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 الثالثالفصل 

بناء الدولة االردنٌة الحدٌثة 
 «عهد المملكه»



 عهد الملك طالل
  البالد على دستورٌا   ملكا   طالل الملك نودي

 االستمرار من ٌتمكن لم أنه إال (1951 أٌلول 6)
 . صحٌة ألسباب الحكم فً 
 

 حكمة فترة خالل طالل الملك انجازات
 
 .(1952) عام الدٌمقراطٌة األصول مع ٌتماشى للمملكة جدًٌدا دستوًرا وضع فقد -1
 .مجانٌة وجعلها اإللزامً التعلٌم قاعدة وتوسٌع -2
 .ونفقاتها الحكومة واردات لمراقبة المحاسبة دٌوان قانون عهده فً وصدر -3
  الجماعً الضمان اتفاقٌة فوّقع العربٌة الدول بٌن القومٌة والروابط الصالت لتوثٌق وسعى -4
 العراق – سورٌا) العربٌة الدول مع (م1951 االقتصادي والتعاون المشترك الدفاع معاهدة)
 .(األردن – لبنان – مصر – الٌمن – السعودٌة –
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   طالل بن حسٌن الملك عهد  *  

 

 

 

 (م1953 أٌار 2) فً الدستورٌة سلطاته طالل بن الحسٌن الملك جاللة تسلُّم
  سّنه حداثة من وبالرغم أظهر البداٌة ومنذ .األردن تارٌخ فً جدٌدة مرحلة بدأت
 وحب والحلم، والحزم، والحكمة، الجرأة، بٌن جمعت ،عالٌة قٌادٌة صفات
 .المصٌرٌة وقضاٌاها األمة بوحدة واإلٌمان الهمة، وعلو الوطن،

  الحكم فً طالل بن حسٌن الملك نهج

 (واالعتدال الوسطٌة) سٌاسة والخارجً الداخلً الصعٌدٌن على انتهج حٌث
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 :استكمال مراحل االستقالل كان عن طرٌق ما ٌلً 

هو اقالة كلوب ٌاشا من منصبه واحالل الضباط العرب فً و1956تعرٌب الجٌش االردنً -1
 الجٌش العربً مكان الضباط االنجلٌز

 .1957انهاء المعاهدة االردنٌة البرٌطانٌة  -2

 

 م1956تعرٌب الجٌش االردنً :اوال 

 .الجنرال كلوب باشاقائد الجٌش االردنً هو •

 :اسباب تعرٌب الجٌش االردنً من قبل جاللة الملك حسٌن

العربً ٌكون هناك ضباط أردنٌون ٌقومون على قٌادة الجٌش الملك حسٌن أن  بسبب ان طموح -1
 .بدل من الظباط االنجلٌز 

 
 :اختلف جاللة الملك الحسٌن كقائد أعلى للجٌش العربً مع الجنرال كلوب فً مسألتٌن هما 

 .األردنًالضباط العرب فً الجٌش العربً دور -1

 .والثانٌة فً اإلستراتٌجٌة الدفاعٌة للقوات المسلحة وبخاصة مع إسرائٌل -2
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 اتخاذ الحسٌن الملك جاللة قرر ،(1956) آذار من لألول الموافق الخمٌس ٌوم وفً
  فطلب ،واالقتصادٌة والعسكرٌة السٌاسٌة األصعدة كافة على لعواقبه إدراكه مع القرار
 (198) رقم قراره فً الوزراء مجلس وقرر الوزراء، لمجلس طارئة جلسة عقد جاللته
   :ٌأتً ما (م1956 آذار 1) تارٌخ

 .األردنً العربً الجٌش أركان رئاسة فً منصبه من كلوب الفرٌق خدمة إنهاء -1

 الجٌش أركان رئاسة منصب فً وتعٌٌنه لواء أمٌر لرتبة عناب راضً الزعٌم ترفٌع -2
 .األردنً العربً

