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 معالم تاريخية لموحدة الثانية تاريخ

 لمسنة الثالثة من التعميم الثانوي

 الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدث تاريخال

 بيان فيفري الموجو لمحمفاء و حكومة فرنسا.       1943فيفري  03

 ألف شييد. 45مجازر في سطيف و قالمة و خراطة راح ضحيتيا         1945ماي    08

 صدور قانون العفو العام في الجزائر.        1946مارس  09

  .تأسيس االتحاد الديمقراطي لمبيان الجزائري بزعامة فرحات عباس         1946افريل  17

 .تأسيس حركة انتصار الحريات الديمقراطية        1946نوفمبر  02

 في بوزريعة بغية التحضير لمثورة.L’OS إنشاء لممنظمة الخاصة         1947فيفري  15

 إصدار القانون الخاص أو " دستور الجزائر "         1947سبتمبر 20

 اكتشاف أمر المنظمة الخاصة و حميا .        1950مارس  28

 تأسيس الجبية الجزائرية لمدفاع عن الحرية.         1951أوت    05

 .CRUAلثورية لموحدة و العمل إنشاء المجنة ا        1954مارس  23

 في صالمبي بالعاصمة. 22اجتماع لجنة ال         1954جوان  23

 " 06اجتماع الرايس حميدو و إنشاء جبية التحرير" لجنة ال        1954أكتوبر  23

 اندالع الثورة في مختمف أنحاء التراب الوطني.        1954نوفمبر  01

 عيين " جاك سوستيل واليا عاما عمى الجزائر ".ت         1955جانفي   25

 إعالن فرنسا حالة الطوارئ في الجزائر.         1955افريل   03

 ىجومات الشمال القسنطيني بقيادة زيغود يوسف.           1955أوت  20

 تأسيس االتحاد العام لمعمال الجزائريين.         1956فيفري  24
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 اكتشاف البترول في الصحراء الجزائرية.         1956فيفري  14

 انعقاد مؤتمر الصومام بالقبائل.          1956أوت  20

 التحرير الوطنيالقرصنة التي استيدفت الوفد الخارجي لجبية        1956أكتوبر  22

 بداية معركة الجزائر.          1957جانفي   07

 ضد حكومة فرنسا بالجزائر.تمرد المستوطنين            1958ماي     13

 تأسيس الحكومة المؤقتة بالقاىرة برئاسة فرحات عباس.          1958سبتمبر  19

 قنبمة الطيران الفرنسي لساقية سيدي يوسف الحدودية.          1958فيفري  08

 إعالن ديغول عن مشروع قسنطينة  اإلغرائي.         1958أكتوبر   04

 مشروع سمم الشجعان الذي جاء بو ديغول.         1958أكتوبر   23

 قيام الجميورية الخامسة بزعامة شارل ديغول.          1958جوان    01

 مفاوضات موالن بفرنسا بين ج ت الوطني و الوفد الفرنسي.      1960جوان  25-29

 و ضواحييا دعما لموفد المفاوض. مظاىرات بالعاصمة         1960ديسمبر  11

 مصيره.  بتقريراعتراف الجمعية العامة لييئة األمم بحق الشعب الجزائري          1960ديسمبر  19

 فرنسا تفجر أول قنبمة ذرية في رقان بالصحراء الجزائرية.          1960فيفري  13

 .انقالب ضباط الجيش الفرنسي بالجزائر ضد حكومة فرنسا           1961أفريل    21

 مظاىرات المغتربين بباريس و التي قابميا االستعمار بوحشية.           1961وبر أكت 17

 استئناف المفاوضات في قصر لوقران.            1961جويمية  20

 مفاوضات لوسيرن بسويسرا            1961فيفري  20

 لقاء لروس بالحدود السويسرية واستمرار المفاوضات.        1962فيفري 11/19

 مفاوضات ايفيان الثانية.        62مارس 18إلى  07
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 ».يوم النصر » و قف إطالق النار              1962مارس  19

 انعقاد مؤتمر طرابمس.   62جوان  02 /ماي  27

 تنظيم استفتاء تقرير المصير.           1962   /07/ 01

 لجزائر.اعتراف ديغول باستقالل ا             1962جويمية 03

 اإلعالن الرسمي عن استقالل الجزائر.             1962جويمية 05

 انتخاب أعضاء المجمس التأسيسي الجزائري.            1962سبتمبر  20

 قيام الجميورية الجزائرية برئاسة احمد بن بمو.           1962سبتمبر  25

 ة األمم المتحدة.انضمام الجزائر إلى ىيئ            1962أكتوبر  08

 االنقالب الذي قاده بومدين ضد احمد بن بمو " التصحيح الثوري            1965جوان    19

 وفاة الرئيس ىواري بومدين و حل مجمس الثورة.           1978ديسمبر  27

 وصول الشادلي بن جديد إلى الحكم.        1979فيفري  27

 ب ببعض مدن الجزائر. أحداث شغ        1988أكتوبر  05

  في الجزائرصدور الدستور الذي أتى بالتعددية الحزبية          1989فيفري  23

 


