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الفصل األول

جامعة البترا
 .1نشأة الجامعة وتطورها
ت�أ�س�ست جامعة البرتا عام  1991با�سم جامعة
البنات الأهلية ،ثم حتولت عام � 1999إلى جامعة
للإناث والذكور ،حملت ا�سم �إحدى عجائب الدنيا
ال�سبع اجلديدة « البرتا» ،الواقعة جنوب الأردن.

تقع جامعة البرتا على م�سافة قريبة من مركز مدينة
عمان ( 7كلم من الدوار ال�سابع) ،وهي جامعة
معتمدة اعتماد ًا عام ًا وخا�ص ًا من وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي ،وهي ع�ضو يف احتاد اجلامعات
العربية ،واالحتاد الدويل للجامعات ،واحتاد جامعات
العامل الإ�سالمي ،كما �أنها ع�ضو يف رابطة اجلامعات
الإ�سالمية ،ورابطة امل�ؤ�س�سات العربية اخلا�صة
للتعليم العايل.
متكنت اجلامعة من �إثبات جدارتها العلمية
والأكادميية والإدارية املتميزة ،وجتاوزت طاقتها
اال�ستيعابية �سبعة �آالف طالب .وتطبق اجلامعة
نظام ال�ساعات املعتمدة ،والدرا�سة فيها باالنتظام،
يح�صل الطالب فيها على درجة البكالوريو�س
�أو املاج�ستري يف نهاية الدرا�سة .وتت�سم الربامج
الدرا�سية يف اجلامعة بالتنوع ،واالهتمام بامل�شاريع
البحثية ،مع ربط التعليم بامليادين العملية.

لقد خطت جامعة البرتا يف م�سريتها خطوات هامة،
مل حتظ بها �أي من اجلامعات اخلا�صة داخل الأردن
وخارجه ،الأمر الذي جعلها تتبو�أ ا�سم ًا �شاخم ًا بني
القطاعات التعليمية ،حتى غدت معلم ًا را�سخ ًا يف
م�سرية التعليم العايل اجلامعي ،يتباهى به طلبتها،
وخريجوها ،وكوادرها الأكادميية ،والإدارية.
وهذه القفزات التي اتخذتها البرتا ،قد مكنتها
يف �أن ت�صنع  -خالل وقت ق�صري جد ًا  -ق�ص�ص
جناح ال تفخر بها اجلامعة فح�سب ،بل تتعداها
ليفاخر بها الوطن ،فمن جناح ٍ �إلى جناح ،تعلو
البرتا يف مراكزها التعليمية والت�صنيفية ،وتتوالى
اجلوائز التقديرية ،وبراءات االخرتاع ،التي يح�صل
عليها خريجوها ومدر�سوها عاما بعد عام ،وتتزايد
اخلدمات املختلفة التي تقدمها للمجتمع املحلي� .أما
ق�ص�ص جناح خريجيها ،فتكتب  -بحروف من نور -
ما و�صلت �إليه من م�ستوى علمي رفيع ،ونظام تعليمي
يف �أعلى امل�ستويات ،كان له القول الف�صل يف بروز تلك
النجاحات خلريجيها الأكفياء.
تق�ص
�إنّ الربامج الأكادميية يف جامعة البرتا هي نتاج ِ
علمي دقيق الحتياجات املجتمع املحلي والإقليمي،
وتعمل على �صياغة قدرات الفرد ،و�إثراء مهاراته،
وتهيئته ل�سوق العمل املحلي والإقليمي ،وبالتايل تعمل
على �سد احتياجات املجتمع من الكوادر املُدربة يف �شتى
املجاالت التي يحتاج �إليها ،وذلك �إميانا من اجلامعة
بدورها احليوي يف �إثراء م�سرية التعليم العايل
يف البالد ،وجت�سيدا على �أر�ض الواقع للتوجيهات
النيرّ ة لدولة رئي�سها الأ�ستاذ الدكتور عدنان بدران،
يف �ضرورة الرتكيز على جودة املخرجات .ونحن يف
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جامعة البرتا نعتز �أميا اعتزاز بهذا ال�شوط الذي
قطعته ،فقد �شقت جامعة البرتا طريقها بخطى
واثقة ميمونة ،لتحتل مكانتها املرموقة ،وموقعها الذي
يليق بها كواحدة من امل�ؤ�س�سات التعليمية والأكادميية
والبحثية املتميزة �أردنيا وعربيا وعامليا ،فحازت
ح�سب التقييم العاملي للجامعات Webometrics
على املرتبة الأولى على م�ستوى اجلامعات اخلا�صة
الأردنية ،وذلك على امتداد ثالث �سنوات متتالية.

�إن التعليم العايل يف مملكتنا احلبيبة ي�شهد طفرة
كمية ونوعية� ،ضاعفت من التحديات التي تواجه
اجلامعات ،مما حدا بها �إلى البدء بربامج �شاملة
للتطوير والتحديث ،برعاية كرمية من قائد البالد
ومبا ي�ضمن لها القدرة على مواجهة التحديات،
وجتاوز ال�صعوبات .لذا تبنت جامعة البرتا ق�ضية
�ضمان اجلودة كق�ضية �إ�سرتاتيجية ،واعتمدت
معايري االعتماد املحلي والدويل ك�أحد �أهم �أهدافها
الإ�سرتاتيجية ،وقد توجت نتاج جهودها بح�صولها
على �شهادة الآيزو الدولية ISO 9001: 2008
بعد قيامها بتطبيق وحتقيق متطلبات نظام
اجلودة القيا�سي.
ونحن يف جامعة البرتا ن�ؤمن �إميانا را�سخا بالدور
الكبري املطلوب منا يف خدمة املجتمع ،ومتكني �أفراده
وجماعاته وم�ؤ�س�ساته وهيئاته من حتقيق �أق�صى
ا�ستفادة ممكنة من اخلدمات املختلفة التي تقدمها
اجلامعة ،بو�سائل و�أ�ساليب متنوعة تتنا�سب مع ظروف
فئاته ،وحاجاتها الفعلية .لذا كانت جامعتنا ال�سباقة
يف هذا امل�ضمار.
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�إن عاملنا املعا�صر ي�شهد اليوم اهتمام ًا متزايد ًا
بقيام اجلامعات بر�سالة اخلدمة العامة ،يف الوقت
الذي حتاول فيه خمتلف املجتمعات الإن�سانية �صنع
اال�ستجابة ال�صحيحة لتحديات الع�صر ،وحل
امل�شكالت التي تواجهها وتواجه العامل كله ،وحتقيق
التنمية احل�ضارية ال�شاملة فيها.
ونحن يف جامعة البرتا ن�ؤمن �أن خدمة املجتمع لي�ست
ك�سب ًا للمجتمع فقط ،بل هي منفعة متبادلة بني اجلامعة
واملجتمع .وتتجلى الفائدة التي تعود على اجلامعة
وطالبها من هذا الن�شاط بالتدريب على مهارات
العمل اجلماعي والقيادة واالت�صال ،كما ت�ساهم يف
فهم الطالب الحتياجات جمتمعه والتعاي�ش معه ،وترفع
ح�س امل�س�ؤولية واملواطنة لديه ،وتنمي ح�س العمل
التطوعي عنده ،وهذا ي�ستمر بعد التخرج ،كما ت�ؤثر
�إيجابيا على حت�صيله الأكادميي وم�ستقبله الوظيفي،
بالإ�ضافة �إلى ذلك فهي تنمي لدى الطالب القدرة على
امل�شاركة والإ�سهام يف بناء املجتمع وحل م�شكالته،
كما تنمي لديه الرغبة اجلادة يف البحث عن املعرفة،
وحتدى الواقع ،وا�ستمرار امل�ستقبل ،يف �إطار منهج
علمي دقيق ،يراعى الظروف االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية للمجتمع .وال نن�سى يف هذا املجال القيم
الإ�سالمية الفا�ضلة ،التي حتث على التعاون والتكافل،
وت�أ�صيل قيمة العمل التطوعي ،والثواب العظيم
للمتطوع .وبهذا ت�صل اجلامعة باملجتمع �إلى الرقى
والتقدم عن طريق ربطها باحتياجات قطاعات الإنتاج
واخلدمات ،الأمر الذي يجعل املجتمع دائم االزدهار
ومواكبا لتطورات الع�صر.

وجلميع الأ�سباب التي وردت ،وحتقيقا لدور اجلامعة
يف خدمة املجتمع ،نورد �أمثلة لإ�سهامات جامعة البرتا
يف خدمة املجتمع املحلي ،نوردها على �سبيل املثال ال
احل�صر ،ومنها:
•�إن�شاء مركز للتعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع،
يقدم دورات تدريبية لأفراد املجتمع ،يف �شتى
املجاالت املعرفية املطلوبة ل�سوق العمل.

قرابة الألف طالب وطالبة من  21مدر�سة
ثانوية ،ومكنتهم من �إجراء التجارب املعملية
املقررة يف مقررات الكيمياء ،مما �أدى �إلى رفع
م�ستوى الفهم يف املادة العلمية لدى طلبة تلك
املدار�س.

•�إن�شاء مكتب لت�صديق ال�شهادات ،ومركز خلدمة
العلم ،داخل اجلامعة لت�سهيل املعامالت على
�سكان املناطق القريبة من اجلامعة.
•�إعادة ت�أهيل مبنى ومرافق مدر�سة احل�سنية
الأ�سا�سية للبنني ،بعد �أن مل�ست اجلامعة ق�صورا
يف البنيان والتجهيزات ،مما كان ي�شكل عقبة يف
التعلم لدى طالب املدر�سة.
•تنظيم حمالت خريية �سنوية ،من خالل نادي
اجلامعة واجلمعيات الطالبية ،جلمع التربعات
املادية والعينية ،وتوزيعها على املحتاجني يف
�شتى مناطق اململكة ،خالل �شهر رم�ضان ،ومع
بداية املو�سم ال�شتوي ،ويح�ضرنا يف هذا البند
ما قام به طلبتنا الأعزاء  -وبدعم من �إدارة
اجلامعة -بت�سيري �شاحنة كبرية ،جمهزة بامل�ؤن
وامل�ساعدات العينية لإخواننا يف غزة� ،إبان
احلرب الإ�سرائيلية الغا�شمة عليها.
•تنظيم زيارات لطلبة املدار�س احلكومية
الثانوية ملختربات اجلامعة ،و�إجراء التجارب
املعملية املقررة يف مناهجهم الدرا�سية ،لتدعيم
العملية التعليمية ،يف ظل غياب تلك املختربات
�أو التجهيزات يف مدار�سهم ،ون�سوق هنا على
�سبيل املثال الن�شاط الذي نفذه ق�سم الكيمياء
يف اجلامعة بالتعاون مع مبادرة “مدر�ستي”
يف الف�صل الثاين من العام الدرا�سي
 ،2011/2010حيث ا�ستقبلت اجلامعة

•دعوة �ضيوف من املجتمع للقاء �أ�ساتذة وطلبة
اجلامعة ،وتبادل احلوار يف �شتى امليادين ،وذلك
من خالل �أن�شطة “جلنة حوار البرتا” ،ومن خالل
امل�ؤمترات والندوات وور�ش العمل التي تنظمها
اجلهات يف اجلامعة كافة.
•�إقامة عمادة �ش�ؤون الطلبة يف اجلامعة مل�سابقات
ثقافية ومباريات ريا�ضية و�أن�شطة فنية
المنهجية ،ودعوة املدار�س للم�شاركة والتناف�س،
وتقدير امل�شاركني يف الأن�شطة وتكرميهم ،حلث
املدار�س واجلامعات على التجاوب ،مبا يعود
بالفائدة على طلبتها.
•تنظيم زيارات ميدانية ورحالت علمية لطلبة
اجلامعة ،يف عدد من امل�ساقات الدرا�سية ،لكثري
من م�ؤ�س�سات املجتمع ،للتعرف عليها ،وتلم�س ما
تواجهه من م�شاكل ،للعمل على دعمها وامل�شاركة
يف حلها ،فجامعة البرتا ت�سعى با�ستمرار لإيجاد
�شراكة حقيقية بينها ،وبني م�ؤ�س�سات املجتمع
ملنفعة الطرفني.
•التعاون مع م�صانع الدواء الوطنية ،وم�ؤ�س�سات
الغذاء والدواء ،وامل�ؤ�س�سات ال�صناعية ،يف حل
9

امل�شكالت العلمية التي تواجهها ،من خالل
ت�سخري خمتربات البحث العلمي يف كلية
ال�صيدلة والعلوم الطبية خلدمة تلك امل�ؤ�س�سات،
كجزء من عملها ،واال�ستفادة من خربة �أ�ساتذة
الكلية يف هذا امل�ضمار ،وتوجيهها لق�ضايا تتعلق
باملجتمع املحلي.
•افتتاح مركز للطفولة املبكرة يف ق�سم العلوم
الرتبوية يف اجلامعة ،ي�ستقبل �أطفال املدار�س،
ويقوم بتقدمي برنامج تربوي تعليمي متكامل لهم.
�إننا ال نقول �أننا حققنا التوا�صل مع املجتمع على
ال�شكل الأمثل الذي ن�سعى �إلى حتقيقه� ،إال �أننا

عازمون على امل�ضي قدما يف هذا الطريق ،وا�ستثمار
قدراتنا من �أجل التفاعل ب�شكل �إيجابي مع تطلعات
املجتمع ،ومعاونته فيما يواجهه من حتديات ،وما
يقف يف طريقه من م�شكالت ومعوقات ،فاملجتمع هو
املخزون الذي يرفد اجلامعة ب�شريا وماديا ومعنويا،
وكلما ا�ستطاعت اجلامعة �أن تعزز من ح�ضورها يف
املجتمع ،وتعزز من عالقتها به ،كان املجتمع �أكرث
ا�ستعدادا لأن يقدم لها كل الدعم املطلوب لـت�أدية
دورها العلمي والرتبوي.

رئي�س اجلامعة ي�ستلم �شهادة الآيزو
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 .2رؤية جامعة البترا ورسالتها وقيمها
م:
القِ َي ُ

الرؤية:

ت�سعى جامعة البرتا لأن تكون اخليار الأف�ضل للعلماء
واملتعلمني يف الأردن واملنطقة.
الرسالة:

�أن نقوم بدور حيوي يف تطوير �أمتنا ،وذلك عن
طريق خلق املعرفة والتكنولوجيا ون�شرهما ،و�إعداد
اخلريجني القادرين على امل�ساهمة الإيجابية يف خدمة
جمتمعهم .وتوفري بيئة علمية ،وثقافية ،واجتماعية،
كفيلة بتطوير فر�ص البحث العلمي ،وتنمية مهارات
منت�سبينا ،وتعزيز دورنا يف خدمة املجتمع ،و�إعداد
خريج قادر على التعلم ،والتفكري النقدي ،والإبداعي،
والتناف�س يف �سوق العمل.

 املعرفة من �أجل املعرفة. الفر�ص املت�ساوية يف التعلم والتميز. احرتام الر�أي الآخر. طلب العلم من املهد �إلى اللحد. احرتام التنوع. التعاون والعمل بروح الفريق. تثمني الإبداع والإجناز. الدفاع عن احلرية الفكرية. االلتزام بالعدالة االجتماعية وامل�س�ؤولية االجتماعية. -التفاين يف القيادة واخل�ضوع للمحا�سبة.

احتفال اجلامعة مبرور  20عاما على ت�أ�سي�سها

من �أن�شطة اجلاليات العربية يف اجلامعة
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 .3محطات مضيئة في مسيرة جامعة البترا
�أوال2013 :

متوز2013/

فازت جامعة البرتا بدرع وجائزة اجلامعة اخلالية من العنف ،وذلك خالل انعقاد امل�ؤمتر
الوطني الثالث ،بعنوان «العنف يف اجلامعات الأردنية �أ�سباب وحلول « برعاية الأ�ستاذ
الدكتور عدنان بدران ،حيث �أعلن رئي�س اللجنة العليا املنظمة للم�ؤمتر رئي�س جمعية الفكر
والثقافة الدكتور حممد ن�صار نتائج مراقبة ور�صد اجلامعات الأردنية اخلالية من العنف،
حيث ح�صلت جامعة البرتا على جائزة اجلامعة اخلالية من العنف ،تقدير ًا جلهودها يف
املحافظة على بيئتها خالية من العنف اجلامعي.
حقق طلبة من كلية تكنولوجيا املعلومات يف جامعة البرتا فوزا كبريا مبعر�ض� أعمال
الطلبة  ، ITSAF 2013والذي �أقيم على هام�ش م�ؤمتر “تطبيقات تكنولوجيا املعلومات
يف تطوير الطاقة املتجددة  ”IT-DREPS 2013يف فندق املرييديان ،بتاريخ 31-
 2013/5/ 29حيث ح�صلوا على املركز الأول عن م�شروع “�أبو ال ُعريف”� ،ضمن 49
م�شروعا تقدمت للم�سابقة ،التي �شاركت فيها   17جامعة عربية وحملية.

2013/5/31

2013/3/7
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وقد �أبدت جلنة التحكيم التي يرت�أ�سها د� .أجمد هديب من اجلامعة الأردنية �إعجابها
بفكرة امل�شروع ،والذي يعتمد على تطبيقات �أنظمة احلماية ،التي يتم من خاللها الو�صول
�إلى الأ�شخا�ص املطلوبني �أو املفقودين يف الأماكن العامة والتجارية ،وحتديد �أماكنهم من
خالل كامريات املراقبة ،وذلك با�ستخدام تكنولوجيا)Object Recognition(  :
وتكنولوجيا ( )Video Trackingاللتني يتم من خاللهما تعريف النظام بال�شخ�ص
املطلوب �أو املفقود ،و�إمكانية متابعته وحتديد مكانه للجهة املعنية .وقد �أ�شرف على طلبة
امل�شروع كل من :الأ�ستاذ الدكتور غ�سان عي�سى عميد الكلية ،والدكتور �أحمد �شبيطة رئي�س
ق�سم هند�سة الربجميات ،والأ�ستاذ عبد الكرمي البنا ،والأ�ستاذ ب�شار بدران م�شرف مركز
الإبداع والتطوير ،علما ب�أن فريق امل�شروع يتكون من الطلبة :نبيل ال�شايب ،وجميل �أبو
�شحادة ،وم�صطفى بعاقيل ،و�سيف الأيوب ،و�آن عماد.
مت اعتماد جامعة البرتا (الوحيدة بني اجلامعات اخلا�صة) ،بالإ�ضافة �إلى ثماين جامعات
ر�سمية �أردنية من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلمهورية العراقية ،لغر�ض
حتديد اجلامعات الر�صينة امل�سموح بالدرا�سة فيها للطلبة العراقيني ،الدار�سني �ضمن
الربامج املمولة من قبل الدولة العراقية (جزئي ًا �أو كليا) وذلك اعتبار ًا من العام الدرا�سي
 ،2014/2013ووفقا لدليل اجلامعات الر�صينة العربية والأجنبية املعتمدة من قبل
دائرة البعثات والعالقات الثقافية ،ونتيجة للتقييمات الدورية للربامج التي تقدمها
اجلامعات العربية ،ومتابعة مدى حتقيقها ملتطلبات نظام اجلودة ومعايريه ،واملعتمد لدى
الوزارة.

ح�صل فريق مركز الإبداع والتطوير التكنولوجي يف كلية تكنولوجيا املعلومات على املركز
الثاين لفئة امل�شاريع احلرة ،يف بطولة اجلامعات للروبوت ،التي نظمت يف اجلامعة
الأردنية ،برعاية �سمو الأمري حمزة بن احل�سني وبالتعاون مع اجلمعية العربية للروبوت،
و ( ،)IEEEومركز امللك عبد اهلل الثاين للت�صميم والتطوير (كادبي)،ومب�شاركة 65
فريقا من  13جامعة .وقد فازت جامعة البرتا عن م�شروع:
2013/3/5

Smart Autonomous Robotic Vehicle Based on
Augmented Reality
وهو عبارة عن مركبة �آلية ذاتية التحكم ،ت�ستطيع الو�صول �إلى �أي نقطة� ،أو �إلى عدة
نقاط على الأر�ض ب�شكل ذاتي ،دون �أي تدخل من الإن�سان .وقد �أ�شرف على امل�شروع الفائز
الأ�ستاذ الدكتور غ�سان عي�سى ،عميد كلية تكنولوجيا املعلومات ،ومت تنفيذه من قبل الأ�ستاذ
عبد الكرمي البنا ،والأ�ستاذ ب�شار بدران ،والطالب �أحمد الدليمي ،والطالب معتز ال�سالل.
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ثانيا2012 :
ح�صل الأ�ستاذ الدكتور ناجي معال على جائزة �شبكة مفكري �أوروبا وحو�ض البحر
املتو�سط للتميز ل�سنة Emerald Literati Network Award« ،2012
 ”For Excellence 2012عن بحث يف جمال الت�سويق امل�صريف ،وقد ن�شر
البحث يف جملة �أوروبا والبحر املتو�سط للأعمال ،املجلد ( ،)6العدد ( .2011 ،)2وقد
2012/10/11
جاء ترتيب البحث الثاين بني �أف�ضل ثالثة بحوث علمية مت اختيارها من كافة البحوث
املن�شورة يف منظومة املجالت العلمية العاملية ،املحكمة يف دول �أوروبا وحو�ض البحر
الأبي�ض املتو�سط خالل عام  ،2011وقد �أ�شار املقومون �إلى �أن البحث كان العمل الأروع
بني الأعمال البحثية املقدمة للمجلة خالل عام .2011
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2012/9/9

لأول مرة طالب من كلية تكنولوجيا املعلومات يف جامعة البرتا يح�ضر اجتماع �سفراء
Googleيف م�صر ويحكي جتربته .فقد قام الطالب عبد الرحمن م�سعود من كلية
تكنولوجيا املعلومات يف جامعة البرتا باال�شرتاك يف م�سابقة  Googleالختيار �سفرائها
يف اجلامعات الأردنية ،وبعد مناف�سة كبرية ،مت اختياره لكي يكون ممثل جامعة البرتا،
بالإ�ضافة �إلى  25ممثال من اجلامعات الأردنية .و�شارك يف هذا اللقاء كثري من الدول
العربية منها :م�صر ،والأردن ،وفل�سطني ،وال�سعودية ،ولبنان ،واليمن ،والإمارات،
واجلزائر ،واملغرب ،وتون�س.

2012/8/14

جنح العب املنتخب والزميل يف جامعة البرتا يو�سف �أبو �شريخ بخطف امليدالية الذهبية
يف بطولة غرب �آ�سيا للو�شو كنغ فو ،املقامة يف �إيران ،بعد �أن تغلب بال�ضربة القا�ضية على
مناف�سة الإيراين يف النهائي .ذهبية �أبو �شريخ و�ضعت منتخبنا يف املركز الثاين ،من بني
 8منتخبات �شاركت يف البطولة.

2012/8/12

للمرة الثانية على التوايل حت�صل كلية العلوم الإدارية واملالية يف جامعة البرتا على املرتبة
الأولى يف امل�سابقة العاملية لأف�ضل موقع �إلكرتوين لكليات الإدارة والأعمال بني اجلامعات
الأردنية ،كما ح�صلت على املرتبة الثانية بني جميع اجلامعات يف الدول العربية ،واملرتبة
 514على م�ستوى جامعات العامل .واجلدير بالذكر ب�أن كلية العلوم الإدارية واملالية يف
جامعة البرتا بد�أت م�شاركتها يف هذه امل�سابقة م�ؤخرا فقط ،والتي يقوم ب�إدارتها وتقييمها
موقع ويبومرتك�س العاملي.

جامعة البرتا حتت�ضن م�ؤمتر تيديك�س العاملي للعام  2012بتنظيم من كلية تكنولوجيا
املعلومات ،حتت عنوان ” . “The Art of Technologyوامل�ؤمتر يهدف �إلى
خلق وعي لدى ال�شباب يف التقنيات احلديثة .وكانت القمة التي عقدت يف الدوحة للمرة
الأولى ،يف �أبريل من عام  2011قد �شارك فيها الطالب م�صعب عبد الكرمي� أبو اخلري،
من جامعة البرتا  /كلية تكنولوجيا املعلومات .واجتمع فيها� أكرث من  700وفد� ،شاركوا
2012 /7/ 14
يف ور�شات العمل ،وامل�شاريع التعاونية ،وجل�سات الع�صف الذهني الإقليمية والعاملية،
وجل�سات النقا�ش ،وغريها من الأن�شطة اخلا�صة التي �أقيمت خالل �أيام القمة  .والطالب
م�صعب من الطلبة الفاعلني يف هذا امل�ؤمتر ،حيث �أنه يعترب �سفري معر�ض  TEDxيف
م�ؤمتر البحر امليت ،و�سفري معر�ض  TEDxلل�شباب� ،إ�ضافة �إلى �أنه يحمل ترخي�ص ًا
لإقامة املعر�ض يف جامعة البرتا TEDx Petra University

2012/7

جامعة البرتا توا�صل حمافظتها على ال�صدارة بني اجلامعات الأردنية اخلا�صة ،وعلى
املرتبة الرابعة على جميع اجلامعات الأردنية (من �أ�صل  36جامعة مت ت�صنيفها)� ،ضمن
التقييم العاملي للمواقع الإلكرتونية للجامعات العاملية “ويبومرتيك�س” ،وذلك للن�صف
الثاين من عام .2012

2012/7/9

تو�صل العامل واملخرتع الأردين الدكتور ماهر املنا�صرة ،ع�ضو هيئة التدري�س يف جامعة
البرتا� ،إلى اخرتاع مادة �إ�سمنتية جديدة ،مبوا�صفات عاملية عالية اجلودة ،تُع ّد ثورة
يف عامل البناء والإن�شاءات ،وتقلب املفاهيم املعروفة حاليا واملتعلقة بنظريات �صناعة
الإ�سمنت ومعادالته .ويف هذا ال�سياق ،منحت امل�ؤ�س�سة التوثيقية الوطنية الدكتور
املنا�صرة� ،شهادة لقب عامل ،ودرع العطاء والإبداع ،تكرميا له على هذا االخرتاع الذي
�أطلق عليه ا�سم “�إ�سمنت البحر” ،و�سجله كرباءة اخرتاع لدى وزارة االقت�صاد والتجارة
يف اجلمهورية اللبنانية.

حزيران2012/

مت اختيار جامعة البرتا الأردنية من بني  30جامعة عاملية للم�شاركة يف م�ؤمتر
“ ،”Rio 20+وهو م�ؤمتر دويل حول التنمية امل�ستدامة ،يعقد يف مدينة ريو دي جانريو/
الربازيل ،وتنظمه هيئة الأمم املتحدة مب�شاركة  30جامعة عاملية .حيث متت مناق�شة 12
حمورا تنمويا خالله ،بهدف اخلروج ب�أفكار خالقة وجديدة ،ملعاجلة امل�شاكل التي تواجه
التنمية امل�ستدامة .وتكمن �أهمية امل�ؤمتر يف م�شاركة �ألفي �شخ�ص يف كل جل�سة ،ميثلون
خمتلف القطاعات العامة واخلا�صة ،بالإ�ضافة �إلى املنظمات غري احلكومية ،وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين .وي�صدر امل�ؤمتر عادة يف النهاية تو�صيات ترفع مبا�شرة �إلى ر�ؤ�ساء
احلكومات والدول ملناق�شتها وتطبيقها .ومن اجلدير بالذكر �أن دولة الأ�ستاذ الدكتور
عدنان بدران رئي�س جامعة البرتا ،هو الذي �أطلق املحور الرئي�سي للحوار.
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2012/5/3

ح�صلت جامعة البرتا على املركز الثالث على م�ستوى اململكة يف م�سابقة ميكرو�سوفت لك�أ�س
الإبداع  ،2012يف حفل �أقيم على م�سرح مركز احل�سني الثقايف ،حتت رعاية جاللة امللكة
رانيا العبد اهلل .وفكرة امل�شروع  Tag Techللطالبني� :آية ب�سام ،وجمدي حممد ،تدور
حول كتاب تفاعلي للأطفال مبيزات متقدمة ،توفر جتربة تعليمية غنية وممتعة لتالميذ
مرحلة الدرا�سة االبتدائية .ويذكر �أن جامعة البرتا �شاركت بثالثة م�شاريع و�صلت �إلى
النهائيات� ،ضمن الفرق ال�سبعة التي ت�أهلت للنهائيات ،مب�شاركة  650طالب ًا من خمتلف
اجلامعات الأردنية.

2012/1/29

ح�صلت جامعة البرتا على املرتبة الأولى بني اجلامعات الأردنية اخلا�صة� ،ضمن التقييم
العاملي للمواقع الإلكرتونية للجامعات العاملية “ويبومرتيك�س” ،وعلى املرتبة الرابعة على
جميع اجلامعات الأردنية (من �أ�صل  36جامعة مت ت�صنيفها) .ويعترب”ويبومرتيك�س”
ت�صنيفا عامليا متخ�ص�صا مبواقع اجلامعات يف خمتلف الدول ،ويعمل على تقييم �أداء
اجلامعات عرب ما يتم ن�شره يف مواقعها الإلكرتونية .وي�صدر هذا الت�صنيف عن خمترب
املقايي�س الإلكرتونية ،التابع للمجل�س القومي للبحوث الإ�سبانية ،الذي يعد �أكرب هيئة عامة
للبحوث يف �إ�سبانيا.

2012/1/16

ح�صل الدكتور خالد احليا�صات ،من ق�سم �إدارة الأعمال يف اجلامعة ،على جائزة �أف�ضل
�ستة بحوث من �أ�صل ( )130بحث ًا ،قدمت يف «امل�ؤمتر العاملي الثاين للت�سويق الإ�سالمي»،
الذي عقد يف �أبو ظبي يف �شهر كانون الثاين 2012/عن بحث بعنوان� :أثر �أخالقيات العمل
الإ�سالمية يف العدالة التنظيمية لدى امل�ؤ�س�سات ال�صحفية الأردنية”.

ثالثا2011 :
�شاركت جامعة البرتا  /كلية تكنولوجيا املعلومات� ،ضمن  16فريقا ميثلون عددا من
اجلامعات الأردنية ،يف م�سابقة “ ”Hack Uوالتي �أقيمت يف جامعة الأمرية �سمية للعلوم
والتكنولوجيا ،بتنظيم من �شركة  Yahooالعاملية .وتكمن فكرة هذه امل�سابقة يف �إعطاء
2011/11/12
فرتة مدتها � 24ساعة لعمل تطبيق معني يحتوي على فكرة مميزة .وقد �شارك يف امل�سابقة
فريق  CGCمن جامعة البرتا ،واملكون من :علي دكلة ،ويزن �أبو حميدة ،وخالد املعايعة،
ويو�سف �سعافني ،وقد حاز فريق جامعة البرتا على املركز الثالث يف امل�سابقة.

