
فالشات وحدة أولى 

المعاھدة االردنیة البریطانیة 

االعتراف بتأسیس االمارة 

تولي االمیر عبدهللا التشریع واالدارة 

تعیین حدود االمارة 

 المؤتمر الوطني األول 
 اول مؤتمر وطني 

صدر عنھ المیثاق الوطني 

المجلس التشریعي 
نائب عن الشعب  القدس 

المجلس الخامس  اقر التعدیالت الدستوریة 
الشعار 

الرایة 

وضع قانون اساسي 

تشیر الوانھا 

األسود 

األبیض 

األخضر 

األحمر 

النجمة السباعیة 

 رایة العقاب وھي رایة الرسول علیھ الصالة والسالم  
ورایة الدولة العباسیة 

رایة ال البیت والدولة الفاطمیة 

 رایة االسرة الھاشمیة 

رایة الدولة االمویة 

السبع المثاني في فاتحة القران الكریم 

مذكرات احتجاج 
عصبة االمم   منظمة دولیة 

بریطانیا   الدولة المنتدبة 
 شعار المملكة 

التاج الملكي الھاشمي یعلوه رأس حربھ 

الوشاح األحمر 

الرایتان 

طیر العقاب 

الكرة األرضیة 

األسلحة العربیة 

 السنابل الذھبیة وسعفة 
النخیل 

وسام النھضة من الدرجة األولى 

      
الشریط األصفر  

یرمز الى نظام الحكم ملكي - وراثي 

 یمثل القوة والبأس والعلو 

داللة اسالمیة ترمز الى انتشار االسالم وحضارتھ في العالم 

ترمز للدفاع عن الحق قوس برونز / على جانبي الترس : سیف,رمح, سھام ذھبیة 

تحیط بالترس ومرتبطة بشریط وسام النھضة من الدرجة األولى 

داللة عربیة رایة الثورة العربیة الكبرى 

 یتدلى أمام الشریط وسام 
 النھضة ویتكون من ثالث مقاطع 

 مطرز علیھا العبارات اآلتیة 

 عبدهللا الثاني ابن الحسین الجھة الیمنى 
بن عون 

ملك المملكة االردنیة الھاشمیة الوسط 

 الراجي من هللا التوفیق الجھة الیسرى 
 والعون 

داللة وطنیة ویرمز إلى الفداء والصفاء  یمثل العرش الھاشمي 

الملوك 

الملك المؤسس   الملك عبدهللا األول 

 الملك طالل 

الملك الباني  الملك الحسین 

الملك المعزز  الملك عبدهللا الثاني 

ویرمز لونھ إلى رایة الرسول األعظم محمد وعمامتھ 



 مالحظات مقوالت انجازات خارجية انجازات داخلية  المؤلفات الحياة 

الملك عبدهللا 
 األول 

         مكة 
 دراسه اسطنبول 
قائد الجيش  
 اتراك طائف 

 مذكرات 
 جواب السائل 

 امالي سياسية  
 خواطر النسيم 

 دستور , قانون  
 نظام الحكم  

 مجالس تشريعية  
 وحدة الضفتين 

 سوريا الكبرى 
 جامعة الدول  
 وحدة الضفتين 

  حب , كره 
 العرب 

 1951استشهد 

   ساند  عمان الملك طالل 
47  ,48 

 مشاة حدود 

 1952دستور  
 ديوان المحاسبة 

 تحسين العالقات 
 دفاع مشترك

 ثقة , ثقة  
 اليائيسين 

 1952تنازل 
 1972توفي 

 عمان  الملك الحسين 
 وصاية   17

 18وزراء 
   كلية , فكتوريا

 هيرست ساند 

 مهنتي كملك  
ليس سهل ان  

 تكون ملكا
حربا على  

 اسرائيل 

تعزيز النهج  
 الديمقراطي  
 تعريب الجيش 

تعديالت 
 دستورية 

ثورة دستور  
 االعتدال  

 مشاريع وحدة
 عالقات اردنية

 عرش 
 قوة بعد هللا  
 محبه الشعب 

 اتحاد هاشمي  
 مملكة متحدة  
 تعاون عربي 

 1999توفي 

الملك عبدهللا 
 الثاني 

 عمان 
 كلية , ساند  

 اكسفور  
 جورج تاون  

فرصتنا االخيرة  
سعي نحو السالم  
 في وقت الخطر 

 محكمة دستورية 
 مستقلة لالنتخاب

 اعادة النظر 
 الالمركزية

 فلسطين  
 االسالم 

 مجلس االمن  
 المشاركة 

 1999 تعليم  
1962 

 

