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حضرة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم

القائد األعلى للقوات المسلحة األردنية





حضرة صاحب السمو الملكي األمير حسين بن عبد اهلل الثاني

ولي العهد المعظم



ب�سم الله الرحمن الرحيم

القيادة العامة للقوات امل�سلحة الأردنية

من كلمة مندوب عطوفة رئي�س هيئة الأركان امل�سرتكة

اغتنم هذه الفر�سة لأبارك لكم التحاقكم بهذا املعهد العايل، مرحبًا 

املوؤ�س�سات  ومن  وال�سديقة  ال�سقيقة  الدول  من  امل�ساركني  الأخوة  بجميع 

الر�سمية الذين التحقوا بهاتني الدورتني متمنيًا للجميع مزيدًا من الفائدة 

والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد، واإنني على يقني تام باأن م�ساركتكم 

املعرفة  تنويع  وت�سهم يف  العلمي،  ال�سرح  هذا  م�سرية  �سترثي  وخرباتكم 

بالفائدة على  �ستعود  التي  الثقافات  واكت�ساب املزيد من اخلربات وتنوع 

كافة الدار�سني ونتاجهم خالل هذه الدورة.



عطوفة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن
رئيس هيئة األركان المشتركة



ب�سم الله الرحمن الرحيم

كلية الدفاع الوطني امللكية الأردنية

من كلمة عطوفة اآمر كلية الدفاع الوطني امللكية الأردنية

كل التهاين مبنا�سبة تخرجكم مباركًا لكم هذا الجناز وهذا التح�سيل 

و�رشعية  الأردن  اأولوية  وهي  الوطنية  بالثوابت  واأو�سيكم  الراقي،  العلمي 

القيادة الها�سمية، مذكرًا اأن تطوير قواتكم امل�سلحة وبناء خيارات ال�سيا�سة 

والإ�سرتاتيجية تبقى مرهونًة بقدرتكم على قراءة اأحداث الع�رش والتنبوؤ باآثارها 

والتهيوؤ ملواجهتها واإدارتها، وهو ما يقع يف �سميم تاأهيلكم والر�سالة الوطنية 

الكبرية التي توؤديها كلية الدفاع الوطني امللكية الأردنية.

ال�صقيقة وال�صديقة، لقد كانت  اأ�صقائنا واأ�صدقائنا �صباط الدول  واإلى 

جتربتنا معكم نا�صجة ثرية، وقد كان وجودكم بيننا فر�صة ثمينة لإثراء الدرا�صات 

ورئة  اآخر  الأردن وطن  لكم يف  عليا،  علمية وفكرية  قيم  اإلى  باحلوار  والرتقاء 

اأخرى، و�سيبقى هذا البلد بلدكم و�ستبقى اأبواب هذا املعهد م�رشعًة اأمامكم، 

وهي دعوة مفتوحة لإدامة التوا�سل معكم.



عطوفة العميد الركن الطيار طه مفضي المواجدة
آمر كلية الدفاع الوطني الملكية األردنية



