
 

 

 

1  

 
 

1 

   

 

 

      

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2  

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 ر ئماعاث الخلُج وههذ ٖلي :

 

  

كامذ ؾُاؾت الاؾخٗماع ألاوعبى ٖلى جفخِذ الىًَ الٗغبى وئيٗاف اللىمُت الٗغبُت والخباٖض بحن 

م :  -الكٗىب الٗغبُت وطلً ًٖ ٍَغ

ً الٗغبي ئلي أظؼاء مىفهلت -١  نها.الحىاظؼ الجمغهُت بُأكام و كؿم الاؾخٗماع الَى

ت الاجهاٌ بحن الٗغب .   فلط ي ٖلي خٍغ

 -: واللىمُت الٗغبُت لللًاء ٖلي فىغة الىخضةالاؾخٗماع الىٗغاث اإلادلُت  أزاع  -۲

ت  -أ  ىهُت في مهغ أزاع الجٖز  الفٖغ

ت الفُيُلُت في لبىان -ب  والجٖز

ىن ٖو -ط   ولبىاهُىن وؾىصاهُحنغاكُىن وأؾمي الٗغب بأؾماء مسخلفت فهم ؾىعٍىن ومهٍغ

 مً الجيؿُت الٗغبُت الىاخضة  مخٗضصةزلم ظيؿُاث  -۳

 :بهضف ئزغاط بٌٗ الكٗىب الٗغبُت ًٖ  ئَاع اللىمُتمشل 

 فغوؿت الجؼاةغ -أ

 اصعي الفغوؿُىن أجها  ظؼء مً فغوؿا ، -ب 

ىن ٖلي ازظ الجيؿُت الفغوؿُت وئغغائهم باالمخُاػ  -ط  اُٖت والُبلُت الىشحرة اث الاظخموشج٘ الجؼاةٍغ

م بحن أزاع الاؾخٗماع عوح الٗضاء الُاةفي بحن ألاصًان واإلاظاَب  -٤  -:فٗمل ٖلى الخفٍغ

  ) في لبىان (الضعوػ واإلاىاعهت -أ

  ) في مهغ (اإلاؿلمحن وألاكباٍ  -ب

  )في الٗغاق (الؿىت والكُٗت  -ط

ضًت والؿيُت  -ص   ) في الُمً (الٍؼ

ت مشل أن سخغ ٖلماء إلزباث ب -ٌ  لِؿىا ٖغبا بل مً الىهضاٌ الاوعبُحن البربغ ٌٗ اللًاًا الٗىهٍغ

 با بل مً وؿل الفغهجت الهلبُحن .لِؿى ٖغ  واللبىاهُىن ،  أو الغومان

 

 جطىر حرهت اللىميت الػربيت

 
 ؾُاؾت الاؾخٗماع الاوعوبى إليٗاف اللىمُت الٗغبُت 
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 -:وحٗضص اللىاهحن ) هٓم الحىم (  حٗضص الىٓم الؿُاؾُت والاكخهاصًت ٖمل الاؾخٗماع ٖلى-٥

 عٍا ولبىان ،مشل ؾى  ظمهىعيخُض بالص فيها هٓام  -أ

 مشل مهغ و ألاعصن والٗغاق  ملييوبالص فيها هٓام  -ب

ً كىمى لهم.الههُىهُوبالص جيافذ  -ط  ت خُض فخذ أبىاب فلؿُحن للهجغة الههُىهُت إلكامت َو

  -الٗغبُت : واللغت سخغ الاؾخٗماع الخٗلُم إليٗاف الشلافت -٦

 الٗغب ًٖ جُاع الفىغ الحضًض فأبٗض الاؾخٗماع ؤلاهجلحزي بان فغى لغه الاؾخٗماع  -أ

ت في مهغ  -ب   خُض فغى اللغت الاهجلحًز

 اللغت الفغوؿُت في الجؼاةغ  -ط

 اللغت الاًُالُت في لُبُا . -ص

مُت اؾغ طاث أَمإ في الحىمالاؾخٗماع زلم  -۷    -: وألهاَا بٗغوف َو

مُه  ظا أصي ئلي الخىافـ بحن َظٍ ألاؾغ خٌى ٖغوف َو  َو

هبُاث ايٗفذ مً جدلُم الىخضة بحن الٗغب .وبظلً أوظض مهال ت ٖو  ح اؾٍغ

 

 

لى الغغم مً ان ؾُاؾه الاؾخٗماع ٖملذ ٖلى ايٗاف اللىمُه الٗغبُه فان فى الىاك ٘ ال زىف ٖو

 ؟ ٖلى اللىمُه الٗغبُه 

سُه التى اوظبذ جغابِ  ً الٗغبى ما الحخمُه الخاٍع ما الٗىامل التى اصث الى نٗىبه جلؿُم الَى

 بًٗهم ؟  الٗغب م٘

 وخضٍ اللغت الٗغبُت التى جغبِ بحن أكُاع الٗغب  -أ

م  -ب ش اإلاكترن الظي ًغبِ بحن وظضان الٗغب وبحن مهحَر  والخاٍع

 الشلافت الٗغبُت اإلاكترهت .-ط

 جلضم وؾاةل الاجهاٌ الفىغي مشل الُباٖت والصحافت وؤلاطاٖت -ص

اةغاث .م وؾاةل اإلاىانالث مً ؾُاعاث جلض -ػ  َو

 م مىاهج الخٗلُم ووؾاةله واهدكاٍع في البالص الٗغبُت أصي ئلي أزاعة الكٗىع الٗغبى .جلض -ٌ

ً الٗغبي . -و  اإلادىت اإلاكترهت باالؾخٗماع في الَى

 

 

 : جُىع خغهت اللىمُت الٗغبُت
ً
 زاهُا

 



 

 

 

4  

 
 

4 

 

 

 

 

وضح الخلاعب بحن الكٗىب الٗغبُه فى فتٍر ما بحن الحغبحن مً زالٌ جهفُه الخالفاث التى واهذ 

م اإلاٗاَضاث  ً ٍَغ  واإلاإجمغاث الؿُاؾُه والٗلمُه .مىظىصٍ مً كبل ٖو

 ( 1939 – 1918أقياٌ الخلاعب بحن الٗغب فُما بحن الحغبحن الٗاإلاُخحن ) 

 

اإلاٗاَضاث 

التى ٖلضث 

لخهفُه 

 الخالفاث

 ٖلضث مٗاَضة الُاةف 1934

 خٌى ٖؿحر بحن الؿٗىصًت والُمً 

 وواهذ جىو ٖلي " جىمُت وخضة ألامت الٗغبُت وجدلُم الخٗاون بُنهما " 

 )ازاء وجدالف(ٖلضث مٗاَضة بحن الؿٗىصًت والٗغاق 1936

ت والشلافُت     جىو ٖلي  جباصٌ البٗشاث الٗؿىٍغ

وبظلً ًخم خل الخالف بحن ألاؾغة الؿٗىصًت وألاؾغة الهاقمُت زم اهًمذ الُمً 

 ئلي اإلاٗاَضة وجم الاجفاق ٖلي ظٗل اإلاٗاَضة مفخىخت .

غ وجم فيها خل الخالفاث بحن البلضًً التي  ٖلضث مٗاَضة بحن الؿٗىصًت ومه 1936

 جغظ٘ ظظوعَا ئلي الحغب بحن مدمض ٖلي والىَابُحن

اإلاإجمغاث 

الؿُاؾُه 

لحل 

مكيلت 

 فلؿُحن

 ٖلض اإلاإجمغ الٗغبي الفلؿُُني في بلىصان وطلً  1937

 لخيؿُم الجهىص إلايافدت الههُىهُت

يلت فلؿُحن ، وكض خًغ اإلاإجمغ ٖلض مإجمغ اإلااةضة اإلاؿخضًغة في لىضن لبدض مك 1939

 الضٌو الٗغبُت اإلاؿخللت .

اإلاإجمغاث 

 الٗلمُه

باء الٗغب  1937  مإجمغ الَا

 مإجمغ اإلادامحن الٗغب 1944

 مإجمغ اإلاهىضؾحن الٗغب 1945

 

 

 

 : بغوػ اللىمت الٗغبُت
ُ
 زالشا
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با  ولضث فىٍغ اوكاء ظامٗه الضٌو الٗغبُه هكيل مً اقياٌ الىخضة الٗغبُت فى مهغ ولِـ طلً غٍغ

هغ التى ؾاٖضث الضٌو الٗغبُه فى هفاخها مً اظل الحهٌى ٖلى الاؾخلالٌ ، ووظضتها الضٌو ٖلى م

 الٗغبُه جلً الىخضٍ فغنه .

 جغخُب الٗغب بفىٍغ اوكاء ظامٗه الضٌو الٗغبُت :

 ة أزىاء الحغب الٗاإلاُت الشاهُت ) جؼاًض اَخمام الخفىحر الٗغبي بالىخض

ا  -  ٖلى صزٌى الحغب الٗاإلاُه الشاهُهللخسلو مً الاؾخٗماع الظي اظبَر

 إلاىاظهه الازُاع التى تهضص الكٗىب الٗغبُه هدُجه لهجٍغ الههاًىت الجماُٖت الى فلؿُحن  -

 

 

ُاهُا خضور كضع مً الىخضة بحن الٗغب ووان طلً لِـ خبا فى  أزىاء الحغب الٗاإلاُت الشاهُت أًضث بٍغ

 الٗغب ولىً مً اظل .

  ئعياءً  -١
ً
 ُت الشاهُت .اإلاي مؿاٖضتهم أزىاء الحغب الٗللحهٌى ٖلللٗغب ويماها

 . خضة الٗضاء الٗغبى واؾخمالت الٗغب لها جسفُف -۲

للٗغب لخضمت مهالح الاؾخٗماع ٖلى أؾاؽ أن الضٌو الٗغبُت ولها واهذ مىاَم  (ججمُ٘) جىخُل -۳

 هفىطٍ .

 جُتالحغب أْهغث أَمُت اإلاىُلت مً الىاخُت الاكخهاصًت و الاؾتراجُ -٤

 بؿبب وظىص البتروٌ وأَمُت كىاة الؿىَـ للىلل وأَمُتها ؤلاؾتراجُجُت . 

ُاهُا باكامت وخضة بحن الٗغب ؟ وما مىكف الٗغب ؟  : جغخُب بٍغ

ذ اًضن الاٌو في ماًى   -١  : م  1941أنضعث اهجلترا  جهٍغ

 ٖىضما واهذ الحغب الٗاإلاُت ٖلى اقضَا

-  ٌ ذ الاو  :  مىكف الٗغب مً الخهٍغ

ُاهُا أزىاء الحغب .لم  ذ اًضن ألجهم ٖغفىا أن َضفه زضمت مهالح بٍغ  ًخدمـ الٗغب لخهٍغ

ذ اًضن الشاوى في فبراًغ  -۲  م 1943انضعث اهجلترا جهٍغ

ذ اًضن الشاوي:  كامذ مهغ بضٖىة الحىىماث الٗغبُت ئلي ئظغاء مداصزاث في  مىكف الٗغب مً جهٍغ

هغ طلً في زُاب مهُفى الى  . 1943داؽ باقا أمام مجلـ الكُىر في ماعؽ مىيٕى الىخضة ْو

 

: مهغ وئوكاء ظامٗت الضٌو الٗغبُت
ً
 عابٗا

 

 صوع اهجلترا فى لم قمل الٗغب       
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 اإلاكاوعاث الخمهُضًت  -١

 ٖلي خضة ) اإلاباخشاث الشىاةُه ( 
ً
 .صٖذ مهغ الحىىماث الٗغبُت هال

 بحن مهُفى الىداؽ وعؤؾاء الحىىماث الٗغبُت فى اإلاكغق الٗغبى .

 جم الخباخض خٌى هُفُت كُام وخضة أو اجداص بحن الضٌو الٗغبُت .

ت أهخىبغ  -۲   1944بغوجىهٌى ؤلاؾىىضٍع

 -أَم الىهىم :

ض الاهًمام .  -١  جخىىن ظامٗت الضٌو الٗغبُت مً الضٌو الٗغبُت اإلاؿخللت التي جٍغ

ًاء في الجامٗت . وجىىن مهمت اإلاجلـ : -۲  -ًخىىن مجلـ الجامٗت مً الضٌو ألٖا

                     مخابٗت جىفُظ الاجفاكُاث التي جىكٗها م٘ بًٗها .           -

 ٖلض اظخماٖاث بحن الضٌو الٗغبُت  -  

 ٖلض اظخماٖاث الجساط مىكف ؾُاس ي واخض للضٌو الٗغبُت . -

 اإلادافٓت ٖلي اؾخلالٌ الضٌو الٗغبُت بيل الُغق .          -

 الىٓغ بهفت ٖامتفي قئىن الضٌو الٗغبُت  - 

 اللغاعاث ملؼمت إلاً ًلبلها . -۳

ضم اجساط ؾُاؾت زاعظُت جًغ  ٖضم اؾخسضام -٤ اث بحن الضٌو الٗغبُت ٖو اللىة في خل اإلاىاٖػ

 بؿُاؾت ظامٗت الضٌو الٗغبُت .

 اٖتراف ول صولت ٖغبُت بؿُاصة الضٌو الٗغبُت الازغي ٖلي أعيها . -٥

 م  1945ماعؽ  22مُشاق ظامٗه الضٌو الٗغبُه  -۳

ة وجم حٗضًل الاجفاق ونضع مُشاق ظامٗت اؾخىملذ اللجىت اظخماٖاتها في اللاَغ  1945في ماعؽ -

 –ألاعصن  –الؿٗىصًت  -صٌو ٖغبُت هي ) مهغ 7ووكٗذ ٖلُه  1945ماعؽ  22الضٌو الٗغبُت في ًىم 

لبىان (  زم جىالى صزٌى الضٌو الٗغبُه الازغي التى خهلذ ٖلى  –ؾىعٍا  –الٗغاق  –الُمً 

 الاؾخلالٌ ، 

 ت الضٌو الٗغبُت ، و جم ازخُاع اللاَغة ملغا إلاجلـ ظامٗ-

  وازخُاع ٖبض الغخمً ٖؼام أٌو أمحن ٖام للجامٗت -

 مغاخل ئوكاء ظامٗت الضٌو الٗغبُت
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ت ؟    ظاء مُشاق ظامٗت الضٌو الٗغبُت ايٗف مً بغوجىهٌى ؤلاؾىىضٍع

غظ٘ طلً الي : ا مٗٓم اإلاىضوبحن الٗغب ٍو   -بؿبب هثرة الخدفٓاث التي أْهَغ

 الٗلُا فى البالص . أن الاؾخٗماع وان مدضص إلاؿخىي الىخضة اي ماػاٌ له الُض -١

خباعاث ؤلاكلُمُت والُاةفُت وخغم ول صولت ٖلي مهالحها  -۲  اإلاىافؿاث بحن ألاؾغ الحاهمت والٖا

 ٗت اجداص خىىماث ال اجداص قٗىب .الجامٗه ولظلً واهذ الجام

 

 

 وان اإلاُشاق ًىو ٖلي أن جىىن اللغاعاث باإلظمإ  -

 ًىفظَا ئال الضٌو التي وافلذ ٖليها مما ُٖل هشحر مً كغاعاث أما اللغاعاث التي جىىن باألغلبُت فال  -

 جىزُم الهالث بحن الضٌو الٗغبُت ونُاهت اؾخلاللها وؾُاصتها  -

 حٗاون الضٌو فى الكئىن الاكخهاصًت والاظخماُٖت والصحُت والشلافُت واإلاىانالث -

 أن حٗلض اجفاكُاث ازغي ليها حٗاون أوزم الضٌو الغاغبت فى حٗاون أوزم مما هو ٖلُه اإلاُشاق ٖ -

 .؟ 
ً
 ػعَٗا

ً
 : صلل ٖلى : أزفم مُشاق ظامٗت الضٌو الٗغبُت ئزفاكا

 ٖضم جدلُم الىخضة الؿُاؾُت . -

ت مكترهت في خغب فلؿُحن . -  عجؼث ًٖ  ئكامت كىة ٖؿىٍغ

 زًٕى خيام الٗغب لًغِ الضٌو ألاظىبُت بؿبب سغغاث اإلاُشاق -

حغب الخفىً الؿُاس ي الٗغبي خُض وكفذ الجُىف الٗغبُه مىكف أزىاء خغب فلؿُحن وأْهغث ال -

   1948اإلاخفغط ازىاء الحغب بحن مهغ واؾغاةُل ٖام  

 

 

ت وكُاصة مىخضة في  ٖلضجه بٌٗ الضٌو الٗغبُت وطلً بؿبب فكل الجامٗت في ئوكاء كىة ٖؿىٍغ

 : ووان ًىو ٖلي 1948خغب فلؿُحن 

ر ان أي اٖخضاء مؿلح ٖلى أي صوله ٖغبُه او اهثر ٌٗخبر اٖخضاء " أن الضٌو اإلاىكٗه ٖلى اإلاُشاق حٗخب 

 ٖليهم ظمُٗا " .

 

 

 ههىم مُشاق الجامٗت 

 

  1950مُشاق الًمان الجماعي "اجفاكُاث الضفإ اإلاكترن 
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واهذ مهغ هى الغاةضٍ صاةما فى مض ًضَا مً اظل مؿاٖضٍ الضٌو فى وافت اإلاجاالث وكض وضح صوع 

 او ما بٗض الشىعة . 1952ًىلُى 23مهغ فى اؾخلالٌ الضٌو الٗغبُه ؾىاء فى فتٍر ما كبل زىعة 

 1952ًىلُى  23بٗض زىعة  1952ًىلُى  23ل زىعة كب

خُض أًضث ول خغواث الخدغع مً الاؾخٗماع في 

 البالص الٗغبُت

 ؾاٖضث في اؾخلالٌ ؾىعٍا ولبىان .  

 ؾاٖضث في اؾخلالٌ لُبُا واإلادافٓت ٖلي وخضتها 

 أًضث ٖغوبت فلؿُحن في ألامم اإلاخدضة .         

 

ُاهُا .في الاؾخل ؾاٖضث صٌو الخلُج  -  الٌ ًٖ بٍغ

ت مً  - ؾاٖضث الجؼاةغ خُض اٖلىذ الشىعٍ الجؼاةٍغ

هما امضتها باإلااٌ والؿالح ختى اؾخللذ  1954مهغ 

 . 1962ٖام 

غ اإلاهحر ٖام  -3  1953أُٖذ الؿىصان خم جلٍغ

 . 1956وازخاع الؿىصاهُحن الاؾخلالٌ ٖام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : صوع مهغ في اؾخلالٌ الضٌو الٗغبُت
ً
 زامؿا
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سُت وهى خلُلت ؾٗذ الههُىهُت بالخٗاون م٘ الضٌو فلؿُحن ٖغبُت َظٍ هى الحلُلت الخا - ٍع

سُت.  بأن ئؾغاةُل خلُلت جاٍع
ً
 الىبري ئلى مدىَا جماما

ىه الظي ًلُم فُه َى  - سُت ( جلىم يض خم ؤلاوؿان فى َو اإلالىلت الشاهُت ) ئؾغاةُل خلُلت جاٍع

 وآظضاصٍ مىظ آآلف الؿىحن.

سُت ( جضٖى ئل) - ب فلؿُحن زم ئؾغاةُل أمام هجغة اليهىص مً أوعبا فخذ أبىا ىئؾغاةُل خلُلت جاٍع

لُا ومً آي ميان ئلى فلؿُحن ئؾغاةُل .  وآؾُا وئفٍغ

 ووكأة الههُىهُت أخىاٌ اليهىص فى اوعوبا 

صٖذ اليهىص  19الههُىهُت هى خغهت ؾُاؾُت حهىصًت ْهغث فى وؾِ وقغق أوعوبا فى اوازغ اللغن اٌ

 ونهُىن وؿبت الى ظبل نهُىن فى اللضؽى الاباء والاظضاص للهجغة الى أعى فلؿُحن بضٖىي اجها أع 

 اليهىص مكدخحن فى ظمُ٘ اهداء الٗالم مىظ الاؾغ البابلى )هبىزظ ههغ الشاوى (فى الٗغاق -١

ض اليهىص الٗىصة الى فلؿُحن  مغة أزغي  -۲  ًٍغ

ت في أوعبا ئلي  -۳  اعجفإ اإلاؿخىي الفىغي لليهىص ،أصث النهًت الفىٍغ

 جىىًٍ زغواث هبحرة  اؾدشماع  مهاعاتهم الاكخهاصًت ف مىىذ اليهىص مً لنهًت الاكخهاصًت ألاوعبُتأن ا  -٤

ت اللىمُت فى اوعوبا ظٗلذ اليهىص حِٗل  -٥ للحفاّ في ) ظُخى ( ٖؼله ًٖ اإلاجخمٗاث ألاوعبُت هٍٓغ

ضم الاهضماط  ضم الازخالٍ ٖو ت اليهىصًت ٖو  . لهم اإلاؿُدُت امما ػاص مً هغاَُت ؾيان أوعبٖلى الهٍى

 

 

 ًلخمؿىن أًت وؾُلت لخهجحر اليهىص الى فلؿُحن  20واللغن اٌ 19خاٌو اإلافىغون مىظ أوازغ اللغن اٌ

م الكٗب اإلاسخاع (  ا أعى اإلاُٗاص )َو   ) للحماؾه الضًيُت(التى ؾخجم٘ قخاتهمأي أعى ئؾغاةل  باٖخباَع

 جٌؼ ()جُىصوع َغ ٖلض اإلاإجمغ اليهىص ألاٌو  1897في ٖام  -١

ً كىمي لليهىص  وطلً لبدض اإلاؿألت اليهىصًت وجم بدض فىغ      ة ئكامت َو

 وفُه جمٖلض اإلاإجمغ اليهىصي الشاوي  9051في ٖام  -۲

 جدضًض فلؿُحن لخىىن الىًَ اللىمى لليهىص جدذ قٗاع الٗىصة للفلؿُحن  -١

ل ٖملُاث الهجغة -۲  قغاء ألاعاض ي مً الٗغب . ئوكاء اإلاىٓمت الههُىهُت والهىضوق الههُىوي لخمٍى

 

ً  كىمى لهم مداوالث اليهىص اكامه َو
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ض بلفىع   م ؟1917وكىف اهجلترا الى ظاهب اليهىص فى الحغب الٗاإلاُت الاولى وانضاع ٖو

ذ بلفىع في هىفمبر  ُاهُا جهٍغ  -بؿبب : 1917أنضعث بٍغ

ُاهُا واهذ مغجبُت م٘ مهالح اليهىص . -١   ئن مهالح بٍغ

ُاهُا ئلي مؿاٖضة اليهىص بٗض زغوط  -۲  عوؾُا مً الحغب بٗض كُام الشىعة البلكفُت خاظت بٍغ

ل  -۳ ُاهُا )اهًمذ الىالًاث فى ابٍغ  م(1917اكىإ اليهىص للىالًاث اإلاخدضة صزٌى الحغب بجاهب بٍغ

ُاوي بلفىع وطلً في قيل زُاب مىظه الي عةِـ  ذ ٖلي لؿان وػٍغ الخاعظُت البًر نضع الخهٍغ

ُاهُا   ضاللىعص عوحكُلالُاةفت اليهىصًت في بٍغ

   ذ بلفىع   اوظه الىلض لخهٍغ

ىا لليهىص . -١ ً لليهىص في فلؿُحن ومً زم لِؿذ ول فلؿُحن َو ذ ٖلي ئوكاء َو  هو الخهٍغ

م مجغص  -۲ ٗخبَر ظا مٗىاٍ اهه ًخجاَل وظىص الٗغب َو ذ ئلي ٖغب فلؿُحن نغاخت َو لم ٌكغ الخهٍغ

ظا ًسالف الىاك٘ خُض ٖضص اليهىص وان الً  م 1981% مً الؿيان 8مشل أهثر مً َىاةف غحر حهىصًت َو

 ال جملىه ئلي اليهىص الظًً لِـ لهم خم في فلؿُحن صون ازظ عأي الٗغب  -۳
ً
ُاهُا أُٖذ أكلُما بٍغ

املذ الٗغب ٖلى اٖخباع ئجهم مجغص َاةفت  أصحاب فلؿُحن الحلُلُحن ٖو

ض ممً ال ًملً إلاً الٌؿخدم  ٖو

 

 

ـ       كًُت فلؿُحن أمام مإجمغ الهلح في باَع

 1919/ 1/ 29أعؾل فُهل بً الحؿحن مظهغة ئلي مإجمغ الهلح في بٗض الحغب الٗاإلاُه الاولى  -١

لى غغاع اإلاظهٍغ الٗغبُه  ًُلب فيها اؾخلالٌ الٗغب ومنهم فلؿُحن ٖو

خي  1919/  2/ 3أعؾل الههاًىت مظهغة ئلي مإجمغ الهلح في   -۲ تراف بالحم الخاٍع َلبىا فيها الٖا

ً كىمي لليهىص في فلؿُحن مً زالٌ :لليهىص في فلؿُ  -حن وئكامت َو

ُاوي .          -أ  وي٘ فلؿُحن جدذ الاهخضاب البًر

ذ بلفىع. -ب  جُبُم جهٍغ

 يهىص فلؿُحن .ل جمشُليئكامت مجلـ  -ط

 

ذ بفىع ) هىفمبر  ُاهُا فى اللًُت الفلؿُُيُت وجهٍغ  م (1917صوع بٍغ

 

 م1919مظهغاث الٗغب والههُىهُت إلاإجمغ الهلح 
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مى ( جغجب ٖلى اإلاظهغة التى كضمها الههُىهُحن أن   )مإجمغ ؾان ٍع

ُاوياجفلذ اهجلترا وفغوؿا ٖلي وي٘ فلؿُحن  -أ مىجدذ الاهخضاب البًر  م(1920)مإجمغ ؾان ٍع

ذ بلفىع  -ب  ُاهُت ٖلي جىفُظ جهٍغ  وأن جلتزم الحىىمت البًر

ى  أكغث ٖهبت ألامم ألاهخضاب  -ط وبظلً جىىن ٖهبت ألامم كض جسلذ ًٖ واخض مً مباصئها َو

ضَا مؿاٖضة الكٗىب في الاؾخلالٌ . م ئباصة ٖغب فلؿُحن وتهٍى  وؾاعث فى ٍَغ

 

 

ُاهُا في فلؿُحن ووان حهىصًا وكام باالحي :جم    -حُٗحن َغبغث نمىٍل مىضوبا لبًر

 قيل ئصاعة ٖلُا طاث َاب٘ نهُىوي . -١

 ئلي اليهىص .اإلاملىهت للضولت  انضع اللىاهحن التي جىلل ملىُت ألاعاض ي -۲

 اٌػ .ئلي اليهىص بالكغاء أو بالخى مً الٗغبانضع اللىاهحن التي حؿهل اهخلل ألاعاض ي  -۳

 واهذ عوؤؽ ألامىاٌ الههُىهُت مؿخٗضة لخغُُت َلباث أي بات٘ ختى ولى واهذ ألاؾٗاع مغجفٗت  -٤

 

ٗغفها ا الضولت لُُل٘ ٖليها الكٗب َو  الىخاب ألابٌُ : اللىاهحن التى جهضَع

ُاهُا التى ؾخيخهجها فى فلؿُحن .  َضفه : جدضًض ؾُاؾت بٍغ

 ههىنه :  

ت ؾخىىن حه ولها  هىع أن فلؿُحنخىىمت ظاللت اإلالً ال جخ -1  )زضٖت(ىصًت مشلما أن اهجلترا اهجلحًز

ً كىمي لليهىص في فلؿُحن . -2 ى ٌٗني ئكامت َو ذ بلفىع غحر كابل للخغُحر َو  )ًإؾـ ف فلؿُحنجهٍغ

اصة ٖضص الُاةفت اليهىصًت. -3  فخذ فلؿُحن أمام الهجغة اليهىصًت لٍؼ

 مىاؾبت للكٗب اليهىصي .الٗمل ٖلي النهىى بفلؿُحن ختى جىىن  -4

  -هفظث ؾلُاث الاهخضاب ما ظاء في الىخاب ألابٌُ خُض : -هُفُت جىفُظٍ :

 جم فخذ فلؿُحن أمام الهجغة اليهىصًت . -

 هلل ألاعاض ي ئلي اليهىص ختى ولى وان باؾخهضاع كىاهحن هٕؼ اإلالىُت . -

ماٌ الؼعاُٖت -  ئلحاق الكباب اليهىصي باأٖل

 ي ٖغب فلؿُحن ختى ًبُٗىن أعيهم .ٖلفغى يغاةب هشحرة  -

 مىكف الٗغب مً الىخاب : عفٌ الٗغب الىخاب ألابٌُ الظي الغي خلىق الكٗب الفلؿُُني .

