
السلطة التنفیذیة 

 مؤسسة العرش 

من یمثلھا  ملك المملكة األردنیة الھاشمیة 

نیابي ملكي وراثي  نظام الحكم 

 ینتقل الحكم 
 جاء في المادة 28 من الدستور ان 

 العرش وراثي في اسرة الملك 
 عبدهللا األول مؤسس المملكة 

بحیث تكون 
 أكبر أبناء  أكبر ابنائھ  صاحب العرش 

  أكبر أبناء اخوتھ   أكبر اخوتھ  اذا لم یكن لھ عقب 

صالحیات الملك 

المصادقة على القوانین بعد إقرارھا من مجلس األمة  

 الدعوة إلى إجراء االنتخابات النیابیة ودعوة مجلس األمة لالجتماع 
 وافتتاحھ وتأجیلھ وحلھ 

 تعیین رئیس مجلس األعیان وأعضائھ 

 تعیین رئیس مجلس الوزراء والوزراء 

 تعیین قائد الجیش ومدیر المخابرات ومدیر الدرك وانھاء خدماتھم 

قیادة القوات المسلحة فھو القائد األعلى للقوات المسلحة 

 اختیار ولي العھد وتعیین نائب الملك 

اصدار القاب الشرف ومنح االوسمة والرتب العسكریة 

یعلن الحرب والسلم وابرام المعاھدات 

 صالحیات الملك المرتبطة 
بالسلطة التشریعیة 

 مجلس الوزراء 

 صاحبة الوالیة العامة رئیس الوزراء وعدد من الوزراء حسب الحاجة ومقتضیات المصلحة العامة  الحكومة 

  أسس التشكیل 

 یختار الملك رئیس الوزراء ویكلفھ رسمیا بتشكیل الحكومة 

یختار رئیس الوزراء الوزراء ویعرض أسماءھم على الملك إلصدار اإلرادة الملكیة السامیة بتشكیل الحكومة 

  یؤدي اعضاء مجلس الوزراء الیمین الدستوریة امام الملك 

یتقدم مجلس الوزراء ببیانھ الوزاري الى مجلس النواب خالل شھر من تشكلیھ للحصول على الثقة 

 البیان الوزاري 

المھام 

 اقتراح مشاریع القوانین ورفعا الى مجلس االمة 

اعداد الموازنة العامة للدولة 

 ادارة شؤون الدولة الداخلیة والخارجیة 

 تنفیذ السیاسة العامة للدولة الداخلیة والخارجیة 

 اسباب التغییر 

 ھو خطة عمل الحكومة بناء على كتاب التكلیف السامي الذي وجھھ الیھا جاللة الملك وتتعھد الحكومة بتنفیذه اثناء مدة والیتھا ةتسئل 
من مجلس النواب عن التزامھا بتنفیذه 

اذا رأى جاللة الملك ان الوزارة قد 

 فقدت انسجامھا او قدرتھا على بذل مزید 
 من العطاء 

ارتكبت مجموعة من األخطاء افقدتھا الثقة 

 جھودھا التستجیب لظرف جدید او سیاسة 
 مستجدة 



السلطة التشریعیة 

 تناط 

الملك 

مجلس األمة 
 أعضاء یعینھم الملك بإرادة ملكیة , وال یتجاوز عددھم  االعیان 

 بما فیھم الرئیس عن نصف عدد اعضاء مجلس النواب 

النواب   یتألف من اعضاء منتخبین باالقتراع السري والمباشر 
 من قبل الشعب بموجب قانون انتخاب معمول بھ 

 اختصاصات 

 تشریع القوانین المنظمة لحیاة الشعب 

 اقرار الموازنة العامة 

 منح الثقة للحكومة 

 مساءلة الحكومة حول االمور العامة واستجوابھا 
 ومراقبة ادائھا 

تشریعي 

رقابي 

 السلطة التشریعیة ركیزة اساسیة 
 للحكم في الدولة االردنیة التي تعد 

 االمة مصدر السلطات 

 اذ نص الدستور االردني على ان نظام الحكم نیابي 
 ملكي وراثي ویدل ذلك على اھمیة الحیاة النیابیة 
 عن طریق مشاركة الشعب في الحیاة السیاسیة 

 العالقة بین 
 السلطتین 
 التشریعیة 
 والتنفیذیة 

 رئیس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولیة مشتركة 

 كل وزیر مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارتھ 

 یتعین على الحكومة للبقاء في السلطة الحصول على ثقة مجلس 
 النواب بناءا على البیان الوزاري 



