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الّدر�ُس 
الأمُن الوطنيُّالرابُع

وتعرْفنا  و�الجتماعيَة،  و�القت�صاديَة  �ل�صيا�صيَة  ومقوماِتِه   ، �لوطنيِّ �الأمِن  مفهوَم  �صابًقا  تناوْلنا 
�أهميَتُه في �لمجاالِت كلِّها، و�ت�صَحْت َبَع�ُص عو�مِل تعزيِز �الأمِن �لوطنيِّ ومقوماِتِه. و�صنتعرُف في 

ْت مْن ن�صاأِتِه:  هذ� �لدر�ِص و�قَع �الأمِن �لوطنيِّ في �الأردنِّ خالَل مئِة �ل�صنِة �لتي �نق�صَ

�أوًل: �لأمُن �ل�سيا�سيُّ 

، ومنِحِه  �رتبَط �الأمُن �ل�صيا�صيُّ في �الأردنِّ با�صتقالِل �إر�دِتِه �ل�صيا�صيِة، وتر�صيِخِه �لنهَج �لديمقر�طيَّ
�لمو�طَن حقَّ �لم�صاركِة �ل�صيا�صيِة. فمنُذ ن�صاأِتِه �ل�صيا�صيِة في عهِد �الإمارِة عاَم 1921،عرَف �الأردنُّ 
�لموؤ�ص�صـاِت و�الأنظمـَة �ل�صيا�صـيَة و�لد�صتوريَة؛ وكلفَّ �الأميُر عبُد �هلِل بُن �لح�صيِن  ر�صيد طليع ت�صكيَل 
�أوِل حكومٍة �أردنيٍة كاَنْت تحمُل ��صَم مجل�ِص �لم�صاوريَن ، كما �صهَد عهُد �الإمارِة ت�صكيَل خم�صِة 

مجال�َس ت�سريعيٍة تميَزْت بالن�ساِط ال�سيا�سيِّ حتى ناَل الأردنُّ ا�ستقالَلُه عاَم 1946 م.
  ما �لداللُة �ل�صيا�صيُة لت�صكيِل �أوِل حكومٍة �أردنيٍة في عهِد �الإمارِة ؟

��صـتمرَّ �الأردنُّ في بناِء موؤ�ص�صاِتِه �ل�صيا�صيِة  بعَد �ال�صـتقالِل، ونظـمِت �لد�صاتيُر �الأردنيُة �لحياَة 
، فجاَءِت   �ل�صيا�صيَة، �إلى �أْن �أعطى  د�صتوُر عاِم 1952 �صـورًة متكاملًة  للنظاِم �ل�صيا�صيِّ في �الأردنِّ
َلُه موزعًة على  ثـالِث �صـلطاٍت، هَي: �ل�صلطُة �لتنفيذيُة   �لموؤ�ص�صـاُت  �لد�صتوريُة و�ل�صيا�صيُة وفًقا 

. و�ل�صلطُة �لت�صريعيُة، و�ل�صلطُة �لق�صائيُة، وبنهٍج  ر�صَخ مفهوَم  �الأمِن �ل�صيا�صيِّ
وبدورِه �أ�صهَم  نظاُم �لحكِم في �الأردنِّ في ��صتقر�ِر �الأمِن �ل�صيا�صيِّ وتعزيزِه. وفي عهِد جاللِة 
تطوًر� ملحوًظا، حيُث  �الأردنِّ  في  �لنيابيُة   �لحياُة  �صهَدِت  �لح�صيِن تحديًد�،  �بن  �هلِل  عبِد  �لملِك 
دعا جاللُتُه الإن�صاِء �لهيئِة �لم�صتقلِة لالنتخاباِت، كذلَك دعا لتطوِير �لحياِة �لحزبيِة تعزيًز� لمفهوِم 

�لم�صاركِة �ل�صيا�صيِة. 
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، ياأتي في مقدمِتها  هناَك مجموعُة مقوماِت �أ�صهَمْت في تعزيِز �الأمِن �الجتماعيِّ في �الأردنِّ
على  �الإمارِة  تاأ�صي�ِص  منُذ  �لقيادُة  هِذِه  عمَلْت  فقْد  �لم�صتنيرُة؛  وروؤيُتها  �لها�صميِة  �لقيادِة  وجوُد 
تر�صيِخ �الأمِن �الجتماعيِّ عْن طريِق تعزيِزها ل�صيادِة �لقانوِن وتحقيِقها للعد�لِة، وتكافوؤِ �لفر�ِص، 
وتاأميِن �لحاجاِت �الأ�صا�صيِة للمو�طِن، ف�صاَد تبًعا لذلَك �لتو�فُق و�لتعاي�ُص، وقبوُل �الآخِر، وتعزيُز 