ُاوي في فلؿُحن  ؾُاؾت الاهخضاب البًر

 

   1922الىخاب ألابٌُ الاٌو  
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  م ) الهضام ألاٌو بحن الٗغب واليهىص (1929خاصزت البراق

ى ملخ خاصزت البراق ) خاةِ اإلابيى ٖىض اليهىص ( 1929خضور الهضام بحن الٗغب واليهىص ٖام  هم َو

وكض خضر َظا الهضام بؿبب حٗضي اليهىص ٖلي خم الٗغب في البراق ولم جخىكف  باإلاسجض ألاكص ي

ت بكضة يض الٗغب .  الهضاماث ئال بٗض جضزل اللىاث الاهجلحًز

                                   1930الىخاب ألابٌُ الشاوى                                             : ههىنه                           

ذ بلفىع . -1  الخأهُض ٖلي جىفُظ وجُبُم جهٍغ

الن طلً ال ًإصي ئلي فلؿُحن اليهىصًت لٗغب فلؿُحن  عفٌ ئكامت خىىمت صؾخىعٍت صًملغاَُت  -2

عي مً الٗغب واليهىص . ُاهُا جىىًٍ مجلـ حكَغ  واكترخذ بٍغ

 ن .يغوعة فغى كُىص ٖلي الهجغة اليهىصًت ئلي فلؿُح -3

اهخلض الىخاب حؿلل ٖضص هحر مً اليهىص ئلي فلؿُحن بُغق غحر مكغوٖت ، ولىً صون وي٘ زُه  -4

 إلاىاظه الامغ .

 هلض الىخاب ألابٌُ 

ا  أفخلض الىخاب الحؿم فى اللًاًا التى أزاَع

ُاهُت  وان مً اإلاخٗظع جىفُظ ماظاء فُه الا   بلغاعاث مً الحىىمت البًر

 ًٌ الشاوى :مىكف اليهىص مً الىخاب ألا 

ذ بلفىع ولظلً كام اليهىص  ُاهُا في جهٍغ اٖخبر اليهىص ما ظاء في الىخاب ألابٌُ جسلُا ًٖ ما أٖلىخه بٍغ

ُاهُت ختى سحبذ فُه ول الىلاٍ التي اٖترى ٖليها اليهىص .  بالًغِ ٖلي الحىىمت البًر

  م1935اللجىت الٗغبُت الٗلُا 

ماء الٗغب  أؾباب حكىُلها : الضفإ ًٖ خلىق فلؿُحن  مً ٖػ

 ايُهاص َخلغ لليهىص في أإلااهُا  الجمٕى اليهىصًت الى فلؿُحن بؿببزانت بٗض جضفم 

ً اليهىص لالؾخلغاع فى فلؿُحن  ُاهُت اإلاؿاٖضاث ئلى اإلاهاظٍغ  ئمضاص الحىىمت البًر

ت زابخت .  أهض البرإلاان الاهجلحزي أن جملًُ فلؿُحن لليهىص َى ؾُاؾت اهجلحًز

  حكىُل خىىمت هُابُت في فلؿُحن . - لبها : مُا

ُت  . - ُت او غحر الكٖغ  ئًلاف الهجغة اليهىصًت ئلي فلؿُحن ؾىاء الكٖغ

 ئنضاع بُاكت شخهُت إلاىاَني فلؿُحن ختى ال ًضٖيها مً لِـ له خم فيها .-

 مى٘ اهخلاٌ ألاعاض ي الٗغبُت في فلؿُحن ئلي اليهىص وئنضاع كاهىن ألافضهت الخمؿت  .-

 ًٖ الجزإ أو اإلاهاصعة فى ول ألاخىاٌ . (ل فى مهغ ز)كاهىن مما
ً
 ًبُليها بُٗضا



 

 

 

13  

 
 

13 

 

 

   1936الشىعة الٗغبُت الىبري في فلؿُحن 

 -أؾبابها :

 اؾخمغاع الهجغة اليهىصًت لفلؿُحن . -عفٌ مُالب اللجىت الٗغبُت الٗلُا .               -

ُاوي في فلؿُحن . -اهخلاٌ ألاعاض ي الٗغبُت ئلي اليهىص .               -  ؾُاؾت ؾلُاث الاهخضاب البًر

  -الىخاةج :

 :اؾخسضمذ ئهجلترا الكضة في اللًاء ٖلي الشىعة مشل  -1

ضم بُىث اإلاجاَضًً وجُبُم -  اللهف بالُاةغاث َو

 الٗلاب الجماعي ٖلي اللغي .- 

بالخىكف ًٖ الشىعة َلبذ اهجلترا مً ملىن ألاعصن والؿٗىصًت والٗغاق أن ًخضزلىا إلكىإ الشىاع  -2

 والخفاوى م٘ لجىت بُل .

التي أنضعث أٌو مكغوٕ جلؿُم فلؿُحن ئلي صولخان صولت  1937أعؾلذ اهجلترا لجىت بُل ٖام  -3

ُاوى .  ٖغبُت وصولت حهىصًت  واللضؽ جدذ الاهخضاب البًر

 

 1937لجىت بُل 

 اهداػث اللجىت ئلي اليهىص خُض أنضعث أٌو مكغوٕ لخلؿُم فلؿُحن . -1

وافم اليهىص ٖلي مكغوٕ الخلؿُم ألهه ٌُٗيهم فغنت الٗمل ٖلي اعى جابٗت لهم وجىىن هىاة  -2

  لضولت ئؾغاةُل .

 عفٌ الٗغب مكغوٕ الخلؿُم ٖلي أؾاؽ أن اكخُإ أي ظؼء مً فلؿُحن ٌٗخبر ْلما للٗغب  -3

 ً خلهم .زانت أن ما زهو لليهىص وان أظىص أعاض ي فلؿُحن وبهظا جملً الظئحن اعى لِؿذ م

 لىىه فكل . 1939ٖاص الٗغب للشىعة فىٓمذ اهجلترا مإجمغ اإلااةضة اإلاؿخضًغة ٖام  -4

 لىىه فكل 1939مإجمغ اإلااةضة اإلاؿخضًغة ٖام 

ُاهُا ٖلى مكاعف خغب ٖاإلاُت زاهُت فلجأث الحىىمت الى  ٖىصة ٖغب فلؿُحن للشىعة اإلاؿلحت وبٍغ

 مداولت ظم٘ الُغفحن للخىانل الى خل ملبىٌ .
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 1939أنضعث اهجلترا الىخاب ألابٌُ 
   1939الىخاب ألابٌُ الشالض   بؿبب فكل مإجمغ الضاةغة اإلاؿخضًغة        

 ههىنه :  

ذ بلفىع .                    -1  حؿهُل الهجغة اليهىصًت ئلي فلؿُحن . -2الخمؿً بخهٍغ

ً اليهىص .             -3  ة غحر اإلاكغوٖت .كم٘ الهجغ  -4جدضًض ٖضص اإلاهاظٍغ

 وي٘ كُىص ٖلي اهخلاٌ ألاعاض ي مً الٗغب ئلي اليهىص . -5

 ئكامت خىم طاحي ٌكاعن فُه الٗغب واليهىص جمهُضا للُام صولت فلؿُحن . -6

اةف الغةِؿُت للٗغب واليهىص خؿب وؿبت الؿيان . -7  ئُٖاء الْى

لٗاإلاُت الشاهُت واؾخسضام لم ًخم جىفُظ ههىم الىخاب ألابٌُ بؿبب خضور الحغب ا الىخاةج :

ت لللًاء ٖلي زىعة الفلؿُُيُحن وازظ اإلاىكف الضازلي والخاعجي ًخغحر لهالح  اهجلترا لللىة الٗؿىٍغ

 الههُىهُت .

ىُه  صوع الىالًاث اإلاخدضٍ الامٍغ

 : ىُت ئلي ظاهب الههُىهُت أزىاء الحغب الٗاإلاُت الشاهُت ؟ -بم جفؿغ  اهدُاػ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ت . -1  مؿاهضة الههُىهُت الىالًاث اإلاخدضٍ فى جدُُم أإلااهُا الىاٍػ

صٖم مهالح الىالًاث اإلاخدضة في الكغق ألاوؾِ الظي أنبذ مهما للىالًاث اإلاخدضة بٗض اهدكاف  -2

 الكغق ألاوؾِ ٌؿُُغ ٖلي الٗالم .البتروٌ في مىُلت الخلُج الٗغبي وأنبذ مً ٌؿُُغ ٖلي 

  (1 ٖلض مإجمغ بل ) خُمىع 

ىُت م٘ اإلاهالح الههُىهُت -أؾبابه :  الخلاء اإلاهالح ألامٍغ

ىههُىهُت مغ مىضوبحن ًٖ اإلاىٓماث الُخًغ َظا اإلاإج -أًٖاءٍ : في فلؿُحن  ُت وألاوعبُت وألامٍغ

 1953 – 1945هما خًغ اإلاإجمغ َاعي جغومان الظي ؾىف ًهبذ عةِؿا للىالًاث اإلاخدضة مً 

                          بمؿاٖضة اليهىص .

 -كغاعاث اإلاإجمغ :

 .1939ئلغاء الىخاب ألابٌُ الشالض  -2ئوكاء صولت حهىصًت في فلؿُحن .           -1

 فخذ فلؿُحن أمام الهجغة اليهىصًت . -3

ت وجىُٓمُت في فلؿُحن جمهُضا  -4  الؾخالم اليهىص الحىم في فلؿُحن مىذ الىوالت اليهىصًت خلىكا ئصاٍع

5-  ً  أزىاء الحغب الٗاإلاُت جأهُضا بانكىة حهىصًت جداعب جدذ ٖلمها الخام بجاهب الحلفاء جىٍى

 الحغب . الكٗب اليهىصي له كىمُخه وله الحم في الاهًمام ئلي مىٓمت ألامم اإلاخدضة التي ؾِخم جىىٍنها بٗض
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  (2 مؿاٖضة اليهىص ٖلي الهجغة الي فلؿُحن )  

 تفى اٖلاب الحغب الٗاإلاُت الشاهُ

أعؾلذ الىوالت اليهىصًت ٖكغاث آلاالف مً اليهىص ألاإلاان ئلي فلؿُحن بكيل أػعج ؾلُاث  -1

 ً ُاوي الن فلؿُحن واهذ ال ًمىً أن حؿخىٖب َإالء اإلاهاظٍغ  الاهخضاب البًر

 2- ً ُاهُت ٖلي ئصزاٌ اإلاهاظٍغ وبالخالى لجأث اإلاىٓماث اليهىصًت ئلي الىالًاث  اٖتريذ الؿلُاث البًر

 ضة للًغِ ٖلي اهجلترا اإلاخد

ً اليهىص بضزٌى  -3 لبذ منها الؿماح للمهاظٍغ كامذ الىالًاث اإلاخدضة بالًغِ ٖلي اهجلترا بكضة َو

 فلؿُحن 

ووان ًهٗب ٖلي اهجلترا ٖضم جىفُظ َلب الىالًاث اإلاخدضة الهه لىال مؿاٖضة الىالًاث اإلاخدضة لها إلاا 

 واهذ اؾخُاٖذ ان تهؼم اإلااهُا .

  ىُت ؟ بم جفؿغ  : اؾخغىاء اليهىص ًٖ مؿاهضٍ اهجلترا وظظبهم للمؿاٖضٍ الامٍغ

 انبدذ الىالًاث اإلاخدضٍ هى الاولى فى الٗالم -1

ىُه  صاًمان اليهى  -2 ُه ًخُلب كىٍ هبحٍر وظضَا فى الىالًاث اإلاخدضٍ الامٍغ  بان جدلُم الالقٖغ

 اإلاىُله   الخلاء مهالح اليهىص م٘ الىالًاث اإلاخدضٍ فى الؿٍُُغ ٖلى -3

 عأث اإلاىٓماث الههُىهُت أن صوع اهجلترا فى الخمهُض للُام صولت حهىصًت كض اهخهي وان الضوع اللُاصي 

 1945للىالًاث اإلاخدضة زانت أن هجاح جغومان وخؼبه )الحؼب الضًملغاَي ( فى اهخساباث الغةاؾت 

 بؿبب أمىاٌ اليهىص

  (3  ىُت ت ألامٍغ   1946( اللجىت ؤلاهجلحًز

نها :ْ ت فى  -غوف جىٍى ابُت للًغِ ٖلي الحىىمت الاهجلحًز أن اإلاىٓماث اليهىصًت كامذ بٗملُاث ئَع

لى طلً كامذ باالحى  اقغان الىالًاث اإلاخدضٍ الحلُف الجضًض لليهىص فى الامغ ٖو

 ت ؟ ابُت للًغِ ٖلي الحىىمت الاهجلحًز  صلل : أن اإلاىٓماث اليهىصًت كامذ بٗملُاث ئَع

ً الاهجلحزي .اغخُاٌ ال -1 ً وػٍغ الخمٍى  لىعص مٍى

ت  1946وؿف فىضق اإلالً صاوص في اللضؽ بما فُه مً هؼالء في ًىلُى  -2 لظلً جىىهذ اللجىت الاهجلحًز

ىُت  ألامٍغ
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ىُت في نالح اليهىص خُض واهذ جىو ٖلي :  -الىخاةج : ت ألامٍغ  -ظاءث كغاعاث اللجىت الاهجلحًز

 فخذ فلؿُحن أمام الهجغة اليهىصًت . -2                               فلؿُحن ؾخىىن حهىصًت      -1

ت اهخلاٌ ألاعاض ي مً الٗغب ئلي اليهىص . -3  خٍغ

 مإجمغ لىضن :

خاولذ اهجلترا خل اإلاكيلت بحن الٗغب واليهىص لىً اليهىص عفًىا خًىع اإلاإجمغ ئال ئطا وافلذ  -1

ُاهُا ٖلي كُام صولت حهىصًت في فلؿُحن   .بٍغ

لى طلً أٖلىذ اهجلترا أجها ؾىف  -2 الٗغب خًغوا اإلاإجمغ وهكفىا مسُِ اليهىص إلباصة الٗغب ٖو

 جىفٌ ًضَا مً فلؿُحن وؾخٗغى اإلاكيلت ٖلي ألامم اإلاخدضة  .

 

  (4  كغاع ألامم اإلاخدضة لخلؿُم فلؿُحن )1947  

اإلاكيلت ٖلى الامم اإلاخدضٍ التى  ٖىضما فكلذ اهجلترا فى خل الاػمه بحن الٗغب واليهىص كغعث ان حٗغى

  -كغعث جلؿُم فلؿحن الى زالر مىاَم َم : 

 اللضؽ جدذ اصاٍع صولُت   -3صوله حهىصًه                              -2صوله ٖغبُه                     -1

 

 1947هخاةج كغاع الخلؿُم 

  1948ماًى  15مىٖض غاًخه اٖلىذ اجها ؾىف جيسحب مً فلؿُحن فى  - باليؿبه لالهجلترا :

 -باليؿبه لليهىص : 

 واهذ الٓغوف فى نالح اليهىص خُض الٗم اإلاالى والضولى مً الىالًاث اإلاخدضٍ والاجداص الؿىفُتى .  -1

ه اليهىصًه الى فلؿُحن وكُامهم باإلاظابذ مشل مظبده صًغ ًاؾحن ختى جشحر  -2 جضفم الٗىانغ الٗؿىٍغ

 الخىف لضي الٗغب

  -لٗغب : باليؿبه  ل

واهذ الضٌو الٗغبُه التى ًجب ان حؿاٖض فلؿُحن مكغىله فى جلً الفتٍر بالخسلو مً اللىي  -1

ه ٖلى اعاييها   الاؾخٗماٍع

زغط أٖضاص هبحرة مً الكٗب الفلؿُُني مً بالصَم ٖلي أمل الٗىصة م٘ الجُىف الٗغبُت التي  -2

ا مً اليهىص . َغ  واهذ حؿخٗض صزٌى فلؿُحن لخدٍغ
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 : خغب فلؿُحن 
ً
 1948أوال

  -الاؾباب :

 ئٖالن اليهىص كُام صولت ئؾغاةُل وكض اٖترفذ بها الىالًاث اإلاخدضة زم الاجداص الؿىفُتي .  -1

ا مً اليهىص واٖاصث  -2 َغ أنضعث ظامٗت الضٌو الٗغبُت كغاع بضزٌى الجُىف الٗغبُت فلؿُحن لخدٍغ

 الامً والؿىُىت للكٗب الفلؿُُني .

 الىخاةج 

 ؾىعٍا ( ألجها  –الٗغاق  –الاعصن  –اجهؼمذ الجُىف الٗغبُت ) مهغ   -1

  -غحر مخدضة الفىغ والخُت   -  غحر مؿخٗضة -واهذ غحر مضعبت - 

اؾخىلي اليهىص ٖلي ول فلؿُحن ما ٖضا الًفت الغغبُت وكُإ غؼة واللضؽ اللضًمت.) أعاض ى   -2

 لخلؿُم (أهثر مً التى زههتها ألامم اإلاخدضة فى كغاع ا

   1949لبىان ( ئلي ٖلض َضهت عوصؽ  –ؾىعٍا  –ألاعصن  –ايُغث الضٌو الٗغبُت اإلاىاظهت ) مهغ  -3

 اٖترافهم بدضوص اؾغاةُل الجضًضة  . 1950أٖلىذ الىالًاث اإلاخدضة وفغوؿا واهجلترا ٖام  -4

تراف بضولت ئؾغاةُل ومً زم ْل اللًُت ؾازىت جخفجغ مً وكذ  -5  ألزغ .عفٌ الٗغب الٖا

نهم وجغهىٍ لليهىص . -6  فغاع ملُىن فلؿُُني مً َو

 

 

  -الاؾباب : 

 ئؾغاةُل : -1 

اصة كىة مهغ بٗض كُام زىعة ًىلُى  -  ا الٗلبت الغةِؿُت أمام  1952خُض زافذ مً ٍػ واٖخباَع

ى الىنٌى الى اعى اإلاُٗاص ،  أَماٖها فى جدلُم خلمها اإلايكىص َو

  الن باقي الضٌو ال زىف منها 

 أو لىكىٖها جدذ هفىط صٌو نضًلت إلؾغاةُل  -2                 ئما بٗضَا ًٖ ئؾغاةُل -1

ا ٖلي مهاظمت ئؾغاةُل  -3  أو لٗضم كضعتها ٖؿىٍغ

 

 

 : الٗضوان الشالسي ٖلي مهغ 
ً
 1956زاهُا
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 اهجلترا :  -2

وبظلً جالكذ مهالح اهجلترا م٘ مهالح ئؾغاةُل 1956ًىلُى  26غًبذ مً جأمُم كىاة الؿىَـ في  -

ت .  ألاؾخٗماٍع

 غًب فغوؿا مً مؿاٖضة مهغ لشىعة الجؼاةغ . - ا :فغوؿ -3

 1956زُت الٗضوان الشالسي ٖام 

 . 1956أهخىبغ  29هجمذ ئؾغاةُل ٖلي خضوص مهغ في  -1

وظهذ اهجلترا وفغوؿا ئهظاع ئلي مهغ وئؾغاةُل بىكف ئَالق الىاع وان جلف كىاث هال مً الُغفحن  -2

 ٖلي بٗض أمُاٌ مً كىاة الؿىَـ .

م الجِل اإلاهغي في عفًذ مه -3 غ ؤلاهظاع لظلً هجمذ اهجلترا وفغوؿا ٖلي مىُلت اللىاة لخٍُى

 ؾِىاء 

ذ الفغنت فاعجضث زم كامذ  -4 ت بسحب الجِل اإلاهغي مً ؾِىاء لخفٍى كامذ اللُاصة اإلاهٍغ

ت َىان فى مضن اللىاة يض الٗضو خت لذ اإلالاومت اإلاهٍغ ى فكل الٗضوان ئؾغاةُل باخخالٌ ؾِىاء ْو

 ى ٖلى مهغ الشالس

 ؟ 1956فؿغ : فكل الٗضوان الشالسي ٖلي مهغ 

ت فى بىعؾُٗض .  -1  بؿالت الكٗب والجِل اإلاهغي في كخاٌ اللىاث الاؾخٗماٍع

ا كغاع وكف الحغب واوسحاب اللىاث اإلاخداعبت مً  -2 جىضًض ألامم اإلاخدضة بالٗضوان الشالسي وانضاَع

 ؾِىاء 

ىُت ٖ -3  لي اهجلترا وفغوؿا .   يغِ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 تهضًض الاجداص الؿىفُتي الضٌو اإلاٗخضًت بالخضزل . -4

 زىعة الٗماٌ اإلاخُٗلحن في اهجلترا وفغوؿا يض خىىماتهم بؿبب البُالت . -5

 ؟ ومياؾب ئؾغاةُل 1956ما الىخاةج اإلاترجبت : الٗضوان الشالسي ٖلي مهغ 

 جمىىذ ئؾغاةُل مً اإلاالخت في زلُج الٗلبت . -2  فكل الٗضوان الشالسي في جدُم أَضافت.      -1

ايُغث الضٌو اإلاٗخضًت ئلي سحب كىاتها بٗض أن وافلذ مهغ ٖلي كغاع ألامم اإلاخدضة بىظىص  -3

كىاث   َىاعب صولُت ٖلي الحضوص بحن مهغ وئؾغاةُل وفي مىُلت قغم الكُش اإلاُلت ٖلي زلُج 

 الٗلبت.
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 لي أغغاى الههُىهُت م٘ أَضاف الاؾخٗماع لشالض مغة جلخ  -الاؾباب : 

 أَضاف الههُىهُت :  -1

اهتهاػ اؾغاةُل  –لها زُِ للخىؾ٘ خُض وان َضفها مً الىُل ئلي الفغاث م٘ بغهامج ػمنى مدؿىب 

ملذ ٖلى اؾخضعاط الضٌو الٗغبُت ئلى خغب غحر مؿخٗضة لها  الفغنت ٖو

 أَضاف الاؾخٗماع :  -2

  -ا أَضاف في اإلاىُلت الٗغبُت جخمشل في :زانت الىالًاث اإلاخدضة له

 اللًاء ٖلي الحغهت الكُىُٖت في اإلاىُلت الٗغبُت ختى جخم لها الؿُُغة الٗاإلاُت .  -

م الاجداص الؿىفُتي مً الجىىب .    -  يمان اخخياع زغواث اإلاىُلت الٗغبُت وزانت البتروٌ .  -جٍُى

ت -3  أَضاف مهٍغ

 ىعٍا جُبُلا الجفاكُت الضفإ اإلاكترن .ئٖالن مهغ وكىفها ئلي ظاهب ؾ -

 بحهاع الاكخهاصي الظي ًفغيت الٗغ اإلاالخت ؤلاؾغاةُلُت ئخياما لل ئغالق مهغ زلُج الٗلبت في وظه-

 -هخاةج الٗضوان :

ت :  -1  ٖلى الجبهت اإلاهٍغ

 : وظهذ ئؾغاةُل اكىي يغباتها ئلي مهغ خُض 

ت بغاعث  -  --م 1967مفاظئت فى نباح الُىم الخامـ مً ًىهُى كامذ َاةغاتها بًغب اإلاُاعاث اإلاهٍغ

ت ٖلي ؾِىاء وكُإ  - ت والبًر وأهؼلذ يغبت ؾاخلت بالؿالح الجىي اإلاهغي هما أغاعث كىاتها الجٍى

 غؼة ، 

ووانلذ ػخفها ختى ونلذ ئلى الًفت الكغكُت للىاة الؿىَـ بٗض أن زؿغها الجاهب ألاهبر مً  -

 كىاجىا فى ؾِىاء .

 هت الؿىعٍت :ٖلى الجب -2

لى الًفت الغ   غبُت لنهغ ألاعصن اؾدُالء ئؾغاةُل ٖلي ًَبت الجىالن اإلاىُٗت ومضًىت اللضؽ الٗغبُت ٖو

 ئن لم جضٖم صٌو اإلاىاظهت  صلل : أصعهذ البالص الٗغبُت أن الخُغ ؤلاؾغاةُلى أنبذ حهضصَا ظ 
ً
 مُٗا

ىم في أغؿُـ   ، 1967ٖلض مإجمغ اللمت الٗغبُت في الخَغ

 –ؾىعٍا  –م الاجفاق ٖلي الىكىف يض ئؾغاةُل وجلضًم اإلاؿاٖضة اإلاالُت لضٌو اإلاىاظهت ) مهغ وج 

 ألاعصن ( .

 : الٗضوان ؤلاؾغاةُلي ٖ
ً
 1967ًىهُى  5لي البالص الٗغبُت  في زالشا
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  -ووان ًىو ٖلي : 1967في هىفمبر  242إلًجاص خل للمكيلت انضع مجلـ ألامً كغاع الكهحر عكم 

 . 1967اوسحاب ئؾغاةُل مً ألاعاض ي التي اخخلتها ٖام  - 

ت اإلاالخت في اإلامغاث الضولُت . -صولت ٖلي أعيها .          اخترام ؾُاصة ول -   اخترام خٍغ

 ئوكاء مىاَم مجزوٖت الؿالح ٖلي ظاهبي الحضوص . - ن .                          خل مكيلت الالظئح - 

 حُٗحن ممشل زام إلظغاء اجهاالث م٘ الضٌو اإلاٗىُت للىنٌى ئلي خل للخالف . -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  :في خحن ٖملذ ئؾغاةُل ٖلي وافلذ مهغ ٖلي اللغاع 

 ض ي التي اخخلتها ئفكاٌ ظمُ٘ الجهىص الضولُت لخدلُم الاوسحاب مً ألاعا -

 ض ي الٗغبُت اإلاسخلفت ئكامت اإلاؿخىَىاث اليهىصًت في ألاعا-

ض الًفت الغغبُت لنهغ ألاعصن .-  ومداولت تهٍى

 . 1973بضأث مهغ خغب الاؾخجزاف ختى كامذ خغب أهخىبغ 

مت    :في اججاَحن مخياملحن َما  1967جدغهذ مهغ بٗض ٍَؼ

 
ً
 اججاٍ صبلىماس يٖلى اإلاؿخىي الخاعجى :  -أوال

 بهضف : جىشُف الجهىص الضبلىماؾُت ٖلي اإلاؿخىي الضولي  -

غ   أعيهم التي اخخلتها ئؾغاةُل  ئكىإ الٗالم بدم الٗغب في جدٍغ

غ مهحٍر   خم الكٗب الفلؿُُني قي ئكامت صولخه اإلاؿخللت وخل مكيلخه وجلٍغ

 

 
ً
م ظهىص الغةِـ الؿاصاث ( : -زاهُا م ًٖ ٍَغ   -ٖلى اإلاؿخىي الضازلى ) ئٖضاص الضولت للحغب ًٖ ٍَغ

ت .صٖم اللىاث اإلاؿلحت بيل ما  -  جدخاظه مً أؾلحت وأمىاٌ وكىي بكٍغ

 . 1971جىخُض الجبهت الضازلُت وئنضاع الضؾخىع الضاةم ٖام  -

الٗمل ٖلى خل الخالفاث الٗغبُت وجىلُت الاظىاء مً ٖضم الشلت وجهفُت الخالفاث واؾخسضام ول  -

 أظل مٗغهت اإلاهحر .       ئمياهاث الٗغب ومىاعصَم مً

 ا .وي٘ زُت مكترهت م٘ ؾىعٍ -

 

 

 



 

 

 

21  

 
 

21 

 

 

 

مت خغب ًىهُت ص متها وجهمُمها إلؾخٗاصة أعيها الؿلُبت ؟1967لل : لم جإص ٍَؼ  م ئلى فلض مهغ ٍٖؼ

 ئٖاصة بىاء اللىاث اإلاؿلحت وئٖاصة الشلت للجىىص فى أهفؿهم وفى كضعاتهم -1

ب اللىاث وجىُٓم الىخضاث            -2  ئٖاصة جضٍع

 بضأ مغخلت الهمىص وخغب الاؾخجزاف -3

 -لهىص بدغب الاؾخجزاف :اإلا

ت التى   َى الخٗبحر الظي أَلله الغاةِـ اإلاهغي الغاخل ظماٌ ٖبض الىانغ ٖلى الٗملُاث الٗؿىٍغ

ت والٗضو الاؾغاةُلى قغق كىاة الؿىَـ .  صاعث بحن اللىاث اإلاهٍغ

 -هخاةج خغب الاؾخجزاف :

ؿاةغ للخدهِىاث الاؾغاةلُت هللذ مهغ زاللها اإلاٗغهت ئلى مىاك٘ الٗضو والتى ألحلذ افضح الخ 

اى -وباألؾلحت وألافغاص  م ٖبض اإلاىٗم ٍع  اؾدكهض فيها الفٍغ

 ؾىىاث 3اؾخمغث   -مضٍ خغب الاؾخجزاف :

 

 أؾباب الحغب :

م ألامم اإلاخدضة . فكل ول الجهىص الؿُاؾُه -1  للخىنل لحل ؾلمي ًٖ ٍَغ

  1967لتى اخخلتها بٗضوان الاعاض ى الٗغبُه اخخفاّ بجمُ٘  لى الا اؾغاةُل ٖ نغاع ال  -2

غ الاعى اإلاغخهبه بٗلٌى وافياع وزبراث ابىائهاعغبت مهغ فى  -3  .   جدٍغ

 

 

 اإلاكحر أخمض اؾماُٖل

 الخيؿُم اإلادىم م٘ اللىاث الؿىعٍت ، وجىلى اللُاصٍ الٗامه لها  -

 -م :1973زُت الخضإ فى خغب أهخىبغ  -

هغف اهٓاع اؾغاةُل ًٖ الخدًحراث الهجىمُت ٖلي وبلغذ زُت الخضإ التي َبلتها مهغ وؾىعٍا ل

ىن ٌٗخبرون ان خغب اهخىبغ   1973الجبهخحن مً الىجاح خض اهه ظٗل الٗضًض مً الخبراء الٗؿىٍغ

 .  ػلؼاٌ اناب اؾغاةُل

 م 1973ػٍغ الحغبُت وكاةض اللىاث اإلاؿلحت فى خغب و 

ت. م خهل ٖلى وؾام هجمت ؾِىاء أٖلى1971ومضًغ اإلاسابغاث الٗامت   ألاوؾمت الٗؿىٍغ

 خغب الاؾخجزاف

 م١۹۷۳خغب أهخىبغ 

 أقهغ كاصة خغب أهخىبغ 
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م ؾٗض الضًً الكاطلى :  الفٍغ

 جىلى عةاؾت أعوان خغب اللىاث اإلاؿلحت بؿبب خغفُخه الٗالُت -

 كام بىي٘ زُخه التى اؾماَا اإلاأطن الٗالُت لٗبىع كىاة الؿىَـ -

 وجدُُم زِ باعلُف .-

 الغأؽ اإلاضبغ للهجىم الىاجج ٖلى جدُُم زِ باعلُف -

 لىهغ أهخىبغ 39فى الظهغي  2012لىُل الٗٓمى وجم مىده كالصة ا -

 اإلاكحر مدمض ٖبض الغنى الجمس ى

 كام باٖضاص صعاؾت ًٖ اوؿب الخىكُخاث لللُام بالٗملُت الهجىمُت -

 ختى جىي٘ امام الؿاصاث والاؾض الزخُاع الخىكُذ اإلاىاؾب للُغفحن  

ت وا- مُذ جلً الضعاؾت لؿىعٍت وؾوكض كامذ ٖلى صعاؾت اإلاىكف الٗؿىغي للٗضو ولللىاث اإلاهٍغ

 م1973وجىلى عةِـ أعوان فى صٌؿمبر  بىكىٌى الجمس ى .