 مشاركات   مبادرات ولي عهد   الحياة   

   1994عمان  االمير حسين  
 جورج تاون تاريخ 

 سمع بال حدود 2009
 حقق 
 قصي 

 سالم أمن شباب 
 ترأس جلسة 
 رعى فعالية 

 2250اصدر قرار 



 كل الملوك .... ماعدا

 مكة المكرمة في الملك عبدهللا األول ... ما عدا  عمان كل الملوك ولد في 

 اسطنبول  في  هللا األول  الملك عبد... ماعدا ساندهيرست كل الملوك درس في  

 ملكي نيابي وراثي  الملك عبدهللا األول ... ماعدا نيابي ملكي وراثي كل الملوك نظام الحكم 

 الملك طالل ... ماعدا مؤلفات كل الملوك لديها 

 

 فاق , المصالحة بين اليمنين , حل النزاع العراقي الكويتي  ة : قمة الوفاق واالت عربي* تحقيق التوزان وحل الخالفات ال

 337.. اسرائيل , قرار الجمعية العمومية : مصر وسوريا  1973* مؤتمر السالم جنيف 

 : المبادرة االمريكية الحالل السالم  1991* مؤتمر السالم مدريد 

 

 ورقة العمل هذه ليست للدراسة ... هي ورقة تثبيت أفكار للوحدة الثانية  

 



 

 

 مؤشر مؤشر مؤشر مفتاح االسم  الورقة

ممارسات   مسألتين   بناء   األولى
اجتماعية  
تجذير 

 الديمقراطية  

 

مبادىء النهج   تطوير الثانية 
 االصالحي

الوصول  
للحكومات  
 البرلمانية 

 

محور  ادوار  الثالثة  
الحكومات  
 البرلمانية 

محور الجمع  
بين الوزارة 

 والنيابة 

اطراف  
العملية  
 السياسية 

تمكين /   الرابعة 
 مواطنة فاعلة 

اسس 
المواطنة  
 الفاعلة  

ممارسات  
قراطية ديم

تزدهر الحياة 
 السياسية  

 

محطات   اهداف  تعميق  الخامسة 
 تشريعي 

محطات  
 مؤسسي 

الحالة   قانون / مدنية   السادسة  
 المروعة 

 الحقوق 
 تعينات  

 مكامن الخلل 
 حبه لبلده 

الموارد  تعليم  السابعة  
 البشرية 

  انتاج المعرفة 

 

 " علةالمواطنة الفارار "ة المواطن صنع القوراق النقاشية : مشارك* الهدف من اال

 :   جتماعية تجذير الديمقراطيةاالممارسات ال -1

                                  تفهم االرداء وقبول االختالف , حترام الراي  ا
 ع باالستماع مي حرية التعبير ناقصة ما لم يلتزم الج

         االختالف في الرأي
 ني الفرقة ال يع

 تنوع االراء عنصر قوة 
 " جوهر الديمقراطية ؤدي الى حوار "االختالف على احترام ي

المواطنة مرتبطة بواجبات  
 ءلة  المسا

 اياي القضمحاوه المرشحين واالنخراط ف
 المرشحين يقدوا برامج عمليه  

افراد المجتمع شرطاء  
 لمكاسب بالتضحيات وا

 ظروف الصعبة  تحمل في ال
 االزدهار  فيالتساوي في تحقيق المكاسب 

 

 مبادىء الرسخة للنهج االصالحي :   -2

 ليات / فصل بين السلطات / مؤسسات المجتمع / فرص للتنافس / حقوق المواطنين  تعددية / اق

 



 

 

 اطراف العملية السياسية :   -3

 ادىء مشتركة , برامج قوية  , عمل جماعي , مبتطوير عدد  احزاب 

 توازن تعاون ومعارضة وازن بين المصالح , خدمة الصالح , ت ب  نوا

 ثقة , معايير عمل , تبني نهج   وزراء 

, االطالع على التفاصيل , معرفة مبنية  بحث عن الحقيقة ال (اللبنة االساسية )واطن م
 تراح حلول على حقائق , اق

  هاشميه  ملكيه  

 

 اسس المواطنة الفاعلة :   -4

 " المشاركة ية "حق , واجب , مسؤول

 اهداف الورقة الخامسة :   -5

 تطوير قوانين / تطوير اداء القطاع العام / فاعليه احزاب / بناء قدرات السلطة القضائية  

 ( جامعات , مراكز دراساتمؤسسات مجتمع مدني )

 ترتكز دولة القانون :  -6

 الحقوق والواجبات دون تميز تحدد فيها  -3تقبل التعددية والرأي اآلخر  - 2المواطنة الفاعلة  -1

 التعليم اساس االصالح الشامل تطوير  -7

 أهم الثروات ... الموارد البشرية  -أ

نقد والتحليل , بعيد قيق واللتحقق والتدمبني على االستقصاء والفهم والبحث وا مستقبل التعليم :  -ب

 عن التلقين والعمل على صقل الشخصية ومواكبة العلم والتكنولوجيا  

                                                                 تكافؤ الفرص و العدالة وسائل انتاج المعرفة :  -ج

 ,  الميول تحويل جامعتنا الى مصانع عقول ومختبرات الكتشاف 

 