2011/9/25

2011/8/9

حازت جامعة البرتا على ثالث جوائز عاملية من “امل�ؤمتر العاملي للتعليم  -2011جوائز
�آ�سيا” ،الذي انعقد يف دبي ،مب�شاركة ما يقارب  100دولة �آ�سيوية وغري �آ�سيوية؛ منها
الواليات املتحدة وبريطانيا و�أ�سرتاليا ،ويهتم بدرا�سة وتقييم واقع التعليم العايل يف العامل
من خالل �شبكة من الباحثني املخت�صني يف هذا املجال ،وهذه اجلوائز هي:
 - 1جائزة “الإ�سهام املتميز يف التعليم” :ومتنح للم�ؤ�س�سات التعليمية التي تقدم
�إ�سهامات هامة ورائدة يف جمال التعليم ،وتعترب مثال يحتذى به يف االبتكار وبناء
�أجيال امل�ستقبل.
 - 2جائزة “�أف�ضل كلية �صيدلة” :علما ب�أنه من بني كليات اجلامعات العاملية ح�صلت
كليتان فقط يف الأردن على جائزة التميز ،وهي كلية ال�صيدلة يف جامعة البرتا،
وكلية �إدارة الأعمال يف اجلامعة الأردنية .وقد متيزت كلية ال�صيدلة يف جامعة البرتا
بكادرها التدري�سي الذي ي�ضم �ستة �أ�ساتذة برتبة بروف�سور ،وب�أبحاثها العلمية فهي
كلية نا�شطة يف العديد من امل�ؤمترات الدولية ويف البحث العلمي.
 - 3جائزة “�أف�ضل �أ�ستاذ يف تكنولوجيا املعلومات” :وقد منحها امل�ؤمتر لعميد كلية
تكنولوجيا املعلومات يف البرتا ،الدكتور غ�سان عي�سى.
ح�صلت الدكتورة ميادة احليايل من جامعة البرتا  /كلية العمارة والت�صميم ،على جائزة
�أف�ضل بحث مقدم يف جمال الت�صاميم املعمارية ال�صديقة للبيئة� ،ضمن فعاليات “امل�ؤمتر
العاملي ال�ساد�س للطاقة اخل�ضراء” ،والذي عقد يف تركيا يف جامعة الأنا�ضول .والبحث
بعنوان“ :اال�ستخدام الأمثل للموارد واملواد امل�ستدامة ،لت�صميم الفراغات الداخلية يف
الأردن” .وبلغ عدد البحوث امل�شاركة 127بحثا قدم �أ�صحابها من  43دولة.
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حقق فريق �أوي�سي�س املركز الثالث عاملي ًا يف م�سابقة مايكرو�سوفت  -ك�أ�س التخيل،
والتي اختتمت فعالياتها يف نيويورك بتاريخ  .2011/7/14ومثل الفريق ثالث
جامعات �أردنية �شملت جامعة البرتا (الطالب حممد عزام) وجامعة الأمرية �سمية،
واجلامعة الأملانية الأردنية .وقد ا�ستطاع الفريق الأردين مناف�سة � 350ألف طالب من
خمتلف دول العامل وبلوغ املرحلة النهائية ،التي �ضمت تناف�سا قو ًيا مع �أربعمائة طالب مبدع
من �سبعني دولة ،وا�ستطاع الأردن �أن يح�صل على املرتبة الثالثة فيها .وقد مت الإعالن عن
�أ�سماء الفرق الفائزة باملنح خالل �أعمال املنتدى االقت�صادي العاملي ،حيث قام ر�ؤ�ساء
تلك الفرق (ومنهم الطالب حممد عزام) باالجتماع مع بيل غيت�س للنقا�ش حول الفر�ص
املقدمة لل�شباب ،و�سيحظى فريق  Oasisبالتمويل والدعم والو�صول �إلى امل�صادر
املختلفة لإن�شاء م�شروعهم وحتقيق الفائدة من ابتكارهم على م�ستوى عاملي.

2011/6/13

متكنت جامعة البرتا من احل�صول على �شهادة الآيزو الدولية ISO 9001: 2008
بعد قيامها بتطبيق وحتقيق متطلبات نظام اجلودة القيا�سي ،من خالل �شركةTUV
Austria Hellasاملانحة ل�شهادة الآيزو الدولية مبختلف �أنواعها ،و�شركةISS
اال�ست�شارية ،وبعد �إثبات مقدرتها على توفري املتطلبات التنظيمية الالزمة لنظام �إدارة
اجلودة ،واملوا�صفات القيا�سية الدولية ،وتطبيقها يف اجلامعة.

2011/5/4

فوز فريق  The Guardiansاملكون من الطلبة � :آية ب�سام ،وم�صعب �أبو اخلري،
وجمدي �شلطف من كلية تكنولوجيا املعلومات باملركز الأول يف م�سابقة امل�شاريع البحثية
على م�ستوى اجلامعات الأردنية .وفكرة امل�شروع ،الذي يهدف حلماية الطفل من العنف
اخلارجي ،تتلخ�ص بتمكني �أهل الطفل من معرفة و�ضع طفلهم ال�صحي ،ومكان تواجده،
يف حال وجودهم خارج املنزل.

2011/4/7

متكن الدكتور ح�سني البهاديل من كلية تكنولوجيا املعلومات يف جامعة البرتا ،والدكتورة
علياء �صربي من جامعة العلوم التطبيقية ،من ابتكار لوغارثمية جديدة الكت�شاف امل�سار
الأف�ضل للرتا�سل عرب ال�شبكات الال�سلكية املبعرثة واملتحركة .وقد مت ن�شر البحث يف
املجلة الدولية الت�صاالت و�شبكات بيانات الأعمال ال�صادرة عن دار الن�شر العاملية
( )IGI-Globalيف بن�سلفانيا  -الواليات املتحدة الأمريكية .وي�سعى فريق العمل الآن
ال�ستقطاب �أحد امل�ساهمني من قطاع ال�صناعة ،لتطبيق وا�ستخدام اللوغاريثم اجلديد
يف اجليل القادم من معدات االت�صاالت الال�سلكية ،خ�صو�صا تلك امل�ستخدمة يف املناطق
عالية ال�ضو�ضاء ،والتي ت�ؤدي للت�شوي�ش وانقطاع التوا�صل بني �أطراف االت�صال ،كما
يح�صل مثال يف املناطق الع�سكرية واملطارات.

2011/4/6

ح�صول خريج جامعة البرتا  /كلية تكنولوجيا املعلومات ،ال�سيد �سليمان بطاط،
م�ؤ�س�س جمموعة  ،Azureوب�شكل منفرد ،على لقب “اخلبري الأكرث ن�شاط ًا
يف الأردن” ملجموعات �شركة مايكرو�سوفت .وقد مت اختيار ال�سيد بطاط بناء على اجلهود
التطوعية التي بذلها ،يف تدريب وتوعية العدد الكبري من طلبة اجلامعات ( 11جامعة)،
على ا�ستخدام تقنيات مايكرو�سوفت احلديثة.

2011/4/5

�شــارك فريق من طلبة كلــية تكنولوجيا املعلومات يف جامـعة الــبرتا مب�سابقة مايــكرو�سوفت
للإبداع واالبتكــار” “Imagine Cupوالذي ت�أهل فيه �إلى النهائيات .وقد ح�صلت
اجلامعة على املرتبة الأولى على م�ستوى اململكة عن م�شروع”“Guardian Angel
واملرتبة الرابعة عن م�شروع ” “I can, you canوقد �شارك يف امل�سابقة 31
م�شروع ًا من جميع اجلامعات الأردنية ،وقد ت�ضمن فريقا جامعة البرتا الطلبة� :آية ب�سام،
وم�صعب �أبو اخلري ،ويا�سر �صالح ،وجمدي �شلطف ،و�سارة عبود ،و�آالء �أبو العينني،
و�أ�سماء رم�ضان ،ومي�ساء اجلبايل.

2011/3/15

تربعت جامعة البرتا على املرتبة الأولى بني اجلامعات اخلا�صة الأردنية ،واملرتبة الثالثة
على الأردن بعد اجلامعة الأردنية وجامعة الريموك ،واملرتبة الع�شرين يف قائمة املائة
جامعة عربية ،وفق ًا للت�صنيف العاملي (ويبومرتك�س) ،للن�صف الأول من عام .2011
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 .4تخصصات ورسوم درجتي البكالوريوس والماجستير
للطلبة المستجدين (للعام الدراسي * )2014/2013
الكلية
اللغة العربية و�آدابها
اللغة العربية و�آدابها  /ماج�ستري
اللغة الإجنليزية و�آدابها
اللغة الإجنليزية  -الرتجمة
اللغة الإجنليزية  -الرتجمة  /ماج�ستري
اللغة الفرن�سية واللغة الإجنليزية و�آدابهما
معلم �صف
تربية الطفل
ال�صحافة والإعالم
ال�صحافة والإعالم  /ماج�ستري
الكيمياء
هند�سة العمارة
الت�صميم الداخلي
الت�صميم اجلرافيكي
�إدارة الأعمال
�إدارة الأعمال  /ماج�ستري
الت�سويق
الت�سويق  /ماج�ستري
نظم املعلومات الإدارية
الأعمال والتجارة الإلكرتونية
العلوم املالية وامل�صرفية
املحا�سبة
ال�صيدلة
التغذية ال�سريرية واحلميات
العلوم ال�صيدالنية  /ماج�ستري
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ال�ساعات معدل �سنوات
الدرا�سة
املعتمدة
كلية الآداب والعلوم
4
135
135
135
33
135
135
135
135

4
4
2
4
4
4
4

احلد الأدنى ملعدل
الثانوية العامة

ر�سوم
ال�ساعات

) %60علمي�/أدبي)
القبول بتقدير جيد
) %60علمي�/أدبي)
) %60علمي�/أدبي)
القبول بتقدير جيد
) %60علمي�/أدبي)
) %60علمي�/أدبي)
) %60علمي�/أدبي)
) %60علمي�/أدبي)
القبول بتقدير جيد
) %60علمي�/أدبي)

30
80
80
80
150
80
30
30
70
150
55

4
132
كلية العمارة والت�صميم
) %80علمي)
5
165
) %60علمي�/أدبي)
4
143
) %60علمي�/أدبي)
4
137
كلية العلوم الإدارية واملالية
) %60علمي�/أدبي)
4
132
القبول بتقدير جيد
) %60علمي�/أدبي)
4
132
القبول بتقدير جيد
) %60علمي�/أدبي)
4
132
) %60علمي�/أدبي)
4
132
) %60علمي�/أدبي)
4
132
) %60علمي�/أدبي)
4
132
كلية ال�صيدلة والعلوم الطبية
) %80علمي)
5
165
) %75علمي)
4
135
القبول بتقدير جيد
2
33

105
100
100
75
150
75
150
75
75
75
75
105
60
150

علم احلا�سوب
نظم املعلومات احلا�سوبية
�شبكات احلا�سوب
هند�سة الربجميات
احلقوق

كلية تكنولوجيا املعلومات
4
133
4
132
4
136
4
132
كلية احلقوق
4
141

) %60علمي)
) %60علمي)
) %60علمي)
) %60علمي)

75
75
75
85

) %70علمي�/أدبي)

60

* تعتمد ر�سوم ال�ساعات املذكورة يف اجلدول �أعاله ما مل يتم �إقرار ر�سوم جديدة .
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.5

خدمات مساندة للعملية التعليمية في البترا

أ -المواصالت:

تقدم جامعة البرتا خدمة النقل للطلبة والعاملني يف اجلامعة با�ستخدام �أ�سطول من احلافالت احلديثة ،واملجهزة
ب�شبكة الإنرتنت .ويتولى اجلهاز الفني �إجراء �أعمال ال�صيانة كافة التي تتطلبها �آليات اجلامعة .ويتم ت�سيري
رحالت خمتلفة من اجلامعة و�إليها يف �أوقات خمتلفة خالل �ساعات الدوام ،لتتنا�سب مع جداول الطلبة ومواعيد
حما�ضراتهم ،كما يلي:
�أو ًال :الربنامج ال�صباحي:
م�أدبا

اجلهة

عمان

الزرقاء

من املواقع �إلى اجلامعة

� 6:45صباح ًا
� 8:00صباح ًا
� 9:45صباح ًا

� 6:30صباح ًا

� 7:00صباح ًا

من اجلامعة �إلى املواقع

 12:30ظهر ًا
 2:15ظهر ًا
 4:10م�سا ًء

 12:30ظهر ًا
 4:10م�سا ًء

 2:15ظهر ًا
 4:10م�سا ًء

ثاني ًا :الدرا�سات امل�سائية:
عمان

الزرقاء

اجلهة
من املواقع �إلى اجلامعة

 3:00م�سا ًء

 2:45ظهر ًا

من اجلامعة �إلى املواقع

 7:10م�سا ًء

 7:10م�سا ًء

ب -المركز الصحي:

يقدم املركز ال�صحي خدمات الرعاية ال�صحية املتكاملة للطالب ،برعاية طاقم من ثالثة �أطباء من ذوي اخلربة
الطويلة ،وهيئة متري�ضية م�ؤهلة ،تتكون من ثالث ممر�ضات وممر�ض واحد ،وكذلك يوجد باملركز �صيدلية ت�شرف
عليها �صيدالنية م�ؤهلة ،وحتتوي على الأدوية ال�ضرورية كافة.
وتت�ضمن خدمات املركز الفح�ص الطبي والعالج ،وتقدمي الن�صح والإر�شاد ح�سب احلالة .وي�ضم املركز غرفتي مالحظة،
لإدخال احلاالت التي حتتاج �إلى مراقبة �أو متابعة حلني حتديد احتياجاتها الطبية .كذلك تتبع املركز �سيارة �إ�سعاف لنقل
املر�ضى �أو امل�صابني من داخل اجلامعة �إلى املركز ال�صحي ،ومن ثم �إلى امل�ست�شفيات املعتمدة �إذا لزم الأمر.
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ج -التأمين الصحي:

جميع طلبة اجلامعة مغطون بت�أمني �صحي ،يت�ضمن العالج املجاين داخل املركزال�صحي ،والعالج لدى الأخ�صائيني
يف عياداتهم �إذا ر�أى �أطباء املركز �أن احلالة بحاجة ال�ست�شارة �أخ�صائي ،وعندها يعطى الطلبة منوذج ًا ت�أميني ًا لهذا
الغر�ض .وميكن للطالب �أن يتلقى العالج للحاالت الطارئة يف غري �أوقات دوام اجلامعة ،وذلك من خالل طوارئ
امل�ست�شفيات املعتمدة لدى �شركة الت�أمني .ولالطالع على املزيد من املعلومات نو�صي بالعودة �إلى دليل الطالب.

�أ�سطول احلافالت يف اجلامعة
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 .6عمادة شؤون الطلبة
الرؤية:

ت�سعى عمادة �ش�ؤون الطلبة لتكون حا�ضنة البتكارات
الطلبة و�إبداعاتهم ،من �أجل بناء جيل من الطلبة
يتمتعون بال�صحة النف�سية واجل�سدية والعقلية.
الرسالة:

تقدمي اخلدمات الطالبية ،وتنفيذ الأن�شطة
الريا�ضية ،واالجتماعية ،والثقافية ،والفكرية،
والفنية ،والتطوعية ،التي تنمي الإبداع واالبتكار
واحلوار لدى الطلبة ،وتعزز انتماءهم لأمتهم ووطنهم،
وتوفري البيئة اجلامعية الداعمة وال�صحية والآمنة،
وتهيئة الطلبة ل�سوق العمل ،ومتابعة اخلريجني.
خدمات عمـادة شـــــؤون الطلبـة
وأنشطتها:
الخدمات الطالبية:

تقوم عمادة �ش�ؤون الطلبة بتحديد احتياجات الطلبة
من اخلدمات املختلفة وتلبيتها ،وت�شرف على عملية
�إجراء االنتخابات للجمعيات الطالبية ،وجمل�س احتاد
الطلبة ،واملنتديات الطالبية ،وتعزز دور الطلبة يف
العملية الفكرية وال�ش�ؤون العامة ،كما تتولى متابعة
مرافق الطعام وال�شراب يف اجلامعة للت�أكد من متطلبات
ال�صحة وال�سالمة العامة ،و�ضمان توفري البيئة ال�صحية
والداعمة والآمنة التي تطلق العنان لإبداعات الطلبة.
النشاط الثقافي واالجتماعي والفني:

فريق دبكة اجلامعة
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تتيح عمادة �ش�ؤون الطلبة الفر�صة �أمام الطلبة ملمار�سة
هواياتهم وتنميتها ،ورفع م�ستوى الوعي الثقايف لديهم،
و�إتاحة الفر�صة لهم للم�شاركة يف الفعاليات الثقافية
واالجتماعية والفنية .وتنظم العمادة االحتفاالت
واملهرجانات والندوات املختلفة ،لتنمية قدراتهم ومهاراتهم
يف الغناء والعزف والرق�ص الفلكلوري ،بالإ�ضافة �إلى
التخطيط لأعمال الطلبة التطوعية وتنفيذها .كما تقوم
العمادة مبتابعة طلبة منح التفوق الفني.
النشاط الرياضي:

ت�ساهم عمادة �ش�ؤون الطلبة يف رعاية املواهب
الريا�ضية لدى الطلبة و�صقلها ،خا�صة و�أن الريا�ضة
هي �إحدى طرق التوا�صل بني �شعوب العامل ،لأنها
ال تقت�صر على التدريب اجل�سمي فقط ،بل ت�شمل
التهذيب اخللقي واالجتماعي ،وتكوين ال�شخ�صية.
ويهتم الن�شاط الريا�ضي با�ستقطاب الطلبة من
اجلن�سني ،للم�شاركة يف الأن�شطة الريا�ضية اجلماعية
والفردية ،وعقد الدورات التدريبية ،وتنظيم البطوالت
الداخلية ،بالإ�ضافة �إلى ت�شكيل الفرق الريا�ضية
اجلامعية املختلفة.
ولهذه الغاية وفرت اجلامعة مبنى متعدد الأغرا�ض،
ي�شتمل على �صاالت للياقة البدنية ،وكرة ال�سلة ،وكرة
القدم ،والطائرة ،والري�شة ،وقاعات لتن�س الطاولة،
و�صالة لريا�ضة (الآيروبيك) .كما تقوم العمادة مبتابعة
طلبة منح التفوق الريا�ضي.
التأهيل الوظيفي:

تقوم عمادة �ش�ؤون الطلبة مب�ساعدة الطلبة يف
اال�ستعداد الوظيفي ،من خالل الربامج التدريبية
التي يقوم بها مكتب الت�أهيل الوظيفي � -صندوق امللك
عبداهلل الثاين للتنمية  -الذي يتولى الت�أهيل الوظيفي،
وتقدمي امل�شورة املهنية ،والتهيئة االجتماعية ،والعلمية،
والفكرية للطلبة ،يف جماالت مهارات االت�صال،
والتعامل مع الآخرين ،ف�ض ًال عن توفري فر�ص
التدريب والتوظيف خلريجي اجلامعة ،وتقوم العمادة
بالإ�شراف على نظام ت�شغيل الطلبة يف اجلامعة.

السكن الداخلي للطالبات:

توفر اجلامعة �سكن ًا داخلي ًا للطالبات ،ت�صل الطاقة
اال�ستيعابية فيه �إلى ) (148طالبة ،وي�ستقطب
طالبات من جن�سيات عربية خمتلفة .ويحتوي ال�سكن
على ) (134غرفة مفردة وثنائية ،جمهزة بو�سائل
التدفئة واملياه ال�ساخنة ،وقاعات للدرا�سة واملطالعة،
وقاعات مل�شاهدة التلفاز ،و�صاالت وقاعات للإنرتنت
مزودة ب�أجهزة الكمبيوتر ،وغرف للخدمات العامة،
حتتوي على الغ�ساالت والن�شافات الكهربائية لغ�سل
املالب�س وجتفيفها ،ومطابخ جمهزة ب�أفران غاز،
و�أفران ميكروويف ،وثالجات ،وخزائن ،وقاعة
ال�ستقبال ال�ضيوف .وتوفر اجلامعة خدمات النظافة
للمرافق والقاعات يومي ًا جمان ًا ،وخدمة �إ�سعاف
الطالبات يف احلاالت املر�ضية الطارئة.

وتطوير الربامج الأكادميية ،عن طريق التغذية
الراجعة من قبل اخلريجني ،الأمر الذي ميكن
اجلامعة من تطوير اخلطط الدرا�سية ،مبا يتوافق مع
متطلبات �سوق العمل.

مرافق وخدمات مساندة لعمادة شؤون
الطلبة

•الكافترييا الرئي�سية :تقدم كافترييا اجلامعة
الوجبات للطلبة ،ب�إ�شراف طهاة متخ�ص�صني،
وتخ�ضع للرقابة الدورية من قبل عمادة �ش�ؤون
الطلبة ،ل�ضمان قواعد ال�صحة وال�سالمة العامة.
ال�سكن الداخلي للطالبات

كما توفر اجلامعة لطالبات ال�سكن الداخلي و�سائط نقل،
تنقلهن من و�إلى نقاط جتمع رئي�سية يف العا�صمة عمان،
على مدار اليوم ،مبا يف ذلك �أيام الإجازات والعطل
الر�سمية .وتنظم عمادة �ش�ؤون الطلبة �أن�شطة المنهجية
كثرية للطالبات ،من خالل حما�ضرات التوعية ،والرحالت
الرتفيهية ،واحلفالت ،وغري ذلك من الفعاليات .وقد ّمت
ا�ستحداث �صالون جتميل لل�سيدات يف ال�سكن الداخلي،
بالإ�ضافة �إلى �صالة ريا�ضية).(Gym
متابعة الخريجين:

تقوم عمادة �ش�ؤون الطلبة بتنفيذ الكثري من الفعاليات
والأن�شطة ،التي من �ش�أنها الو�صول �إلى �أق�صى
م�ساهمة ممكنة ،يف تفعيل التوا�صل بني اجلامعة
واخلريجني ،من خالل توفري فر�ص العمل املنا�سبة
لهم ،وامل�ساهمة يف املواءمة بني خمرجات التعليم
العايل و�سوق العمل ،واحلد من م�شكلة البطالة،

•الكافترييا الفرعية – عمادة �ش�ؤون الطلبة:
تقدم هذه الكفترييا الوجبات ال�سريعة للطلبة،
وامل�شروبات الباردة وال�ساخنة ،وتخ�ضع للرقابة
الدورية من قبل عمادة �ش�ؤون الطلبة ،ل�ضمان
قواعد ال�صحة وال�سالمة العامة.
•مركز بيع الكتب :يوفر املركز جميع الكتب
واملراجع الدرا�سية املقررة للطلبة ،وكذلك
القرطا�سية بجميع �أنواعها ،بالإ�ضافة �إلى
خدمات الت�صوير.
•امليني ماركت :يقدم امليني ماركت جميع
احتياجات الطلبة اليومية من �أغذية
وم�شروبات وغريها.
•قاعة الإنرتنت :تتوفر يف عمادة �ش�ؤون الطلبة قاعة
�إنرتنت جمانية خم�ص�صة ال�ستخدام الطلبة.
•باب حارتنا :وقد مت ا�ستحداثه عام ،2011/2010
وي�ضم مطاعم متنوعة ،لتلبية احتياجات الطلبة.
•�صالة بلياردو :وقد مت ا�ستحداثها عام
 ،2011/2010وهي مزودة ب�أحدث
عال.
الأجهزة ،ومعدة على م�ستوى ٍ
25

 .7مكتب شؤون الطلبة الوافدين
تقوم عمادة �ش�ؤون الطلبة مب�ساعدة الطلبة الوافدين يف التكيف مع البيئة اجلامعية ب�شكل خا�ص ،والبيئة الأردنية
ب�شكل عام ،وم�ساعدتهم يف مواجهة التحديات ،التي قد ت�صادفهم يف حياتهم العلمية والعملية ،وت�سهيل جميع
الإجراءات القانونية لإقامتهم يف بلدهم الثاين الأردن.

معر�ض �ضمن �أن�شطة الطلبة الوافدين

جممع باب حارتنا (مطاعم متنوعة)

هذا وت�ستقبل جامعة البرتا �أعدادا كبرية من الطلبة الوافدين من بلدان عديدة ،ملا توفره لهم من طيب الإقامة
والرعاية ،مما ي�ساعدهم على �سرعة االندماج مع املجتمع املحلي ،والتخل�ص من ال�شعور بالغربة .وفيما يلي جدول
يبني �أعداد الطلبة امل�سجلني يف اجلامعة ح�سب اجلن�سية للعام اجلامعي  ،2013/2012للف�صلني الدرا�سيني
الأول والثاين:
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الت�سل�سل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

الف�صل الأول
العدد
اجلن�سية
5057
الأردنية
573
العراقية
384
الفل�سطينية
81
ال�سعودية
191
ال�سورية
97
الكويتية
13
اللبنانية
27
امل�صرية
12
اليمنية
7
الليبية
1
االمارتية
3
البحرينية
1
العمانية
7
ال�سودانية
0
التون�سية
1
املغربية
2
اجلزائرية
5
الرتكية
2
اليونانية
1
الرومانية
1
الكوملبية
9
الكندية
17
الأمريكية
3
الربيطانية
1
الربازيلية
1
البلغارية
6
الباك�ستانية
1
الرو�سية
1
الهولندية
1
ال�سويدية
1
الإيرانية
2
الأ�سرتالية
1
املوريتانية
6509
املجموع

الف�صل الثاين
العدد
اجلن�سية
5043
الأردنية
601
العراقية
394
الفل�سطينية
76
ال�سعودية
215
ال�سورية
89
الكويتية
13
اللبنانية
27
امل�صرية
14
اليمنية
10
الليبية
1
االمارتية
3
البحرينية
1
العمانية
6
ال�سودانية
1
التون�سية
1
املغربية
2
اجلزائرية
4
الرتكية
3
اليونانية
1
الرومانية
1
الكوملبية
9
الكندية
20
الأمريكية
3
الربيطانية
0
الربازيلية
1
البلغارية
5
الباك�ستانية
1
الرو�سية
1
الهولندية
0
ال�سويدية
1
الإيرانية
2
الأ�سرتالية
1
ال�صومالية
6549
املجموع
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أهداف مكتب شؤون الطلبة الوافدين:

� 1010إعداد قاعدة بيانات جلميع الطلبة الوافدين.

ت�سعى دائرة �ش�ؤون الطلبة الوافدين من خالل
براجمها �إلى حتقيق الأهداف التالية:

� 1111إعداد موقع �إلكرتوين فرعي للتوا�صل مع الطلبة
الوافدين واال�ستماع القرتاحاتهم و�شكاويهم.

1 .1م�ساعدة الطلبة على حتقيق التكيف مع متطلبات
البيئة اجلامعية ،وم�ساعدتهم على التغلب على
ال�صعاب التي قد تواجههم .

 1212تنفيذ عدد من اللقاءات التي جتمع امللحقني
الثقافيني بطلبة بلدانهم.

�2 .2إعداد الربامج والأن�شطة الريا�ضية لتنمية
املواهب الريا�ضية ،وتنمية قيم التعاون،
والتخطيط ،واملناف�سة لدى الطلبة.
�3 .3إعداد الربامج الثقافية ،واالجتماعية ،والفنية
لرفع م�ستوى الوعي الثقايف والفكري واالجتماعي
للطلبة ،وحتقيق التوا�صل مع ق�ضايا الأمة.
4 .4متابعة الإجراءات اخلا�صة با�ست�صدار الإقامة
ال�سنوية للطالب الوافد ،وجتديدها �سنويا.
5 .5متابعة �ش�ؤون الطلبة الوافدين بعد التخرج،
والعمل على تعزيز عالقتهم باجلامعة ،ومتابعة
�إجنازاتهم ،و�إدامة التوا�صل معهم.
6 .6م�ساعدة الطلبة الوافدين الذين لديهم م�شكالت
اجتماعية �أو تربوية �أو نف�سية لتجاوزها ،من
خالل الربامج الإر�شادية والعالجية والإمنائية.
7 .7االهتمام بالإر�شاد املهني للطلبة ،من خالل
توفري قاعدة بيانات عن احتياجات �سوق العمل
من املوارد الب�شرية ،وتقدمي دورات تدريبية.
8 .8االهتمام باجلمعيات العلمية الطالبية يف كليات
اجلامعة ،والعمل على تفعيل دورها ،وت�شجيع
الطلبة الوافدين على االن�ضمام �إلى �أي منها ،كل
مبا يتوافق مع ميوله ،لت�سريع عملية اندماجهم
مع قرنائهم ،ومغالبة م�شاعر الغربة لديهم.
9 .9ت�شجيع الطلبة على القيام بالعمل التطوعي،
املحلي.
خدم ًة لأ�سرتهم اجلامعية واملجتمع
ّ
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 1313تنفيذ عدد من اللقاءات التعارفية للطلبة
الوافدين من جميع اجلن�سيات ،و�إدماجهم
باملجتمع اجلامعي ،من خالل ن�شاطات م�شرتكة
مع دوائر العمادة املتنوعة.
� 1414إعداد دليل الطالب الوافد ،بحيث يت�ضمن
املعلومات التي يحتاج الطالب الوافد �إلى
معرفتها عن الأردن ،لت�سهيل وت�سريع عملية
اندماجه مع املجتمع املحلي.
 1515تنفيذ العديد من الرحالت الداخلية للطلبة
الوافدين لتعريفهم بالأماكن احل�ضارية وال�سياحية
للأردن ،وبتاريخ الأردن ،وعادات وتقاليد �أبنائه.
� 1616إطالع الطلبة الوافدين على الر�ؤى امللكية
ال�سامية ،ودور الأردن يف املنطقة والعامل حتت
قيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم.
� 1717إ�شاعة جو من الألفة والتعاون بني الطلبة مع
تكري�س قيمة االنتماء للجامعة.
 1818التوا�صل مع مكاتب الطلبة الوافدين يف خمتلف
اجلامعات الأردنية ،بهدف زيادة التعاون.

 .8تعليمات اإلقامة للطلبة غير األردنيين
املـادة ()1

يقوم مكتب �ش�ؤون الطلبة الوافدين بت�سهيل ح�صول طلبة اجلامعة الوافدين ،من الدول
العربية ال�شقيقة والأجنبية ال�صديقة ،على الإقامة ال�سنوية يف الأردن ،وفقا للمتطلبات
والإجراءات التالية:
 متطلبات ت�أ�شرية الدخول. �صورة عن جواز ال�سفر �ساري املفعول. �إثبات طالب من عمادة القبول والت�سجيل يف اجلامعة. العنوان الدائم وامل�ؤقت.� -صورة الإقامة يف بلد الإقامة (للجن�سيات املقيمة خارج بلدها الأم).

املــادة ()2

الإقامة ال�سنوية :حتتاج جميع اجلن�سيات للإقامة ،وحتتاج ت�أ�شرية دخول للأردن ،ما عدا
جن�سيات (دول اخلليج العربي وم�صر و�سوريا) فال حتتاج �إلى �إقامة �أو ت�أ�شرية دخول
للأردن ،بل �إلى حتديد �سكن يف �أقرب مركز �أمني ،متواجد يف املنطقة القريبة من �إقامة
�سكن الطالب.