 . قيِم �لت�صامِح و�لمحبِة د�خَل �لمجتمِع �الأردنيِّ

، كالقو�ِت �لم�صلحِة  �أ�صهَمْت كفاءُة �لموؤ�ص�صاِت �الأمنيِة  في تعزيِز  �الأمِن �الجتماعيِّ في �الأردنِّ
�لعميَق  �الإدر�َك  يج�صُد  �لذي  للتنميِة  للدفاِع ونموذًجا  �أد�ًة  تّعُد  �لتي  �لعربيِّ  – �لجي�ِص  �الأردنيِة 
، �لذي ُتعدُّ مْن �أهمِّ و�جباِتِه �لمحافظُة على  لمفهوِم �الأمِن �ل�صامِل، �إ�صافًة �إلى جهاِز �الأمِن �لعامِّ

�لنظاِم و�الأمِن، وحمايُة �الأرو�ِح و�الأمو�ِل، ومنُع �لجر�ئِم، وتنفيُذ �لقو�نيِن و�الأنظمِة.
�لوقايِة   باإجر�ء�ِت  و�لم�صوؤوليَن  �لمو�طنيَن  توعيُة  و�جباِتِه  مْن  �لذي  �لمدنيِّ  �لدفاِع  وجهاُز 

و�ل�صالمِة  ومتابعِتها، وحمايُة �الأرو�ِح و�لممتلكاِت �لعامِة.
ئْت بموجِب قانوِن �لمخابر�ِت �لعامِة عاَم 1964، وتهدُف  ود�ئرُة �لمخابر�ِت �لعامِة �لتي �أُن�صِ

�إلى محاربِة �لتخريِب �لماديِّ �لذي ي�صمُل �لتفجيَر و�لقتَل و�الغتياَل و�الإرهاَب.

ثانيًا: �لأمُن �لجتماعيُّ 

؟   بر�أيَك: كيَف يوؤثُر ��صتقر�ُر نظاِم �لحكِم في تحقيِق �الأمِن �ل�صيا�صيِّ

�سدَر �لد�ستوُر �لأردنيُّ لعاِم 1952 في عهِد جاللِة �لملِك طالِل بِن عبِد �هلِل، وجاَء في )131( مادًة ت�سمنَْت:
�لعمَل بمبد� �سيادِة �ل�سعِب، و�لأمُة م�سدُر �ل�سلطاِت.  -
�لأخَذ بنظاِم �لمجل�سيِن في تكويِن �ل�سلطِة �لت�سريعيِة.  -

�الن�صجاِم  حالِة  حوَل  زمالِئَك  مَع  نقا�صيًة  حلقًة  نّظْم  �لمادة،  معلِم  بم�صاعدِة 
 . �الجتماعيِّ في �لمجتمِع �الأردنيِّ ودوِرها في تحقيِق �الأمِن �ل�صيا�صيِّ

نشاٌط
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ناق�ْص  عدٌة،  فيها جهاٌت  ت�صترُك  م�صوؤوليًة جماعيًة  �لمجتمعيِّ  �الأمِن  تحقيُق  ُيعدُّ 
. زمالَءك في دوِر و�صائِل �الإعالِم  في تحقيِق �الأمِن �لمجتمعيِّ في �الأردنِّ

نشاٌط

�قر� �لن�صَّ �لآتَي من بياِن ر�سالِة عماَن �لتي �أ�سَدرها جاللُة �لملِك عبِد �هلِل �لثاني �بِن �لح�سيِن عاَم 2004م، 
ثمَّ �أجْب ما يَليِه:

ِء

. ح �لعالقَة بيَن ما ت�صمَنُه �لن�صُّ �ل�صابُق وتحقيِق �الأمِن �الجتماعيِّ و�صّ  
؟ كيِف يوؤثُر �لتطرُف في �الأمِن �الجتماعيِّ  

