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 السالم عمليات تدريب معهد
 

 

من سمعة طيبة وكفاءة عالية في تنفيذ المهام الموكلة لها بكفاءة  األردنية لما تتمتع به قواتنا المسلحة 
، نظرًا التساع نطاق المشاركة في عمليات السالم وبأعداد كبيرة، و واقتدار على الصعيدين العالمي والمحلي

السالم كترجمة حقيقية لالهتمام الواضح من قبل جاللة القائد األعلى والقيادة أسس معهد تدريب عمليات 
العامة للقوات المسلحة األردنية، من أجل تدريب وتأهيل قوات حفظ السالم األردنية والمشاركين من الدول 

شأن مثيالتها  الصديقة والشقيقة، لكي تكون على درجة عالية من االحتراف واإلعداد في أداء واجباتها، شأنها
 .من القوات الدولية المشاركة في هذا المجال

ليكون مركزًا تدريبيًا إقليميًا متميزًا  معهد تدريب عمليات السالمأتت توجيهات القيادة العامة إلظهار  
في مجال عمليات السالم المختلفة وعلى مستوى اإلقليم، وذلك لزيادة تأهيل قواتنا المشاركة واستقطاب 

 .من الدول الشقيقة والصديقة متدربين
يفخر المعهد بمسؤليته عن تدريب وتأهيل المشاركين من القوات المسلحة األردنية ومشاركين من  

من خالل  ريادياً  الدول الشقيقة والصديقة المشاركة بمهام األمم المتحدة المختلفة، وقد احتل المعهد مركزاً 
 .كين خارجيينانفراده بتدريب موضوع الوعي الحضاري لمشار 

 

مراقب عسكري في أول مشاركة للقوات ( 41)تم تأسيس معهد تدريب عمليات السالم بعد انتشار  
إثر اتساع نطاق المشاركة األردنية في  . 4191عام   UNAVIM 1المسلحة األردنية في مهمة أنغوال 

الحاجات التدريبية للقوات المشاركة في عمليات  عمليات حفظ السالم كان ال بد من تطوير المعهد لكي يلبي
لقد أولى جاللة المغفور له الملك الحسين ابن طالل طيب اهلل ثراه أهمية خاصة لهذا الدور . حفظ السالم

واستمر جاللة الملك عبد اهلل . الذي يعكس الرؤية األردنية لألمن والسالم على المستوى اإلقليمي والدولي
بالسير على ذات الخطى بتوفير الدعم لهذا الدور النبيل للقوات المسلحة األردنية  الثاني ابن الحسين

 .ومشاركتها في مختلف عمليات حفظ السالم

 المقدمة

 والتطور التأسيس
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كان اهتمام األردن منذ البداية بعمليات حفظ السالم من منطلق أن الحفاظ على  لقد  .المعهدمراحل تطور 
لم وعليه فقد كان األردن من السباقين في هذا المجال وتم السلم واألمن هو مسؤولية مشتركة لجميع دول العا

إنشاء معهد تدريب عمليات السالم ليتولى إعداد المشاركين في عمليات السالم المختلفة، وقد مر المعهد 
، بمراحل تطوير واكبت التطورات التي حدثت على عمليات السالم المختلفة حتى وصل الى وضعه الحالي

 :وكما يلي
عتتداد   .حلةة اوولة المر  .4 كانتتت عبتارة عتن إنشتاء مركتتز تتدريب فتي الكليتة العستتكرية الملكيتة لتتدريب وا 

 .4111–4191القوات المشاركة في عمليات حفظ السالم، وقد استمرت هذه المرحلة من عام 
 حيث سمي بمعهتد حفتظ  الستالم وبقتي مرتبطتاً  4111بدأت هذه المرحلة بعد عام   .المرحلة الثانية .2
لكلية العسكرية الملكيتة، وتتم تنظتيم المعهتد وتزويتده بمتدربين أكفتاء تتم اختيتارهم بعنايتة متن التذين شتاركوا فتي با

 .مهام حفظ السالم السابقة
نظرًا لتغير شكل عمليات السالم بحيث أصبحت معظم مهام األمتم المتحتدة تستتند   .المرحلةة الثالثة .3

ق األمتتتم المتحتتتدة، أصتتتبح متتتن الضتتتروري تعمتتتيم تستتتمية المعهتتتد متتتن ميثتتتا( فتتترل الستتتالم)إلتتتى الفصتتتل الستتتابع 
والتي تشمل جميع أشكال التفويل من قبل مجلس األمن الدولي وذلك " معهد تدريب عمليات السالم"ليصبح 

، حيتتتتتث تتتتتتزامن متتتتتع هتتتتتذه المرحلتتتتتة تقتتتتتديم الجانتتتتتب األمريكتتتتتي الصتتتتتديق مبلتتتتت  2002تمتتتتتوز  21اعتبتتتتتارا متتتتتن 
وذلتتتك  EIPC4دوالر ضتتتمن برنتتتاما التعتتتاون فتتتي مجتتتال عمليتتتات الستتتالم مليتتتون ومائتتتة ألتتتف( 404000000)

 .لتطوير اإلمكانيات التدريبية للمعهد
حيتث تزامنتت متع البتدء بتتدريب دورات التوعي  2003بدأت هذه المرحلتة فتي عتام   .المرحلةة الرابعة .1

 Securityودورات التتتوعي األمنتتتي ( Culture Awareness)الحضتتتاري للجانتتتب األمريكتتتي الصتتتديق 
Awareness Induction Training(SAIT  )والحمايتتة األمنيتتة لمتتوظفي األمتتم المتحتتدةProtective 

Security Details  (PSD.) 
حيث تم فك ارتباط المعهد عن وحتى اليوم،  2002أيلول  41بدأت اعتبارًا من  .المرحلةة الخامسة ت5

تعديل موازنة كما تم  .مشترك واالنتقال الى الموقع الجديدالكلية العسكرية الملكية وربطه بمديرية التدريب ال
وتم استحداث شعبة  .2009أيار  29واعتبارًا من رتبة عميد الى شاغر اآلمر مرتين حيث تم رفع المعهد 

 21اعتبارًا من  تدريب عمليات السالم وشعبة التنسيق والتطوير ورفع الكادر التدريبي واإلداري في المعهد

                                                           

1 . Enhance International Peace Capabilities. 
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مبال   2GPOIكما تم في هذه المرحلة تقديم الجانب األمريكي الصديق ومن خالل برنامح  .2044أيار 
دارية ومساعدات تدريب حديثة دارية، وشراء آليات تدريبية وا   .مالية كبيرة إلنشاء مرافق تدريبية وا 

 اطةةةاالرتب
والمعهد . المسلحة األردنيةيرتبط المعهد حاليًا بمديرية التدريب المشترك في القيادة العامة للقوات  .4

 .ومقره في كندا (IAPTC)عضو في االتحاد الدولي لمراكز تدريب حفظ السالم 

تم إعالن اعتماد المعهد عضوًا في مراكز التدريب من أجل السالم التابعة لحلف الناتو اعتبارًا من  .2
ي األردن وفي مقر الحلف بعد عدة اجتماعات ولقاءات مع وفود من حلف الناتو عقدت ف 2044تموز  44

مركزه بين أقرانه من باقي المراكز العالمية  دور مهم في ترسيخفي بروكسل، وكان لهذا اإلعتراف 
استقطاب مشاركين من دول العالم الشقيقة والصديقة للمشاركة بالدورات  وكذلك فيالمتخصصة بالتدريب، 

من معرفة واطالع العالم على المعهد واألردن بشكل األمر الذي سيزيد  ،والنشاطات المختلفة التي تعقد فيه
 .عام

 
تدريب وتأهيل المشاركين من القوات المسلحة األردنية والدول الشقيقة والصديقة للعمل في مختلف  .المهمة

 .بفعالية السالم الدولية عمليات مهام

ويقوم  للقوات المسلحة األردنيةسياسة التدريب  مليات السالممعهد تدريب عينفذ  .المعهد التدريبية واجبات
 :بالواجبات التالية

تتتدريب ضتتباط وضتتباط صتتف وأفتتراد القتتوات المستتلحة األردنيتتة للقيتتام بعمليتتات الستتالم الدوليتتة وتطتتوير  .4
 . قدراتهم حسب المهمة

 . قوات األردنيةمتابعة القرارات الصادرة عن مجلس األمن الدولي والمتعلقة بمشاركة ال .2
  .م المتحدةمالتنسيق والتعاون مع المعاهد المختصة والمنظمات الدولية التابعة لأل .3
 .تدريب القوات الشقيقة والصديقة على عمليات حفظ السالم عند الطلب .1
 .عقد دورات قانون النزاعات المسلحة ودورات حماية االنتخابات في مناطق الصراع ت5

                                                           

3. Global Peace Operations Initiative 

 ة والواجبات التدريبيةهمالم
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 عةةةةةةةةةةةام
 عمليات لدائرة التابع (ITS) المتكامل التدريب مركز عن الصادرة (CPTM) مناها المعهد يتبنى .4

 يقوم كما المختلفة، السالمحفظ  عمليات دورات تدريب في المتحدة األمم هيئة في (DPKO) السالم حفظ
 من والمستجدات السالم لعمليات المعاصرة المفاهيم حسب هاالمنا على والتحسين بالتطوير وباستمرار المعهد
 .المهمة أرل

 يقوم المعهد فإن ،الراهن الوقت في (NATO) الناتو حلف يقودها سالم حفظ مهام لوجود نظراً  .2
دخالها التدريبية الحلف مناها بعل على باالطالع  .الطلب وعند الدورات بعل تدريب مناها في وا 

. الدورات مناها على التطوير عملية في أساسياً  ركناً  السابقة والخبرات المستفادة الدروس تعتبر .3
 األساسية للدورات المعهد في سابقة خبرات ندوات عقد يتم التدريبية العملية على الواقعية من نوع وإلضفاء
 طرح يتم حيث المعهد في والتدريس التوجيه وهيئة الطالب وبحضور المهمة أرل من حديثاً  عادوا لضباط
 المعهد من ضباط ارسال ايضا يتم كما. عملهم أثناء واجهتهم التي واإلدارية العملياتية المواضيع كافة

 .التبديل فترات أثناء المهمة أرل على لالطالع
 مراجعة تمرين كل نهاية في يتم حيث المعهد في الرئيسية الدورات تدريب في العملية التمارين تدخل .1

  .كذل اقتضى اذا التمرين سيناريوهات على التعديل أو مستقبالً  األخطاء لتدارك بالتفصيل ناقشتهاوم لمجرياته
 مختلف من االختصاص ذوي من محاضرين بدعوة المعهد يقوم الموجود، التدريبي الكادر الى إضافة .5

 مكتب ومن الهاشمية نيةاألرد المملكة في العاملة المتحدة األمم ومنظمات األردنية المسلحة القوات وحدات
 الدول بعل من المحاضرين من العديد المعهد استضاف وقد. عمان في األحمر للصليب الدولية اللجنة

 .الناتو حلف ومن الصديقة
 والتمارين والندوات الدورات بمختلف المشاركة خالل من التدريبي كادره تأهيل بمتابعة المعهد يقوم .1

 المتعلقة المعاصرة والمفاهيم والمستجدات التطورات لمواكبة وذلك المعهد بعمل لةالص ذات والخارجية الداخلية
 .التدريب وأساليب بمواضيع

 األردنية المسلحة القوات وحدات مختلف من يطلب العملية التمارين وتنفيذ التدريبية العملية إلنجاح .2
 طيلة بالمعهد إلحاقها ويتم مطلوبة أخرى هماتم وأية واألسلحة واآلليات باألفراد يتعلق فيما المساعدة تقديم
 .العملي التدريب فترة