السلطة القضائیة 

مستقلة .. تتوالھا المحاكم .. تصدر احكامھا وفق القانون 

 یتمتع القضاة 
 باستقاللیة تامة 

یعینون 

یرقون 

یعزلون 

في المحاكم 
قرار المجلس القضائي 

ارادة ملكیة سامیة 

المجلس القضائي   قمھ ھرم السلطة القضائیة 

 یجسد مع مجلس األمة والوزراء 
 مبدأ الفصل بین السلطات 

اختصاصات 

 تطبیق القوانین واالنظمة 

ضمان الحقوق والحریات أساس سیادة القانون 

حمایة المجتمع من الجریمة واالنحراف / تغیر ایجابي 

الفصل بین المتخاصمین وتحقیق االستقرار والتوازن 

خصائص المحاكم 
 مستقلة ومصونة من اي تدخل 

 جلساتھا مفتوحة امام الناس 

 یحق للجمیع االحتكام الى القضاء 

 انواع المحاكم 

النظامیة 

الدینیة 
الشرعیة 

 الطوائف الدینیة 

الخاصة 



الحیاة النیابیة 

 الحیاة النیابیة منذ 
 عام 2001 م 

 شھدت الحیاة النیابیة في 
 عھد الملك عبدهللا الثاني 
 تطورا ملحوظا نظرا الى 

 توجیھاتھ للحكومات 
ــ    المتعاقبة ب

 دعوتھ النشاء ھیئة 
 مستقلة لالنتخاب 

 تمكین المواطن من 
 المشاركة الفاعلة 
 في صنع القرار 

 تطویر الحیاة 
الحزبیة 

 ضرورة ترسیخ 
سیاسة االصالح 

 تعزیز مفھوم 
المشاركة السیاسیة 

 ضرورة نشر ثقافة 
 الدیمقراطیة 

 استمر المجلس الثالث عشر 
 , قائم حتى عام 2001 م 

 حیث أجل انتخاب مجلس جدید 
 بسبب الظروف بر بھا 

 االردن 

 االنتفاضة 
 الفلسطینیة 

 تداعیات حرب 
 الخلیج الثانیة 

 تأسست عام 2012 من 
 اجل االشراف على 
 االنتخابات النیابیة 

 وإدارتھا في كل مراحلھا 
 واالشراف على اي 
 انتخابات أخرى 

 یقررھا مجلس الوزراء 

  عھد اإلمارة 

 1929 - 1946

خمس مجالس 

تمیزت 

 النشاط السیاسي 

مراقبة اداء الحكومات ومسائلتھا 

 التفاعل مع القضایا الوطنیة والقومیة 

 تحدیات 

 تداعیات القضیة 
الفلسطینیة 

 حروب إقلیمیة 

 أدى الى حل معظم 
 المجالس 
 النیابیة قبل 
 انتھاء مدتھا 
 الدستوریة 

 استمرت رغم التحدیات 
حتى 15 نیسان 1967 

 مستجدات 

 نكبة فلسطین 
 م1948 

 اتحاد ماتبقى من 
 اراضي فلسطینیة 
 مع االردن بوحدة 

 الضفتین عام 
  م 1950 

 اعادة النظر في 
 قانون االنتخاب 
 لضمان مشاركة 
 الفلسطینین في 
 الضفة الغربیة 

 بدأ األردن یقطف ثمار 
 التطور الدستوري 

والنیابي 

 عند انتخابات 
 بمشاركة1965 
جمیع الفعالیات 

 شھد المجلس 
 الخامس ظھور اكبر 

 كتلة ائتالفیة 
 حزبیة  26/40 

مقعد 

 شكلت حكومة 
سلیمان النابلسي 

 أول حكومة 
 حزبیة 

  ائتالفیة 
 باسم الحكومة 

 الوطنیة 

 جرى انتخاب آخر مجلس 
یجمع بین الضفتین 

 بعد حرب 1967 تعطلت 
 وظیفة السلطة 

 التشریعیة وتأجلت 
 جلسات مجلس األمة 

 لذا مددت فترة المجلس 
 النیابي التاسع ألكثر 

من مرة 

 لم تجري اي انتخابات 
حتى مطلع عام 1984 

 استمرت اجتماعات 
 القیادة الھاشمیة 

 لمشاركتھم صنع القرار 
 والبحث عن صیغ 

 بدیلة 

 المجلس الوطني االستشاري 
عام 1978 

 مشروع االتحاد الوطني االردني 
عام 1972 

 تطور الحیاة النیابیة بین 
عامي 1946 - 1967 

 المجلس الوطني االستشاري 
 1978 – 1984

 ولكي التنقطع 
الحیاة النیابیة 

 نتیجة لظروف 
االقلیمیة المحیطة 

 لجأت المملكة لمواجھة ھذه الظروف الى 
انشاء المجلس 

 حل موقت لسد  
 الفراغ الدستوري 

 تحمل المسؤولیة 
في صنع القرار 

 اتاحة الفرصة 
 للمشاركة الشعبیة 

 تبادل الرأي 
 والمشورة 

 مناقشة السیاسات 
 العامة واعادة النظر 
بالقوانین والتشریعات 

 المجلس الوطني االستشاري : مجلس معین بإرادة ملكیة 
 بتنسیب من رئیس الوزراء كانت مدتھ عامین وجاءت 

 تركیبة المجلس ممثلة لشرائح المجتمع وفئاتھ 
   السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة كافة 

 وجھ الملك الحسین رسالة ملكیة الى مجلس الوزراء دعا فیھا 
 الحكومة الى وضع قانون مؤقت ینشأ المجلس واكدت الرسالة 

 أن المجلس لیس بدیال عن الحیاة النیابیة االنتخابیة 
  التي ستعود في الحین التي تسمح بھا الظروف 

 صدرت اإلرادة الملكیة بدعوة المجلس التاسع لالجتماع 
بدورة استثنائیة عام 1984 

بعد اعالن حل المجلس لتعدیل بعض مواد الدستور 

 لیصبح باالمكان اجراء انتخابات فرعیة لملء المقاعد 
النیابیة الشاغرة بوفاة ثمانیة نواب 1984-1974 

 اجریت انتخابات تكمیلیة لملء المقاعد الشاغرة وسمي ھذا 
 المجلس بالمجلس النیابي العاشر 

 استمر یمارس اعمالھ حتى عام 1988م , حیث حل ودعي إلجراء 
 انتخابات جدیدة 

 الحیاة الدیمقراطیة 
عام 1989 

 دعا الملك حسین عام 1989 
 الى اجراء انتخابات 

 برلمانیة للتعامل مع عدد 
من االزمات 

 االزمة االقتصادیة  فك االرتباط مع فلسطین 

 المجلس النیابي الثالث عشر المنتخب 
 عام 1997م ھو آخر مجلس نیابي في عھد 

الملك الحسین بن طالل 

 یعد انتخاب المجلس النیابي الحادي 
 عشر بدایة جدیدة في مسیرة 

 الدیمقراطیة االردنیة وشھد مشاركة 
 حزبیة واسعة 

 أجریت في عھد الملك 
 عبدهللا انتخابات 

 17/2013  15/2007  14/2003

حسب قانون 2012 

 في عام 2016 صدر 
 قانون االنتخاب النیابي 
 الجدید , واھم ما جاء فیھ 

 عدد اعضاء المجلس 130 
منھم 15 كوتا نسائیة 

 إلغاء قانون الصوت 
 الواحد واعتماد القائمة 

 النسبیة المفتوحة 
 یمتلك كل ناخب عدد 
 اصوات بعدد المقاعد 

المخصصة بدائرة 

 تخصیص نسبة او عدد 
 محدد من مقاعد الھیئات 
  المنتخبة او المجالس 

 للنساء , لضمان مشاركة 
المرأة في صنع القرار 



الحیاة الحزبیة 

مرحلة العودة عام 1989 

 سمیت بمرحلة التحول 
الدیمقراطي 

اعادة انطالق الحیاة النیابیة من جدید 

 اجراء انتخابات نیابیة سمحت 
 العضاء االحزاب السیاسیة بالترشح 

عام 1989 

 أبرز مظاھرھا 

صدور المیثاق الوطني 1991 

عرف 
 االیطار العام الذي المبادىء العامة الناظمة للعمل 

 السیاسي التي تتفق علیھا القوى 
 السیاسیة وفئات المجتمع االردني المختلفة 

االھداف 
       ترسیخ النھج الدیمقراطي 

 تحقیق التعددیة السیاسیة 

المبادىء 

احترام قواعد العمل الدیمقراطي 

         السماح لالحزاب باستئناف عملھا 

        ترسیخ قیم التسامح والموضوعیة  

           ضمان الحریات االساسیة  

 الحفاظ على الصفة المدینة 

صدور قانون االحزاب  1992م 

سبب الصدور 
      االحزاب السیاسیة من مظاھر الحیاة الدیمقراطیة للدولة 

تناول مختلف اوجھ الحیاة السیاسیة والحزبیة 

عرف الحزب 

 تنظیم سیاسي یتألف من جماعة من االردنیین وفقا لدستور 
 واحكام القانون بقصد المشاركة في الحیاة السیاسیة وتحقیق 

