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بسم اهلل الرمحن الرحيم

(الَّذِينَ آمَنُىاْ وَلَمْ يَلْبِسُىاْ إِميَبنَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ األَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ  )  

                  صدق اهلل العظيم      
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حضرج صاحة اجلالىح اهلامشٍح امليل ػثذاهلل اىثاًّ تِ احلسني 
 حفظٔ اهلل





5

حضرج صاحة اىسَ٘ املينً األٍري احلسني تِ ػثذاهلل اىثاًّ 
 (حفظٔ اهلل ) ٗيل اىؼٖذ 





ممسؾكمضادرًاممشقظقًامحضارؼًامجفازًامظقؽقنم،مواثؼةمثابؿةمخبطًكماظعامماألعـمجفازمخطكمظؼد
ممسيمطاػؾفمسؾكماٌعؼقدةمظمعالمباظقصاءمأػاًلمطانموضدم،مواضؿدارمومتقزمبؽػاءةمواجؾاتفمأداء
مإغػاذمأجؾمعـمذاعؾةمأعـقةممبـظقعةمواًروجم،مظؾؿقارـنيمواظؽرميةماآلعـةمايقاةمتقصري
مطانماهلامشقةماظؼقادةمعـماٌقصقلموباظدسؿم،ماٌعاصرةماظؿطقراتمععمعـلفؿةمبصقرةماظؼاغقن
ماظشررلماألعينماظعؿؾمعػفقممسيمعلؾققمشريمتطقرمحنقموثؾاتمبلرسةمؼؿقركماظعامماألعـ
مسامماظددؿقرؼةمدؾطاتفماظـاغلماهللمسؾدماٌؾؽمجالظةمتلؾؿمععماإلنازاتموتؿلارعماظشاعؾ
.مم1999
ممبؽؾماظعؿؾمسؾقـاموجبمظذظؽم،ماظعؿؾمسيمأوظقؼؿـامػلمورــاممسعةمأنمغدركمأنمجيبمػـاموعـ
موحضارؼةمتارخيقةمضقؿةمعـمبفمؼؿؿؿعمٌاموازدػارهمظرصعؿفمساظقةموحرصقةموعفـقةمجد

.ماىؿقعمأغظارمحمطمعـفمجعؾتموعلؿؼؾؾقة
م،ماظعامماألعـمأرطانمعـمأدادقًامرطـًاماظلقاحلماألعـمذؽؾماٌـصرمماظؼرنمزيلقـاتمصؿـذ
مخاللمعـم،مدقاحلمأعـمبؼقاممايقاةمعـاحلمطاصةموادؿؼرارماظشاعؾماألعـمارتؾاطموعدى
مععموباظؿـلقؼمواظػـقةماظؾشرؼةماإلعؽاغاتمطاصةموتلكريم،ماظلقاحقةماظشررةمإدارةمتشؽقؾ
مظؾؿقارـنيماٌؼدعةمواإلغلاغقةماألعـقةمباًدعاتمظالرتؼاءماٌعـقةمواىفاتماظلقاحةموزارة
.مواظزائرماٌقارـمبفمؼـعؿمواالدؿؼرارماألعـمعـمجقموتقصريماألردنموزوار
ماظشاعؾماألعـمعػفقممعـماغطالضًاممبلؿقاهمواالرتؼاءماظلقاحلماظؼطاعمتطقرمؼشؽؾفممباموإمياغًا
ماظقرينمظالضؿصادمرصدمعـماظؼطاعمػذامؼشؽؾفموعاماظلقاحلماألردنمعقضعمسؾكماحملاصظةموأػؿقة
.ماظلقاحقةماٌؼاصدمسيمتـقعمعـماألردنمبفمؼؿؿقزمٌام،ماظـفاحمأدؾابمطؾموتقصري
م،مساتؼفامسؾكماٌؾؼاةمباظقاجؾاتمتؼقممصفلماظلقاحقةماظشررةمإدارةمتشؽقؾمتارؼخمصؿـذ
مبؽاصةمسالضؿفامووردتم،ماظلقاحقةماظرباعجمعراحؾمطاصةمسيمظؾلقاحموايؿاؼةماألعـمووصرت
مسؾكماظرباعجمتـػقذمسيمواظؿؽاعؾقةماظؿشارطقةمعؾدأمأداسمسؾكماظلقاحلماظؼطاعمسيماظعاعؾني
.ماظلقاحلماظقسلمبـشرمؼؿعؾؼمصقؿاماألخص
مصاحبمحضرةماٌػدىموعؾقؽـامورــامخدعةمسيمسقغـامضدرتفمجؾتماهللمعـمغرجقمػـاموعـ