 

 تابعوا صفحة االستاذ عبدهللا الخوالدة



 الموقف  

الشريف  
 الحسين 

 سايكس بيكو  
 وعد بلفور  
 وقع العرب  
 فضل النفي  
 توفي ودفن 

الملك عبدهللا 
 االول 

 التعامل مع اليهود  
 دعم صندوق االمة 

 48دفاع جيش 
 الضفتين 
 البراق 

 قانون   الملك الحسين 
 لجنة  

 لجنة ملكية  
 استثناء القدس  

 ادراج القدس يونيسكو  
 سالم 9اصرار احترام 

الملك عبدهللا 
 الثاني 

 صندوق  
 اعمار على نفقته 
 تاكيد ارتباط  

 تواصل  
 ترسيخ الحرم  

 كنائس  
 قبر مقدس   



 



 األول 
 25و 38تبرع 

 االعمار بترميم المسجد والكنسية 

 لجنة قبلي التبديل  الثاني 

 الطارىء 
جاء نتيجة لحقت بالجامع القبلي اثر حريق يهود  

 متطرف بالتواطء مع االحتالل 

 االسالمي  المتحف الرحمة باب السلسلة  تصفيح قبة الثالث

 صيانة منبر صالح الدين الرابع 

 الخامس
 الموظفين في الصندوق تحت الكرسي ددليل اعدا

 االمام الغزالي في جامعة القدس

 

 منبر صالح الدين  كنسية 

 االعمار الرابع االعمار االول  اذا سؤال اعمار

 الملك عبدهللا الثاني  الملك عبدهللا الثاني  اذا سؤال ملك

 



 الكلمة الدالة المصطلح 

 رسالة عالمية نبعت  رسالة عمان 

 بيان صريح ومفصل  رسالة عمان 

 منهج فكري , اعتدال  الوسطية 

 التسامح
مفهوم انساني , احترام التنوع  

 واالختالف وقبولهما 
 اخالقي وسياسي وقانوني 

 تشدد تتجاوز ما هو مألوف التطرف 

 التطرف الفكري 
 فكرية وثقافية 
 الرأي , آراء 

 دماء 

 التطرف الديني 
 دين , مذهب 
 دماء واموال 

 عنصرية , شعوب  التطرف السياسي 

 االتزان , تشدد / تخلي التطرف االخالقي 

 االرهاب
 ممارسات خاطئة

 حياة انسانية 
 متجاوزة احكام للا 

 مواطنة فاعلة
التعاون مع االجهزة االمنية 

 لتبليغ عم اي شيء يثير الشبهة

 دائرة االفتاء 
مصادر موثوقة للتأكد من اي  

 معلومة 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م كالمحا,مستقلة    مجلس األمة  مجلس الوزراء مؤسسة العرش

 مجلس قضائي  , نواب اعيان    الحكومة يمثلها الملك
 ارادة ملكية 

 المجلس يجسد مبدأ الفصل   الركيزة االساسية   صاحبة الوالية  رأس الدولة 

 اختصاصات اختصاصات مهام  صالحيات

 , قائد جيش 
 تعيين  ,  اختيار 
 صدار , اابرام 

 صادقة , دعوةم

 موازنة  اعداد 
 اقتراح قوانين 
 شؤون الدولة  
  سياسية الدولة 

 موازنةاقرار 
 قوانين تشريع 

 منح ثقة  
 مساءلة حكومة 

 تطبيق قوانين 
 ضمان حقوق  
 حماية المجتمع 

 الفصل متخاصمين 

 التشريعية السلطة 

 الملك و  

 ئية قضاالالسلطة 

 

 فيذية ن التالسلطة 

 



   الملك عبدهللا االول عرش المملكة وراثي في اسرة ...  من الدستور 28المادة 

 ... أكبر ابن اكبر ابن ... اكبر اخ اكبر ابناء اخ  تقل والية الملك تن

 نواب , اعيان  , امة ....   (سلطة تشريعية)صالحيات الملك 

 للثقة  شهر ... خالل بالبيان الوزاري يتقدم مجلس الوزراء 

 هود  ج , ثقة  , اخطاء ... س الوزارء ر مجليتغي

 المنتخبين  النواب وعددهم نصف العيان  االملك يعين 

 ة  ضائيالسلطة الق قمة هرم ..  ضائي المجلس الق 

 خاصة  ,  دينية , نظامية : المحاكم 

 طوائف دينية  , شرعية : الدينية المحاكم 

 

 لضمان العالمة الكاملة  ورقة العمل هذه ليست للدراسة ... هي ورقة تثبيت أفكار للوحدة الثانية 

 



 

1946 - 1929عهد اإلمارة    

 خمس مجالس

 

 

 

