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 كرونولوجيا األحداث التاريخية وفق التسلسل الزمني وحسب الوحدات التعلمية للسنة
 الثالثة جميع الشعب

 م 1989  1945 تطور العالم مابين : الوحدة التعلمية األولى

 ) الثنائية القطبية ( بروز الصراع وتشكل العالم : الوضعية التعلمية األولى
 الحدث  التاريخ

 م 1941 أوت 14 نيا و الواليات املتحدة األمريكية ميثاق األطلسي بني بريطا
 2425 م 1917 أكتوبر قيام وجناح الثورة البلشفية يف روسيا

 0411 م 1945 فيفري بريطانيا + س . إ + أ . مؤمتر يالطا بني الوم
 م 1945 جويلية 16 ) القنبلة الذرية ( أ السالح الذري . م . اكتشاف الو

 26 /جوان/ م1945 املصادقة على ميثاق األمم املتحدة
 م 1945 أوت 02 - جويلية 17 أقر تقسيم أملانيا ) أ . م . و - س . إ - بريطانيا ( مؤمتر بوتسدام

 م 1945 جويلية 22 تأسيس صندوق النقد الدويل
 م 1945 أوت 09 - 06 تفجري قنبلتني نوويتني على هريوشيما وناكازاكي يف اليابان

/ م1945 تأسيس هيئة األمم املتحدة أكتوبر /24 
 1946 مارس 05 صطلح الستار احلديدي من طرف الربيطاين تشرشل تسمية م

 12 م 1947 مارس مشروع هاري ترومان / مبدأ
 1947 جوان 05 مشروع جورج مارشال

 26 م 1947 جويلية (C.A.I)تأسيس وكالة املخابرات املركزية األمريكية
 22 م 1947 سبتمرب مبدأ جدانوف

 06 م 1947 أكتوبر إنشاء مكتب الكومنفورم
 28 م 1948 جوان انسحاب يوغوسالفيا من الكومنفورم

 25 م 1949 جانفي تأسيس منظمة الكوميكون
 04 م 1949 أفريل (NATOOTAN) ( ) تأسيس احللف األطلسي  الناتو

 21 م 1949 سبتمرب تفجري أول قنبلة ذرية سوفياتية
 01 م 1949 أكتوبر لشعبية انتصار الثورة الشيوعية بقيادة ماو تسي تونغ وقيام مجهورية الصني ا

 04 م 1952 نوفمرب أ . م . وصول ايز اور إىل الرئاسة يف الو
 13 م 1954 مارس (K.J.B) تأسيس جلنة أمن الدولة السوفياتية

/ م1954 ) السياتو ( تأسيس حلف جنوب شرق أسيا سبتمرب /08 
 24 م 1955 فيفري تأسيس حلف بغداد
 14/ماي/ م1955 تأسيس حلف وارسو

 05 م 1957 جانفي يز اور مشروع ا

 األزمات الدولية في ظل الصراع بين المعسكرين الشرقي و الغربي : الوضعية التعلمية الثانية
 الحدث  التاريخ

 03 م 1948 جوان بتأسيس حكومة دميقراطية رأمسالية يف بون األملانية ) أ . م . و - فرنسا - بريطانيا ( اجتماع لندن بني
 23 م 1948 جوان حصار برلني الذي فرضه السوفيات

 25 م 1948 جوان إنشاء جسر جوي إىل برلني وفك احلصار عنها
 08 م 1949 ماي تأسيس أملانيا الغربية الرأمسالية االحتادية عاصمتها بون

 12 م 1949 ماي رفع حصار برلني
 07 م 1949 أكتوبر تأسيس أملانيا الدميقراطية الشرقية الشيوعية عاصمتها برلني الشرقية

 25 م 1950 جوان ) ° 38 ( رب الكورية بغزو القسم الشمايل للجنوب واجتياز خط اندالع احل
 اية احلرب الكورية

