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 التاريخ الحوادث / المناسبة
م7770 ولد الملك عبدالله االول  

م7047 انقالب االتحادين االتراك على السلطان العثماني  

م7040 ولد الملك طالل بن عبدالله  

 7071 انطلق الثورة العربية الكبرى
/ انعقاد مؤتمر قم في اربد وصول االمير إلى مدينة معان    / انهيار الحكومة العربية الفيصلية في سوريا    7004 

/ وقيام أول حكومة في شرق األردنتشكيل إمارة  شرق االردن  7007 
م7001 اطالق اسم الجيش العربي على جيش االمارة / الغاء قوة االمن والحاقها بالقوة السيارة  

م7000 إعالن االتراك انتهاء الخالفة العثمانية  

معرض زراعي صناعي في عمانإقامة اول  م7001   

 7007 توقيع المعاهدة االردنية البريطانية / وعقد المؤتمر الوطني االول
 7000 إنشاء اول دائرة للصحة    /  اجتماع الحصن

م7017 توفي الشريف الحسين  

م 7011 ولد الملك الحسين  

 7001 مشروع سوريا الكبرى
 7000 بروتوكول االسكندرية

 7001 جامعة العربية
7001ايار  01 استقالل االردن  

/  عين االمير طالل بن عبدالله وليا للعهد / قرار التقسيم  7007م  /   الغاء القانون االساسي  الصادر عام 7007صدور دستور 

"777رقم"   
7007 

اريحاحرب النكبة  / مؤتمر   7007 

م7000 إعادة ترميم كنيسة القيمة بعد حرقها  

 7014 وحدة الضفتين    /  تأسيس أول وزارة للصحة
 7017 أستشهاد الملك عبدالله األول  / توقيع اتفاقية الدفاع العربي المشترك " الضمان الجماعي"

م7010 صدور دستور  / إنشاء ديوان المحاسبة  
سلطاته الدستوريةتسلم الملك الحسين   7011 
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 7010 االعمار الهاشمي الثاني / تشكيل لجنة إعمار المسجد االقصى

الخامسن الجيش  / تشكيل الدفاع المدني / انتخاب المجلس اليابي تعريب قيادة الجيش / انفصال االمن العام ع  0117  
 7017 إنهاء المعاهد االردنية البريطانية

/ اصبح جهاز االمن العام تابع لوزارة الداخلية  االتحاد العربي الهاشمي  م7017   
م 7010 ميالد جاللة الملك عبدالله الثاني  

م7010 تأسيس دائرة المخابرات العامة  

م7011 تأسيس دائرة الثقافة والفنون  

/ انتخاب اخر مجلس نيلبي يجمع بين الضفتين   حرب حزيران " النكسة " م7017   

م7017اذار /  0ا حرب الكرامة  

 7010 حرق المسجد االقصى

مؤتمر دافوس في سويسراعقد /   تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس م7077   

/ طرح مشروع االتحاد الوطني االردني  توفي الملك طالل  / مشروع المملكة المتحدة االردن وفلسطين م 7070   
ماركا العسكري ، ومدينة الحسين الطبية (/ إنشاء مستشفى ) موتمر جنيف عقد حرب رمضان تشرين  /  م7071   

م7077 تشكيل المجلس الوطني االستشاري  

 7070 تقلد المراة أول منصب وزاري " وزارة التنمية االجتماعية "

 7077 مجلس التعاون الخليجي
/ إنشاء مركز الملكة علياء ألمراض القلب اجتياح اسرائيل لبنان م7070   

/ إنشاء معهد االطراف الصناعية في ماركا حل المجلس الوطني االستشاري  م7070   

م7077 فك االرتباط مع الضفة الغربية  

(77اتحاد مجلس التعاون العربي /  االتحاد المغاربي / أصبح الملك عبدالله الثاني قائد كتيبة )  م7070   
م7004 حرب الخليج الثانية  

مدريد الميثاق الوطني / مؤتمر م7007   
/ تأسيس اللجنة الوطنية االردنية لشؤون المراة صدور قانون االحزاب   7000 

م7001 أول مشاركة نسائية للمراة في البرلمان االردني  

م7000 أصبح الملك عبدالله الثاني قائد للقوات الخاصة  

/ أول مشاركة للمراة في المجالس البلدية صدور قانون تشجيع االستثمار  م7001   
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/ إنشاء إدارة حماية االسرة ( 71اخر مجلس نيابي  منتخب في عهد الملك الحسين رقمه )   7007 

م7007 الحاق كلية االميرة منى بجامعة مؤته  

/ تأسيس مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير تسلم الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية  / وفاة الملك الحسين   7000 
م0447 تشكيل المجلس االعلى للشباب  

م0440 إعالن عمان عاصمة للثقافة العربية  

/ إنشاء الهيئة الملكية لالفالم/ تأسيس الصندوق الهاشمي للتنمية البادية أجريت انتخاب المجلس النيابي الرابع عشر  م0441   

انعقاد موتمر وسطية االسالم في عمان /  رسالة عمان هـ "7001م   "  0440   

ملي لتيار الوسطية  في االردن " عمان "مؤتمر الدور العانعقاد  م0441   

/ تأسيس  / أجريت انتخاب المجلس النيابي الخامس عشر/ تركيب منبر صالح الدين تشكيل الصندوق الهاشمي العمار االقصى 
 المجلس االعلى لشؤون االسختص المعوقين / إطالق مهرجان القراءة للجميع

م7044  

م0447 تشكيل قوات الدرك  

م 0440 عين االمير الحسين ين عبدالله وليا للعهد  
م0477 إنشاء المحكمة الدستورية  / حدوث االزمة السورية  

م0470 تأسست هيئة المستقلة لالنتخاب  

/ أجريت انتخاب المجلس النيابي السايع عشرتوقيع اتفاقية الوصاية الهاشمية مع محمود عباس  م 0471   

/ تأسيس هيئة االستثمار االردنية حصول االردن على عضوية غير دائمة للمرة الثالثة في مجلس االمن  م0470   

م0471 صدور إعالن عمان  / صدور قانون الالمركزية  
م0471 إطالق مشروع ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة  

  

  
  

 

 


