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س  :حفظ أسماء ا ألوراقأالنقاشيةأالتيأأصدرهاأالملكأعبدهللاأالثاني:أأأ(بالترتيب)

األولى

مسيرتنأاأ نحوأبناءأ(الديمقراطيةأالمتجد أدةأ)أأ.

www.awa2el.net

الثانية

تطويرأ نظامناأالديمقراطيأ(لخدمةأجميعأالردنيين).

الثالثة

أدوا أرأ تنتظرناأ(لنجاحأديمقراطيتناأأالمتجددةأ)أ.

الرابعة

يأأ/أو(مواطأنة)أفاعلةأأ.
نحوأ (تمكين)أديمقراط أ

الخامسة

يأ)أ.
تعميقأ أ(التحولأالديمقراط أ

السادسة

سياد أةأ القانونأ(أساسأالدولةأأالمدنيةأ)أأ.

السابعة

تطويرأ التعليمأ(أساسأاإلصالحأالشامل)أ.

س  :سبب إصدار الملك عبدهللاأالثانيأا ألوراقأالنقاشيةأ:أأأ

الًأفيأصن أعأالقرا أرأ .أ
 )1ليكونأالمواطنأشريكاًأحقيقيّاًأوفاع أ
 )2لإلصالحأالشاملأأ .أ
حأأمعأ أبنائهأ وبناتهأأ/أأليشاركوهأأرؤيتهأ اإلصالحيةأأ:أ
 )3للتواصلأ المباشرأ والمفتو أ
إلنضاجأاألديمقراطي أةأونجاحهأاأ .أ
نأأعلىأ :أأ(المواطنةأ الفاعل أةأأ:أأوهيأأالحوارأأالبنّاءأ حولأأالقضايأاأ
 )4تحفيزأ المواط أ
المهمةأ/أوالمشاركةأفيأصنعأالقرار أ) أ
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الورقة النقاشية األولىأ:أمسيرتناأأنحوأبناءأ(الديمقراطيةأالمتجددةأ)أ.أأ
www.awa2el.net
س:أمسألتينأأساسيتينأتناولتهاأالورقةأالنقاشيةأالولىأ أ :أ
-1أكيفأنختلفأمعأبعضناأضمنأنقاشاتناأالعامةأ أ؟

-2أكيفأنتخذأالقراراتأعلىأمستوىأالوطن؟أ

س:أممارساتأاجتماعيةألتجذي أرأالديمقراطيةأدعتأ
لترسيخهاأالورقةأالنقاشيةأالولىأ أ:
-1أاحترامأاآلراءأ

أ-أأساسأعالقةأ
الردنيينأ
والردنياتأ:أوحدتهمأ
/أوالمساواةأ/أوتفهمأ
اآلخرينأوقبولأ
االختالفأ:أوهوأأعلىأ
درجاتأاالحترامأ .أ
ب-أتكتملأحريةأ
أ
التعبيرأأباالستماعأ .أ

-2أالمواطنةأترتبطأ
بصورةأرئيسيةأ
بممارسةأ أ
(واجباتأالمساءلة)أ

يأ
-3أاالختالفأف أ
الرأيأ أ
(الأيعنيأالفرقة)

-4أأفرادأالمجتمعأ
شركاءأفيأ:أ أ
بذلأالتضحياتأ أ
وتحقيقأالمكاسب

أكدأجاللتهأأهميةأانخراطأ
المواطنأفيأبحثأالقضاياأ
والقراراتأمنأغيرأقيودأ،أ
ودعاهمأإلىأ أ :أ
أ-أواجبأالمواطنأأ:أ
محاورةأالمرشحينأ/أ
ومتابعةأأدائهمأأ .أ

▪ تنوعأ(اآلراءأوالمعتقداتأ
ت)أعنصرأقوةأ
والثقافا أ
وليسأعنصرأضعفأأ .أ
▪ احترامأاالختالفأ:أ
يؤديأللحوارأ(جوهرأ
طية)أ .أ
الديمقرا أ

الشراكةأعلىأأساسأ:أ أ

ب-أوواجبأالمرشحونأ
:أتقديمأبرامجأعمليةأ

أ -أالتساويأفيأتحملأ
المسؤوليةأ(أفيأ
الظروفأالصعبة)أ .أ
ب-أالتساويأفيأتحقيقأ
أ
بأ(فيأأوقاتأ
المكاس أ
االزدهار)أ.