 صفقة السالح املصرية مع تشيكو سلوفاكيا
 27 م 1953 جويلية
 27 م 1955 سبتمرب

29 م 1956 أكتوبر ) إسرائيل - بريطانيا - فرنسا ( العدوان الثالثي على مصر
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 05 م 1956 نوفمرب ية على مصر بالسالح النووي بضرب عواصم الدول املعتد ) س . إ ( ديد
 23 م 1956 ديسمرب انسحاب فرنسا وبريطانيا من بور سعيد املصرية

 06 م 1957 مارس انسحاب إسرائيل من غزة و سيناء
 27 م 1958 نوفمرب إنذار السوفيات جبعل مدينة برلني مدينة حرة

 20 م 1959 جوان انسحاب الصني من الكومنفورم
 07 م 1962 فيفري أ . م . االقتصادي على كوبا من طرف الو تطبيق احلصار

 14 م 1962 أكتوبر التقاط طائرة التجسس األمريكية للصواريخ النووية السوفياتية يف كوبا
 22 م 1962 أكتوبر أ . م . فرض احلصار العسكري على كوبا من طرف الو

 28 م 1962 أكتوبر قرار سحب السوفيات للصواريخ من كوبا و اية األزمة الكوبية
 20 م 1963 جوان واشنطن - إنشاء اخلط األمحر اهلاتفي بني موسكو

 13 م 1961 أوت إقامة جدار برلني
 27 م 1979 ديسمرب تدخل االحتاد السوفيايت يف أفغانستان

 مساعي االنفراج الدولي : الوضعية التعلمية الثالثة
 الحدث  التاريخ

 م 1953 مارس وفاة زعيم االحتاد السوفيايت جوزيف ستالني 05 
 م 1955 أفريل ) التضامن االفرو أسيوي ( مؤمتر باندونغ 1824 

 م 1955 ماي بأملانيا الغربية االحتادية ) س . إ ( اعرتاف 05 
 م 1956 أفريل حل مكتب الكومنفورم 17 

 م 1955 جويلية ) س . إ - أ . م . الو - بريطانيا - فرنسا ( انعقاد مؤمتر جنييف 2123 
 م 1956 فيفري ي تبين خروتشوف سياسة التعايش السلم 14 

 م 1957 أكتوبر ) سبوتنيك ( أول قمر إصطناعي ) س . إ ( إطالق 04 
 م 1959 مارس 03  فيفري زيارة رئيس الوزراء الربيطاين إىل موسكو 21 

  زيارة خروتشوف إىل واشنطن  م 1959 سبتمبر 1518 
1961 م أول رحلة لغزو الفضاء من طرف يوري غاغارين السوفيايت  21 أفريل

 / 1961 م كة عدم االحنياز ببلغراد تأسيس حر  0601 /سبتمبر
 م 1972 ماي اتفاقية سالت األوىل للحد من األسلحة اإلسرتاتيجية 26 

 م 1973 سبتمبر املؤمتر الرابع حلركة عدم االحنياز باجلزائر 09 05  
 . نا مت فيها حتديد كمية عدد األسلحة و الصواريخ العابرة للقارات اتفاقية سالت الثانية بفيي  م 1979 جوان 18 

 من الثنائية إلى األحادية القطبية : الوضعية التعلمية الرابعة

 الحدث  التاريخ
 م 1989 نوفمبر سقوط جدار برلني 09 

 م 1990 أكتوبر ) أملانيا الشرقية - أملانيا الغربية ( حتقيق الوحدة األملانية بني 03 
  مؤمتر باريس وإعالن  اية احلرب الباردة رمسيا  م 1990 نوفمبر 2119 

 .مؤمتر مالطا بني غورباتشوف وجورج بوش أعلن فيه  اية احلرب الباردة وزوال القطبية الثنائية  م 1989 ديسمبر 0403 
 م 1991 سبتمبر حل احلزب الشيوعي السوفيايت 05 

 م 1991 جانفي إنزال علم االحتاد السوفيايت من مبىن هيئة األمم املتحدة 01 
 م 1991 ان جو حل منظمة الكوميكون 28 

