  مدينة أردنية كل عام تحمل اسم مدينة الثقافة ا)ردنيةعQنإ-٢

   . م٢٠٠٣الھيئة الملكية لQفQم عام    إنشاء-٣

   :مثل   ثقافية جديدة في المدن ا)ردنيةمراكز   إنشاء-٤

  .دينة معان مركز الملك عبد هللا الثاني الثقافي في مدينة الزرقاء ، ومركز ا)مير الحسين الثقافي في م      

  )مكتبة ا<سرة ( إطQق مھرجان القراءة للجميع -٥

   حيث انشىء متحف ا)ردن في منطقة راس العين بمدينة عمان الذي يحتوي    تشجيع السياحة الثقافية-٦

  .  آثار ا)ردن التاريخية                                    

   م  ؟٢٠٠٢ة عام إعQن عمان عاصمة للثقافة العربي: أعط أسباب  

  .  لتأكيد القيمة الحضارية للمدينة- ١                                    

    وعقد المحاضرات بدار الكت وتمثل وذلك بإصإظھارھا ما تزخر به من تراث  و- ٢                                    

  .لتشكيلية إقامة معارض للفنون ا- ٣                                    

    ؟  م٢٠٠٣عرف الھيئة الملكية لQفQم عام 

   وھي مؤسسة حكومية تھدف الى تطوير صناعة مواد مرئية ومسموعة قادرة على المنافسة                                  

  

  ؟)مكتبة ا5سرة ( عرف مھرجان القراءة للجميع  

 المؤلفات في  شتى المعارف اaنسانية، وبيعھا بأسعار ويھدف الى اصدار م  ٢٠٠٧ بدأت عام مشاريع الوطنية الذي يعد من ال
  .رمزية للحث على القراءة وا<ھتمام بالكتاب

  

   يحتويمنطقة راس العين بمدينة عمان    لتشجيع السياحة الثقافية انشىء في  :عرف متحف ا�ردن 

  .                                      آثار ا)ردن التاريخية

   في أول حكومة أردنية ) وزير ( تم  تعين مشاور 

    ١٩٥٠أول وزارة للصحة  عام                                           ١٩٢٩تأسست أول دائرة للصحة عام 

   ؟ية والخاصة بعد ا5ستقQل  في ا�ردنعدد المسشفيات الحكوم

  ) ستشفى ا)مراض الصدرية وم، والمستشفى الحكومي في أربد  " البشير" المستشفى الحكومة في عمان  (           

   ) مستشفى اaيطالي ، ومستشفى ملحس،  ومستشفى فلسطين ( :لمستشفيات القطاع الخاص، ومنھا ا                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : أھم اoنجازات التي تحققت في المجال الصحيعدد 

  .رفد المؤسسات الطبية المختلفة بالكوادر وا)جھزة الطبية الحديثة -١                       

   مجاناممن ھم دون سن السادسة في التامين الصحي شمول ا<طفال  -٢                       

   المستشفيات في القطاعين العام والخاصانشاء  -٣                       

  مجاناتقديم خدمات ا)مومة والطفولة  -٤                       

   بالرعاية الصحية ا)ولية تغطية  المملكة  -٥                       

  النھضة الصحية في ا�ردن                                                 الفصل الثالث 

ًيتميز قطاع الرعاية الصحية ا�ردني بالجودة العالية اقليميا ودوليا -:سباب أعط أ ً.    

   .باء والممرضين والفنيين المؤھلين وجود ا)طبسبب - ١   

  وتوافر المستشفيات العامة والخاصة  - ٢   

   هللا  عبدى الملك المؤسس كمستشفى الجامعة ا)ردنية ومستشفالمستشفيات الجامعية التعليمية -٣  

    في مسشفى الجامعة ا<ردنية مثل مركز الخQيا الجذعية ا)ردنيالمراكز العلمية البحثية  -٤  

  ومراكز طبية متخصصة -٥  

  . منھا المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة ، ومركز الحسين للسرطان                  
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  ؟ لخدمات الطبية الملكيةل تطور ال تتبع 

             . م ١٩٤١منذ عام  بدأت -١

  لكبير في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية ثم أخذت بالتوسع ا-٢

  .ةصحدنيين للحا<ت المحولة من وزارة الومعالجة الم-٣

   . مثل المدينة الطبية المستشفيات العسكريةأنشئت العديد من  -٤

  .وارسال الفرق الطبية بالمھمات اaنسانية على المستوى الدولي ، والمشاركة بقوات حفظ السQم  -٥

  

  الخدمات الطبية الملكية ؟المجا5ت التي تطورت بھا بين 

             أجھزة طبية متطورة، بدخولورت تط -١                                          

  طبية المتخصصة وتنظيم الخدمة ال  -٢                                          

  . والتوسع في ا<ختصاصات الفرعية  -٣                                          

  .ت اaنسانية على المستوى الدولي بية بالمھماوارسال الفرق الط -٤                                          

  . والمشاركة بقوات حفظ السQم -  ٥                                          

  

  

  

  

   ؟  م١٩٧٣مدينة الحسين الطبية عام اء علل إنش 

  لتكون المركز التحويلي والتعليمي للخدمات الطبية الملكية                                                   

  

  

  أذكر المسشفيات العسكرية التابعة لمديرية الخدمات الطبية الملكية ؟

  فى ماركا العسكري                             مستش                                       

     م١٩٧٣                                        مدينة الحسين الطبية عام 

  ا<صطناعية في منطقة ماركا                                        معھد ا)طراف 

  .عبدهللا الثاني في العقبة                                        مستشفى ا<مير ھاشم بن 

  .                                       مستشفى ا)مير زيد بن الحسين         في الطفيلة

 

 0796321753   عبر الواتس فقط   ا)ستاذ زكريا الرفاعي                                         