 النشاط السياسي 
مراقبة اداء  

الحكومات 

 ومسائلتها 

التفاعل مع  

القضايا الوطنية 

 والقومية 

6719 - 4619تطور الحياة النيابية بين عامي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستجدات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نكبة فلسطين 

م  1948  

اتحاد ماتبقى من اراضي فلسطينية مع االردن  

م   1950بوحدة الضفتين عام   

اعادة النظر في قانون االنتخاب ,              

 لضمان مشاركة الفلسطينين في الضفة الغربية  

الدستوري والنيابي بدأ األردن يقطف ثمار التطور   

م بمشاركة جميع الفعاليات 1956عند انتخابات   

شهد المجلس ظهور اكبر كتلة ائتالفية حزبية        

مقعد 26/40  

 شكلت حكومة سليمان النابلسي

أول حكومة حزبية ائتالفية                         

 باسم الحكومة الوطنية  

 تحديات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تداعيات القضية الفلسطينية حروب إقليمية  

 أدى الى حل معظم المجالس النيابية قبل انتهاء مدتها الدستورية  

1967نيسان  15استمرت رغم التحديات حتى   

 جرى انتخاب آخر مجلس يجمع بين الضفتين 

تعطلت وظيفة السلطة التشريعية   1967بعد حرب 

 وتأجلت جلسات مجلس األمة  

ألكثر من مرةلذا مددت فترة المجلس النيابي التاسع   

1984لم تجري اي انتخابات حتى مطلع عام   

استمرت اجتماعات القيادة الهاشمية لمشاركتهم صنع  

 القرار والبحث عن صيغ بديلة 

مشروع االتحاد 

الوطني االردني  

1972عام   

الوطني المجلس 

االستشاري     

7819عام   

1984 – 1978المجلس الوطني االستشاري   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولكي التنقطع الحياة النيابية نتيجة لظروف االقليمية المحيطة 

 لجأت المملكة لمواجهة هذه الظروف الى انشاء المجلس 

 بوصفه حل موقت لسد الفراغ الدستوري 

 اتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية 

 تحمل المسؤولية في صنع القرار

دعا   الى مجلس الوزراءملكية وجه الملك الحسين رسالة 

 تشأ المجلس واكدنفيها الحكومة الى وضع قانون مؤقت ي

النيابية االنتخابية  الحياة الرسالة أن المجلس ليس بديال عن

  التي ستعود في الحين التي تسمح بها الظروف 

اسات العامة واعادة النظر بالقوانين والتشريعات يمناقشة الس  

 تبادل الرأي والمشورة  

المجلس الوطني االستشاري : مجلس معين بإرادة ملكية 

  بتنسيب من رئيس الوزراء كانت مدته عامين وجاءت تركيبة

ممثلة لشرائح المجتمع وفئاته السياسية  المجلس

 واالجتماعية واالقتصادية كافة   

عوة المجلس التاسع لالجتماع  دصدرت اإلرادة الملكية ب

1984بدورة استثنائية عام   

 بعد اعالن حل المجلس لتعديل بعض مواد الدستور

ت فرعية لملء المقاعد  ليصبح باالمكان اجراء انتخابا

1984-1974النيابية الشاغرة بوفاة ثمانية نواب   

اجريت انتخابات تكميلية لملء المقاعد الشاغرة     

 وسمي هذا المجلس بالمجلس النيابي العاشر 

م , حيث حل 1988حتى عام  هاستمر يمارس اعمال

 ودعي إلجراء انتخابات جديدة  

1989الحياة الديمقراطية عام    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1989دعا الملك حسين عام 

الى اجراء انتخابات برلمانية  

 للتعامل مع عدد من االزمات

االزمة  

االقتصادية 

 

فك االرتباط      

 مع فلسطين  

يعد انتخاب المجلس النيابي 

الحادي عشر بداية جديدة في 

مسيرة الديمقراطية االردنية 

 وشهد مشاركة حزبية واسعة 

المجلس النيابي الثالث عشر 

م          1997المنتخب عام 

    هو آخر مجلس نيابي        

 في عهد الملك الحسين بن طالل

م  2001الحياة النيابية منذ عام    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهدت الحياة النيابية في عهد الملك عبدهللا الثاني تطورا ملحوظا نظرا الى توجيهاته للحكومات المتعاقبة بــ :  

ضرورة  

نشر ثقافة  

مقراطية يالد

 

تعزيز مفهوم 

المشاركة 

 السياسية 

دعوته النشاء  

هيئة مستقلة  

 لالنتخاب 

ضرورة ترسيخ 

سياسة 

 االصالح

تطوير  

الحياة  

 الحزبية 

تمكين المواطن من  

المشاركة الفاعلة في 

 صنع القرار 

استمر المجلس الثالث عشر 

م ,  2001عام قائم حتى 

حيث أجل انتخاب مجلس 

جديد بسبب الظروف بر بها 

 االردن :  