   .االستخبارات مدٌر خدمة إنهاء -3

  .(العسكرٌة العملٌات مدٌر) خدمة إنهاء -4

 :(م1957) البرٌطانٌة -األردنٌة التحالف معاهدة إلغاء : ثانٌا

 الغاء االردنٌة الحكومة قررت م1956 عام فً االردنً الجٌش لتعرٌب استكماال
 وسورٌا ومصر السعودٌة تعهدت ان بعد. م1957 عام فً البرٌطانٌة االردنٌة المعاهدة

 . البرٌطانٌة المعونة من بدل لالردن مالٌة معونة بدفع
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 الدولٌة والتكتالت واألحالف األردن                       

 على وظهر ؛وبرٌطانٌا فرنسا التقلٌدٌة الدولٌة للقوى تراجع الثانٌة العالمٌة الحرب نهاٌة شهدت
 متزعمة األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات القطبٌة ثنائً بالنظام تمثلت جدٌدة قوى الدولً المسرح
 .االشتراكً للمعسكر متزعما السوفٌتً واالتحاد الرأسمالً للمعسكر

 : اهمها ومن دولٌة احالف انشاء الى الدول تلك فسعت

 تطوٌق هو الحلف انشاء من الهدف. امرٌكٌة بمبادرة جاء :م1949 االطلسً الشمال حلف -1
 . الشٌوعً المد لمواجهة و السوفٌتً االتحاد

 . السوفٌتً االتحاد بمبادرة جاء :م1955 وارسو حلف -2

 

 والعراق تركٌا بٌن حلف بإقامة المتحدة الوالٌات من بدعم برٌطانٌا قامت :م1955  بغداد حلف
 والعراق برٌطانٌا :من كل ضم بغداد بحلف عرف بغداد فً علٌه التوقٌع تم (1955) سنة مطلع

 إلدخال للضغط المشاركة الدول وسعت .المتحدة للوالٌات شرفٌة وعضوٌة والباكستان وإٌران
 ولٌس السوفٌتً، الشٌوعً هو للمنطقة القادم الحقٌقً الخطر أن أساس على بالحلف األردن
 .الصهٌونً الخطر
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 التً والمظاهرات الشعبً الرفض بسبب بغداد حلف فً االردن تدخل لم : مالحظة

 . االردنٌة المدن عمت

 

 تصدره الذي هو(الطوارىء قانون) العرفٌة االحكام اعالن تم المظاهرات بسبب•

 الكوارث حاالت وفً والمظاهرات الحروب مثل الطوارىء حاالت فً الدولة

 . واالوبئة الطبٌعٌة

 العربٌة للدول المساعدات تقدٌم -كًٌامر: م1957 عام اٌزناهور مشروع اعالن•

 أوائل من والعراق لبنان وكانت الشٌوعً، الخطر أمام استقاللها على للمحافظة

 .المشروع على وافقت التً العربٌة الدول

 

 . وسورٌا مصر بٌن :(1961-1958) المتحدة العربٌة الجمهورٌة مشروع : مالحظة
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 :بٌن االردن والعراق (م1958)اتفاقٌة االتحاد العربً: مالحظة 

 الحسٌن الملك تولى بٌنما لالتحاد، رئًٌسا العراق ملك غازي بن فٌصل الملك أصبح

 دولة كل فٌه تحتفظ كونفدرالً أساس على قام الذي االتحاد رئٌس نائب منصب

 : اساس على بٌنهما الوحدة وتشمل المستقلة الدولٌة بشخصٌتها

 .الخارجٌة والتمثٌل السٌاسً السٌاسة  -1  

 .وحدة الجٌش -2

 . التعلٌموتوحٌد مناهج  -3

 .واالقتصادٌةالسٌاسة المالٌة وتنسٌق  -4

 

 العمٌد بقٌادة العراق فً حدث عسكري انقالب بسبب طوٌالً  ٌعمر لم االتحاد هذا أن إال 

  فً المالكة األسرة على والقضاء الملكً بالنظام اإلطاحة إلى أدى قاسم الكرٌم عبد

 .العربً االتحاد بذلك وانتهى1958
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 العربٌةاألردن والعالقات 

 