 اھداف محددة تتعلق بالشؤون السیاسیة واالقتصادیة 
واالجتماعیة ویعمل بوسائل سلمیة ومشروعة 

 اطالق الحریات العامة 

الغاء االحكام العرفیة المقیدة للحریات 

 السماح بإصدار العدید من الصحف والمجاالت والمطبوعات المتخصصة 

 تعدیل قانون االحزاب 

 التعدیالت 

 2007
   اال یقل عدد المؤسسین للحزب عن 500 عضو 

 عدل قانون لیصبح عدد المؤسسین 2015 
 للحزب 150 عضو 

 بھدف تشجیع المشاركة 
 الحزبیة 

 قانون تناول تنظیم مختلف أوجھ الحیاة السیاسیة والحزبیة عام 1992 م عرف قانون االحزاب 

 1946 – 1957

متى نشطت الحیاة الحزبیة 

االستقالل 1946 

وحدة الضفتین 1950 

اصدار دستور 1952 

 سمح بتشكیل االحزاب 
والجمعیات 

 شاركت بدور فاعل في 
 المؤسسات الحكومیة 

 والبرلمانیة 

   مثل حكومة سلیمان النابلسي 

 عھد اإلمارة 

 تأسس  حزب االستقالل شكل 
أول حكومة اردنیة 1921م 

 كانت األحزاب في عھد اإلمارة 

صبغة قومیة 

قیام الوحدة العربیة 

 رفض وعد بلفور والھجرة 
الیھودیة 

صبغة وطنیة 

االستقالل 

انھاء االنتداب 

االحزاب في عھد االمارة 

 اللجنة التنفیذیة للمؤتمر 
الوطني االردني 

الشعب االردني   اعالن االحكام العرفیة وایقاف االستقالل 
النشاط الحزبي 

للحفاظ على أمن الوطن وسالمتھ 

 توتر االوضاع االقتصادیة 
والسیاسیة 

مخالفة بعض االحزاب الشروط 

 تم استثناء جماعة االخوان 
 المسلمین من قرار االیقاف النھا 
 جمعیھ خیریة اجتماعیة لیست 

 حزب سیاسي 

 األحكام العرفیة : مجموعة من القوانین 
 تلجأ لھا الدولة في حالة األزمات وتعلن 
 فیھا حالة الطوارىء حتى تزول وتمنح 

 فیھا السلطة التنفیذیة صالحیات 
 واسعة حتى یستتب االمن واالستقرار 

  



خمس مراحل  المرحلة الخامسة 99- مستمرة 

 شھدت اھتمام 
احد افرادھا 

 اكثر درایة 

التطورات 

 KADDB

اعادة تنظیم الفرق الى مناطق 

انشاء مركز ادارة االزمات 

قواعد عسكریة 

نقل اداري  نقل افراد الجیش 

اداخال الحواسیب  لمواكبة التطور 

 مركز الملك عبدهللا للتصمیم والتطوير 
 لتصنیع المعدات المدنیة والعسكرية 

لتلبیة حاجات السوق والتصدير 

المرحلة الرابعة 99-77 

التطورات 

انشاء جامعة مؤتة الجناح العسكري 

ادارة الحرب االلكترونیة 

صدور قانون خدمة العلم   18/2

ادارة شؤون المرأة   لمتابعة المرأة 

صرح الشھید 
ذكرى 

متحف 

تطویر خفر السواحل , تسمى القوة البحریة 

تطویر سالح الجو 

 المشاركة في قوات حفظ 
 السالم 

عام 1988 الحاق كلیة األمیرة منى لجامعة مؤتة العسكریة 

 انشاء معھد التدريب 

السمعة الطیبة 

شجاعة الجندي االردني 

المرحلة الثالثة 76-67    

الحروب 

حرب 67 
 , فقد فیھا الكثیر من االسلحة 
واحتلت اسرائیل الضفة الغربیة 

حرب 68  حقق الجیس اول نصر عربي على اسرائیل 

حرب73  شارك الجیش بالقتال على الجبة السوریة 

التطورات 

القوات الخاصة 

مكافحة االرھاب 

االستطالع 

استھداف االرتال 

 تنظیم الجیش على شكل فرق 

تطویر منظومة الدفاع الدیة 

المركز الجغرافي 

مشاركة المرأة  اداریات 

 مرأة في المركز 
 الجغرافي تشاھد 
 تنیظ الفرق الجوية 
للقوات الخاصة 

المرحلة الثانیة 66-53    

شھدت ھذه المرحلة 

تعریب الجیش  اذار/1/1965 

التطورات 

 الغاء المعاھدة االردنیة 
 البریطانیة 

زیادة اعداد منتسبي الجیش 

 تشكیل كتائب والویة جدیدة 

 االستغناء عن خدمات جون كلوب 
والضباط االنجلیز 64 

 تعین اللواء راضي عناب 
رئیس للجیش 

المرحلة األولى 53-21 

 القوة 
العربیة   جاؤوا مع االمیر عبدهللا 

جندي 250  ضابط 25 

 قوة 
 االمن 
العام 

 مھامتھا حفظ االمن والنظام 
درك وھجانة 

 قوة 
السیارة  فرسان ومشاة 

 750

 التطورات 

 الغاء قوة االمن العام والحقاھا 
بالسیارة 

 اطلق على جیش االمارة الجیش 
 العربي 

من العرب 

 الى العرب 

 انشاء قوة الحدود والحاقھا في 
 البادیة 

تشكیل سالح الجو والمدفعیة 

مراحل تطور القوات المسلحة 

 تشكلت نواة الجیش من رجاالت الثورة 
 العربیة الكبرى الذین جاووا مع االمیر 
عبدهللا من الحجاز الى معان 