كاَن  �أيًّا  �لخاطئُة  �لممار�ساُت  بِه  ير�ُد  �لذي  لالإرهاِب  �لمعا�سَر  �لمفهوَم  و�أخالقيًّا،  دينيًّا  ن�ستنكُر،  »�إننا 
م�سدُرها و�سكُلها، و�لمتمثلُة في �لتعّدي على �لحياِة �لإن�سانيِّة ب�سورٍة باغيٍة متجاوزٍة لأحكاِم �هلِل، تروُع 
�لآمنيَن وتعتدي على �لمدنييَن �لم�سالميَن، وتْجهُز على �لجرحى وتقتُل �لأ�سرى، وت�ستخدُم �لو�سائَل غيَر 
( �لأنعام:151،  �لأخالقيِة، مْن تهديِم �لعمر�ِن و��ستباحِة �لمدِن )َوَل تَْقُتُلوا الّنَْفَس الَِّتي َحّرََم اهلل ِإّل بِالَْحّقِ
ون�سجُب هذِه �لممار�ساِت ونرى �أَّن و�سائَل مقاومِة �لظلِم و�إقر�َر �لعدِل تكوُن م�سروعًة بو�سائَل م�سروعٍة، 
وندعو �لأّمَة لالأخِذ باأ�سباِب �لمنعِة و�لقّوِة لبناِء �لذ�ِت و�لمحافظِة على �لحقوِق، ونعي �أنَّ �لتَطّرَف ت�سبَّب 
�لحقُد  يتمكُن  �لح�سارِة تذوي عنَدما  �سامخٍة في مدنياٍت كبرى، و�أنَّ �سجرَة  بنًى  تدميِر  �لتاريخ في  عبَر 
ول  و�لت�سامِح.  �لعتد�ِل  على  يقوُم  �لذي  �لإ�سالِم  عِن  غريٌب  �أ�سكالِه  بكلِّ  و�لتطرُف  �ل�سدوُر.  وتنغلُق 

ُيمكُن لإن�ساٍن �أناَر �هلل قلبَُه �أْن يكوَن مغاليًا متطرًفا«

ُ
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ثالثًا: �لأمُن �لقت�ساديُّ  

بالرغم مْن قلِة �لمو�رِد �لطبيعيِة �إال �أنَّ �الأردنَّ �صعى عبَر تاريِخِه �إلى تحقيِق �الأمِن �القت�صاديِّ 
 ، للمو�طِن عبَر توفيِر �لبيئِة �ال�صتثماريِة �لمنا�صبِة للقطاعاِت �القت�صاديِة، وتعزيِز دوِر �لقطاِع �لخا�صِّ
، و�لحدِّ مْن م�صكلَتي �لفقِر و�لبطالِة، وتح�صيِن م�صتوى �لمعي�صِة  و��صتد�مِة �ال�صتقر�ِر �لنقديِّ و�لماليِّ

للمو�طنيَن.
، بد�أَْت د�ئرُة �لزر�عِة بتوعيِة �لمز�رعيَن  ، ومنُذ تاأ�صي�ِص �إمارِة �صرِق �الأردنِّ ففي �لقطاِع �لزر�عيِّ
وتوجيهِهْم لزر�عِة �الأر�ِص ودعِمهْم؛ بحيُث �أ�صبَحِت �الإمارُة ت�صّدُر عدًد� مَن �لمحا�صيِل �لزر�عيِة 
�إلى �صوريا وفل�صطيَن. وبعَد حرِب عاِم  1948 �أ�صبَحِت �لحاجُة ملحًة لمو�جهِة عبِء تز�يِد �ل�صكاِن، 
�لوز�رُة محطاٍت  �أن�صاأِت  ثم  للمز�رعيَن.  �لخدماِت  لتقديِم  عاَم 1949؛  �لزر�عِة  وز�رُة  ئْت  فاأُن�صِ
للتجارِب و�إنتاِج �الأ�صتاِل، و�أن�صاأِت �لمحاجَر �لبيطريَة و�أن�صاأْت مر�كَز للبحوِث �لزر�عيِة ونظَمِت 
. ، و�أن�صاأِت �ل�صدوَد، وطبَّقِت �الإجر�ء�ِت �لالزمَة لت�صويِق �لمنتجاِت �لزر�عيِة �إلى خارِج �الأردنِّ �لريَّ

