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 دمة موضوع تعبير عن عيد الجلوس الملكي االردني مق

اِشميَّة التي تهدف إلى تَعزيز االنتَِماء الوطني، وإضفاء شعور  يُعتبَر عيدَ الُجلوس الَملكّي األردنّي للّسنَة الثَاِلثَة والِعشرين هو أَحد االحتفاالت الَوطنيَّة في الَمملََكة األردنيّة اله

الحديث للمملكة، فهو يعتبر تحّول كبير ونهضة شاملة   ميثاق وفاء وعطاء يوشح محطة مضيئة بالتاريخ د األدرنيين عهد الوالء للقيادة الهاشميّة فيالبهجة لدى الناس، حيث يجد

 .العالم، وأصبح مناًرة للعلم بمختلف مجاالتهفي كافَّة المجاالت، حيث يعتبر األردن اليوم بلدٌ يُشار إليه بالبنان فهو من الدول التي قطعت أشواًطا كثيرة ومتسارعة بين دول 

 موضوع تعبير عن عيد الجلوس الملكي االردني

ى الوطن وفي  ن العرش اقترن بالعديد من اإلنجازات الغاليَة َعليُعدُّ عيدَ الُجلوس الملكّي األردُنّي أجَمل ُمناسبَة تخص الدولة األردنيّة، فمنذ أّن تولّى الَمِلك عبدهللُا الثّاني ابن الُحسي

بقيادة جاللة الملك عبدهللا الثاني وأصبج نموذًجا ُمختلف الَمجاالت العلميّة، والطبيّة، والسياسيّة، واالقتصاديّة، حيث له تأثير كبير وفعًال على تاريخ المملكة، فقد ُشكَّل األردن 

از عملية اإلصالح الشامل، باإلضافة إلى تعزيز المواطنة الفاعلة، وترسيخ مبادئ الديمقراطية للدولة القوية الراسخة، حيث أنها تتبع خطط علمية وعملية يتم من خاللها إنج

 .والحرية، والمحافظة على حقوق اإلنسان

 عيد الجلوس الملكي االردني 

حيث تصادف هذه الذكرى اليوم التاسع من شهر حزيران / يونيو من كل يُعتبَر عيدَ الُجلوس الملكّي األدرنّي بأنّه أََحد أَهّم الُمناسبات الوطنيّة التي يحتفل بها الشعب األدرني، 

، فمنذ أْن توللى  -رحمه هللا-، وذلك بعد وفاة المغفور له الملك حسين بن طالل 1999عام، وهو يتمثل بجلوس الملك عبدهللُا الثّاني على عرش الَمملََكة األردنيّة الهاشميّة منذ عام 

فة إلى دعم  هوده إلنشاء مؤسسات الدولة، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإرساء أسس العالقات المتينة مع الدول العربية واإلسالمية، باإلضاجاللة الملك العرش كّرَس ج

 .[1]عملية السالم العالمية، كما واصل جاللته توطيد أواصر األخوة مع الدول العربية بما يحقق الخير للشعب األردني



 الملك عبد هللا الثاني بن الحسين 

، فهو يعدّ أول أبناء الملك 1999ين بن طالل في عام يُعَرف عبدُ هللا الثّاني بن الحسين بن طالل بأنه َمِلك الَمملكة األردنيّة الهاشميّة، حيث تولى الُحكم بعد وفاة والده الملك الحس

م، وبدأ تعليمه في عّمان ثم أكمل تعليمه في جامعة جورج تاون، حيث حصل على شهادة الماجستير  1962يناير لعام  30حيث وِلدَ في  حسين بن طالل من األميرة منى الحسين،

حة، ثم تولى قيادة القوات م كضابط تدريب في القوات المسل 1980في العالقات الخارجية، ثم أكمل دراسته في جامعة أكسفورد، كما بدأ الملك عبدهللا الثاني حياته العسكرية عام 

 .[2]الخاصة، وبعد ذلك ترقى إلى رتبة لواء وتنقل بين عدد من المناصب داخل الجيش



 