 تداعيات حرب الخليج الثانية  

 االنتفاضة الفلسطينية 

أجريت في عهد الملك عبدهللا 

 انتخابات : 

14/2003         

15/2007                 

2012قانون -17/2013  

صدر قانون   2016في عام 

االنتخاب النيابي الجديد ,  

 واهم ما جاء فيه 

عدد  

اعضاء  

المجلس  

130 

منهم 

كوتا   15

 نسائية 

إلغاء قانون الصوت  

الواحد واعتماد  

القائمة النسبية  

مفتوحة يمتلك كل  ال

ناخب عدد اصوات  

بعدد المقاعد  

 المخصصة بدائرة 

تخصيص نسبة او عدد محدد  

من مقاعد الهيئات المنتخبة او 

ء , لضمان  المجالس  للنسا

 مشاركة المرأة في صنع القرار

 2012تأسست عام 

من اجل االشراف 

على االنتخابات  

النيابية وإدارتها في  

كل مراحلها 

واالشراف على اي  

انتخابات أخرى  

يقررها مجلس 

 الوزراء 



 

 عهد اإلمارة 

شكل أول  االستقالل  تأسس  حزب 

م1921حكومة اردنية   

 

 وكانت األحزاب في عهد اإلمارة : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صبغة  

 قومية 

 قيام الوحدة العربية

  رفض وعد بلفور

 والهجرة اليهودية 

صبغة  

 وطنية 

 االستقالل 

 انهاء االنتداب 

 االحزاب في عهد االمارة

 االستقالل 
الشعب 

 االردني 

اللجنة التنفيذية  

للمؤتمر  

 الوطني االردني 

1946 – 1957  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متى نشطت الحياة الحزبية 

1946االستقالل    

 

1950 وحدة الضفتين   

 

1952اصدار دستور    

 سمح بتشكيل االحزاب والجمعيات 

 شاركت بدور فاعل في المؤسسات الحكومية والبرلمانية  

 مثل حكومة سليمان النابلسي   

وايقاف النشاط الحزبي  اعالن االحكام العرفية  

مخالفة بعض  

 االحزاب الشروط 

توتر االوضاع  

 االقتصادية والسياسية 

للحفاظ على أمن  

 الوطن وسالمته 

ف .                         من قرار االيقااالخوان المسلمين  تم استثناء جماعة 

خيرية اجتماعية ليست حزب سياسي  النها جمعيه   

األحكام العرفية : مجموعة من القوانين تلجأ لها الدولة في حالة  

األزمات وتعلن فيها حالة الطوارىء حتى تزول وتمنح فيها  

من واالستقرار  التنفيذية صالحيات واسعة حتى يستتب اال السلطة   

1989مرحلة العودة عام   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سميت بمرحلة التحول الديمقراطي

1989نيابية سمحت العضاء االحزاب السياسية بالترشح عام  اجراء انتخابات   اعادة انطالق الحياة النيابية من جديد   

 أبرز مظاهرها  

1991صدور الميثاق الوطني    

امة  هو االطار العام الذي المبادىء الع

الناظمة للعمل السياسي التي تتفق  

القوى السياسية وفئات  عليها 

 المجتمع االردني المختلفة  

 ما االهداف التي سعى لتحقيقها :  

      ترسيخ النهج الديمقراطي    -1

تحقيق التعددية السياسية    -2  

 المبادىء

                                   احترام قواعد العمل الديمقراطي   -1

                                         السماح لالحزاب باستئناف عملها  -2

                                       ترسيخ قيم التسامح والموضوعية   -3

                                           ضمان الحريات االساسية        -4

ى الصفة المدينة  الحفاظ عل -5  

 

صدور قانون االحزاب   

م 1992  

صدور قانون االحزاب  -  

االحزاب السياسية من   -1

مظاهر الحياة الديمقراطية  

        للدولة                             

تناول مختلف اوجه الحياة   -2

 السياسية والحزبية 

: تنظيم سياسي يتألف الحزب  -

االردنيين وفقا من جماعة من 

لدستور واحكام القانون بقصد  

المشاركة في الحياة السياسية  

وتحقيق اهداف محددة تتعلق  

بالشؤون السياسية واالقتصادية  

واالجتماعية ويعمل بوسائل  

 سلمية ومشروعة 

 

 

 

اطالق الحريات  

 العامة  

كيف يتم اطالق   -

 الحريات العامة  

الغاء االحكام   -1

المقيدة   العرفية 

للحريات                               

السماح بإصدار   -2

العديد من الصحف  

والمجاالت  

والمطبوعات  

 المتخصصة  

 

 

 

 

 تعديل قانون االحزاب  

  - التعديالت عام  2007

اال يقل عدد المؤسسين   -1

للحزب عن 500 عضو                                         

2- عام  2015م  عدل قانون 

ليصبح عدد المؤسسين للحزب  

عضو , بهدف تشجيع   150

 المشاركة الحزبية  

قانون االحزاب : قانون   -

تناول تنظيم مختلف أوجه  

عام الحياة السياسية والحزبية  

م .   1992  

 