10

قائمة املحتويات

اأع�ضاء هيئة التوجيه  .1

دورة الدفاع الوطني 2012/9  .2

دورة احلرب 2012/18  .3

افتتاح دورتي الدفاع الوطني التا�ضعة واحلرب الثامنة ع�ضرة        .4

املحا�ضرون ال�ضيوف  .5

النـدوات  .6

التماريـن  .7

مترين التفاو�ض اال�ضرتاتيجي    -

مترين التخطيط اال�ضرتاتيجي    -

مترين الفكر امل�ضتنري   -

مترين حلف الف�ضول   -

مترين القيادة الواعدة    -

الربامج االأكادميية املوازية  .8

ن�ضاطات اأكادميية خمتلفة   .9

الزيارات الداخلية  .10

الزيارات اخلارجية  .11

زيارة دولة قطـر                -

زيارة �ضلطنة ُعمان    -

زيارة جمهورية م�ضر العربية   -

زيارة اجلمهورية اللبنانية   -

زيارة مملكة ا�ضبانيا    -

زيارة اململكة املغربية    -

زيارة جمهورية ال�ضني ال�ضعبية   -

زيارة �ضلطنـة بروناي    -

الن�ضاطات االجتماعية  .12

مرتب كلية الدفاع الوطني امللكية االأردنية  .13

املو�صوع                             ال�صفحة
12

16

21

      25

28

50

61

  62

  67

 72

 78

  79

87

 96

112

121

              122

  135

 146

 157

  169

  180

 190

  199

213

243



11

هيئة حترير الكتاب ال�صنوي

رئي�س هيئة التحرير

اللواء الركن املتقاعد حممد علي البطاينة

امل�صور

ال����وك����ي����ل خ�����ل�����دون حم���م���د امل��ن��اع�����ص��ة

العم���و�س ���ص��ام��ة  اأح���م���د  ال���رك���ن  ال��ع��م��ي��د 
ال��ع��ق��ي��د ال���رك���ن حم��م��د ���ص��ام��ة اجل��ب�����������ور
ال��ع��ق��ي��د ال���رك���ن حم��م��د م��و���ص��ى ال��زغ�����������ول
الآن�������ص���ة »زي���ن���ب ال����غ����زايل« ال��ري��������������زات

ال��ع��ق��ي�����������د اأح���م���د ع���ب���داهلل ع��ب��د ال��ع�����������ال               
ال��ع��ق��ي�����������د ����ص���ال�������ح حم���م�����������ود ال��ن��ج�����ار
الآن�������ص���ة ف��ل��ح��ة ���ص��ل��ي��م��ان ال��ري�����������������زات
ال�����ص��ب�����������اغ ����ص���ل���ي���م���ان  رائ�������د   1 امل�����������ازم 

الأع�ص���اء
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اأع�صاء هيئة التوجي��ه

عميد ركن اأحمد عبداهلل العيا�ضرة

عميد ركن طه حممد البطو�ض

عميد ركن حممد ح�صني النوافله
رئي�س هيئة التوجيه

عميد ركن طيار منهل حمدان الق�ضاة 

عميد ركن نا�ضر حممد مهريات

عميد ركن ح�ضن اأحمد القيام

عميد ركن عدنان اأحمد الرقاد

عميد ركن عبداهلل رجا املزاودة

عميد ركن خالد حممد امل�ضاعيد
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اأع�صاء هيئة التوجي��ه

عقيد ركن رزق عقله اخلوالده

عميد ركن حممد عبدالرحيم احلبا�ضنة

عقيد ركن احمد م�ضلح الزعبي

عقيد ركن ب�ضام حممد اأبو دلبوح

لواء ركن طيار متقاعد حمد احلنيطي

عقيد ركن احمد عبداهلل الل�ضا�ضمة

عقيد ركن ابراهيم احمد الدعجة

لواء ركن متقاعد حممد علي البطاينة

عقيد ركن عبداهلل �ضامل ال�ضديفات

عقيد ركن خالد عايد ال�ضرعة

لواء ركن متقاعد ظاهر الطراونة

عقيد ركن �ضالح مو�ضى اخلر�ضه
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عقيد ركن �ضالح ابراهيم املجايل

عقيد ركن ح�ضني حممد احلوامته

عقيد ركن زيد �ضاري احلمادنه

عقيد ركن طيار حممد ال�ضمادي

عقيد ركن مهند�ض ه�ضام العباديعقيد ركن حممد فالح احلراح�ضه

اأع�صاء هيئة التوجي��ه
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الدكتـور وليد حممد �ضواقفة

االأ�ضتاذ الدكتور حممد امل�ضاحلةاالأ�ضتاذ الدكتور عبدالفتاح الر�ضدان

الدكتـور خالد راكان اخلري�ضا

اأع�صاء هيئة التوجي��ه
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دورة الدفاع الوطني 2012/9

عقيد ركن حممد �ضالمة اجلبور  عقيد ركن جمال الدين خليل اللبابيديعميد ركن حممد حبا�ض ال�ضبيله عميد ركن حممد �ضلمان الق�ضاه  

عقيد ركن �ضليمان حممود الروا�ضدةعقيد ركن علي عبدالكرمي اأبو زيدعقيد ركن د. ب�ضام حممود املهرياتعقيد ركن جودة �ضامل املنا�ضري 

عقيد ركن اأمين خالد مطر       عقيد ركن عمر حممد احليا�ضات عقيد ركن زكريا اأحمد املقدادي  عقيد ركن يو�ضف حممد اخلطيب  

عقيد مهند�ضة �ضناء فا�ضل ال�ضرحانعقيد ركن جهاد »حممد عادل« الذنيباتعقيد ركن حممد علي البدارين عقيد ركن راتب عارف الدعجة 
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دورة الدفاع الوطني 2012/9