 ات التدريبيةالدورات والفعالي
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 الرئيسيةالدورات 
 على لهم الموكلة بالمهام القيام على الدولية القوات في المشاركين تساعد التي الدورات معظم المعهد في يعقد

 العالمية المعاهد في الحال هو كما الحديثة، المتحدة األمم مناها تدرس الدورات هذه وان وجه، أحسن
 :السالم عمليات تدريب معهد يعقدها التي الدورات تالياً ، و المشابهة

 ت الدورة اسم أسبوع/ المدة التدريس لغة
 4 (الكتائب والمستشفيات) السالم حفظ عمليات 2 العربية

 2 العسكرييتن المراقبين 3 اإلنجليزية
 3 المتحدة األمم أركان ضباط 2 اإلنجليزية

 1 اإلنسانية المساعدات 4 نجليزيةاإل
 5 العربي الحضاري الوعي 2 اإلنجليزية

 1 الغربي الحضاري الوعي 4 اإلنجليزية/ العربية
 2 السالم عمليات في الجندر 4 اإلنجليزية
عادة التأهيل نتزع 4 اإلنجليزية  9 التسلتح وا 

 1 مهارات التفاول 4 اإلنجليزية/ العربية
 40 سيق الشؤون المدنية العسكريةتن 2 اإلنجليزية
 44 المدنيين واألطفالحماية  2 اإلنجليزية

 42 الصراع مناطق في االنتخابات حماية 4 اإلنجليزية/ العربية
 43 المسلحة النزاعات قانون 2 العربية

 (.الكتائب والمستشفيات)دورة عمليات حفظ السالم للضباط والرتب اوخرى  .4
وذلك بعد قيام هيئة األمم المتحدة بالطلب من األردن  4112في عام  استحدثت هذه الدورة .أ

المشاركة في مهمة حفظ السالم في جمهورية يوغسالفيا السابقة على مستوى القوات، وعقدت أول 
 .4112آب  2دورة بتاريخ 

 .ال يتم برمجة هذه الدورة بل تعقد حسب موعد التبديل لكل مهمة أو حسب الطلب .ب
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تدريب وتأهيل الضباط وضباط الصف للعمل مع قوات حفظ السالم في مهام األمم  .الهدف .ج
 .المتحدة المختلفة على مستوى الكتائب

ويسبق ذلك تدريب تأسيسي لمدة أسبوعين ضمن المناطق والتشكيالت ، أسبوعان  .المدة .د
سلحة ومهارات الفصيل اللياقة البدنية، األ)وذلك بتجميع وحدات حتى مستوى السرايا، يشمل التدريب 

 (. والسرية
 .اللغة العربية .لغة التدريس .ه
 .المرفق" أ"منهاج الدورة والمواضيع التي تدرس، انظر الملحق  .و
دورة خاصة بالكتائب والمستشفيات والسرايا المشاركة في مهام حفظ السالم  449تم عقد  .ز

ما  2043 حزيران 30ولغاية  4112ذ عام لخريجين منالدولية التابعة لألمم المتحدة، وبل  عدد ا
 :، وكما يليمشتركًا من ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة األردنية 52001مجموعه 
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 اسم الدورة
 التاريخ

 مكان االنعقاد
 أعداد المشاركين

 المجموع
 رتب أخرى ضباط إلى من

7/8/0993 0/حفظ السالم رقم  02/8/0993  242 394 49 كيةالكلية العسكرية المل 

36/8/0993 3/حفظ السالم رقم  32/9/0993  249 399 51 الكلية العسكرية الملكية 

32/9/0993 2/حفظ السالم رقم  30/01/0993  434 270 52 الكلية العسكرية الملكية 

30/01/0993 4/حفظ السالم رقم  30/00/0993  797 785 03 الكلية العسكرية الملكية 

38/6/0992 5/حفظ السالم رقم  38/7/0992  058 045 02 الكلية العسكرية الملكية 

0/8/0992 6/حفظ السالم رقم  0/9/0992  056 056 1 الكلية العسكرية الملكية 

0/9/0992 7/حفظ السالم رقم  30/9/0992  279 255 34 الكلية العسكرية الملكية 

30/9/0992 8/حفظ السالم رقم  6/01/0992  233 390 20 ةالكلية العسكرية الملكي 

8/01/0992 9/حفظ السالم رقم  8/00/0992  439 417 33 الكلية العسكرية الملكية 

8/00/0992 01/حفظ السالم رقم  4/03/0992  512 488 05 الكلية العسكرية الملكية 

00/03/0992 00/حفظ السالم رقم  5/0/0994  523 501 33 الكلية العسكرية الملكية 

5/0/0994 03/حفظ السالم رقم  3/3/0994  536 516 31 الكلية العسكرية الملكية 

3/3/0994 02/حفظ السالم رقم  8/2/0994  530 510 31 الكلية العسكرية الملكية 

06/2/0994 04/حفظ السالم رقم  02/4/0994  540 531 30 الكلية العسكرية الملكية 

31/4/0994 05/حفظ السالم رقم  08/5/0994  550 522 08 يةالكلية العسكرية الملك 

34/5/0994 06/حفظ السالم رقم  33/6/0994  557 527 31 الكلية العسكرية الملكية 

33/6/0994 07/حفظ السالم رقم  31/7/0994  551 524 06 الكلية العسكرية الملكية 

31/7/0994 08/حفظ السالم رقم  07/8/0994  561 520 39 الكلية العسكرية الملكية 

07/8/0994 09/حفظ السالم رقم  04/9/0994  289 271 09 الكلية العسكرية الملكية 

04/9/0994 31/حفظ السالم رقم  03/01/0994  556 526 31 الكلية العسكرية الملكية 

03/01/0994 30/حفظ السالم رقم  09/00/0994  561 526 34 الكلية العسكرية الملكية 

9/00/0994 33/حفظ السالم رقم  7/03/0994  566 541 36 رية الملكيةالكلية العسك 

30/03/0994 32/حفظ السالم رقم  08/0/0995  562 538 25 الكلية العسكرية الملكية 
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 اسم الدورة
 التاريخ

 مكان االنعقاد
 أعداد المشاركين

 المجموع
 رتب أخرى ضباط إلى من

35/0/0995 34/حفظ السالم رقم  33/3/0995  551 524 06 الكلية العسكرية الملكية 

33/3/0995 35/حفظ السالم رقم  39/2/0995  591 567 32 الكلية العسكرية الملكية 

33/2/0995 36/م رقمحفظ السال  36/4/0995  575 551 35 الكلية العسكرية الملكية 

09/4/0995 37/حفظ السالم رقم  34/5/0995  554 529 05 الكلية العسكرية الملكية 

2/00/0999 (0تيمور) 38/حفظ السالم  0/03/0999  833 749 72 المعهد 

34/3/3111 (0سيراليون) 39/حفظ السالم  04/2/3111  779 695 84 المعهد 

7/5/3111 (0إرتريا/ أثيوبيا) 21/حفظ السالم  07/5/3111  652 583 70 المعهد 

3/7/3111 (3تيمور) 20/حفظ السالم  36/7/3111  719 640 68 المعهد 

32/7/3111 (3سيراليـون  2سرية المشاة ) 23/حفظ السالم  3/8/3111  058 051 8 المعهد 

38/9/3111 (3ونيراليس 0/كتيبة حفظ السالم) 22/حفظ السالم  09/01/3111  955 841 005 المعهد 

03/01/3111 (تيمور/فصيل قوات خاصة) 24/حفظ السالم  36/01/3111  25 22 3 المعهد 

09/00/3111 (0رترياإ -إثيوبيا/السرية الطبية) 25/حفظ السالم  32/00/3111  51 43 8 المعهد 

8/0/3110 (2تيمور) 26/ حفظ السالم  0/3/3110  767 691 77 عهدالم 

31/5/3110 (3إرتريا/إثيوبيا) 27/حفظ السالم  04/6/3110  890 792 98 المعهد 

30/6/3110 (4تيمور) 28/ حفظ السالم  03/7/3110  767 691 77 المعهد 

33/00/3110 (2إرتريا/إثيوبيا) 29/حفظ السالم  37/03/3110  890 793 99 المعهد 

21/5/3113 (4إرتريا/إثيوبيا) 41/حفظ السالم  36/6/3113  890 793 99 المعهد 

01/03/3113 (5إرتريا/إثيوبيا) 40/حفظ السالم  20/03/3113  890 793 99 المعهد 

0/6/3112 (6إرتريا /إثيوبيا) 43/حفظ السالم  36/6/3112  890 793 99 المعهد 

3/03/3112 (7ارتريا /اثيوبيا) 42/حفظ السالم  35/03/3112  890 793 99 المعهد 

33/4/3114 (8إرتريا /إثيوبيا) 44/فظ السالمح  31/5/3114  890 793 99 المعهد 

7/01/3114 (0   0/هاييتي كتيبة) 45/حفظ السالم  36/01/3114  751 682 67 المعهد 

06/03/3114 (9إرتريا /إثيوبيا) 46/حفظ السالم  21/03/3114  890 793 99 المعهد 
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 اسم الدورة
 التاريخ

 مكان االنعقاد
 أعداد المشاركين

 المجموع
 رتب أخرى ضباط إلى من

06/03/3114 (9راليونمستشفى الخط الثالث سي) 47/حفظ السالم  21/03/3114  53 43 01 المعهد 

07/4/3115 (0/هاييتي كتيبة) 48حفظ السالم   5/5/3115  740 674 67 المعهد 

03/5/3115 (01إرتريا /إثيوبيا) 49/حفظ السالم  3/6/3115  890 793 99 المعهد 

03/5/3115 (4مستشفى الخط الثالث ليبيريا ) 51/حفظ السالم  09/5/3115  005 81 25 معهدال 

5/6/3115 (0سرية ساحل العاج  50/حفظ السالم  32/6/3115  311 079 30 المعهد 

5/6/3115 (0 3/هاييتي كتيبة) 53حفظ السالم   32/6/3115  851 784 66 المعهد 

37/00/3115 (00إرتريا /إثيوبيا) 52/حفظ السالم  8/03/3115  890 793 99 المعهد 

05/0/3116 (3العاج  سرية ساحل) 54/حفظ السالم  36/0/3116  311 079 30 المعهد 

09/3/3116 (3/هاييتي كتيبة) 55حفظ السالم   9/2/3116  851 784 66 المعهد 

03/2/3116 (3/هاييتي كتيبة) 56حفظ السالم   32/2/3116  851 784 66 المعهد 

38/9/3116 (3هاييتي) 57/حفظ السالم  03/01/3116  51 41 01 المعهد 

8/01/3116 (3هاييتي) 58/سالمحفظ ال  03/01/3116  851 784 66 المعهد 

8/01/3116 (سرية العمليات الخاصة) 59/حفظ السالم  09/01/3116  018 98 01 المعهد 

8/01/3116 (فصائل اإلسناد) 61/حفظ السالم  09/01/3116  081 051 21 المعهد 

00/03/3116 (أسمرة/فصيل الشرطة العسكرية ) 60/حفظ السالم  03/03/3116  31 04 6 المعهد 

07/03/3116 (الكونغو/السرية الطبية) 63/حفظ السالم  38/03/3116  005 81 25 المعهد 

07/03/3116 (ارتريا /اثيوبيا/السرية الطبية) 62/حفظ السالم  38/03/3116  41 38 03 المعهد 

7/0/3117 (0 ساحل العاج) 64/حفظ السالم  00/0/3117  851 767 82 المعهد 

7/0/3117 (قيادة القوة/ ساحل العاج) 65/حفظ السالم  00/0/3117  311 077 32 المعهد 

05/0/3117 (3ساحل العاج ) 66/حفظ السالم  36/0/3117  851 767 82 المعهد 

8/2/3117 (هاييتي) 67/حفظ السالم  39/2/3117  851 784 66 المعهد 

2/5/3117 (مستشفى ليبيريا) 68/حفظ السالم  07/5/3117  005 81 25 المعهد 

0/7/3117 (2ساحل العاج ) 69/حفظ السالم  03/7/3117  851 767 82 المعهد 
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 اسم الدورة
 التاريخ