 

 

  -واهذ خغب أهخىبغ هلُت جدٌى في مؿاع الهغإ الٗغبي ؤلاؾغاةُلي خُض :

 حٗغيذ ئؾغاةُل إلافاظأة ئؾتراجُجُت وجىخُىُت أفلضث ئؾغاةُل زلتها في ظِكها وظهاػ مسابغاتها . -

ىُت أفلضث الجِل ؤلاؾغاةُلي جىاػهه وأظبرجه ٖلي الاوسحاب مً اإلاىاك٘ حٗغيذ إلافاظأة جىخُ -

 ألامامُت في ؾِىاء والجىالن .

ووان الظي أصَل الٗالم َى هجاح مهغ وؾىعٍا في جدلُم اإلافاظأة ؤلاؾتراجُجُت والخىخُىُت وزضإ  -

ىُت وؤلاؾغاةُلُت عغم الخُىع الهاةل فى وؾاةل الاؾ  خُإل الحضًشت لضحهم .أظهؼة اإلاسابغاث ألامٍغ

ٌ أؾـ الٗلُضة اللخالُت للجِل ؤلاؾغاةُلي خُض :   -جلٍى

 فلضث ئؾغاةُل أَم ممحزاتها وهي زفت الحغهت واللضعة ٖلي اإلاىاوعة  -

ت فى اإلاُضان . -  وجدلُم الؿُاصة الجٍى

 فكل اإلاىاو٘ الضفاُٖت الُبُُٗت والهىاُٖت والضفٗاث الحهِىت أمام الجُىف الحضًشت 

ت اإلاىظىصة ٖلي ؾِىاء والجىالن خماًت اؾغاةُل ل  م حؿخُُ٘ الخُىٍ الضفاُٖت والخدهِىاث اللٍى

 مً الهجىم اإلاهغي الؿىعي .

وزبذ أن اإلاىاو٘ الضفاُٖت ؾىاء واهذ َبُُٗت أو نىاُٖت ال ًمىً أن جلف أمام الجُىف الحضًشت  -

مت وؤلاعاصة .  التي لضحها الٍٗؼ
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حن   اللىة في الكغق ألاوؾِ خغب أهخىبغ كلبذ مىاٍػ

ٖلي الخفىق الىىعي للجىضي ؤلاؾغاةُلي وكضعجه ٖلى  1967خُض واهذ ئؾغاةُل جفخسغ بٗض خغب  -

 اؾخسضام الخىىىلىظُا مما ًللل مً محزة الخفىق الٗضصي الٗغبي .

 ْهىع هفاءة اإلالاجل الٗغبي واعجفإ مؿخىاٍ  -

 ًشت .اؾخُإ اإلالاجل الٗغبي اؾخسضام ألاؾلحت الحض -

 ازبذ اإلاسُِ واللاةض واإلالاجل الٗغبي هفاءة في مُضان اللخاٌ . -

 -ازبذ الضفإ الجىي اإلاهغي فٗالُت هبحرة في الحض مً الخفىق الجىي ؤلاؾغاةُلي : -

 جضمحر الىباعي التي أكامتها مهغ بفًل أظهؼة كىاث الضفإ الجىي عجؼث الُاةغاث ؤلاؾغاةُلُت ًٖ  -

ت الغغبُت ٖلي ئٖاصة الىٓغ في أهٓمتها الضفاُٖت للض أظبرث كىاث ا - لضفإ الجىي الضواةغ الٗؿىٍغ

ش اإلاًاصة للُاةغاث خُض أزبدذ خغب أهخىبغ  فُما ًسخو بالخىاػن بحن الُاةغاث اإلالاجلت والهىاٍع

ش اإلاًاصة للُاةغاث .  مضي أَمُت الضوع الظي جلٗبه الهىاٍع

ت خُض :جدلُم مبضأ الحكض أصي ئلي هجاح الًغبت  -  -الجٍى

اكت  - أفلضث الًغبت الجىٍت الٗضو جىاػهه مىظ اللحٓاث ألاولي مً اللخاٌ هما جم قل مغاهؼ ؤلٖا

ت وكض خلم الخٗاون الفٗاٌ م٘ وؾاةل الضفإ الجىي جامحن  ت للٗضو مما أجاح الٗمل بدٍغ الجٍى

 ألاَضاف الحُىٍت للضولت .

ُٖت خغبُت أن ًىىن لضحها مسؼون واف مً الؿالح ًلؼم الضٌو الىامُت التى ال جمخلً كاٖضة نىا -

 إلاىانلت اإلاٗغهت ختى ال حؿخُُ٘ الضٌو الىبري الخدىم فى كغاع مىانلت اللخاٌ . 

  -مً الىخاةج ؤلاؾتراجُجُت للحغب ئجهاء خالت الالؾلم والالخغب خُض : -

ىُت و - ما الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ الاجداص الؿىفُتي ٖلي أظبرث الحغب اهبر صولخان في الٗالم َو

 الخضزل لحل الجزإ الٗغبي ؤلاؾغاةُلي وجدلُم الؿالم .

  -أْهغث الحغب أَمُت الخًامً الٗغبي في مىاظهت الخُغ ؤلاؾغاةُلي خُض : -

ت ومؿاٖضاث مالُت إلاهغ وؾىعٍا . -  كضمذ صٌو ٖغبُت مؿاٖضاث ٖؿىٍغ

 -أهخىبغ خُض : ٖلى اإلاؿخىي ألاكخهاصي اؾخسضام البتروٌ هؿالح في خغب -

خُض اجسظث الضٌو الٗغبُت كغاع بخسفٌُ ؤلاهخاط زم أزظث كغاع بدٓغ جهضًغ البتروٌ ًٖ الضٌو  -

  -التي حؿاٖض ئؾغاةُل وبسانت الىالًاث اإلاخدضة ووان طلً له ٖضة هخاةج جخمشل في :

اصة خم ازغ البتروٌ ٖلي غغب أوعبا والُابان مما ظٗلها جًغِ بكضة ٖلي الىالًاث اإلاخدض - ة إٖل

 الٗغب 
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لىُي بكغر هبحر  ٖلى اإلاؿخىي الؿُاس ى أنِب خلف ألَا

بؿبب غًب صٌو الحلف مً الىالًاث اإلاخدضة خُض َلبذ الىالًاث اإلاخدضة مً أًٖاء خلف  

ىُت التي ؾىف جىلل اإلاؿاٖضاث ئلي ئؾغاةُل ، لىُي أن ًلضمىا حؿهُالث ئلي الُاةغاث ألامٍغ  ألَا

 ا طلً فدغنا ٖلى ٖضم ئزاعة الٗغب يضَا لىً صٌو الحلف عفًى  -

 زكُت عفٌ ئمضاصَا بالبتروٌ -

 وإلًمان مٗٓمها بٗضالت كًُت الٗغب مً ظهت أزغي .- 

اصة ٖؼلت ئؾغاةُل صولُا خُض : لى أصث ئلي ٍػ   -ٖلى اإلاؿخىي ألافٍغ

لُت بلُ٘ ٖالكاتها م٘ ئؾغاةُل َظا باإليافت ئلي  22كامذ  - ٍلُت واهذ كض صٌو أزغي افغ  8صولت افٍغ

لُا .  1967كُٗذ ٖالكتها م٘ ئؾغاةُل بٗض ٖضوان  ت في ئفٍغ ظا ٌٗبر ًٖ هجاح الؿُاؾت اإلاهٍغ  ، َو

 

 

  1977هىفمبر  19مباصعة الؿاصاث في 

  خُض كام الغةِـ الغاخل بالظَاب ئلي ئؾغاةُل ألَضاف مخٗضصة هي :

 ئكامت الؿالم الٗاصٌ والكامل في الكغق ألاوؾِ .-

الث الحغوب .ججىِب ألا -  ظُاٌ اللاصمت ٍو

تراف بالحلىق اإلاكغوٖت للكٗب الفلؿُُني .-  الٖا

 

  1978ؾبخمبر  17ئلي  15مإجمغ وامب صًفُض 

يي  ئلي ٖلض اظخمإ في وامب صًفُض  ومىاخم بُجحنهال مً الؿاصاث  ظُمي واعجغ صٖا الغةِـ ألامٍغ

  -واهخهي الاظخمإ بىي٘ ئَاع لٗملُت الؿالم ًلىم ٖلي :

 اوسحاب ئؾغاةُل مً ؾِىاء . -1

  جُبُ٘ الٗالكاث بحن مهغ وئؾغاةُل . -2

م اقتران ألاعصن وممشلى الفلؿُُيُحن فى  -3 ئُٖاء الكٗب الفلؿُُني خلىكه اإلاكغوٖت .)ًٖ ٍَغ

جدضًض مؿخلبل الًفت الغغبُت وكُإ غؼة ٖلى ان ٌؿبم طلً اجهاء الحىم الٗؿىغي الاؾغاةُلى 

 ى اليامل (وئكامت الحىم الظاح

 

 

ت وؤلاججاٍ ئلى الحل الؿلمى  حغحر الؿُاؾت اإلاهٍغ
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  1979ماعؽ  26مٗاَضة الؿالم بحن مهغ وئؾغاةُل 

ىُه وههذ ٖلى : -1   -واهذ بحن مهغ واؾغاةُل جدذ اقغاف الىالًاث اإلاخدضٍ الامٍغ

 ئجهاء الحغب ًبن مهغ وئؾغاةُل وخل اإلاكيلت بالُغق الؿلمُت . -2

 اوسحاب ئؾغاةُل مً ؾِىاء . -3

  لي أعيه .اٖتراف ول َغف بؿُاصة آلازغ ٖ -4

 جُبُ٘ الٗالكاث بحن مهغ وئؾغاةُل . -5

  ئكامت مىاَم مدضوصة الؿالح ٖلي ظاهبي الحضوص بٗمم اهبر في ؾِىاء . -6

 بضا مفاوياث الحىم الظاحي للًفت الغغبُت وكُإ غؼة بٗض قهغ مً الخهضًم ٖلي اإلاٗاَضة . -7

 . 242ًفُض َى كغاع مجلـ آلامً عكم ألاؾاؽ الظي كامذ ٖلُه مٗاَضة الؿالم واجفاكُت وامب ص -8

 -هخاةج مٗاَضة الؿالم :

 خغنذ مهغ وئؾغاةُل ٖلي جىفُظ ههىم مٗاَضة الؿالم . -1

ل  25اوسحاب ئؾغاةُل مً ؾِىاء في  -2  م٘ وظىص بٌٗ الخالف خٌى مىُله َابا  .1982ابٍغ

ٖهض الغةِـ الؿابم وطلً بٗض كغاع الخدىُم الضولى فى  1989اوسحبذ ئؾغاةُل مً َابا ٖام  -3

 مدمض خؿنى مباعن وبظلً اؾترصث مهغ آزغ قبر مً اعيها .

 حٗمل مهغ آلان ٖلي ئٖاصة خلىق الكٗب الفلؿُُني . -4

 ظهىص مهغ مً اظل الكٗب الفلؿُُنى

َبلا إلاا صاع فى مإجمغ وامب صًفُض ومهغ جداٌو ان جدهل للكٗب الفلؿُُنى ٖلى خلىكه اإلاكغوٖه 

ض الامغ الظي اهخهى  باالجفاق ٖلي مإجمغ ٖلي ٖلض مإجمغ أوؾلى في الجروٍج زم خضر مإجمغ مضٍع

ىُه .   باؾباهُا وواهذ َظٍ اإلاباخشاث اًًا جدذ اقغاف الىالًاث اإلاخدضٍ الامٍغ

  -الىدُجه : 

 للىنٌى الي 
ً
ال م اإلافاوياث  ٍَى دا وما ػاٌ ٍَغ ىُه فلؿُُيُه فى غؼة و أٍع اٖلً كُام ؾلُه َو

 الٗغب واؾغاةُل   ؾالم صاةم بحن
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  ٍم  2011ًىاًغ  25زىع  

 تملضم

ً ًغصصون الكٗاعاث  مىُللحن مً مُضان  2011ًىاًغ لٗام  25ًىم الشالزاء اإلاىافم   زغط اإلاخٓاٍَغ

غ باللاَغة زم اهدك  غث فى باقى اإلاُاصًً وقىإع مهغ الخدٍغ

 جأزض قيل جىُٓمي بضأث اإلاٗاعيت الؿاؾُت في مهغ  2004زالٌ ٖام البضاًت 

 : خغواث حؿخلُب الكباب للخسلو مً ْهغث 

 ومً ؾُُغة الحؼب الىَني ٖلي الحىم -           الحىم اللاةم اهظان  -

 وكض حٗضصث ألاؾباب التي أصث الي اهفجاع الشىعٍ منها :

ذ في هىفمبر  -1  .باليامل لهالح الحؼب الىَني  2010جؼوٍغ اهخساباث مجلـ الكٗب التي اظٍغ

 اؾخمغاع الٗمل بلاهىن الُىاعب وججضًضٍ  -3ؾىء ألاويإ الاكخهاصًت                         -2

 أخضاثها : 

غ باللاَغة وؾاةغ اإلاُاصًً في ٖىان -  ًىاًغ 25م مدافٓاث مهغ ْهغ زغوط الشىاع الي مُضان الخدٍغ

ت والىغامت والٗضالت الاظخماُٖت. - خف الشىاع مُالبحن بالحٍغ  َو

 أنغ مباعن ٖلي البلاء و  -

 وأنضع بُاها خاٌو به ظلب الُٗف ٖلُه  -

 فخهاٖضث مُالب الكٗب باإلاُالبت باؾلاٍ هٓامه . -

 وهدُجت لتزاخم ألاخضار وانغاع الكٗب - 

 ًىما مً الشىعة . 18وطلً بٗض م 2011فبراًغ  11أٖلً هاةبه ٖمغ ؾلُمان في مؿاء  - 

 .ومً أَمها اؾلاٍ هٓام خىم مباعن  قٗغ الكٗب بأهه خلم أَضاف الشىعة -

لى لللىاث اإلاؿلحه بغةاؾت اإلاكحر مدمض خؿحن َىُاوي اهه ًدمى الشىعة واهه  - واٖلً اإلاجلـ الٖا

 مٗها الؾخىماٌ الاَضاف

 م.2011فبراًغ  13فى ًىم  وباصع بدل مجلل الكٗب والكىعي - 

ٗت وولها ظاءث جدذ ٖىىا - ه الؿَغ ماٌ  خىىماث اهخلالُهن وجىالذ الخغُحراث الىػاٍع لدؿُحر الٖا

 والتى جضٌ ٖلى اها البالص واهذ جمغ بداله مً ٖضم الاؾخلغاع.

 



 

 

 

27  

 
 

27 

 

 

 

 زم ظغث اهخساباث مجلس ى الكٗب والكىعي-

ت والٗضالت بأغلبُت ملحىْه وبضأ اإلاجلؿان فى مماعؾت وكاَهما اٖخباعا مً الاؾبٕى  - وفاػ خؼب الحٍغ

 م2012الازحر مً ًىاًغ

ت والٗضالت.وعأؽ ا  -  إلاجلؿحن اًٖاء مً خؼب الحٍغ

  ه  الترشح لغةاؾت الجمهٍى

 مسخلفه  الُه ٖضص هبحر مً جُاعاث ؾُاؾُه فخذ باب الترشح لكغل مىهب عةِـ الجمهىعٍه وجلضمجم

ما مدمض مغس ى  اصٍ بحن ازىحن خهال ٖلى اٖلى الانىاث َو اهتهذ الجىله الاولى مً الاهخساباث بااٖل

اصٍ واخمض قفُم وظغ   .% مً اظمالى الانىاث51س ى بيؿبت واهتهذ بفىػ مدمض مغ ث اهخساباث الٖا

 

 

 مدمض مغس ى فى الحىم 

 صلل : بٗض جىلى مدمض مغس ى عةاؾت الحىم اجب٘ الٗضًض مً الؿُاؾاث الؿلبُت الؿِئت زالٌ فتٍر

 خىمه ؟

 ًىهُى ( 30) ملضماث زىعة 

الظي واهذ جماعؽ به الحىىماث الؿابه ؾلُتها  مماعؾت الحؼب الحاهم للؿلُت بىفـ ألاؾلىب -1

ى خماًت اإلاهالح التى حٗبر ٖنها بمسخلف الىؾاةل اللاهىهُه والاؾخصىاةُه.  الا َو

م( ٌٗؼػ به مً 2012هىفمبر  21اهفغاص الغةِـ مدمض مغس ى بالحىم . وانضع اٖالها صؾخىعصًا ) -2

 نالخُاث الغةِـ.

ه وال -3 ٗضاله فى مٗٓم َُئاث واصاعاث الضوله بما فيها كُاصاث قٕغ فى وي٘ ٖىانغ خؼب الحٍغ

 الحىم اإلادلى فى اللغي واإلاضن والاخُاء.

 ؾىء اصاعة قإون البالص بهفت ٖامت والاكخهاص بهفت زانه. -4

 اعجفإ صًىن مهغ وػٍاصة مٗضٌ الخطخم واعجفإ الاؾٗاع. -5

 ملضماث الشىعة 

ل ٖلي جىلي مدمض مغس ي خىم م  هغ ختي بضأ الكٗب ًضعنلم ًمٌ وكذ ٍَى

 ولم ًخدلم أي مُلب مً مُالب الشىعٍ -          أهه لم ًلضم أًه خلىٌ للمكىالث الغةِؿُت- 

 اإلاكهض الؿُاس ي بٗض الشىعة

 

 2013ًىهُت 30زىعة 
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 ومً زم ججمٗذ هظع الشىعة مغة أزغي يض خىم مدمض مغس ي  -

م الصحُذ  2011ًىاًغ  25مً أظل اؾخٗاصة أَضاف زىعة  -  م وويٗها في الٍُغ

ل أ 26جهاٖضث الضٖىاث في  - لسحب الشله مً الغةِـ مدمض مغؾيي واظغاء اهخساباث  2013بٍغ

ًىهُى الا أهه لم ٌؿخجب لهظا اإلاُلب واٖلً أهه الغةِـ  30عةاؾُت مبىغة ٖلي ان جيخهي اإلاهلت في 

 الكغعي .

م ٖبض الفخاح الؿِس ي وػٍغ الضفإ اهظان بُاها ًىم   م أٖلً فُه : 2013ًىهُى  23انضع الفٍغ

اإلاؿلحه ججىبذ زالٌ الفترة الؿابلت الضزٌى في اإلاٗترن الؿُاس ي الا ان مؿئإولُاتها أن اللىاث  -1

ىُت وألازالكُت ججاٍ الكٗب جدخم الخضزل إلاى٘ اهؼالق مهغ في هفم مٓلم مً الهغإ والفخىه  الَى

الُاةفُت واجهُاع مإؾؿاث الضولت وصٖا الي اًجاص نُغه جفاَم وجىافم ومهالحت خلُلت لحماًت 

 م( 2013ًىهُى  30وقٗبها زالٌ أؾبٕى )أي ًيخهي في مهغ 

 

ه  -2 خهام بمُضان عابٗت الٗضٍو م خالت الٖا بضأ اههاع مدمض مغس ي مً ظماٖت ألازىان ومىانحَر

م جدؿبا الهتهاء  2013ًىهُى  28بمضًىه ههغ ومُضان النهًت أمام ظامٗه اللاَغة ابخضاء مً ًىم 

ء اهخساباث عةاؾُه مبىٍغ مما اصي الي حُٗل خُاة الىاؽ في جلً ًىهُى الظغا 30اإلاهلت اإلادضصة بُىم 

 اإلاىُلخحن بكيل واضح.

 : أخضاثها

جهاٖضث الضٖىاث للخىكُ٘ بسحب الشلت مً مدمض مغس ي لىً الغةِـ  2013ًىهُى  29في ًىم  -

 مدمض مغس ي عفٌ اإلاىافلت ٖلي اظغاء اهخساباث مبىغة وعفًذ اإلاٗاعيت صٖىجه للحىاع 

 م في زىعة ظضًضة . 2013ًىهُى  30لكٗب بالفٗل الي اإلاُاصًً والكىعإ ًىم وزغط ا -

أنضعث اللُاصة الٗامت لللىاث اإلاؿلحه بُاها أقاعث فُه لخغوط قٗب مهغ الُٗٓم  في أٌو ًىلُى  -

 ؾاٖت لخلبُت مُالب الكٗب . 48في اإلآاَغاث وأمهلذ الجمُ٘ 

 لغةِـ مدمض مغس ي جم ٌٖؼ ا م 2013في الُىم الشالض مً ًىلُى  -

لغةِـ اإلادىمت الضؾخىعٍت الٗلُا )اإلاؿدكاع ٖضلي مىهىع (  ًىلُى  4وحؿلُم الؿلُت في الُىم الخالي 

 م 2012ختي اظغاء اهخساباث عةاؾُت مبىٍغ وحٗضًل صؾخىع 

م واولها حُُٗل الٗمل بضؾخىع  ه الٍُغ  م 2012والٗمل ٖلى جىفُظ زاَع

 وعفٌ اههاع ظامٗت الازىان -

خهام فى فٌ  -   م2013اغؿُـ  14الٖا
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 م بٗض الاؾخفخاء ٖلُه 2014نضع صؾخىع ظضًض فى ًىاًغ  -

ما  -  وبىاء ٖلُه ظغث اهخساباث. الغةاؾه ٖلى مضي زالزت اًام بحن مغشححن ازىحن فلِ َو

 اإلاكحر ٖبض الفخاح الؿِس ى بٗض جلضًم اؾخلالخه مً وػاعة الضفإ 

 والؿُض / خمضًً نباحى

 ا فىػ الغةِـ ٖبض الفخاح الؿِس ى بالغةاؾت.اٖلً بٗضَ -

ش مهغ الحضًض بٗض زىعجحن مخخالحن : ًىهُى  30م و2011ًىاًغ25وبهظا بضأث نفدت ظضًضٍ فى جاٍع

 م2013
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 اللىؾحن :جسحر ؤلاظابت الصحُدت ممابحن 

م الىخضة اإلااصًت لالعاض ى الٗغبُت الى ........ -١  ًغظ٘ جمٍؼ

 ب ـ جمسيم الجيسيت الػربيت اثارة الىػراث املحليت        أ ـ

 د ـ وشأة الحىاجس الجمرهيت جـ ـ حػذد الىظم السياسيت

مً زالٌ صعاؾخً لخٗضًض الاؾخٗماع للىٓم الؿُاؾُت والاكخهاصًت والحىىمُت في الىًَ الٗغبى  -۲

 اي مً َظٍ اإلالترخاث ًمىنها مٗالجت الامغ .......

 ب ـ جطبيم أسس الذيمىكراطيت لحىاجس الجمرهيت       أ ـ ازالت ا

 د ـ جفػيل كراراث ميثاق جامػت الذول الػربيت جـ ـ اللظاء غلى النزغاث الطائفيت

وان حهضف  –" كؿم الاؾخٗماع الىًَ الٗغبى الى اظؼاء مىفهلت " في يىء الٗباعة الؿابلت اظب  -۳

ً الٗغبى ........الاؾخٗماع مً زلم خضوص ؾُاؾُت بحن اظؼاء   الَى

 ب ـ دغم اكخصادياث جلك الذول  أ ـ جحذيذ مىاطم سيادتها        

 د ـ جحذيذ ركػت سيادة الذولت  جـ ـ اغاكت الىحذة الػربيت

الث طاث خىاظؼ ظمغهُت اليٗاف اللىمُت الٗغبُت ًىضعط  -٤ ً الٗغبى لضٍو جلؿُم الاؾخٗماع للَى

 يمً الاؾالُب ........

 ب ـ الاكخصاديت والػسكريت سيت والاكخصاديت       أ ـ السيا

 د ـ الػسكريت والسياسيت  جـ ـ الاجخماغيت والػسكريت

ت ًىضعط جدذ الاؾلىب -٥ حن والؿىعٍحن خٌى الاؾبلُت الحًاٍع ً اإلاهٍغ الهضام الشلافى بحن اإلافىٍغ

 الاؾخٗماعي اإلاخمشل في .......

 اثارة الىػراث املحليت ب ـ أ ـ اثارة اللظايا الػىصريت       

 د ـ حػذد الجيسياث جـ ـ اثارة النزاغاث الطائفيت

الضعؽ الظي ًمىً ان ٌؿخفُضٍ الٗغب مً زلم الاؾخٗماع ظيؿُاث مخٗضصة مً الجيؿُت الٗغبُت -٦

 ًخمشل في ........