عقيد ركن طارق عبداملح�ضن احلبا�ضنةعقيد ركن �ضمري �ضابر بينوعميد ركن حممد عبداحلليم قطي�ضاتعقيد ركن اأحمد بركات الطراونة

ال�ضيد اأ�ضامة عبداهلل الها�ضم  مدير ق�ضاء فهد فرج احل�ضبان  ال�ضيد حممد �ضليم الرفايعة  عقيد �ضعيد ابراهيم البياي�ضة

ال�ضيد ها�ضم حممد الزعبي   الدكتورة فاطمة ح�ضني اأبو ح�ضوة  الدكتور ر�ضاد �ضالح زيد الكيالينال�ضيد حممد عبدالقادر الع�ضاف

ال�ضيد �ضايل �ضيف اهلل اجلبور                                                          االآن�ضة »زينب الغزايل« عبداحلفيظ الربيزاتال�ضيد يا�ضني عطا الك�ضا�ضبة ال�ضيد خالد قبالن اأبو دلبوح
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ال�ضيد عمار جميل املحي�ضنال�ضيد اأمني عاتق املراياتالدكتور ا�ضماعيل ماجد اجلراحال�ضيد �ضليمان يو�ضف النجادا

عميد ركن عبداملنعم عبداحلي حممداملهند�ضة مي�ضون عبيداهلل ع�ضافرائد جمارك اجمد �ضاري اخلري�ضهال�ضيد عادل �ضالمه املعايطة
)ال�ضودان(

عميد ركن عماد الدين ق�ضم ال�ضيد
)ال�ضودان(

عميد ركن �ضامر عبدالغفور الدانا
)�ضوريا(

عميد ركن طيار عبداهلل بن غامن القحطاين 
)ال�ضعودية(

عميد ركن يعن اهلل بن جربان القحطاين
)ال�ضعودية(

عقيد ركن فوؤاد بن فالح احلربي
)ال�ضعودية(

عقيد ركن علي بن عمري الوادعي
)ال�ضعودية(

عقيد ركن علي بن عو�ض ال�ضهري
)ال�ضعودية(

عقيد ركن �ضليمان بن عبداهلل احلماد
)ال�ضعودية(

دورة الدفاع الوطني 2012/9
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مقدم ركن علي بن �ضالح املحيا
)ال�ضعودية(

عقيد ركن خالد بن عابد الزارع
)ال�ضعودية(

عقيد ركن �ضامي حممد اأمني العلي
)ال�ضعودية(

عميد ركن حممد م�ضفر الهاجري
)قطر(

مقدم ركن من�ضور �ضيف اخليارين
)قطر(

عقيد ركن خليفة بن عامر العلوي
)ُعمان(

عقيد ركن عو�ض حممد الكعبي
)االإمارات(

عقيد ركن وائل علي �ضعدة
)م�ضر(

عقيد ركن حمد عبداهلل ال�ضانع
)الكويت(

عقيد ركن �ضعدون ار�ضيد ال�ضليلي
)الكويت(

دورة الدفاع الوطني 2012/9
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دورة الدفاع الوطني 2012/9

عقيد ركن حمود حمدان فجحان
)الكويت(

مقدم ركن عزيز �ضويلم الر�ضيدي
)الكويت(

مقدم ركن فريوز �ضعد الن�ضيب
)الكويت(

عقيد ركن جافيد ح�ضني خان بالوخ
)باك�ضتان(

مقدم ركن حممود فوؤاد هارون
)فل�ضطني(

مقدم ركن �ضانغ اآي �ضينغ
)تايوان(               
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دورة احلرب 2012/18

عقيد ركن طيار اأمين �ضالح معتوقعميد ركن ه�ضام حممد احلمدعميد ركن اأحمد �ضالمة العمو�ضعميد ركن عبداهلل قا�ضم اأبوزيد

عقيد ركن يو�ضف علي الدعجةعقيد ركن حممود عودة اأبو حمادعقيد ركن عواد خلف ال�ضرابعةعقيد ركن حممد مو�ضى مقدادي

عقيد ركن يو�ضف مفلح العجولنيعقيد ركن علي حممود العنزيعقيد ركن فرحان �ضامل الرحامنةعقيد ركن مـّد اهلل عودة النعيمات

عقيد ركن اأحمد يا�ضني القطاونهعقيد ركن علي حممد الدوميعقيد ركن علي ر�ضوان املومنيعقيد ركن عبداهلل علي العمري
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عقيد ركن خملد نهار احلجاياعقيد ركن عو�ض حممد الطراونهعقيد ركن حممد اإبراهيم الهمي�ضاتعقيد ركن عبد الرحمن حممد حمدان

