األوراق النقاشية لجاللة الممك عبداهلل الثاني ابن الحسين
يٍ خالل :
كيف حشص انهبشًيىٌ عهى انزىاصم يع أثُبء انشعت
األسدَي ؟

1ـ دػُ ِشاروح اٌّٛاعٓ اٌفاػٍح ف ٟػٍّ١ح طٕغ اٌمزار ( اٌّٛاعٕح اٌفاػٍح ).
2ـ ذغ٠ٛز اٌس١اج اٌذّ٠مزاع١ح.
3ـ ذدذ٠ذ أسس اٌؼذاٌح ٚاٌّساٚاج ذسم١مًا ٌٍّثادئ اٌر ٟخاءخ ِٓ أخٍٙا إٌٙضح
اٌؼزت١ح اٌسذ٠ثح.

األسزبر
ليصش انغشايجخ

1ـ ٌ١ى ْٛاٌّٛاعٓ شز٠ىًا ف ٟطٕغ اٌمزار.
2ـ ئسرىّاالً ٌّس١زج اإلطالذ اٌشاٍِح.
االسجبة انزي دعذ خالنخ انًهك عجذاهلل انثبَي إلصذاس
يدًىعخ يٍ األوساق انُمبشيخ

3ـ ٌرٛاطً اٌٍّه اٌّثاشز ِغ اتٕائٗ ٚتٕاذٗ.
4ـ ألٔضاج اٌذّ٠مزاع١ح ٚضّاْ ٔدازٙا.
5ـ ٌرسف١ش اٌّٛاعٌٍٕ ٓ١ذخٛي ف ٟزٛار تٕاء زٛي اٌمضا٠ا اٌّّٙح ٚاٌّشاروح
اٌشؼث١ح ف ٟػٍّ١ح طٕغ اٌمزار ( اٌّٛاعٕح اٌفاػٍح ).
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انًًبسسبد اإلخزًبعيخ نزدزيش انذيًمشاطيخ
.1ازرزاَ ا٢راء .
.2اٌّٛاعٕح ذزذثظ تظٛرج رئ١سح تّّارسح ٚاخثاخ اٌّساءٌح.
انىسلخ انُمبشيخ األونى

.3اإلخرالف ف ٟاٌزأ ٞال ٠ؼٕ ٟاٌفُزلح.

يسيشرُب َحى ثُبء انذيًمشاطيخ
انًزدذّدح

 .4أفزاد اٌّدرّغ خّ١ؼ ُٙشزواء ف ٟتذي اٌرضس١اخ ٚذسم١ك اٌّىاسة.

انًسبئم انزي رطشّلذ نهب انىسلخ انُمبشيخ األونى
األسزبر
ليصش انغشايجخ

1ـ و١ف ٔخرٍف ِغ تؼضٕا تؼضاً فٔ ٟماشاذٕا اٌؼاِح ؟
2ـ و١ف ٔرخذ اٌمزاراخ ػٍِ ٝسر ٜٛاٌٛعٓ ؟

محاورىا

انىسلخ انُمبشيخ انثبَيخ

متابعة المسيرة الديمقراطية والوصول إلى نيج حكومات

رطىيش َظبيُب انذيًمشاطي نخذيخ
خًيع األسدَييٍ

برلمانية فاعمة.
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انخطىاد انزي ثيُّهب انًهك عجذاهلل انثبَي يٍ اخم رطىيش ورعًيك انىصىل إنى َهح انحكىيبد انجشنًبَيخ انفبعهخ
1ـ اٌساخح اٌ ٝثشوص أحضاة وطُيخ فاػٍح لادرج ػٍ ٝاٌرؼث١ز ػٓ ِظاٌر اٌّدرّؼاخ اٌّسٍ١ح ٚأ١ٌٚاذٙا ِّٙٛ٘ٚا ضّٓ تزاِح ٚعٕ١ح لاتٍح ٌٍرغث١ك.
2ـ ذغ٠ٛز عًم اندهبص انحكىيي عهى أسس انًهُيخ ٚاٌس١اد تؼ١ذاً ػٓ ذس١س اٌؼًّ.