 مكان االنعقاد
 أعداد المشاركين

 المجموع
 رتب أخرى ضباط إلى من

06/9/3117 (قيادة قوة هاييتي) 71/حفظ السالم  37/9/3117  51 41 01 المعهد 

6/0/3118 (05اثيوبيا ارتريا ) 70/حفظ السالم  07/0/3118  511 441 61 المعهد 

6/0/3118 (4ج ساحل العا) 73/حفظ السالم  07/0/3118  851 767 82 المعهد 

6/0/3118 (6قيادة القوة/ ساحل العاج ) 72/حفظ السالم  07/0/3118  311 077 32 المعهد 

06/2/3118 (6هاييتي) 74/حفظ السالم  37/2/3118  851 784 66 المعهد 

06/2/3118 (هاييتي قيادة قوة) 75/حفظ السالم  37/2/3118  51 41 01 المعهد 

6/7/3118 (ساحل العاج قيادة قوة) 76/حفظ السالم  04/7/3118  311 077 32 المعهد 

6/7/3118 (5ساحل العاج ) 77/حفظ السالم  04/7/3118  851 767 82 المعهد 

5/01/3118 (7هاييتي) 78/حفظ السالم  06/01/3118  851 784 66 المعهد 

3/00/3118 (مستشفى ليبيريا) 79/حفظ السالم  02/00/3118  005 81 25 المعهد 

00/0/3119 (6ساحل العاج ) 81/حفظ السالم  33/0/3119  851 767 82 المعهد 

00/0/3119 (ساحل العاج قيادة قوة) 80/حفظ السالم  33/0/3119  311 077 32 المعهد 

5/4/3119 (8هاييتي) 83/حفظ السالم  06/4/3119  708 625 82 المعهد 

04/5/3119 (مستشفى ليبيريا) 82/حفظ السالم  30/5/3119  005 81 25 المعهد 

7/6/3119 (الكونغو) 84/حفظ السالم  08/6/3119  051 021 31 المعهد 

5/7/3119 (7ساحل العاج ) 85/حفظ السالم  08/7/3119  851 767 82 المعهد 

5/7/3119 (ساحل العاج قيادة قوة)  86/حفظ السالم  08/7/3119  311 077 32 المعهد 

8/00/3119 (الكونغو) 87/حفظ السالم  09/00/3119  051 021 31 المعهد 

8/00/3119 (9هاييتي) 88/حفظ السالم  09/00/3119  708 625 82 المعهد 

20/0/3101 (8ساحل العاج ) 89/حفظ السالم  00/3/3101  851 767 82 المعهد 

20/0/3101 (ساحل العاج قيادة قوة) 91/حفظ السالم  00/3/3101  311 077 32 المعهد 

38/2/3101 (الكونغو) 90/حفظ السالم  8/4/3101  051 021 31 المعهد 

06/5/3101 (01هاييتي) 93/حفظ السالم  37/5/3101  708 625 82 المعهد 
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 اسم الدورة
 التاريخ

 مكان االنعقاد
 أعداد المشاركين

 المجموع
 رتب أخرى ضباط إلى من

06/5/3101 (قيادة قوة هاييتي) 92/حفظ السالم  37/5/3101  51 41 01 المعهد 

35/7/3101 (9ساحل العاج ) 94/حفظ السالم  5/8/3101  851 767 82 المعهد 

35/7/3101 (ساحل العاج قيادة قوة) 95/حفظ السالم  5/8/3101  311 077 32 المعهد 

09/9/3101 (الكونغو) 96/حفظ السالم  21/9/3101  053 032 39 المعهد 

03/03/3101 5/03/3101 (00هاييتي) 97/حفظ السالم  708 625 82 المعهد 

31/0/3100 (01ساحل العاج ) 98/حفظ السالم  2/3/3100  851 767 82 المعهد 

31/0/3100 (ساحل العاج قيادة قوة) 99/حفظ السالم  2/3/3100  311 077 32 المعهد 

6/2/3100 (الكونغو) 011/حفظ السالم  01/2/3100  311 077 32 المعهد 

4/8/3100 (مستشفى الكونغو) 010/حفظ السالم  00/8/3100  61 45 05 المعهد 

4/9/3100 (00اج ساحل الع) 013/حفظ السالم  05/9/3100  851 767 82 المعهد 

4/9/3100 (ساحل العاج قيادة القوة) 012/حفظ السالم  05/9/3100  311 077 32 المعهد 

9/01/3100 (الكونغو) 014/حفظ السالم  31/01/3100  311 077 32 المعهد 

8/03/3100 (02هاييتي) 015/حفظ السالم  05/03/3100  343 301 23 المعهد 

03/3/3103 (03ساحل العاج ) 016/ظ السالمحف  32/3/3103  851 767 82 المعهد 

03/3/3103 (ساحل العاج قيادة قوة) 017/حفظ السالم  32/3/3103  311 077 32 المعهد 

2/6/3103 (04هاييتي) 018/حفظ السالم  04/6/3103  343 301 23 المعهد 

2/6/3103 (مستشفى ليبيريا) 019/حفظ السالم  04/6/3103  005 81 25 المعهد 

06/9/3103 (02ساحل العاج ) 001/حفظ السالم  37/9/3103  851 767 82 المعهد 

06/9/3103 (05ساحل العاج قيادة قوة ) 000/حفظ السالم  37/9/3103  311 077 32 المعهد 

6/03/3103 (05هاييتي) 003/حفظ السالم  31/03/3103  343 301 23 المعهد 

31/0/3102 (ستشفى ليبيريام) 002/ حفظ السالم  34/0/3102  005 81 25 المعهد 

2/3/3102 (04ساحل العاج ) 004/حفظ السالم  04/3/3102  851 767 82 المعهد 
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 اسم الدورة
 التاريخ

 مكان االنعقاد
 أعداد المشاركين

 المجموع
 رتب أخرى ضباط إلى من

2/3/3102 (ساحل العاج قيادة قوة) 005/حفظ السالم  04/3/3102  311 077 32 المعهد 

2/3/3102 (الكونغو) 006/حفظ السالم  7/3/3102  311 077 32 المعهد 

9/6/3102 (الكونغو) 007/حفظ السالم  31/6/3102  053 032 39 المعهد 

32/6/3102 (06 هاييتي) 008 /حفظ السالم  36/6/3102  343 3101 23 المعهد 

 المجموع
   

1635 15311 10773 
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  .دورة المراقبين العسكريين .2
مم المتحدة الطلب من األ ازديادوذلك بعد  4111استحدثت هذه الدورة في عام  .أ

 .لمشاركة الضباط األردنيين للعمل كمراقبين عسكريين في مهامها المختلفة
ال يتم برمجة هذه الدورة بل تعقد حسب حاجة القوات المسلحة من المراقبين  .ب

 .العسكريين أو حسب الطلب
 بعثات في عسكريين كمراقبين للعمل المنسبين الضباط وتدريب تأهيل .الهدف .ج

 .المتحدة لألمم الدوليين المراقبين
 . أسابيع 5  .المدة .د
 (.العربية حسب الطلب)اإلنجليزية اللغة  .لغة التدريس .ه
 .المرفق" ب"منهاج الدورة والمواضيع التي تدرس، انظر الملحق  .و
 المشتركين عدد وبل  ،2043حزيران  30 ولغاية 4111 عام منذ دورة 21 عقد تم .ز
، وكما بريطانيا من واحداً  ومشتركا ،األردنية المسلحة القوات من ضابطا   195 مجموعه ما
 :يلي

 الـــــــدورة

 التاريخ

 مكان االنعقاد

 أعداد المشاركين

 مالحظات
 إلى من

قوات 
 مسلحة

دول 
 أخرى

06/2/0994 0/المراقبين العسكريين رقم   03/4/0994      34 الكلية العسكرية الملكية 

02/4/0994 3/رقم  المراقبين العسكريين  08/5/0994      24 الكلية العسكرية الملكية 

03/6/0994 2/المراقبين العسكريين رقم   31/7/0994      22 الكلية العسكرية الملكية 

30/9/0994 4/المراقبين العسكريين رقم   36/01/0994      23 الكلية العسكرية الملكية 

01/03/0994 5/المراقبين العسكريين رقم   00/0/0995      49 الكلية العسكرية الملكية 

35/01/0995 6/المراقبين العسكريين رقم   5/03/0995      28 الكلية العسكرية الملكية 

37/00/0996 7/المراقبين العسكريين رقم   8/0/0997      57 المعهد 

7/7/0999 8/المراقبين العسكريين رقم   08/8/0999      28 المعهد 

5/4/3111 9/العسكريين رقم المراقبين   08/5/3111      33 المعهد 

09/4/3110 01/المراقبين العسكريين رقم   21/5/3110      31 المعهد 

0/00/3110 00/المراقبين العسكريين رقم   37/03/3110      22 المعهد 

08/7/3113 03/المراقبين العسكريين رقم   5/9/3113      26 المعهد 

5/9/3113 02/يين رقم المراقبين العسكر  34/01/3113      23 المعهد 

04/8/3112 04/المراقبين العسكريين رقم  3/01/3112      49 المعهد 

31/6/3114 05/المراقبين العسكريين رقم  5/8/3114  بريطانيا 0 43 المعهد 

06/03/3114 06/المراقبين العسكريين رقم  2/3/3115      65 المعهد 

36/0/3116 07/ين رقمالمراقبين العسكري  9/2/3116      56 المعهد 
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 الـــــــدورة

 التاريخ

 مكان االنعقاد

 أعداد المشاركين

 مالحظات
 إلى من

قوات 
 مسلحة

دول 
 أخرى

04/03/3116 08/ المراقبين العسكريين رقم  8/3/3117      49 المعهد 

35/01/3117 09/ المراقبين العسكريين رقم  6/03/3117      47 المعهد 

0/5/3118 31/ المراقبين العسكريين رقم  03/6/3118      46 المعهد 

20/03/3118 30/ المراقبين العسكريين رقم  03/3/3119      21 المعهد 

20/03/3119 33/ المراقبين العسكريين رقم  00/3/3101      24 المعهد 

5/8/3101 32/ المراقبين العسكريين رقم  7/9/3101  20 المعهد 
  

02/2/3100 34/ المراقبين العسكريين رقم  04/4/3100  29 المعهد 
  

3/3/3103 35/ المراقبين العسكريين رقم  8/2/3103    36 المعهد 

04/00/3103 36/ المراقبين العسكريين رقم  31/03/3103    32 المعهد 

 المجموع
   

581 5 
 

  .دورة قانون النزاعات المسلحة .3
وذلك بعد ازدياد إهتمام ووعي مختلف الجيوش  2000استحدثت هذه الدورة في عام  .أ

قانون النزاعات المسلحة  دنية بشكل خاص بأهميةالعالمية بشكل عام والقوات المسلحة األر 
 .وضرورة نشره على كافة المستويات

 .تعقد هذه الدورة بشكل دوري ويتم برمجتها سنويًا بمعدل دورة أو دورتين .ب
 الدولي القانون في األردنية المسلحة القوات ضباط وخبرة معرفة زيادة .الهدف .ج

 .المختلفة مواقعهم في كمدربين للعمل وتأهيلهم اإلنساني
 . انعو أسب  .المدة .د
 (.حسب الطلباإلنجليزية )العربية اللغة  .لغة التدريس .ه
 .المرفق" ج"منهاج الدورة والمواضيع التي تدرس، انظر الملحق  .و
 المشتركين عدد وبل  ،2043حزيران  30 ولغاية 2000 عام منذ دورة 30 عقد تم .ز
من جيوش الدول  مشتركاً  22 و ،األردنية المسلحة اتالقو  من ضابطا   115 مجموعه ما