املــادة ()3

متطلبات الإقامة لأول مرة:
(� )1-3صورة عن جواز ال�سفر (�صفحة املعلومات ،وال�صفحة املت�ضمنة �آخر دخول
للأردن)� ،ساري املفعول ملدة ال تقل عن � 6أ�شهر.
( )2-3فح�ص طبي.
( )3-3حتديد �سكن ،و�إجراء الب�صمة على جواز ال�سفر ،يف �أقرب مركز �أمني متواجد يف
منطقة �سكن الطالب.
( )4-3ورقة �إثبات طالب من اجلامعة ،م�صدقة من التعليم العايل.
( )5-3كتاب موجه من رئا�سة اجلامعة �إلى الوزارة املعنية.
(� )6-3صورتان �شخ�صيتان.
(� )7-3صورة عن الإقامة من بلد الإقامة ،ال تقل عن �سنة للجن�سيات املقيمة خارج بلدها الأم.

املــادة ()4

متطلبات جتديد الإقامة :جميع ما ذكر يف املادة (� )3أعاله ،با�ستثناء الفح�ص الطبي،
وحتديد ال�سكن ،والب�صمة على جواز ال�سفر.

املــادة ()5

املتطلبات يف حال تخرج الطالب:
( )1-5التوجه للمركز الأمني لت�سديد امللف ،واحل�صول على براءة الذمة.
( )2-5احل�صول على براءة الذمة من اجلامعة.
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املــادة ()6

املتطلبات يف حال نقل الكفالة �إلى اجلامعة:
( )1-6براءة ذمة من اجلهة التي تكفل الطالب الوافد عند منحه الإقامة ال�سابقة.
( )2-6املتطلبات املذكورة يف املادة الثالثة (متطلبات الإقامة لأول مرة).

املــادة ()7

متطلبات نقل الكفالة من اجلامعة:
(� )1-7إ�سقاط الإقامة ال�سنوية (ت�سديد ملف).
( )2-7كتاب من وزارة الداخلية بنقل الكفالة.

املــادة ()8

معلومات �إ�ضافية:
( )1-8يراجع حملة جواز ال�سلطة الفل�سطينية دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية ،واجلهات
الأمنية املعنية مبا�شرة.
( )2-8يراجع حملة جواز ال�سفر امل�ؤقت اجلهة الأمنية املعنية� ،إذا توفرت لديهم البطاقة
اخل�ضراء.
( )3-8ال يجوز خماطبة اجلهات املعنية بالإقامة ،يف حال عدم ت�سجيل الطالب يف
اجلامعة ،وتوفر “�إثبات طالب” م�صدق ح�سب الأ�صول.
( )4-8عند طلب �أي طالب للجهة الأمنية املخت�صة ،عليه تقدمي ما يلي:
 جواز ال�سفر. الهوية اجلامعية. جدول املحا�ضرات. �إثبات طالب. الو�صوالت املالية - .رقم كتاب اجلامعة لوزارة الداخلية.( )5-8يتحمل الطالب كامل امل�س�ؤولية يف حال ت�أخره يف املراجعة� ،أو قيامه بتزويد عمادة
�ش�ؤون الطلبة بعنوان خاطئ� ،أو تكليفه �أ�شخا�ص ًا �آخرين  -لي�س لهم �صفة ر�سمية
يف اجلامعة  -مبتابعة املعاملة.
( )6-8تعد الإقامة ملغاة تلقائي ًا �إذا �أم�ضى الطالب �ستة �أ�شهر ف�أكرث خارج الأردن.
(� )7-8إذا فقد الطالب �إقامته ال�سنوية ،عليه �إبالغ �أقرب مركز �شرطة ،و�إح�ضار ن�سخة
عن البالغ ملكتب �ش�ؤون الطلبة الوافدين للمتابعة.
( )8-8يف حال طلب الطالب للمراجعة من اجلهات الأمنية ،يقت�ضي ذلك قيام الطالب
�شخ�صي ًا مبراجعة اجلهات الأمنية ،يف جميع الأحوال ،وتقدمي الأوراق بنف�سه
للموظف املخت�ص ،مرفق ًا معها جواز ال�سفر ،والإقامة ال�سابقة �إن وجدت.
( )9-8عند جتديد جواز ال�سفر ،يجب مراجعة دائرة الإقامة واحلدود ،لتثبيت ختم
الدخول وحتديد ال�سكن .ولغايات ت�سهيل �أمور الإقامة ال�سنوية للطلبة ،مت
تخ�صي�ص موظف دائم يف مكتب �ش�ؤون الوافدين ،ال�ستقبال الطلبات ،والرد على
اال�ستف�سارات ،والتن�سيق مع موظف املتابعة اخلارجي.
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 .9تعليمات شراء سيارات معفاة من الجمارك للطلبة غير
األردنيين
تعليمات رقم ( )7ل�سنة  2009اخلا�صة مبنح �سيارات الركوب اخلا�صة امل�شرتاة من املنطقة احلرة
(الزرقاء) العائدة للطلبة العرب والأجانب القادمني للدرا�سة يف اجلامعات واملعاهد الأردنية
لوحات �أردنية م�ؤقتة مبوجب رخ�ص �إدخال م�ؤقت.

(�صادرة مبقت�ضى �أحكام املادة ( )139من قانون اجلمارك رقم ( )20ل�سنة )1998
املــادة ()1

متنح �سيارات الركوب اخلا�صة امل�شرتاة من املنطقة احلرة للطلبة العرب والأجانب
القادمني �إلى اململكة بق�صد الدرا�سة لوحات م�ؤقتة ورخ�ص �إدخال م�ؤقت وفقا ملا يلي-:
•تقدمي طلب للدائرة �أو ملكتب ال�سيارات الأجنبية بجمرك عمان للموافقة على �إدخال
�سيارة واحل�صول على لوحات �أردنية م�ؤقتة ورخ�صة �إدخال م�ؤقت بعد بيان موا�صفاتها.
•حتويل ال�سيارة من املنطقة احلرة الزرقاء مبوجب ك�شف حتويل �إلى مركز جمرك
عمان.
•منح ال�سيارة لوحات �أردنية م�ؤقتة ورخ�صة �إدخال م�ؤقت با�سم الطالب من قبل مركز
جمرك عمان مبا�شرة �شريطة تقدمي الوثائق الواردة باملادة ( )6من التعليمات.
•يجوز جتديد �إقامة ال�سيارة وملدة ت�صل �إلى �سنة كاملة من قبل مكتب ال�سيارات
بالدائرة يف حال �إبراز �إثبات طالب من اجلامعات واملعاهد الأردنية ودفرت مرور دويل
(تربتك).

املــادة ()2

لغايات اال�ستفادة من �أحكام منح رخ�ص الإدخال امل�ؤقت يتوجب توافر ال�شروط التالية-:
�أ  -ال�شروط الواجب توفرها بال�سيارة:
  -1دفرت مرور دويل (تربتك) �أو كفالة بنكية.
�  -2أال تعمل على وقود الديزل.
  -3ت�أمني �ساري املفعول.
ب -ال�شروط الواجب توفرها بال�شخ�ص (الطالب) امل�ستفيد:
�	- 1أن يكون حا�صال على رخ�صة قيادة �سارية املفعول ،تخوله قيادة املركبة.
�	- 2أن يكون مقدم الطلب طالبا يف �إحدى اجلامعات �أو املعاهد املعتمدة لدى وزارة
الرتبية والتعليم ،ووزارة التعليم العايل ،و�أن ال يكون حامال للجن�سية الأردنية.
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املــادة ()3

ت�ستوفى من امل�ستفيد الر�سوم والبدالت التالية-:
•( )25دينارا بدل لوحات.
•( )10دنانري طوابع تعهد.
•( )5دنانري بدل منوذج طلب رخ�صة.
•( )5دنانري بدل مطبوعات (رخ�صة �إدخال).

املــادة ()4

يف حال فقدان �إحدى اللوحات الأردنية (امل�ؤقتة)� ،أو كلتيهما اللتني منحتا للم�ستفيد ،تتبع
الإجراءات التالية-:
•�إبراز تعميم من مركز �أمني بفقدان اللوحات.
•�إ�صدار كتاب لدائرة ترخي�ص ال�سواقني واملركبات ،ل�صرف لوحة بدل فاقد.
•ا�ستيفاء ر�سوم بدل فاقد ( )25دينار.

املــادة ()5

يف حال تعر�ض ال�سيارة لل�سرقة تتبع الإجراءات التالية-:
� - 1صدور تعميم من املركز الأمني بواقعة ال�سرقة.
�	- 2إبالغ مكتب ال�سيارات بواقعة ال�سرقة ،لغايات فتح ملف لل�سيارة للمتابعة.
 - 3تقدمي كفالة عدلية بقيمة الر�سوم اجلمركية وال�ضرائب الأخرى� ،أو تعهد من
�سفارة مالك ال�سيارة ،حلني �إبراز قرار ق�ضائي قطعي.
�	- 4إبراز قرار ق�ضائي قطعي بواقعة ال�سرقة.

املــادة ()6

الوثائق الواجب توفرها لغايات منح �أو متديد �إقامة ال�سيارة-:
•جواز ال�سفر.
•رخ�صة قيادة �سارية املفعول.
•ملكية ال�سيارة �سارية املفعول.
•دفرت املرور (تربتك) �ساري املفعول.
•عقد ت�أمني �ساري املفعول.
•�إثبات طالب لل�سنة الدرا�سية.

املــادة ()7

•تخ�ضع ال�سيارات لر�سوم ال�سري وح�سب �سعة املحرك ،بعد مرور ثالثة �أ�شهر من
الدخول للمملكة.
•ي�ستوفى ر�سم ال�سري على جميع ال�سيارات ،وفقا لقانون ال�سري ،وح�سب �سعة املحرك،
وبعد مرور الثالثة �أ�شهر الأولى.

املــادة ()8

�أحكام عامة-:
•يف حال انتهاء �صالحية دفاتر املرور الدولية ،داخل اململكة ال�ضامنة لل�سيارات املدخلة
مع الطلبة العرب والأجانب ،ال يجوز جتديد �إقامة ال�سيارة �إال عند جتديد ال�ضمانات.
•يجوز للطالب العربي �أو الأجنبي ،احلا�صل على رخ�صة �إدخال م�ؤقت ل�سيارته� ،أن
يطلب �إ�ضافة طالب �آخر لقيادة �سيارته ،ممن تنطبق عليهم ال�شروط املتوجبة،
�شريطة �إبراز توكيل� ،أو مبوجب تفوي�ض �صادر عن دائرة اجلمارك الأردنية.
•يتم ت�سديد قيود ال�سيارة امل�ستفيدة من �أحكام هذه التعليمات� ،إما ب�إعادة ت�صدير
ال�سيارة� ،أو التخلي�ص عليها� ،أو التنازل عنها ل�صالح اخلزينة.
•ت�ضمن الر�سوم اجلمركية وال�ضرائب الأخرى و�ضريبة املبيعات مبوجب دفرت مرور
دويل� ،أو كفالة بنكية حلني ت�سديد القيود.
•تقدمي تعهد من الطالب بعدم الت�صرف بال�سيارة خالفا لقانون اجلمارك� ،أو ت�سليمها
للغري.
•ال ي�سمح  مبغادرة ال�سيارة خارج البالد باللوحات امل�ؤقتة.
•�إبراز كتاب من اجلامعة ،بعدم منح الطالب براءة ذمة� ،إال يف حال �إبراز كتاب من
الدائرة.

املــادة ()9

يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية.
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الفصل الثاني
المملكة األردنية الهاشمية
معلومات عامة
دولة حديثة تواكب الع�صر ،وحتت�ضن لقاء الأ�صالة
والتطور ،على �أر�ض تاريخية متتد احلياة فيها �إلى
�آالف ال�سنني� ،إنها اململكة الأردنية الها�شمية.
يف الأردن ي�أتلف املكان مع الزمان ،يف تناغم مده�ش
بني احلا�ضر املاثل يف املدينة احلديثة ،واملا�ضي
املتج�سد يف الآثار وال�شواهد التاريخية ،حيث ينتقل
الزائر بني ال�سهول اخل�ضراء ،وال�صحراء الذهبية،
واجلبال ال�شاهقة ،وال�شواطئ اجلميلة .يف هذا التنوع
الرائع يجد الزائر �ضالته ومبتغاه ،وي�شعر الكبار
وال�صغار وكل القادمني �إلى الأردن ب�أنهم يف بلدهم،
وبني �أهلهم.
هي دولة تتميز بدفء ا�ستقبال ال�ضيوف القادمني
�إليها من �شتى بقاع الوطن العربي ،لال�ستمتاع
بالطبيعة اخلالبة ،والطق�س املعتدل ،يف بيئة
اجتماعية منا�سبة لل�سياحة العائلية ،ويف بلد م�شهود
له بالأمن والأمان والرتحاب.

 .1الموقع الجغرافي:

يقع الأردن يف قلب ال�شرق الأو�سط ،عند التقاء �أوروبا
و�آ�سيا و�إفريقيا ،وحتديدا يف �شمال �شبه اجلزيرة العربية،
وجنوب غرب �آ�سيا .حتده �سوريا من ال�شمال ،والعراق
من ال�شرق ،وال�سعودية من اجلنوب واجلنوب ال�شرقي،
وخليج العقبة من اجلنوب الغربي ،وفل�سطني من الغرب.
وحتوي م�ساحته طبيعة جغرافية متنوعة ،فو�سطها
ه�ضاب وجبال (�أعلى نقطة هي جبل رم� ،إلى ال�شرق
من العقبة ،ويبلغ ارتفاعه  1754مرت 5689/
قدم) ،و�شمالها �سهول البادية التي متتد �شرقا نحو
العراق وال�سعودية ،يف حني ي�شكل نهر الأردن  -املتدفق
عرب وادي الأردن اخل�صب  -حدود الأردن الغربية،
حيث يف�صل بني ال�ضفة الغربية بفل�سطني وال�ضفة
ال�شرقية ،وينبع من جنوب �شرق لبنان و�سورية (و�أهم
روافده الريموك والزرقاء) وي�صب يف البحر امليت ،هذا
امل�سطح املائي الذي يعترب �أخف�ض بقعة يف العامل ،حيث
يبلغ عمقه  408م ( 1339قدم) حتت م�ستوى �سطح
البحر .وقد �سميت الدولة بالأردن ن�سبة �إلى نهر الأردن،
كما �أنها الآن تعرف با�سم “اململكة الأردنية الها�شمية”،
اململكة لأن نظام احلكم فيها ملكي ،والها�شمية ن�سبة
�إلى بني ها�شم ،لأن ملوك الأردن �أ�صولهم من ها�شم،
اجلد الأكرب للر�سول حممد.
وتعترب جبال عجلون �أهم اجلبال يف ال�شمال الغربي،
وجبال ال�شراة �إلى ال�شرق من وادي عربة .وللأردن
�ساحل واحد هو �ساحل العقبة على البحر الأحمر،
ويبلغ طوله  26كم.
الإحداثيات اجلغرافية :بني خطي عر�ض 29
و � 32شماال ،وبني خطي طول  35و � 39شرق ًا.
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امل�ساحة الإجمالية 93513 :كيلومرت مربع.
الياب�سة 92884 :كيلومرت مربع.
الرمز الكوديJO :

 .2السكان:
يبلغ عدد �سكان الأردن حوايل  6508271ن�سمة
(تقديرات يوليو  ،)2011وتت�ساوى ن�سبة الذكور
�إلى الإناث تقريبا ،حيث ي�شكل الذكور  %52والإناث
 %48من ال�سكان .وتعترب الأردن دولة يافعة ،حيث
تزيد �أعمار  %40من ال�سكان عن  15عام ًا ،و%3
فقط تزيد �أعمارهم عن  65عاما� .أما الكثافة
ال�سكانية فترتكز يف و�سط و�شمال البالد.
الرتكيبة ال�سكانية يف الأردن

ويعي�ش حوايل  %70من �سكان الأردن يف املدن
(ح�ضر)؛ و�أقل من  %6هم من �سكان املناطق
الريفية .ويف �أواخر الثمانينات� ،شهد الأردن عدة
�أ�شكال للهجرة؛ حيث عملت �شرائح كبرية من القوة
العاملة يف اخلارج ،بالإ�ضافة �إلى ا�ستمرار الهجرة من
الريف �إلى املدينة بال هوادة .وكثريا ما متت الإ�شارة
�إلى الأردن من قبل االقت�صاديني كبلد م�صدرة لليد
العاملة.

 .3العلم:
عبارة عن �أربعة �ألوان� :أ�سود و�أبي�ض و�أخ�ضر و�أحمر،
وهي �ألوان العلم العربي وبداخله جنمة �سباعية .وقد
اتخذت هذه الألوان من بيت ال�شعر الآتي:
خ�ضر مرابعنا
بي�ض �صنائعنا
حمر موا�ضينا
�سود مواقعنـ ــا

�سكان الأردن منذ عام 1952

معظم الأردنيني هم من العرب املنحدرين من �أ�صول
خمتلفة ،الذين هاجروا �إلى املنطقة على مر ال�سنني من
خمتلف االجتاهات .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،هناك الكرد
الذين �سكنوا املنطقة مع جيو�ش �صالح الدين الأيوبي،
وهناك ال�شرك�س الذين هم �أحفاد الالجئني امل�سلمني
من جراء الغزو القي�صري الرو�سي يف القوقاز يف القرن
التا�سع ع�شر ،وجمموعة �أقل من ال�شي�شان .كذلك �أي�ضا
�أعداد قليلة من ال�سكان الأرمن� .أما البدو فمعظمهم
يعي�شون يف الأرا�ضي القاحلة ال�شا�سعة التي متتد �إلى
ال�شرق من الطريق ال�صحراوي ،وجميع �أنحاء جنوب
و�شرق البالد.

 .4التقسيم اإلداري وأهم
المدن:
يق�سم الأردن �إلى  12حمافظة ،وكل حمافظة �إلى
�ألوية و�أق�ضية .واملحافظات هي:
حمافظة العا�صمة  -حمافظة �إربد  -حمافظة
البلقاء  -حمافظة الكرك  -حمافظة معان  -حمافظة
الزرقاء  -حمافظة املفرق  -حمافظة الطفيلة -
حمافظة م�أدبا  -حمافظة جر�ش  -حمافظة عجلون
 حمافظة العقبة.عمان هي عا�صمة البالد ال�سيا�سية و�أكرب املدن،
ويبلغ عدد �سكانها حوايل املليوين ن�سمة ،لتكون بذلك
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حوايل ثلث �سكان الأردن .ومن �أهم املدن الأخرى:
الزرقاء (حوايل  900000ن�سمة) ،و�إربد (حوايل
املليون ن�سمة) ،وال�سلط )حوايل  350000ن�سمة)،
والكرك (حوايل  300000ن�سمة) ،والعقبة (حوايل
 120000ن�سمة) ،ومعان (عا�صمة الأردن الأولى/
�سكان املحافظة حوايل  120000ن�سمة).

 10درجات مئوية ،بينما ترتاوح بني � 23إلى  27درجة
مئوية خالل �شهر حزيران (يونيو)� .أما معدل هطول
الأمطار فيرتاوح بني  50ملم �سنويا يف ال�صحراء
�إلى حوايل  800ملم يف املرتفعات ال�شمالية ،التي
تت�ساقط الثلوج على بع�ض منها يف بع�ض الأحيان .هذا
وتعرف عمان التي ترتفع  950مرت ًا عن �سطح البحر
ب�أم�سياتها املعتدلة احلرارة ،حتى يف ذروة ال�صيف.
يفتقر الأردن ب�شكل عام مل�صادر املياه العذبة ،فقد قل
من�سوب نهر الأردن (�أطول �أنهار البالد) �إلى م�ستويات
متدنية يف العقود الأخرية ،ب�سبب اخلالفات ال�سيا�سية
مع الكيان ال�صهيوين ،واتهام الأردن له بتحويل جمرى
النهر �إلى �أرا�ضيه .ومن الأنهار الأخرى يف البالد:
نهر الزرقاء ،ونهر الريموك .وهناك واحات عدة يف
ال�صحراء الأردنية� ،أهمها واحة الأزرق يف ال�شرق.

 .5المناخ:
يجمع الأردن بني مناخ حو�ض البحر املتو�سط واملناخ
ال�صحراوي� ،إذ ي�سود مناخ حو�ض املتو�سط يف
الأجزاء ال�شمالية والغربية من البلد ،فيما ي�سود املناخ
ال�صحراوي الغالبية العظمى من البالد.

ربيع الأردن

وللأردن – كما �سبق �أن ذكرنا � -شريط �ساحلي
ق�صري ،يقع يف جنوب البالد على خليج العقبة ،ويبلغ
طوله حوايل ع�شرين كيلومرتا ،لتكون الأردن بذلك
�أقل دولة عربية �إطالال على البحر.
ثلوج ال�شتاء

وعلى العموم ،ف�إن الأردن يتمتع بطق�س دافئ وجاف
�صيفا ،ومعتدل رطب �شتاء .وترتاوح معدالت درجات
احلرارة ال�سنوية بني  15-12درجة مئوية ،وت�صل
يف حدها الأعلى �صيفا �إلى الأربعينات يف املناطق
ال�صحراوية� .أما يف ال�شتاء فترتاوح درجات احلرارة
خالل �شهر كانون الثاين (يناير) يف عمان بني � 7إلى
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 .6اللغة:
اللغة الر�سمية هي اللغة العربية ،كما �أن اللهجة
الأردنية هي لهجة �أ�صيلة من لهجات بالد ال�شام وفيها
اللهجة البدوية .كما ت�ستخدم الإجنليزية ب�شكل وا�سع،
ال �سيما يف جمال الأعمال.
ويف جامعة البرتا ،ت�ستخدم اللغة العربية يف تدري�س
العلوم الإن�سانية والإدارية واملالية ،يف حني ت�ستخدم
اللغة الإجنليزية يف تدري�س املواد العلمية.

 .7الثقافة والعادات:
العادات العربية املوجودة يف املنطقة� ،ستجدها يف
الأردن� ،إذ �أن العادات املتعلقة بالكرم وح�سن املعاملة
لل�ضيف وغريها لن جتد فيها الكثري من االختالف ما
بني الأردن وباقي الدول العربية .يغلب على الأردنيني
الطابع القبلي البدوي ،ومما مييز الأردن التجان�س
والتمازج ما بني ثقافته ،وثقافة البالد املحيطة به،
مثل فل�سطني و�سورية.

عن البنك املركزي الأردين ،كما ويقوم البنك املركزي
بتحديد احلد الأعلى والأدنى لأ�سعار الفائدة ،التي
يجب على امل�ؤ�س�سات املالية اتباعها.

 .9االقتصاد والموارد الطبيعية:

املن�سف

من �أكرث امل�أكوالت ال�شعبية �شهرة و�شيوعا يف الأردن
املن�سف ،الذي يعترب وليمة �أ�سا�سية يف الأفراح
والأتراح ،كما �أنه يعد رمز ًا للتم�سك بالأ�صول بالن�سبة
للعديد من الأردنيني ،والعادة �أن يتم تناول هذه
الوجبة با�ستعمال اليد.

 .8العملة:
وحدة العملة هي الدينار الأردين ،الذي يق�سم �إلى 1000
فل�س� ،أو  100قر�ش .و�سعر الدينار ب�شكل عام ثابت مقابل
الدوالر ،وتبلغ قيمته حوايل  0.71مقابل الدوالر الأمريكي.
ويوجد الدينار ب�شكل ورقي للفئات .1 ،5 ،10 ،20 ،50
وتتوفر �أ�شكال معدنية للعملة بقيمة 0.25 ،0.5
دينار و  5، 10 ،25 ،50 ،100فل�سات .وي�سمح
للأجانب بفتح احل�سابات يف امل�صارف الأردنية� ،سواء
بالدينار الأردين �أو بالعمالت الأجنبية .ويعمل �سوق
�صرف العمالت الأجنبية بتوجيهات وتعليمات �صادرة

�ص ّنفت الأردن يف ال�شريحة الدنيا للبلدان املتو�سطة
الدخل ،ومتو�سط ن�صيب الفرد من �إجمايل الدخل
القومي ي�صل �إلى  3730دوالرا وفق �إح�صاء �سنة
 2009وهناك عقبات رئي�سية تعرت�ض االقت�صاد
الأردين منها :م�صادر املياه ال�شحيحة ،واالعتماد
الكامل على الواردات النفطية من �أجل احل�صول على
الطاقة ،وعدم اال�ستقرار الإقليمي يف املنطقة.
يعتمد اقت�صاد اململكة ب�شكل رئي�سي على قطاع
اخلدمات ،ي�ضاف �إلى ذلك :التجارة ،وال�سياحة،
وبع�ض ال�صناعات اخلفيفة كا�ﻷ �سمدة ،والإ�سمنت،
واحلديد ال�صلب ،والأعالف ،والأقم�شة ،واملواد
الكيميائية ،والأدوية .وهناك ن�سبة كبرية من املغرتبني
ا�ﻷ ردنيني يف املهجر.
وتوجد مناجم الفو�سفات اخلام يف جنوب اململكة،
جاعلة من ا�ﻷ ردن ثالث �أكرب م�صدر لهذا املعدن يف
العامل� ،إذ تقدر �سلطة امل�صادر الطبيعية الأردنية
�أن ت�شكيالت الفو�سفات تغطي حوايل  60يف املائة
من �إجمايل م�ساحة الأردن .وهناك البوتا�س،
وا�ﻷ مالح ،واحلجر الكل�سي وهي �أهم املعادن ا�ﻷ خرى
امل�ستخرجة.
�إن موقع ا�ﻷ ردن املميز بني جريانه ،يجعل منه بلد
ترانزيت مهم لكثري من اخلطوط التجارية يف املنطقة،
حيث كان ا�ﻷ ردن على �سبيل املثال  -وملدى طويل من
ال�سنوات  -منفذ العراق اخلارجي على العامل �أيام
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احل�صار الدويل على العراق ،وت�أخذ الأردن مقابل
ذلك النفط من العراق ب�أ�سعار رمزية ،كما متر معظم
�صادرات ال�ضفة الغربية يف فل�سطني با�ﻷ ردن �أوال قبل
ت�صديرها.

�إنتاج  4مليار طن برتول من االحتياطي احلايل ،مما
ي�ضع نوعية الزيت الأردين ،من ناحية اال�ستخراج،
على قدم امل�ساواة مع مثيالتها الغربية يف كولورادو يف
الواليات املتحدة ،ويقدر �أن هذه الكمية قد ترتفع �إلى 20
مليار طن .والزيت ال�صخري الأردين ي�شكل عام جيد جدا،
�إذ �أن حمتوى الرطوبة والرماد داخله منخف�ض ن�سبيا،
و�إجمايل القيمة احلرارية ( 7.5ميغا جول  /كلغ) ،و له
حمتوي كربيتي ي�صل �إلى  %9من وزن املحتوي الع�ضوي.
واالحتياطيات التي ميكن ا�ستغاللها �سهل الو�صول لها� ،إذ
�أن معظمها يف مناجم مك�شوفة �سطحية.

البوتا�س

ال�صخر الزيتي
الفو�سفات اخلام

ورغم �أن احتياطيات البرتول اخلام يف الأردن غري
جتارية� ،إال �أن الأردن يعترب �أحد �أغنى دول العامل
مبخزونات الزيت ال�صخري ،حيث توجد منه كميات
�ضخمة جدا ،ميكن ا�ستغاللها جتاريا يف املنطقتني
الو�سطي وال�شمالية الغربية من البالد .وتهدف
�إ�سرتاتيجية قطاع الطاقة يف الأردن �إلى �إدخال ال�صخر
الزيتي ،ك�أحد البدائل مل�صادر الطاقة الأولية ،لي�ساهم
مبا ن�سبته  %11يف خليط الطاقة الكلي عام ،2015
و %14عام  .2020وقد قدر جمل�س الطاقة العاملي
احتياطيات الأردن مبا يقارب  40مليار طن ،مما
ي�ضعها كثاين �أغنى دولة باحتياطيات الزيت ال�صخري
بعد كندا (الن�سبة التقديرية) ،والأولى على م�ستوى
العامل باالكت�شافات امل�ؤكدة ،وبن�سبة ا�ستخراج برتول
ت�صل ما بني  %12 - %8من املحتوى ،كما ميكن
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�أما الغاز الطبيعي فقد مت اكت�شافه يف الأردن عام
 ،1987ويقدر حجم االحتياطي املكت�شف مبا يقارب
 230مليار قدم مكعب ،وهي كميات متوا�ضعة جدا
باملقارنة مع جريانه .وقد مت تطوير حقل الري�شة يف
ال�صحراء ال�شرقية بجانب احلدود العراقية ،واحلقل
ينتج ما يقارب  30مليون قدم مكعب من الغاز يوميا،
ليتم �إر�سالها �إلى حمطة كهرباء قريبة ،لإنتاج ما
يقارب  %10من حاجة الأردن الكهربائية.

اليورانيوم (الكعكة ال�صفراء)

ويذكر �أن الأردن اكت�شف كميات هائلة من اليورانيوم
و�ضعته يف املرتبة احلادية ع�شرة عامليا بني دول العامل.
وبهذا تثري احتياطاته من اليورانيوم اهتمام العديد
من البلدان ،وت�سعى الأردن �إلى �إن�شاء �أول مفاعل نووي
لهذا الغر�ض بحلول عام  ،2015حيث ت�ستورد اململكة
 %95من احتياجاتها من الطاقة.
وملا كانت ن�سبة ال�شباب يف الأردن من �أعلى الن�سب
بني بلدان ال�شريحة الدنيا من البلدان املتو�سطة
الدخل؛ حيث يقل عمر  35يف املائة من ال�سكان
عن  14عاما ،ونظرا لكون الأردن من البلدان التي
تتمتع ب�أف�ضل م�ؤ�شرات التعليم على م�ستوى املنطقة،
فقد عزز هذان العامالن طموح اململكة �إلى التحول
�إلى اقت�صاد قائم على املعرفة .ومنذ تويل امللك عبد
اهلل �سلطاته الد�ستورية ملكا للبالد يف عام ،1999
�أدخلت �سيا�سات اقت�صادية متحررة ،مما �أدى
�إلى ازدهار دام لعقد من الزمن وا�ستمر حتى عام
 .2009فالأردن الآن واحد من �أكرث االقت�صاديات
حرية وتناف�سية يف ال�شرق الأو�سط ،فاالقت�صاد
الأردين هو اقت�صاد املعرفة ،ال�سائر على درب تطوير
التعليم ،واخل�صخ�صة ،والتحرر االقت�صادي امل�ستمر،
مع �إعادة الهيكلة االقت�صادية ل�ضمان ال�سري �إلى
اقت�صاد قائم على املعرفة.
�أما القطاع امل�صريف يف الأردن فمتقدم وحديث،
و�أ�صبح الوجهة املف�ضلة لال�ستثمار نتيجة لل�سيا�سات
املحافظة ،التي �ساعدت البنك املركزي الأردين على
جتنب الأزمة املالية العاملية يف عام .2009

كرز عجلون

يواجه القطاع الزراعي يف الأردن م�شاكل وحتديات
متمثلة يف توايل �سنوات اجلفاف ،وتذبذب الأمطار،
وقلة الأرا�ضي الزراعية ،وندرة املوارد املائية،
واملخاطر املختلفة .وي�ساهم القطاع الزراعي مبا
ن�سبته  %2.8من الناجت املحلي الإجمايل ،وتعمل
فيه  %3.5من جمموع القوى العاملة،

زراعة البندورة

وت�شكل ال�صادرات الزراعية  %11من جمموع
�صادرات اململكة ،يذهب  %92منها �إلى الأ�سواق
العربية .وقد حقق الأردن االكتفاء الذاتي يف عدد
من املنتجات الزراعية كزيت الزيتون ،واللنب� ،إال �أن
الكثري من املنتجات الغذائية الأ�سا�سية ك�أنواع القمح،
وم�شتقات احلليب ،وال�سكر ،واللحوم احلمراء،
واخل�ضراوات ت�ستورد من اخلارج .ومن �أهم
ال�صادرات الزراعية :الطماطم ،والزيوت املهدرجة،
وال�سجائر .و�أهم الدول امل�ستوردة هي :العراق،
والإمارات العربية املتحدة ،و�سوريا .وقد قام الأردن
ب�إبرام اتفاقيات تعاون دويل حيث �أقام عالقات
متميزة مع وزارات الزراعة ،ومراكز البحث يف �أغلبية
الدول التي يقيم معها عالقات دبلوما�سية ،كما عمل
على تعزيز دوره دوليا يف جمال الزراعة ،من خالل
امل�شاركة يف التجمعات الإقليمية واملنظمات الدولية
ذات العالقة بهذا القطاع.
وفيما يتعلق بالرثوة النباتية ،بلغت امل�ساحات
املزروعة بالأ�شجار املثمرة عام  2006نحو 863
 %من �إجمايل
�ألف دومن ،حيث ت�شكل حوايل  34
امل�ساحة املزروعة بالأ�شجار ،مقابل � 861ألف دومن
عام � 2005أي بزيادة يف امل�ساحة بن�سبة .%0.3
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و�أهم الأ�شجار املثمرة املزروعة كانت الزيتون
واحلم�ضيات واللوزيات والتفاحيات والعنب.