 ب ـ الابخػاد غً الخػصب الػرقى أ ـ الحفاظ غلى الهىيت       

 د ـ الخىاصل مؼ الجيسياث الاخري  د الثلافاثجـ ـ الاسخفادة مً حػذ
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 هخج ًٖ الغلى في الاهخماء إلاىدؿباث خًاعاث الضٌو اللضًمت بمىُلخىا الٗغبُت  -۷

 ب ـ اثارة روح الخػصب أ ـ حػذد الجيسياث الػربيت       

 د ـ اهكار دور الثلافاث املخػذدة  جـ ـ جلبل الاخر

 غوؿا بهضف جدلُم ......قٗاع فغوؿت الجؼاةغ عفٗخه ف -۸

 ب ـ مػاوى الاهذماج والخكامل أ ـ الامً اللىمى لفروسا       

 د ـ الخلذم الثلافى والفكري للجسائريين  جـ ـ مكاسب اجخماغيت واكخصاديت

 ٖمضث صٌو الاؾخٗماع ان الانل لؿيان اإلاغغب ولبىان الانلُحن  -۹

 ب ـ افريلي أ ـ امريكى       

 د ـ اسيىي  جـ ـ اوروبى

ُٗت لضٌو الىًَ الٗغبى  -١١ في  –ٖمض الاؾخٗماع ٖلى حٗضص الاهٓمت الؿُاؾُت والاكخهاصًت والدكَغ

 وان الهضف مً حٗضص كىاهحن الاكُاع الٗغبُت ....... –يىء الٗباعة الؿابلت اظب 

 ب ـ اهدشار الػىف أ ـ غياب مفهىم الػذالت       

 فرض مبادئ الػىملت د ـ جـ ـ هيمىت الذول الاسخػماريت

) اجسظ الخلاعب بحن الضٌو الٗغبُه قيل جهفُت الخالفاث فُما بحن الحغبحن الٗاإلاُخحن الاولي -١١

 ...........والشاهُه( واهذ اهثر الضٌو اؾخفاصة مً جلً الؿُاؾُه  

 الُمً ب ـ  الٗغاقأ ـ 

 الؿٗىصًت ص .  مهغ ظـ ـ 

لهالح الضوله الٗشماهُه في زلم ٖضاء ؾُاس ي اهخهي  حؿببذ الحغوب التي زايها مدمض ٖلي-١۲

 .……… م وان بحن زلفاءٍ و بحن خيام 1931

 الُمً  ب ـ الٗغاق أ ـ 

 الؿٗىصًه ص ـ  مهغ ظـ ـ 

م الىاخض هدُجت 20اصعن الٗغب في فترة الاعبُٗىاث مً اللغن اٌ-١۳  .........م يغوعة عبِ مهحَر

 جهفُت الخالفاث بحن الاؾغ الٗغبُه الحاهمه ب ـ  ب الٗغبُه الخُغ اإلاكترن الظي واظه الكٗى أ ـ 

 جىغل الاؾخٗماع الاهجلحزي في ول الضٌو الٗغبُه ص ـ  حٗمُم مىاهج الخٗلُم اإلاىخضٍ في الضٌو الٗغبُه  ظـ ـ 
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غة الٗغبُه بىاء ٖلي مٗاَضة  -١٤  ......جىكفذ الخالفاث بحن الاؾغة الهاقمُه و ملىن وؾِ قبه الجٍؼ

 الازالء و الخدالفب ـ  الُاةف أ ـ 

 الضفإ اإلاكترن ص ـ  الهضاكه و الخدالف ظـ ـ 

ُاهُا مً الؿعي الكامت ظامٗت الضٌو الٗغبُه ازىاء الحغب الٗاإلاُه الشاهُه -١٥  ...........اؾتهضفذ بٍغ

 جدلُم الاؾخفاصٍ الاكخهاصًه لضٌو الحلفاء ب ـ  جلبُه مُالب اإلاجخم٘ الضولي أ ـ 

 اعياء اإلاشلفحن الٗغب اعياء لىالئهم ص .  الخمهُض للبٌى الهجغة الههُىهُه للمىُلهظـ ـ 

هخج ًٖ  –في يىء الٗباعة الؿابلت اظب  –سخغ الاؾخٗماع الخٗلُم اليٗاف الشلافت الٗغبُت -١٦

ت .......  َظٍ الؿُاؾت الاؾخٗماٍع

 للغت الػربيتب ـ دخىل مصطلحاث غربيت  أ ـ خلم كىمياث مخخلفت       

 د ـ اغاكت الخىاصل الػربى جـ ـ جأخر الاكطار الػربيت

مُت  -١۷ في يىء الٗباعة الؿابلت اظب  –زلم الاؾخٗماع اؾغا طاث اَمإ بالحىم والهاَا بٗغوف َو

 : أي مً صٌو الىًَ الٗغبى جىُبم ٖليها الٗباعة الؿابلت 

 ب ـ املغرب أ ـ الػراق       

 رياد ـ سى  جـ ـ لبىان

 مً اإلالترخاث الاهثر فاٖلُت لخفُٗل اللىمُت الٗغبُت في ٖهغها الحالى  -١۸

 ب ـ جىحيذ الىظم الػربيت بكافت املجاالث أ ـ ازالت الحىاجس الجمرهيت       

 د ـ انهاء الاهلساماث بين الاسر الحاهمت  جـ ـ اوشاء لجان فع املىازغاث

في يىء الٗباعة الؿابلت اظب : ًغظ٘ الضاف٘ وعاء  –غبُت الىاك٘ اهه ال زىف ٖلى اللىمُت الٗ-١۹

 خلُلت الٗباعة الؿابلت الى ......

 ب ـ وطؼ خطط جىمىيت مشترهت أ ـ الػليذة الذيييت املشترهت       

 د ـ الخماسك املادي الػربى املشترهت جـ ـ الافكار الايذيىلىجيت

م عغم الًٗغظ٘ جماؾً بيُان الامت الٗغبُت الغبِ بحن  -۲١  ىانف التى حٗغيذ لهاوظضاجهم ومهحَر

 ب ـ اللغت الػربيت أ ـ الخاريخ الػربى       

 د ـ املىكؼ الجغرافي جـ ـ الرؤيت املىحذة
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ُاهُا ٖلي-۲١  .……… ًضٌ عص فٗل الٗغب ٖلي الُغح الاٌو لفُغة الىخضٍ الٗغبُه مً بٍغ

ه الٗغبُه أ ـ  ٌ ب ـ  خماؽ الٗغب لفىغة اللٍى  الٗغب الي صٌو اإلادىع  مُى

ه في اإلاىُله ظـ ـ  ه ص ـ  هجاح الؿُاؾه الاؾخٗماٍع  اصعان الٗغب للمسُُاث الاؾخٗماٍع

) خغم مهُفي الىداؽ ازىاء اإلاكاوعاث التي ؾبلذ كُام ظامٗت الضٌو الٗغبُه ٖلي اظغاء -۲۲

 مباخشاث زىاةُه بحن عؤؾاء الحىىماث الٗغبُه( 

 .........حز ٖلي اإلاباخشاث الشىاةُه ٌٗىص الي وؿخيخج ان الؿبب في التره

  جلاعب الغؤي خٌى مكغوٕ الىخضٍ ب ـ  ازخالف الىٓم الؿُاؾُه في البالص الٗغبُه أ ـ 

ه اإلاٗاعيه للىخضٍ ظـ ـ   جاهُض مياهت مهغ بحن الضٌو الٗغبُه ص ـ  الؿُاؾاث الاؾخٗماٍع

 .......اظل م مً 1943ججاوب الٗغب م٘ جصحُذ مؿتر اًضن ٖام -۲۳

ه ٖغبُه أ ـ   جدلُم مهالح الاؾغ الحاهمه ب ـ  اوؿاء كىة ٖؿىٍغ

 جدلُم الاَضاف الٗغبُه ص ـ  جىخُض الىٓم الؿُاؾُهظـ ـ 

سُه بـ-۲٤  ...........ًبضا انالح ظامٗت الضٌو الٗغبُه مً زالٌ كغاءة الاخضار الخاٍع

ت ٖلض اإلاب ـ  ظٗل كغاعاث الجامٗه باالغلبُه أ ـ   ٗاَضاث الشىاةُت خٍغ

 جىخُض اإلاىاهج الضعاؾُه الٗغبُه ص .  اوكاء ؾىق ٖغبُه مكترهت  ظـ ـ 

 م في مضظُىت اللاٍَغ (1945) جم جىكُ٘ مُشاق ظامٗت الضٌو الٗغبُه في ماعؽ -۲٥

 .……… ظاء ازخُاع مضًىت اللاٍَغ لخىكُ٘ اإلاُشاق بؿبب

ُاهُا في مهغ أ ـ   الجامٗه صوع مهغ في اوكاء  ب ـ وظىص بٍغ

 مىكٗها الجغغافي اإلاخىؾِ ص ـ  جاًُض مهغ لللًاًا الٗغبُه ظـ ـ 

 .........ًمىً لجامٗت الضٌو الٗغبُه مىاظهت الخدضًاث الاكخهاصًه الٗاإلاُه مً زالٌ  -۲٦

 جىفُظ مُشاق الًمان الجماعيب ـ  اوكاء ؾىق ٖغبُه مكترهه أ ـ 

 الفاث الٗغبُه ؾلمُا خل الخص ـ  حٗضًل بٌٗ مىاص اإلاُشاق  ظـ ـ 

 ٌي اعبُٗىاث اللغن اإلااض ى جمشلذ الحخمُت الؿُاؾُت التى ؾاٖضث ٖلى اخُاء اللىمُت الٗغبُت ف -۲۷

 ب ـ جلذم وسائل املىاصالث والىلل أ ـ جلذم مىاهج الخػليم       

 د ـ جلذم وسائل الاجصال جـ ـ محىت الاسخػمار املشترهت
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 لخلاعب الٗغبى بحن الحغبحن الٗاإلاُخحن .......وان مً ابغػ ٖىامل ا -۲۸

 ب ـ وحذة املصير أ ـ الػليذة الذيييت املشترهت       

 د ـ الذغم الخارجى جـ ـ الاجصال الارض ى

 حٗىص الخالفاث بحن صولتى مهغ والؿٗىصًت الى ........ -۲۹

 81ب ـ اوائل اللرن         81أ ـ اوائل اللرن 

 02د ـ وشأةاواخر اللرن الـ  02لـ جـ ـ اوائل اللرن ا

 ٌٗىص الٗضاء بحن الاؾغة الؿٗىصًت والاؾغة الهاقمُت الؾباب .... -۳١

 ب ـ سيدسيت وثلافيت أ ـ سياسيت وغسكريت       

 د ـ سياسيت وديييت جـ ـ اجخماغيت وثلافيت

 .بحن الؿٗىصًت والٗغاق بـ ........ 1936جمحزث مٗاَضة الازاء والخدالف  -۳١

 ب ـ الشمىل  أ ـ الاهفخاح       

 د ـ الاسخمراريت  جـ ـ الخكامل

 ) جلىم الؿُاؾه الخاعظُه للضٌو الىبري ٖلي مباصب زابخه ال جخغحر بخغُحر اللاةمحن ٖليها (-۳۲

ُاهُه بؿبب   ........حغحرث بٌٗ عواسخ الؿُاؾه الخاعظُه البًر

 لٗاإلاُه الشاهُه الحغب اب ـ  الخىافـ الاؾخٗماعي م٘ فغوؿا أ ـ 

 الحغب الٗاإلاُه الاوليص ـ  ْهىع كىي ٖاإلاُه ظضًضٍ ظـ ـ 

۳۳- ً  ...........جغجب ٖلي ْهىع ٖىامل اللىمُه الٗغبُه مىظ الٗلض الغاب٘ مً اللغن الٗكٍغ

 خل الخالفاث الٗغبُه ؾلمُا ب ـ  اوكاء ظامٗه الضٌو الٗغبُه أ ـ 

 الىنٌى الي خل اللًُه الفلؿُُيُه ص .  بُه مؿاهضة مهغ الؾخلالٌ البالصالٗغ ظـ ـ 

۳٤- ً  .……… ْهغث ٖىامل اخُاء اللىمُه الٗغبُه في الشالزِىاث في اللغن الٗكٍغ

 اكتراب الحغب الٗاإلاُه الشاهُه ب ـ  الخىافـ الاؾخٗماعي و الاكخهاصي أ ـ 

 الخلضم الٗلمي و الخىىىلىجي ص ـ  اوكاء مىٓمت ٖهبت الاممظـ ـ 

ه فُاهخىبغ في ٖام  جغظ٘-۳٥  .........م الي 1944اَىُت اإلاباصب التي وعصث في بغوجىهٌى الاؾىىضٍع

 جىكُ٘ ؾب٘ صٌو ٖغبُه ٖليها ب ـ   وي٘ اؾاؽ كُام وخضة ٖغبُه  أ ـ 

ه مىخضٍ ظـ ـ  ُاهُه لها ص ـ  اوكاء كىة ٖؿىٍغ  جاًُض الحىىمه الٗغبُه البًر
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 م 1950صٍ الشاهُه في مُشاق الًمان الجماعي الظي ٖلض ٖام ًمىً الخىك٘ في خالت جىفُظ اإلاا-۳٦

 جتراظ٘ اإلاإامغاث يض البالص الٗغبُه ب ـ  ًخدلم الحلم الٗغبي في الىخضٍ الؿُاؾُه أ ـ 

 جيخهي الخالفاث بحن البالص الٗغبُه ص ـ  حؿخلغ اخىاٌ البالص الٗغبُه الاكخهاصًه ظـ ـ 

م ػعٕ الاؾخٗماع  بظوع الفخىه صاز-۳۷  ...........ل ول صولت ٖغبُه ًٖ ٍَغ

 ازاعة عوح الٗضاء الُاةفي ب ـ  ازاعة الىٗغاث اإلادلُه أ ـ 

 حٗضص الىٓم الؿُاؾُه ص .  زلم ظيؿُاث مخٗضصٍ ظـ ـ 

 اؾخُاٖذ الؿٗىصًت مً زالٌ ٖلض مٗاَضة الُاةف جأمحن مجالها الحُىي وجأمحن خضوصَا مً  -۳۸

 ماليتب ـ الش أ ـ الجىىبيت       

 د ـ الغربيت جـ ـ الشركيت

باء الٗغب ًٖ مإجمغ بلىصان في الخأهُض ٖلى مٗنى ....... -۳۹  ًخمحز مإجمغ الَا

 ب ـ الشمىل  أ ـ الخىىع       

 د ـ الخخصص جـ ـ الخكامل

ً بحن صٌو  -٤١ وان الهضف مً ٖلض اإلاإجمغاث اإلاهىُت في الٗلض الغاب٘ والخامـ مً اللغن الٗكٍغ

 الٗغبى .........الىًَ 

 ب ـ جلذيم مطالب فئىيت أ ـ جىحيذ الرؤي املسخلبليت       

 د ـ وطؼ خطط جىمىيت مشترهت جـ ـ جلبل الاخر

" امامً نىعة لجامٗت الضٌو الٗغبُت التى ولضث فىغة اوكائها هكيل مً اقياٌ الاجداص الٗغبى ٤١

ُاوى بلُام هٕى مً خضص الهضف وعا –في يىء الٗباعة الؿابلت اظب  –في مهغ  ء الترخُب البًر

 الىخضة الٗغبُت ..........

 ب ـ جذغيم السيادة الػربيت أ ـ جطبيم سياست اللطيؼ       

 د ـ وطؼ خطط جىمىيت مشترهت جـ ـ الخظامً مؼ اللظيت الػربيت

 الغةِـ الؿىعي الظي اؾخجاب لضٖىة الىداؽ باظغاء مباخشاث خٌى جدلُم الىخضة الٗغبُت -٤۲

1943 – 1945 ..... 

 ب ـ حافظ الاسذ أ ـ بشارة الخىري       

 د ـ رياض الصلح جـ ـ شكري اللىجلى
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تها ٖلى خغب لم جىً لها  -٤۳ ت التى اهَغ " ٖملذ الكٗىب الٗغبُت ٖلى الخسلو مً الضٌو الاؾخٗماٍع

 ب لًغوعة الخًامً لٔ الٗغ وان ابغػ ما اً –فيها هاكت وال ظمل " في يىء الٗباعة الؿابلت اظب 

 ب ـ الخذغيم الغربى لكيان اسديطاوى باالراض ى الػربيت أ ـ مماطلت الذول الاسخػماريت باالسخلالل       

 د ـ بروز الاهميت الاستراجيجيت للمىطلت جـ ـ حرمان الػرب مً الخمخؼ بثمار جهىدهم

ً مً مفىغي الٗغب ًغظىن للكٗىب الٗغبُت صعظت مً  -٤٤ الىخضة اهبر مما هى ٖلُه الان " ان هشحًر

ض اي زُت جللى مً الٗغب مىافلت ٖامت " في يىء الٗباعة الؿابلت  وخىىمت ناخب الجاللت جٍإ

ذ اًضن  –اظب   بؿبب ....... 1941ابضي الٗغب فخىعا ججاٍ جهٍغ

 جهب ـ رفع الػرب الذغم الخارجى في جحليم وحذ أ ـ مماطلت الذول الاسخػماريت باالسخلالل       

 د ـ ادران جىجيه اهجلترا الىظرة الػربيت هحى مصالحها  جـ ـ ادران الػرب للذراتهم وكىتهم الفػليت

ؼ الىخضة ولىً مً  -٤٥ ض خغهت حٍٗؼ ذ اًضن الشاوى " ان خىىمت ناخب الجاللت جٍإ ظاء في جهٍغ

يىء الٗباعة في  –الجلى ان الخُىة الاولى لخدلُم اي مكغوٕ ًجب أن ًأحى مً الٗغب أهفؿهم " 

 ازظث مهغ ٖلى ٖاجلها بضء اإلاباخشاث الٗغبُت في اللاَغة في ْل خىم .......... –الؿابلت اظب 

 ب ـ محمذ هجيب أ ـ جمال غبذ الىاصر       

 د ـ امللك فإاد الثاوى جـ ـ امللك فاروق

ت ومُشاق ظامٗت الضٌو الٗغبُت في ........ -٤٦  الدكابه بحن بغوجىهٌى اؾىىضٍع

 ب ـ جىحيذ السياساث الاكخصاديت ـ صياهت اسخلالل وسيادة الذول الاغظاء        أ

 د ـ جىحيذ الاججاهاث الذبلىماسيت جـ ـ ججاهل الاغخباراث الاكليميت والطائفيت

 مً الاؾباب التى اصث للهىع مُشاق ظامٗت الضٌو الٗغبُت -٤۷

 ػصبياث اللبليتب ـ جىاحر ال أ ـ رهسث غلى الجىاهب السياسيت       

 د ـ افخلادها للذغم الشػبى  جـ ـ كصىر الخىميت الاكخصاديت

ذ  -٤۸ ً " بضأ الغؼو الٗغاقى للىٍى في يىء الٗباعة الؿابلت اظب :  –" في حؿُٗيُاث اللغن الٗكٍغ

 اْهغث َظٍ الاػمت .........

 امػت الػربيتب ـ افخلار الذور الذبلىماس ى للج أ ـ هيمىت الذول الاسخػماريت       

 د ـ اخخالف الايذيىلىجياث الػربيت جـ ـ الخفكك السياس ى في الجبهت الػربيت
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" ؾاٖضث مهغ الكٗىب الٗغبُت ٖلى الخسلو مً الاؾخٗماع " في يىء الٗباعة الؿابلت اظب -۹٤

 : مً الضٌو التى ؾاٖضتها مهغ وخهلذ ٖلى اؾخلاللها كبل مهغ ......

 ـ السىدان ب أ ـ الجسائر       

 د ـ املغرب جـ ـ ليبيا

ه و الاَمإ في الحىم التي زللها الاؾخٗماعالاوعوبي في الىًَ الٗغبي -٥١  … هخج ًٖ اإلاهالح الاؾٍغ

ت الاهخلاٌ بحن الٗغب ب ـ حٗضص الىٓم الؿُاؾُه و الاكخهاصًهأ ـ   اللًاء ٖلي خٍغ

 وح الٗضاء الُاةفي ازاعة ع ص ـ  ازاعة الخالفاث و يٗف الغابِ الٗغبيظـ ـ 

ش ( ٖمل ؤلاؾخٗماع ألاوعوبى ٖلى -٥١ مً أَم ٖىانغ اللىمُت الٗغبُت وخضة ) اللغت والشلافت والخاٍع

ش الٗغبى وحكىحهه وطلً مً زالٌ .......  مدى الخاٍع

ت أ ـ ئزاعة عوح الٗضاء الُاةفى          ب ـ اخضار الخفغكت الٗىهٍغ

 حٗضص الىٓم الؿُاؾُت  ص ـ ظـ ـ ئزاعة الىٗغاث اإلادلُت 

 ئجب٘ ؤلاؾخٗماع ؾُاؾت ٖامت في ئيٗاف اللىمُت الٗغبُت وهى ؾُاؾت .....-٥۲

ٗاث أ ـ ئؾخجزاف اإلاىاعص الٗغبُت         ب ـ جىخُض اللىاهحن والدكَغ

 ص ـ ؾُاؾت خهغ الضٌو الٗغبُت في مكاولها الخانت  ظـ ـ الاهفخاح الاكخهاصي

ُاهُ-٥۳ ت ججاٍ الىخضة الٗغبُت جىُلم مً ٖضة أؾـ ومنها الحفاّ ٖلى اإلاهالح واهذ الؿُاؾت البًر

ُاهُا مً الىخضة واهذ أَضاف  ت لظلً واهذ أَضاف بٍغ ُاهُت التى واهذ حكمل اللىاٖض الٗؿىٍغ  البًر

 ب ـ اظخماُٖت أ ـ اكخهاصًت       

 ص ـ زلافُت  ظـ ـ اؾتراجُجُت

م بٗض خاصزت فبراًغ جىلى مهُفى الىداؽ ا-٥٤  لىػاعة اؾخُإ ان ًغبِ مهغ بأمتها الٗغبُت ًٖ ٍَغ

ذ اًضن أ ـ مؿاٖضة اهجلترا في الحغب          ب ـ كبىله جهٍغ

ت   36ظـ ـ ئلغاء مٗاَضة   ص ـ عفًه اللىمُت الٗغبُت وجمؿىه باللىمُت اإلاهٍغ

لٗغب لهم ومً مىىذ الشغغاث اإلاىظىصة في ) اإلاُشاف ( الضٌو الغغبُت مً ازًإ بٌٗ الحيام ا-٥٥

 اَم َظٍ الشغغاث .........

لت اإلاىافلت ٖلى اللغاعاث  أ ـ َبُٗت الخٗاون بحن الضٌو   ب ـ ٍَغ

ت اث   ظـ ـ ٖضم اللجىء الى اللىة الٗؿىٍغ لت فٌ اإلاىاٖػ  ص ـ ٍَغ
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صازل ظامٗت الضٌو الٗغبُت وظٗل البض مً يغوعة الخىؾ٘ في انالح اٖماٌ كاٖضة الاغلبُت -٥٦

 اث التى جدٓى بمىافلت الاغلبُت ........اللغاع 

 ب ـ ملؼمت للجمُ٘ أ ـ ملؼمت إلاً ًلبلها       

 ص ـ جٓل مٗللت  ظـ ـ ٌٗاص الىٓغ فيها

بٗض اهتهاء الحغب الٗغبُت الاؾغاةُلُت الاولى وجىكُ٘ الهضهت م٘ اؾغاةُل أزغ في الاججاَاث  -٥۷

ا مً زالٌ .......الؿُاؾُت الٗغبُت مما صف٘ الضٌو الٗغبُت الى خ  ماًت امنها واؾخلغاَع

 ب ـ جبنى فىغة مُشاق الًمان الجماعى أ ـ جفُٗل مُشاق ظامٗت الضٌو الٗغبُت       

 ص ـ غحر طلً   ظـ ـ الترخُب فىغة الىخضة الٗغبُت

 ان ًىىن بحن الضٌو الٗغبُت اإلاكترهت به حٗاون ......  1950جبنى مُشاق الًمان الجماعى  -٥۸

 ب ـ ٖؿىغي وؾُاس ى اكخهاصي وؾُاس ى       أ ـ 

 ص ـ ٖؿىغي واظخماعى  ظـ ـ زلافى واظخماعى

كحر طلً-٥۹   اهًمذ الى مُشاق الًمان الجماعى بٌٗ الضٌو الٗغبُت ولم جىًم صٌو ٖغبُت ازغي َو

 ب ـ الخفىً الؿُاس ى للضٌو الٗغبُت  أ ـ ٖضم اَمُت َظا اإلاُشاق       

 ص ـ غحر طلً  غبىظـ ـ يٗف الخىانل الٗ

ت في اإلاغغب الٗغبى  1952ًىلُى  23واهذ زىعة  -٦١ ٍغ الشىعة الغاةضة واإلالهمت لىشحر مً الحغواث الخدٍغ

 والضلُل ٖلى طلً اجها ؾاٖضث .......

 ب ـ ؾىعٍا ولبىان أ ـ الؿىصان       

 ص ـ الجؼاةغ  ظـ ـ الٗغاق

٦١-  ٌ غظ٘ طلً الى  لى هفظث اخيام مُشاق الًمان الجماعى لخدى  خلم الٗغب الى خلُلت ملمىؾت ٍو

ت         ب ـ جغهحٍز ٖلى وظىص جىانل اكخهاصي أ ـ جغهحٍز ٖلى وظىص كىة ٖؿىٍغ

 ص ـ غحر طلً  ظـ ـ جأهُضٍ ٖلى جىزُم الٗالكاث الشلافُت

ت ومً اَم اوظه الدكابه بححكابهذ الى خض هبحر ههىم مُشاق الجامٗت وبغوجىهٌى الاؾىى -٦۲  نضٍع

 ب ـ ًدم لهم ٖلض مٗاَضاث زانت أ ـ الخٗاون بحن الضٌو خؿب هٓامها       

ت  ظـ ـ اللجىء الى الحل الٗؿىغي   ص ـ الخٗاون م٘ الضٌو الاؾخٗماٍع
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مُت هما ْهغ في  -٦۳  هجح الاؾخٗماع الاهجلحزي في زلم اؾغ طاث اَمإ في الحىم ووظىص ٖغوف َو

 اإلاكغق الٗغبى ب ـ أ ـ اإلاغغب الٗغبى       

لُا  ظـ ـ مهغ والؿىصان  ص ـ قغق افٍغ

ت .مً يمً ههىم مُشاق ظامٗت الضٌو الٗغبُت والظي ظٗله ايٗ -٦٤  ف مً بغوجىهٌى الاؾىىضٍع

 ب ـ الخٗاون خؿب هٓام ول صولت أ ـ اللغاعاث باالظمإ       

اث  ص ـ ًجىػ اللجىء الؾخٗماٌ اللىة لفٌ اإلا ظـ ـ ٖلض اجفاكُاث زىاةُت  ىاٖػ

ا ...... -٦٥  أْهغث مدىت فلؿُحن مضي العجؼ الؿُاس ى لجامٗت الضٌو الٗغبُت هما اجها اْهغث عجَؼ

 ب ـ الٗؿىغي  أ ـ الاكخهاصي       

 ص ـ الاظخماعى ظـ ـ الضًنى

ٖلى مؿاٖضة الضٌو الٗغبُت للحهٌى ٖلى اؾخلاللها مً  1952ًىلُى  23عهؼث مهغ كبل زىعة  -٦٦

 وهى ....... الاؾخٗماع 

 ب ـ الجؼاةغ  أ ـ الخلُج الٗغبى       

 ص ـ الكام ظـ ـ الؿىصان

كام الاؾخٗماع الاوعوبى بالٗضًض مً الجهىص اليٗاف اللىمُت الٗغبُت وجفخِذ وخضة الٗغب ولم  -٦۷

 ًلهغ مً ول الجىاهب وزانت الجاهب الاظخماعى مً زالٌ ...........

ً الٗغبى الظؼا  ب ـ ازاعة عوح الٗضاء الُاةفى ء مىفهلت       أ ـ جلؿُم الَى

ت ظـ ـ ايٗاف الشلافت الٗغبُت  ص ـ اخضار الخفغكت الٗىهٍغ

بظٌ الاؾخٗماع الاوعوبى كهاعي ظهضٍ لللًاء ٖلى الىخضة الٗغبُت وجفخِذ الىًَ الٗغبى  -٦۸

ا مً زالٌ   مٗىٍى

 اإلادلُت ب ـ ئزاعة الىٗغاث أ ـ زلم أؾغ طاث أَمإ في الحىم       

 ص ـ حٗضص الىٓم الؿُاؾُت في الاكُاع الٗغبُت  ظـ ـ ئكامت الحىاظؼ الجمغهُت

م بحن الضٌو الٗغبُت الكلُلت وئخضار جباٖض بحن الكٗىب  -٦۹ خاٌو الاؾخٗماع الاوعوبى الخفٍغ

 الٗغبُت ماصًا مً زالٌ .......

ً الٗغبىب ـ زلم ظيؿ أ ـ حغُحر اللىاهحن بحن الاكُاع الٗغبُت         ُاث مخٗضصة في الَى

ً الٗغبى الظؼاء مىفهلت ت   ظـ ـ جلؿُم الَى  ص ـ اخضار الخفغكت الٗىهٍغ
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ٖمل الاؾخٗماع الاوعوبى ٖلى ازاعة عوح الٗضاء الُاةفى بحن الاصًان واإلاظاَب في الىًَ الٗغبى  -۷١

م بحن اإلاؿلمحن واإلاؿُدُحن في الجىاح الٗغبى آلاؾُ  ىي في صولت .....خُض كام بالخفٍغ

 ب ـ مهغ أ ـ لبىان       

 ص ـ الُمً ظـ ـ الٗغاق

خاٌو الاؾخٗماع الاوعوبى ازاعة فخىت َاةفُت ونغإ بحن اإلاظاَب اإلاسخلفت في الُمً مً زالٌ  -۷١

 الىكُٗت بحن .......