 :، وكما يليالشقيقة

 الـــــــدورة

 أعداد المشاركين التاريخ

 مالحظات
 إلى من

قوات 
 مسلحة

دول 
 أخرى

 المسلحة النزاعات قانون
 0/رقم( التكتيكي المستوى)

06/0/3111  37/0/3111  32 1 
  

 المسلحة النزاعات قانون
 3/رقم( تراتيجياالس المستوى)

20/0/3111 01/3/3111 04 1 
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 الـــــــدورة

 أعداد المشاركين التاريخ

 مالحظات
 إلى من

قوات 
 مسلحة

دول 
 أخرى

   1 05 33/6/3111 05/6/3111 2/ رقم المسلحة النزاعات قانون

   1 04 34/8/3111 07/8/3111 4/ رقم المسلحة النزاعات قانون

   1 04 05/3/3110 00/3/3110 5/ رقم المسلحة النزاعات قانون

   1 03 36/7/3110 09/7/3110 6/ رقم المسلحة النزاعات قانون

   1 05 9/8/3110 3/8/3110 7/ رقم المسلحة النزاعات قانون

   1 03 00/01/3110 4/01/3110 8/ رقم المسلحة النزاعات قانون

   1 04 31/3/3113 7/3/3113 9/ رقم المسلحة النزاعات قانون

   1 02 32/5/3113 9/5/3113 01/رقم المسلحة النزاعات قانون

 اليمن 0 00 05/8/3113 0/8/3113 00/رقم المسلحة نزاعاتال قانون

   1 06 30/00/3113 7/00/3113 03/رقم المسلحة النزاعات قانون

 الكويت 3 38 35/3/3114 03/3/3114 02/رقم المسلحة النزاعات قانون

 عمان 0 06 05/7/3114 2/7/3114 04/رقم المسلحة النزاعات قانون

   1 01 37/0/3115 02/0/3115 05/رقم ةالمسلح النزاعات قانون

   1 30 38/7/3115 04/7/3115 06/رقم المسلحة النزاعات قانون

   1 08 0/6/3116 08/5/3116 07/رقم المسلحة النزاعات قانون

   1 04 31/7/3116 6/7/3116 08/رقم المسلحة النزاعات قانون

   1 08 30/03/3116 7/03/3116 09/رقم المسلحة النزاعات قانون

 االمارات 3 02 07/5/3117 2/5/3117 31/رقم المسلحة النزاعات قانون

 البحرين 5 31 6/03/3117 33/00/3117 30/رقم المسلحة النزاعات قانون

   1 04 07/0/3118 2/0/3118 33/رقم المسلحة النزاعات قانون

 2 07 4/03/3118 31/00/3118 32/رقم المسلحة النزاعات قانون
 ،الماراتا 

 ماليزيا 

 االمارات 5 02 2/9/3119 31/8/3119 34/رقم المسلحة النزاعات قانون

   1 00 35/3/3101 00/3/3101 35/رقم المسلحة النزاعات قانون

   1 34 9/6/3100 36/5/3100 36/رقم المسلحة النزاعات قانون

 إلماراتا 0 06 39/03/3100 05/03/3100 37/رقم المسلحة النزاعات قانون

   1 05 06/3/3103 3/3/3103 38/رقم المسلحة النزاعات قانون

 اإلمارات 3 00 31/03/3103 6/03/3103 39/رقم المسلحة النزاعات قانون

   1 02 21/5/3102 06/5/3102 21/رقم المسلحة النزاعات قانون

 المجموع
  

131 22 
 

 .دورة ضباط أركان اومم المتحدة .1
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دورة حفظ السالم "ف باسم وكانت تعر  2002ه الدورة في عام استحدثت هذ .أ
 .ى الدورة الى ما هو عليه اآلنتم تغيير مسم   2001، وفي عام "الخاصة

قررت القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية اعتماد هذه الدورة  2042في عام  .ب
 .تحدةكمتطلب سابق لمشاركة الضابط في قيادات القوة التابعة لألمم الم

ال يتم برمجة هذه الدورة بل تعقد حسب حاجة القوات المسلحة من ضباط الركن  .ج
 .للمشاركة في قيادات القوة أو حسب الطلب

 .انعو أسب  .الدورة مدة .د
إعداد وتأهيل الضباط للعمل مع القوات المشاركة بعمليات السالم المختلفة  .الهدف .ه

 .وقيادات األمم المتحدة المختلفةفي الكتائب وقيادات القواطع ومراكز 
 .(العربية حسب الطلب)اللغة اإلنجليزية  .لغة التدريس .و
 .المرفق" د"منهاج الدورة والمواضيع التي تدرس، انظر الملحق  .ز
، وبل  عدد المشتركين 2043 حزيران 30ولغاية  2002دورة منذ عام  41تم عقد  .ح

مشتركا من الدول الشقيقة  20حة األردنية و ضابطا  من القوات المسل 290ما مجموعه 
 :وكما يلي، والصديقة

 الـــــــدورة

 أعداد المشاركين التاريخ 

 المجموع
 إلى من

القوات 
 المسلحة

دول 
 أخرى

01/01/3113 0/ رقم حفظ السالم الخاصة للضباط  09/9/3113  04 02 20 

2/4/3112 3/ رقم حفظ السالم الخاصة للضباط  32/4/3112  01 1 57 

36/3/3114 2/ ضباط أركان األمم المتحدة رقم  09/2/3114  05 1 51 

04/4/3115 4/ ضباط أركان األمم المتحدة رقم  38/4/3115  02 1 56 

00/9/3115 5/ ضباط أركان األمم المتحدة رقم  33/9/3115  04 2 50 

32/0/3116 6/ ضباط أركان األمم المتحدة رقم  3/3/3116  33 3 21 

6/9/3116 7/ ط أركان األمم المتحدة رقمضبا  30/9/3116  05 1 51 

0/3/3117 8/ ضباط أركان األمم المتحدة رقم  05/3/3117  04 1 51 

35/01/3117 9/ ضباط أركان األمم المتحدة رقم  8/00/3117  06 3 58 

20/0/3118 01/ ضباط أركان األمم المتحدة رقم  04/3/3118  06 1 53 

6/00/3118 00/ م المتحدة رقمضباط أركان األم  31/00/3118  05 1 51 

07/03/3119 03/ ضباط أركان األمم المتحدة رقم  20/03/3119  07 1 50 

04/0/3101 02/ ضباط أركان األمم المتحدة رقم  38/0/3101  31 1 27 

5/5/3100 04/ ضباط أركان األمم المتحدة رقم  09/5/3100  37 1 20 

0/03/3100 05/ حدة رقمضباط أركان األمم المت  05/03/3100  05 1 51 
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 الـــــــدورة

 أعداد المشاركين التاريخ 

 المجموع
 إلى من

القوات 
 المسلحة

دول 
 أخرى

36/4/3103 06/ ضباط أركان األمم المتحدة رقم  04/5/3103  27 1 60 

 677 27 287     المجموع 

 
 .الوعي الحضاري تدريب .5

  .لمحة عةامة
في هذا المجال في عقد دورات و  ،يتدريب موضوع الوعي الحضار في  بدأ المعهد .أ

دعم السالم التي / عمليات حفظم األهمية هذا الموضوع في نجاح مه نظراً ، 2003العام 
مباشرة أو تقوم بتوكيل هذه المهام إلى بعل المنظمات الدولية مثل األمم المتحدة تقوم بها 

 .ي مختلف مناطق الصراع في العالمفحلف الناتو، 
خاصة داخلية وخارجية،  ،عقد المعهد عدة دورات 2001ى عام إل 2003من عام  .ب

قبل انتشارها في ، (بريطانيا، استراليا: مثل)للجانب األمريكي وبعل الدول األخرى الصديقة 
العراق، وذلك بهدف التخفيف من إراقة الدماء من خالل تعريفهم بالعادات والتقاليد العربية 

 .ات الثقافية التي يتميز بها العالم العربي واإلسالميواإلسالمية واالعتبارات واالختالف
، ونتيجة اتساع مشاركة قواتنا المسلحة في مختلف مناطق الصراع 2040في عام  .ج

تقسيم هذا ب قامت هيئة التوجيه في المعهد، حلف الناتو وأالتي تدار من قبل األمم المتحدة 
غير ) خاصة للدول األجنبيةال ،العربي الوعي الحضاري ةدور النوع من التدريب إلى قسمين، 

الخاصة للقوات المسلحة األردنية والدول  الغربي ودورة الوعي الحضاري، (اإلسالمية/ العربية
 .اإلسالمية/ العربية

وبعد اعتماد المعهد من قبل حلف الناتو وانضمامه لمراكز التدريب  2044في عام  .د
اطبة الحلف من أجل اعتماد دورة الوعي الحضاري والتعليم التابعة للحلف، قام المعهد بمخ
تعميمها على الدول األعضاء في الحلف إدراجها و العربي، حيث تم مبدئيًا الموافقة على 

 .2043وبعل الدول األخرى، وتم عقد الدورة األولى في شهر نيسان 

 (.ةاإلسالمي/ غير العربية) خاصة للدول األجنبيةال  .دورة الوعي الحضاري العربي
 .2003استحدثت هذه الدورة في عام  .أ
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  .الدورة مدة .ب
 .(أيام عمل 5) عو أسب، كانت مدة الدورة لمدة 2040-2003من عام  (4)
 .(أيام عمل 2)أيام  1، كانت مدة الدورة لمدة 2043-2044من عام  (2)
 (.أيام عمل 40)، تم اعتماد مدة الدورة لتكون أسبوعين 2043في عام  (3)

 .برمجة هذه الدورة سنويًا بمعدل دورة واحدة أو حسب الطلبيتم  .ج
في مجاالت الوعي الحضاري والعادات المشاركين زيادة معرفة وخبرة  .الهدف .د

وكذلك يتم في  ،التي سيعملون فيهاوحسب طبيعة ومكان المهمة  العربية واإلسالميةوالتقاليد 
 .لمختلفةتأهيلهم للعمل كمدربين في مواقعهم اهذه الدورة 

 .اللغة اإلنجليزية .لغة التدريس .ه
 .المرفق" ه"منهاج الدورة والمواضيع التي تدرس، انظر الملحق  .و
 عدد وبل  ،2043 حزيران 30 ولغاية 2003 عام منذفي المعهد  دورة 30 عقد تم .ز

 :يلي وكما الصديقة، الدول من مشتركاً  2212 مجموعه ما المشتركين

 الـــــــدورة
 أعداد المشاركين ريخالتا

 دول أخرى
 مالحظات

 إلى من

 أمريكا 88 06/01/3112 02/01/3112 0/ الوعي الحضاري العربي رقم

 أمريكا 016 32/01/3112 09/01/3112 3/ الوعي الحضاري العربي رقم

 أمريكا 78 30/4/3114 07/0/3114 2/ الوعي الحضاري العربي رقم

 أمريكا 88 33/7/3114 08/7/3114 4 /الوعي الحضاري العربي رقم

 أمريكا 92 21/7/3114 36/7/3114 5/ الوعي الحضاري العربي رقم

 أمريكا 76 9/2/3115 8/2/3115 6/ الوعي الحضاري العربي رقم

 أمريكا 85 05/2/3115 03/2/3115 7/ الوعي الحضاري العربي رقم

 أمريكا 94 33/2/3115 07/2/3115 8/ الوعي الحضاري العربي رقم

 أمريكا 98 6/4/3116 3/4/3116 9/ الوعي الحضاري العربي رقم

 أمريكا 014 02/4/3116 9/4/3116 01/ الوعي الحضاري العربي رقم

 أمريكا 033 21/4/3116 36/4/3116 00/ الوعي الحضاري العربي رقم

 أمريكا 011 39/2/3117 35/2/3117 03/ الوعي الحضاري العربي رقم

 أمريكا 011 5/4/3117 0/4/3117 02/ الحضاري العربي رقم الوعي

 أمريكا 011 03/4/3117 8/4/3117 04/ الوعي الحضاري العربي رقم

 أمريكا 99 31/3/3118 08/3/3118 05/ الوعي الحضاري العربي رقم

 أمريكا 75 37/3/3118 33/3/3118 06/ الوعي الحضاري العربي رقم

 أمريكا 83 5/2/3118 39/3/3118 07/ قمالوعي الحضاري العربي ر

 أمريكا 86 03/2/3118 7/2/3118 08/ الوعي الحضاري العربي رقم

 أمريكا 90 09/2/3118 04/2/3118 09/ الوعي الحضاري العربي رقم
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 أمريكا 010 36/2/3118 30/2/3118 31/ الوعي الحضاري العربي رقم

