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  ظھور الديموقراطیة في الیونان

  المرحلة االولى من تطور الحیاة النیابیة  1946 – 1928

تألیف لجنة ممثلة لكافة المناطق لوضع قانون المجلس  -  1923
  وانجزت اعمالھا في نفس العام, النیااابي 

  تشكیل لجنة لوضع الئحة القانون االساسي -

  توقیع المعاھدة االردنیة البريطانیة -  1928

  صدور قانون االنتخاب -

  المرحلة الثانیة من تطور الحیاة النیابیة   -  1950 – 1947

   مجلس االمة االول -

   المرحلة الثالثة من تطور الحیاة النیابیة   1974 – 1950

   اغتیال الملك عبد اهللا بن الحسین االول-  1951
  لى الملك طالل انتقال العرش ا-

   انتقال العرش الى الملك حسین-  1952

   صدور الدستور االردني-

  صدور قانون االحزاب  1955

  اقرار وحدة الضفتین  1950

  حظر النشاط الحزبي في االردن  1957

  المرحلة الرابعة من تطور الحیاة النیابیة  1974-1984

   حل مجلس االمة التاسع-  1974

الذي اعتبر منظمة )) ط قمة الربا(( قرار  -
  التحرير الممثل الوحید للشعب الفلسطیني

   تشكیل مجلس وطني استشاري-  1978

 الى غاية االن او اشي زي – 1984
  ھیك 

  المرحلة الخامسة



  قرار فك االرتباط   1988

تم فیه رفض معاھدة كامب , مؤتمر قمة بغداد   1979
 ديفد ومقاطعة مصر وتعلیق عضويتھا بالجامعة

  العربیة

   محادثات مدريد-  1991

   المیثاق الوطني االردني -

  بدأ انكماش االقتصاد االردني  1982

  )ھبة نیسان ( بداية االضطرابات الشعبیة في معان   1989

  حل المجلس الوطني االستشاري  1984

  173انظر الكتاب ص (  مجالس نیابیة 4تشكل   2003 - 1989

   مقاعد 6ة ب تشكیل الكوتا النسائی  2003

  ))1957معمول بھا منذ ((  الغاء االحكام العرفیة -   1992
 1967 حاطین 174بالكتاب ص .. مالحظة صغنوطة ھنا ..

وبعد البحث ع النت وجدت انو  .. 1957 180وصفحة 
  لكن لالمانة العلمیة ,  1957

  32 صدور قانون االحزاب رقم - 

  قانون مقاومة الشیوعیة  1955

  المرحلة االولى لالحزاب  1946 – 1921

  المرحلة الثانیة لالحزاب  1957 – 1946

  المرحلة الثالثة لالحزاب   الى االن– 1992

  ) ايام 6حرب ال ( حرب حزيران   1967

  معركة الكرامة  1968



   مؤتمر القمة العربي االول-  1964

   عقد المجلس الوطني الفلسطیني بالقدس-

  

  مشروع المملكة المتحدة  1972

   اعالن قرار فك االرتباط-  1988

   عقد مؤتمر وزراء خارجیة الدول االسالمیة-

معاھدة ( معاھدة السالم االردنیة االسرائیلیة   1994
  )وادي عربة 

  االعمار الشامل لمبنى قبة الصخرة  1964 – 1954

  ) انتھت اعمال الصیانة 1987( حرق المسجد االقصى   1969

  ة على اي عمل ارھابياقرار عقوبات مشدد  2001

   %7.1:  بداية الستینیات -  نسبة البطالة 

- 1967 :   20%   

- 1973 – 1981   : 1.6 % - 3.9%   

  )بسبب االزمة االقتصادية   ( 5 5.2 : 1983 -

- 1987 : 14.8%   

  ) بسبب حرب الخلیج  % ( 18.7 : 1993 -

 313.5اقل من  %  (30وصلت نسبة الذين تحت خطر الفقر الى   2002
  )دينار 

  االستراتیجیة الوطنیة للسكان  2000-2020

  مؤتمر الرباط لتنظیم االسرة  1971

  االستراتیجیة الوطنیة للمرأة  1993

  مؤتمر وطني للطفولة  1992

  المؤتمر العربي الثاني  2001



  خطة عربیة للطفولة  2015 -2004

  خطة اردنیة للطفولة  2013 – 2004

  االستراتیجیة الوطنیة للطفولة المبكرة  2000

  الخطة الوطنیة للطفولة المبكرة  2007 -2003

  االستراتیجة الوطنیة للقضاء على عمل االطفال  2003

  االستراتیجیة الوطنیة للشباب  2005-2009

 ( ERFKE( مشروع تطوير التعلیم من اجل اقتصاد المعرفة   2003-2008

 اصبح نادي الشباب 1946في .. تأسیس نادي الھومنتن   1936
  الرياضي

  نادي السلط   1952

  نادي الجزيرة  1964

 اصبحت وزارة الثقافة 1976في (  دائرة الثقافة والفنون -  1966
  ) والشباب 

  ) افكااار (  اول مجلة ثقافیة -
   المعھد الموسیقي-

  

  لتلفزيونياول نظام لنشر االنتاج ا  1969

  اول فرقة مسرحیة حكومیة  1977 – 1965

  انشاء قصر الثقافة في مدينة الحسین  1968

  جمعیة الكتاب االردنیة  1967

  رابطة الكتاب االردنیین  1974



  المكتبة الوطنیة  1975

  مجمع اللغة العربیة  1976

  قانون حماية المؤلف  1992

  متحف الحیاة السیاسیة  1994

  صمة للثقافةعمان عاا  2002

  المؤتمر الوطني الثقافي  2004
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  رسالة عمان

  وزارة االعالم  1964

  )اقدم دائرة ( بدء دائرة المطبوعات عملھا   1946

  الحق يعلو.. اول صحیفة اردنیة   1920

 اصبحت الجريدة الرسمیة 1926في (  صحیفة الشرق العربي -  1923
وبعد االستقالل سمیت الجريدة , كومة شرق االردن لح

  ) الرسمیة للمملكة االردنیة الھاشمیة 

   صحیفة صدى العرب -  1927

   صحیفة االردن-

  صحیفة الجزيرة  1935

  صحیفة الجھاد  1947

  دمج صحیفتي المنار وفلسطین لتظھر صحیفة الدستور  1967

  الرأي  1971



  صحیفة االخبار  1975

  ة الشعبصحیف  1976

  صحیفة االسواق  1993

  صحیفة العرب الیوم  1997

  انشاء وكالة بترا  1969

  بدأ االذاعة االردنیة بثھا  1948

  انشاء محطة اذاعة عمان في جبل الحسین  1956

  انشاء مبنى االذاعة ام الحیران  1959

 ساعات زادوھا ل 4( بدأ التلفزيون االردني بثه   1968
  !! ) يا للكرم  .. 5

  بدأ البث بااللوان   1973

..  P:دمج مؤسسة التلفزيون مع االذاعة في مؤسسة االطفاء   1985
  ^_^في مؤسسة االذاعة والتلفزيون , طبعا بمزح 

  قانون الدفاع  1935

  قانون االحزاب السیاسیة  1992

  قانون المطبوعات والنشر  1993

  )رؤية ملكیة ( وثیقة االعالم االردني    2003

  