.مورساهماهللمحػظفمايلنيمبـماظـاغلماهللمسؾدماٌؾؽماهلامشقةماىالظة
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مبدسؿمحيظكمواظذيماٌعطاءماظقرـمػذامأرضمسؾكماٌؿؿقزةماألعـقةماظصروحمعـماظلقاحةماظشررةمإدارةمتعؿربم

.مايؽقؿةماظؼقادةمورساؼة

مساتؼفامسؾكموأخذتمبفاماٌقطؾةمعفاعفامتؿقظلمبدأتمواظيتماظشررةمإدارةمإغشاءممتمأنمصؿـذ

مماظعقائؼموتلفقؾماظلقاحقةمظؾعؿؾقةماألعـقةماىقاغبمسؾكماٌؾاذرمواإلذرافماظؿكطقطمعلموظقة

معؿطؾؾاتمتقصريمسؾكموسؿؾتماظلقاحلماظؼطاعمسيمواظعاعؾنيماظلقاحةمتقاجفماظيتمواظصعقبات

مذظؽمجباغبماٌؿاحةماإلعؽاغقاتمضؿـمواظضرورؼةماظالزعةمواالحؿقاجاتماإلعؽاغقاتمعـماظعؿؾ

مععمباظؿعاونمعؿؽاعؾةمتعاوغقةمعـظقعةموصؼماإلدارؼةمعفاعفاموتـلقؼمأسؿاهلامبؿـػقذماإلدارةمتؼقم

.ماٌعاؼريموبلسؾكماًدعاتمأصضؾمبؿؼدؼؿمؼلاػؿممماماالدرتاتقفقنيماظشرطاء
مبفدفماٌؼدعةماًدعاتمعـمسددمسيماٌؾؿقدةماًطقاتمعـماظعدؼدمباختاذماإلدارةمخطةماتلؿتمظؼد

مماظعؿؾمجمالمسيماٌؿاحةمظؾؿقاردماألعـؾماالدؿـؿارمتؿضؿـمواظيتمواظؿؿقزماظعؿؾمتطقؼرمخطةمتـػقذ

معـماظذيماظعؿؾمسيماالخؿصاصمبفدفماألعينماظرتصقؼموضلؿماظلقاحلماظؿقؼقؼمضلؿمتػعقؾمعـؾ

.ماٌؼدعةماًدعاتممبلؿقىماالرتؼاءمذاغف
مموبشؽؾمتعؿؾماإلدارةمأنمإالماإلدارةمسؿؾمآظقةمسؾكمررأماظذيماظؽؾريمواظؿطقرماظـؿقمعـماظرشؿموسؾكم

مماظرؼادةمومرداظؿفامهؼقؼمسيمضدعًامظؾؿضلم،ماظةعصومجدؼدةمإدارؼةمممارداتمتؾينمسؾكمعلؿؿر

مإنازاتمحفؿمم2019مظعامماظلـقيماظؿؼرؼرمؼرصدمػـامعـاًدعةمعؿؾؼلمرضامإديمظؾقصقلموذظؽ
مذاءمإنمتشفدمودقفمػذا.موعـؿفماهللمبػضؾمأمثرتماظيتماىفقدمعؾقـًاماظلقاحقةماظشررةمإدارة

موجقدةمعلؿقىمرصعمسيمذظؽموؼؿؿـؾم،ماٌؼؾؾةماظلـقاتمخاللمواظؿؼدمماظؿطقرمعـماٌزؼدماإلدارةماهلل

متطقؼرمخاللمعـموأؼضًام،مساٌقةممبلؿقؼاتماًدعاتمتؼدؼؿمضؿانمخاللمعـماًدعاتمأداء

ممأصضؾمادؿكداممذظؽمسيممبام،ماظشررلماجملالمسيمصقفامظؾعاعؾنيماإلدارؼةموماظػـقةماٌفارات

.مساممبشؽؾماظلقاحلماظؼطاعممسيماٌؿزاؼدماظـؿقمععمؼؿؿاذكمومبامايدؼـةماظؿؼـقات
موضائدغاماألردنماهللمريك مماهللمحػظفمايلنيمبـماظـاغلمسؾداهللماٌؾؽماهلامشقةماىالظةمصاحبم

ورساه

.



