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 م ؟   1928من بنود المعاهدة البرطانية عام  2اذكر  4س

 يتولى األمير عبد هللا بن الحسين التشريع واإلدارة.  .1

 تعيين حدود إمارة شرق االردن. 

 وضع قانون أساسي (دستور) إلمارة شرق األردن يساهم في قيام حياة سياسية ديمقراطية في البالد. 

 حكومة بتقديم مساعدة مالية إلمارة شرق األردن. تتعهد ال

  

 
 



  