 خطوطها وضع ،الخارجٌة العربٌة األردن سٌاسة إلٌها تحتكم التً والثوابت فالمرتكزات

 التً الكبرى العربٌة الثورة بأفكار إٌمانه من المنبثقةو طالل، بن الحسٌن الملك العرٌضة

 العربٌة الدولة وبناء بالتحرر العربٌة األمانً تمثل

 :العربٌة األردن لسٌاسة مركزٌة اعتبرت التً واألسس والمبادئ المرتكزات اهم ومن

 . السٌاسٌة المواقف فً للخالفات ٌجوز ال -1

 . العربٌة بالوحدة والراسخ الثابت اإلٌمان -2

 .أراضٌها ووحدة وسٌادتها باستقاللها عربٌة دولة لكل الثابت الحق -3

 .المشترك العربً العمل وحدة -4

 أي عن بمنأى االقتصادي ونهجها السٌاسً نظامها اختٌار فً الحق عربٌة دولة لكل -5

 .تغٌٌره أو النظام هذا لتعدٌل ٌسعى خارجً تدخل
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 :العربٌةمؤتمرات القمة 

 والرؤساء الملوك الناصر عبد جمال الرئٌس دعا : م1964 القاهرة مؤتمر - اوال

 تشترك الذي األردن نهر روافد إسرائٌل تحوٌل لبحث القاهرة فً اجتماع إلى العرب

 التحرٌر منظمة وإقامة وفلسطٌن، واألردن وسورٌا لبنان من كل مٌاهه فً

 .والغربٌة الشرقٌة الضفتٌن بٌن الوحدة بموضوع المساس عدم مع الفلسطٌنٌة

 

ال صلح مع ": الالءات الثالثة"والمعروف بمؤتمر :م 1967مؤتمر الخرطوم  -ثانٌا 

 .إسرائٌل، وال اعتراف بها، وال تفاوض معها

 

وّقع الجانبان المصري  كامب دٌفٌدمحادثات عقب : 1979اتفاقٌة كامب دٌفٌد •

 :وكانت المحاور الرئٌسٌة للمعاهدة هً واإلسرائٌلً على معاهدة السالم؛ 

 .الحربإنهاء حالة -1

وإقامة عالقات ودٌة بٌن مصر وإسرائٌل، وانسحاب إسرائٌل من سٌناء التً  -2

 .حزٌرانبعد حرب ( 1967)احتلتها عام 



وتضمنت االتفاقٌة أٌضا ضمان عبور السفن اإلسرائٌلٌة قناة السوٌس واعتبار مضٌق تٌران  - 3
 .دولٌةوخلٌج العقبة ممرات مائٌة 

 (.242)الكامل لقرار مجلس األمن الدولً رقم تطبٌق  -4

  

اجتٌاح إسرائٌل وبسبب التشتت فً المواقف العربٌة، حٌث حدث اثناء هذا التشتت        
 :بهدف( 1982)للجنوب اللبنانً فً عام 

 .لبنانالقضاء على منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة والمقاومة فً جنوب  -1

 .اللٌطانًعلى منابع نهر السٌطرة  -2

 

 :م 1987مؤتمر الوفاق والتفاق عام :ثالثا 

عقد هذا المؤتمر فً عمان وضم اغلب الدول العربٌة باستثناء مصر التً انعزلت عن الدول 
 : العربٌة بعد توقٌعها معاهدة كامب دٌفد مع اسرائٌل وكان الهدف االساسً من هذا المؤتمر هو 

 .العربًالعربً الشامل على حل األزمات التً تحققت بالعالم االتفاق  -1

، وتخلٌصها من عزلتها على اثر توقٌع اتفاقٌة كامب العالقات الدبلوماسٌة مع مصرإعادة  -2
                                                     .   دٌفد 
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 : م1989 العربً التعاون مجلس :رابعا