 ب ـ الُىاةف اإلاسخلفه في الاؾالم  أ ـ الُىاةف اإلاسخلفت في اإلاؿُدُت       

 ص ـ اإلاؿلمحن واليهىص  إلاؿلمحن واإلاؿُدحنظـ ـ ا

ً اناب الىًَ جُاع اللىمُت الٗغبُت ولىً الخُاع الشلافى الظي  -۷۲ في الىهف الاٌو مً اللغن الٗكٍغ

 ْهغ في الىًَ الٗغبى ٖمل ٖلى اُٖاء الامل ٖلى اخُائها مغة أزغي مً زالٌ .....

ً الٗغبىب ـ حٗمُم اإلاىاهج الخٗ أ ـ الصحف الٗغبُت         لُمُت في الَى

ت التى اهدكغث  ص ـ جلضم وؾاةل اإلاىانالث   ظـ ـ اإلاضاعؽ الخبكحًر

ئطا أجدض اللُُ٘ هام الظةب ظاتٗا َظٍ اإلالىلت أصعهتها الضٌو الٗغبُت ظُضا وبضأث الٗمل بها في  -۷۳

 فترة .......

 ب ـ بٗض الحغب الٗاإلاُت الاولى أ ـ الحغب الٗاإلاُت الاولى       

ً ً ظـ ـ الٗلض الشاوى مً اللغن الٗكٍغ  ص ـ الٗلض الغاب٘ مً اللغن الٗكٍغ

م ٖلض اإلاٗاَضاث مشل مٗاَضة  -۷٤ ٖملذ الضٌو الٗغبُت ٖلى جهفُت الخالفاث فُما بُنها ًٖ ٍَغ

 الُاةف التى اجهذ الخالف بحن الؿٗىصًت والُمً والظي وكب خٌى ....

 ب ـ ٖؿحر أ ـ هجض       

 ص ـ الحجاػ ظـ ـ الُاةف

خضر جلاعب بحن الكٗىب الٗغبُت فُما بحن الحغبحن الٗاإلاُخحن واجسظ ٖضة اقياٌ منها قيل -۷٥

ً مشل مإجمغ ........  اإلاإجمغاث اإلاهىُت في اوازغ الٗلض الغاب٘ مً اللغن الٗكٍغ

 ب ـ اإلادامحن الٗغب  أ ـ اإلاهىضؾحن الٗغب       

باء الٗغب   ظـ ـ اإلاىؾُلُحن الٗغب  ص ـ الَا

جؼاًض اَخمام الضٌو الٗغبُت باللىمُت الٗغبُت وجىخُض الهفىف ازىاء الحغب الٗاإلاُت الشاهُت  -۷٦

 وطلً مً اظل 

 ب ـ الحفاّ ٖلى مىاعص بالصَم  أ ـ الخسلو مً الؿُاؾت الاؾدُُاهُت   

ً ظـ ـ اوكاء ظامٗت الضٌو الٗغبُت  الٗغبى  ص ـ اهدكاف البتروٌ في اعاض ى الَى
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لضث ٖضة  -۷۷ ت اٌو الحىىماث الٗغبُت التى صٖذ الى كُام وخضة ٖغبُت ٖو واهذ الحىىمت اإلاهٍغ

 مباخشاث م٘ الضٌو الٗغبُت في ٖهض .........

 ب ـ اإلالً فإاص الشاوى أ ـ اإلالً فإاص الاٌو       

 ص ـ الؿلُان خؿحن وامل   ظـ ـ اإلالً فاعوق

ًاء ٖلى جىفُظ أي كغاعاث والتى مً خغم بغوجىهٌى الاؾىىض -۷۸ ت ٖلى ٖضم اظباع الضٌو ألٖا ٍع

 قأجها ًمىً أن جًغ بمهالح َظٍ الضٌو وكض طهغ طلً في الىو الخام بـ ........

 ب ـ اوكاء الجامٗت مً الضٌو التى جلبل الاهًمام اليها أ ـ كغاعاث مجلـ الجامٗت ملؼمت إلاً ًلبلها       

اثظـ ـ ال ًجىػ اللجىء ال   ص ـ ال ًجىػ اجبإ ؾُاؾت زاعظُت جًغ بؿُاؾت الجامٗت   ؾخٗماٌ اللىة لفٌ اإلاىاٖػ

هغ مُشاق ظامٗت الضٌو الٗغبُت ماعؽ  -۷۹ ت ْو م  1945جم الاجفاق ٖلى حٗضًل بغوجىهٌى الاؾىىضٍع

 واجفم هال منهما في بٌٗ الىهىم مشل ..........

اث االث       أ ـ الخٗاون بحن الضٌو الاًٖاء في ظمُ٘ اإلاج  ب ـ ال ًجىػ اؾخسضام اللىة لفٌ اإلاىاٖػ

 ص ـ للضٌو الغاغبت خم ٖلض ما حكاء مً الاجفاكُاث فُما بُنها  ظـ ـ جيؿُم الخُِ الؿُاؾُت بحن الضٌو الاًٖاء

اؾهمذ ظامٗت الضٌو الٗغبُت بىهِب مكىىع في خل بٌٗ اللًاًا الٗغبُت ولىً ْهغ يٗف  -۸١

ً الٗغبى ووان العجؼ في الجاهب .........اإلاُشاق في أَم مدى  ت في الَى

 ب ـ الشلافى أ ـ الاكخهاصي       

 ص ـ الؿُاس ى  ظـ ـ الٗؿىغي 

 بحن جغهُا وعوؾُا م٘ ظامٗت الضٌو الٗغبُت في ........ 1833حكابهذ مٗاَضة ًىلُى  -۸١

ت         ب ـ مُشاق ظامٗت الضٌو الٗغبُت أ ـ بغوجىهٌى الاؾىىضٍع

 ص ـ مجلـ الجامٗت    ـ مُشاق الًمان الجماعىظـ 

ٖمل الاؾخٗماع ٖلى جلؿُم الىًَ الٗغبى الى اظؼاء مىفهلت ووي٘ الحىاظؼ الجمغهُت بُنهما  -۸۲

 مشل ما فٗله الاؾخٗماع الاهجلحزي الظي اكام الحىاظؼ بحن مهغ والؿىصان وفهلهما في ٖهض ............

 إاصب ـ اخمض ف أ ـ الخضًى جىفُم   

 ص ـ ٖباؽ خلمى الشاوى   ظـ ـ اإلالً فاعوق

ت التى ٖملذ ٖلى اماجت الصخهُت الٗغبُت الاؾالمُت في البالص التى اخخلتها  -۸۳  اهثر الضٌو الاؾخٗماٍع

 ب ـ فغوؿا أ ـ اهجلترا       

 ص ـ اؾباهُا   ظـ ـ اًُالُا
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لُت اإلاىكٗت ٖلى مُشاق -۸٤  ظامٗت الضٌو الٗغبُت ........ هم ٖضص الضٌو الٗغبُت الافٍغ

 ب ـ صولخحن أ ـ صولت       

 ٌ  ص ـ ؾب٘ صٌو   ظـ ـ زالر صو

 مً اَم اؾباب اجهُاع اللىمُت الٗغبُت في ْل الاؾخٗماع الاوعوبى للضٌو الٗغبُت َى ....... -۸٥

 ب ـ حكابه الاهٓمت الؿُاؾُت أ ـ الٗهبُاث       

ً الٗغبى ٖلى اظؼ   ص ـ وظىص الٗضًض مً الاصًان والُىاةف  اءظـ ـ جلؿُم الَى

م ......... -۸٦  خاٌو الاؾخٗماع الفغوس ى الخلغب الى الكٗب اللبىاوى ًٖ ٍَغ

ت  أ ـ الؿماح لهم ببماعؾت الحُاٍ الىُابُت          ب ـ ازباث كًاًا ٖىهٍغ

 ص ـ جُىٍغ الاكخهاص اللبىاوى  ظـ ـ الاَخمام بالخٗلُم

 التى جغبِ بحن الٗغب وججٗل اللىمُت الٗغبُت باكُت ال زىف ٖليها .........مً اَم الٗىامل  -۸۷

 ب ـ الجىاع  أ ـ الضًً        

 ص ـ اإلادً اإلاكترهت   ظـ ـ الخهاةو الشلافُت

 مً اَم الٗىامل الاظخماُٖت التى ؾاٖضث ٖلى اخُاء اللىمُت الٗغبُت ........... -۸۸

 ب ـ جلضم مىاهج الخٗلُم وحٗمُمه هت       أ ـ مهالح الٗغب واَضافهم اإلاكتر 

 ص ـ وظىص اللغت الٗغبُت  ظـ ـ جلضم وؾاةل اإلاىانالث

ضة اإلاىفغصة ) في يىء الٗباعة اكخى٘ الٗغب بًغوعة الخياجف  -۸۹ الظةاب ال جأول الا ألاغىام الكٍغ

ضم الفغكت في فترة ..........  والاجداص ٖو

 ب ـ بٗض الحغب الٗاإلاُت الاولى      أ ـ كبل الحغب الٗاإلاُت الاولى  

 ص ـ بٗض الحغب الٗاإلاُت الشاهُت  ظـ ـ كبل الحغب الٗاإلاُت الشاهُت

حٗضصث اقياٌ الخلاعب بحن الكٗىب الٗغبُت ووان اٌو قيل ًمشل اهتهاء اخض ؾُاؾاث الاؾخٗماع  -۹١

ى ........  الاوعوبى اليٗاف اللىمُت الٗغبُت َو

 ب ـ ازاعة عوح الٗضاء الُاةفى  ـ اإلادلى       أ ـ الٗهبُاث والخىاف

ً الٗغبى الى اظؼاء مىفهلت  ظـ ـ زلم ظيؿُاث مخٗضصة  ص ـ جلؿُم الَى

م .........-۹١ غة الٗغبُت ًٖ ٍَغ  جم جهفُت الخالفاث اإلاىظىصة ظىىب قبه الجٍؼ

 ب ـ مٗاَضة والازاء والخدالف أ ـ مٗاَضة الُاةف       

   1937ص ـ اإلاإجمغ الُبى  م 1936ظـ ـ مٗاَضة ماًى 
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ى .......... -۹۲ غة الٗغبُت َو  الاجفاق الظي أجم الهلح بحن اَل قبه الجٍؼ

 ب ـ مٗاَضة الازاء والخدالف أ ـ مٗاَضة الُاةف 

  1937ص ـ اإلاإجمغ الُبى  1936ظـ ـ مٗاَضة ماًى 

خباع جدلُم الخٗاون ال -۹۳  حغبى بحن الٗغب هى ........اإلاٗاَضة التى ازظث في ٖحن الٖا

 1936ب ـ مٗاَضة ماًى  أ ـ مٗاَضة الازاء والخدالف       

 ص ـ مإجمغ اإلااةضة اإلاؿخضًغة  ظـ ـ مٗاَضة الُاةف

حٗضصث اقياٌ الخلاعب الٗغبى بٗض الحغب الٗاإلاُت الشاهُت وجمشلذ اإلاغخلت الشاهُت مً َظا  -۹٤

 الخلاعب في ......

 ب ـ مىاظهت الاؾخٗماع ُت       أ ـ ميافدت الههُىه

ت ٖغبُت مكترهت  ص ـ اوكاء مىٓمت ججم٘ الضٌو الٗغبُت  ظـ ـ اوكاء كىة ٖؿىٍغ

جم جهفُت َظٍ  19ْهغث في الىًَ الٗغبى زالفاث بحن بٌٗ الضٌو الٗغبُت في بضاًت اللغن الـ  -۹٥

 الخالفاث في .........

 ء والخدالفب ـ مٗاَضة الازا أ ـ مٗاَضة الُاةف       

 ص ـ اإلاإجمغ الفلؿُُنى الٗغبى   1936ظـ ـ مٗاَضة ماًى 

 واهذ الحغب الٗاإلاُت الشاهُت مً اَم الاؾباب التى اصث الى ........ -۹٦

 ب ـ الخأًُض الغغبى للىخضة الٗغبُت  أ ـ جغاظ٘ جُاع اللىمُت الٗغبُت       

 ت الهجغة الجماُٖت الههُىهُت الى فلؿُحن  ص ـ اٖاك  1950ظـ ـ جىكُ٘ مٗاَضة الضفإ اإلاكترن 

م والىظىص الاهجلحزي في اإلاىُلت الٗغبُت انبذ صاةم لٗضة اؾباب اَمها  19مىظ مُل٘ اللغن الـ  -۹۹

الق َى ...........  ٖلى الَا

ً الٗغبى         ب ـ ججىُض الٗغب في ظِكها أ ـ الحهٌى ٖلى بتروٌ الَى

ً الٗغبىظـ ـ الاَمُت الاؾتراجُجُت لل  ص ـ الٗضاء م٘ جغهُا   َى

بضأث مهغ الضٖىة الوكاء ظامٗت الضٌو الٗغبُت وواهذ البضاًت م٘ اإلاىاَم الٗغبُت الخايٗت  -۹۹

 للىفىط ........

 ب ـ الفغوس ى أ ـ الاهجلحزي       

 ص ـ الاًُالى ظـ ـ الفغوس ى والاهجلحزي 

 الضٌو الٗغبُت في ......... واهذ اولى الاظخماٖاث اإلاجمٗت الوكاء ظامٗت  -۹۹

ت أ ـ اللاَغة         ب ـ الاؾىىضٍع

 ص ـ بلىصان  ظـ ـ فلؿُحن
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هغ  - ١١١ ت ايٗف مً اهه ًمشل وخضٍ خلُلُت بحن الضٌو الٗغبُت ْو ْهغ ان بغوجىهٌى الاؾىىضٍع

 طلً في 

ذ بالجامٗت أ ـ ال ًجىػ اؾخٗماٌ اللىة بُنهم        لت الخهٍى  ب ـ ٍَغ

ًاء    هام مجلـ الجامٗتظـ ـ م تراف بؿُاصة واؾخلالٌ الضٌو الٖا  ص ـ الٖا

  ظٗل الاؾخٗماع مً الهٗب الاجهاٌ بحن البالص الٗغبُت  ١١١

ً الٗغبى  ١١۲   ٖمل الاؾخٗماع ٖلى ازاعة الفخىت بحن اإلاظاَب الضًيُت في الَى

ت بحن الحغبحن الٗاإلاُخحن  ١١۳ ً الٗغبى مً الٗىهٍغ   ٖاوى الَى

الث طاث خىاظؼ ظمغهُت اليٗاف اللىمُت الٗغبُت ًىضعط يمً  ١١٤ ً الٗغبى لضٍو جلؿُم الاؾخٗماع للَى

ت   الاؾالُب الاكخهاصًت والٗؿىٍغ

 

ت ًىضعط جدذ الاؾلىب  ١١٥ حن والؿىعٍحن خٌى الاؾبلُت الحًاٍع ً اإلاهٍغ الهضام الشلافى بحن اإلافىٍغ

 فُت الاؾخٗماعي اإلاخمشل في ازاعة الجزاٖاث الُاة

 

  ابٗض الاؾخٗماع مهغ والٗغاق ًٖ الفىغ الحضًض ١١٦

م الىخضة اإلااصًت لألعاض ى الٗغبُت الى حٗضص الىٓم الؿُاؾُت  ١١۷   ًغظ٘ جمٍؼ

ً الٗغبى جدضًض عكٗت ؾُاصة الضٌو  ١١۸   وان حهضف الاؾخٗماع مً زلم خضوص ؾُاؾُت بحن أظؼاء الَى

 الاكُاع الٗغبُت غُاب مفهىم الٗضالت  وان َضف الاؾخٗماع مً حٗضص كىاهحن ١١۹

  ظٗل الاؾخٗماع بالص اإلاغغب الٗغبى جخدضر اللغت الفغوؿُت بُالكت  ١١١

  قٗاع فغوؿت الجؼاةغ عفٗخه فغوؿا بهضف جدلُم الامً اللىمى لفغوؿا  ١١١

  اؾخغل الاؾخٗماع الٗضاء اإلاظَبى في البالص الٗغبُت  ١١۲

ً الٗغبى َىان ٖالكت بحن الاؾخٗ ١١۳ ت في الَى   ماع والٗىهٍغ

  جضزل الٗلماء الاظاهب في خغهت اللىمُت الٗغبُت  ١١٤

ً الٗغبى  ١١٥   اؾخغل الاؾخٗماع الىىاحى الؿُاؾُت والاكخهاصًت للَى

ىُت لُلط ى ٖلى اللىمُت الٗغبُت  ١١٦   اؾخغل الاؾخٗماع الغلى في الَى

  صولت لبىان  اؾخسضم الاؾخٗماع وؾاةل مخٗضصة اليٗاف ١١۷

  اؾخغل الاؾخٗماع الىىاحى الاظخماُٖت الزغاط الكٗىب ًٖ اللىمُت الٗغبُت  ١١۸

  جدباًً الؿُاؾت الخٗلُمُت بحن فغوؿا واًُالُا  ١١۹

   20البالص الٗغبُت اواةل اللغن الـ ْهغث الاؾغة الؿٗىصًت والاؾغة الهاقمُت وآٌ نباح في ؾضة الحىم في ١۲١
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  مل ماصًت ٖضًضة ؾاٖضث ٖلى جماؾً اللىمُت الٗغبُت َىان ٖىا ١۲١

جمشلذ الحخمُت الؿُاؾُت التى ؾاٖضث ٖلى اخُاء اللىمُت الٗغبُت في اعبُٗىاث اللغن اإلااض ى الى جلضم  ١۲۲

 وؾاةل الاجهاٌ 

 

  جم جهفُت الخالفاث بحن البالص الٗغبُت بحن الحغبحن الٗاإلاُخحن  ١۲۳

  بالخدىُم الضولى  1936ؾٗىص والاؾغة الهاقمُت ٖام اهخهى الٗضاء بحن آٌ  ١۲٤

  20حٗىص الخالفاث بحن صولتى مهغ والؿٗىصًت الى اوازغ اللغن  ١۲٥

  ْهغث اإلاإجمغاث اإلاهىُت للخلاعب بحن البالص الٗغبُت  ١۲٦

باء الٗغب ًٖ مإجمغ بلىصان في الخأهُض ٖلى مٗنى الكمٌى  ١۲۷   ًخمحز مإجمغ الَا

ذ ئًضن ابضي ا ١۲۸   بؿبب عفٌ الٗغب الضٖم الخاعجى في جدلُم وخضجه  1941لٗغب فخىعا ججاٍ جهٍغ

ُاوى لخأًُض الىخضة الٗغبُت  ١۲۹   واهذ الحغب الٗاإلاُت الشاهُت الؿبب الغةِس ى في الخىظه البًر

ىُت الٗغبُت ازىاء الحغب الٗاإلاُت الشاهُت  ١۳١   همذ الحغواث الَى

  ضٌو الٗغبُت في جأهُض الغوابِ بحن اًٖائها فكل مُشاق ظامٗت ال ١۳١

  ازغ الاؾخٗماع ٖلى مُشاق ظامٗت الضٌو الٗغبُت  ١۳۲

  حُٗل الىشحر مً كغاعاث ظامٗت الضٌو الٗغبُت الؾباب ؾُاؾُت  ١۳۳

  م  1948زً٘ بٌٗ الحيام الٗغب لًغِ الضٌو الغغبُت ازىاء خغب فلؿُحن  ١۳٤

ت بٗض خغب فلؿُحن اججهذ البالص الٗغبُت ال ١۳٥    1948ى الىخضة الٗؿىٍغ

  فكلذ اجفاكُت الضفإ اإلاكترن بحن البالص الٗغبُت ١۳٦

ت وؾُاؾُت م٘ بٌٗ البالص الٗغبُت بٗض خغب فلؿُحن  ١۳۷   م  1948ٖلضث مهغ اجفاكُاث ٖؿىٍغ

  لٗبذ مهغ الضوع الغةِس ى في اوكاء ظامٗت الضٌو الٗغبُت  ١۳۸

  ٌو الٗغبُت بضوع هبحر في اللًاًا الٗغبُت ؾاَمذ ظامٗت الض ١۳۹

   

 

 

سُت ؾٗذ الههُىهُت بالخٗاون م٘ الضٌو الىبري إلادىَا جماما  -١٤١ في  –فلؿُحن ٖغبُت خلُلت جاٍع

سُت ًمشل ........ –يىء الٗباعة الؿابلت اظب   ان اللٌى بأن اؾغاةُل خلُلت جاٍع

 جضُٖم الحىم الظاحى للكٗىب ب ـ أ ـ يغب اللىمُت الٗغبُت لفلؿُحن       

 ص ـ وؿُان للمىك٘ الجغغافي ظـ ـ بغوػ اإلاهاعاث الاكخهاصًت لليهىص

 20في مُل٘ اللغن اٌ هخج ًٖ الاهُالكه الاكخهاصًت الىبري التى قملذ مٗٓم الضٌو الاوعوبُت-١٤١

 ب ـ اإلاُل هدى الخىخالث الاكخهاصًت أ ـ الغغبت في فخذ أؾىاق ظضًضة       

 ص ـ الؿُُغة ٖلى مىاعص الضٌو الازغي  ـ بغوػ اإلاهاعاث الاكخهاصًت لليهىصظـ 

 اللًُت الفلؿُُيُت
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ً الى .........-١٤۳  ًغظ٘ بغوػ اليهىص ٖلى الؿاخت الضولُت هلىة في مُل٘ اللغن الٗكٍغ

م الضًيُت أ ـ زُُهم الاؾتراجُجُت         ب ـ افياَع

 ص ـ كضعاتهم اإلااصًت ظـ ـ وخضتهم اللىمُت

م اكلُت .......ٖاف ال-١٤٤  يهىص في ظُخى زام بهم باإلاجخم٘ الاوعوبى باٖخباَع

 ب ـ صًيُت أ ـ ٖغكُت       

 ص ـ كىمُت ظـ ـ لغىٍت

 وان الؿبب وعاء جهُٗض الٗضاء بحن اليهىص والكٗىب الاوعوبُت التى واهىا ٌِٗكىن بُنهم -١٤٥

م الضًيُت أ ـ ازخالفهم اًضًىلىظُا         ب ـ افياَع

ل كًُتهمظـ ـ   ص ـ ازاللهم باللاهىن  جضٍو

ا اعى اإلاُٗاص ( في ١٤٦ " وان اإلافىغون اليهىص ًلخمؿىن اي وؾُلت لخهجحر اليهىص لفلؿُحن ٖلى اٖخباَع

ً .. –يىء الٗباعة الؿابلت اظب   مً اَم فاٖلُاث اإلاإجمغاث الههُىهُت في اواةل اللغن الٗكٍغ

ل كًُتهم ٖاإلاُاب  أ ـ جىفحر الضٖم اإلااصي لهجغتهم         ـ جضٍو

 ص ـ الحهٌى ٖلى الضٖم الاؾخٗماعي  ظـ ـ هؿب الخأًُض الكٗبى

ُاوى في مهغ في اللُام بظاث اإلاهام ١٤۷ ٘ الاؾدشماع البًر  َىحكابه الهىضوق الههُىوى م٘ اخض مكاَع

 ب ـ اصاعة الؿىً الحضًضًت أ ـ البىً الاَلى       

ت  صاعة الضومحنص ـ ا ظـ ـ اصاعة مُىاء الاؾىىضٍع

ً كىمى  -١٤۸ ُاهُا مؿخٗضة لخأًُض اليهىص في اوكاء َو في  –في ازىاء الحغب الٗاإلاُت الاولى انبدذ بٍغ

ُاهُا في زُاب هىفمبر  –يىء الٗباعة الؿابلت اظب   لُاةفت اليهىصًت لغةِـ ا 1917اٖلىذ بٍغ

 اليهىصًت بفلؿُحن ب ـ ججاَل خلىق الُىاةف غحر  أ ـ مىدها صولت فلؿُحن لليهىص       

خى لليهىص بفلؿُحن ظـ ـ صٖمها اإلااصي واإلاٗىىي لليهىص تراف بالحم الخاٍع  ص ـ الٖا

ض بلفىع  -١٤۹ ذ اًضن  1917اللاؾم اإلاكترن بحن ٖو  م ًخمشل في  1943وجهٍغ

ُاهُا مياؾب صبلىماؾُت        ُاهُا م٘ كًاًا اَغافهم أ ـ جدلُم بٍغ  ب ـ حٗاَف بٍغ

اًت الاولى  ٗىب لهفها في الحغبظـ ـ ظظب الك  ص ـ الاٖتراف لها بدم الٖغ

١٥١-  ً ض بلفىع ٖلى " أن الحىىمت ناخب الجاللت ؾدبظٌ اكص ى مؿاٖيها لخِؿحر اوكاء َو هو ٖو

 ٌؿخيخج مً الىو الؿابم .......  –كىمى لليهىص بفاؾُحن " في يىء الٗباعة 

 ضاف الههُىهُت م٘ مهالح الاؾخٗماعب ـ جالقى اَ أ ـ اخترام مباصب اإلاىاَىت       

خى بفلؿُحن  ص ـ الاكخىإ بافياع الههُىهُت  ظـ ـ خم اليهىص الخاٍع
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 ٌالاوؾاٍ اإلادُُت بهم ؾاَم اإلاىار اإلاٗاصي لليهىص في اوعوبا م٘ اخؿاؾهم بالغغبت والللم اػاء  -١٥١

 ب ـ الخجم٘ في اخُاء زانت بهم أ ـ مداولت وكغ زلافتهم       

 ص ـ مداولت الازخالٍ م٘ الاوؾاٍ اإلادُُت بهم   ظـ ـ مٗاصاة اللىمُت الاوعوبُت

 صزلذ اوعوبا في مجمىٖت مً الخُىعاث والتى أزغث ٖلى اخىاٌ اليهىص بكيل اًجابى وجمشلذ َظٍ الخُىعاث  -١٥١

 ب ـ خغهت الىكىف الجغغافُت أ ـ ْهىع اللىمُت الاوعوبُت        

 ص ـ خغواث الاؾخٗماع الاوعوبى   ؾمالُت الحضًشتظـ ـ الخدضًض والغأ

ً كىمى لليهىص في فلؿُحن ....... -١٥۳  في ٖهض مً في خيام مهغ جدضصث فلؿُحن لخىىن َو

 ب ـ الخضًىي ٖباؽ خلمى الشاوى أ ـ الخضًىي اؾماُٖل       

 ص ـ الؿلُان خؿحن وامل ظـ ـ الخضًىي جىفُم

 ت في اوؾاٍ اإلاجخمٗاث اليهىصًت في اهداء الٗالم بٗض ..........ػاص الضٖم الكٗبى للههُىهُ -١٥٤

  1905ب ـ اإلاإجمغ اليهىصي ٖام  أ ـ اإلاإجمغ اليهىصي الاٌو       

ض بلفىع  ظـ ـ اوكاء اإلاىٓمت الههُىهُت  ص ـ انضاع ٖو

ذ ؾُاؾت عاسخت في في الؿُاؾت لِـ َىان ٖضو صاةم او نضًم صاةم َىان مهالح صاةمت ) َظٍ اإلالىلت واه -١٥٥

ُاهُىن لـ ىصَا الؿابلت التى كُٗها البًر ض بلفىع والظي ًخٗاعى م٘ ٖو ا ٖىضما انضعث ٖو ُاهُا وكض ْهغ جأزحَر  بٍغ

ف خؿحن         ب ـ مهُفى الىداؽ أ ـ الكٍغ

 ٌ  ص ـ هىعي الؿُٗض ظـ ـ ؾٗض ػغلى

وواهذ ؾببا في فخذ باب  كامذ باُٖاء الاؾخٗماع نبغه صولُت مكغوٖت جدذ مؿمى الاهخضاب -١٥٦

 الهجغة اليهىصًت لفلؿُحن .....

ُاهُا         ب ـ فغوؿا أ ـ بٍغ

 ص ـ اإلاىٓمت الههُىهُت   ظـ ـ ٖهبت الامم

ً زبذ بالضلُل اللاَ٘ ان الٗغب لِـ لهم زلل او وػن امام  -١٥۷ في الىهف الاٌو مً اللغن الٗكٍغ

 زالٌ .........الههاًىت في اإلاجخم٘ الضولى وكض ْهغ طلً مً 

ض بلفىع  أ ـ اإلاإجمغ اليهىصي الاٌو         ب ـ ٖو

 ص ـ مإجمغ الهلح    ظـ ـ ٖهبت الامم

واهذ ؾُاؾت َغبغث نمىٍل في فلؿُحن والتى ٖملذ ٖلى هلل ألاعاض ى ئلى أًضي اليهىص وهى  -١٥۸

 بمشابت ٖهض ظضًض جمشل في .........

