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 بسم اهلل الرمحان الرحيم
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: تقديم  
اُؾٔذ هلل اُز١ أٗبس ُ٘ب دسة اُؼِْ ٝأُؼشكخ ٝأػبٗ٘ب ػ٠ِ أداء ٛزا اُٞاعت 

. اٌُزبةٝٝكو٘ب ئ٠ُ اٗغبص ٛزا  

 

إلى من أرضعتنً الحب والحنان أٛذ١ ٛزا اٌُزبة     

 إلى رمز الحب وبلسم الشفاء
  إلى القلب الناصع بالبٌاض(والدتً الحبٌبة).

. 
ي حٌات إلى القلوب الطاهرة الرقٌقة والنفوس البرٌبة إلى رٌاحٌن      و

{.إخوتً}  
نعم أنه أبً الثانً ,  أخً جابر شلؽوم إلى الروح التً سكنت روحًو 

.نطلب هللا أن ٌعجل فً شفابه إنشاء هللا  
 

ٗزٞعٚ ثغض٣َ اُؾٌش ٝاالٓز٘بٕ ئ٠ُ ًَ ٖٓ عبػذٗب ٖٓ هش٣ت أٝ ٖٓ ثؼ٤ذ 

ػ٠ِ اٗغبص ٛزا اُؼَٔ ٝك٢ رز٤َُ ٓب ٝاعٜ٘بٙ ٖٓ صؼٞثبد، ٝٗخص ثبُزًش 

 ُْ ٣جخال ػ٤ِ٘ب ُز٣ٖاٍعبذ الرؤوف ٝأخ٤ٚ  معمري أسامت األعزبر أُؾشف

.اٌُزبة اُو٤ٔخ اُز٢ ًبٗذ ػٞٗب ُ٘ب ك٢ ئرٔبّ ٛزا ٓب ٝٗصبئؾٚٓبثزٞع٤ٜبرٚ  

 

   .فىج أشبال األمت أػعبء ٝال ٣لٞر٘ب إٔ ٗؾٌش ًَ

 
 ًَ األصذهبء ثذٕٝ ئعزض٘بء ٝ ٗخص ثبُزًش اٌُبرت ًٔب ٗزوذّ ثبُؾٌش ئ٠ُ 

٣ٞٗظ ثٖ ػٔبسح اُز١ عبٗذ٢ٗ ًض٤شا ك٢ ٛزا اُؼَٔ ٝأٗب أؽذ أُؼغج٤ٖ ثٌزبثٚ 

.اُز١ ُو٢ ئػغبة ًج٤ش{منطق الغاب}        

 

:ٝ أس٣ذ إٔ أهٍٞ ٌُْ ٛزٙ اُغِٔخ ٝ ٢ٛ ٖٓ أكعَ أٌُِبد اُز٢ عٔؼزٜب  

 
فإن لم تستطع فكن متعلما ، فإن لم تستطع فأحب العلماء .. كن عالما } 

  {،فإن لم تستطع فال تبغضهم
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:ي شخصٌات الوحدة األول   
 

 أمر 1953-1945 بٌن 33اٍ أ م الو ربٌس( 1884/1972) : ترومان هاري

 ، فلسطٌن إلى الٌهود هجرة أٌد ، الٌابان على الذرٌة القنابل بإلقاء
 التً االحتواء لسٌاسة بإعالنه الباردة الحرب مفجر ٌعتبر
 صاحب كان وقد أوروبا خارج الفراغ ملء سٌاسة إلى تطورت

. 1947 مارس 12 فً ترومان مبدأ  

 وزٌر كان أمرٌكً سٌاسً  رجل( 1880ـ1959):جورش مرشال 

 الذي" 47 جوان5 "مارشال مشروع صاحب األمرٌكٌة الخارجٌة

 نوبل جابزة منح ، ألوروبا اقتصادٌة مساعدات تقدٌم على ٌنص
  .للسالم

 

 أمرٌكً وعسكري سٌاسً رجل( 1969-1890 ) :إٌزنهاور دواٌت

 لحلؾ قابد أول ٌعتبر ترومان بعد( 1961-1953 )بٌن أ م الو وربٌس

 بمشروع قام من هو ، الكورٌة الحرب فً ساهم ، 1949 فً الناتو

 للشرق مساعدات تقدٌم على ٌنص الذي "05/01/57 " إٌزنهاور

.األوسط    
 

 ربٌس أمرٌكً وزعٌم سٌاسً رجل( 2004ـ1911):سِٝٗذ س٣ـٖ    

 فترة تمٌزت ، النجوم حرب مشروع صاحب( 1989-1981 )بٌن أ م الو

.المعسكرٌن بٌن الصراع نهاٌة ببداٌة الباردة الحرب فً حكمه    
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 أ م الو ربٌس أمرٌكً سٌاسً رجل  (1963-1917 ): كٌنٌدي جون

 حضر معاهدة السوفٌاتً االتحاد مع وقع( 1963-1961 )بٌن

 فً ، 1963 نوفمبر 22 فً النار بإطالق اؼتٌل النووٌة التجارب

  .كوبا فً الصوارٌخ بؤزمة ماعرؾ وقع عهده

 

 بٌن وربٌسه سوفٌاتً سٌاسً رجل( 1953-1879 ) :ستالٌن جوزٌؾ

 العالقات فً والحدة الشدٌد بالتوتر حكمه فترة تمٌزت( 1924-1953)

 األمرٌكٌة المخططات واجه ، أزمات عدة ظهور إلى أدت الدولٌة
.وارسو حلؾ –كالكومنفورم مضادة بمخططات      

 

 قادة كبار وأحد سوفٌاتً زعٌم( 1948-1896) : جٌدانوؾ أندري

 ، باالمبرٌالٌة الؽربً المعسكر بوصؾ قام من هو االتحاد
 جٌدانوؾ ومبدأ" 06/10/47 "الكومنفورم مكتب فكرة صاحب

."22/09/47"  

 

 الحزب فً انخرط سوفٌاتً سٌاسً( 1982-1906 ) :برٌجنٌؾ لٌونٌد

  أ م الو مع الوفاق سٌاسة اتبع علٌه عاما أمٌنا أصبح ثم الشٌوعً
.1979 فً أفؽانستان على الحرب فً تدخل    

 

 االتحاد وربٌس سوفٌاتً زعٌم ( 1894ـ1971):٤ٌٗزب خشٝرؾٞف 

 التعاٌش لسٌاسة األولى الدعابم أرسى من هو( 1964-1953 )من

  .الدولً واالنفراج السلمً
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 الشٌوعً الحزب عام أمٌن 1931 فً ولد : ؼورباتشوؾ مٌخابٌل

1991-1988 )بٌن االتحاد ربٌس 1985 سنة  بإصالحات جاء من هو ، (

 االتحاد وتطوٌر إلصالح والبروستروٌكا الؽالسنوست
 أدت ولكنها الباردة الحرب إنهاء إلى جهوده أدت السوفٌاتً،

 وانهٌار السوفٌاتً الشٌوعً الحزب سٌطرة إنهاء إلى أٌضا
.السوفٌاتً االتحاد   

: الثانٌة الوحدة شخصٌات    

 

 فرنسً،قابد وجنرال سٌاسً( 1970-1890 ) :دٌؽول شارل

 ،مإسس الثانٌة العالمٌة الحرب أثناء الفرنسٌة المقاومة
 بالخبث سٌاسته ،تمٌزت 1958 عام الخامسة الفرنسٌة الجمهورٌة

 الثورة صفوؾ اختراق ومحاولة واإلؼراء القمع بٌن جمع حٌث
 اٌفٌان اتفاقٌات ،وقع 13/10/1958 قسنطٌنة مشروع صاحب ،هو

.الوطنً التحرٌر جبهة مع    
 

 حزب ،أسس اإلدماجً التٌار وزعٌم جزابري سٌاسً  :عباس فرحات

*  سنة حتى المسلح للعمل معارضا كان ،*البٌان أحباب جماعة

 فً عضو فكان الوطنً، التحرٌر جبهة بصفوؾ التحق أٌن 1956

 ،عٌن والتنفٌذ التنسٌق لجنة فً عضو ثم للثورة الوطنً المجلس
  .1958 المإقتة الجزابرٌة للحكومة ربٌس أول

م بتلمسان و هو زعٌم التٌار األستقاللً 16/05/1898 ولد فً  :ٓصب٢ُ اُؾبط

ٌعتبر رمزا للوطنٌة و التحرر لكل الشمال ,أول من طالب به 

مإسس نجم شمال إفرٌقٌا ثم حزب الشعب ثم حركة ,األفرٌقً 

اإلنتصار و الحرٌات الدٌمقراطٌة ؼٌر أن موقفه كان سلبٌا 

.م 03/06/1974توفً ببارٌس فً ,من الثورة   
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 ،ساهم الشعب حزب فً انخرط( 1955-1927 ):مراد دٌدوش

 عضو ،كان للثورة للتحضٌر السرٌة المنظمة تكوٌن فً
 قابدا ،عٌن(6)ال لجنة فً ،وعضو(22 )ال مجموعة فً

  .1955 جانفً 18 فً ،استشهد الثانٌة للوالٌة

 

 الشعب حزب فً انخرط( 1956-1921) : ٌوسؾ زٌؽود

 ال لجنة فً ،عضو الخاصة المنظمة فً ،عضو
 هجومات ،قاد الثانٌة العسكرٌة المنطقة قابد ،نابب(22)

 سبتمٌر فً ،استشهد 1955 اوث 20 فً القسنطٌنً الشمال

1956.  