ثابتة ،لكن بع�ضها متغري املواعيد ،كما يت�ضح من
اجلدول الآتي:
التاريخ

املنا�سبات /الأعياد الدينية

 1يناير

ر�أ�س ال�سنة امليالدية

 12ربيع الأول عيد املولد النبوي ال�شريف
 10ذو احلجة عيد الأ�ضحى املبارك
�شجر الزيتون

ويعلق الأردن �آماله على ال�سياحة ،و�صادرات
اليورانيوم� ،إ�ضافة �إلى ال�صخر الزيتي ،والتجارة،
وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،لتحقيق النمو
االقت�صادي يف امل�ستقبل.

 .10أيام وساعات العمل:
تعطل معظم امل�صالح اخلا�صة يوم اجلمعة ،باعتباره يوم
العطلة الأ�سبوعي ،فيما تقفل الدوائر الر�سمية �أبوابها يومي
اجلمعة وال�سبت ،كما تعطل العديد من امل�ؤ�س�سات التجارية
�أعمالها بعد ظهر يوم اخلمي�س �أي�ضا ،كذلك �شركات الطريان
ووكاالت ال�سياحة وال�سفر .وتعطل بع�ض امل�ؤ�س�سات وال�شركات
واحلوانيت التجارية �أعمالها جزءا من نهار يوم الأحد.
وتفتح البنوك �أبوابها من ال�ساعة � 8:30صباحا حتى
ال�ساعة الثالثة ظهرا� .أما الدوائر احلكومية فتعمل
من ال�ساعة � 8صباحا حتى  3ع�صرا� .أما �أوقات
الت�سوق فهي مرنة ،وتختلف من مكان لآخر.
هذا وقد حدد قانون العمل الأردين عدد �ساعات
العمل الأ�سبوعية ب � 48ساعة ،با�ستثناء العاملني يف
الفنادق ،واملطاعم ،وال�سينما ،والذين تبلغ �ساعات
عملهم الأ�سبوعية � 54ساعة .وتبلغ �أيام العطل
ال�سنوية املدفوعة  14يوم ًا ،بينما تبلغ  21يوم ًا
للعاملني الذين جتاوزت مدة خدمتهم خم�س �سنوات
لدى رب العمل ذاته .ومواعيد �أغلب العطل الأردنية
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� 1شوال

عيد الفطر املبارك

 1حمرم

عيد ر�أ�س ال�سنة الهجرية

 25دي�سمرب عيد امليالد املجيد
 1مايو

عيد العمال العاملي

 25مايو

عيد ا�ستقالل اململكة

�أعياد دينية ووطنية يحتفل فيها بدون
تعطيل
 27رجب

ذكرى الإ�سراء واملعراج

 30يناير

ذكرى ميالد امللك عبد اهلل الثاين

 9يونيو

ذكرى جلو�س جاللة امللك
عبد اهلل الثاين

 10يونيو

يوم الثورة العربية الكربى

 10يونيو

يوم اجلي�ش

 14نوفمرب

ذكرى ميالد امللك احل�سني بن طالل

ويف �ضوء قرار جلنة توحيد الأعياد امل�سيحية ،يعطل
املوظفون امل�سيحيون يف الأعياد التالية:
 عيد امليالد املجيد يومي  25و.12/26 عيد الف�صح على احل�ساب ال�شرقي (يومان).� -أحد ال�شعانني على احل�ساب ال�شرقي (يوم واحد).

 .11تأشيرات الزيارة:
ي�شرتط لدخول الأردن احل�صول على ت�أ�شرية .هذا
وتختلف ر�سوم ومدة الإقامة ح�سب جن�سية الزائر،
علما ب�أنه بالإمكان ت�أمني ت�أ�شرية الدخول من البعثة
الدبلوما�سية الأردنية� ،أو عند نقطة العبور وذلك
لبع�ض اجلن�سيات فقط .ومكتب �ش�ؤون الطلبة
الوافدين يف جامعة البرتا يتولى امل�ساعدة يف ت�أمني
الت�أ�شرية حال ت�سجيل الطالب الوافد يف اجلامعة ،كما
يقوم بعمل الإقامة ،وجتديدها �سنويا مبا يتوافق مع
املتطلبات .كذلك ي�ساعد يف �إجراء معامالت �إدخال
�سيارات من يرغب من الطلبة �إلى اململكة بدون
جمرك ،متا�شيا مع التعليمات املخت�صة بهذا ال�ش�أن.
 .12الكهرباء.220V / 50C / AC :

 .13المتطلبات والتوصيات
الصحية:
يعترب الأردن واحدا من �أكرث البلدان نظافة و�أمانا� ،إال
�أن ذلك ال مينع من �إ�سداء الن�صيحة باتخاذ بع�ض
االحتياطات �إلى �أن يقوم اجلهاز اله�ضمي بالتكيف.
ونن�صح الطالب با�ستخدام املياه املعدنية� ،أو املياه
املفلرتة ،حيث �أن مياه ال�صنابري غري م�أمونة .ويجب
القيام بغ�سل كافة �أنواع اخل�ضار والفواكه ب�شكل جيد،
وجتنب �أنواع ال�سلطة واللحوم الباردة التي مر عليها زمن
طويل ،وخ�صو�صا خالل �أ�شهر ال�صيف .علما ب�أن منتجات
الألبان الأردنية كافة منتجات مب�سرتة و�آمنة .وتعترب
اخلدمات الطبية يف الأردن خدمات متطورة يف �أنحاء
الأردن كافة .والطالب يف جامعة البرتا م�ؤمن �صحيا،
وملعرفة مزايا الت�أمني يرجى مراجعة دليل الطالب.

 .14التعليم:
يتمتع الأردن ب�سمعة مرموقة بالتعليم ب�شكل خا�ص،
وهي نتيجة ل�سيا�سات تطويرية ركزت على هذا اجلانب

على مدى عقود ،فالنموذج الأردين للتعليم يتبع املعايري
الدولية ،ودرجاته التعليمية مقبولة يف كل دول العامل.
وقد �شهد نظام التعليم يف اململكة الأردنية حت�سنا
م�ستمرا منذ منت�صف القرن الع�شرين .ويحتل نظام
التعليم يف الأردن املرتبة الأولى يف العامل العربي ،ويعد
واحدا من �أجود �أنظمة التعليم يف بلدان العامل النامي.
وقد ذكرت دورية نيت�شر �أن لدى الأردن �أكرب عدد من
الباحثني يف جمال البحوث والتطوير لكل مليون �شخ�ص
بني كل البلدان ال�سبعة واخلم�سني الأع�ضاء يف منظمة
امل�ؤمتر الإ�سالمي .ويوجد يف الأردن �ألفا باحث لكل
مليون �شخ�ص ،بينما املتو�سط يف البلدان الأع�ضاء يف
منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي يبلغ  500باحث لكل مليون
�شخ�ص .ويعني هذا �أن عدد الباحثني بالن�سبة لل�سكان
يف الأردن� ،أعلى من مثيله يف �إيطاليا واليونان ويقرتب
كثريا من عددهم يف اململكة املتحدة و�آيرلندا .وقد بلغ
معدل �إمتام التعليم االبتدائي للأردن  97يف املائة عام
 ،2000بينما بلغ معدل حمو �أمية الكبار ،%90
وهو من بني �أعلى املعدالت على م�ستوى منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا.

جاللة امللك عبد اهلل يف زيارة تفقدية لإحدى املدار�س

والأردن يف الوقت نف�سه بلد متقدم للغاية فيما يتعل ق
بالق�ضاء على التفرقة بني اجلن�سني؛ حيث �شكلت
�أعداد امللتحقات بالتعليم من الإناث ن�سبة %50
على م�ستوى كل من التعليم الأ�سا�سي والثانوي عام
 .1991والأردن ي�سري نحو اقت�صاد املعرفة لهذا
مت و�ضع مناهج و�أ�ساليب حديثة ت�شدد على التعليم
القائم على اقت�صاد املعرفة (التفكري الإبداعي،
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والتفكري النقدي ،والتعليم املرتكز على الطالب� ،إلخ).
وقد مت تقدمي تدريب يهدف �إلى حت�سني املهارات
الأ�سا�سية يف تكنولوجيا املعلومات والكمبيوتر للمعلمـني؛
كما يتم تدريب املعلمني ومنحهم �شهادات يف ا�ستخدام
برنامج الرخ�صة الدولية لقيادة احلا�سوب  ،ICDLو
� INTELإ�ضافة ملنح املعلمني �شهادات يف برنامج
وورلد لينك�س .وبد�أ  %80من املعلمني يف ا�سـتخدام
منهجيـة حديثة يف التدري�س تتفق والتعليم من �أجل
اقت�صاد املعرفة .كما �شهد الطلبة الأردنيون حت�سنا
يف التقييمات الدولية يف مادتي الريا�ضيات والعلوم،
كذلك ف�إن الرتتيب الدويل والإقليمي للأردن تقدم
بخطى ثابتة خالل الفرتة الزمنية املمتدة من عام
 2003حتى عام  ،2007يف �إجناز مل ي�ستطع �أغلب
امل�شاركني الآخرين من جميع �أنحاء العامل م�ضاهاته.
وت�سعى الأردن �إلى توفري بيئة تعليمية متطورة م�شجعة
على التعليم ،من خالل �إقامة من�ش�آت مدر�سية متميزة
من الناحية البيئيـة ،والعمـل على ا�ستخدام تكنولوجيـا
الكمبيوترواملعلومات داخل الف�صول ،حيث �أ�صبح ما ال
يقل عن %70مـن طـلبةاملرحلتني الأ�سا�سية والثانوية
الآن ي�ستخدمون بوابات التعليم على الإنرتنت.

جاللة امللكة مع طلبة متطوعني �ضمن مبادرة “مدر�ستي”

التعليم الجامعي

يقبل احلائزون على �شهادة الثانوية العامة يف اجلامعات
احلكومية �أو اخلا�صة �أو الكليات .وتطبق معظم
اجلامعات يف الأردن النموذج الأمريكي اجلامعي القائم
على نظام ال�ساعات  Credit Hoursالذي مينح
الطلبة املرونة يف اختيار عدد ال�ساعات و�أوقات الدوام.
وهنالك ع�شر جامعات حكومية ،و�سبع ع�شرة جامعة
خا�صة ،وبع�ض اجلامعات الأجنبية كاجلامعة الأمريكية،
واجلامعة الأملانية الأردنية .وت�ستقطب اجلامعات
الأردنية كل عام عددا كبريا من الطلبة الأجانب والعرب.
المراحل والدرجات الجامعية:

الدرجة اجلامعية الأولى :درجة البكالوريو�س
) ،(Bachelorومدة الدرا�سة تعادل خم�س
�سنوات للهند�سة وال�صيدلة ،و�ست للطب ،و�أربع
للتخ�ص�صات الأخرى.
الدرجة اجلامعية الثانية :درجة املاج�ستري
) ،(Masterومدة الدرا�سة ترتاوح بني �سنة �إلى �سنتني.
وتوجد �أي�ضا �شهادات �أخرى تعادل املاج�ستري الأردين
ك�شهادة ) (DEAالدرا�سات املعمقة Diplôme
 ،d›Etudes Approfondiesوهي �شهادة
املاج�ستري ح�سب النظام الفرن�سي ،و�شهادة املاج�ستري
الأملانية  ،Magisterstudiumو�شهادة )(MBA
وهي درجة �إدارة الأعمال للطلبة ذوي اخلربة.

جاللة امللك وامللكة يتابعان تزويد
املدار�س باحلوا�سيب
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الدرجة اجلامعية الثالثة :درجة الدكتوراه
)(Doctorateومدة الدرا�سة من ثالث �إلى
خم�س �سنوات.

 .15الديمقراطية وحقوق
اإلنسان:
�أظهر امللك عبد اهلل بن احل�سني التزاما م�ستمرا
لإ�صالح القطاع االجتماعي ،و�شرع يف تقدمي الدعم
ملبادرات �أو�سع للإ�صالح الدميقراطي .ويف ال�سنوات
القليلة املا�ضية ،عملت احلكومة الأردنية على حت�سني
الأطر القانونية والتنظيمية للأردن ،ودعم الإ�صالحات
يف املجال القانوين ،بهدف حتقيق اال�ستقالل الكامل
لل�سلطة الق�ضائية .وقد �شرعت احلكومة الأردنية
باحلوار مع جمموعة وا�سعة من �شرائح املجتمع ،وذلك
ي�شمل الأحزاب ال�سيا�سية والنقابات املهنية ،كما
بد�أت العمل على زيادة حرية ال�صحافة ،وتفعيل دور
و�سائل الإعالم .وفيما يتعلق بحقوق الإن�سان ،ان�ضم
الأردن �إلى �ست من اتفاقيات الأمم املتحدة الرئي�سية
ال�سبع املعنية بحقوق الإن�سان ،ومنها :العهدان
الدوليان اخلا�صان باحلقوق املدنية وال�سيا�سية،
واحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
( ،)1975بالإ�ضافة �إلى اتفاقية مناه�ضة التعذيب
وغريه من �ضروب املعاملة القا�سية والال�إن�سانية
واملهينة ( ،)1991كما ان�ضم الأردن كذلك �إلى
�سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماين،
املعنية بحقوق الإن�سان .وتتوافر يف الأردن معظم
�أمناط امل�ؤ�س�سات املعنية بحقوق الإن�سان ،بدء ًا من
امل�ؤ�س�سات الوطنية �إلى اللجان الربملانية ،واملنظمات
غري احلكومية املعنية بحقوق الإن�سان.

 .16العلوم والتكنولوجيا:
نظرا ملحدودية موارده ،ف�إن الأردن يعتمد على العن�صر
الب�شري من �أجل التقدم االقت�صادي واالجتماعي.
ونظرا لنوعية اخلدمات املتوفرة يف هذا البلد وثرواته
من املتعلمني واملوهوبني ،ف�إن الأردن يحقق جناحا
داخليا ،و�أي�ضا قادر على ت�صدير اخلربة الب�شرية،
والقوى العاملة املاهرة �إلى بلدان �أخرى يف املنطقة.

كما �أن الأردن عزز قدرته على �إجراء البحوث
العلمية ،من �أجل اال�ستفادة من املواهب الب�شرية فيه،
كما �أن الت�شجيع على العلم والتكنولوجيا هو يف �أعلى
قائمة �أولويات كال القطاعني العام واخلا�ص� .أما
املكونات الرئي�سية للعلم وقطاع التكنولوجيا يف الأردن
فهي :املجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ،واجلمعية
العلمية امللكية ،بالإ�ضافة �إلى برامج البحث والتطوير،
املدعومة من قبل ال�شركات اخلا�صة املختلفة .وكما
�أ�سلفنا فقد اهتم الأردن بالتعليم ،مما جعل ن�سبة
خريجي اجلامعات �إلى جمموع ال�سكان تطابق تلك
املوجودة يف العديد من البلدان املتقدمة.

 .17االستقرار السياسي واألمني:
جنح الأردن خالل عقود من اال�ضطراب ال�سيا�سي
الإقليمي يف املحافظة على ا�ستقراره ،وبناء قواعد
متينة للنمو االقت�صادي ،حيث تعامل مع الأزمات
الإقليمية بطريقة مكنته من بناء عالقات طيبة مع
دول اجلوار كافة ،و�أ�صبح يف ال�سنوات املا�ضية مركزا
�إقليميا للم�ستثمرين و�أ�صحاب الأعمال .وقد �أظهر
امل�ستثمرون ثقتهم يف الأردن من خالل افتتاح �أكرث
من � 10000شركة ،وما يزيد عن خم�سني م�شروعا
جتاريا ل�شركات متعددة اجلن�سيات .و�ساهمت جهود
امل�ستثمرين يف خلق زخم عايل لنمو االقت�صاد وتطوير
البالد ،جتلت �آثاره يف احلركة العمرانية وال�صناعية
وال�سياحية املزدهرة .وميتلك الأردن جي�ش ًا وجهاز
�شرطة متطورين ومدربني تدريبا جيدا وفعاال �أثبتا
فاعلية يف احلفاظ على الأمن واال�ستقرار ،و�سرعة يف
التعامل مع �أي طارئ.
وي�ضع تقرير التناف�سية العاملية 2008 – 2007
الأردن يف م�صاف الدول الآمنة يف ال�شرق الأو�سط
والعامل .حيث ح�صل الأردن على املرتبة  14يف
العامل ،والأولى يف املنطقة ،من حيث فاعلية خدمات
ال�شرطة ،يف حني ح�صلت م�صر على املرتبة ،57
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و�إ�سرائيل  ،53و�أمريكا  ،20وبريطانيا .29
وح�صلت الأردن يف �إطار مكافحة اجلرمية املنظمة
على املرتبة التا�سعة عامليا (املرتبة الأولى بني دول
ال�شرق الأو�سط) ،فيما ح�صلت م�صر على املرتبة
 ،32و�إ�سرائيل  ،36وبريطانيا  ،43والهند ،68
وال�صني  92عامليا .وتثبت هذه الإح�صائيات �أن
الأردن من �أكرث الدول �أمنا يف العامل.

�ستاد القوي�سمة الدويل مقرا له) .وهناك �أندية �أخرى
مثل :نادي البقعة ،و�شباب الأردن ،ونادي احل�سني
�..إلخ ،كما يلقى نادي زين والنادي الأرثوذك�سي ونادي
التطبيقية ونادي الأرينا �...إلخ ،اهتماما كبري ًا من
قبل اجلمهور وم�شجعي كرة ال�سلة الأردنية.

 .18الرياضة:
بالرغم من قلة الإمكانيات املاديةُ ،يعد الأردن
من �أكرث الدول العربية يف �آ�سيا اهتماما بال�شباب
والريا�ضة ب�شكل عام ،ويتجلى ذلك يف عدد املجمعات
واملدن الريا�ضية املخ�ص�صة لل�شباب ،مما �أثر �إيجابا
على م�شاركاته يف بطوالت عربية و�إقليمية ودولية
كثرية ،وخا�صة على م�ستوى كرة القدم وكرة ال�سلة،
اللتني تلقيا �إقباال واهتماما كبريا من قبل ال�شباب
الأردين .كذلك �ألعاب الدفاع عن النف�س ،وال�سباحة،
وكرة التن�س ،واليد ،والفرو�سية ،فكلها �ألعاب يقبل

رايل الأردن
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املدن الريا�ضية :كان هناك ا�ست�شعار لدى القيادة
الأردنية منذ منت�صف ال�ستينات ،بحاجة ال�شباب
الأردين لإن�شاء مركز ريادي يخدم ال�شباب يف
املجاالت كافة ،لإبراز قدراتهم و�إبداعاتهم ،ومواكبة
التقدم والتطور ،مما يعك�س �صورة م�شرقة عن الأردن
و�شعبه ،فتبلورت فكرة �إن�شاء مدينة لل�شباب التي
�أ�صبحت رائدة املدن الريا�ضية يف ال�شرق الأو�سط.
وتقع املدينة الريا�ضية �أو مدينة احل�سني لل�شباب يف
قلب العا�صمة عمان ،ومتتد على قطعة �أر�ض تبلغ
م�ساحتها حوايل  1200دومن ،تغطي الأ�شجار ثلث
م�ساحتها ،بينما حتتل املن�ش�آت الريا�ضية واملالعب
واحلدائق العامة واملواقف باقي م�ساحتها .مت البدء
ب�إن�شاء املدينة عام  1964وا�ستغرق ذلك حوايل
�أربع �سنوات .واجلدير بالذكر �أنه توجد يف اململكة
مدينتان �أخريان للريا�ضة؛ الأولى هي مدينة احل�سن
لل�شباب يف �إربد� ،أما الثانية فهي مدينة الأمري حممد
لل�شباب يف الزرقاء.

عليها ال�شباب يف هذه الدولة ب�شغف .كما �ساهم
املجل�س الأعلى لل�شباب بتنمية قدرات ال�شباب من
جميع النواحي احلياتية ،عن طريق ن�شر مراكز
ال�شباب يف خمتلف حمافظات اململكة.

 .19السكن:

�أما �أكرث الأندية �شعبية بني اجلمهور الأردين على
م�ستوى كرة القدم ،فهما ناديا الفي�صلي )يتخذ من
�ستاد عمان الدويل مقرا له) ،والوحدات (يتخذ من

توجد يف العا�صمة العديد من ال�شقق التي تتوفر فيها
كل م�ستلزمات احلياة ال�سهلة ،وتتيح للطالب احلرية
الكاملة يف �إعداد ما يرغب به من الطعام ،وا�ستقبال

�ضيوفه ،والتمتع باخل�صو�صية الكاملة .وميكن
للطالب ا�ستئجار ال�شقق الفندقية �أو ال�شقق املفرو�شة
ملدد ق�صرية �أو طويلة ،ح�سب رغبته.
كذلك يوجد يف جامعة البرتا �سكن م�ؤثث للطالبات،
ور�سومه معتدلة ،وملعرفة املزيد عنه ،يرجى الرجوع
�إلى دليل الطالب.

 .20المواصالت:

وتعترب �أ�سعار التنقل يف هذه احلافالت املكيفة
واملريحة رمزية ،وغري مكلفة.
وبالن�سبة للراغبني يف ا�ستخدام �سيارات خا�صة
خالل �إقامتهم يف الأردن ،ف�إن خدمة ت�أجري
ال�سيارات ال�سياحية متوفرة يف عمان ،حيث ي�ستطيع
الزائر ا�ستئجار �سيارة من النوع الذي يريد ،وللمدة
التي يريد ،من خالل �شركات ت�أجري ال�سيارات يف
العا�صمة.

تعترب املوا�صالت يف عمان �سهلة ومريحة ،حيث تتوفر
يف �شوارع العا�صمة �آالف �سيارات الأجرة (تاك�سي)
التي تتميز باللون الأ�صفر ،وتعمل ح�سب القانون،
الذي فر�ض ت�شغيل العداد حل�ساب �أجرة كل رحلة.
وميكن العثور على �سيارة �أجرة بكل �سهولة يف خمتلف
�شوارع العا�صمة و�ضواحيها ،كما ميكن طلب �سيارة
�أجرة من خالل االت�صال الهاتفي مبكاتب �سيارات
الأجرة (التاك�سي املميز).

تاك�سي الأردن

طريان امللكية

ويوجد يف الأردن ثالثة مطارات ،ت�ستقبل وتطلق
رحالت دولية جتارية ،اثنان منهم يف عمان ،والثالث
يقع يف مدينة العقبة .وي�ستطيع القادمون عرب
املطار الو�صول �إلى �أي مكان يف العا�صمة بوا�سطة
�سيارات املطار ،التي تعمل وفق نظام احلجز الفوري،
وتخ�ضع للمراقبة .ويوجد يف املطار مكتب خا�ص
حلجز �سيارات الأجرة ،كما ميكن للزائر �أن ي�ستقل
احلافالت اخلا�صة �أو العامة ،التي ت�سري رحالت
منتظمة بني املطار ومنطقة العبديل يف و�سط عمان،

هذا وب�إمكان الطلبة الوافدين� ،إدخال �سياراتهم
�إلى الأردن ،دون جمرك ،على �أن تخرج مع انتهاء
فرتة درا�سة الطالب .ويقوم مكتب �ش�ؤون الوافدين
يف اجلامعة ب�إجراء معامالت �إدخال ال�سيارات ملن
يرغب من الطلبة الوافدين.

45

الفصل الثالث
السياحة في األردن
يتمتع الأردن مبزايا ومقومات جغرافية ،وتاريخية،
وطبيعية ،جتعل منه بلداً �سياحياً يف جميع ف�صول
العام ،وتلبي معظم الأهداف التي ين�شدها ال�سائح.
حيث تتوافر الأماكن الدينية ،واملواقع الأثرية،
وامل�شاتي ،وامل�صايف ،والينابيع الطبيعية ،والغابات،
وال�صحاري ،وال�شواطئ� .إن تاريخ الأردن وح�ضارته
طاعنة يف القدم ،فقد ا�ستوطن الب�شر الأردن منذ
�أوائل الع�صر احلجري ،وعلى مر الع�صور م ّرت على
البالد عدّة ح�ضارات �أبرزها :الأنباط ،والفر�س،
والإغريق ،والرومان ،واملماليك ،والعثمانيني وكذلك
العرب .و ُتع ّد البرتا وجر�ش �أبرز ال�شواهد التاريخية
واحل�ضارية يف الأردن.
وميكن �إجمال �أنواع ال�سياحة يف الأردن يف
النقاط التالية:
 - 1ال�سياحة التاريخية والثقافية:

البرتا
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وت�شمل زيارة املواقع الأثرية لالطالع عليها ،ومعرفة
ح�ضارات ال�شعوب التي عا�شت يف املنطقة خالل
الع�صور الغابرة ،وتقاليدها .وهناك الآالف من
املواقع التاريخية والأثرية يف الأردن ،ومن �أهمها
مدينتا البرتا وجر�ش ،وقلعة الرب�ض يف عجلون ،و�أم
قي�س ،واملدرج الروماين يف عمان.
- 2ال�سياحة العالجية:
توجد يف الأردن العديد من امل�ست�شفيات احلديثة،
املزودة بالأجهزة واملعدات املتقدمة ،ي�شرف عليها
�أطباء �أردنيون متميزون يف مهاراتهم الطبية،
ومتخ�ص�صون يف عالج جميع الأمرا�ض ب�إذن اهلل،
�سواء يف امل�ست�شفيات احلكومية �أو اخلا�صة .وي�ستقبل
الأردن �سنويا �أكرث من مائة �ألف مواطن عربي للعالج،
�أجريت لبع�ضهم جراحات دقيقة كعمليات القلب
املفتوح ،ونقل الكلى ،وعالج العقم � ...إلخ .وت�صل
عوائد ال�سياحة العالجية يف الأردن �إلى  700مليون
دوالر �أمريكي يف العام ،ح�سب ت�صريحات البنك
الدويل ،فالأردن هي الأولى يف املنطقة ،واخلام�سة
على م�ستوى العامل يف هذا املجال.

املنتجع ال�صحي يف البحر امليت

ويعترب الأردن من البالد التي يختلط فيها اال�ست�شفاء
من �أمرا�ض اجل�سد مع الرتويح عن النف�س .وذلك
بف�ضل نعمة كبرية �أنعم اهلل بها على الأر�ض
الأردنية ،حيث تتوافر كل مقومات العالج الطبيعي
من مياه حارة غنية بالأمالح� ،إلى طني بركاين� ،إلى
طق�س معتدل وطبيعة خالبة ،الأمر الذي جعل منها
منتجعات عالجية ي�ؤمها الكثري من طالبي اال�ست�شفاء
من الأمرا�ض املختلفة .ومن �أهم هذه املنتجعات
العالجية:

ولتخليد ذكرى ال�شهداء وال�صحابة� ،أقيمت امل�ساجد
والأ�ضرحة واملقامات ،التي تُبقي االنت�صارات
الإ�سالمية حية يف الذهن املعا�صر ،ففي م�ؤتة يوجد
�ضريح جعفر بن �أبي طالب ،ومقام زيد بن حارثة،
وعبد اهلل بن رواحة ر�ضي اهلل عنهم� .أما وادي الأردن
فيحت�ضن عددا من مقامات ال�صحابة الأجالء ومنها:
مقام �ضرار بن الأزور ،ومقام «�أبو عبيدة» عامر بن
اجلراح ،ومقام �شرحبيل بن ح�سنة ،ومقام معاذ بن
جبل ،ومقام عامر بن �أبي وقا�ص .ويف و�سط الأردن،
قرب مدينة ال�سلط ،يقع مقام النبي �أيوب يف قرية
«بطنا» .كما يوجد مقام النبي �شعيب يف منطقة وادي
�شعيب القريبة من ال�سلط .ولعل كهف الرقيم الواقع
�إلى اجلنوب ال�شرقي من عمان ،من �أهم املواقع
اجلاذبة للزائرين ،حيث ذكرت وقائع ق�صة «�أهل
الكهف» يف القر�آن الكرمي� ،إ�ضافة �إلى �أنها معروفة يف
التاريخ امل�سيحي.

- 3ال�سياحة الدينية:
وتعني زيارة الأماكن التاريخية الدينية .ففي الأردن،
�أر�ض �أدوم ،وم�ؤاب ،وعمون ،وجلعاد ،الكثري من
الأ�ضرحة ،والأماكن املقد�سة الإ�سالمية وامل�سيحية،
و�إلى هذه الأر�ض يفد الباحثون عن مواقع و�آثار للأنبياء
ولل�صحابة .لقد كان الأردن باب الفتوحات الإ�سالمية،
وعلى الأر�ض الأردنية دارت بع�ض املعارك التاريخية
الكربى ،ومن �أهمها م�ؤتة ..والريموك ..وفحل..

- 4ال�سياحة التعليمية:
تعترب اجلامعات الأردنية من �أهم اجلامعات على
امل�ستوى الإقليمي ،ملا متتلكه من قدرات كبرية مكنتها
من متابعة التطور الهائل يف �شتى ميادين احلياة
املعرفية والعلمية ،فخالل العقد املا�ضي كان هناك ثورة
�ضخمة يف تطبيقات احلا�سوب التعليمي يف الأردن،
وظهر مفهوم التعليم الإلكرتوين الذي يعتمد على
التقنية لتقدمي حمتوى للمتعلم بطريقة جيدة وفعالة.
فالأردن م�ؤهل فعلي ًا لقيادة املنطقة يف جمال ال�سياحة
التعليمية ،ملا يتمتع به من موقع جغرايف متو�سط بني
دول املنطقة ،ومتتعه بالأمن واال�ستقرار ،وتو�سع �آفاق
�صناعة تكنولوجيا املعلومات يف الأردن ،والبنية التحتية
لالت�صاالت� ،إ�ضافة �إلى كون الأردن مقر ًا للعديد من
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الدولية يف �صناعة التعليم على
م�ستوى ال�شرق الأو�سط مثل ،Cisco Systems :و
 ،Microsoftو Oracleو ،Hewlett Packard
و�شركة  Sun Microsystemsوغريها (جملة
ال�شرق الأو�سط ال�سياحية) .