يجبدئ انُهح اإلصالحي في األسدٌ أو طشيمخ رطىيش َظبيُب انذيًمشاطي
1ـ اإلٌرشاَ تّثذأ اٌرؼذّد٠ح اٌس١اس١ح2 .ـ ط ْٛزمٛق األلٍ١اخ3 .ـ اإلسرّزار ف ٟذغ٠ٛز ِثذأ اٌفظً ٚاٌرٛاسْ ت ٓ١اٌسٍغاخ ٚآٌ١اخ اٌزلاتح ِٓ ئخً ٔظاَ دّ٠مزاع ٟسٍ.ُ١
4ـ ذم٠ٛح ِإسساخ اٌّدرّغ اٌّذٔ5 .ٟـ ذٛف١ز فزطح ػادٌح ٌٍرٕافس اٌس١اس6 .ٟـ اإلسرّزار ف ٟزّا٠ح زمٛق اٌّٛاعٕ ٓ١اٌر ٟوَفٍِٙا اٌذسرٛر.

انًحبوس انزي اشزًهذ عهيهب هزِ انىسلخ
انىسلخ انُمبشيخ انثبنثخ
أدواس رُزظشَب نُدبذ ديًمشاطيزُب
انًزدذّدح

1ـ انًحىس األول  :اٌم ُ١اٌضزٚر٠ح إلٔداس اٌرسّٛي اٌذّ٠مزاعٚ ٟئرساء ٔٙح اٌسىِٛاخ اٌثزٌّأ١ح .
2ـ انًحىس انثبَي  :اٌُّرغٍثاخ اٌد٘ٛز٠ح ٌٍدّغ ت ٓ١اٌٛسارج ٚإٌ١اتح ٌٍٛطٛي ئٌ ٝاٌسىِٛاخ اٌثزٌّأ١ح .
3ـ انًحىس انثبنث  :األدٚار إٌّرظزج ِٓ أعزاف اٌؼٍّ١ح اٌس١اس١ح خّ١ؼًا .
األسزبر
ليصش انغشايجخ
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المتجددة
انًهبو انًطهىثخ يٍ اطشاف انعًهيخ انسيبسيخ لنجاح ديمقراطيتنا
ّ
أ ) دوس انًؤسسبد انحضثيخ وانزششيعيخ 1 :ـ ذغ٠ٛز األزشاب اٌس١اس١ح ػٍِ ٝسر ٜٛاٌٛعٓ اٌؼزتٌ ٟرغ٠ٛز اٌزؤ٠ا اٌٛعٕ١ح2 .ـ ذثّٕ ٟس١اساخ ٚتزاِح ٚعٕ١ح ٚاضسح.
3ـ ذغ٠ٛز س١اساخ ذسرد١ة ٌ َّٛٙاٌّٛاعٕ.ٓ١
ة ) دوس يدهس انُىاة 1 :ـ إٌائة ٠سؼٌ ٝخذِح اٌظاٌر اٌؼاَ2 .ـ اٌرٛاسْ ت ٓ١اٌّظاٌر اٌّسٍ١ح اٌٛعٕ١ح3 .ـ اٌرٛاسْ تِ ٓ١سإ١ٌٚح اٌرؼاٚ ْٚاٌّؼارضح.
ج ) دوس يدهس انىصساء 1 :ـ ٔ ً١اٌثمح إٌ١ات١ح2 .ـ ٚضغ ِؼ١ار ٌٍؼًّ اٌسى ِٟٛاٌّرّّ١ش3 .ـ ذثّٕٙٔ ٟح اٌشفاف١ح لٛالً ٚفؼالً.
د ) دوسانذونخ ( انًًهكخ األسدَيخ انهبشًيخ ) أو دوس انًَهكيخ انهبشًيخ في َدبذ انذيًمشاطيخ األسدَيخ :
 .1اٌّسافظح ػٍ ٝدٚر اٌٍّه تظفرٗ لائذاً َُِٛزِذاً ٠سِّ ٟدرّؼٕا ِٓ اإلٔشالق ٔس ٛأ ٞاسرمغاب ٚ ،زّا٠ح اٌم ُ١األردٔ١ح األطٍ١ح.
 .2سرثم ٝاٌٍّى١ح وّا أراد٘ا اٌٙاشّ ْٛ١طٛخ األردٔ ٓ١١خّ١ؼاً ِ ،ذافؼح ػٓ زمٛل ُٙف ٟاٌّدرّغ.
 .3سرؼًّ ػٍ ٝزّا٠ح إٌّظِٛح اٌٛعٕ١ح ٌٍؼذاٌح ٚإٌشا٘ح  ،ػٓ عز٠ك اٌرسس ٓ١اٌّسرّز ٚاٌؼًّ اٌذؤٚب.
4ـ سرسرّز اٌٍّى١ح فٔ ٟشز اٌث مح تمذرج األردٔٚ ٓ١١األردٔ١اخ ػٍ ٝاٌرّّ١ش ٚاإلتذاع ػٓ عز٠ك دػُ لظض إٌداذ ٚذثّٕ ٟاٌّثادراخ اٌز٠اد٠ح.
5ـ سرثم ٝأٚي اٌّذافؼ ٓ١ػٓ لضا٠ا اٌٛعٓ ٚأِٓ األردْ اٌمٚ ِٟٛتماء ِإسسح اٌد١ش ٚاألخٙشج األِٕ١ح ٚاٌمضائ١ح ٚاٌّإسساخ اٌذ١ٕ٠ح ِسرمٍّح ِٚسا٠ذج ٚغ١ز ُِس١سح.
6ـ سرثم ٝزاِ١ح ٌٍرزاز اٌذٚ ٟٕ٠إٌس١ح اإلخرّاػ.ٟ