 

 فً وعضو الخاصة المنظمة فً عضو :ساثؼ ث٤طبغ  
 قابدا ،عٌن(6 )الستة لجنة فً ،عضو(22 )ال مجموعة

 أهمها مناصب عدة شؽل االستقالل بعد .الرابعة للمنطقة

  . 2000 سنة ،توفً للدولة وزٌرا تعٌٌنه

 

 ،كان الشعب حزب فً انخرط (1970-1922) : بلقاسم كرٌم

 قابدا عٌن( 6 )الستة لجنة فً ،عضو الثورة مفجري أحد

 مفاوضات فً الجزابري الوفد ،ترأس الثالثة للمنطقة
.  اٌفٌان  

 

 للوحدة الثورٌة اللجنة مإسس( 1957-1923 ) :مهٌدي بن العربً

 العسكرٌة للمنطقة قابدا عٌن( 6 )الستة لجنة فً ،عضو والعمل

 إضراب على ،أشرؾ الصومام مإتمر على ،أشرؾ الخامسة
  .1957 مارس 3 فً التعذٌب تحت السجن فً ،استشهد أٌام السبعة
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 المنظمة فً عضو( 1956-1917) :بولعٌد بن مصطفى

 ال مجموعة فً عضو األولى، للوالٌة قابدا ،عٌن الخاصة
 الشباب تدرٌب على ،أشرؾ( 6 )الستة لجنة فً ،عضو(22)

 فً استشهد . الثورة مفجري ،أحد األسلحة استعمال على

  .1956 مارس 22

 

 الشعب حزب فً انخرط( 1992-1919 ) :بوضٌاؾ محمد

( 22 )ال مجموعة فً عضو الخاصة، المنظمة فً ،عضو

 الطابرة، اختطاؾ حادثة فً ،اعتقل( 6 )الستة لجنة ومنسق

   .الدولة وزٌر منصب شؽل
 

 حركة فً قٌادي عضو( 2003-1923 ) :خدة بن ٌوسؾ بن

 المجلس فً عضوا عٌن الدٌمقراطٌة، للحرٌات االنتصار
 وبلؽراد لندن فً التحرٌر جبهة وفد ترأس ، للثورة الوطنً

 المإقتة للحكومة ربٌسا عٌن ، الجزابرٌة بالقضٌة للتعرٌؾ
.1962  و 1961 بٌن    

 

 أحد الشعب حزب ثم إفرٌقٌا شمال نجم صفوؾ فً انخرط : خٌضر محمد

 حادثة فً المختطفٌن بٌن من كان الخاصة المنظمة أعضاء
 للجمهورٌة المإقتة الحكومة فً وزٌرا عٌن ،1956 الطابرة

  (1960-1958)  . الجزابرٌة

 

 

 



 

 

 
8 

 ثم الشعب حزب صفوؾ إلى انظم : أحمد اٌت حسٌن

 للحرٌات االنتصار لحركة المركزٌة اللجنة فً عضوا
 الخاصة المنظمة عناصر ابرز من ،كان الدٌمقراطٌة

 ( 1956 اكتوبر 22) الطابرة اختطاؾ حادثة فً ،اعتقل

  . 1963  سنة المشتركة القوى جبهة أسس,

 

 وتمت الثورة فً انخرط ( 1932ـ1978):اُٜٞاس١ ثٞٓذ٣ٖ 

 ،قابدا الخامسة للوالٌة ،وقابدا 1957 سنة عقٌد الى ترقٌته

 ثم ، االستقالل بعد للدفاع وزٌرا عٌن ، 1960 سنة لألركان

   .1978 -1965 من للجزابر ربٌسا

 

 عاما والٌا ،عٌن ٌهودي أصل من فرنسً جنرال : سوستال جاك

 مدافعا نفسه ،نصب سوستال مشروع صاحب هو الجزابر على
    .اإلدماج وسٌاسة *الفرنسٌة الجزابر * عن

 

: الثالثة الوحدة شخصٌات  

 

 تحرٌر حركة تزعم ، اندونٌسً وزعٌم سٌاسً ( 1970-1901 ): سوكارنو أحمد

 اندونٌسٌا رباسة ،تولى 2 ع الحرب بعد الهولندٌٌن ضد بالده

 حركة مإسسً وأحد 1955 * باندونػ مإتمر * منظم ، 1967 إلى

  .االنحٌاز عدم
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 ضد ناضل هندي ودٌنً زعٌم و وطنً داعٌة( 1948ـ1869):المهاتما ؼاندي

 المرات، من العدٌد فً للسجن فتعرض البرٌطانً، الوجود
 1920 منذ الوطنٌة الحركة زعٌم أصبح

  . الهند فً المنبوذة الطبقة لمشاكل تفرغ ثم 

 ـ 1946)والمسلمٌن الهندوس بٌن الصراع بتخفٌؾ هتم إ

  .1948 عام هندوسً متطرؾ طرؾ من اؼتٌل(. 1947

 

 ؼاندي تلمٌذ هندي سٌاسة رجل ( 1964-1889 ):نهرو الل جواهر

 صانعً من واحد ، 1929 منذ الهندي الوطنً المإتمر ربٌس

 من كان( 1964- 1947 )األول الوزٌر منصب شؽل الهند، استقالل

 انعقاد خالل األولى األدوار لعب حٌث االنحٌاز، عدم أقطاب
  .1955 باندونػ مإتمر

 

 مقاومة قاد ٌوؼسالفً سٌاسً( 1980-1892 ) :تٌتو بروز جوزٌؾ

 أصبح ، بالده فحرر 2 ع الحرب أثناء المحور قوات ضد بالده

 عدم حركة مإسسً من ، ٌوؼسالفٌا جمهورٌة ربٌس بعدها
  االنحٌاز

 

 الرابطة إطار فً ناضل باكستانً وسٌاسً تحرري مناضل :جناح علً محمد

 البرٌطانً الوجود من الهندٌة القارة شبه لتحرٌر اإلسالمٌة
 مستقلة دولة إقامة أجل من و ونهرو ؼاندي لجانب شرٌكا كان

 باكستان ربٌس منصب شؽل الهندوس عن المسلمٌن للهنود
  .1947 عام استقاللها منذ
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 ضد حربا قاد الفٌتنامً الشٌوعً الحزب مإسس  (1969-1890 ):همن هوشً

 1954 فو بٌان دٌان فً هزٌمتها ؼاٌة إلى 1946 من الفرنسً الوجود

 العمٌلة الحكومة ضد الشمالً الفٌتنام خاضها التً الحرب تزعم ثم
 بانتصار وانتهت 1960 عام منذ الجنوب فً المتحدة والوالٌات

 فً عام رسمٌا البالد وتوحٌد أ.م.الو وانسحاب الشمالٌٌن

  .1975أفرٌل

 

 اطاح الذي األحرار الضباط لتنظٌم انظم ( 1970-1918 ):الناصر عبد جمال

 1956 عام للجمهورٌة ربٌسا أصبح 1952فاروق بالملك

 ذرٌعة كانت والتً السوٌس قناة تؤمٌم انجازاته أهم من
 العالً السد انجاز و 1956 مصر على الثالثً للعدوان

 مإسسً أحد كان ، العربٌة الوحدة تحقٌق على عمل كما
   .االنحٌاز عدم حركة

 

 الثورة فً شارك أرجنتٌنً أصل من ثوري( 1967-1928)  : ؼٌفارا شً أرنستو

 أمرٌكا فً شاملة لثورة التؤسٌس حاول 1959 ـ 1956 كاسترو جانب إلى الكوبٌة

 فقام لها الموالٌن و األمرٌكٌة الهٌمنة ضد الالتٌنٌة
 متؤثرا كان- 1967 ـ 1966- بولٌفٌا فً الثوار بتدرٌب

الماركسً، الشٌوعً بالفكر  

 و الثوري الشباب لدى خاصة عالمٌا رمزا أصبح
.االشتراكً    
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 الوطنٌة الحركة مإسس و سٌاسً رجل :باترٌس لومومبا
. البلجٌكً االستعمار عن بالده استقالل أجل من ناضل الكنؽولٌة،

 استعادة اجل من سعى 1960 االستقالل بعد أول وزٌرا أصبح

 بشرق الطبٌعٌة بالثروات الؽنً كاتنؽا إقلٌم على الوطنٌة السٌادة
.بمقتله األمرٌكٌة المخابرات وتتهم 1961 اؼتٌل . البالد  

 النضال لحركة ورمز فلسطٌنً سٌاسً (1929ـ2004):٣بعش ػشكبد 

 قابدها فتح حركة مإسسً أحد االستقالل اجل من الفلسطٌنً
 عرفات الرإوؾ عبد محمد الحقٌقً اسمة 1969 منذ العام

 1994 عام للسالم نوبل جابزة على حاصل" عمار ابو "الملقب

 فً توفً 1996 المنتخب الفلسطٌنٌة الوطنٌة السلطة ربٌس

. 2004  نوفمبر فً ؼامضة ظروؾ  

 

 الوعد بتوقٌع ،قام برٌطانٌا خارجٌة وزٌر  :بلفور جٌمس

 للٌهود ٌسمح والذي 1917 نوفمبر 02 ٌوم باسمه المعروؾ

    .بفلسطٌن لهم وطن بإقامة
 

:مصطلحات و مفاهٌم فً مادةالتارٌخ  

:الوحدة األولى  

 الفردٌة، الحرٌة مبدأ على ٌرتكز واجتماعً اقتصادي مذهب  :اللٌبرالٌة

   .االقتصادٌة الشإون فً للدولة تدخل أي وٌستبعد
 

 الملكٌة على ٌعتمد واجتماعً اقتصادي سٌاسً نظام  وهً:االشتراكٌة  
البلشفٌة الثورة نجاح بعد 1917 سنة السوفٌٌتً االتحاد تبناها لوسابل الجماعٌة . 
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 النظام طبقت التً و أوربا شرق فً تقع التً الدول به ٌقصد : الشرق

    .الباردة الحرب ؼداة االشتراكً
 

 

  م.الو وكذلك أوربا ؼرب تقع التً الرأسمالٌة الدٌمقراطٌة الدول  :الؽرب

    .الباردة الحرب ؼداة أٌضا واستعمل األمرٌكٌة
 

 االتحاد أطماع عن تحدث لما تشرشل استعمله مفهوم : الحدٌدي الستار

 على حدٌدٌا ستارا أسدلت إنها فقال الشرقٌة أوروبا فً التوسعٌة السوفٌاتً
  .االٌطالً ترٌستٌا مٌناء إلى البلطٌق بحر على ستاٌتن منطقة من أوروبا

 

 الرأسمالٌة و الشٌوعٌة بٌن حضاري فكري صراع هو : االدٌولوجً الصراع

   .علٌه مذهبه وفرض األخر على القضاء منها كل ٌحبذ بحٌث

 

 األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات تبنتها استعمارٌة سٌاسة هً : الفراغ ملء سٌاسة

وبرٌطانٌا فرنسا - التقلٌدٌة االستعمارٌة القوى وانسحاب ضعؾ بعد ووظفتها  - 

 للحركات بدعمه السوفٌتً االتحاد قابلها. المتروك السٌاسً الفراغ لملء

    .التحررٌة
 

 األحالؾ من سلسلة إنشاء فكرة على السٌاسة هذه تقوم  :االحتواء سٌاسة

 ومنع السوفٌٌتً اإلتحاد وخنق وعزل تطوٌق بهدؾ , العسكرٌة والقواعد

    .العالم مناطق سابر و المجاورة الدول إلى وإٌدٌولوجٌته نفوذه انتشار
 

 من كل امتالك من منبثق دولً نووي عسكري توازن :النووي الرعب توازن

 وهكذا األخرى القوة تدمٌر بها تستطٌع النووي للسالح س اإلتحاد و أ م الو
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 اندالع دون حال مما المتبادلة العسكري النووي الردع قوة من حالة نشؤت
   .األخرى على نصرا تحقق فٌها ٌتعذر بٌنهما عسكرٌة مواجهة

 

 

 أو التعاون و التحالؾ تعنً سٌاسة و مشترك استراتٌجً توجه  :التكتل سٌاسة

, االقتصادٌة , السٌاسٌة المجاالت مختلؾ فً المعسكران اتبعها وقد االتحاد

    .الباردة الحرب إطار فً والعلمٌة والثقافٌة العسكرٌة
 

 عدد أكبر واستقطاب احتواء إلى طرؾ كل سعً فً وتتمثل  :المشارٌع سٌاسة

واقتصادٌة سٌاسٌة مشارٌع عبر األخر للمعسكر مواجهته إطار فً الدول من . 