•حمامات عفرا
•ينابيع احلمة
•حمامات ماعني
•البحر امليت
واجلدير بالذكر �أن �شركات الت�أمني الأملانية ال تر�سل
مر�ضاها للعالج خارج �أملانيا �إال لل�شواطئ ال�شرقية
للبحر امليت ح�صريا للعالج من الأمرا�ض اجللدية.

مدخل كهف الرقيم
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�- 5سياحة اال�ستجمام والرفاهية:
�إن تنوع املناخ يف مناطق الأردن نعمة من اهلل تع�إلى،
فكثري من ال�سياح يفدون �إلى الأردن لق�ضاء عطلة
ال�صيف يف �أجوائه اخلالبة ،مثل� :أحراج وجبال
عجلون ،ود ِّبني .كما �أن اجلو �صيفا يف العا�صمة لطيف
ومنع�ش ،خ�صو�صا يف املناطق اجلبلية حيث تتوافر
احلدائق واملتنزهات� ،أما يف ال�شتاء ،فب�إمكان ال�سائح
التوجه �إلى �أماكن الدفء الطبيعي ،وخا�صة يف مناطق
الأغوار ،والبحر امليت ،والعقبة ،حيث ميار�س ال�سياح
�أنواعا كثرية من ريا�ضاتهم املحببة ،مثل :التزلج على
املاء ،وال�سباحة ،والغط�س ،و�صيد ال�سمك.

�- 6سياحة امل�ؤمترات واالجتماعات:
توجد يف الأردن مرافق متطورة لأغرا�ض االجتماعات
وامل�ؤمترات ،ويتمتع منظمو الفعاليات وامل�ؤمترات فيها
بخربة وا�سعة يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الفنادق واملرافق
الفاخرة فيها ،وح�سن ال�ضيافة الأردنية ،ما يجعل
الأردن وجهة مثالية لهذا النوع من ال�سياحة .ومن
�أكرث الأماكن مالءمة لذلك :البرتا (�إحدى عجائب
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العامل) ،وجر�ش (املدينة الأثرية الرومانية املتكاملة)،
والبحر امليت (�أكرب منتجع طبيعي على �سطح الأر�ض)،
بالإ�ضافة �إلى وادي رم والقلعة وعمان التاريخية.
�- 7سياحة املغامرات:
وهي �سياحة �أ�صبحت تتو�سع ب�شكل كبري يف الأردن،
وتعد ب�أن تكون واحدة من �أكرث قطاعات �صناعة ال�سفر
ديناميكية وابتكارا يف ال�سنوات القادمة .فلمحبي
املغامرة يقدم الأردن الكثري لزواره ،من ركوب خيل،
ورحالت �سيارات الدفع الرباعي ،ورحالت ال�سفاري،
وت�سلق ال�صخور ،والتخييم ،والتنزه يف منطقة تتميز
بامتالكها لأكرث املناظر الطبيعية الرائعة يف الأردن
(وادي رم) .كذلك تتيح ال�شواطئ الرملية وجتمعات
املرجان امللونة يف العقبة الفر�صة لكثري من الأن�شطة.
كما تتوفر مواقع مغامرة �أخرى وت�شمل :وادي املوجب،
واملحميات الطبيعية مثل �ضانا وال�شومري والأزرق.
- 8ال�سياحة العائلية:
يفتح الأردن ذراعيه ال�ستقبال زواره من الأ�شقاء
العرب ،ليكونوا بني الأهل والأحباب ،حيث جتمعهم
العادات والتقاليد واللغة امل�شرتكة .ويقدم الأردن
الكثري من جتاربه ال�سياحية ومواقعه الأثرية املتميزة
ليمنح جتربة م�سلية لأفراد العائلة كافة ،مهما اختلفت
�أذواقهم واختياراتهم.
- 9ال�سياحة البيئية والطبيعية:
حيث قامت اجلمعية امللكية حلماية البيئة ب�إن�شاء
و�إدارة �سبع حمميات طبيعية يف الأردن ،والهدف من
وراء ذلك ت�شجيع ال�سياحة البيئية ،واملحافظة على
الرثوة احليوانية النادرة؛ (مثل املها والنعام والغزالن
وااليل).

�إبداعات لون

ية يف �صخور البرتا

أماكن
سياحية وأثرية

البرتا ليال

�سياحة املغامرات
ال�سيا

حة البيئية الطبيعية
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عمــــان
عمــــان

بني ت�سعة ع�شر جبال ،وعلى �سفوحها ،ترتبع عمان،
عا�صمة الأردن منذ الع�صور الغابرة� .إنها ربة عمون
التي �شادها العمونيون القدماء عا�صمة لهم ،وهي
املدينة التي ازدهرت يف �أيام اليونان والرومان،
وحملت ا�سم فيالدلفيا (مدينة احلب الأخوي).
هي بيت اجلميع ،ورفيقة الزائر ،وفيها يلتقي القدمي
باحلديث ،ويلتقي حمبو احلياة ،والعمل ،واال�ستجمام،
والعلم ،وفيها كر�سي احلكم والإدارة ،ووزارات الدولة،
كما �أنها املركز التجاري للمملكة.
هي مدينة ال�صغري والكبري ،الرجل واملر�أة ،العائلة
والأ�صدقاء ،الأعزب واملتزوج ،وفيها ما يروق للباحث
عن ال�صخب والباحث عن الهدوء � ...إنها مدينة
للجميع ،تفتح ذراعيها و�أبواب بيوتها امل�شيدة باحلجر
الأبي�ض لكل �ضيوف الأردن القادمني عرب احلدود
الربية� ،أو القادمني جوا �إلى مطار امللكة علياء الدويل
( 35كيلومرتا جنوبي العا�صمة).
تقع ع ّمان يف اجلزء ال�شمايل الغربي من الأردن على نحو
« »80كم من بيت املقد�س .وتقوم مدينة عمان احلديثة
يف املو�ضع نف�سه تقريبا الذي كانت ت�شغله املدينة القدمية
«عمون» .ومتتاز عمان بفنادقها الفخمة ومنتجعاتها
الع�صرية ومراكزها ال�صحية ،فال يكاد يخلو فندق من
�أحوا�ض ال�سباحة ومالعب بع�ض الريا�ضات.

ويف �ضواحي العا�صمة تتوفر ميادين ال�سباقات
املختلفة كركوب اخليل ،و�سباقات ال�سيارات ،ومالعب
كرة القدم ،وبقية �أنواع الريا�ضات �سيما يف املدينة
الريا�ضية التي ت�شتمل على م�ساحات وا�سعة ملختلف
الألعاب والريا�ضات.
وخالل م�سريتها التاريخية الطويلة خ�ضعت عمان
حلكم الأ�شوريني والكلدانيني والهك�سو�س والفر�س
واليونان والرومان ،لذا تتمتع عمان برثوة من املعامل
الأثرية اخلالدة ،فعلى جبل القلعة يرتفع معبد
هرقل� ،إلى جانب متحف الآثار الأردين الذي ميكن
للزائر �أن ي�شاهد فيه �أدوات متثل حياة الإن�سان يف
عهود موغلة يف القدم ،ويف و�سط املدينة يقع �سبيل
احلوريات ،وعلى مقربة من ال�سبيل ،ويف �سفح جبل
اجلوفة ،ينت�صب املدرج الروماين الكبري الذي يت�سع
ل�ستة �آالف متفرج ،وت�شري كتابة يونانية موجودة على
�إحدى من�صات الأعمدة� ،إلى �أن هذا املدرج قد بني
�إكرام ًا للإمرباطور مادريانو�س ،الذي زار ع ّمان �سنة
 130م ،لتد�شني الطريق املمتدة من الب�صرة ،واملارة
بجر�ش وع ّمان �إلى البحر امليت .وي�ستوعب املدرج �ستة
�آالف م�شاهد ،ويت�ألف من ثالث طبقات ،يف�صل بني
كل طبقة والأخرى عتبة تقارب املرتين .كما يتخلل هذه
الطبقات ممرات ،يبلغ عددها ثمانية يف كل طبقة.
ج�سر عبدون
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فعالية فنية يف املدرج الروماين

مأدبـــا
مأدبـــا
عا�صمة الف�سيف�ساء الأردنية ،ومدينة الكنائ�س .ذ ّكرت يف م�سلة
مي�شع .عندما كانت يف �أيدي امل�ؤابيني ،ا�ستعادها العمونيون،
ثم �أ�صبحت مدينة مزدهرة حتت حكم الأنباط ،كما ازدهرت
يف العهدين البيزنطي والأموي .ويف م�أدبا جند الآثار التالية:

كنيسة الروم األرثوذكس

�أعمدة مكاور

وقد بنيت على بقايا كني�سة بيزنطية ،ت�ؤرخ للقرن ال�ساد�س
امليالدي .زينت �أر�ضيتها بخارطة ف�سيف�سائية نادرة متثل
الأردن وفل�سطني وم�صر.

مسلة ميشع
م�سلة من حجر البازلت ،وجدت يف ذيبان يف اخلارطة
الف�سيف�سائية يف الكني�سة نهاية القرن التا�سع ع�شر ،وموجودة
الآن يف متحف اللوفر.
حتدثت عن ملك م�ؤاب مي�شع ،والعديد من �أعماله ومدنه وحروبه.

قلعة مكاور
تقع �إلى اجلنوب من م�أدبا ،وقد �سجن فيها النبي يحيى عليه
ال�سالم ،ثم قطع امللك هريودو�س ر�أ�سه وقدمه على طبق هدية
للراق�صة �سالومي.

جبل ن ّبو
يقع �إلى الغرب من م�أدبا ،ويطل على البحر امليت ووادي
الأردن ،وهناك من يعتقد �أن النبي مو�سى عليه ال�سالم دفن
يف هذا اجلبل ،الذي �أقيم على قمته بناء حلماية لوحات
الف�سيف�ساء الرائعة ،التي تعود �إلى القرنني الرابع وال�ساد�س
للميالد.
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عجلــون
عجلــون
تقع مدينة عجلون على بعد  75كم �شمال العا�صمة
عمان ،وهي �شهرية بقلعتها التاريخية التي ت�سمى قلعة
الرب�ض ،والتي متثل طراز الفن املعماري عند امل�سلمني
العرب .وقد ا�شتقت القلعة ا�سم (الرب�ض) من موقعها
كونها ترب�ض على ظهر تل �شاهق ،عرف با�سم جبل
عوف ن�سبة �إلى بني عوف ،الذين �أقامت ع�شرية منهم
يف اجلبل �أيام الفاطميني .وا�ستمدت القلعة ا�سمها
الثاين قلعة (�صالح الدين) من القائد الإ�سالمي
التاريخي �صالح الدين الأيوبي ،الذي اتخذها نقطة
انطالق جليو�شه املتوجهة �صوب مدينة القد�س.
وجتذب هذه القلعة �أعدادا كبرية من الزائرين ،ملا لها
من قيمة تاريخية .فقد بناها �أحد قادة �صالح الدين
الأيوبي ما بني عامي  1185 - 1148ميالدية،
لتقف يف وجه التو�سع الإفرجني ال�صليبي ،وحتافظ
على طرق املوا�صالت مع دم�شق و�شمال �سوريا.

قلعة الرب�ض من الداخل

يف الطريق �إلى عجلون

قلعة الرب�ض (منظر خارجي)
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الكــرك
الكرك

والقد�س ،خالل فرتة �سيطرتهم على الطريق

تقع الكرك جنوب اململكة ،وي�شتهر �أهلها بكرم
ال�ضيافة ،ومازال �صدى الأ�صوات بني �أ�سوار قلعة
الكرك وجدرانها يردد ا�سم �صالح الدين ،الذي
حررها بعد هزمية ال�صليبيني يف معركة حطني،
وبقيت �شاهدة على مرحلة فا�صلة يف تاريخ املنطقة.
وقد بنى ال�صليبيون هذه القلعة الكبرية ،لتكون
نقطة ات�صال �إ�سرتاتيجية متو�سطة بني قلعة ال�شوبك

ال�سلطاين ،الذي مير عرب جنوب الأردن ،والذي
انت�شرت القالع على اله�ضاب املرتفعة املطلة عليه.
ويف القلعة ممرات �سرية حتت الأر�ض ،تقود �إلى
قاعات حم�صنة� ،أما �أبراج القلعة ف�إنها متنح الناظر
من خاللها م�شهدا طبيعيا خالبا للمنطقة املحيطة.

قلعة
لكر
ا
كل
يال
منظ
رد
اخل
يل
قلعة
الك
رك
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الميتالميت
البحر
البحر
�إلى اجلنوب الغربي من عمان ،وعلى م�سافة 55
كيلومرتا منها ،تقع �أكرث بقاع الأر�ض انخفا�ضا عن
م�ستوى �سطح البحر(على عمق  410م دون �سطح
البحر) � ..إنه البحر امليت ،الذي عا�ش عرب احلقب
التاريخية املتعاقبة ،لي�صبح من �أكرث املناطق جذبا
لل�سياح ،الباحثني عن الدفء يف ف�صل ال�شتاء،
والطبيعة اخلالبة ،والغرابة التي تتج�سد يف بحر ،ال
كائن حي فيه ب�سبب كثافة �أمالحه ،لكن يف مياهه
املاحلة عالج للكثري من الأمرا�ض.
و�إذا كانت ت�سمية هذا البحر بامليت لتعذر وجود
الكائنات احلية فيه ،ف�إنه بحر حي وغني بالأمالح
واملعادن ،كال�صوديوم والبوتا�سيوم والربوم واملنغنيز
واملغن�سيوم وال مكان يف الدنيا ميكن �أن يوفر هذه
املجموعة من العنا�صر يف �أي موقع �آخر يف العامل.
هذا بالإ�ضافة �إلى الطني الأ�سود ،الذي يتم احل�صول
عليه من �شاطئ البحر امليت ،والذي يتميز بفعاليته
العالية جد ًا يف حتفيز الدورة الدموية ،وتخفيف
�آالم التهاب العظام واملفا�صل ،كما �أنه عالج رائع
جلمال الب�شرة ،والق�ضاء على احل�سا�سية وغريها
من الأمرا�ض اجللدية .كما �أن هذه الرثوة الهائلة من
العنا�صر الكيميائية ميكن اال�ستفادة منها يف جماالت
متعددة كال�صناعة ،حيث تكون املواد اخلام لإنتاج
البوتا�س ،بالإ�ضافة �إلى املنتجات التجميلية التي يتم
ت�سويقها يف خمتلف �أنحاء العامل .كما ي�ستفاد منها
يف جمال الطب� ،إذ ي�ستخرج من هذه الأمالح عالج
ناجح للعديد من الأمرا�ض اجللدية ،لذا تعترب هذه
الأمالح �أحد امل�صادر الهامة لال�ست�شفاء الطبيعي،
والذي ي�شرف عليه يف املنتجعات املتوفرة جمموعة
من الأ�شخا�ص ذوي االخت�صا�ص.
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وميتاز البحر امليت ب�سهولة ال�سباحة فيه نظر ًا الرتفاع
ن�سبة امللوحة يف مياهه ،مما يجعل هذه املياه قادرة
على حمل الإن�سان � -إذا ما ا�ستلقى على ظهره  -فوقها
دون �أن يحتاج �إلى �إتقان فن العوم� ،أو فنون ال�سباحة.
متتاز هذه املنطقة بكونها منطقة دافئة وم�شم�سة
طيلة العام ،حيث يبلغ متو�سط درجة احلرارة فيها
 30.4درجة مئوية .وتعترب �أ�شعة ال�شم�س الرائعة
يف منطقة البحر امليت غري �ضارة البتة للب�شر
القاطنني يف تلك املنطقة� .أما فيما يتعلق بالهواء
فهو جاف ،وم�شبع بالأك�سجني.
يعد هذا املنتجع الفريد من نوعه قبلة �أنظار الباحثني
عن الهدوء واجلمال والعالج منذ فجر التاريخ ،فقد
عرفت مياهه �شخ�صيات تاريخية �شهرية ،كهريود�س
العظيم ،وكيلوبرتا ،امللكة الفرعونية اجلميلة،وغريهم

من ال�سالطني واحلكام والأباطرة وامللوك .وما زال
يجتذب �سنوي ًا �آالف الأفواج من الزائرين املحليني
والأجانب ،الباحثني عن العالج واجلمال والهدوء
والدفء .ولهذا فقد �سعى الأردن جاهد ًا لتهيئة هذا
املوقع بكل املرافق احلديثة والتجهيزات الع�صرية
والطرق الآمنة ،ونفذ م�شاريع على جانب من الأهمية،
ف�أقام الفنادق الفخمة املجهزة ب�أحدث املرافق
واخلدمات عالية اجلودة ،وجهزها بربك ال�سباحة،
و�أماكن الرتفيه واال�ستمتاع ،و�أقام اال�سرتاحات
واملنتجعات واملراكز العالجية وال�صحية التي تعتمد
مياه البحر امليت ،و�أمالحه ،وطينه الأ�سود الربكاين
الغني بالعنا�صر الطبيعية ،ليقدم للزائرين والباحثني
عن العالج والراحة �أف�ضل اخلدمات.
وقد نال البحر امليت �شهرة عاملية ،حيث تعترب فنادقه
مكان ًا مثالي ًا لعقد االجتماعات وامل�ؤمترات والندوات
املحلية والإقليمية والدولية على حد �سواء.

وهكذا بف�ضل اجلهود احلثيثة التي بذلتها الدولة،
لتوفري بيئة �سياحية وعالجية على درجة عالية من
اجلودة ،فقد غدا هذا املوقع موقع ًا مهم ًا ،ال بد لزائر
الأردن من زيارته� ،أو الإقامة يف �أحد فنادقه املريحة
الفخمة ،وتلقي اخلدمات والعالج الذي يرغب فيه،
�إلى جانب متتعه بجمال الطبيعة ،ودفء املناخ ،وروعة
املناظر اخلالبة.

شاطئ عمان السياحي
على بعد كيلومرتين من فنادق البحر امليت يقع �شاطئ
عمان ال�سياحي ،حيث تتوفر فيه �أحوا�ض لل�سباحة،
وغرف لتبديل املالب�س ،و�أماكن للتنزه ميكن �أن
يرتادها الزوار ،غري الراغبني باال�ستفادة من خدمات
املنتجعات والفنادق ،حيث يحظون بخدمات ممتازة
مقابل ر�سوم قليلة ،كما �أنه يعترب مكان ًا مثالي ًا لإقامة
احلفالت واملنا�سبات اخلا�صة.

55

ماعينماعين
حمامات
حمامات

على مقربة من البحر امليت يقع منتجع �آخر يبعد خم�سة
وثمانني كيلومرتا �إلى اجلنوب من عمان ،وينخف�ض عن
�سطح البحر مبقدار  120مرتا .وهو �شالالت ماعني
ذات املياه املعدنية احلارة ،حيث تبلغ درجة حرارتها
بعد تدفقها من الينابيع املعدنية حوايل  43درجة
مئوية ،وت�صب هذه املياه بعد تدفقها من �أعلى
القمم �إلى �أدنى اجلبل ،الذي ينخف�ض عن �سطح
البحر كذلك بـ  264م ،لت�سري دافئة يف الوادي،
قبل �أن ت�صب يف نهر الزرقاء.
تعترب هذه البقعة الرائعة مكان ًا مالئم ًا لل�سكان
املحليني وال�سائحني الأجانب ،حيث جتتذب �سنوي ًا �آالف ًا
من الزوار ،الباحثني عن الهدوء واملتعة والراحة والعالج
مع ًا� .أما املنتجع ال�صحي ف�إنه يقدم جمموعة من
اخلدمات التي ت�شمل الإقامة املريحة ،والعالج باملياه
املعدنية� ،ضمن برك مك�شوفة و�أُخرى مغطاة� ،إلى
جانب ا�ستخدام الطني الغني بالعنا�صر املفيدة التي
ت�ساعد يف جتميل الب�شرة ،وعالج �أمرا�ض اجللد،
و�أمرا�ض الدورة الدموية ،والعظام ،واملفا�صل،
والظهر ،والآالم الع�ضلية ،حيث توفر العيادات يف
تلك املنطقة �أي�ضا ن�شاطات التدريب اجل�سماين.
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المغظس
المغطس

�إلى ال�شرق من نهر الأردن يقع املغط�س ،يف منطقة وادي
اخلرار التي �سميت قدميا بيت عربة ،حيث وقف ال�سيد
امل�سيح عليه ال�سالم ،وهو ابن ثالثني عاما ،بني يدي النبي
يحيى بن زكريا عليه ال�سالم لكي يتعمد باملاء ،ويعلن
من خالل هذا الطق�س بداية ر�سالته للب�شرية .وتوجد يف
املكان عدة �آبار للماء وبرك ،يعتقد �أن امل�سيحيني الأوائل
ا�ستخدموها يف طقو�س جماعية للعماد .وقد قامت دائرة
الآثار الأردنية برتميم املوقع ،الذي زاره قدا�سة البابا يوحنا
بول�س الثاين ،و�أعلنه مكانا للحج امل�سيحي يف العامل ،مع
�أربعة مواقع �أخرى يف الأردن.

األردنية
الحمةاألردنية
الحمة

تقع احلمة على بعد  100كيلومرت �إلى ال�شمال من عمان،
وتعترب واحدة من �أكرث املواقع العالجية وال�سياحية احليوية
يف املنطقة .ولقد مت ت�أ�سي�س منتجع وبع�ض العيادات التي توفر
العديد من اخلدمات لزائري تلك املنطقة .وهنالك مركز
للأ�شخا�ص الذين يعانون من �أمرا�ض وم�شاكل يف اجلهاز
التنف�سي ،عالوة على مراكز توفر العالج من الأمرا�ض
اجللدية ،والأمرا�ض املتعلقة باجلهاز الع�صبي ،واملفا�صل.

عفراعفرا
حمامات
حمامات

يف اجلنوب من الأردن ،وعلى بعد  26كيلومرتا فقط
من الطفيلة ،تنطلق املياه احلارة من �أكرث من  15نبع ًا،
لتملأ �أجواء املكان باملعادن ال�شافية .ومتتاز مياه هذه
الينابيع بحرارتها واحتوائها على املعادن ،وي�ؤكد اخلرباء
�أنها ذات خ�صائ�ص متميزة يف معاجلة العقم ،وت�صلب
ال�شرايني ،وفقر الدم ،والروماتيزم .ولقد مت بناء مركز
للخدمات العامة بجانب املطعم والعيادة الطبيعية.
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جــــــرش
جرش
تقع حمافظة جر�ش يف �شمال الأردن ،ويتجاوز عدد ال�سكان
الكلي ملحافظة جر�ش  153000ن�سمة .ومركز املحافظة
مدينة جر�ش التي تعد �أكرب مدنها ،وتقع يف املنطق ِة القدمي ِة
جلعاد 45 ،كيلومرت �شمال العا�صمة ع ّمان ،وترتفع عن �سطح
البحر قرابة  600م .وتتو�سط جر�ش واديا �أخ�ضر جتري فيه
املياه ،ويقطنها قرابة  41500ن�سمة .وكانت �آثارها وما
تزال حمجة الزائرين ،وحمط �أنظار الرحالني ،وال�سياح،
والعلماء ،وطالب املعرفة من جميع �أنحاء العامل.
ت�أ�س�ست جر�ش (بالالتينية  )Gerasaو(بالإجنليزية
 (Jerashيف القرن الرابع قبل امليالد .ومن اجلدير بالذكر
�أن مدينة جر�ش (جرا�سا) كانت �إحدى املدن الع�شر املعروفة
بالديكابول�س ،وتعترب من �أكرب املدن الرومانية و�أغناها يف العمارة
املتنوعة ،واملغطاة بالف�سيف�ساء امللون ،كما �أنها �إحدى �أف�ضل
املدن الرومانية املحفوظة خارج �إيطاليا ،ف�شوارعها املر�صوفة،
وحماماتها ،وم�سارحها ،و�ساحاتها ،و�أقوا�سها ،ومعابدها
الرومانية ،ومدرجاتها ،وج�سورها ،وحماماتها ،بالإ�ضافة �إلى
ثمانية ع�شر كني�سة ،ال تزال قائمة كما كانت منذ �آالف ال�سنني،
ومل يتغري فيها الكثري .واملدينة ب�أكملها كانت حماطة ب�سور وبوابات
مطلة على اجلهات الأربعة.
وقد عرث علماء الآثار يف داخل هذه الأ�سوار على بقايا م�ستوطنات
تعود للع�صر الربونزي ،والع�صر احلديدي ،ولعهود اليونان
والرومان والبيزنطيني والأمويني والعبا�سيني ،مما ي�شري �إلى �إقامة
الإن�سان فيها منذ � 2500سنة.
مرت على املدينة ع�صور عديدة ،منذ ع�صر اليونان ،فالرومان ،ثم ع�صر
الفتوحات الإ�سالمية ،ومن ثم دخلت دفرت الن�سيان �إلى �أن متت �إعادة
اكت�شافها يف القرن التا�سع ع�شر ،حيث بد�أت �أفواج ال�شرك�س با�ستيطانها ،ثم
العرب وغريهم من القوميات كالأرمن.
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ومن �أهم املعامل يف جر�ش :امل�سرح اجلنوبي ،واملدرج ال�شمايل ،ومعبد �أرمتي�س،
و�سبيل احلوريات ،والبوابة اجلنوبية (قو�س هادريان) ،و�شارع الأعمدة،
والهيبودورم ،و�ساحة الندوة ،والكاتدرائية ،وبركتا جر�ش ،وامل�سجد احلميدي،
وم�سجد �سوف العمري ،ومقام النبي هود.

مهرجان

فني يف جر�ش

البتــرا
البترا
تعترب البرتا من �أهم املواقع الأثرية يف الأردن ويف العامل ،وهي
�شاهد على املعجزة الب�شرية التي تخرج املدن من بطون اجلبال،
وهي موقع من مواقع الإرث العاملي ح�سب هيئة اليون�سكو ،بعد
�أ�صبحت بتاريخ � 2007/7/7إحدى عجائب الدنيا ال�سبع.
وهي عبارة عن مدينة كاملة منحوتة يف ال�صخر الوردي اللون،
ومن هنا جاء ا�سم برتا ،وتعني باللغة اليونانية ال�صخر ،والبرتا
تعرف �أي�ضا با�سم املدينة الوردية ،ن�سبة �إلى لون ال�صخور التي
�شكلت بناءها ،وهي مدينة �أ�شبه ما تكون بالقلعة ،وتعد واحدة
من �أهم مواقع اجلذب ال�سياحي يف الأردن ،حيث ت�ؤمها �أفواج
ال�سياح من كل بقاع الأر�ض ،وي�أتيها الباحثون عن جتليات
التاريخ الإن�ساين ،والراغبون با�ستح�ضار الع�صور الغابرة ،يف
رحلة تختلط فيها املتعة باملعرفة.
تقع على بعد  262كم جنوب العا�صمة ع ّمان �إلى الغرب
من الطريق الرئي�سي الذي ي�صل بني العا�صمة ع ّمان ومدينة
العقبة .وقد �أ�س�سها الأنباط العرب يف العام  400قبل امليالد،
لتكون عا�صمة لدولتهم ،حيث �أن�ش�ؤوا �إمرباطورية عظيمة،
امتدت من �أرا�ضي ال�سعودية احلالية �إلى �سورية ،وكانت البرتا
مركزها.
ي�صل الزائر �إلى قلب البرتا ومير عرب ال�سيق ،ذلك ال�شق
ال�صخري الرهيب الذي يبلغ طوله �أكرث من  1000مرت ،وترتفع
حوافه ال�صخرية  300مرت ،وعندما ي�صل ال�سيق �إلى نهايته،
ف�إنه ينحني يف ا�ستدارة جانبية ،ثم تتبدد الظالل لتظهر �أعظم
الآثار روعة (اخلزنة) �إحدى عجائب الكون الفريدة ،وهي
املحفورة يف ال�صخر الأ�صم على واجهة اجلبل ،ويلمع �صخرها
الوردي حتت �ضوء ال�شم�س ،بارتفاع  140مرت ًا ،وعر�ض 90
مرت ًا.
يف و�سط املدينة ي�شاهد الزائر مئات املعامل التي حفرها
و�أن�ش�أها الإن�سان ،من هياكل �شاخمة ،و�أ�ضرحة ملكية باذخة،
�إلى املدرج الكبري الذي يت�سع ل�سبعة �آالف متفرج ،والبيوت
ال�صغرية والكبرية ،والردهات ،وقاعات االحتفاالت ،وقنوات

املاء ،وال�صهاريج ،واحل ّمامات� ،إ�ضافة �إلى �صفوف الدرج
املزخرفة ،والأ�سواق ،والبوابات.
ويعترب الدير من �أ�ضخم الأماكن الأثرية يف البرتا ،حيث يبلغ
عر�ضه  50مرت ًا ،وارتفاعه  45مرت ًا ،ومن املرجح �أن يكون
الدير قد بني يف القرن الثالث امليالدي .وعلى قمة الدير
ميد الناظر ب�صره �إلى �أبعد مدى ،فريى الأر�ض الفل�سطينية
و�سيناء بالكامل.
وعلى مقربة من املدينة يوجد جبل هارون ،الذي يعتقد
�أنه ي�ضم قرب النبي هارون عليه ال�سالم ،والينابيع ال�سبعة
التي �ضرب مو�سى بع�صاه ال�صخر فتفجرت.
ي�ستمتع زائرو البرتا لي ًال برحلة مده�شة (Petra at
 ،)Nightم�ساء �أيام االثنني والأربعاء واخلمي�س من كل
�أ�سبوع ،حيث تبد�أ الرحلة ال�ساعة الثامنة والن�صف من مركز
الزوار ،عرب ال�سيق امل�ضاء بال�شموع ،حتى مركز املدينة الأثرية.
59

العقبة
العقبة
�أحد فنادق العقبة

ال�شعب املرجانية يف العقبة
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يف �أق�صى اجلنوب ،على الطرف ال�شمايل للبحر الأحمر ،وعلى حافة ال�صخور ،تلتقي ال�شم�س
واملاء مع مناظر الطبيعة اخلالبة يف مدينة العقبة ،مدينة الرمل الذهبي ،والنخل البا�سق،
واملاء البلوري ال�صايف ،يف اخلليج الذي يحت�ضن ميناء الأردن ومنفذه البحري الوحيد ،و�أجمل
منتجعات ال�سياحة ال�شتوية على �شواطئ البحر الأحمر� .إنها العقبة“ ،ثغر الأردن البا�سم”.
يرجع تاريخ املدينة �إلى عهد الأدوميني ،وكانت ت�سمى يف ذلك الوقت (�آيلة) ،ثم حكمها
الأنباط والرومان .وبرزت �أهمية العقبة يف العهد البيزنطي يف القرن الرابع امليالدي،
وحتولت �إلى مركز ديني مهم ،و�أ�صبحت مدينة �إ�سالمية بعد غزوة تبوك عام  630م .ثم
خ�ضعت حلكم املماليك وال�صليبيني والعثمانيني على التوايل ،وبني املماليك فيها قلعة العقبة
عام 1320م والتي اتخذها ال�شريف احل�سني بن علي قاعدة انطالقه ملحاربة العثمانيني.
تقع العقبة على ر�أ�س خليج العقبة املتفرع من البحر الأحمر ،وعلى بعد  360كم �إلى اجلنوب
من عمان .وت�شكل العقبة �أهمية كبرية لل�سياحة واالقت�صاد الأردين كونها املنفذ البحري
الوحيد للأردن.
تعترب العقبة منطقة اقت�صادية حرة ،وفيها ي�ستمتع الزائر بعامل البحر املده�ش ،وي�ستطيع
ممار�سة هواياته كال�سباحة� ،أو التزلج على املاء� ،أو �صيد الأ�سماك� ،أو قيادة الزوارق
ال�شراعية� ،أو �أي نوع من �أنواع الريا�ضة البحرية ،وهي م�شهورة مبناطق الغو�ص اجلميلة فيها،
حيث تكرث ال�شعب املرجانية البديعة التكوين واملتعددة الألوان (البحر الأحمر موطن لأكرث
من  140نوعا من �أنواع ال�شعاب املرجانية ،وجمموعة كبرية من الأحياء البحرية ،كقنديل
البحر ،وخيل البحر ،و�سرطان البحر ،وقنافذ البحر ،وعدد ال يح�صى من الأ�سماك امللونة
والديدان التي حتفر بيوتها يف قاع البحر الرملي) ،لذا جتذب الكثريين من هواة ريا�ضة
الغط�س .وميكن االطالع على جمموعة متنوعة من الأع�شاب البحرية يف املياه ال�ضحلة .ف�إذا
رغب الزائر مب�شاهدة هذه الأن�شطة البحرية دون �أن يتعر�ض للمغامرة ،ف�إن ب�إمكانه ركوب
القوارب ذات الأر�ضية الزجاجية ،التي ي�ستطيع من خاللها م�شاهدة الأعماق ،بكل ما حتويه
من كائنات حية متنوعة.
�أما الذين يرغبون بالتمتع بال�شم�س ،ف�إن ال�شاطئ العقباوي النظيف يعترب مكانا جاذبا لق�ضاء
�ساعات هادئة يف الت�أمل واال�سرتخاء .ويف العقبة يتوافر الدفء �شتاء ،فال تنخف�ض درجة
حرارة املياه فيها عن  20درجة (متو�سط درجة حرارة املياه يرتاوح من  22,5درجة مئوية
يف ف�صل ال�شتاء �إلى  26درجة مئوية يف ال�صيف) ،لذا تعترب العقبة مكان ًا منوذجي ًا لال�ستمتاع
بال�سياحة ،خا�صة ملا توفره فنادقها من خدمات عالية اجلودة ،وت�سهيالت عديدة لإقامة
مريحة هانئة .وبالإ�ضافة �إلى كونها مدينة �سياحية ،ف�إن العقبة هي ميناء الأردن الوحيد حيث
ي�صدر عن طريقه الفو�سفات والبوتا�س ،وت�صل �إليه �آالف ال�سفن املحملة بالب�ضائع املختلفة.
ويوجد بالعقبة مطار دويل حديث ،كما ت�ضم املدينة العديد من املن�ش�آت ال�صناعية الهامة،
واملناطق التجارية احلرة .ويبلغ عدد �سكان املدينة حوايل 120000ن�سمة.
وقد اكت�شفت م�ؤخر ًا يف العقبة بقايا كني�سة تعود �إلى �أواخر القرن الثالث امليالدي ،وتعد من
�أقدم الكنائ�س املكت�شفة يف العامل.