مضقؿام،ماظلقاحقةماظشررةمإدارةمومواآلثارماظلقاحةموزارةموؿعماظيتمايؼقؼقةماظشراطةمتشؽؾ

مبفمتـفضماظذيماهلامماظقرينمباظقاجبمتؿؿـؾم،ماألردغلماظلقاحلماٌـؿجمظؿؿقزمعضاصةمػاعة

مموسيمواظزوارماظلقاحمعـمممؾؽؿـامظضققفمدقاحقةمخدعاتمتؼدؼؿمسيماٌؿقزةماإلدارةمػذهمطقادر

ممتقزتماظيتماظعرؼؼةمواألعـماظضقاصةمتؼاظقدموصؼم،مهلؿمواٌلاسدةماظعقنمؼدموعدمرياؼؿفؿمرؾقعؿفا

.ماهلامشقةماألردغقةماٌؿؾؽةمبف

موأدادام،ماظلقاحلماٌـؿجمتـاصلقةمهلنيمسيمعفؿةمضاسدةمميـؾماظلقاحلماألعـمصننم،مذؽمبال

مأرطانمعـمأدادلمرطـموػقم،ماالضؿصاديماالدؿـؿارموزؼادةماظلقاحلماظؼطاعمسيمظالدؿـؿارمعؿقـا

ماألثرؼةمواألعاطـماظلقاحمأرواحمسؾكمايػازمسيمدورهمسـمصضالم،ماٌؿؾؽةمسيماآلعـةماظلقاحقةماظؾقؽة

.ماحملاصظاتمذيقعمسيماٌؿؿدة

ممذظؽمدونماإلضؾقؿمسيمعفؿاممنقذجامتشؽؾموأنمتؿؿقزمأنماظلقاحلماألعـمسيماألردغقةماظؿفربةمتؽـممل

ماٌلؿؿرموتدرؼؾفؿماإلدارةمعـؿليبمطػاءةمظؿقلنيماظعامماألعـمعدؼرؼةمتقظقفماظذيماٌؿقزماالػؿؿام

مظؽػاءةمأصضتمعؿكصصةمبراعجموصؼمهلؿماًدعاتموتؼدؼؿمواظزوارماظلقاحمععمظؾؿعاعؾموتفقؽؿفؿ

ماظقرـمصعقدمسؾكمالنازاتفاماظػكرمتلؿقؼموربةموػلم،ماٌقداغلماظعؿؾمسيمومتقزمواضؿدار

مواألعانماألعـمؼلقدهمجبقمضققصفموماألردنمدقاحمإديماٌؿقزةماألعـقةماًدعةمتؼدؼؿمسيمواظعامل

.مواظطؿلغقـة

ماظلقاحلماألعـمهؼقؼمسيماظلقاحقةماظشررةمإدارةمطقادرمبفمتـفضماظذيماهلامماظقرينماظدورمإن

مبرتصقؼمتعؾؼمعامدقاءمسؾقفامواحملاصظةماظلقاحقةموماألثرؼةماٌقاضعمسيمآعـفمبقؽةموخؾؼ

مومواألثرؼةماظلقاحقةماٌقاضعمسيماظلقاحقةماظشررةمعرتؾاتمبعؿؾمأوماظلقاحقةماجملؿقسات

مؼشؽؾمإمنام،ماظلقاحقةماظعؿؾقةمعراحؾمطاصةمسيماظلقاحقةماجملؿقساتمودالعةمأعـمسؾكماحملاصظة

ماظشراطةمػذهمأنموأؤطدم،ماٌؿؾؽةمسيماظلقاحةمصـاسةمسؿؾقةموظؿطقؼرماظلقاحلمظؾؿـؿجمعفؿةمراصعة

موناحفماظلقاحلمباظؼطاعماظـفقضمحنقماٌشرتكمدعقـامسيمبقــامظؾؿعاونمحؼقؼقًاممنقذجَامدؿؾؼك