هـ ) دوسانًىاطٍ 1 :ـ اٌّٛاعٓ اٌٍثٕح االساس١ح ف ٟإٌظاَ اٌذّٛ٠لزاع2 .ٟـ ِراتؼح اٌمضا٠ا اٌٛعٕ١ح تٕاءًا ػٍ ٝاٌسمائك ١ٌٚس ػٍ ٝاإلشاػاخ.
3ـ ئلرزاذ األفىار ٚاٌسٍٛي اٌثذٍ٠ح.
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أسس انًىاطُخ انفبعهخ

انىسلخ انُمبشيخ انشاثعخ

1ـ زك اٌّشاروح.

َحى رًكيٍ ديًمشاطي ويىاطُخ
فبعهخ

2ـ ٚاخة اٌّشاروح.
3ـ ِسإ١ٌٚح اٌّشاروح اٌٍُّرشِح تاٌسٍّّ١ح ٚاإلزرزاَ اٌّرثادي.

1ـ اإلٔخزاط ف ٟاٌس١اج اٌس١اس١ح زك ٌىً ِٛاعٓ.

يجبدئ انًىاطُخ انفبعهخ

2ـ اٌّشاروح اٌس١اس١ح ف ٟخ٘ٛز٘ا ذشىًّ ِسإ١ٌٚح ٚٚاخثاً.
3ـ اٌّشاروح اٌفاػٍح ف ٟاٌس١اج اٌس١اس١ح.

األسزبر
ليصش انغشايجخ
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أ ـ ئزرزاَ اٌزأ ٞا٢خز.
ة ـ اإلٔخزاط اٌفاػً ٚذثّٕ ٟاٌسٛار ٚاٌسٍٛي اٌٛسظ.

انًًبسسبد انذيًمشاطيخ الصدهبس
انحيبح انسيبسيخ

ج ـ رفض اٌؼٕف.
ج ـ اٌشزاوح ف ٟاٌرضس١اخ ٚاٌّىاسة.

اهذاف انىسلخ
انخبيسخ

انىسلخ انُمبشيخ انخبيسخ
رعًيك انزحىّل انذيًمشاطي

1ـ تطوير القوانين السياسية الرئيسة.

2ـ تطوير اداء القطاع العام والحكومي.

3ـ تحقيق دور فاعل لألحزاب4 .ـ اإلستمرار في بناء قدرات السمطة القضائية  ،وقيام المؤسسات المجتمع
المدني.
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يحطبد اإلَدبص انزششيعي
1ـ ئلزار ذؼذ٠الخ دسرٛر٠ح رسّخد ِثادئ اٌفظً
ٚاٌرٛاسْ ت ٓ١اٌسٍغاخ ٚذؼش٠ش اٌسزّ٠اخ.
2ـ ئسرسذاز ِإسساخ دّ٠مزاع١ح خذ٠ذج.
3ـ ئٔداس زشِح خذ٠ذج ِٓ اٌرشز٠ؼاخ إٌاظّح ٌٍس١اج
اٌس١اس١ح.

