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 ادَّة  لْمَا لَجْنَةُ
 يْره  از ظَنَهْشَ كْتُوْرَةالدُّ  : ةالرَّئ يْسُ

 ادام آبَ لَة إسْحَوْتُفْمَال الْبَ ة إقْامَلَّعَالْ ةُ عَام جَ، يِّب رَعَالْ م  سْق الْ ةُلَوْؤُسْمَ

 ة يَّب رَالعَ ة  غَاللُّف ْي كُل يَّةُ د اع سَ ذ مُاتَسْأُ، يْاد دَغْبَ   الَْمج يْددُبْر عَتُوْكْالدُّ : اْلبَرْنَام جنَسِّقُ مُ

 ادام آبَلَ ة إسْحَوْتُفْمَال الْبَة إقْامَلَّعَالْ  ةُعَام جَ ، لَام يَّة اإلسْ عُلُْوموال

، ات غَاللُّ ةُيَّ لِّ، كُة يَّب رَالعَ ة غَاللُّ  م سْق د ب اع سَاذ مُ تَسْأُ، البَد إقْ مَّحَمُ تُوْركْالدُّ : وتقدیم إ عْدَاد

 .ادام آبَلَإسْ ة ثَيْ د حَالْ ات  غَلُّل  ةُ يَّن طَ وَالْ ةُعَام جَالْ

 ة يَّب رَالعَ ة  غَاللُّف ْي كُل يَّةُ د اع سَ اذ مُتَسْأُ، يْاد دَغْبَ   الَْمج يْددُبْر عَتُوْكْالدُّ

 .ادام آبَلَ ة إسْحَوْتُفْمَال الْبَة إقْامَلَّعَالْ  ةُعَام جَ  ،لَام يَّة اإلسْ عُلُْوموال

 ،اتغَاللُّ ةُيَّلِّ، كُة يَّب رَالعَ ة غَاللُّ  م سْق د ب اع سَاذ مُ تَسْأُد، وْ مُحْر مَ اه طَ   : رَاج عمُ

  .ادام آبَلَإسْ ة ثَيْ د حَالْ ات  غَلُّل  ةُ يَّن طَ وَالْ ةُعَام جَالْ

 ةُيَّلِّ، كُة يَّب رَالعَ ة غَاللُّ  م سْق    يْر ف اض حَف، مُ رَم أشْيْع  نَد مَّحَمُ تُوْركْالدُّ

  .ادام آبَلَإسْ ة ثَيْ د حَالْ ات  غَلُّل  ةُ يَّن طَوَ الْ ةُعَام جَ، الْاتغَاللُّ

 : ............خْرَاُج الْفَينُّاإل 
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تف      ْهِرُس اْلُمْحت  و َي 
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ُة السَّاِبع ةُ  .7  اْلو ْحد 
 تُونُس، الْجَزَائر، الْمَغْر ب
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ُة الثَّاِمن ةُ  .8  اْلو ْحد 
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ُة التَّاِسع ةُ  .9  اْلو ْحد 
 الْمُنَظَّماتُ الْعَرَب يَّةُ 

اجلَام عَةُ ، والدُّوَل  اْلعَرَب يَّة  الْمُصدِّرَة  ل لن ْفْط  ُمنَظَّمَُة َ، وحَاُد الْمَغْر ب  العَرَب يِّاتِّ

 مَْجل سُ التَّعَاوُن ل دُوَل  الْخَل يْج  الْعَرَب يِّ ، والْعَرَب يَّةُ
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 قَدِّمةمُالْ
، لذلك من واجب كل الدِّين  الْإ سْلَام  ولُغَةُ النَّيب العَظ يْم  ولُغَةُ م ر يْالكَ آن قُرْالْ ةُ غَلُ يَ ه  يَّةُ ب رَالعَ غةُاللُّ

إ نَّ النَّاسَ هَُنا يَهْتَمُّوْنَ ب اللُّغَة  ، فَوَف ْيمَا َيتَعَلَُّق ب جُمُْهوْر يَّة  َباك سْتَاَن اإل سْلَام يَّة مسلم أن يتعلمها وحيميها. 

الْقُرْآن  الْكَر يْم  وَاْلحَد يْث  النَّبَو يِّ الشَّر ْيف ، وَب الْإ ضَافَة  إ لَى ويُح بُّوْنَهَا إ لَى َحدٍّ كَب يٍْر ل فَهْم  وَآداب هَا الْعَرَب يَّة  

ذَل كَ فَإ نَّ اللُّغَةَ . ل وْلَةً َعرَب يَّةً وَإ سْلَام يَّةً أُخْرَىدَ 22وَصَلَ التَّحَدُّثُ ب اللُّغَة  اْلعَرَب يَّة  ف يْ حَوَالَيْ ، ذَل كَ

تَت مُّ ك تَاَبةُ وَنَشْرُ الْكُُتب  الْمَْنهَج يَّة  وَغَيْر  الْمَنْهَج يَّة  ، وَ تَْنتَش رُ ف يْ جَم يْع  أَنْحَاء  الْعَالَم  الْإ سْلَام يِّ الْعَرَب يَّةَ بَدَأَتْ

 ل تَدْر يْس هَا وََتعَلُّمَُها. 

الْمَفْتُْوحَة  وَالْك تَابُ الَّذ يْ ف يْ َأيْد يْكُمْ هُوَ س لْس لَةٌ م نَ الْكُُتب  الْمَكْتُوْبَة  م نَ جَام عَة  اْلعَلَّامَة  إ قْبَال 

يِّ وَالدَُّول  الْعَرَب يَّة  وَاْلمُنَظَّمَات  تَعْر يْف  الْوَطَن  الْعَرَب ل مَنْهَج  الْبََكالُور يُّوس ف ي اللُّغَة  اْلَعرَب يَّة ، وَالَّت يْ َتهْد فُ إ لَى 

  .الْعَرَب يَّة 

للُّغَة  الْعَرَب يَّة  دْعُو اهللَ أَن يَّتَقَبَّلَ هَذَا الُْجهْدَ الَّذ يْ تَبْذُلُهُ الْجَام عَةُ الْمَفْتُوْحَةُ ف يْ تَْشج يْع  َوتَعْز يْز  اأَ

 ف ي الْب لَاد . آمني. 
قَيُّْومالْ اءُيَر ض تُوْكْالدُّ اذُ تَسْاألُ      

(ئ يْسُ الْجَام عَة )رَ      
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 كَل مَةُ الْمُنَسِّق
ى َيوْم  الْحَمْدُ ل وَل يِّه  وَالصََّلوُة عََلى نَب يِّه  َوعَلَى آل ه  وَأَصْحَاب ه  أَجْمَع يَْن وََمْن َتب عَهُْم ب إ حْسَاٍن إ لَ

 الدِّيْن . 

 أَمَّا بَعْدُ:

م 1973كَانَ م نْ أَهَمِّ الَْأهْدَاف  وَرَاءَ إ نْشَاء  جَام عَة  الْعَلَّامَة  إ ْقبَال الْمَْفتُوْحَة  إ سْلَام آبَاد عَامَ  

لَازُم  ف ْي وَالتَّهَدَفُ َتوْف يْر  فُرَص  الدِّرَاسَة  ل كُلِّ مَن لَمْ تَسْمَْح لَهُ ظُرُوْفُ الْا قْت صَاد  وَالْوَظ يْفَة  ب التَّفَرُّغ   

هَُو َتوْف يْرُ  الْحُضُوْر  ف ي الْفُصُوْل  الدِّرَاس يَّة  ف ي الْمَدَار س  وَالْجَام عَات . َوو فْقًا ل غَرَض  الَْجام عَة  الْمَفْتُوْحَة  

، وَتَتَّب ُع (Distance Learning)بُعْدٍ مَْنهَجَ التَّْعل يْم  عَنْ عَلَى الثَّقَافَة  وَالْع لْم  ل ْلجَم يْع ، فَالَْجام َعةُ تَعْتَم دُ 

إ لَى الطَّلَبَة  مَعَ التَّْوج يْهَات  اللَّاز مَة ، فََيقُوْمُ الطَّلَبَُة  وَالتَّمَار يْن   الدِّرَاس يَّة  ثَلَاثَةَ أَسَال ْيبٍ، َوم نْهَا إ رْسَالُ اْلكُتُب  

( م نْ ق بَل  اْلجَام عَة ، وَثَان ًيا اْلمُشَارَكَةُ Tutorالطَّلَبَة  الُْمعَيَّن  ) ب تَحْل ْيل  التَّمَار يْن  َتحْتَ إ شْرَاف  مُرْش د 

الْفَصْل ، وأَخ يْرًا يُطَْلبُ م ْنُهمْ الْحُضُوْرُ  حَاضَرَات  ل لْأَسَات ذَة  الْمُتَخَصِّص يْنَ ف يْ الْوَرَشَة  وَسَطَل لْمُ سْت مَاعُاال وَ

 ع يَّة  ل لْجَام عَة  ل ْلا مْت حَان ات  النِّهَائ يَّة .الْمَرَاك ز  الْفَرْ أَحَدَ

 الْإ سْلَام يَّة  ل ُتؤَدِّْي دَوَْرهَا ف يْ سَب يْل  َنشْر  اللُّغَة  الْعَرَب يَّة  عُُلوْم  وَقَدْ أَنْش َئتْ ُكلِّيَّةُ اللُّغَة  الْعَرَب يَّة  وَالْ

ف  بَاك سْتَانَ، وَل تَضَعَ الْمَنَاه جَ الدِّرَاس يَّةَ ل جَم يْع  الْمَرَاح ل  م نَ الْا بْت دَائ يَّة  س هَا ف يْ سَائ ر  أَطَْراوَتَوْط يْد  أُسَ

رَب يَّة  مَُعلِّم ي اللَُّغة  الْعَإ لَى الْجَام ع يَّة  ف يْ ضَوْء  مَا تَوَصَّلَتْ إ لَيْه  الدِّرَاسَاتُ الْحَد يْثَةُ، كَمَا أَنَّهَا تَقُوْمُ ب تَدْر يْب  

 ف ي الْمَدَار س  وَالْكُلِّيَّات  َحسََب الْمَنَاه ج  الْحَد يْثَة . 
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(، وَهَذَا BS Arabicوَاْلْجَام عَةُ الْمَفْتُْوحَةُ تُقَدُِّم الْآنَ َبرْنَام جَ الْبَكَالُوْر يُّوْس ف يْ اللُّغَة  الَْعر ب يَّة  )

" وُض عَ  ل مَرْحَلَة  اْلبَكَالُوْر يُّْوسْ ف ي اللُّغَة  اْلعَرَب يَّة  وَآدَاب هَا، َوالَّذ يْ قَامَ الَْعرَب يِّالْك تَابُ الْمُعَنْوَُن بـــ "الْوََطنُ 

ام َعة  الْوَطَن يَّة  غَاتٍ، ب اْلجَب إ عْدَاد ه  الدُّكْتُورْ مُحَمَّد إ قْبَال، الْاُسْتَاذُ الْمُسَاع دُ ف يْ ق سْم  اللَُّغة  الْعَرَب يَّة ، كُلِّيَّة  اللُّ

 فََجزَاهُ اهللُ َأحْسََن الْجَزَاء . ل لُّغَات  الْحَد يْثَة  إ سَْلام آبَاد، 

َمسْؤُوْلَة  ب  ف ي الْحَق يْقَة  أَنَّ كُلَّ هَذ ه  الْمُحَاوَلَات  الْمُثْم رَة  لَا تَت مُّ إ لَّا ب الرِّعَايَة  الْمُبَاش رَة  م نْ جَان  

وَرَئ يْس  الْجَام َعة  فَض يْلَة  الْأُسْتَاذ  الدُّكْتُوْر ض يَاء  الْقَيُّوْم، فَهُمَا َيجْد رَان  ب ُكلِّ الشُّكْر  عَرَب يِّ، الق سْم  الْ

 وَالْا مْت نَان . 

 غْدَاد يْ بَ الدُّكْتُوْر عَبْدُ الَْمج يْد 

 مَُنسِّقُ الْبَرْنَام ج  /أُسْتَاذ ُمسَاع د
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 يْ دِ قْ ت   
َومَنْ َتب عَهُمْ ب إ حْسَاٍن  ،الْكَر يْم ، َوعَلَى آل ه  وَصَحْب ه  أَجْمَع يْنَ ه لَى رَسُوْل ُنسَلِّمُ عَ نُصَلِّي وَونَحْمَدُهُ 

 . إ لَى يَْوم  الدِّيْن 

يْه  ا ف  دَّمْنَف ي اللَُّغة  الْعَرَب يَّة  وَآدَاب هَا، وَقَ سْل مَنْهَج  الْبَكَاُلوْر يُو" مْ ك تَابَ "الْوَطَن  الْعََرب يِّكُامَأَمَ دِّمُنُقَ

ات اليت فَللُمواصَ اقًقِّ، مُحَاصافيً ا، دقيقًوالْمُنَظَّمَات  الْعَرَب يَّة ل ْلوَطَن  الْعَرَب يِّ وَالدُّوَل  الْعَرَب يَّة   التَّعْر يْفَ 

 . ك َتاب ا الْذَهَوُض عتْ ل  

 ذا الكتاب: داف  هَح  أهْضَأوْ وم نْ

طُّلَّاب ف ْي مَرَْحلَة  اْلبَكَالُور يُّوْسْ ف ْي اللُّغَة  اْلعَرَب يَّة  وآدَاب َها وَمَا ُيعَاد ُلهَا م ْن أَنْوَاع  ج عًا لل مَرْنْ يَّكُوَْن أَ -1 

ف يْ َمنْهَج  َهيْئَة  التَّعْل يْم  الْعَال يْ ب إ سْلَاَم  رِّرَتْالتَّعْل يْم  وَالدِّرَاسَة  حََسَب الْمُْحتَوَيَات  وَالْمَوْضُوْعَات  الَّت ْي قُ

 تَذَكُّر  مْ َعلَى َيعْن ْيه َأنْ يَّج دُوْا م نْهُ بَعْدَ الْا نْت َهاء  م نْ د رَاسَة  هَذَا الْك تَاب  مَا ، وَآبَاد بَاك سَْتان ل هَذ ه  الْمَرْحَلَة 

ر فَة  مَا كَاَن م َن الْوَاج ب  َمعْ، وَفْر يْق يَّاوَمَوَاق ع هَا اْلجُغْرَاف يَّة  ف ي آسَيا واإل م يَّة الرَّسْ أسْمَاء  الْب لَاد  الْعَرَب يَّة 

 .عَلَيْه ْم ف يْ هَذ ه  الْمَرْحَلَة 

عُضْو يَّات هَا ومَعْر فَة  املََساحَات  لكُلٍّ من الب لَاد العرب يَّة يْ ف  ب ه  ا ْستَع ْينُوْس يْنَ أَنْ يَّار دَّلل ْرج عًا مَنْ يَُّكوْنَ أَ -2

 يف املُنظَّمَات  اإلقْل يْم يَّة  والدُّوَل يَّة . 

 . ل إ عْدَاد ه  َعلَى بَص يْرَةٍ ل إ يْصَال  الْغََرض  وَعٍْي وَيْ يَتَّج ُه ف قَسَمَات  الْلَْملَام ح  وََمنْهجٌ مُتَمَيِّزُ ا لَهُوَ -3
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يْدُ ف ي ُالَّذ يْ، وَالعَرَب يَّة  لْدَان  أهَمِّيَة  البُالَّت يْ تُرَكِّزُ َعَلى وْهَر يََّة الْأَسَاس يَّةَ ْعلُوْمَات  الْجَ ْد أَحَاَط الْمَقَ -4

  ضبْطًا جيِّدًا.  ضْب طَ هذ ه  الْمَعْلُوماتيَّالدَّار سَ عَلَى أَنْ 

التَّعْر ْيف  للَْوطَن  ، بَدْءًا م نَ لْوَطَن  الْعَرَب يِّكَائ ز لُتعَدُّ رَ الَّت يْ وَّليَّة الْك تَابَ ب الَْمعَار فَ الْأَا ذَمَّ هَتَا اهْل ذَ -5

يق ضامَرة والْجْامَلوْق ع واملَسَاحَة  والتَّضَار يْس  واملُنَاخ  والسُّكَّان والتَّوزُّع  السُّكَّان ي  واهل م َن العَرَب يِّ، 

ريف عْبية بالتَّرَالد العَالب   م نْهَا إ لَى رَّجَتَدَوَين. عدْ ة والتَّيعيَّب ر الطَّصاد مَة والْريَّ شَل البَ وام ية والعَ واملمَرَّات املائ 

ني سط لَف راق ووالع وريَا رين والسُّحْان والبَمَ ر وعُطَويت وقَ ارات والكُن واإلمَ مَة واليَوديَّعُ ل للسُّام الشَّ

 رُزْوتي وجُيبُال وجَومَ يتانيا والصُّور ودان ومُيا والسُّيب  ر ول زائ صر واملَغْر ب وتونس واجلَن وم ردُنان واألُبْولُ

كم احلُ ةَمَ ظ يس وأنْار ضَات والتَّياسيَّات والسِّاديَّصَت واالقْ يْخَار والتَّ جُغْرَاف يَّةَذاكرًا الْمَواق ع الْ ر،مُالقُ

فَصَّل للمُنَظَّمَات  مُالْ ريف  التَّعُْثمَّ انْتَقَلَ  إ لَى  هلا. ات احَ يَوالسِّ  ن  وْنُوالفُ ات ارَضَحَلْوا قافاتجارة والثَّوالتِّ

 يِّب رَالعَ ب ر الْمَغْ اد حَواتِّ  ة يَّب رَالعَ ل يْج  اخلَ ل وَدُ ن ل عاوُالتَّ  س ل جْومَ  ة يَّب رَل العَوَة الدُّ عَام جَ نْم اإلقليميَّة  رب يَّة  العَ

 تااصَصَداف واالخت  واألهْ احاتسَواْلمَ رًا املَقَرَّاتاك ذَ ،ط فْللنِّ ة رَدِّ صَة الْمُرَب يَّل العَوَ مة الدُّنظَّومُ

السَّريعة انْتَهَى إ لَى الْإ لْمَام  بالْمُراجَعة و ،ات هلاياسيَّ ان والسِّكَّات والسُّصاديَّت واالق ات  دارَواإلَ ق  يْاث وَمَوالْ

 .يِّب رَعَالْ  طَن  وَالْ ن  والْمَعْلُومات العامَّة عَ

، وََما َتنْدَر ُج اَوتُوَضِّحُ مَادَّتَه انَاو يْنٌ جُزْئ يَّةٌ تُفَصِّلُهَ عَ  ةٍدَحْوَ  كُلِّ عَ ل تُوْضَاقْتَضَى تَْنظ يْمُ الْعَْرض  أَْن وَ -6

  تَحْتَهُ م نْ تَفْص يْلَاتٍ. 
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َمعًا(  ةٍديَّرْوأُ تَرجَمَةٍ )إجنل يْز يَّةٍا اشْتَمَلَ عَلَيْه  م نْ مُكَمِّلةً ل صُلْب ه ب مَ قَدْ جَاءَتْ هَوَام شُ الْك َتاب  وَ -7

 .ل لْمُفْرَدَات  الْعَرَب يَّة  وَالْمُصْطََلحَات  الْإ جْمَال يَّة ، وَإ عْرَاب  مَا تَقَْتض يْ الضُّرُوْرَةُ إ عْرَابَهُ

 .؟اب تَك ا الْ ذَهَ نْم   حصَّلُتَ يَا سَاذَيَْعر فَ مَ، ل كَيْ ةايَدَي الب ف  تاب  الك  افُدَأهْ تْ اءَجَ وَف ي الْك تَاب   -8

 . هُأُرَقْيَا الَّذ يْ سَ يَعْر فَ مَ، ل كَيْ ةٍ حْدَلِّ وَكُ ة ايَدَيف ب  الوَْحدة  الْمُفَصَّلة  افُ دَأهْ تْاءَكَمَا جَوَ -9

ف يْ ن هَايَة  كُلِّ اج ع اد ر والْمَرَوالْمَصَ َة والتَّدر يْبَاتشَاقَنَ مُةَ والْاصَلَواخلُ  التَّْوض يْحُ اءَجَ الْك تَاب  ف يوَ -10

  ز يْد.مَالْ ة  ادَفَت ليَّة السْاط ن األَصْى الْمَوَلَويتعرَّفَ عَ  ع لْم يَّةَ الْيُمَار سَ الدَّار سَ َمعَار فَهُ ، ل كَْي وَحْدَةٍ

  يْد  صَفْحَات َها.، مَعْ َتحْد ضُْوَعات وْلْمَا وضِّحُيُيف الب دَايَة ،  يات لْمُحْتَوَ ا سُر هْفَ ل ْلك تَاب  وَ -11

يُوضِّحُ الْمَْوضُوْعَات   ،لْمَوْضُوعات  املُفَصَّلُ  يْف بداية كُلِّ وَحْدَة ل لْك تَاب  فَْهر سُ اكَمَا يُوجَُد وَ -12

رْعٍَة سُّالب حَْيثُ يَسَْتط يْعُ الدَّار سُ أَنْ يَّضَعَ يَدَهُ ف يْ  ،كُلٍّ مِّْنهَا، مَعْ َتحْد ْيد  مَوَاط ن هَا وصَفْحَات َهال جُزْئ يَّات  الْوَ

 عَلَى اْلحَق يْقَة  الَّت يْ يُر يُْد أَنْ يَّص لَ إلَيْهَا.

 الدُّكْتُوْر مُحَمَّد إ ْقبَال

 ، كُل يَّة  للُّغَة  العَرَب يَّة أُسْتَاذ مُسَاع دُ ف يْ ق سْم  ا

 الْجَام عَةُ الْوَطَن يَّةُ ل لُّغَات  الْحَد يْثَة  إ سْلَام آبَاد، اللُّغَات 

 الدُّكْتُوْر عَبْدُ الَْمج يْد َبغْدَاد يْ 

مُسَاع د ف يْ كُل يَّة  اللُّغَة  الْعَرب يَة  والْعُلُوْم  أُسْتَاذ

 الْعَلَّامَة  إ قْبَال الْمَفْتُوْحَةُ إ سْلَام آبادالْإ سْلَام يَّة ، جَام عَةُ 
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 الْوَطَن  الْعَرَب يِّهْدَافُ ك تَاب  أَ
الدَّار س يْنَ ف ْي مَرْحَلَة  اْلَبكَالُوْر يُّوْس، وََما ُيعَاد لَُها م ْن أَنْوَاع  التَّعْل يْم   ىمَعْر فَةُ مَا كَانَ م نَ الْوَاج ب  عَلَ. 1

َب الْمُحْتََويَات  وَالْمَوْضُوْعَات  الَّت ْي قُرِّرَتْ ف ْي مَنْهَج  هَيْئَة  التَّعْل يْم  الْعَال ْي ب إ سْلَامَ آَباد وَالدِّرَاسَة  حَسْ

 ل هَذ ه  الْمَرْحَلَة .  بَاك سْتَان

من التَّعْر يْف  وَامَلوْق ع واملَسَاحَة  ، بَدْءًا لَْوطَن  اْلعَرَب يِّالْمَعَار فَ الَْأوَّليَّة  الَّت ْي تُعَدُّ رَكَائ ز لالتَّعَرُّفُ على  -2

ام ل البَشَريَّة ة والَعوَائ يَّمَمَرَّات الْمَايق والْوالْمَضَة والتَّضَار يْس  وامُلنَاخ  والسُّكَّان والتَّوزُّع  السُّكَّان ي  واهل جْرَ

 لُه.  عْد يْن يَّة والتَّع اد ر الطَّب يْ والْمَصَ

 يْخ والتَّار  ة  يَّاف رَغْجُاق ع الْ التَّعْريف الشَّام ل والْمَوَ نَم  ة يَّعَرَب الْ لْدَان لَّقُ ب البُ عَْعلُومات الَّت يْ تتَ إ حَاطَةُ الْمَ -3

 ن ات  والفُنُوْارَضَحَات والْة والثَّقافَارَوالتِّجَ م ة احلُكْظ مَوأنْ يْس ار يَّات والتَّضَيَاس والسِّ  اديَّات صَت واالقْ

 .  لَهَاات والسِّياحَ 

ات قَرَّات واْلمَسَاحَمَم ن الْقْل يم يَّة  َعرب يَّة  اإل َنظَّمات الْمَُعلَّقُ بالْتَتَ يْت اجلَْوَهر يَّة  الَّالْا هْت َماُم ب الْمَعَار فَ  -4

 ات يَّاد صَت  اقْ يْ ف   هَاوالسُّكَّان والسِّياسيَّات هلا، ودَوْر  ات ارَواإلدَ اث يْق  وَمَوالْ  ات  اصَت صَاخْوالْ اف  واألهْدَ

  . نْهَاعَ  اع  فَوالدِّ اء ضَاألعْ

مَُلخَّصَة يف  ةًمُوَضَّحَواملُْصطََلحَات  مُتَرْجَمةً باإلجن ل يز يَة واألُْرد يَّة  ف ي اهلوام ش، و املَعُْلومات ضُ تَعَرُّ -5

 هناية  كُلِّ َوحْدَةٍ. 

 هَا عَْن طَر يْق ه.تذَكُّرُ، وُنطْقُهَا َيسْهُلَل كَْي  الْاهْت مَاُم ب إ عْرَاب الْمَعَار ف  وَتشْك ْيل ه ا -6
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   َعاُرفُ الت َّ 
 َيلِيْ: حَْسَبمَا رَافِيَّةِ الْوَطَِن الْعَرَبِيِّ غْسَنَتَحَدَّثُ فِْي هَذِِه الْوَحْدَِة َعنِ جُ 

الْجُِيوْل وْجِيَّة  والتَّضَاِريْسُ والْمُنَاخ  اْلوَطَنِ اْلعَرَبِيِّ وَالَْموْقِعُ وَالْمَسَاحَة ، والْبِْنيَة   تَعْرِِيفُ -1

 .لَهُ

  السُّكَّاُن والتَّوَزُُّع السُّكَّانِيْ والْهِجْرَةُ وَالْمَضَائِقُ وَالْمَمَرَّاتُ الْمَائِيَّة  فِي الْوَطَِن الْعَرَبِيِّ. -2

 لِلْوََطنِ الْعَرَبِيِّ. دِيْنُ صَادِرُ الطَِّبيْعِيَّة  والتَّعْالْعَوَامِل  الطَِّبيْعِيَّة  وَالْعَوَامِلَ الْبَشَرِيَّةَ، وَالْمَ -3

 

 ْهَدافُ اْْلَ 

 لطَّالِِب أَنْ: يُمكُِن لِبَعْدَ دِرَاسَةِ هَذِهِ الَْوحْدَةِ وَاِسِْتْيعَابِهَا 

 يَعْرِفَ َتعْرِِيفَ الْوََطنِ الْعَرَبِيِّ وََموْقِعَهُ وََمسَاَحتَهُ. -1

 الِْجيُوْل ْوجِيَّةَ والتَّضَارِيْسَ والْمُنَاخَ.يَعْرِفَ الِْبنْيَةَ  -2

 يَعْرِفَ السُّكَّانَ والتَّوَزُّعَ السُّكَّاِنيْ فِي الَْوطَنِ اْلعَرَبِيِّ.  -3

 يُدْرِكَ الْهِجْرَةَ وَالْمَضَائَِق وَالْمَمَرَّات الْمَائِيَّةَ.  -4

 يَعْلََم الْعَوَامَِل الطَِّبيْعِيََّة وَالْعَوَامِلَ الْبَشَرِيَّةَ.  -5

 .دِيْنيَعْرِفَ الْمَصَادِرَ الطَّبِْيعِيَّةَ والتَّعْ  -6
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 اْلَعَرِب   ُجْغَراِفيَُّة اْلَوَطنِ  -1

َمنْطِقَةٍ  يٌّ ُيطْلَقُ َعلَىالْعَرَبِيُّ هُوَ مُصَْطلَحٌ سِيَاسِوِ الْعَالَمُ أَالْوَطَنُ الْعَرَبِيُّ أَوِ الْوََطنُ الْعَرَبِيُّ اْلكَبِيْرُ 

 . ثَقَافَةٍ مُشْتَرَكَةٍيْخٍ وَل غَةٍ وَ َتارِ جُغْرَافِيَّةٍ ذَاتِ

  َواْلَمَساَحةُ اْلَمْوِقُع  -2
غَرْبًا إِلَى بَحْرِ الْعَرَبِ وَالْخَِليْجِ اْلعَرَبِيِّ شَرْقًا، شَامِلًا ِمنَ الْمُِحيْطِ الْأَطَْلسِيْ  مْتَدُّ الْوَطَنُ الْعَرَبِيُّ يَ

، ا وَشَرْقِهَا جُغْرَافِيًّاالَِّتيْ تَنْضَوِْي فِْي جَامِعَِة الدُّوَِل الْعَرَبِيَِّة فِْي غَرْبِ آسِيَا وَشُمَاِل إِفْرِيْقِيَّ الدُّوَلِ جَمِيْعَ 

احْتَلَّتْ أَوْ أَصْبََحتْ ضِمْنَ بُلْدَانٍ مَُجاوِرَةٍ مِثْلِ إِقِْليْمِ الْأَحْوَازِ )عَرْبِسْتَان( الْأَرَاضِيْ  الْوََطنُ الْعَرَبِيُّ يَض مُّ 

ا فَرَنْسَا لِوَاِء إِسْكَنْدَرُوْنَ وَالْاَقَاِلْيمِ السُّوْرِيَِّة الشُّمَالِيَِّة الَّتِْي سَلَّمَْتهَم، و1925َالَّذِيْ احْتَلَّتْهُ إِيْرَاٌن عَامَ 

( وَالْجُزُرِ 1سْتِعْمَارِ الْإِسَْبانِيِّاِالْإِلَى ت رْكِيَا، وجُزْرِ الْكِنَارِيِّ وَسَبْتَةَ وََملِيْلَةَ وَصَخْرَةِ الْحَِسيْمَةِ ))تَْحتَ 

نْ إِيْرَانَ. كَمَا يُطَاِلبُ الصُّوَْمال  ِبإِقْلِيِْم مِ  2الْإِمَارَاتِيَّةِ )طَْنبُ الْكَبْرَى وَطَْنبُ الصُّغْرَى وَأَبُوْ مُوْسَى( الُْمحَْتلَّةِ

 َأثْيُوِْبيَّا. أ وْغَاِديْنَ الَّذِْي تَْحتَلُّهُ 

يْطَرَةِ الدَّوْلَةِ الْاَرَاضِيَ الَِّتيْ كَانَتْ َتحَْت سَمَّا  د  حَلَى ت شْبِهُ إِغْرَافِيَّة  الْوَطَِن الْعَرَبِيِّ الْيَْومَ جُ

 ْستَانَ َومَنَاطِِق جُُنوْبِ شَرْقِ الْاَنَاض وْلِ. بِاِسِْتثْنَاِء الْأَنْدَل سِ وَإِيْرَاَن وَأَفْغَانِ الْا مَوِيَّةِ

                                                           

ت، (Spanish colonialism): االستعمار اإلسبانوي - 1

ت

 
 

، اسرماج

ت

 
ا۔مئی اق، اسرماج، ونآب اداپسہونی اامعتسری

 

   رکب

 ۔وبقمہض، (Occupied): احملتلة - 2
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ةِ إِفْرِيْقِيَّا مَالِيَّ مِْن قَارَّيَْشغَل  اْلجُزْءَ الشَّحَْيثُ ِإفْرِيْقِيَّا وَآسْيَا،  3الَْوطَُن الْعَرَبِيُّ َبيَْن قَارَتَيْ مْتَدُّ يَ

، بَيْنَمَا يَْشغَل  ِقسْمُهُ الْآسِيِْويُّ الْجُزْءَ 5الْمُتََوسِّطِ وَالْمُحِيْطِ الْأَطَْلسِيْ وَالْهِْندِيِّالْأَبْيَضِ عََلى الْبَحْرِ  4الْمُطِلَّ

 الْجُنُوْبِيَّ الْغَرْبِيَّ ِمنَ الْقَارَّةِ. 

الْقَوْمَِياتِ الْأ خْرَى  لْخَارِجِيَّة  مِْنهَا الَِّتيْ تَفْصِل هُ عَنِوَاءٌ االْحُدُوْدُ السِّيَاسِيَّة  فِي الْوََطنِ اْلعَرَبِيِّ سَ

يَ صَِناعَة  دَُولِ هِالدَّاِخلِيَّة  فِيْمَا َبيْنَ أَْقطَارِهِ،  (، أَوِ)مِثْل  ت رْكِيَا وَإِيْرَانَ وَإِفْرِيْقِيَّا ُجنُوْبِ الصَّحْرَاء

صَالِحِ الْمَحَلِّيَّةِ أَِو غْرَاضٍ َخارِِجيَّةٍ أَكْثَرَ مِنْ مُرَاَعاةِ الْمَأَ ، جَاءَ تَْخطِيْط هَا لِخِدْمَةِ اِسْتِعْمَارِيَّةٍ أ وْرُوْبِيَّةٍ

 الْوَقَائِعِ عََلى الْأَرِْض. 

الَْبحْرِيَّةِ، وَكَثِيْرًا مَّا لَا ض ْوحًا ِمْن حُُدوْدِِه ْلوَطَِن الْعَرَبِيِّ أَقَلُّ وُبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ، الْحُدُْوُد الْبَرِّيَّة  لِ

. فِي الَْمشْرِقِ الْعَرَبِيِّ، يَِسيْرُ خَطُّ الْحُدُْوِد السُّوْرِيَِّة 6يَتَّفِقُ الْخَطُّ السِّيَاسِيُّ مَعَ الْأَْوضَاعِ الْأَنْث وْل ْوجِيَّةِ 

الْخَطَّ وَالْمُدُنَ الْوَاقِعَةَ عَلَيِْه وَإِلَى الشمَالِ ِمنْهُ  الْمُوْصِلِ، تَارِكًا-7التُّرْكِيَّةِ مَعْ خَطِّ سِكََّةِ حَدِيِْد حَلَب

أَْن َتنْتَهَِي سُوْرَا بِنَِهايَِة ِجبَاِل ط وْرُوْسْ َوهَضْبَِة َبيْنََما كَاَن مَِن الطَّبِْيعِيِّ  ،دَاخَِل الْأَرَاضِيَّ التُّرْكِيَّةِ

                                                           

ر امظع، یکشخ۔ (،The continent) القارة: - 3   ب 

4

 اسےنم رظن آےن واال۔ ، (Overlooking) عَلَى: املطِل  - 

ترحب دنہ۔  ،(Indian Ocean): الْمُِحيْط  الِْهْنِديُّ. رحب االٹکٹن، (Atlantic Ocean): احمليط األطلسي - 5

این احالت۔، (The anthropological conditions(: األوضاع األنثولوجية - 6

 

  ان

 ۔ نئبلح رولیے ال، ( TrackAleppo): خط سكة حديد حلب - 7
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هَذَا التَّغَيُّرُ تَرَكَ الْأَقَالِيْمَ السُّوْرِيَّةَ الشَُّمالِيَّةَ )ِمنْ مُرْسِيْن َوأَضْنَةٍ ، وَ 9، َحسََب مُعَاهَدَةِ َسْيفَر8الْأَنَاض وْلِ

لْغَالِِبيَّةِ الْعَرَبِيَّةِ غَرْبًا إِلَى جَِزيْرَةِ اِبْنِ عُمَرَ شَرْقًا(. إِضَافَةً إِلَى ذَلِكَ، اقَْتطََعتْ َفرَنْسَا لِوَاءَ إِسْكَنْدَرُوْنَ ذَا ا

 . م1939 ةٍ ِلتَمْنَحَُه لِت رْكِيَّا َعامَ نْ سُوْرِيَمِ

ْن مِ 72.45%نْهَا فِْي إِفْرِيْقِيَّا ِبنِسْبَِة مِ  10دَوْلًَة عَرَبِيَّةً،  22وَالْوَطَُن الْعَرَبِيُّ َيشْتَمِل  َعلَى 

مَِن الشَّْرقِ إِلَى  10ِ  امْتِدَادِه ْبل غ  أَقْصَىيَ. ْن مَسَاحَتِهِمِ 27.55%ْي آسْيَا ِبنِسَْبةِ فِ 12مَسَاَحتِهِ وَ

 كلم.  4000مَِن الشَمالِ إِلَى الْجُنُوِْب كلم، وَ 6000الْغَرْبِ 

يْ آسْيَا مْتَدُّ أَرَاضِيْهِ فِتَرُوْبَّا، وَ يَقَعُ الْوَطَنُ الْعَرَبِيُّ وَسْطَ قَاراَتِ الْعَالَمِ الْقَدِيْمِ آسَْيا وَإِفْرِيْقِيَّا وَأ وْ 

الْوَطَنُ الْعَرَبِيُّ َعلَى الْبَحْرِ الْاَحْمَرِ وَالْبَحْرِ الْاَبَْيضِ اْلمُتَوَسِّطِ  يُطِلُّ ل  َبيْنَهُمَا الَْبحْرُ الَْاحْمَرُ، وَ قِيَّا َويَفْصِوَإِفْرِيْ

أَطَْلسِيْ غَرْبًا وَالْمُِحْيط  الْهِنْدِيُّ  هُمَا الُْمحِيْط  الُْمحِْيطَيْنِلَى يُِطلُّ عَ وَالْخَلِيِْج الْعَرَبِيِّ وَالَْبحْرِ الْعَرَبِيِّ، وَ

َيُة اْْلِيُ ْوُلْوِجيَّةُ ا. 3شَرْقًا.   11ْلِبن ْ

)مَا قَبْلَ  13الْجُزْءُ الْأَكْبَُر مِْن أَرَاِضي الْوََطِن الْعَرَبِيِّ إِلَى صُخ ْورِ الْزَّمَِن الْأَرْكِيْ 12يَنْتَمِيْ 

                                                           

اوطایل، (The Anatolian Plateau) هَضْبَةِ الْأَنَاض وْلِ: - 8
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صُخ وْرُهَا نَارِيَةٌ فِي الْجُزْءِ اآلسِيِْويْ مِنَ  14الصُّخ وْرُ فِيْ شَكْلِ ك تْلَةٍ صَلِبَةٍ قَدِيْمَةٍ مْتَدُ هَذِهِ تَالْك مْبَرِيِّ(. 

الْعَرَبِيِّ وَأَيْضًا فِي الشِّقِّ الْإِفْرِيْقِيِّ مَِن الْوََطِن ، وَِبلَاِد الشَّامِ( 15الْوَطَنِ اْلعَرَبِيِّ )يْف شِبِْه الْجَزِيْرَِة الْعَرَبِيَّةِ 

 وَهَِي اْلأَجْزَاءُ ، وَالْأَجْزَاءِ الشُّمَالِيَّةِ مِْن مِصْرَ وَلِْيبِيَا،16 ٍس فِي الْمَغْرِبِ الْعَرَبِيِّعَدَا مَْنطِقَةِ ِجبَاِل أَطْلَ

تَتَكَوَّنُ هَذِهِ الْك تْلَة   سِّطِ الْحَالِيْ.الَّذِيْ كَانَ أَكْثَرَ اِتِّسَاعًا مِنَ الَْبحْرِ الْمُتَوَ 17الَّتِيْ كَانَ يُغْمُِرهَا َبحْرُ َتيْشْ 

 ِمثْلِ الْغَرَانِْيتِ وَالنِّيِْس وَالشِّْستِ وَالَْكوَارْتْزِْيتِ.  18مِنَ الصُخ وْرِ اْلبِلُّوْرِيَِّة النَّارِيَِّة واْلمُتَحَوَّلَةِ

رْبِ شِبِْه الْجَزِيْرَةِ الْعَرَِبيَّةِ وَفِْي مُرْتَفََعاتِ ظْهَُر أَجْزَاءٌ مِْن هَذِهِ الصُّخ وِْر عَارِيََة السَّطِْح فِْي غَتَ

مَِن الشَّرْقِ إِلَى  مْتَد  فِيْ ك ل  مِنْ مِصْرَ وَالسُّوْدَانِ، وَفِيْ شِمَاِل الصُّوْمَالِ َعلَى َهيْئَةِ نِطَاقٍ مُ الْبَحْرِ الْأَحْمَرِ 

وَفِْي شِمَالِ ، 19يْلِيْ فِيْ شَكْلِ ِتلَالٍ ُمنْعَزَلَةٍ ِمنَ الْجَرَاتِْيتِ وَالدِّيُوْرِْيتِ الْغَرْبِ، وَفِيْمَا بَْينَ نَهْرَيْ ُجوْبَا َوشَبِ

فِيْ جُنُوِْب غَرِْب  20ةِ اطِيَّشَرْقِ أَرِيْتِرِيَا، وَفِْي مَنْطِقٍَة ت قَسِّمُ الْمِيَاَه بَيَْن النِّيِْل وَجُْمهُوْرِيَِّة الْك وْنْغ ْو الدَّيْمُوْقَرَ

َأجَْزاءِ جِبَاِل  السُّوْدَانِ، وَِفيْ َجبَلِ الْعَْويِنَاتِ ِفيْ مُثَلَّثِ اْلحُدُوْدِ َبيْنَ مِصْرَ وَالسُّوْدَانِ وَلِيْبَِيا، وَفِْي بَعْضِ

                                                           

تا ، (An old solid block) :ك تْلَةٍ صَلِبَةٍ قَدِيْمَةٍ - 14 ا وھٹس البک ی 
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عَلَى  21عِنَايَةٍ، كَمَا عَِملَتْ التَّعِْريَة  النَّهِْرَية تَبِْستِيْ جُنُوْبِ لِيِْبيَا، وَفِيْ ك ْتلَةِ الْأَحْجَارِ جُنُوْبِ الْجَزَائِرِ وَق رْبِ 

خ وْرُ فِْي هَْضبَةِ الْمِيْزِْيتَا الْمَرَاكِشِيَّةِ فِْي وَادِْي أ مِّ الرَّبِيِْع فِي الْمَغْرِبِ، وَلَِكنْ تَخْتَفِْي هَذِهِ الصُّظ هُوْرِهَا 

 .22حَْيثُ ت مَثِّل  الْأَسَاسَ لِلصُّخ وْرِ الرَّسُوْبِيَّةِالْبَلْوَرِيَّة  تَْحتَ الصُّخ وْرِ الْأَحَْدثِ، 

خِلَاَل تَاِريْخِهَا  23تَعَرَّضَتْ هَذِهِ الْك تْلَة  شَدِيْدَُة الصَّلَابَة  لِحَرَكَاتِ الْقِشْرَةِ الْأَرْضِيَّةِ الرَّأْسِيَّةِ

يْ ِملْيُوْن سَنَةٍ، اَمَّا اْلحَرَكَاتُ الْجَانِبِيَّة  فَقَْد كَانَ تَْأثِيْرَُها ضَعِْيٌف الْجِيُوْل وِْجيُّ الطَِّويْل  الْمُمْتَّدُ لِأَْكثَرَ مِْن أَلْفَ

َحال  ِفيْ جِبَالِ عَلَى هَذِهِ الْك ْتلَةِ، وَلَِكنَّهَا أَدَّْت إِلَى الْتِوَاءِ الطَّبَقَاتِ الرَّسُوْبِيَّةِ فِي الْأَطْرَافِ، كَمَا ُهوَ الْ

ِجبَاِل ل بْنَان وَاْلجَبَلِ الَْأخْضَرِ فِيْ عُمَّان، كَمَا ت ْوجَدُ بَْعضُ الْك تَِل الْقَدِيْمَةِ فِْي ِد الْمَغْرِبِ وَأَطْلَس فِيْ ِبلَا

فِْي  مُرْتَفِعَةِاءِ الْدَاخِلِ الْك تْلَِة الصَّلِبَةِ تَعُْودُ إِلَى حَرَكَاتِ الْتِوَاءٍ حََدثَْت فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ، ِمثْل  َبعْضِ الَْأجْزَ

لِلْوََطنِ اْلعَرَبِيِّ فِْي شِقَّهِ شِبْهِ الْجَزِيْرَِة الْعَرَبِيَّةِ وَمُرْتَفَعَاِت الصَّحْرَاءِ الْك بْرَى الْإِفْرِيْقِيَّةِ عََلى الْحَدِّ الْجُُنوْبِيِّ 

ر فِيْ غَرْبِ السُّوْدَانِ، وَقَْد َحوَّلَتَْها َعوَامِل  الْإِفْرِيْقِيِّ، وَمِْن هَذِهِ الْمُرْتَفَعَاِت مُْعظَمُ جِبَاِل تَبِْستِْي وَدَارْفَوْ

 التَّعْرِيَةِ إِلَى هِضَابٍ.