تستجيبأالحتياجاتأ
المواطنينأ.

حسين المسالمة  -مدارس سكاي Facebook :
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إعداد  :أ .حسين المسالمة

الورقة النقاشية الثانيةأ:أتطويرأأنظامناأالديمقراطيأ(لخدمةأجميعأالردنيين).
أتناولتأعددًاأمنأالمحاورألمتابعةأالمسيرةأالديمقراطيةأوتطويرهاأوتعمأيقهاأللوصولأإلىأ(نهجأالحكوماتأأالبرلمانيةأالفاعلةأ)

سأ:أكيفأنطورأنظامناأالديمقراطيأ أ:
ي)أفيأ
*أبتطبيقأ(أالمبادئأالراسخةأللنهجأاإلصالح أ
الردنأ،أوهيأ:أ

*أوتطبيقأ(الخطواتأوالمتطلبات)أللوصولأ
(لحكوماتأبرلمانيةأفاعلة)أ،أوهيأ:أ
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 .1االلتزا أمأبمبدأ (التعددية السياسية).
 .2صونأ(حماية) حقوق األقليات .
 .3حماي أةأأحقوق المواطنين التي كفلها
الدستور.
 .4تقوية (مؤسسات المجتمع المدني).
 .5توفير (فرصة عادلة ) للتنافس
السياسي.
 .6تطوير(مبدأ الفصل والتوازن بين
السلطات  /وآليات الرقابة) منأأجل
نظام ديمقراطي سليم.

أ -بروزأأأحزابأ وطنيةأ فاعلةأأ:أأتعبر
عن مصالح المجتمعات ببرامج
وطنية قابلة للتطبيق.
ب -تطويرأعملأالجهازأالحكومي (على
أسس :المهنية والحياد).

حسين المسالمة  -مدارس سكاي Facebook :
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الورقة النقاشية الثالثةأ:أأدوارأأتنتظرناأ(لنجاحأديمقراطيتناأالمتجددةأ).
س:أمحاورأالورقةأالنقاشيةأالثالثةأأ أ:
-1أ(القيمأالضروريةأ أ)أللتحولأ
الديمقراطيأ/أوإرساءأنهجأ
الحكوماتأالبرلمانيةأأ.

-2أ(المتطلباتأالجوهري أة)أللجمعأ
بينأالوزأارةأوالنيابةأ/أللوصولأ
للحكوماتأالبرلمانيةأ.

-3أ(أدوارأمنتظرة)أمهامأ
مطلوبةأمنأأطرافأالعمليةأ
السياسيةأ.

 .1أهميةأالتعدديةأ.
 .2التسامحأ.
 .3سيادةأالقانونأ .أ
صلأ
 .4تعزيزأمبادئأالف أ
ت .أ
والتوازنأبينأالسلطا أ
 .5حمايةأحقوقأالمواطنينأ .أ
 .6تأمينأفرصأعادلةأللأتنافسأ
عبرأصناديقأاالقتراعأأ .أ

• وجودأضوابطأعمليةأ:أللفصلأ
والتوازنأ:أبينأالسلطاتأ/أ
وآلياتأالرقابةأ .أ
• تطويرأعملأالجهازأالحكوميأ
:أليصبحأأكثرأمهنيةأوحيادأ/أ
ومرجعا ًأللمعرفةأالفنيةأ
وال أمهنأيةأ/أ أولدعمأاألوزراءأ
فيأصنعأالقرارأ .أ

س:أعددأأطرافأالعمليةأ
السياسيةأ :أ
-1أالملكيةأالهاشميةأ أ
-2أرئيسأومجلسأالوزراءأ أ
-3أمجلسأالنوابأ أ
-4أالحزابأ أ
-5أالمواطنأ أ
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سأ:أأدوارأمنتظرةأ(أمهامأمطلوبة)أمنأ أ:

األحزاب
-1أأتطويرأعددأ
بأ
منطقيأمنأالحزا أ
:ألتعكسأتوجهاتأ
الطيافأالسياسيةأ/أ
وأتطورأالرؤيةأ
الوطنيةأالسياسيةأ
-2أالتزامهاأبالعملأ
يأ .أ
الجماع أ
-3أالتقيدأبالمبادئأ
المشتركةأ .أ
-4أتب ّنيأ:أ(سأياساتأ
ذاتأأ أولويةأ/أ
وبرامجأوطنيةأ
واضحةأ/أونظمأعم ألأ
مهنية)أ أ
-5أتطويرأبرامجأ(أ
ضحةأ)أ
قويةأوا أ
تستجيبألأتطلعاتأ
وهمومأال أمواطنينأ.