يحطبد اإلَدبص انًؤسسي
1ـ ئٔشاء يحكًخ دسزىسيخ ذخرض ترفس١ز ٔظٛص اٌذسرٛر ٚاٌزلاتح ػٍ ٝدسرٛر٠ح اٌمٛأٓ١
ٚاألٔظّح تّا ٠ضّٓ ئزرزاَ زمٛق اٌّٛاعٕ ٓ١خّ١ؼاً ٚزز٠اذٚ ُٙفما ًٌٍذسرٛر.
2ـ ئسرسذاز هيئخ يسزمهخ نإلَزخبة ٔاٌد اإلزرزاَ ٚاٌرمذ٠ز داخً األردْ ٚخارخٗ ٌ ،ذٚر٘ا
اٌزائذ ف ٟضّاْ ٔشا٘ح اإلٔرخاتاخ إٌ١ات١ح ٚاٌثٍذ٠ح ٚشفاف١رٙا.

4ـ اٌرمذَّ إٌٛػ ٟاٌذ ٞأززسٖ ِدٍس إٌٛاب فٟ
ذغ٠ٛز ٔظاِٗ اٌذاخٍ١ٌ ٟى ْٛأوثز فاػٍ١ح.
األسزبر
ليصش انغشايجخ

دولة القانون والحقوق والمواطنة
انىسلخ انُمبشيخ انسبدسخ

ىي الدولة التي تستند إلى حكم الدستور وأحكام القوانين في ظل الثوابت الدينية والشرعية ،

سيادة القانون أساس الدولة المدنية

بالتعددية والرأي اآلخر  ،وتُحدد فييا الحقوق والواجبات دون
وترتكز عمى المواطنة الفاعمة  ،وتقبل
ّ
تمييز بين المواطنين.
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انًشركضاد انشئيسخ نذونخ انمبَىٌ

انذوس انشئيس نكم يٍ انذونخ وانًىاطٍ في
رطجيك سيبدح انمبَىٌ

1ـ اٌّٛاعٕح اٌفاػٍح2 .ـ ذمثً تاٌرؼذدّ٠ح ٚاٌزأ ٞا٢خز3 .ـ ذُسَذد فٙ١ا اٌسمٛق ٚاٌٛاخثاخ د ْٚذّ١١ش ت ٓ١اٌّٛاعٕ.ٓ١

1ـ الدولة  :تطبيق وانفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاىة  ،ألن سيادة القانون ىو األساس الحقيقي الذي
تُبنى عميو الديمقراطيات واالقتصادات المزدىرة والمجتمعات المنتجة.
يتحمل مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياتو اليومية بعيداً عن االنتقائية.
2ـ المواطن :
ّ

مروعة ومحزنة ؟
س  :لماذا تعيش العديد من دول المنطقة حالة ّ

تسثة غ١اب س١ادج اٌمأٚ ْٛاٌرغث١ك اٌؼادي ٌٗ.
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ميزان ضمان حقوق المواطنين جميعاً وتعزيز العدالة االجتماعية
1ـ ضمان حقوق األقمية كمتطمب لضمان حقوق األغمبية.
2ـ سيادة القانون ىي الضمان لحقوق الجميع وتعزيز العدالة االجتماعية.

يكبيٍ انخهم في األداء انشسًي
1ـ ػذَ االرذماء فِ ٟسر ٜٛاالٔداس ٚاالداء.
2ـ ذساً٘ اٌّسإ ٓ١ٌٚترغث١ك اٌمأ ْٛتذلح ٔٚشا٘ح ٚػذاٌح.
3ـ اٌرداٚس ػٍِ ٝإسساذٕا ٚئثماالً ٌٙا ٌٍّٛٚاعٓ تّٛظف ٓ١غ١ز أوف١اء ٚذدز٠ذاً ٚززِأاً اٌرؼٕ١اخ ف ٟاٌّٛالغ اٌسى١ِٛح ٚتخاطح إٌّاطة اٌؼٍ١ا.
حهىل نًعبندخ هزا انخهم
1ـ ذغ٠ٛز ػٍّ١اخ اإلدارج اٌسى١ِٛح فِ ٟخرٍف ِإسساخ اٌذٌٚح.
2ـ ئرساء ِثذأ س١ادج اٌمأ.ْٛ
3ـ ئخضاع ػًّ اٌّإسساخ ٚاألفزاد ٌٍّزاخؼح ٚاٌرمٚ ُ١١اٌرغ٠ٛز تشىً دٚرٌٍٛ ٞطٛي ئٌ ٝأػٍ ٝاٌّسر٠ٛاخ اٌرٔ ٟرغٍّغ ئٌٙ١ا.
األسزبر
ليصش انغشايجخ
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نتائج تساىل كل من المسؤولين بتطبيق القانون  ،وسموكيات الواسطة والمحسوبية
حدده جاللة الممك عبداهلل الثاني
المعيار الذي ّ

1ـ تساىل المسؤولين بتطبيق القانون  :أ ) استمرار انتياك القانون.
ب ) يقود لفساد أكبر.