 فً وانتهى م1989 عام فً وتاسس (ومصر والٌمن والعراق االردن ) المجلس ضم

 . الثانٌة الخلٌج حرب بسبب م1991 عام

 : العربً التعاون لمجلس الدول تلك  انضمام اسباب

 . اسرائٌل وجه فً الوقوف اجل من : الردنا

 .االٌرانً التهدٌد وجه فً الوقوف اجل من : العراق

 . دٌفد كامب اتفاقٌة علٌها فرضتها التً العزلة سٌاسة بسبب : مصر

   . الصعبةوالمدٌونٌة االقتصادٌة والظروف البطالة بسب : الٌمن

 

 : االتفاقٌة اهداف  

 .األعضاء الدول بٌن والتكافل والتعاون التنسٌق مستوٌات أعلى تحقٌق -1

 .األعضاء للدول مشتركة سوق إٌجاد إلى السعً -2
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 الشاملة  األردنٌة النهضة

 لتطوٌر الدولة بها تقوم وتنفٌذ تخطٌط عملٌة هً :واالجتماعٌة االقتصادٌة التنمٌة

 بدأت فقد .محددة زمنٌة فترة خالل إنتاجها وزٌادة واالجتماعٌة، االقتصادٌة مواردها

     . الخمسٌنات مطلع مع األردن فً التنمٌة

 الدٌنار صرف سعر استقرار بعدم  تمثلت والتً م،1988 عام :االقتصادٌة األزمة

 بسداد الدولٌة والمطالبات األردنٌة المدٌونٌة حجم ارتفاع عن والناتج األردنً،

   .الدٌون

 والتً (1993-1989) للفترة االقتصادي  للتصحٌح برنامج على االتفاق تم حٌث
 :أهدافه أبرز كانت

 .السكانً النمو معدالت من أعلى معدالت إلى االقتصادي النمو معدالت رفع -1

 إنتاجٌتهم مستوى ورفع األفراد، دخول  زٌادة طرٌق عن القومً الدخل زٌادة -2

 .لهم العمل فرص وتوفٌر ومعٌشتهم،

 االدخار وزٌادة المحلٌة، المالٌة اإلٌرادات على العامة الموازنة اعتماد زٌادة -3
 .واستثماره المحلً
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التصحٌح مشروع فتعطل م1991 عام  الثانٌة الخلٌج ازمة حدثت ذلك وبعد 
 : وهً االردنً االقتصاد على سلبٌة اثار الخلٌج لحرب كانو االقتصادي

 

 على كبٌرا ضغطا شكلوا حٌث .األردن إلى الخلٌج منطقة فً للعاملٌن كبٌرة عودة -1
 .والصحة التعلٌم وقطاع الخدمات

 .البطالة معدالت زٌادة -2  

 دور لها كان والتً األردن إلى هؤالء بها ٌقوم كان التً النقدٌة التحوٌالت توقف -3
 .الوطنً االقتصاد فً كبٌر

 

-1992) الفتـرة تغطً جدٌدة إصالحٌة برامـج تبنً إلى األردنٌة الحكومات عادت ثم
 بسبب المتراكمة األخطاء معالجةو االقتصادٌة األوضاع تصوٌب بهدف (م1997
 واستعادة ،االقتصادي النمو وتحقٌق أخرى، إلى حكومة من األزمة ترحٌل سٌاسات

  .والمالً النقدي االستقرار
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 المعظـم الحسـٌن ابـن الثانً هللا عبد الملك الهاشمٌة الجاللة صاحب تسلُّم ومنذ

 االقتصادي اإلصالح أجندة اعتلت ،(1999) عام فً الدستورٌة سلطاته

 .جاللته أولوٌات سـلّم واالجتمـاعً

 بٌن الحقٌقٌـة الشـراكة تعزٌز وهً المستدامة للتنمٌة جاللته رؤٌة وارتكزت 

 .والخاص العام القطاعٌن

 

 