 م 1991 جويلية حل حلف وارسو 01 
 "" " أملا آتا " زوال االحتاد السوفيايت رمسيا وظهور اجلمهوريات املستقلة مبؤمتر  م 1991 ديسمبر 21 

 م 1991 ديسمبر استقالة غورباتشوف من رئاسة االحتاد السوفيايت 25
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v م 1989  1945 الجزائر مابين : الوحدة التعلمية الثانية 

v من تبلور الوعي الوطني و الثورة التحريرية الكبرى : التعلمية األولى الوضعية 

 الحدث  التاريخ
 م 1943 فيفري ) بيان فيفري ( بيان الشعب اجلزائري 1003 

1943 م مشروع إصالحات جاء  ا ديغول يف اجلزائر  12 ديسمبر
 م 1945 مارس إطالق سراح البشري اإلبراهيمي وفرحات عباس 16 

 م 1945 ماي زر أحداث قاملة وسطيف وخراطة مظاهرات وجما 08 
 م 1945 ماي حل حزب أحباب البيان و احلرية 15 

 م 1946 مارس قانون العفو الشامل الذي أصدرته سلطات االستعمار يف اجلزائر على املعتقلني السياسيني اجلزائريني 09 
 م 1946 أفريل تأسيس حزب االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري 17 

 م 1946 جويلية ر التاسع جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني املؤمت 21 
 م 1946 نوفمبر تأسيس حركة انتصار احلريات الدميقراطية بزعامة مصايل احلاج 02 

 م 1947 فيفري 17 تأسيس املنظمة اخلاصة إثر املؤمتر األول بقيادة حممد بلوزداد
1947 م ) القانون اخلاص ( صدور الدستور اخلاص باجلزائر  20 سبتمبر

 م 1948 أفريل انتخابات ا لس اجلزائري 114 
 م 1950 مارس اكتشاف املنظمة اخلاصة 18 

 م 1951 أوت إنشاء اجلبهة اجلزائرية للدفاع عن احلريات واحرتامها 05 
 م 1952 ماي نفي مصايل احلاج إىل برازافيل بالكونغو 14 

 م 1953 أفريل لثاين أزمة حركة انتصار احلريات الدميقراطية يف مؤمترها ا 64 
 CRUA ) تأسيس اللجنة الثورية للوحدة و العمل  م 1954 مارس 23 

 22 اجتماع جمموعة  م 1954 جوان 25 
 م 1954 جويلية أتباع مصايل احلاج حبل اللجنة املركزية "" أورنو ببلجيكا "" مؤمتر 1614 

  مؤمتر أتباع اللجنة املركزية بعزل مصايل احلاج  م 1954 أوت 1513 
 م 1954 أكتوبر بتأسيس حزب جبهة التحرير الوطين وجيش التحرير الوطين ) 06 ( ماع جلنة الستة اجت 23 

 م 1954 أكتوبر حتديد تاريخ اندالع الثورة و إعداد بيان أول نوفمرب 24 
 م 1954 نوفمبر اندالع الثورة التحريرية الكربى 01 

v ر العمل المسلح ورد فعل االستعما : الوضعية التعلمية الثانية 
 الحدث  التاريخ

 حل فرنسا لحزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية  م 1954 نوفمبر 05 
 استشهاد ديدوش مراد  18جانفي1955 م

 تعيين جاك سوستيل حاكما عاما على الجزائر  م 1955 فيفري 01 
 سقوط حكومة منداس فرانس  م 1955 فيفري 05 
 اعتقال مصطفى بن بولعيد  12 فيفري م1955

 بح بيطاط اعتقال را  م 1955 مارس 23 
 إعالن حالة الطوارئ في الجزائر  م 1955 أفريل 03 

 هجومات الشمال القسنطيني بقيادة زيغود يوسف  م 1955 أوت 20 
 حل فرنسا للحزب الشيوعي الجزائري  م 1955 سبتمبر 12 