النائب
ومجلس
النواب
-1أخدمةأ
الصالحأالعامأ .أ
-2أيعكسأأداؤهأ
توازأنًاأبينأ
المصالحأ
المحليةأ
والوطنيةأأ .أ
نأ
-3أيوازنأبي أ
مسؤوليةأ(أ
التعاونأ/أ
والمعارضةأ
البنّاءة).أ أ

رئيس
ومجلس
الوزراء
أ-أنيلأالثقةأ
النيابيةأ
والمحافظةأ
عليهأاأ .أ
ب-أوضعأ
أ
معاييرأللعملأ
الحكوميأ
المتميزأ
المخلصأ .أ
ج-أتبنيأنهجأ
(أالشفافيةأ/أ
والحاكميةأ
الرشيدة)أ .أ

الملكية الهاشمية

المواطن

-1أاتباعأنهجأيسأتشرفأالمستقبلأ.
-2أحمايةأالقيمأالردنأيةأالصيلة .أ
-3أحمايةأأ(الأتراثأالدينيأأ/أوالنسيجأ
االجتماعي) .أ
-4أحمايةأمنظومتناأالوطنيةأللعدالةأ
والنزاهةأأ/أعنأطرأيقأ:أ(التحسينأ
المستمر/أوالعملأالدؤوب)أ .أ
ىأ
-5أنشرأالثقةأبقدرةأالردنيينأعل أ
التمّأيزأواإلبداعأعنأطريقأ:أ
✓ دعمأقصصأالنجاحأ .أ
✓ وتبنيأالمبادراتأالرياديةأأ .أ
✓ وتقدأيرأالجهودأالفرديةأ
واإلنجازاتأ .أ
حداًأيحميأ
-6أالملكأبصفتهأقائدأاًأمو ّأ
مجتمعناأمنأاالستقطابأ.
-7أصوتأالردنيينأخاصةأالفقراءأ
مأنهمأمدافع أةأعنأحقوقهمأأفيأ
المجتمعأأ.
نأقضاأياأالوطنأ
-8أأولأالمداأفعينأع أ
وأمنأالردنأ/أوبقاءأمؤسسةأالجيشأ
وأجهزةأالمنأوالقضاءأمستقلةأ
ومحايدةأوغيرأمسيسةأأ .أ

ال أذيأوص فهأ
المل كأباللبن ةأ
الساس يةأف يأ
بن اءأنظامن اأ
ال ديمقراطيأ
الردنيأ :أ

-1أالبحثأ
المستمرأعنأ
الحقيقةأ .أ
-2أمتابعةأ
القضاياأ
الوطنيةأ/أ
وحقائقهاأ
بعيدًاأعنأ
اإلشاعات .أ
-3أاقتراحأ
الفكارأ
والحلولأ
البديلة.
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إعداد  :أ .حسين المسالمة

الورقة النقاشية الرابعةأ:أنحوأأ(تمكين)أديمقراطيأ/أو(مواطنة)أفاعلةأأ.
ركزتأرؤيةأالملكأعلىأ(المواطنةأالفاعلة):أآلثارأاإليجابيةأفيأالمشاركةأالسياسيةأ.أ أ
أ
أ
السسأالرئيسةأ أ
س:
أ
(للمواطنةأالفاعلة)أالتيألخصهأاأ
يأأ أ :أ
هللاأالثان أ
الملكأعبد أ
أ
حقأ
أ
مسؤولية
المشارك أة
أ
المشاركةأالملتزمةأ
أ
بالسلميةأواالحترامأ
بأ
واج أ
أ
المتبادلأ.
المشارك أة
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سأ:أالمبادئأالتيأتعززهاأأسسأالمواطنةأالفاعلةأ :أ
 )1االنخراطأفيأالحياةأالسياسيةأ:أحقأأساسيألكلأمواطنأللتعبيرأالحرأعنأاآلراءأ.