نمو وتحقٌق االقتصادٌة القطاعات تطوٌر إطار ضمن تدخل :االقتصادٌة التنمٌة 

   :المؤثرة االقتصادٌة القطاعات ألبرز عرض ٌلً وفٌما .مستدام

 : الصناعً القطاع -1

 شمل الصناعً؛ القطاع فً كبٌر تطور الحسٌن الملك جاللة عهد فً حصل

 واهتم .وغٌرها واإلسمنت والبوتاس كالفوسفات والتحوٌلٌة التعدٌنٌة الصناعات

 والبالستٌكٌة الورقٌة الصناعات إلى إضافة المتقدمة اإللكترونٌة بالصناعات األردن

 وزٌادة القومً الدخل زٌادة فً واضحة آثار االقتصادي للتطور وكان واأللبسة،

 .العمل فرص

 بهدف الصناعٌة المدن مؤسسة إنشاء بعد وبخاصة الصناعٌة المدن تأسٌس وتم

 عن والبعد للصناعة الالزمة التحتٌة البنٌة وتوفٌر المحلٌة بالصناعات االرتقاء

 المدن أبرز ولعل للشباب عمل فرص وخلق الكبٌرة السكانٌة والتجمعات العشوائٌة
 :العاملة الصناعٌة

 مدٌنة-الصناعٌة الحسن مدٌنة -الصناعٌة الحسٌن ابن الثانً عبدهللا الملك مدٌنة

   الصناعٌة العقبة
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الصناعً التطور اثار:  

 منتجة سوق إلى مستهلكة سوق من وتحوٌله األردنً المجتمع تطوٌر -1

 الخام المواد تشمل إنمائٌة سلع إلى استهالكٌة سلع من المستوردات تطورات -2

 .هامة صناعٌة قاعدة أرسى مما الفنٌة والمعرفة واآلالت

 : الزراعً القطاع -2

 االكتفاء على ٌعتمد زراعً اقتصاد هو اإلمارة تأسٌس قبل ما األردنً واالقتصاد

 اإلمارة تأسٌس بعد أما.والبادٌة الرٌف بٌن ما التبادل وعملٌة جدا كبٌرة بدرجة الذاتً

 الزراعة إلى ٌنظر أصبح المملكة عهد وفًالزراعٌ بالقطاع عبدهللا األمٌر أهتم فقد

 .واالجتماعً االقتصادي ببعدٌها التنمٌة ركائز من كواحدة

 

 :وصٌفة شتوٌة محاصٌل الى االردن فً المحاصٌل وتقسم

 .والعدس والشعٌر القمح مثل : الشتوٌة المحاصٌل

 .والذره والسمسم الحمص مثل : الصٌفٌة المحاصٌل
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   : التجاري القطاع -3

 وعملٌات واالستهالك، اإلنتاج أماكن بٌن والخدمات للسلع الطوعً التبادل هً التجارة

 بقصد سلع إلى األولٌة حالتها من المنتجات تحوٌل لتشمل الربح؛ بغرض المال تقلٌب

 .صنعها إعادة بعد بٌعها

 ثلث تعادل المستوردات وقٌمة الخارج، من االستٌراد على كبٌر حد إلى ٌعتمد واألردن

 محدودة كانت األردنٌة الصادرات فإن نفسه الوقت وفً .سنوٌا ٌستهلكها التً السلع قٌمة

 : بسبب خاسر دائما األردنً التجاري فالمٌزان

 العالمٌة االقتصادٌة واألزمات المنطقة فً واألمنً السٌاسً االستقرار عدم -1

 .وانعكاسها

 .الدولً البنك ٌفرضها التً االنفتاح سٌاسات -2

 .التجارٌة التوعٌة برامج وضعف التنافسٌة القدرة ضعف -3  

 .اإلنتاج فكرة عن بعٌدة استهالكٌة أنماط وانتشار -4

                                               

 78-77ص                                                                     

 



 : السٌاحً القطاع -4

 بهدف وخارجه الوطن داخل األفراد انتقال عملٌة التقلٌدي مفهومها فً السٌاحة
  .للشعوب والدٌنٌة والحضارٌة الثقافٌة المعالم على واالطالع النفس عن التروٌح

 : السٌاحة وزارة اهداف

 واألثرٌة السٌاحٌة بالمعالم والعناٌة وتطوٌرها السٌاحٌة المواقع على المحافظة -1
  .وتجمٌلها