 

 



الصحي

دفع

الدفاع الجوي

حراسة
تقديم مساعدات



  االهمية   التطور   حكومات  مشكالت   اضافي   اضافي  
سدود )كالم الملك طالل(         

 حفائر ترابية  
 ابار ارتوازية  

            قلة مياة االمطار 
               قناة الملك عبدهللا

                             60نهر اليرموك  
 مشاريع الحصاد المائي  

                 مياة , امطار                   
                      اراضي , زحف عمراني   

                     جفاف مناخ , تصحر         
       تنبؤ وتخطيط     –تسويق  

تشريعات وقوانين               
قروض وارشادات بيطرية         

اعفاء رسوم جمركية      
 استخدام انظمة حديثة 

ة الحبوب                 زراع
 منتجات حيونية 

   أمن
 غذاء 
 عمل 

 قطاعات 

 الزراعة  

( بفازعدينية والتحويلية : )الت - 1  
ماوية : أدوية  كي - 2  
ورقية وبالسكتية وهندسية وحياكة وااللبسة  - 3  
إلكترونية   - 4  
ومناطق حرة  صناعية  مدن  - 5  

( ة صناعي)غرف  /حرة/ مدن   مناطق /بنك االنماء   

 * قطاع الخاص :  
العمل   توفير   
صغيرة  اريع  المش

كبيرة ة اصبحت متوسطو  
 تخفيف البطالة  

مجمل الصادرات 90%  

أس المال  ر  
 تدني القدرة التنافسية  

م السوق  صغر حج  
الطاقة  كلفة استيراد    

( تصديراالوضاع االقليمية )  

   معرض زراعي صناعي  
1925عمان   

سب   خطط تنمية : توزيع مكا
لبطالة                ليل من ا تق

زيادة االنتاج المحلي              
 الشراكة بين العام والخاص* 

, نجارة ذهب  وية  حرف يد 
, مطاحن حبوب  فضة نسيج 

 معاصر زيتون  
مطاحن   24=  46بعد  

 واغذية وتنقيب عن الثروات  

      مكون االقتصاد الوطني
         ودفع عجلة التنمية       

جذب استثمارات( ,دخل , )عمل   

 الصناعة  

        -  ة مؤتمراتسسل) مؤتمر دافوس  استفادة : 
دفع التنمية    - سرا يسو 1971بحر ميت ,   8

استثمارية :  نافذة  طرح  –   ( يط االقتصادوتنش
اولة عمله في مدة  منح الحق للمستثمر بدء مزت

ات والكفاءات  يوم في مكان مجهز بالتقني  14
 تمتلك الصالحيات لتراخيص وانجاز المعامالت  

 * االتفاقيات  
JO VS  منظمة التجارة 

JO VS USA  
JO VS   االتحاد االوربي 

                     التجاري    عجز الميزان
صادرات        مستوردات   

 عدم االستقرار المنطقة  
ف  فتاح وضع تحديات االن

 المنافسة

:  برامج اصالحية تبنت   
ام رؤس  ازالية القيود ام  - 1  
جذب االستثمار  - 2  
تجارية *  توقيع اتفاقيات  - 3  

 ضعف رغم العالقات  
   2بعد حرب عالمية 

   سهولة  :انظار  طاصبحت مح
اجراءات التصدير  - 1  
   مالت تحويل الع - 2

 التجارة  

 

 

تأثر بالظروف  : االستثمار  

في   واالضطرابات  الصعبة

أدت الى  المنطقة العربية 

 هروب االستثمارات  

رغم ذلك  

استطاع االردن  

توفير البيئة  

 االمنة لالستثمار  

ر  أصدر قانون تشجيع االستثما

م وتعيالته بهدف  1995عام  

جذب االستثمارت وتحفيز  

 االستثمارات المحلية 

تطور االستثمار  

في عهد الملك  

عبدهللا الثاني  

اهرة  ومن مظ  

: بهدف  -م  2014 ستلقة  حكومية مهيئة : انشاء هيئة االستثمار   

منطقة العقبة االقتصادية الخاصة انشاء  توفير بنية تحتية    

انين واالتفاقيات اصدار القو : العبدلي   مشاريع استثمارية    

   ستثمار  االع تشجي -

    توحيد التشريعات  -

الحد من ازدواجية   -

 االدوار والصالحيات  

       أهمية السياحة : 