 

, ٛٞ ػجبسح ػٖ ٗظبّ عبد ثؼذ اُؾشة اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ : اُوطج٤خ اُض٘بئ٤خ     

٣ٝؼزٔذ ػ٠ِ ٝعٞد هطج٤ٖ ٓزلٞه٤ٖ ك٢ ٓشًض اُوٟٞ أُإصشح ػ٠ِ اُغبؽخ 

ؽ٤ش , ٝ  ٛٔب اُٞال٣بد أُزؾذح األٓش٤ٌ٣خ ٝ األرؾبد اُغٞك٤بر٢ ,اُذ٤ُٝخ 

٣زٔزغ ًَ ٜٓ٘ٔب ثٞاصلبد اُوطت ٝ اُوذسح ػ٠ِ رٞع٤خ األؽذاس اُؼب٤ُٔخ ٝ 

.رؾش٣ٌٜب  
 

 ظهرت العسكرٌة التكتالت تؤسٌس على تقوم سٌاسة هً : األحالؾ سٌاسة

 القوتٌن إحدى بزعامة مشتركة مصالح ذات دول جمعت الباردة الحرب أثناء
. م. الو بزعامة بؽداد حلؾ و آسٌا ش ج حلؾ و األطلسً الحلؾ وأهمها

    .األمرٌكٌة
 

 بعد العالم عرفه مصلحً و حضاري ادٌولوجً صراع هً  :الباردة الحرب

 مختلؾ فٌه استعملت المعسكرٌن بٌن 1990 سنة حتىالحرب العالمٌة الثانٌة 

السوفٌتً االتحاد أ م الو بٌن المباشرة المواجهةالعسكرٌة باستثناء الوسابل  . 
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 بعد ظهر إستراتٌجٌة أبعاد ذو المصالح حول صراع هو : النفوذ صراع

 امتداد وهو الشٌوعً والمعسكر مالً الرأس المعسكر بٌن 2 ع الحرب

  .بٌنهم االدٌولوجً للصراع

 

 كوبا أزمة تسوٌة بعد المعسكرٌن عالقات لطبٌعة وصؾ هً : االنفراج

 وصل اللذان والضٌق الشدة من المعسكران خاللها تخلص حٌث الخطٌرة
 بٌن الجلٌد بذوبان الخبراء بعض عرفها قد و الحرب أزمات اشتداد بفعل إلٌهما

  .المعسكرٌن

 

 به ٌقصد سٌاسً مصطلح هو - بسلم العٌش خروتشوؾ فسره  :السلمً التعاٌش

 بالطرق وحلها الدولٌة الخالفات لتسوٌة كوسٌلة الساخنة الحرب شبح إبعاد
 تبادل و التعاٌش ظل فً الدولً النظام بازدواجٌة القبول مع الحوار و السلمٌة

1977  -1956 بٌن ما الممتدة الفترة فً خاصة والمنافع المصالح    

 

 بجمع األمرٌكٌة المشارٌع لمواجهة الشٌوعً اإلخبار مكتب : الكومنفورم

 معادٌة أعمال وتنظٌم للتجسس مكتب فاعتبره الؽرب أما و عنها المعلومات
 إلى المكتب هذا تؤسٌس حول الخالؾ أدى كما العالم فً الؽربٌة للمصالح

 زعٌمها ورفض ٌوؼسالفٌا بانسحاب الشرقً المعسكر داخل االنشقاق وقوع
   .السوفٌٌتٌة الهٌمنة منطق تٌتو بروز جوزٌؾ

   

 باالحتكار تتمٌز الرأسمالً النظام تطور من مرحلة أقصى هً :األٓجش٣ب٤ُخ 
 المجاالت شتى فً الشعوب و الدول مختلؾ على التسلط كدي و واالستؽالل

  . أخالقً اعتبار أي دون
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 أما البناء إعادة األولى تعنً روسٌتٌن كلمتٌن  :الؽالسنوست و البرٌستورٌكا

 العام والمضمون ، ؼورباتشوؾ التعبٌرٌن هذٌن وظؾ الشفافٌة، فتعنً الثانٌة
 السوفٌٌتً الشٌوعً الحزب أجهزة داخل دٌمقراطٌة إصالحات إدخال هو لهما

 بانفالت انتهى وخارجٌا داخلٌا واسع جدل إثارة إلى ،أدى الدولة وأجهزة
 فاسحا الدولٌة القضاٌا مجمل من السوفٌٌتً االتحاد بانسحاب وعجل األوضاع

. عام ككل السوفٌٌتً االتحاد وبانهٌار المتحدة الوالٌات أمام المجال 1991  
 

 الدولٌة العالقات توجٌه و العالم قٌادة فٌه جدٌد دولً نظام :القطبٌة األحادٌة

 ظهر وقد العالم فً الكبرى القوة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  هً واحدة لدولة
    .الثنابٌة القطبٌة وزوال الشٌوعً المعسكر انهٌار بعد

 

 الهٌبات عن الصادرة القرارات تنفٌذ و االلتزام بها ٌقصد : الدولٌة الشرعٌة

  حلفابها و أ م الو مصالح ٌخدم ما . وأجهزتها المتحدة كاألمم الدولٌة

 العالقات تسٌر والتً والضوابط والقٌم، المبادئ، مجموعة هو : الدولً النظام

 تنفٌذه، وفً القرار اتخاذ فً للجمٌع ملزم كمٌثاق المجاالت مختلؾ فً الدولٌة
 المإسسات و المتحدة األمم - الدولٌة والمنظمات الهٌبات ذلك على ٌشرؾ و

  .لها التابعة

 

 المعسكر انهٌار و 1989 مالطا لقاء بعد برز مفهوم  :الجدٌد الدولً النظام

 و العولمة مفاهٌم توسٌع أساس على ٌقوم أمرٌكً طرح وهو الشٌوعً
   .العالم على األمرٌكٌة الهٌمنة منطق فرض و اللٌبرالٌة

 

 األب بوش جورج األمرٌكً الربٌسٌن بٌن ثنابً قمة مإتمر  :مالطا مإتمر

 من تم مالطا بجزٌرة 1989 دٌسمبر 04و 03 بٌن عقد ؼورباتشوؾ والسوفٌاتً

   .الباردة الحرب إنهاء أهمها القضاٌا من جملة على االتفاق خالله
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 والذي لنفسها األمن بمجلس الدابمة الخمس الدول منحته حق هو  :الفٌتو حق

 على وضع التً المبادئ مع تتفق ال دٌكتاتورٌة وامتٌازات سلطات لها منح
 أداة مجرد وجعلها مصداقٌتها المتحدة األمم هٌبة افقد ما ،وهذا مٌثاقها ضوبها

  .أ م الو خاصة مصالحهم لخدمة

 

 من ٌتكون الذي الربٌسة المتحدة األمم هٌبة أجهزة أهم أحد هو  :األمن مجلس

برٌطانٌا – روسٌا – أ م الو : هً دابمة دول (5)  (10) و الشعبٌة الصٌن – فرنسا – 
  .متتالٌتٌن مرتٌن احدها انتخاب ٌحق وال عامٌن لمدة تنتخب دابمة ؼٌر دول

 

 25 فً تؤسست المتبادل االقتصادي التعاون بمجلس ٌعرؾ  :الكومٌكون منظمة

 شرق دول بٌن التعاون تنسٌق إلى تهدؾ اقتصادٌة منظمة وهً 1949 جانفً

 الؽربٌة المشارٌع على للرد السوفٌاتً االتحاد إشراؾ تحت أوروبا ووسط
  .األمرٌكٌة

 

 المالٌة المساعدات تقدٌم على ٌقوم 1947 مارس 12 فً صدر  :ترومان مبدأ

 المدعمة الشٌوعٌة للحركات التصدي بهدؾ أوروبا فً الدٌمقراطٌة لألنظمة
 الٌونان من لكل مالٌا دعما ترومان قدم اإلطار هذا وفً س االتحاد طرؾ من

   .وتركٌا

 

 موجه 1957 جانفً فً إٌزنهاور األمرٌكً الربٌس به تقدم  :إٌزنهاور مشروع

 تركته الذي الفراغ ملء إلى ٌهدؾ لكنه األوسط الشرق منطقة إلنعاش ظاهرٌا
  .بالمنطقة وبرٌطانٌا فرنسا
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 /06 /05 فً مارشال جورج األمرٌكً الخارجٌة وزٌر قدمه : مارشال مشروع

 الؽربٌة أوروبا بناء إلعادة وجهت اقتصادٌة مساعدات عن عبارة وهو 1947

 حاولت التً الؽربٌة أوروبا فً خاصة الشٌوعٌة الحركات احتواء بهدؾ
  .شٌوعٌة أنظمة لجعلها 2 ع الحرب بعد ما أوضاع استؽالل

 

 دول ٌضم 1949 افرٌل 04 فً تؤسس عسكري تكتل هو :األطلسً الشمال حلؾ

 ضد المشترك والدفاع عسكرٌا الوقوؾ هدفه بروكسل مقره الؽربً المعسكر
  .الشٌوعً القوى طرؾ من أعضابه على مسلح اعتداء أي

 

 مقره 1954 سبتمبر 08 فً تؤسس ؼربً عسكري حلؾ  :أسٌا شرق جنوب حلؾ

 المنطقة فً مالٌة الرأس الدول مصالح حماٌة بهدؾ الفٌلٌبٌن عاصمة مانٌال
   الفٌتنامً –  .الصٌنً  خاصة الشٌوعً المد ومحاصرة

 

 ماي 14فً تؤسس الذي الشرقً للمعسكر الوحٌد الحلؾ هو  :وارسو حلؾ

 الؽربً الحصار كسر هده الشرقٌة أوروبا ودول السوفٌاتً االتحاد ضم 1955

  .الٌسارٌة لألنظمة المناهضة للحركات والتصدي الشٌوعٌة على المضروب

 

: الوحدة الثانٌة    
 

 شهدتها التً والسٌاسٌة العسكرٌة الجهود مجموع بها ٌقصد : التحرٌر حرب

 االستقالل تحقٌق بهدؾ 1962 ؼاٌة إلى 1954 بٌن الممتدة الفترة فً الجزابر

.االحتالل وإخراج السٌادة واسترجاع    
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 السٌادة بهدؾ عنٌؾ شعبً ورد شامل تحرري فعل هً  :التحرٌرٌة الثورة

 التحرٌر لجٌش والسٌاسٌة العسكرٌة العملٌات مجموع خالل من واالستقالل
 فً المتحدة لألمم العامة الجمعٌة علٌه أكدت حق وهذا التحرٌر وجبهة