عقيد ركن نايل ح�ضن الزوغةعقيد ركن حممد مو�ضى الزغولعقيد ركن ه�ضام علي الرقادعقيد ركن حممد علي اخلوالدة

عقيد ركن عاكف حممود الدبو�ضعقيد ركن خالد رجا الطراونةعقيد ركن معن عبدالكرمي اجلراحعقيد ركن حممد جزاء العون

عقيد ركن طيار الكا�ضف عبدالوهاب حممدعقيد ركن حممد حمدان العبو�ضعقيد ركن حممد ا�ضعري ال�ضويتيعقيد ركن حممد �ضليم ال�ضحيم
)ال�ضودان(

دورة احلرب 2012/18
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عقيد ركن الطيب اإبراهيم عثمان
)ال�ضودان(

عقيد ركن �ضعيد بن حممد القحطاين
)ال�ضعودية(

عقيد ركن حممد بن نا�ضر العويف
)ال�ضعودية(

عقيد ركن علي بن حممد الزهراين
)ال�ضعودية(

عقيد ركن طيار حممد بن �ضامل القرين
)ال�ضعودية(

عقيد ركن حممد بن عبداهلل االأحمري
)ال�ضعودية(

عقيد ركن منيع بن حممد العو�ضي
)ال�ضعودية(

عقيد ركن جربائيل معلوف
)لبنان(

عقيد ركن �ضلمان بن �ضقر اآل خليفة
)البحرين(

عقيد ركن طبيب حممد �ضبيل الظنحاين
)االإمارات(

عقيد ركن مالك ح�ضن املعيلي
)الكويت(

عقيد ركن اإدري�ض عبداللطيف اإدري�ض
)الكويت(

دورة احلرب 2012/18
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مقدم ركن خليل حمد ال�ضطي
)الكويت(

مقدم ركن خالد ح�ضن احلربي
)الكويت(

مقدم ركن حممد يعقوب احلمدان
)الكويت(

مقدم ركن عبدالرحمن �ضعد ال�ضلبوخ
)الكويت(

مقدم ركن حمود حزام العنزي
)الكويت(

دورة احلرب 2012/18
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افتتاح دورتي الدفاع الوطني التا�صعة واحلرب الثامنة ع�صرة
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افتتاح دورتي الدفاع الوطني التا�صعة واحلرب الثامنة ع�صرة
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افتتاح دورتي الدفاع الوطني التا�صعة واحلرب الثامنة ع�صرة
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املحا�صرون ال�صيوف

وزير الرتبية والتعليم

حما�صرة: ال�صيا�صة 

التعليمية الأردنية وتقييم 

الأداء للجه�از التعليمي 

والرتبوي يف الأردن

وزير الطاقة والرثوة املعدنية

حما�صرة: الإ�صرتاتيجية 

الوطنية للطاقة والبدائل 

الإ�صرتاتيجية للنفط يف 

الأردن

وزير الت�صالت 

وتكنولوجيا املعلومات

حما�صرة: الت�صالت 

والأمن الوطني

وزير اخلارجية

حما�صرة: ال�صيا�صة 

اخلارجية الأردنية 

وتقييم اأداء اجلهاز 

الدبلوما�صي
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املحا�صرون ال�صيوف

وزير العمل 

حما�صرة: �صوق العمل 

والقوى العاملة يف الأردن

وزير ال�صوؤون البلدية

حما�صرة: املجال�س 

البلدية يف الأردن ودورها 

يف التنمية ال�صاملة والأمن 

الوطني الأردين

وزير املياه والري 

حما�صرة: ال�صيا�صة املائية 

يف الأردن

وزير تطوير القطاع العام

حما�صرة: تطوير اإدارة 

القطاع العام
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وزير الثقافة

حما�صرة: الثقافة بني 

ا�صتحقاقات العوملة 

ومتطلبات تعزيز الأمن 

الوطني الأردين

وزير البيئة 

حما�صرة: اإ�صرتاتيجية 

البيئة الأردنية والأبعاد 

القت�صادية للبيئة

وزير التنمية ال�صيا�صية 

حما�صرة: التنمية 

ال�صيا�صية واأثرها على 

الأمن الوطني الأردين

املحا�صرون ال�صيوف

وزير الإ�صغال العامة 
والإ�صكان

حما�صرة: اإ�صرتاتيجية 
الأ�صغال العامة والإ�صكان
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وزير ال�صباب  والريا�صة