 التقى االمام علي ب خالد 
 بالولید مع الحرس 

بالقادسیة 

 1957

Legend

Red Flag

Green Flag

Orange Avatar

Dark Blue Avatar



 دور الجیش 

قومي 

 الوقوف مع االشقاء العرب في 
ازاماتھم 

انساني 

حفظ السالم على مستوى العالم 

االھداف 

عسكري   الدفاع عن حدود الوطن وصد 
العدوان 

الثوابت 

مكانة الدولیة 

 رسالتھ وایمانھ بالدور 
االنساني 

السمعة الطیبة من حیث 
التدریب 

تنموي دفع حركة التنمیة االنضباط 

التعلیم والثقافة 

تعلیم مجاني في المدارس 

 تعلیم جامعي البناء القوات 
المسلحة 

 مثل مشروع طاقة الریاح ابحاث/مشروعات 
 بالتعاون مع 

 الجمعیة العلمیة 
الملكیة 

 اختیار االمم المتحدة 

ھایتیي 

ساحل العاج 

سیرلیون 

تیمور الشرقیة 

البوسنة والھرسك 

تخفیف ویالت الحروب 

نشر االمن والسالم 

 التعریف باالردن عالیمیا 

تسیر مستشفیات عسكریة 

 غزة 

العراق 

افغانستان 

 اسھم تواجد الجندي االردني في 
میداین  حفظ السالم 

تعزیز الصورة المشرقة 

 قدرتھ على التعامل بصورة 
حضاریة 

 رفد الدول الصدیقة 
 والشقیقة 
بالمدربین 

القوى البشریة 

تستخدمھم تستوعب مئات االلف 
الحرب 

السلم 

تعلیمھم 

تدریبھم 

الصناعي 

 خدمات فنیة لصیانة االجھزة 

 مصانع 

دھانات 

اوكسجین 

اثاث 

معارض 
ایدكس 

سوفكس 

الصحي 
مستشفیات عسكریة 

المدینة الطبیة 

الزراعة والراي 

سدود ترابیة 

استصالح االراضي الزراعیة 

شق الطرق الزراعیة 

سالح الھندسة الملكي 

االنقاذ واالخالء 
فتح الطرق 

ازالة الثلوج 

ازالة االنقاض 

القوة البحریة في حاالت القرق البحث والتحري واالنقاذ 

 الجھة المسؤولة عن المركز الجغرافي الملكي مجال الخرائط والمساحة 
الخرائط 

المخططات 

مجال البناء والتعمیر 

انشاء مباني حكومیة 

انشاء مباني سكنیة 

منح قروض 

 اقامة السدود 

لمنتسبیھ 

مدیریة الثقافة الغسكریة 



االجھزة االمنیة 

 االمن العام 

فصل عن الجیش 1965 واصبح تابع لوزارة الداخلیة 1958 

 مھام 

المحافظة على االمن والنظام 

تنفیذ القوانین واالنظمة 

منع الجریمة واكتشافھا 

ادارة مراكز االصالح 

مراقبة النقل وتنظیمة 

الشرطة المجتمعیة  فلسفة الشراكة بین 
الشرطة 

المجتمع 
لحل القضایا 

ادارات استحدثت في عھد الملك عبدهللا الثاني 

اذاعة امن اف ام 

الشرطة البیئیة 

شرطة االحداث 

وحدة امن وتشجیع االستثمار 

نموذجا   اخذ بالحسبان 

الدفاع المدني 

تأسس 1956 

مھام 

حمایة االرواح والممتلكات 

اطفاء/انقاذ/اخالء 

انذارات/غارات/حوادث 

تدریب الفرق التطوعیة 

التأكد من شروط السالمة العامة 

المخابرات 

تأسس 1964 

ذات صبغة عسكریة تتلقى اموارھا من رئیس الوزراء بشكل سري 

اكثر تمیزا 
تصدي لالرھاب والتخریب 

مجال التعاون الدولي 

واجبات 

جمع المعلومات وتحلیلھا وتقدیمھا لصانع القرار 

 مقاومة التخریب المادي 

مقاومة التخریب الفكري 

مكافحة التجسس 

تعتبر دائرة المخابرات ان المواطن شریك وتعتمده على وعیھ في الحفاظ على امن االردن 

مواكبة التغیرات 

تعمل وفق القانون 

االلتزام بمعاییر حقوق االنسان 

ینفذ واجباتھا ضباط مدربون یحلون شھادات جامعیة درجة اولى 

 قوات الدرك 

تاسس 2008 

 مھام 

توفیر بیئة امنھ للمواطن 

 توفیر بیئة امنھ لالنتخابات 

توفیر مظلة امنیة للفعالیات 

حمایة الوفود الرسمیة 

 حمایة المؤسسات الحیویة 

حراسة المنشآت والبعثات الدبوماسیة 

 تقدیم الخدمات للمواطنین المحتاجین عن طریق توزیع المساعدات 



الزراعة في األردن 

  

 الزراعة 

 اسباب االھتمام بقطاع الزراعة 
 وتطویرة 

توفیر الغذاء 

تعزیز االمن الغذائي 

تطویر قطاعات اقتصادیة 

توفیر فرص العمل 

تطور الزراعة في األردن 

 عمل معظم اھالي شرق االردن في الزراعة والرعي في عھد االمارة 
حتى اصبحت السمة البارزة لسكان الریف 

 انتشرت زراعة القمح والفول والحمص والعدس والكرسنة 

المنتجات الحیوانیة من مشتقات الحلیب والصوف والجلود 

 بقیت الزراعة النشاط االقتصادي الرئیسي بعد حصول 
االردن على االستقالل 1946م 

 تطور القطاعات االقتصادیة 
 األخرى أدى الى 

المدن الریف البادیة ھجرة سكان 

 تراجع العمل في الزراعة وخاصة 
الزراعة البعلیة 

 اسھم في تراجع االنتاج 
 الزراعي من الحبوب والزراعات 

الصیفیة 

 لجأت الحكومات المتعاقبة الى 
دعم القطاع الزراعي 

 اصدار تشریعات وقوانین ناظمھ لھ 

 تقدیم القروض للمزارعین والخدمات االرشادیة والبیطریة 

اعفاء مستلزمات االنتاج الزراعي من الرسوم الجمركیة 

 توجیھ المزراعین نحو استخدام االنظمة الزراعیة الحدیثة  

المیاه 

قلة مصادر المیاة 

 االعتماد على میاة االمطار التي 
التكفي لحاجة الزراعة 

 تناقص المیاة المخصصة 
للري 

الحل 

 انجز االردن مشروعھ الزراعي 
 االول في منطقة االغوار بشق 
 قناة الملك عبدهللا االول على 