 

 

 

                                                           

  درب اےئ اٹکؤ.، (River erosion) :التعرية النهرية - 21

 ٹھچلت رھتپ(،Sedimentary rocks): الصخور الرسوبية - 22

 .رکلٹس رحںیتک یومعد، (Vertical crustal movements): حركات القشرة األرضية الرأسية - 23
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 24التََّضارِْيُس َواْلُمَناخُ  -4
تَتَمَثَّل  ِفي الصَّحْرَاءِ الْإِفْرِيْقِيَِّة الْك بْرَى وَصَحْرَاءِ ، 25ت شَكِّل  الْهِضَاُب أَكْثََر التَّضَارِْيسِ انْتَِشارًا

مَِن الَْمسَاحَِة الْك لِّيَّةِ، َوهَِي إِمَّا سَاحِلِيٌَّة  %6لَا ت مَثِّل  سِوَى  26زِيْرَةِ الْعَرَبِيَّةِ، بَيْنَمَا السُّهُوْل  الْجَ

التَّلِّْي الْأَْطلَِس ِسلِْسلَتَيِ فِيْ ِنطَاقٍ ضَيِّقٍ مِثْلِ  مْتَدُّ تَأَمَّا السَّلَاسِل  الْجََبلِيَّة  فَهَِي ، 27أَوْفَيْضِيَّةٌ

  الْجَزَائِرِ. جَِبالِ الْهَقَاِر بِ وَمِثْلِ  28وَالصَّحْرَاوِيِّ

 حَْيثُ يُمْكُِن تَمِْييْزُ الْأَقَالِيِْم التَّالِيَةِ:  29يَتَأَثَُّر الْمُنَاخ  بِالْمَوْقِعِ الْفَكِّيْ 

 مَسَاحَِة َمسَاحَةِ اْلإِجْمَالِيَّةِ، َويَشْمَل  جُلَّ مِنَ الْ% 80يَحَْتلُّ نِسْبَةَ  اْلُمَناُخ الصَّْحَراِوي : -1

ى الصَّحْرَاِء الْك بْرَى َومِصْرَ، وَشُمَاِل السُّوْدَاِن بِالْإِضَافَةِ إِلَ شِبْهِ الْجَزِيْرَةِ الْعَرَبِيَِّة وَمُْعظَمَ َمَناطِقِ الْعِرَاقِ

 بِ الْعَرَبِيِّ. الَّتِيْ ت غَطِّْي مُْعظَمَ َمسَاحَِة الْمَْغرِ

ِطي  ا -2 يَُسوْدُ السَّوَاحَِل الْمُطِلََّة وَالْمَنَاِطقَ الْقَرِيْبَةَ مَِن الْبَحْرِ الْأَْبيَِض : 30ْلُمَناُخ اْلُمتَ َوسِِ

 اِل ك ل  مِنْ مِصْرَ وَالْعِرَاقِ وَالْمَغْرِبِ الْعَرَبِيِّ.(مشَالْمُتَوَسِّطِ )كَبِلَادِ الشَّاِم وَ

                                                           

ر( العہق ، (Terrain and climate): التضاريس واملناخ - 24

 

  .اور آب و وہا)ڈنیل افرم

 ےس اعم ےطخ العےق س ت یاہپڑ، (Highlands are the most common terrain) :تشكل اهلضاب أكثر التضاريس انتشارًا - 25

  .ںیہ

 یگ ںیہن رکےت. دیماین العےق امندنئ(، The plains do not represent): السهول ال متثل - 26

  .ارپتواہ ،(Overflow): فيضية - 27

  .اسلٹ اور رحصا، (The atlas and desert) :األطلس التلى والصحراوي - 28

ت، (The maxillary site) :ملوقع الفكيا - 29
م

ت

ی 

ت

ک

ت
ی 
رر
ل

ت ی

 
 

 .اسی

این(Mediterranean climate): املناخ املتوسطي - 30   آب و وہا. ، درم 
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ْسِتَواِئي  ا -3 ْقِلْيُم اْْلِ  يَسُْوُد الصُّوْمَالَ.: ْْلِ

وْدَانِ، جُزْرُ يَّا، جِْيبُوِتيْ، الْيَمَنُ، جُُنوْبُ السُّ شُمَال  الصُّوْمَالِ، إِرِيْتِ : ْقِلْيُم اْلَمَداِري  اْْلِ  -4

 َطنَةِ عُمَّان. الْقَمَرِ وَجُنُوْبُ غَرْبِ السُُّعوِْديَّةِ وَبَعْضِ مَنَاطِِق سَلْ
 

 الس كَّاُن ِف اْلَوَطِن اْلَعَرِبِِ  -5
 .سْمَةً نَ 430,225,445لْعَرَِبيِّ الْكَبِيِْر يَبْل غ   عََددُ سُكَّانِ الْوَطَِن ا

َوُل اْلَعَربِيَُّة َوَعَواِصُمَها َوُعْماَلُُتَا َوسُ   كَّاُُنَا: الد 
 انكَّالسُّ 31ةلَمْالعُ ةمَاصِالعَ وْلَ الدَّ ل  سُلْسَالتَّ

ل قَيْالشَّ سدْالق  طنيسْلَفَ  .1

 32يليائِرَاإلسْ

4,780,978 

 33نانيةبْة لَرَيْلِ وترُيْبَ اننَبْلَ  .2
6,825,445 

 34ييتوِنار ك ديِ الكويت تويِالك   .3
4,226,920 

 ريطَال قَ ريَ وحةالدَّ رطَقَ  .4
2,561,643 

                                                           

  .رکیسن، (the currency): العملة - 31

ت ارسایلیئ (،Israeli sheqel): الشيقل اإلسرائيلي - 32

 

ش
ت
ی 
ل
 . ک

  ریلہ۔ ، انبلین )Lebanese Lire) :لرية لبنانية - 33

ار. (،Kuwaiti Dinar): دينار كوييت - 34

 

 
 دي

ت

 
  وکي
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 35ةوريَّلرية سُ قشْمَدِ رياوْسُ  .5
18,284,407 

 36اقيرَنار عِيْدِ دادغْبَ راقالعِ  .6
39,339,753 

 يينرِحْينار بَدِ نامة مَالْ رينحْالبَ  .7
1,400,000 

 37نيردُينار أ دِ انمَّعَ ن ردُاأل   .8
10,252,700 

 38انيمَّ ال عُريَ طقَسْمَ انعُمَّ  .9
4,651,706 

 39ينمْيال يَرَ عاءنْصَ مناليَ  .10
28,915,284 

 40وديعُ ال سُريَ ياضالرِّ ةوديَّعُالسُّ  .11
33,413,660 

 41اراتم إمَهَرْدِ يبو ظَأبُ اإلمارات  .12
9,541,615 

 42يرِصْه مِيْنَجُ رةالقاهِ رصْمِ  .13
97,664,950 

 ي  يبْينار لِدِ سل ابْرَطَ ياليبِ  .14
6,470,956 

                                                           

ایم، (Syrian Pound: )لرية سورية - 35

 

ڈ ش

  

  .ب اؤن

 .رانید رعایق، (Iraqi Dinar): دينار عراقي - 36

  .رانیاردن اک د،(Jordanian dinar): دينار أردني - 37

  امعین رب ال.، (RO) :ريال عماني - 38

 .لب ار ینمی (، RialYemeni) :ريال ميين - 39

  وعسدی رب ال۔، (SR) :ريال سعودي - 40

 اامرات اک درمہ.، (AED): درهم إمارات - 41

ڈ یرصم (،Egyptian Pound): جنيه مصري - 42

  

  .ب اؤن
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 43 دينار تونسي  سوْن ت  سن وْت   .15
11,446,300 

 44فرنك جيبوتي تيبوُ يْجَ وتييبُجَ  .16
1,049,001 

 45أوقية موريتانية وطشُاكْوَنَ انيايتَورِمُ  .17
3,984,233 

 46ايلومَصُ نلِشَ وشُيْدِقْمَ الومَالصُّ  .18
15,181,925 

 47يزائرِينار جَدِ زائراجلَ رزائِاجلَ  .19
42,545,964 

 48ريمُق  كرنْفَ ونيورُمُ رمُالق  رُزْجُ  .20
850,688 

 49انيودَه سُيْنَجُ رطومخالْ انودَالسُّ  .21
40,875,455 

 50بيغرِم مَ هَرْدِ باطالرَّ بمَغْرِالْ  .22
34,803,500 

 ايلمَاإلجْ 
430,225,445 

                                                           

  .رانید سنویت (،Tunisian Dinar): دينار تونسي  - 43

توبیج، (Djiboutian franc): فرنك جيبوتي - 44

 

 

 

 

ت ٹ

 

رای

 

  .ف

تومر، (Mauritanian ounce): موريتانيةأوقية  - 45

 
ی

ت

ت

ی

ت

 
ی

ت

 

ی

ت
 
ی

ت

 

  .آوسن ن

  .گنلش وصامیل، (Somali shilling): شلن صومايل - 46

ر د، (Algerian Dinar): دينار جزائري - 47

 

  .رانیازجلاب

ت یرمق، (Lunar franc) :فرنك قمري - 48

 

رای

 

  .ف

ڈز وسڈاین، (Sudanese pounds):  جنيه سوداني - 49

  

  .ب اؤن

  .درمہ رمایشک، (Moroccan dirham): مغربيدرهم  - 50
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 430,225,445 يِّبِرَن العَطَوَ الْ انِ كَّسُ دُدَ عَ ها يكونُمجيعِبِجَمْعِ التَّعَدُّادَاِت السُّكَّانِيَّةِ و

ومال، الصُّ مثلِ َولٍربية يف دُون العَمُان الذين ال يتكلَّكَّمن السُّ  ئاتٌناك فِأنَّ هُ ِويْهِنْالتَّ  عَبًا مَيْرِقْةً تَمَسْنَ

ن وْمُكان الذين يتكلَّن السُّرى مِخْئات أ فِ ْوجَدُإال أنه يُ ايَوْراق وسُرَدان، والعِوْ ، السُّالْقَمَرِ زْرِ وتي، وجُيبُجَ

واز يف إيران وفيه يم األهْ ة مثل إقلِيَّبِرَل العَوَ ة جلامعة الدُّنْضَمَّمُ رَغيْ خْرَىلًا أ  سْك نُوْنَ ُدوَيَ مْهُلكنَّ ،ةَيَّبِرَالعَ

 رب.اليني من العَمَ  8

 ا يِِجبُ قَوْل هُ اليزيا، ومَايل وإندونيسيا ومَاد وتركيا وإيران وإريتيا ومَشَكذلك يف تَ رَبٌ جد عَوْيُ

ْعضُ سُكَّانَِها ن أن يكون بَمِ ان البُدَّ لذلك كَ ،رافيًّاغْالعربية جُ  تَُحدُّ الدُّوَلَ ول ذه الدُّة هَنا أن أغلبيَّهُ

 وْسُوْعَِة إِنْكَارْتَاوع إىل مَ جُالرُّلة بينهم، وبِداوَلْمُتَهي ا بية فكانتْ غة العرَاللُّ بِ تْرَبًا أو قبائل قد تأثَّعَرَ

 422,039,637ل إىل صَوَ قدْ  ربيِّطن العَربية يف الوَ مني بالعَتكلِّلْمُا ددَ عَ أنَّنَجُِد  م2004

 صٍ. خْشَ

ون زُوهو يتكَّ ،نيحيِّالْمَِسيْن هم مِلبُوالباقي أغْ ةَ اإلسالميَّ يانةَبي الدِّرَن العَطَان الوَكَّْعظَمُ سُيتَّبِعُ مُ

فلسطني  ابِ لدان املشرق العربي )لبنان وسوريا ومصر وفلسطني واألردن والعراق(. بعد اغتصَيف بُ

 ان يف فَلَسِْطيْنكَّالسَّ بِيَّة  غالِ  تْ بحَ ، أصْنْحَاءِ الَْعالَممن شتَّى أَ َهاجِريْن يَُهوْدمُ دامِ قْها واستِأهلِ  هِْجيْرِوتَ

ا وريَّراق وسُيف العِ قٍسابِ ودي هُيَ  دٍواجُافة إىل تَباإلضَ مَنِي اليَفِ ْودِهُمن اليَ يلةٌلِ قَ د أعدادٌوجْكما ت  يهوديةً

 صر. ومِ
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ة الْجَِزيْرَ هبْالد شِيف بِ  ةًربية خاصَّاد العَلَني يف البِوانِر القَصادِمَ  دِة من أحَاميَّلَاإلسْ ة يعَرِوالشَّ

تَثَْنيْنَا ا اسْل إال إذَوَذه الدُّن هَها يف أي  مِتِيَّكل  ة ال ت طَبَُّق بِة اإلسالميَّريعَح أنَّ الشَّالعربية إال أنه واضِ

 .51لْمَانِيَّةِ عَ هُبْرى هي شِخْربية األ ول العَالدُّ ية وبعضَعودِالعربية السُّ الْمَمْلِكَةَ

 الس كَّان  َوز ُع الت َّ  -6

 :يق هِناطِمَ طن العربي يف ثالثِان يف الوَكَّالسُّ عُ زَّوَيتَ

ول هُالسُّ ةِثلَن أمْ ، ومِ يَّةِلِاحِ ة والسَّيَّضِيْها الفَهول بأنواعِ يف السُّ يُفَضَّل  الْعَيْشُ: ولهُ الس   -6.1

 ول  هُ ة سُاحليَّول السَّهُ السُّ ومن أمثلةِ ْجلَةَ وَالْف رَاتِدَ ولهُوسُ يلوادي النِّ ولهُسُ  52يةضِيْالفَ

 .ربيرب العَاملغْ وسهول األطلسي يف ربيليج العَاخلَ لهوْوسُ امةهَوتِ  ر املتوسطحْالبَ

أن هناك  يْرَ ها، غَانِكَّسُ ةِقِلَّبِ ام  عَ  لٍ كْشَربي بِ ن العَطَي الوَتَتَِّصُف الْمَنَاطُِق الْجََبِليَّة  فِ: َبالُ اْلِ  6.2

لْمُنَاِخ وسُق وِْط ال ادَتِاعْ ل مثْ  ها،جَذٍْب لِلسُّكَّاِن لِلَْعيْشِ ِفيْ تَمِْلكُ عَوَاِملَي تِ الَّ ْلجِبَالِا ضَعْبَ

 .ْيفِال الرِّبَجِ  ان ونَبْريا ول  وْسُ بال وجِ جِبَال  الْيََمنِ  بَالِ اجلِ هذهِ  ن أمثلةِ ومِ  ،الْأَمْطَارِ

 :يَ ق هِاطِنَمَ اثِلَارى إىل ثَ حَالصَّان يف كَّالسُّ عُزَّوَيتَ : حارىالصَّ  -6.2

مثل  تَوَافَُر فِيْهَا مِيَاٌه َجوْفِيَّةٌ،حراء تَيف الصَّ ْنخَفِضَةٌناطق مُي مَ: وهِ 53اتاحَ الوَ  -أ

 .رمُّدَوتَ وةيْسِ ةواحَ

                                                           

 یمیس وکیسرل۔ (،Semi secular) :شبه علمانية - 51

  .العےق اینےک دیم بالیس، (Flood plains): السهول الفيضية - 52

 اتسلخنن۔، (Oases): الواحات - 53

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%84_%D9%81%D9%8A%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%84_%D9%81%D9%8A%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%84_%D9%81%D9%8A%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%84_%D9%81%D9%8A%D8%B6%D9%8A
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 .ودسعُي مَ اسِحَ  ، مثل54ييعِ بِ از الطَّ والغَ  ْفطِ راج النِِ خْ ق استِ ناطِ مَ  -بـــ

 .55فيها مياه جوفية مناطق مت اكتشاف خمزوانت -جـــ

 ةرَ جْ اْلِ  -7

 :نَوْعَْينِ، هُمَايف الوطن العربي إىل تَنْقَسِمُ الِْهجْرَةُ 

 لْمُدُنِ الْك بْرَى.وا وَاِصمِىل العَإ ْيفِان الرِّكَّسُ هجرةُ عْنِىْ : وتَ ِئيَّة  ية بيِ لِ رة داخِ جْ هِ  -7.1

 .فْضَلَأَ ةٍيَّشِ يْعِمَ  فٍوْرُعن ظ  ْحثًاى بَرَخْأ  لٌ وَدُ اهلجرةَ ىنِعْ:وتَ  يةجِ رة خارِ جْ هِ  -7.2

ب رْالعربية، أوهلما إىل الغَلِِهجْرَةِ اْلُعمَّالَةِ  ئِْيسَيْنِ رَ تِّجَاهَيْنِ ناك اِهُ ل أنَّوْن القَكِمْ يُ عام   لٍ كْشَوبِ

 .56التعاون اخلليجيْجلِسِ مَ لوَإىل دُ  وثانيهما هجرةٌ (أمريكاا ووبَّورُ)أ 

رب من العَ أعدادٌ رتْطى، هاجَسْالوُ نِوْرُادي يف الق صَتِأثري االقْوالتَّ اريِّجَالتِّ  اطِشَالنَّ لِعْفِبِ

رين شْر والعِ شَع عَاسِالتَّنَيْنِ رْقَويف ال . 57يْْزيَاالِومَ يِْسيَانِوْوإندُ زجنبار مثل عيدةٍلدان ومناطق بَإىل بُ

ما نَيْ، بَكايْ رِمْأَ اهِ جَاتِّ ن( بِمَاق واليَرَام والعِاد الشَّلَا من بِ صوصًب )وخُرَمن العَ كبريةٌ أعدادٌ تْرَهاجَ

 .ر(صْوبالد الشام ومِ لْمَغْرِبِ الْعَرَبِيِّ من ا ةًا )وخاصَّوبَّورُى أ خرَأ  دادٌأعْ تْدَصَقَ

                                                           

  سیگ اکنےنل ےک العےق. لیت اور دقریت (،Oil and natural gas extraction areas): مناطق استخراج النفط والغاز الطبيعي - 54

 (Areas where groundwater reserves have been discovered): فيها مياه جوفية مناطق مت اكتشاف خمزونات - 55

رز نج العوقں ںیم ر در ب این زنیمب 

 

  .وہےئ ںیہ تفب اتےک ذاخب

  .یس یس یج، (GCC): التعاون اخلليجيجملس  - 56

  .المایشیئ، (Malaysia) :ماليزيا - 57

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
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 يْ أتِ، وت58َالْجَاِمعَةِ اْلعَرَبِيَّةِ  اتائيَّصَحْب إِسَ حَلُْيوْنًا مِ 18َنحِْو العرب بِلْمَُهاجِرِيَْن د ادَعَ رُدَّقَيُ

 اطِيف أوسَ  60الةطَ. انتشرت البَ مةًسْماليني نَ  5و حْنَ ر بِ، اليت تقد59َّرةاجِهَمُالْ لْمَغْرِبِيَّةِالة امَّالعُمِهَا دِّقَيف مُ

ل يف الوقت احلايل، مَعن العَعَاطِل وْنَ سْبَاِنيَّا إِ يفالْمَغَارِبَةِ ال مَّ % من الع43ُا، فأكثر من املهاجرين أيضً

االقتصادي والسياسي حَمََلاتِ الْإِقْصَاءِ وَالتَّمْيِيْزِ إىل بَبُ السَّ  دُوْ عُت، ويَوَانَسَ % فقط قبل16َ لَقابِمُ

 الْأَِطبَّاءِ الْعَرَبِ،% من 50 حنوَ ربية أنَّعة العَلِلجامِ قْرِيْرٌتَ حَضَوأوْ ت َحاصِرُ الْعُمَّالَةَ.واالجتماعي اليت 

% من 54وأن ، اْلوَلَايَاتِ الْمُتَّحِدَّةِ وِكِنْدَا سَنَِويًّاإىل لَمَاءِ يُهَاجِرُوْنَ % من العُ 15والْمُهَنْدِسِيْنَ % من 23و

رِّيْجِي % من خ20ِ حنوُ رَُهاجِ. ويُلْخَارِِج لَا َيعُْودُوْنَ إِلَى ِبلَادِهِمْيف ا وْنَ سُرُدْب الذين يَرَب العَلَّاالطُّ

. لْحُرِّري افكِ والتَّ لْمِيِّالعِ رِّيَّةِ الْبَْحثِ على حُ يُوْدِ الْمَفْرُوضَةِإىل اخلارج بسبب الق الْجَامِعَاتِ الْعَرَبِيَّةِ 

 .ِريْطَانِيَاوبَ نْدَاوكِ الواليات املتحدة يف لْيَاهادات العُ % من املهاجرين العرب من ذوي الش75َّ سْتَقِرُّ ويَ

 .َربِالعَ نمِ مْهُ بريطانيا يف بَّاءاألطِ % من34قرير إىل أن ري التَّشِويُ

تَلِْيهَا َتحِْويَْلاتُ الْعُمَّالَةِ الْمَغْرِبِيَّةِ وَمِنْ ثَمَّ  61تَصَدَّرُ تَْحوِْيلَاتُ اللُّْبنَانِيِّْينَ قَاِئمَةَ تَحِْويْلَاتِ الْعَرَبِ وتَ

 . الْمِصْرِيَّة 

 
                                                           

 .ےک ادعادوامشر رعب گیل،(Arab League statistics): اجلامعة العربية إحصائيات - 58

ارنیک ونط تنحم شک. ،(Moroccan migrant labor): املغربية املهاجرةالعمالة  - 59

ت

  رمایشک ب

  ی.ےب روزاگر ،(The unemployment) :البطالة - 60

top of Arab  At the top of the Lebanese transfers are at the) :تتصدر حتويالت اللبنانيني قائمة حتويالت العرب - 61

Tranfers' list) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 اْلَمضاِئُق َواْلَمَمرَّاتُ  -8
 :َليْهَا الْوَطَُن الْعَرَبِيُّيُشِْرفُ عَ 62وَالْمَمَرَّاتُ الْمَائِيَّة الْمَضائِقُ 

 ران. وإي لَْطنَة  عُمَّانف عليها سَ، والذي ت شْرِ ْرُمزهُ  ِضْيقُ مَ  -1

 . بُْوِتيْيْن وجِ مَليه اليَعَف ، والذي ت شرََِبِب اْلَمْنَدبْ  ِضْيقُ مَ  -2

 . مِصْرِيَّةِي الْاضِعَبْرَ األرَ رُّتَمُيت ، وال63ََّناُة الس ِوْيسق َ  -3

 . رُُعوِْديَّة  َومِصْ، والذي ت شرف عليه السَُّتْْيَان ِضْيقُ مَ  -4

 وبريطانيا.  شرُِف عليه املغرب وإسبانيات ، والذي ُق َجَبْل طَاِرقِضيْ مَ  -5

 ِبْيِعيَّةُ العوامل الطَّ  -9
 64االجتماعي وَاصُلَوالتَّ  التَّنَقُّلَِعيْقُ زٌ طَِبيِْعيَّةٌ ت اجِوَحَيْهَا فِ ت وْجَدُ ال  :ْحَدُة اْْلَْرِض اْلَعَربِيَّةِ وَ  -9.1

عَهُ اْلحَضَارِيَّ ابَله طَ تْظَ فِطبيعية حَيَ حُدُْودٌ هِالْخَارِِجيَّة   ُه دُدُوْ، وحُالوطن العربي انكَّسُ يْنَ بَ

 .65والثَّقَافِيَّ

                                                           

  .زگراگہ آانبےئ اور آیب، (Straits and waterways): املضائق واملمرات املائية - 62

  .لانیک وسزیئ (،Suez Canal) قناة السويس: - 63

لقن و (، barriers to movement and social contactNatural): والتواصل االجتماعي التنقل حواجز طبيعية تعيق - 64

 . راکوںیٹ دقریت راےطب ںیم رحتک اور امسیج

  .رکداراقثیتف  اور یبیاس اک ذہت (،Its civilizational and cultural character): والثقايف احلضاري طابعه - 65

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
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ى املعتدل أدَّ لْمُتَوَسِّطحر اناخ البَ مُ إىل احلَارِّلْمُناخِ الْمُدَارِي ا من فيه ُد اْْلَقَالِْيِم اْلُمَناِخَيةِ َعد  ت َ  -9.2

 مِيِْع الْمَيَادِْينِ يف جَيَّتَكَامَلَ  أن ربين العَالوطَ  ، وبذلك يستطيعلْمََحاصِيْلِ الزِّرَاعِيَّةِوا باتاتالنَّ عإىل تنوُّ 

 .االقتصادية

 اْلَعَواِمُل اْلَبَشرِيَّةُ  -10
ي  الْ  -10.1 َوَيتَمَثَّل  فِيْ أَنَّ الْوََطنَ الْعَرَبِيَّ تَعَرَّضَ لِنَفْسِ الْأَحْدَاثِ التَّارِيْخِيَّةِ، مُنْذ  َما  : َعاِمُل التَّاِرْيِْ

 نَحْوَ 66قَْبلِيَّةَِوحَتَّى وَقْتِنَا الْحَاضِرِ، وَهَذَا يُسَاعِدُ َعلَى تَْوِحيْدِ َتطَلَُّعاتِ سُكَّانِهِ الْمُسْتَ قِبْلَ الْإِسْلَامِ
 .67حْدَةِ الْعَرَبِيَّةِالْوَ

ْيِن  الْ  -10.2  ْحدَةُ الدِّيْنِيَّة  مَُتوَفِّرَةٌ فِي اْلوَطَنِ اْلعَرَبِيِّ، إِذْ أَنَّ الدِّْينَ الْإِسْلَامِيَّ دِْينُ الْأَغْلَبِيَّةِ،الْوَ  : َعاِملُ الدِِ
68عِْلمِيَّةٌ عَاشَ تَْحتَ رَايَتِهِ وَهَُو تَارِيٌْخ َوحَضَارَةٌ وََحيَاةٌ 

  الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمَسِْيحِيُّوَن الْعَرَبُ.   

، َوهَِي هي العربية اللُّغَة  الْعَرَبِيَّة  هَِي السَّائِدَُة فِْي َجمِيْعِ الْأَقْطَاِر الْعَرَبِيَّةِ   :َعاِمُل الل َغِوي  الْ  -10.3
 السَّبَُب فِْي خَلِْق التَّوَاصُلِ الْاْجتِمَاعِيِ وَالتَّقَارُبِ السِّيَاسِيِّ، وََتوْحِيِْد الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ. 

وَالثَّقَافِيَّةِ الَّتِْي حَقَّقَهَا الَْعرَبُ عَبَْر تَمَثَّل  فِْي مَجُْموِْع الْإِنْجَازَاتِ الْعِلْمِيَةِ ويَ:  اُث اْلََْضاِري  الّت َ  -10.4
 ، َتجْمَعُهُْم َتحَْت رَايَةٍ وَاحِدَةٍ. 69ةًتَارِيْخِهُِم الطَِّويْلِ. مِمَّا جَعََل لَهُْم هُِويَّةً ثَقَافِيًّةً مَُميِّزَ

                                                           

وں یک ےنپ لبقتسما ،( aspirations of its future residentsUnifying the): توحيد تطلعات سكانه املستقبلية - 66
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 70نِديْ اْلَمَصاِدُر الطَِّبْيِعيَُّة َوالت َّعْ  -11
كَبِيْرَةٍ، أَهَمُّهَا النِّفْط  وَالْغَاز  اللَّذَاِن  ُيشَكِّلَانِ  71يَزْخَرُ الْوََطنُ الْعَرَبِيُّ ِبثَرَوَاتٍ َطِبيْعِيٍَّة وَمَعْدَنِيَّةٍ 

لَدَى أَقَْطارِ الَْخلِيِْج وَالْعِرَاِق وَالْجَزَائِِر وَلِْيبِيَا وَالسُّوْدَان وَاْليَمَنِ.  72الْمَوْرِدَ الْأَسَاسِيَّ لِلْعُْملَةِ الصَّعَْبةِ
 .73مَاتٌ مِنَ الذَّهَِب وَالْحَِديْدِ وَالْأَل وِْمنِيُْومِ وَالنَّحَاسِ وَالزَّنْكِ وَالْفِضَّةِت وْجَُد فِي الَْوطَنِ اْلعَرَبِيِّ َخا

 74ت وْجَُد خَاَماتُ الذََّهِب فِي السُّوْدَانِ َومِصْرَ وَالسُّعُوِْديَّةِ، َووَصَلَ السُّْودَانُ إِلَى الْمَرْكَزِ الْأَوَّلِ 
، َطن  73.7إىل م 2017ا وَالثَّانِْي إِفْرِيْقِيًّا. وَصََل إِنْتَاُج الذَّهَِب ِفي قَطَِر عَاَم فِيْ إِنْتَاِج الذَّهَِب عَرَِبيًّ

 الْإِنْتَاجَ اْرتِفَاعَهُ لِيَصِلَمُحْتَلًّا الْمَرْتَبََة الثَّالِثَةَ َبيَْن الدَُّولِ الْإِفْرِيْقِيَّةِ َبعْدَ ُجنُوْبِ إِفِْريْقِيَّا وَغَانَا، وَوَاصََل 
م لِيَتَفَوَّقَ َعلَى جُُنوْبِ إِفْرِيْقِيَّا. وَِمنْ بَيْنِ الْأَقْطَارِ الْعَرَبِيَّةِ الْأ ْخرَى امل نِْتجَةِ 2018ن  فِيْ عَامِ  طَ 127إِلَى

  مِنَ الْفِضَّةِ.  َطنِّ 5.2م إِضَافَةً إِلَى 2013طَن  َعامَ  4.2لِلذَّهَبِ السُّعُْودِيَّة  الَّتِيْ وَصَلَ إِنَْتاجُهَا إِلَى 
فِْي ك لِّ أَْقطَارِ اْلجَزِيْرَةِ اْلعَرَبِيَّةِ عَدَا الْك وِْيتِ، وَُيتَوَقَّعُ أَْن  75ت وْجَُد َمنَاجِم وَمَصَاهِر لِلْأَل وِْمنُِيوْم 

  َطن .  يَصِلَ إِلَى سِتَّةِ َملَاِييْنم ل2020ِ الْخَِليْجِيُّ عَامَ يَرْتَفِعُ الْإِنْتَاجُ 
  

                                                           

  .واسلئ اور اکن ینک دقریت (،Natural resources and mining): املصادر الطبيعية والتعدين - 70

، (urcesThe Arab world abounds with natural and mineral reso): يزخر الوطن العربي بثروات طبيعية ومعدنية - 71

  .واسلئ ےس امال امل ےہ اور دعمین دقریت رعب داین

  .اہرڈ رکیسن، (Hard currency): العملة الصعبة - 72

,ver zinc and sil Gold, iron, aluminum, copper): والفضةخامات من الذهب واحلديد واأللومنيوم والنحاس والزنك  - 73

ores،) رن ، ا

 

 اور اچدن مینیمولیوسےن ، آب

 

اابن ، زی

ت

  .ےک داھںیت ی، ب

 . ہگج یلہپ، (first place): املركز األول - 74

  .اور دبوبدار اکںین یک مینیمولیا (،Aluminum mines and smelters): مناجم ومصاهر لأللومنيوم - 75



21 
 

 الصةيح واْلُ وضِ تَّ ال -12

الَوطَن العَرَبي، فبدأنا جُغْرَافِيَّةِ  تَدُورُ امَلعْل ومات يف هذه الوَحدة، وهَِي الوَحْدَُة األوىل،حوَل 
ثَقَافٍَة بالتعريف بالوَطَن العربي، وهو مُصْطَلٌَح سِياسيٌّ ُيطْلَُق َعلى َمنْطِقَةٍ جُغْرَافيٍَّة ذاِت تاريٍخ ول َغةٍ و

 .مُشْتَرَكَةٍ
متدُّ من امل حيط األطلسي غربًا إىل حبرِ ه وهو يَساحتِث مَّ حتدَّْثنا عن موِقع الوطَن العربي ومَ

وِي يف جامعة الدُّول العربية يف غرب آسيا ومشال العرب واخلليج العربي شرْقًا، شاملًا الدُّول اليت تنضَ
دولةً عربيةً، واهلِضاُب ت شَكِّل  أكثر  22تمل  على إفريقيا وشَرْقِها ُجغرافيًّا. والوطنُ العربي يش

 حراوي واملتوسطي واالستواءي واملداري. ح بني الصَّالتضاريس انتشارًا، كما أن مناخه يتاوَ 
نسمةً، فأوردنا  430,225,445ذكرنا عدد سكان الوطن العربي الكبري الذي يبلغ  ثمَّ

ان. ويتوزَّع السكان يف الوطن العربي يف ثالث مناطق كَّت والسُّ مالواصم والعُأمساء البالد العربية مع العَ 
من السهول واجلبال والصحارى، ثم يتوزع السكان يف الصحارى إىل ثالث مناطق أيضًا من الواحات 

 ومناطِق استخراجِ النِّفْط والغاز الطَّبِيِْعيِّ، ومناطق متَّ اكتشاف خمزونات مياه َجوفِيَّة فيها. 
ني من الداخلية البيئية واخلارجية. وهناك توجد جرة يف الوطن العربي إىل نوعَ وتنقسم اهل

املضايق واملمرات املائية مثل َمضِيْق هُرمز ومضيق باب املندب وقناة السويس ومضيق تريان ومضيق 
جبل طارق، وكما توجد هناك العوامل الطبيعية حسنة من وحدة األرض العربية وتعدد األقاليم 

أنه ، والعوامل البشرية من التاريخ والدين واللغة واحلضارة مًعا يف الوطن العربي، باإلضافة إىل املناخية
 يَزْخَرُ بِثَرَواٍت طبيعيٍَّة ومَعدَنِيٍَّة كبريةٍ. 
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 اتدريبَ شة والتَّ ناقَ مُ الْ -13

 مَا هَُو الْوََطنِ الْعَرَبِيِّ وَمَوِْقَعهُ وَمَسَاحَتَهُ؟. -1
 الْبِْنيَةَ الِْجيُوْل وِْجيَّةَ والتَّضَارِيْسَ والْمُنَاخَ؟.مَا هَِي  -2
 . والتَّوَزَُّع السُّكَّانِْي فِي الْوََطنِ الْعَرَبِيِّفِي الْبَِلاِد الَعرَبِيَّةِ السُّكَّانَ  اذْك رْ -2
 . الْوَطَنِ الْعَرَبِيِّ؟  الْمَائِيَّةِ فِيوَالْمَمَرَّاتِ وَاْلمَضَائِقِ مَاذَا َتعْرِفُ َعنِ الِْهجْرَةِ -3
 . ؟ِفي الْوََطنِ الْعَرَِبيِّ الْعَوَاِملَ الطَّبِيِْعيَّةَ َوالْعَوَامِلَ الَْبشَرِيَّةَمَا هَِي  -4
  .صَادِرِ الطَّبِيْعِيَِّة والتَّعَْديُِن فِي الَْوطَنِ الْعَرَِبيِّالْمَقَدِّْم خَُلاصَةَ  -5

 املصادر واملراجع -14
تاريخ البالد العربية احلديث واملعاصر )للصَّفِّ السادس األدبي(: د. جعفر عباس محيدي  -1

 م، مجهورية العراق، وزارة التبية، املديرية العامة للمناهج. 2017واآلخرون، الطبعة الثالثة، 
ة اخلامسة جغرافية الوطن العربي )للصف الثاني املتوسط(: تنقيح جلنة يف وزارة التبية، الطبع -2

 م، مجهورية العراق، وزارة التبية، املديرية العامة للمناهج.2017، والثالثون املنقَّحة
(، ترمجة حممد عبد اهلل Erskine B. Chieldersحول العامل العربي: أرسكني تشيلدرز ) -3

 . 2398ص.ب  -شارع منصور 30الشفقي، الدار القومية للطباعة والنشر، 
العربي: د. حممد مخيس الوزكة أستاذ اجلغرافيا االقتصادية، كلية اآلداب، جامعة  جغرافية العامل -4

 اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية. 

ُمشكاِلت السُّكَاِن فِي الَْوطَنِ الْعَرَبِيِّ: د. فتحي حممد أبوعيانة، دارُ الْمَعرفة اجلامعية،  -5
 إسكندرية. القاهرة، مصر. 

6- https://ar.m.wikipedia.org 
7- http://madvdooz.com 
8- cites.google.com/vavaro01/assignments 

https://ar.m.wikipedia.org/
http://madvdooz.com/
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َال م و ض و ع اتَ  ر س  َف  ه 
ََالت س ل س ل  الص ف ح ةَ َال م و ض و ع ات 

 26َالت  ع ار فَ َ
د افَ َ  26َاأل ه 

لَ   .1 د ي ةَ ال م م   27َك ة َال ع ر ب ي ة َالس ع و 

 27 لْاِسْمُ وَالْمَوْقِعُ ا -1.1 

 27 التَّارِيْخُ  -1.2 

 28 التَّقِْسيْمُ الْإِدَارِي   -1.3 

 29 عُضِْويَّةُ الس عُْودِيَّةِ  -1.4 

 30 اِقْتِصَادُ الْ -1.5 

 32 جَاِمعَاتٍ ِفي الس ُعوِْديَّةِأَفْضَلُ سَبِْع  -1.6 

ن ي ةَ   .2 ر ي ة َال ي م  ه و   38 اْل  م 

 38  الْاِسْمُ وَالْمَوْقِعُ -2.1 

 38 بَلٌَد َديْمُوْقَرَاطِي   -2.2 

 39 الْيَمَُن حَضَارِيًّا -2.3 

 40 الْيَمَُن اقِتِصَاِديًّا وَسِيَاِسيًّا -2.4 

 45 س ل ط ن ة َع م ان  .3
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 45 الْاِسْمُ وَالْمَوْقِعُ  -3.1 

 45 نِظَام احُلكم -3.2 

 46 التَّاريْخ -3.3 

 47 االِقتِصَاد -3.4 

 47 عُضِْويَّة عُمَّان -3.5 

 48 مَرْكَزُ الْمَذَْهِب الْإِبَاضِيْ -3.6 

ي حَواْل  الص ةَ   .4  48َالت  و ض 

ر ي  ب اتَ  .5  51َال م ن اق ش ة َو الت د 

عَ ال م ص اد ر َ  .6  52َو ال م ر اج 
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َع ار فَ الت َ   
 يَلِيْ:  حَسْبََما سَنَتَحَدَّثُ فِْي هَذِِه الْوَحْدَِة َعنِ الْبَِلاِد الْعَرَبِيَّةِ

 . لس عُْودِيَّةِلِأَفَْضلُ جَامَِعاتٍ و والْاقْتِصَادُ والْعُضْوِيَّةُ الْإِدَارِي  ، والتَّقِْسيْمُوالتَّارِيْخُ الْمَوْقِعُ -1

   .لِلْجُمُْهوْرِيَّةِ الْيََمنِيَّةِةُ َياسَسِّوال اقِتِصَادُ الْوَ ةُضَارَ، والْحَوْقِعُالْمَوَ الْرَّسْمِي  االسْمُ -2

االسْمُ الْرَّسْمِي  والْمَوْقِعُ، وَنَِظاَم الُْحكْمِ، والتَّارِيُْخ وَالِْاقْتِصَاُد وَالْعُضْوِيَُّة ِلسَلَْطنَِة  -3

 عُمَّان.

 َ د افَ األ  َه 

 لطَّالِِب أَنْ: يُمكُِن لِبَعْدَ دِرَاسَةِ هَذِهِ الَْوحْدَةِ وَاِسِْتْيعَابِهَا 

 يَعْرِفَ االسَْم الْرَّسْمِيِّ لِلْمَمْلِكَِة الْعَرَبِيَّةِ الس ُعوِْديَّةِ وَموْقِعَهَا وتَارِْيخَهَا.  -1

 ِللس ُعوِْديَّةِ.وأَفْضَلَ َجامِعَاٍت يَعْرِفَ التَّقِْسيْمَ الْإِدَارِيَّ وَالْعُضْوِيَّةَ وَالْاِقْتِصَاَد  -2

 يُدْرِكَ االسْمَ الْرَّسْمِيِّ لِْلجُمْهُوْرِيَّةِ الْيَمَنِيَّةِ وَمَوْقَِعهَا.  -3

  يُدْرِكَ الْيَمَنَ حَضَارِيًّا وَاقِتِصَاِديًّا وَسِيَاسِيًّا.  -4

 يُدْرِكَ االسْمَ الْرَّسْمِيِّ لَِسلْطَنَِة عُمَّان وَمَوِْقعَهَا وَنِظَامَ اْلحُكْمِ لََها.  -5

 يُدْرِكَ التَّارِيْخَ وَالْاِقْتِصَاَد وَالْعُْضوِيَّةَ لَِسلَْطنَةِ عُمَّان.  -6

 

 
  



27 
 

لَ الَ  -1  َالس ع ود ي ة ََك ة َال ع ر ب ي ةَ م 
(Kingdom of Saudi Arabia) 

1َلوقعاالسمَواَ-1.1
عَد  أَكْبََر دَُولِ الشَّرْقِ ، وتُ رَبِيَّةٌعَ  لةٌدوْ يَهِ، كَُة الْعَرَبِيَّةُ السَُّعوِْديَّةُمَمْلَالْ :سْمِيًّارَ أوْ  عُوِْديَّةُالسَّ

شَكِّلُ الْجُزْءَ الْأَكْبَرَ مِنْ شِْبهِ الْجَزِيْرَِة وتُ  اآسيَ  ةي من قارَّربِدًا يف اجلنوب الغَتَحِْديْ قَعُ ، وتَالْأَوْسَطِ مََساحَةً

  هَا حَوَاَليْ مِْليُوْنَْي كِيْلُْو مِتْر مُرَبَّعٍ. إِْذ تَْبلُغُ َمسَاَحتُالْعَرَبِيَّةِ، 

رقي، مال الشَّمن الش  ويتالكُ ولةُدَحُدَّهَا وتَ ،ْمهُوْرِيَُّة الْعِرَاقِ والْأُرْدُنُجُ مَالِ من الش  اد هَ يَحُ

اليت  كَةِ الَْبحْرِيْنمْلَ مَ إىل افةِباإلضَ حدةربية املتَّ ارات العَواإلمَ  رطَولة قَدَ  نمِ لٌكُ حُد هَارق تَ ن الشَّومِ

نوب ، ومن اجل2ُ الَْخلِيْجِ الْعَرَبِيِّ اهِيَع على مِاقِالوَ هْدفَ  الْمَلِكر سْجِ اللعودية من خِ بالسَّ طُرتبِتَ

 .ْربِة الغَهَمن جِ  رُمحر األحْالبَ هاحد  رقي، كما يَمن اجلنوب الشَّ انعُمَّ نةُ لطَوسَ ،مناليَ هاحد تَ

َالتاريخَ-1.2
ْعتَبَرُ ، وتُرَّةٍن مَمِ أكثرَ ربيةزيرة العَاجلَ نة مِواسعَ ناطقٍومَ ْجدنَ ا يفتارخييًّ عودسَ آلَكَمَ حَ

 ارةَإمَ اناتك الكيَل تلِ أوَّ  .3ارخييةيانات التَّلتلك الكِ ةً ارثَجًا ووِاَ نتَ السعودية احلاليةُ كَةُ الْمَمْلَ

 يمُ إبراهِ ادى قَتَّحَ  تْلَّ وظَ / 1744 ،هـ1157  نةسَ عودسَ نُبْ  حممدُ سهااليت أسَّ 4ةيَّعِرَالدِ

                                                           

ام اور(، Name and location): االسم واملوقع-  1

 

  لحم ووقع. ن

he Arabian t King Fahd Bridge located on the waters of): جسر امللك فهد الواقع على مياه اخلليج العربي - 2

Gulf،) جیلخ 
ل
 . رپ واعق ےہ ںرعب ےک نلاوین گنک دہف پ

ار، (Historical entities): الكيانات التارخيية - 3
 

  .ادارے یخین

 ٹیٹس۔ (، Diriyah Emirate-Ad): إمارة الدرعية - 4
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إىل تلك  شارُويُ م،-1818  هـ 1233 عامِللْقَضَاءِ عََليْهَا ل لةٍماني يف حْ ثْصر العُي مِالِيش وَجَ ااشَبَ

 رْكِيْ تُ امى أقَ تَّى حَولة األولَقوط الدَّبعد سُ تُ الوقْ طُلْ ن مل يَ كِ، ولَ"األوىل وديةُ عُالسَّ ولةُالدَّ" مسْاِلة بِحَرْاملَ

حتى  تْمرَّتَ واسْ مةًعاصِ اضيَالرِّ نمِ ذتْخَ ، اتَّدجْود يف نَعُآلل سَ جديدةً ارةًإمَ بن عبد اهلل بن حممد

ار إىل تلك شَويُ  ،1891 / هـ 1308 سنة عودآل سَ من الرياضِ  إمارةَ ل"حائ إمارةِ" امكَّ حُ تَزَعَانْ

1319  اب سنةالشَّ عودالعزيز آل سَ عبدُ 5رَدَ تَقًا اسْالحِ. ة"انية الثَّعوديَّبـ"الدولة السَّ رحلةاملَ

سَمَّتْ وتَ 1921د جْل نَامِعلى كَ وَسَّعَ ُمسَْيِطرًا، وتَديْشِرَ آلِ  دِ من يَ ياضالرِّ إمارةَ  1902/ هـ

على َصَب مَِلكًا ني، فنَيِّمِد اهلاشِن يَمِ كَةِ اْلحِجَازِ ْملَمَ زاعِ زيز بانتِالعَعبدُ، حَتَّى نَجََح سَلَْطنَةِ َنجْدٍبِ

مِّيَتْ ، وسُلِكِ نَجْدٍمَ د إىل جْطان نَلْن سُمِ يَّرَ لَقَبَهُغَ  امٍّعَها بِ، وبعد1926َ اماير من عَجاز يف ينَاحلِ

 د عبدُ ى وحَّ بذلك االسم حتَّ تْ ، وظل6َّهاقاتِحَلْومُ دٍاحلجاز وجنْ كَةَْملَ مَ عليهاسَْيطِرُ يُ الْمَنَاطِقُ الَّتِيْ

 23 / هـ 1351 ان ذلك يفد، وكَواحِ  كِيَانٍ ليها يف طر عَ يْسَاملناطق اليت يُ  زيز مجيعَالعَ