وازدػاره

مماظصقةممبقصقرماظلقاحقةماظشررةمإدارةمعرتؾاتمظؽاصةمواآلثارماظلقاحةموزارةمأعـقاتمأرقبمعع

  .مماٌظػرةماهلامشقةماظؼقادةمبظؾماظغاظلمأردغـامًدعةمواظعاصقة
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اىرقٌ 
ئىلٍِاالســـــــٌاىرذثحػسنري

حمَذ ػثذاىرمحِ ػقٍذ1062
1996 / 1 / 199415 /11/ 12اىرٗساُ

1997/ 12/ 199617 /1/ 15حثٍة ج٘زٌف مرمرػقٍذ1075
1999 /11/ 199727/ 12/ 17ٍ٘سى حمَذ فاحلػقٍذ921

2000/ 6/ 199918 /11/ 27حمَذ ػثذاىرمحِ اىرٗساُػٍَذ1062
2000 /8/ 200031/ 6/ 18حمَ٘د ّاجً ػثٍذاخػٍَذ861

2001/ 3/ 200019 /8/ 31ػثذ اىؼيً اىذالَٕحػثذ اىرمحِ ػقٍذ1240
2005/ 3/ 200110/ 3/ 19امحذ حمَذ اىؼجيًّ٘ػقٍذ1247
2005/ 9/ 20058/ 3/ 10زٌاد رجا اىغراّٗٔػقٍذ655

2005/ 12/ 200519/ 9/ 8حيٍى خاىذ اىشٍخ ساملػقٍذ1437
2006/ 6/ 200514/ 12/ 19مجاه ػيً اىف٘ازػقٍذ1658
2007 /12/ 200629/ 6/ 14حمَ٘د ئترإٌٍ اىرتاتؼحػقٍذ رم1944ِ
2008 /6/ 200720 /12/ 29ٍصذق ػثذاحلافظ ػرتٍاخػٍَذ ٍْٖذش2107
2009 /7/ 200819 /6/ 20ثاتد مَاه اىْاصرػقٍذ2081
2012/ 6/ 200927 /7/ 19زٕذي ئمساػٍو جاّثلػقٍذ2370
 2013/ 5/  20129/ 6/ 27داٗٗد سؼذاىذٌِ ٕام٘زػٍَذ2235
2013/ 7/ 4 2013/ 5/ 9ٍْرصر امحذ اىْ٘اٌسحػٍَذ2519
2013/ 12/ 20135/ 7/ 4ٍْٖذ ػثذاىرمحِ اىؼغارػقٍذ2893
2014/ 12/  20133/ 12/ 5تاسٌ ئترإٌٍ قغٍشاخػٍَذ ٍْٖذش3247
  2015/  8/  20145/ 12/ 3فـ٘زي ػيـً اىـؼـَـريػٍَذ3213
2016/  2/  23  2015/  8/  5ٕاشٌ ػ٘اد اجملايلػٍَذ3427
20162017/2/11/  2/  23ػيً أمحذ صاحل اىسػثًػقٍذ دمر٘ر3884
2017/2/112017/9/19ػَاد مجٍو اىش٘اٗرٓػٍَذ ٍْٖذش3679
2017/9/192018/6/28ساًٍ ٗراد مش٘طػقٍذ3908
2018/6/282019/1/27ذاٍر املؼاٌغحػقٍذ دمر٘ر4097
2019/1/27حمَذ املشاقثحػٍَذ4291
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 شرعح ٍسَى حتد اىســـٍاحٍح ىيشرعح تذاٌح أٗه ماّد 1958 ػاً يف