 ـ ئحؿإ الىفىط اليهىصي في فلؿُحنب  أ ـ الؿُُغة ٖلى زحراث فلؿُحن       

ً الى فلؿُحن  ص ـ بىاء صولت حهىصًت بجاهب الضولت الٗغبُت   ظـ ـ جدضًض ٖضص اإلاهاظٍغ
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ٖلى الغغم مً عفٌ الٗغب للىخاب ألابٌُ ألاٌو ئال أن خىىمت ؤلاهخضاب ٖملذ ٖلى جىفُظ ما  -١٥۹

 ...... ظاء في َظا الىخاب فأجسظث ٖضة ئظغاءاث زانت في الجاهب

 ب ـ الاكخهاصي أ ـ الؿُاس ى       

 ص ـ الاظخماعى   ظـ ـ الضًنى

ً بضأث أولى الهضاماث الىبري بحن الٗغب واليهىص وواهذ  -١٦١ في الٗلض الشالض مً اللغن الٗكٍغ

 نضاماث صمىٍت مخٗللت بأؾباب .......

 ب ـ اكخهاصًت أ ـ ؾُاؾُت       

 ص ـ اظخماُٖت  ظـ ـ صًيُت

ش الحضًض هدُجت -١٦١  ...........اهدؿب اليهىص الٗضاء م٘ الكٗىب الاوعوبُه اإلاؿُدُه في الخاٍع

ٌ أ ـ   عغبتهم في اكامت صوله مىفهله صازل اوعوبا ب ـ  وكىفهم ٖلبه في جدلُم الخجاوـ صازل الضو

م الضًاهه اليهىصًه هبضًل للمؿُدُه ص .  جمؿىهم بيكغ زلافتها الههُىهُه  ظـ ـ   وكَغ

 .……… ْهغث اإلاىٓمه الههُىهُه الٗاإلاُه هىدُجه مترجبه ٖلي  -١٦١

 كغاعاث اإلاإجمغ اليهىصي الٗام في جهاًت اللغن الخاؾ٘ ٖكغ ب ـ عغبت اليهىص في الخسلو مً ٖضاء الكٗىب الاوعوبُه أ ـ 

ش الحضًضظـ ـ  ه لليهىص في في الخاٍع ً جىنُاث اإلاإجمغ اليهىصي في مُل٘ ص ـ  النهًه الفىٍغ  اللغن الٗكٍغ

ل ٖملُاث الهجٍغ و قغاء الاعاض ي في فلؿُحن الي  -١٦۳  .........جغظ٘ كضعة اليهىص في جمٍى

ه الاوعوبُه أ ـ   جلضًم الضٌو الاوعوبُه الضٖم اإلاالي لليهىص ب ـ  جازغ اليهىص بالنهًه الفىٍغ

 عاث اليهىصًه في فلؿُحن هجاح الازدشماص ـ  الخبٍر اإلاهىُه اليهىصًه في مجاٌ الاكخهاص  ظـ ـ 

 ........جازغث فلؿُحن ؾلبُا بيخاةج الحغب الٗاإلاُه الاولي مً زالٌ -١٦٤

ه ٖلي خؿاب  الخلاء اإلاهالحأ ـ   مماعؾه اهجلترا ؾُاؾه اؾدُُاهُا زلافُه في فلؿُحنب ـ  فلؿُحن الفغوؿُه و الاهجلحًز

 ام مىٓمت ٖهبه الامم بالخضزل لخُبُم اَضافها كُص ـ  اٖاصة عؾمالحضوص الؿُاؾُه في صولت فلؿُحنظـ ـ 

 مى غبت اهجلترا في .........1930جىظض ٖالكه بحن انضاع الىخاب الابٌُ الخاوي -١٦٥

 الىنٌى الي جدلُم الخىاػن بحن َغفي الجزإ ب ـ  بلفىع التي اٖترى ٖليها الٗغب  الخسلو مً ههىم جصحُذأ ـ 

 جحجُم الهجغاث اليهىصًه الي فلؿُحن ص .  َُه الوكاء فلؿُحن اليهىصًه اكامت خىىمه صؾخىعٍه صًملغاظـ ـ 

 .………ججضص الشىعة اإلاؿلحه لٗغب فلؿُحن كبل الحغب الٗاإلاُه الشاهُه هدُجت  -١٦٦

 فكل بُل في جلؿُم فلؿُحن بحن الٗغب و اليهىص ب ـ  جمؿً ٖغب فلؿُحن بيامل اعاييهم أ ـ 

اصٍ اإلاؿاخه اإلامىىخه لظـ ـ   فكل مإجمغ اإلااةضٍ اإلاؿخضًغة في جلضًم خل لالػماث ص ـ  الهخضاب الاهجلحزي ٍػ
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 .........انبذ مهحر الىخاب الابٌُ الشالض الي الٗضم هدُجت -١٦۷
ىُه و الههُىهُه ازىاء الحغب الٗاب ـ   2لغاء زالٌ الحغب الٗاإلاُه اٌانضاع َاعي جىعمان كغاعا باالأ ـ   إلاُه الشاهُه الخلاء اإلاهالح الامٍغ

 صٖم جغومان عةِـ الىالًاث اإلاخدضٍ لليهىص في مإجمغ بلخُمىع ص ـ  جغاظ٘ الضوع الاهجلحزي في صٖم الههُىهُه ظـ ـ 

ىُه خٌى اجهاء الاهخضاب الاهجلحزي مً فلؿُحن هدُجت-١٦۸  جالكذ عؤٍه اليهىص والىالًاث اإلاخدضٍ الامٍغ
ُاهُا في التراظ٘ في جىفُظ ما ظاء بالىخاب الابٌُ الشالض ب ـ  اث مإجمغ بلخُمىع اًلاف الاهخضاب الاهجلحزي جىفُظ كغاع أ ـ   جىفُظ بٍغ

ىُه ظـ ـ  ُاهُا في ٖغى جلؿُم ص ـ  الاهفاق اإلاالي اليهىصي ٖلي الؿلُه الخىفُظًه الامٍغ  م الي الامم اإلاخدضٍ 1937عغبت بٍغ

 ...........م ججاٍ 1939ب الابٌُ الشالض م م٘ الىخا1930ًخفم مىكف ول الىخاب الابٌُ الشاوي -١٦۹

ُه أ ـ   هلل الاعاض ي اليهىصًه ب ـ  الهجغة الغحر قٖغ

ُه  ظـ ـ  ً حهىصيص .  الهجغة الكٖغ  اكامت َو

 .……… م بؿبب1930عفٌ اليهىص الىخاب الابٌُ  -١۷١

 مىكف الىخاب الحاؾم مً كًُه الهجٍغ   ب ـ عفٌ الىخاب الكامت خىىمه صؾخىعٍه أ ـ 

ذ بلفىع ظـ ـ   تهضًض َمىخاث اليهىص في اإلاىُله ص ـ  مىكف الىخاب مً جهٍغ

ا ووظه لها الىلض ولىً صون -١۷١ افخضكذ الىخاب ألابٌُ الشاوى الحؿم في بٌٗ اللًاًا التى أزاَع

ظٍ اللًاًا مخٗللت بـ ........  جىفُظ فٗلى َو

ُت        ُت  أ ـ الهجغة غحر الكٖغ  ب ـ الهجغة الكٖغ

 ص ـ حكىُل خىىمت هُابُت   ـ اهخلاٌ ملىُت ألاعىظـ 

 هبحر مً اليهىص وطلً بؿبب ... م٘ اكتراب صزٌى الحغب الٗاإلاُت الشاهُت جضفم الى فلؿُحن ٖضص-١۷١

ُاهُا لهم أ ـ حصجُ٘ الىوالت اليهىصًت لهم         ب ـ حصجُ٘ بٍغ

 ٗغقىص ـ الهغوب مً الايُهاص ال ظـ ـ اٖخباع فلؿُحن أعى اإلاُٗاص

للضفإ ًٖ خلىق ٖغب فلؿُحن وكضمذ مُالبها  1935حكيلذ اللجىت الٗغبُت الٗلُا ٖام -١۷۳

ُاهُت وكض ْهغ جأزغ َظٍ اللجىت بالحىىمت   للحىىمت البًر

ُاهُت         ىُت  أ ـ البًر  ب ـ الامٍغ

ت  ص ـ الٗغاكُت    ظـ ـ اإلاهٍغ

جدضي لبٌٗ ههىم الىخاب الابٌُ الشاوى  واهذ بٌٗ مُالب اللجىت الٗغبُت الٗلُا بمشابت-١۷٤

 والتى جمشلذ في الىو الخام بـ .......

ُت    ُت أ ـ الهجغة الكٖغ  ب ـ الهجغة غحر الكٖغ

 ص ـ حكىُل خىىمت هُابُت   ظـ ـ ئنضاع بُاكت شخهُت إلاىاَنى فلؿُحن
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ً عفٌ الٗغب َظا أنضعث لجىت بُل مكغوٕ جلؿُم فلؿُحن الى صولت ٖغبُت وصولت حهىصًت ولى-١۷٥

 الخلؿُم بؿبب جسىف الٗغب مً .......

م ٖلى الخسلى ًٖ اعاييهم في الضولت اليهىصًت          ب ـ يُِم ألاعاض ى اإلاسههت للٗغب  أ ـ اظباَع

 ص ـ الٗهاباث اإلاؿلحت لليهىص    ظـ ـ جضَىع الاكخهاص الفلؿُُنى

اصَم لليهىص مً زالٌ جلضًمهم إلاؿاٖضاث جمىً الههاًىت مً الاهخلام مً اإلااهُا بٗض ايُه-١۷٦

 إلاؿاٖضاث بهفت زانت لـ ......للحفاء أصث الى جدُُم اإلااهُا في الحغب الٗاإلاُت الشاهُت وواهذ َظٍ ا

 ب ـ الىالًاث اإلاخدضة أ ـ عوؾُا       

 ص ـ اإلاملىت اإلاخدضة    ظـ ـ فغوؿا

كغاعاجه ممحزة ًٖ غحٍر مً اإلاإجمغاث التى  ظاءث كغاعاث مإجمغ بلخُمىع لهالح الههاًىت وواهذ-١۷۷

 ْهغث في اللًُت الفلؿُُيُت وزانت في الجاهب 

 ب ـ الاكخهاصي أ ـ الؿُاس ى       

 ص ـ الٗؿىغي  ظـ ـ الاظخماعى

ض بلفىع والظي ظاء فُه ٖلى أن ًىىن مفهىم ان قِئا لً ٌٗمل كض -١۷۸ ظُمـ بلفىع الظي انضع ٖو

 –حلىق اإلاضهُت والضًيُت التى جخمخ٘ بها الُىاةف غحر اليهىصًت بفلؿُحن ًىىن مً قأهه اإلاؿاؽ بال

ُاهُا لٗغب فلؿُحن بـ ........ –في يىء الٗباعة الؿابلت اظب   احؿمذ مٗاملت بٍغ

 ب ـ الاخترام أ ـ الخأًُض       

ت  ص ـ الخدحز ظـ ـ الٗىهٍغ

ُاو-١۷۹ ذ بلفىع البًر ُاوى ًٖ جهٍغ ذ اًضن البًر  ى اهه مىظه الى ........ًسخلف جهٍغ

حن أ ـ الؿُاؾُحن         ب ـ الٗؿىٍغ

 ص ـ اإلاشلفحن ظـ ـ عظاٌ الضًً

ً " وؿخيخ-١۸١ ذ بلفىع لم ًخدضر ًٖ كُام صولت اليهىص بل ًٖ كُام َو  ج مً الٗباعة الؿابلت " جهٍغ

 ب ـ تهىٍض فلؿُحن خلُلت مإهضة أ ـ اكدؿام فلؿُحن بحن الٗغب واليهىص       

ُاوى للٗغب ظـ سُت إلاىاَنى الضولت  ـ الخضإ البًر  ص ـ الحفاّ ٖلى الحلىق الخاٍع

 وان الؿبب وعاء اكغاع ٖهبت الامم بىٓام الاهخضاب ..... -١۸١

 ب ـ الاؾخجابت للمسُِ الاؾخٗماعي  أ ـ الاعجلاء بمؿخىي الضٌو الًُٗفت       

 ظاحى للكٗىبص ـ جضُٖم الحىم ال ظـ ـ الاكخىإ بافياع الههُىهُت
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ُاوى ٖلى فلؿُحن ..... -١۸١  وؿدشنى مً هخاةج اٖالن الاهخضاب البًر

ُت تهىٍض فلؿُحن أ ـ اهتهاء الؿُاصة الٗشماهُت ٖلى فلؿُحن         ب ـ قٖغ

ا غ مهحَر  ص ـ جضُٖم الؿُاصة اللىمُت ظـ ـ ججاَل خم الكٗىب في جلٍغ

ل مىضوبا ؾامُا وقيل ا-١۸۳ صاعة ٖلُا طاث َاب٘ نهُىوى " في يىء الٗباعة " ٖحن َغبغث نمٍى

م .... –الؿابلت اظب   اهخللذ الاعاض ى اإلاملىهت للضولت الفلؿُُيُت لُض اليهىص ًٖ ٍَغ

 ب ـ اللهغ أ ـ الكغاء       

ُت ظـ ـ اللىة  ص ـ الكٖغ

ُاهُا الىخاب الابٌُ الاٌو -١۸٤  م بـ  1883م٘ اللاهىن الاؾاس ى  1922حكابه انضاع بٍغ

 ب ـ جُبُم هٓام الىجلؼة أ ـ يغب اللىمُت الٗغبُت       

 ص ـ جدضًض مىهجها الؿُاس ي ظـ ـ اغفاٌ خلىق الاوؿان

 ٖلى  1923اهضث ههىم الىخاب الابٌُ الاٌو -١۸٥

 ب ـ اخترام خلىق اإلاىاَىت أ ـ مىذ صولت فلؿُحن لليهىص       

ُت للفلؿُُىحنص ـ عفٌ الحلى  ظـ ـ صٖمها اإلااصي واإلاٗىىي لليهىص  ق الكٖغ

ُاوى -١۸٦  وان اليكاٍ الاكخهاصي الاهثر خٓا في فلؿُحن جدذ الاهخضاب البًر

 ب ـ الخجاعة أ ـ الخٗضًً       

 ص ـ الؼعاٖت ظـ ـ الهىاٖت

 م خلىق اصحاب الاعى في فلؿُحن خُض  1930اهتهً الىخاب الابٌُ الشاوى -١۸۷

ىحن    ذ ؾلُاث واؾٗت للمؿخَى ىحن الجضص      أ ـ اهتٖز ُت للمؿخَى  ب ـ كجن الهجغة غحر الكٖغ

ىُت ُٗت الَى  ص ـ اهضث صٖمها اإلااصي لليهىص ظـ ـ عفًذ اإلاُالب الدكَغ

ا الىخاب الابٌُ الشاوى -١۸۸  م  1930مً اَم اللًاًا التى ازاَع

 ب ـ اإلاؿخىَىحن أ ـ الالظئحن       

ً  ص ـ اإلاىاَىحن ظـ ـ اإلاؿخٗمٍغ

ا ، فلض اٖخبٍر  1930الىخاب الابٌُ " م٘ ان -١۸۹ وان ًفخلض الحؿم في اللًاًا التى ازاَع

ُاهُا ًٖ اللُام بما التزمذ به هدىَم " في يىء الٗباعة الؿابلت   –الههُىهُىن جسلُا مً ظاهب بٍغ

 ازبذ الههاًىت مً زالٌ اٖاصة نُاغت الىخاب الابٌُ الشاوى ....... –اظب 

م        أ ـ ان فلؿُحن لليهىص صون   ب ـ كضعة الههُىهُت صازل فلؿُحن غحَر

ُاهُت بفلؿُحن ُاهُا هدى اليهىص ظـ ـ عجؼ الاصاعة البًر  ص ـ مُل بٍغ
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 واهذ اهثر هجغاث اليهىص هدى الاعاض ى الفلؿُُيُت مً كاعة -١۹١

يا الكمالُت         ب ـ اوعوبا أ ـ امٍغ

 ص ـ اؾترالُا ظـ ـ اؾُا

 م للضفإ ًٖ خلىق ٖغب فلؿُحن  1935دغن الٗغب وان الؿبب وعاء ج-١۹١

ُاهُا مبضأ تهىٍض فلؿُحن         ب ـ ٖلى مياهت الههُىهُت صازل فلؿُحن أ ـ جغؾُش بٍغ

ُاهُت بفلؿُحن ُاهُا للههُىهُحن  ظـ ـ عجؼ الاصاعة البًر  ص ـ مداباٍ بٍغ

 ٖلى  1935اهضث مُالب مظهغة اللجىت الٗغبُت الٗلُا -١۹١

 ب ـ جُبُم مباصب اإلاىاَىت َ٘ الٗاصٌ للثرواث       أ ـ الخىػ 

 ص ـ الانالح الضًنى ظـ ـ جضُٖم خلىق الاوؿان

 م٘ 1936حكابه مىكف اهجلترا باعؾاٌ بُل لتهضةت زىعة الكٗب الفلؿُُنى -١۹۳

 ب ـ اعؾاٌ لجىت ملجر أ ـ اعؾاٌ لجىت الخدلُم الاوعوبُت       

ذ ظـ ـ اعؾاٌ بٗشت هُُف  نمىةُل َىع  ص ـ جهٍغ

" َىظا ًخدٌى الالجئ اليهىصي الى مالً ، وناخب الاعى الٗغبى مُغوصا مً اعيه لُِٗل في صولت ٖغبُت -١۹٤

  1937ازبذ جلؿُم لجىت بُل  –فلحرة مدغومت مً ملىماث الضولت " في يىء الٗباعة الؿابلت اظب 

 ازل فلؿُحنب ـ ٖلى مياهت الههُىهُت ص أ ـ زباث بظوع صولت اؾغاةُل       

ُاهُا للههُىهُحن  ص ـ عجؼ الٗغب ًٖ خماًت خلىق الفلؿُُىحن  ظـ ـ مداباٍ بٍغ

 الى  1937جغظ٘ اؾباب ججضص زىعاث الفلؿُُىحن الٗغب ٖام -١۹٥

 ب ـ فكل الضبلىماؾُت الٗغبُت أ ـ الخلىٍذ بيكأة صولت اؾغاةُل       

ُاهُت بفلؿُحن ص ـ عجؼ الاصاعة ا ظـ ـ عفٌ ٖغب فلؿُحن اإلافاوياث  لبًر

 م  1939واهذ اؾباب مباصعة اهجلترا للضٖىة لٗلض مإجمغ اإلااةضة اإلاؿخضًغة بلىضن -١۹٦

ُاهُا كضعتها ٖلى اصاعة الاػمت         ب ـ الخىظُه الههُىوى للمىكف أ ـ فلضان بٍغ

ُاهُا الهاصكت لحل الاػمت  ص ـ فكل الضبلىماؾُت الٗغبُت  ظـ ـ هىاًا بٍغ

ُاهُا الجها جًمىذ  1939ث ههىم الىخاب الابٌُ الشالض ازاع -١۹۷  اليهىص يض بٍغ

ىحن        ُٗت للفلؿُُىحن أ ـ اإلاؿاواة بحن اإلاىاَىحن واإلاؿخَى  ب ـ مىذ خلىق حكَغ

ذ بلفىع   ص ـ جمىحن الفلؿُُىحن مً اعاييهم ظـ ـ الازالٌ بىو جهٍغ

ىُه -١۹۸ ه الامٍغ  .........لهالح اليهىص بؿبب م 1946ظاءث كغاعاث اللجىه الاهجلحًز

ُاهُاأ ـ  ُاهُا ب ـ  اٖتراى ٖغب فلؿُحن ٖلي بٍغ ابُه اليهىصًه يض بٍغ  الٗملُاث الاَع

 غُاب صوع البالص الٗغبُه في اللجىه ص ـ  مكاعهت الىالًاث اإلاخدضٍ في اللجىه  ظـ ـ 
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 ........م بؿبب 1939فكل مإجمغ اإلااةضٍ اإلاؿخضًٍغ ٖام -١۹۹

 اكتراب الٗالم مً الحغب الٗاإلاُه الشاهُه ب ـ  اله الخىفُم بحن مُالب الٗغب و اَمإ اليهىص اؾخدأ ـ 

ُاهُا زُه مدضصٍ للمإجمغص ـ  جاًُض الىالًاث اإلاخدضٍ اإلاخهاٖض لليهىصظـ ـ   ٖضم وي٘ بٍغ

 ...........م1947جغجب ٖلي مكغوٕ الامم اإلاخدضٍ ٖلي جلؿُم فلؿُحن -١١١

اب الههُىوي يض الاهجلحز ب ـ  ٖغبي مىخض يض اإلاكغوٕ جىىًٍ مىكف أ ـ   جهاٖض الاَع

اب الههُىوي يضالٗغب ظـ ـ   بضاًت صٖم الىالًاث اإلاخدضٍ للههُىهُه ص .  جهاٖض الاَع

ىُه هثر الضٌو صٖما للههُىهُه في اٖلاب الحغب الٗاإلاُه الشاهُه -١١١ انبدذ الىالًاث اإلاخدضٍ الامٍغ

 .……… بؿبب 

ُاويب ـ  اص َخلغ و خىمه الىاػي لليهىص ايُهأ ـ   الًغِ ٖلي ؾلُت الاهخضاب البًر

ه ظـ ـ  ىُه الاهجلحًز  عغبت الىالًاث اإلاخدضٍ في فغى َبمىتها ٖلي الٗالمص ـ  جالقي اإلاهالح الامٍغ

 .........وان مً الُبُعي اهخاحي كغاعاث مإجمغ بلخُمىع لهالح الههُىهُه بؿبب -١١١

يي ب ـ   الًاث اإلاخدضٍٖلضٍ في الى أ ـ   خًىع هاةب الغةِـ الامٍغ

 اكخهاٍع ٖلي ممشلي الههُىهُه ص ـ  مىكف الٗغب مً اإلاإجمغ ظـ ـ 

 .......اصث صٖىة اهجلترا لٗلض مإجمغ لىضن في اٖلاب الحغب الٗاإلاُه الشاهُه الي -١١۳

ُاهُا مً كضعتها ٖلي خل اللًُه أ ـ   ًاث اإلاخدضٍ باليؿبه لليهىص ْهىع اَمُت صوع الىال ب ـ  ًاؽ بٍغ

ُاهُا إلاؿاهضة اليهىص ص ـ  ْهىع جمؿً اليهىص بمكغوٕ الضوله ظـ ـ   اهدُاػ بٍغ

 ...........م اليهىص امخُاػاث لم جغص في 1947مىذ كغاع الامم اإلاخدضٍ ٖام -١١٤

ذ بلفىع ب ـ  كغاعاث لجىت بُل أ ـ   م 1917جهٍغ

ىُه كغاص .  كغاعاث مإجمغ بلخُمىع  ظـ ـ  ه الامٍغ  عاث اللجىه الاهجلحًز

 .………م في مىكفه مً 1939م ًٖ الىخاب الابٌُ 1930ازخلف الىخاب الابٌُ  -١١٥

ذ بلفىع أ ـ   الٗىانغ الٗغبُه  ب ـ جهٍغ

 الضوله اليهىصًه ص ـ  الهجٍغ اليهىصًه ظـ ـ 

 أزغث النهًت ألاوعوبُت ٖلى أخىاٌ اليهىص -١١٦

ت       أ ـ الاكخهاصًت والؿُاؾُت   ب ـ الؿُاؾُت والٗؿىٍغ

ت والاظخماُٖت  ص ـ الاظخماُٖت والاكخهاصًت  ظـ ـ الٗؿىٍغ

ش الحضًض ووي٘ اليهىص في اوعوبا في طلً الىكذ وان ؾبب في .......-١١۷ ت اللىمُت في اوعوبا في الخاٍع  ؾُاصة هٍٓغ

 يُهاص مً ظاهب الكٗىب الاوعوبُت ب ـ حٗغى اليهىص لال  أ ـ اهسغاٍ اليهىص م٘ اإلاجخم٘ الاوعوبى       

ً لللىمُت اليهىصًت ً َو  ص ـ اوكاء اإلاىٓمت الههُىهُت   ظـ ـ حصجُٗهم لخىٍى
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ش الحضًض اؾاؾه ٖضاء ..-١١۸  وان الٗضاء بحن اليهىص والكٗىب الاوعوبُت في الخاٍع

 ب ـ مظَبى أ ـ صًنى       

 ص ـ ٖؿىغي    ظـ ـ اظخماعى

ُاهُا  -١١۹ ً كىمى لليهىص وطلً بؿبب أًضث بٍغ  اوكاء َو

ُاهُا للٗغب أ ـ الىٓغ بٗحن الُٗف ٖلى الاماوى اليهىصًت         ب ـ هغاَُت بٍغ

ً    ظـ ـ ؾُاؾت جباصٌ اإلاهالح  ص ـ خم اليهىص في ان ًىىن لهم َو

بُت بٗض اهتهاء الحغب الٗاإلاُت الاولى خاٌو الكٍغف خؿحن الحهىٌ ٖلى اؾخلالٌ البالص الٗغ  -١١١

م ممازل لـ .......  وفى ؾبُل جدلُم طلً طلً ؾلً ٍَغ

 ب ـ مهُفى وامل أ ـ أخمض ٖغابى       

ض  ص ـ ؾٗض ػغلٌى    ظـ ـ مدمض فٍغ

 في مإجمغ الهلح وطلً جغخُب هبحر مً الضٌو اإلاجخمٗت  1919الكذ اإلاظهغة الههُىهُت فبراًغ -١١١

ت ب ـ كىة ا أ ـ اخترامهم لغغباث الكٗىب         ليهىص الٗؿىٍغ

 ص ـ كىة اللىمُت الٗغبُت  ظـ ـ كىة اليهىص الاكخهاصًت

م -١١١ ُاهُا في حٗضًل اويإ اليهىص في فلؿُحن وطلً ًٖ ٍَغ  هجحذ بٍغ

ب بُنهم وبحن الٗغب         ب ـ اؾترياء الٗغب باالمىاٌ  أ ـ مداولت الخلٍغ

ُاهُت في فلؿُحن  باالمىاٌ  ص ـ جؼوٍض اليهىص ظـ ـ الؿُاؾت البًر

 في  1920م٘ الىخاب الابٌُ  1922جىاكٌ الىخاب الابٌُ -١١۳

ض بلفىع         ب ـ الاعجلاء بفلؿُحن أ ـ جىفُظ ٖو

ً فلؿُحن اليهىصًت اصة اٖضاص اليهىص في فلؿُحن   ظـ ـ جىٍى  ص ـ ٍػ

ُاهُا في فلؿُحن هى الاكغب إلاهالح الٗغب .-١١٤  ....اي الىخب البًُاء التى انضعتها بٍغ

 ب ـ الىخاب الابٌُ الشاوى أ ـ الىخاب الابٌُ الاٌو       

 ص ـ الىخاب الابٌُ الغاب٘    ظـ ـ الىخاب الابٌُ الشالض

ت ٖلى ما أكغجه .......-١١٥  ًمىً اَالق لفٔ البُٕى الجبًر

ُاوى في فلؿُحن         ُيُتب ـ كغاعاث ٖهبت الامم في اللًُت الفلؿُ أ ـ خىىمت الاهخضاب البًر

 ص ـ ههىم الىخاب الابٌُ الشاوى    في مإجمغ الهلح 1919ظـ ـ اإلاظهغة الٗغبُت 

 مً اَم الهضاماث الضًيُت بحن الٗغب واليهىص في فلؿُحن -١١٦

 1929ب ـ اخضار         1936أ ـ زىعة 

  1922ص ـ مىكف الٗغب مً الىخاب الابٌُ  ظـ ـ مظبدت صًغ ًاؾحن
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 ُاهُت للحُاٍ الىُابُت في فلؿُحن هما خضر في مهغ في ْهغث مٗاعيت بٍغ-١١۷