 جاذبة للسياح  

: المشكالت     

عدم االستقرار   

 السياسي 

تدني مستوى االقبال  

 الداخلي  

ضعف التسويق  

 والترويج  

مشاركة بين  ضعف ال

 الطاعين العام والخاص 

         خطوط    يمتلك ل ,وص حلقة موقع متوسط و
رة مجاو الدول ال ب برية   

السياح   ميناء الوحيد استقبالالعقبة المطار    

الموقع وطرق  
 المواصالت 

الف موقع , نتاج الحضارات   13 الثرية  المواقع ا  
يخية  والتار  

القطاع الخاص : مشاريع الخدمة  يؤدي 
السياحية : منتجعات , فنادق , استراحات ,  

( قدوم وتنقلتنظيم االفواج السياحية )  

 المرافق والخدمات  

مناطق جبلية  تنوع تضاريس االردن : 
                ىءحراوية و غورية وشواط وص

( العقبة , البحر الميت  )  

الجغرافية   الخصائص 
 والطبيعية  

احي  لسياسمهت بتزايد النشاط ا   
حية : حماية السياح  سياإدارة الشرطة ال

 داخل المملكة  

بيئة اآلمنة والمستقرة ال  

 

 

 

 

 

 نوع  مجال   أهم المواقع  
لون ام قيس  جرش بتراء كرك شوبك قلعة عج   

 تراث الحياة الشعبية في األردن قطع تراثية 
ة  زيارة المواقع التاريخية واالثري

احف  والمت   
 ثقافية  

 حمامات ماعين : مادبا  
ة الشمالية  الحمة االردنية : الشون  

حر الميت لطفيلة , والبعفرا : ا  

زيارة  سياحة االستشفاء و 
مياة  : تتمز ب المنتجعات العالجية 

 كبريتية الحارة ومياه البحر الميت 

 عالجية  

حابة  مقامات االنبياء واضرحة الص  
زنطية كنائس بيالمغطس : نهر االردن , جبل نبو ,   

زيارة االماكن المقدسة االسالمية  
 والمسيحية  

 دينية  

مصايف : دبين , عجلون  ال  
, االغوار ت العقبة , البحر الميمشاتي : ال  

زرق  المحميات : ضانا , اال  

اكن جبلية وغابات : صيفا ام  
 مناطق منخفضة دافئة : شتاءا 

بيعية محميات ط  

 بيئية

البحر الميت    منطقة ات في قصر المؤتمر عقد المؤتمرات االقتصادية وتمتع   
 بزيارة المواقع السياحية  

 مؤتمرات  

 

لسياحة مقومات ا  أنواع السياحة   











  وزير المستعمرات البريطانية  ونستون تشرتل 

المندوب البريطاني في  هربرت صموئيل 
 فلسطين

 

  رئيس أول حكومة  رشيد طليع 

  رئيس المؤتمر الوطني  حسين الطراونة 

رئيس الوزراء الذي رافق   ابراهيم هاشم 
االمير عبدهللا من اجل  

 استكمال اجراءات االستقالل 

 

وزير الخارجية 
 االردني 

  ابلغ الدول بقرار االستقالل

 الهالل الخصيب  رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد

رئيس االتحاد العربي  الملك فيصل الثاني 
 الهاشمي 

 

كايد مفلح  
 العبيدات 

اول شهيد على ارض  
 فلسطين

 

 خد بارليف قائد عسكري اسرائيلي حاييم بارليف 

اتفاقية الوصاية   الرئيس الفلسطيني  محمود عباس 
 الهاشمية 

 كتلة ائتالفية  رئيس الحكومة الوطنية  النابلسي سليمان 

 ضابط 64 رئيس الجيش االنجليزي جون كلوب 

اللواء راضي  
 عناب 

  اول رئيس هيئة اركان اردني

 



  والدة االمير عبدللا  مكة المكرمة 

المقر الدائم جامعة الدول   القاهرة
 العربية 

 

  بريطانيا / انجلترا  ساند هيرست 

  1973مؤتمر السالم  جنيف / سويسرا 

  1991مؤتمر السالم  مدريد 

  مستعمرات / مؤتمر قم  بسيان

  مظاهرات ومسيرات  السلط / عمان 

  1929اجتماع  الحصن اربد

باب الواد مفتاح مدينة   باب الواد / اللطرون 
 القدس

 

اغالق مصر امام المالحة   مضائق تيران
 االسرائيلية 

 

  خط بارليف  قناة السويس 

 المسجد االقصى  دراسة الفكر االمام الغزالي  جامعة القدس 

اعتماد مقررات مؤتمر   كويت سعودية بحرين 
 الوسطية االول 

 

سيراليون هايتي ساحل العاج 
 تيمور الشرقية البوسنة والهرسك 

  مواقع حفظ السالم

  مستشفيات عسكرية  عراق غزة افغانستان

 نهر اليرموك  قناة الملك عبدللا  االغوار

  مؤتمر دافوس  دفوس / سويسرا 

مؤتمر دافوس / قصر   البحر الميت 
 المؤتمرات 

 مؤتمرات   8

  االستثمار  منطقة العقبة االقتصادية 

 استثمار  عمان العبدلي

  حمامات ماعين  مادبا

  حمامات عفرا الطفيلة

  الحة االردنية  الشونة الشمالية 

  الجامعة االمريكية  بيروت 

  الجامعة السورية  

  جامعة االزهر  القاهرة

مركز الملك عبدللا الثاني   الزرقاء 
 الثقافي 

 