 ئدارج ذشنٍو مت 1994ً / 11 /12 يف اىشرٌف اىقذش ٍٗقرٕا األدٌاُ

 .ًاىسٍاح تاألٍِ ٍرخصصح م٘حذج  اىسٍاحٍح ىشرعح

مبا متد ئػادج ٍٕنيح ئدارج اىشرعح اىســــٍاحٍح  2018ٗيف ّٖاٌح اىؼاً 

ممم. خيذً األٍِ اىسٍاحً، ٗفقًا الحرٍاجاخ قغاػاخ اىسٍاحح



 ((اىرؤٌح )) 
بقؽةمدقاحقةمآعـة

 ((اىرساىح )) 
اظلقاحلمظؾلائحمواٌقاضعماظلقـــاحلممهؼقؼماألعـمممم

إغػاذماظؼاغقن،متعزؼزماظعؿؾم:مواألثرؼةمعـمخالل

اظؿشارطلمععماظشرطاء،ماظؿقسقةمواظؿـؼقػمومتؽني
اظعاعؾنيمسيمإدارةماظشررةماظلقاحقة
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املٍْٖــــح 
املإسسٍـح   
اىرشارمٍح 
اىرٍَــــس 
احلٍـــادٌح 
املؼـــــرفح   
ِاىرَنٍــ 
اىشفافٍــح 

 اىقٌٍ اجلٕ٘رٌح
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 ٗاجثاخ ئدارج اىشرعح اىسٍاحٍح
احملاصظةمسؾكماعـمومدالعةماجملؿقساتماظلقاحقةمم.

اظؼقاممبلسؿالماظدورؼةمسيماٌـارؼماظلقاحقةمموماألثرؼةمظضؿانماألعـممم

.اظلقاحلم

عراضؾةمأداءماظػعاظقاتماظلقاحقةم،مظضؿانماظؿزاعفامباظؿشرؼعاتمم

.اٌرسقةماإلجراءم

األثرؼةمواظؼقاممبلسؿالماظرتصقؼماألعينمظؾلقاحمسيماٌـارؼماظلقاحقةمم

تؼدؼؿمخدعةمأعـقةمعؿؿقزةمععمعراساةمدرسةماالدؿفابةمأثـاءمتؾؼلمم

اظشـــؽاويمواظؾالشاتماٌؿعؾؼةمبؼطاعماظلقاحةم،مواظؿصرفمبفاموصؼًام

ظؾؿؼؿضكماإلداريمواظؼاغقغل

اظؼقاممبلسؿالماظؿدضقؼمواظؿػؿقشماألعينماٌؿكصصمسيمضطاعماظلقاحةمم

.،ممومإجراءماٌؼؿضكماإلداريموماظؼاغقغلم

اظؿـلقؼمععماظشرطاءماالدرتاتقفقنيمظإلدارةم،مظؿقؼقؼمأسؾكمم

.ععاؼريمماىقدةمسيماألعـماظلقاحلم

تـػقذمأؼةمواجؾاتمأعـقةمأخرىمتؽؾػمبفاماإلدارةمعـمعدؼرؼةماألعـم

اظعام



 2019ً اىقضاٌا
563اظؼضاؼا

855ايقادث

318اٌكاظػات

10اًدعات

1746اجملؿقع

ماظعامماألعـمعدؼرؼةمسؿؾقاتمبنيماظقصؾمحؾؼةماظلقاحقةماظشررةمإدارةمسؿؾقاتمذعؾةمتعؿرب

معؿابعةمؼؿؿمحقثماٌؿؾؽةمأحناءمسيماٌـؿشرةماظلقاحقةماظشررةمإلدارةماظؿابعةماٌقداغقةمواألضلام

ممسيماظعاعؾنيمؼؼقممطؿامعقضعمطؾموسيمبلولمأوالماظؾالدمإديماظؼادعةمظؾؿفؿقساتماظلقاحقةماظعؿؾقة

ماٌراضؾةمطاعرياتمخاللمعـماظلقاحقةماٌقاضعمذيقعمسيماألعينماظقضعممبراضؾةماظعؿؾقاتمشرصة

مععماظؿعاعؾموؼؿؿمواظلقطرةماظؼقادةموعرطزماظعؿؾقاتمشرصةمبنيمواٌرتؾطةماٌقاضعمػذهمسيماٌقجقدة

موتقثقؼموذيعمرصدموؼؿؿم(117777)ماظلاخـماًطمأوم(911)ماظؽادمغظاممسربماظشؽاوي

مماظلاسةمعدارمسؾكماظعؿؾقاتمشرصةمإديمتردماظيتماظلقاحلمباظؼطاعماألعـقةمواظقضقساتماٌعؾقعات

.مم.مبلولمأوالمايدثموعؿابعة

اظيتممتم(ماظؼضاؼام،ايقادثم،ماٌكاظػاتمواًدعات)بؾغمجمؿقعم

:مطاظؿاظلمم2019اظؿعاعؾمععفامخاللمسامممممم
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مطاظؿاظلمم2019سامماظلقاحماظذؼـمزارواماٌقاضعماظلقاحقةمواألثرؼةمخاللم:.