حما�صرة: دور ال�صباب يف 

الأردن وعاقته بالأمن 

الوطني

وزير النقل 

حما�صرة: قطاع النقل 

والأمن الوطني الأردين

وزير ال�صناعة والتجارة 

حما�صرة: الإ�صرتاتيجية 

القت�صادية الأردنية

وزير الدولة ل�صوؤون 

الإعام والت�صال

حما�صرة: ال�صيا�صة 

الإعامية يف الأردن 

وعاقتها بالأمن الوطني

املحا�صرون ال�صيوف
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اأمني عام وزارة املالية 

حما�صرة: ال�صيا�صة املالية 

والنقدية يف الأردن

�صماحة مفتي عام اململكة 

الأردنية الها�صمية 

حما�صرة: النظام 

الجتماعي يف الإ�صام

مدير الأمن العام

حما�صرة: اإ�صرتاتيجية 

الأمن العام وموقعها يف 

الأمن الوطني

مدير عام قوات 

الدرك 

حما�صرة: اإ�صرتاتيجية 

املديرية العامة لقوات 

الدرك وموقعها يف الأمن 

الوطني

املحا�صرون ال�صيوف
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رئي�س هيئة العمليات 

والتدريب 

حما�صرة: التخطيط 

العملياتي ونظام القيادة 

وال�صيطرة يف القوات 

امل�صلحة الأردنية

رئي�س حمكمة 

التمييز/رئي�س املجل�س 

الق�صائي الأعلى

حما�صرة: ال�صلطة 

الق�صائية وموقعها يف 

الأمن الوطني الأردين

اأمني عام الهيئة اخلريية 

الها�صمية 

حما�صرة: نظرية 

احلرب )طبيعة احلرب 

وممار�صتها(

رئي�س اجلمعية الأردنية 
للبحث العلمي

حما�صرة: العلوم 
والتكنولوجيا كاأحد 

عنا�صر القوة الوطنية 
ودورها يف الأمن والدفاع 

والتنمية الوطنية

املحا�صرون ال�صيوف
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املدير التنفيذي ملركز امللك 
عبداهلل الثاين للت�صميم 
 )KADDB(والتطوير

حما�صرة: التقنيات 
املعا�صرة وال�صناعات 

الدفاعية يف الأردن

مدير عام موؤ�ص�صة املدن 
ال�صناعية

حما�صرة: ال�صناعة 
والأمن الوطني

رئي�س هيئة مكافحة 
الف�صاد 

حما�صرة: مكافحة الف�صاد

مدير عام دائرة 
الإح�صاءات العامة

حما�صرة: دور 
الإح�صاءات يف �صناعة 

القرار الوطني

املحا�صرون ال�صيوف
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رئي�س الهيئة التنفيذية 
للتخا�صية 

حما�صرة: �صيا�صة 
التخا�صية وبرامج 

الت�صحيح القت�صادي 
والأمن الوطني

مدير املعهد الوطني 
للتدريب

حما�صرة: البيئة 
الجتماعية واأثرها على 

الواقع الإداري

مدير عام دائرة الأحوال 
املدنية واجلوازات 

حما�صرة: قانون الأحوال 
املدنية واجلن�صية

مدير عام موؤ�ص�صة ت�صجيع 
الإ�صتثمار  بالوكالة
حما�صرة: املناطق 

احلرة و�صيا�صات ت�صجيع 
الإ�صتثمار

املحا�صرون ال�صيوف
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مدير املعهد العربي 
لدرا�صات الأمن

حما�صرة: اأ�صلحة الدمار 
ال�صامل بني ال�صيا�صة 

الدولية وم�صتقبل ال�صرق 
الأو�صط

مدير عام الهيئة الوطنية 
الإزالة الألغام واإعادة 

التاأهيل
حما�صرة: قانون 

واتفاقيات حظر ا�صتخدام 
الألغام

نائب �صمو رئي�س املركز 
الوطني لاأمن واإدارة 

الأزمات 
حما�صرة: املركز الوطني 

لاأمن واإدارة الأزمات

ال�صيد مازن ال�صاكت/
وزير �صابق 

حما�صرة: الدولة 
املعا�صرة: نحو فهم عربي 

م�صرتك

املحا�صرون ال�صيوف
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الدكتور حممد احلايقة/ 
وزير �صابق