الموجب
واديالموجب
وادي

جوهرة �أردنية زمنية ،متتلئ ببيوت العناكب و�أع�شا�ش
الع�صافري ..وحتاول �أن ت�صل �إلى �شالل مياه رائع ،ومكان
منخف�ض ي�صعب الو�صول �إليه �إال بتدريب م�سبق .املوقع
حقا يحمل جمالية خا�صة ،وهو من �أف�ضل الأ�سرار.
يقع وادي املوجب على بعد  4كيلومرتات جنوب مدينة
ذيبان (قرب مدينة الكرك) ،ويبلغ عمقه  500مرت
تقريب ًا ،وهو واد �سحيق تخرتقه طريق الكرك – مادبا –
عمان ،وقد �أطلق العرب على هذا الوادي لفظ“ موجب”
امل�شتقة من “وجب” وتعني “�سقط حمدث ًا �ضجة” �أي �أن
مياهه تنحدر باعثة هدير ًا.
والواقف على �أحد جانبي املوجب ي�شاهد طريق ًا ملتوية تنحدر ثم ت�صعد وي�شاهد الهوة العميقة التي �أحدثتها الهزات
الأر�ضية يف الأزمنة البعيدة .وعلى الرغم من وعورة تلك املنطقة ورهبتها �إال �أن لطبيعتها روعة وهيبة تثري يف النف�س
م�شاعر االحرتام العميقة للطبيعة الأم.

واديرمرم
وادي

بني احللم واحلقيقة ،يق�ضي ال�سائح �أوقاته يف وادي رم،
الذي ي�سمى �أي�ضا وادي القمر ،نظرا لت�شابه ت�ضاري�سه
مع ت�ضاري�س القمر ،وبني اجلبال ال�شاهقة التي تنت�صب
يف املنطقة ي�ستطيع الزائر �أن يلم�س �صفاء الطبيعة يف
ال�صحراء العربية ،وخا�صة يف ف�صل الربيع.
وادي رم موقع مده�ش ،مل ت�صل �إليه يد الإن�سان ،وال
قوته التدمريية العابثة .لقد �شكلت عنا�صر الطبيعة
والرياح والطق�س منه ناطحات �سحاب طبيعية �شاهقة
ومهيبة ،و�صفها لورن�س العرب بـ (ذات الأ�صداء
الالمتناهية) .وقد اتخذه الأمري في�صل بن احل�سني
ولورن�س العرب مركز قيادة ،خالل الثورة العربية الكربى
�ضد العثمانيني ،وقد �شهد هذا املوقع الأعمال البطولية املده�شة التي قام بها هذان القائدان.
تبعد منطقة وادي رم قرابة  40كم عن مدينة العقبة ،وفيها �أعلى القمم اجلبلية يف جنوب بالد ال�شام ،حيث ت�شكل
ر�ؤو�س ال�صخور امللونة وال�ضخمة واملرتفعة عن �أر�ض ال�صحراء بـ ( )1750مرت ًا حتدي ًا طبيعي ًا ومغامرة ممتعة
ملت�سلقي اجلبال املحرتفني ،كما ي�ستطيع الزائرون ال�سري يف دروب الوادي ،والتوغل بعيدا يف م�ساربه الف�سيحة� ،أو
القيام برحالت جماعية على ظهور اجلمال ،والتخييم يف الوادي ،يف خميم خا�ص مزود بكل ما يلزم للمبيت املريح،
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كما ت�ستهوي الزوار الرحالت ب�سيارات الدفع الرباعي ،وتقام يف هذه املنطقة
عرو�ض للبالونات واملناطيد ،تزخرف ال�سماء ب�ألوانها الزاهية.
ويتيح وادي رم للمتنزهني اال�ستمتاع ب�سكون الكون وهدوئه ،وم�ساحات مرتامية
الأطراف ،واكت�شاف ر�سوم �صخرية تعود �إلى ( )4000عام ،وكنوز مده�شة
خمب�أة بني ثنايا هذا املوقع.
لدى زيارتك لوادي رم ،تذكر �أن جتلب معك ثياب ًا تقيك الربد لرتتديها يف الليل،
لأن احلرارة تختلف من معدل يبلغ  32درجة مئوية يف و�ضح النهار �إلى  4درجات
مئوية يف الليل� .أنظر �إلى اجلدول �أدناه ملعرفة معدل درجات احلرارة املو�سمية:
ال�شهر
كانون الثاين
ني�سان
متوز
ت�شرين الأول

التخييم يف رم

نزهة يف �سيارات الدفع الرباعي

�أعلى درجات احلرارة
 15درجة مئوية
 25درجة مئوية
 36درجة مئوية
 29درجة مئوية

�أدنى درجات احلرارة
 4درجات مئوية
12درجة مئوية
19درجة مئوية
 13درجة مئوية

التخييم في رم
�أمام الزائر لوادي رم �إذا �أراد ا�ستك�شاف هذا املوقع عدة خيارات� .أو ًال عليه التوجه
�إلى مركز الزوار ،ففيه كم من املعلومات والت�سهيالت ميكنه اال�ستفادة منها ،ف�إذا
�أراد ا�ستئجار �سيارة ذات دفع رباعي مع �سائقها  -الذي هو دليل يف نف�س الوقت
 والتجوال ملدة �ساعتني �أو ثالث ،ي�ستطيع التعرف على معظم املواقع املعروفةوامل�شهورة ،وبا�ستطاعته �أي�ضا �أن ي�ست�أجر جم ًال ودلي ًال �سياحيا بالتن�سيق مع مركز
الزوار ،كما ي�ستطيع الزائر �أن يق�ضى ليلة يف خيمة بدوية ،ي�ستمتع خاللها بوجبة
تقليدية تطبخ على نار طبيعية ،وت�صاحبها �أنغام املو�سيقى البدوية.
تتنوع رحالت اال�ستك�شاف يف وادي رم ،حيث متتد ال�صحراء �أمام املغامر وا�سعة
برمالها الذهبية الرائعة .فالو�صول �إلى اجل�سر احلجري يف (بردة)  -وهو �أعلى
ج�سر يف وادي رم – ميكن �أن يتم عرب املرور بطريق �أعمدة احلكمة ال�سبعة ،ومواقع
�سياحية �أخرى مثرية لالهتمام.
هذه الرحلة ت�ستغرق بال�سيارة نهار ًا كام ًال ،وعلى ظهور اجلمال ت�ستغرق يوم ًا كام ًال
(نهار ًا وليلة) .وهناك طرقات بديلة تتوفر معلومات كافية عنها لدى مركز الزوار،
�أو منظمي الرحالت اجلماعية� .أما هواة الت�سلق فيجدون يف رم مبتغاهم ،يف ت�سلق
اجلبال العالية ذات ال�صخور.
�سكان وادي رم بدو حمافظون ،كرماء ،يرحبون بال�ضيوف ،وكثري ًا ما يدعون الزوار
للجلو�س معهم ،و�شرب فنجان من القهوة� ،أو م�شاركتهم وجبة طعام.
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قيس
أم
أم قيس
يف ال�شمال ،وبالقرب من مدينة �إربد ،تقع مدينة �أم قي�س الأثرية على
تلة مرتفعة ،وتطل �آثارها على وادي الريموك وغور الأردن وبحرية
طربيا ،وتقابلها ه�ضبة اجلوالن ،وتعترب من �أبرز املواقع ال�سياحية
يف الأردن.
بنيت من�ش�آتها الرومانية من �شوارع ،وم�سارح ،وحمامات ،من حجر
البازلت الأ�سود ،كما تتميز املدينة ب�أ�ضرحتها الفخمة ،و�أ�سواقها،
وبواباتها ،وكنائ�سها ،والنفق الذي يعترب حتفة يف هند�سة الري.

الطبيعية
المحمياتالطبيعية
المحميات
تعترب البيئة الأردنية بيئة غنية ومتنوعة ،حيث تتمتع اململكة بالرثاء
الطبيعي ،الذي يجمع بني البادية والريف ،وتتعانق فيه ال�صحراء مع
احلقول اخل�ضراء .وتبعا لهذا التنوع البيئي ،تتنوع احلياة والكائنات
احلية ،النباتية واحليوانية .ويعترب الأردن من �أهم ممرات الطيور
املهاجرة ،ب�سبب وقوعها على حافة حفرة االنهدام .وتقطع الطيور
�آالف الكيلو مرتات �سنويا يف موا�سم الهجر ًة مرورا بالأردن.
وللأردن رموز وطنية نباتيا وحيوانيا ،هي :ال�سو�سنة ال�سوداء التي متثل
الزهرة الوطنية ،وامللول الذي ميثل ال�شجرة الوطنية ،واملها العربي
الذي يعترب احليوان الوطني ،والع�صفور ال�سينائي الوردي الذي يعترب
الطائر الوطني .وقد ت�أ�س�ست املحميات الطبيعية للحفاظ على الأنواع
النادرة من احليوانات الربية ،وحمايتها من االنقرا�ض .ومن �أهمها:
�أ -حممية �ضانا:
�إنها قطعة من الفردو�س الدنيوي ،تفرد ب�ساطها الأخ�ضر على م�ساحة
 308كيلومرت ًا مربع ًا من الأر�ض املحظية بروعة الطبيعة يف جنوب
الأردن .فيها ي�صل الزائر �إلى تعريف جديد لل�سكينة وجمالية الطبيعة،
التي جتعل املكان لوحة فنية مر�سومة بري�شة فنان عا�شق� .أن�شئت هذه
املحمية عام  1993بعد �أن �أ�صبحت املنطقة مهددة بالت�صحر ،وفيها
منطقتان رئي�سيتان للحيوانات الربية ،و�أربع مناطق للنباتات .وت�ضم
منطقتا احليوانات الربية  38نوع ًا ،بالإ�ضافة �إلى نحو  197نوع ًا من
الطيور .وحتت�ضن حممية �ضانا �أكرث من  800نوع نباتي ،ثالثة من
هذه الأنواع ال ميكن �إيجادها يف �أي مكان يف العامل �سوى فيها.

ال�سو�سنة ال�سوداء

الع�صفور ال�سينائي الوردي

املها العربي
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ب -حممية ال�شومري:
�أن�شئت هذه املحمية عام  1975قرب الأزرق يف
ال�صحراء ال�شرقية ،وتبلغ م�ساحتها  22كيلومرتا
مربعا ،وقد خ�ص�صت لإعادة �إطالق املها العربي
الذي كان مهددا باالنقرا�ض .وميكن لزائر حممية
ال�شومري القيام برحلة �سفاري و�سط احليوانات
الربية ،وم�شاهدة الطيور واحليوانات.

حممية ال�شومري

ج -حممية املوجب:
حممية �أردنية تقع على بعد حوايل  90كم من
مدينة عمان ،على امتداد وادي املوجب ،وعلى بعد
حوايل ( )32كم �شمال مدينة الكرك .تعد �أخف�ض
حممية على وجه الأر�ض ،ويقع جزء منها على �ساحل
البحر امليت .يف حممية املوجب مواقع �أثرية ترجع
�إلى الع�صور القدمية ،ومتتد حتى ع�صرنا احلا�ضر
مرورا بالع�صور الرومانية والإ�سالمية ،ي�ضاف �إلى
ذلك ما لهذه املحمية من �أهمية تاريخية مرتبطة
بالأديان ال�سماوية .وتهدف حممية املوجب �إلى حماية
امل�صادر املائية التي تتميز مبياهها املعدنية الكربيتية
التي ت�ستعمل لال�ست�شفاء من الأمرا�ض اجللدية،
وتعترب من املناطق الهامة لل�سياحة العالجية� ،إ�ضافة
�إلى حماية منط النبات املائي ،والأنواع املحلية من
املجموعات النباتية واحليوانية ،حيث تعي�ش فيها
العديد من احليوانات الربية مثل املاعز اجلبلي
و(البدن) ،والغزال اجلبلي ،والذئب ،والوبر ،وال�ضبع
املخططة ،والقطط الربية ،كما توجد يف املحمية �أنواع
كثرية من الطيور يبلغ عدد �أنواعها �أكرث من ()150
من بني املحلية واملهاجرة.
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حممية املوجب

يف املحمية ترى الأ�سماك ت�سبح �أمامك ،وميكن التقاطها
باليد� .إنه مكان �ساحر لالكت�شاف حيث تقدم املحمية
لل�سياح رحلة املغامرات يف نهر املوجب ،والتي تت�ضمن
ال�سباحة ،والت�سلق ،وم�شاهدة املناظر الطبيعية ،وغريها
من الن�شاطات .وت�شرف عليها اجلمعية امللكية حلماية
الطبيعة ،التي تنظم الرحالت لها كل �صيف �ضمن
جمموعات ،ويرافق الزوار دليل للم�سارات ال�صعبة ،ويتم
�أي�ضا تزويدهم ب�سرتة للنجاة .وهناك عدة م�سارات
للرحلة تختلف ح�سب طول و�صعوبة امل�سار ،والزمن
املطلوب لإنهاء امل�سار .وامل�سار عبارة عن �سيق �أو �شق
�صخري بني اجلبال ،جتري فيه املياه التي ت�صب بالبحر
امليت ،من خالل ت�شكيالت خالبة من ال�صخور بالألوان
الوردية والبنية ،ت�شكلت بفعل �شالالت املياه .وبع�ض
امل�سارات �صعبة لدرجة �أن قوة املياه تدفع بك للخلف،
ومتنعك من املتابعة دون م�ساعدة .واملغامر يجب �أن
يتوقع ب�أن تغمره املياه يف �أي وقت ،لذا يجب �أن يتقن
ال�سباحة ،وال يحمل معه �أي �شيء ممكن �أن يتعطل باملياه.
د -حممية الأزرق:
تقع هذه املحمية يف واحة الأزرق يف ال�صحراء ال�شرقية،
على م�ساحة تبلغ  21كيلومرتا مربعا .وتعترب ممرا
للطيور املهاجرة بني �أوروبا و�آ�سيا و�إفريقيا.

حممية الأزرق

القصور الصحراوية

ق�صري عمرة

تتج�سد معامل احل�ضارات ال�سالفة يف الق�صور ،والقالع ،والأبراج ،واحلمامات
القدمية ،واملحميات الزراعية ،والق�صور احل�صينة التي يطلق عليها ا�سم البادية.
وت�ضم ق�صور البادية معامل يتمثل فيها التاريخ بكل تفا�صيله ،ومن �أهم هذه
الق�صور:
ق�صري عمرة الأموي الذي يعترب حتفة فنية معمارية �إ�سالمية نادرة يف قلب
ال�صحراء ،وي�شتهر بقبته الرائعة وزخارفه اجلميلة ،والر�سوم امل�شغولة
بطريقة الفري�سكو التي متثل م�شاهد من رحالت ال�صيد واحليوانات التي
وجدت يف املنطقة يف تلك احلقبة .ويعترب ق�صري عمرة �أحد �أربعة مواقع
�أردنية ،مدرجة ح�سب اليون�سكو �ضمن قائمة الرتاث العاملي ،وهي البرتا،
وق�صري عمرة ،وموقع �أم الر�صا�ص ،ووادي رم.
�أما ق�صر احلرانة الذي يقع على بعد  65كيلومرتا �شرقي عمان فهو من �أهم
الآثار الأموية امل�صانة حتى الآن ،ويتكون من  61غرفة قائمة على طابقني،
وهناك ق�صور �أخرى مثل ق�صر احل ّالبات الذي يقع على بعد  25كيلومرت ًا
من مدينة الزرقاء ،وتدل ال�شواهد الأثرية على �أن �أ�صل بنائه كان نبطي ًا� ،أما
�آثاره الظاهرة فتعود �إلى الع�صر الروماين ،حيث بنيت مع قالع �أخرى ل�ضمان
حماية الطرق ال�شرقية .وق�صر امل�شتى القريب من مطار امللكة علياء الدويل
يف عمان .وهو ق�صر ف�سيح يتميز بالعقود والقناطر .وعلى بعد  95كيلومرت ًا
من عمان يقع ق�صر الطوبة ،وهو ق�صر �ضخم �أن�شئ من الآجر امل�شوي بالنار.
وبالإ�ضافة �إلى قلعتي الرب�ض والكرك اللتني ورد ذكرهما يف مدينتي عجلون
والكرك ،ن�شري �إلى قلعة تقع بالقرب من الزرقاء يف املنطقة ال�شرقية ،وهي
قلعة الأزرق التي تعود �إلى عهد الرومان ،وهي مبنية بالكامل من احلجر
البازلتي الأ�سود ،وتطل �أ�سوارها على واحة الأزرق التي كانت فيما م�ضى
حمطة رئي�سة للقوافل .وكذلك قلعة ال�شوبك ،التي تعود �إلى ذات الفرتة
التاريخية ،وكان ال�صليبيون ي�سمونها (مونرتيال) �أي اجلبل امللكي ،ويف
القلعتني الكثري من الأروقة وال�سراديب ،و�أبراج اال�ستحكامات ،التي تدل على
طراز الفنون احلربية يف القرون الو�سطى.

ق�صر احلرانة

ق�صر احل ّالبات

قلعة ال�شوبك

قلعة الأزرق
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الفصل الرابع
المرافق الثقافية والترويحية في األردن
 .1الحدائق ومراكز التسلية:
تنت�شر احلدائق العامة يف خمتلف مناطق العا�صمة
و�ضواحيها ،وتعترب هذه احلدائق �أمكنة منا�سبة
للنزهات العائلية ،فهناك حديقة الطيور يف منطقة
ال�شمي�ساين ،حيث ت�ستطيع العائلة كلها �أن ت�ستمتع
مب�شاهدة الطيور املختلفة .وعلى بعد قرابة خم�سة ع�شر
كيلومرتا من و�سط العا�صمة يقع متنزه عمان القومي
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(طريق املطار) ،يف غابة كبرية تفر�ش �أ�شجارها
على م�ساحة وا�سعة من الأر�ض ،ويعترب هذا املتنزه
مكانا مف�ضال للعائالت الباحثة عن الهدوء بعيدا عن
�صخب املدينة ،وتتوفر يف املتنزه كل اخلدمات واملرافق
ال�ضرورية .كما تنت�شر احلدائق التابعة لأمانة عمان
الكربى يف خمتلف �ضواحي العا�صمة.
ويف عمان تنت�شر مراكز الت�سلية التي تقدم للأطفال
والفتيان الألعاب الإلكرتونية املتنوعة.

 .2المطاعم:
يف عمان ،تنت�شر املطاعم التي تقدم �أ�صنافا كثرية من
الوجبات ال�شعبية ،وتلك التي تقدم الأطباق العربية
والأجنبية� .إذ توجد يف العا�صمة مطاعم خمت�صة
بالطعام ال�صيني ،والهندي ،والإيطايل ،والياباين،
وامل�أكوالت الأوروبية ،ومطاعم خا�صة بامل�أكوالت
البحرية ،كما توجد فروع ملطاعم الوجبات ال�سريعة
العاملية ،ومطاعم اللحوم امل�شوية .وت�شتهر عمان
مبطاعم احللويات وخ�صو�صا طبق الكنافة ال�شهري.

احلفريات الأثرية التي �أجريت يف خمتلف مواقع
الأردن .ولقد رتبت املجاميع ترتيبا زمنيا مت�سل�سال
من الع�صر احلجري القدمي وبالتدريج حتى
الع�صور الإ�سالمية .وت�شمل معرو�ضات املتحف قطعا
فخارية ،وزجاجية ،ومعدنية متنوعة ،ومتاثيل من
الفخار واجل�ص واحلجر ،ونقو�ش وكتابات و�أختام،
وجمموعات من احللي الذهبية ،ونقود متثل خمتلف
الع�صور التاريخية .ومن �أهم حمتويات املتحف
متاثيل عني غزال اجل�صية التي يعود تاريخها �إلى
حوايل  6000ق.م ،وكذلك خمطوطة البحر امليت
النحا�سية املكتوبة باحلروف الآرامية.

متحف الآثار الأردين

 - 2متحف احلياة ال�شعبي /متحف الفلكلور
الأردين:

الكنافة

 .3المتاحف:

يفتح من ال�ساعة  9-5م�سا ًء .يقع قرب املدرج
الروماين ،ويعر�ض احلياة التقليدية يف الأردن،
ومنها الأزياء ،والأثاث ،وحمتويات البيت ،والآالت
املو�سيقية ،وامل�صنوعات اليدوية التي ترجع بتاريخها
�إلى القرن التا�سع ع�شر.

 -1متحف الآثار الأردين:
دوام املتحف :من ال�ساعة  9-5م�سا ًء يف ال�شتاء،
ومن ال�ساعة  9-7م�سا ًء يف ال�صيف ،عدا �أيام اجلمع
والعطل الر�سمية فمن  10-6م�سا ًء.
بني متحف الآثار الأردين على موقع جبل القلعة،
وي�ضم جماميع القطع الأثرية الواردة للمتحف من

متحف الفلكلور الأردين
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 - 3متحف الرتاث ال�شعبي الأردين:
يفتح من ال�ساعة  9-5م�سا ًء .يقع �أي�ض ًا قرب املدرج
الروماين ،ويعر�ض الألب�سة الرتاثية للأردنيني� ،إ�ضافة
�إلى الأواين املنزلية .ويحتوي �أي�ض ًا على جمموعة من
لوحات املوازييك من بع�ض الكنائ�س البيزنطية يف
الأردن.

 - 5متحف �صرح ال�شهيد:
يفتح من ال�ساعة  9-4م�سا ًء� .أقيم تخليدا لذكرى
ال�شهداء الذين �ضحوا بدمائهم دفاعا عن الوطن
و�أهله ،وفيه معرو�ضات تتحدث عن تاريخ القوات
امل�سلحة الأردنية ،منذ الثورة العربية الكربى وحتى
�أيامنا احلا�ضرة مثل :الأ�سلحة والعتاد واللبا�س ،ويقع
يف عمان.

متحف الرتاث ال�شعبي الأردين

 - 4املتحف ال�شعبي للحلي والأزياء:
�أن�شئ هذا املتحف يف اجلهة ال�شرقية من املدرج
الروماين بعمان ،ومن �أهم �أهدافه جمع الرتاث
ال�شعبي الأردين والفل�سطيني من كافة مناطق الأردن،
بهدف حفظ و�صيانة هذا الرتاث من االندثار،
وعر�ضه على الأجيال القادمة .كما يهدف املتحف
�إلى تقدمي تراثنا �إلى العامل ،و�إبرازه ب�أبهى حلله ،من
خالل عر�ضه بطريقة مالئمة وجميلة.
ويحتوي املتحف على خم�س قاعات للعر�ض ،خ�ص�صت
القاعة الأولى منها لأزياء ال�ضفة ال�شرقية من خمتلف
املناطق� .أما القاعة الثانية فتعر�ض فيها جمموعة
من الأزياء الفل�سطينية ،بالإ�ضافة �إلى �أغطية الر�أ�س
امل�ستعملة فيها.
وتعر�ض يف القاعة الرابعة جمموعة من �أدوات الطبخ
ال�شعبية امل�صنوعة من الفخار واخل�شب ،بالإ�ضافة
�إلى جمموعة من احللي ،واملالب�س الف�ضية ،ومالب�س
العرو�س يف ال�ضفة الغربية� .أما القاعة اخلام�سة
املوجودة يف القبو التابع للمدرج الروماين ،فتعر�ض
فيها جمموعة من الف�سيف�ساء من كنائ�س جر�ش وم�أدبا.
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متحف �صرح ال�شهيد

 - 6متحف الرتاث ال�شعبي (اجلامعة الأردنية):
جاءت فكرة �إن�شاء متحف الرتاث ال�شعبي يف اجلامعة
الأردنية عام  1977م ،وذلك لكي تكون حمتويات
هذا املتحف جماال تطبيقيا لبع�ض املعارف النظرية،
التي تدر�س يف ق�سم علم االجتماع ،عن احلياة
االجتماعية يف املجتمع الأردين ،وبخا�صة تلك املعارف
التي تت�ضمنها مادة الأنرثوبيولوجيا .ويف البداية قام
الطلبة ب�إ�شراف مدر�س مادة الأنرثوبيولوجيا بجمع
عنا�صر كثرية من الرتاث ال�شعبي من بيوتهم على
�أ�سا�س التربع ،وقد جنحت الفكرة بالفعل ،حيث �أقيم
معر�ض للرتاث ال�شعبي الأردين عام  1981م ،وبعد
هذا التاريخ �أولى رئي�س اجلامعة هذا املتحف عناية
كبرية ،و�شكل جلنة ملتابعة تطويره �إلى �أن �أ�صبح على
ما هو عليه الآن� ،إذ ات�سع الهدف من ت�أ�سي�س هذا
املتحف ،لي�شمل حفظ الرتاث ال�شعبي الأردين من
ال�ضياع واالندثار ،ليكون عالمة بارزة على �إجنازات
املجتمع الأردين و�إبداعاته ،و�أ�سلوب تفاعله مع البيئة
الطبيعية املحيطة ،وكيفية التعامل معها ،وت�سخري

مواردها لإ�شباع احتياجاته املتعددة .كما يهدف املتحف
�إلى توفري العنا�صر والو�سائل التي تلقي بع�ض الأ�ضواء
على طبيعة احلياة االجتماعية ،والوقوف على القيم
والعادات االجتماعية التي كانت �سائدة ،وذلك لأن
هذه العنا�صر الثقافية املادية تعك�س �أ�ساليب التنظيم
االجتماعي يف نواح متعددة من احلياة االجتماعية،
حيث ي�ضم املتحف عنا�صر كثرية من الرتاث ال�شعبي،
وهي الأدوات التي �صنعها الإن�سان الأردين ،وا�شتقها من
البيئة الطبيعية املحيطة ،ومن احليوان ،لتلبية متطلباته
واحتياجاته املتعددة ،وكان الإن�سان الأردين يدخل
على كل عن�صر من هذه العنا�صر بع�ض التجديدات
والتح�سينات لتتالءم مع احتياجاته املتجددة .وقد
�صنفت حمتويات املتحف ح�سب املادة التي �صنعت منها
الأداة ،وبح�سب غر�ض اال�ستعمال ،ف�أ�صبح املتحف ي�ضم
�أدوات الزراعة ،واللبا�س ،والزينة ،والأثاث املنزيل،
و�أدوات ال�شرب ،والطعام ،والقهوة ،وبيت ال�شعر،
والأدوات اخلا�صة باحليوان ونحوها.
 - 7املتحف الوطني للفنون اجلميلة:
يفتح من ال�ساعة  1-10ظهر ًا ،ومن ال�ساعة 6-3
م�سا ًء ،والعطلة يوم الثالثاء .وقد �أ�س�سته اجلمعية
امللكية للفنون اجلميلة يف عمان عام  1980م ،يف
عمان  -جبل اللويبدة.
ابتد�أ املتحف مبجموعة ال تتجاوز  50عمال فنيا،
و�صلت حاليا �إلى حوايل  2000عمل ،متثل �إنتاج
 520فنانا من  43دولة عربية و�إ�سالمية .ولقد
نظمت اجلمعية �أكرث من  50معر�ضا يف عمان،
بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات الفنية واحل�ضارية يف �أوروبا
و�أمريكا ،مثل مركز بومبيدو يف باري�س ،ومتحف
فكتوريا و�ألربت يف لندن ،ومتحف التاريخ والفن يف
جنيف ،ومتحف جامعة هارفارد للدرا�سات ال�سامية،
كما �أعارت املتاحف الرتكية ومتحف الفن احلديث
يف القاهرة الأردن جمموعات خا�صة ،لعر�ضها يف
املتحف الوطني يف عمان.