فيما يتعمق بالتعينات في المواقع الحكومية

ج ) يضعف قيم المواطنة.

وبخاصة المناصب العميا

2ـ سموكيات الواسطة والمحسوبية  :أ ) تفتك بمسيرة المجتمعات .ب ) تقويض فرص
العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة.

االلتزام بمبدأ الكفاءة والجدارة كمعيار أساس ووحيد
لمتعيينات.

س  :ما االجراءات التي أشار ليا جاللة الممك عبداهلل الثاني لمواجية التحديات من
حولنا ؟

يعبر كل مواطن عن حبو لبمدنا من
س  :كيف ّ
وجية نظر جاللة الممك عبداهلل الثاني ؟

نحدد مسارنا نحو المستقبل بوعي وادراك لتحديات الواقع  ،ورؤية واثقة لتحقيق
ال بد أن ّ
طموح أبنائنا وبناتنا  ،فنترك ليم السالم واألمان واالزدىار والكرامة والقدرة عمى

من خالل احترامو لقوانينو  ،وأن يكون عيدنا بأن

مواجية أصعب الصعاب.

وتصرفاتنا.

يكون مبدأ سيادة القانون األساس في سموكنا
ووحيد لمتعينات.

س  :لماذا ح ّذر جاللة الممك عبداهلل الثاني في الورقة النقاشية السادسة من التواني في تطبيق القانون بعدالة وشفافية وكفاءة ؟
ألنو يؤدي إلى ضياع الحقوق ويضعف الثقة بأجيزة الدولة ومؤسساتيا.
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س  :سعت الورقة النقاشية السابعة لعدة أمور  ،اذكرىا.
التقدم واإلنجاز الذي نحتاجو لممسيرة التعميمية في األردن والتي تشمل :
 ) 1العمل من اجل
التطور و ّ
ّ

التميز في المؤسسات التعميمية ىو ( اليدف اإلسمى ).
أ ) كافة المراحل مع التركيز عمى العمل االيجابي وعمى جعل ّ
التميز العممي واألدبي والميني والبحثي.
ب) ّ
التميز في االختراع والعموم والرياضة والفنون بأنواعو.
ج) ّ
 ) 2تشجيع لغة الحوار.
تقبل الرأي اآلخر.
ّ )3
التطور في العموم وذلك من اجل أن :
البعد عن ّ
التنوع الثقافي والبيئي و ُ
التردد والخوف من التطوير ومواكبة التحديث و ّ
 ) 4ضرورة ّ
أ ) يكون التعميم سنداً لو في حل مشكالت حياتو.
التطرف بشتى أنواعو.
ب ) ليتمكن من مواجية
ّ
وتطور الوطن  ،حيث قال جاللتو  " :إن التعميم يش ّكل أرضية مشتركة لفيم اآلخر وتعميق قيم التسامح  ،بعيداً عن
ج ) ليكون عنصر بناء ُيساىم في رفعة
ّ
التحديات" .
التعصب  ،كما أن تحقيق اإلصالح الشامل يرتبط ارتباطاً وثيقاَ بالنيضة التعميمية ميما كانت الظروف و ّ
الغمو و ّ
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س  :عمى ماذا أ ّكدت الورقة النقاشية السابعة ؟
 ) 1أ ّكدت عمى الموارد البشرية في األردن وذلك ألن جاللة الممك عبداهلل الثاني بعمم أنيا تمثّل بحق أىم الثروات  ،إذ نالت ىذه االجيال تعميماً متطو اًر وحديثاً
ينمي االبتكار واالبداع والتفكير الناقد.
ّ