 ) الصاص ( إنشاء المصالح اإلدارية الخاصة  م 1955 سبتمبر 26 
 الثورة التحاق جمعية العلماء المسلمين ب 1956   م جانفي 07 

 تأسيس حكومة غي مولي  م 1956 فيفري 01 
 تأسيس االتحاد العام للعمال الجزائريين  م 1956 فيفري 24 

 حل حزب االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري وانضمام فرحات عباس إلى الثورة  م 1956 أفريل 22 
 إضراب االتحاد العام للطلبة المسلمين والتحاقهم بالثورة  م 1956 ماي 19 

 انعقاد مؤتمر الصــــومام  م 1956 أوت 20 
 القرصنة الجوية الفرنسية ( اختطاف طائرة قادة الوفد الخارجي للثورة )   م 1956 أكتوبر 22 
 مشروع مخطط فصل الصحراء عن الشمال  10 جانفي1957م

 اجتماع لجنة التنسيق و التنفيذ بالعاصمة 22   م 1957 جانفي
 إليه جبهة التحرير أيام الذي دعت 08 إضراب 28  م 1957 فيفري 04  جانفي
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 استشهاد العربي بن مهيدي  م 1957 مارس 05 
 سقوط حكومة غي مولي  م 1957 ماي 21 

 حادثة قصف ساقية سيدي يوسف على الحدود التونسية الجزائرية  م 1958 فيفري 08 
 إنشاء المناطق المحرمة  م 1958 فيفري 19 

 دعم مؤتمر طنجة للكفاح في الجزائر  م 1958 يل أفر 28 
 تمرد الجيش و الضباط الفرنسيين في الجزائر على الحكومة الفرنسية  م 1958 ماي 13 

 ظهور لجنة اإلنقاذ الفرنسية ودعوتها لعودة ديغول إلى السلطة  م 1958 ماي 25 
 وصول ديغول إلى السلطة وتأسيس الجمهورية الخامسة  م 1958 جوان 01 

 لخامسة تنظيم االستفتاء حول دستور الجمهورية ا  م 1958 جويلية 28 
 تشكيل الحكومة الجزائرية المؤقتة بقيادة فرحات عباس  م 1958 سبتمبر 19 

 مشروع قسنــــطينة  ) 1963  59 ( يمكن أن تجده م 1958 أكتوبر 13
 ) سلم األبطال ( مشروع سلم الشجعان  م 1958 أكتوبر 23 

 الحكومة المؤقتة ترفض سلم األبطال  م 1958 أكتوبر 25 
 قيد عميروش وسي الحواس استشهاد الع  م 1959 مارس 28 

 إعالن ديغول لحق الجزائريين في تقرير المصير  م 1959 سبتمبر 16 
 أول تفجير نووي لفرنسا في الصحراء الجزائرية  1960 فيفري 13 

 محادثات مـــوالن  1960 م  جوان 29  25 
 مظاهرات في الجزائر من طرف الجزائريين ضد دعاة الجزائر فرنسية  م 1960 ديسمبر 11 
 اعتراف الجمعية العامة لألمم المتحدة بحق الجزائر في تقرير المصير  / م 1960 ديسمبر 20 تجده أيضا بتاريخ م 1960 ديسمبر 29

 ظهور منظمة الجيش السري اإلرهابية الفرنسية  1961 يمكن أن تجده أفريل م 1961 فيفري
 لقاء لوسارن بسويسرا بين الوفد الفر نسي و الجزائري  م 1961 يفري ف 20 

 االنقالب العسكري ضد ديغول من طرف جنراالت الجزائر  م 1961 أفريل 21 
 مفاوضات ايفيان األولى  م 1961 جوان 13  ماي 20 

 تعيين بن خدة رئيسا للحكومة الجزائرية خلفا لفرحات عباس  م 1961 أوت 26 
 ير بفرنسا مظاهرات المهاجرين الجزائريين بباريس التي نظمتها فيدرالية جبهة التحر  م 1961 أكتوبر 17 