 ب ـ الىخاب الابٌُ الشاوى أ ـ الىخاب الابٌُ الاٌو       

ذ بلفىع   ظـ ـ الىخاب الابٌُ الشالض  ص ـ جهٍغ

  1935مً اَم اإلاُالب الاظخماُٖت التى َالبذ بها اللجىت الٗغبُت الٗلُا -١١۸

 ب ـ اًلاف الهجغة اليهىصًت أ ـ حكىُل خىىمت هُابُت       

 ص ـ ؾً كاهىن الافضهت الخمؿت    ظـ ـ مى٘ اهخلاٌ الاعاض ى الى اليهىص

ُاهُا مً الشىعة الٗغبُت الىبري -١١۹  م٘ مىكفها مً  1936حكابه مىكف بٍغ

 في الٗغاق 1920ب ـ زىعة  في مهغ        1919أ ـ زىعة 

 بُت في مهغ   ص ـ الشىعة الٗغا 1925ظـ ـ الشىعة الؿىعٍت 

ُاهُا الى اللىمُت الٗغبُت إلاىاظهت -١١١  لجأث بٍغ

  1936ب ـ الشىعة الفلؿُُيُت  أ ـ اليهىص       

يى في فلؿُحن  ص ـ اللجىت الٗغبُت الٗلُا  ظـ ـ الخضزل الامٍغ

ُاهُا للمغة ألاولى اًجاص خل لللًُت الفلؿُُيُت بهىعة ٖاصلت هىٖا ما في -١١١  خاولذ بٍغ

 ب ـ الىخاب الابٌُ الشالض  جىت بُل        أ ـ ل

ىُت      ظـ ـ مإجمغ اإلااةضة اإلاؿخضًغة ت الامٍغ  ص ـ اللجىت الاهجلحًز

 وان اػصًاص كىة اإلااهُا وصزىلها الحغب الٗاإلاُت الشاهُت ؾبب في -١١١

اصة كىة اهجلترا أ ـ اهخهاع فغوؿا في الحغب     ب ـ ٍػ

 ضزل الىالًاث اإلاخدضة في مكيلت فلؿُحن  ص ـ ج ظـ ـ جضَىع مىكف اليهىص

 أزغث الشىعة الهىاُٖت في اوعوبا ٖلى اليهىص مً خُض عف٘ مؿخىاَم الاكخهاصي والظي مىنهم فُما بٗض مً -١١۳

ً كىمى لهم   أ ـ الحفاّ ٖلى كىمُتهم          ب ـ ئكامت َو

    ص ـ هؿب نضاكت قٗىب اوعوبا  ظـ ـ فغى كىمُتهم ٖلى قٗىب اوعوبا

ض بلفىع ًدىاكٌ م٘ ٖهبت الامم مً خُض -١١٤  وان ٖو

ض بلفىع         ب ـ وي٘ فلؿُحن جدذ الاهخضاب  أ ـ جُبُم ٖو

خى لليهىص      ظـ ـ اكامت مجلـ جمشُلى ليهىص فلؿُحن تراف بالحم الخاٍع  ص ـ الٖا

ً اليهىص والتى حٗخ 19مىظ اوازغ اللغن -١١٥  بر عص فٗل ٖلى وكأث الههُىهُت ٖلى ًض اإلافىٍغ

 ب ـ الحغواث اللىمُت الاوعوبُت  أ ـ النهًت الاكخهاصًت الاوعوبُت       

ض بلفىع   ص ـ الشىعاث الطخمت لليهىص   ظـ ـ ٖو
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أزىاء الحغب الٗاإلاُت الاولى ظغث اظخماٖاث هشحرة بحن كاصة الحغهت الههُىهُت واللاصة -١١٦

ً كىمى لليهى  ُاهُحن بكأن اكامت َو  ص في فلؿُحن وطلً لـ .......البًر

ُاهُا أ ـ جضُٖم الحغهت الههُىهُت         ب ـ وظىص مهالح اؾتراجُجُت لبًر

 ص ـ ول ما ؾبم    ظـ ـ اعياء ٖغب فلؿُحن 

 حكابهذ ههىم الىخاب الابٌُ الاٌو م٘ ههىم الىخاب الابٌُ الشاوى في -١١۷

اصة ٖضص الُاةفت اليهىصًت          جلاء بفلؿُحنب ـ الاع  أ ـ ٍػ

ض بلفىع   ص ـ جىىًٍ خىىمت صؾخىعٍت للٗغب     ظـ ـ الخأهُض ٖلى جىفُظ ٖو

ُاهُا ٖما التزمذ به هدى اكامت -١١۸ اٖخباع الههُىهُحن الىخاب الابٌُ الشاوى جسلُا مً ظاهب بٍغ

غظ٘ طلً الى  ً كىمى لليهىص ٍو  َو
ا    ب ـ عفٌ اكامت خىىمت صؾخىعٍت صًمىكغاَُت للٗغب  أ ـ افخلاص الىخاب الى الحؿم في اللًاًا التى آزاَع

ُت  ُت والغحر قٖغ ُاهُا بجاهب الٗغب في خاصر البراق      ظـ ـ اهخلاص الىخاب الهجغة اليهىصًت الكٖغ  ص ـ وكىف بٍغ

 انبذ لليهىص مىفظ ٖلى زلُج الٗلبت ٖلب -١١۹

 ةب ـ كغاع جلؿُم الامم اإلاخدض أ ـ كغاع جلؿُم لجىت بُل       

 ٌ ىُت      ظـ ـ ههىم الىخاب الابٌُ الاو ت الامٍغ  ص ـ كغاع اللجىت الاهجلحًز

 جىكفذ الشىعة الٗغابُت الفلؿُُيُت للخباخض م٘ لجىت بُل بىاءا ٖلى -١۳١

ُاهُا ازىاء الشىعة أ ـ كبٌى اللجىت الٗغبُت الٗلُا إلاُالب الىؾاَت الٗغبُت         ب ـ ؾُاؾت الٗىف والبُل لبًر

 ص ـ عفٌ مُالب اللجىت الٗغبُت الٗلُا      ههىم مإجمغ اإلااةضة اإلاؿخضًغة ظـ ـ

غظ٘ طلً الى  1936عفٌ اليهىص ههىم الىخاب الابٌُ الشالض ؾىت -١۳١  ٍو

ُاهُا في ظٗل اليهىص أكلُت في فلؿُحن أ ـ وكىب الحغب الٗاإلاُت الشاهُت         ب ـ عغبت بٍغ

ض بلفىع   ةظـ ـ فكل مإجمغ اإلااةضة اإلاؿخضًغ   ص ـ ٖضم الخأهُض ٖلى جُبُم ٖو

ىُت بملخط ى -١۳١ ُاهُا الى الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ  هلل مغهؼ الشلل في الحغهت الههُىهُت الٗاإلاُت مً بٍغ

 ب ـ اإلاإجمغ اليهىصي الاٌو  أ ـ مإجمغ لىضن        

 ص ـ مإجمغ بلخُمىع   ظـ ـ مإجمغ اإلااةضة اإلاؿخضًغة

ت في الًغِ ٖلى اهجلترا باغخُاٌ وػٍغ الخمىًٍ ٖام كامذ اإلاىٓم-١۳۳ اث الههُىهُت بأظؼةتها الؿٍغ

غظ٘ طلً الى  1946  ٍو

 ب ـ فكل مإجمغ لىضن  أ ـ عفًهم كغاع جلؿُم فلؿُحن        

ُاوى  ص ـ فخذ باب الهجغة اليهىصًت     ظـ ـ عغبتهم في الغاء الاهخضاب البًر
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ُاهُا واليهىص التى ازبدذ لليهىص واهذ الهجغة اليهىصًت ال-١۳٤  ى فلؿُحن مً اَم اؾباب الاػمت اللاةمت بحن بٍغ

 ب ـ مضي كىة اهجلترا  أ ـ يغوعة البدض ًٖ صاٖم للًُتهم        

ضاص اليهىصًت في فلؿُحن نهم في فلؿُحن   ظـ ـ كلت الٖا  ص ـ ٖضم كضعتهم ٖلى اوكاء َو

ُاهُا ٖما وعص في الىخاب-١۳٥  الابٌُ الشالض يض اليهىص في  جغاظٗذ بٍغ

ىُت  أ ـ مإجمغ بلخُمىع         ت الامٍغ  ب ـ اللجىت الاهجلحًز

 ص ـ مإجمغ اإلااةضة اإلاؿخضًغة       ظـ ـ لجىت بُل

 وان َضف الىالًاث اإلاخدضة الاؾاس ى مً صٖم اليهىص في الكغق الاوؾِ َى .....-١۳٦

 ؿُُغة الؿُاؾُت ٖلى الكغق الاوؾِ ب ـ ال أ ـ الحهٌى ٖلى امىاٌ اليهىص        

 ص ـ َغص اهجلترا مً مىُلت الكغق الاوؾِ      ظـ ـ اخخياع مىاعص الكغق الاوؾِ

 اؾخُإ اليهىص اؾخغالٌ الحغب الٗاإلاُت الشاهُت لهالحهم خُض ْهغ طلً في -١۳۷

  ب ـ اًجاص قٗب حهىصي في فلؿُحن أ ـ ججضًض الشلت والخٗاون م٘ اهجلترا         

 ص ـ الخلغب للٗغب       ظـ ـ ايغاع مهالح الىالًاث اإلاخدضة

 حكابهذ كغاعاث مإجمغ بلخُمىع الى خض هبحر م٘ -١۳۸

ىُت         ت الامٍغ  ب ـ الىخاب الابٌُ الشالض  أ ـ كغاعاث اللجىت الاهجلحًز

 ص ـ كغاع الامم اإلاخدضة        ظـ ـ اإلااةضة اإلاؿخضًغة

ىُت وطلً بؿبب وكفذ فلؿُحن وخُ-١۳۹  ضة امام الاؾخٗماع الاوعوبى واليهىص والىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

ت اإلاضعبت لليهىص  أ ـ الاؾخٗماع الغغبى للكغق          ب ـ اللىي الٗؿىٍغ

 ص ـ الضٖم الضولى لليهىص       ظـ ـ اعجياب اليهىص الجغاةم

 الى ......... 1947اإلاخدضة بخلؿُم فلؿُحن ًغظ٘ اإلاىكف الٗغبى مً كغاع الجمُٗت الٗامت لألمم  -١٤١

م الجيؿُت الٗغبُت أ ـ ازاعة الىٗغاث اإلادلُت         ب ـ جمٍؼ

ت ظـ ـ حٗضص الىٓم الؿُاؾُت  ص ـ هًالهم مً اظل الحٍغ

 ................في  1947م٘ جلؿُم  1937ًسخلف مكغوٕ جلؿُم فلؿُحن  -١٤١

 ب ـ اإلاهضع أ ـ اإلاًمىن       

 ص ـ اإلاىكف الٗغبى  الهضف ظـ ـ

ُت لخلؿُم فلؿُحن ٖام  -١٤١ في يىء الٗباعة  –الظي وان في نالح الههاًىت  1947امامً زٍغ

 لهالح اليهىص الى ......... 1947الؿابلت اظب : جغظ٘ اؾباب افًلُت ان كغاع جلؿُم فلؿُحن 

ل كًُتهم ٖاإلاُا أ ـ جىفحر الضٖم اإلااصي         ب ـ جضٍو

ت  لحهٌى ٖلى الضٖم الاؾخٗماعي ظـ ـ ا  ص ـ بغوػ كىتهم الٗؿىٍغ
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ت اليهىصًت التى واهذ جلاجل زالٌ الحغب الٗاإلاُت الشاهُت  -١٤۳ جضفلذ ٖلى فلؿُحن الٗىانغ الٗؿىٍغ

 هخج ًٖ الٗباعة الؿابلت ....... –

ُت الىُان الههُىوى         ب ـ كبٌى الٗغب باالمغ الىاك٘ أ ـ ازباث قٖغ

اب الكٗب الفلؿُُنى  زإ ٖغوبت فلؿُحنظـ ـ اهت  ص ـ اَع

ت حغاصع فلؿُحن اٖلً كُام صولت اؾغاةُل واٖترفذ بها ول مً  -١٤٤ ٖىضما واهذ ازغ اللىاث الاهجلحًز

ما مً مٗٓم صٌو الٗالم  في يىء الٗباعة الؿابلت اظب  –الىالًاث اإلاخدضة والاجداص الؿىفُتى وغحَر

تراف الضولى بلُ –  ام صولت اؾغاةُل .......هخج ًٖ الٖا

ض فلؿُحن أ ـ خهٌى اليهىص ٖلى خم الهجغة        ُت تهٍى  ب ـ قٖغ

 ص ـ اعجياب اإلاظابذ يض اَل فلؿُحن  ظـ ـ زغوط الفلؿُُىحن مً اعاييهم

في يىء  –زغظذ ظمٕى الكٗب الفلؿُُنى مظٖىعة مً بالصَم ٖلى امل الٗىصة م٘ الجُىف الٗغبُت  -١٤٥

 وان الؿبب وعاء كغاع ظامٗت الضٌو الٗغبُت بضزٌى الجُىف الٗغبُت اعى فلؿُحن  –ت اظب الٗباعة الؿابل

 ب ـ يغب اإلاسُِ الههُىوى أ ـ جضُٖم وخضتهم اللىمُت       

سُت  ص ـ جلضًم الضٖم اإلااصي واإلاٗىىي  ظـ ـ فغى الحخمُت الخاٍع

في  –وص الجضًضة لضولت اؾغاةُل الحض 1950يمىذ ول مً الىالًاث اإلاخدضة وفغوؿا واهجلترا  -١٤٦

 يىء الٗباعة اظب : وان الؿبب وعاء جىؾ٘ اؾغاةُل ومض خضوصَا الجضًضة ختى مُىاء اًالث ظىىبا 

 ب ـ يمان كىىاث اجهاٌ ظضًضة  أ ـ جأمحن مجالها الحُىي       

 ص ـ لخمخٗها بمؼاًا اإلاىك٘ البدغي  ظـ ـ عجؼ الٗغب ًٖ عصٖها

نهم ........ هخج ًٖ فغاع هدى  -١٤۷  ملُىن مً اَالى فلؿُحن مً َو

 ب ـ يمان َُمىتهم ٖلى البالص أ ـ الخىؾ٘ اليهىصي باالعاض ى الفلؿُُيُت       

ض أعى فلؿُحن ظـ ـ ْهىع مكيلت الالظئحن  ص ـ ؾهىلت تهٍى

واؾخىلذ اللىاث الاؾغاةُلُت ٖلى اهثر بىشحر مما زههخه  1948َؼمذ الجُىف الٗغبُت بدغب  -١٤۸

 بحن الٗغب واؾغاةُل  1949هخج ًٖ ٖلض اجفاكُاث َضهت عوصؽ  –في يىء الٗباعة –لها الامم اإلاخدضة 

 ب ـ اؾخياهت الكٗىب الٗغبُت أ ـ جُبُ٘ الٗالكاث الٗغبُت الاؾغاةُلُت       

 ص ـ كبٌى الٗغب باالمغ الىاك٘  ظـ ـ اؾخمغاع اقخٗاٌ الىي٘ الفلؿُُنى

 ن الفلؿُُىحن بٗض ..........ْهغث باهىعة الالظئح -١٤۹

 م 1948ب ـ خغب فلؿُحن  م        1947أ ـ جفؿُم فلؿُحن 

ُاهُا مً فلؿُحن  ص ـ مظبدت صًغ ًاؾحن  ظـ ـ اوسحاب بٍغ
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م اَماٖها في يىء الٗباعة الؿابلت  -١٥١ واهذ اؾغاةُل جغي ان مهغ هى الٗلبت الحلُلُت في ٍَغ

 م ....... 1956غب مهغ في ٖضوان جًمىذ اؾباب اؾغاةُل وعاء ي –اظب 

ت أ ـ وكٕى مهغ ٖلى خضوصَا        ت اإلاهٍغ  ب ـ اػصًاص اللىة الٗؿىٍغ

 ص ـ جًامً مهغ م٘ الكٗب الفلؿُُنى ظـ ـ خماًت اإلاالخت بلىاة الؿىَـ

ت  -١٥١ بضأ الغؼو الاهجلى فغوس ى ٖلى مهغ مً بىعؾُٗض التى جم يغبها بالُاةغاث واللىاث البدٍغ

وان الضاف٘ وعاء يغب  –في يىء الٗباعة الؿابلت اظب  –ا لٗملُاث الاهؼاٌ الجىي باإلآالث جمهُض

 ........... 1956مضن اللىاة بٗضوان 

ت         ب ـ صٖم اللىاث الاؾغاةُلُت أ ـ جحجُم اللىاث اإلاهٍغ

اث الٗغبُت  ص ـ الحفاّ ٖلى الخىاػن الضولى  ظـ ـ هؿغ اإلاٗىٍى

خدضة وظىص كىاث َىاعب صولُت ٖلى الحضوص الفانلت بحن مهغ واؾغاةُل ومىُلت كغعث الامم اإلا-١٥١

 ضة مً وي٘ كىاث الُىاعب ...َضفذ الامم اإلاخد –في يىء الٗباعة –قغم الكُش ٖلى زلُج الٗلبت 

 ب ـ جضُٖم اإلاىكف الاؾغاةُلى أ ـ وكف اَالق الىاع بحن الُغفحن       

 ـ خل الجزإ بالُغق الؿلمُت  ص ظـ ـ الحفاّ ٖلى ؾُاصة ول صولت

واخضا مً اَم الاخضار الٗاإلاُت التى ؾاَمذ في جدضًض مؿخلبل  1956وان الٗضوان الشالسى -١٥۳

وان الضاف٘ وعاء صٖم  –في يىء الٗباعة الؿابلت اظب  –الخىاػن الضولى بٗض الحغب الٗاإلاُت الشاهُت 

 م ............. 1956الاجداص الؿىفُتى إلاهغ ازغ الٗضوان الشالسى 

 م 1952ب ـ جضُٖم مباصب زىعة  أ ـ الحفاّ ٖلى الخىاػن الضولى       

 ص ـ جضُٖم مىكفه باإلاىُلت ظـ ـ الحفاّ ٖلى اؾخلالٌ الكٗىب

 ...... 1956مً ٖىامل فكل الخدالف الاهجلى فغوس ى صازلُا فى ٖضواجهم ٖلى مهغ -١٥٤

 ب ـ اهظاع الاجداص الؿىفُتى      أ ـ ازفاق الخىمُت الاظخماُٖت الاوعوبُت  

 ص ـ اؾخهجان الىالًاث اإلاخدضة ظـ ـ جىضًض الامم اإلاخدضة

ت الكغكُت بٗض ..........-١٥٥  ْهغث اللىاث الضولُت ٖلى الحضوص اإلاهٍغ

 1956ب ـ الٗضوان الشالسى         1948أ ـ فلؿُحن 

   1971ص ـ خغب الاؾخجزاف  1967ظـ ـ الٗضوان الاؾغاةُلى 
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ت نباح الخامـ مً ًىهُى -١٥٦ وظهذ اؾغاةُل اكىي يغباتها هدى مهغ خُض كامذ كىاتها الجٍى

ت  1967  َضفذ اؾغاةُل مً ٖضواجها .......... –في يىء الٗباعة –بغاعاث مفاظئت ٖلى اإلاُاعاث اإلاهٍغ

 ب ـ الحفاّ ٖلى الخىاػن الضولى أ ـ جأمحن مجالها الجىي   

ت  غ اإلاخىامُتظـ ـ جحجُم كىة مه ٌ الٗلُضة اللخالُت اإلاهٍغ  ص ـ جلٍى

واهذ مهغ ضحُت الهغإ بحن اللىي الىبري في الٗالم يمً اَاع ؾباق الحغب الباعصة والتى -١٥۷

 هخج ٖنها قً خغب ...........

 1967ب ـ الٗضوان الاؾغاةُلى         1948أ ـ فلؿُحن 

   1969اف ص ـ خغب الاؾخجز  1956ظـ ـ الٗضوان الشالسى 

 بالتزام مهغ باَاع ............ 1967اعجبُذ خغب ًىهُى -١٥۸

 ب ـ خلف بغضاص أ ـ مُشاق الًمان الجماعى       

ت الضولُت ٖلب ٖضوان  ظـ ـ الامم اإلاخدضة    1956ص ـ الدؿٍى

ً أزٍغ ٖلى-١٥۹  وان الهغإ بحن اللىة الغأؾمالُت واللىة الكُىُٖت مىظ مىخهف اللغن الٗكٍغ

 ٖلى مهغ .............. 1967ازبذ ٖضوان  –في يىء الٗباعة الؿابلت اظب  –مؿغح الؿُاؾت الٗاإلاُت 

 ب ـ الىفىط الكُىعى باإلاىُلت الٗغبُت أ ـ اإلاسُُاث الخىؾُٗت للغأؾمالُت       

 ص ـ الاَمُت الاؾخحراجُجُت للمىُلت الٗغبُت ظـ ـ فاٖلُت مُشاق الًمان الجماعى

 لخدلُم مياؾب ......... 1967ملانض الىالًاث اإلاخدضة والههُىهُت كبل ٖضوان الخلذ -١٦١

 ب ـ صبلىماؾُت واؾتراجُجُت أ ـ ؾُاؾُت واكخهاصًت       

ت وكىمُت ت  ظـ ـ ٖؿىٍغ ؿىٍغ  ص ـ ؾُاؾُت ٖو

اػاء  ) َبذ مهغ لخىفُظ التزاماتها بملخط ى اجفاكُاث الًمان الجماعى وأٖلىذ وكىفها بجاهب ؾىعٍا -١٦١

ت ٖلى الجبهت وابٗاص كىاث الُىاعب الض –التهضًض الاؾغاةُلى (  ولُت بؿِىاء صالا ٖلى ....وان خكض اللىاث اإلاهٍغ

 ب ـ هجاح اؾخضعاط اؾغاةُل إلاهغ أ ـ كىة الغوابِ الٗغبُت       

ت   ظـ ـ فاٖلُت مُشاق الًمان الجماعى  ص ـ خؿً الاصاعة اإلاهٍغ

ٖلى أن ليل صولت في اإلاىُلت خلها في الِٗل بؿالم في هُاق خضوص مأمىهت  242عكم هو كغاع مجلـ الامً -١٦١

ٖمل اؾغاةُل الفكاٌ الجهىص الضولُت لخدلُم الاوسحاب مً  –في يىء الٗباعة الؿابلت اظب  –ومٗترف بها 

 الاعاض ى اإلادخلت ًضٌ ٖلى .............

 الضولى إلاىكفهاب ـ يمان اؾغاةُل الضٖم  أ ـ مداباة مجلـ الامً   

 ص ـ عجؼ مجلـ الامً ًٖ جُبُم كغاعاجه   ظـ ـ جغؾُش اإلاسُِ الههُىوى الخىؾعى
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ت اإلاالخت في اإلامغاث الضولُت حهضف ال 242وان هو كغاع مجلـ الامً عكم -١٦۳  ى ........ٖلى يمان خٍغ

 للمىُلتب ـ جحجُم الاَمُت الاؾخحراجُجُت  أ ـ الحفاّ ٖلى اإلاهالح الضولُت       

ً اللىة بالكغق الاوؾِ  ص ـ جغؾُش مباصب صولُت   ظـ ـ اعؾاء مىاٍػ

 ٖلى .......... 242ٌؿخضٌ مً عفٌ اؾغاةُل الخًٕى للغاع مجلـ الامً عكم -١٦٤

 ب ـ كضعة اؾغاةُل الضبلىماؾُت أ ـ يٗف اإلاىٓماث الضولُت       

  ص ـ يٗف البالص الٗغبُت  ظـ ـ جدحز اإلاىٓماث الضولُت

م لىهغ اهخىبغ في يىء الٗباعة -١٦٥ ىن ان خغب الاؾخجزاف مهضث الٍُغ ًإهض الخبراء الٗؿىٍغ

ت مً زىى خغب الاؾخجزاف ......... –الؿابلت اظب   َضف الاصاعة اإلاهٍغ

ٌ الٗلُضة اللخالُت الاؾغاةُلُت أ ـ اٖضاص الضولت للحغب         ب ـ جلٍى

 خاةج اؾتراجُجُت ص ـ جدلُم ه ظـ ـ جضُٖم ؾُاصة الضولت

مت خغب ًىهُى -١٦٦ متها وجهمُمها الؾخٗاصة اعيها الؿلُبت التى اغخهبها  1967لم جإص ٍَؼ الى فلض مهغ ٍٖؼ

 ٖملذ مهغ ٖلى جىشُف الجهىص الضبلىماؾُت ٖلى الهُٗض الضولى مً اظل ......... –الٗضوان الاؾغاةُلى في يىء

ت      ب ـ جىيُذ مىكف مهغ مً الؿالم      أ ـ يمان الضٖم الضولى لللُاصة اإلاهٍغ

 ص ـ الًغِ الاؾغاةُلى  ظـ ـ الخىضًض باإلاسُِ الههُىوى الخىؾعى

ً كًاًا اإلاىُلت هدى -١٦۷ ت لحغب اهخىبغ الا اجها وان لها صوع في جدٍغ  ٖلى الغغم مً البضاًت الٗؿىٍغ

 ب ـ جلؿُم الاعى  أ ـ الحل الؿلمى        

 ـ خفٔ الامً   ص ظـ ـ الخىاٌػ الؿُاس ى

مت خغب فلؿُحن -١٦۸   1948مً اَم اؾباب ٍَؼ

 ب ـ اقتران ٖضص كلُل مً الضٌو الٗغبُت أ ـ اٖالن صولت اؾغاةُل         

 ص ـ الافخلاع الى الخٗاون الٗغبى         ظـ ـ كغاع ظامٗت الضٌو الٗغبُت

مت خغب فلؿُحن -١٦۹  هى  1948مً الىخاةج الاًجابُت لهٍؼ

ً جىُٓم الًباٍ الاخغاع  ن صولت اؾغاةُل        أ ـ اٖال   ب ـ جىٍى

 ص ـ ٖلض َضهت عوصؽ        ظـ ـ اوكاء مُىاء اًالث 

  1948مً اَم هخاةج خغب فلؿُحن -١۷١

 ب ـ فكل اؾتراجُجُت ظامٗت الضٌو الٗغبُت  أ ـ ٖلض َضهت مضعوؽ        

 ؿُاؾُت الٗغبُت       ص ـ ْهىع كىة الاعاصة ال ظـ ـ اعجياب مظبدت ًاؾحن
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 اقتران الجُىف الٗغبُت في خغب فلؿُحن ًغظ٘ الى صواف٘ -١۷١

 ب ـ كىمُت   أ ـ اكخهاصًت        

 ص ـ زلافُت        ظـ ـ اؾتراجُجُت

ت صولُت ٖلى مهغ بؿبب  1956وان الٗضوان الشالسى ؾىت -١۷١  بمشابت مإامغة ٖؿىٍغ

مإ الاؾغاةُلُت في اإلاىُ ت   لت        أ ـ الَا  ب ـ جالقى اإلاهالح الههُىهُت الاؾخٗماٍع

 ص ـ كىاهحن الخأمحن الاقتراهُت         ظـ ـ الضوع اللىمى إلاهغ في جأًُض الشىعاث

 ههغا  1956خللذ مهغ مً الٗضوان الشالسى ٖليها ٖام -١۷۳

ا          ب ـ ؾُاؾُا  أ ـ ٖؿىٍغ

ا         ظـ ـ خلُلُا  ص ـ ْاٍَغ

 هى  1973الاؾباب الغةِؿُت للُام خغب اهخىبغ الُٗٓمت ٖام  مً-١۷٤

 ب ـ عفٌ اؾغاةُل هضاءاث الؿالم   أ ـ وفاة الغةِـ ظماٌ ٖبض الىانغ اإلافاظئت         

 ص ـ اؾخسضام ٖىهغ اإلافاظأة         ظـ ـ صوعَا الُٗٓم في خغب الاؾخجزاف

 ىعص اكخهاصي ووان له اهبر الازغ في جدلُم اْهغث خغب اهخىبغ اَمُت ؾالح الىفِ الٗغبى هم-١۷٥

ت  أ ـ اَضاف ؾُاؾُت          ب ـ اَضاف ٖؿىٍغ

 ص ـ صٖاًت صولُت         ظـ ـ مؼاًا اكلُمُت

 باليؿبت إلاهغ مً زالٌ  73باليؿبت الؾغاةُل م٘ اَم اؾباب هجاح خغب  67جدكابه اَم اؾباب هجاح خغب -١۷٦

 ـ هىُٖت اإلالاجل ب  أ ـ ٖىهغ الاؾدباكُت        

 ص ـ كضعة الخُىٍ الضفاُٖت   ظـ ـ هىُٖت الدؿلُذ

 مً الضٌو الٗغبُت التى كضمذ الضٖم اإلاالى والٗؿىغي والؿُاس ى صولت -١۷۷

 ب ـ الجؼاةغ   أ ـ الٗغاق        

 ص ـ اإلاغغب        ظـ ـ الؿٗىصًت

ت بٗض خغب اهخىبغ مً جدلُم -١۷۸  هجاخاث ُٖٓمت مً زالٌ اؾخُاٖذ الضبلىماؾُت اإلاهٍغ

ىُت           ب ـ الٌٗؼ الؿُاس ى الؾغاةُل  أ ـ ايٗاف الٗالكاث الاوعوبُت والامٍغ

 ص ـ غحر طلً       ظـ ـ جدؿحن ٖالكاتها م٘ الىالًاث اإلاخدضة
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كاٌ مىقُه صًان ) ان خغب اهخىبغ واهذ بمشابت ػلؼاٌ حٗغيذ له اؾغاةُل ولم هملً اللىة -١۷۹

