التواريخ املهمة في مادة الثقافة العامة املستوى الول
الحدث
المدرسة السكبيتكية
انتقلت السيادة في مكة إلى قبيلة قريش
عقد حلف الفضول في دار عبدهللا بن جدعان
ظهرت حركة لدراسة العالم الطبيعي بمعزل عن
الدين (العلمانية).
الثورة العربية الكبرى
الشريف الحسين بويع ملكا على العرب
امتدت الحكومة العربية في سوريا
انتهى حكم الملك فيصل االول على سوريا ومعركة
ميسلون
إنهاء األنتداب واستقالل العراق ودخوله عصبة
األمم
تولى الملك عبدهللا الثاني الحكم
تولي المير حسين بن عبدهللا والية العهد
تأسس إمارة شرق األردن
أول حكومة في إمارة شرق األردن
أول إنتخابات وأول مجلس تشريعي في األردن
أول دستور في األردن وأول مجلس أمة
أول محطة تلفزيونية في الشرق األوسط في عهد
الملك فيصل الثاني في بغداد
تعريب قيادة الجيش العربي
العدوان الثالثي من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل
على مصر
اإلعمار الهاشمي األول للمسجد األقصى
اإلعمار الهاشمي الثاني للمسجد األقصى
إرسال منبر صالح الدين إلى القدس
إحراق المسجد األقصى
استقالل المملكة األردنية الهاشمية
الوحدة بين الضفتين
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التواريخ املهمة في مادة الثقافة العامة املستوى الول
مشروع المملكة المتحدة (األردن وفلسطين) في
عهد الملك حسين
قرار فك اإلرتباط القانوني واإلداري بين الضفتين
تحقيق الوحدة بين األردن والعراق (اإلتحاد
العربي الهاشمي)
مجلس التعاون العربي (األردن والعراق ومصر
واليمن)
استشهاد الحسين بن علي -رضي هللا عنه  -في
كربالء
استشهاد زيد بن علي بن الحسين بن علي
استشهاد محمد بن عبدهللا النفس الزكية وأخية
إبراهيم
حكم األشراف الهاشميين الذي بنحدر منه الملك
عبدهللا الثاني مكة المكرمة
إرسال منبر صالح الدين إلى المسجد األقصى
صدور رسالة عمان
عقد مؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي في عمان
عقد مؤتمر الشخصيات الدينية والسياسية في
أوروبا في مدينة اسطنبول
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في /27رمضان 1415/يعني  /17تشرين
ثاني2004/
/4حزيران2006/
/2-1تموز2006/

(مع أمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح)

*عبيده الجبالي
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