 مفاوضات ايفيان الثانية  م 1962 مارس 18  07 
 وقف إطالق النار بين الجزائريين و الفرنسيين وتوقيف القتال  1962 مارس 19 

 ظهور الهيئة التنفيذية المؤقتة برئاسة عبد الرحمن فارس  م 1962 مارس 29 
 ) برنامج طرابلس ثلث وثيقة للثورة ( انعقاد مؤتمر طرابلس  م 1962 يمكن أن تجده جوان 2527   م 1962 جوان

 استفتاء تقرير المصير في الجزائر  م 1962 جويلية 01 
 نعم لالستقالل % 99 نتائج االستفتاء ب  م 1962 جويلية 02 

 إعالن ديغول استقالل الجزائر رسميا  م 1962 جويلية 03 
 إعالن استقالل الجزائر رسميا من طرف الحكومة الجزائرية المؤقتة  م 1962 ويلية ج 05 

 انتخاب الجمعية التأسيسية الجزائرية  م 1962 سبتمبر 20 
 إعالن قيام الجمهورية الجزائرية  م 1962 سبتمبر 25 

 انتخاب أحمد بن بلة رئيسا الحكومة  م 1962 سبتمبر 29 

v استعادة السيادة الوطنية وبناء الدولة الجزائرية : الوضعية التعلمية الثالثة 
 الحدث  التاريخ

 ن بن بلة لقانون التسيير الذاتي إعال  م 1963 مارس 29 
 نظام الحزب الواحد ( استفتاء حول أول دستور للجزائر  م 1963 سبتمبر 08 

 انتخاب أحمد بن بلة رئيسا للجمهورية الجزائرية  م 1963 سبتمبر 15 
 بداية حرب الرمال الحدودية بين الجزائر و المغرب األقصى  م 1963 أكتوبر 08 

 ل بين الجزائر و المغرب األقصى نهاية حرب الرما  م 1963 نوفمبر 05 
 صدور ميثاق الجزائر  م 1964 أفريل 16 

 حركة التصحيح الثوري بقيادة هواري بومدين وإزاحة أحمد بن بلة  م 1965 جوان 19 
 تشكيل هواري بومدين للحكومة  م 1965 جويلية 10 

 تأميم المناجم  1966 م  ماي 06
 انتخابات المجالس البلدية  م 1967 فري في 05 

 انسحاب القوات الفرنسية من قاعدة المرسى الكبير  م 1968 انفي ج
 انتخابات المجالس الوالئية  م 1969 ماي 02 

 تأميم المحروقات  م 1971 فيفري 24 
 خطاب الرئيس هواري بومدين في األمم المتحدة و المطالبة بنظام إقتصادي عالمي  م 1974 أفريل 10 

 وفاة مصالي الحاج بفرنسا  م 1974 أوت 14 
 انطالق انجاز مشروع السد األخضر من طرف شباب الخدمة الوطنية  م 1974 أوت 14 

 إعادة صيغة الميثاق الوطني األول  جوان1976م 27 
 انتخاب أول مجلس شعبي وطني في الجزائر  م 1976 فيفري 27 

 العودة إلى النظام الجمهوري الرئاسي ( الدستور الثاني للجزائر  19نوفمبر1976م
 نتخاب هواري بومدين رئيسا للجمهورية ا  10ديسمبر1976م

 وفاة الرئيس هواري بومدين  م 1978 ديسمبر 27
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 FLN حل مجلس الثورة وتعيين شادلي بن جديد أمينا عاما للحزب  م 1979 جانفي 30  27
 انتخاب شادلي بن جديد رئيسا للجمهورية الجزائرية  م 1979 فيفري 07 

 الربيع األمازيغي ( ل حركة احتجاجية بمنطقة القبائ  م 1980 أفريل 20 
 ضحية 10000 ( زلزال الشلف  م 1980 أكتوبر 10 

 إطالق سراح أحمد بن بلة و الطاهر الزبيري  م 1980 أكتوبر 30 
 انتخاب شادلي بن جديد للعهدة الثانية  م 1984 جانفي 12 