  الصناعً القطاع مع بالتعاون وتنفٌذها السٌاحٌة للرعاٌة شاملة برامج وضع -2
 .المحلً

 .وتنظٌمها ومراقبتها السٌاحٌة الصناعات على اإلشراف -3

 

 :الى االردن فً السٌاحٌة البٌئات تنوع

 .وجرش عجلون مرتفعات مثل الصٌف فً السٌاح ٌرتادها التً هً : مصاٌف

 . والعقبة االغوار مثل الشتاء فً السٌاح ٌرتادها التً هً: مشاتً

                                                 

 79-87 ص                                               

 



 المعالم المواقع ولعل أبرز وما بٌن السٌاحة الدٌنٌة والسٌاحة الثقافٌة الحضارٌة

 :االثرٌة التارٌخٌة 

 .الفسٌفساءتعنً المكان الطٌب والمٌاه الهادئة وأطلق علٌها مدٌنة : مادبا -1

 .الكنائس والفسٌفساء وجبل نٌبو : من اهم االثار الموجوده فً مادبا 

وٌقع فً وادي الحراز القرٌب من الكفرٌن فً وادي األردن، وٌعتقد أنه :  المغطس -2

 ٌعتبر موقع الجج المسٌحً .المسٌحالمكان الذي عمد فٌه ٌوحنا المعمدان السٌد 

التً تقع فً اقصى شمال االردن إحدى مدن حلف الدٌكابولس :  (  جدارا)ام قٌس  -3

 .وهً مدٌنة رومانٌة 

 الكنائس والفسٌفساء واالعمدة والمدرج الرومانً :من اهم االثار الموجودة فً ام قٌس 

ٌعود تأسٌس هذه المدٌنة إلى اإلسكندر األكبر فً القرن الرابع قبل :    جرش  -4

قبل المٌالد احتلها الرومان وأطلق علٌها جراسا تحرٌفا السمها ( 63)المٌالد، وفً عام 

، وهً مركز حلف «مكان كثٌف األشجار» ومعناه ( جرشو)السامً أو الكنعانً 
 .الدٌكابولس

 

 



والمدرج واالعمدة والفسٌفساء الكنائس :جرش فً الموجودة اآلثار أهم ومن  

 . والهٌاكل الرومانً

 المفرق مدٌنة شرق األردنٌة الصحراء شمال تقع نبطٌة مدٌنة : الجمال ام -5 

 كانت والتً بها تحط كانت التً التجارٌة القوافل لكثرة بذلك وسمٌت ،"الفدٌن"

 .نقل وسٌلة الجمال تستخدم

 األردن؛ وجنوب العربٌة والجزٌرة الشام بالد بٌن للقوافل ممراً  كان : االزرق قلعة -6

 مٌاه فٌها وتوجد وعذبة، غزٌرة مٌاه األزرق واحة وفً .البازلت حجر من الٌونان بناها

 وقد الوحشً والحمار والنعام الغزالن مثل من البرٌة للحٌوانات مقراً  وتعتبر مالحة،

 الثروات هذه على الحفاظ بهدف الشومري محمٌة الطبٌعٌة لحماٌة الملكٌة الجمعٌة أسست
 .الطبٌعٌة

 من  َأول وكانمعان محافظة فً الشوبك تقع ""الصحراء لؤلؤة"" أو: الشوبك قلعة -7

  األنباط مملكة من جزًءا وكانت اآلدومٌون هم   الشوبك سكن

 

 80ص 



ملك القدس آنذاك قلعة الشوبك وأطلق " بلدوٌن األول"الملك الصلٌبً بنى 
   "الجبل الملوكً"أي ( Montreal)مونتر ٌال"علٌها اسم 

 

 

 

 

 اهمٌة بنائها 

 المقدسالقلعة نقطة إنذار مبكر لمملكة بٌت لتكون  -1

 على طرٌق التجارة بٌن الحجاز وبالد الشام، وعلى طرٌق السٌطرة ِ -2

 .  التجارة بٌن مصر وبالد الشام، إضافة ًإلى حماٌة بٌت المقدس



 والكنعانٌٌن األكادٌٌن إله (أٌل)آٌلة اسم علٌها ٌطلق كان العقبة اسم قبل : العقبة -8