 )2المشاركةأالسياسيةأ(مسؤوليةأوواجبأا ًأ)أ(أس:فسر):أ
أ -أكلأمواطنأيتحملأجزءاًأمنأهذهأالمسؤوليةأ:أأباختيارأصورةأالمستقب أل .أ
ب -أواجبأالمواطنينأالأينتهيأأبالتصويتأباالنأتخاباتأ/أبلأيشملأ:أالمشاركةأالفاعلةأفيأالحياةأالمدنيةأوالسياسيةأيومأيا ًأأ .أ

تأعلىأكلأفردأمنّاأأ:
 )3المشاركةأالفاعلةأفيأالحياةأالسياسيةأترتبأمسؤوليا أ
يأأ .أ
أأ-أاالنخراطأأبالعملأالسياس أ
بأ –أاإليمانأبالممارساتأالديمقراطأيةألتزدهرأالحياةأالسياسأيةأأ.أ

سأ:أواجبأالمواطنينأالأينتهيأبالتصويتأباالنتخاباتأ/أبلأيشملأ:أالمشاركةأالفاعلةأفيأالحياةأالمدنيةأ
والسياسيةأيومياًأ،أأاذكرأأمثلةأ(صور)ألذلكأ:أ أ
يأأأأأأ-3أاالنضمامألحزبأسياسي
-1أالترويجأألقضيةأتهمناأأأأأأأ-2أالتطوعأأفيأنشاطأمدن أ

أ
أ

سأ:أالممارساتأالديمقراطيةأالتيأيجبأاإليمانأبهاألتزدهرأالحياةأالسياسيةأ:أ
▪ احترامأالرأيأاآلخر.أ أ
▪ واالنخراطأالفاعل.أ أ
▪ وتبنيأالحوارأوالحلولأالوسطأورفضأالعنف .أ
▪ والشراكةأفيأالتضحياتأوالمكاسبأ.أ
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الورقة النقاشية الخامسةأ:أتعميقأأ(التحولأالديمقراطيأ).

إعداد  :أ .حسين المسالمة
أهداف  ،منجزات  ،أعراف سياسية"

رقةأالنقاشيةأالخامسةأ:أ أ
تناولتأالو
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
فاظأعلىأزخمأ
محطاتأاإلنجازأالتيأحققهاأالردنأللح
أ
مسيرتهأاإلصالحيةأ،أوهيأ :أ أ
أ
أ
أ
أ

أأ )أ أمحطاتأ اإلنجازأ
التشريعيأ أ:أ أ

بأ )أأمحطاتأ اإلنجازأ
المؤسسيأ :أ

 .1إقرارأأتعديالتأ دستوري أةأأأ/أ
رسختأ مبادئأ أ:أ أالفصلأ
والتوازنأبينأالسلطات .أ

 .1إنشاءأمحكمةأدستوريةأ
:أ ألتفسيرأ نصوصأ

تأأ.
 .2تعزيزأالحريا أ
تأ
مؤسسا أ
 .3واستحداثأ
ديمقراطيةأأ .أ
 .4تشريعاتأ ناظمةأ أللحيا أةأ
السياسي أةأأ .أ
سأ
 .5تقدمأ أنوعيأ ألمجل أ
يأأ(تطويرأ نظامه أ
النوابأأف أ
ي)أ أليكونأ أأكثر أ
الداخل أ
فاعلية.أ

الدستورأأ/أأوالرقابةأ علىأ
القوانينأ
دستوريةأ
والنظمةأ ألضمانأ أاحترامأ
أالمواطنينأ
حقوقأ
وحرياتهمأوفقاًأللدستور .أ

هيئةأ
 .2واستحداثأ
تأ
مستقلةألالنتخابأ:أناأل أ
االحترامأ والتقديرأ داخلأ
الردنأ وخارجهأأ:أأألدورهاأ
الرائدأ أفيأ ضمانأ نزاهةأ
االنتخاباتأ/أوشفافيتهاأ.

www.awa2el.net
األهداف التي وضعها
جاللة الملك عبدهللا الثاني
لتحقيقها  ،وتعميق التحول
الديمقراطي  ،وهي :

 .1تطويرأ القوانينأ أالسياسيةأ
الرئيس أةأأ .أ
 .2تطويرأ أداءأأأالقطاعأ العامأأ/أ
يأأ .أ
والجها أزأالحكوم أ
 .3تحقيقأ دورأ أأكثرأ فاعليةأ
لألحزابأالسياسيةأ .أ
 .4االستمرارأ فيأ بنا أءأ أقدراتأ
السلطةأالقضائي أةأ.
 .5قيامأ مؤسساتأ أالمجتمعأ
ي أ( أالجامعات أ /أومراكزأ
المدن أ
الدراسات)أ أأبدورأ أكبرأ فيأ
إنتاجأ أفكارأ أوأبحاثأ تقدمأ
ً
حلوالأللأتحدياتأأ.