 إضرابات في قسنطينة  م 1986 نوفمبر 08 
 إضرابات ومظاهرات شغب  أحداث أكتوبر ( بالجزائر العاصمة  م 1988 أكتوبر 10  05 
 استفتاء حول دستور التعددية الحزبية و السياسية في الجزائر  م 1989 فيفري 23 

 إنشاء المجلس الدستوري  م 1989 مارس 09 

v تأثير الجزائر واسهامها في حركة التحرر العالمية : الوضعية التعلمية الرابعة 

 الحدث  التاريخ
 األمم المتحدة انضمام الجزائر إلى هيئة  م 1962 أكتوبر 08 

 فتح أول مكتب لحركة فتح الفلسطينية في الجزائر  م 1963 سبتمبر 23 
 أ بسبب دعمها إلسرائيل . م . قطع الجزائر العالقات الدبلوماسية مع الو .   م 1967 جوان 06 

 بالجزائر 77 انعقاد مؤتمر التنمية لمجموعة 1015   م 1967 أكتوبر 15  10
 ظمة الوحدة اإلفريقية بالجزائر المؤتمر الخامس لمن  م 1968 سبتمبر 1613 

 المؤتمر السادس لجامعة الدول العربية بالجزائر  م 1973 نوفمبر 29  14
 خطاب ياسر عرفات التاريخي في األمم المتحدة بفضل جهود الجزائر بقيادة وزير

 الخارجية عبد العزيز بوتفليقة
 م 1974 نوفمبر 13 

 لجزائر إعالن قيام دولة فلسطين با 15   م 1988 نوفمبر

v م 1989  1945 العالم الثالث بين : الوحدة التعلمية الثالثة 

v العالم الثالث بين تراجع االستعمار التقليدي واستمرارية التحرر : الوضعية التعلمية األولى 

 الهند الصينية

 الحدث  التاريخ
 تأسيس الحزب الشيوعي الفيتنامي  م 1930 فيفري 03 

 حتالل اليابان للهند الصينية ا 1940م  22 سبتمبر
 اخضاع الهند الصينية للسيطرة اليابانية كليا  م 1941 جويلية 25 

 حدثين إعالن هوشي منه استقالل الفيتنام واستسالم اليابان في الحرب العالمية الثانية
 / متزامنين

 م 1945 سبتمبر 02 

 تأسيس حركة الفيت منه الفيتنامية  م 1941 ديسمبر
 نهاية الحماية الفرنسية على الهند الصينية  م 1945 مارس 10 

 مؤتمر مونتينيبلو بين فرنسا والفيتنام  م 1946 ماي
 اندالع الثورة الفيتنامية  م 1946 ديسمبر 19 

 تنصيب باوداي إمبراطورا على الفيتنام الجنوبي  م 1948 جوان . 05 
 منح االستقالل للالووس  م 1949 جويلية 19 

 الل لكمبوديا منح االستق  م 1953 نوفمبر 09 
 معركة ديان بيان فو وانهزام فرنسا بالفيتنام  1954 ماي 7 
 مؤتمر جنييف الخاص بالقضية الفيتنامية  1954 جويلية 20 

 إلغاء الملكية وتأسيس النظام الجمهوري بقيادة ديم في الفيتنام الجنوبي  1955 م  أكتوبر 23
 القوات األمريكية في خليج تونكين هجوم القوات الفيتنامية الشمالية على  1964م  أوت 02

القصف األمريكي  بطائرات  على فيتنام الشمالية 52 بي .   1966م  جويلية 31
 وفاة هوشي منه رئيس فيتنام الشمالية  1969م  ر سبتمب 03

 أ في الفيتنام الشمالية . م . وقف إطالق النار من طرف الو  1973م  نوفمبر 15
 أ و الفيتنام الشمالي و الفيتنام الجنوبي . م . توقيع هدنة باريس بين الو  1973م  جانفي 27