 ". ةعوديَّربية السَّكة العَها "اململَامسُ نَ لِوأُعْ  1932 بْتَمْبَرسِ

د ار يَ التَ َ-1.3 ي م َاْل   7َق س 
 8ُمحَافَظَاتِدٍد من الْها إىل عَنْقةٍ مِّمنطِ كل   َتنْقَسُِم ، يّةًارِقًة إدَنطِمَ  13اليًا من حَ  السعوديةُ تَأَلَُّف تَ

                                                           

  واسپ ےل یل۔، (Took back) :اسرتد - 5
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  .میسقت ااظتنیم، (Administrative division): التقسيم اإلداري - 7
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ة أو افظَحَلْمُيًا باارِط إدَرتبِتَ راكزَإىل مَ الْمُحَافَظَةُ م سِنقَرى، وتَخْقةٍ إىل أُنطِها من مَدُ دَعَ خَْتلِفُ يَ

، لْمَدِْينَِة الْمُنَوَّرَةِا يف ، وَالْمَسْجِدُ النَّبَوِي لْمَسْجِدُ اْلحَرَامُ الْوَاقِعُ فِيْ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ ا هبا ْوجَدُيُ .ارةاإلمَ

ََماكِنِ الْمُقَدَّسَةِ عِنْدَ الْمُْسلِمِيَْن. األَ مَّ ان أهَدَّعَيُ  انِذَواللَّ
ال حَالْ  ةِ عَيْبِطَ ا بِهَدُ يَّسَتَ ة، تَمَسْون نَ ْليُن مِ مِ ثَرَ كْا أَهَنْ مِ ل  كُ نُ طِقْيَ يةِدِ وْعُي الس  ى فِرَن كُبْدُمُ اثةُ لَثَ كَ الِنَهُ

ة دَّجَ دينةُمَ  لِيَْها، تَ سْمَةًنَ  فألْ  200و ايِْينلَمَ 4 يالَوَا حَهَ انِكَّسُ ددُعَ بْلُغُيَ  تِيْ والَّ ،ةُمَاصِالعَ  ياضُالرِّ

، ْينِ الشَّرِيْفَيْنِطِِن الْحَرَمَوْمَ نْمِ ل كُ مَّ، ثُمةًسْنَ  لْفأَ 800ولْيُوْنَْينِ ها مِ انِكَّ سُ ددُ عَ لُصِيَ تِيْ ة الَّليَّاحِالسَّ

 .ف سَاكِنٍألْ  300و وْنرَابَةَ مِلْيُ ا قَهَانِكَّسُ دادُعْتَ  لُصِيَ يْتِوالَّ ،رةوَّنَمُالْ ينةِدِ مَة والْمَرَّكَمُالْ ةَكَّمَ نْمِ ل كُ يْأَ

د يّةَ َض و ي ةَ عَ َ-1.4 َالس ع و 
، والْأُمَمُ  10اْلعَرَبِيَةِ  ، وجَامِعَةِ الد وَلِ 9جْلِسِ التًَّعاوُنِ لِدُوَلِ الْخَِليْجِ الْعَرَبِيَّةِ مَ  يف وٌضْعُ عوديةُالسَّ

،  14، وُمنَظَّمَِة التَّعَاوُنِ الْإِسَْلامِيِّ  13، ورَابِطَِة الْعَالَِم الْإِسْلَامِيِّ  12، وَحَرَكَةِ عََدِم الْانْحَِيازِ 11الْمُتَّحِدَّةُ

                                                           

  .اعتون وکلسن یجیلخ (،Gulf Cooperation Council): جملس التعاون لدول اخلليج العربية - 9

  .گیل یک وتسںن ارعب ر (،League of Arab States): جامعة الدول العربية - 10

  .اوقام دحتمہ (،United nations): األمم املتحدة - 11

ککلسنم رحت ریغ (،Aligned Movement-Non): حركة عدم االحنياز - 12   .ی 

  راہطب اعمل االسیم۔، (Islamic world Union): رابطة العامل اإلسالمي - 13

  .اعتون میظنت االسیم، (Organization of Islamic Cooperation): منظمة التعاون اإلسالمي - 14

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
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، ومَُنظَّمَةُ الد َولِ  17، ومُنَظَّمَُة التِّجَارَةِ الْعَالَِميَّةِ 16، وصُنْدُْوقِ النَّقِْد الد وَلِيِ  15رِيْنَ ومَجْمُوْعَِة الِْعشْ

  .)أوبك( .18فْطِنِّللِالْمُصَدِّرَةِ 

َادصَ االقتَ َ-1.5
أهنا  ، إذ19ْفْطِي  ا نِهَواقتصادُ  ومِمُي العُ فِ رٍّتقِسْمُ  اديٍّصَواقتِ اسيٍّيَسِتَمَتَّعُ الس عُْودِيَُّة بِوَضْعٍ تَ

ي ذِوالَّ لَمِ،ام يف العاخَ طٍفْر نِدَصْمَ وأكربَ 20،ازٍغَ يٍّاطِ يَس احتِادِوسَ ولرُ تْللبِ يٍّاطِتيَ ر احِي أكبَانِثَ  تَمْتَلِكُ 

ات ادَصَاقتِ  رِأكبَ ر من بنيِشَعَ عةَاسِالتَّ مَرْتَبَةَالْ اململكةُ حْتَل ، وتَ 21اترَادِ % من الص90َّ ةَابَرَل قَكِّشَيُ

  .22يِّلِوَالد   دِقْالنَّ وقِ دُنْصُ يْ % ف3ِِبقُوَّةِ  وْ تَْملِكُ حَقَّ نَقْضِ ِفيْتُو لَمِ،االعَ

                                                           

ڑے ، (Group of Twenty) :جمموعة العشرين - 15

 

  .اک رگوپ اممكل سیبب 

  .ڈنف یتامایل االوقایم نیب، (International Monetary Fund): صندوق النقد الدويل - 16

  .او یٹ ڈویلب، (WTO) :منظمة التجارة العاملية - 17

 ومیلرٹپ، (Organization of the Petroleum Exporting Countries:OPEC) )أوبك(: منظمة الدول املصدرة للنفط - 18

ڑآدم رکےن واےل اممكل یک   .میظنت ب 

 .ےہ لیت تشیعم اس یک (،Its economy is oil) :اقتصادها نفطي - 19

 as gThe second largest oil reserves and the sixth): ثاني أكرب احتياطي للبرتول وسادس احتياطي غاز - 20

reserves) ،ڑا ذریخ لیت

 

ڑ اور سیگ ہاک دورسا س  ےس ب 

 

  .ےک ےٹھچ ذاخب

crude oil source,  And the world's largest): % من الصادرات90أكرب مصدر نفط خام يف العامل والذي يشكل قرابة  - 21

which accounts for nearly 90% of exports ،)ڑا اخم لیت داین

 

ڑآدمات اک  اک س  ےس ب  ک. ٪ ےہ90  ابیرقتاک عبنم ، وج ب 

etary It holds a 3% veto in the International Mon): % يف صندوق النقد الدويل3متلك حق نقض فيتو بقوة  - 22

Fund) ،ےہ وٹی٪ و3اس اک  ڈنف ںیم یتامایل االوقایم نیب . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%83%D8%AF
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ق رْ الشَّ قةِطِنْيف مَ  لْحُرَّةِ ا قِ وْ لس لِ  صادٍ اقتِ بَرَ كْأَكَةِ مْلَ املَ ادُ صَاقتُِل كِّشَيُ

ايل مَجْاإلِ مََحلِّيْ ج الْاتِ٪ من النَّ  25حتَفُِظ الْمَمْلِكَُة بِحِصٍَّة قَدْرُهَا تَ  ثُ يْ حَ اريقيَّ أفْ المَوشُ طوسَاألَ

 كَةُ الْمَرْتَبَةَ ْحتَل  الْمَمْلَحيث تَ 23عوديِّالس  ادِ صَتِلالقْ يَُمثِّلُ النِّفْطُ الْعَصَبَ الرَّئِيسِيَّ ، وجْتَمِعَةًول مُ ك الد لْلتِ

ي اطِحتيَي االِ الِمَجْ% من إِ 25مْتَِلكُ دير وتَصْج والتَّتَانْىل يف اإلِوْول واألُ رُتْبِ الْ يِّاطِتيَميًا يف احِلَانية عاالثَّ

الْمَوَاِد الْخَامِ ِمثْلِ بُوْكسِْيتْ وَالَْحجَرِ اْلجِيْرِيْ رى من أخْ ةٌيَّيعِبِد طَوارِمَكِةِ لْمَمْلَ، ول24ِْلبِتْرُوْلِ ي لالعاملَ

 .25والْجِبْس وَالْفُوْسْفَات وَخَاِم الَْحدِيْدِ

لْمَرْكَزَ الثَّالَِث كَأَكَْبرِ ا هـ - 1435م2014 و عامَ وليُيُ ايةِ هَيف نِ السعودي   ق االقتصادُ وحقَّ

والر ار دُيَلْ مِ 738 إِجْمَالِيِّ الْاْحتِيَاطَاِت بِمَا فِيَْها الذَّهَبُ غ بلَ يثَ ح26َ اقْتِصَادٍ عَالَميِّ 

 يث بلغ فائضُح27َلْحَِسابِ الْجَارِيْ ا ضِائِ يف فِ لَمِيًّاعا ثَ الِز الثَّكَرْا املَأيضً لَّتَ، واحْانابَ واليَ نيالصِّ بعد

                                                           

 تشیعم یوعسد رپ لیت، ( the mainstay of the Saudi economyOil is): ميثل النفط العصب الرئيسي لالقتصاد السعودي - 23

  .ےہ دارودماراک الص 

اس ےک نلاس  ،(sIt owns 25% of the total global oil reserve) :% من إمجايل االحتياطي العاملي للبرتول 25متتلك  - 24

ڑ اک  ےک ومجمیع لیت

 

 . ٪ ےہ25ذاخب

 :ي واجلبس والفوسفات وخام احلديداملواد اخلام الصناعية واملعادن مثل بوكسيت واحلجر اجلريللمملكة موارد طبيعية أخرى من  - 25
(The kingdom has other natural resources like industrial raw materials and minerals such as bauxite, 

limestone, gypsum, phosphate and iron ore،) ےسیج تور دعمایناخم امل ا یتعنص تکلمم ںیم  ، 

 
 

ا رھتپ ، مسپج ، افٹیفسوچن ااکئ

 

اور  ن

ڑن ا

 

ک کسیآب   .واسلئ ںیہ  دورسے دقریتج  

اےث، (Total reserve assets) :إمجايل األصول االحتياطية - 26

 

  .لک وفحمظ دشہ ان

 رسسلپ، (Current account surplus): فائض احلساب اجلاري - 27

 
 

 ااکؤئ

 
 

  .رکئ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
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 20 ن أكربَمْضِ عُوْدِي  الس   االقتصادُصََنُف ويُ ،28نيوالصِّ أَلْمَانِيَا مليار دوالر بعد 132 حِسَابِالْ

 .مِيف العالَ ادٍاقتصَ

لِمَكَانَتِهَا الْإِسَْلامِيَّةِ َوثَرْوَتِهَا ، لَمِاصاديًا يف العَيًا واقتِياسِسِ قُوَى اْلمُؤَثِّرَةِن الْمِ عوديةُوتُعترب الس 

الْمُتَمَثِّلِ فِيْ عَدٍَد ري بِكَالْ يِّ امِلَعْ ها اإلِودِ جُ ووُ 29تََحك مِهَا بِأَسْعَارِ النِّفْطِ وإِمْدَادَاتِهِ الْعَالَمِيَّةِ و الْاِقْتِصَادِيَّةِ،

 .30الْمَْطبُوْعَةِ فِ وَاتِ الْفَضَائِيَِّة وَالص حُ مِنَ الْقَنَ

د ي ةَ َ-1.6 َالس ع و  َج ام ع اٍتَِف  َأ ف ض ل َس ب ع 
 الِيْ ليم العَعْ تَّة المَظِع أنْرَد أسْحَأَ يْرِ وِ طْتَبِ طْقَفَ قُمْتَ مْربية السعودية لَكة العَلَمْمَالْ أنَّ  كْرِالذِّبِ ديرٌ جَ

ن مِ دِْلعَدِيًْنا للِطِوْضًا مَأيْ تْحَ بَأصْ لْ ب، بَسْ حَة فَ يَاضِمَام الْوَار األعْدَط على مَ سَوْق األَرْيف الشَّ نُمُوًّا

 .بِيَّةِ بِرُمَّتَِهارَة العَقَطِنْمَ دة يف الْائِات الرَّعَامِجَالْ

 كَعبدالعزيزلَ مَ عةَالَ امَ جَ 
س سِّؤَمُ  مَل اسْمِحْة تَ خاصَّ يَّةٍنِ طَ عة وَجامِكَ م1967زيز عام عبد العَ  ِلكِمَت جامعة الْسَتأسَّ

ر شْإىل نَ فُ دِهْة، وهي تَ دَّجَ دينةِمَواحي بِقة الضَّنطِي مَفِ هذه اجلامعةُ عُعودية. تقَة الس يَّبِرَة العَكَلَمْمَالْ

من  عبد العزيز أكثرَ لِكِ مَجامعة الْ م ضُعودية. تَكة العربية الس ملَمَبية من الْرْنطقة الغَمَايل يف الْالتعليم العَ 
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كالوريوس بَات الْجَرَودَ ي وسورِالُكَالبَْبلَ ا قَادات مَهَمثل شَلْمِيَّةٍ مُعْتَرَفٍ ِبهَا رَسْمِيًّا عِ جاتٍرَلى دَعَ

امعة أيضًا جَ الْ م ضُا تَمَاسة. كَرَاالت الدِّجَ ديد من مَيف العَ تُوْرَاهكْودرجات الد  سِْتيْراجِمَات الْجَرَودَ

 نّ يدلة والفَاعة والصَّرَية والزَّكِ يْانِكَيْمِالْ الْهَنْدَسَةِ االت، مبا يف ذلك جَمَعة من الْواسِ جموعةٍيف مَ يَّاتٍلِكُ

سنان ..اخل. األَ بِّانون وطِمال والقَوإدارة األعْ يْدَلَةب والصَّوالعلوم والطِّ  سَانِيَّةِوم اإلنْ لُميم والعُصْوالتَّ

عي، رم اجلامِحَل الْيا داخِلْراسات العُج الدِّامِرَة وبَعيَّجامِالْيِْم َمجْمُوْعٍَة مَِن اْلبَرَامِِج دِقْافة إىل تَوباإلضَ

 .تَدْرِيِْس بَرْنَامِجِ التَّعْلِيِْم َعنْ بُعْدٍضًا بِك عبد العزيز أيْلِمَعة الْوم جامِ قُتَ
 عودكَسَ لَ مَ عةَالَ جامَ 

م 1957عودية عام ة العربية الس كَلَمْمَي الْفِ تْ سَسَّأَتَ  امعةٍل جَي أوَّود هِعُك سُلِمَجامعة الْ

عة امِ جَ د عَ . تُ م1982يف عام ود عُك سُلِ مَعة الْها إىل جامِ امسِ تغيريُ مَّتَ مَّاض، ثُيَة الرِّعَجامِ اسمِ تَ حْتَ

ياض. دينة الرِّمَرية لِضَحَق الْناطِمَع يف الْقَ تَ يَْر رِبْحِيَّةٍ،غَ ةًعامَّ كوميةً حُ تعليميةً  سةًؤسَّعود مُ سُ مَلِكِالْ

ة يَّعِ يْبِوم الطَّلُ عَالْ مهْفَ عزيزِ، وتَ فِيِّرِعْمَاج الْتَعلى اإلنْرَكِّزُ تُ تِيْ عة، والَّامِجَ يف هذه الْ ِليَّةًكُ 24اك نَوهُ

تَكَوَُّن الْهَيَْئةُ الطُلَّاِبيَّةُ ام. تَ والعَ اصِّ اع اخلَطَاحلكومة السعودية والقِ احتياجاتِ مُ دِخْواالجتماعية، وتَ 

اسة سيَعْتَِمدُ تَ . اجلامعةُمْ ُدوُلِي وْنهُنْ٪ مِ 7ألف طالب وطالبة  40م من وْلك سعود اليَ مَجامعة الْلِ

 سةَ ؤسَّل مُعَجْا يَ ممَّ٪ 80ِو  70ول بني بُقَالْ لُ دَّعَح مُ اوَ رَتَول. ويَبُاس امتحانات القَائي على أسَقَتِل االنْوبُالقَ

ت يف يْرَاغيِيد من التَّعدِالْ  ثَدُحْتَ أنْ  الْمُفَْترضِنَا. مِمَّ دِّإىل حَ انتقائيةً سةًسَّ ؤَعودية مُعليم العايل الس  التَّ

 .يِْع أَنْحَاءِ الْمَمْلَكَةِمِيف جَ جديدةٍ عٍوْ رُفُ ليات جديدة وافتتاحِكُ مة، مثل إنشاءِ وات القادِ نَالسَّ

َ  
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 ل ب ْت  ولَوال م ع اد نَ دَلَ هَ كَف َ لَ مَ عةَالَ جامَ 

 عامةٌ  تعليميةٌ  ؤسسةٌ ي مُ ، وهِ 1963عام ْلبِتْرُول والْمَعَادِِن د لهْفَ لِكِ مَ جامعة الْ ستْ تأسَّ

د دَعَ بْلُغُالبالد، ويَ ط بِفْاعة النِّنَصِا لِدًّجِرْكَزٌ مُهِم  ران هي مَهْتقع يف مدينة الظهران. الظَّ بْحِيَّةٍ،رِ غريُ

 مُ دِّ قَامعة للطالبات. تُجَالْ  ولِ بُم قَدَ عَ مَغْطالب رُ 7000من  أكثرَ  الِيًاامعة حَجَيف الْ مُسَجَّلِيْنِ الْ لَّابِ الطُ

 ،قليديةصات التَّخص ي التَّطِّ غَث تُيْوعات، حَ وضُمَ عة من الْواسِ وعةٍ جمُي مَفِ راتٍ وْد دَهْك فَ لِمَجامعة الْ

، م2017عات لعام ي للجامِ مِالَنيفات كيو إس العَ مال. ويف تصْارة األعْوم وإدَلُ ة والعُسَدَنْهَلك الْذَوكَ

صة خصِّتَ مُ الَمِعة يف العَ جامِ 50ل ضَأفْ وىل بنيأُالْ تبةَ رْمَد للبرتول واملعادن الْهْك فَلِمَلْعة اجامِ  تْ لَّ تَاحْ

سة دَنْهَصة يف الْخصِّتَعة مُجامِ  150ضل ن أفْمْضِوْنِهَا كَ نْ عَ  ضْلًا، فَيْنِدِعادن والتعْمَدسة الْنْيف هَ

 عروفةً مَ بارزةً سةًؤسَّ مُ كونَتَ امللك فهد إىل أنْ  جامعةُ  فُدِهْبائية وامليكانيكية. تَرَهْالكيميائية والكَ

 .ةاقَالطَّ  افاتِشَادة يف اكتِ يَالرِّاث  وبِحَاألبْ ثِدَم، وبأحْستوى العالَعلى مُ خِرِّيْجِْيهَا التَّنَافُِسيِّيْنَ بِ
 ق ر ىالَ َعةَأمَّ جامَ 

ت سَ. وقد تأسَّ لْمُكَرَّمَةة اكَّيف مدينة مَ  قَعُتَ ،كبريةٌ إسالميةٌ  ي جامعةٌ ى هِرَالقُ جامعة أمِّ 

وم سُرْمَوبِمُْوجٍَب ، م1949انون اإلسالمي( يف عام )القَ ْيعَةرِلية الشَّكُ َتكُوْنَ يف بداية األمر لِ اجلامعةُ

. جديدةٌ ت إليها كلياتٌمَّضَوانْ ،ىرَقُالْ عة أمِّ ها إىل جامِامسِ تغيريُ مَّ، تَم1981ر يف عام دَصَلَكِيٍّ مَ

 راساتِ ريعة اإلسالمية ودِيف الشَّ هاداتٍشَقَدِّمُ تُ إسالميةٍ ل كجامعةٍ األوَّمَقَامِ ى يف الْرَقُالْ أمِّ  عةُ جامِ  تْأَدَبَ

 وإدارةِ نِيَّةِ قَثل إدارة التِّمِ  عةٍنوِّتَيع مُواضِورات يف مَمن الدَّمَزِيْدَ الْ مُدِّقَها تُ ا اآلن، فإنَّة العربية. أمَّغَالل 

ارة، وكذلك مَربية والعِب والتَّلوجيا والطِّ وْنُكْ والتِّ نْدَسَةِهَ والْسويق ي والتَّامِلَاد اإلسْصَتِمال واالقْعْاألَ
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 يف ثالثةِ وَزََّعةٌ مُ لِفَةُتَ خْمُليات الْامعة والكُ جَ الْ ر قَندسية. مَهَ ة والْماعيَّتِطبيقية واالجْديد من العلوم التَّالعَ

شْمَلُ الْحَرَُم ة. يَ دارة العامَّاني اإلِبَمَ م ضُذي يَة، والَّزيزيَّيف العَ م الرئيسي رَحَالْ عُقَمة: يَلْمُكَرَّة اكَّع يف مَواقِمَ

الث يف اجلديد الثَّ رم اجلامعي  حَالْ عُ قَ. ويَيَّاتِهَالِّومباني كُ لْبََناتِامعية لِ جَراسات الْالدِّ مادةَ الثاني عِ

 .ةديَّبْالعَ

 جامعةَالفيصل

اض مة الريِّاصِيف العَ م2002عام  يْصَلفَ لْمَلِكِ سة اؤسَّ ل مُبَقِ  نْصل مِ يْالفَ جامعةُ ستْ تأسَّ

 لَالِ . ومن خِ لْمَمْلَكَةِعليمية يف اوالتَّ يَّةِ ثِحْوالبَ  بْحِ للرِّ فةٍادِهَيْر ة الغَاصَّخَات الْ امعَجَى الْلِوْن أُ مِ كواحدةٍ

ات ليَّكُ م ضُ يث تَات، حَ يَّلِّ س كُمْالفيصل من خَ جامعةُتََكوَّنُ ، تَعَاِييْرِ التَّمَي زِ اْلعَالَمِيَّةِمَ  ها بتحقيقِزامِالتِ

 الَمِيٍّى عَ وًتَ سْى مُ لَج عَ امِرَأيضًا بَ جامعةُ م الْ دِّ قَا تُمَ. كَيْدَلَةِوم والصَّلُ ب والعُسة والطِّ دَهنْمال والْاألعْ إدارةِ

. أَكْمَلِهَانطقة بِ مَملكة والْمَاب والطالبات يف الْلَالط  وذلك ألفضلخِرِّيِْجيَْن، والْعِيِّْينَ امِ جَاب الْلَّلط لِ

اب لَّدد الط  عَبْلُغُ ِإجْمَالِي ، ويَ م2008ام بًا يف عَطالِ 80ل أوَّوَابَهَا، وقَِبلَتْ الفيصل أبْ  جامعةُتَحَتْ تَافْ

 .عةامِجَيف الْ   يلجِسْالتَّ م بِد  قَم التَّهُلَ وحٌ مُسْمَ لِي وْنَ وَاب الد لَّب. الط طالِ 2500اآلن 

َوالتّ ق ن ي ةَ كَعبدهللاَللعَ لَ مَ جامعةَالَ  م   ل و 

مة. كرَّمُة الْكَّمَل بِوْع يف ثَقَتَ ،ةاث اخلاصَّحَبْلألَ ي جامعةٌهِ يَّةِنِقَوالتِّ لُْومِ ك عبداهلل للعُمَلِ الْ جامعةُ

 لُغَةٍكَ  ة اإلجنليزيةِغَبالل  خِرِّيِْجيْنَللِ  وتدريبٍ  ج حبثٍرامِم بَقدِّي تُ، وهِم2009ست اجلامعة عام تأسَّ

كة لَ مْمَاث يف الْنَواإلِيْنَ الذ كُوْرِ ط بَلَتَخْمُ  يٍّعِامِ م جَرَ ل حَي أوَّ ك عبد اهلل هِ لِ مَعة الْدريس. جامِللتَّ ةٍرمسيَّ

 عَمَ يَّةٍ رِّحُاط بِلَ تِأة باالخْرْللمَ حُمَم اجلامعي حيث ُيسْرَ ة الدينية يف احلَرطَل الش مَعْة. وال تَعوديَّربية الس العَ
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ْن مِ انت اجلامعةُ، كَم2013. يف عام َتلََطةِخْمُاكن الْمَجاب يف األَ حِارتداء الْ نَّنهُ ب مِلَوال يُطْ  ،الجَالرِّ

وم لُالعُ  بِّقُطَاث اليت تُ حَعلى األبْ جامعةُ الْ  زُكِّرَم. وتُيف العالَ وًّامُنُ يٍّثِ حْ بَ لٍّ جِسِ 500 بَيْنِ أَسْرَعِ 

ر اوِحَنمية االقتصادية. مَنمية االجتماعية والتَّة اإلنسانية وعلى التَّاجَل احلَاكِشَى مَلَنولوجيا عَ كْوالتِّ

م وعلْ يَِويَّةُحَ ندسة الْهَية والْلوجِوْيُ والعلوم البِْيئَةُ ة والبِد والطاقَّوارِمَامعة هي الْيف اجلَ ئيسيةُ حث الرَّالبَ

 .باتاسِحَات الْومَلُعْ طبيقية ومَات التَّ ياضيَّواد والرِّلْمَهندسة ا

 حيةومَالصَّ لَ عودَبنَعبدَالعزيزَللعَ لكَسَ مَ جامعةَالَ 

ملكة العربية مَيف الْ عامةٍ ل جامعةٍلوم الصحية هي أوَّ عود بن عبد العزيز للعُ لك سُمَعة الْجامِ

يف عام  ِميًّاسْت اجلامعة رَسَة. تأسَّحيَّم الصِّ لُوالعُصة يف صِّخَتَق األوسط مُرْنطقة الشَّالسعودية ومَ 

يِْن مَ رَحَ َدْيهَاولَ ،ياضئيسي يف الرِّامعي الرَّم اجلَ رَ حَيف الْ ها الرئيسي ر قَمَ عُقَع، يَ وْرُفُ ثالثةُدَيْهَا ولَ م،2005

ات: كلية يَّلِّ كُ عَبْاجلامعي الرئيسي بالرياض سَم رَ حَالْ فُيْ ضِتَسْساء. ويَة واألحْ دَّيف جَ امِعَِييْنِ آخَرَيْنِجَ

ة بيَّم الطِّ وْ لُة، كلية العُة الصحيَّوماتيَّلُعْمَة والْحة العامَّية الصِّلة، كلُدَيْنان، كلية الصَّسْاألَ بِّب، كلية طِ الطِّ

ة وكليَّ ،بالطِّ  ة كليةَ جدَّ مُ رَحَ ستضيفُة. ويَ حيَّالصِّ هَنِ مِم والْلوْ ريض وكلية العُمْة، كلية التَّطبيقيَّالتَّ

ساء م األحْرَ ستضيف حَ، يَان الصحية. وأخريًهَمِوم والْلُبيقية وكلية العُ طْلية العلوم الطبية التَّ مريض، وكُالتَّ

 .حيةن الصِّهَلْمِلوم واالعُ مريض وكليةَطبيقية وكلية التَّالتَّ  بِّيَّةلوم الطِّالعُ كليةَ

 كسفوردَالسعوديةأادمييةَكَ أ

يل، وقد وَد الد هْلك فَ مَطار الْمَريان بِ ز الطَّكَرْران يف مَيْلطَّلِ ديثةٌحَ  عودية أكادمييةٌأكسفورد الس   

 اامًعَ 75ن مِ ثرَإىل أكْ انادًتِ. واسْْيرَانلطَّعودية لِية الس  نِطَكة الوَرِعاون مع الشَّالتَّ ست األكادميية بِتأسَّ

https://www.oxfordsaudia.com/en/
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ربية ة العَكَلَ مْمَرد يف الْوْفُعة أكسْامِها جَذُفِّنَ ي تُ تِدريب الَّج التَّرامِبَ فإنَّ  يِّ،بِ ِريْجْدريب التَّيف التَّ بْرَةِخِ من الْ

ق رْعودية والشَّبية الس  رَكة العَلَمْمَرين يف الْاِن طيَّاتِ بَخريج كَعلى تَ زُكِّرَ يُ وَّلِيًّاأَ  اتدريبًوَفِّرُ عودية تُالس 

 .األوسط

ران، يْال الطَّ جَة يف مَدَوْ جَي الْالِعليم عَ تَ عْمَ يَّةِلاألوَّدْرَسَةِ مَلْيف ا ورةًامج األكادميية دَرنَبَ مُدِّقَويُ

 .لِلطَّيْرَانِبَاِت الْهَيَْئةِ الس عُْودِيَِّة لِّطَ تَمُلِ فْقًاوِ يْمُهَادِقْتَ تِم يَ
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 اْلمهوريةَاليمنيةَ-2
(Republic of Yemen) 

 الوقعَاالسمََوَ-2.1
ي فِ بْهِ الْجَزِيْرَةِ اْلعَرَبِيَّةِشِ بِرْغَ نوبَ جُ  عُقَتَ بيةٌعرَ دولةٌ ية، هِاجلُمْهُوْرِيََّةُ اليََمِنيَّ ا:أو رمسيً اليَمَن

 .اعًبَّ رَا مُرتًيلومِكِ 555,000ي الَوَها حَ احتُ سَمَ  غُبلَتَ .اآسيَ يْبَرْغَ

 لٌ احِ، وهلا س31ِانمَّعُ نةُ طَلْسَ رْقِن الشَّومِ  ،ةُعوديالس   العربيةُ  كةُ اململَ اليمن من الشمالِ د  حُيَو

يف 32 يرةٍزِجَ يْائتَمن مِ ن أكثرُ مَى اليَدَولَ  .رمَحر األحْالبَ  على غربي   وساحلٌ بالعرَ حرِبَ  على ي  نوبِجُ

 .وحنيش سقطرى يْ ها جزيرتَأكربُ ،ربمر وحبر العَاألحْر حْالبَ

َيَ اطَ رَ وق َ مي َ دَ َدَ بلَ َ-2.2
 بَنِّيْهَاوت33َة ياسيَّوالسِّحِزْبِيَّةُ ية الْدِد  عَها التَّرارِوإقْيْمُقَرَاطِيَّةِ الدَّوْلَةِ دَ  على ي منِور اليَستُالد  نُص  يَ

ِلحُقُوِْق  يِّلَمِالن العااإلعْ  ليها يفعَ لْمَنْصُوصِة اوليَّود الد هُاثيق والعُمَوَالْبِ وااللتزامِ 34ارًّا حُاقتصاديًّ اظامًنِ

                                                           

  .تنطلس امعن، (Sultanate of Oman): سلطنة عمان - 31

ڑ دہن اےس ز دو وسےک نلاس  نمی ،(Yemen has more than two hundred islands): لدى اليمن أكثر من مائيت جزيرة - 32
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86


39 
 

ل وَعة الد امِجَ يف مَُن عُضْوٌيع. اليَرِشْللتَّ  ي اسِر األسَالْمَصْدَي هِ ةالميَّريعة اإلسْالشَّ أن، وَ 35الْإِنْسَانِ

 .يةمِلَ جارة العامة التِّظَّنَ مُو ن اإلسالميعاوُمة التَّنظَّومُ يازحِم االنْدَكة عَرَوحَ دةحِمم املتَّواألُ ربيةالعَ

َارّيًَضَ اليمنَحَ َ-2.3
 خُ أ تاريْى بدَتَ مَ ديدِ حْبالتَّ فُ. ال ُيعر36َديمالقَ لَمِيف العا لَْحضَارَةِز ااكِرَمَ دمِمن أقْ منُاليَ ربُ تَتُعْ

ى علَ . فَمَنٍ َبعِيْدٍ زَ نذُ مُ أهنا بدأتْ رُوِّصَتُ  37 هَْريْنِالنَّ نَ يْا بَالد مَارة بِوش حضَقُنُ بعضَ  ديم، لكنَّ ن القَمَاليَ

ف صَتَمُنْ مُنذُ  ق.م، أيْ  2500نة ي سَالَوَإىل حَيَعُْوُد 38يٍّ رِمَوْ سُ صٍّأ يف نَ بَسَ رتْ ال ذُكِلِْمثَيل ابِسَ

ن مَاليَ تاريخِ  اب عنقَالنَّ فَشَ ن كَش يف اليمَوْقُالن  د منَجِا وُمَ إنَّ .قَبْلَ الْمِْيلَادِ 39لْأَلْفِيَةِ الثَّالِثَةِ ا

 ق.م.  لْفِيَةِ الثَّانِيَةِر األَاخِد إىل أوَائِالعَ ديمالقَ

                                                           

the International  Adherence to) :االلتزام باملواثيق والعهود الدولية املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان - 35

agreements and covenants set forth in the Universal Declaration of Human Rights،) این

 

 وقحق ےک اعیمل ان

کےہ۔ااعمدہوں اور اعمدہوں رپ لمع ریپ االوقایم رکدہ نیب شیپ ںیم االعہیم

 ئ  کذہت ںیم داین میدق ،(The oldest centers of civilization in the ancient world): أقدم مراكز احلضارة يف العامل القديم - 36

ڑ میس  ےس دق اک

 

 .رمک

کوسیم، (Mesopotamian civilization): بالد ما بني النهرينحضارة  - 37

 
 
 

 

 کذہت وپٹ
 

  .ئ

  .نتم یوسرم، (Sumerian text): نص سومري - 38

ڑار ےرسیت، (The middle of the third millennium) :مُنتصف األلفية الثالثة - 39

 

 
 . اک وطس ہیہ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85


40 
 

إليهم  ودُويعُ  ،وحِمْيَر ضرموتوحَ وقتبان ومَعني بأسَ كةُلَممْ ديممن القَك اليَمالِمَ هرِوأشْ مِّأهَن مِ

 تاباتُوص والكِصُد الن دَعَ .40عْرُوْفَةِ ِبَخطِّ الْمُسْنَداملَ لَمِات يف العاديَّاألجبَ د أقدمِوير أحَيف تطْ لُضْالفَ

 لقَ أطْ .ه اجلزيرة العربيةبْاليم شِي أقَمن باقِ من أكثرَي اليَفِ 41ةاألركيولوجيَّ دواهِوالشَّ

ولة والدَّ اديةولة الزيِالدَّ سطى مثلصور الوُول يف العُ دُ ت عدةُوقامَ .عيدةربية السَّ العَ تسميةَ ومالر  عليها

  .ةوليَّسُالدولة الرَّ اها كانتوأقوَ اهريةوالدولة الطَّ يديةمامة الزَّواإلِ عْفَرِيَةِاليَ

ية وكلِّتَ لكة املُمْاملَ توقامَ ، م 1918 عامَ ةثمانيَّالدولة العُ  من عنال اليَمَشُف بِا عُرِمَ قَلَّاستَ

 حِْميَةًمَ اليمن نوبُ ي جُ ما بقِنَ، بيْنيةاجلمهورية العربية اليمَ وقيامِ ،  1962 ها عامقاطِإىل إسْ يةنِمَاليَ

دة حْالوَ قتِحتقَّ .ْيمُقَراطِيَّةِ الشَّْعبِيَّةِن الدَّمَ اليَ ريةِهوْمْجُ يامِ وقِ، م1967  امى العَلَإِ  42 انيةريطَبَ

 . م1990  ايومَ 22 يف ةمنيَّاليَ

ًيانَاقتَ اليمَ َ-2.4 ي اس  َصادًّيَو س 
هذا  وال يزالُ  ،ادًيِّجَ سْتَغِلَّ مل تَ  وَالْغَازِ فْطِ النِّ نمِ 43دودةحْد مَوارِى مَ علَ مناد اليَصَاقتِعْتَمُِد يَ

 دٌ بلَ نُاليمَ ا،يًّ خِيْارِتَ و .روَّطَ مُ غريِ  ايلمَ جْي اإلِلْمَحَلِّج ااتِالنَّ ر مناألكبَُل النِّسْبََة كِّشَم أنه يُ غْر44َاع طَالقِ

                                                           

(،  Musnad font oldest alphabet in the world known as theThe): أقدم األجبديات يف العامل املعروفة خبط املسند - 40
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_(%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
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 . 45مَرَّاتِهِ الَْبحْرِيَّةِ َومَوَانِئِهِ مَ يلِاخِدَ لى مَد عَ تمِ، ولكنه يعْاعي رَزِ

 تُعِيْقُ يت الَّ مُسَلَّحَةِ ات الْراعَوالصِّ ادسَفَالْ ةَ يجَتِنَ بةٍ عْصَ اديةٍ صَواقتِتَمُر  الْبَِلادُ بِأَوْضَاعٍ سَِياسِيَّةٍ 

الْمَرْتَبََة الثَّاِمنَةَ ِفيْ ت لَّ تَاحْ ثُ يْحَ اءًنَمَ لِّ ان األقَلدَالبُ  نين بَ ومِ   47ةٌينامِ  ولةُدَ نمَ . الي46َنْمِيَةِ التَّ ةَ ريَسِمَ

 م. 2014ام عَلِ 48مِ ول العالَحَ شاشةًألكثر هَقَائِمَةِ الد وَلِ 

، م2011 يف 49احلاهلل صَ لي عبدَعَ  امظَنِ  اطِقَبإسْ ةًالبَطَمُ  ةٌيبِ عْشَ اجاتٌجَتِاحْ  تْلعَدَانْ

 لِيُصِْبحَ خَلِْيطًار وَّذي تطَالَّ يِّاعِطَقْ باإلِ "مُ ظالك النِّف ذَوُصِ م 1978نذن مُمَم اليَي حَكَذِوالَّ

ر ها عبْفاظ على نفوذِ للحِ بادرةمُ بِ ةعوديَّالس  تمَ دَّتقَ ".50يةاطِ رَوقَوتُ لُوالبَ  يةاطِرَوقَتُ ليبْالكَ نمِ

 .51ابحة اإلرهَافَكَمُ  اتِليَّمَيف عَ رارِتمْلالسْ  ويلالد لْمُجْتَُم ا عليها افقَوَ  ظام،ن ذلك النِّمِ اتٍشخصيَّ

                                                           

 اور دنبراگوہں یک ںراوتس یدنمسر اس یک، (The incomes of its sea lanes and ports) :مداخيل ممراته البحرية وموانئه - 45

 . آدمین

er the Corruption and armed conflicts that hind) :مسرية التنميةالفساد والصراعات املسلحة اليت تعيق  - 46

development process،) ڑیق دبونعاین

 

  .راکوٹ ںیہ ےک لمع ںیم اور حلسم انتزاعت وج ب

ڑیق (،developing country: )دولة نامية - 47

 

ذ ب

 

ڑپل   .کلم ب 

 رھب ےک ااہتنیئ داین، ( fragile countries around the worldList of the most: )قائمة الدول األكثر هشاشة حول العامل - 48

ازک اممكل یک

 

ک ن

 

ک. رہفس

 alling for the cPopular protests erupted) :اندلعت احتجاجات شعبية مطالبة بإسقاط نظام علي عبد اهلل صاحل - 49

overthrow of the regime of Ali Abdullah Saleh ،)اک ہتخت دبع اہلل اصحل یک ااجتحج ےن یلع وعایم 

 

 اک اطمہبل ایکوکحم

  

ک.  اٹل

o evolved into a The feudal lord wh) :اإلقطاعي الذي تطور ليصبح خليطاً من الكليبتوقراطية والبلوتوقراطية - 50

mixture of kleptocracy and plotocracy ،)و رک اہن اظنمداراجریگ

 

لٹ
کلی
کوہ۔وہا  رایت ےس اظنم ےک رمبک اور اسزیش یسیوج 

ک. ںاکرواایئ یک یادسناد دتشہ رگد(، terrorist operations-Anti): عمليات مكافحة اإلرهاب - 51

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84_%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/1978
https://ar.wikipedia.org/wiki/1978
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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.  52ةِ الْقَانونِيَّةِ عَبْرَ َمجْلِسِ الن وَّابِالْمَُلاحَقَمن  ةًانصَحَ هوانِمن أعْ 500 حَاحل ومُنِصَ ى الرئيسُتَنَحَّ

رِئَاسَةِ لِ 2012 ايرفِبْرَ 21  يفِ   53دواحِ حٍشَّرَخابات مُانتِ يف يربه منصور هادِ عبدُ هُنائبُ بَخِأُنتُ

 18 فِيْ   55ْلحَِوارِ الْوَطَنِيِّ الْيَمَنِيِّ ا اتُسَلَ جَ دتْقَ. انعَنلِمُدَّةِ سَنَتَيْ 54مَرْحَلةٍ انْتِقَالِيَّةٍ 

ي ادِهَ ةِاسَئَرِ ةَتْرَفَ تْدَومُدِّ  ، الْحِوَارِ الْوََطِنيِّ الشَّامِلِقةِيْثِوَ  يع علىوقِالتَّبِ تْمَ تَتَواخْم،  2013مَارْس

  الُْمشَارِكِيْنِ ِخلَاَل ذَلَِك الْمُرْتَمَرِ.ن ِقبَل رى مِخْنة أُسَلِ

م، 2011  مةِة يف أزْئيسيَّراف الرَّبني األطْ اتِرابَطِرار االضْتمْسْبا56ة قاليَّاالنتِ حلةُرْت املَلَقِعُرْ

 من جهةٍ  راهلل األحَ عبدِ  ةُائلِوعَ  رسن األحَحْلي مُ وعَ هةٍه من جِ صارُاحل وأنْبد اهلل صَي عَلِ عَ :مْوهُ

ت هلم نَمَّاملا ضَ يه طَسِ نافِعمها مُ طة، ودَلْه يف الس  لتِائِ عَ وذِفُنُ مان استمراريةِضَاحل لِصَرْقَلَهَا عَ رى،أخْ

 زْبِ الْمُؤْتََمرِ الشَّعْبِيِّ حِ ياسية منم السِّيماهتِظِتَنْ  رَوذلك عبْ .ولةد الدَّوارِول إىل مَ صُالوُ يةَرِّحُ

س رَواحلَ عرَدْقة األوىل مِرْالفُ يفمْ َبكَاتِهِة وشَالميَّم اإلعْهِائلِووسَ الحصْين لإلِمَع اليَجم والتَّ  العام

، والذي برَدة يف جزيرة العَاعِتنظيم القَ نهامِ ،ةاميَّظَنِ ة غريِ حَلَّسَ مُ اتٍيَّ يشِيلِافة إىل مِ باإلضَ مهورياجلُ

                                                           

s were granted of his associate 500): من أعوانه حصانة من املالحقة القانونية عرب جملس النواب 500مُنح  - 52

immunity from prosecution through the House of Representatives،) 500 امندنئاگن ےک وتطس ےس ان ےک انویا 

ک اچرہ وجیئ وک اقونین ںاسویھت

 

ن

 

ی

 

سي

 . احلص وہا ی کےس ا

کا، (One candidate elections): انتخابات مرشح واحد - 53   ت.ااختنن ا ےک وارادیم ی 

ڑایہ دمت یک یوبعر، (To head a transitional period): لرئاسة مرحلة إنتقالية - 54 ا رسب 

 

  .رکن

  .ذمارکات ےک نشیس وقیم ، ینمی(Yemeni national dialogue sessions): جلسات احلوار الوطين اليمين - 55

کا یک یئگ۔ دیپراکوٹ  دور ںیم یوبعر، (The transitional period was obstructed): عُرقلت املرحلة االنتقالية - 56

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%B1%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9_2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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ٍف الُحَه يف تَ نفسَ احلٌد صَجَوَ  .فَةٍختلَمُ اياتٍغَ قيقِ حْف لتَظَّراف وُيوَاألطْ د هذهِحَا ألَ ادًدَر إليه امتِظَيُنْ

 .اءدَم يف األعْهِاكِاشرتَحُكِْم بِ لْحُْوثِيِّيْنَ ا اعةِ مَمع جَ

ربه منصور  عبدُ مدَّقَ .عاءنْ ون على صَي  ر احلوثِطَيْسَ ،2014 ربمْبتَسِ 21  يفِ

 م. لَمْ 2015 نايريَ  19 اب يفوَّالن  لِمَْجلِسِ ما هُاستقالتَ  احخالد حبَّ ورئيس الوزراء السابق يهادِ

اغ رَة فَمَزْهاء أَ نْإلِ حدةمم املتَّ األُ عايةبرِ اتُ اوضَفَاملُ حِ جَيل. مل تنْوَ رتاٍف دُباعْ طة احلوثينيلْ سُ ظَحْتَ

ل إىل إتفاق وص التَّ بِرْعن قُ ثَحتدَّ رمَعُ نْال بِمَجَ ي السابقمَمِلْمَْبعُوَثَ الْأُأن ا غريَ ومة،كُئاسة واحلُالرِّ

  .لَوْلَا الْغَارَاتُ الس عُوِْديَّةُ

بٍ رْحَ يف 2015 سارْمَ 26 نْذُ مُ  57يَّةً جوِّ لةًمْحَ تُواإلمارا عوديةُالس شِن  تََحالُفٌ تَقُوْدُه يَ

اعات مَاليني وجَافة إىل إنفصَباإلضَ رئيسيةٍ  ورةِبصُ م2011ة مَأزْ رافِأطْ ل ذاتَمَتشْ ةأهليَّ