 اليونان 5 33/5/3118 08/5/3118 30/ الوعي الحضاري العربي رقم

 أمريكا 88 08/3/3119 04/3/3119 33/ الوعي الحضاري العربي رقم

 أمريكا 89 4/2/3119 32/3/3119 32/ الوعي الحضاري العربي رقم

 أمريكا 83 8/4/3119 39/2/3119 34/ الوعي الحضاري العربي رقم

 كالتشي 00 38/4/3101 36/4/3101 35/ الوعي الحضاري العربي رقم

 بريطانيا 061 32/5/3100 30/5/3100 36/ الوعي الحضاري العربي رقم

 بريطانيا 061 30/00/3100 07/00/3100 37/ الوعي الحضاري العربي رقم

 بريطانيا 061 3/7/3103 38/6/3103 38/ الوعي الحضاري العربي رقم

 بريطانيا 061 21/00/3103 38/00/3103 39/ الوعي الحضاري العربي رقم

30/4/3102 21/ الوعي الحضاري العربي رقم  39/4/3102  بولندا، التشيك 00 

 المجموع
  

2052 
 

 30 ولغاية 2003 عام منذخارج المملكة األردنية الهاشمية  اتدور  9 عقد تم .ز
 وكما الصديقة، الدول من مشتركا 4152 مجموعه ما المشتركين عدد وبل  ،2043 حزيران

 :يلي

 عدد المشاركين تاريخ النهاية تاريخ البداية مكان االنعقاد الدورة

 211 31/03/3112 3/00/3112 أمريكا الوعي الحضاري

 251 4/4/3114 5/3/3114 أمريكا الوعي الحضاري

 251 02/01/3114 4/01/3114 أمريكا الوعي الحضاري

 75 4/3/3115 21/0/3115 بريطانيا الوعي الحضاري

 357 34/6/3115 31/6/3115 أمريكا لحضاريالوعي ا

 75 37/7/3115 35/7/3115 ألمانيا الوعي الحضاري

 75 04/01/3115 0/01/3115 استراليا الوعي الحضاري

 471 08/3/3117 01/3/3117 أمريكا الوعي الحضاري

 5512     المجموع

 
/ لمسلحة األردنية والدول العربيةالخاصة للقوات ا .دورة الوعي الحضاري الغربي

 .اإلسالمية
 .2040استحدثت هذه الدورة في عام  .أ

من القيادة العامة للقوات المسلحة  ال يتم برمجة هذه الدورة بل تعقد حسب الطلب .ب
 .األردنية

 .من يومين إلى أسبوع  .الدورة مدة .ج
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 والعادات الحضاري الوعي مجاالت في المشاركين وخبرة معرفة زيادة .الهدف .د
 سيعملون التي المهمة ومكان طبيعة وحسب العربية غير الشعوب لمختلف واألديان والتقاليد

 .المختلفة مواقعهم في كمدربين للعمل تأهيلهم الدورة هذه في يتم وكذلك فيها
 .العربيةاللغة  .لغة التدريس .ه
 .لمرفقا" و"منهاج الدورة والمواضيع التي تدرس، انظر الملحق  .و
 عدد وبل  ،2043 حزيران 30 ولغاية 2040 عام منذفي المعهد  دورة 25 عقد تم .ز

 :يلي وكما ،مختلف الرتب العسكرية من مشتركا 4915 مجموعه ما المشتركين

 الـــــــدورة
 أعداد المشاركين التاريخ

 مالحظات
 أخرى.ر ضباط إلى من

/TF222 C 00 3 05/6/3101 02/6/3101 0/الوعي الحضاري الغربي رقم فغانستانأ  

 96 5 33/8/3101 05/8/3101 3/الوعي الحضاري الغربي رقم
األمير حسين بن عبدهللا  .ك

 0/اآللية

 0/ مدربي أفغانستان 81 68 8/9/3101 3/9/3101 2/الوعي الحضاري الغربي رقم

 حسين ك األمير 3س 037 5 35/00/3101 30/00/3101 4/الوعي الحضاري الغربي رقم

 تأهيل ضباط صف في أمريكا 8 1 38/00/3101 34/00/3101 5/الوعي الحضاري الغربي رقم

 0مستشفى شانك  1 33 04/03/3101 03/03/3101 6/الوعي الحضاري الغربي رقم

 تأهيل ضباط صف في أمريكا 02 1 32/03/3101 06/03/3101 7/الوعي الحضاري الغربي رقم

 تأهيل ضباط صف في أمريكا 01 1 2/3/3100 21/0/3100 8/مالوعي الحضاري الغربي رق

 تأهيل ضباط صف في أمريكا 9 1 37/3/3100 9/الوعي الحضاري الغربي رقم

 3/ مدربي أفغانستان 81 60 01/2/3100 6/2/3100 01/الوعي الحضاري الغربي رقم

 اتأهيل ضباط صف في أمريك 7 1 37/2/3100 00/الوعي الحضاري الغربي رقم

 تأهيل ضباط صف في أمريكا 00 1 38/4/3100 37/4/3100 03/الوعي الحضاري الغربي رقم

 تأهيل ضباط صف في أمريكا 01 1 21/5/3100 39/5/3100 02/الوعي الحضاري الغربي رقم

 2/ مدربي أفغانستان 47 88 35/8/3100 08/8/3100 04/الوعي الحضاري الغربي رقم

 تأهيل ضباط صف في أمريكا 9 1 39/8/3100 38/8/3100 05/مالوعي الحضاري الغربي رق

 2 03 31/9/3100 08/9/3100 06/الوعي الحضاري الغربي رقم
/ فريق النصح الثقافي

 افغانستان

 تأهيل ضباط صف في أمريكا 9 1 09/3/3103 06/3/3103 07/الوعي الحضاري الغربي رقم

 4/ مدربي أفغانستان 82 53 8/2/3103 0/2/3103 08/الوعي الحضاري الغربي رقم

 تأهيل ضباط صف في أمريكا 03 1 9/4/3103 8/4/3103 09/الوعي الحضاري الغربي رقم

 ك الملك محمد الخامس 031 1 0/00/3103 20/01/3103 31/الوعي الحضاري الغربي رقم

 كاتأهيل ضباط صف في أمري 7 1 05/0/3102 04/0/3102 30/الوعي الحضاري الغربي رقم

 33/الوعي الحضاري الغربي رقم
  

 341ك أفغانستان  086 04

 32/الوعي الحضاري الغربي رقم
  

 333ك أفغانستان  326 04

 211ك أفغانستان  211 33 3/4/3102 0/4/3102 34/الوعي الحضاري الغربي رقم
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 اتأهيل ضباط صف في أمريك 6 1 07/4/3102 06/4/3102 35/الوعي الحضاري الغربي رقم

 المجموع
  

631 5187   

 .دورة المرأة في عمليات السالم .1
ومن أجل تأهيلها لتكون  ،في كافة المجاالت األردنية النخراط المرأة العسكرية نظراً  .أ

في قادرة على المشاركة بمهام حفظ السالم الدولية فقد ارتأى المعهد استحداث هذه الدورة 
، حيث كان أة العسكرية بعمليات حفظ السالم المختلفةمن أجل زيادة معرفة المر ، 2001عام 

 .تقتصر المشاركة في هذه الدورة على اإلناث فقط
، "الجندر في عمليات السالم"تم تغيير مسم ى هذه الدورة ليصبح  2043في عام  .ب

حسب المعطيات من هيئة األمم المتحدة في هذا المجال، وتم تطوير منهاج ومواضيع الدورة 
 .يم االشتراك بالدورة على الذكور واإلناثوتم تعم

 .تعقد هذه الدورة بمعدل دورة واحدة سنويًا أو عند الطلب .ج
 .أسبوع .المدة .د
زيادة معرفة المشاركين عن دور الجندر في مختلف مهام األمم المتحدة،  .الهدف .ه

 .وكذلك إيجاد ثقافة قبول النخراط المرأة في هذا المجال
 (.العربية حسب الطلب)اللغة اإلنجليزية  .لغة التدريس .و
 .المرفق" ز"منهاج الدورة والمواضيع التي تدرس، انظر الملحق  .ز
المشتركات وكان عدد ، 2043 حزيران 30ولغاية  2001منذ عام دورات  1تم عقد  .ح

 :، وكما يليمشاركة من مختلف الرتب العسكرية من القوات المسلحة األردنية 55
 

 دورةالـــــــ

 اتأعداد المشارك التاريخ

 ضباط إلى من
رتب 
 أخرى

 المجموع

02/6/3114 0/ المرأة في عمليات السالم رقم  05/6/3114  5 01 51 

02/3/3115 3/المرأة في عمليات السالم رقم  07/3/3115  5 04 55 

37/2/3118 2/ المرأة في عمليات السالم رقم  2/4/3118  2 7 57 

0/7/3101 4/ لسالم رقمالمرأة في عمليات ا  8/7/3101  2 8 55 

 المجموع
  

53 65 11 

 .دورة الرزم والشحن العسكري .2
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مديرية العمليات الحربية المشتركة في عام تم عقد الدورة األولى في المعهد من قبل  .أ
 .2040من ثم بادر المعهد في استحداث هذه الدورة وعقدها لغاية عام و  ،2001

بعد إعادة دراسة ومراجعة كافة الدورات من قبل هيئة التوجيه في و  2042في عام  .ب
ووجود بعل  ،في هذا المجال المعهد، تم اتخاذ قرار وقف عقد هذه الدورة لعدم االختصاص

 .الدورات المشابهة التي تعقد في بعل مدارس ومعاهد القوات المسلحة
 .أسبوع  .المدة .ج
 رزم في المتبعة والطرق المتحدة األمم ءاتجراإ على المشاركين تعريف  .الهدف .د

 .المواد مختلف وشحن
 (.العربية حسب الطلب)اللغة اإلنجليزية  .لغة التدريس .ه 

 .المرفق" ح"منهاج الدورة والمواضيع التي تدرس، انظر الملحق  .و
وكان عدد المشاركين ، 2040 شهر أيلول ولغاية 2001دورات منذ عام  1تم عقد  .ز

 .من القوات المسلحة األردنية ضابطاً  59

 الـــــــدورة
 التاريخ 

 عدد المشاركين
 إلى  من 

8/8/3114 0/الرزم والشحن العسكري رقم  01/8/3114  5 

5/6/3118 3/الرزم والشحن العسكري رقم  03/6/3118  53 

02/8/3119 2/الرزم والشحن العسكري رقم  31/8/3119  50 

06/9/3101 4/الرزم والشحن العسكري رقم  32/9/3101  53 

 18     المجموع

 .دورة المساعدات اإلنسانية .9
 .2005استحدثت هذه الدورة في عام  .أ

 .تعقد هذه الدورة بمعدل دورة واحدة سنويًا أو عند الطلب .ب
 .أسبوع  .المدة .ج
طالع المشاركين بالدورة على الجهود المدنية والعسكرية التي   .الهدف .د تعريف وا 