 ) 2ال يمكن لألردن مواجية تحديات المستقبل  ،وتحقيق التغير المنشود دون وجود شباب واعي يتسم بالعمم والمعرفة والثقافة لما يدور حولو  ،ليستطيع اجتياز
العقبات بسيولة ويسر.
المتميزة والقديرة إلى جميع دول العالم.
 ) 3استطاع جاللة الممك عبداهلل الثاني أن يؤسس لنيضة تعميمية أردنية شاممة وجديدة تُرسل كفاءاتيا
ّ
التطور في كثير من الدول العربية.
 ) 4األردن كان وسيبقى مشعل لمنيضة و ّ
 ) 5حسم جاللة الممك عبداهلل الثاني الجدل الواسع والدائر حول تطوير العممية التعميمية والتي تنطمق من لغة القرآن الكريم وروح الحضارة العربية اإلسالمية ،
تغنت بيا األمم السابقة عمى مدى القرون الماضية.
التي ّ

األسزبر
ليصش انغشايجخ
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س  :ما مستقبل التعميم الذي يريده جاللة الممك عبداهلل الثاني كما ورد الورقة النقاشية السابعة ؟
 ) 1أن يكون التعميم مبنياً عمى االستقصاء والفيم والبحث والتحقيق والنقد والتحميل والبعد عن التمقين.
 ) 2العمل عمى صقل الشخصية وبناءىا.
التقدم
 ) 3تحفيز الطمبة عمى التواصل ومخاطبة العالم بجميع لغاتو  ،حتى يكون سمة المجتمع األردني ّ
األسزبر

التطور ومواكبة العمم والمعرفة والتكنولوجيا.
و ّ

ليصش انغشايجخ

ط  :إنى يبرا دعب خالنخ انًهك عجذاهلل انثبَي انًؤسسبد انزعهيًيخ في انىسلخ انُمبشيخ انسبثعخ ؟
 ) 1ذّٕ١ح اٌمذراخ ٚذسف١ش٘ا ئٌ ٝألظ ٝزذٚد٘ا ػثز أزذز األساٌ١ة اٌرؼٍ١ّ١ح .
 ) 2أْ ذدّغ ت ٓ١اٌؼٍُ ٚاٌؼًّ ٚإٌظز٠ح ٚاٌرغث١ك ٚاٌرسٍٚ ً١اٌرخغ١ظ.
 ) 3اسرسذاز ِٕظِٛح ذؼٍ١ّ١ح زذ٠ثح ِٕٚ ،ا٘ح دراس١ح ذفرر آفالاً ِٓ اٌرفى١ز اٌؼّ١ك ٚإٌالذ .
 ) 4اال٘رّاَ تاٌّؼٍُ روٓ اٌؼٍّ١ح اٌرؼٍ١ّ١ح .
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س  :كيف يمكن انتاج مجتمع معرفة دون استيرادىا وفق رأي

ط  :يب انىسبئم انزي يزى يٍ خالنهب رطىيش يسزمجم انزعهيى كًب
خبء في انىسلخ انُمبشيخ انسبثعخ ؟ ِٓ خالي :

جاللة الممك عبداهلل الثاني في الورقة النقاشية السابعة ؟

ِٕ ) 1ظِٛح ذؼٍ ُ١زذ٠ثح ذٛسّغ ِذارن اٌغٍثح ٚذفرر آفاق اٌّسرمثً
اِاِٚ ُٙذؼّّك ذفى١زُ٘ ٚذش٠ذ ِٓ ثمر ُٙتأٔفس.ُٙ

من خالل مايمي :

 ) 2اٌزغثح ف ٟاٌرؼٍُّ ٚاٌرغّٛر ٚاالتذاع.

 ) 1العدالة وتكافؤ الفرص.

ِٛ ) 3اوثح اٌّسردذاخ اٌسذ٠ثح.

 ) 2وتحويل جامعاتنا ومدارسنا إلى مصانع لمعقول ومختبرات
الكتشاف الميول.

س  :كيف يتم تحقيق تطوير التعميم وفق رأي جاللة الممك عبداهلل الثاني كما جاء في الورقة النقاشية السابعة ؟
 ) 1تضافر جيود الجميع من الحكومة  ،ومكونات المجتمع األردني  ،باإلضافة إلى المدارس والجامعات لتوفير البيئة التعميمية
التفوق واالبداع.
الحاضنة ّ
لمتميز و ّ
 ) 2تأمين االحتياجات الالزمة والضرورية لبناء قدراتنا ومواردنا البشرية من خالل منظومة تعميمية سميمة وناجحة تعيد لممعمم واألستاذ الجامعي
مكانتو في المجتمع .
األسزبر
ليصش انغشايجخ
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