راً وْوليًا دَا دُ هبَ  رتفُاحلكومة املعْ بُتلعَ  .اهلل صاحل عبدَ يات احلوثيني وعليّشِ يليْل مِقابِمُ ،58هاديةجِ

 مالًا، االنفصاليةِى امليليشيات اإلصالحية شُرار علَ قَون دُ ضِ الريا مة يفاألزْ  دِ نذ تصاعُم مُ قيْوتُ ،مْزِيًّرَ

 املسؤوليةَ األكربَ ل احلوثيونُتعددة، يتحمَّمُ ولةُها املسؤُ بة وأطرافُشعِّتَ ن مُل اليمَشاكِني أنََّ مَي حِجنوبًا. فِ

   .اريةب اجلَرْحَلْا العِن اندِعَ

                                                           

  (،paignled coalition is launching an air cam-A Saudi): واإلمارات حلة جويةيشن حتالف تقوده السعودية  - 57

  .رگوہ یدنسپ اور اہجد یگدحیلع، (Separatists and jihadist groups) :إنفصاليني ومجاعات جهادية - 58

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%B1%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%B1%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9_(2015%E2%80%93%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9_(2015%E2%80%93%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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 نْهُمْ مِ 3,000ل ، قُتِلْمَدَنِيِّيْنَا بني ابةًإصَ آالفٍ عة سْو تِ حْنَ تأكيدُ تَمَّحدة، م املتَّمَاألُبِحََسبِ 

د دَفِ عَعْن ضَعَ  سُْؤوْلٌمَ عوديَّف الس حالُ أن التَّ تافَوأضَ .59فْقَ تَقْدِيْرَاتٍ مُحافِظَةٍوِ لِّ لى األقَعَ

ول لُليون حبُف مِ صْان ونِاثنَ  60حنيازِالنَّ دُبلغ عدَ  .عةتمِجْى مُ وَي القُاقِ من بَ أكثرَ  الْمَدَنِيِّْينَحايا الضَّ

دمري للتَِّب التَّارِيْخِيَِّة ِمنَ ُمخْتََلِف الْحُقْ 61لْمَوَاقَِع الْأَثَِريَّةِمن ا ديدَ العَ تِ ضَرَّكما تعَ م.2015رمبَسَيْدِ

 ةُدولَ افتْاستضَ .وتمُرَحبضْ تْهْدَافِ الْمُمَنْهَجِ لِْلأَضْرِحَةِ الص وْفِيَّةِافة إىل االسِباإلضَ .يلِّاجلزئي أو الكُ

ر واآلخَ لْمُقِيْمَةُ بِالرِّيَاضِ كومة احُ الَْمثِّلُ ما يُهُن أحدُيْ دَفْن وَبي62ْحدة م املتَّ مَاية األُعَ ات برِفاوضَمُ ويتالكُ

عن استنائفها بعد  لَُد الشَّيِْخ َأحْمَدَمساعيل وَإِ مَمِي  األُ املبعوثُ  لنَ ام، وأعَ شعيب العَواملؤمتر الَّ لْحُوْثِيِّيَْن ا

 م. 2016 سسطُغُ ادس من أُالسَّ شهر من تاريخِ 

 

 

 

 

 
                                                           

ک. ادنازوں ےک اطمقب اتحمط، (According to conservative estimates): وفق تقديرات حمافظة - 59

  .ےب رھگ، (The displaced): النازحني - 60

ار، (historical location) :املواقع األثرية - 61
 

  ت۔اقمام یخین

 nder the uThe State of Kuwait hosted negotiations) :استضافت دولة الكويت مفاوضات برعاية األمم املتحدة - 62

auspices of the United Nations،) کوک
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ڑےن اوقام دحتمہ ےک ز س ک. یک ن اینزیم ذمارکات یک اامتہمب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/2016
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َس ل ط نة َع م انَ-3
(State of Oman)  

َاالسمَوالوقع -3.1
َملَكِيٌَّة ها مِكْحُ  امُ ونظَ  ا،آسيَ رْبِغَ يفْ عُقَتَ ةربيَّعَ دولةٌ ان، هيسَلَْطنَة عُمَرسْمِيًّا: أو  انعُمَ

ع بْان يف الر نة عُمَّلطَ ع سَوتقَ ،لَْجزِيْرَةِ الْعَرَبِيَّةِه ابْشِ ة يفاحَلْمَسَ ا ثُيْ ثة من حَالِالثَّ مَرْتَبَةَل الْكِّشَوتُ  ،مُطْلَقَةٌ

 .²كم 309.500 بْلُغُتَ  ةًاليَّمَ جْإِ ةًاحَسَي مَطِّغَوتُ لْجَِزيْرَةِ الَْعرَبِيَّةِا ني مِ قِرْلشَّي اوبِنُاجلُ

ود دُاحلُ تَّىمال وحَيف الش  زمُ رْق هُيْضِمَ نمِ كلم 3165افة سَلى مَها عَ لُاحِوَسَ تُمْتَدُ

من  ُحد هَاويَ. ربيالعَ يجِ لِواخلَ ،مانعُ ْحرُبَ ،برَالعَ حْرُبَ: ياثة هِ لَثَ  ارٍحَ ى بِ لَ لك عَذَبِ طِل  ، وتُ نمَاليَ عمَ

 وْلَهَا)طُ ةوديَّعُالس   ةُربيَّة العَلْمَمْلَكَوا ( كم 410 لَهَاوْطُ)  ارات العربية املتحدةاإلمَ رب دولةُناحية الغَ

ق رْن الشَّز، ومِ رمُهُ يْقُضِمال مَن الش كم( ومِ 288وْلُهَا )طُ  نيةمَاليَ وريةُمهُ اجلُ اجلنوبِ نكم(، ومِ 676

 وْلِطُ  يْطَّخَ نيَوبَ االًمَشُ °26 '20و '40 °16 رْضِعَ يْطَّ خَ نَيْان بَمَّ عُ ةُطنَلْسَ قَعُ. وتَحْرُ الْعَرَبِبَ

 .اقًرْشَ  59° '40 و51° '50

َمكَ الَ َامَ ظَ ن ََ-3.2
، يدعِسَ ارق آلُ ن طَبِ يْثَمهَ: وهُ  ي  الِان احلَلطَوالس  ي ، راثِوِ ي  انِلطَسُ انكم يف عُمَّاحلُ امُ ظَنِ

 ور آلُمُيْعيد بن تَسَ وس بنْابُقَ طانلْقَْب وَفَاةِ الس عَ م2020اير ينَ  11يف  كمَى احلُلَّالذي توَ

اب زَاألحْاني بِور العُمَّستُالد  سْمَحُه، ال يَ ى وفاتِ تَّط حَسَق األوْرْيف الشَّ مٍكْ حُ رةِتْفَ  ولِأطْ صاحبِ  يدعِسَ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
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ار يَ تِالخْه رِمْرين من عُشْوالعِ  دةَاحِالوَ غَبلَ 63انين عُمَّاطِوَمُ  لِكُلِّ  فُوْلٌكْاب مَخَتِ االنْ ق ا حَبَْينَمَة ياسيَّالسِّ

  .جْلِِس الش وْرَىمَ اءضَأعْ

َاريخالتَ َ-3.3
كة لَاملمْ عمَ تََتنَافَسُ ةًيَّوِقَ وريةً راطُبَان إمْ ة عُمَّطنَلْت سَانَكَ 15 رْنِالقَ رن أواخِمِ

رن القَ ها يفوتُ رْذِ تْوكانَ ي،نديط اهلِلُْمحِوا بيرَج العَليِاخلَ ةقَطِنْ وذ يف مَفُى الن لَعَ غالتَ رْوالبُ حدةاملتَّ

ر إىل العصْ المالسَّ  بابِ  يقِضِمَ بْرَ عَتُمْتَد  ي تِ ه الَّرتُطَيْاني وسَ العُمَّ فوذُ الن  ،19

اءت جَ 20ن رْالقَ ها يفتُوَّ قُ ضتْفَخَكما انَ جنبارزَ ىتَّحَ  ابً وْنُوجُ ن،راوإيْ اكستانوبَ اتارَاإلمَ يثدِاحلَ

سي يف ئيْاري الرَّجَ ط الْمِيْنَاءُ التِّقَسْمَ  تانَ كَ يًّاخِ اريْوتَ ،حدةتَّلْمُا لْمَمْلِكَةِ ري اأثِتَ نة حتتَلطَ السَّ

 . 64لْمُحِيْطِ الِْهنْدِيِّ ارية يف اجَالتِّ لْمَوَانِئا مِّ من بني أهَ اأيضً انتْكَ سْقَطمَ  ،بيليج العرَاخلَ قةنطِمَ

مَحَطََّة  انتْان كَعُمَّ أنَّ  بُ الغالِ ،انإىل عُمَّ ريُ شِتُ يةرِ ومْالس  اتتابَكِ اردة يف الْالوَ انجَمَ أنَّ  قدُتَعْيُ

 مِّأُ  ةقافَثَبِ باطٌ ا إرتِهَولَ سْ،احَالن  بلم جَباسْ ةُ ارخييَّالتَّ قةُذه املنطِهَ فتْ رِوعُ ،جاريةل التِّوافِللقَ وَصْلٍ مُهِمَّةً 

نات ستوطَمُم يف تلك الْظُالن بيعة عن طَ ف الكثريُعرِوال يَ ،65نديافِاد الرَّلَبِ  عمَ ةٌاريَّجَ ات تِلَوصِ ارالنَّ

ان عُمَّتَْمتَلِكُ  .قبل امليالد عام 1800 يف العام امن النصوص السومرية مبكرً جمان الصغرية واختفت

                                                           

ڑ امعین، (.y Omani citizenThe right to vote is guaranteed to ever): حَق  االنْتِخَاب مَكْفُوْلٌ لِكُلِّ مُوَاطِن عُمَّاني - 63
 
 یرہش ہ

 ےہ۔ وک ووٹ ڈاےنل ےک قح یک

 
 

 امضئ

 رحب دنہ یک، (ts in the Indian OceanThe most important commercial por): الْمُحِيْطِ الْهِنْدِيِّأهَمِّ الْمَوَانِئ التِّجَارية يف  - 64

  .دنبراگںیہ س  ےس امہ اجتریت

کوسیم، (The country of the Mesopotamia) :بِلَاد الرَّافِدين - 65
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_17
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 يِّ ادِامَايف اللَّقَالثَّ رَاثِالت  نمْضِ عةرْالبُ ةُصَقْرَ نِّفَتْوصُ ،الَمِيِّاث العَرَ الت  اقعِوَمَ نَمْع ضِاقِوَمَ ةَأربعَ

 .ةرافيَّغْها اجلُ سِيْارِضَتَ عِنو  ها وتَ تِافَالد وثقَالبِ اريخِ لتَ وِجْهَةِ سَِياحِيَّةٍ كَ اتٍرَّمَ دةَعِ وَاخْتِيْرَتْ ة، انيلإلنسَ

َادصَ االقتَ َ-3.4
إذ أهنا  ي  طِفْنِها ادُ صَوم، اقتِمُيف العُ  رٍّتقِسْمُ  اديٍّصَواقتِ يٍّياسِسِ وَضْعٍبِ  اننة عُمَّلطَسَ تَمَتَّعُتَ

 تل  حْاز، وتَ للغَ تياطيٍّ يف إحْ 27رتبة مَوالْ املَوى العَ تَ سْفط على مُ ي النِّيف إحتياطِ  23ة رتبَلْمَا حْتَل  تَ

م مَاألُ  جرنامِبَ فَ يث صنَّ حَ م2010 امامل يف عَادات العَصَر إقتِني أكبَن بَمِ 64لطنة املرتبة السَّ

 47الل خِ  يةنمِالتَّ جَالِ امل يف مَوى العَتَ سْعلى مَُتحَس نًا  د األكثرُ لَها البَ بارِباعتِ 66انائي عُمَّمَنْاإلِ حدةاملتَّ

د لَالبَ 59ها البارِتِ باعْ نَّفُصَوتُ الْمُرْتَفِعِ، لخْالدَّ ذاتِ صادِاقتِان كَُعمَّ نيفُتصْ تِم قة. يَابِالسَّ  اعامًّ

  .67لِمَُؤشَّرِ السَّلَامِ الْعَالَمِيِّ  قًافْامل وِة يف العَيَّمِلْثر سِاألكْ

َانضويةَع مَ عَ َ-3.5
م ة عدَ ركَوحَ ِجلِِس التَّعَاوُنِ لِدَُوِل الْخَلِيِْج الْعَرَبِيَّةِمَ يفْ  سٌ ؤسِّمُ وٌ ضْعُ انة عُمَّلطنَسَ

متر لْمُؤْمة انظَّ ومُ حدةم املتَّ واألمَ بيةرَل العَوَالد  عةِ امِوجَ  يةمِنْالمي للتَّ اإلسْ ْنكِ والبَ ازيَاالحنِ
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اقة ة للطَّوليَّ كالة الد الوَ، و 68عايريلية للمَوَالد  لْمُنَظَّةِ وا لَمِيَّةِاارة العَجَمة التِّظَّنَومُ المياإلسْ

 .70ةافَقَوم والثَّلُة والعُ بيَرْة للتَّالميَّإلسْ لْمُنَظَّةِ اوا 69لْمُتَجَدِّدِةِ ا

يَ اَزَ كَ ر َمَ َ-3.6 ض  َاْل  َب  ه ب   ل م ذ 
يف  الْمَذَْهَب االْأَسَاسِيَّ رُ بَتَعْ يُ ثُ يْ ، حَ لْمَذْهَِب الْإِبَاضِيْا اكزرَمَ  مِّ أهَ دُ ها أحَان بأنَّعُمَّ شَْتهِرُوتَ

ها ضِعْع بَمَ ةٌسَانِ جَتَب مُذاهِ مَالْ ل وكُ ،يِّ يعِب الشِّ ذهَمَوالْ ينِّب الس هَ ذْاملَ وُُجوْدِافة لِم، باإلضَكْاحلُ

 .الفٍخِ  يِّبال أ71َّض عْالبَ

 

 واْل الصةَيحوضَ تَ الَ-4

  كالتايل: عمان،سعودية واليمن وال تَدُورُ املَْعلُومات يف هذه الوَحدة، وِهيَ الَوحْدَةُ الثانية حول

عَد  أَكْبَرَ دَُولِ الشَّرِْق وتُكَةُ الْعَرَبِيَّةُ السَُّعوِْديَّةُ ُتنَسبُ إىل مؤسسها حممد بن سعود، مَمْلَالْ -1

دًا يف اجلنوب َتحْدِيْ قَعُوتَِإذْ تَبْلُغُ مََساحَتُهَا حَوَالَيْ ِملْيُوْنَيْ كِيُْلوْ مِتْر مُرَبَّعٍ، ، الْأَوْسَطِ مَسَاحَةً

قةٍ منطِ كل   َتنْقَسِمُ ، يّةًارِقةً إدَنطِمَ  13اليًا من حَ السعوديةُتَأَلَّفُ تَ، واآسيَ ةي من قارَّربِالغَ

لْمَسْجُِد ا هبا ْوجَدُيُ رى،خْقةٍ إىل أُ نطِها من مَدُعدَ  خْتَِلفُيَ  مَُحافَظَاتِددٍ من الْها إىل عَنْمِّ
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
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ان دَّعَيُ انِ ذَ، واللَّرَةِلْمَدِيَْنةِ الْمُنَوَّا يف ، وَالْمَْسجِدُ النَّبَوِي  الْحَرَامُ الْوَاقُِع فِْي مَكََّة الْمُكَرََّمةِ

جْلِسِ التًّعَاوُنِ لِدُوَلِ الَْخلِيِْج مَ  يف وٌضْ عُ عوديةُالسَّ، ومَاكِنِ الْمُقَدَّسَةِ عِنْدَ الْمُسْلِمِيْنَ األَ  مَّأهَ

، ومَُنظَّمَةِ ورَابِطَةِ اْلعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ واألمم املتَّحدة، ،، وجَاِمعَةِ الد وَلِ اْلعَرَبَِيةِ الْعَرَبِيَّةِ

، ومَُنظَّمَةُ التِّجَارَةِ ، وصُنْدُوِْق النَّقْدِ الد وَلِيِ، وَمجْمُوْعَِة الْعِشْرِيْنَالتَّعَاوُنِ الْإِسْلَاِميِّ

 اسيٍّ يَسِةُ بِوَضْعٍ تَمَتَُّع الس عُوِْديَّتَو .)أوبك( فْطِنِّللِ، ومُنَظَّمَُة الد وَِل الُْمصَدِّرَةِ  الْعَالَمِيَّةِ

 يٍّ اطِتيَ ر احِي أكبَانِثَ تَْمتَلِكُ أهنا  فْطِي ، إذْ ا نِهَ واقتصادُ ومِ مُ ي العُفِ  رٍّتقِسْمُ اديٍّصَواقتِ

َ لَمِ.ام يف العاخَ  طٍفْر نِدَصْمَ وأكربَ ،ازٍغَ يٍّاطِيَس احتِادِوسَ ولرُتْللبِ
 غُ بلَتَ .اآسيَ يْبَرْي غَفِ بْهِ الْجَزِيْرَةِ الَْعرَبِيَّةِشِ بِ رْغَ نوبَجُ عُقَةُ اليَمَنِيََّة، تَاجلُمُْهوْرِيَّأو  اليَمَن -2

يف  لْحَضَارَةِز ااكِرَمَ دمِ من أقْ منُ اليَ ربُتَ تُعْ،َاعًبَّ رَا مُرتًيلومِكِ 555,000ي الَوَها حَاحتُسَمَ

 ا،دًيِّجَ  ْستَغِلَّمل تَ وَالْغَازِْفطِ النِّ ندودة مِحْد مَوارِى مَعلَ مناد اليَصَاقتِعْتَمِدُ يَ، ديمالقَ لَمِالعا

 .روَّطَمُ  غريِ  ايلمَجْي اإلِ لَْمحَلِّج ااتِالنَّ ر مناألكبَلُ النِّسْبَةَ كِّشَ م أنه يُ غْاع رَطَهذا القِ وال يزالُ 

تَمُر  .َمرَّاتِهِ الْبَحْرِيَِّة وََموَانِئِهِمَ يلِ اخِدَلى مَد عَتمِ، ولكنه يعْاعي رَزِ دٌ بلَ نُ اليمَ ا،يًّخِ يْارِتَو

 تُعِيْقُ يت الَّ مَُسلَّحَةِ ات الْراعَوالصِّ ادسَفَالْ ةَ يجَتِنَ بةٍ عْصَ اديةٍ صَواقتِالْبِلَادُ بَِأوْضَاعٍ سِيَاسِيَّةٍ 

الْمَرْتَبَةَ ت لَّ تَاحْ ثُ يْحَ اءًنَمَ لِّ ان األقَلدَالبُ نين بَومِ، ةٌينامِ  ولةُ دَ نمَ. اليَنْمِيَةِالتَّ ةَ ريَسِمَ

 م. 2014ام عَ لِ مِ ول العالَحَ شاشةًألكثر هَ الثَّامِنَةَ فِْي قَائِمَةِ الد َولِ 

 مَرْتَبَةَ ل الْكِّشَ وتُ ،ةنَطَلْ ها السَّمِكْحُ  امُونظَ ا،آسيَ رْبِغَ يفْ عُقَتَ ان،أو سَْلطَنَة عُمَ انعُمَ -3

ي وبِنُع اجلُبْان يف الر نة عُمَّلطَع سَوتقَ ،لْجَزِيْرَةِ الْعَرَبِيَّةِه ابْشِ ة يفاحَلْمَسَا ثُ يْ ثة من حَالِالثَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%83%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%83%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84_%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 امُ ظَنِ ، ²كم 309.500 بْلُغُتَ  ةًاليَّمَجْإِ  ةًاحَسَي مَ طِّغَوتُ  ْلجَزِيْرَةِ الْعَرَبِيَّةِ ا ني مِقِرْالشَّ

 رٍّتقِسْ مُ اديٍّ صَواقتِ يٍّياسِسِ وَضْعٍبِ اننة عُمَّلطَسَ تَمَتَّعُتَوي ، راثِوِ ي انِلطَسُ انكم يف عُمَّاحلُ

وى تَسْ فط على مُي النِّيف إحتياطِ 23ة رتبَلْمَا حْتَل  أهنا تَ إذ  ي  طِفْنِها ادُصَوم، اقتِمُ يف العُ

ر ني أكبَن بَ مِ 64لطنة املرتبة السَّ  تل حْاز، وتَ للغَ تياطيٍّيف إحْ 27رتبة مَوالْ املَالعَ

جِلِِس التَّعَاوُِن مَ  يفْ  سٌؤسِّمُ وٌ ضْعُ انعُمَّ  ةلطنَسَ،  م2010 امامل يف عَادات العَصَإقتِ

ل وَ الد  عةِامِوجَ يةمِنْالمي للتَّ اإلسْ نْكِ والبَ  ازيَم االحنِة عدَركَوحَ لِدُوَلِ الَْخلِيْجِ اْلعَرَبِيَّةِ

 لْمُنَظَّةِوا لَمِيَّةِاالعَ ارةجَ مة التِّظَّنَومُ  الميمتر اإلسْلْمُؤْمة انظَّومُ حدةم املتَّ واألمَ بيةرَالعَ

وم لُ ة والعُبيَرْة للتَّالميَّإلسْلْمُنَظَِّة اوا لْمُتَجَدِّدِةِاقة اة للطَّوليَّكالة الد الوَ، وعايريلية للمَوَالد 

الْمَذَْهَب  رُ بَتَعْيُ ثُ يْ، حَ لْمَذْهَبِ الْإِبَاضِيْا اكزرَمَ مِّأهَ دُها أحَان بأنَّعُمَّ شَْتهِرُوتَ. ةافَقَوالثَّ

 . يِّيعِب الشِّذهَمَوالْ ينِّب الس  هَذْ املَ وُجُْودِافة لِم، باإلضَكْيف احلُ االْأَسَاسِيَّ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
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َيباتدرَ شةَوالتَ ناقَ مَ الَ َ-5
 مَا هَُو االسْمُ الْرَّسْمِي  لِلْمَْملِكَةِ الْعَرَبِيَِّة الس ُعوِْديَّةِ وَموْقِعَهَا وتَارِيَْخهَا؟.  -1

 .اُذْكُرِ التَّقِْسيْمَ الْإِدَارِيَّ وَالُْعضْوِيَّةَ وَالْاِقْتِصَادَ لِلس ُعوِْديَّةِ -2

 جَامَِعاتٍ فِي الس عُوِْديَّةِ.أذْكُر أفْضَلَ  -3

 مَا هَُو االِسْمُ الْرَّسْمِي  لِلُْجمْهُوْرِيَّةِ الْيَمَِنيَّةِ َومَوْقِعَُها؟.  -4

 مَاذَا َتعْرِفُ َعنِ الْيَمَِن َحضَارِيًّا وَاقِتِصَادِيًّا وَسِيَاسِيًّا؟.   -5

 وََموْقِعُهَا وَنِظَاُم الُْحكْمِ لَهَا. مَا هَُو االسْمُ الْرَّسْمِي  لِسَْلطَنَةِ عُمَّان  -6

 اُذْكُرِ التَّارِيَْخ وَالْاِقْتِصَادَ وَالْعُضْوِيَّةَ لَِسلَْطنَةِ عُمَّان.  -7
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َالصادرَوالراجعَ-6 
تاريخ البالد العربية احلديث واملعاصر )للصَّفِّ السادس األدبي(: د. جعفر عباس حيدي  -1

 م، مجهورية العراق، وزارة الرتبية، املديرية العامة للمناهج. 2017واآلخرون، الطبعة الثالثة، 

ة اخلامسة جغرافية الوطن العربي )للصف الثاني املتوسط(: تنقيح جلنة يف وزارة الرتبية، الطبع -2

 م، مجهورية العراق، وزارة الرتبية، املديرية العامة للمناهج.2017، والثالثون املنقَّحة

جغرافية العامل العربي: د. حممد مخيس الوزكة أستاذ اجلغرافيا االقتصادية، كلية اآلداب، جامعة  -3

 اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية. 

 م. 2008، 1تاريخ عمان السياسي: عبداهلل بن حممد الطائي، مكتبة الربيعان، ط -4

 وزارة الرتاثم، 1—2، 5، ط1جالسيابي، بن شامس عمان عرب التاريخ: سامل بن حود  -5

 والثقافة، سلطنة عمان.  القومي

 دراسات يف تاريخ عمان: فاروق عمر فوزي، جامعة آل البيت، عمان.  -6

مَةُ كِتَابِ تَارِيِْخ أَئِمَّةِ وسَادَةِ عُمان: جورج بريسي بادجر، ترمجة أ.د. حممد علي الداود، مُقَدِّ -7

 م، وزارة الرتاث والثقافة، مسقط، سلطنة عمان. 2012، 1ط
8- oman.info.com/#البوابة اإلعالمية سلطنة عمان 
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تَِ ت  و َي  َال م ح  ِرس  َف  ه 
ََالت س ل س ل  الص ف ح ةَ َال م و ض و ع ات 

 56َالت  ع ار فَ َ
د افَ َ  56َاأل ه 
 57َحدةتَ بيةَال مَ اراتَالعرَ اْلمَ   .1
 57َالْاِسْمُ وَالْمَوْقِعُ  -1.1 
 57َالتَّارِيْخُ  -1.2 
 58َاالِْقتِصَادُ  -1.3 
 59 اإلمَارَات ِسيَاسِيًّا -1.4 
 59َرطَ ةَقَ ولَ دَ   .2

 59 الْاِسْمُ وَالْمَوْقِعُ -2.1 

 59 مكْام الح ظَنِ -2.2 

 60 الْاِقْتِصَادُ  -2.3 

 62 ينَرَِحَ بَ ال .3

 62َوَالْمَوْقِعُ الْاِسْمُ  -3.1 

 63 ةمَاصِالعَ -3.2 

 63 ادُ صَاالقتِ -3.3 

 64 ادلَالبِ  ةحيَّوِ ضْعُ -3.4 
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ِضي حَواْل  الص ةَ  . 4  64َالت  و 

رِي  ب ات .5  65َال م ن اق ش ة َو الت د 

 66َال م ص اِدر َو ال م ر اِجعَ  .6
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َالت َ  ع ار ف   
 سَنَتَحَدَّثُ فِْي هَذِِه الْوَحْدَِة َعنِ الْبَِلاِد الْعَرَبِيَّةِ حَسْبَما يَلِيْ: 

 .لِلْإِمَارَاتِ الْعَرَِبيَّةِ الْمُتَّحِدَّةِ اِرْيخُ، والتَّمَوْقِعالْو الْرَّسْمِيُّ االِسْمُ -1

 لَِدوْلَةِ قَطَر.  وَالْعُْضوِيَّةح الْحُكْمِ والْاقْتِصَادُ نَِظامُ ، ومَوْقِعُالْوَ الْرَّسْمِيُّ السْمُا -2

 . ِللْبَحْرِْينِ وَالْعُضِْويَّةح الْاِقْتِصَادُ ةح، وعَاصِمَالْ وَ مَوْقِعُوالْ الْرَّسْمِيُّ االِسْمُ -3

 َ د افَ األ  ََه 

 لطَّالِِب أَنْ: يُمكُِن لِبَعْدَ دِرَاسَةِ هَذِهِ الَْوحْدَةِ وَاِسِْتْيعَابِهَا 

 االِسْمَ الْرَّسْمِيِّ لِْلإِمَارَاتِ اْلعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَِّة ومَوِْقعَهَا وََتارِيَْخهَا. يَعْلََم  -1

 يَعْرِفَ االسَْم الْرَّسْمِيِّ لِدَوْلَةِ ْقََطر وَمَوْقَِعهَا.  -2

 يَعْرِفَ نِظَامَ اْلحُكْمِ والْاْقتِصَاَد وَالْعُضْوِيَّةَ لِدَوْلَةِ َقطَر.  -3

 مَ الْرَّسْمِيِّ لِْلبَحْرِْين وَموْقِعَهَا وَعَاصِمََتهَا. يَعْلََم االِسْ -4

   .يَعْرِفَ الْاِقْتِصَادَ وَالْعُْضوِيَّةَ ِللْبَْحرِيْنِ -5
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 ْلماراتَالعربيةَاملتحدةاَ-1
(The United Arab Emirates) 

َاملوقعَاالسمََوَ-1.1
به اجلزيرة شِ رقِ ي شَع فِتقَ ةٌحاديات   بيةعرَ دولةح هي ،املحتََّحِدةاإِلمَارات العربِيََّة  ا:أو رمسيً اإلمارات

إىل  ةًبَسْارات نِة اإلمَسميَي تَ تأتِ، وربياخلليج العَ ئ اجلنوبياطِعلى الشَّمُطِلَّةٍ  آسيا ةب قارِّرْنوب غَيف جُ بيةالعر

 سْرأْ ارةُوإمَ قةارِوإمارة الشَّ  يبَوإمارة دُ يبوظَة أبُارَإمَ  ينها وهِ يْما بَ يْا فِادًاحتَ تْلَ كَّع اليت شَبْارات السَّاإلمَ

  .ريةجَوإمارة الفح القيوين وإمارة أمُّ مانجْوإمارة عَ لْخَيْمَةِا

مْلِكَةِ املَ عمَ ةٌوحبريَّ ةٌيَّبرِّ دودٌ ب حُرْالغَ نَومِ  ر،طولة قَ دَ ربي معمال الغَمن الشِّ كةٌشرتَمَ  ةٌ حبريَّ حدودٌوهلَا 

 .انة عُمَّطنَلْسَ  رقي معومن اجلنوب الشَّ عوديةبية السُّالعرَ

َخاريَ التَ َ-1.2
 لِأو ساحِ لْمُتَصَالِحَةِ ارات ام اإلمَ باسْ عروفةً مَ ربية املتحدةُ اإلمارات العَ دولةح  انتْ كَم  1971بْلَقَ

 دامُ استخْ مَّ ا تَمَكَ يُوِْخ الْعَرَبِ،ديد من شُ والعَ حدةاململكة املتَّيَْن بَ 19ن رْالقَ يف 1نة دْارة إىل هُان، يف إشَعُمَّ

ن كوَّتَ ويَ ،رٍك بَ مُ يف وقتٍ 20ن رْالقَ إىل 18ن رْالقَ نمِ الْمَْنطِقَةِارات يف إىل اإلمَ ارةٍيف إشَ نةراصِل القَساحِ ماسْ

ة طَتبِرْ مُ ئاتٍيْ ة هَدَمن عِ م  1971 امور عَستحإىل دُ اادًتنَ ة إسْربية املتحدَّارات العَولة اإلمَيف دَ يُّياسِظام السِّ النِّ

 .ةيَّمِسْغة الرَّهي اللُّ بيةغة العرَواللُّ يُّمسِين الرَّهو الدِّ  اماإلسلَ .ارةاإلدَ دِقَّعَمُ لٍكْبشَ

 عُمَّان،يم إقلِ  مباسِ ايًّف تارخيِرِعُ ذيْم الَّليْ من اإلقْ  ازءًة جُاصرَعَ املح حدةُربية املتَّ ارات العَاإلمَ دولةح عدُّتح

ارات العربية ة اإلمَ ودولَ انعُمَّ طنةَ لْ سَ االيًّ ل حَمَهم والذي يشْ رِرب وغيْاب العَتَّ خني والكحرِّؤَمن املح  ه كثريٌ وذكرَ

بل وقَ ،املربي الشَّ والعَ انيمَّاريخ العُالتَّ ارل يف إطَ رة يدخُعاصِلْمُولة االدَّ تاريخَ  فإنَّ  لْمُْنطَلَقِ،ن هذا امِ  املتحدة
                                                           

کا، (In reference to a truce): يف إشارة إىل هدنة - 1  ےک وحاہل ےس ی 

گ

ن
  .ج

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_19
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_18
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_20
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
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ق عليها لَالعُماني، ثم أطْ السَّاحِلِْيخَاتِ شَى مَمَّسَاملنطقة تح  انتِربية املتحدة كَولة اإلمارات العَيالد دَ مِ

 يُصْبِحَ مَشَْيخَاتِ السَّاحِلِ الْمََهادِنِ.لِ مُ ذا االسْر هَ، ثم تغيَّانصَرَل القَساحِ عمارُاإلستِ

 ها عن تاريخِ تارخيحنْفَصِلح وال يَ ْلمُتَلَاحِقَةِ،ور اصُالعُ رَعبْ سيةٍ ل رئيْ راحِمَ تِّ ارات إىل سِاإلمَ م تاريخُ قسَّيُ

 ،المرب والسَّ ما بني الَ تْحَ اوَرَرات، تَطوُّداث والتَّئاً باألحْ يْلِ مَها ان تارخيحوكَ ،منه دةٍ ديْل عَراحِهلا يف مَوْقة حَطِاملنْ

 مُطِلَّةِول الْجارة بني الدُّاش الت  عَيف إنْ كبريٌ ورٌد2َرية حْهم البَ رتِبْطقة وخِان املنْ كَّيل سُ اطِان ألسَكَ لْمِففي السِّ

 اذا كان أيضًأن هَ بْدُوْ يَ ولكنْ  لْمُعُْهوْدَةِ،ارة اجَق الت رُ طح بْرَعَ  اوبَّ ورُأح وبني ياريقِأفْ و ايَ آسْ من لُْمحِيْطِ الْهِنْدِيِّا على

  سَبََّباتِ الْحُرُوْبِ ِفي الْمَْنطِقَةِ.ن مُ مِ

َادصَ االقتََِ-1.3
دة حِبية املتَّ العرَ اإلماراتِ ، ودولةحفْطِيَّةِها النِّ ياتِ ياطِ يث احتِمن حَ لَمِ اابعة يف العَ السَّلْمَرْتَبَِة ا يي فِأتِتَ

ة الثانية بَتَرْمَالْ َيحْتَلُّ ارات ولة اإلمَ صاد دَإن اقتِ. نحمُوًّا فِيْ غَرْبِ آسْيَاادات صَتِ االقْ من أكثرِ ادًواحِتَمْتَلُِك 

د، الواح4ِدلِلْفَرْية رائِ ة الشِّوَّيف القح ولةٍر دَ ي أكبَي ثانِوهِ . 3وقف يف السُّرْعار الصَّامل يف أسْوى العَتَ سْرين على مُشْوالعِ

 دولةح. َتحْتَلُّ الْمَرَْتبَةَ الْأَرْبَِعيْنَ عَالَِميًّا، و5شَّرِ التَّنْمِيبَةِ اْلبَشَرِيَّةِ ِللْقَارَّةِ اآلسِيْوِيَّةِ ؤَيف مُ  يًّابِسَ نِ ةٍاليَعَ بةٍسْوعلى نِ

                                                           

و ،(their marine expertise Fleets of the region's residents and) :أساطيل سكان املنطقة وخربهتم البحرية - 2
 

ش
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ک. ےاہمرت ےک ڑیب یدنمسر اور ان یک

کر جنیچسکیا امرٹیک (،Market exchange rates) :أسعار الصرف يف السوق - 3
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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ندوق الل صُن خِ مِ  6ي امِصاد النَّير االقتِوِ طْوالتَّ خِْل الْمُرَْتفَعِالدَّ على أهنا ذاتُ صَنَّفُارات العربية املتحدة تحاإلمَ

 .يلوَقد الدُّالنَّ

َيًّاياسَِاتَسَِارَ اْلمَ  -1.4
 سٌؤسِّمُ  وٌ ضْارات عُاإلمَ  ، دولةح وريٌّتحسْادي دُظام احتَنِ وَ حدة هُ ربية املتَّارات العَولة اإلمَكومة يف دَ ظام الحنِ

نَظَّمَِة ومُ  الميمتر اإلسْلْمُؤْة امَظَّنَومُ  حدةم املتَّمَواألح ربيةول العَالدُّ عةِ امِوجَ ربيةج العَليْل اخلَوَ ن لدُعاوُالتَّجْلِسِ مَ  يف

 .يةاملَجارة العَ مة الت نظَّومُ أحوْبِك
 

 دولةَقطرَ-2
State of Qatar)) 

َاملوقعاالسمََوَ-2.1
ب رْغَ بوْنُ يف جُ ربيةالعَ بْهِ اْلجَزِيْرَةِشِ قرْشَ يْ فِ عُتقَ ةٌبيرَعَ ولةٌ دَ ير، هِطَقَ  لةحوْدَ ا: رمسيًّ أو قَطَر

كة العربية اململَ عكة من اجلنوب مَشرتَمُ  ةٌيَّرِّ بَلَهَا حُْدودٌ  .حةوْ الدَّ هاتحمَوعاصِ ليج العربياخلَ لىة عَ لَّطِ مُ ياآسْ

 بحتْ ، أصْمانيثْكم العُالح ابقَي أعْوفِ  .الْبَحْرِيْن كَةِمْلَ مَو ،حدةربية املتَّارات العَلة اإلمَوْدَ عية مَرِحْوبَ  عوديةالسَّ

 م.  1971 اميف عَ قْلَالِى االستِها علَ ولِصُى حُرين حتَّشْرن العِالقَ يف أوائلِ  ةًبريطاني يةًمِ حْطر مَقَ

مَِِنَ -2.2 َظ ام َاْل  ك 
من  مِهَاوْدُمن قح  صريةٍقَ رتةٍ اسع عشر بعد فَالتَّ رْنِالقَ ْنتَصَفِمُ نْذح مُ انيآل ثَ رةُسْأح قطرَ تْكمَ وقد حَ

د حَمَبن  مِيْمتَ ريمِ و األَولة هُم الدَّاكِ، وح7َستوريةٌدُ  ةٌوراثيَّ طر إمارةٌكم يف قَالح نظامُ  .دجْنَ يف أشيقر ظةافَحَمُ

 . ليفة آل ثانيبن خَ 
                                                           

ریق ایلع، (developing economyincome and -High): الدخل املرتفع والتطوير االقتصاد النامي - 6

 

د آدمن، ب

گ

ری   تشیعم ب 

کا، (A constitutional hereditary emirate): إمارةٌ وراثيَّةٌ دُستوريةٌ - 7  .اامرات ومرویث آینیئ ی 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A2%D9%84_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A2%D9%84_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
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احل صَلِ ا٪ تقريب98ًة بَسْنِ ، بِيٍّرِوْتحسْدُ تاءٍ يف استفْ قةٍساحِ يةٍبِلَ ستور بأغْعلى الدُّ عْبُ الشَّ  قَوافَ 

 يِّيْنَ رِطَنني القَواطِلْمُا ددُ عَ لغح بْيَ  .ةًسمَليون نَمِ 1.8م،  2013 طر يف عامان يف قَ كَّ السُ موعُ جْ. وكان مَلْمَشْرُوْعا

كة العربية اململَ  دعْبَ ظةًحافِاألكثر مُ  عُالْمُْجتَمَهي  طرقَ دولةح عَدُّ . تحلْيُوْنمِ  1.5انب واألجَ 300،000يني لِاألصْ

 .ليجين اخلَعاوُ لس التَّ جْ ل مَوَدُ يف عوديةالسُّ

َادصَ االقتَِ -2.3
بيعي از الطَّيات العامل من الغَتياطِ ر إحِأكبَ  ثَها ثالِ مُعَدْاليت يَلْمُرْتَفِعَةِ الدَّخْلِ ول اطر من الدُّقَ عدُّتح

 ولة العربيةح ها الدَّنَّأ إذْ  ادًّجِ اليةٍعَ ةٍبشريَّ ميةٍتنْ ذاتَ  دولةً قطرَ املتحدةُ ف األممُ نِّصَفط. وتحواحتياطيات النِّ

 ابًقطر العِ دُّ عَد يف العامل. تحرْللفَ ْخلٍأعلى دَ ذاتَ ولةَقطر الدَّ فُنَّ صَ. وتح8البشريةَجالِ التَّنِْميَةِ مَ يْ فِ مًااألكثر تقدُّ

 لَح أوَّصبِتح، وسَم2022 9مدَة القَرَّكحامل لِالعَ أسَكَ يفضِتَسْتَ ر سَطَط. قَ سَق األوْرْقة الشَّنطِيف مَ  رًامؤث  اسيًّرئيْ

 . لكَ ذَبِ مُوْ قحتَ بيةٍ عرَ دولةٍ

ظون حافِمُ ه الْأعدَّ تقريرٌ .ؤلحؤْواللُّ كمَد السَّيْة على صَريَّطْالقَ قةِاملنطِ اقتصادُ زَفط ركَّالنِّ قبل اكتشافِ 

م 1892ام ؤلؤ يف عَد اللُّيْي من صَل ل الكحخْعلى أن الدَّ صُّنُيَ  م1892ام ة يف عَانيَّمَثْة العُيَّورِ راطحبَلإلمْ الْمَحَل يُّوْنَ

نات يْاثِلَات والثُّ نيَّيْرِشْ ة يف العِلَمِيَّاوق العَع يف السُّرَزْتَ سْمُ اباني الْؤلؤ اليَاللُّ  الِران. بعد إدخَكَ 2،450،000هو 

 طر. ؤلؤ يف قَ ة اللُّ ناعَصِ تْمَطَّحتَ

                                                           

این، (Human Development) :التَّنْمِيَةِ البشرية - 8

گ

ریق ان

 

  .ب

  .ورڈل پک ٹف بنال، ( footballworld Cup of) :كَأسَ العَامل لِكحرَّة القَدَم - 9

https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_2022
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B4%D8%A9
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الدولة. اآلن  اقتصادَ ل هذا االكتشافُ وَّ حَ  .انخَ ل دُقْحَ يف م1940 طر عامَ يف قَ فْطحالنِّ كْتَشَفَ ا

ا إىل بًنْقطر )جَ فإنَّ  10لدخْ ريبةِ جود ضَم وُدَع عَني. مَنيه القانونيِّواطِ مُلِ يشةعِمن املَ  تَمَتَّعُ اْلبَلَُد بِمُْستَوًى عالٍ يَ

طالة يف يونيو ل البَ عدَّ. مُلَميف العا برائِالضَّ اتلَدَّعَ نى مُها أدْيْدَدان اليت لَلْدى البَي إحْهِ (نريِحْالبَ عمَ بٍ نْجَ

ن ٪ م51ِة بَسْنِظوا بِتفِحْ ن يَأ بُ جِ ني يَريِ طْنني القَواطِلْمُلى أن اكات عَرِالشَّ ونُانحقَ  صُّ نُيَ  .٪0.1كان  2013

 .ولةيف الدَّ شْرُوْعٍ مَ أيَّ

 فَرْدِلِلْ 11 مايلِّ جْي اإلِ مَحَل ج الْاتِالنَّ  عة من حيثُابِرتبة الرَّمَالْ تلُّحْر تَ طَقَ فإنَّ ،م2016ام ا من عَ بارًاعتِ

أن  دٍّها إىل حَادِصَاقتِ  تَنِْميَةِالة األجنبية لِمَّلى العُر عَ يْبِ كَ لٍكْشَد بِ مِتَعْتَ  .ويلقد الدُّوق النَّدُنْلصُ اقًفْم وِلَايف العَ

كان  .قطر يلوَابات الدُّقَالنَّ ادُحَات  دَقَانتَ .لةامِى العَوَ ٪ من القح94ان وكَّ٪ من الس86ُّن وْلح ك شَرين يُ هاجِلْمُال امَّالعُ

يف عام  دأتْي بَتِي الَّعِ بيْاز الطَّ فط والغَات النِّناعَا على صِ قريبًتَ يٍّرِصْحَ لٍكْشَمد بِتَعْ طر يَادي يف قَ صَاالقتِ وُّمُالنُّ

 رُمِثْتَ سْتَأن قطر سَ دِّرَقحم 2012 يف عامِ . 12لالْمَسَّيعي ابِاز الطَّ للغَ ئيسيُّالرَّ مُصَدِّرُي الْطر هِقَ .م1940

دان لْمة البُنظَّيف مُ  وٍ ضْعُ اد دولةحلَالبِ و .لْمُقْبِلَةِر اشْوات العَ نَ اقة يف السَّاع الطَّ طَوالر يف قِ ار دُليَمِ 120من  أكثرَ

 م. 1961ام يف عَ ضَمَّتْوقد انْ(، أوبك) لْمُصَدِّرَةِ لِلنِّفْطِا

ل( للمرة خْ من الدَّ فَرْدِالْ بِ يْ صِنَ بَسَ )حَ يف العاملَ  دى بلَنَ ب أغِْبلَقَقطر  تْ فظَ تَاحْ م2012 يف عامِ 

 عْهَدُرها مَشَي نَراسة التِللدِّ فْقًا. وِم2010ام يف عَ  ةٍل مرَّألوَّ غرْبَسمْوكْلح تْزَجتاوَ د أنْعْي بَ الِوَالثة على التَّالثَّ

 106،000ة يَّرائِ ة الشِّوَّل القحادُعَد تَنْايل عِمجَي اإلِل مَحَج الْرد من الناتِب الفَيْنصِ  لَغَويل بَمويل الدُّن للتَّطَنْواشِ

                                                           

  .امکن سکیٹ، (income tax): ضَريبةِ دخْل - 10

  .اواردیپ یکلم ومجمیع، (Gross domestic product: )النَّاتِج الْمَحَل ي اإلِجْمَالِيَّ - 11

رآدم دننکہ یداک اینب سیگ ریتامعئ دق، ( of liquefied natural gas exporterThe main): در الرَّئيسيُّ للغَاز الطَّبِيعي الْمَسَالاملصَ  - 12   .بن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%84_%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
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ى نَغْأَا كَهَيْبِ تِرْ تَاظ بِفَتِلى االحْعَ  الدَ د البِ اعَا سَمَّمِ م2012ام ري( يف عَ طَال قَ يَرِ 387،000ريكي )ار أمْولَدُ