www.awa2el.net

حسين المسالمة  -مدارس سكاي Facebook :

6

إعداد  :أ .حسين المسالمة

مراجعة األوراق النقاشية في مادة تاريخ األردن ف ()1

الورقة النقاشية السادسة  :سيادة القانون (أساس الدولة المدنية ) .
www.awa2el.net
سأ:أالح وارأ
ال ذيأابت دأأب هأ
المل كأعب دهللاأ
الث انيأالورق ةأ
أيةأ
النقاش
السادسةأ:أ أ
مفهومأ دولةأ
/أ
القانونأ
أ/أ
والحقوقأ
والمواطنهأ أأ/أ
رؤيتهأ الثاقبهأ
للدولةأالمدنيةأأ .أ

سأ:أبم اذاأع رفأجالل ةأالمل كأ
عبدهللا أالث انيأالدول ة أالمدني ةأ:أأ
(أرؤيتهأللدولةأالمدنيةأ) أ
سأ:أدولأةأالق انونأتس تندأإل ىأ
أم ورأ(أمب ادئأ/أمرتك زاتأ)أ،أ
بينهاأ:أ أ
"أدولةأالأقانونأالتيأتستندأإلىأ أ:أ
حكمأ الدستورأ /أ وأحكامأ القوانينأ
فيأ أظلأ الثوابتأ الدينيةأ
ىأ
والشرعيةأ /أ أوت أرتكزأ عل أ
المواطنةأ الفاعلةأ /أ أوتقب ألأ
بالتعدديةأوالرأي أاآلخرأ  /أوتحددأ
فيهاأ أالحقوقأ والواجباتأ أدونأ
تمييزأأ .أ

سأ:أالمعب رأ
يأ
الحقيق
والساسأالذيأ
تبن ىأعلي هأ
ال أديمقراطياتأ
واالقتص اداتأ
رةأ
المزده
والمجتمع اتأ
المنتجةأ :أ
سيادةأ
القانونأأ .أ

سأ:أعلىأم نأتق عأمس ؤوليةأتطبي قأ
سيادةأالقانونأ :أ
س:دورأالدولةأوالم واطنأف يأتطبي قأ
سيادةأالقانون :أ
❖ الدولةأ:أتطبأيقأسيادةأالقانونأبمساواةأ
وعدالةأ ونزاهةأأ(فسرأ ):أألنأ سيادةأ
القانونأ هيأ الم أعبرأ الحقيقيأ /أ
والساسأ الذيأ تبنىأ عليهأ
الديمقراطياتأ واالقتصاداتأ المزدهرةأ
والمجتمعاتأالمنتجةأأ .أ
❖ المواطنأ :أأممارسةأ وترسيخأ سيادةأ
القانونأ فيأ حياتهأ اليوميةأ "أأ،أأبعيداًأ
عنأاالنتقائيةأأ .أ

سأ:أبسطأالملكأعبدهللاأالثانيأمفهومأسيادةأالقانونأمنأخاللأاإلشارةألبعضأالحوادثأاليوميةأ,أبينهاأ :أ
سأ:أبينأ"أالحالةأالمروعةأوالمحزنةأ"أالتيأيعيشهاأالعديدأمنأدولأالمنطقةأ :أ
حيثأيقولأ:أ"أوكمأأيؤلمنيأويغضبنيأأنأأرىأأ :أ
 .1طفلةأتموتأفيأأحضانأوالدهاأفيأعرسأتطلقأفيهأنيرانأالسلحةأ .أ
 .2أمأتودعأابنهاأدونأأنأتعلمأأنهألنأيعودأبسببأسائقألمأيحترمأالقانونأ .أ
 .3أوأطالبأمتفوقأفقدأفرصتهألعدمأتطبيقأسيادةأالقانونأأ .أ
 .4أوأمجرمأينعمأبالحريةأدونأمساءلةأأ .أ

سأ:أماأسببأ"الحالةأالمروعةأ
والمحزنةأ"أالتيأيعيشهاأالعديدأ
منأدولأالمنطقةأ:أ أ
"أغيابأسيادةأالقانونأواألتطبأيقأ
العادلألهأ"أأ .أ

سأ:أوضعأالملكأعبدهللاأالثانيأفيأرؤيتهأ
لدولةأالقانونأوالمواطنةأميزاناًأواضحاًأ
لضمانأحقوقأجميعأمواطنيهاأوتعزيزأ
العدالةأاالجتماعيةأ،أفماأهوأ:أ أ
ضمانأحقوقأالقليةأ/أوسيادةأالقانونأ.