 احتالل القسم الجنوب الفيتنامي من طرف قوات الشمال  م 1975 أفريل
 استقالل وتوحيد الفيتنام  1975م جوان 17
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 الهند
 مسيرة الملح في الهند  م 1930 أفريل 06  مارس 12 

 مظاهرات أمريتسار في الهند  م 1919 أفريل 13 
 اندي بالدعوة إلى رحيل االنجليز خطاب غ  م 1942 أوت 08 

 استقالل وتقسيم الهند  م 1947 أوت 15 

 مصر

 الحدث  التاريخ
 معاهدة لندن بين مصر وبريطانيا بمنح االستقالل الشكلي لمصر  1936م  أوت 26

 اندالع الثورة المصرية  م 1952 جويلية 23 
 عزل ونفي الملك فاروق  م 1952 جويلية 26 

 الملكي في مصر وقيام النظام الجمهوري برئاسة محمد نجيب إلغاء النظام  م 1953 جوان 18 
 انتخاب جمال عبد الناصر رئيسا لمصر  1954 جوان

 توقيع معاهدة جالء وانسحاب بريطانيا من مصر  م 1954 أكتوبر 19 
 قناة السويس ( انتهاء و جالء القوات البريطانية من مصر رسميا )   م 1956 جوان 18 

 لسويس تأميم قناة ا  1956 جويلية 26 
 إعالن جمال عبد الناصر الوحدة السورية المصرية  1961 سبتمبر 28 إلى 1958 فيفري 23 

 م 1958 فيفري 01 : تجدها أيضا بتاريخ

 كوبا

 الحدث  التاريخ
 بداية الثورة الكوبية ( االنقالب الفاشل لفيدال كاسترو على نظام باتيستا )   م 1953 جويلية 26 

 لكوبية بسقوط نظام باتيستا ووصول كاسترو إلى السلطة نجاح الثورة ا  م 1959 جانفي 08 
 م 1959 جانفي 01 : تجدها أيضا بتاريخ

 تأسيس منظمة الفرنكوفونية  1970 مارس 20 

v أثر سقوط االتحاد السوفياتي على العالم الثالث : الوضعية التعلمية الثانية 

 الحدث  التاريخ
 طة في االتحاد السوفياتي وصول غورباتشوف إلى السل  م 1985 مارس 11 

 حادثة تشرنوبيل النووية في أوكرانيا  م 1986 أفريل 26 
 اندالع حرب الخليج الثانية بغزو العراق للكويت  م 1990 أوت 02 

 بفرض عقوبات إقتصادية على العراق 661 قرار مجلس األمن  م 1990 أوت 06 
 ق بتشكيل قوة تحالف ضد العرا 678 قرار مجلس األمن  م 1990 نوفمبر

 أ على العراق في حرب الخليج الثانية . م . التدخل العسكري للتحالف الدولي بقيادة و  م 1991 جانفي 17 
 انتهاء حرب الخليج الثانية وانسحاب العراق من الكويت  م 1991 فيفري 26 
 إعالن حقوق األشخاص المنتمين إلى األقليات القومية  م 1992 ديسمبر 18
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v فلسطين من تصفية االستعمار التقليدي إلى الهيمنة األحادية و التواطئ الدولي : الثالثة الوضعية التعلمية 

 الحدث  التاريخ
 المؤتمر األول للحركة الصهيونية ببال السويسرية  1897 أوت 31  29

 اتفاقية سايكس بيكو  م 1916 ماي 16 
 وعد بلفور  م 1917 نوفمبر 02 

 يطاني على فلسطين مؤتمر سان ريمو بإعالن االنتداب البر  م 1920 ماي 31 
 تعيين هربرت صموئيل مندوبا بريطانيا ساميا على فلسطين  م 1920 جوان 30 

 وضع فلسطين تحت االنتداب البريطاني رسميا بتكليف من عصبة األمم  م 1923 سبتمبر 29 
 حائط المبكى ( ثورة البراق الشريف  م 1929 أوت 29  23

 ة عز الدين القسام اندالع الثورة العربية الكبرى بقياد  م 1936 أوت 28 
 مشروع بيل البريطاني في تقسم فلسطين  م 1937 جويلية 07 