 الثة معْالثَّ نْغَافحوْرَةوسِ يكيالر أمرِوْدُ  80،000ن ب مِرُقْا يَع مَمَ دةٍ انية بعيْاءت لوكسمبورغ ثَامل. جَيف العَ لةٍوْدَ

 لَغَطر بَ يف قَ جْمَالِيَّي اإلِلْمََحل ج ااتِير أن النَّرِقْالتَّ ضحَ. أوْريكيٍّار أمْولَدُ  61،000ي الَوَحَ  نْد مِ رْل الفَخْدَ

 راتِادِاع صَتفَب ارْبَ سَ اق بِلَ ه على اإلطْى لَستوًى مُلَ ى أعْع إلَفَتَارْ هُ وأنَّ م،2012ام ي عَار فِ ولَار دُيَ لْمِ 182

ا فْسَهَنَ ةحراسَالدِّ رتِشَ. نَم2012يف عام  مةًسْون نَ ليُ مِ 1.8ها انِكَّسُ دُ عدَ غَ. بلَ 13فْطِار النِّعَاع أسْفَاز وارتِالغَ

ة وَرْالثَّ يقِ نادِى صَنَ أغْ  يْنَ بَ 12 ْحتَلُّ الْمَرَْتبَةَتَ انتْار كَ ولَار دُ ليَمِ  115ها ولحغ أصُلح بْ اليت تَ السْتِثْمَارِ ر لطَقَ  ةَئَيْأن هَ 

  .مالَيف العَ 14ةاديَّيَالسِّ

االجتماع  افتهاضَباستِ لِمُنَظَّمَةِ الت جَارَةِ الْعَالَمِيَّةِي ارِزَاع الوِمَتِاالجْ يفُضِ تَسْبي يَ رَعَبَلَدٍ  لَر أوَّطَقَ  تَبَرُعْتح

 .م2001ام عَر لِبَمْوفَنح 13ى إلَ 9 نْ مِ تْرَةِي الفَفِ لْمُنْعَقِدِا ابعاري الرَّزَالوِ

َلبحريناَ-3
(Bahrain) 

َعوقَِمَ والَ َمَ االسَ  -3.1
 ولةٌدَ ي، هِ(Kingdom of Bahrain) البَحرَين ةح كَلَمَمْ  :ميًاسْأو رَ ينرِحْالبَ

كَةح مَمْلَط بِتَ رْتَو .لْجِهَةِ الشَّرْقِيَّةِ مِنْ شِبْهِ اْلجَزِيْرَةِ الْعَرَِبيَّة، وَعَاصِمَتحَها الْمَنَامَةحلى اعَ بيرَج العَيْلِ اخلَ يف ةٌيَّربِعَ ةٌزيريَّجَ

                                                           

رآدمات ںیم یک سیگ (،sIncrease in gas exports and increase in oil price): ارْتفَاع صَادِراتِ الغَاز وارتِفَاع أسْعَار النِّفْطِ - 13 ااضہف اور  بن

  .ااضہف ںیم ںوتمیق یک لیت

ک (،The richest of the sovereign wealth funds): الثَّرْوَة السِّيَاديَّةأغْنَى صَنادِيقِ  - 14

 

رے ڈنفزوخداتخمر دول

 

 .  ےک سن ےس بن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_2001
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_2001
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_2001
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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ا ِبجِسٍْر لْمَمِْلكَةِ الْعَرَبِيَِّة السُّعُوِديَّةِ ِبجِسٍْر صِنَاعِيٍّ يُسَمَّى جِسْرَ الَْملِك فَهْد، وهُنَاَك مَُخطَّطٌ لِرَبْطِهَ ا عمَ الْبَحْرِيْن

 (. دْسرِ الْمَلِك حَمَجِ)  مبإسْ عوديةالسُّ مَعَ  15آخَرَ

يف  كنَّ، لَدَوْلَةٍ مُسْتَقِلَّةٍها كَالنحإعْ مَّ ، وتَ م1971ام عَ ياانِريطَبَ ها عناللَقْ ن استِحريِالبْ التْنَ  

 . كَةَ الَْبحْرِيْنمَمْلَ ادلَالبِ مُاسْ حَبَأصْ ينطَل الوَمَ اق العَيثَ مِ ىعلَ امٍّعَ يٍّبِعْشَ اءٍتَفْتِعد اسِوبَم.  2002 نةِسَ

َةمَ العاصََِ-3.2
ين رِحْز البَ كَرْلك مَذَ يفْ مَا، ب16ِريةكبِالْ لَْهيَاكِلِ الْمَاِليَةِمن اثري ِكَلِ نٌ طِوْمَ يَهِ و ،مَنَامَةحالْ يةح نِريِحْالبَ مةحاصِالعَ

ة دميَالقَ ضِال من األرْلْمَا سُورأْ لْمِْينَاء)ا قَْلعَةح الَْبحْرِيْن َنتْ لِ عْأح دْ. وق17َايللْمَين ارِحْأ البَفَرْومَ لَمِيِّااري العَجَالت 

على  م2012و م2005ام و يف عَكح سْونِاملي لليُاث العَرَع التُّواقِمَ بُرْحرين دَالبَؤلؤ يف اللُّ دُيْ( وصَلْمُوْندَ

  .وايلالتَّ

َادصَ االقتََِ-3.3
، ريةشَية البَمِنْر التَّ شَّؤَمُ يامل( فِيف العَ 48 لْمَرْتَبَةِحرين يف )االبَ تِانَكَ م،2012ام ن عَارًا مِتِبَاعْ

 . لْمُرْتَفِعِل اخْاد الدَّصَتِاقْكَ يلوَك الدُّنْل البَ بَها من قِ بِ  فٌرَتَعْومُ

ذ نْ. مُالْمَنْطَِقةِي ها فِافحشَاكتِ  مَّتَ رٍئْبِ  لحي أوَّوهِ م،1932ام ين عَ رِحْي البَفِ طٍفْنِ رِئْبِ لِ أوَّ افُشَاكتِ مَّ تَ

نِْويْعِ اقْتِصَاِدهَا كَْي تحْصبِحَ أَقَلَّ اعْتِمَادًا عَلَى النِّفْطِ مِْن خَِلاِل االسْتِثَْمارِ رين إىل تَ حْ البَ  تِ عَسَ ،20ن رْر القَأواخِ

 .18فِيْ قِطَاَعيِ الْمَصَارِفِ والسِّيَاحَةِ

                                                           

 ےس وجڑےن اک وصنمہب ےہ۔داےس  ،(.There is a plan to connect it to another bridge: )هُنَاكَ مُخَطَّطٌ لِرَبْطِهَا بِجِسْرٍ آخَرَ - 15
 
 ورسے پ

رے ام (،Home to many large financial structures: )لِكَثري ِمن الْهَيَاكِلِ الْمَالِيَةِ الْكبِريةمَوْطِنٌ  - 16

 

 .ڈاھےچن اک رھگ یلتہب ےس بن

ر۔ نیرحب، (Bahrain Financial Harbor): مَرْفَأ البَحْرِين الْمَايل - 17

گ

 امیل رمک

کاور ایس یراکنیب، ( tourism sectorsBanking and) :قِطَاعَيِ الْمَصَارِفِ والسِّيَاحَةِ  - 18

 

  .ےک ےبعش ح

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2002
https://ar.wikipedia.org/wiki/2002
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
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َدال َالبََِةَ ي َوَِضَ عَ َ-3.4
م دَة عَكَرَوحَ  ربيةل العَوَدُّة العَامِوجَ ،لَِميَّةِاجارة العَمة الت نظَّومُ ،ةدَّحِ م املتَّمَاألح يفِ وٌضْعُ الدُالبِ

مَْجلِسِ التَّعَاُونِ لِدُوَلِ الْخَِليْجِ لِلْمُؤَسِّسِيْنَ ا اءِضَاألعْ دَلك أحَوكذَيِّ، الممتر اإلسْؤْمُالْ مةحنظَّومُ  يازحِاالنْ

 كيِّ األمريْ ئيسِارة الرَّل إدَبَقِ منْ  19واتح لف النَّج حَارِخَ ائيسيًّرَ افًيْلِحَ  كَةح الْبَْحرِيْنمْلَمَ تْنَ يِّوعُ  .الْعَرَبِيَّةِ

 م.2001ام يف عَ  شْوبُ  بْلُِيوج دَورْجُ  ابقالسَّ

َالصةَوضيحَواْلَ التَ َ-4
 : كالتايلحرين، مان والبَطر وعُقَل وْحَ الثة ثَّالَوحْدَةُ الدة، وِهيَ تَدُورُ املَْعلحومات يف هذه الوَحْ

به اجلزيرة شِ رقِي شَع فِتقَ ةٌحاديات   بيةعرَ دولةح هي ،ة املحتََّحِدةأو اإلِمَارات العربِيَّ اإلمارات -1

ة سميَي تَتأتِ، وربياخلليج العَ ئ اجلنوبياطِعلى الشَُّمطِلٍَّة  آسيا ةب قارِّرْنوب غَيف جُ  العربية

وإمارة  يبوظَة أبُارَإمَ ينها وهِيْما بَ يْا فِ ادًاحتَ تْ لَ كَّع اليت شَبْارات السَّإىل اإلمَ ةً بَسْ ارات نِاإلمَ

ي أتِتَ.وريةجَوإمارة الفح القيوين وإمارة أمُّ مانجْعَ  وإمارة لْخَيْمَةِا سْرأْ  ارةُوإمَ قةارِوإمارة الشَّ يبَدُ

العربية املتحدة  اإلماراتِ ، ودولةحفِْطيَّةِها النِّياتِيث احتياطِمن حَ لَمِ اابعة يف العَ السَّلْمَرْتَبَةِ ا يفِ

املرتبة  َيحْتَلُّارات ولة اإلمَصاد دَ إن اقتِنحمُوًّا فِيْ غَرْبِ آسْيَا. ادات صَتِاالقْ ا من أكثرِدًواحِتَمْتَلُِك 

ة وَّيف القح ولةٍر دَي أكبَي ثانِوهِ. وقف يف السُّ رْعار الصَّامل يف أسْوى العَتَسْ على مُرين شْالثانية والعِ

، وريٌّتحسْادي دُظام احتَنِ وَ حدة هُربية املتَّارات العَولة اإلمَكومة يف دَظام الحنِ، ودد الواحِلِلْفَرْية رائِالشِّ

م مَواألح ربيةول العَالدُّ عةِ امِوجَ  ربيةج العَليْل اخلَ وَن لدُعاوُالتَّْجلِسِ مَ يف سٌ ؤسِّمُ وٌ ضْارات عُاإلمَ دولةح

 .يةاملَ جارة العَمة الت  نظَّومُ نَظَّمَةِ أحوْبِكومُ  الميمتر اإلسْلْمُؤْة امَظَّنَومُ حدةاملتَّ

                                                           

ر ا وٹین، (A major ally outside NATO): حَلِيْفًا رَئيسيًّا خَارِج حَلف النَّاتحو - 19
 
کےس بناہ   ی.امہ ااحتد ی 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%81_%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9


65 
 

ليج اخلَ  لىة عَ لَّطِ مُ ياب آسْرْغَ بوْنُ يف جُ  ربيةالعَ بْهِ الْجَزِيْرَةِشِ قرْشَ  يْفِ عُتقَ ر،طَقَ لةحوْدَ  أو  قَطَر -2

ارات لة اإلمَوْدَ عية مَرِ حْوبَ عوديةاململكة العربية السَّ عكة من اجلنوب مَشرتَمُ ةٌ يَّرِّبَ .ولَهَا حُدْودٌ العربي

اسع التَّ رْنِالقَ نْتَصَفِ مُ  نْذحمُ  انيآل ثَ  رةُسْأح قطرَ  تْ كمَوقد حَ. ْملِكَةح الَْبحِْريْنمَو ،حدةربية املتَّالعَ

 ةٌوراثيَّ طر إمارةٌكم يف قَالح  نظامُ .دجْ نَ يف أشيقر ظةافَ حَمن مُ مِهَاوْ دُمن قح صريةٍقَ رتةٍعشر بعد فَ

از يات العامل من الغَتياطِ ر إحِ أكبَ ثَها ثالِ مُ عَدْاليت يَلْمُرْتَفِعَةِ الدَّخْلِ ول اطر من الدُّقَ  عدُّتح. ستوريةٌدُ

 إذْ  ادًّجِ اليةٍعَ  ةٍبشريَّ ميةٍ تنْ ذاتَ دولةً قطرَ  املتحدةُ  ف األممُنِّصَفط. وتحالطبيعي واحتياطيات النِّ

 . البشريةجَالِ التَّنْمِيَةِ مَ يْفِ مًااألكثر تقدُّ ولة العربيةحها الدَّنَّأ

لْجِهَِة الشَّرْقِيَِّة مِْن لى اعَ  بيرَج العَيْ لِاخلَ  يف ةٌيَّربِعَ ةٌزيريَّجَ ولةٌدَ ِهي الَبحرَين ةح لِكَمَمْ أو  ينرِحْالبَ -3

امل( يف العَ 48 لْمَرَْتبَةِحرين يف )االبَ تِانَكَ م،2012ام ن عَارًا مِتِبَاعْ شِبْهِ الْجَزِيْرَةِ الْعَرَبِيَّة، وَ

 الدُ البِ، لْمُرْتَفِعِل اخْاد الدَّصَتِاقْكَ يلوَ ك الدُّنْ ل البَبَها من قِ بِ فٌرَتَعْ، ومُ ريةشَية البَ مِنْر التَّشِّؤَمُ يفِ

م دَة عَكَرَوحَ ربيةل العَوَ دُّة العَامِوجَ ،لَمِيَّةِاجارة العَمة الت نظَّومُ  ،ةدَّحِم املتَّمَاألح يفِ  وٌضْعُ

لِمَْجلِسِ التَّعَاوُنِ ِلدُوَِل مُؤَسِّسِيَْن لْا اءِضَاألعْ دُلك أحَوكذَيِّ، الممتر اإلسْ ؤْ مُالْ مةِنظَّومُ  يازحِاالنْ

 . الْخَلِيِْج الْعَرَبِيَّةِ
 

َدريباتشةَوالتَ ناقَ مَ الَ َ-5
 مَا هَُو االِسْمُ الْرَّسْمِيُّ لِلْإَِمارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَِّة ومَوِْقعِهَا وَتَارِيِْخهَا؟. -1

 مَا هَُو االسْمُ الْرَّسْمِيُّ لِدَوْلَةِ ْقَطَر وََموْقِعَُها؟.  -2

 مَاذَا َتعْرِف َعنْ نِظَاِم الْحُْكمِ والْاقْتِصَاِد وَالْعُضِْويَّةِ لِدَوْلَةِ َقطَر؟.  -3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 . ؟َهاهَا وَعَاصِمَتحومَوْقِعُ مَا هَُو االِسْمُ الْرَّسْمِيُّ لِلَْبحْرِيْن  -4

  ؟.لِْلبَحْرِْينِ يَّةِوَالْعُضْوِ الْاِقْتِصَادِ َتعْرِفُ َعنِمَاذَا  -5
 

َاملصادرَواملراجعَ-6
تاريخ البالد العربية الديث واملعاصر )للصَّفِّ السادس األدبي(: د. جعفر عباس محيدي واآلخرون،  -1

 م، مجهورية العراق، وزارة الرتبية، املديرية العامة للمناهج. 2017الطبعة الثالثة، 

ة اخلامسة والثالثون جغرافية الوطن العربي )للصف الثاني املتوسط(: تنقيح جلنة يف وزارة الرتبية، الطبع -2

 م، مجهورية العراق، وزارة الرتبية، املديرية العامة للمناهج.2017، املنقَّحة

 م.1966تاريخُ قَطَر الديث: حممود هبجت سنان، اجملمع العلمي العراقي، بغداد،  -3

 ،1قطر، ط ،ق، مطابع الدوحة الديثة احملدودةفحصُول من تاريخ قطر السياسي: د. أمحد زكريا الشل  -4

 م.1999

 م. 2008تاريخ قَطَر الْمُعَاصِر: د. مفيد الزيدي، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -5

 م. 2012البحرين ماوراء اجلحمُود: جني كننمنت، مكتبة البحرين،  -6

مركز  م(: د. حممد أمحد عبد اهلل، د. بشري زين العابدين،2002 -1500تاريخ حبرين الديث ) -7

 الدراسات التارخيية، جامعة البحرين، البحرين. 

 
8- https://ar.wikipedia.org/wiki 

9- https://ar.wikipedia.org/wiki اإلمارات العربية املتحدة تاريخ  

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wikiتاريخ
https://ar.wikipedia.org/wikiتاريخ
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ع ار ف  الت     
 سَنَتَحَدَّثُ فِْي هَذِِه الْوَحْدَِة َعنِ الْبَِلاِد الْعَرَبِيَّةِ حَسْبَما يَلِيْ: 

وَنِظَامُ الْحُكْمِ وَالْاِقْتِصَاُد  لتَّقِْسيْمَاتُ الِْإدَارِيَّة  االتَّاْرِْيخُ، والْمَوْقِعُ وَ، والْرَّسْمِيُّ لْاسْمُا -1

 وَالسِّيَاحَة  فِي دَوْلَةِ الْك وِْيتِ.

 عِرَاقِ.  ِللْ حُدُوْدُالْغْرَافِيَّا واجل وَ التَّضَارِيْسُو وَالَْحضَارَةُ وَالتَّارِيْخُ  الْرَّسْمِيُّ االسْمُ -2

 لِلْأ رْدُنِ. الْحُكِْم والتَّضَارِيْسُ  ونِظَامُ  ، والثَّقَاَفة وَالْمَوْقِعُ سْمِيُّالْرَّ االسْمُ -3

 
د اف  ال    ه 

 لطَّالِِب أَنْ: يُمكُِن لِبَعْدَ دِرَاسَةِ هَذِهِ الَْوحْدَةِ وَاِسِْتْيعَابِهَا 

 ْيخَهَا. يَعْرِفَ االسَْم الْرَّسْمِيِّ لِدَوْلَةِ الْك وِْيتِ ومَوْقَِعهَا َوتَاْرِ -1

 يَعْرِفَ التَّقِْسيْمَاتِ الِْإدَارِيَّةَ والتَّضَارِيْسَ وَنِظَامَ اْلحُكْمِ وَالْاِقْتِصَادَ لِدَوْلَةِ الْك وِْيتِ. -2

 السِّيَاحََة فِي دَوْلَةِ الْك ِوْيتِ.يَعْرِفَ  -3

حُدُْوَد الْْغرَافِيَّا واجل التَّضَارِيَْس وَوةَ حَضَارَالْارِيَْخ وَالتَّيُدْرِكَ االسْمَ الْرَّسْمِيَّ وَ -4

 عِرَاقِ.  لِلْ

 نِظَاَم الْحُكِْم والتَّضَارِْيسَ لِلْأ رْدُنِ.ةَ وقَافَ، والثَّمَوْقِعَالْيَعْلََم االسْمَ الْرَّسْمِيَّ وَ -5
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 دولة الكويت -1
(State of Kuwait) 

 االسم واملوقع  -1.1
ع يف قَ، وتَيجيِّاون اخللَ عَلس التَّجْ ل مَ ى دُوَ دَإحْ: Kuwait) نْجِِليْزِيَةِباإلِ) الكويت ت عَدُُّ دولة 

ة نطقَيط مَمْنَ مُحِ ربيّ، ضِربيّ من اخلليج العَمايلّ الغَزء الشُّيف اجل  اديدًاجلزيرة العربية، وتِ بْهِ قة شِنطِمَ

 هِيَ تَمَْتلُِك حَوَالَيْ ؛ ف1َاْلكَبِيِْر لِلنِّفْطِ تَمَيَّزُ ِبإنْتَاجِهَا تقِلُّة، وتَربيّةً مُسْولةً عَي ت عَّد دَ ط، وهِسَرق األوْالشَّ

ي )الكويت( هِ لِمَةَ كَ ارة إىل أنَّ اإلشَجْدِرُ م، وتَ لَايف العَ 2امل ؤكَُّد طِفْالنِّ يِّ تياطِايّل احِمَجْ% من إِ 10

 .3نصْين: الِعْت( اليت تَوْمة )ك لِلكَ  رٌغيْتصْ

 اريخ  ت  ال -1.2
ية د إىل األلفِوْ تعُ قدميةٍ لضارةٍ انت مَقرًّالكويت اليوم كا عليها دولة   عُربَّتَتَ  اليت تقَد أنّ األرضَ يُعْ

داية يالد، ومع بِمِل الْبْوىل قَ الل األلفيّة األ ت خِ رَثَدَة التارخيية انْالثة قبل امليالد، إلُّا أنّ اآلثار واألدلَّالثَّ

ربية، وحَظِيت به اجلزيرة العَالكويت يف شِ دينةَالعربية مَ زَةنْعَ  قبيلة  تْ سَامن عشر امليالديّ، أسَّ رن الثَّالقَ

ل غَث شَيْم؛ حَ 1756باح يف عام بدالرحيم آل الصَّيادة الشيخ عَ ت قِاتيّ تْ حبُكمها الذَّ هذه املدينة 

الل وم، وخِ اليَ تى هذا ت حَمون الكويِك حْ يَ  4هالتِمن سُلَ ناءُ األبْ يَالد، وبقِاريخ البِخ يف تَ يْب أوّل شَصَنْمَ

                                                           

 ڑ یک لیت (، ہیIt is distinguished by its large oil production): تتميّز بإنتاجها الكبري للنفط - 1

 

ڑ. ےس اتممز ےہوہج یک  اواردیپ یب 

 دصمق ےک لک  لیت(، Total confirmed oil reserves): إمجايلّ احتياطيّ النفط امل ؤَكُّد - 2

 

  .ذاخب

  .ہعلق، (The fort) :الصن - 3

  اخدنان، بسن.اس ےک، (His lineage) :ساُللته - 4
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م ذا ال كْط هَ بَتَ شر امليالديّ ارْع عَاسِرن التَّالقَ لِى أوائِشر حتَّامن عَن الثَّرْر القَمن أواخِ رَةِ الْمُمْتَدَةِتْالفَ

 لَهاتقالَاسْ م إىل أن نالت1897ْام يف ع6َريطانية ماية البَت الِالد تْ البِ تْقعَ ، وو5َثمانيّةالعُ  يَّةِورِ اط رَبَمْباإلِ

ل الكويتّيون تفِحْ م، وي1961َزيران/يونيو من عام اية الربيطانية يف التاسع عشر من شهر حَمَهاء الِبانتِ

ود الشيخ عُ بة صُناسَ مُام بِعَ اط/فرباير من كلِّبَّالد يف اخلامس والعشرين من شهر شُين للبِ وم الوطَباليَ

 .ِتهِمْلَوْدَ يف تاريخِ  ا مُهِمًّاومًيَ رون هذا اليومَ بِتَعْم يَ وهُ م،1950عام  ْرشِباح إىل العَامل الصَّعبداهلل السَّ

 ة ي  ار  د  يمات ال  س  ق  الت    -1.3
اطئ اجلنوبّي ة على الشَّربيّ، يف املنطقة امل طِلَّليج العَللخَ زْءِ الْمُقَابِلِيت يف اجل دينة الكوِ ت وجَد مَ

ها، نِني مُدُرى بَ افة إىل أنُّها املدينة الك بْالكويت، باإلضَ ولةِلدَ اإلدارية  ل العاصمة خلليج الكويت، وت مثِّ

، 7ان الكوييتّ مَلَرْئيسيّ للبَالرَّ ي املَقرُّالد؛ فهِتصادي للبِ قايف، واالقْياسي، والثَّالسِّ املركزَ ا ت عَدُّ ا أنُّهَمَكَ

ة، كات الكويتيّة اخلاصَّرِوك، والشَّنُ البُ افة إىل، باإلض8َكوميّةاتب ال كَهات واملَ ظم اجلِ ز معْكَّرَتَوفيها تَ

اخلية من اطق الدَّمن املنَ الْمُهَاجِرَةِ ائالت د من العَدَ د عَعلى يَ تْ سَتأسَّ كر أنّ هذه املدينةَ بالذِّيَجْدِرُ و

ها، تْنَكَيث سَر امليالدي؛ حَ شَرن الثامن عَ القَ الل أوائلِ لية خِ احِاضي السَّ اجلزيرة العربية إىل األرَ بْهِشِ

                                                           

  ۔تنطلس امثعہین (،Ottoman Empire): اإلمرباطورية العثمانيّة ۔ 5

  ۔ظفحت یب  اطون، (British protection) :لماية الربيطانيةا۔  6

  ڈیہ وکاررٹ۔اک پ ارٹنمیل یتیوک، (The headquarter of the Kuwaiti parliament) :املَقرّ الرئيسيّ للربملان الكوييتّ  - 7

  رساک دہپ از ،(Most of the government agencies and offices): معظم اجلهات واملكاتب الكوميّة - 8

 

  یرب

 

ڑ. ادارے اور دافب
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 املدينة   تْ يَ ، وحَظ9ِؤل ؤْت املاء الستخراج الل  تْ وْصِ ف ن، والغَوالسُّب، ارِوَالقَ بِنَاءِلِ اركزًمنها مَ تْعلَ وجَ

 لٍ كْشَه بِت آثارُسَ كَ عَط، والذي انْفْراج النِّتخْع اسْمَ اتزامُنً وظٍحُ لْرٍ مَية الثانية بتطوُّ رب العاملَ د الَعْبَ

 الد.صاد البِ ر يف اقتاشِبَمُ

 ي:ة، وهِظات رئيسيَّفَ حَامُ تِّ ية إىل سِارِاإلدَ احيةِالكويت من النَّ م دولة نقسِوتَ

، 2كم200 بْل غ تَ  غرافيّةًجُ ةً ساحَمَ  ْحتَلُّمة، وتَافظة العاصِحَ: وهي مُ ويتظة الك  اف  م   -1

دينة ناء مَويخ، ومييناء شُناء األمحدي، ومِيْي: مِ انئ، وهِوَكما تشتمل على ثالثة مَ 

 الكويت. 

(؛ 10الكويت طِفْكة نِرِشَ ليها )مَقرُّلَق عَاليت يُطْ  افظة مُحَذه الْهَ تلُّ حْ: تَ افظة المحديم   -2

، 2كم120,5 بْل غ تَ يَّةًغرافِساحةً جُمَ 11ايف النِفط دد من مَصَعَ ل على أكربِمِتشتَ وْن هَاكَ

 دينة األمحدي. ي مَهِ ة اريَّا اإلدَهَمت وعاصِ

 ةًغرافيَّجُ ساحةًتلُّ مَ حْ الكويت، وتَ ولةِنوبيّ من دَزء اجل ي اجل فِ عُي تقَ: وهِافظة الفروانيةم   -3

عن  ذه احملافظة  هَ تميّزُ هلا، وتَ اإلداريةَ  الفروانية العاصمةَ مدينة   ل  ثِّ، وت م2َكم190 بْل غ  تَ

بال، ل ُّق اجلِختلفة، مثل: تسَ ياحية املطة السِّاألنشِ جودِوُها من احملافظات الكويتيّة بِ غريِ

                                                           

ing boats, ships and A center for build): مركزاً لبناء القوارب، والسُُّف ن، والغوص تت املاء الستخراج اللؤلؤ - 9

underwater diving to extract pearls) ،ڑاویئڈےک ادنر  اہجز اور پ این ی، رحب ںاکنےنل ےک ےئل ایتشک ومیت

 

ڑانبےن اک ا ن   ی 

 

 . رمک

ڑوک، (The headquarters of the Kuwait Oil Company): مَقرّ شركة نفط الكويت - 10
 

 
  .اک دصر درتف آلئ ینپمک ی

 رنئافیآلئ ر، (Oil refineries) :مَصايف النِفط - 11

 

 . ب 
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 ات اجلبليّة. اجَرَّوب الدَّك والتزل ُّج، ورُ

ولة الكويت؛ ربيّ من دَنوبيّ الغَ، واجل ربيّمايلّ، والغَزء الشُّع يف اجل : وهي تقَراءه  ظة ال  اف  م   -4

 ل غ تبْ ة؛ حيثغرافيَّجُ ساحة الْمَ يث الْظة الك ربى بني احملافظات الكويتيّة من حَ حافِمُفهي الْ

 . 2كم230,11ا ساحتهُمَ

على  طْقَفَ 2كم80غ يّة تبل غرافاحة جُسَمَ هذه احملافظة اليت تتلُّ : وتقعُافظة حوّل م    -5

 ها. ميعِاهات جَجَ دينة الكويت من االتِّدود مع مَال 

 2كم010 غ غرافية تبل مساحة جُ ظة اليت تتلُّ حافَ لْمُذه اهَ  عُ: وتقَبريبارك الك  ظة م  اف  م   -6

سبةً ها هبذا االسم؛ نِميت تسْ تْمَّ  من الكويت، ويُشار إىل أنُّه تَرقيّيف اجلزء اجلنوبيّ الشَّ

 باح. ك الصَّبارَخ مُيْإىل الشَّ
 نظام احل كم  -1.4
 راثيِّيم الوِعِة الزَّئاسَرِ، ب12ِوريست  كي دُلَع مَ طابَ ولة الكويت بأنُّها ذاتُومة يف دَك ال  زُ تتميَّ

باح ر الصَّمد اجلابِ باح األحْ الشيخ صَباح، ويَُعدُُّصَ لة آلِ و من عائِو ُعضْر(، وهُيْ)األمِ  ّمىالذي يُسَ

ه دُدِّور الذي ت حَست على الدُّ زُ كِتَرْو يَاد، فهُلَللبِ  ياسيُّ ظام السِّا النِّ ويت، أمَّة الك لَوْدَايّل لِم الَالاكِ

 طات:طة من هذه السُُّلْسُلْ لِّ ك لِ رٌي ذِكْتِ أْ ما يَيْة، وفِضائيَّة، والقَشريعيَّنفيذية، والتَّالث؛ التَّطات الثَّلْالسُّ

                                                           

ڑ آینیئ، (Constitutional monarchy): طابع ملكي دستوري - 12

 

 
اہ

 

  .پ ادش
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من  االوزراء الذي يكون واحدً ل هذه السُُّلطة باألمري، ورئيسِوتتمثَّ: 13طة التنفيذيةل  الس   -1

ية صِوْتَّراء، والزَني رئيس الوُعيِطة األمري يف تَ ن سُلْس الوزراء، وتكوْجلِري، ومِة األمِرَسْراد أ أفْ

قة وافَدار امل  إصْ ية، ويتمُّنِطَة الوَيَّعِمْواجل14َة طة التشريعيَّت له السُُّلْ وِّد الذي ت صَي الَعهْي ولِّبِتولِّ

 ن رئيسُ مَضْأن يَ بُ جِة، ويَ يَّنِطَ ة الوَيَّعِ مْس من اجلَيْئِل الرَّل من ِقبَراء امل شكَّزَس الوُلِجْ على مَ

ة يَّعِمْها اجلَعُليت تضَا 15ياسات، والتشريعاتوائح، والسِّةَ اللَّلس كافَّوزراء اجمل الوزراء تنفيذَ

 . 16نيةطَالوَ

 50 هذه اجلمعية  د، وتضمُّواحِس الاجمللِ نية ذاتِباجلمعية الوطَ : وتتمثُّل  الس لطة التشريعّية -2

ة، رملانيّعضاء بعد ذلك ك تَالً بَشكُِّلَ األيُوات، لِنَع سَ أربَ عب كلَّل الشَّ هم من ِقبَانتخابُ مُّ تِيَ اوًضْعُ

ل ية فَصْ الحعون بِصَتَّمَهم يتَما أنَّها، كَليْقة عَ افَة، وامل وَريعيَّشْة القوانني التَّصِياغَ ة مَّهِإليهم مُوت وكَل 

 راء. لس الوُزَزراء من مَجْ الوُ

ة، صيَّخْنيّة، والشَّ مَدَسائل الْمَيف الْ ر ظ نْي تَ ة التَّضائيَّالقَ لَْمحَاكِمِبا ل  ثَّمَ: وتتَضائيةالس لطة الق   -3

                                                           

  .ااھتریٹ وٹکیزگیا، (xecutive AuthorityThe E) :السلطة التنفيذية - 13

to assume the crown  And the recommendation): والتوصية بِتولُّي ويل العَهد الذي ت صّوت له السُُّلطة التشريعية - 14

prince to whom the legislative authority votes،) ووٹ  ز ااھتریٹ اقونن اسوکافسرش سج  رکےن یک ردہع زہشادہ وک اایتخ اور ویل

ڑ. ےہ یتید

، اور اقونن  ںامتم اضےطب ، پ اایسیل، (All regulations, policies, and legislation): كافُّةَ اللوائح، والسياسات، والتشريعات - 15

 ی. اسز

  .ایلبمس وقیم، (National Assembly): اجلمعية الوطنية - 16



76 
 

نفيذية، لطتَني: التَّعن السُّ ل مُستقِلٍّكْشَطة بِلْهذه السُّ ل  مَزائية، وتعْجارية، واجلَوالتِّ

ضائيّ، ظام القَم يف النِّاكِلى امَلحَيز أعْميِ ة، والتَّوريَّست الدُّ تَنيكمَ حْمَا الْشريعية، وت عَّد كلِوالتَّ

ريعات، شْة للتَّ ستوريَّرعيّة الدُّة بالشَّقَايا امل تعلِّر يف القَضَنْظ ة تَ وريَّست كمة الدُّالْمَحْ  أنَّ ار إىلويُشَ

 ح. وائِواللَّ

 قتصاد اال -1.5
ل إىل الد وصَي للبِ لِّ ايل املَحَمَ جْج اإلِ ؛ فالناتِقويٍّ اديٍّصَطاع اقتِقِولة الكويت بِى دَظَحْتَ

 قامِ ي هبذه األرْريكيّ، وهِوالر أمْدُ 42,100غ بلَ يٍّدِفرْ لٍخْل دَ دَّمُعَريكيّ، وبِوالر أمْيار دُملِ  165.8

 ول امل قوُِّمَ رُتْرات البِصادِ طاعَقِ  ثُِّل م، ويُمَستوى العالَل على مُوَى الدُّسة بني أغنَ بة اخلامِرتَمَالْ تلُّحْتَ

ة، وبيَّريا اجلنُوْند، وك ابان، واهلِني، واليَول إىل الصِّ رُتْير البِصدِتَ تِمُّ وييتّ؛ حيث يَلالقتصاد الك   ئيسيَّالرَّ

ات يَّاوِمَيْوكِرُ تْدة، والبِمِة األسْناعَد على صِتمِعْاالقتصاد الكوييتّ يَ  إنَّ ة إىل ذلك فَافَة، وباإلضَورَاف غَنْوسِ

 كومة باستمرارٍ ى ال ْسعَ، وت17َيبرَج العَليِ ؤلؤ من اخلَ اللُّ  ية، واستخراجِمات املالِدَيم اخلَرى، وتقدِخْاأل 

جارة اإلقليميّة، التِّ  طاعَيِوض بقِهُالل النُّول؛ وذلك من خِ تْرُير البِدِصْطاع تَإىل تقليل االعتماد على قِ 

البس، وغريها من ذائيّة، واآلالت، واملَالغِ باملوادِّ  ل ويت فهي تتمثَّدات الرئيسيّة للك ياحة، أمّا الوارِوالسِّ

 ات. امل نتَجَ
 

                                                           

 Fertilizer and): قديم اخلدمات املالية، واستخراج اللؤلؤ من اخلليج العربيصناعة األمسدة، والبرتوكيماويات األخرى، وت - 17

other petrochemical industries, financial services, and pearl extraction from the Persian Gulf،)  ، اھکد

دامت ، اور جیلخ ، امیل ںیتعنص لکیمیک ورٹیپ یدورس

 

ڑ. اکنانل رعب ےس ومیت خ
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 ياحة السّ   -1.6
ديد عَ ال ضمُّها تَنِوْكَام؛ وذلك لِعَ ها يف كلِّونَرُوْزُاح الذين يَيَّمن السَ كبريةٍ الكويت بأعدادٍ ولة ى دَظَحْتَ

وفيما يأتي  الت، واألطفال،لعائِلناسبة مُوالْ ة،ائعَة الرَّياحيَّطة املائية، واملَعالِم السِّ ن، واألنشِ اكِمن األمَ

 هذه امَلعالِم:  ألهمِّذِكر 

وات ديد من األدَل على العَشتمِ، وهو ي18َاإثنوجرافيًّ امتحفً : وُيعَدُّبج  ف طارق ر  ح  ت  م   -1

 طِّ م اخلَسْربية يف قِطوطات العَمَخْ، باإلضافة إىل ال19ْلْمُجَوْهَرَاتة، وايَّضِّاملوسيقيّة، والقِطَع الفِ

ة قَنطِتحف يف مَمُع هذا الْف، ويقَتحَلْمُودات اوجُعلى مَ  كبريةً ةً ي أمهّيَّفِ، واليت ت ض20ْربيّالعَ

ف، إلُّا أنُّه تحَ مُى الْنَبْ ري إىل مَشِود ما يُ جُم وُدَغم من عَيل، وعلى الرُّوْظة حَحافَ رية يف مُاجلابِ

ات األبواب امَلطلّية وحَوت، ولَمَْنحُيبّ الَْخشَله الْخَالل مَدْ عليه من خِ  فَل التعرُّسَهِّيُ

 . 21بهَبالذَّ

انة نَّم الفَيْمِصْتَ نْ، وهو مِ لٍكامِ لٍ كْشَايا بِ رَمَبالْ ىط  مُغَ نِهِوْكَبِ زُ ميَّى يتَنَ بْ: وهو م22َاَيل م ر  ا ت  ي  ب    -2

                                                           

ڑ، (Ethnographic museum) : إثنوجرافياً متحفاً - 18
 
  .میزویم دقي

 آالت ومیقیس، (ewelryMusical instruments, silver pieces, and j): األدوات املوسيقيّة، والقِطَع الفضُّية، واجملوهرات - 19

ڑ. راتویےک ڑکٹے اور ز ی، اچدن

 رعیب، (hyripts in the section of Arabic calligrapArabic manusc): املخطوطات العربية يف قسم اخلطُّ العربيّ - 20

ڑ. ےخسن رعیب ںیم ےک نشکیس اطخیط

plated door -dIts carved wooden entrance and gol: )مَدخله اخلشيبّ املنحوت، ولوحات األبواب املَطليّة بالذهب - 21

panels ،)اھےئ ےک دایلخ یڑکل وہیئ یدھک اس ںیم 

 
 
ڑ دروازے اور وسےن ےک چ

 

 
 

  .ںیہ وہےئ دروازے ےک پ

  .اک اکمن آہنیئ، (House of mirrors) :بيت املرايا - 22
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م 2006عام  ى يفهَم، وانت1966َه يف عام ناؤُدأ بِ يديا القطان، وقد بَل 23ة تيَّويْة الك اإليطاليَّ

زة مُميَّ بةًرِجْتَ حُيْكان ت تِلْمَهذا ا يارةَزِ ار إىل أنَّايا، وُيشَرلْمَمن ا اطنًّ 70ب حوايل وتطلَّ

 وم. جُر النُّ ظَنْي مَ اكِرايا، واليت ت حَمَلْا رَبْس عَكِعَنْ عة اليت تَاطِواء السَّ دة األضْشاهَمُلِ

التِّجارية، واألكَْشاك  ويُعَدُّ سُوقًا َشعْبيًّا قدمًيا َيشتَمِل على العَديد من املَحالِّ: اركيةب  م  ق ال  و  س   -3

جَد يف يتون، وغريها، كما ت وْر، والزَّمْباإلضافة إىل التَّ، 24امل لَوَّنَةِ اليت تَِبيْع مُخَْتَلفِ أنواع التَّوابِل

ديد من العَ ضمُّريم(، والذي يَوق الَرَف باسم )سُساء ت عْصة للنُِّمخصَّ نطقةٌوق مَ السُّ  ههذ

واألبيض،  ،25مرنة باألحْون وامل زيَّية اللَّ بِهَ ني ذَساتِسود، والفَل األحْضائع، مثل: الك  البَ

 يّ.يتِوِم الك  لَعلى العَ ةًاللَواألخضر؛ دَ

 ضمُّالد، كما أنُّه يَسجد األكرب يف البِ مَالْ دُّ ائعة، وهو يُعَالرَّ هِمارتِ بعِ زُ: ويتميَّاملسجد الكبري -4

لٍُّ مُصَ 000,10إىل  ع هذا املسجدُ سِم، ويت74َّ ل إىلصِوٍل يَ ط ويت بِ يف الك  26نةذَئْل مِوَأطْ

 . 28يّجِه اخلارِائِنٍَلُّ يف فِمُصَ 000,7افة إىل باإلضَ ،27ئيسيّةه الرَّتِيف قاعَ 
                                                           

 ےن ڈہ اکنفر  یتیوک - یااطول، (Kuwaiti artist-Designed by the Italian) :تصميم الفنّانة اإليطاليّة الكويتية - 23

 

  .ایک انئب 

rful stalls selling various types Shops and colo): لف أنواع التوابلاملَحالُّ التجارية، واألكشاك امل لوّنة اليت تبيع خمت - 24

of spices ،)ڑ  

 

 رکےت ںیہداکن

 
 

 وخ

 

 ب  ےگن ااٹسل وج رطح رطح ےک اصمےحل ف

 

  . اور رن

ےل اک(، ecorated in redBlack kohl, and gold dresses d): الكحل األسود، والفساتني ذهبية اللون وامل زَيُّنة باألمحر - 25

 ںیمڑپکے  ، اور وسےن ےک لحک

 

ڑ. ےجس وہےئ رسخ رن

ڑ. رس  ےس ابمل انیم، (The longest minaret): أطول مئذنة - 26

  (،Its main hall) :قاعته الرئيسيّة - 27

 

 . اہل یاس اک رمک

  .نحص ویناس اک ریب، (Its outer yard) :فنائه اخلارجيّ  - 28
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ط، سَق األوْرْك يف الشَّمَالسَّ واضِ ر أحْبَد أكْي على أحَوِتَ حْبأنُّه يَ زُ تميَّويَ: 29املركز الع لميّ  -5

ة، ميَّلْب العِجارِله إجراء التَّاِلَفال من خِ يع األطْستطِ يَ  30 افالكتشَكانٌ تفاعُلّي له مَ جَد بِويُوْ

ح رَ سْز على مَكَرْي هذا املَوِحتَ ور، كما يَمُها من األ وغريِ ، 31ليّةمْبان الرَأو حتى إنشاء الك ثْ 

 .32ادعَ األبْاثيّةِلَث  يةنِقَيعّي بتِبِ م الطَّن العالَيّ عَ يمِعلِ و تَيُ يدْه فِاللِرَض من خِري ُيعْبِكَ

ي وِتَ حْر، ويَغَأصْ طاقٍعلى نِ ينّ، ولكنَّطٍَف وَحَتْ بِمَثابَة مُ ي ت عَدُّوهِ: ّيةم  ال  اآلاثر الس   ار  د   -6

 مُّض مة، كما يَلة الاكِد إىل العائِوْ عُتَمن القِطَع اليت  زةٍة بارِوعَمُ جْقايف على مَكز الثَّرْذا املَهَ

ذه ه هَيْتوِحْ ون ما تَحُ رَشْراء يَبَ ل خُرَض من ِقبَو اليت ت عْيديُالفِطة رِعة من أشْوعة مُتنوِّجمُمَ

 ها.يعِمِقة جَنطِحاء املَمة من أنْة القديْريَّشافات األثَومات مُتعلُِّقة باالكتِل  عْة من مَطَرِاألشْ

 اقر  ع  ة الوري  ه  ج   -2
(The Republic of Iraq) 

 ع وال م وق  م  االس   -2.1
، عربية ولةٌدَ ي، هِاق(رَيْي عَرِالْومَ: ك ةرديَّبالك )ة العِرَاق، وجُمْهُوريَّ: ايًّأو رمس العِرَاق 

ع سْوتِ ، اميًّة رسْافظَرة حمُن من مثان عشَكوَّتَ راق، وتَور العِست لدُ اقًفْوِ ةً اتادي ةًمانيَّلَرْبَ ةًمهوريجُ دُ عَوت 

ب ول غرْدُ راق أحد، والعِدادبغْ هت مَاصِ، عَ(ةجَلبَة حَافظَحمُ) عر الواقِم األمْكْحُبِ  ةًظَحافَ رة مُعشَ

                                                           

  اسیسنئ (،terScientific Cen) :املركز العِلميّ - 29

 

  .رمک

ڑرکےن ےک ےئل ا تفپ اڑدر(، An interactive place to discover) :مكانٌ تفاعُليّ لالكتشاف - 30  .ہگج وٹکیارٹنا ی 

ڑر، (To create sand dunes): إنشاء الك ثبان الرمليّة - 31
 

 
اڑانب ےک ےلیٹ ی ا

 

  پ

  ولیج ےک اسھت.انکیٹ 3D، (With 3D technology) :بتقنيةٍ ثالثيّةِ األبعاد - 32

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AD%D9%84%D8%A8%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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ن ، ومِعوديةسُّربية الة العَكَلَواملمْ ويتالك   وبنُ ه من اجل دُّحُيَ .ربيليج العَ خَالْ ىعلَ الْمُطِلَّةِ آسيا