 نھر الیرموك في مطلع 
 الستینیات من القرن الماضي 

 االھتمام بمشاریع الحصاد 
المائي 

 انشاء السدود 

الحفائر الترابیة 

 الملك طالل, موجب ,وحدة 
 ,العرب ,الكفرین 

الوالة ,التنور 

 تنظیم حفر اآلبار االرتوازیة 
واستغاللھا 

 مشكالت القطاع الزراعي 

 محدودیة الموارد المائیة 

 تناقص االراضي الزراعیة ذات 
الجودة العالیة 

 تزاید مشكلة الجفاف والتغیر 
 المناخي 

 ضعف التسویق الزراعي 
داخلیا وخارجیا 

 ضعف التنبؤ والتخطیط 
ودراسة السوق وحاجاتھ 

بسبب قلة المیاة وعدم انتظامھا 

 بسبب الزحف العمراني 

 ما یؤدي الى تصحر االراضي الھامشیة 
 واراضي البادیة 





الصناعة والتجارة 

االستثمار 

الظروف 
 تأثر االستثمار في األردن 

 االضرابات السیاسیة في  الظروف الصعبة 
 المنطقة العربیة 

 أدت الى ھروب الكثیر من 
 االستثمارات الى الخارج 

 على الرغم من ذلك استطاع األردن 
 توفیر البیئة اآلمنة 

لالستثمار 

المظاھر 

 إنشاء ھیئة االستثمار األردنیة 

 توفیر البنیة التحتیة عن 
 طریق المناطق الصناعیة 

المؤھلة المناسبة لالستثمار 

 إنشاء منطقة العقبة 
االقتصادیة الخاصة 

 إنشاء العدید من المشاریع 
االستثماریة الكبیرة  مثل مشروع العبدلي في عمان 

 إصدار العدید من القوانین 
 واالتفاقیات لتشجیع 

االستثمار 

ھیئة االستثمار 

 ھیئة حكومیة مستقلة 

 تأسست عام 2014م 

بھدف 

تشجیع االستثمار 

وتوحید التشریعات الخاصة بھ 

 الحد من ازدواجیة األدوار والمھام 
والصالحیات 

التجارة 

 تتبع تطور القطاع التجاري 

 یوصف النشاط التجاري في 
 األردن في عھد اإلمارة بالضعف 

 بعد الحرب العالمیة الثانیة 
 نشطت التجارة 

 أصبحت عمان محط أنظار التجار 
من البالد العربیة المجاورة 

 لسھولة إجراءات االستیراد 

تحویل العمالت األجنبیة 

 أبرم األردن اتفاقیات تجاریة 
عدة مع الدول العربیة 

إعفاء المنتجات المحلیة من رسوم االستیراد 

 نشاط تجارة الترانزیت (العبور) بین الدول 
العربیة المجاورة عبر األردن 

 على الرغم من العالقات 
 التجاریة التي أقامتھا اإلمارة مع 

الدول العربیة المجاورة 

 البرامج اإلصالحیة التي 
 تبنتھا الحكومات المتعاقبة 

 لنظام التجارة 

إزالة القیود أمام انتقال رؤوس األموال 

جذب االستثمار 

توقیع اتفاقیات تجاریة عدة 

التحاد األوربي  الوالیات المتحدة األمریكیة  منظمة التجارة العالمیة 

 لتحقیق الفائدة األكبر من 
 االتفاقیات 

 طرح األردن في مؤتمر دافوس 
النافذة االستثماریة 

 تمنح الحق للمستثمر في بدء 
 مزاولة عملھ في مدة أربعة عشر 

یوما 

 ویتعامل المستثمر مع مكان 
 واحد جھز بالتقنیات والكفاءات 

البشریة 

 تمتلك الصالحیات لمنح 
 التراخیص،وإنجاز المعامالت 

االستثماریة 

 مؤتمر دافوس 

 سلسلة من مؤتمرات المنتدى 
 االقتصادي العالمي بدأت عام 

 م في مدینة دافوس1971 
بسویسرا 

 استضاف األردن في منطقة 
البحر المیت ثماني مؤتمرات 

 أنشئت العدید من 
 المؤسسات التي تعنى 

بالقطاع التجاري وتطویره 

الغرف التجاریة 

المؤسسة األردنیة لتطویر المشاریع االقتصادیة 

المؤسسة االستھالكیة المدنیة 

مؤسسة المواصفات والمقاییس 

المشكالت 

 عجز المیزان التجاري األردني 
 بسبب ارتفاع نسبة 

 المستوردات، وانخفاض نسبة 
الصادرات للناتج المحلي 

 عدم االستقرار السیاسي 
واألمني في المنطقة 

 ،تحدیات االنفتاح االقتصادي 
وضعف المنافسة 

الصناعة 

تطور الصناعة في األردن 

 قامت الصناعة في عھد االمارة على بعض الحرف 
 الیدویة , مثل : نجارة, صیاغة ذھب وفضة , نسیج 

 وغزل , بسط ومطاحن حبوب ومعاصر زیتون 

 شجعت الحكومات ھذه الصناعات عن طرق اقامة اول معرض 
 زراعي صناعي عام 1925م اقیم في عمان عرضت فیھ 

المنتجات المختلفة 

 بعد حصول االردن على االستقالل شھد توسعا في 
 تأسس الشركات وصل ل 24 شركة في مجال المطاحن 

واالغذیة والتنقیب عن الثروات الطبیعیة 

 توالى االھتمام عن طریق خطط  
 التنمیة بھدف 

اعادة توزیع مكاسب التنمیة 

التقلیل من البطالة 

زیادة االنتاج المحلي 

تعزیز الشراكة بین القطاعین العام والخاص 

 دور القطاع الخاص في تطویر 
الصناعة 

مصدر توفیر العمل 

تطور المشاریع الصغیرة والمتوسطة الى مشاریع كبرى 

التخفیف من مشكلة البطالة 

 رفد االقتصاد الوطني , حیث شكلت المنتجات الصناعیة في 
اخر ثالث سنوات 90% من مجمل الصادرات الوطنیة 