  .قراراتها
 

 ظهرت التً السٌاسً الطابع ذات التنظٌمات مجموع وهً  :الوطنٌة األحزاب

 ربٌسٌة اتجاهات أربعة فً المتشكلة و 1954 إلى 1 ع الحرب بعد الجزابر فً

.اإلصالح دعاة , االستقالل دعاة , اإلدماج دعاة , المساواة دعاة هً    

 

 

 و السٌاسٌة والمشارٌع اإلصالحات تلك فً تتمثل : اإلؼراء سٌاسة

 الجزابر أوضاع لتسٌر فرنسا أقرتها التً ( قسنطٌنة مشروع مثل)االقتصادٌة

.منه لها عمالء كسب و السٌطرة و مجتمعها تمزٌق بهدؾ    
 

 اإلجراءات و القوانٌن جملة فً تتمثل معاكسة سٌاسة هً : القمع سٌاسة

 الجزابري الشعب حق فً فرنسا علٌها أقدمت التً اإلجرامٌة التعسفٌة
 التجهٌل و التهجٌر و الجماعٌة اإلبادة و التنكٌل وسابل أقصى ذلك فً مستعملة

.الجماعٌة اإلبادة و بالمجازر فٌه المقاومة روح قتل و إخضاعه اجل من    
 

 و المسلح العمل بضرورة المإمن المتحمس الشباب مجموعة :الثوري التٌار

  .المسلح العمل ٌإٌد من وكل الخاصة المنظمة أفراد هم و الثورة

 

 قوى ضد المستعمرة للشعوب الوطنً النضالً الفعل رد هو : التحرري المد

.واسٌا افرٌقٌا قارتً فً 1965 إلى   1945 من زمنٌا امتد الذي و االستعمار    
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 التً والقواعد بلد أي تنظم التً الخطة على ٌشتمل دستور هو :ا٤ُٔضبم   
 األساسٌة والمعتقدات والمبادئ الؽاٌات توضح مواد على ،وٌشتمل تحكمه

  .البلد بها ٌعمل التً والطرق

 

 عن عبارة هو و علٌها المتفق القرارات و األطروحات مجموع هو : البرنامج

  .ودقٌقة محددة وأجال وإجراءات بؤهداؾ عمل خطة

 

 والمطالب الحقوق تتضمن إدارٌة أو سٌاسٌة هٌبة عن صادرة وثٌقة هو : البٌان

  .نوفمبر بٌان ذلك أمثلة ومن ما شعب أو لجماعة األساسٌة

 

 جهاز بإنشاء الثورة بذلتها التً الجهود تلك بها المقصود :اُذثِٞٓبع٤خ  
 السٌاسً الدعم لكسب الدولٌة المحافل و الدول عواصم بٌن ٌتحرك دبلوماسً

  .الجزابرٌة الثورة مع العالمً التعاطؾ و
 

 الذي الٌهودي األصل ذو سوستال جاك صاحبه إلى نسبة  :سوستال مشروع

 سوستال مشروع تناول قد و 1955 فٌفري 15 فً الجزابر على عاما والٌا عٌن

 منه الهدؾ وثقافٌة واجتماعٌة واقتصادٌة إدارٌة إصالحٌة جوانب عدة
 علٌه رد الجزابري الشعب ولكن بفرنسا الجزابرٌٌن دمج إلى الوصول
 ، الجزابرٌٌن دمج رفضوا أنفسهم الكولون أن كما 1955 أوت 20 بهجومات

.المشروع ففشل    
 

 بشإون ٌهتم الفرنسٌة اإلدارة أقامته خاص إداري جهاز  :العربٌة المكاتب

  .الثورة ضرب إلى وٌهدؾ الجزابرٌٌن
 

 القمعٌة الوسابل إحدى وهى محروسة و ومؽلقة مسٌجة مراكز : المحتشدات 
 وقد عنها الشعب عزل طرٌق عن الثورة لخنق فرنسا إلٌها لجؤت التً الرهٌبة
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.جزابري ملٌون 3 قرابة وضمت الوطن أرجاء عمت    

 

 الذي النظام شكل أو السٌاسً مستقبله اختٌار فً الشعب حق :المصٌر تقرٌر

  .دولٌة رقابة وتحت العام الشعبً االستفتاء طرٌق عن ٌتم ما له ٌخضع أن ٌرٌد
 

 4 فً دٌؽول الجنرال أعلنه دعابً استعماري مشروع هو : قسنطٌنة مشروع

 إفشال هدفه استعماري مشروع الحقٌقة فً وهو , بقسنطٌنة 1958 أكتوبر

 وإقناعه الوطنً التحرٌر جٌش عن و عنها الشعب وفصل وإبعاد الثورة
 من ٌحكم الجزابرٌٌن المتؽربٌن من فبة خلق و . فرنسا فً االندماج بضرورة

.رالجزائ خاللها  
 السكان من باخالبها فرنسا تقوم محددة جؽرافٌة مناطق : المحرمة المناطق

 الخناق وتشدٌد الثوار لعزل وحرقها لقنبلتها تمهٌدا القوة واستخدام التهدٌد تحت
  .علٌهم والحصار

 

 تهدؾ شاملة عسكرٌة إجراءات عن عبارة هو و  :ٓخططب ؽبٍ ٝ ٓٞس٣ظ     
 وحدات وعزل العسكرٌة العملٌات تكثٌؾ خالل من الثورة على للقضاء
 كهرباء ) بخطٌن والمؽربٌة تونسٌة الحدود ؼلق مع تواصلها ومنع الجٌش

  .عنهم الدعم ووقؾ الثوار تحرك لشل ( ألؽام حراسة

 

 فرنسا دعمتها الجزابري المجتمع فً عمٌلة برجوازٌة طبقة  :الثالثة القوة

 الرأي ولتؽلٌط الوطنً التحرٌر جبهة السٌاسً جهازها و الثورة عن كبدٌل
  .العالمً العام
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 الجنرال أطلقها نفسٌة حرب و سٌاسٌة مناورة عن عبارة هو : الشجعان سلم

 مقابل أسلحتهم وتسلٌم الثوار باستسالم تقضً 1958 - 10 – 23 ٌوم دٌؽول

 وإظهارها محتواها من الثورة إفراغ إلى هدؾ قد و سالمتهم و حرٌتهم ضمان
  .صفها تمزق و جٌاع ثورة أنها على العالم إلى

 

 سبتمبر فً بلؽراد مإتمر اثر على تؤسس سٌاسً تنظٌم  :االنحٌاز عدم حركة

 عدم و االٌجابً الحٌاد سٌاسة اختارت التً االستقالل حدٌثة الدول تضم 1961

  .الباردة الحرب إطار فً المتصارعٌن المعسكرٌن من ألي المٌل

    

:الىحذة الثالثت   

 

  2العالمٌة الحرب بعد العالم شهدها عسكرٌة و سٌاسٌة ظاهر  :التحرر حركات

 / 1965  الوجود ضد المستعمرة الشعوب ونضال كفاح فً متمثلة 1965  

 أؼلب فً التقلٌدي االستعمار وتصفٌة تراجع فً أسهم مما االستعماري
  .المستعمرات

 

 و القوة باستخدام الشامل اإلخضاع أسالٌب على القابم هو : التقلٌدي االستعمار

 المستعمرات موارد و ثروات نهب و التامة الهٌمنة لتحقٌق العسكرٌة الحمالت
.مباشرا استؽالال شعوبها استؽالل و    

 

 حركات موجة و المستعمرات شعوب وعً تزاٌد نتٌجة  :المقنع االستعمار

 إخفاء إلى االستعمارٌة الدول عمدت 20 القرن من الثانً النصؾ فً التحرر

 و الثقافٌة أو االقتصادٌة و السٌاسٌة االتفاقٌات منها جدٌدة بؤقنعة تؽلؽلها
.اإلعالم وسابل طرٌق عن و اإلنسانٌة المساعدات باستخدام التؽلؽل    
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 تحت دولة بوضع وٌقضً األمم عصبة به جاءت استعماري أسلوب  :االنتداب

 تسٌٌر على قادرة ؼٌر الدولة هذه أن بزعم قوٌة و كبرى أخرى دولة إشراؾ
.بنفسها شإونها    
 

 هو و التحرر حركات اجله من ضحت هدؾ أهم هو  :السٌاسً التحرر

 وطنٌة دولة بناء و المستعمر قوات إخراج و االستقالل و الحرٌة استرجاع
.الدولً باالعتراؾ تحظى    

 

 بحٌث االقتصادي باالستقالل السٌاسً االستقالل دعم هو:اُزؾشس اُؾبَٓ    
 الحرٌة ٌعطٌها مما االقتصادٌة ثرواتها جمٌع فً وتتحكم الدولة تشرؾ

.والخارجٌة الداخلٌة واختٌاراتها مواقفها فً التامة والسٌادة    
 

 م14/12/1974 فً المتحدة لألمم العامة الجمعٌة علٌه أكدت حق : المسلح الكفاح

 أي أن وأكدت االحتالل من لتتحرر المسلح الكفاح فً الشعوب حق على
 مخالفة هً واالحتالل األجنبٌة السٌطرة ضد المسلح الكفاح لقمع محاولة

.المتحدة األمم لمٌثاق    
 

 الكبرى االستعمارٌة الدول بٌن تقوم متكافبة ؼٌر عالقات هً :اُزجؼ٤خ     
 فً تجعلها الثقافً و السٌاسً و االقتصادي المجال فً السابقة ومستعمراتها

 التً والفرانكفونٌة الكومنولث منظمتً فً الحال هو كما وعجز ضعؾ حالة
  .السابقة ومستعمراتهما فرنسا و برٌطانٌا بٌن تربط

 

 الناطقة الشعوب و السابقة الفرنسٌة المستعمرات تظم منظمة هً : الفرانكفونٌة

 الفرانكفونٌة الوكالة إلى اسمها تحول 1970 مارس 20 فً تؤسست بالفرنسٌة

. 1995سنة  
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 البرٌطانً لالستعمار تابعة كانت التً الدول تظم منظمة هً: الكومنولث

 برٌطانٌا المنظمة هذه تشمل و 1931- 11-11 وستمنستر قانون بموجب تؤسست

.اقتصادٌا لها تابعة بقٌت و دولة 53 ومعها    

 

 زعماإها عمل 1897 سنة ظهرت عنصرٌة سٌاسٌة حركة  :الصهٌونٌة الحركة

  .فلسطٌن فً للٌهود قومً وطن بإقامة المطالبة على

 

 جٌمس آرثر الخارجٌة وزٌر عن صادرة برٌطانٌة حكومٌة وثٌقة  :بلفور وعد

 بفلسطٌن للٌهود قومً وطن إقامة على نصت 1917 نوفمبر 02 ٌوم بلفور

 العالمٌة الحرب أثناء الٌهودي المالً الدعم على برٌطانٌا حصول ،مقابل
  .األولى

 

 ٌد على بالكوٌت 1957 فً تؤسست فلسطٌن تحرٌر حركة تعنً  :فتح حركة

 للكفاح التحضٌر إطار فً وذلك النضال رفاق من ومجموعة عرفات ٌاسر
.المسلح    

 