سأ:أبيأنأالمعيارأوالساسأالذيأحددهأجاللةأالملكأ
عبدهللاأالثانيأللتعييناتأفيأالمواقعأالحكوميةأ:أ أ
االلتزامأبمبدأأالكفاءةأ/أوالجدارةأأ .أ

www.awa2el.net
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مراجعة األوراق النقاشية في مادة تاريخ األردن ف ()1
سأ:أمكامنأالخللأفيأالداءأالرسميأ
التيأأشارأإليهاأوحذرأمنهاأالملكأعبدهللاأ
الثانيأ :أ
يرتقأ مستوىأ الداءأ واإلنجازأ في أ
 )1لمأأ
ِ
الجهازأ اإلداريأألماأ نطمحأأ،أأولماأ
يستحقهأشعبناأأ .أ
 )2تساهلأ المسؤولينأ بتطبيقأ القانونأ
بدقةأ ونزاهةأ وعدالةأأ(لنه):أأيشجع أ
علىأ انتهاكأ القانون/أ ويقودأ لفسادأ
أكبر/أويضعفأقيمأالمواطنه.أ أ
 )3الواسطةأوالمحسوبيةأ(أتؤديأإلىأ):أأ
تفتكأ المجتمعاتأ /أ وتقوضأ قيم أ
العدالةأ والمساواةأ وتكافؤأ الفرصأ
والمواطنةأالصالحة.أ أ
 )4التجاوزأ علىأ مؤسساتناأ وإثقاالًأ لهاأ
وللمواطنأبموظفينأغيرأأكفياءأ.أ

إعداد  :أ .حسين المسالمة
سأ:أماأطرقأمعالجةأالخللأ
فيأالداءأالرسميأكماأ
حددهاأجاللةأالملكأعبدهللاأ
الثانيأ :أ
تضافرأ جهودأ مؤسسات أ
الدولةأ أ :أألتطويرأأعملياتأ
اإلدارةأ فيهاأ /أ أوإرساءأأ
مفهومأ سيادةأ القانونأ أأ/أ
ضمنأ مسيرةأأتخضعأ عمل أ
والفرادأ
المؤسساتأ
للمراجعةأ والتقييمأ والتطوير أ
بشكلأدوريأ.أ أ

www.awa2el.net
سأ:أكيفأنواجهأالتح دياتأم نأحولن اأاليأومأم نأخ اللأرؤي ةأجالل ةأ
يأ :أ
الملكأعبدهللاأالثان أ
أ-أنحددأمسارناأنحوأالمستقبلأبوعيأوإدراكألتحدياتأالواقعأ.أ أ
ب-أأورؤيةأواثقةألتحقيقأطموحأأبنائناأوبناتناأأ .أ
ج-أفنتركأ لهمأ السالمأأوالمانأ واالزدهارأ والقدرةأ علىأ مواجهةأ أصعب أ
الصعاب .أ

سأ:أماأالمطالبأالتيأحددهاأالملكأعبدهللاأالثانيأمنأك لأم واطنأيعب رأع نأحب هألبل دناأ
العزيزأ :أ
 )1احترامه لقوانينه .
 )2يكون مبدأ سيادة القانون األساس في سلوكنا وتصرفاتنا " .
 )3وحذر من " التواني في تطبيق القانون بعدالة وشفافية وكفاءة (ألنه يؤدي ):لضياع الحقوق
 /ويضعف الثقة بأجهزة الدولة ومؤسساتها ".
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مراجعة األوراق النقاشية في مادة تاريخ األردن ف ()1

إعداد  :أ .حسين المسالمة

الورقة النقاشية السابعة :تطوير التعليم (أساس اإلصالح الشامل).
سأ:أأبرزأماأسعتأإليهأالورقةأالنقاشيةأالسابعةأ؟ أ
-1أعملأالمزيدأمنأالتط أورأوالتقدمأواإلنجازأللمسيرةأالتعليميةألكافةأالمراحلأأ .أ
-2أالتركيزأعلىأأ :أ
www.awa2el.net
أ-أالعملأاإليجابيأأ .أ
ب-أأوعلىأأجعلأأالتميزأ فيأ المؤسساتأ التعليميةأ هوأأالهدفأ السمىأأ:أأ(التميز:أ )أأالعلميأ والدبي أوالمهنيأأ أواالختراعأ
أ
والعلومأالرياضيةأوالفنونأ .أ
-3أتشجيعألغةأالحوا أرأوتقبلأالرأيأاآلخرأأ .أ
عأالثقافيأوالبيئيأأ .أ
-4أوضرورةأالتنو أ
-5أوالبعدأعنأالترددأوالخوفأمنأمواكبةأالتطورأفيأالعلومأأ .أ