والمبادئ واألساليب المعتمدة للقيام  ،تبذل لتقديم المساعدات اإلنسانية ضمن عمليات السالم
 .بهذا الدور من قبل الجهات المعنية

 (.العربية حسب الطلب)اللغة اإلنجليزية  .لغة التدريس .ه
 .المرفق" ط"منهاج الدورة والمواضيع التي تدرس، انظر الملحق  .و
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وكان عدد المشاركين  ،2043حزيران  30ولغاية  2005عام  دورات منذ 1تم عقد  .ز
 :، وكما يليضابطا من القوات المسلحة األردنية 431

 الـــــــدورة
 التاريخ

 عدد المشاركين
 إلى من

30/4/3115 0/المساعدات االنسانية رقم   38/4/3115  12 
04/5/3116 3/المساعدات االنسانية رقم   08/5/3116  56 

0/5/3118 2/ات االنسانية رقم المساعد  8/5/3118  51 
00/6/3119 4/المساعدات االنسانية رقم   08/6/3119  57 
0/01/3119 5/المساعدات االنسانية رقم   8/01/3119  56 
6/5/3101 6/المساعدات االنسانية رقم   02/5/3101  52 
30/01/3101 7/المساعدات االنسانية رقم   38/01/3101  51 

30/7/3100 8/االنسانية رقم  المساعدات  38/7/3100  51 
5/7/3103 9/المساعدات االنسانية رقم   03/7/3103  57 

 561     المجموع

عادة التأهيل .1   .دورة نزع التسلح وا 
 .2002استحدثت هذه الدورة في عام  .أ

 .تعقد هذه الدورة بمعدل دورة واحدة سنويًا أو عند الطلب .ب
 .أسبوع  .المدة .ج
عادة  .الهدف .د زيادة معرفة وخبرة الضباط في مواضيع نزع التسلح وتأهيل المقاتلين وا 

 .دمجهم في المجتمع المحلي
 (.العربية حسب الطلب)اللغة اإلنجليزية  .لغة التدريس .ه
 .المرفق" ي"منهاج الدورة والمواضيع التي تدرس، انظر الملحق  .و
وكان عدد المشاركين  ،2043حزيران  30 ولغاية 2005دورات منذ عام  5تم عقد  .ز

 :، وكما يليمن القوات المسلحة األردنية ضابطاً  20

 الدورة
 التاريخ

 المشاركين عدد
 الى من

32/8/3117 0نزع التسلح وإعادة التأهيل رقم   21/8/3117  50 

7/8/3118 3نزع التسلح وإعادة التأهيل رقم   04/8/3118  51 

00/2/3101 2أهيل رقم نزع التسلح وإعادة الت  08/2/3101  55 

06/6/3100 4نزع التسلح وإعادة التأهيل رقم   32/6/3100  52 

7/3/3102 5نزع التسلح وإعادة التأهيل رقم   04/3/3104  51 
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 07     المجموع 

  .دورة إدارة وأمن الحدود .40
 .2002استحدثت هذه الدورة في عام  .أ

 .واحدة سنويًا أو عند الطلب تعقد هذه الدورة بمعدل دورة .ب
 .أسبوع  .المدة .ج
طالع المشاركين بالدورة على اإلتعريف  .الهدف .د جراءات المتبعة في ادارة وأمن وا 

 .الحدود الدولية واالتفاقيات الدولية المتعلقة بالحدود وذلك من وجهة نظر األمم المتحدة
 (.لبالعربية حسب الط)اللغة اإلنجليزية  .لغة التدريس .ه
 .المرفق" ك"منهاج الدورة والمواضيع التي تدرس، انظر الملحق  .و
وكان عدد ، 2043حزيران  30ولغاية  2002دورات منذ عام  40تم عقد  .ز

مارات وضابط واحد من دولة اإل ،األردنية من القوات المسلحة طابض 401المشاركين 
 .العربية المتحدة

 الدورة
 اعداد المشاركين التاريخ

 حظاتمال
 الى من

القوات 
 المسلحة

دول 
 أخرى

32/8/3117 0إدارة وأمن الحدود رقم   21/8/3117  07 1  

4/9/3118 3إدارة وأمن الحدود رقم   00/9/3118  08 1  

4/6/3119 2إدارة وأمن الحدود رقم   00/6/3119  09 1  

39/01/3119 4إدارة وأمن الحدود رقم   5/00/3119  05 1  

2/6/3101 5حدود رقم إدارة وأمن ال  01/6/3100  03 1  

30/4/3100 6إدارة وأمن الحدود رقم   36/4/3100  اإلمارات 0 01 

8/9/3100 7إدارة وأمن الحدود رقم   05/9/3100  02 1  

09/4/3103 8إدارة وأمن الحدود رقم   36/4/3103  00 1  

6/9/3103 9إدارة وأمن الحدود رقم   02/9/3103  00 1  

02/6/3102 01ن الحدود رقم إدارة وأم  31/6/3102  07 1  

  5 560     المجموع 

   .دورة مكافحة اإلرهاب .44
 .2002استحدثت هذه الدورة في عام  .أ
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وبعد إعادة دراسة ومراجعة كافة الدورات من قبل هيئة التوجيه في  2040في عام  .ب
في هذا المجال، ووجود بعل  المعهد، تم اتخاذ قرار وقف عقد هذه الدورة لعدم االختصاص

 .الدورات المشابهة التي تعقد في بعل مدارس ومعاهد القوات المسلحة
 .أسبوع  .المدة .ج
وتأهيلهم للنقاش  ،زيادة معرفة وخبرة الضباط في مواضيع مكافحة االرهاب .الهدف .د

 .متوقعرهاب في الماضي والحاضر واله المواضيع بما يتناسب وتعريف اإلوالتعامل مع هذ
 (.العربية حسب الطلب)اللغة اإلنجليزية  .لغة التدريس .ه
 .المرفق" ل"منهاج الدورة والمواضيع التي تدرس، انظر الملحق  .و
ضابطًا  11وكان عدد المشاركين  2040ولغاية  2002دورات منذ عام  1تم عقد  .ز

 .من القوات المسلحة األردنية
 الدورة

 التاريخ
 د المشاركينعد

 الى من

4/00/3117 0/ مكافحة اإلرهاب رقم  8/00/3117  55 

32/01/3118 3/ مكافحة اإلرهاب رقم  21/01/3118  53 

32/7/3119 2/ مكافحة اإلرهاب رقم  21/7/3119  25 

4/00/3101 4/ مكافحة اإلرهاب رقم  00/00/3101  17 

 53   المجموع

  .دورة التعاون المدني العسكري .42
 .2009استحدثت هذه الدورة في عام  .أ

 .تعقد هذه الدورة بمعدل دورة واحدة سنويًا أو عند الطلب .ب
 .أسبوع  .المدة .ج
طالع المشاركين بالدورة على مبادئ التعاون المدني العسكري تعريف .الهدف .د في  وا 

 .األمم المتحدة
 (.العربية حسب الطلب)اللغة اإلنجليزية  .لغة التدريس .ه
 .المرفق" م"منهاج الدورة والمواضيع التي تدرس، انظر الملحق  .و
وكان عدد ، 2043حزيران  30ولغاية  2009دورات منذ عام  40تم عقد  .ز

 :، وكما يليرتب أخرى من القوات المسلحة األردنية 99ضابط و  443المشاركين 
 الـــــــدورة

 أعداد المشاركين التاريخ
 مالحظات

رتب  ضباط إلى من
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 أخرى
 0 07 34/7/3118 07/7/3118 0/التعاون المدني العسكري رقم 

 1 8 35/6/3119 08/6/3119 3/التعاون المدني العسكري رقم  
 1 07 01/9/3119 2/9/3119 2/التعاون المدني العسكري رقم  
 1 03 05/4/3101 8/4/3101 4/التعاون المدني العسكري رقم  
 1 31 7/01/3101 21/9/3101 5/ ني العسكري رقمالتعاون المد 
 

 32 2 06/03/3101 03/03/3101 6/ التعاون المدني العسكري رقم
 الشؤون بسرية خاصة

 العسكرية المدنية

 44 0 6/0/3100 3/0/3100 7/ التعاون المدني العسكري رقم
 الشؤون بسرية خاصة

 العسكرية المدنية

 31 2 01/3/3100 6/3/3100 8/ التعاون المدني العسكري رقم
 الشؤون بسرية خاصة

 العسكرية المدنية
 1 08 21/6/3100 32/6/3100 9/ التعاون المدني العسكري رقم

 1 04 36/0/3103 09/0/3103 01/ التعاون المدني العسكري رقم 
 المجموع 

  
556 88 

 

 .مناطق الصراعحماية االنتخابات في دورة  .43
وذلك بعد بروز أهمية واجب حماية  ،2001استحدثت هذه الدورة في عام  .أ

 .أثناء انتشارها في أرل المهمة االنتخابات الذي تقوم به قوات حفظ السالم
المنوي إرسال قوات أمم متحدة اليها بعد تحديد الدولة أو المهمة هذه الدورة تعقد  .ب

 .وحسب الطلب خابات فيهاللقيام بعمليات حماية اإلنت
 .انأسبوع  .المدة .ج
تعريف المشاركين على الدور والواجبات التي قد تطلب من القوات  .الهدف .د

والهدف من تواجد هذه القوات هو ارساء حد  م،السالحفظ العسكرية المكلفة بواجب عمليات 
سهامًا ا  المهمة، و  رلأ  لضمان استعادة األمن واالستقرار في دنى من المعايير والظروفأ

 .عادة الحياة الطبيعية في البلدان المنكوبة نتيجة االقتتال والصراع على السلطةإفي 
 (.اإلنجليزية حسب الطلب)اللغة العربية  .لغة التدريس .ه
 .المرفق" ن"منهاج الدورة والمواضيع التي تدرس، انظر الملحق  .و
لمشاركين من القوات عمليات السالم  من هذا النوع في معهد تدريب تينتم عقد دور  .ز

من ( 4032)ضابط و ( 52)وكان مجموع المشاركين  2001المسلحة األردنية في عام 
ضابط من القوات المسلحة اإلماراتية في نفس  41الرتب األخرى، كما تم عقد دورتين لت 

من الجيش مشتركًا  335العام، ودورة أخرى عقدت في دولة اإلمارات العربية المتحدة لت 
 :، وكما يلي2001تم توكيل مهمة حماية االنتخابات لهم في أفغانستان في عام اإلماراتي 
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 الدورة

 التاريخ
مكان 
 االنعقاد

 أعداد المشاركين

 مالحظات
 الى من

دول  قوات مسلحة
 أخرى.ر ضباط أخرى

 7 801 41 المعهد 5/3/3119 08/0/3119 0/حماية االنتخابات في مناطق الصراع
كتيبة الصاعقة 

 الملكية 3

 7 333 03 المعهد 09/2/3119 0/2/3119 3/حماية االنتخابات في مناطق الصراع
كتيبة الصاعقة 

 الملكية 0

 اإلمارات 57 1 1 المعهد 38/5/3119 34/5/3119 2/حماية االنتخابات في مناطق الصراع

 اإلمارات 5 1 1 المعهد 4/6/3119 20/5/3119 4/اعحماية االنتخابات في مناطق الصر

 اإلمارات 7 1 1 اإلمارات 08/6/3119 0/6/3119 5/ماية االنتخابات في مناطق الصراعح

   55 5762 12        المجموع

 

  .دورة عمليات دعم السالم التأسيسية .41
وذلك لمجاراة التطورات والتغييرات على مفاهيم  2040استحدثت هذه الدورة في عام  .أ

 .ليات حفظ السالم المختلفة التي تنتهجها األمم المتحدةعم
ارتأت هيئة التوجيه في المعهد تأجيل عقد هذه الدورة إلى إشعار  2044في عام  .ب