 الممثل وهً بالقاهرة 1964 ماي 28 فً تؤسست : الفلسطٌنٌة التحرٌر منظمة

  .واالتحادات والشعبٌة الفدابٌة المنظمات تضم الفلسطٌنً للشعب الشرعً

  .1948 منذ الصهاٌنة اؼتصبها التً فلسطٌن استرجاع هدفها

 

 تشجٌع على تعمل واٌزمان حاٌٌم أسسها صهٌونٌة منظمة  :الصهٌونٌة الوكالة

 وتدعم بها واالستٌطان فلسطٌن إلى العالم أنحاء مختلؾ من الٌهودٌة الهجرة
  .القدس نشاطها ،مركز الٌهودٌة الدولة مشروع
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 أسالٌب عدة ،لها االحتالل ورفض المقاومة أشكال من شكل  :االنتفاضة

 األراضً عمق من انطلقت التً الفلسطٌنً الشعب انتفاضة مثل ، ووسابل
  .2000 فً والثانٌة 1987 فً األولى جماهٌري طابع وأخذت الفلسطٌنٌة

 

 

  :الجغرافٌا مادة ومصطلحات مفاهٌم

:األولى الوحدة    
 

 " الفرنسً االقتصادي لسان على 1952 سنة المصطلح هذا ظهر  :الثالث العالم

   االشتراكً والثانً  الرأسمالً  األول العالم وبٌن بٌنه للتمٌٌز" صوفً ألفرٌد

  .الالتٌنٌة وأمرٌكا وإفرٌقٌا أسٌا قارة دول ٌضم

 

هو الدول المتطورة فً المٌادٌن األقتصادٌة التكنولوجٌة : العالم المتقدم   

 شماال 30ٌقع معظمه شمال دابرتً عرض , اإلجتماعٌة الثقافٌة و السٌاسٌة

 شماال فً أوروبا و أسٌا بإضافة إلى أسترالٌا و نٌوزلندا 35فً أمرٌكا و 

.  الواقعة فً الجنوب   
 

 مكتسبة أموال تحوٌل أي األموال ؼسٌل عملٌة المقصود  :األموال تبٌض

 طرٌق عن شرعٌه أموال إلى المخدرات أموال مثل شرعٌه ؼٌر بطرٌقة
  .المشروعٌة ؼطاء تحت وتجارٌه بنكٌه عملٌات

 

 إفرٌقٌا فً ودول األوروبً االتحاد بٌن 1975 سنة وقعت اتفاقٌة :لومً  اتفاقٌة 

 اإلفرٌقٌة للصادرات االتفاقٌة وتمنح الهادي والمحٌط الكارٌبً البحر ومنطقتً
  .الجمركٌة الرسوم من إعفاءًء  منها مزاٌا األوروبً االتحاد إلى



 

 

 
25 

 

 ٌتحقق والتً والمقبولة المنشودة األهداؾ نحو تسٌر التً الحركة هً:التقدم  
 أرقى مراحل على التقدم وٌنطوي أفضل وضع نحو إٌجابً تطور ورابها من
 األمثل االستؽالل و والسٌطرة اإلنتاجٌة والقدرة الثقافة حٌث من التطور من

.الطبٌعٌة للموارد    
   

 و االقتصادي النمو ضعؾ من تعانً التً البلدان بها تختصّص  ظاهرة :التخلؾ
 استخراج و التجارٌة المحاصٌل إنتاج على التركٌز و البشرٌة التنمٌة بطا

لٌة المواد  نقص و التحوٌلٌة الصناعٌة األنشطة ضعؾ مقابل الباطنٌة األوّص
  .الخدمات

 

 1960  فً تؤسست للنفط المصدرة و المنتجة الدول منظمة :االوبٌك منظمة

 االحتكارٌة الشركات وجه فً الوقوؾ و األعضاء مصالح حماٌة بهدؾ ببؽداد
: تضم للمحروقات مناسبة أسعار وتحقٌق

 ،اإلمارات العراق،السعودٌة،الكوٌت،فنزوٌال،إٌران،قطر،اندونٌسٌا
.العربٌة،الجزابر،نٌجٌرٌا    

 

 لسٌطرة تخضع ملكٌتها التً الشركات هً و :الجنسٌات المتعددة الشركات

 حرٌة من كبٌر بقدر تتمتع . أجنبٌة بالد فً نشاطها وتمارس متعددة جنسٌات

. المختلفة الدول بٌن  المال رإوس و الموارد ونقل تحرٌك  
 

 التجاري التبادل قواعد وضع على تعمل 1995 تؤسست  :العالمٌة التجارة منظمة

 العالم عبر والخدمات السلع تدفق تسهٌل قصد وذلك العالمٌة التجارة تحرٌر و
    .األعضاء البلدان بٌن التجارٌة النزاعات فض تتولى كما قٌود بدون
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 تسٌر على للعمل 1945 فً تؤسست دولٌة مالٌة مإسسة  :الدولً النقد صندوق

 بروتن مإتمر لقواعد الدول احترام ضمان و 2 ع ح منذ الدولً النقدي النظام

  .واقتصادي مالٌة مشاكل تواجه التً للدول والدعم االستشارة تقدٌم و وودز

 

 النامٌة وخاصة للدول القروض ٌقدم 1946 – 06 - 25 فً انشؤ : العالمً البنك

.التقنٌة المساعدات و التنموٌة المشارٌع تموٌل قصد    
 

 أو أداة هو أو ما لظاهرة موحدة مواصفات لضبط قاعدٌة معطٌات :أُؼ٤بس   
 قٌمة بؤنه كذلك عنه وٌعبر معٌنة وضعٌة على الداللة أو باإلشارة تسمح وسٌلة

.معٌن اقتصادي مجال وضعٌة أو حالة بتقٌٌم تسمح رقمٌة إشارة أو    
 

 العملٌة فً استخدامها ٌمكن التً المختلفة الموارد هً  :سؤٝط األٓٞاٍ    
 فابض تراكم من المال رأس وٌتؤتى العمل إنتاجٌة تحسٌن لؽرض اإلنتاجٌة

.سابق عمل    
 

بمعنى المال رأس إنماء لؽرض المنفقة األموال مجموع تمثل :األعزضٔشاد      

.اإلنتاج لؽرض والعقارات واآلالت المعدات شراء فً المال توظٌؾ  

.وهو ٌؤخذ شكلٌن مباشر و ؼٌر مباشر  

 

 كوسٌط العمل هو ربٌسً ؼرض ولها بالنقود تتاجر مالٌة منشؤة هو :اُج٘ٞى    
 مجاالت وبٌن االستثمار مجاالت عن للبحث تسعى التً األموال رإوس بٌن

 عامة بنوك أنواع وهً. األموال رإوس عن للبحث تسعى التً االستثمار

 هناك األموال مصدر حٌث ومن صناعٌة زراعٌة وتجارٌة ومختلطة وخاصة
.واالستثمار األعمال وبنوك الودابع بنوك و المركزٌة البنوك    
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 مع التعامل نطاقها فً ٌتم المالٌة األوراق إصدار سوق هً  :البورصة

 أو األسهم بإصدار ذلك تعلق سواء االكتتاب طرٌق عن المالٌة األوراق
 وقد المإسسٌن على مقصورا ٌكون قد األسهم فً واالكتتاب السندات بإصدار

.عاما ٌكون    
 

 المإسسات إلى المستثمرون ٌقدمها قروض عن عبارة هً : السندات

 نظٌر محددة فابدة سعر على بالحصول المستثمر ٌقوم حٌث والحكومات
.األموال على الشركة أو الحكومة تحصل المقابل وفً أمواله إقراض    

 

 و متؽٌرة نقدٌة قٌمة تحمل أوراق وهً ما شركة فً ملكٌة تمثل : األسهم

 تكون األسهم و الوقت بمرور القٌمة فً االرتفاع إلى األسهم تمٌل تارٌخٌا
 للعرض تخضع سلعة كؤي السوق فً تداولها ٌتم و سعرٌة لتقلبات عرضة

  .والطلب

 

 المعدنٌة النقود تشمل هً و المتداول للنقد القانونً الشكل بالعملة ٌقصد  :العملة

 للدوالر مرادفا أصبح الذي الصعبة العملة تعبٌر ٌطلق و. البنكنوت وأوراق

.الدوالر إلى للتحوٌل القابلة العمالت كل على األمٌركً    
 

 المطلقة االقتصادٌة الحرٌة على مبنً تبادلً اقتصاد  :السوق اقتصاد

 العرض قانون إلى فقط ٌخضع ، التجارة تحرٌر وعلى والمإسسات لألشخاص
  .والطلب

 

 هً و سواء حد على واستهالكا إنتاجا السوق عالمٌة تعنً العولمة  :العولمة

 و ، للدول الوطنٌة السٌادة مبدأ مع تتعارض و الوطنً االقتصاد مع تتعارض
 ٌقؾ من أكبر العالمٌة المالٌة المإسسات و الجنسٌات متعددة الشركات تعتبر
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. منها وٌستفٌد العولمة وراء من    
   

 والمشارٌع واإلجراءات القرارات مجموع ٌعنً اقتصادي مصطلح :اُز٤ٔ٘خ 
 تحقٌق بهدؾ والبشرٌة المادٌة لإلمكانات األمثل االستؽالل إلى تهدؾ التً

  .االجتماعٌة والرفاهٌة االقتصادي التطور

 

.ما لبلد والواردات الصادرات قٌمة بٌن ما الفرق وهو  :التجاري المٌزان . 

