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الشريف الحسين و الملك (1951-1922)األولاإلعمار
المؤسس

تبرع الشريف 
( 38)الحسين بمبلغ 

الف دينار ذهبي 
إلعمار المسجد 
األقصى المبارك، 

الف دينار ( 25)و
ذهبي إلعمار 
ينالمساجد في فلسط

امة ترميم كنيسة القي
م بعد 1949عام 

أن شب بها حريق 
كاد ان يدمرها 

وشارك في إخماده 
الملك عبد هللا األول

.شخصيا

ترميم المسجد 
األقصى بعد 

تعرضه ألضرار 
كبيرة في حرب 

1948

إعمار المسجد 
األقصى 
المبارك 
وترميمه

الملك الحسين ( 1964–1953)الثانياإلعمار

تبديل قبة مسجد قبة 
الصخرة بقبة من 
األلمنيوم المذهب

ترميم مبنى الجامع 
القبلي وآبار وسيل 
وقباب ومصاطب 

ومحاريب في ساحة 
.الحرم 

تشكيل لجنة اإلعمار 
م 1953الهاشمي عامي 

.م 1954و 

الملك الحسين( 1994-1992)الثالثاإلعمار

اجراء ترميمات في ساحة 
من الحرم القدسي الشريف تض
ترميم قبة السلسلة ، 

والمتحف اإلسالمي ، ومبنى
.باب الرحمة

تصفيح قبة مسجد قبة 
( 5000)الصخرة بحوالي 

صفيحة ذهبية

الملك الحسين( 1999–1994)الرابعاإلعمار

صيانة لمرافق المسجد 
األقصى المبارك كافة 
س،ومباني األوقاف في القد

إعادة صنع منبر صالح 
الدين الذي دمر في حريق 

.م1969

الملك عبدهللا ( مستمر–م 1999)الخامساإلعمار
الثاني

لة تأسيس كرسي جال
ي الملك عبد هللا الثان

ابن الحسين المعظم
لدراسة فكر اإلمام 
د الغزالي في المسج
األقصى وجامعة 

.القدس

الصندوق الهاشمي 
إلعمار المسجد 

ا األقصى ليكون ذراع
ماليا لدعم مشاريع 
اإلعمار الهاشمي ، 
وموظفي أوقاف 
القدس ، وصمود 

المقدسيين 

اصدار دليل 
ى  المسجد األقص
والتعريف 
الديني  

والتاريخي 
د الثابت للمسج

األقصى

مضاعفة عدد 
موظفي أوقاف 
القدس وحراس 

ى المسجد األقص
المبارك وزيادة 

.رواتبهم

اإلعمار الهاشمي الطارئ :  نتيجة لألضرار الكبيرة التي لحقت 

بالجامع القبلي إثر الحريق الذي أضرمه يهودي متطرف بالتواطؤ 

 م.1969مع سلطات اإلحتالل االسرائيلية في المسجد األقصى عام 

 

 اإلعمار الهاشمي للمقدساتالدرس :            سلسة الخرائط الذهنية في تاريخ األردن د : اياد سالم                 اعدا

تذكر عزيز الطالب 

بأن القدس كانت 

عربية ومازالت 

 ..وستبقى 