2019اىؼاً
3940759اظذؼـمزارواماٌقاضعماظلقاحقةمواألثرؼةاظلقاحم

م2019ساممخاللماظيتمزارتماٌقاضعماظلقاحقةمواألثرؼةم(ماٌدغقةمواظعلؽرؼة)اظقصقدماظرمسقة:

مم2019سيمجمالماظرتصقؼماألعينمخاللماظعامم:

2019اىؼاً
23750سددماجملؿقساتماظلقاحقةم

614253أصرادماجملؿقساتماظلقاحقة

23431اجملؿقساتماٌرصؼة

10005اظرتصقؼماظػردي

13711اٌقاضعمترصقؼ

34سددماظؾقاخرماظلقاحقةماظيتممتمترصقؼفامآظقا

12صعاظقاتممتمترصقؼفامآظقا

460جمؿقساتماٌلريمواظؿكققؿمواىقؾاتموماظدراجاتماهلقائقة

48094مأسدادماظلقاحماظذؼـمضاعقامباظؿكققؿ

2019اىؼاً
271اظقصقدماظرمسقةماظيتممتمتؼدؼؿماظؿلفقالتماظالزعةمهلا
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ماظقاردةمواظؼضاؼاماظشؽاويمععمباظؿعاعؾماظؼضائقةمضلؿمؼؼقم

موعرتاديمباظلقاحمؼؿعؾؼمصقؿامظؾلائحماٌؿاحةماظقدائؾمسرب

ماىفةمععمعؿابعؿفامؼؿؿمحقثماظلقاحقةمواٌـشكتماٌقاضع

ممايؿاؼةمتلعنيموؼؿؿماظشؽقىمرؾقعةمحلبماظعالضةمذات

مموإشالقمصؿحمحالمسيمواآلثارماظلقاحةموزارةمٌقزػلماظالزعة

ماظلقاحقةماٌـشات



 2019اإلجراء#
62إشالقماٌؽاتبماظلقاحقة1

54إسادةمصؿحماٌؽاتبماظلقاحقة2

5إؼؼافمأدالءمدقاحقنيمسـماظعؿؾ3

33إشالقمعطاسؿموطقسيمذقب4

31إسادةمصؿحمعطاسؿموطقسيمذقب5

9إشالقمغقاديمظقؾقةموباراتمودؼلؽقػات6

9إسادةمصؿحمغقاديمظقؾقةموباراتمودؼلؽقػات7

5إشالقمحمالتمهػمذرضقة8

5إسادةمصؿحمحمالتمهػمذرضقة9

6إشالقمصـادق10

7إسادةمصؿحمصـادق11

58األذكاصماٌطؾقبنيماظذيممتمضؾطفؿمعـمضؾؾمعرتؾاتمإدارةماظشررةماظلقاحقة12

1األدؾقةماٌضؾقرة13

34عطؾقبنيممتمضؾطفؿمخاللمايؿالتماألعـقةماٌشرتطة14

545المجموع

2019اإلجراءاتماظيتممتماظؿعاعؾمععفامعـمضؾؾمضلؿماظؼضائقةمخاللماظعامم

م2019سامماظربؼدماإلظؽرتوغلماظشؽاويماظقاردةمإظقـامسربم

2019اىؼاً
35اظشؽاويماظيتممتماظؿعاعؾمععفا
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 (17) (احمليٍح)اىذاخيٍح 
 