 

 االرتفاع بؤنه ٌعرؾ ،كما النقد لوحدة الحقٌقٌة القٌمة فً انخفاض هو  :التضخم

.والخدمات والسلع لألسعار العام المستوى فً    
 

 محددة زمنٌة فترة خالل معٌنة ظاهرة ٌمثل إحصابً رقم عن عبارة :أُإؽش  
 و والصحٌة واالقتصادٌة الدٌموؼرافٌة االجتماعٌة الدراسات أدوات احد وهو
 خالله من و الزمن مر على التؽٌرات وقٌاس والمستقبل الواقع لتقٌٌم وسٌلة هو

  .السلب أو باإلٌجاب حكم إصدار ٌمكن

 

 لقٌاس ٌعتمد 1 إلى 0 من قٌمته تتراوح تؤلٌفً مقٌاس : البشرٌة التنمٌة مإشر

 والناتج التمدرس ونسبة الوالدة عند الحٌاة أمل من ٌتؤلؾ األقطار تقدم درجة
.للفرد الخام الداخلً  

 

 الواحد البلد داخل االقتصادٌة القطاعات مختلؾ تنتجه ما قٌمة : خام داخلً ناتج

.سنة خالل  
 

 الخام الداخلً الناتج قسمة حاصل وهو( الفردي الدخل ) :للفرد خام داخلً ناتج

 حسب وهذا منخفضا أو مرتفعا إما وٌكون نسبً مقٌاس وهو السكان عدد على
  .الخام الداخلً والناتج السكان عدد تؽٌر
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 ببلد( خدمات مصانع)اإلنتاج عوامل تحققه الذي الدخل جملة : خام وطنً ناتج

 و المهاجرٌن العمال تحوٌالت )الخارج من المتؤتٌة المداخٌل إلً إضافة ما

.االستثمارات عابدات  
 

:الثانٌة الوحدة    
 

 القوٌة الدول تمارسها التً االستؽالل و السٌطرة عملٌة هً : والنفوذ الهٌمنة

 المإسسات على و األضعؾ الدول على . أ م الو مثل الضخمة اإلمكانٌات ذات

 و األسواق على االستحواذ و السٌطرة تعنً و العالمٌة المالٌة و السٌاسٌة
.واألسعار والطلب العرض حٌث من فٌها التحكم    

 

 دولة نحو الشركات أو أالستثمارات لإلفراد وإؼراء جذب عملٌة : االستقطاب

  .الممنوحة الحماٌة و الضمانات و والخدمات الفوابد بسب ما مدٌنة أو منطقة أو

 

 واستؽاللها دول أو دولتٌن فً المتوفرة اإلمكانٌات لكل توحٌد هو  :التكتل

 اقتصادي أو سٌاسً تكتل ٌكون وقد اإلنتاجٌة القدرة لرفع مشتركة باستراتٌجٌة
.عسكري أو    

 

 فرنسا قبل من االٌطالٌة بروما 1957 مارس 25 فً موقعة معاهدة  :روما معاهدة

 إنشاء على تنص ، لوكسمبورج ، هولندا ، ،بلجٌكا الؽربٌة ألمانٌا ، اٌطالٌا ،
 دول إلٌها انضمت وقد ببلجٌكا بروكسل ومقرها المشتركة األوربٌة السوق

.أخرى أوربٌة    
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 و هولندا و بلجٌكا دول ثالث بٌن 1944 عام تؤسس اقتصادي اتحاد  :البٌنٌلوكس

 عندما 1960 عام حتى واستمر1944 فً بٌنهم االتفاق توقٌع تم و لوكسمبورغ،

 لتلك األولى الحروؾ من مشتق واالسم االقتصادي، البنلوكس اتحاد إلى تحول
  .الدول

 

قبل علٌها من االتفاق تم, لالتحاد المإسسة االتفاقٌة هً : ماسترٌخت معاهدة  

 دخلت 1991 دٌسمبر 10 فً الهولندٌة ماسترٌخت مدٌنة فً األوروبً المجلس

 شكلت األوروبً االتحاد نواة وهً 1993 نوفمبر 1 فً التنفٌذ حٌز المعاهدة هذه

 عام فً الحقا علٌه االتفاق تم الذي األوروبً الدستور أساس المعاهدة أٌضا
2004.  

 

 سنؽافورة و تاٌوان دول اقتصاد على ٌطلق لقب :ٓغٔٞػخ اُز٤٘٘بد األع٣ٞ٤خ  
 اقتصادي نمو معدل لتحقٌقها االسم بهذا سمٌت الجنوبٌة وكورٌا هونكونػ و

 القرن بداٌة فً والتسعٌنٌات الستٌنٌات بٌن ما الفترة خالل سرٌع وتصنٌع كبٌر
 نمو فً وساعدت متقدمة بلدان إلى البلدان تحولت والعشرٌن الواحد

 و المال على تطورها فً اعتمدت قد و  اآلسٌوٌة الدول بعض اقتصادٌات
.الٌابانً النموذج    
 

 الفٌلٌبٌن ، اندونٌسٌا ، مالٌزٌا ، تاٌالندا دول تشمل : األسٌوٌة النمور مجموعة

 الصناعات فؤدخلت ، زراعٌة كانت بعدما التصنٌع عهد دخلت دول وهً
.كبٌر اقتصادي نمو وحققت التحوٌلٌة    
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 قوة عامل تشكل التً والفتٌة المعتبرة البشرٌة القوة هً : الدٌمؽرافً الوزن

 عملٌة فً توظٌفه و استثماره وتحسن كبٌر سكانً تعداد تمتلك التً لدول
.والتنمٌة اإلنتاج    

 

 تعداد ذات مدن عدة من ٌتشكل حضري تجمع ( : المٌؽالوبولٌس )  :المدن مجمع

 خطوط ووفرة االقتصادٌة أنشطتها بتعدد تتمٌز كبٌرة دٌمؽرافٌة وكثافة
  . الكٌلومترات لمبات متصل شبه شرٌط شكل على وتمتد بٌنها المواصالت

 

 ٌتدرج حٌث االقتصادي التكامل إلٌه ٌصل ما أقصى ٌمثل  :االقتصادي االتحاد

 وأخٌرا المشتركة السوق مرحلة ثم الجمركً االتحاد إلى حرة تجارة منطقة من
.األوروبً االتحاد مثل اقتصادي اتحاد فً االنخراط مرحلة    

 

 القٌود بإلؽاء قامت بلدان مجموعة من ٌتكون فضاء : الحر التبادل منطقة

.الحر للتبادل اتحاد فٌتشكل بٌنها فٌما الجمركٌة    
 

 أو لمنطقة االقتصادي النمو فً الهبوط عن ٌعبر مصطلح : اقتصادي ركود

 إلى ٌإدي الذي األمر االستهالك ٌفوق اإلنتاج أن بسبب تحدث ، معٌن سوق
.األسعار فً وانخفاض البضاعة كساد    

 

 : دول وتضم ، العالم فً تصنٌعا األكثر الدول وهً  :الصناعٌة الثمانً الدول

.اٌطالٌا – أ م الو – الٌابان – فرنسا روسٌا و كندا – برٌطانٌا – ألمانٌا –     

 

 دخول على ما دولة تفرضها التً والموانع الشروط جملة  :جمركٌة تعرٌفات

 وحماٌة للخزٌنة إٌرادات توفٌر ذلك من والهدؾ إلٌها األجنبٌة البضابع
  .المنافسة من المحلٌة الصناعة
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 تلك وتقاس بلد فً والخدمات المنتجات تسجلها كمٌة زٌادة  :اقتصادي نمو

  .الوطنً الناتج أهمها المإشرات من بعدد الزٌادة

 

 ملكٌة إلى الخاصة الملكٌة تحوٌل خاللها من ٌتم اقتصادٌة عملٌة :اُزأ٤ْٓ   
 البالد سٌادة استرجاع أٌضا التؤمٌم ٌعنً كما للبلد العلٌا للمصلحة ،خدمة عامة

. 1971 سنة للمحروقات الجزابر تؤمٌم مثل والموارد الثروات على  

 

:الثالثةالوحدة  
 

 المتاحة البشرٌة و الطبٌعٌة للموارد األمثل االستؽالل هً : المستدامة التنمٌة

 و الحالٌة األجٌال حاجٌات تلبٌة ٌضمن بما واجتماعٌاًء  اقتصادٌاًء  متوازن بشكل
.التخرٌب و التلوث من البٌبة على الحافظ مع مستمرة بصورة المقبلة األجٌال    

 

 إلى العام القطاع من إدارتها أو العامة المنشآت ملكٌة نقل سٌاسة :الخوصصة  
 القطاع دعم و الحكومة دور تقلٌص إلى تهدؾ عملٌة هً و الخاص القطاع

.اإلنتاج وسابل ملكٌة أو ما نشاط فً الخاص    
 

 هذا وٌإسس  مشتركة أهداؾ لها أطراؾ بٌن  تعاون قٌام   تعنً  :الشراكة

  .ومجاالتها ومبادبها الشراكة أهداؾ تحدد اتفاقات على التعاون

 

 و الصناعة رجال بها ٌقوم السوق لقانون مخالفة ممارسات هً :األؽزٌبساد 
 فعل هً أو خدمة أو سلعة بسوق االنفراد قصد الكبرى الشركات و البنوك
 وأسعارها وجودتها السلع وفرة معدالت فً اختناقات إحداث إلى ٌهدؾ

.السوق إخالء على المنافسٌن وإجبار المنافسة إلؽاء بؽرض    
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 عن والعجز الدٌون حجم تزاٌد فً تتمثل معاصرة ظاهرة هً  :المدٌونٌة

  .علٌها المتفق الزمنٌة المدة فً تسدٌدها

 

 هناك ٌكون ال بدونها التً الضرورٌة والتجهٌزات األسس جملة :قاعدٌة هٌاكل

 المجاالت مختلؾ تشمل و مختلفة صورا تؤخذ هً و ما نشاط أو عمل سٌر
 و السلكٌة االتصاالت و األرصفة و  الجسور مثل البحرٌة و الجوٌة االقتصادٌة

.الالسلكٌة    
 

 المناخ إقلٌم من الشرقً الشمالً القسم بها ٌتمٌز ظاهرة وهً  : العطش مثلث

 عما األمطار تقل حٌث بالبرازٌل الشرقٌة الشمالٌة الجهة فً المداري
.ٌجاورها    

  

 مثلث شكل على البرازٌل فً كبرى مدن ثالث امتداد وهو:المثلث الحٌوي 
 البرازٌلٌة الصناعات معظم تتركز حٌث ، الشرقٌة الجنوبٌة الجهة فً وهذا

.ساوباولو : هً المدن وهذه زنتً أوري بٌلو – جانٌرو ودي ري -    

 

 مجموعة أو لدولة االقتصادي النشاط خضوع أو ارتباط  : االقتصادٌة التبعٌة

  .أخرى دولة باقتصاد الدول من
 

 لسكانها الالزمة الؽدابٌة المواد تؤمٌن على الدولة قدرة هو  :الؽدابً األمن

 الدٌمؽرافً النمو بٌن التوازن عدم ٌعكس الؽدابً األمن وانعدام الكافً وبالقدر
.الؽدابٌة والحاجات    

 

 الزراعة لقطاع جذري تؽٌٌر إلى المإدٌة اإلجراءات وهً  :الخضراء الثورة

 أنماط عن نهابٌا التخلً خاللها من ٌتم ، عصرٌة زراعة إلى والوصول
 إلى تإدي وحدٌثة متطورة آلٌات بإتباع المتخلؾ والتسوٌق واإلنتاج التسٌٌر
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.المرتفع المردود    
   

 الدول فً التنموي األداء تعٌق باتت التً التحدٌات جملة وهً :ٓؼ٤وبد اُز٤ٔ٘خ 
 هذا وكل واألمٌة األمراض انتشار ن الرشٌد الحكم ؼٌاب أبرزها ومن المتخلفة

.دبل أي فً التنمٌة عماد باعتبارهما والصحة التعلٌم مجال فً التؤخر عن ناتج    

   