حن للخلف مغة ازغي اليافُت  اصة اإلاهٍغ خغب اهخىبغ بمشابت ػلؼاٌ في اؾغاةُل  –في يىء الٗباعة  –اٖل

غظ٘ طلً الى   ٍو

 ب ـ الضٖم الٗغبى اللىي  أ ـ الهجىم الشىاتى اإلافاجئ        

ت الٗغبُت        ظـ ـ جدلُم مبضأ الحكض الٗغبى  ص ـ الىفاءة الٗؿىٍغ

بى في وظه كىي الاخخالٌ الاؾغاةُلى ومٗاوهُه اَم مياؾب خغب وان اٖالء مبضأ الخًامً الٗغ -١۸١

هغ بىيىح زالٌ مغاخل الحغب وطلً مً مىُلم  73  ْو

امت         ت والُاةفُت  أ ـ الخىافـ ٖلى الٖؼ  ب ـ اإلاىافؿاث الاؾٍغ

 ص ـ ول ما ؾبم        ظـ ـ قٗىع الٗغب بالخُغ ٖلى امنهم اللىمى

ً كًاًا ٖلى الغغم مً البضاًت -١۸١ ت الا ان الاهخهاع في خغب اهخىبغ وان له صوعا في جدٍغ الٗؿىٍغ

 اإلاىُلت الى 

 ب ـ الحل الؿلمى  أ ـ الخلؿُم الاعض ى        

 ص ـ الخٗلُم واإلاماَلت        ظـ ـ الخىاٌػ الؿُاس ى

مت اللىاث الٗغبُت في خغب فلؿُحن -١۸١  وطلً بؿبب  1948جمذ ٍَؼ

ت للي  ب ـ الضٖم الضولى لليهىص  هىص        أ ـ اللىة الٗؿىٍغ

 ص ـ اجداص اللىاث إلاداعبت اؾغاةُل         ظـ ـ ازخالف الاصاعة الحغبُت الٗغبُت

 جمىىذ اؾغاةُل مً فغى أؾـ الٗلُضة اللخالُت الخانت بها في -١۸۳

 1956ب ـ الٗضوان الشالسى           1948أ ـ خغب فلؿُحن 

         1972ص ـ خغب اهخىبغ  1967ًىهُه  5ظـ ـ ٖضوان 

 وان الضٖم الضولى  1948بٗض خغب فلؿُحن -١۸٤

 ب ـ لهالح الٗغب أ ـ لهالح اليهىص        

 ص ـ م٘ الخضزل الٗؿىغي لىكف الحغب        ظـ ـ يض اؾخسضام الٗىف

 م  1949والتى عفًذ َضهت عوصؽ  1948مً الضٌو الٗغبُت اإلاىاظهت في خغب فلؿُحن -١۸٥

 ب ـ الٗغاق  ـ مهغ        أ 

 ص ـ الاعصن       ظـ ـ ؾىعٍا
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وطلً لخًٕى بٌٗ  1956واهذ اؾغاةُل مُمئىت إلاىكف الضٌو الٗغبُت ازىاء الٗضوان الشالسى -١۸٦

 الضٌو الٗغبُت لىفىط الضٌو اإلاىالُت الؾغاةُل مشل 

 ب ـ لُبُا  أ ـ ؾىعٍا        

 ص ـ الجؼاةغ         ظـ ـ الجؼاةغ

 خهاصي َى الضاف٘ القتران .....حٗضصث اؾباب اقتران الضٌو في الٗضوان الشالسى ٖلى مهغ ووان الٗامل الاك-١۸۷

 ب ـ فغوؿا  أ ـ اهجلترا        

ىُت         ظـ ـ اؾغاةُل  ص ـ الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

هغ طلً في -١۸۸  جالكذ ملانض الاؾخٗماع م٘ ملانض اليهىص للمغة الاولى ْو

  1967ًىهُه  5ب ـ ٖضوان  أ ـ مإجمغ بلخُمىع        

ذ بلفىع  مى  ظـ ـ جهٍغ         1920ص ـ مإجمغ ؾان ٍع

١۸۹- 

ت بالبدغ الاخمغ بٗض-١۹١   انبذ لليهىص خلىق في اإلاالخت البدٍغ

  1956ب ـ الٗضوان الشالسى          1948أ ـ خغب فلؿُحن 

 خجزاف       ص ـ خغب الاؾ 1967ًىهُه  5ظـ ـ ٖضوان 

ت َضف ؾُاس ى في ٖضوان -١۹١ ى  1967ًىهُه  5وان للضٌو الاؾخٗماٍع  َو

م الاجداص الؿىفُتى   أ ـ جىفُظ مسُُاتها الخىؾُُٗت          ب ـ جٍُى

 ص ـ اللًاء ٖلى الٗغب        ظـ ـ اخخياع البتروٌ الٗغبى

 ْهغ الضٖم الضولى لهالح اللًُت الٗغبُت في -١۹١

  1956ب ـ الٗضوان الشالسى          1948ؿُحن أ ـ خغب فل

 ص ـ خغب الاؾخجزاف        1967ًىهُه  5ظـ ـ ٖضوان 

 خضزذ مداوالث مً الضٌو الٗغبُت اليٗاف اؾغاةُل اكخهاصًا في -١۹۳

   1950ب ـ مُشاق الًمان الجماعى          1948أ ـ خغب فلؿُحن 

         1973 ص ـ خغب اهخىبغ 1967ًىهُه  5ظـ ـ ٖضوان 

 

 

 



 

 

 

65  

 
 

65 

 

 

  1948 مً اَم اإلاىاَم في فلؿُحن التى ْلذ جابٗت للٗغب ولم ٌؿُُغ ٖليها اليهىص بٗض خغب فلؿُحن-١۹٤

 ب ـ بئر ؾب٘  أ ـ ٖيا        

 ص ـ خُفا        ظـ ـ زان ًىوـ

 جمىىذ اؾغاةُل مً الاهخهاع ٖلى زالر صٌو ٖغبُت في خغب .........-١۹٥

  1967ب ـ ًىهُه           1948أ ـ فلؿُحن 

         1956ص ـ الٗضوان الشالسى  ظـ ـ الاؾخجزاف

ىم اغؿُـ -١۹٦  بمشابت  1967وان مإجمغ اللمت الٗغبُت في الخَغ

 ب ـ اصعان الضٌو الٗغبُه خلُله اؾغاةُل   أ ـ جدلُم اللىمُت الٗغبُت        

 ب لفلؿُحن        ص ـ صٖم الٗغ  ظـ ـ اؾخجابت إلاُشاق الًمان الجماعى

خغب الاؾخجزاف َى اؾم اَلله الغةِـ ظماٌ ٖبض الىانغ ٖلى الٗملُاث الحغبُت التى اٖلبذ -١۹۷

 وحٗنى   1967ًىهُه  5ٖضوان 

 ب ـ ايٗاف الٗضو  أ ـ اللًاء ٖلى الٗضو         

 ص ـ الاهخهاع ٖلى الٗضو         ظـ ـ الاؾدؿالم للٗضو

 الهجىم ) ملىلت َبلها الغةِـ ظماٌ ٖبض الىانغ في .......... (  زحر وؾُلت للضفإ َى -١۹۸

  1956ب ـ الٗضوان الشالسى          1948أ ـ خغب فلؿُحن 

 ص ـ خغب الاؾخجزاف        1967ًىهُه  5ظـ ـ ٖضوان 

ٖملذ اللُاصة الؿُاؾُت في مهغ ٖلى هؿب الضٖم الضولى مٗها في كًُتها يض الاخخالٌ -١۹۹

هغ طلً كبل اي مً الحغوب الاجُت  الههُىوى  ْو

  1956ب ـ الٗضواث الشالسى          1973اهخىبغ  6أ ـ 

 ص ـ خغب الاؾخجزاف        1967ًىهُه  5ظـ ـ ٖضوان 

  1973مً اَم الاؾباب التى اصث الى اهضإل خغب اهخىبغ  -۳١١

 لضاةمت للىنٌى الى الٗانمت  ب ـ مداوالث اليهىص ا أ ـ عجؼ مجلـ الامً ًٖ خل اإلاكيلت        

 ص ـ جغخُب الُغفحن بالؿالم        ظـ ـ يغِ الضٌو الٗغبُت ٖلى مهغ وؾىعٍا

ى   1973وان الٗامل الاؾاس ى الهخهاع مهغ وؾىعٍا في خغب اهخىبغ  -۳١١  َو

 ب ـ ٖىهغ اإلافاظأة  أ ـ الخًامً الٗغبى        

 اث اإلاخدضة للضٌو الٗغبُت        ص ـ صٖم الىالً ظـ ـ يٗف الجِل الاؾغاةُلى
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ت  -۳١١  مً ابغػ كاصة الجِل اإلاهغي اإلاؿاَمحن في ههغ اهخىبغ والتى لم جخٗضي ؾلُاجه خضوص الضولت اإلاهٍغ

 ب ـ ؾٗض الضًً الكاطلى  أ ـ اخمض اؾماُٖل ٖلى        

اى         ظـ ـ مدمض ٖبض الغنى الجمس ى  ص ـ ٖبض اإلاىٗم ٍع

ت لحغب اهخىبغ مً اَم ا -۳١۳  ٖلى اإلاؿخىي الضولى  1973لىخاةج الٗؿىٍغ

ٌ اؾـ الٗلُضة اللخالُت في الكغق الاوؾِ   أ ـ هفاءة اإلالاجل الٗغبى          ب ـ جلٍى

 ص ـ ول ما ؾبم        ظـ ـ هجاح الضفإ الجىي اإلاهغي 

 ٖلى ًض  1973ْهغث الخُىة الاولى لحل الهغإ الٗغبى الاؾغاةُلى بٗض خغب اهخىبغ  -۳١٤

يى ظُمى واعجغ          ب ـ الغةِـ مدمض اهىع الؿاصاث  أ ـ الغةِـ الامٍغ

 ص ـ مىٓمت الامم اإلاخدضة         ظـ ـ الغةِـ مىاخم بُجً

صزلذ الجُىف الٗغبُت الى فلؿُحن الهلاط الفلؿُُيُحن مً بُل اليهىص وواهذ اللىاث  -۳١٥

  الٗغبُت اإلاكترهت في الحغب مٗٓمها مً

لي  أ ـ الجىاح الٗغبى الاؾُىي          ب ـ الجىاح الٗغبى الافٍغ

لُا غة الٗغبُت        ظـ ـ قماٌ افٍغ  ص ـ ظىىب الجٍؼ

مت اللىاث الٗغبُت وطلً بؿبب  1948مً هخاةج خغب فلؿُحن  -۳١٦  ٍَؼ

 ب ـ زُاهت بٌٗ الضٌو الٗغبُت اإلاكترهت  أ ـ كىة الجِل الاؾغاةُلى        

 ص ـ ٖلض َضهت عوصؽ        فخلاع الى الخٗاون بحن الجُىف الٗغبُتظـ ـ الا 

كامذ اؾغاةُل باخخالٌ مٗٓم اعاض ى فلؿُحن وبظلً انبدذ  1948بٗض خغب فلؿُحن  -۳١۷

 اؾغاةُل بمشابه الخىجغ الظي ًَٗ كلب الىًَ الٗغبى مً زالٌ 

لُا الٗغبُت          لًاء ٖلى ٖغوبت فلؿُحن ب ـ ال أ ـ الفهل بحن اؾُا الٗغبُت وافٍغ

 ص ـ جهجحر الفلؿُُيُحن مً اعاييهم       ظـ ـ اٖتراف الغغب بالحضوص الجضًضة الؾغاةُل

لىكف الحغب بُنهم في  1949ٖلضث مجمىٖت مً اجفاكُاث الهضهت بحن الٗغب واؾغاةُل ٖام  -۳١۸

 اخضي الجؼع التى جل٘ صازل مُاٍ 

لىُى ب ـ اإلاد أ ـ اإلادُِ الهىضي          ُِ الَا

 ص ـ البدغ اإلاخىؾِ        ظـ ـ البدغ الاخمغ
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 وكامىا بكً خغب غاصعة ٖلى مهغ لخدلُم مياؾب  1956اللذ ملانض الههاًىت م٘ الاؾخٗماع الغغبى ٖام  -۳١۹

ت         ؿىٍغ  ب ـ اكخهاصًت وؾُاؾُت  أ ـ ؾُاؾُت ٖو

ت        ظـ ـ ؾُدؿُت وصًيُت ؿىٍغ ت ٖو   ص ـ اؾخٗماٍع

ُاهُا  1956اْهغث خغب الٗضوان الشالسى ٖام  -۳١١ اوٗياؾاث ٖلى الخىاػن الضولى خُض افل هجم بٍغ

ت وخلذ مدلها كىي اهفغصث بالؿُاصة وهى   وفغوؿا هلىي اؾخٗماٍع

 ب ـ اؾغاةُل   أ ـ اإلاملىت اإلاخدضة          

 ص ـ الاجداص الؿىفُتى         ظـ ـ الىالًاث اإلاخدضة 

ذ مهغ ضحُت الهغإ بحن اللىي الىبري في الٗالم في ؾباق الحغب الباعصة ووان َظا واه -۳١١

 الهغإ ؾببا في قً خغب 

   1956ب ـ الٗضوان الشالسى          1948أ ـ فلؿُحن 

         1973ص ـ اهخىبغ  1967ًىهُى  5ظـ ـ 

ؾغاةُلُت ولىنها لم جسش ى بٌٗ واهذ مهغ هى الٗلبت الىخُضة امام الاَمإ الا  1952بٗض زىعة  -۳١١

 الضٌو الٗغبُت لبٗضَا ًٖ خضوصَا مشل 

 ب ـ الاعصن   أ ـ الؿىصان        

 ص ـ اإلاغغب        ظـ ـ لبىان

وانضع كغاع  1967ًىهُى  5جضزل مجلـ الامً لحل مكيلت بحن الٗغب واؾغاةُل بٗض ٖضوان  -۳١۳

 طلً لًمان والظي هو ٖلى اوكاء مىاَم مجزوٖت الؿالح و  342

ت اإلاالخت الضولُت          ب ـ ٖضم اهتهان خغمت الاعاض ى لضٌو اإلاىُلت   أ ـ خٍغ

 ص ـ اوسحاب اؾغاةُل مً الاعاض ى التى اخخلتها          ظـ ـ وكغ الؿالم بحن الٗغب واؾغاةُل

مت  -۳١٤ ت بٗض ٍَؼ اعيها  بل اػصاصث انغاعا ٖلى اؾخٗاصة 1967ًىهُى  5لم جُأؽ الاصاعة اإلاهٍغ

ا  في يىء الٗباعة  –اإلادخلت لظلً ويٗذ اللُاصة الؿُاؾُت اَضافا لخجاوػ الىىؿت ماصًا ومٗىٍى

 الؿابلت ْهغ الجاهب اإلاٗىىي مً زالٌ 

ب اللىاث اإلاؿلحت          ب ـ بضاًت خغب الاؾخجزاف   أ ـ اٖاصة جضٍع

 للجىىص في اهفؿهم         ص ـ اٖاصة الشلت  ظـ ـ اَالق خمالث اٖالمُت الػالت ازاع الىىؿت
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ت التى الحلذ بالٗضو زؿاةغ  -۳١٥ ت بمجمىٖت مً الٗملُاث الٗؿىٍغ كامذ اللىاث اإلاؿلحت اإلاهٍغ

 فاصخت وهللذ اإلاٗغهت الى مىاك٘ الٗضو فى 

 ب ـ قغق اللىاة   أ ـ غغب اللىاة        

 ص ـ الًفت الغغبُت          ظـ ـ الحضوص الاؾغاةُلُت

ام الغةِـ الؿاصاث بمجمىٖت مً الاظغاءاث الضازلُت والخاعظُت ) ٖلى اإلاؿخىي الضولى ك -۳١٦

 والاكلُمى ( الؾخٗاصة الاعاض ى اإلادخلت وجمشلذ الاظغاءاث الاكلُمُت في 

 ب ـ جىشُف الجهىص الضبلىماؾُت صولُا   أ ـ اكىإ صٌو الٗالم بدلىق الٗغب        

          1970اع الضؾخىع الضاةم ص ـ انض ظـ ـ جىخُض الهف الٗغبى

ل ميؿُا إلاضة  -۳١۷ ً ْو حن في مهغ زالٌ اللغن الٗكٍغ م  39مً اَم اللاصة الٗؿىٍغ  ٖام خغم زاللها مً الخىٍغ

 ب ـ ؾٗض الضًً الكاطلى   أ ـ اخمض اؾماُٖل        

اى          ظـ ـ مدمض ٖبض الغنى الجمس ى   ص ـ ٖبض اإلاىٗم ٍع

اهخىبغ زلت الاؾغاةُلُحن في ظهاػ مسابغاتهم الظي اصعى اهه اكضع ظهاػ مسابغاث في افلضث خغب  -۳١۸

 الكغق الاوؾِ خُض فكل في 

 ب ـ الخٗبئت اإلاىٓمت للجِل الاؾغاةُلى    أ ـ جلضًم الاهظاع اإلابىغ للهجىم اإلاهغي        

 لُت         ص ـ اٖاصة الخىاػن لللىاث الاؾغاةُ ظـ ـ وي٘ زُت ظُضة إلاىاظهت الٗضو 

ل م٘ الٗضو الههُىوى اؾخُاٖذ مهغ اٖاصة ول اعاييها اإلادخلت مىظ ٖام  -۳١۹ بٗض نغإ ٍَى

 باليامل صون هلو ولى ختى قبرا واخضا بٗض  1967

 ب ـ مإجمغ وامب صًفُض              1973أ ـ خغب 

 ص ـ كغاع الخدىُم الضولى           ظـ ـ مٗاَضة الؿالم

فاوياث بحن الٗغب واؾغاةُل للىنٌى الى خلىق الكٗب الفلؿُُنى واهخهى الامغ الى بضأث اإلا -۳١١

غ الفلؿُُيُت واؾغاةُل في اخضي صٌو   خضور اجفاكُت بحن مىٓمت الخدٍغ

 ب ـ قماٌ اوعوبا   أ ـ قغق اوعوبا        

 ص ـ غغب اوعوبا           ظـ ـ ظىىب اوعوبا
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 في الخسلو مً ؾىء ألاخىاٌ  2011ًىاًغ  25جلخهذ اؾباب زىعة -۳١١

 ب ـ الاظخماُٖت والشلافُت   أ ـ الؿُاؾُت والاكخهاصًت         

ت  ص ـ الاظخماُٖت والضًيُت                ظـ ـ الؿُاؾُت والٗؿىٍغ

%  51بفىػ الغةِـ مدمض مغس ى بيؿبت  2011ًىاًغ  25اهتهذ اٌو اهخساباث عةاؾُت بٗض زىعة -۳١١

ى مغشح خؼب مً اظم  الى الانىاث َو

 ب ـ الازىان اإلاؿلمحن   أ ـ الىَنى         

ت والٗضالت  ص ـ الىفض              ظـ ـ الحٍغ

ًىهُه ًٖ مىكف الغةِـ مدمض خؿنى  30ازخلف مىكف الغةِـ مدمض مغس ى ازىاء زىعة -۳١۳

 ًىاًغ مً خُض  25مباعن في زىعة 

 ب ـ مضي الخمؿً بالغةاؾت    أ ـ جضزل اللىاث اإلاؿلحت          

 ص ـ اٖالن خالت الُىاعب              ظـ ـ اظغاءاث اهخساباث مبىغة

 جم الضٖىة الظغاء اهخساباث عةاؾُت مبىغة وحؿلُم الؿلُت بهفت مإكخت الى ممشل الهُئت  2013في ًىلُى -۳١٤

ت           ب ـ الؿُاؾُت   أ ـ الٗؿىٍغ

 ُت             ص ـ اللًاة ظـ ـ الخىفُظًت

م  30ٖملذ اللُاصة الؿُاؾُت في مهغ كبل زىعة -۳١٥  ًىهُه ٖلى الخضزل في الحُاة الىُابُت وطلً ًٖ ٍَغ

 ب ـ وي٘ ٖىانغ الحؼب في الهُئاث   أ ـ انضاع اٖالها صؾخىعٍا         

 ص ـ اعجفإ صًىن مهغ الخاعظُت               ظـ ـ ؾىء اصاعة الاكخهاص

 وطلً بؿبب  2013ًىهُه  30اللُاصة الٗامت لللىاث اإلاؿلحت الخضزل في الحُاة الؿُاؾُت في  كغعث-۳١٦

 ب ـ ملاومت الكٗب اإلاهغي وصٖم الؿلُت     أ ـ الؿعى للىنٌى الى الؿلُت         

 ص ـ زل٘ الغةِـ مغس ى مً الحىم               ظـ ـ مداولت اٖاصة البالص الى الٍُغم

 الى  2013ًىهُه  23الجِل في اصي بُان -۳١۷

 ب ـ جغاظ٘ الؿلُت الحاهمت   أ ـ تهضةت الشىاع          

 ص ـ خل اإلاكيلت بحن الىٓام والشىاع                ظـ ـ ججم٘ اههاع الىٓام

۳١۸- ً  مىكف الغةِـ مدمض مغس ى مً اإلاخٓاٍَغ

 ب ـ مٗاعيت ول مُالبهم أ ـ الخٗاَف م٘ مُالبهم         

 ص ـ جىفُظ ظؼء وعفٌ باقى اإلاُالب               ىافلت ٖلى مُالبهمظـ ـ اإلا

باث الفهل الشامً   جضٍع
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 وطلً بؿبب  2004بضأ الكباب ًىهخىن الى خغواث اإلاٗاعيت الؿُاؾُت في مهغ مىظ ٖام -۳١۹

 ب ـ عفٌ الضًىخاجىعٍت في الحىم    أ ـ الخسلو مً الخضزل الاظىبى          

غ الاكخهاص اإلاهغي                ى ظـ ـ الغغبت في جُبُم الحىم اإلالي  ص ـ جٍُى

ومً امشلت  2011ًىاًغ  25لم ًىً َىان مماعؾت خلُلُت للحُاة الىُابُه في مهغ كبل زىعة -۳۳١

 الحُاة الىُابُت الهىعٍت 

 ب ـ اؾخمغاع الٗمل بلاهىن الُىاعب   أ ـ ؾىء الاويإ الاكخهاصًت         

 ـ ؾىء الاويإ الاظخماُٖت               ص ظـ ـ جؼوٍغ اهخساباث مجلـ الكٗب

ت مىظ -۳۳١  جم الاخخفاٌ بظهغي قهضاء الحهاع الاهجلحزي إلابنى مدافٓت الاؾماُٖلُت وكخل ٖضص مً عظاٌ الكَغ

   2010ب ـ           2005أ ـ 

               2020ص ـ  2015ظـ ـ 

 ًىاًغ في مهغ  25أكغب الشىعاث الى َبُٗت زىعة -۳۳١

   1789ب ـ الشىعة الفغوؿُت           1882الٗغابُت أ ـ الشىعة 

 بالٗغاق                1958ص ـ زىعة ًىلُى  1952ًىلُى  23ظـ ـ زىعة 

م  25واظه الغةِـ مباعن وهٓامه زىعة -۳۳۳  ًىاًغ في بضاًتها ًٖ ٍَغ

         ً  ب ـ ججاَل اإلآاَغاث   أ ـ كم٘ اإلاخٓاٍَغ

 مداولت هؿب حٗاَف الشىاع               ص ـ ظـ ـ جلبُت مُالب الشىاع

 ٖلى ًض   2011ًىاًغ  25جم حُُٗل الحُاة الىُابُه في مهغ أزىاء زىعة -۳۳٤

 ب ـ الجِل اإلاهغي   أ ـ الغةِـ مباعن         

 ص ـ الحىىماث الاهخلالُت                ظـ ـ اإلاٗاعيت الؿُاؾُت 

ضم الاؾخلغ --۳۳٥ ت بٗض زىعة صزلذ مهغ في مغخلت مً الفىض ى ٖو ًىاًغ  25اع وحٗضص الخغحراث الىػاٍع

 وكض مغث بها مهغ كبل طلً  2011

 ب ـ كبل الحغب الٗاإلاُت الاولى             1952ًىلُى  23أ ـ بٗض زىعة 

 ص ـ كبل الشىعة الٗغابُت               ظـ ـ بٗض الحغب الٗاإلاُت الشاهُت

هغ بٗض الشىعة اخؼاب طاث َاب٘  ًىاًغ مً ؾُُغة الحؼب الىَنى 25زلهذ زىعة -۳۳٦  ٖلى الحىم ْو

 ب ـ صًنى   أ ـ اكخهاصي         

 ص ـ قُىعى                ظـ ـ ٖلماوى
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ت والٗضالت بٗض زىعة -۳۳۷  مً الؿُُغة الياملت ٖلى الؿلُخحن  2011ًىاًغ  25هجح خؼب الحٍغ

ُٗت          ُٗت واللًاةُت أ ـ الخىفُظًت والدكَغ    ب ـ الدكَغ

ت ت والخىفُظًت               ظـ ـ اللًاةُت والٗؿىٍغ  ص ـ الٗؿىٍغ

ت والٗضالت كبل زىعة -۳۳۸ فغى الؿُُغة الياملت ٖلى مسخلف  2013ًىهُه  30خاٌو خؼب الحٍغ

م   اعظاء البالص ًٖ ٍَغ

 ب ـ اعجفإ صًىن مهغ الخاعظُت    أ ـ ؾىء اصاعة البالص         

ه والٗضاله في الهُئاث                ص ظـ ـ ؾىء اصاعة الاكخهاص   ـ وي٘ ٖىانغ خؼب الحٍغ

 في  1919ًىاًغ م٘ ٖىامل زىعة  25حكابهذ ٖىامل كُام زىعة -۳۳۹

اث والخضَىع الاكخهاصي           ب ـ هفى كاصة الشىعة   أ ـ جلُُض الحٍغ

ت               ظـ ـ الاهخساباث الكٗبُت اإلاؼوعة  ص ـ ٖىف عظاٌ الكَغ

ت والىغامت والٗضالت الاظخماُٖت وجهاٖضث مُالبهم باؾلاٍ الىٓام بٗض َال-۳٤١  ب الشىاع بالحٍغ

 ب ـ انغاع الغةِـ ٖلى البلاء   أ ـ جؼوٍغ الاهخساباث البرإلااهُت         

 ص ـ اؾخمغاع الٗمل بلاهىن الُىاعب               ظـ ـ ؾىء الاخىاٌ الاكخهاصًت

 جخلخو في هىجها مُالب  2011ًىاًغ واهذ اإلاُالب الاولُت لشىاع -۳٤١

 ب ـ اظخماُٖت    أ ـ اكخهاصًت         

ت               ظـ ـ ؾُاؾُت  ص ـ ٖؿىٍغ

 زلف الغةِـ مباعن في مىهب عةِـ الجمهىعٍت -۳٤١

 ب ـ اللىاء ٖمغ ؾلُمان    أ ـ اإلاكحر خؿحن َىُاوي          

م اخمض قفُم               ص ـ الضهخىع مدمض مغس ى    ظـ ـ الفٍغ

ت والٗضالت في -۳٤۳  حكابهذ مماعؾاث الحؼب الىَنى م٘ مماعؾاث خؼب الحٍغ

 ب ـ خماًت اإلاهالح الصخهُت أ ـ جؼوٍغ الاهخساباث البرإلااهُت         

 ص ـ غحر طلً              ظـ ـ الخأهُض ٖلى كاهىن الُىاعب 

م ٖبض الفخاح الؿِس ى الى اًجاص نُغت جفاَم وج-۳٤٤ ىافم ومهالحت خلُلُت لحماًت صٖىة الفٍغ

غظ٘ طلً الى  2013ًىهُى  30مهغ وقٗبها زالٌ اؾبٕى ًيخهى في   ٍو
 ب ـ حُُٗل خُاة اإلاىاَىحن بمُضاوى النهًت وعابٗه    أ ـ فىػ مدمض مغس ى بمىهب عةِـ الجمهىعٍت          

ت                 ص ـ اٖخهام الازىان ظـ ـ عفٌ الغةِـ مغس ى باظغاء اهخساباث عةاؾُت مبىغة   بمُضان عابٗه الٗضٍو

 