ولقد �أقامت اجلمعية امللكية للفنون اجلميلة معار�ض
لأعمال مميزة من جمموعتها الفنية ،يف كل من فرن�سا
وتركيا وبولندا وبريطانيا.
 - 8متحف �آثار �إربد
مت ت�أ�سي�س متحف �آثار �إربد يف بداية ال�ستينات مع افتتاح
مكتب �آثار �إربد  ،وكان عبارة عن قاعة واحدة تقع على
ظهر تل �إربد الأثري ،وكانت هذه القاعة حتوي بع�ض
القطع التي عرث عليها من خالل التنقيبات الأثرية التي
كانت جتري يف املحافظة .ومع مرور الزمن ،وتعدد
احلفريات الأثرية يف املحافظة ،وزيادة املكت�شفات
الأثرية ،مت عام  1984م ا�ستئجار مبنى يف احلي
اجلنوبي من مدينة �إربد ،وخ�ص�ص الطابق الأر�ضي منه
ليكون متحفا وا�سعا ،تعر�ض فيه الكنوز الأثرية املكت�شفة.
ومن �أهم ما حتتويه خزائن العر�ض يف متحف �آثار �إربد:
قطع �أثرية فخارية وزجاجية تعود بتاريخها �إلى خمتلف
الع�صور الأثرية ،بدءا بالع�صر احلجري القدمي وحتى
الع�صر الإ�سالمي .وقد مت جمع �أعداد كبرية من الآثار
من نتائج التنقيبات الأثرية ،التي ت�شرف عليها دائرة
الآثار� ،أو بالتعاون مع البعثات الأثرية الدولية .ومعظم
هذه الآثار يعود �إلى فرتات تاريخية متعددة تبد�أ بالألف
الثالث قبل امليالد ،وت�ستمر عرب الع�صور الهلن�ستية
والرومانية والبيزنطية والإ�سالمية.
 - 9متحف �آثار �أم قي�س
ي�ضم هذا املتحف قاعتني ،ت�ضم �أوالهما ثالث
خزائن ،خ�ص�صت �إحداهما للفخار؛ من �أ�سرجة،
وجرار �صغرية ،و�أقنعة وغريها ،وهي متتد من الفرتة
الهلن�ستية وحتى الفرتة الإ�سالمية� .أما اخلزانة الثانية
فتحوي ما اكت�شف داخل املقابر يف منطقة �أم قي�س.
وت�ضم اخلزانة الثالثة احلجارة املزخرفة� ،إ�ضافة
�إلى جرار فخارية متو�سطة احلجم ،تعود للع�صرين
الروماين والبيزنطي ،وبع�ض التماثيل امل�صرية من
احلجر البازلتي واحلجر الكل�سي.
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�أما القاعة الثانية فقد مت تخ�صي�صها للتماثيل
احلجرية املتنوعة ،ومعظمها من الفرتة الرومانية.
وتوجد داخل املتحف �ساحة عامة ت�ضم توابيت
حجرية بازلتية ،وتيجان �أعمدة ،وقواعد �أعمدة من
احلجر الكل�سي والبازلتي� ،إ�ضافة لبوابتني من احلجر
البازلتي ،ولوحات ف�سيف�سائية� .إن موقع مدينة �أم
قي�س (جدارا) ي�ؤكد �أهميتها التاريخية عرب الع�صور،
وهي من املدن الع�شرة املعروفة بالديكابول�س ،ومت
تنظيمها على الطراز الروماين ،وبالرغم من ازدحام
منطقة الآثار باملباين ال�سكنية منذ مئات ال�سنني� ،إال
�أن دائرة الآثار العامة قد ا�ستكملت البلدة بكاملها،
كما �أنها بد�أت بعدد من امل�شاريع اخلا�صة بالتنقيب،
وكذلك م�شاريع الرتميم ،وخا�صة يف املدرج الروماين
يف و�سط املنطقة الأثرية .وي�ضم متحف الآثار فيها
جمموعة ممتازة من لوحات الف�سيف�ساء امللونة ،و�أنواع
الفخار ،وامل�سكوكات ،والزجاج ،والرخام ،الذي ميثل
الفرتات الرومانية والبيزنطية والإ�سالمية.

الفرتة اململوكية) .وقد مت عر�ض هذه القطع بت�سل�سل
تاريخي ،وح�سب الأ�صناف واال�ستعماالت اليومية.

متحف �آثار جر�ش

ويحتوي املتحف على عدد كبري من القطع الفخارية،
والزجاجية ،واملعادن ،والعملة ،واملجوهرات ،والأحجار
الكرمية،وبع�ضالتماثيل،واملذابحالرخاميةواحلجرية،
بالإ�ضافة �إلى لوحات ف�سيف�سائية من خمتلف مناطق
جر�ش ،زودت ب�شروحات وافية.
ومت ا�ستغالل املنطقة املحيطة باملتحف لعر�ض الن�صب
التذكارية املنقو�شة عليها كتابات باللغتني اليونانية
والالتينية ،ومتاثيل رخامية ،وتوابيت حجرية نق�شت
عليها �أ�شكال نباتية وهند�سية.
 - 11متحف �آثار عجلون

متحف �آثار �أم قي�س

و�إلى ال�شمال والغرب من املوقع ي�شاهد الزائر جبال
اجلوالن ال�سورية املحاذية لنهر الريموك ،وكذلك جبل
ال�شيخ ،وبحرية طربيا ،و�سهول فل�سطني ال�شمالية.
 - 10متحف �آثار جر�ش
يحتوي املتحف على �أف�ضل املكت�شفات الأثرية
يف جر�ش .ويحتوي على قطع �أثرية من خمتلف
الع�صور (منذ الع�صر احلجري احلديث وحتى
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مت ت�أ�سي�س متحف �آثار عجلون يف �إحدى قاعات قلعة
عجلون التي بنيت عام  1184م يف عهد �صالح
الدين الأيوبي ،وذلك حر�صا من دائرة الآثار العامة
يف املحافظة على خملفات احل�ضارات املادية ،التي
تعك�س للمجتمع تراثه وتاريخه ،وتزود الزائرين
باملعرفة واالطالع.
�إن التنقيب عن الآثار يف لواء عجلون حمدود جدا،
وقد اقت�صر على م�سوحات �أثرية رافقتها حفريات
حمدودة ،تركزت خالل الأعوام املا�ضية على
الأودية (وادي الياب�س ،ووادي عجلون -كفرجنة )
بالإ�ضافة �إلى احلفريات الأثرية التي نفذت يف تل
�أبي �سربوط يف الأغوار ال�شمالية خالل الفرتة من
 1992-1988م.

وت�ضم خزائن العر�ض يف متحف �آثار عجلون
موجودات متثل الع�صور التالية-:
الع�صر النيوليثي ما قبل الفخاري 7300 - 8300
ق.م ،والع�صر الربونزي املبكر 1900 - 2300
ق .م ،والفرتة الإ�سالمية (الأيوبية -اململوكية).
متحف �آثار ال�سلط

متحف �آثار عجلون

 - 12متحف �آثار ال�سلط
يقع متحف �آثار ال�سلط يف مركز ال�سلط التجاري
اجلديد ،ويحتوي املتحف على قاعتني للعر�ض هما:
القاعة الرئي�سية :يف هذه القاعة جمموعة من
القطع الفخارية التي عرث عليها من الع�صر
احلجري النحا�سي ( 3300 - 4500ق.م).
وت�ضم اخلزانة املخ�ص�صة للع�صر الربونزي املبكر
( 2200– 3300ق.م) جمموعة من جرار املاء
الكبرية والأ�سرجة الفخارية�.أما خزانتا الع�صر
الربونزي الأو�سط واملت�أخر (1200 - 2200
ق.م) ،فتحتويان يف معظمها على �صحون فخارية،
وت�ضم خزانة الع�صر احلديدي ( 539 - 1200
ق.م) قطعا فخارية و�أ�سرجة ،و�أما خزانة الفرتة
البيزنطية ( 324 - 636ق.م) فت�ضم عددا
كبريا من القطع الزجاجية ،وجمموعة من الأ�سرجة
وال�شمعدانات .وحتتوي اخلزانة ال�سابعة على قطع
فخارية تعود يف تاريخها �إلى الفرتة الأيوبية اململوكية
( 1516 - 1174م) .وت�ضم القاعة الرئي�سية
�أي�ضا �أ�ساور برونزية ،وقالئد نحا�سية ،بالإ�ضافة �إلى
جمموعة من النقود الهلن�ستية وحتى الفرتة الأيوبية.

قاعة العرو�ض الثانية :وهي �أ�صغر حجما ،وتعر�ض
فيها جمموعات من القطع الفخارية والزجاجية
ب�أ�شكال خمتلفة ،مثل الأ�سرجة وال�صحون والزبادي
والقوارير ،وت�ضم هذه القاعة �أي�ضا جمموعة من
ال�صور الفوتوغرافية الكبرية وال�صغرية ،التي متثل
مناذج من بيوت ال�سلط الرتاثية ،وبع�ض الأحياء
والأ�سواق القدمية.
 - 13متحف احلياة ال�شعبية  /ال�سلط
يقع متحف احلياة ال�شعبية يف مركز ال�سلط الثقايف يف
ال�سلط ،والهدف من �إن�شاء هذا املتحف هو املحافظة
على تراثنا و�أدواتنا ال�شعبية يف حمافظة البلقاء من
االندثار .ويتكون املتحف من ق�سمني رئي�سيني ميثالن
حياة البداوة والريف ،حيث ميثل حياة البداوة بيت
ال�شعر ،الذي يتكون من ق�سمني :الق�سم الأول وي�سمى
ال�شق ،وهو مكان جلو�س رجل البيت و�ضيوفه من
الرجال ،والق�سم الثاين وي�سمى املحرم ،وهو مكان
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خم�ص�ص للمر�أة .وتوجد يف �شق الرجال �أدوات
البدوي املتمثلة يف دلة القهوة ،واملحما�س ،واملهبا�ش،
بالإ�ضافة �إلى ما كان ي�ستخدمه البدوي يف الذود عن
قبيلته مثل :ال�سيف والبندقية� .أما البيت الريفي فهو
مبني من الق�صب واحلجارة الأثرية ،وي�ضم املطاوي
(الوهد) و�صندوقا حلفظ الأ�شياء اخلا�صة بالأ�سرة.
وتدل مقتنيات املتحف على قدرة الأفراد يف ال�سنني
املن�صرمة على مواجهة حتديات الطبيعة ،وتبني
مناذج من احلياة القدمية يف جمال الأعمال
املنزلية ،حيث يوجد يف املتحف مناذج لن�ساء يقمن
ببع�ض الأعمال ،منها عجن اخلبز وطحن احلبوب
باجلارو�شة .ومتحف احلياة ال�شعبية ميثل امل�سرية
احل�ضارية والتاريخية للمجتمع الأردين ،و�إبداعاته،
و�أ�سلوب تفاعله مع البيئة.
 - 14املتحف الأثري  /م�أدبا

املتحف الأثري يف م�أدبا

قررت دائرة الآثار العامة افتتاح متحف للآثار يف
مدينة م�أدبا ،ولذلك بد�أت با�ستمالك عدة بيوت
متال�صقة� ،أر�ضياتها مفرو�شة بالف�سيف�ساء ،و�شكلت
تلك املنازل نواة املتحف اجلديد .توجد يف �ساحة
املتحف اخلارجية قطع ف�سيف�ساء خمتلفة ،ويحتوي
املتحف على جمموعة متنوعة من التيجان الكورثتية
والأيونية املنحوتة ب�شكل دقيق ،وعدد من الأعمدة
واملذابح التي تعود �إلى الفرتة البيزنطية .كما ت�ضم
خزائن املتحف جمموعة من الآثار الهامة الفخارية
والزجاجية واملعدنية ،التي تعود �إلى الع�صور
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الربونزية واحلديدية ،والفرتات الهلن�ستية والرومانية
والبيزنطية والإ�سالمية.
ومن �أهم الآثار يف املتحف جمموعة من الأواين
الفخارية والربونزية الإ�سالمية ،حيث مت العثور
عليها يف �إحدى غرف ق�صر �أم الوليد الأموي ،ومت
ترميمها و�صيانتها يف معهد الرتميم يف جنيف ،كما
ويحتوي املتحف على جمموعة من امل�سكوكات الف�ضية
البطلمية ،وكذلك جمموعة من الدنانري الذهبية
الإ�سالمية التي تعود للفرتة الأموية .هذا ومن اجلدير
بالذكر �أن م�أدبا تعترب من �أ�شهر املواقع الأثرية
التي حتتوي على �إحدى �أكرب امل�ساحات املفرو�شة
بالف�سيف�ساء يف العامل ،ومن �أ�شهر النماذج كني�سة
الروم الأرثوذوك�س التي ت�ضم خريطة الأرا�ضي
املقد�سة .ويوجد يف املدينة �شوارع رومانية وبيزنطية،
و�أن�شئت فيها م�ؤخرا مدر�سة ف�سيف�سائية للتدريب على
�أعمال ال�صيانة لهذا الفن النادر ،حيث توجد �أربع
ع�شرة كني�سة ،يعود معظمها �إلى القرنني اخلام�س
وال�ساد�س امليالدي .وتكرث مواقع الفي�سف�ساء حول
مدينة م�أدبا يف كل من ماعني ،وح�سبان ،و�صياغة،
واملخيط ،وما�سوح ،ومكاور ،ونتل ،وجميل ،و�أهمها
مدينة �أم الر�صا�ص ،التي كانت تعرف با�سم ميفعة،
وتوجد فيها كنائ�س من �أهمها كني�سة �أطفيان �سنة
 719م ،وبرج النا�سك �سمعان العمودي.
 - 15متحف م�أدبا ال�شعبي
يكون متحف م�أدبا ال�شعبي واملتحف الأثري وحدة متكاملة،
�أن�شئت يف بيوت �شعبية مبنية على �أر�ضيات �أثرية ،ويتكون
املتحف من:
 -1البيت ال�شعبي� :أر�ضية هذا البيت مر�صوفة
بالف�سيف�ساء التي حتتوي على �أ�شكال هند�سية،
و�صور لطاوو�سني وكب�شني� ،أمام �إناء له قاعدة نبت
منه غ�صنا كرمة مع الأوراق .و�شخ�ص فيه م�شهد
ميثولوجي كال�سيكي ،يظهر �صورة راق�صة باخو�سية،
مرتدية ثوبا �شفافا ،وهي ت�ضرب بيدها الي�سرى

اخللخال ،و�صورة �ساتريو�س عاريا بيده اليمنى ع�صا
�صغرية.
 - 2لوحة ف�سيف�سائية داخل غرفة ( 3.58م
× 5.37م) تزينها لوحة مربعة ب�أربع �شجريات،
تنطلق من الزوايا ،و�أغ�صانها تالم�س يف الو�سط
دائرة بها ر�سم �آدمي ،و�أ�شكال لكب�شني ،و�أرنبني،
وبطتني ،و�أ�سد وثور �أمامهما �أع�شاب.
 - 3املتحف ال�شعبي :يتكون من قاعتني ت�شتمالن
على معرو�ضات احللي واملجوهرات الف�ضية ،والذهبية،
والأزياء ال�شعبية للمدن الأردنية ،وبع�ض الأعمال اليدوية
للب�سط ،،و�أدوات تراثية.

متحف م�أدبا ال�شعبي

 - 16متحف البرتا القدمي
يقع املتحف القدمي داخل ال�صخر الطبيعي� ،ضمن
�أحد الكهوف النبطية يف البرتا .ويت�ألف من قاعة
رئي�سية وحجرتني جانبيتني ،ويحتوي من الداخل على
�سبع خزائن ،ت�شتمل على جمموعة من املوجودات
الأثرية التي تعود �إلى الفرتات الأدومية والنبطية
والرومانية والبيزنطية ،التي اكت�شفت يف مدينة البرتا
من قبل البعثات الأجنبية واحلفريات التي قامت بها
دائرة الآثار العامة .وقد خ�ص�ص هذا املتحف لعر�ض
الزخارف املعمارية واملنحوتات احلجرية .وتقوم
دائرة الآثار حاليا ب�إعادة تنظيم معرو�ضات هذا
املتحف بعد افتتاح متحف البرتا النبطي.

 - 17متحف البرتا النبطي
ويت�ألف من ثالث قاعات رئي�سية :القاعة الأولى
وت�شتمل على مقدمة عن تاريخ مملكة الأنباط
وجيولوجية البرتا ،بالإ�ضافة �إلى قطع �أثرية متثل
حت�ضري الطعام يف الع�صر احلجري احلديث،
والفخار الأدومي ،وفن النحت النبطي ،وهند�سة
املياه النبطية� .أما القاعة الثانية فهي خم�ص�صة
للمكت�شفات من احلفريات الأثرية ،ومرتبة ح�سب
ت�سل�سلها الزمني بدءا من حفرية بي�ضا العائدة �إلى
الع�صر احلجري احلديث ،وحفرية طويالن العائدة
�إلى الع�صر احلديدي ،وحفرية الزنطور التي ك�شفت
عن منازل نبطية ورومانية مت�أخرة ،وحفرية الزرابة
حيث ك�شف عن �أفران فخار نبطية �أرخت �إلى نهاية
القرن الأول ق.م .وحتى القرن ال�ساد�س امليالدي،
وحفرية معبد الأ�سود املجنحة النبطي ،وحفرية معبد
ق�صر البنت يف و�سط البرتا ،وانتهاء بحفرية الكني�سة
البيزنطية .كما ت�ضم هذه القاعة نبذة تاريخية عن
الزالزل ،والتجارة النبطية ،وطرق القوافل ،والبرتا
يف الع�صور الو�سطى� .أما القاعة الثالثة فتحتوي
على جمموعة من الأ�سرجة الفخارية ح�سب تطور
�صناعتها ،والتماثيل الربونزية والفخارية ،والأطباق
امللونة والعادية ،وقطع النقود ،واحللي واملجوهرات،
وبع�ض الأدوات الربونزية والنحا�سية بالإ�ضافة �إلى
اجلرار الفخارية الكبرية.

متحف البرتا النبطي
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 - 18متحف �آثار �إقليم العقبة
يقع هذا املتحف داخل ق�صر ال�شريف احل�سني بن
علي يف العقبة .وي�ضم حاليا عددا من القطع الأثرية
الهامة ،والتي عرث عليها يف منطقة �آيلة الإ�سالمية،
العائدة �إلى فرتة فجر الإ�سالم ،والفرتات الأموية
والعبا�سية والفاطمية� ،أي �أنها متثل العهود الإ�سالمية
منذ منت�صف القرن ال�سابع امليالدي حتى بداية القرن
الثاين ع�شر امليالدي .ومن �أهم هذه الآثار ن�ص �آية
الكر�سي املكتوب باخلط الكويف ،والذي كان يعلو
بوابة املدينة ال�شرقية (باب م�صر) ،وكذلك عدد من
امل�سكوكات الذهبية التي �ضربت يف مدينة �سجلما�سة
يف اململكة املغربية ،وعدد من الدنانري الفاطمية.
وملا كانت مدينة العقبة امليناء الوحيد للمملكة الأردنية
الها�شمية ،فقد واجهت ظروفا خا�صة يف جمال التجارة
البحرية عرب البحر الأحمر ،والطرق الربية عرب بالد
ال�شام واجلزيرة العربية ،بالإ�ضافة �إلى ذلك فهي
مركز هام على طريق احلج .وتدل املكت�شفات الأثرية
من موقع �أيلة ،وامل�ستوردة من احلجاز واليمن والعراق
وم�صر واملغرب وحتى ال�صني ،على �أهمية مرف�أ العقبة.
مت ا�ستيطان منطقة العقبة منذ الع�صر احلجري
النحا�سي على �أقل تقدير .وقد بينت حفائر موقع
املق�ص �أهميتها التاريخية القدمية.
 - 19متحف املزار الإ�سالمي
يحتوي على قطع �أثرية من خمتلف الع�صور الإ�سالمية،
ونقو�ش وقطع فخارية ،وقطع عملة �إ�سالمية ،و�صور
فوتوغرافية للآثار الإ�سالمية ،ويقع يف بلدة املزار يف
الكرك ،وت�شرف عليه وزارة الأوقاف.

 - 21متحف ال�سيارات امللكي
يقع يف حدائق احل�سني (�شارع املدينة الطبية) ،وتوجد
فيه جميع �سيارات امللك احل�سني بن طالل عرب ال�سنني
الطويلة .ي�ؤرخ متحف ال�سيارات امللكي جلزء مهم من
تاريخ الأردن ال�سيا�سي ،كما تعك�س املعرو�ضات تاريخ
اململكة الأردنية الها�شمية من خالل ال�سيارات بد ًءا
من تاريخ حكم امللك عبد اهلل الأول بن احل�سني ،وحتى
عهد حكم امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني .كما
يحتوى على عدد من ال�سيارات والدراجات غري
املتعلقة مبلوك الأردن ،كدراجة من القرن التا�سع
ع�شر ،و�سيارة البوغاتي ،و�سيارات �أخرى نادرة.

متحف ال�سيارات امللكي

 - 22متحف الأطفال
�أ�س�س متحف الأطفال مببادرة من �صاحبة اجلاللة
امللكة رانيا العبد اهلل ،ويقع مبناه داخل حدائق احل�سني
 /عمان .حتتوي حدائق املتحف على معرو�ضات وم�سرح
يف الهواء الطلق ،بينما يحتوي مبنى املتحف على �أكرث
من  150معرو�ضة تفاعلية داخلية ،بالإ�ضافة �إلى
جمموعة متنوعة من الربامج على مدار العام .واملتحف
يقدم للأطفال والأ�سر خربات متنوعة للتعلم من خالل
التجربة واللعب واال�ستك�شاف.

 - 20متحف الكتاب املدر�سي
يحتوي على عينات من الكتب املدر�سية التي
ا�ستخدمت يف مدار�س اململكة الأردنية الها�شمية منذ
عام  ،1921ويقع املتحف يف كلية املجتمع يف ال�سلط،
وت�شرف عليه وزارة الرتبية والتعليم.
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متحف الأطفال

 - 23متحف الأردن (ر�أ�س العني)
هو متحف وطني جديد يف منطقة ر�أ�س العني،
قلب مدينة ع ّمان ،يعر�ض تراث اململكة احل�ضاري
والتاريخي� ،ضمن قاعات مميزة بت�صميمها ،ويعترب
مركز ًا وطني ًا �شام ًال للعلم واملعرفة ،يعك�س تاريخ
وح�ضارة الأردن ب�أ�سلوب تعليمي مبتكر ،لريوي ق�صة
الأردن يف املا�ضي واحلا�ضر ،وليتطلع �إلى امل�ستقبل،
وينعك�س هذا الت�صور على البناء اخلارجي للمتحف،
حيث ترمز احلجارة اخل�شنة واملل�ساء �إلى املا�ضي
واحلا�ضر ،بينما يرمز الزجاج للم�ستقبل.
ي�شتمل متحف الأردن على م�ستودعات حديثة ،ومركز
لل�صيانة والرتميم ،ويدعم البحث والن�شر العلمي،
ويقدم املعار�ض الدائمة وامل�ؤقتة ،ولديه برامج للتوا�صل
مع امل�ؤ�س�سات وكافة فئات املجتمع ،كما يقدم اخلدمات
ل�ضيوفه .وهو مركز للمعرفة والتعلم يف �آن واحد.
ويهدف �إلى �أن يكون نقطة انطالق ت�شجع �ضيوفه على
ا�ستك�شاف مواقع الأردن احل�ضارية يف املدن والريف
والبادية .وتعر�ض قاعاته حوايل مليون ون�صف املليون
�سنة من تواجد الإن�سان على �أر�ض الأردن ،بداية من
الع�صر احلجري القدمي حتى الزمن احلا�ضر �ضمن
ثالثة �أجنحة رئي�سة هي :الآثار والتاريخ ،واحلياة
ال�شعبية ،والأردن احلديث .وي�سرد ق�صة �أر�ض
و�إن�سان الأردن بالت�سل�سل التاريخي واملوا�ضيع املنتقاة
با�ستخدام اللوحات امل�صورة ،و�أكرث من �ألفي قطعة
�أثرية معارة من دائرة الآثار العامة ،واملواد امل�صممة
خ�صي�ص ًا لإثراء العر�ض .وتروي معرو�ضات الت�سل�سل
التاريخي ق�ص�ص ًا خمتلفة حول ت�سع موا�ضيع حيوية
هي :البيئة ،والغذاء ،والفنون ،والتفاعل احل�ضاري،
وال�سيا�سة ،وال�صناعة ،والتوا�صل ،والديانات ،واحلياة
اليومية يف الأردن عرب الع�صور.
وحتوي مكتبة املتحف على عدة �آالف من املطبوعات
واملن�شورات يف حقول الآثار والتاريخ والتعليم وعلم
املتاحف ،والعديد منها مت �إهدا�ؤه للمتحف.

- 24متحف الرتاث الأردين /جامعة الريموك

يعترب متحف الرتاث الأردين جزء ًا من كلية الآثار
والأنرثوبولوجيا بجامعة الريموك ،ومت افتتاحه عام
 1988م .يقدم املتحف ن�شاطات كثرية للمجتمع
املحلي ،وللطلبة ،وللباحثني والزوار ،من �ضمنها
املعار�ض واملحا�ضرات والزيارات ،كما يعترب املتحف
مكم ًال ملا يقوم به علماء الآثار والأنرثوبولوجيا والنقو�ش
من �أعمال ت�ساعد يف تف�سري تاريخ الأردن ،كما يو�ضح
املتحف مراحل التطور احل�ضاري التي �شهدها الأردن
خالل الفرتات الزمنية املتعاقبة ،والرتكيز على
العالقات ،واالت�صاالت الثقافية ،والتوزيع ال�سكاين،
واحلياة االقت�صادية ،وخمتلف املظاهر احل�ضارية.
تت�ضمن القاعة الرئي�سية معرو�ضات تو�ضح مالمح
التاريخ االجتماعي منذ �أقدم الع�صور ،ابتداء من
جمتمعات اجلمع وال�صيد ،وجمتمعات القرى الزراعية،
وجمتمعات دويالت املدن ،و جمتمعات الرعاة والبداوة
املبكرة ،و عالقات ال�شرق بالغرب منذ القرن الرابع
ق.م وحتى منت�صف القرن ال�سابع امليالدي ،والأردن
كجزء من العامل الإ�سالمي� ،إ�ضافة �إلى �إعادة متثيل
لبع�ض احلرف التقليدية ،والبيت الريفي.
�أما الطابق الثاين  -حيث توجد �شرفة مطلة على
قاعة العر�ض الرئي�سية وال�ساحة الداخلية  -فتحتوي
معرو�ضات تو�ضح تاريخ تطور تقنية ت�صنيع الأدوات؛
مثل الأدوات احلجرية ،والر�سومات ال�صخرية،
والتعدين ،و�صناعة ال�سالل ،وطرق �صناعة الن�سيج،
وتطور �صناعة الفخار والزجاج يف الأردن ،بالإ�ضافة �إلى
معرو�ضات �أخرى تو�ضح النقو�ش والأختام والتعاويذ.
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 .4المراكز الثقافية:
 - 1مركز احل�سني الثقايف
قامت �أمانة عمان الكربى ب�إن�شاء مركز احل�سني
الثقايف ليكون معلم ًا ح�ضاري ًا بارز ًا ملدينة عمان .ويقع
املركز يف و�سط مدينة عمان ،بجانب املبنى الرئي�سي
للأمانة ،وي�ضم العديد من القاعات التي ميكن
للمواطن ا�ستخدامها ب�شكل جماين ،بالإ�ضافة �إلى
امل�سارح واملكتبات.

مركز احل�سني الثقايف

 - 2حديقة امللكة رانيا
ُ
ُ
ٌ
تقع حديقة امللكة رانيا يف حي �أم نوارة قرب اجل�سور
الع�شرة ،ما بني منطقة الن�صر ومنطقة القوي�سمة،
مب�ساحة  26دومن.

متنف�س ل�سكان املنطقة اجتماعي ًا ،ولغايات تقدمي
خدمات ثقافية وتعليمية متطورة ،و�إميان ًا ب�أهمية
ا�ستخدام احلا�سوب يف مكتبات الأطفال يف ع�صر
تكنولوجيا املعلومات ،والتي توجب تهيئة الأطفال
ملواجهة حتديات امل�ستقبل ،فقد مت توفري قاعة خا�صة
للحا�سوب يتوفر بها (� )7أجهزة حا�سوب مت ربطها
على ال�شبكة العاملية للمعلومات (الإنرتنت) ،وذلك
للغايات التدريبية والتعليمية للأطفال.
 - 3مركز زها الثقايف
ت�أ�س�س عام  ،1998حيث �أن�شئ امل�شروع بتربع �سخي
من ال�سيدة زها جردانة منكو �إميان ًا ب�أن الطفل هو
موجه للفئة العمرية
اللبنة الأ�سا�سية يف املجتمع ،وهو ّ
(� 2-17سنة) ،وي�سعى �إلى تقدمي البيئة التفاعلية
املنا�سبة للأطفال� ،إلى جانب الن�شاطات الالمنهجية
املليئة بالتحدي واالبتكار .وي�ضم املركز مكتبة ،وق�سم
للدرا�سات والتوثيق ،وغرفة “الكرامي�ش” للأطفال
(� 2-5سنوات) ،وخمترب للحا�سوب ،وم�سرح ،ودكان
زها ،ومركز للإر�شاد النف�سي ،وم�شغل ،بالإ�ضافة
�إلى امل�ساحات اخل�ضراء.
ويف عام  2009مت افتتاح �أول منطقة �ألعاب خا�صة لدمج
الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة والأطفال العاديني.
وقد مت توقيع مذكرة تفاهم على ت�شكيل جمل�س
�إ�شرايف على املركز بني جمل�س �أمانة عمان وم�ؤ�س�سة
زها جردانة منكو لتطوير الطفل.

حديقة امللكة رانيا

يهدف م�شروع احلديقة �إلى رعاية الأطفال بدني ًا
وتربوي ًا و�صحي ًا ،وتطوير قدراتهم الذهنية ،و�صقل
مواهبهم ،كما يهدف �إلى تنمية املر�أة وتدريبها،
بهدف خلق فر�ص عمل ،وتوعيتها ثقافي ًا و�صحي ًا
واجتماعي ًا ،كذلك يهدف هذا الإجناز �إلى �إيجاد
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ويقوم املركز با�ستمرار بو�ضع خطط وبرامج
متخ�ص�صة وموجهة لتنمية قدرات الأطفال العقلية
واجل�سدية والنف�سية ،وح�شد الدعم الالزم من خالل
تهيئة املدرب املخت�ص واملكان املنا�سب ،وو�سائل
ا�ستك�شاف الأمرا�ض النف�سية الالزمة لر�صد احلاالت
النف�سية ،وال�سعي �إلى حتقيق م�ستقبل واعد للأطفال،
وذلك بتنمية �شخ�صياتهم ،وت�سليط الأ�ضواء على
نواحي الإبداع فيهم ،مع الأخذ يف احل�سبان �أن الأ�سرة
�شريك فعال يف تنفيذ ر�سالة املركز ور�ؤيته.