سأ:أفس رأ:أس عتأالورق ةأالنقاش يةأالس ابعةأ
لتشجيعألغةأالحوارأوالبعدأعنأالترددأمنأمواكب ةأ
التطورأفيأالعلومأ :أ
أليكونأ التعليمأ أسنداًأألهأ أفيأ حلأ مشكالتهأ /أ
ولمواجهة أالتطرفأ /أوليكونأعنصراًأبناء أيساهمأ
فيأرفعةأوتطورأالوطنأأ .أ

سأ:أأهمأالثرواتأ
التيأأشارأإليهاأجاللةأ
الملكأعبدهللاأالثانيأ
فيأالورقةأالنقاشيةأ
السابعةأهيأ:أ أ
الموارد البشرية

سأ:أأهميةأالتعليمأكماأأشارألذلكأالملكأعبدهللاأالثانيأف يأ
الورقةأالنقاشيةأالسابعةأ:أ(منأقائلأالعبارة):أ أ
-1أإنأالتعليمأيشكلأأرضيةأمشتركةألفهمأاآلخرأأ .أ
-2أوتعميقأقيمأالتسامحأ،أبعيداًأعنأالغل أوأوالتعصبأأ .أ
-3أ أ أوتحقيقأ أاإلصالحأ الشاملأ أيرتبطأ ارتباطا ًأ وثيقأا ًأ
بالنهضةأالتعليميةأمهماأكانتأالظروفأواألتحدياتأأ .أ

سأ:أفسرأ:أتعدأالمواردأالبشريةأفيأالردنأمأنأأهمأالثرواتأكماأجاءأفيأ
الورقةأالنقاشيةأالسابعةأ :أ
هللاأالثانيأيعلمأأنهاأتمثلأبحقأأهمأالثرواتأأ(فسر ):أ
لنأالملكأعبد أ
تأاالبتكارأواإلبداعأوالتفكيرأأالناقدأأ .أ
-1ألنأهذهأالجيالأنالتأتعليما ًأمتطوراًأينميأمهارا أ
-2أولنهأالأيمكنألألردنأمواجهةأتحدياتأالمستقبلأ،أوتحقيقأالتغيرأدونأوجودأشبابأ
واعيأيتسمأ:أ أ(بالعل أمأوالمعرفةأوالثقافةأ أ) .

www.awa2el.net
سأ:أبينأدورأجاللةأالملأكأعب دهللاأالث انيأف يأ
يأ
تطويرأالتعليمأفيأالردنأفيأعهدهأكماأجاءأف أ
الورقةأالنقاشيةأالسابعةأ :أ
 -1استطاع أن يؤسسأ لنهضةأ أتعليميةأ
أردنية شاملة وجديدة ترسل كفاءاتها المتميزة
والقديرة إلى جميع دول العالم .
 -2حسمأالجدلأالواسعأوالدائرأحول أتطوير أ
العمليةأ التعليمية  :والتي تنطلق من لغة
القرآن  /وروح الحضارة العربية اإلسالمية .

سأ:أب ينأمس تقبلأالتعل يمأال ذيأيري دهأالمل كأعب دهللاأ
يأكماأجاءأفيأالورقةأالنقاشيةأالسابعةأ :أ
الثان أ
 -1تعليمأمبنيأعلىأ :االستقصاء  /والفهم  /والبحث
 /والتحقق  /والتدقيق  /والنقد  /والتحليل .
 -2والبعدأعنأالتلقينأ.أ
 -3والعملأ علىأ صقلأ الشخصيةأ وبنائها  /وتحفيز
الطلبة على التواصل ومخاطبة العالم بجميع لغاته
(فسر ):حتى يكون سمة المجتمع األردني  :التقدم
والتطور ومواكبة العلم والتكنولوجيا .
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مراجعة األوراق النقاشية في مادة تاريخ األردن ف ()1