ول امعة الدُّجَ س يفؤسِّمُ  ضوٌو عُ، وهُانإيرَ رقالشَّ ن، ومِندُواألرْ ورياسُ برْالغَ ، ومنياركِت  مالالشُّ

 . كوبِ أ  مةنظَّومُ  الميمتر اإلسْؤمة امل  نظَّومُ العربية

 التاريخ واحلضارة -2.2
 ثُ يْ، و)بَ دينافِالرَّ بالدَ مًاديْمى قَ سَانت ت  اليًا كَراق حَاة العِسمَّمُة الْقم املنطِعظَمُ

ارية ضَراكز الَالْمَى ولِعلى أ  راق ى العِوَوحَ، Μεσοποταμία)ة: ونانيَّباليُ )، و(ةاميَّباآلرَ نيْرَهْنَ

 حدودُ  تْ ، وامتدَّرومَسُ  ضارةي حَوهِ راتوالف  لةجْ دَ يْرَهْنَ نَيْ ع بَتقَ اليت كانتْ  املالعَ يف

ق رْنوب شَقة جُنطِمَ ىس وإلَارِالد فَوبِ  ورياسُ دين إىلافِالرَّ ها بالدُ لتْاليت شغَ  ارةالضَ هذه

  .انبإيرَ وازواألحْ  حرينوالبَ ةاليَالَ يتوِ الك  ولةيف دَ ةومريَّسُ آثارٌ تدَجِ ا وُ مَ، كَااليًحَ اكيَرْت  ولاألناض 

كم ب على حُ اقَ وتعَ .دنْواهلِ صرمِ دمية يفالقَ ضاراتبالَ صالٌواتِّ تاحٌافدين انفِالد الرَّبِكان ل

 العراق

ون، لوقيُّون، والسَّيديُّة، والْمَيَّرِديثة واآلشوْية الَلِومرية، والبابُ ها السُّن أمهِّمِ كثريةٌ  ضاراتٌوحَ ولٌ دُ

ولة والدَّ ،اشدةالفة الرَّواخلِ  ،اذرةنَ واملَ ،ونانيُّ اسَوالسَّ ،مانيةوورية الرُّاط ربة، واإلميَّورية البارثِط اواإلمرب

، ثمانيةولة العُوالدَّ ،اريةشَولة األفْ والدَّ ،ويةفَوالدولة الصَّ ،ولمَغ والْ ،اسيةولة العبَّوالدَّ ،مويةاأل 

مار ادة إعْها )إعَورَ طة األ لْرية، ثم سُوْ هُ مْاجل  مَّ، ث راقيةكة العِلَاملمْ مَّ، ومن ثَ انيريطَالبَ دابُاالنتِ ثم

 .راقة يف العِانية االتاديَّمَرلَ، ثم اجلمهورية البَقتةؤَمُة الْراقيَّكومة العِفال  ،تةقَّاف املؤَتلَة االئْ لطَسُفَ ،(راقالعِ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9
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ير زَيال والعُيل ودانِقِزْس وحَن وْيُياء كَنبِاألَ ري منثِالكَ ، وهو أرضُيمإبراهِ يُّبِالنَّ راقد يف العِلِوُ

ه )وذلك كلُّ وبوأيُّ  ،يمانلَوسُ ،فلو الكِوذ   ،احلوصَود وح وهُ م ون ني بالعربية( وآدَ نَينة )حُ نَ وم وحُوناحُ

ة مَّمن أئِ ثريٍ كَة(، ولِوديَّهُية واليَيحِ المية واملسِوايات اإلسْب الرِّسَراق، أو حَ يف العِ ةٍ عليَّد فِراقِود مَجُبوُ

ني واإلمامَ  ،نيمَالكاظِ امني، واإلمَ اسالعبَّ يه، وأخِ نيسَواإلمام ال   ،ام عليكاإلمَ ةًعيْوشِ ةًنَّسُ املسلمني

 ، وكثريٌمانعْة النُّنيفَأبو حَ  م، واإلمام األعظَيالنير اجلِالقادِ عبدُ ام، واإلمهديلْمَواإلمام ا ،نيْ سكريَّالعَ

 .نيابعِوالتَّ ،ارسيلمان الفَسَ مثل   حابةوالصَّ، يعةالشِّ األئمة عند ات أوالدِقامَمُراقد ومن مَ

 ضاريس الت   -2.3
إقليم  يف ةٍمال العراق وخباصَّيان يف شُدْ والوُ بالاجلِ  نضاريس؛ فمِالتَّ عُ تنوِّد مُلَراق بَالعِ

ن يْ ب فيما بَصْاخلِ وبيسُهل الرَّالسَّ ، ومنينمرَالل حُتِ  لةلسِيف سِ  اللالتِّ  ، إىلستانردِك 

وي العراق حتَ، وكذلك يَامالشَّ وباديةِ  ربيةحراء العَالصَّكَ لةحاري القاحِإىل الصَّ راتوالف  لةجْدَ يْرَهْنَ

ين على ذَواللَّ راتوالف  لةجْدَ  ماني هُمَّهِ ين مُرَهْرب، وعلى نَحراوية يف الغَربية الصَّالغَ بةضْاهلَ على

 الطبيعيةَ  البيئةَ عدُّ يت ت راق والَّنوب العِيف جُ  ةالطبيعيَّ األهوارُ دجَوْارات، وت  ضَى الَولِأ  شأتْ هما نَفافِضَ

 جدُ وْوت . مارور الِوهَ يزةوَور ال  هَ  هارِهَم، ومن أشْمن العالَ آخرَ  مكانٍ ي أيِّجد فِوْ ت  ال 33واناتيَلَ

حرية كبُ ريات الطبيعيةحَيِه البُ ها، وفِغريِو زازةوالرَّ رثاررية الثَّحَكبُ راقيف العِ ناعيةٌ ريات صِحَبُ  دةُعِ

 .ىثنَّظة امل حافَمُ  يف ماوةالسَّ حراء باديةِيف صَ ساوة
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 راق جغرافيًّاالع   -2.4
غ بل  ، حيث يَمالعالَ راق علىللعِ الوحيدَ  البحريَّ فذَنْاملَ ربيالعَ ليجُاخلَ رعتبَغرافيًّا، يُوجُ

ئ وانِاملَ من أهمِّ رةصَالبَ يف رصْقَ مِّأ  يناءمِ دُّ عَيلومرتًا، ويُكِ 58ي والِراق حَللعِ حريالبَ لِ احِالسَّ لَوْط 

 ا أساسَان كانَ نوبهِ، واللذَراق إىل جُ مال العِمن شُ راتوالف  جلةدَ ارَهنْ رُّمُ ويَ .ليجاخلَ ة علىلَّطِراقية امل العِ

 لى امتدادِ وعَ اريخالتَّ  على مرِّ ، واليت نشأتْينالد الرافدِبِ م علىيف العالَ ضاريةِراكز الَوىل املَأ  نشأةِ

 . نييِّلِابُوالبَ  نييِّ واآلشورِ نيريِّومَوالسُّ  نييِّ دِ كَاألَ دنة، على يِسَ 8000

 ل  أوَّ نَّ وسُ .ينيرِومَالسُّ لبَن قِف مِرَالِ ين اخرتاعُ لرافدِا بالدِ  ضارةُه حَتْتجَنْا أَن مَيْبَ  نْومِ 

راق أن العِ حُ جَّرَويُ ،ابيورَمُحَ عةِ ريْشَبِ ارخييةصادر التَّ يف املَ رفُ عْمبا يُ ريةشَتاريخ البَ  كتوبة يفني املَوانِالقَ

، نبو نيد أنغالدي ابنة  به األمريةُ  نانا والقائمة  -حف أنغالدي تْ و مُوه34ُم يف العالَ فٍ حَ مُتْ كان به أول  

 .اري قظة ذِحافَمُ  يف وربأَ يالداملِ قبلَ 530ي لِواحَه لِتارخي  عودُويَ
 راق الع   د  دو  ح   -2.5

، 35ممة األ بَصْعُ لبَن قِم، م1920ِنة ها يف سَمِظَعْ مُديثة بِراقية الَود العِدُال  ومُ سُرُ عتْ ضِوُ

كة لَمْاملَ ةطَ لْحت سُتَ  ع العراق  ضِووُ .يفردة سَعاهَمُ بجَ وْمُبِ ةمانيَّثْالعُ  ولةِالدَّ كة رِتَ متْسِّندما ق عِ

م، 1921ام يف عَ ي  كِلَمَ  ظامٌئ نِنشِ. وأ 36يندِافِالد الرَّيف بِ  ريطانيداب البَباالنتِ يمِّما سُبِ حدةتَّامل 
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ي عام م. وف1932ِيف عام  تحدةامل   كةِلَ مْاملَ قالل منعلى االستِ العراقية اململكة  تِ لَصَوحَ

ربي العَ ثِعْ البَ بُزْحِ رطَيْالعراق. وسَ ة  مهوريَّجُ ئتْشِنْكي وأ لَاملَ ظامِبالنِّ  اإلطاحة  تْم، متَّ 1958

اليات الوَ وزْ د غَعْم. وبَ 2003نة ى سَم وحت1968َّنة راق من سَعلى العِ االشرتاكي

 يت انتخاباتٌرِجْطة وأ لْث من السُّعْزب البَحِ إزالة  تْم، متَّ 2003راق يف عام فائها للعِلَوحُ تحدةامل 

 م. 2005ام يف عَ  ةٌديَّدُّتعَ مانيةٌرلَبَ

 وازدادَ  استمرَّ راقيد العِالتمرُّ م، ولكنَّ 2011ام راق يف عَيف العِ  األمريكيُّ ودُجُ ى الوُوانتهَ

 450ر شْ نَ  ومتَّ . ةوريَّة السُّليَّب األهْ رْالَ  اللخِ  اوريَّ سُ ني منيِّ ابِمن اإلرهَ وعةٍ جمٌول مَ خُعد دُ ةً بَدَّحِ

  .م2015نة يونيو من سَ  10راق يف يف العِ اريكيًّأمْ ايًّدِنْجُ

م 2003سان/أبريل يْ ر نِهْعد شَزب( بَفة والِاس الطائِة )على أسَصَاصَحَامل   تْفشَّ د تَولقَ

اد ها، واعتمَهائِ لى إنْعَ اديبَ حيدر العِ ابقزراء السَّالوُ ى رئيسُ عَولة العراقية، وقد سَل الدَّاصِفَمَبِ

راقية ولة العِام الدَّأمَ ه، وال يزال  لِبْن قَ راقية مِولة العِيف الدَّ اتٍالحَ إصْ دةَى عِنها، وأجرَمِ  الًاءة بدَفَالكَ

  .الحيدان اإلصْ يف مَ  الكثريُ
ي ة  ل ك  ال م م   -3  ة  ال  ر د ن ي ة  اْل  اِش  

(The Hashemite Kingdom of Jordan) 

ق ع  وا م  االس   -3.1  ل م و 
، اآسيَ  ربنوب غَيف جُ عُقَتَ ةبيَّرَعَ ولةٌدَ يهِ ،كَة  الْأ رْدُنِيَّة  الْهَاشِمِيَّة مَمْلَالْ ا:يًّمِأو رسْ ندُرْاأل 

به اجلزيرة شِ مايل ملنطقة، والشُّالشام بالدِ نطقةن مَ مِ جُزْءِ الُْجنُوبِيِّالْها يف وعِق وُبِ  طَاألوسْ رقَالشَّتَوَسَّط  تَ

 ة فَّالضَّ) ةخييَّارِني التَّ طِسْ لَفَ مال،من الشُّ ورياسُ من لٍّع ك مَ رتكةٌشْمُ دٌدوحُ وَلَهَا ةِ.العربي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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، عوديةربية السُّة العَلَكَاملمْ ا وجُنُوْبًاقًرْها شَدُّ حُرق، وتَمن الشَّ اقرَالعِ رب،ن الغَمِ )ائيلرَوإسْ بيةرْالغَ

 رُتبَعْ، ويُمراألحْحر البَ على قبةالعَ دينة مَ  لُّطِ يث ت ربي، حَ وب الغَنُيف اجل  ةبَقَليج العَخَ لىعَ  لُّطِما ت كَ

ها ودِدُلى حُ عَ مُرُّ ي يَذِالَّ ندُر األرْهْنَ ىإلَ ةً بَسْنِ  ندُباألرْ يتْمِّن. سُدُألرْل 37حيدري الوَحْالبَ مَنْفَذ  ا الْذَهَ

 .ةبيَّرْالغَ

 يًّااف  ق  ن ث   رد  ال   -3.2
 له أيُّصِفْ، وال تَتٍفِلْمُ  لٍكْشَتلفة بِ خْربية مُ عَ هْجَاتٍولَ اتٍقافَني ثَبَجْمَعُ يَ لَدٌن بَردُاأل  تربُيُعْ

ن مِ زءًايل جُوَلى التَّ الن عَكِّشَ ين يُذَاللَّ وكرمُر اليَهْونَ نردُاأل  رِهْنَ وىرب سِالعَ انهِرَيْن جِعَ ةٍبيعيَّطَ  دودٍحُ

راء حْوصَ قرْمال والشَّيف الشُّ امية الشَّادِلبَ دادٌ تِامْ يهِدود فَ ي ال اقِا بَأمَّ .ورياوسُ طنيلسْفَ  عه مَودِدُحُ

 ربي. وب الغَنُى اجل إلَ بةرَادي عَووَ وب،نُي اجل فِ وذف النُّ

ق رْشَ ةارَإمَ م1921ام عَ سنياهلل بن ال  بدُعَ  األمريُ سَأسَّ

ي دِوْون م، 1946 عامَ  تْلَّ قَتَاسْ ،ةيَّابِدَتِلسطني االنْ فَلِ اكآنذَ ةًعَت خاضِانَ وكَ ا،يطانيبرِ  دةساعَمُبِ ردناأل 

 .ةميَّاشِة اهلَنيَّدُرْأل كَةِ ا اْلمَمْلَمِباسْيِْن لك الِذ ذَنْمُ  تْفَعُرِها، فَليْ عَ ِلكًامَ اهلل عبدَ  األمريبِ

 مك  احل   ام  ظ  ن   -3.3
لْمَلُِك ا. و38ةيليَّثِمْتَ ةٍومَك ع حُمَ  ي رستوُدُ ي كِلَمَ  امظَنِ وَ ة هُميَّاشِ نية اهلَردُكة األ لَمْمَلْابِ ظامُ النِّ

                                                           

  .وادح دنبراگہ، (The only seaport): الَْمنْفَذ  البَحْري الوَحيد - 37

ڑ ،(Representative government): حُك ومَةٍ َتمِْثيليَّة - 38

 

  .امندنئہ وکحم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
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 وَ ه، هُسِفْ ت نَقْي الوَذي فِزراء، الَّلس الوُجْزراء ومَالوُ رئيسِمِنْ خِلَالِ 39يُمَارِسُ سُلْطَتَهُ التَّنْفِيِْذيَّةَ 

ين ذَلَّ( ا41بَلِ الْمَِلكِ ن قِ ن مِامل عَُّيَّ جْلِِس الْاَعْيَانومَ  40مُنْتَخَبالْ ابوَّس النُّلِجْمَ امأمَ ولٌؤُسْمَ

  لْمُسْتَقِلَّةِ.ا يةائِضَة القَطَلْالسُّ  ااك أيضًنَلة. هُ وْللدَّ  ةيَّعِيْ رِشْة التَّلطَالسُّ  النكِّ شَيُ

 يسار  ض  الت   -3.4
ال بَوجِ بي،رْمال الغَون يف الشُّل جْعَ  ه جبال  بالِجِ مُّ، وأهَريٍبِكَ لٍكْ شَ ن بِدُرْباأل  سُ يْارِضَالتَّ عُ نوَّ تَتَ

 يْ فِ ةٍطَقْن  ضُ فَخْر، وأَتْمِ 1854 يامِلدَّا مِّ بل أ جَ لىودة عَ وجُك املَة تلِمَّى قِلَوب، أعْيف اجلنُ ةارَالشَّ

 امل.ة يف العَطَقْن  فضَأخْ رُعتبَيت ت والَّ الْمَيِّتِ،ر حْالبَ

 الصة يح واْل  وض  الت   -4
 : والعراق واألردن، فبدأنا بــــ الْك وِْيتول حَعة بِاالرَّتَدُورُ املَعْل ومات يف هذه الوَحدة، وهِيَ الَوحْدَةُ 

اجلزيرة العربية، بْهِ قة شِنطِع يف مَ قَ، وتَيجيِّاون اخللَعَلس التَّجْل مَى دُوَدَإحْ الكويت دولة   عَدُّ ت  -1

، طسَرق األوْة الشَّنطقَيط مَ مْنَ ُمحِربيّ، ضِربيّ من اخلليج العَمايلّ الغَزء الشُّيف اجل  اديدًوتِ
ية د إىل األلفِوْ تعُ قدميةٍ لضارةٍ االكويت اليوم كانت مَقرًّ عليها دولة  عُربَّتَاليت تَ تقَد أنّ األرضَيُعْو

، يالدمِل الْبْوىل قَ الل األلفيّة األ ت خِ رَثَدَالثة قبل امليالد، إلُّا أنّ اآلثار واألدلُّة التارخيية انْالثَّ

رب زء األكْ اجل  ُيعَدُّ وة، ظات رئيسيَّفَ حَامُ تِّ ية إىل سِ ارِ اإلدَ احيةِالكويت من النَّ م دولة نقسِوتَ

                                                           

ڑ ااظتنیم یک ینپا ،(His executive power) التَّنِْفيِْذيَّةَ سُلْطَتَهُ - 39
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  .انویاک ہبختنم ا وںامندنئ (،Elected House of Representatives: )مَجْلِس النُّوَّاب اْلُمنْتَخَب - 40

 ٹینیس گنک ےن رقمر ایک۔، (.gThe Senate appointed by the Kin): مَجْلِسِ الْاَعْيَان امل َعُّيَّن مِن قِبَلِ الْمَلِكِ - 41

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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بة صْعة خِبيْات طَذَ غريةٍزاءٍ صَجود أجْ ية، مع وُ راوِحْصَ يعةٍ ا طبِويت ذَلة الك  وْي دَ من أراضِ

 ة حَطَّها مُسَ كَوْنِضاريس بِذه التَّهَ  زُاد، وتتميَّرقية من البلِة، واجلنوبية الشَّليَّاحِناطق السَّ مَيف الْ

اللغة  العربية  اللغَة  ت عَدُّ، يف الغاِلب، مَع وُجود بعَض التَِّلال املنخفضة، واملنخفضات الضحلة

ويت الك   أهلِ جة هْ ويتيّني يتحّدثَون بالعَربية، وتتمثَّل  لَم الك ظَويت؛ فمُعْ لة الك وْالرمسيّةَ يف دَ

ات اجلَنوبّي، ع الف رَرْفَاِبعة لِن التَّيْرَهْ الد ما بَني النَّبية، وبِرَالعَزيرة ه اجلَبْة مناطق شِجَهْخَلِيط بني لَبِ

ولة الكويت ومة يف دَك ال  زُتتميَّ، وةنديَّجليزية، واهلِمات اإلنْلِ عض الكَجود بَباإلضافة إىل وُ

ور الذي ست على الدُّ زُكِتَ رْو يَاد، فهُلَ للبِ ياسيُّظام السِّا النِّ أمَّووري، ست كي دُلَع مَ طابَ بأنُّها ذاتُ

طاع قِولة الكويت بِى دَظَحْتَ، ةضائيَّة، والقَشريعيَّنفيذية، والتَّ الث؛ التَّ طات الثَّ ه الُسُّلْدُدِّت حَ

ريكيّ، والر أمْيار دُملِ 165.8ل إىل الد وصَي للبِلِّايل امَلحَمَجْج اإلِ؛ فالناتِقويٍّ اديٍّصَاقتِ

سة بة اخلامِ رتَمَالْ تلُّ حْ تَ قامِ ي هبذه األرْريكيّ، وهِوالر أمْدُ 42,100غ بلَ يٍّدِفرْ لٍ خْل دَ دَّمُعَوبِ

 قليلٍ عََددٍويت بِك  لة الْوْلة يف دَادِتبَمُجارة الْالتِّ طاعُل قِيتمثُّ، مستوى العالَل على مُ وَ ى الدُّبني أغنَ

، ولة الكويتلدَ يًّاقوِا اريًّ جَتِ امريكيّة شريكًاليات امل َتُّحِدة األر الوَبَني، وت عتَ يِّلِوَكاء الدُّرَمن الشُّ
ين ة من الدِّ ابعِبية النَّقافة العرَقاليد، والثَّس التَّلى أ سَديثة عَحَولة الكويت الْد دَعتمِتَو

 . ومى هذا اليَ حتَّ وما زالَ  قًاو ما كان سابِالميّ، وهُاإلسْ

ن كوَّتَراق، وتَور العِست لدُ اقًفْوِ ةًاتادي ةًمانيَّلَرْبَ ةًمهوريجُ دُعَوت  أو جُمْهُوريَُّة العِرَاق، العِرَاق   -2

 بالدَ  مًاديْمى قَسَانت ت اليًا كَراق حَاة العِسمَّمُقة الْم املنطِعظَمُ، اميًّة رسْافظَرة حمُمن مثان عشَ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86


87 
 

 نَ يْع بَتقَ اليت كانتْ  امللعَا ارية يفضَراكز الَالْمَى ولِعلى أ  راق ى العِوَوحَ ،دينافِالرَّ

يان دْوالوُ  بالاجلِ نضاريس؛ فمِالتَّ  عُتنوِّ د مُلَراق بَالعِ، رومَسُ ضارةي حَوهِ راتوالف  لةجْدَ يْرَهْنَ

ن يْب فيما بَصْاخلِ وبيسُهل الرَّالسَّ  ، ومنينمرَالل حُتِ لةلسِيف سِ اللالتِّ مال العراق إىليف شُ

غرافيًّا، وجُ ،امالشَّ  وباديةِ ربيةحراء العَ الصَّكَ لةحاري القاحِإىل الصَّ راتوالف  لةجْدَ يْرَهْنَ

 لِاحِالسَّ لَوْ غ ط بل ، حيث يَ مالعالَ راق علىللعِ الوحيدَ البحريَّ فذَنْاملَ  ربيالعَ ليجُ اخلَ رعتبَيُ

نوبهِ، راق إىل جُمال العِمن شُ راتوالف  جلةدَ ارَهنْ رُّمُويَ، يلومرتًاكِ 58ي والِراق حَللعِ حريالبَ

 ، واليت نشأتْينالد الرافدِبِ م علىيف العالَ ضاريةِراكز الَوىل املَأ  نشأةِ  ا أساسَ ان كانَواللذَ

 نة، على سَ 8000 لى امتدادِ وعَ  اريخالتَّ على مرِّ

 . نييِّ لِابُ والبَ نييِّواآلشورِ نيريِّومَوالسُّ نييِّدِ كَاألَ ديِ -3

ني بَ جْمَعُ يَ لَدٌ ن بَردُاأل  تربُ يُعْ، اآسيَ ربنوب غَيف جُ عُقَتَ مَمْلَكَة  الْأ رْدُنِيَّة  الَْهاشِمِيَّة ،الْ أو ندُرْاأل   -4

 انهِرَيْن جِعَ  ةٍ بيعيَّطَ دودٍ حُ له أيُّصِفْ، وال تَتٍفِلْمُ لٍكْ شَتلفة بِخْ ربية مُعَ ْهجَاتٍ ولَ اتٍقافَثَ

 ي  كِ لَمَ امظَنِ وَ ة هُميَّاشِنية اهلَردُ كة األ لَمْمَلْابِ  ظامُالنِّ ، وكرمُر اليَهْونَ نردُاأل  رِ هْنَ وىرب سِالعَ

 ه جبال بالِجِ مُّ، وأهَريٍبِكَ لٍكْشَ ن بِ دُرْ باأل  سُ يْارِضَالتَّ عُ نوَّتَتَو، ةيليَّثِمْتَ ةٍومَك ع حُمَ ي رستوُدُ

 مِّبل أ  جَ  لىودة عَوجُك املَ ة تلِ مَّى قِ لَوب، أعْ يف اجلنُ  اةرَال الشَّبَوجِ  بي،رْمال الغَون يف الشُّل جْعَ

 . رتْمِ 1854 يامِالدَّ
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%AD%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 دريباتناقشة والت  م  ال   -5
 مَا هَُو االسْمُ الْرَّسْمِيُّ لِدَوْلَةِ الْك وِْيتِ ومَوْقِِعهَا وَتَاْرِْيخِهَا؟.  -1
 اذْك رِ التَّقِْسيْمَاتِ الِْإدَارِيَّةَ والتَّضَارِيْسَ لِدَوْلَةِ الْك ِويِْت.  -2
 السِّيَاحَةَ فِي دَوْلَةِ الْك وِْيتِ.حُكْمِ وَنِظَاَم الْ اذْك ر -3
 مَا هَُو االسْمُ الْرَّسْمِيُّ لِجُْمهُوْرِيَّةِ الْعِرَاِق وَتَاِريْخ هَا َوحَضَارَت هَا؟.  -4
 اذْك رْ التَّضَارِيَْس وَُجغْرَافِيَّا الْعِرَاقَ وحُدُوَْدهَا.   -5
 كَةِ الْأ رْدُنِيَِّة الْهَاشِمِيَّةِ َومَوْقِعَُها وثَقَافَت َها؟.لَاالسْمُ الْرَّسْمِيُّ لِلْمَمْ مَا ُهوَ  -6
  ا ذْك رْ نِظَاَم الْحُكْمِ والتَّضَارِْيسَ لِلْأ رْدُنِ. -7

 املصادر واملراجع -6
)القضايا االجتماعية واالقتصادية والسياسية واألمنية والرتبوية والثقافية  قضايا العامل العربي -1

هضة العربية : د. حسَّان حلَّاق، دار النصالح والتحديث ومشروع الشرق األوسط الكبري(وقضايا اإل
   م. 2016لبنان،  -بريوت

جغرافية العراق )للصَّفِّ الثالث املتوسط(: تنقيح لَجْنٍَة يف وزارة التَّربية، الطبعة الرابعة والثالثون  -2
 . ية، املديرية العامة للمناهجمجهورية العراق، وزارة الرتبم، 2016امل نَقَّحة، 

تاريخ البالد العربية الديث واملعاصر )للصَّفِّ السادس األدبي(: د. جعفر عباس محيدي  -3
 م، مجهورية العراق، وزارة الرتبية، املديرية العامة للمناهج. 2017واآلخرون، الطبعة الثالثة، 

4- https://ar.wikipedia.org/wiki/ العراق تاريخ  
5- https://ar.wikipedia.org/wiki/ األردن تاريخ  

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/تاريخ
https://ar.wikipedia.org/wiki/تاريخ
https://ar.wikipedia.org/wiki/تاريخ
https://ar.wikipedia.org/wiki/تاريخ
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تَ  ت  و َي  رُسَال ُمح  َف  ه 
ع اُتََالتَّس ل ُسل ُضو   الصَّف ح ةََُال م و 

ََالت َّع اُرفََُ
د افََُ ََاْل  ه 
ر يَُّةَال ع ر ب يَُّةَالسُّو ر يَّةََُ .1 ُهو  ُم  ََاْل 

ََالْاِسْمُ وَالْمَوْقِعُ  -1.1َ
ََ السُّوْرِيَّا حَضَارِيًّا وتَاِرْيخِيًّا -1.2َ
َ َجُْمهُوْرِيَّةُ سُورِيا -1.3َ
ن ان يَّةَ .2 ُهوريَّةَاللَّب   َ اْلُم 

َ االسُْم والْمَوقِع -2.1َ
َ بَلٌَد َدميُوقَراطِي   -2.2َ
َ اللَّبْنَانُ حَضَارِيًّا -2.3َ
َ يِْخيَّةُارِان التَّنَبْلَ نُ دُمُ -2.4َ
َ ةيَّاحِيَان السِّنَبْن لَدُمُ -2.5َ
َ الْمَرْكَزُ الْمَصْرَفِيُّ -2.6َ
لُةَف  ل س ط يَ .3 َ د و 

َ الْاِسْمُ وَالْمَوْقِعُ  -3.1َ
َ التَّارِيُخ والُْجغْرَافِيَا -3.2َ
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َ السُّلْطَة الوَطَنِيَّة الفَلَْسِطيْنيَّةُ  -3.3َ
َ َنيطِسْ لَ ي فِرية فِثَأَ ع الْواقِمَالْ -3.4َ

الص ةَُ  .4 ي حَوال   َالت َّو ض 

ر ي  ب اتَ  .5  َال ُمن اق ش ُةَو التَّد 

عَُ  .6  َال م ص اد ُرَو ال م ر اج 
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ع اُرفَُالت ََّ  
 سَنَتَحَدَّثُ فِْي هَذِِه الْوَحْدَِة َعنِ الْبَِلاِد الْعَرَبِيَّةِ حَسْبَما يَلِيْ: 

  ا.لسُّوْرِيَّ لِواجلُْمهُوْرِيَّةُ الَْحدِيْثَةُ  ارِيْخُالتَّوَ ةَُحضَارِ، والْمَوْقِعُالْوَ الْرَّسْمِيُّ السْمُا -1

 لُِلْبنَان. وأَهَمُّ مُدُنٍ  والْحَضَارَةُ  والْجُْمهُوْرِيَّةُ، وَالْمَوْقِعُ الْرَّسْمِيُّ االسْمُ -2

والْمَوَاقِعُ الْأَثَرِيَُّة  الْوَطَِنيَّةُ والْجُغْرَافِيَا وَالسُّلْطَةُ  التَّارِْيخُ، ومَوْقِعُالْوَ الْرَّسْمِيُّ االِسْمُ -3

 . لِفَلسْطِيْنَ 

َ
 َ د افَُاْل  َه 

 لطَّالِِب أَنْ: يُمكُِن لِبَعْدَ دِرَاسَةِ هَذِهِ الَْوحْدَةِ وَاِسِْتْيعَابِهَا 

 . لِلسُّوْرِيَّاارِيْخَ التَّوَ ةُحَضَارِ، والْوْقِعَالْمَيَعْرِفَ االسَْم الْرَّسْمِيَّ وَ -1

 يَعْلََم جُمْهُوِْريَّةَ سُوريَا الْحَدِْيثَةَ.  -2

 بْنَان. لَوَأهَمَّ ُمدُنٍ لِيَعْرِفَ االسَْم الْرَّسْمِيَّ وَالْمَوْقِعَ، والْجُمْهُوْرِيَّةَ والْحَضَارَةَ  -3

والْمَوَاقَِع  الْوَطَنِيَّةَ والْجُغْرَاِفيَا وَالسُّلْطَةَ التَّارِيْخَ، ومَوْقِعَالْوَ الْرَّسْمِيُّ االِسْمَيَعْلَمَ  -4

 . لِفَلسِْطيْنَاألَثَرِيََّة 
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 ور يةالع ر بيةَالسَُّةَوريَّهَُمَ اْلََُ-1
(Syrian Arab Republic) 

ق عَُمَُاالسَ َ-1.1 ََوال م و 
 ذُنْمُ ةوريَّربية السُّ ة العَهوريَّمْ اجلُ ميسْها الرَّ، وامسُورياسُ أو سُورِيَة

ن مْضِ عُقَتَ . قشْمَ دِ ةينَدِها مَتُمَاصِ، عَةَحافَظَمُ  14نمِ ةٌفَلَّؤَ، مُةزيَّ كَرْمَ ةوريَّهُمْ جُ يَ هِ ،م1961

، ندُاألرْ نوبًا، وجُراقالعِ قًارْ، وشَْركِيَاتُ الًامَا شُهَدُّ حُ؛ يَايَآسْ بِرْيف غَ  طسَق األوْرْالشَّ قةنطِمَ

طاء وغِ ارِْيسُضع، وتَربَّكم مُ 185180 احةِسَمَ بِ ،طسِّوَتَض املُ يَبْر األحْ والبَ ،نانبْولَ ،نيطِ سْلَ فَ بًارْوغَ

                                        فٍّ.اجَ هُ بْوشِ ،يطِسِّوَتَمُ  نيْ ح بَاوِرَتَ اخ مُنَع، ومُتنوِّ واني مُ يَ باتي وحَنَ

َوتَ ضَ َحَ ورَيَ السَُّ -1.2 َخيياارَ ارَيا
 تْقَّ تُرية، واشْشَالبَ ارةضَاحلَ دِهْمَ  عاقِوَمَم دَها أقْفِصْوَراق بِع العِنب مَنبًا إىل جَوريا جَف سُنَّصَتُ

عن  ةٌفَتلِخْ ارخيية مُ التَّ اريَوْسُ قةُطِنْمَ  والِاألحْ  ل  كُ؛ بِورآشُ نة مِيَّمِ يْادِات األكَريَّظَر النَّفَوْب أَسَها حَ امسُ

  .بيْصِال اخلَلَاهلِ ، أواماد الشَّلَبِ وىل إىلري األُشِساحة، وتُ مَاد والْدَتِية االمْاحِن نَمِ ديثةِرية احلَوْلة السُّوْالدَّ

 مدينة   أقدمَ  عتبُ شق تُمَ ليون عام تقريبًا، ومدينة دِحو مِ نَلِ عودُ وريا تَ رية يف سُآثار بشَ دتْجِوُ

 البالدُ  ، ازدهرت1ْريجَصر احلَ العَ نذة مُتدَّمْ شرية املُنات البَوطَستَمن املُ  ديدَالعَ ي البالدُ حوِيف العامل، وتَ

فيها  يوش، وقامتْجارية أو اجلُوافل الت ها طريقًا للقَصفِتها، وبوَبَرْوبة تُ صُالقدمية خلُ صوريف العُ

ر قبل ادي عشَن احلِرْنذ القَمُ زتْه، وبرَتِ مَّرُصيب بِالل اخلَها اهلِأغلبُ  تْاشتملَ ةٌقويَّ بةٌتعاقِمُ اتٌراطوريَّإمبَ
                                                           

 رھتپ ےک زامےن ،(Human settlements extending from the Stone Age): املستوطنات البشرية املمتدة منذ العصر احلجري - 1

این ےس وعیس

س

 . ںب اآب اد ان

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AD%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_(%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A
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مع  هاتِغالبيَّ رابِاستعْ ة حتىة البالد احلضارية األساسيَّيَّوِ هُ تْاليت استمرَّ ضارة اآلراميةاحلِ يالداملِ

 يالد.ر بعد املِرن احلادي عشَول القَلُحُ

 بَ لقَّ لحوظ مَ  كلٍوبشَ - ةلوقيَّالسُّ ورية باطُاإلمْ جزءًا من البالدُ ، كانت2ِةيكيَّنتِحلة األَرْيف املَ

سطى ون الوُرُالل القُ؛ وخِيةطِنْزَيْفالبَ ومانيةاإلمباطورية الرُّ ثم - ورياك سُلِمَ  همون أنفسَلوقيُّ السُّ  لوكُاملُ

يث يف التاريخ من حُ  إسالمية   دولة   أكبَ - الدولة األموية رةَحاضِ ، كانت البالدُ ح الشامتْفَ عدبَ

  .ساحةاملَ

ها التأثري، تلى دوالَ ول ذاتِ والدُّ من اإلماراتِ دٌعدَ  الدولة العباسية رحلةالل مَخِ  تْ وقامَ

يف  ورياسُ ن استقاللُ لِ عْأُ ربعد احلَبَ . رب العاملية األوىلاحلَ ىت حتَّاليت استمرَّ ثمانيةوريا العُسُ قيامُ 

 رتْؤمتر، وأصدَباملُ ت االعرتافَ سا رفضَنْرَ، إال أن فَوري العاممر السُّ ؤتَاملُ  لبَمن قِم 1963ارس مَ 8

 سةِ مخ يد احتادُعِ أُم 1936حتى  تدرجييٍّ لٍكْقًا وبشَ، الحِقسيمالتَّ راسيمَمَم 1920يف سبتمب 

ية راطِوقَميُ الدَّ رتةُفَ يَ هِنتَلتَ م، 1946عام  ها التاماستقاللَ نالتْ ، اليتوريةمهورية السُّاجلُ منضِ يانات كِ

 .االشرتاكي ،زب الواحداحلِ نظامِ  اميَبقِم 1963ديدة، عام عَ اتٌمَزْها أَلتْلَّرية، واليت ختَصِالقَ يةمانِرلَالبَ

ها نِوْبكَ  تْ فَصِالد، ووُع يف البِ واسِ ارٍ مَدِلِ تْ ، اليت أد3َّوريةة السُّ مَزْاألَم 2011عام  تْ دلعَانْ 

 م1973 ه دستورُقِابِسَو كَوهُ م،2012 ر عامَ دَصَ ايلاحلَور ستُالدُّ. 4صر احلديثها يف العَثِكوارِ أكبَ

                                                           

  .ونادرات اک رمہلح، (The antique stage): األنتيكية املرحلة - 2

ام اک رحبان، (Syrian crisis) :األزمة السورية - 3

 

  .ش

د (،Its biggest disasters in the modern era: )أكب كوارثها يف العصر احلديث - 4 دج  ڑ دور ںیم ی 

 

 . ںیہ ںیم ےس آافت یس  ےس ب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_(%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1_(%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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 .ي رئاس وري مهُجُ مكْاحلُ ظامِ نِ نِ وْعلى كَ صُّ نُيَ

َُُج ُهو ر يَُّةَُسور َيََ-1.3
ب قَريع الذي أعْر االقتصادي السَّوُّم من التطَ غْى الرُّلَعَ م، 1946ام وريا عَسُ استقاللُ  قَحتقَّ

زت باالضطراب. متيَّ اتنيَّيْت  السِ رى أواخِاالستقالل وحتَّ  ةِرَتْمن فَ  السوريةُ ةُ ت السياسيَّزَالل، متيَّقْتِاالسْ

 .اسيِّ يَم االستقرار السِّدَ ت االستقالل بعَلَ نوات األوىل اليت تَ السَّ

إسرائيل  ةِلَوْدَ نشوءِبية اإلسرائيلية مع رَب العَرْحَسوريا يف الْ تْرطَ خَانْ م،1948يف عام 

 ،والنجُه يف الْلَاقِعَن مَ صَّي اإلسرائيلية، لكنه حَن األراضِمِ  وريُّش السُّيْجَج الْرِد. أُخْهْالعَ ديثةِحَ

، م1949ي اإلضافية. يف يوليو راضِأَالْ ضِ عْالل بَ تِه القدمية واحْدِوْ دُعلى حُ اظَ فَحِاع الْطَتَواسْ

 .ع إسرائيلهدنة مَدة الْعاهَع مُق وَ ي يُبِرَعَ د  لَبَ رَ آخِ ورياسُ كانت

ن وْكُ ا يَذَهَين الزعيم، وبِسْادة حُالب قَانقِة بِيَّنِطَ ومة الوَكُحُالْح بِيْ، أُطِ م1949يف مارس 

ة من دَعَسابِمُ األمريكية، و الة االستخبارات املركزيةكَوَ ايةِعَرِاب بِلَقِهى بانْتَراطي قد انْقَمُيْم الدَّكْحُالْ

اوي، نَحَامي الْ سَ هِلِيْمِ ل زَقِبَ نْم مِيْعِالزَّبِ حَيْام، أُطِالعَ كَ لِقًا ذَد. الحِيْمَ يْفَنتَاند وسَلَوبْايلز كُمَ يْلَيْنِ مِالعَ

 هِبِ احَ ى أطَتَ ، حَم1955ى م حتَّ كْحُالْ لي بِكَشَيْ الشَّ رَّ مَه. استَدِعْن بَيب الشيشكلي مِاء أدِجَ مَّثُ

 م.1954ام عَ ابُلَانقِ

 ذِ وْفُلنُّلِ  مٍدَ ئ قَطِ وْمَ رَ فُّوُتَ اد السوفييتحَاالت   مع ةً وريا اتفاقيَسُ تْ عَ ، وق1956َّيف نوفمب 

ل إىل سُيت ُترْات العسكرية الَّدَّعَمَالْ نَ ا مِهَ رِيْات وغَ ابَبَّرات والدَّائِل الطَّابِقَمة يف مُوْكُ حُالْ لَ داخَ يِّ عِوْيُالشُّ

ل اوِحَتُ  ن أنْ كِمْمُا من الْدَبَ يا، إذْ كِرْة تُوريَّ ة السُّ ريَّكَسْا العَيَّولوجِ نُ كْة الت وَّ قُبِ يادةُهذه الزِّ تْ قَلَوريا. أقْ سُ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
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ت مَهَخرى، اتَّ أُ  ية  ركيا. من ناحِدة اآلن يف تُوْ جُوْمَقًا الْسابِ ريةَ ينة السوُّدِمَون، الْ رُدَنْكَإسْ سوريا استعادةَ 

ب سَ تَاكْهة، واجَمُهذه الْ ل  ورية. يف ظِدود السُّحُى الْها علَاتِوَع قُ مْجَركيا بِييت تُوفِاد السُّ حَوريا واالت  سُ

 .وريةة السُّ ومَكُ حُش والْيْجَة على الْ طَلْن السُّ مِ دَ يْزِمَون الْوعيُّيُالشُّ

افة إىل ، باإلض1954َالب عام انقِ تْ لَوات اليت تَ نَياسي يف السَّاالستقرار السِّ مُى عدَ أدَّ

اب قَال عبد الناصر بالقيادة يف أعْمَري جَصْمِئيس الْالرَِّبيَّةِ اذِة، وجَريَّصْمِة والْوريَّات السُّاسَيَالسِّ ىازِوَتَ

ي رِكْوري شُس السُّ يْن الرئِمِ لٌّكُ نَ لَ. أعْرَصْمِ عْة مَدَحْوَلْ وريا لِي سُفِ د  يْيِأْ تَ قِلْيس إىل خَ وِة السُّمَزْأَ

حدة، تَّمُالعربية الْورية هُمْجُاء الْشَ، وإنْْينِدَ لَاد البَحَ ال عبد الناصر ات مَ ري جَصْمِئيس الْوتلي والرَّالقُ

 .ةيَّعِوْ يُاب الشُّزَحْأَا الْهَنِمْضِ نْورية، مِ ة السُّاسيَّيَالسِّ ابِزَحْأَع الْيْمِجَلِ  نِيَّةِلَ ة العَطَشِنْأَالْ افِوإيقَ

 تْلَصَفَ، انْم1961سبتمب  28يف  سكريٍّعَ البٍانقِ دَعْبَذلك، فَ  مَغْن ناجحًا رُ كُ يَ مْحاد لَاالت   لكنَّ

 .وريةبية السُّرَهورية العَمْجُالْ مت اسْحَها تَ سِفْنَ أسيسَ ةً تَدَيْعِ وريا مُسُ
َُجهوريةَالبعثَيفَسورَيَاليوم

 م2000َ-1970حزبَالبعثَحتتَقيادةَحافظَاْلسدَ
اح ، أطَويٍّمَ دَ رِ يْغَ سكريٍعَ  بانقالبٍ دظ األسَحافِ فاعالدِّ ، قام وزيرُم1970نوفمب  13يف 

 ة يَنْبِ قِلْخَلِ  عة رْسُد بِاألسَ ظُك حافِرَّحَة، تَطَلْ السُّ هِيْل وَد تَ عْئيس. بَالرَّ رِوْى دَ ل وَني، وتَدَمَب الْزْحِالْ قيادةِبِ

 رة. طَيْ السَّ  زِيْزِ عْتَولِ هِ ومتِكُحُ لِ ة تنظيميَّ

 وًاضْعُ 12 مُّضُتَ جديدةً ب قيادةًخَ تَوانْ ،ليمياإلقْ تَمَرَهُؤْمُ بُزْحِ الْ دَقَ، عَم1971يف مارس 

ات. وَنَسَ عُبْا سَهَتُدَّ مُ اية لَوَس لِئيِرَد كَسَلتأكيد األَ ين  طَوَ استفتاءٌ يَرِر، أُجِهْالشَّ د. يف ذاتِ ة األسَاسَئَرِبِ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
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 انتخاباتٌ صري  قَ ت  قْ وَذلك بِ دَ عْبَ هُ تْعَبِفيذ، تَ نْالتَّ زَيِّري حَ وْر السُّ وْتُسْل الدُّخَ، دَم1973ارس يف مَ

  م.1962ام عَ ذُنْوع مُ هذا النَّ نْ مِ انتخابات   لُ ي أوَّب، وهِعْالشَّمَجْلِسِ لِ ةٌانيَّمَلَرْبَ

ب عْ لس الشَّجْمَ  انتخاباتِ قابِحة يف أعْسلَّمُ باكات الْجاجات العنيفة واالشتِلعت االحتِدَانْ

 نيفةُ العَ . كانت األحداثُم1999اذقية عام رف باسم حادثة اللَّح ُيعْ بَفيما أصْ م1998عام 

ابق االنقالب ل يف السَّاوَذي حَت، الَّعَفْغر رِه األصْاألسد وشقيقِ بني حافظِ طويلٍ  اف لَخِانفجارًا لِ

ار بني اق النَّلَ إلطْ لٍيف تبادُ انِصَخْشَ لَوريا. قُتِ أخريًا من سُ يَه نُفِ، لكنَّم1984 عامَ افظ حَ ضدَّ

قًا اذقية. وفْاء رفعت يف اللَّنَيْ مع مِجْطة على مَرْلة الشُّمْحَ عت أثناءَفْار رِصَورية وأنْة السُّطَرْالشُّ