آخر، وذلك من أجل التوصل إلى منهاج حديث ومتطور بما يتالءم والمهام التي تؤديها 
 (.الناتو)األمم المتحدة وحلف شمال األطلسي 

 .أسابيع 1  .المدة .ج
في  تأهيل وتدريب الضباط المنسبين للعمل كقادة فصائل أو قادة سرايا .الهدف .د

 . المختلفة األمم المتحدة مهام
 (.اإلنجليزية حسب الطلب)اللغة العربية  .لغة التدريس .ه
 .المرفق" س"منهاج الدورة والمواضيع التي تدرس، انظر الملحق  .و
ة لمشاركين من مختلف وحدات وتشكيالت القوات المسلح تم عقد دورة واحدة منها .ز

 :، وكما يليضابطاً  45األردنية وكان عددهم 

 الـــــــدورة
 أعداد المشاركين التاريخ

 أخرى دول ضباط إلى من

 1 05 03/8/3101 05/7/3101 0/رقم  عمليات دعم السالم التأسيسية

 المجموع
  

51 7 

  .وضمهارات التفادورة  .45
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وذلك " إدارة المفاوضات الدولية"تحت مسمى  2044استحدثت هذه الدورة في عام  .أ
بعد طلب من المملكة العربية السعودية الشقيقة إلشراك منسبين من قبلهم بدورة تتعلق بهذا 

 .الموضوع، وبعدها استمر المعهد في عقد هذه الدورة بعد وضع المنهاج الالزم لها
أت هيئة التوجيه في المعهد تغيير مسمى هذه الدورة ليصبح ارت 2043في عام  .ب
وطبيعة عمل قوات األمم المتحدة التي كثيرًا ما وذلك بما يتالءم " دورة مهارات التفاول"

 .تستخدم مهارات التفاول وأساليبه بشكل شبه يومي أثناء أدائها واجباتها في أرل المهمة
 .نويًا أو عند الطلبتعقد هذه الدورة بمعدل دورة واحدة س .ج
 .عو أسب  .المدة .د
 في استخدامها من يمكنهم بما للتفاول األساسية بالمهارات الطالب تزويد  .الهدف .ه

 عمليات من أي في مشاركتهم أثناء يواجهونها قد مشاكل ألية مقبولة حلول إلى الوصول
 .السالمحفظ 

 (.باإلنجليزية حسب الطل)اللغة العربية  .لغة التدريس .و
 .المرفق" س"منهاج الدورة والمواضيع التي تدرس، انظر الملحق  .ز
وكان عدد المشاركين ، 2043حزيران  30ولغاية  2044دورات منذ عام  3تم عقد  .ح

 :ومشتركًا واحدًا من السعودية، وكما يلي ضابط من القوات المسلحة األردنية 32

 الـــــــدورة

 أعداد المشاركين التاريخ

 تمالحظا
 ضباط إلى من

 دول
 أخرى

 السعودية 0 04 02/01/3100 6/01/3100 0 رقم الدولية المفاوضات إدارة
 1 9 8/2/3103 0/2/3103 3 رقم الدولية المفاوضات إدارة

  1 04 06/5/3102 9/5/3102 2 رقم الدولية المفاوضات إدارة 

 المجموع
  

60 5  

 

حسب الطلب تعقد هذه الدورة   .ين التابعين لألمم المتحدةدورة إنعاش المراقبين العسكري
قبيل اشتراك الضابط بمهمة أمم متحدة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية 

معينة، حيث يتم عقدها بعد تحديد الدولة أو المهمة التي سيشارك بها الضابط كمراقب 
دورة من  42تم عقد . علقة بمهمته تحديداً عسكري ويتم فيها إطالعه على كافة األمور المت

 :هذا النوع في معهد تدريب عمليات السالم وكما يلي
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 عدد المشاركين تاريخ النهاية تاريخ البداية اسم الدورة

31/00/0996 0/إنعاش المراقبين العسكريين رقم  37/00/0996  35 

4/3/0998 3/إنعاش المراقبين العسكريين رقم  00/3/0998  3 

04/3/0998 2/اش المراقبين العسكريين رقمإنع  05/3/0998  0 

08/7/0998 4/إنعاش المراقبين العسكريين رقم  31/7/0998  2 

2/01/0998 5/إنعاش المراقبين العسكريين رقم  4/01/0998  3 

7/00/0998 6/إنعاش المراقبين العسكريين رقم  00/00/0998  0 

38/3/0999 7/إنعاش المراقبين العسكريين رقم  2/2/0999  0 

3/5/0999 8/إنعاش المراقبين العسكريين رقم  2/5/0999  2 

21/6/0999 9/إنعاش المراقبين العسكريين رقم  7/7/0999  5 

35/8/0999 01/إنعاش المراقبين العسكريين رقم  8/9/0999  8 

31/2/3112 00/إنعاش المراقبين العسكريين رقم  34/2/3112  2 

31/4/3112 03/يين رقمإنعاش المراقبين العسكر  21/4/3112  0 

 11     المجموع

 
 .السالمعمليات ل مساندةالدورات ال .49

 Security Awareness)دورات الوعي اومني لموظفي اومم المتحدة  .أ
Induction Training)   . وكان عدد  2044ولغاية  2001دورة منذ عام  415تم عقد

 .األمم المتحدة المدنيين ومن مختلف الجنسياتمشاركًا من موظفي  2311المشاركين 
 .أسبوع :الدورة مدة

المتحدة المدنيين على عمليات الوعي  تدريب وتأهيل المشاركين من موظفي األمم :الهدف
 .االمني

 .اللغة اإلنجليزية :لغة التدريس
 دول أخرى مكان االنعقاد إلى  من  الـــــــدورة

 09 المعهد 10/03/3114 38/00/3114 0/دورة رقم 

 05 المعهد 06/03/3114 04/03/3114 3/دورة رقم 

 07 المعهد 02/10/3115 01/10/3115 2/دورة رقم 

 08 المعهد 12/13/3115 10/13/3115 4/دورة رقم 

 06 المعهد 07/13/3115 06/13/3115 5/دورة رقم 

 05 المعهد 12/12/3115 38/13/3115 6/دورة رقم 

 01 المعهد 39/12/3115 38/12/3115 7/دورة رقم 

 01 المعهد 20/12/3115 21/12/3115 8/دورة رقم 

 09 المعهد 04/14/3115 02/14/3115 9/دورة رقم 

 08 المعهد 38/14/3115 35/14/3115 01/دورة رقم 

 32 المعهد 13/16/3115 39/15/3115 00/دورة رقم 

 05 المعهد 13/16/3115 10/16/3115 03/دورة رقم 

 31 المعهد 06/16/3115 05/16/3115 02/دورة رقم 
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 دول أخرى مكان االنعقاد إلى  من  الـــــــدورة

 06 المعهد 21/16/3115 37/16/3115 04دورة رقم 

 05 المعهد 17/17/3115 16/17/3115 05دورة رقم 

 05 المعهد 30/17/3115 09/17/3115 06دورة رقم 

 08 المعهد 14/18/3115 13/18/3115 07دورة رقم 

 08 المعهد 08/18/3115 07/18/3115 08دورة رقم 

 07 المعهد 20/18/3115 21/18/3115 09دورة رقم 

 31 المعهد 05/19/3115 04/19/3115 31دورة رقم 

 07 المعهد 39/19/3115 38/19/3115 30دورة رقم 

 09 المعهد 02/01/3115 03/01/3115 33دورة رقم 

 6 المعهد 37/01/3115 36/01/3115 32دورة رقم 

 00 المعهد 01/00/3115 19/00/3115 34دورة رقم 

 9 المعهد 34/00/3115 32/00/3115 35دورة رقم 

 4 المعهد 18/03/3115 17/03/3115 36دورة رقم 

 7 المعهد 05/03/3115 04/03/3115 37دورة رقم 

 7 المعهد 15/14/3117 14/14/3117 38دورة رقم 

 8 المعهد 00/14/3117 00/14/3117 39دورة رقم 

 9 المعهد 09/14/3117 08/14/3117 21قم دورة ر

 07 المعهد 07/15/3117 06/15/3117 20دورة رقم 

 8 المعهد 20/15/3117 21/15/3117 23دورة رقم 

 8 المعهد 04/16/3117 02/16/3117 22دورة رقم 

 06 المعهد 38/16/3117 37/16/3117 24دورة رقم 

 00 المعهد 03/17/3117 00/17/3117 25دورة رقم 

 8 المعهد 36/17/3117 35/17/3117 26دورة رقم 

 7 المعهد 19/18/3117 18/18/3117 27دورة رقم 

 9 المعهد 32/18/3117 33/18/3117 28دورة رقم 

 8 المعهد 16/19/3117 15/19/3117 29دورة رقم 

 07 المعهد 31/19/3117 09/19/3117 41دورة رقم 

 02 المعهد 14/01/3117 12/01/3117 40دورة رقم 

 04 المعهد 01/01/3117 01/01/3117 43دورة رقم 

 04 المعهد 35/01/3117 34/01/3117 42دورة رقم 

 06 المعهد 18/00/3117 17/00/3117 44دورة رقم 

 09 المعهد 33/00/3117 30/00/3117 45دورة رقم 

 4 المعهد 30/00/3117 30/00/3117 46دورة رقم 

 02 المعهد 16/03/3117 15/03/3117 47دورة رقم 

 08 المعهد 07/03/3117 06/03/3117 48دورة رقم 

 33 المعهد 32/10/3118 33/10/3118 49دورة رقم 

 5 المعهد 39/10/3118 39/10/3118 51دورة رقم 

 31 المعهد 17/13/3118 16/13/3118 50دورة رقم 

 06 المعهد 30/13/3118 31/13/3118 53دورة رقم 

 31 المعهد 16/12/3118 15/12/3118 52رقم  دورة

 06 المعهد 09/12/3118 08/12/3118 54دورة رقم 
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 دول أخرى مكان االنعقاد إلى  من  الـــــــدورة

 03 المعهد 36/12/3118 36/12/3118 55دورة رقم 

 30 المعهد 07/14/3118 06/14/3118 56دورة رقم 

 00 المعهد 34/14/3118 32/14/3118 57دورة رقم 

 7 لمعهدا 21/14/3118 21/14/3118 58دورة رقم 

 30 المعهد 14/15/3118 14/15/3118 59دورة رقم 

 6 المعهد 18/15/3118 17/15/3118 61دورة رقم 

 03 المعهد 05/15/3118 04/15/3118 60دورة رقم 

 02 المعهد 39/15/3118 38/15/3118 63دورة رقم 

 01 المعهد 03/16/3118 00/16/3118 62دورة رقم 

 04 المعهد 36/16/3118 35/16/3118 64دورة رقم 

 08 المعهد 01/17/3118 19/17/3118 65دورة رقم 

 01 المعهد 34/17/3118 32/17/3118 66دورة رقم 

 02 المعهد 18/18/3118 17/18/3118 67دورة رقم 

 31 المعهد 30/18/3118 31/18/3118 68دورة رقم 

 03 المعهد 14/19/3118 12/19/3118 69دورة رقم 

 8 المعهد 00/19/3118 01/19/3118 71دورة رقم 

 09 المعهد 08/19/3118 07/19/3118 70دورة رقم 

 33 المعهد 19/01/3118 18/01/3118 73دورة رقم 

 32 المعهد 07/01/3118 06/01/3118 72دورة رقم 

 06 المعهد 31/01/3118 09/01/3118 74دورة رقم 

 31 المعهد 32/01/3118 33/01/3118 75دورة رقم 

 08 المعهد 16/00/3118 15/00/3118 76دورة رقم 

 08 المعهد 02/00/3118 03/00/3118 77دورة رقم 

 31 المعهد 31/00/3118 09/00/3118 78دورة رقم 

 30 المعهد 14/03/3118 12/03/3118 79دورة رقم 

 09 المعهد 08/03/3118 07/03/3118 81دورة رقم 

 09 المعهد 33/10/3119 30/10/3119 80دورة رقم 

 30 المعهد 15/13/3119 14/13/3119 83دورة رقم 

 30 المعهد 09/13/3119 08/13/3119 82دورة رقم 

 07 المعهد 34/13/3119 32/13/3119 84دورة رقم 

 32 المعهد 15/12/3119 14/12/3119 85دورة رقم 

 08 المعهد 09/12/3119 08/12/3119 86دورة رقم 

 31 المعهد 36/12/3119 35/12/3119 87دورة رقم 

 02 المعهد 13/14/3119 10/14/3119 88دورة رقم 

 32 المعهد 06/14/3119 05/14/3119 89دورة رقم 

 08 المعهد 21/14/3119 39/14/3119 91دورة رقم 

 4 المعهد 16/15/3119 16/15/3119 90دورة رقم 

 31 المعهد 04/15/3119 02/15/3119 93دورة رقم 

 09 المعهد 14/16/3119 12/16/3119 92دورة رقم 

 6 المعهد 18/16/3119 18/16/3119 94دورة رقم 

 05 المعهد 08/16/3119 07/16/3119 95دورة رقم 
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 دول أخرى مكان االنعقاد إلى  من  الـــــــدورة