 ابرز التطورات 

 التعدینیة والتحویلیة 

البوتاس 

الفوسفات 

االسمنت 

الزجاج 

الكیماویة  األدویة 

   الورقیة البالستیكیة الھندسیة الحیاكة 

االلكترونیة 

انشاء المدن الصناعیة المؤھلة والمناطق الحرة 

 اھم المؤسسات الصناعیة الداعمة 
لقطاع الصناعة 

بنك اإلنماء الصناعي 

مؤسسة المناطق الحرة 

مؤسسة المدن الصناعیة 

الغرف الصناعیة 

المشكالت 

ضعف رأس المال لقیام بعض الصناعات المتطورة 

 تدني القدرة التنافسیة للصناعات المحلیة في 
االسواق العالمیة 

صغر حجم السوق المحلي 

ارتفاع كلفة استیراد مصادر الطاقة 

االوضاع االقلیمیة المحیطة التي تحد من التصدیر 

  

قانون تشجیع االستثمار   1995



السیاحة في األردن 

انواع السیاحة 

الثقافیة  زیارة 
 المواقع التاریخیة واألثریة 

المتاحف 
المواقع 

 ، جرش ، البترا، قلعة الكرك 
 قلعة الشوبك، قلعة عجلون ، ام 
 ،قیس ، القصور الصحراویة 

 متحف التراث األردني، متاحف 
 القطع األثریة، ومتاحف الحیاة 
 ،الشعبیة، والمتاحف التراثیة 

ومتحف األردن 

زیارة  العالجیة 

 سیاحة االستشفاء 

 المنتجعات العالجیة التي 
 تتمیز بالمیاه الكبریتیة 

 الحارة 

میاه البحر المیت العالجیة 

المواقع 

حمامات ماعین في مادبا 

 الحمة األردنیة في الشونة 
الشمالیة 

 حمامات عفرا في الطفیلة 

البحر المیت 

الدینیة  زیارة 
األماكن الدینیة االسالمیة 

االماكن الدینیة المسیحیة 
المواقع 

 مقامات األنبیاء وأضرحة الصحابة 

موقع المغطس على نھر األردن 

موقع جبل نیبو 

الكنائس البیزنطیة 

البیئیة  زیارة 

 األماكن الجبلیة والغابات 
 صیفا 

 المناطق المنخفضة 
الدافئة شتاء 

المحمیات الطبیعیة 

الموقع 

مصایف  دبین وعجلون 

مشاتي   العقبة والبحر المیت واألغوار 

محمیات  ضانا، األزرق 

المؤتمرات  زیارة   عقد المؤتمرات االقتصادیة 
وغیرھا  الموقع   قصر المؤتمرات في منطقة 

البحر المیت 

السیاحة 

 یشكل القطاع السیاحي في 
 األردن موردا مھما لالقتصاد 

 الوطني 

  مقومات السیاحة 

الموقع وطرق المواصالت 

 موقع متوسط وحلقة وصل بین دول آسیا 
 وإفریقیا وأوروبا 

 یمتلك خطوطا بریة تصلھ بالدول كافة 

 یمتلك مطارات تسھل وصول السیاح العرب 
واألجانب من دول العالم إلى المواقع السیاحیة 

 تسھم العقبة. وھي میناء األردن الوحید في 
استقبال السیاح من مختلف دول العالم 

المواقع األثریة والتاریخیة 

 یدل على نتاج الحضارات المتعاقبة على 
أرض األردن 

 بلغ عدد المواقع األثریة في األردن 13 ألف 
 موقع أثري مسجل 

 المرافق والخدمات السیاحیة 
الدور القطاع الخاص  المتوافرة 

 مشاریع كالمنتجعات والفنادق 
 واالستراحات 

 الشركات السیاحیة التي تنظم 
 قدوم األفواج السیاحیة 

 وتنقلھا 

 الخصائص الجغرافیة 
والطبیعیة 

 تمیزت التضاریس األردنیة 
 بتنوعھا 

 مناطق جبلیة وصحراویة 

 غوریة وشواطىء ممتدة على 
سواحل العقبة والبحر المیت 

 البئیة اآلمنة والمستقرة 

 أسھمت البیئة اآلمنة والمستقرة لألردن في تزاید النشاط 
 السیاحي 

 ,توفر إدارة الشرطة السیاحیة الحمایة للسیاح داخل المملكة 
لتوفیر بیئة آمنة ومستقرة لألردن لتنشیط السیاحة 

المشكالت 

 عدم االستقرار السیاسي في المنطقة والدول المجاورة  

تدني مستوى اإلقبال على السیاحة الداخلیة األردنیة  

ضعف االستمراریة في التسویق والترویج السیاحي داخلیا وخارجیا 

ضعف المشاركة بین القطاعین العام والخاص في مجال دعم السیاحة 

 نظرا الى ما یحظى بھ األردن من 
 مقومات سیاحیة جاذبة للسیاح 

من أنحاء العالم كافة 

  



التطور منذ 1946 

 تزاید نمو السكاني 

 زیادة طبیعیة 
موالید 

وفیات 

 ھجرات قصریة / الحروب  زیادة غیر طبیعیة 

فلسطینین 
 1948 حرب 

 1967 حرب 

اردنیین   1991 حرب الخلیج الثانیة 

عراقیین 
 1991 حرب الخلیج الثانیة 

 2003

سوریین   2011 ازمة 

 تزاید الھجرات الداخلیة 

عوامل جذب  المدن  ھجرة من الریف والبادیة 

 تعلیم 

 صحة 

 عمل 

 نمو اقتصادي 

 االثار 

 ایجابیة 

 نمو المدن 

 سلبیة 

زیادة الطلب على الغذاء  كثافة سكانیة  ارتفاع االسعار  مشاكل اجتماعیة واسكانیة واختناق مروري 