:أهم التىارٌخ المعلمٍت  

:الىحذة األولى  

.ئٗؼوبد ٓإرٔش ٣بُطب ث٤ٖ اُؾِلبء:04/02/1945  

ٓإرٔش ثٞرغذاّ ث٤ٖ اُؾِلبء ُزوبعْ رشًخ ٝ روغ٤ْ :17/07,02/08/1945

.أُٔب٤ٗب  

.رس٣خ ػ٠ِ ٤ٛشٝؽ٤ٔبئُوبء اُط٤شإ األٓش٢ٌ٣ ُِو٘جِخ اٍ:06/08/1945  

.ئُوبء اُط٤شإ األٓش٢ٌ٣ ُِو٘جِخ اُزس٣خ ػ٠ِ ٗوبصا٢ً:09/08/1945  

أُصبدهخ ػ٠ِ ٤ٓضبم األْٓ أُزؾذح ك٢ ٓإرٔش عبٕ :26/06/1945

.كشاٗغ٤غٌٞ ثبُٞال٣بد أُزؾذح اإلٓش٤ٌ٣خ  

.اإلػالٕ اُشع٢ٔ ػٖ رأع٤ظ ٤ٛئخ االْٓ أُزؾذح:24/10/1945  

.غشػ اُشئ٤ظ األٓش٢ٌ٣ ٛبس١ رشٝٓبٕ ُٔجذأ رشٝٓبٕ:12/03/1947  

غشػ ٝص٣ش خبسع٤خ اُٞال٣بد أُزؾذح عٞسػ ٓشؽبٍ :05/06/1947

.ُٔؾشٝع ٓبسؽبٍ اإلهزصبد١  
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.صذٝس ٓجذأ عذاٗٞف ٗغجخ ئ٠ُ اُغٞك٤٤ز٢ أٗذس١ عذاٗٞف:22/09/1947  

رأع٤ظ اإلرؾبد اُغٞك٤٤ز٢ ٌُٔزت اإلػالّ اُؾ٤ٞػ٢ :05/10/1947

.<اٌُٞٓ٘لٞسّ>  

.ئٗؾبء اإلرؾبد اُغٞك٤٤ز٢ ُٔ٘ظٔخ ا٤ٌٌُٕٓٞٞ ك٢ ٓٞعٌٞ:25/01/1949  

.ك٢ ٝاؽ٘طٖ {اُ٘برٞ}رأع٤ظ اُؾِق األغِغ٢ :04/04/1949  

.س٣خ ك٢ ع٤ج٤ش٣برلغ٤ش اإلرؾبد اُغٞك٢٘٤٤ ُو٘جِخ ر:21/09/1949  

أصٓخ ثش٤ُٖ }ؽصبس اإلرؾبد اُغٞك٢٘٤٤ :12/05/1949 ,23/06/48

{األ٠ُٝ  

.{ٓبٝرغ٢ رٞٗظ}ٗغبػ اُضٞسح اُؾ٤ٞػ٤خ ك٢ اُص٤ٖ ثو٤بدح :01/10/1949  

 {.RFAاُـشث٤خ اُشأع٤ِٔخ} ه٤بّ عٜٔٞس٣خ أُٔب٤ٗب اُلذسا٤ُخ :23/05/1949

 .{RDAاُؾشه٤خ اُؾ٤ٞػ٤خ}ه٤بّ عٜٔٞس٣خ أُٔب٤ٗب اُذ٣ٔوشاغ٤خ:07/10/1949

.ؿضٝ ًٞس٣ب اُؾٔب٤ُخ ٌُٞس٣ب اُغ٘ٞث٤خ:25/06/1950  

.اُز٢ أٜٗذ اُؾشة اٌُٞس٣خ{ثب٤ٔٗ٘غ٤ّٞ}رٞه٤غ ٛذٗخ :27/07/1953  

.رأع٤ظ ؽِق ع٘ٞة ؽشم أع٤ب:08/09/1954  

.رأع٤ظ ؽِق ثـذاد:24/02/1955  

.رأع٤ظ ؽِق ٝاسعٞ:14/05/1955  
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.ٝكبح اُضػ٤ْ اُؾ٤ٞػ٢ عزب٤ُٖ:05/03/1953  

.رأ٤ْٓ عٔبٍ ػجذ اُ٘بصش ُو٘بح اُغ٣ٞظ:26/07/1956  

ثذا٣خ اُؼذٝإ اُضالص٢ ػ٠ِ ٓصش ٖٓ غشف ئعشائ٤َ صْ :29/10/1956

.ٖٓ ٗلظ اُؾٜش 31األٗغ٤ِض ٝ اُلشٗغ٤٤ٖ ٣ّٞ   

رٜذ٣ذ االرؾبد اُغٞك٤٤ز٢ ثعشة ػٞاصْ اُذٍٝ أُؼزذ٣خ ػ٠ِ :05/11/1956

.[ثُٞـب٤ٖٗ]ٓصش   

.ث٘بء عذاس ثش٤ُٖ ٖٓ غشف اُغٞك٤٤ذ:13/08/1961  

.[أصٓخ ًٞثب]ئػالٕ اُٞال٣بد أُزؾذح ؽصبس ًٞثب :22/10/1962  

ٜٗب٣خ أصٓخ ًٞثب ثغؾت اُغٞك٤بد ُِصٞاس٣خ ٖٓ األساظ٢ .28/10/1962

.اٌُٞث٤خ   

.ٝظغ اُخػ األؽٔش ث٤ٖ ٓٞعٌٞ ٝ ٝاؽ٘طٖ :20/06/1963  

اُزٞه٤غ ػ٠ِ ارلبه٤خ عبُذ األ٠ُٝ ث٤ٖ االرؾبد اإلرؾبد :26/05/1972

.اُغٞك٤بر٢ ٝ اُٞ ّ أ ثٔٞعٌٞ  

ِٗؾذ ٖٓ اُصٞاس٣خ ]اُزٞه٤غ ػ٠ِ ٓؼبٛذح عبُذ اُضب٤ٗخ :24/02/1979

.ثل٤٘ب  [اإلعزشارغ٤خ   

.عوٞغ عذاس ثش٤ُٖ :09/11/1989  
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ٜٗب٣خ ]هٔخ ٓبُطب ث٤ٖ ؿٞسثبرؾٞف ٝ عٞسط ثٞػ :03,04/12/1989

.[اُؾشة اُجبسدح   

ٓإرٔش ثبس٣ظ ُألٖٓ ٝ اُزؼبٕٝ ٝئػالٕ ثٞػ ٝ :19,20/11/1990

.ؿٞسثبرؾٞف ٜٗب٣خ اُؾشة اُجبسدح  

. رٞؽ٤ذ األُٔب٤ٗزبٕ ك٢ دُٝخ ٝاؽذح :03/10/1990  

:الىحذة الثانٍت  

ث٤بٕ ك٤لش١ أُصبؽ ٖٓ غشف كشؽبد ػجبط ٝ :03/02/1943

.أُٞعٚ ُِؾِلبء ٝ ؽٌٞٓخ كشٗغب  

ٓغبصس اسرٌجٜب اإلعزؼٔبس ك٢ عط٤ق ٝ هبُٔخ ٝ :08/05/1945

. أُق ؽ٤ٜذ45خشاغخ ساػ ظؾ٤زٜب   

صذٝس هبٕٗٞ اُؼلٞ اُؼبّ ٝ ُغٔبػ ثؼٞدح اُؼَٔ :09/03/1946

.اُغ٤بع٢ ك٢ اُغضائش  

رأع٤ظ االرؾبداُذ٣ٔوشاغ٢ ُِج٤بٕ اُغضائش١ ثضػبٓخ :17/04/1946

.UDMA  كشؽبد ػجبط  

رأع٤ظ ؽشًخ اٗزصبس اُؾش٣بد اُذ٣ٔوشاغ٤خ ٖٓ غشف :02/11/1946

 .MTLDٓصب٢ُ اُؾبط 

  ك٢ ثٞصس٣ؼخL’OSئٗؾبء ُِٔ٘ظٔخ اُخبصخ :15/02/1947

.ثـ٤خ اُزؾع٤ش ُِضٞسح  
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ٖٓ غشف [دعزٞس اُغضئش]ئصذاس اُوبٕٗٞ اُخبصخ أٝ :20/09/1947

.اإلعزؼٔبس اُلشٗغ٢  

.ئًزؾبف أٓش أُ٘ظٔخ اُخبصخ ٝ ؽِٜب:28/03/1950  

.رأع٤ظ اُغجٜخ اُغضائش٣خ ُِذكبع اُؾش٣خ:05/08/1951  

  . CRUA ئٗؾبء اُِغ٘خ اُضٞس٣خ ُِٞؽذح ٝ اُؼَٔ: 23/03/1954

 

.ك٢ صبُٔج٢ ثبُؼبصٔخ 22ئعزٔبع ُغ٘خ اٍ:23/06/1954  

ُغ٘خ ]ئعزٔبع اُشا٣ظ ؽ٤ٔذٝ ٝ ئٗؾبء عجٜخ اُزؾش٣ش:23/10/1954

[06اٍ  

.ئٗذالع اُضٞسح ك٢ ٓخزِق أٗؾبء اُزشاة اُٞغ٢٘:01/11/1954  

.[عبى عٞعز٤َ ٝا٤ُب ػبٓب ػ٠ِ اُغضائش]رؼ٤٤ٖ :25/01/1955  

.ئػالٕ كشٗغب ؽبُخ اُطٞاسب ك٢ اُغضائش:03/04/1955  

.ئٗؼوبد ٓإرٔش اُصٞٓبّ ثبُوجبئَ:20/08/1955  

.رأع٤ظ اإلرؾبد اُؼبّ ُِؼٔبٍ اُغضائش٤٣ٖ:24/02/1956  

.ئًزؾبف اُجزشٍٝ ك٢ اُصؾشاء اُغضائش٣خ:14/02/1956  
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.ئٗؼوبد ٓإرٔش اُصٞٓبّ ثبُوجبئَ:20/08/1956  

اُوشص٘خ اُغ٣ٞخ اُز٢ ئعزٜذكذ أػعبء اُٞكذ اُخبسع٢ :22/10/1956

.ُغجٜخ اُزؾش٣ش اُٞغ٢٘  

.ثذا٣خ ٓؼشًخ اُغضائش:07/01/1957  

.رٔشد أُغزٞغ٤ٖ٘ ظذ ؽٌٞٓخ كشٗغب ثبُغضائش:13/05/1958  

رأع٤ظ اُؾٌٞٓخ أُإهزخ ُِغٜٔٞس٣خ اُغضائش٣خ ثبُوبٛشح :19/09/1958

.ثشئبعخ كشؽبد ػجبط  

.ه٘جِخ اُط٤شإ اُلشٗغ٢ ُغبه٤خ ع٤ذ١ ٣ٞعق اُؾذٝد٣خ:08/02/1958  

.ئػالٕ د٣ـٍٞ ػٖ ٓؾشٝع هغ٘ط٤٘خ اإلؿشائ٢:04/10/1958  

.ٓؾشٝع عِْ اُؾغؼبٕ اُز١ عبء ثٚ د٣ـٍٞ:23/10/1958  

.ه٤بّ اُغٜٔٞس٣خ اُخبٓغخ ثضػبٓخ ؽبسٍ د٣ـٍٞ:01/06/1958  

ٓلبٝظبد ٓٞالٕ ثلشٗغب ث٤ٖ ط د اُٞغ٢٘ ٝ اُٞكذ :25,29/06/1960

.اُلشٗغ٢  

أُظبٛشاد اُؾؼج٤خ ثبُؼبصٔخ ٝ ظٞاؽ٤ٜب دػٔب ُِٞكذ :11/12/1960

.أُلبٝض  

اػزشاف اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٤ُٜئخ األْٓ ثؾن اُؾؼت :19/11/1960