 في تقسيم فلسطين 181 المشروع األممي .   م 1947 نوفمبر 29 
 إعالن بريطانيا نهاية االنتداب على فلسطين  م 1948 ماي 14 

 إعالن قيام دولة إسرائيل  م 1948 ماي 15 
 م 1948 يمكن أن يكون أيضا اندالع حرب

 هدنة مؤقتة لمدة شهر بين إسرائيل و العرب  م 1948 جوان 11 
 1948 هزيمة العرب في حرب  م 1948 جويلية 16 

 هدنة رودس بطلب من مجلس األمن بين إسرائيل و العرب
 مجزرة دير ياسين ضد الفلسطينيين

 م 1949 جانفي 07 
 م 1949 أفريل 09 

 االعتراف الدولي بإسرائيل من طرف األمم المتحدة  م 1949 ماي 11 
 توقف العدوان الثالثي على مصر  م 1956 نوفمبر 06 
 تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية  م 1964 ماي 28 
 اندالع ثورة التحرير الفلسطينية  م 1965 جانفي 01 

 حرب النكسة ( الحرب العربية اإلسرائيلية الثالثة )   م 1967 جوان 05 
 إنهاء حرب النكسة وهزيمة العرب  م 1967 جوان 10 

 م 1967 القاضي بانسحاب إسرائيل من أراضي 242 األممي القرار  م 1967 نوفمبر 22 
 حرب االستنزاف المصرية ضد إسرائيل  م 1968 سبتمبر 08 

 معركة الكرامة  م 1968 مارس . 20 
 األحداث المؤسفة ( أحداث أيلول األسود أو سبتمبر األسود )   م 1970 سبتمبر

 ضان حرب رم ( الحرب العربية اإلسرائيلية الرابعة )   م 1973 أكتوبر 06 
 استخدام العرب لسالح النفط ضد الدول المؤيد إلسرائيل  م 1973 أكتوبر 15 

 242 بالدعوة إلى وقف إطالق النار وتطبيق قرار 338 قرار مجلس األمن .   م 1973 أكتوبر 22 
 م 1973 نهاية حرب رمضان  م 1973 أكتوبر 25 

 األمم المتحدة االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كعضو مراقب في  م 1974 أكتوبر 24 
 توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين أنور السادات واإلسرائيلي مناحيم بيغن  م 1978 سبتمبر 17 

 معاهدة السالم في واشنطن بين مصر وإسرائيل  1979م  مارس 26 م
 العدوان اإلسرائيلي على لبنان  م 1982 جوان 06 
 مشروع رونالد ريغن األمريكي  1982 م  سبتمبر 01

 شروع فاس من طرف الملك فهد بن عبد العزيز م  1982 م  سبتمبر 09
 مشروع التسوية للزعيم السوفياتي بريجنيف  1982 م  سبتمبر 15

 مجازر صبرا وشتيال في لبنان  1982 م  سبتمبر 18
 انتفاضة أطفال الحجارة ( االنتفاضة الفلسطينية األولى )   م 1987 ديسمبر 07 
 انعقاد قمة االنتفاضة بالجزائر  م 1988 وان ج 09 
 انعقاد مؤتمر مدريد للسالم    م 1991 نوفمبر 03  أكتوبر 30 

 اتفاقية أوسلو بواشنطن بين ياسر عرفات و إسحاق رابين  م 1993 سبتمبر 13 
 عودة ياسر عرفات إلى قطاع غزة  م 1994 جويلية 01 

 انتخاب ياسر عرفات رئيسا للسلطة الفلسطينية  م 1996 جانفي 20 
 وب لبنان انسحاب إسرائيل من جن  م 2000 ماي 24 
 انتفاضة األقصى الثانية  م 2000 سبتمبر 29 

 العدوان اإلسرائيلي على لبنان ( الحرب العربية اإلسرائيلية السادسة  م 2006 أوت 14  جويلية 12
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