حما�صرة: التحديات التي 
تواجه القت�صاد الأردين

الدكتور ب�صام العمو�س/ 
وزير �صابق 

حما�صرة: املنظور 
الإ�صامي للحرب

الدكتور حمد الك�صا�صبة/ 
وزير �صابق

حما�صرة: القت�صاد 
الوطني ودوره يف الدفاع

الدكتور عبداهلل عليان/ 
رئي�س ديوان اخلدمة 

املدنية �صابقًا 
حما�صرة: اإدارة التحول 

يف املوؤ�ص�صات الكرى: 
مناذج النجاح والف�صل

املحا�صرون ال�صيوف
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ال�صفري الأمريكي 
حما�صرة: ال�صيا�صة 
اخلارجية وال�صرق 

الأو�صط يف ال�صيا�صة 
الأمريكية

�صفرية جمهورية باك�صتان 
ال�صامية

حما�صرة: اإدارة الدولة 
الباك�صتانية بعد اأحداث 

11 �صبتمر وخال احلرب 
على اأفغان�صتان

ال�صفري الرو�صي 
 حما�صرة: رو�صيا: 

امل�صهد ال�صيا�صي العام يف 
رو�صيا و�صيا�صتي الدفاع 

واخلارجية

ال�صفري الأملاين 
حما�صرة: اأملانيا: 

امل�صهد ال�صيا�صي العام يف 
اأملانيا و�صيا�صتي الدفاع 

واخلارجية واملوقع الأملاين 
يف اأوروبا

املحا�صرون ال�صيوف
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ال�صفري الريطاين 
حما�صرة: اململكة 

املتحدة: امل�صهد ال�صيا�صي 
العام يف بريطانيا 
و�صيا�صتي الدفاع 

واخلارجية

ال�صفري ال�صيني 
حما�صرة: ال�صي�ن: 

�صيا�صتي الدفاع 
واخلارجية واملوقع 

ال�صيني يف النظام الدويل

ال�صفري الإيطايل
حما�صرة: البيئة الدولية 

والإقليمية )العاقات 
الأوروبية – املتو�صطية(

نائب ال�صفري الفرن�صي
حما�صرة: فرن�صا: 

امل�صهد ال�صيا�صي العام يف 
فرن�صا و�صيا�صتي الدفاع 

واخلارجية

املحا�صرون ال�صيوف
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امللحق الدفاعي الأمريكي 
حما�صرة: العنا�صر 
الأ�صا�صية للعمليات 

متعددة اجلن�صيات من 
منظور العقيدة الأمريكية

رئي�س اللجنة الوطنية 
الأردنية للقانون الدويل 

الإن�صاين 
حما�صرة: القانون الدويل 

الإن�صاين

ال�صفري الدكتور مو�صى 
بريزات / املفو�س العام 
حلقوق الإن�صان يف الأردن
حما�صرة: اإعداد الدولة 
للحرب: اإعداد ال�صيا�صة 

اخلارجية

الأ�صتاذ الدكتور مروان 
كمال/ رئي�س جامعة 

فيادلفيا
حما�صرة: التعليم العايل 

يف الأردن- م�صكات 
وحلول

املحا�صرون ال�صيوف
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العميد الدكتور نوح 
الفقري/ اآمر كلية الأمري 
ح�صن للعلوم الإ�صامية

حما�صرة: ر�صالة عمان– 
للدفاع عن �صورة الإ�صام

الأ�صتاذ الدكتور 
عبدالنا�صر اأبو الب�صل/ 

رئي�س جامعة العلوم 
الإ�صامية 

حما�صرة: الإ�صام 
والقانون الدويل الإن�صاين

الدكتور عاطف ع�صيبات/ 
ع�صو املركز الإقليمي 

لاأمن الإن�صاين
حما�صرة: التحول 

يف مفاهيم الأمن 
وا�صرتاتيجياته وبروز 
مفهوم الأمن الإن�صاين

الدكتور عبداحلكيم 
ال�صبلي/ وزارة املالية 
حما�صرة: امل�صكات 

الإقت�صادية التي تهدد 
الأمن الوطني

املحا�صرون ال�صيوف
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الدكتور ح�صن عبدالقادر 
�صالح/اجلامعة الأردنية 