 أجمل قصيدة عن العلم االردني قصيرة في يوم : شاهد أيًضا

 إنجازات ملك األردن منذ اعتالء العرش 

مملكة األدرنية ميًّا ودوليًّا بقيادته الفعالة التي ساهمت في الحفاظ على استقرار األردن عبر العصور، كما يُعرف بأنه له دوًرا كبيًرا في تاريخ اليُعرف الملك عبدهللا محليًّا وإقلي

 :[1]الهاشمية ومن أبرز إنجازات الملك عبد هللا الثاني منذ توليه العرش ما يلي

 .الفاعلة، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحرية، والمحافظة على حقوق اإلنسان تعزيز المواطنة  •
 .اط االهتمام بالقوات المسحلة األدرنية، حيث شهدت تطور فعًال من خالل ابتكار أحدث األساليب العسكرية، والحفاظ على دقة التدريب واالنضب  •
 .والصديقة، ودعم مسيرة السالم العالمي وتعزيزهاإرساء أسس العالقات المتينة مع الدول العربية واإلسالمية   •
 .االهتمام بالمقدسات اإلسالمّية والمسيحية في القدس، والمحافظة على عروبة القدس وهويتها •
 .ة الفسادإنشاء مؤسسات ديمقراطية ساهمت في تعزيز سيادة القانون وتطبيق العدالة، حيث كان من أبرزها المحكمة الدستورية، وهيئة النزاهة ومكافح  •
 .إشراك المواطنين في عملية صنع القرار، عبر إقرار حزمة من القوانين والتشريعات اإلصالحية •
 .التطوير الصناعي والتكنولوجيتطوراً كبيراً في مجال التنمية االقتصادية، تَمثَّل في انتقال األردن لمرحلة تحرير التجارة واقتصاد السوق، وزيادة حجم االستثمار و •

 إذاعة مدرسية عن يوم االستقالل االردني : شاهد أيًضا

 مناسبات وطنية أردنية أخرى

 :[3]تيالمناسبات على النحو اآلهناك العديد من الُمناسبَات واألعيَاد التي يَحتِفل بها الشَّعب األردنّي غير عيد الُجلُوس الملكّي األدرنّي، حيث تتمثل أبرز هذه 

 تاريخ المناسبة  اسم المناسبة 

 .يناير / كانون الثاني 30 عبد هللا الثاني  ذكرى ميالد الملك 

 .مارس / آذار 1 تعريب الجيش 

 .مارس / آذار 21 يوم الكرامة 

 .فبراير / شباط 7 يوم الوفاء والبيعة

 .فبراير / شباط 15 يوم الوفاء للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين 

 .مايو / أيار 25 عيد االستقالل األردني
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 .يونيو /حزيران 6 ذكرى جلوس جاللة الملك عبد هللا الثاني 

 .يونيو / حزيران 10 الثورة العربية الكبرى  يوم

 .يونيو / حزيران 10 يوم الجيش 

 .نوفمبر/ تشرين الثاني 14 ك الحسين بن طالل المل ذكرى ميالد

 2022متى يصادف يوم العلم األردني : شاهد أيًضا

 خاتمة موضوع تعبير عن عيد الجلوس الملكي االردني 

للوصول إلى ما هي عليه اآلن، فقد طرحنا بين أيديكم موضوع تعبير شاماًل حول عيد الجلوس الملكي األردني، فقد تناولنا   نجازاتشهدت المملكة األردنية الهاشمية العديد من اإل

لشعب األردني، فقد أصبح الشعب األردني يرون األردن يطاول عنان السماء في قوته وإنجازه وحفاظه على هيبته وسط  في البحث أبرز المعلومات حول عيد الجلوس وأهميته ل

ا في  اسة هاشمية قوية، لنختم أخيرً عالٍم مليء بالصراعات، كما وضحنا بعض من المعلومات حول الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين وأبرز إنجازاته، فقد أنشئت دولة عظيمة برئ

 .الحديث حول أشهر المناسبات الوطنية في األردن
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