، نّفَذ �الأردنُّ مجموعًة مَن �لم�صاريِع  ونظًر� الأهميِة �لقطاِع �لزر�عيِّ في تحقيِق �الأمِن �القت�صاديِّ
�لزر�عيِة، منها م�صروُع تطويِر حو�ِص �لزرقاِء، وم�صروُع تطويِر حو�ِص �لكفرين وم�صروُع تطويِر 
�لكرِك و�لطفيلِة  �لطبيعيِة في محافظَتي  �لمو�رِد  �لزر�عيِة، و�إد�رِة  �ل�صادر�ِت  �لتحتيِة لقطاِع  �لبنيِة 
�لثروَة  �لتي تخ�صُّ  قّدَم بخطِطِه �القت�صاديِة كثيًر� مَن �الإجر�ء�ِت  �لكورِة. و  �لو�لِة ولو�ِء  وحو�ِص 
�لحيو�نيَة و�لمر�عي، كتوفيِر �لقرو�ِص �لمي�صرِة الإقامِة �لح�صاِد �لمائيِّ لغاياِت �صقايِة �لما�صيِة وتنميِة 
�أر��صي �لمر�عي . و�صهَد �لتاريُخ �القت�صاديُّ لالأردنِّ �إن�صاَء موؤ�ص�صاٍت وطنيٍة  زر�عيٍة، منها: موؤ�ص�صُة 

، و�لموؤ�ص�صُة �لتعاونيُة �الأردنيُة. ، وموؤ�ص�صُة �لت�صويِق �لزر�عيِّ �الإقر��ِص �لزر�عيِّ

في  �الأردنِّ  �إلى خارِج  �لزر�عيِة  �لمنتجاِت  لت�صويِق  �لالزمَة  �الإجر�ء�ِت  �لدولِة   تطبيِق  �أثُر  ما    
�الأمِن �القت�صاديِّ ؟

ِه  �أمِنِ في  �الأردنُّ  نفَذها  �لتي  �لزر�عيِة  �لم�صاريِع  �أثَر  فيها  ًحا  ُمو�صِّ مطويًة  �صّمْم 
. �القت�صاديِّ

نشاٌط
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ًحا فيِه كيَف �أ�صهَم �لقطاُع �ل�صناعيُّ في تحقيِق �الأمِن �القت�صاديِّ  �كتْب تقريًر� ُمو�صِّ
. في �الأردنِّ

نشاٌط

، كانِت �ل�صناعُة في عهِد �الإمارِة مقت�صرًة على �ل�صناعاِت و�لِحَرِف �ليدويِة  وفي �لقطاِع �ل�صناعيِّ
�لتنميِة في مجاِل �ل�صناعِة وركَزْت على تنظيِم  ل�صِد �لحاجاِت �لمحليِة لل�صكاِن؛ فجاَءْت خطُط 
قو�نيِن �ال�صتثماِر وتاأ�صي�ِص �لم�صاريِع �ل�صناعيِة لت�صمَل مختلَف مناطِق �لمملكِة، ومْن هِذِه �لم�صاريِع:  
و�لمو��صفاِت،  �لرقابِة  ن�صاطاِت  تطوِير  وم�صروُع  �ل�صناعيِة،  �لمناطِق  في  �لتحتيِة  �لبنيِة  م�صروُع 

. ، ما �أ�صهَم في �صورٍة مبا�صرٍة في تحقيِق �الأمِن �القت�صاديِّ وم�صروُع ترويِج �ال�صتثماِرفي �الأردنِّ

�صهَد تاريُخ �الأردنِّ �إن�صاَء موؤ�ص�صاٍت �قت�صاديٍة �صناعيٍة، منها: بنُك �الإنماِء �ل�صناعيِّ و�لمناطُق 
، فقِد �هتَّمِت  �لحرُة، وموؤ�ص�صُة �لمدِن �ل�صناعيِة. ولما كاَن قطاُع �لتعديِن جزًء� مَن �لقطاِع  �ل�صناعيِّ
، وتح�صيِن �الإنتاجيِة، و�ال�صتغالِل �الأمثِل للطاقاِت  �لحكوماُت �الأردنيُة �لمتعاقبُة باال�صتثماِر �لتعدينيِّ

�لمتو�فرِة، و�لبحِث عْن م�صادَر جديدٍة.

، فقِد �ت�صَمِت �لتجارُة �لد�خليُة و�لخارجيُة قبَل ��صتقالِل �الأردنِّ  وفي ما يتعلُق بالقطاِع �لتجاريِّ
بن�ساٍط �سئيٍل على الرغِم ِمَن العالقاِت التي اأقامْتها الإمارُة مَع الدوِل المجاورِة، حيَن عقَدْت اإمارُة 
�صرِق �الأردنِّ مَع �صوريا ولبناَن �تفاقيًة تجاريًة الإعفاِء �لمنتجاِت مْن ر�صوِم �ال�صتير�ِد. وتعزيًز� لالأمِن 
، وتعزيِز �لقدرِة �لتناف�صيِة للمنتجاِت  ، �صعى �الأردنُّ �إلى تخفي�ِص �لعجِز في �لميز�ِن �لتجاريِّ �القت�صاديِّ

�ل�صلعيِة، وتنويِع �ل�صلِع �لم�صدرِة و�لو�صوِل �إلى �أ�صو�ٍق جديدٍة.