ى لَتْت من القَلْمَِئااذقية عن ايف اللَّ ت االشتباكاتُرَفَكومة، أسْحُا الْهَتْفَي نَتِضة الَّارَعَمُصادر الْمَلِ

 .ىحَرْجَوالْ
َوحىتَالوقتَاحلايل2000َحتتَقيادةَبشارَاْلسدَمنذَعامَ

 دَ عْم. بَكْحُ يف الْ كَوْنِهِ عام من  30، بعد م2000يونيو عام  10ظ األسد يف حافِ يَ ف وُتُ

إىل  40زامي من الرئيس اإللْ نِّسَ أدنى لِالْ  حدَّ ض الْفَوخَ ،الدستورَ انمَرلَبَالْ  لدَّرةً، عَباشَد مُسَاألَ فاةِوَ

ب زْحِ ةِلَّ ظَح للرئاسة حتت مِ انونيًا للرتشًُّلا قَ هَّؤَ ار أن يكون مُح البنه بشَّمَعامًا، األمر الذي سَ 34

 نَوْدُ يَرِ ُأجْ ساطة استفتاء وِئيسًا بِد رَار األسَب بشَّ، انتُخِ م2000يوليو عام  10ث. يف عْالبَ

 .ةوريَّومة السُّكُ حُالْ اتِائيَّصَقًا إلحْفْوات وِ% من األص97.29ْل على صَس، وحَافِنَمُ

 احلربَاْلهليةَالسورية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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ة كَرَزءًا من حَانت جُكَ. ورياسُ يف ر مِتَسْ مُ نيفٌ عَ لي  داخِ  راعٌورية هي صِ األهلية السُّ بُرْحَالْ

دأت ربي. بَم العَالعالَ ميع أحناءِي جَفِ طراباتِمن االضْ  جةًوْ مَ رُبَتَ ساعًا، الذي يُعْربي األكثر ات بيع العَالرَّ

رون ظاهِتَ مُالْ بَ . طالَةًيَّنِطَ وَ انتفاضةً حَ بِصْتُلِ رتْ ، وتطوَّم2011يناير  26ة يف رات العامَّظاهَمُالْ

 بِزْحِ مِكْحُ  نْمِ د وْقُعُ ةِسَمْ ايل خَوَحَلِ دٍّحَ  عِضْوَ، وَهِتِمَ وْكُحُة بِ د، واإلطاحَار األسَئيس بشَّقالة الرَّباستِ

 ..ثعْبَالْ

ة، اضَفَتِانْالْ عِمْقَلِ ريَّوْالسُّ شَيْجَ الْ وريةُالسُّ كومةُحُالْ تِرَشَ، نَم2011بيع عام رَ ذُنْمُ

ش يْجَ الْ امَد، قَ وْهُ الشُّ ضِ عْبَقًا لِ بْذلك. طِ مَغْرُ تْرَّمَتَاسْ االنتفاضةَ أنَّ رَيْن، غَدُمُمن الْ ديدُ ت العَرَصِوحُوْ

 وثَ دُحُ وريةُالسُّ ومةُكُ حُالْ تِفَ. نَدَنِيِّيْنَمَار على الْالنَّ القَوا إطْضُذين رفَود الَّنُجُ الْ دامِوري بإعْالسُّ

 لة. حاصِى الْضَوْحة يف الفَسلَّلْمُات اماعَجَى الْ لَعَ  مَ وْاللَّ  تِقَلْات، وأَاقَقَشِانْ

، ة  تاليَّقِ  دات حْوَ  يلِ كِشْ تَيش بِجَون من الْقُشِّنَمُن والْوْيُّنِدَمَالْ أَدَ، بَ م2011ريف خَ ائلِ وَأَ ذُ نْمُ

 ،رِّحُالْ ريِّوْالسُّ شِيْجَ الْ ةِايَرَ تَ حْن تَ وْدُرِّمَتَمُالْ دَ حَّوَوري. تَ السُّ شِيْجَالْ  دَّضِ د رُّ مَتَ ةَلَمْ حَ تْأَدَي بَتِوالَّ

إىل  حةِسلَّمُضة الْارَعَمُلْلِ نيُّدَمَر الْصُنْعُالْ رَقَتَذلك، افْ مَغْرُ نْ كِ؛ لَد ايِزَتَمُ  لٍ كْشَبِ  مة ظَّنَ مُ ريقة طَا بِ وْلُ اتَوقَ

 . ة مَظَّنَمُ قيادة 

َ
 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1#cite_note-defect-12
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1#cite_note-defect-12
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َلَّب نانيَّةوريةَالمهَُاْلََُ-2
(The Republic of Lebanon) 

 عمَواملوقَ االسَ َ-2.1
. ةيويَّة اآلسِارَّالقَ برْنوب غَيف جُ طرق األوسَالشَّ يف عةٌواقِ ي دولةٌهِ ةانيَّنَبْة اللَّ وريَّهُمْاجلُ

من  لُّ طِ، وتُوبنُ اجلُ من يلرائِإسْ - 5ةمُْحتَلَّلسطني الْوفَ  ،رقوالشَّ مالالشُّ نمِ  اريَوْسُ اهَوتَحُدُّ 

 .طسِّض املتوَر األبيَ حْالبَ على ربالغَ ةهَجِ

َيَ اطَ رَ وق َ يَُدَدَ بلَ َ-2.2
انه كَّ م سُعظَ. مُ 6هضاراتِحَ عِه وتنوُّد ثقافاتِدُّعَتَ بِ ي نِ غَ ي وائفِطَ  ي هورمْجُ يٌاطِقرَميُدَ دو بلَهُ

يف احلياة  حينيللمسي7ْ الفعَّ جودٌ ناك وُبية هُ ل العرَوَبِخَِلافِ بَقِيَّةِ الدُّوَ .نييحيِّ لْمَسِوا لمنيسْ مُالْ ربالعَ نمِ

بنانيني دد اللَّعَ اليًا فإنَّ ، وحَنيينيقيِّالفِ امنذ أيَّامل مُول العَه حَ أبناؤُشر تَ ر وانْاجَة. هَياسيَّة والسِّالعامَّ

 .نمُقِيْمِيْبنانيني الْد اللَّدَ عَ فِعْ ضَر بِدَّقَرين يُهاجِلْمُا

َضارَيَانانَحَ ب َل ََ-2.3
 لِمَوِْقعِهِلك وذَ ،يهاضِأرَ تْفيه أو احتلَّ  رتْبَارات اليت عَضَاحلَ دَ م تعدُّدَالقِ نذُ لبنان مُ هَواجَ

ذه هَ انتْ ، وكَ يقيِّرِفْاألَ برْوالغَ يوياآلسِ قرْربي والشَّوب العَواجلنُ  وبيورُاألُ الشمال بنيَ  طيِّسَالوَ

                                                           

  .وبقمہض نیطسلف (،Occupied Palestine: )ةمُحْتَلَّلسطني الْف - 5

 ,A country that is a republican, sectarian): اتِهبلَد دَميُقرَاطِيٌ جُمْهوري  طَوائفِي  َغنِي  بِتَعَدُّد ثقافاتِه وتنوُّعِ حَضار - 6

rich, multi-cultural and diverse civilizations. ،)کا ککلم وج ا اسیا ی  ڑہق واراہن ،  ہیوہمجر ی 

س

 کاور ونتمع ذہت ااقثلیتف ، ریثک ریما، ف
 

اک  ی

 احلم وہ۔

ڑ وموجدیگ ،(Effective presence): وُجودٌ فعَّال - 7

 

  .ومب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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ور صُالعُ رِّ زاعات على مَروب والنِّببًا للحُه سَذاتِ ي الوقتِ وفِ ،هيطِحِع مُه مَ ادتِرَه وفُعِنوُّتَبًبا لِية سَطِسَالوَ

نان بْ يف لَ انسَاإلنْ انِ طَيْتِ ى اسْعلَ دليلٍ مُد أقدَ وْ عُويَ .رائيلإسْ عْم8َ صرييٍّمَ  زاعٍونِ ة  أهليَّ وبٍحُرُبِ  تْجلَّ تَ

  . نةسَ 7000من  ه إىل أكثرَعلى أرضِ ارة ضَء حَوْشُونُ

ؤالء ، وهَ نيوفلسطِ ورياسُ من أرضِ زء ع جُالية مَبنان احلَلَ أرضَ  ونيقيُّ ينِالفِ نَ كَم، سَدَيف القِ

تقريبًا  ةًسنَ 2500 ةَيلَم طَهُارتُحضَ هرتْ، وازدَ هُمْلَ ةًنَهْ جارة مِالحة والت لْمَ من اتَّخَُذوْا ا ونيُّسامِ  قومٌ

 ق.م(.  539ة نَى سَحتَّ  3000ي سنة والَ)من حَ

ني ريِّصْاملِ ني، مثليقِينِد الفِهْنذ عَه مُيْفِ تْاستقرَّ عوبٍوشُ ارات ضَ حَ ةُان عدَّنَبْلى لَ عَ تْمرَّ دْوقَ

تْراك األ ،نييَّ يبِلِالصَّالِبيْزَنْطِيِّيْنَ، الْعَرَب، ومالرُّ ،مانوْالرُّ ،يقرِغْاإلِ ،سرْالفُ ،نيريِوْاآلشُ ،ماءدَالقُ

 .9نييِّسِنْرَفَالْعُثْمَانِيِّيْنَ، فَال

يف 10 لْمُضْطَهِِديْنَ الذًا لِانت مَكَ الشام بالدِ  بالِجِ مِ ظَعْمُة كَعَانِلْمُمَة اليَّبَ بنان اجلَلَ أرضِ  يعةُ بِوطَ

اد لَن البِ اح مِيَّالسَّ ذبُ جْيت تَه الَّيعتِبِطَ  مالَه وجَناخَمُ تْغَ بَه صَت ذاتِقْ وَي الْ م، وفِدَنذ القِمُ لْمَنْطِقَةِا

ية احِ يَمات السِّلْخَدَى الَد عَمِتَعْيَ هُادُصَتِاقْ ات، فَمَزَأَالْ كِلَ ى يف أحْحتَّ هصادَ اقتِ شَ عَا أنْمَّ يطة به مِمُحِالْ

 ي. ل حَمَالْ جِاتِع النَّوْمُجْ% من مَ 65من  عًا أكثرَل مَ ك شَ اليت تُ لْمَصْرَفِيَّةِاو

                                                           

کا، (A fateful conflict) :نزاعٍ مَصرييٍّ - 8  شکمشک ی 

ت

ڑدس   .زب 

yrians, Ass): صَّلِيِبيَّني، األتْراك العُثمانيِني، فالفَرَنْسِيِّنيالِبيزَنِطيِّني، العَرَب، الاآلشُوْريِني، الفُرْس، اإلِْغرِيق، الرُّوْمان، الرُّوم  - 9

Persians, Greeks, Romans, Byzantine Romans, Arabs, Crusaders, Ottoman Turks, French ،)نیروشیا  ،

اینوی،  افریس

س

ڑ ، امثعین ، رعب ، یبیلص رویم ، ب ازینیطن ، رویم ب

س

ڑک ، ف

ت

کب

ن

س

 

  .ی

کولظمومں ےک ےئل ا(،A haven for the oppressed): ماَلذًا لِلْمُضْطَهِِديْنَ - 10   .انپہ اگہ ی 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_(%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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 ةخييَّارَ لبنانَالتََّنَ دَُمََُمَُّهَ أَ-2.4
 مُّ هَأ، وةِاريَّضَحَة والْارخييَّن التَّاكِ مَن واألَدُمُن الْمِ ثريٌ ا كَهَبِ دُجَوْ ي يُتِبية الَّرَل العَوَ ن الدُّمِ  نانَبْلَ

ا ذه املدينة تقريبًهَ ةُساحَمَ  غُلُبْ نانية، وتَبْل اللَّ بَة جَ ظَحافَ مُ يْ فِ عُقَتَ يْتِ، والَّيْنَةُ جُبَيْلدِ ي مَهِ  نِدُمُالْ هِذِهَ

ذه ان يف هَكَّالسُّ دُدَ، وعَتْرمِ  10ي الَوَط حَسِّوَتَ مُالْ أَبْيَضِر الْحْبَالْ حِطْسَ نْعَ عُفِتَرْ، وتَعٍبَّرَر مُتْلو مِ يْكِ 5

 .أَلْف نَسْمَةً 60 ْيبًارِقْتَ يْنَةِدِمَالْ

 ثَارِ من اآلْبيْرٌ كَ دٌدَ د هبا عَجَيوْ، وُْيبًارِة قَنَسَ  ثَمَانِيَةِ آلَاف  لَبْان قَنَبْلَ يْ ل فِيْ بَجُ دينةُمَ تْ سَسَّأَتَ

 .البَجِ الْ نَ مِ بِرْقُالْبِ عُقَا تَهَنَّأَلِ لْجَِبالِ،لِ  ةًبَسْم نِسْاِا الْذَهَها بِتُيَمِ سْتَ مَّْت ة، وتَارخييَّاكن التَّمَواأل
َ
 مدينةَجبيلاثرَيفَآ

 ديدَا العَهَيْفِ  لُعَجْيَ  أَمْرُذا الْة، وهَنَسَبْلَ ثَمَانِيَةِ آلَاف  ت قَسَأسَّتَ ارخييةٌتَ  دينةٌل مَيْبَجُ يْنَةُ دِمَ

ن مِ كثريُها الْ رُوْزُها يَارخيُوتَ ،احيةًيَّسَ دينةًيل مَبَ جُ دينةِ مَ نْ ل مِعَجْي تَ تِ الَّ ةِ ارخييَّار التَّثَ آلن وااكِمَ أَالْ نَمِ

 :ييل هِبَ دينة جُي مَد فِ جَوْ ي تُتِ ة الَّيَّخِاريْ التَّ مَاكِنِ ار واألَثَاآل َأهَمِّ نْام، ومِالعَ دارِاح على مَيَّالسَّ

 َا ايَقَوبَ نْصَابِبد األَية وعَكِ لَمَن الْافِدَمَة والْارسيَّة والفَليبيَّة والصَّريَّحْبَ الْ لِ ثْاع مِلَقِن الْمِ دُ يْدِالع

 .دينةمَار الْوَسْأ

 َدة س وسيِّقَرْا مَوحنَّجاة ويُدة النَسيِّ ْيسَةُنِكَ أهَمُّهَاو ،ارخييةوالتَّ  ثَرِيَّةِ ائس األَنَكَن الْمِ ديدُالع

 .ابةالبوَّ
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 َان طَلْالسُّ  دُ جِسْيد، ومَ جِمَان عبد الْطَ لْد السُّجِسْ ي مَوهِ ،ارخييةد التَّاجِسَمَ ن الْديد مِ الع

 .أَْدهَميم بن اهِرَبْإ

 َع مَوالشَّ ،راتجَحْ تَلْمُوا ،نمَالزَّ رةُاكِوذَ ،ليْبَع جُقِوْمَ  فُ حَتْ مَ يَ وهِ ،ةامَّهَف الْاحِ تَمَن الْمِ يدُدِالع

 .هدَبْعَ بِيْ يْوبِ

 يةاحَ يَ انَالسََّنَ ب َ نَلَ دَُمََُ-2.5
اح، يَّ السَّ  بُذِجْي تَتِن الَّدُمُن الْيد مِدِ عَد الْجَوْ يُ ثُيْ، حَ لْدَانِ الْعَالَمِ الْعَرَِبيِّ لِلسَِّياحَةِبُ أهَمِّ نْمِ لَبْنَان

 أَهَمُّ هَذِِه الْمُدَنِ الَّتِْي تُْوجَدُ فِيْ دَوْلَِة لَبْنَان هِيَ: و 

 َيْنَةُ شَُتوْرَادِم 

 َعْلََبكبَ  دينةُم 

 َةلَحْ زُ دينةُم 

 َاقوريَّ َبكَّلَعْبَ  سُأْرَ دينةُم 

 َرجَنْعَ دينةُم 

ان، نَ بْلَ ةِ لَوْدَإِلَى م الَعَ الْ لَ وْاح حَيَّالسَّ نَ مِ يْرَةً بِاد كَدَعْأب ذِجْي تَ تِة الَّيَّاحِيَن السِّدُمُ أَهَمُّ  يَ هِ هِذِهَفَ

 .احُيَّا السَّهَ رُوْزُي يَتِالَّ ةِاحيَّيَالسِّ  قِاطِنَمَالْ  أَهَمِّ  نْ مِ انْنَ بْلَ رُ حْبَ يُعَْتبَرُا مَكَ

 :يال هِبَ جِذه الْهَ نْ ال، ومِبَجِن الْمِ يْرُثِكَ ا الْهَد بِ جَوْ يت يُالَّ مِالَبالد العَأَكْثَرِ ن ان مِنَ بْ، لَالِْختَامِويف 

ن سِحْ ن ومُوْمُلْوالقَ أَيْطُوداء ووْة السَّنَرْني والقَنِل صَبَوجَ ،يقِرْل لبنان الشَّبَ ان، وجَ نَلبْ  لُبَخ وجَ يْل الشَّ بَجَ

 .كوْارُوالبَ
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2.6-ََُّ ُزَال م ص ر يف  َال م ر ك 
 بحَه أصْازدهارِلَمَّا بَلَغَ ذِرْوَةَ ة، ويَّربِيف آسيا الغَ ةًأمهيَّ 11فيةرَصْمَراكز الْلْمَا رِأكثَ دَ نان أحَلبْ بَعتَيُ

 ."12قرْا الشَّرَسَيْ وِسُـــ "ب فُرَيُعْ

لةَف  ل سط يَ-3 َد و 
(The State of Palestine) 

َعقَ مَواملوَ االسَ َ-3.1
كون رض أن تَ تَفْطة من املُلْ ي سُ ، وه13ِيةينِ سطِ لَنية الفَطَة الوَ لطَالسُّ  أو لسطنيفَ  ولةُدَ

يف  رائيلوإسْ 14ينيةسطِلَرير الفَحْة التَّمَظَّنَ مُ نيْة بَ عَقَّوَاملُ لووسْة أُفاقيَّات  ج عنتَنَ اتيم ذَكْحُ ذاتَ

  .نيتَ لَوْالدَّ ل حَ ارإطَ

ة فَّوالضَّ ،لَإسرائي لمَشْا تَ مَّ ادةً ب آسيا عَرْغرافية يف غَقة جُ نطِهي مَ  فلسطني

بي نوْاجلُ زءََشكِِّلة اجلُمُ ندُاألرْ  برْن غَمِ  زاء أجْ ضَاريف، بعْعَالتَّ ، ويف بعضِةزَّاع غَطَوقِ ،15ربيةالغَ

ها عِ وْقُبوُ اأفريقيَّ يْمالَوشُ آسيا يْ بَبني غرْ لُصِوتَ طسَق األوْرْالشَّ بِ لْيف قَ عُتقَ. اماد الشَّلَبِ بي منرْالغَ

 ن.يْتَارَّقاء القَة التِطَقْد نُنْعِ  يناءسَ زيرةه جَبْوشِ
                                                           

ڑ ںیمرم یراکنیب ااہتنیئ، (One of the most banking centers) :أحَدَ أكثَرِ الْمَراكز الْمَصْرَفية - 11

س

کےس ا اک   .ی 

  . وسزٹئرڈنیلق اک رشم، ( of the EastSwitzerland): سُوِيْسَرَا الشَّرْق - 12

  .ااھتریٹ لنشین نیطسلف، (Palestinian National Authority): السلطة الوطنية الفلسطينية - 13

 . میظنت نشیربل یک نیطسلف ،(Palestine's libiration organisation): منظمة التحرير الفلسطينية - 14

 .انکرہ رغمیب، (West Bank): الضفة الغربية - 15

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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، دنرْواألُ ةوريَّسُ قرْن الشَّكم، ومِ 224 هُلُوْطُ  ساحلٍبِ طوسِّاملتَ  حرُالبَ  بِرْن الغَها مِدُّ حُيَ 

مال ها من الشِّولُل طُ كْ ة الشَّيلَطِتَ سْني مُلسطِوفَ . قبةالعَ وخليجُ مصر نوبِ، ومن اجلُلبنان مالِ ومن الشُّ

 - 72ط سَكم، ويف الوَ 70 - 51ن يْبَ 16حاوِرَمال يُي الشُّفِها فَضُرْ ا عَكم، أمَّ 430نوب إىل اجلُ

 انْوخَ فحرَ دنْكم عِ 117إىل  لَ صِيَع لِسِض يتَّ رْ العَ ب فإنَّوْنُ ي اجلُا فِ ، أمَّسدْالقُ ندكم عِ 95

 .تيِّر املَ حْالبَ  ىحتَّ  سنُوْيُ

َارافيَّغَ خَواْلَُاريَ التَّ -3.2
 أمهيةٌ  هانِدُمُ من قافات والتجارة والسياسة، ولذلك لكثري  ان والثَّق لألديَرُع طُوهي تقاطُ

 دولةُ  هي17بة رتاكِمُ ات سياسيةيانَكِ دّةُوم عِ ليها اليَوم عَقُتَ. سدْالقُ ها، وعلى رأسِتارخيية أو دينيةٌ

(، واليت 18همنِني من وطَيِّينِ لسطِالفَ ئات اآلفِري مِهجِبعد تَ  1948ب حرْ يمت يف)اليت اُقِ إسرائيل

يف  يفلسطينِ ذاتيٍّ  كمٍة حُطَلْلسُ  نية دَمَ رة  يطَباإلضافة إىل سَ ربيةفة الغَالضَّ  على اعسكريًّ ار أيضًيطِسَتُ

 م. 2005 عامَ  19طاع غزةإسرائيل من قِ انسحابِ  حتى زةاع غَطَقِ ربية باإلضافة إىلة الغَفَّالضَّن دُمُ

 شوءِى إىل نُ م أد2007َّعام  كم الذاتيق احلُناطِياسية يف مَطة السِّ لْ السُّ انقسامُ هعدِن بَ ومِ

دود ب من هذه احلُ ان ضِالسكَّ ددُر عَ يُقدَّ ة.ن الضفَّدُرى يف مُطاع غزة وأخْيف قِ  طة لْسُ

                                                           

  .ےہ دح وہیت اس یک، (It ranges): يراوح - 16

  .اداروں یسایس دعتمد اوور گنپیل، (Several overlapping political entities): عدّة كيانات سياسية مرتاكبة - 17

 inians PalestThe displacement of hundreds of thousands of): هتجري مئات اآلف الفلسطينيني من وطنهم - 18

from their homeland) ،ا ںالوھکں وینیطسلف

س

  .وک اےنپ ونط ےس ےب رھگ رکب

  .ربتسدار وہایگدےس  یٹپ زغہ یک ارسالیئ، (Israel withdraws from the Gaza Strip) :انسحاب إسرائيل من قطاع غزة - 19

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AD_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%86_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D9%81%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_2005
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
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م وم هُكان فلسطني التارخيية اليَجزءًا كبريًا من سُ تقريبًا، حيث أنَّ سمةً نَ 11,900,000

ني قِاطِن النَّمِ مْهُفَ اهناكَّزء اآلخر من سُا اجلُ(، أمَّونسيحيُّواملَ املسلمون) ربيةاطقني بالعَالنَّ من

ما نَيْ% بَ 49هم اليوم سبتُ نِ  غُأخرى، وتبلُ عوبٍ شُ رين وأبناءِ هاجِاملُ هوديةيانة اليَالدِّ وأتباعِ  ريةبْالعِبِ

 . %46 ربالعَ لك شَيُ

ر على يطِسَاليت كانت تُ ثمانيةالدولة العُ قوطن سُمِ 20ها عاتِ بَوتَ  وىلمية األُالعالَ ربِاحلَ بَقِعَ

اإلنتداب البيطاني  حدودُ  متْ، رُسِكس بيكوساي واتفاقيةِ ؤمتر سان رميوومُ  سيفرعاهدة َومُ نيلسطِ فَ

جات رَمال إىل اجلنوب على حنو أربع دَي من الشُّ ولَطُ  بشكلٍ متدُّتَ احلدودُ ، فكانتِ لسطنيعلى فَ 

و  34,15ول الطُّ  يِوبني خطَّ  امشالً 33,15و  29,30رض عَ يْبيـن دائرتَ  ض، حيث متتدُّرْعَ

 .تحر امليِّ البَ  صفُ ونِ بيارية طَحَبُ  ما يف ذلك، ب2ِكم 26,990ة ساحَمَ، بِاشرقً 35,40

ب إىل رْي من الغَناطق، وهِمَ إىل أربعِ اغرافيًّم جُقسَّ، وتُاجدً عةًتنوِّ مُ انطقة أرضًاملَ  متلكُوتَ 

 (وجبال اخلليل دسوجبال القُ لسوجبال نابُ بال اجلليلجَ ) بالالل، واجلِلي، والت احِالسَّ هلُ رق السَّالشَّ

وجبال  لسبال نابُجِ بني .قبالنَّ نوب هناك صحراءصى اجلُ(. يف أقْنر األردُوْغَواألغوار )

ا، السهل من جبال نابلس مشاال غربً ِ متدُّ، الذي يُلرمَّجبل الكَ ويقطعُ رج بن عامرمَ يقعُ ليلاجلَ

 )وهي أخفضُ تالبحر امليِّ  حر يفستوى البَحتت مُ امرتً 417من  اتُ ح االرتفاعَرتاوَالساحلي. تَ

                                                           

ک یلہپ ،( War and its consequencesAfter the First World): عقب احلرب العاملية األوىل وتبعاهتا - 20

س

 
اور اس ےک   میظعج

 . اتنجئ ےک دعب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84_(%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84_(%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84_(%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84_(%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
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)جبل  قمَرْ جبل اجلَ ةمَّحر يف قِستوى البَ وق مُ فَ ارتًمِ 1204م( إىل سة يف العالَح اليابِ طْطة على سَقْنُ

  ى يف إسرائيل(.سمَّون كما يُريُمِ

من  ه كثريٌ عدُّا تَ مَ 21رّاءنيًّا جَرا أمْم توتُّالعالَ مناطقِ  رِ فلسطني من أكثَ عدُّ ، تُسياسية  من ناحية  

ليات مَالعَ سطينيني إىل جانبِيني الفلَنِدَاملَ  حقِّبِ إسرائيليةً  ة انتهاكات  وليَّاإلنسان الدُّ حقوقِ  ماتِنظَّمُ

ل اإلسرائيلي الذي صْدار الفَجِنصرية كَلة العُ عامَ مُع إضافةً إىل الْضْالوَ مِ يد من تأزُّزِ ة اليت تَانيَّاالستيطَ

 يٍّ نِ ناخ أمْمُ قِيف خلْ تْبَ هذه األمور تسبَّ نصريًا، كلُّه الكثريون عُبية والذي اعتبَة الغرْه يف الضفَّأقامتْ

 .ء سيِّ

َالسُّل طةَالو ط نيةَالفل سط ينيةَ-3.3
  10 يقدة فِنعَه املُرتِوْيف دَ  لسطيينزي الفَركَجلس املَاملَ  رار منقَلطة بِالسُّ  ئتِ شِنْأُ

لة على بِقْاملُ الدولة الفلسطينية ول عليها أن تكون نواةُعُ ، ويَونستُ م يف 1993لتشرين األو/أكتوبر

ساحة هذه ل مَكِشَ ، حيث تُوقطاع غزة ة الغربيةالضفَّ: يوهِ فلسطني التارخيية رضِ ن أَمِ زء جُ

 ة. ارخييَّفلسطني التَّ ي أرضِ مالِ% من إج22ْه سبتُاألراضي ما نِ

هم غ عددُ ين بلَراضي، والذِذه األَهَ لَخِنيني دايسطِ لَعن الفَ سؤولةٌمَ  تةٌؤقَّة مُإداريَّ يئةٌلطة هَالسُّ

مايل للفلسطينيني اإلجْ دد% من الع36.6َه سبتُأي ما نِ -ليون فلسطيين مِ 4 رابةَقَ 2008يف عام 

 .ميف العالَ

                                                           

کاک ا داین ،(One of the most tense security regions in the world): من أكثر مناطق العامل توترا أمنيًّا جرّاء - 21  ااہتنیئ ی 

 . ہطخ افحیتظ ہدیشک

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%85%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1993
https://ar.wikipedia.org/wiki/1993
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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هم من منعُة، إال أن إسرائيل تَرجوَّاملَ همولتِ لدَ عاصمةً رقيةس الشَّدْبالقُ ب الفلسطينيونطالِ يُ

ينما بَ اهلل رامِ  سطينية يفطة الفلَ لْ زارات السُّكاتب ووِد مَجَوْفيها. لذلك، تُ  22ة رمسيَّ قارٍأي مَ إنشاءِ

لطة مكاتب وجد للسُّ هة الشرق. كما يُ دس من جِ مة للقُخَاتأبو ديس املُ ملان يف بلدةِ رْللبَ ر قَئ مَشِنْأُ

ََ.ةطاع غزَّن قِدُمُ  ها أكبَباعتبارِ زةدينة غَمَ يف
َ واقَ مَ الَ َ-3.4 َثَ عَاْل   يَطَ سَ لَ َفَ ريةَيف 

 ثُيْ حَ ر، بِوْصُعُالْ رِّى مَلَعَ اتِارَضَحَ لْ لِ يَوِيًّاحَ  حًارَسْمَ  نْهَالَ مِعَي جَافٍّرَغْجُ  عٍقِوْمَ بِطني سْلَ فِ ازُتَمْتَ

 ظَرًانَ مِالَي العَفِ  يِّاحِيَب السِّذْجَالْ قِاطِنَ مَ مِّ أهَ نْمِ يَهِاآلثار؛ فَ بِ مِالَعَالْ لِوَ ى دُنَسطني من أغْلَ فِ رُ بَتَعْتُ

؛ انيةُعَنْالكِ ارةُضَحَا الْهَمُّهَ، أَ ةًارَضَحَ 22 نْمِ  كْثَرَني أَطِسْ لَي فَ فِ اشَ د عَة، فقَ ارخييَّوالتَّنِيَّةِ يْ ها الدِّتِيَّمِهَأَلِ

 .اذَا هَ نَمِوْ ى يَلَإِة انيَّعَنْ كِالْ ارِاآلثَبِ ظُفِتَحْني تَ طِسْ لَفِ تْ الَا زَمَ ثُ يْحَ
َ جَ سَ مَ الَ  -3.4.1 َىصَ قَ دَاْل 

ا ي لَاث التِ لَد الثَّاجِسَلْمَا دُحَوأَ، ْينِتَلَبْقِالْ ىلِوْأُ وَوهُ ،سِدْقُالْ دينةِ ي مَى فِصَقْأَد الْسجِمَالْ عُقَيَ

ة يَّارِمَعْمِالْ مِالِعَ مَالْ زِرَأبْ نْ مِ وَ ان، وهُوَرْمَ نُ بْ  كِلِ مَالْ دُ بْعَ يُّ وِمَأُ الْ فةُليْخَالْ اهُ نَ، بَ لَيْهَاا إِلَّإِ حالُ الرِّ دُّ شَتُ

 ةِ لَحْ رِ اء يفمَى السَّإلَ -لَيْهِ وَسَلَّمَ ى اهلل عَ لَّصَ-د حمَّمُ يُّبِالنَّ  هُنْمِ جَرِعُ  ثُيْ ، حَمِالَالمية يف العَ اإلسْ

 . مِيْنلِسْمُ الْ دَنْة عِسقدَّمُالْ هُ تَانَكَمَ بَ سَتَ ا اكْنَ هُ نْاج، ومِرَعْمِاء والْرَاإلسْ
َشَ رَهَ صَ قَ  -3.4.2 ََر ْي  اَأَ امَيف 

                                                           

  .دصر درتف انبںیئ یرساکر یھب وکیئ، ( headquartersCreate any official): إنشاء أي مقار رمسية - 22

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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 دْ ، وقَيْمُوْنَ فِيْهَا خَِلالَ رِحَْلاتِ الصَّيْدِقِاحات  يُرَتِاسْ، كَمَِويُّوْنَ بَِتشْيِيِْد الْقُصُوْرِأُالْ اءُفَلَخُالْ مَّتَاهْ

ى لَإِ ات رَتْ كيلو مِ  ةِ سَمْخَ دِ عْى بُلَعَ  عُقَيَ يْذِالَّ امٍ شَهِ رَصْك قَلِمَام بن عبد الْشَهِ  ويُّ مَأُالْ ليفةُخَالْ دَيَّشَ

، ويعتب قصر هشام من أعظم القصور صَحْرَاوِيَّة  تَصَِف مَْنطِقَة نْمُ يْ ا وفِيْحَرِدينة أَمَ نْ ال مِمَالشِّ

 اإلسالمية اليت شيدها األمويون.
ب  ر اه ي م يَُّاحل َ  -3.4.3 َر ُمَاْل  

 –بِيِّ اهللِ إِبْرَاهِيْمَ ى نَلَإِ ةًبَسْنِ مِسْاِا الْذَهَبِ يَمِّسُ دْ، وقَلِيْلِخَالْ دينةِ ي مَفِ قَعُ الْحَرَمُ الْإِبْرَاِهيْمِيُّيَ

أَهَمَّ تَبَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الَْمسْجِدِ الْأَقْصَى رْمَي الْ فِ بْرَاِهيْمِيُّإِالْ دُ جِسْمَي الْتِأْ، ويَهِيْفِ  نَفِدُ يْذِالَّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ 

وُُجوْدِ قُبُوْرِ الْأَنِْبيَاءِ إِبْرَاهِيْمَ، لِ ْينمِلِسْمُالْ دَنْ عِ  هُتَيَّمِّ هَأَ دُ جِسْمَالْ بَ سَتَاكْ دِ، وقَ مَعْلَمٍ إِسْلَامِيٍّ فِيْ فَِلسْطِْين

َتكَبَ الُْمسْتَوِْطنُ الْيَهُوْدِيُّ َبارُوْخ جُوْ لِْستَاْين بِإِْذنِ الْقُوَاتِ م ار1994ْام عَ  يْ، وفِإِسْحَاقَ، وَيعْقُوْبَ

 رَثَكْأَ ابَ، وأصَايًّنِ يْطِسْ لَفِ  29، فقَتَل رِجْفَاة الْلَ صَ نَوْلُّصَا يُوْانُكَيْنَ ذِالَّ يْنَمِ لِسْ مُالْالْإِسْرَائِيْلِيَّةِ مَذْبَحَةً بِحَقِّ 

 . يْسٌ يَُهوْدِي نِكَ  نْهُمِ ءًازْجُ بَرَتُعْ تُلِ دَجِسْ مَالْ رائيلُ إسْ تْمَ سَّقَ دُ عْا بَمَيْ ، وفِحٍوْرُجُبِ  نَيْ رِآخَ 150 نْمِ
ََاتَُارَ ضَ احل َ  -3.4.4 َطَ سَ لَ َفَ يف  َي 

َةوفيَّطَُالنََّارةَُضَ احل َ 
 رُ بَتَعْس، وتُ دْقُي الْبِرْطوف غَادي النَّ إىل وَ ةً بَسْم نِسْذا االِهَ بِ ةُ اطوفيَّالنَّ ارةُضَحَت الْ يَمِّسُ

ا هَ الِلَخِ نْمِ اء، فَقَتِرْر واالِطوُّلتَّ لِ سانُ ل اإلنْصَها وَقِريْن طَي عَتِ ى الَّلَوْأُالْ  ارةَضَحَوفية الْطُ ارة النَّضَحَالْ

 عِ مْد وجَيْ الصَّ ةِلَحَرْان من مَكَّ، وانتقل السُّتَهَامَّسطني قِلَي فِفِ ةُماعيَّتِواالجْ ةُتصاديَّات االقْلَوُّحَالتَّ  تِلَصَوَ

 . ةَاعَرَالزِّ سَارَمَ نْ مَ لَ وَّن أَوْيُّفِوْاطُ النَّ عَْتبَرُيُْيثُ حَ، بِلَِة الزِّرَاعَةِحَرْام إىل مَعَالطَّ
ع ان يَُّةَحل َ ا َض ار ُةَال ك ن  
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 دْني، وقَطِ سْلَ ريا وفِوْسُ  بِوْنُجُ  يْ فِ تْرَّقَتَاسْ تِيْ ة الَّاميَّوب السَّعُالشُّ  ائلةِإىل عَكِْنعَانِيُّوْنَ الْ نْتَمِيْ يَ

يِّيَْن الْغَرْبِيِّيَْن الِمَالشِّيِّيَْن امِ السَّ ةِغَلُلِ ةٌهَابِشَمُ  اميةٌسَ ةٌغَلُ يَ، وهِ انيةَعَنْ كِالْ نَوْثُحدَّ تَون يَانيُّعَنْكِان الْكَ

 هُ افُشَتِاكْ مَّ ا تَمَ مِّ هَأَ نْ و، مِدُيْجِ مَ رِصْقَ نْمِ بِرْقُالْا بِ هَيْ لَر عَ وْثُعُ الْ مَّتَ يْتِاج الَّالعَ عُ طَقِبَرُ تَ عْن(، وتُوْيُّرِوْمُ)العَ

 . ةقَطِنْ مَذه الْيف هَ ةِعانيَّنْكِ ارة الْضَحَى الْ لَإِ دُ وْعُتَ  آثارٍ نْمِ
 

َالصةَيحَوالَُوضَ التََّ-4
 :كالتايلسوريا ولبنان وفلسطني، حول  اخلامسةتَدُورُ املَْعلُومات يف هذه الوَحدة، وِهيَ الَوحْدَةُ 

 عُقَتَ ،ةَحافَظَمُ  14نمِ ةٌفَلَّؤَ ، مُ ةزيَّكَرْمَ ةوريَّهُمْجُ يَهِ  ،ةوريَّربية السُّ العَ ةهوريَّمْاجلُ أوا سُورِيَ -1

راق ع العِنب مَنبًا إىل جَوريا جَف سُنَّصَتُ، ايَ آسْ بِرْيف غَ طسَق األوْرْالشَّ قةنطِن مَمْضِ

ليون حو مِ نَ لِ عودُ وريا تَرية يف سُآثار بشَ دتْجِوُ، ريةشَالبَ ارةضَاحلَ دِ هْمَ  عاقِوَم مَدَها أقْفِصْوَبِ

من  ديدَالعَ ي البالدُحوِيف العامل، وتَ مدينة  أقدمَ  عتبُشق تُ مَعام تقريبًا، ومدينة دِ

 . ريجَصر احلَالعَ نذة مُ تدَّمْشرية املُنات البَ وطَ ستَاملُ

. ةيويَّة اآلسِارَّالقَ برْنوب غَيف جُ  طرق األوسَالشَّ يف عةٌواقِ  ي دولةٌ هِ  ةانيَّنَبْة اللَّ وريَّهُمْاجلُ -2

 لُّطِ، وتُ وبنُاجلُ من يلرائِإسْ - ةمُحْتَلَّلسطني الْوفَ  ،رقوالشَّ مالالشُّ نمِ  اريَوْسُ اهَوتَحُدُّ 

 ي  نِغَ ي  وائفِطَ ي هورمْجُ يٌاطِ قرَميُدَ دو بلَهُ .طسِّض املتوَر األبيَ حْالبَ على ربالغَ ةهَمن جِ

 هَ واجَ، نييحيِّ لْمَسِ وا لمنيسْمُالْ ربالعَ نانه مِكَّم سُظَعْ ه. مُضاراتِحَ عِه وتنوُّ قافاتِد ثَدُّعَتَبِ

لى عَ تْمرَّ دْوقَ، يهاضِأرَ تْفيه أو احتلَّ  رتْبَارات اليت عَضَاحلَ دَم تعدُّدَالقِ نذُ لبنان مُ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
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الْقُدَمَاءِ، ني ريِّ صْاملِ ني، مثليقِينِ د الفِهْنذ عَ ه مُيْفِ تْاستقرَّ عوبٍ وشُ ارات ضَحَ ةُان عدَّنَبْلَ

 تْراكاأل ،نييَّيبِ لِالصَّ ،برَالعَ ،نييِّنطِ يزَوم البِالرُّ ،مانوْرُّالْآشُوْرِيِّيْن، الْفُرْس، الْإِغْرِيْق، ال

 بالدِ بالِ جِ مِظَعْمُة كَعَانِلْمُمَ ة اليَّبَبنان اجلَ لَ أرضِ يعةُبِوطَ، نييِّسِنْرَفالفَ ،نيثمانيِالعُ

راكز لْمَا رِ أكثَ دَ نان أحَلبْ بَ عتَيُ، مدَنذ القِمُ لْمَنْطِقَةِيف ا لْمُضْطَهِِديْنَ الذًا لِانت مَكَ الشام

ا رَسَيْ وِسُـــ "ب فُرَُيعْ بحَه أصْازدهارِلَمَّا َبلَغَ ذِرْوَةَ ة، ويَّ ربِيف آسيا الغَ ةًأمهيَّ 23فيةرَصْمَالْ

 . قرْالشَّ

كون رض أن تَتَفْطة من املُلْ ي سُ، وهِيةينِسطِ لَ نية الفَطَ ة الوَلطَالسُّ  أو لسطنيفَ  ولةُدَ -3

رير حْة التَّ مَظَّنَ مُ نيْة بَعَقَّوَاملُ  لووسْة أُفاقيَّات  ج عنتَنَ اتيم ذَكْحُ ذاتَ

ب رْغرافية يف غَقة جُنطِهي مَ فلسطني .نيتَلَوْالدَّ ل  حَ اريف إطَ رائيلوإسْ ينيةسطِلَالفَ

ان ق لألديَرُع طُوهي تقاطُ، ةزَّاع غَطَوقِ ،ربيةة الغَفَّوالضَّ ،لَإسرائي لمَشْا تَمَّ ادةً آسيا عَ

، وعلى تارخيية أو دينيةٌ أمهيةٌ هانِدُمُ من قافات والتجارة والسياسة، ولذلك لكثري  والثَّ

ناطق، مَ إىل أربعِ اغرافيًّم جُقسَّ، وتُاجدً عةًتنوِّمُ انطقة أرضًاملَ متلكُوتَ، سدْالقُ هارأسِ

 عدُّ ، تُسياسية  ية  من ناح، بالالل، واجلِلي، والت  احِ السَّ هلُرق السَّ ب إىل الشَّرْي من الغَوهِ

 يئةٌ هَالوطنية الفلسطينية هي لطة السُّ، رّاءنيًّا جَرا أمْم توتُّالعالَ مناطقِ رِ فلسطني من أكثَ

هم يف عام غ عددُ ين بلَراضي، والذِذه األَهَ لَينيني داخِسطِلَ عن الفَ سؤولةٌمَ تةٌؤقَّة مُ إداريَّ
                                                           

ڑ ںیمرم یراکنیب ااہتنیئ، (One of the most banking centers) :أحَدَ أكثَرِ الْمَراكز الْمَصْرَفية - 23

س

کےس ا اک   .ی 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%86_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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مايل دد اإلجْ% من الع36.6َه سبتُأي ما نِ -ليون فلسطيين مِ 4 رابةَ قَ 2008

ة، وَّجُ رْاملَ همولتِلدَ عاصمةً رقيةدس الشَّبالقُ ب الفلسطينيونطالِ يُ، مللفلسطينيني يف العالَ

 . ة رمسيَّ قارٍمَ أيِّ هم من إنشاءِمنعُإال أن إسرائيل تَ

َدريباتشةَوالتَّناقَ مَُالَ َ-5
 االسْمُ الْرَّسْمِيُّ لِلُْجمْهُوْرِيَّةِ الْعَرَبِيَِّة السُّوْرِيَِّة وَمَوِْقعُهَا؟.  مَا هُوَ  -1

 . وَجُْمهُوْرِيَّةً عَرِّفِ السُّوْرِيَّا حَضَارِيًّا وََتارِيْخِيًّا -2

 وَجُمُْهْورِيَّتُهَا؟.االسْمُ الْرَّسْمِيُّ لِلُْجمْهُوْرِيَّةِ اللُّبْنَانِيَِّة وَمَوِْقعُهَا  مَا هُوَ  -3

 لُْبنَان حَضَارِيًّا ومَرْكَزِيًّا مَصْرَفِيًّا. عَرِّفْ -4

 اذْكُرْ َأهَمَّ مُدُِن لَبْنَان التَّارِْيخِيَّةِ والسيَاحِيَّةِ. -5

 مَا هَُو االِسْمُ الْرَّسْمِيُّ لِدَوْلَةِ فَلَْسطِيَْن وََموْقِعُهَا؟.  -5

 اُذْكُرِ التَّارِيَْخ والُْجغْرَافِيَا وَالسُّلْطََة الْوَطَنِيََّة الْفَلَْسطِيِْنيَّةَ.  -6

َاملصادرَواملراجعَ-6
تاريخ البالد العربية احلديث واملعاصر )للصَّفِّ السادس األدبي(: د. جعفر عباس محيدي  -1

 م، مجهورية العراق، وزارة الرتبية، املديرية العامة للمناهج. 2017واآلخرون، الطبعة الثالثة، 

ة اخلامسة جغرافية الوطن العربي )للصف الثاني املتوسط(: تنقيح جلنة يف وزارة الرتبية، الطبع -2

 م، مجهورية العراق، وزارة الرتبية، املديرية العامة للمناهج.2017، والثالثون املنقَّحة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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جغرافية العامل العربي: د. حممد مخيس الوزكة أستاذ اجلغرافيا االقتصادية، كلية اآلداب، جامعة  -3

 اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية. 