حما�صرة: اجلغرافيا 
كاأحد عنا�صر القوة 

الوطنية

الدكتور مو�صى �صتيوي/
اجلامعة الأردنية

حما�صرة: منظومة الأمن 
الوطني الأردين )موؤ�ص�صات 

املجتمع املدين يف الأمن 
الوطني(

الدكتور جورج حزبون/ 
اجلامعة الأردنية 

حما�صرة: الأحزاب 
والقانون املنظم لها

الدكتورة هناء احلنيطي/
جامعة عمان العربية 

للدرا�صات العليا
حما�صرة: م�صارف املال 

الإ�صامية ودورها يف 
التنمية القت�صادية

املحا�صرون ال�صيوف
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اللواء الركن املتقاعد وائل 
بقاعني 

حما�صرة: اإ�صرتاتيجية 
وهياكل الأمن الوطني 

الأمريكي

املهند�س �صبيب عماري/ 
الرئي�س التنفيذي ل�صركة 

اأوراجن لاإت�صالت
حما�صرة: القطاع اخلا�س 

وثورة التقنيات املعا�صرة

الدكتور خالد الوزين/
الرئي�س التنفيذي لل�صركة 

الأردنية القر�صية 
للخدمات اللوج�صتية 
حما�صرة: ال�صتثمار 

والأمن الوطني

الدكتور م�صلح ال�صرايرة/
جامعة موؤتة 

حما�صرة: القان�ون 
الإداري وتطبيقات�ه

املحا�صرون ال�صيوف
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الدكتور ابراهيم العرود/
جامعة موؤتة 

حما�صرة: التقييم 
الإ�صرتاتيجي لإقليم 

حو�س النيل

الدكتور اأمني الع�صايلة/
جامعة موؤتة 

حما�صرة: القانون 
الد�صتوري والتعريف 
بالنظم الد�صتورية 

املعا�صرة

الدكتور غ�صان الطالب/
جامعة العلوم الإ�صامية 

العاملية
حما�صرة: النظام 

الإقت�صادي يف الإ�صام

الدكتور ب�صري الزعبي/
اجلامعة الأردنية 

حما�صرة: خلفية عامة 
للبيئة الإقت�صادية الدولية 

والإقليمية والتجمعات 
العاملية واملوؤ�ص�صات 

الإقت�صادية الدولية واأثرها 
على القت�صاد الأردين

املحا�صرون ال�صيوف
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الدكتور قا�صم الدويكات/ 
جامعة الريموك 

حما�صرة: الأهمية 
الإ�صرتاتيجية ملنطقة 

البحر الأبي�س املتو�صط 
والبحر الأحمر

الدكتور عبدالرحمن 
اأبداح/ وزارة الأوقاف 

وال�صوؤون واملقد�صات 
الإ�صامية 

حما�صرة: ال�صيا�صات 
الدولية )ح�وار الأدي���ان(

الدكتور �صامي اخلزندار/
اجلامعة الها�صمية 

حما�صرة: ال�صيا�صات 
الدولية )�ص�راع 

احل�ص�ارات(

مدير الق�صاء الع�صكري 
حما�صرة: املحكمة 

اجلنائية الدولية

املحا�صرون ال�صيوف
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مدير التوجيه املعنوي 
حما�صرة: الإعام 
الع�صكري يف ال�صلم 

واحلرب

قائد �صاح املدفعية امللكي 
حما�صرة: املفاهيم 

الإ�صرتاتيجية ل�صتخدام 
�صواريخ اأر�س– اأر�س

مدير الدفاع اجلوي 
املركزي

حما�صرة: احلروب 
اجلوية: الدفاع اجلوي

مدير احلرب اللكرتونية 
حما�صرة: احلرب 

اللكرتونية يف القوات 
امل�صلحة

املحا�صرون ال�صيوف
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مدير اإفتاء القوات 
امل�صلحة الأردنية 

حما�صرة: اإعداد الدولة 
للحرب من منظور اإ�صامي

مدير العمليات اجلوية 
حما�صرة: تقدير املوقف 

ومفهوم العمليات اجلوي

مدير تكنولوجيا املعلومات 
حما�صرة: اجلي�س 

الإلكرتوين وحماية 
ال�صبكات الع�صكرية

قائد لواء طريان الأمري 
ها�صم للعمليات اخلا�صة 

حما�صرة: احلروب 
اجلوية: طريان اجلي�س

املحا�صرون ال�صيوف
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م�صاعد مدير الأمن العام 
لل�صوؤون الق�صائية 