ٍؼإذ ٍٗذارش األٍِ اىؼاً 
ٗاملؼإذ املذٍّح 

ٍؼإذ ٍٗذارش اىق٘اخ 
املسيحح ٗاىذرك ٗاىذفاع املذًّ 

السنة
سددماٌشارطنيسددماٌشارطنيسددماٌشارطني

رتبمأخرىضؾاطرتبمأخرىممضؾاطمممممرتبمأخرىضؾاط

2019162018811612

مظدؼفاماظعاعؾنيمبؿؿؽنيمرداظؿفامبؿقؼقؼماظلقاحقةماظشررةمإدارةمتؼقم

ماألعـمعدؼرؼةموععاػدمعدارسمسيمتعؼدماظيتمباظدوراتمإذراطفؿمخاللمعـ

ماظشرطاءمؼعؼدػاماظيتمظؾدوراتمباإلضاصةماألردغقةماٌلؾقةمواظؼقاتماظعام

مواٌقارـنيمظؾلقاحماألصضؾماًدعةمتؼدؼؿمعـمظؿؿؽقـفؿم،ماالدرتاتقفقني

.ماظلقاحلمواظؼطاع

20



 ٌٖىرسيٍظ اىض٘ء ػيى أداء ٍرذثاخ ئدارج اىشرعح اىسٍاحٍح أثْاء ذأدٌـح ٗاجثـاذ
 .ً 2019خاله اىؼاً فقذ مت ئجراء اىيقاءاخ املثٍْح تاجلذٗه أدّآ 

3اظصقػقةماظؾؼاءات

5اٌؼابالتماإلذاسقة
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 جمرَؼاذْا مافح ٍغ املسرَر اىرؼاُٗ ػيى اىسٍاحٍح اىشرعح ئدارج دأتد
 ٗإٍَٔح اىسٍاحٍح املْظٍ٘ح يف دٗرٌٕ ٗئتراز اجلْ٘ب ئىل اىشَاه ٍِ احمليٍح

 2019ً اىؼاً خاله امل٘اعْني ٍِ ػذد ذنرٌٌ مت حٍث تٖا ٍشارمرٌٖ
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مم2019ساممواحملاضراتماظؿقسقؼةماظدوراتم:-

2019اىؼاً
احملاضراتماظؿقسقؼةمسيماىاععاتمواٌدارسمواٌشارطنيم

سيمجائزةمايلـمظؾشؾابم
226
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2019اىؼاً
24اٌشارطةمبفامإدارةماظشررةماظلقاحقةماٌؾادرات

ماظيتماإلجيابقةماظؿـاصلقةمتدسؿماظيتمصفلم،ماٌعاصرماظعؿؾمرطائزمعـماٌؾادرةمثؼاصةمتـؿقةممتعد

مضقؼًّا،مجمؿؿعامختؾؼ معـماظيتماهلاعةماظػرصمًؾؼمتؽػلمالموحدػامواظؼقاغنيمصاظلقاداتم

ماٌؾادرةمأػؿقةمتؽؿـمواظؿعؾقؿ،وماظقسلمسؾكمعؾـقةمثؼاصةمػلمبؾمباجملؿؿعات،ماظـفقضمذلغفا

مصؽةمتػؽريمعـمبفمؼلؿفانمالمجزًءامتصؾحمأيماجملؿؿعقة،مأوماظشكصقةماظؿـؿقةمهؼقؼمسي

ممتؾؽموإناحماٌلاػؿةمخاللمعـمذظؽمسي اٌعفقدماظدورماظلقاحقةماظشررةمإلدارةموطانم،ماظشؾاب

ممحقثممتتماٌشارطةممبؾادرةماىلدماظقاحدم،معؾادرةمرالبـام2019خاللماظعاممماٌؾادرات

سؿادمغفضؿـام،معؾادرةمػؿفموٌفم،معؾادرةمغشاعكماظلقاحةم،معؾادرةمدائقلمأغتمضقػلم،م

.ماخلم.....معؾادرةمحؼؼم،معؾادرةمسفؾقنمسيمسققنمعصقرؼفام



ٍثادرج اجلسذ اى٘احذ 
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 ٍثادراخ شثاتٍح. 

 ًٍثادرج سائحً أّد ضٍف. 
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 ٍثادراخ متد املشارمح تٖا.
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 ً2019املشارمح يف املإمتراخ خاله اىؼا ً. 