   .(هللا) وتعنً سامٌة بالتالً فهً والعبرانٌٌن،

 : اهمٌتها

معبراً  وكانت .واستوطنوها المنطقة فً توسعوا الذٌن األنباط مدن أهم أحد كانت 

 الحجاز من القادمة القوافل خاللها من وتعود منها تمر الدولٌة، التجارة لطرق

 .الشام بالد أو مصر إلى متجهٌن العربٌة الجزٌرة وجنوب

 

عام فً الخاصة االقتصادٌة العقبة منطقة إنشاء العقبة أهمٌة من زاد ومما  

 القطاعات متعددة تنموٌة ومنطقة الجمركٌة، الرسوم من معفاة بوصفها (2001)

 مطار" الدولً والمطار والمٌناء، األردنً، الساحل كامل تضم مخفضة بضرائب

 سلطة هً والمنظمة المشرفة والجهة .القدٌمة العقبة ومدٌنة ،"الحسٌن الملك

 .الخاصة االقتصادٌة العقبة منطقة

 

 81-80ص

 



 : االجتماعٌة القطاعات اهم ومن : االجتماعٌة التنمٌة -5

 إلى الحسٌن بن عبدهللا األمٌر قدوم منذ بالتعلٌم االهتمام بدأ: التعلٌمً القطاع -اوال
 االجتماعٌة التركٌبة وطبٌعة الصعبة، المالٌة بالظروف محكوما وكان األردن، شرق
 فقد التعلٌم؛ على القادر الكادر توفٌر على والقدرة المدارس وانتشار والرٌفٌة البدوٌة
 العامة الوظائف من حاجاتها توفٌر األردنٌة للدولة بالنسبة األساسً هدفه فً التعلٌم كان

 .بالتعلٌم االهتمام إلى األردنٌٌن دفع معٌن تعلٌمً بمستوى الوظٌفة لترتبط

 معارف ومنطقة عجلون، معارف منطقة : االمارة عهد فً التعلٌمٌة المناطق اقسام
  .ومعان الكرك معارف ومنطقة البلقاء،

 : المدارس اقسام

 والمدارس ،(حكومٌة) األمٌرٌة المدارس :قسمٌن إلى بموجبه المدارس قسمت كما
 .(الخاصة)الخصوصٌة

 : مراحلها حٌث من  التعلٌمٌة المؤسسات اصناف
مرحلة رٌاض األطفال ومدتها سنتان على األكثر. 

مرحلة التعلٌم األساسً ومدتها عشر سنوات. 

مرحلة التعلٌم الثانوي ومدتها سنتان. 

 82-81ص



 العربٌة والحضارة األردنً، الدستور من المملكة فً التربٌة فلسفة انبثقت
 .األردنٌة الوطنٌة والتجربة الكبرى، العربٌة الثورة ومبادئ اإلسالمٌة،

 

 -:ٌلً فٌما التربوٌة، السٌاسة مبادئ وتتمثل

وإقامة والمجتمع الفرد لحاجات مواءمة أكثر لٌكون التربوي النظام  توجٌه 
 .بٌنهما التوازن

الموازٌة التربٌة أنماط واستثمار المستدٌمة التربٌة مبدأ لتحقٌق الفرص توفٌر 
 .المختصة الجهات مع بالتنسٌق

والعدالة المشاركة مبادئ وترسٌخ التربوي النظام فً السٌاسٌة التربٌة أهمٌة تأكٌد 
 .وممارستها والدٌمقراطٌة

على القدرة فً المواطن شخصٌة فً ٌطور توجٌها التربوٌة العملٌة توجٌه 
 من المستمدة القٌم وتعزٌز االٌجابً والحوار واإلبداع المبادرة و والنقد التحلٌل

 .واإلنسانٌة واإلسالمٌة العربٌة الحضارة

نظم وتطوٌر وتقوٌما وتنفٌذا تخطٌطا التربوي النظام فً العلمً المنهج ترسٌخ 
 .والمتابعة والتقوٌم البحث
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 ًالتحدٌات التً تواجه النظام التعلٌم: 