 االجراءات الحكومیة 

 توطین البدو  عوامل الجذب  اسباب االستقرار 

 توطین البدو 

 الملك حسین 

 حد من االرتحال والتنقل وھم 
یبحثون عن الماء والكأل 

 توفیر مساكن حدیثة ومیاه 
 جاریة 

 الملك عبدهللا الثاني 

 االنتقال بالشرائح االقل حظا 
نحو االكتفاء واالنتاجیة 

 الصندوق الھاشمي لتنمیة 
البادیة 2003 

 جاذبة للسكان 

مؤھلة لالستثمار 

رفع المستوى المعیشي 

مراكز نسائیة  یفعل دور المرأة 

 التغیر في شكل األسرة 

اسر ممتدة 
االوضاع االقتصادیة 

 التمسك بالقیم االجتماعیة 

اسر نوویة 

 التغیر في االسرة التقلیدیة 

 ارتفاع مستوى التعلیم 

 تزاید الھجرة من الریف الى 
المدن 

 تنوع النشاط االقتصادي 

 تزاید دور المرأة 

 قدراتھا على مواجھة التحدیات 
 والوقوف مع الرجل في توفیر 

 مستوى معیشي افضل 

 العمل في الوظائف الحكومیة 
 والخاصة 

 ادارة المشاریع االنتاجیة 
 الدولة تمویل ورعایة  الصغیرة 

 مظاھر االھتمام 

االنشطة بشؤون المرأة جھة وطنیة مرجعیة 1992  تأسیس اللجنة الوطنیة 

 صادق على اتفاقیة القضاء 1992 من صور التمییز والعنف  حمایة المرأة 
 مدیریة االمن العام ادارة حمایة االسرة 1997 على العنف 

المحافظة على ترابط االسرة 

 معالجة قضایا العنف ضد 
 المرأة والطفل 

 مؤسسات العمل االجتماعي  المشاركة في الجمعیات 
التطوعي 

بلدیة  1995 نیابیة 1993  المشاركة في المجالس 

وزارة التنمیة االجتماعیة  وزیرة 1979  تقلد المناصب العامة 

 التوسع في التعلیم ومشاركة 
 في العمل 

سكان األردن : مدن, ریف , بادبة 



التطور منذ 1946   رعایة ذوي االعاقة 

جزء مھم من المجتمع   قائم على التكافل والتضامن 

االھتمام الرسمي  عن طریق  وزارة التنمیة االجتماعیة 

عام 2006  وجھ الملك عبدهللا  رسالة للحكومة  االھتمام واجب وطني  تفتفقر فلسفة للتأھیل  المؤشرات 

 بموجب قانون حقوق االشخاص 
المعوقین  عام 2007   اسس المجلس االعلى لشؤون 

االشخاص المعوقین  مظلة قانونیة وحقوقیة 

انجازات المجلس 

نظام المعلومات   بالتعاون مع وزارة الصحة 

مدرستي  توفیر غرف صفیة  بالتعاون مع وزارة التربیة 

منحة سمو األمیر رعد   دعم الطلبة الملتحقین في 
الجامعات 

مكاني بینكم   زیادة الوعي نحو اھمیة دمج 
التعلیم 

فرص عمل  توفیر فرص عمل 

خط الطوارىء   للصم بالتعاون مع ادارة 
القیادة والسیطرة  تابعة لمدیریة االمن العام 