.اُغضائش١ ك٢ رؾو٤ن ٓص٤شٙ  



 

 

 
40 

كشٗغب رلغش أٍٝ ه٘جِخ رس٣خ ك٢ سهبٕ ثبُصؾشاء :13/02/1960

.اُغضائش٣خ   

ئٗوالة ظجبغ اُغ٤ؼ اُلشٗغ٢ ثبُغضائش ظذ ؽٌٞٓخ :21/04/1961

.كشٗغب ٝ ٌُٖ االٗوالة كؾَ  

ٓظبٛشاد أُـزشث٤ٖ ثجبس٣ظ ٝ اُز٢ هبثِٜب االعزؼٔبس :17/10/1961

.ثٞؽؾ٤خ  

.ئعزئ٘بف أُلبٝظبد ك٢ هصش ُٞهشإ :20/07/1961  

.ٓلبٝظبد ُٞع٤شٕ ثغ٣ٞغشا:20/02/1961  

ُوبء ُشٝط ثبُؾذٝد اُغ٣ٞغش٣خ ٝ اعزٔشاس :19,11/02/1962

.أُلبٝظبد  

.ٓلبٝظبد ا٣ل٤بٕ اُضب٤ٗخ:18,07/03/1962  

[٣ّٞ اُ٘صش]ٝهق ئغالم اُ٘بس :19/03/1962  

.ئٗؼوبد ٓإرٔش غشاثِظ: 02/06/1962ئ٠ُ  27/05   

.ر٘ظ٤ْ اعزلزبء روش٣ش أُص٤ش:01/07/1962  

.اػزشاف د٣ـٍٞ ثبعزوالٍ اُغضائش:03/07/1962  

.اٗزخبة أػعبء أُغِظ اُزأع٤غ٢ اُغضائش١:20/09/1962  
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ه٤بّ اُغٜٔٞس٣خ اُغضائش٣خ اُذ٣ٔوشاغ٤خ اُؾؼج٤خ ثشئبعخ :25/09/1962

.أؽٔذ ثٖ ثِخ  

.ئٗعٔبّ اُغضائش ئ٠ُ ٤ٛئخ األْٓ أُزؾذح:08/10/1962  

االٗوالة اُز١ هبدٙ ثٞٓذ٣ٖ ظذ اُشئ٤ظ أؽٔذ ثٖ ثِخ :19/06/1965

.[اُزصؾ٤ؼ اُضٞس١]  

.ٝكبح اُشئ٤ظ ٛٞاس١ ثٞٓذ٣ٖ ٝ ؽَ ٓغِظ اُضٞسح:27/12/1978  

.ٝصٍٞ اُؾبد٢ُ ثٖ عذ٣ذ ئ٠ُ اُؾٌْ:27/02/1978  

.أؽذاس ؽـت ثجؼط ٓذٕ اُغضائش:05/10/1988  

صذٝس اُذعزٞس اُز١ أر٠ ثبُزؼذد٣خ اُؾضث٤خ ٝ اُزخ٢ِ :23/02/1989

.ػٖ اإلؽزشا٤ًخ   

 

:الىحذة الثالث  

رأع٤ظ ٓ٘ظٔخ اُذٍٝ اُ٘بغوخ ثبألٗغ٤ِض٣خ :11/12/1931

.[اٌُُٞٓ٘ٞش]  

.ئعزوالٍ اُٜ٘ذ ٝ ثبًغزبٕ ػٖ ثش٣طب٤ٗب:15/08/1947  

.رأع٤ظ اُغبٓؼخ اُؼشث٤خ:22/03/1945  
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ئٗزصبس اُل٤ز٘ب٤٤ٖٓ ثضػبٓخ اُغ٘شاٍ ع٤بٕ ػ٠ِ :23/07/1954

.[د٣بٕ ث٤بٕ كٞ]اُلشٗغ٤٤ٖ ك٢   

.ؽَ ٓ٘ظٔخ ا٤ٌٌُٕٓٞٞ:28/06/1991  

ئٗؼوبد ٓإرٔش ع٤٘ق اُز١ عٔغ أغشاف اُصشاع ك٢ :20/07/1956

.اُٜ٘ذ اُص٤٘٤خ  

.ئٗؼوبد ٓإرٔش ثبٗذٝٗؾ ثبٗذ٤ٗٝغ٤ب:24,18/04/1955  

اُز٢ رؾُٞذ ئ٠ُ ,رأع٤ظ ٓ٘ظٔخ اُٞؽذح اإلكش٣و٤خ:02/05/1963

.2001ّاالرؾبد اإلكش٣و٢ ك٢ ع٤ِ٣ٞخ   

.دخٍٞ ك٤ذاٍ ًبعزشٝ ٛبكبٗب ٝ ئٗزصبس اُضٞسح اٌُٞث٤خ:08/01/1959  

ؿضٝ اُؼشام ٣ٌُِٞذ ٝ اُز١ ٗزظ ػ٘ٚ ٓب ٣ؼشف ثؾشة :20/08/1990

.اُخ٤ِظ اُضب٤ٗخ  

.ؽَ ؽِق ٝاسعٞ:01/07/1991  

.ئعزوبُخ ؿٞسثبرؾٞف ٝ ؽَ االرؾبد اُغٞك٤ز٢:26,25/12/1991  

ٓإرٔش ثبٍ ثغ٣ٞغشا ٝ رأع٤ظ اُؾشًخ اُص٤ٗٞ٤ٜخ :29/08/1897

.[ر٤ٞدٝس ٛشرضٍ]ثضػبٓخ   

ٝػذ ثِلٞس ٗغجخ ئ٠ُ ٝص٣ش اُخبسع٤خ اُجش٣طب٢ٗ :20/11/1917

.[ع٤ٔظ ثِلٞس]  
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اُز١ ٣ؼط٢ اُؾشػ٤خ  181صذٝس اُوشاس األ٢ٔٓ :29/11/1947

.ُزوغ٤ْ كِغط٤ٖ  

ثاػالٕ ه٤بّ دُٝخ ئعشائ٤َ ٝ [د٣ل٤ذ ثٖ هٞس٣ٕٞ]ه٤بّ :15/05/1948

.ه٤بّ اُؾشة اُؼشث٤خ اإلعال٤ٓخ  

.ث٤ٖ اُؼشة ٝ ئعشائ٤َ  [سٝدط]ػٜذ ٛذٗخ :24/02/1949  

ٝ اُز٢ ساػ  [د٣ش ٣بع٤ٖ]ئسرٌبة اُصٜب٣٘خ ُٔغضسح :09/04/1949

. كِغط245٢٘٤ظؾ٤زٜب   

.دخٍٞ ئعشائ٤َ ٤ٛئخ األْٓ:11/05/1949  

.ئٗؾبء ٓ٘ظٔخ اُزؾش٣ش اُلِغط٤٘٤خ ثبُوبٛشح:28/05/1964  

.ئػالٕ اُضٞسح اُلِغط٤٘٤خ:01/05/1949  

ؿضٝ اعشائ٤َ ]ؽشة اُغزخ أ٣بّ ث٤ٖ اُؼشة ٝ ئعشائ٤َ :05/06/1967

.[ُٔصش  

اُز١ ٣ذػٞ ئ٠ُ ئٗغؾبة  242صذٝس اُوشاس اال٢ٔٓ :22/11/1967

.1948اُغ٤ؼ اإلعشئ٢ِ٤ ئ٠ُ ؽذٝد   

.ؽشة سٓعبٕ ث٤ٖ اُؼشة ٝ اعشائ٤َ:06/10/1973  

ؽعش اُؼشة ُزصذ٣ش اُ٘لػ ُِذٍٝ أُغبٗذح ُِؼذٝ :15/10/1973

.اُص٢ٗٞ٤ٜ  
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اُز١ ٣ذػٞ ا٠ُ ٝهق اُوزبٍ  338صذٝس اُوشاس اال٢ٔٓ :22/10/1973

.ٝ رطج٤ن اُوشاساد اُغبثوخ  

ؽصٍٞ ٓ٘ظٔخ اُزؾش٣ش اُلِغط٤٘٤خ ػ٠ِ صلخ ػعٞ :24/10/1974

.ٓالؽع ك٢ األْٓ أُزؾذح  

.ث٤ٖ ٓصش ٝ اعشائ٤َ [ًبٖٓ د٣ل٤ذ]رٞه٤غ ئرلبه٤خ :17/09/1978  

اُـضٝ اإلعشائ٢ِ٤ ُِج٘بٕ ٝ غشد أُوبٝٓخ اُلِغط٤٘٤خ :06/06/1982

.ٜٓ٘ب  

.[اُلشٌٗٞك٤خ]رأع٤ظ ٓ٘ظٔخ اُذٍٝ اُ٘بغوخ ثبُلشٗغ٤خ :20/03/1970  

.األٗزلبظخ اُلِغط٤٘٤خ:08,07/12/1987  

.ػوذ ٓإرٔش ٓذس٣ذ ُِغالّ:03/11/1991ئ30/10٠ُ  

رٞه٤غ اُطشك٤ٖ اُلِغط٢٘٤ ٝ اإلعشائ٢ِ٤ ػ٠ِ ارلبه٤خ :09/1993/ 13

.ثٞاؽ٘طٖ [ؿضٝح أس٣غب]اُغالّ   
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: كل الخرائط التً ٌتم دراستها فً الباكلىرٌا  

: خش٣طخ األصٓبد اُذ٤ُٝخ ك٢ ظَ اُؾشة اُجبسدح  

 

:خش٣طخ رلي اإلرؾبد اُغٞك٤بر٢  
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:ٓغٔٞػخ اُضٔب٤ٗخ+ اُؼبُْ أُزوذّ ٝ اُؼبُْ أُزخِق   

 

: األهب٤ُْ اُص٘بػ٤خ ك٢ اُّٞ أ  
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:1956روغ٤ْ اُٞال٣بد ٝكوب ُٔإرٔش اُصٞٓبّ   

 

  

:خش٣طخ أٝسٝثب اُصٔبء   
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كِغط٤ٖ ٝكوب ُزوغ٤ْ ع٘خ :               1948رٞعغ اعشائ٤َ ثؼذ ؽشة 

:181اُوشاس , 1947   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:1967اُؾشم األد٠ٗ ٓب ثؼذ ؽشة ٤ٗٞ٣ٞ   
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:خش٣طخ آع٤ب  

 

:13/09/1993أرلبه٤خ ؿضح أس٣غب   
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:ر٤٘٘بد آع٤ب  
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