موؤ�س�سُة �لمدِن �ل�سناعيِة
�أُن�سئْت عاَم 1980، بهدِف تطويِر قطاِع �ل�سناعِة عبَر تخطيِط �لمدِن �ل�سناعيِة و�إد�رِتها وت�سجيِع �إن�ساِئها، 

وت�سجيِع �ل�سناعاِت في مختلِف مناطِق �لمملكِة وتطويِرها وتكامِلها د�خل َ �لمدِن �ل�سناعيِة.
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�القت�صاديِّ  �لنموِّ  وزيادِة  �القت�صاِد  ركائِز  دعِم  في  �أ�صا�صيًّا  وطنيًّا  ر�فًد�  �لخا�صُّ  �لقطاُع  يعدُّ 
وتحفيِز حركِة �ال�صتثماِر وتوفيِر فر�ِص �لعمِل، وهَو �صريٌك حقيقٌي للقطاِع �لعامِّ  في تحقيِق �لتنميِة 
�لم�صتد�مِة، ويظهُر ذلَك في �لقطاعاِت �القت�صاديِة كلِّها، �صو�ءٌ في �لقطاِع �ل�صناعيِّ �أِو �لتجاريِّ �أْو 

قطاِع �لخدماِت. 

م�سوؤولياُت وز�رِة �ل�سياحِة �لأردنيِة: 
�لمحافظُة على �لمو�قِع �ل�سياحيِة، وتطويُرها، وو�سُع بر�مَج �ساملٍة للرعايِة �ل�سياحيِة وتنفيُذها.  -

توفيُر و�سائِل �لر�حِة و�لترفيِه لل�سياِح وت�سهيُل معامالتِهْم.   -
�لإ�سر�ُف على �ل�سناعاِت �ل�سياحيِة ومر�قبتُها وتطويُرها.   -

نظًر�  �ل�صياحِة؛  قطاِع  تطويِر  �إلى  تاريِخِه  عبَر  �الأردنُّ  �صعى   ، �ل�صياحيِّ �لقطاِع  مجاِل  وفي 
�الأمِن  تحقيِق  ثمَّ   ، �لقوميِّ �لدخِل  وزيادِة  �لوطنيِّ  �القت�صاِد  تطويِر  في  �ل�صياحيِّ  �لدوِر  الأهميِة 
، حيُث �صعى �الأردنُّ �إلى تطويِر �لمو�قِع و�لمو�ردِ �ل�صياِحية و�الأثريِة  �القت�صاديِّ للمو�طِن �الأردنيِّ
، و��صتقطاِب  �ل�صياحيِّ �لخا�صِّ في �ال�صتثماِر  �لقطاِع  �ل�صياحيِة، وتو�صيِع دوِر  �لمنتجاِت  لتعزيِز 

 . ر�أ�ِص �لماِل، بالتعاوِن �لم�صترِك بيَن �لقطاعيِن �لعامِّ و�لخا�صِّ
و�صعى �إلى �لنهو�ِص بنوعيِة �لخدماِت �ل�صياحيِة مْن �أجِل �لو�صوِل �إلى �لمعاييِر �لعالميِة، وتطويِر 
َذْت في هذ� �لمجاِل م�صروُع  �ل�صياحِة �لد�خليِة و�لت�صويِق لها.  مَن �لم�صروعاِت �ل�صياحيِة �لتي ُنفِّ
تطويِر �لبتر� و�صو�طِئ �لعقبِة، وم�صروُع تطويِر �ل�صاحِل �ل�صرقيِّ للبحِر �لميِت. و�أن�صاأَْت وز�رُة �ل�صياحِة 
�الأردنيِة عدًد� مَن �لموؤ�ص�صاِت و�لمجال�ِص �لتي مْن �صاأِنها �أْن تدعَم قطاَع �ل�صياحِة، منها: د�ئرُة �الآثاِر 

. �لعامُة، ومجل�ُص �إقليِم �لبتر�، وهيئُة تن�صيِط �ل�صياحِة، ما �أّثَر �إيجابيًّا في تحقيِق �الأمِن �القت�صاديِّ