 الذي و األول السٌاحة نشامى مؤتمر

 السٌاحة وتنشٌط تطوٌر إلى ٌهدف

  الداخلٌة

  العربٌة السٌاحة عاصمة اإلحساء مؤتمر

 التجربة استعراض تم حٌث م2019

. السٌاحً األمن مجال فً األردنٌة

 الثانً الدولً المؤتمر فً المشاركة

 والذي التراث وصون السٌاحة إلدارة

.الهاشمٌة الجامعة فً عقد

2019اىؼاً
15ذارطتمبفامإدارةماظشررةماظلقاحقةمداخؾقاموخارجقًااٌممتراتماظيتم

مؤتمر األمن السٌاحً فً محافظة 

عجلون 
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 ً2019اسرقثاه اى٘ف٘د اىرمسٍح خاله اىؼا . 
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 اىسٌاراخ ٗاىيقاءاخ اىرمسٍح إلدارج اىشرعح اىسٍاحٍح. 

األمرٌكٌة السفارة فً األمن مسؤول زٌارة السٌاحٌة الشرطة إلدارة السٌاحة وزٌرة زٌارة

زٌارة مدٌر مبادرة شوف األردنزٌارة أمٌن عام وزارة السٌاحة 

زٌارة نقابة الفنانٌن األردنٌٌنزٌارة الرئٌس التنفٌذي لجمعٌة درب األردن



32

موتـلقؼماظؿعاونمتعزؼزمحنقمبواظدؤماظعؿؾمسؾكماظلقاحقةماظشررةمإدارةمتمطد

مأررافمبنيمواظؿعاونماظؿـلقؼمظقلخذم،اظلقاحلماظؼطاعمسيماظؿطقرموتلطقدماىفقد

ماظلقاحقةمظؾؿقاضعماٌشرقماظقجفمإلزفارمصاسؾقةمأطـرمعلارًاماظلقاحقةماظعؿؾقة

ممهؼقؼًاماىفقدمػذهمتظاصرمبضرورةماإلدارةمعـمإمياغًام،مايؾقبمبؾدغامسيمواألثرؼة

مذارطتمم2019ماظعامموخاللماظلقاحلماظؼطاعمعؿطؾؾاتمطاصةمظؿقصريماىؿاسقةمظإلرادة

مايجماٌـالمدؾقؾمسؾكمدقاحقةمصعاظقاتمسدةمإناحمسيماظلقاحقةماظشررةمإدارة

مطاصةمعـمعفرجاغاتمسدةمسؾكمؼشؿؿؾمواظذيماألردنمصقػموعفرجانماٌلققل

مماخلم.........ماظػققصموعفرجانمواظػـقنمظؾـؼاصةمجرشموعفرجانماٌؿؾؽةمحماصظات

.

 ً2019املشارمح يف اىفؼاىٍاخ اىسٍاحٍح خاله اىؼا ً. 
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 ٍرذثاخ ئدارج اىشرعح اىسٍاحٍح. 
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 ( 065727394) اإلدارج 
 

 (0770996867) قسٌ سٍاحح اىثحر املٍد 
 
 

 (0770996902)قسٌ سٍـــــــــاحح جرش 
 
 

 (0770996864)قسٌ سٍــــــــاحح اجلْ٘ب 

 
 (0770996917)    اىؼاصَحسٍــــاحح قسٌ 

 
 

 (0770996830)قسٌ سٍـــــــاحح اى٘سظ   
 
 

 (0770996901) قسٌ سٍـــــاحح اىشَاه   

 
 (0770996850) قسٌ سٍاحح اىثرتاء  ٗرً  

 
 (0770996845) قسٌ سٍـــــــاحح اىؼقثح   

39

 أرقاً ٕ٘اذف ىإلدارج



رقٌ اىصفححامل٘ض٘ع
7طؾؿةمعدؼرماألعـماظعام

9طؾؿةمعدؼرمإدارةماظشررةماظلقاحقة

10طؾؿةموزارةماظلقاحة

11ظقحةماظشـرف

12غشلةموتطقرػا

13اظرؤؼامواظرداظة

14اظؼقؿماىقػرؼة

15واجؾاتمإدارةماظشررةماظلقاحقة

16اظعؿؾقات

18اظؼضائقة

20اظؿدرؼب

21اظؾعدماإلسالعل

22اظؾعدماإلغلاغل

24اظؿقسقةماظلقاحقة

25اٌؾادرات

29اٌممتراتم،ماظقصقد،اظزؼاراتماظرمسقة

32اٌلاػؿةمسيماظػعاظقاتماظلقاحقة

39أرضاممػقاتػماظشعبمواألضلامماًارجقةمظإلدارة
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