إعداد  :أ .حسين المسالمة

سأ:أأبرزأماأدعاأإليهأالملكأعبدهللاأالثانيأالمؤسساتأالتعليميةأفيأالورقةأالسابعةأ(:دورأالمؤسساتأالتعليمية) أ
-1أتنميةأالقدراتأوتحفيزهاأعبرأأحدثأالساليبأالتعليميةأالتيأتشجعأعلىأالفهمأواإلبداعأأ .أ
-2أتجمعأبينأالعلمأوالعملأوالنظريةأواألتطبيقأأ .أ
www.awa2el.net
-3أتفتحأآفاقا ًأجديدةأأما أمأأبنائهاأليتفوقواأفيأكلأعلمأ أومهنةأ .أ
ثأمنظومةأتعليميةأحديثةأ،أومناهجأدراسيةأ:أ(أفسرأ):أألتفتحأآفاقا ًأفيأالتفكيرأالناقدأ/أولتشجعأاإلبداعأ
-4أواستحدا أ
/أوتعلمأأدبأاالختالف .أ
 -5أاالهتمام أبالمعلم أكركنأالعمليةأالتعليميةأ أ :أبحصولهأعلىأأالمهاراتأ التيأ تمكنهأ منأإعدادأ أجيالأ نقيةأ
ومنتميةأنباهيأبهاأالممأأ .أ

س:الوسائلأأوأالطرقأالتيأأشارأإليهاأالملكأعبدهللاأالثانيأإلنتاجأمجتمعأمعرفةأفيأالورقةأالنقاشيةأالسابعة :أ
-1أالعدالةأ .أ
-2أوتكافؤأالفرصأ.أ أ
-3أوضرورةأتحويلأجامعاتناأومدارسناألمصانعأللعقولأومختبراتأالكتشافأالميولأ.أ أ

www.awa2el.net
سأ:أب ينأدورأالحكوم ةأومكون اتأ
المجتم عأالردن يأوالم دارسأ
والجامعاتأفيأتطويرأالتعليمأ :أ
سأ:أبينأكيفأيمكنأتحقيقأنهض ةأ
تعليميةأ"أتطويرأالتعليم"أكم اأج اءأ
فيأالورقةأالنقاشيةأالسابعةأ :أ
ضافرأجهودأأالجميع أ أ :أحكومة أ/أ
 -1أت أ
ومكوناتأ المجتمعأ أوالمدارسأ أ/أ
والجامعاتأ ألتوفيرأ البيئةأ التعليمية أ
الحاضنةأللتميزأوالتفوقأواإلبداعأأ .أ

-2أ أوتأمينأ االحتياجاتأ الالزمةأ
لبناءأقدراتناأومواردناأالبشرية أمنأ
خاللأأ أ:أأمنظومةأ تعليميةأ ناجحةأ تعيدأ
للمعلمأ والستاذأ الجامعيأ مكانتهأ /أ
ويقومأ بعملهأ بكلأ أمانةأ ورغبةأ /أ
ويستطيعأ أنأ أيترجمأ هذهأ العناوينأ
علأللمعرفةأ
الساميةألنرىأمدارسناأمشا أ
ومكانأللتغيرأواالرتقاءأالمنشودأأ .أ

سأ:أبينأكي فأيمك نأأنأتك ونأ
مدارسناأمشاعلأللمعرفةأوصقلأ
المواه بأ،أومك انألتنمي ةأ
وتدريبأالقدراتأومك انأللتغي رأ
واالرتقاء أالمنشود أكماأجاءأف يأ
الورقةأالنقاشيةأالسابعةأ :أ
أمنأخاللأمنظومةأتعليمأحديثةأ :أ-1أتوسعأمداركأالطلبةأأ .أ
-2أوتفتحأآفاقأالمستقبلأأمامهمأ أ
-3أأوتعمقأ تفكيرهمأ وتزيدأ منأ
ثقتهمأ بأنفسهمأ متسلحينأ أ:أ
باإليمانأأالقويأ /أ والثقةأ القويةأ أ/أ
واالعتزازأ بهويتناأ اإلسالميةأ
والعربيةأ وتراثأأاآلباءأأوالجدادأ
المتميزأ /أ والرغبةأ فيأ التعلمأ
والتطورأ أواإلبداعأ ومواكبةأ
المستجداتأالحديثةأأ .أ

مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد

أ  .حـســيـن الـمـســـالـمــة
حسين المسالمة  -مدارس سكاي Facebook :
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