؟   كيَف توؤُثر �لم�صاريُع �ل�صياحيُة في تحقيِق �الأمِن �القت�صاديِّ
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عّرْف ما ياأتي:   -  1

، موؤ�ص�صُة �لمدِن �ل�صناعيِة         �لد�صتوُر �الأردنيُّ لعاِم 1952، �لدفاُع �لمدنيُّ

؟  ما �ل�صلطاُت �لد�صتوريُة في �الأردنِّ  -  2

. ْد ثالًثا مَن �لموؤ�ص�صاِت �الأمنيِة في �الأردنِّ عدِّ  -  3

�ذكْر �أ�صباَب ما ياأتي:  -  4

�أ�صبَحِت �لحاجُة ملحًة لتاأ�صي�ِص وز�رِة �لزر�عِة بعَد حرِب عاِم 1948.  - �أ 
- نّفَذ �الأردنُّ مجموعًة مَن �لم�صاريِع �لزر�عيِة، منها م�صروُع تطويِر حو�ِص �لزرقاِء. ب 

قطاعاِتِه  في  �القت�صاديِّ  �الأمِن  تحقيِق  �إلى  تاريِخِه  عبَر  �الأردنُّ  �صعى  كيَف  باالأمثلِة  ْح  و�صّ  -  5
�لمختلفِة:

ما �لموؤ�ص�صاُت و�لمجال�ُص �لتي �أن�صاأَْتها وز�رُة �ل�صياحِة �الأردنيِة لدعِم قطاِع �ل�صياحِة ؟  -  6

�لتو�سيُح بالأمثلِة�لقطاُع�لرقُم

�لزر�عي1ُّ

�ل�صناعي2ُّ

�لتجاري3ُّ

�ل�صياحي4ُّ
:

pIóMƒdG oá∏Ä°SCG
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. ، �الأمُن �الجتماعيُّ ، �الأمُن �القت�صاديُّ بّيِن �لمق�صوَد بكلٍّ مما ياأتي: �الأمُن �ل�صيا�صيُّ  -  1

ف�ّصْر كالًّ مما ياأتي:  -  2
. البدَّ من ت�صافِر جهوِد �لموؤ�ص�صاِت �لمختلفِة لتحقيِق �الأمِن �الجتماعيِّ  - �أ 

. يرتبُط تحقيُق �الأمِن �القت�صاديِّ بتحقيِق �الأمِن �ل�صيا�صيِّ و�الجتماعيِّ  - ب 
عّدْد �أهمَّ �ل�صيا�صاِت و�لبر�مِج �لتي �نتهَجها �الأردنُّ لمحاربِة �لفقِر، و�لحدِّ مَن �لبطالِة   - جـ 

. من �أجِل تحقيِق �أمِنِه �القت�صاديِّ
ما �أثُر �ختفاِء مقّوماِت �الأمِن �الجتماعيِّ في �أفر�ِد �لمجتمِع؟  -  3
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�سعيٌفجيٌّدممتاٌزمعياُر �لأد�ِء�لّرْقُم

�أعّدُد �أنو�َع  �الأمِن �لوطنيِّ �الأردنيِّ �ل�صامِل. 1
2 . �أبّيُن عنا�صَر �الأمِن �القت�صاديِّ
�أ�صتنتُج �أهميَة �الأمِن �ل�صامِل. 3
4. �أعّدُد عو�مَل تعزيِز �ال�صتقر�ِر �ل�صيا�صيِّ
5 . �أعّدُد مقوماِت �الأمِن �الجتماعيِّ
6. �أ�صتنتُج حلواًل لتحدياِت �الأمِن �لوطنيِّ
ــُح دوَر موؤ�ص�صــاِت �لمجتمــِع فــي تحقيــِق �الأمِن 7 �أو�صّ

. �الجتماعيِّ
�أبّيُن �أهمَّ �ل�صيا�صاِت �لتي �تخَذها �الأردنُّ في �لحفاِظ على 8

. �أمِنِه �القت�صاديِّ
�لوطنيِّ 9 �الأمِن  تر�صيِخ  في  �لها�صميِة  �لقيادِة  دوَر  �أقّدُر 

بمجاالِتِه كافًة.

 t»JG qòdG oËƒ≤ sàdG

�إ�سارِة )×( في �لمكاِن �لّذي  قيِّْم نف�َسَك ذ�تيًّا وفَق �لجدوِل �لآتي، بو�سِع  بعَد �لنتهاِء مْن در��سِة �لوحدِة، 
ينا�سُب درجَة �أد�ِئَك. 
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