 - 4مركز هيا الثقايف
يقع يف منطقة ال�شمي�ساين ،وهو مركز ثقايف وترفيهي
يخدم الأطفال من �سن � 6إلى � 13سنة ،ويتكون من
�ستة �أق�سام هي :امل�سرح (دراما -م�سرح دمى -م�سرح
الظل) والفن (ر�سم -خط عربي -زخرفة� -صناعة
الدمى -خزف) واملكتبة (مطالعة -حكواتي -عر�ض
 DVDللق�ص�ص العاملية) والقبة الفلكية ،ومدينة
ال�سري ،ومكتبة املايكرو�سوفت للحا�سوب.
ي�ستقبل مركز هيا الثقايف الأطفال يف عطلتي ال�صيف
وال�شتاء ،مقابل ا�شرتاك رمزي يدفع للع�ضوية ،يتيح
للع�ضو اال�ستفادة من العديد من الأن�شطة والدورات
التي ي�شرف عليها العديد من الأ�ساتذة وامل�شرفني
املخت�صني .ويفتتح املركز �أبوابه �أمام زواره من
ال�ساعة � 8:30صباح ُا وحتى ال�ساعة  6:00م�سا ًء.
 - 5بيت ال�شعر
يعترب بيت ال�شعر �أحد منجزات �أمانة ع ّمــان الكربى
احل�ضارية ،ورافد ًا مميز ًا من روافد الفعل الثقايف،
حيث عملت الأمانة على تخ�صي�ص �أحد بيوت ع ّمــان
القدمية ،وهو بيت الأمري نايف بن عليً ،
املطل على
املدرج الروماين وال�ساحة الها�شمية وعلى جبل القلعة،
ليكون بيتا لل�شعر ،وداعم َا م�ستمر َا للإبداع واملبدعني،
ومنارة �إ�شعاع ثقايف وح�ضاري ي ُعم �أرجاء الوطن،
حيثُ يقوم بيت ال�شعر ب�إقامة الأُم�سيات ال�شعرية
والفنية للمبدعني الأردنيني والعرب .وقد قامت
الأمانة ب�شراء املبنى �سنة  1994م ،وبد�أت ب�أعمال
الرتميم وال�صيانة املطلوبة.
 - 6بيت الفن
عملت �أمانة ع ّمــان الكربى على تخ�صي�ص �أحد بيوت
ع ّمــان الرتاثية وهو مدر�سة الزهراء ،ليكون بيت ًا
للفن الأردين مبفرداته املتعددة ،وقد قامت الأمانة
ب�شراء املنزل القدمي الذي بني عام  1926م والعائد
لعائلة ال�سخن ،كما قامت ب�أعمال الرتميم وال�صيانة

املطلوبة ،مع احلفاظ على عنا�صر البيت املعمارية.
وي�شتمل بيت الفن الأردين على جميع عنا�صر الرتاث
الفنية؛ من �أزياء �شعبية ،وحرف يدوية ،وفنون
ت�شكيلية� ،إ�ضافة �إلى املو�سيقى والدراما ،ليكون
مرجع ًا ملختلف مفردات احلياة ال�شعبية الأردنية،
�إ�ضافة �إلى ربط هذه املوجودات باملواقع الثقافية
والفنية ذات العالقة.

بيت الفن

 - 7دائرة املكتبات
تعترب املكتبات العامة لأمانة عمان الكربى من �أبرز
املعامل الثقافية يف العا�صمة عمان و�أقدمها ،فقد
ت�أ�س�ست املكتبة العامة املرية عام  1960انطالق ًا من
فل�سفة �أمانة عمان الكربى التي ت�ؤمن بالبعد الإن�ساين
يف تقدمي خدماتها ملواطني وزائري مدينة عمان .وما
اخلدمات الثقافية والرتويحية �إال تعبري ًا عن هذا
الإميان العميق بهذه الفل�سفة .و�سعي ًا وراء ذلك ف�إن
دائرة املكتبات العامة تعمل جاهدة لتعميم اخلدمات
الثقافية على كافة مناطق �أمانة عمان ،بحيث تكون
يف كل منطقة مكتبة عامة تخدم �سكان املنطقة.
ونتيجة لهذه اجلهود فقد بلغ عدد املكتبات العامة
التابعة لدائرة املكتبات ( )31مكتبة للكبار وللأطفال،
وبلغت مقتنياتها حتى نهاية عام  2001حوايل ن�صف
مليون كتاب ،و( )265دورية ،ي�ستفيد من خدماتها ما
معدلــه �ألف قارئ يومي ًا .وبلغ عدد الأع�ضاء امل�شرتكني
(� )43ألف ع�ضو .كما يبلغ معدل عدد الكتب امل�ستعارة
�سنوي ًا ما يزيد عن (� )130ألف كتاب.
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الفصل الخامس
التسوق في عمان
تتميز عمان ب�أ�سواقها الكبرية ،التي جتمع بني
املنتجات التقليدية ،وال�سلع احلديثة املحلية
وامل�ستوردة .ويجد الزائر للعا�صمة كل ما يحتاجه وما
يريد اقتناءه� ،سواء من منتجات احلرف التقليدية
وال�شعبية ،والهدايا التذكارية التي تباع يف الأ�سواق
القدمية يف و�سط العا�صمة ،ويف املتاجر املخت�صة
املنت�شرة يف غرب عمان� ،أو من الب�ضائع احلديثة
املختلفة كاملالب�س العربية والأوروبية ،واملنتجات
اجللدية ،والأدوات الكهربائية وغريها.

امل�صروف ال�شهري املخ�ص�ص لهم من �أ�سرهم .وي�ؤكد
الباحثون على �أن زيارة واحدة �أ�سبوعيا ملراكز الت�سوق
كافية لتجنب �شراء الأ�صناف �أو املنتجات التي يحر�ص
عليها املعلنون من خالل العرو�ض الدعائية لهم.

 .2أماكن التسوق:
و�سط البلد

ويف منطقة و�سط البلد تقع �أكرب الأ�سواق و�أ�شملها،
حيث يجد الزائر كل ما يريده ،وعلى مقربة من
و�سط املدينة يقع جبل احل�سني ،الذي يتميز مبتاجره
الكبرية التي تعر�ض املالب�س مبختلف �أنواعها .كما
تنت�شر املتاجر الكبرية يف �أ�سواق �ضواحي العا�صمة
ك�أ�سواق عبدون وال�صويفية وال�شمي�ساين ،ويجد
الزائر لهذه املتاجر الكثري من ال�سلع والكماليات من
خمتلف املاركات العاملية ال�شهرية.

 .1نصائح لتسوق اقتصادي:
نظرا ملا يحدث يف هذه الأيام من �صعوبات معي�شية،
مثل غالء الأ�سعار ،لذا يرغب اجلميع – خا�صة الطلبة
 يف توفري املال ،العتماد �أغلبيتهم يف دخولهم على78

 - 1حمالت ال�سوبر ماركت:
•كارفور :يقع يف �سيتي مول يف �شارع املدينة
الطبية ،ولديه فروع �أخرى منت�شرة يف �أنحاء
العا�صمة ،ويقدم يف معظم الأحيان عرو�ضا
رائعة ب�أ�سعار قليلة.
•�سيفوي :هايرب ماركت يحتوي على كل ما حتتاج
�إليه .والطابق الثاين منه خم�ص�ص عادة للمالب�س
والأدوات املنزلية .تتواجد له فروع يف عدة مناطق
مثل :الدوار ال�سابع ،وال�شمي�ساين ،واملدينة
الريا�ضية ،واجلبيهة ،وغريها.
•�سي تاون :له فروع كثرية يف العا�صمة،
�أ�شهرها عند الدوار ال�سابع ،وجبل احل�سني،
وال�شمي�ساين ،ودوار الواحة (عمان مول).
•كوزمو� :سوبر ماركت فاخر ،يقع مقابل �سيفوي

الدوار ال�سابع ،ولديه فروع �أخرى منت�شرة يف
عمان .يتميز بطرق جذابة يف عر�ض املواد
وال�سلع .الطابق العلوي له عبارة عن جممع
�صغري للت�سوق ،يحتوي على عدد من حمالت
املالب�س املعروفة مثل) ،(BHsكما يحتوي
على ق�سم للأدوات املنزلية.
•مايلز� :سوبر ماركت فاخر �أي�ضا ،يقع يف مكة
مول ،الطابق الأر�ضي ،من �أكرث املحالت التي
ميكن �أن تت�سوق بها تنظيما وتنوعا يف الأ�صناف
املعرو�ضة.

م�ساحة � 150ألف مرت مربع يف عبدون .ويحتوي
 TAJعلى فروع لثمانية بنوك عاملة يف الأردن،
كما يحتوي على  190متجر ًا لبيع الألب�سة ،واملعدات
الريا�ضية ،و�ألعاب الأطفال ،ومكتبة ،و 16دار �سينما،
والتي تعد الأكرب يف الأردن ،ومراكز للت�سلية احلديثة،
و�أماكن للعب الأطفال ،بالإ�ضافة �إلى ال�سوبر ماركت.
كما ي�ضم هذا الق�سم �أكرب ت�شكيلة من املطاعم يف
مكان واحد ،والتي تزيد عن  50مطعما ومقهى.
كذلك ي�ضم املول مواقف �سيارات تت�سع لأكرث من
� 1500سيارة.

•�سبينيز� :سوبر ماركت فاخر وحديث ،يف الطابق
الأر�ضي من تاج مول ،ولديه فرع �آخر يف ال�شمي�ساين.
كما توجد حمالت �سوبر ماركت كربى يف جميع �أنحاء
عمان ،نذكر منها� :أ�سواق الفريد ،و�سامح مول،
و�أ�سواق ال�سالم ،واملختار مول ،واال�ستقالل مول.
وهناك العديد من حمالت ال�سوبر ماركت ال�صغرية
واملعروفة ،واملنت�شرة يف جميع �أحياء العا�صمة ،وتقريبا
يف كل �شارع .هذه �ستفيد جدا بالطلبات الطارئة،
وهي مفيدة ل�شراء حاجيات بوقت �أ�سرع ،مثل :حبوب
�ستورز (يف �شارع املدينة املنورة ،ويف الدوار الأول)،
و�سفن �إلفن (يف ال�شمي�ساين) ،و�سكينة (يف جبل
احل�سني).
كما �أن حمالت اخل�ضار املنت�شرة يف كل مكان هي
الأف�ضل من حيث نوعية املنتجات املباعة .و�إذا كنت
تبحث عن النوعية وال�سعر اجليد فعليك التوجه لأ�سواق
اخل�ضار املركزية ،الواقعة يف �أماكن متفرقة يف عمان.

تاج مول

 �سيتي مول:مركز ت�سوق ممتاز جلميع �أفراد العائلة ،يف �شارع
امللك عبد اهلل (�شارع املدينة الطبية) ،وال يبعد عن
مكة مول �سوى ب�ضعة �أمتار .ي�شكل املول معلما مميزا،
وب�صمة معمارية حديثة الطابع يف قلب مدينة عمان،
�إلى جانب متتعه ب�أعلى معايري اجلودة العاملية ،و يبلغ
عدد املحالت فيه  150متجرا .توجد به ت�شكيلة
وا�سعة من املاركات العاملية ،واملطاعم ،واملقاهي،
و� 10صاالت عر�ض �سينما ،و�صالة ت�سلية للعائالت،
و�صالة لألعاب الأطفال .كما يوجد باملول �أكرب هايرب
ماركت يف الأردن (كارفور(.

 - 2حمالت متنوعة:
�أوال :الت�سوق الفاخر
 تاج مول:وهو �أحدث مول مت افتتاحه يف عمان ،وقد �أقيم على

�سيتي مول
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 مكة مول:يعد املول الأكرب يف الأردن ،ويقع يف �شارع مكة .يوجد
به مبنى رئي�سي ،ومتت �إ�ضافة مبنيني وو�صلهما به
م�ؤخرا .ي�شمل املول  490حمال جتاريا معظمها
حمالت مالب�س ن�سائية .كما ي�شمل املول �سوبر ماركت
كبري (مايلز) ،وحمالت �أثاث ،و  22مطعم ًا ،و 8
�صاالت عر�ض �سينما ،ومنطقة �ألعاب للأطفال،
و�صالة تزلج ،و�صالة بولينغ ،و�صالة �سباق ،ومرفقات
عديدة توفر اجلو الأن�سب للعائالت .كما توجد العديد
من املحالت العاملية يف املول .امل�صفات اخلارجية
وا�سعة جدا ،ويوجد مبنى خا�ص للكراجات الداخلية.

ثانيا :الت�سوق املعتدل
 �شارع الرينبو:توجد على امتداد �شارع الرينبو العديد من املحالت
واملعار�ض ،معظمها حمالت �صغرية تبيع قطع ًا �أثرية
ومالب�س ،كما تتواجد فيه مطاعم ومقاهي خمتلفة.

ثالثا :الت�سوق االقت�صادي
 منطقة و�سط البلد:من �أهم �شوارع الت�سوق يف البلد �شارعا امللك طالل
وامللك في�صل .تبيع املحالت يف البلد كل �شيء من
املالب�س التقليدية �إلى الع�صائر املحلية ،واملثلجات،
والعطور ،و�صابون زيت الزيتون ،ومنتجات البحر
امليت ،والبهارات .واملفا�صلة على ال�سعر مقبولة يف
هذه املحالت.
� -سوق جبل احل�سني:

مكة مول

 �شارع الوكاالت:هو �شارع حديث يف منطقة ال�صويفية ،به العديد
من املحالت التجارية العاملية للمالب�س ،والأثاث،
والريا�ضة ،وتقام فيه عرو�ض فنية جمانية للرتفيه
عن الرواد خالل ال�صيف.
 �سوق الذهب:ال�سوق الرئي�سي يقع يف منطقة و�سط البلد ،بعد �شارع
امللك في�صل .وي�شمل �سوق الذهب �أكرث من خم�سني
حمال لبيع الذهب واملجوهرات .وهناك حمالت لبيع
الذهب متفرقة يف نواحي عمان مثل :جبل احل�سني،
وال�صويفية ،و�أم �أذينة...وغريها.
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تتوفر فيه الكثري من املحالت التجارية ،التي تبيع
املنتجات املختلفة كاملالب�س والأحذية والكهربائيات
والبهارات ،بالإ�ضافة �إلى املطاعم وحمالت
احللويات .كما ميكن للمرتادين �شراء املنتجات
اليدوية والتذكارات منه.
 �سوق جارا  -بازار يوم اجلمعةيف منطقة الدوار الأول� ،شارع الرينبو .ينظم البازار
من قبل الأردنيني ،حيث يبيع النا�س ت�شكيلة وا�سعة
من املنتجات اليدوية بالإ�ضافة �إلى امل�أكوالت ال�شعبية
املتنوعة.

الفصل السادس
هواتف ضروريــة في األردن

عمان
م�أدبا
الزرقاء
ال�سلط

06
05
05
05

�أ  -رموز الهواتف يف الأردن
جر�ش
�إربد
الكرك
العقبة

ب  -جهات مهمة
�شرطة النجدة
�شرطة العا�صمة
الإ�سعاف الفوري
عمليات �إدارة ال�سري /حوادث املرور
مديرية �أمن العا�صمة
الدّفاع املد ّ
ين
خدمات تزويد املعلومات
ا�ستعالمات الدليل
ت�سجيل الأعطال
ا�ستعالمات الدليل الدويل
ت�سجيل �أعطال اخلدمات الرقمية
ا�ستعالم البطاقات املدفوعة م�سبق ًا
خدمة املعلومات ال�صوتية
ا�ستعالم وتوزيع وحت�صيل فواتري الهاتف
ت�سجيل املكاملات الدولية والوطنية
ال�ساعة الناطقة
طوارئ الدفاع املدين
طوارئ الكهرباء

02
02
03
03

زين (خلوي)
�أوراجن (خلوي)
�أمنية (خلوي)

079
077
078

رقم الهاتف
191
192
193
190
196
199
1211
1212
1214
1213
1215
1216
1217
1235
1322
1414
4617101/199
4750981/2/3
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5359970/1
4642311
5100000
4642311
5343402
4777131
5661171

طوارئ �أمانة عمان الكربى
�شكاوي الفنادق
حركة الطائرات امللكية الأردنية
�شكاوي ال�سياحة
�شرطة املرور
�شكاوي املاء لع ّمان
ال�ص ّحة
�شكاوي ّ

ج  -املراكز الثقافية
املراكز الثقافية
م�ؤ�س�سة عبد احلميد �شومان
املركز الثقايف الأمريكي
املركز الثقايف الربيطاين
دارة الفنون/خالد �شومان
مركز الإمارات الثقايف
املركز الثقايف الفرن�سي
املركز الثقايف الأملاين
املركز الثقايف الإيطايل
املركز الثقايف امللكي
املركز الثقايف الإ�سباين
املركز الثقايف الرتكي

املوقع
الدوار الأول
بيادر وادي ال�سري
الدوار الأول
�شارع ال�سعدي
ال�شيم�ساين
جبل اللويبدة
الدوار الثالث
العبديل
ال�شيم�ساين
الدوار الثالث
الدوار الأول

رقم الهاتف
5602155
5602155
4612353
4643251
4612658
4612658
4641993
4638185
5669026
4630858
4639777

د  -خطوط الطريان العربية واملطارات

خطوط الطريان
اخلطوط امللكية الأردنية /املكتب الرئي�سي
حجز امللكية الأردنية
امللكية الأردنية مكتب املبيعات
طريان اجلزائر
طريان دلتا
اخلطوط امل�صرية
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رقم الهاتف 00962 -06
5202000
5100000
5100000
5688301/5695876
4643661
4630011

اخلطوط الإماراتية
طريان اخلليج
الطريان العراقي
خطوط جت
اخلطوط الكويتية
طريان ليبيا العربي
طريان ال�شرق الأو�سط
اخلطوط الأوملبية
طريان عمان
اخلطوط القطرية
اخلطوط ال�سعودية
اخلطوط ال�سودانية
اخلطوط ال�سورية
اخلطوط اليمنية
اخلطوط اليوغ�سالفية
اخلطوط الفل�سطينية

4643341/4643353
4653613/4653621
4638600
4646190/4653613
5690144/5690145
4643831/2
4636104
5682140/4630125
4646190/4653621
5684526/5684576
4639333
5667100/1/2
4622147/8
5514165
5604911
5688301/5695876

اخلطوط اجلوية الوطنية
امللكية الأردنية
الأجنحة امللكية
الأجنحة العربية
الطريان الأردنية

رقم الهاتف
5607300
4875201
4891994
4612229

املطارات يف الأردن
مطار امللكة علياء الدويل
مطار عمان
مطار العقبة الدويل

رقم الهاتف
4453200
4891401
03 2012111

هـ  -مراكز الت�سوق الكربى يف عمان
اال�سم
عمان مول
�سيفوي
�أبيال

رقم الهاتف
5514480
5735664
5688471

العنوان
دوار الواحة
طريق املطار
الدوار الرابع
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مكة مول
الفريد
�سيتي مول
تاج مول
الربكة مول
اال�ستقالل مول
ال�صويفية �أفنيو مول
�سامح مول
نعمان مول
�سيتي �ستار مول
املختار مول
امل�ؤ�س�سة اال�ستهالكية املدنية
بارك بالزا
كارفور
كوزمو
جمدي مول
يا�سر مول

5527932
5698059
5868500
5921122
5808888
5626364
5833197
5655589
5528181
4380100
5150000
4894156
5833041
5505800
5501240
5337218
5814168

�شارع مكة
العبديل
�شارع املدينة الطبية
عبدون
ال�صويفية
جبل النزهة
ال�صويفية
�شارع املدينة املنورة
تالع العلي
�ضاحية اليا�سمني
املدينة الريا�ضية
عني غزال
ال�صويفية
�شارع املدينة الطبية
جبل عمان
�شارع امللكة رانيا العبد اهلل
بيادر وادي ال�سري

و  -املتاحف يف الأردن
متحف الآثار الأردين
متحف الرتاث ال�شعبي الأردين
متحف �صرح ال�شهيد
متحف احلياة ال�شعبية
املتحف الوطني للفنون اجلميلة
الهيئة العربية للثقافة والتوا�صل
احل�ضاري  -بيت الأنباط
بانوراما البحر امليت
بيت عرار الثقايف
دارة و�صفي التل
متحف �آثار ال�سلط
متحف �آثار اجلامعة االردنية
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4638795
5355000
5664240
5355000
4630128

جبل القلعة
�شارع امللكة رانيا العبد اهلل
�شارع امللكة رانيا العبد اهلل
اجلامعة الأردنية
�شارع ح�سني فريز

03 2157902

وادي مو�سى -البرتا

05 3491133
02 7240874
5340113
05 3555651
5355000

م�أدبا
�إربد
الكمالية
ال�سلط
�شارع امللكة رانيا العبد اهلل

متحف �آثار املفرق
متحف �آثار �أم قي�س
متحف �آثار جر�ش
متحف �آثار م�أدبا
متحف الأردن
متحف التاريخ الطبيعي الأردين
متحف الرتاث الأردين

02 6233172
02 7500072
02 6352267
05 3244056
4629317
02 7211111
02 7211111

املفرق
�إربد
جر�ش
م�أدبا
ر�أ�س العني
�إربد
�إربد

ز  -املطاعم يف عمان
مطاعم �شرقية
�أجياد
الب�ستان
البيادر
التالل ال�سبعة
جربي
مطعم وفندق احلمر
ديرتنا للتوا�صي
راجعني
ركن ق�صر املندي
رمي البوادي
الزوادة
ال�سروات
�شيكوزال
عطا علي
في�صل القا�ضي
القد�س
قرية النخيل
ق�صر ال�صنوبر
كباب �إك�سرب�س
كبابجي
كر�ش وكوارع
الكلحة

رقم الهاتف
5661929
5661555
4127556
4122055
5681700
5348591
5865888
4625400
5154580
5515419
0795532413
5539512
5662661
5668682
5605881
4630168
5715702
5713113
5851741
5513308
5859575
5864242

املوقع
�ش /خالد بن الوليد
�ش /اجلامعة الأردنية
طريق املطار
طريق املطار
�ش /اجلاردنز
الفحي�ص
بيادر وادي ال�سري
جبل عمان
�ش /اجلامعة
دوار الواحة
الفحي�ص
�ش /اجلاردنز
�ش /الثقافة
ال�شمي�ساين
جبل احل�سني
�ش /امللك ح�سني
طريق املطار
مرج احلمام
ال�صويفية
�ش /مكة
�ش /مكة
ال�شمي�ساين
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املحيط للأ�سماك الطازجة
منتجع الرمان ال�سياحي
الواحة

5545883
5320333
5350592

�ش /املدينة املنورة
عني البا�شا
�ش /اجلاردنز

مطاعم عربية
تنورين
ديوان ال�سلطان �إبراهيم
الريحانة
طواحني الهواء
فخر الدين
الفردو�س
مي�س الرمي
ورد وكباب
الهوارة

5515987
5517280
5833098
5346060
4652399
711113
5536990
5859910
5354211

�سوق �أم �أذينة
�أم �أذينة
�ش /مكة
�ش /اجلاردنز
الدوار الثالث
مرج احلمام
�أم �أذينة
ال�صويفية
�ش /املدينة الطبية

مطاعم عراقية
الأعظمية للمطاعم  -قا�سم �أبو الك�ص
الأنعام الرابية
الأهوار
الطبيخ
خان �أ�سماك بغداد
ملتقى الأوائل

5545595
5516030
0799820979
5540111
5544789
5158112

�ش /عبد اهلل بن رواحة
�ش /عبد اهلل بن رواحة
�ش /ال�شريف نا�صر بن جميل
�ش /املدينة املنورة
�ش /اجلاردنز
�ش /اجلامعة

مطاعم مينية
�أ�سوار اليمن
ظبي اليمن
البيت اليمني
قلعة اليمن
باب اليمن ال�سعيد

0795146748
5249595
0788653300
0797179698
0795033022

�ش /اجلامعة
�شفا بدران
�ش /خالد بن الوليد
�ش /عطا علي
�ش /اجلامعة

مطاعم خليجية
برزان اخلليج
بيت الرز للم�أكوالت اخلليجية

5344464
5150510

اجلبيهة
�ش /عاكف الفايز

مطاعم عاملية
بلو فيج
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5928800

عبدون

بي�سرتو ون
�صوفا الوجن
كا�سرب �آند غامبينز
وي�سربز

4617890
5930160
5929982
5827850

جبل عمان
عبدون
عبدون
الدوار اخلام�س

املطاعم الأجنبية املتخ�ص�صة
�أ -الطعام الإ�سباين
بونيتا
ب -الطعام الإيطايل
جرابا
رومريو
�ساالد هاو�س
كازاري�شو
ال كوت�شينا
ميالنو
ج -الطعام الرتكي
املطعم الرتكي
د -الطعام الفرن�سي
بول كافيه
الترا�س
الميزون فريت
هـ -الطعام ال�صيني
ت�شن
حدائق �سيت�شوان
املطعم ال�صيني
و -الطعام الهندي
�شباتي الهندي
املطعم الهندي
املنقل

4615061

الدوار الثالث

4638212
4644227
5939995
5934773
5933355
5680670

الدوار الثالث
الدوار الثالث
عبدون
عبدون
عبدون
ال�شمي�ساين

4460105

�ش /املطار

5939122
5601675
5685746

عبدون
ال�شمي�ساين
ال�شمي�ساين

5518214
5531174
4638968

الدوار الأول
الدوار الثالث
ال�شمي�ساين

5868885
5819829
5535575

ال�صويفية
الدوار الثامن
�ش /املدينة املنورة

املطاعم الأمريكية /والوجبات ال�سريعة
�أبل بيز
بابا جونز
برغر كنج

5540016
5806666
5866325

�ش /مكة
�ش /مكة
�ش /املدينة املنورة
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5928800
5601721
5863955
5687087
5681640
5337033
5933743
5355535
5664444
5671608
5529101
5856165
5540014
5862135
5865279
5854767
5620610

بلو فيج
بوبايز
بو�سطن فرايد ت�شكن
بيتزا الريف
بيتزا هت
ت�شيلي هاو�س
ت�شيلي ويز
جولدن ت�شكن
دجاج تك�سا�س
دجاج كنتاكي
دومينوز بيتزا
�صب واي
فد ركرز
القي�صر ال�صغري
ماكدونالدز
هارديز
هيو�ستون

عبدون
ال�شمي�ساين
�ش /املدينة املنورة
�ش /املدينة املنورة
ال�شمي�ساين
ال�شمي�ساين
ال�صويفية
دوار املنهل
�ش /املدينة املنورة
ال�شمي�ساين
�ش /املدينة املنورة
�ش /مكة
�ش /مكة
�ش /مكة
ال�صويفية
�ش /مكة
ال�شمي�ساين

�سندويت�شات/معجنات/حلويات
�أبو جبارة (فول -فالفل -حم�ص)
�أرابي�سك
�آر�شيز
بابي�ش
بامبو كافيه
جنيفا
دونيه
الذواق
رنو�ش
زعرت وزيت
زالطيمو
�سرتاند
ال�سنابل
�شاورما الرمي
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5544160
5698005
5522925
5661322
5693628
5820099
5511031
5863990
5670891
5529291
5528334
5660927
5825112
5233722

�ش /املدينة املنورة
ال�شمي�ساين
�ش /مكة
ال�شمي�ساين
ال�شمي�ساين
الدوار ال�سابع
الرابية
ال�صويفية
جبل احل�سني
�ش /مكة
اجلاردنز
ال�شمي�ساين
عبدون
�ش� /أبو ن�صري

�شاورما ال�ضيعة
�شيهيلدا
عطا علي
غزال
كافرتيا رمي
الكلحة (فول -فالفل -حم�ص)
لبناين �سناك
ليايل ال�سلطان
املاوردي
موكا كافيه
مطاعم يف البرتا
ا�سرتاحة وادي رم ال�سياحية
بوابة رم
طيبة زمان – البرتا
مطاعم يف العقبة
برغر كنج
بلو باي
بوبايز
بيتزا هت
مطعم وكويف �شوب تاال
ت�شيلي هاو�س
روفرز ريترين
رومريو /نادي اليخوت امللكي
العرزال
علي بابا
الفار
الكابنت (القبطان)
ماكدونالدز
املحيط
املطعم ال�صيني

5858006
5824808
5668682
5696950
5850168
5512553
5530300
5601230
5692010
5926285

الدوار ال�سابع
ال�صويفية
�ش /عبد احلميد �شرف
�ش /املدينة املنورة
�ش /عبد اهلل غو�شة
�ش /اجلاردنز
�ش /مكة
ال�شمي�ساين
الرابية
عبدون
رقم الهاتف
03 2018867
03 2015995
03 2150111
رقم الهاتف
03 2033349
03 2060855
0799990249
03 2033034
03 2031008
03 2012435
03 2032030
03 2022404
03 2013733
03 2013901
03 2013740
03 2016905
03 2030330
03 2035008
03 2014415
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مطاعم يف �أم قي�س
ا�سرتاحة �أم قي�س ال�سياحية

رقم الهاتف
02 7500555

مطاعم يف الكرك

رقم الهاتف
03 2391222
03 2351148
03 2352510
03 2370210
03 2396070
03 2355595
03 2353911
03 2351717

مطاعم يف عجلون

رقم الهاتف
02 6420981
02 6421300

مطاعم يف البلقاء

رقم الهاتف
0795574145
0777234569

ا�سرتاحة ال�سلطاين
ا�سرتاحة الكرك
الأندل�س
الزمر
قلعة امللوك
كري هري�س
لوزان
اليو�سف
بونيتا
مطاعم وم�شاوي العالء
طبقة فحل ال�سياحية
ن�سيم اجلبل
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مطاعم يف البحر امليت

رقم الهاتف
05 3561330

مطاعم يف م�أدبا

رقم الهاتف
05 3251155
05 3248650
05 3245917

ت�شيلي ويز
ت�شيلي ويز
حارة جدودنا
م�أدبا زمان

رقم الهاتف
مطاعم يف جر�ش
02 6352520
�أبو �أحمد
02 6351437
ا�سرتاحة جر�ش ال�سياحية
02 6350552
الربكتني
02 6351301
البيت اللبناين
02 6350299
الوادي الأخ�ضر
02 6351289
يا هال
* املطاعم املذكورة يف اجلدول هي املطاعم املوجودة خارج الفنادق ،وهناك الكثري من املطاعم داخل الفنادق.

المصادر:

هيئة تن�شيط ال�سياحة ،وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة ال�سياحة ،مو�سوعة ويكيبيديا،
�أمانة عمان الكربى ،وزارة اخلارجية ،موقعwww.capturejrdan.com :
-

شكر خاص لكل من:

هيئة تن�شيط ال�سياحة (املرجع املعتمد للمعلومات ال�سياحية الواردة يف الكتيب) والتي
تكلفت عناء مراجعة وتدقيق تلك املعلومات ،كما زودتنا بال�صور ال�سياحية للأردن.
املوقع الإلكرتوين للهيئةhttp://ar.visitjordan.com/ :
جلنة املطبوعات والإعالم يف جامعة البرتا ومقررها :دكتور زهري الطاهات.
جلنة الرتويج يف جامعة البرتا.

طبع في مطابع الرأي
A.C.P
ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺘ

ﺠﺎﺭﻳﺔ

فرز الصور
وائل البواب
التصميم واإلخراج
احمد زلوم