 

 .العامةالتموٌل وهو التحدي األساس فً ظل العجز الدائم فً الموازنة استدامة  -1

المضطردة الزٌادة عن المدارس والناتجة عدد الطلبة بسرعة تفوق سرعة بناء ازدٌاد  -2

 . للسكان بفعل الهجرات القسرٌة من الدول المجاورة

 .عودة عدد كبٌر من االجئٌن الى االردن على اثر الحروب -3

 .تزاٌد اقبال الطلبة على المدارس الحكومٌة  -4

 .اتجاه الطلبة نحو التعلٌم االكادٌمً اكثر من التعلٌم التقنً  -5

 



 : العالً التعلٌم قطاع : ثانٌا -2

 أعداد بهدف ،(م1951) عام عمان فً المعلمٌن دار بإنشاء باألردن العالً التعلٌم بدأ

 ثم ومن الكلٌات انشاء تم وبعدها والتعلٌم، التربٌة وزارة مدارس فً للعمل المعلمٌن

 . م1962 عام االردنٌة الجامعة تاسٌس وتم العشرٌن القرن ستٌنٌات فً الجامعات

 : العالً التعلٌم تواجه التً التحدٌات

 . الجامعات موازنات فً السنوي العجز -1

 .العالً التعلٌم مؤسسات معظم فً المؤسسً األداء ضعف -2

 .الجامعات على اإلقبال وزٌادة السكانٌة، الزٌادة نتٌجة الطلبة أعداد ازدٌاد -3

 .الطلبة لدى العلمً البحث ثقافة وضعف والنشر، العلمً البحث محدودٌة -4

 البحث مجاالت فً العالً التعلٌم ومؤسسات الخاص القطاع بٌن الشراكة ضعف -5

 .واالبتكار العلمً

 معاٌٌر تطبٌق وصعوبة الرسمٌة، الجامعات فً اإلدارٌٌن الموظفٌن أعداد ارتفاع -6

 التدرٌسٌة الهٌئة بأعداد ٌتعلق فٌما خاصة الرسمٌة الجامعات على الخاص االعتماد

 .الطلبة وأعداد
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 ومعاٌٌر الطبٌة المعرفة مجال فً التحسٌنات سمحت وقد: الصحً القطاع : ثالثا -3

 معدالت انخفضت فقد .إنتاجٌة أكثر وحٌاة وأطول أفضل بصحة العٌش على الرعاٌة

 . التحسٌنات تلك بسبب الرضع وفٌات

 

 :الوطنٌة األجندة فً  الصحً القطاع لتحسٌن اإلستراتٌجٌة األهداف وجاءت

المؤسسً العمل إطار وتحسٌن الصحً القطاع سٌاسات تطوٌر. 

كفؤ صحً تأمٌن نظام إٌجاد خالل من الصحً بالتأمٌن األردنٌٌن كافة شمول. 

الجودة معاٌٌر وتطبٌق العامة الصحٌة الرعاٌة لنظام التشغٌل كفاءة تحسٌن 

والطوارئ اإلسعاف خدمات تحسٌن. 

الوقائً الطب مجال فً الصحٌة الحٌاة أنماط تعزٌز. 

      المؤهلة الطبٌة الكوادر توفر ضمان. 
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 : الصحً القطاع تواجه التً التحدٌات

 

 .االقتصادي النمو من أكبر بمعدل السكانً النمو معدل ارتفاع -1

 .الصحً القطاع فً الصحٌة الرعاٌة لخدمات المخصصة المالٌة الموارد شح  -2

 الطبٌة التخصصات وبعض التمرٌض مجاالت فً وخاصة الطبٌة الكوادر نقص -3

   .والمدربة المؤهلة الكفاءات وتسرب كالتخدٌر

 المختلفة الصحٌة القطاعات بٌن واألجور الرواتب لسلم التنافسٌة القدرة ضعف -4

 .لها المتمٌز األداء على للحفاظ
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