اإلقبال على التعلیم 

التقدم في التعلیم   في ظل الموارد المحدودة مقارنة  تطور المجتمع 
بالدول المجاورة 

 وما یترتب في المستوى  الحصول على العمل 
المعیشي واالجتماعي 

 مرتبط بالتعلیم المھني 
واالكادیمي 

من مظاھر تطور المجتمع  في الوقت الحاضر   تزاید االقبال على التعلیم 
الجامعي 

انخفاض نسبة االمیة  مظاھر التزاید على التعلیم 

 االھتمام بقطاع الشباب 

 من اعلى نسب العالم  الشباب ثلي المجتمع من المجتمعات الفتیة  المجتمع األردني 

تابعة لرئاسة الوزراء مؤسسة رعایة الشباب عام 1966 

 وزارة خاصة للشاب عام 1984 

دعم الشباب واكتشاف طاقاتھم رسالة للحكومة وجھ الملك عبدهللا عام 2006 

االنجازات والمبادرات 

 معسكرات الحسین 
للعمل والبناء  

مبادرات 

تدریب الشباب 
 تشغیلھم بصفة المدنیة في 
  القوات المسلحة للعمل في 

قطاع االنشاءات 

تعزیر روح االنتماء واالنضباط 

تدریبھم للحد من البطالة 

اعداد قوى عاملة ذات مھارة وكفاءة 

فرسان التغییر 

 التركیز على العمل الجاد 
والتثقیف السیاسي 

اشراك الشباب في صنع القرار 

جائزة للملك عبدهللا الثاني 

للیاقة البدنیة 
رفع مستوى الیاقة 

 الكشف عن قدراتھم واستثمار 
اوقات الفراغ على نحو ایجابي 

لالنجاز واالبداع الشبابي 

عام 2001  المجلس األعلى للشباب 

 التغیر في النظرة إلى بعض 
القضایا االجتماعیة 

التقالید واالعراف الموروثة  بالمحافظة على  یتمیز المجتمع 

 التحوالت التي اثرت ایجابا  
االقتصادیة واالجتماعیة لبعض القضایا 

القضایا االجتماعیة 

التوسع في التعلیم 

 مشاركة المرأة في 
سوق العمل 

الحیاة العامة 

 تنظیم االسرة والصحة 
االنجابیة 



التعلیم 

 ھو جوھر عملیة التغییر والمورد 
 االقتصادي األساسي في ضل االمكانات 

المحدودة 

عھد االمارة 

بعد االستقالل 

 المدارس 

العدد  ثانوي 3 

سنتان  مدة الدراسة 

الموقع  اربد , كرك , السلط 

في مدسة السلط  أصبحت مدة الدراسة 4 سنوات 

كرك , اربد , عمان  بعد ذلك 3 مدارس 

عام 1931 

مدرسة ذكور 50 

مدرسة اناث 10 

مدرسة صناعیة 

عام 1939  صدر نظام المعارف  الویة 3 

عجلون 

الكرك ومعان 

البلقاء 

 1944 - 1945  أصبح الحصول على شھادة مشروط تشرف 
علیھ وزارة المعارف 

 مدرسة 77  عدد المدارس 

تطور المدارس محدود 

 افتتاح المدارس مقتصر على المدن 
والتجمعات 

قلة الموارد المالیة 

 ضعف اھتمام االھالي بالتعلیم وخاصة 
تعلیم المرأة 

 في عھد الملك حسین 

أثر دستور 1952 

 الطلبة المتفوقین بعثات الى جامعات 
 عربیة على نفقة الحكومة 

الجامعة االمریكیة 

الجامعة السوریة 

جامعة االزھر 

بیروت 

دمشق 

القاھرة 

اذ أقر إلزامیة التعلیم ومجانیتھ 

تضاعف عدد المدارس والطلبة 

جفت منابع األمیة 

افتتاح الجامعات وتخرج اآللف الطلبة 

في عھد الملك عبدهللا الثاني 

أولى التعلیم اھتمامھ وارتفعت نسبة االنفاق 

 شھدت المدارس ثورة في استخدام تكنولوجیا المعلومات في 
 الغرف الصفیة 

التركیز على التعلیم المستمر مدى الحیاة 

تفعیل دور الطالب لیكون منتج للمعرفة 

 االھتمام بالبیئة التعلیمیة واغنائھا بالمختبرات والمشاغل 

االھتمام بالتعلیم المھني والتقني لرفد سوق العمل بالكوادر 

 تأھیل وتدریب المعلمین 

زاد عدد المداس وایجاد مدارس الملك عبدهللا للتمیز 

توسع كبیر في التعلیم الجامعي 

 دور االردنیین 
مثل بناء المدارس  دفع تكالیف التعلیم 

دفع اجور التعلیم وموارد التعلیم 

دور البلدیات والمجالس القرویة 
تحمل بناء المدارس 

لوزارة التربیة والتعلیم تقدیم قطع االراضي 



الثقافة 

الثقافة 

في عھد االمارة 

تأسیس دائرة الثقافة والفنون 1966 

تعد عنصر اساسي في عملیة تقدم المجتمعات 

 ھي حصیلة التطور في المجاالت 
فكر , آداب , فنون , تراث , لغة  االنسانیة جمیعھا 

كان بالط الملك عبدهللا األول ملتقى األدباء والشعراء والمفكرین 

المظاھر الدالة على وعیھ الثقافي 
تطبیقھ النھج الدیقراطي 

تشجیعھ إلصدار الصحف والمجالت 

صحیفة الحق یعلو  صحیفة الشرق العربي 

 تغیر اسمھا الى الجریدة الرسمیة 1926 

اھتمت بالكتاب والمثقفین والفنانین 

دعم انتاجھم الفكري 

جزء من وزارة االعالم والسیاحة واالثار 

 مظاھر التطور الثقافي 

صدور المجالت الثقافیة 

تأسیس قصر الثقافة 

رابطة الكتاب األردنیین 

 رابطة المسرحیین األردنیین 

مؤسسة آل البیت للفكر االسالمي 

كمجلة أفكار 

 انجازات المجال الثقافي في عھد الملك 
عبدهللا الثاني 

 حرصص الملك عبدهللا الثاني على 
االرتقاء بالحركة الثقافیة 

في خطاب العرش 2000 

الرعایة واالھتمام من خالل دعم الكتاب والمثقفین 

ایجاد المراكز والمؤسسات 

 اعالن عمان عاصمة للثقافة العربیة عام 
 2002

 اعالن مدینة اردنیة كل عام تحمل اسم 
مدینة الثقافة االردنیة 

انشاء الھیئة الملكیة لألفالم عام 2003 

 انشاء مراكز ثقافیة 

 اطالق مھرجان القراءة للجمیع 

تشجیع السیاحة الثقافیة 

 تأكید القیم الحضاریة 
للمدینة واظھار تراثھا العریق 

عقد المحاضرات والندوات 

اقامة معارض للفنون التشكیلیة 

مؤسسة حكومیة 

 تھدف الى تطویر صناعة المواد المرئیة 
والمسموعة القادرة على المنافسة 

مركز الملك عبدهللا الثاني 

مركز االمیر حسین 

الزرقاء 

معان 

مكتبة األسرة 

من المشاریع الرائدة بدأت عام 2007 

 یھدف الى اصدار العدید من المؤلفات في 
شتى المعارف االنسانیة 

 بیعھا بأسعار رمزیة للحث على القراءة 
واالھتمام بالكتاب 

 انشىء متحف األردن في رأس العین 
بمدینة عمان 



النھضة الصحیة 

في عھد االمارة 

 بعد االستقالل 

مستشفیات تعلیمیة ومراكز 

 عین مشاور / وزیر للصحة مع تشكیل 
اول حكومة 

أسست أول دائرة للصحة عام 1929 

انشاء مستشفیات 

حكومیة 

خاصة 

البشیر / عمان 

الحكومي / اربد 

األمراض الصدریة 

 اإلیطالي 

ملحس 

األھلي 

راھبات الناصرة 

فلسطین 

 تأسست أول وزارة صحة  عام 1950 

 مستشفیات تعلیمیة 

مراكز علمیة بحثیة 

مراكز طبیة متخصصة 

مستشفى الجامعة األردنیة 

مستشفى الملك المؤسس عبدهللا  جامعة العلوم والتكنولوجیا 

مركز الخالیا الجذعیة األردني  مستشفى الجامعة 

المركز الوطني للسكري والغدد الصماء والوراثة 

مركز الحسین للسرطان 

الخدمات الطبیة الملكیة  

أنشأت العدید من المستشفیات 

الخدمات الطبیة الملكیة 

 اھم االنجازات التي تحققت 
في المجال الصحي 

رفد المؤسسات الطبیة بالكوادر واالجھزة الطبیة الحدیثة 

شمول األطفال دون سن ال 6 سنوات في منظومة التأمین الصحي مجانا 

انشاء المزید من المستشفیات في القطاع العام والخاص 

تقدیم خدمة األمومة والطفولة وتنظیم األسرة مجانا 

تغطیة مناطق المملكة بالرعایة الصحیة عن طریق انشاء المراكز 

العمل للوصول الى تأمین صحي شامل 

بدأت عام 1941 

معالجة العسكرین وعائالتھم والمدنیین المحولین 

ماركا العسكري 

مدینة الحسین الطبیة عام 1973 

مركز الملكة عالیة ألمراض القلب وجراحتھ عام 1982 

معھد االطراف االصطناعیة في ماركا عام 1984 

األمیر ھاشم بن عبدهللا الثاني في العقبة  

االمیر زید بن الحسین في الطفیلة 

تضمنت التخصصات الطبیة كافة 

 اعتمدت لتدریب طلبة كلیات الطب والتمریض 
والمھن الطبیة المساندة 

 ارسال الفرق الطبیة بالمھمات االنسانیة على 
المستوى الدولي والمشاكة في قوات حفظ السالم 

لتكون المركز التحویلي والتعلیمي للخدمات الطبیة 

 تطور ھذه الخدمات بدخول اجھزة طبیة متطورة 