حما�صرة: ا�صتخدام القوة 
لأغرا�س الأمن الداخلي

مدير عام موؤ�ص�صة ال�صمان 
الجتماعي

حما�صرة: اإدارة 
املوؤ�ص�صات الوطنية يف 

الأردن – موؤ�ص�صة ال�صمان 
الجتماعي كنموذج 

رئي�س هيئة التخطيط 
الإ�صرتاتيجي 

حما�صرة: معا�صل 
التخطيط يف القوات 

امل�صلحة الأردنية

املحا�صرون ال�صيوف

اأمني عام وزارة 

الزراعة 

حما�صرة: ال�صيا�صة 

الزراعية يف الأردن 

واإ�صرتاتيجية الأمن 

الغذائي
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لقاء مفتوح مع عطوفة اآمر الكلية
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الندوات

يت�صمن منهاج كلية الدفاع الوطني امللكية الأردنية اإجراء العديد 
من الندوات، والندوة عبارة عن عر�س موجز مل�صاألة اأو ق�صية معينة 
ُتدار من قبل موجه/ دار�س/ حما�صر �صيف وي�صارك فيها نخبة من 
بدورتي  الدار�صني  اإلى  اإ�صافة  الندوة  مو�صوع  الق�صية  يف  اخل��راء 
الدفاع الوطني واحلرب، تنتهي مبناق�صة مو�ّصعة من قبل احل�صور فيها 
و�صمن  الكلية  نفذت  وقد  حمددة،  اقرتاحات  اأو  بتو�صيات  للخروج 
العديد   2012/18 واحلرب   2012/9 الوطني  الدفاع  دورتي  برامج 

من الندوات وكما يلي:

ندوة )اأيديولوجية الدولة الأردنية(    •
ندوة )ال�صحافة، الإعام، الراأي العام والأمن الوطني الأردين(   •

ندوة )دور املراأة الأردنية يف الأمن الوطني الأردين(  •
ندوة )البيئة الجتماعية/ال�صيا�صية يف الأردن(   •

ندوة )التقنيات املعا�صرة والأمن الوطني الأردين(   •
ندوة )الأمن الوطني الأردين(   •

وحقوق  الدولية  ال�صيا�صة  يف  الإن�صان  )حقوق  ن��دوة   •
الإن�صان يف الأردن(

ندوة )م�صتقبل الطاقة وتاأثريها على الأمن الوطني الأردين(   •
ندوة )ال�صيا�صة العاجية يف الأردن(   •

ندوة )اجلرمية واملخدرات واأثرهما على الأمن الوطني الأردين(   •
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الندوات

ندوة )اأيديولوجية الدولة 

الأردنية(

مدير الندوة. عميد ركن ح�صن القيام/  	•
املجموعة  مدير   - اإ�صرتاتيجية  موجه 

الدرا�صية1

•	امل�صاركون
كلية  الفقري/اآمر  نوح  الدكتور  العميد  	•

الأمري ح�صن للعلوم الإ�صامية

حمافظة/ ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  الأ���ص��ت��اذ  	•
اجلامعة الأردنية 

�صمري احلبا�صنة/وزير �صابق املهند�س  	•

•	حماور الندوة
ال��دول��ة  اأي��دي��ول��وج��ي��ة  يف  الإ����ص���ام  	•

الأردنية

العربية  الثورة  وفكر  العربية  القومية  	•
ال��دول��ة  اأي��دي��ول��وج��ي��ة  ال���ك���رى يف 

الأردنية

امللك  جالة  روؤى  يف  الأردنية  الدولة  	•
وجالة  احل�صني  اب��ن  الأول  ع��ب��داهلل 

امل��ل��ك احل�����ص��ني ب���ن ط���ال ط��ي��ب اهلل 

ثراهما.

والأه���داف  امل�صالح،  الوطني،  املطلب  	•
الوطنية الأردنية
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ندوة )ال�صحافة، الإعام، 
الراأي العام والأمن الوطني 

الأردين(

ال�صيد �صايل اجلبور/ الندوة.  مدير  	•
دورة الدفاع الوطني 2012/9

•	امل�صاركون
ال���ع���دوان/ وزي��ر  ط��اه��ر  الأ���ص��ت��اذ  	•

الإعام ال�صابق
املعايطة/رئي�س  �صميح  الأ���ص��ت��اذ  	•

حترير جريدة الراأي

•	حماور الندوة
�صياغة  يف  الأردين  الإع����ام  دور  	•

ال�صيا�صة الوطنية
املجتمع حماية  يف  الإعام  دور  	•

الندوات


