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االسنة
623
396
262
929
6692
6556
6369
6392
6963
6962
6963
6969
6929
6926
6922
6929
6966
6966
6965
6963
6962
6969
6911
6915
6913
6912
6913
6919
6959
6952
6956
6955
6953
6952
6953
6939
6936
6932
6931
6932
6933

األحداث التي حصلت بالسنة
بناء كنيسة القيامة
بناء مسجد قبة الصخرى
بناء جامع الزيتونة في تونس
بناء الجامع األزهر في مصر
انشاء المدرسة الصالحية
انشاء تكية خاصكي سلطان
استعمار فرنسا
مؤتمر بال المؤتمر الصهيوني األول
اتفاقية سايكس بيكو
وعد بلفور
سنة والدة الشيخ زايد بن سلطان  /مؤتمر صهيوني في يافا
مؤتمر الصلح في باريس /المؤتمر العربي الفلسطيني األول /وصول لجنة كراين لبالد الشام والعراق
اتفاقية سان ريمو
ثورة يافا
تأسيس الفاشية
ثورة البراق
المؤتمر االسالمي في القدس
تأسيس النازية
ثورة الشيخ عز الدين القسام
الثورة الفلسطينية الكبرى  /ارسلت بريطانيا لجنة بيل الملكية
مؤتمر بلودان في سوريا
اصدرت بريطانيا الكتاب األبيض
توقيع بروتوكول االسكندرية
توقيع ميثاق جامعة الدول العربية
انهاء االنتداب البريطاني على االردن واالنتداب الفرنسي على سوريا
مشروع مارشال
النكبة
انشاء حلف الناتو
دمج الضفتين  /األزمة الكورية
الثورة المصرية
تحول مصر من نظام ملكي إلى جمهوري
انشاء حلف بغداد /انشاء حلف وارسو /مؤتمر باندونغ /تأسيس حركة عدم االنحياز
انهاء الحماية الفرنسية على تونس والمغرب  /العدوان الثالثي على مصر /مؤتمر بريوني لدول عدم االنحياز
في يوفسالفيا
مبدأ أيزنهاور
تحول مملكة العراق إلى جمهورية  /تأسيس الجمهورية العربية(مصر+سوريا)
تأميم النفط العراقي /انشاء منظمة األوبك
االزمة العراقية الكويتية  /انقالب عسكري في سوريا فصلها عن مصر /تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية/
مؤتمر القاهرة لدول عدم االنحياز /مؤتمر بلغراد في يوغسالفيا لدول عدم االنحياز
استقالل الجزائر  /أزمة الصواريخ الكوبية
انشاء سوق عربية مشتركة /مؤتمر القمة العربي األول في القاهرة /المؤتمر الفلسطيني األول في القدس
النكسة  /قرار رقم212
انشاء منظمة األوابك  /معركة الكرامة /انسحاب البانيا من حلف وارسو
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السنة
6939
6926
6922
6921
6925
6923
6923
6929
6936
6932
6932
6933
6939
6999
6999
2999
2992
2996
2991
2995
2992
2993
2999
2966
2965
2963
2966

األحداث التي حصلت بالسنة
الثورة الليبية ضد االسرة السنوسية  /احراق المسجد األقصى
استقالل دول الخليج (قطر والبحرين واالمارات)
تأسيس دولة  /UAEحرب رمضان-اكتوبر-ايلول  /قرار رقم  /663األزمة األفغانية  /مؤتمر الجزائر لدول
عدم االنحياز
انشاء وكالة الطاقة  /تأسيس صندوق ابو ظبي للتنمية /تأسيس الصندوق السعودي للتنمية /مؤتمر القمة العربي
في الرباط
األزمة اللبنانية
تأسيس صندوق النقد العربي
الثورة اإليرانية  /انقالب عسكري في افغانستان على االمير دمحم داود
معاهدة السالم المصرية االسرائيلية  /غزو االتحاد السوفيتي على افغانستان
تأسيس مجلس التعاون الخليجي
غزو جنوب لبنان
االنتفاضة الفلسطينية األولى(انتفاضة الحجارة)
الحرب العراقية اإليرانية  /فك ارتباط الضفتين
تأسيس مجلس التعاون العربي /القمة الرباعية في بغداد /تأسيس اتحاد المغرب العربي /نهاية الحرب الباردة /
انسحاب السوفييت من افغانستان
انهيار جدار برلين  /انهيار حلف وارسو /انهيار مجلس التعاون الخليجي /حرب الخليج الثانية /مؤتمر السالم
في مدريد
انضمام التشييك والمجر وبولندا لحلف االطلس
انتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة األقصى)
بدء اقامة جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية  /مبادرة السالم العربية
االحتالل األمريكي على العراق  /الحرب على افغانستان
سنة وفاة الشيخ زايد بن سلطان  /انضمام استونيا وليتونيا لحلف األطلس
االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة
مؤتمر ميونخ
االزمة االقتصادية العالمية  /قيام السوق الخليجية المشتركة /هجوم العدو الصهيون على غزة برا ً وبحرا ً وجوا ً
قمة الكويت االقتصادية  /انضمام كرواتيا لحلف االطلس
التدخل األمريكي في ليبيا (الثورة الليبية)
نشر الدرع الصارخي األمريكي
زيارة أوباما لكوبا
األزمة السورية

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتفوق
أ .رعـد أبوصعيليك
2992450770