 7 المعهد 35/16/3119 34/16/3119 96دورة رقم 

 01 المعهد 13/17/3119 10/17/3119 97دورة رقم 

 02 المعهد 06/17/3119 05/17/3119 98دورة رقم 

 08 المعهد 21/17/3119 39/17/3119 99دورة رقم 

 5 المعهد 15/18/3119 15/18/3119 011دورة رقم 

 04 المعهد 02/18/3119 03/18/3119 010دورة رقم 

 00 المعهد 37/18/3119 36/18/3119 013دورة رقم 

 02 المعهد 07/19/3119 06/19/3119 012دورة رقم 

 05 المعهد 10/01/3119 21/19/3119 014دورة رقم 

 04 المعهد 05/01/3119 04/01/3119 015دورة رقم 

 06 المعهد 35/01/3119 35/01/3119 016دورة رقم 

 9 المعهد 39/01/3119 38/01/3119 017دورة رقم 

 09 المعهد 03/00/3119 00/00/3119 018دورة رقم 

 33 المعهد 35/00/3119 35/00/3119 019دورة رقم 

 09 المعهد 01/03/3119 19/03/3119 001دورة رقم 

 7 المعهد 07/03/3119 06/03/3119 000دورة رقم 

 05 المعهد 04/10/3101 02/10/3101 003دورة رقم 

 01 المعهد 38/10/3101 37/10/3101 002دورة رقم 

 06 المعهد 00/13/3101 01/13/3101 004دورة رقم 

 31 المعهد 34/13/3101 32/13/3101 005دورة رقم 

 6 المعهد 13/12/3101 13/12/3101 006دورة رقم 

 02 المعهد 00/12/3101 01/12/3101 007دورة رقم 

 02 المعهد 35/12/3101 34/12/3101 008دورة رقم 

 06 المعهد 18/14/3101 17/14/3101 009دورة رقم 

 00 المعهد 33/14/3101 30/14/3101 031دورة رقم 

 03 المعهد 16/15/3101 15/15/3101 030رقم دورة 

 31 المعهد 19/15/3101 19/15/3101 033دورة رقم 

 08 المعهد 31/15/3101 09/15/3101 032دورة رقم 

 07 المعهد 12/16/3101 13/16/3101 034دورة رقم 

 01 المعهد 18/16/3101 18/16/3101 035دورة رقم 

 04 المعهد 07/16/3101 06/16/3101 036دورة رقم 

 02 المعهد 10/17/3101 21/16/3101 037دورة رقم 

 8 المعهد 16/17/3101 16/17/3101 038دورة رقم 

 07 المعهد 05/17/3101 04/17/3101 039دورة رقم 

 01 المعهد 39/17/3101 38/17/3101 021دورة رقم 

 30 المعهد 03/18/3101 00/18/3101 020دورة رقم 

 04 المعهد 36/18/3101 35/18/3101 023دورة رقم 

 02 المعهد 18/19/3101 17/19/3101 022دورة رقم 

 6 المعهد 06/19/3101 06/19/3101 024دورة رقم 

 08 المعهد 32/19/3101 33/19/3101 025دورة رقم 

 08 المعهد 36/19/3101 36/19/3101 026دورة رقم 
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 دول أخرى مكان االنعقاد إلى  من  الـــــــدورة

 06 هدالمع 17/01/3101 16/01/3101 027دورة رقم 

 6 المعهد 03/01/3101 03/01/3101 028دورة رقم 

 00 المعهد 30/01/3101 31/01/3101 029دورة رقم 

 00 المعهد 14/00/3101 12/00/3101 041دورة رقم 

 09 المعهد 35/00/3101 34/00/3101 040دورة رقم 

 8 المعهد 13/03/3101 13/03/3101 043دورة رقم 

 03 المعهد 19/03/3101 18/03/3101 042دورة رقم 

 06 المعهد 06/03/3101 05/03/3101 044دورة رقم 

 09 المعهد 02/10/3100 03/10/3100 045دورة رقم 

 30 المعهد 37/10/3100 36/10/3100 046دورة رقم 

 9 المعهد 01/13/3100 19/13/3100 047دورة رقم 

 6 المعهد 04/13/3100 04/13/3100 048دورة رقم 

 01 المعهد 34/13/3100 32/13/3100 049ة رقم دور

 04 المعهد 01/12/3100 19/12/3100 051دورة رقم 

 6 المعهد 05/12/3100 05/12/3100 050دورة رقم 

 00 المعهد 34/12/3100 32/12/3100 053دورة رقم 

 31 المعهد 17/14/3100 16/14/3100 052دورة رقم 

 33 المعهد 01/14/3100 01/14/3100 054دورة رقم 

 08 المعهد 30/14/3100 31/14/3100 055دورة رقم 

 08 المعهد 15/15/3100 14/15/3100 056دورة رقم 

 08 المعهد 09/15/3100 08/15/3100 057دورة رقم 

 31 المعهد 13/16/3100 10/16/3100 058دورة رقم 

 31 المعهد 06/16/3100 05/16/3100 059دورة رقم 

 07 المعهد 21/16/3100 39/16/3100 061دورة رقم 

 7 المعهد 15/17/3100 15/17/3100 060دورة رقم 

 31 المعهد 04/17/3100 02/17/3100 063دورة رقم 

 05 المعهد 38/17/3100 37/17/3100 062دورة رقم 

 06 المعهد 00/18/3100 01/18/3100 064دورة رقم 

 06 معهدال 35/18/3100 34/18/3100 065دورة رقم 

 2651       المجموع

 
 Protective Security) المتحدة اومم لموظفي اومنية الحماية دورة .ب

Details).   19وكان عدد المشاركين  2002ولغاية  2005دورات منذ عام  1تم عقد 
 .مشاركًا من موظفي األمم المتحدة المدنيين من دولة فيجي وجمهورية أوكرانيا

 .أسابيع 5  :الدورة مدة
 . منية لموظفي األمم المتحدةالمشاركين على عمليات الحماية األتدريب وتأهيل  :الهدف

 .اللغة اإلنجليزية :لغة التدريس



 

 

             
 3102معهد تدريب عمليات السالم، موسوعة األمور التدريبية، الطبعة األولى،  -القوات المسلحة األردنية 

- 24 - 
 

 الـــــــدورة
 التاريخ

 مالحظات دول أخرى نعقادمكان االا 
 إلى  من 

 فيجي 05 المعهد 17/16/3115 13/15/3115 0/دورة رقم 

 فيجي 03 المعهد 33/13/3117 12/13/3117 3/دورة رقم 

 فيجي 03 المعهد 31/12/3117 10/12/3117 2/دورة رقم 

 اوكرانيا 9 المعهد 02/14/3117 33/12/3117 4/دورة رقم 

   18       المجموع

 
 

يتم عقد العديد من الندوات وورش العمل في المعهد وذلك إلثراء العملية   .الندوات التدريبية .41
براز دور المعهد في المنطقة والعالمالتدريبي  .ة من جهة وا 

 .2001الصديق عام  بريطانيبالتعاون مع الجانب ال إدارة وأمن الحدود .أ
بالتعاون مع الجانب األمريكي إدارة الحدود والجوانب القانونية في مكافحة اإلرهاب  .ب

 .2005الصديق عام 
/ اللجنتة الدوليتة للصتليب األحمتر مكتتب بالتعاون مع مدربي القانون الدولي اإلنساني .ج

 .2001و  2001عمان عام 
عتتتتتتتام  حلفالنتتتتتتتاتوالستتتتتتتالم بالتعتتتتتتتاون معقانونالعملياتوالقانونالدولياإلنسانيوقانوندعمعمليات .د

2009. 
الستتتتالم بالتعتتتتاون متتتتتع الجانتتتتب اإليطتتتتالي الصتتتتتديقعام ورشةعملتطويرمناهجدوراتعمليات .هت

2009. 
 .2001طرة بالتعاون مع الجانب األمريكي الصديق عام التعامل مع المواد الخ .و
طيط للعمليات المشتركة بالتعاون مع الجانب األمريكي القيادة والسيطرة والتخ .ز

 .2040الصديق عام 
أفغانستان بالتعاون مع الجانب األمريكي / ندوة الدروس المستفادة لقوات الواجب .ح

 .2040الصديقعام 
تمرين األسد المتأهب بالتعاون مع الجانب األمريكي / ميةندوة العمليات اإلعال .ط

 .2044الصديق عام 
تمرين األسد المتأهب / ندوة الهجوم الكيماوي والبيولوجي واإلشعاعي والنووي .ي

 .2044بالتعاون مع الجانب األمريكي الصديق عام 
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 .ندوة الدروس المستفادة للمراقبين العسكريين، المعهد .ك
 .رات السابقة لقوات حفظ السالمندوة الخب .ل
 

يقوم المعهد بإعطاء محاضرات مختلفة على الصعيدين المحلي والدولي تتعلق   .المحاضرات .20
 .بعمليات السالم والوعي الحضاري وقانون النزاعات المسلحة

 .2002عام  المفاهيم المعاصرة لعمليات السالم، ايطاليا .أ
 .2001عام  القوات المسلحة األردنية، لندنالتحديات الراهنة التي تواجه  .ب
 .2001عام  الوعي الحضاري، اليونان .ج
 2001عام  المفاهيم المعاصرة لعمليات السالم، كلية الدفاع الوطني الملكية األردنية .د
 .2040و 
عام المشاركة األردنية في عمليات السالم، المركز الدولي لدراسات األمن، عمان  .هت

 .2040و  2001
 .2044و  2040عام  عمان –الوعي الحضاري، المنظمة الدولية للهجرة  .و
 .قانون النزاعات المسلحة واتفاقيات جنيف، وحدات القوات المسلحة األردنية .ز

 
.الدورات المستضافة.24

 .2003عام  المصطلحات العسكرية، حلف الناتو .أ
 .2001عام  المساعدات التدريبية لألمم المتحدة .ب
 .2001عام التعاون المدني العسكري، حلف الناتو  .ج
 .2001عام التعامل مع وسائل اإلعالم، حلف الناتو  .د
 .2002عام أنظمة المعلومات واالتصال، حلف الناتو  .هت
 .2044و  2040عام إدارة الموارد الدفاعية، أمريكا  .و
 .2040عام المساعدات األمنية األمريكية / المشتريات الدفاعية .ز
 .2040المسعفين التعبويينعام  .ح

 
 