  مركز االمير حسين الثقافي   معان

  معهد االطراف االصطناعية   ماركا

  مستشفى االمير هاشم   العقبة

  مستشفى االمير زيد   الطفيلة

 

 تابعوا صفحة األستاذ عبدهللا الخوالدة / فيس بوك 



   االمارة  1921

  القانون / الميثاق  المعاهدة / المؤتمر االول  1928

   االستقالل  1946

   سوريا الكبرى 1943

   برتوكول االسكندرية  1944

   جامعة الدول العربية  1945

   وحدة الضفتين  1950

   استشهد الملك عبدهللا االول  1951

   االمير طالل ولي للعهد  1947

  تفاقية الدفاع المشترك وقع ا ملك طالل الحكماستلم ال 1951

 تنازل عن الحكم ديوان المحاسبة  دستور  1952

   ه اتلمك الحسين سلطاستلم ال 1953

   تعريب الجيش  1956

انهاء المعاهدة االردنية   1957
 طانية البري

  

   االتحاد العربي الهاشمي  1958

   المملكة العربية المتحدة  1972

   اون العربي مجلس التع 1989

   توفي الملك الحسين  1999

استلم الملك عبدهللا الثاني   1999
 اتهسلط

  

   االمير حسين ولي عهد  2009

  مشاركات االمير حسين  قانون الالمركزية  2015

   مؤتمر قم  1920

   اجتماع الحصن 1929

  مجلس االمن  181التقسيم قرار  1947

   النكبة  1948

   ن النكسة / حزيرا 1967

   الكرامة  1968

   تشرين / رمضان 1973

   زو اسرائيل لجنوب لبنان غ 1982

  نتهاء الخالفة ا سين الشريف ح يعة وقع العرب وثيقة الب 1924
 مانية العث

   توفي الشريف حسين  1931

   لجنة اعمار المسجد االقصى 1954

   اللجنة الملكية لشؤون القدس 1971

  ح الدين اعداة منبر صال  الصندوق الهاشمي  2007

   ترميم القبر المقدس  2016

   اتفاقية الوصاية  2013

   االعمار الطارىء  1969

   ة عمان سالاعالن ر ـ ه 1425

  ية ول وسطالمؤتمر اال  مان رسالة ع 2004

   المؤتمر الثاني وسطية  2006

 



  نيابي الخامس لالمجلس ا 1956

  اخر مجلس يجمع بين الضفتين  1967

  االتحاد الوطني   1972

  المجلس الوطني االستشاري 1978

  العاشر النيابي المجلس  1984

  حل المجلس العاشر  1988

/    بداية مسيرة جديدة في الديمقراطية المجلس النيابي الحادي عشر  1989
   العودةمرحلة 

 اخر المجالس في عهد الملك الحسين   المجلس النيابي الثالث عشر  1997

  لرابع عشر المجلس النيابي ا 2003

  يابي الخامس عشر المجلس الن 2007

   2012سب قانون ح المجلس النيابي السابع عشر   2013

  ئة المستقلة لالنتخاب ياله 2012

  الميثاق الوطني  1991

  قانون االحزاب   1992

 عضو  500 تعديل قانون االحزاب   2007

 عضو   150 تعديل قانون االحزاب   2015

  ق كلية االميرة منى بجامعة مؤته الحا 1998

  طوير  مركز الملك عبدهللا الثاني للتصميم والت 1999

 الدفاع المدني   لعام عن الجيشانفصل االمن ا 1956

  المخابرات العامة   1964

  الدرك  2008

  اول معرض زراعي صناعي   1925

  مؤتمر دافوس   1971

  قانون االستثمار   1995

  هيئة االستثمار   2014

  نمية البادية  الصندوق الهاشمي لت  2003

 تنمية اجتماعية   اول وزيرة   1979

صادق االردن على اتفاقية القضاء  اللجنة الوطنية للمرأة   1992
 ضد العنف المرأة 

 نسائية   اول مشاركة برلمانية  1993

 نسائية   اول مشاركة بلدية   1995

 م  االمن العا ادارة حماية االسرة   1997

 زراء  تابعة رئاسة الو مؤسسة رعاية الشباب   1966

  وزارة شباب   1984

  على للشباب  المجلس اال 2001

  نظام المعارف   1939

  الهيئة الملكية لالفالم   2003

  راءة للجميع  قن المهرجا 2007

  صحة  ةاول دائر 1929

  وزارة صحة   1950

  الخدمات الطبية   1941

  حسين الطبية  مدينة ال 1973

 احة القلبامراض وجر مركز الملكة علياء   1982

  معهد االطراف االصطناعية  1984



 