تاريخ العامل العربي يف تصنيف مكتبة الكوجنرس )ترمجة عربية معدَّلة مع دراسة نقدية وكشاف(:  -4

تعريب وتعديل: يونس أمحد إمساعيل الشوابكة، إشراف: إبراهيم حممد الطنيجي، جامعة اإلمارات، 

 م، دولة اإلمارات العربية املتحدة. 2002العني، الطبعة األوىل، 
5- https://www.enabbaladi.net/archives/308381 

6- https://ar.wikipedia.org/wikiتاريخ سوريا املعاصر 
7- https://www.almuheet.net/1200/ 

https://www.enabbaladi.net/archives/308381
https://ar.wikipedia.org/wikiتاريخ
https://ar.wikipedia.org/wikiتاريخ
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تَ  ت  و َي  ر ُسَال ُمح  َف  ه 
ع اُتََالت س ل ُسل ُضو   الص ف ح ةََُال م و 

116ََالت  ع اُرفََُ
د افََُ 116ََاْل  ه 

117ََُُجُهوري ةَم ص رَالع ر بيةَ .1
117ََالْاِسْمُ وَالْمَوْقِعُ  -1.1َ
118ََمِصْر حَضاريًّا -1.2َ
118ََالتَّارِيخ -1.3َ
119ََاآلثارُ الْمِصْرية -1.4َ
119ََاللُّغَة الْمِصْرية -1.5َ
119َ الكِتابَة -1.6َ
120َ عُضْويِةُ مِصْر واالقتِصَاد -1.7َ
120َ رصْات يف مِ عَامِجَ الْ لُضَأفْ -1.8َ

124َ ُُجُهوريةَالسُّودانَ .2
124َ الْاِسْمُ وَالْمَوْقِعُ  -2.1َ
124َ التاريخ واحلكم -2.2َ
125َ السُّودَانيف  َجامِعَاتِ الْ لُضَأفْ -2.3َ

 127 اي َب َيَ ةَلَ ل َوَ دَ   .3
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 127  الْاِسْمُ وَالْمَوْقِعُ -3.1 

 128 اد صَتِاالقْ  -3.2 

 128 ياة ليبِيَّوِ ضْعُ -3.3 

 129 مكْاحلُ امُ ظَونِ يخُ ارِالتَّ -3.4 

 131 يِْبيَالِ ةِلَوْيف دَ عاتُامِ اجلَ -3.5 

الص ةَُ  .4 ي حَواْل   134َالت  و ض 

ر ي  ب اتَ  .5  135َال ُمن اق ش ُةَو الت د 

عَُ  .6  136َال م ص اد ُرَو ال م ر اج 
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ع اُرفَُالت َ   
  سَنَتَحَدَّثُ فِْي هَذِِه الْوَحْدَِة َعنِ الْبَِلاِد الْعَرَبِيَّةِ حَسْبَما يَلِيْ:

اآلثَارَ الْمِصْرِيََّة وَاللُّغَةَ وَالِْكتَابَةَ وَالْعُضْوِيََّة واالسْمُ الْرَّسْمِيُّ وَالْمَوْقِعُ، والَْحضَارِةُ وَالتَّارِيُْخ  -1

 ِلمِصْرَ.  وَأَفْضَلُ الْجَاِمعَاتِ وَالْاِقْتِصَادَ 

 .  فِي السُّوْدَانِوَأَفْضَلُ اْلجَامَِعاتِ مِ والتَّاِرْيخُ ونِظَامُ الُْحكْاالسْمُ الْرَّسْمِيُّ وَالْمَوْقِعُ،  -2

 ةِلَوْيف دَ  عاتُامِجَوالْ وَنِظَامُ الْحُكْمِوالتَّارِيْخُ ادُ وَالْعُضْوِيَّةُ االسْمُ الْرَّسْمِيُّ وَالْمَوْقِعُ والْاِقْتِصَ -3

 .يْبِيَالِ

د افَُاْلَ  َه 

 لطَّالِِب أَنْ: يُمكُِن لِبَعْدَ دِرَاسَةِ هَذِهِ الَْوحْدَةِ وَاِسِْتْيعَابِهَا 

 لِجُمْهُوْرِيَِّة مِصْرَ الْعَرَبِيَّةِ وَمَوْقَِعهَا وَحَضَاَرتَهَا وَتَارِْيخَهَا.  يَعْرِفَ االسَْم الْرَّسْمِيَّ -1

 لِمِصْرَ.  تٍ وأَْفضَلَ جَامَِعايَعْرِفَ اآلثَارَ الْمِصْرِيَّةَ وَاللُّغَةَ وَالْكِتَابَةَ وَالْعُضِْويَّةَ وَالْاِْقتِصَاَد  -2

وَأَفْضَلَ اْلجَامِعَاِت  لِجُمْهُوْرِيَِّة السُّْودَانِ وَالْمَوْقِعَ، والتَّارِيَْخ وَاْلحُكْمَ يَعْرِفَ االسَْم الْرَّسْمِيَّ -3

 فِي السُّْودَانِ.  

 يُدْرِكَ االِسْمَ الْرَّسْمِيَّ لِدَوْلَةِ لِْيبَِيا وََموْقِعَهَا.  -4

 يُدْرِكَ الْاقْتِصَاَد وَالْعُضْوِيََّة وَالتَّاِريْخَ وَنَِظاَم الْحُكْمِ ِفي لِْيبِيَا.  -5

  .يْبَِيالِ ةِ لَوْيف دَ عاتِ امِاجلَيَعْلََم  -6
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َةُُج ُهوري ةَم ص رَالع ر بيَ َ-1
(The Egyptian Arabic Republic) 

َعقَ وَ مَ والَ َمَُاالسَ َ-1.1
رقي من مايل الشَّ كن الشُّيف الرُّ قعُيو يٌّ،قراطِمُيْدَ  وريٌّهُمْجُلَدٌ ربية، بَالعَر صْمِ وريةُهُمْر أو جُصْمِ

، 2اترة للقارَّعابِ دولةٌ يل قارة آسيا فهِداخِ يناءسَجزيرة  شبهَ قعُ، حيث ت1َآسيوي دادٌ ها امتِيْ دَ، ولَأفريقيا ةقارَّ

واألكثر  انكَّ السُّ ددِ عَم بِ الَل العَوَ دُ نَ يْر بَ شَعَ  الثةَها الثَّ ترتيبُ كونَ يَ ، لِمةًسْليون نَ مِ 104اهنا بـكَّد سُر عدَقُدِِّ

 ربيًّا.انًا عَكَّسُ

ل وَ بعة دُع سَدود مَحُك بِرِتَشْ، وتَ واألمحر األبيض ينرَحْعلى البَ طويلةٌ رَ العربية سواحلٌورية مِصْمهُجُولِ

كم(،  11 ةزَّطاع غَوقِ كم 254 إسرائيل) ةحتلَّ لسطني املُفَ قةُنطِرقي مَمال الشَّها يف الشُّدُّ حُيَفَ ياناتٍوكِ

ية هلا رِّدود بَل حُوَ بأطْ ودانالسُّ  مع شرتكُ ما تَكم، كَ 1115ل وْطُبِ  طٍّخَ على امتدادِ يبيالِ ربها من الغَحدُّ ويَ

 ساحةُ غ مَ بلُ. تَامالًونان شُص واليُ بَ عودية شرقاً وقَالسَّع ة مَحريَّها البَدِ دوْافة إىل حُكم. باإلضَ 1280ل وْطُبِ

سبة نِ بِ 2 كم 78990غ بلُلة تَ وْهُأْ ساحة املَواملَ   عربَّكيلومرت مُ 1.002.000 يْ الَوَربية حَصر العَمهورية مِجُ

  .ةيَّل  ساحة الكُن املَ% مِ 7.8

أو  زراكِاملَ  يوهِ  رَ أصغْ ةٍ إداريَّ حافظة إىل تقسيماتٍ مُ لُّ كُ مُ نقسِظة، وتَحافَمُ  27صر إداريًّا إىل م مِسَّوتُقَ

 ام. األقسَ
 
 

                                                           

 .وتعیس یئایشیا، (Asian extension) :امتِدادٌ آسيوي - 1

  .کلم اربلایمظع نیب، (Intercontinental country) :دولةٌ عابِرة للقارَّات - 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_(%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A)
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َضارَيًَرَحَ صَ مَ َ-1.2
وح إىل زُالنُّبِ رشَالبَ حيث بدأ ه األرضِجْعلى وَ  ضاراتاحلَ مِدَى أقْدَهبا إحْ نَّصر بأَر مِتهِشْتَ

ها أهلُ رَطوَّوتَ  نة.سَ 000,10حو نذ نَية مُاشِة املَيَربِض وتَاعة األرْ رَدأ يف زِوبَ ،3تقرارواالسِ يلالنِّ اففَضِ

 ةٍ مَسالَمَ  رةٍاوِتجَ مُ وا إماراتٍنُ، وكو4َّطرتابِتماعي املُها االجْر نسيجُتطوَّوَ  طةٌسيْ بَ ناعاتٌيها صِفِ تْ وبدأَ ،ريعًاسَ

حو نذ نَمُ يدارِالبَ حضارةُ على ذلك هدُ شْم. تَ لَالعا بالدِ  لُّ يف ذلك كُ قةً، سابِةَالتجار لُتبادَ تَ يلالنِّ فافعلى ضِ

 يالد(. ل املِ بْسنة قَ 3000حنو  -يالد مِقبل الْ سنةً  4400) قادةنَ ضارةُوحَ نةًسَ 7000

 مالًا وجنوبًا وتوحيدُ ض شُعْها البَعضِمع بَ جَ دمِنْهلا أن تَ بيعيُّ ر الطَّطوُّان التَّوكَ

الد(. يْ سنة قبل املِ 3000حو )نَ اترَسْر األُصْعَ  دءل يف بَثَّمَاملُ كزيرْم املَكْاحلُ دأوبَ حريوالبَ يلِبَالقَ نيهَجْالوَ

 ة.اريَّجَل الت وَل الدُّصر من أوائِمِ دُّ عَتُ يثُ ها حَ رانِيْع جِ مَ التجارةُ تِ لَبادَوتَ

َالت ار ي خَ-1.3
يالد( ثم قبل املِ 343)حنو  سرْالفُبِ اورًرُ، م5ُيةارخيِب التَّ قْصور واحلُمن العُ ديدُ العَر صْعلى مِ تْ بَاكَتوَ

دها عْ، وبَةيَّمِلَطْالبَ الدولةُ  عدهُبَ  ستْ ذي تأسَّقبل امليالد( والَّ 323) ركندر األكبَاإلسْ دومِقُ

 عام.  600هم مِ كْت حُحْتَ  تْ لَّقبل امليالد( وظَ  31) ومانالرُّ غزاها

                                                           

اونں (، ile and settle downHumans began to flee to the banks of the N) :بدأ الَبشَر بِالنُُّزوح إىل ضِفَاف النِّيل واالسِتقرار - 3

س

ان

ااےک انکرے  ےن لین

س

ا رشوع رکد ن ارشوع رکد اجن

س

  .ن ااور آن اد وہن

اےن  کلسنم امسیج ےنپ آسپ ںیم اےکاس ، (Its interconnected social fabric started to develop) :تطوَّر نسيجُها االجْتماعي املُرتابِط - 4

 

ن

ا رشوع هو ےئگ۔ن اےن 

س

 وبضمط هون

زامونں  ےرصم ےن تہب اسر (، nd erasaEgypt has witnessed many ages) :عَديدُ من العُصور واحلُقْب التَّارخيِيةتوَاكَبَتْ على مِصْر ال - 5

 .ےہ ور دوروں اک اشمدہہ ایکا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%85%D9%88_(%D8%AC%D9%86%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9_(%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%A7_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_(%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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 اء الفتحُها جَر، وبعدَ صْها يف مِوانتشارُ ةيحيًّسِ مَالْ هورَظُ مصرُ دتْهِ ومان شَم الرُّكَحَ  رةٍتْي فَوفِ

ول ديد من الدُّصر العَيف مِ ستْ ة. وتأسَّ إسالميَّ لةٍوْصر إىل دَمِ لتْميالد( وحتوَّبعد الِ 639حو اإلسالمي )نَ

حت تَ  حتْ بَصْأَ ها ، وبعدَ يكمالِاملَ ثم وبيةاأليُّ  ثم ميةاطِالفَ ثم ةيديَّاإلخشِ ثم ونيةولُالطُ ولةمثل: الدَّ

 بعدَ  لتْ وَّم(، ثم حت1922َ) لكةٍ مْإىل مَ تْ لَنة، ثم حتوَّلطَ نت السَّ لِعْدما أُ نْعِ 1914حتى عام  نيثمانيِّالعُ كمحُ

 م(. 1954) ةٍوريَّهُ مْجُ ذلك إىل

َال م ص ر ي ةََُاآلاثرَ-1.4
د بَعْ ومَ ،ي اهلولوأبِ يزةرام اجلِ أهْ م، مثلث آثار العالَلُ ها ثُ د بِ تواجَيَ يثُ يد من اآلثار حَدِالعَر بِصْر مِتهِشْتَ

، نكرَوالكَ يبةوطَ فنْ مَ ة يف مدينةوجودَخرى، مثل املَ دمية األُوآثارها القَ لوكووادي املُ حريير البَوالدَّ رنكالكَ

ة راسَدِبِ خاصٌّ لمٌد عِجِم. وقد وُالعالَ ع أحناءِميْرى يف جَبْف الكُ تاحِ ض أجزاء من هذه اآلثار يف املَرْ عَ ويتمُّ

ف تلَ خْ مُالمية بِية واإلسْبطِ غريقية والقِانية واإلِومَناك اآلثار الرُّ، وكذلك هُ اتريَّصْم املِلْعِ بِ يمِّر سُصْآثار مِ

 .هاورِصُعُ
َال م ص ر يًةَُاللُّغ ةََ-1.5

ون ريُّصْاملِ رعَ ، واختَنةٍسَ 3000من  أكثرَ تْم واستمرَّالَغات العَلُ  مِن أقدَمِ دميةُالقَ ةُ صريَّاملِ غةُ اللُّ دُّ عَتُ

 ستور الدينُقًا للدُّفْمسية هلا، ووِغة الرَّي اللُّهِ ربيةاللغة العَ دُّعَتُ . يةيفِوغلِريُاهلِ الكتابةَ ماءُدَالقُ

 .يٌّراطِقَميَدَ وريٌّهُمْم فيها جُكْاحلُ ظامُ ونِ ،اإلسالمُ مسيُّالرَّ

َتابةالكَ َ-1.6
 صريُّ املِ يع، وكانرِها السَّرِاد وتطوُّلَيف البِ ياةِرية احلَسِعلى مَ رٌكبيْ رٌر أثَصْابة يف مِتَ الكِ كارِتِان البْكَ

 دماءُقُ هفَما خلَّ ط عن طريقِ س فقَليْ ةضارة املصريَّاحلَ عتبُّري تَ صْالعَ للباحثِ كنُ مْتابة، ويُعًا بالكِ ولَمُ ديمالقَ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%86%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%86%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%86%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%86%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
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راءة وقِ دميةصرية القَتابة املِ الكِ  زغْلَ كِّفَ  ما عن طريقِ، وإنَّاترامَوأهْ دعابِض من مَلى األرْن آثار عَ مِ صرينياملِ

 عالم مَد سَ قوْوك، وعُلُيد للمُجِ مْن تَهم، مِياتِيء يف حَشَ ل  ون عن كُبُكتُ يَ ماءدَصريون القُاملِ يث كانَاريخ حَ التَّ

ْندَسَةِ والْحَِسابِ، طَاتٌ ِديِْنيَّةٌ، وَمخْطُوَْطاتٌ فِي الط بِّ واْلهَوكَِتابَاتٌ ِفي الْأَخْلَاقِ والِْحكْمَةِ، ومَْخطُوْبِلَادِ الَْجوَارِ، 

 .قاءدِني أصْلة أو رسائل بَالعائِ  أفرادِ  نيَل بَ سائِى الرَّحتَّ بَلْ
َُعض وي ُةَم صرَواالقتص ادَ-1.7

د من عُّكذلك تُها، لَ ئيسيُّالرَّ قرُّها املَد بِوجَويُ ربيةول العَامعة الدُّجَلِ  نيسِؤسِّ املُ اءِعضَمن األَ  صرُمِ دُّوتُعَ

، يريقِحاد األفْباالت  تهايَّوِ ضْافة إىل عُ، باإلض1945َهلا عام  تْانضمَّ حيثُ حدةتَّم املُمَللُ  نيسِؤسِّضاء املُاألعْ

ة وماسيَّبلُالقات الدِّديد من العَ ها العَيْدَ، ول6َةيلِوَمات الدُّنظَّحادات واملُديد من االت  يف العَ  اضوًر عُصْمِ عدُّوكذلك تُ

ا اد يف إفريقيَّاقتصَ بِ اني أكْح ثَصبِتُلِ انوب أفريقيَّجُ  زَكَرْر مَصْمِ ذتْ، أخ2016َم. يف ل العالَوَ ب دُلَمع أغْ

 .(ارييَّجِيْ نَ عد)بَ

ََاتَ عَ امَ ال َ َلَُضَ أفَ  -1.8  رَصَ َمَ ف 

لَِة، وتُْعتَبَرُ بِحَضَارَاتِهَا الْجَمِيْ يْقَةِ الَّتِيْ ُتوَف رُ فُرْصَةً غَيْرَ مَُكلَّفَةٍ لِلدَِّراسَةِ والتَّمَتُّعَرِا العَهَاتِعَامِجَبِ رصْمِ رُ هِتَشْتَ

ع اقِوَمَيارة الْزِ ةَانيَّكَإمْ تِيُْح ا تُهَأنَّ، كَمَا ةشَيْعِ مَالْ اليفِكَتَ اضِ فَخِانْ بِ بَ سَم بِ هِليمِعْتَالْقَاهِرَةُ الْمَكَانَ الْأَفْضََل لِلطَّلَبَِة 

مُصَمَّمَةِ لِتَْحقِيْقِ الْفَائِدَةِ ِللطَّلَبَِة وزِيَادَِة مَعَايِْيرِ الْجَاِمعَاِت لِتَتَمَيََّز ج الْامِرَبَن الْمِيْدُ دِعَ الْ اكَ نَوهُ ، لةهِ ذْمُة الْارخييَّالتَّ

 ناصبَ مَ تْ لَّتَاحْ عاتٍجامِ سُ مْخَيْنَِها بَ  نْ مِ ةً يَّمِوْكُحُ  عةً امِجَ  28، وةًخاصَّ عةًامِجَ  35ر صْيف مِدُوَلِيًّا، وتُوْجَدُ 

                                                           

 ا (،Federations and international organizations) :االت حادات وامُلنظَّمات الدُّوَِلية - 6

 

 ںیمیظنت االوقایم اور نیب وافق

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.arageek.com/edu_cat/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.arageek.com/edu/life-costs-egypt
http://www.webometrics.info/en/Ranking_africa/North_Africa
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رة، اهِيف القَ مريكيةُ أَعة الْامِجَالْو رة،اهِقَالْ عةُ امِ: جَ امعاتِجَه الْ ذِهَ قِ رَأعْ نْ . ومِمِالَعات يف العَ امِجَ ل الْضَأفَْن يْبَ

 .ةدريَّنْكَسْإِالْ عةُ وجامِ
 ْي  ََش  سعَ َعةَُامَ ج

ليم عْللتَّ ةِافَ ضَإِالْبِ دٍعْبُ  نْم عَلُّعَوالتَّرُوْنِيِّ تَكْ ليم اإللَعْللتَّوَف رُ فُرَصًا تُ فْرِيْقَِيا،ي أَفِيَّةٍ بِّ ة طِسَسَّؤَمُبَرُ أكْ

َعةَُجامَ مِنْ أَجَل  الشََّبابِ. نِْفيْذِ بَرَامِجَ عَبْرَ الطَّلَبَةِ وتَ طةِاسِوَبِ  يَّةِمِّ ص من األُلُّخَ ي التَّفِ امعةُ جَم الْاهِسَ. وتُرِّمِتَسْمُالْ
 رهَ زَ اْل َ

الرئيسي يف القاهرة لتعلم العربية، وهي توفر مساقات دراسية يف جماالت  ذه اجلامعة هي املركزهَتَبَرُ عْتُ

، والعلوم االجتماعية، واهلندسة املعمارية، وإدارة األعمال، والطب. كما توفر اهلندسةالفنون، واإلنسانيات، و

 .الب البكالوريوس والدراسات العليا. كما تقدم منحًا للطلبة من أحناء ختلفة من العاملبراجمًا دراسية لط

 جامعةَاالسكندرية
من أبرز كلياهتا الطب والفنون والقانون، وجتري اجلامعة بعض التوسعات يف جماالت خمتلفة كالطب، 

ة، واهلدف الرئيسي للجامعة هو إهلام الطلبة ليكونوا أصحاب أفضل العقول اليت تعمل واهلندسة، والزراع

 .بكفء. وهناك العديد من فرص التمويل املتاحة للطلبة الذين يظهرون تفوقًا أكادمييًّا

 جامعةَالقاهرة
وات عديدة، وهي حتضر الطالبة ملواجهة التحديات، وتوفر تقدم هذه اجلامعة خدمة التعليم منذ سن

كلية يف خمتلف اجملاالت العلمية، وهي تساهم يف زيادة  26وسائل تعليمية تفاعلية هلم. كما أهنا حتتوي على 

 .استعداد الطلبة للثورية التكنولوجية وعصر العلم

 
 
 

https://www.arageek.com/edu/study-medicine-egypt
http://www.azhar.edu.eg/
http://www.azhar.edu.eg/
https://www.arageek.com/edu/study-engineering-egypt
https://www.arageek.com/edu/study-engineering-egypt
https://alexu.edu.eg/
https://cu.edu.eg/
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 ةَاملنصورةجامع
ترحب جامعة املنصورة بالطالب الدوليني الذين يرغبون يف إكمال تعليمهم العايل يف اجلامعة، فهي توفر 

كليات يف ختصصات خمتلفة مثل: التجارة، طب األسنان، الرياضة، علوم احلاسوب، السياحة والفنادق، القانون، 

امل من الرسوم ومنح أخرى جزئية تقدم للطلبة الطب، الزراعة وختصصات أخرى كثرية. وهناك منح إعفاء ك

 .لتغطية تكاليف الكتب أو تكاليف املعيشة

 الامعةَاْلمريكيةَفَالقاهرة
%، بينما يكون 85جامعة رائدة كمؤسسة ذات وسط إجنليزي، تصل نسبة الطلبة املصريني فيها إىل 

برنامج دراسي لدرجة البكالوريوس  30املتبقية طلبة من أحناء خمتلفة من العامل. تقدم اجلامعة أكثر من  النسبة

برنامج دراسي لدرجة املاجستري، كما أن هناك عدد من املنح املتاحة للطلبة بناء على التفوق  50وأكثر من 

 .األكادميي أو الفين أو الرياضي

 جامعةَالزقازيق
توفر هذه اجلامعة املصرية تعليمًا ذو جودة، باإلضافة إىل تعليم تفاعلي على املدى الطويل. وهي 

تطبق معايري دولية يف مناطق خمتلفة من التعليم، كما أهنا تشارك يف الكثري من األنشطة البحثية، وهناك تفاعل 

 .والطلبة الدوليني املنضمني إليها بني طلبتها من اجملتمع احمللي

 جامعةَأسيوط
، ادِيِْميَّةِكَاألَ ائفِظَوَالْ لِأجْ نْمِ بَةِلَلطَّ م لِقدَّمُايل الْليم العَعْالتَّ ويرِطْتَ  روعِشْمَ  ويلِمْ تَ قَوْدُنْصُ عةُامِ جَالْ مُدِّقَتُ

، بِّي، والط  عِمَتَجْمُ ل الْمَ، والعَيْضِرِمْم التَّوْلُ اعة، وعُرَات الزَّصَصُّخَتَ يْيوس فِرِوْ الُكَ بَالْ جةَرَدَ امعةُجَ الْ حُنَمْوتَ

 رَجَاتِ الدِّرَاسَاتِ الُْعلْيَا والدِّبْلُوْم. دَوْفِيِْرهَا افة إىل تَضَباإلِ، ةاحَرَجَوالْ

 

https://www.mans.edu.eg/
https://www.aucegypt.edu/
http://www.zu.edu.eg/
https://www.aun.edu.eg/


123 
 

 جامعةَبنها
تضم اجلامعة كليات متعددة يف جماالت خمتلفة مثل: اهلندسة، والتمريض، والعلوم، والرياضة، والقانون، 

ميزة واحلاسوب، والفنون التطبيقية. كما أهنا تلعب دورًا رئيسيًّا يف تطوير اجملتمع وتوفري خدمات تعليمية مت

 .للطلبة، وتوفري املساعدات املالية للطلبة املستحقني

 خيَ رَالشَ فَ كَََُعةَُامَ جَ 

 االتٍجَيف مَ تََنوِّعًَة مُيَّاتٍ ل  كُ امعةُ جَالْ مُّضُا، وتَ طَ نْطَ ن جامعةِ مِ عٍرْفَاية كَدَعة يف البِامِ جَالْ تأسيسُ  تَمَّ

ا مَكَ، سةدَنْهَري، الْشْ بِب الْري، الط  بَْيطَب الْيعي، الط  بِ اج الطَّلَريض، العِمْة، التَّيَّكِمْ ة السَّوَرْم الثَّوْ لُل: عُ ثْمِ فةٍ تلِخْمُ

، لميةات العِمَّهِمُ، والْالدُّوَلِيَّةِلْمِنَحِ ارجية، وااخلَ اتِثَعْ ة، والبَاسيَّرَالدِّلْمِنَحِ ى الَول عَصُحُالْ ةَصَرْفُ امعةُجَالْ مُدِّقَتُ

ا هَمُّهَأَ  ،ديدةٍل عَامِوَعَ  بِسَ حَ بِ ام إليهامَضِنْاِالْ يفِغَُبوْنَ رْيَ تِيْالَّ امعاتِجَلْة لِ بَلَ الطَّ اراتُيَاختِ  لفُ تَ خْتَو

 البَ الطَّ مةُائِقَه الْذِهَ  دُ اعِسَ، وتُ ةُيَّاسِرَالدِّ اليفُ كَ، والتَّ طْرَحَُها الْجَامِعَةُتَ تِيْ ات الَّصَصُّخَالتَّ  عُ وْ، ونَةٍامعَجَ انةُكَمَ

 .لُهَاض فَيُ يْتِعة الَّامِجَ الْ ديدِحْى تَلَعَ

ا أو هَتُعَابَتَ مُ رصْراسة يف مِالدِّ يف مٍّتَمُهْ لى ُكل عَ  بُجِ يَ يْتِر الَّصْيف مِ عاتِامِ جَل الْضَفْأ ائمةُذه قَهَ تْانَكَ

ن ليه مِ ول عَ صُحُك الْنُكِمْيُ عليميٍّى تَوًتَسْى مُ لَأعْ ةِصريَّ مِامعات الْجَالْ لُضَفْأ نُمَضْتَ  ثُيْ ، حَاهَبِ اقبااللتحَ كريالتفْ

 .رصْمِ

  

https://www.bu.edu.eg/en/
http://www.kfs.edu.eg/
https://www.arageek.com/edu/admission-requirements-egypt-unis
https://www.arageek.com/edu_cat/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.arageek.com/edu/admission-requirements-egypt-unis
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 سُّود انةَالوريَ هَُُجََُ-2
(Republic of Sudan) 

 

َعمَواملوقَ االسَ َ-2.1
من  رصْمِ هاحدُّ. تَ ق أفريقيارْال شَمَشُ  يف ودان، هي دولةٌورية السُّمهُجُ مسيًا:رَ أو السُّودان

نوب وجُ بيرْنوب الغَمن اجلُ ىطِ سَورية أفريقيا الوَمهُوجُ برْمن الغَ شادوتَ  ربيمال الغَمن الشُّ وليبيا مالالشُّ

 من الشمال الشرقي. والبحر األمحر من الشرق وإريرتيا نوب الشرقين اجلُمِ  وإثيوبيا نوبن اجلُ مِ  ودانالسُّ

 ولةٍدَ رأكبَ ها ثالثَ لُ عَجْا يَ ع(، ممَّميل مربَّ 728،215ع )ربَّكيلومرت مُ 1،886،068ها ساحتُمَ  غُ وتبلُ

  .بيرَم العَالعالَ ويف يف أفريقيا ساحةن حيث املَ مِ

 دان عامَ وْنوب السُّ جُ انفصالِ لساحة قبْب املَ سَ ي حَربِم العَيف أفريقيا والعالَ ولةٍ دَ ودان أكبَ السُّ كانتِ

قى لتَند مُ عِ  ومطُرْاخلُ مةُع العاصِوتقَ وغربيٍّ رقيٍّشَ ينِ رَطْودان إىل شَ أراضي السُّ يلالنِّ هرٌ نَ مقسِّيُ .2011

 .يلالنِّ  وادي ضَوْ ودان حَالسُّ طُيل الرئيسيني. ويتوسَّالنِّ  7رافدَ يضاألبْ رقاألزْ نييلَالنِّ

َواحلكمَالتاريخَ-2.2
 ع تاريخِديم مَودان القَالسُّ  ل تاريخُ داخَتَ ،يالدل املِبْقَ  نةسَ 5000نذ ودان مُ يف السُّ ن اإلنسانُطَتوْاسْ

ود( نة السُّاعِرَودانية )الفَالسُّ شرينسة والعِامِسرة اخلَاألُ دهْما يف عَلة، السيَّويْ رات طَتْى فَ دَعلى مَ رعونيةالفِ صرمِ

 ودان. من السُّ  رمصْ متْ كَيت حَالَّ

                                                           

 The capital, Khartoum, is located at the) :تقَع العاصِمةُ اخلُرْطُوم ِعند مُلتَقى النِّيلَني األزْرق األْبيض رافدَا النِّيل الرئيسيني - 7

confluence of the two blue and white Nile rivers, along the main Nile.،) روطم ، لین

س

 ، خ

 

 ںویےک دو دن لین اور دیفس داراوکحلم

ر

س

 . ےک اسھت۔ لین یےک مگنس رپ واعق ےہ ، رمک

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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م، 1956يناير يف األول من صرمِو ريطانيابَ ودان عنالسُّ . استقلَّخينْ عَ وبَ هراقةطَ هالوكِمُ رن أشهَومِ

 تيجةَ، نَعةٍقط تَمُ  المٍرات سَتْدا فَم عَ 2005 الل حتىيل إعالن االستقْ بَنذ قُة مُ ليَّب األهْ رْفيه احلَ تْواشتعلَ 

رب األهلية احلَ ه وانتهتِنوبِدة يف جُتمرِّمُ كاتٍرَودان وحَ مال السُّركزية يف شُكومة املَني احلُبَ ميقةٍعَ اتٍراعَصِ

 جنوبُ ، واستقلَّانودحرير السُّعبية لتَكة الشَّرَواحلَ كومة السودان، بني ح8ُاملالم الشَّالسَّ  اتفاقيةِ وقيعالتَّبِ

 . ةُ ت عليها االتفاقيَّصَّاليت نَ االنتقاليةَ ى الفرتةَلِتَ د استفتاءٍ، بعْولةٍدَم كَ 2011 عام ودانالسُّ

ر مَعُ ميدالعَ  م، قاد1989َ ، ويف عام9ديثودان احلَالسُّ يف تاريخِ ةُ سكريَّالعَ الباتُاالنقِ رتِتكرَّ

ح رئيسًا ، وأصبَةب األمَّزْحِ يمعِ زَ ديهْادق املَالصَّ ئاسةِرِبِ نيةٍدَمَ مةٍكوحُبِ ، أطاحَ 10انقالبًا عسكريًا شريالبَ

 .هلُزْعليه وعَ الباالنقِ مَّ تَ نيٍ ورية إىل حِهُ مْرئيسًا للجُ مَّاإلنقاذ، ثُ رةِوْثَ س قيادةِ لِجْمَلِ
 السُّود انفََام ع اتَ ال َ َلَُضَ أفَ  -2.3

مجام ع ُةَ ُر طُو  َاْل 
َتبَرُ مَِن الْجَاِمعَاتِ الْعَرِيَْقةِ فِيْ إِفْرِيْقِيَّا والشَّرْقِ الْأَوَْسطِ، عْوتُ ،ةانيَّودَالسُّ اتِعَامِجَالْ مُدَ أقْ يَهِ

م تَْحَت اسْمِ كُل يَّةِ ُغوْردَن الت ذْكَارِيَّةِ مِنْ قِبَِل اللَّورد كِتْْشنَر أَْثنَاءِ فَْترَةِ الْاِسْتِعْمَارِ 1902 فِيْ تْ سَتأسَّ

                                                           

ng of the Comprehensive Peace The civil war ended with the signi) :انتهتِ احلَرب األهلية بِالتَّوقيع اتفاقيةِ السَّالم الشَّامل - 8

Agreement،) اک ااتتخم اجعم انم اعمدہے رپ دطختس رکےن ےک اسھت وہا اخہن یگنج.  

ted in the recent history of Military coups have been repea) :تكرَّرتِ االنقاِلباتُ العَسكريَُّة يف تاريخِ السُّودان احَلديث - 9

Sudan ،)ار احہیل وسڈان یک

 

راوك ن ار ن ار اغبوت  وفیج ںیم خین
 
ا. ےہ ایگ ن ادہ

ر، ( Bashir led a military coup-Umar alBrigadier) :قادَ العَميد عُمَر البَشري انقالبًا عسكرًيا - 10 ا رئیڈیگیب 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%86%D8%AE%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%86%D8%AE%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/2005
https://ar.wikipedia.org/wiki/2005
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/1989
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_2019_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9


126 
 

م، لِتُصْبَِح كُلِيََّة الْخُرْطُْوِم اْلجَامِعِيَّة، وََبعْدَ 1951ن، وتَمَّْت تَرْقِيَُّة الُْكلِيَِّة فِْي عَاِم الْبَرِيْطَانِيِّ فِي السُّْودَا

   م. 1956الْوَضَْع الْجَامِِعيَّ الْكَامِلَ فِْي ُيوْلِيُْو اسْتِقْلَالِ السُّوْدَانِ أَقَرَّ الْبَرْلَمَانُ َمشْرُوَْع قَانُوْنٍ َمنَحَ الُْكلِيَّةَ 
ََانَاإلسالميةمَ رَ مَدَ ةَأَُعَ جامَ 

م درمان"، أُ بِ لْمِيِّد العِ هَعْ مَ"الْ مِاسْبِ م1912 امت عَ سَ تأسَّ ،ةٌالميَّإسْ ةٌكوميَّحُ ةٌ انيَّدَوْسُ عةٌ امِي جَهِ

، ُأسِّسَْت مِْن قِبَِل َاحَدِ الْقُضَاِة السُّوْدَانِيِّيَْن ُهَو أَبُو يِّامِلَسْإِالْ فِ قْ وَالْ امِ ظَى نِلَة عَ مَات القائِعَامِ جَى الْدَي إحْوهِ

مِيْعَُها تَقَعُ فِيْ مَِديْنَةِ أُم دَرْمَان، وتََتكَوَّنُ جَ، ²كم 2ْبلُغُ َما يُوَازِيْ تَ عيِّ امِجَم الْرَحَالْ ةُاحَسَ، مَالْقَاسِمِ أَحْمَد هَاشِم

نْطِقَةِ الْفَتِيَْحاب، وقِسِْم الطَّالِبَاتِ فِيْ َمنْطِقَةِ الثَّوْرَةِ، بَدََأتْ الْجَامِعَةُ بُِكلِيََّتيِ مَ يْ فِ مِنْ قِسَْميْنِ: ِقسْمِ الطُّلَّابِ

مُ الشَّرْعِ، وتَطَوَّرَتِ لَامِيَّةُ وُعلُوْ أُصُوْلِ الدِّيْنِ والشَّرِْيعَةِ واالْقتِصَادِ، َحيْثُ كَانَتْ تُدْرَسُ فِيْهَا اللَُّغةُ الْعَرَبِيَّةُ والْعُُلوْمُ الْإِسْ

اب(، ومَعْ َمطْلَعِ الْجَامِعَةُ فِيْمَا بَعْدُ، وأَصْبََحتْ تَضُمُّ الُْكلِيَّاِت النَّظَرِيّةَ )االقْتِصَاد والتَّرْبِيَّة والِْإدَارَة واْلآدَ

الْكُل يَّاتُ الْعَمَِليَّةُ مِثُْل كُلِيَّةِ الط بِّ والَْهنْدَسَةِ الت سْعِْينِيَّاتِ تَطَوَّرَتِ الْجَامِعَةُ، وأَخَذَتْ فِي التَّوَسُّعِ، فَكَاَنتْ 

 والزَّرَاعَةِ. 

ََتَالرضاعةَُبَ جامَ 
التَّرْبِيَّةِ ا لِمَعَْهدِ َتبَرُ مِنَ الْجَاِمعَاتِ الْفَعَّاَلةِ فِيْ تَْطوِيْرِ التَّعِْليْمِ وتَدِْريْبِ الْمُعَل مِيْنَ حِْيثُ تَرْجِعُ أُصُوْلُهُعْتُ ىَوهِ

م، تَمَّ َتحِْويُْل 1997عَامِ  بُخْت الرَّضَا لِتَدْرِْيبِ الْمُعَل مِْينَ وإِعْدَادِ الْمَنَاهِجِ لَِكافَّةِ مَرَاحِلِ التَّعْلِيْمِ فِي الْبِلَادِ، وفِيْ 

حَ وَاحِدَةً مِنْ أُوْيل اْلجَاِمعَاتِ عََلى ُمسْتَوَى َأنْ تُصْبِضا لِت الرَّخْبُ  عةُامِى جَعَسْ تَبُْختِ الرَّضَا،  اسْمِهَا إِلَى جَاِمعَة

مَرْكَزًا عَالَمِيًّا مُهِمًّا لِلتَّعِْليْمِ والَْبحِْث الِْعلْمِيِّ، َغايَتُُه السَّامَِيةُ َتحْسِْينُ مُْستَوَى  أَنْ َتكُوْنَالسُّوْدَانِ والْوََطنِ الْعَرَبِيِّ، و

يِْم زُِم جَاِمعَةُ بُْخت الرَّضَا بِتَزِْويْدِ ُطلَّابَِها ِبخِبْرَاتٍ َتعْلِيْميَّةٍ بِأَْعلَى مُْستَوَيَاتِ الْجَوْدَِة وتَقْدِالْحَيَاةِ الَْبشَرِيَّةِ، وَتلْتَ

والْأَكَادِيِْميِّ والِْمهَنِيِّ لَدَى الطُّلَّاِب  قَاعِدَةٍ شَامِلَةٍ ِللْبَرَامِجِ الْأَكَادِيِْميَّةِ والْمِهَنِيَّةِ وَتعْزِيْزِ التََّطوُّرِ الشَّخْصِيِّ والْاجْتِمَاعِيِّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/1912
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%81_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
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 عْزِيْزِ الثَّقَاَفةِ والتُّرَاثِ والتَّارِيْخِوإِثْرَاءِ الْمَعْرِفَةِ والْمُسَاهَمَةِ ِفي التَّقَدُّمِ الثَّقَافِيِّ والْاجْتِمَاِعيِّ والْاقْتِصَادِيِّ ِللْمُجْتَمَعِ وتَ 

مَوَاِرِد يْقِيِّ واْلعَرَبِيِّ والْإِْسلَامِيِّ والَْعالَمِيِّ عَامَّةً، والْمُسَاهَمَِة فِْي تَقَدُِّم التَّعْلِْيمِ وَتطِْويْرِ الْرِفْأَالْوَ ةًاصَّخَ  السُّوْدَانِيِّ 

 الْبَشَرِيَّةِ لِوِلَايَةِ النِّيْلِ الْأَْبيَِض والسُّوْدَاِن كُل هِ.
َانَللعَُدَ وَ السََُّةَُعَ جامَ  م  ي اوالت َ ُلو  ُلو ج  نُ و    ك 

 اتِ عَامِجَالْ عَا مَهَاتِ اقَلَ، وعَ يَِّة الْمَعْلُوْمَاتِنِقَوتِ ةِسَدَنْهَالْ اتِصَصُّخَتَبِ تْزَيَّمَتَ ،يَّةٌانِدَوْسُ  امعةٌجَ  يَهِ

 وَوهُ قِسْمُ الْجَنُوْبِيُّ الْ دينة: فََتوَزَّعُ مُْنشِآتَُها َعلَى أَنْحَاءِ الْمَوتَ ْينَةِ الْخَرْطُْومِ،دِمَ يْفِ  ةِ عَامِجَالْ  رُّقَمَقَعُ ويَ ،ةِيَّبِنَجْأَالْ

ع شارِ نْمِ بِرْقُالْن بِرِقْمُالْ يِّحَ يْفِ قَعُيَ رْبِيُّالغَ سْمُ، والقِالْعِمَارَاتِ 61عِ ارِيف شَ َقعُيَ نْدَسَةِ،هَالْ اتِيَّ لِي كُوِحْذي يَالَّ

بِيَّةِ، أَمَّا َمجْمَعُ الط   بَرَاتِتَ خْمُوالْ ةِ اريَّجَالت قَنِيَّةِ الْمَعُْلوْمَاتِ والدِّرَاسَاتِ وتِمْبِيُوْتَر كَالْلِيَّاتِ ى كُ لَعَ َتوِيْ حْيَ وَ وهُ ،ةابَغَالْ

 يَشْمَُل كُلِيَّةَ الْمُوْسِيْقَا والدِّرَامَا وكُلِيَّةَ عُُلْومِ الِْات صَالِ. فَ  يَّةِ،بِّات الط  ادَدَاإلمْهَْيئَةِ الْوَسَطِ الَّذِيْ يُْوجَدُ غَرْبَ 

 لةَليبياوَ دَ َ-3
(State of Libya) 

 

َاالسمَواملوقعَ-3.1
من  حر املتوسطالبَ  هاحيدُّ  مشال أفريقيا تقع يف عربية دولةٌ لة ليبيا، هيوْدَا: ميًّأو رسْ ليبيا

رب. إىل الغَ سوتونُ ،واجلزائر يف اجلنوب، رجِيْوالنَ ادشَوتَ  إىل اجلنوب الشرقي والسودان اشرقً صرومِ الشمال،

ولة ر دَع أكبَليبيا رابِ دُّ عَع(، وتُميل مربَّ 700،000ع )مليون كيلومرت مربَّ 1.8ب من رُقْساحتها ما يَغ مَلُوتبْ

  .ساحةًامل مَ لدان العَكأكب بُ 17م قْالرَّ ، وحتتلُّأفريقيا ساحًة يفمَ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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 955,1ي والَه حَ لُوْغ طُ لُيبْ 11توسطحر املُة على البَلَّطِ ول املُبني الدُّ ساحلٍ  ولَك أطْلِمْا أهنا تَكمَ 

يها دَلَ ولٍ ر دُشْني عَ رتبة التاسعة بَ املَ حتلُّوتَ .انزَّوفَ  ةقَرْوبَ سلُابْ رَإقليم طَ :يممن ثالثة أقالِ تْنَ ا تكوَّتارخييًّ .كم

 .12مبلدٍ يف العالَلِ  دةٍؤكَّمُ طيةفْنِ احتياطياتٍ أكبُ

ر من أكثُها نُكُ سْب ليبيا ويَرْيف غَ عُالد. تقَن البِدُر مُا أكبَد أيضًعَيت تُوالَّ طرابلس يليبيا هِ عاصمةُ

، ازيغَنْبِ  يهِفَ  دينةٍر مَ ي أكبَأما ثانِ .سمةني نَاليِتة مَى سَّخطَّالد الذي يتَكان البِدد سُمايل عَن إجْمِ سمةً ليون نَمِ

 .ةًمَسْ نَ 700،000ل إىل صِان يَكَّد سُدَعَليبيا بِ  يف شرقِ  وتقعُ

َاالقتصادَ-3.2
ام ة لعَيف القارَّ يمالِلي إجْحَ ج مَناتِ ىأعلَ ا ورابعَرية يف أفريقيَّنمية البشَر للتَّ شِّؤَلى مُليبيا أعْ  لتْ جَّسَ

ها فطية الكبرية وتعدادُ ها النِّالحتياطياتِ دُ وهذا يعوْ. والغابون توائيةنيا االسْيْوغِ  ،يليشَالسَّ ، بعدم2009

  .لْمُْنخَفِضاني اكَّالسُّ

َةَليبياويَ ضَ عََُ-3.3
حاد واالت  ،حدةم املتَّ األمَ هانِ يْلية من بَوَة والدُّعات اإلقليميَّمُّجَمات والتَّنظَّ د من املُدَيف عَ ضوٌ وليبيا عُ

ن عاوُمة التَّنظَّومُ ،يازم االحنِ كة عدَ رَحَوَ ،بيةرَول العَعة الدُّوجامِ ،بيرَب العَرِغْحاد املَوات  ،األفريقي

 .ايسَمِوْوكُ فطرة للنِّصدِّول املُمة الدُّنظَّومُ  ،اإلسالمي

 
                                                           

rdering the The longest coast among the countries bo) :أطْولَ ساحلٍ بني الدُّول املُطِلَّة على البَحر املُتوسط - 11

Mediterranean Sea ،)اسلح لیس  ےس وط نروم ےک اسھت لصتم اممکل ےک درایم ہریحب. 

 (،.erves of a country in the worldIt has the largest proven oil res) :لَدَيها أكبُ احتياطياتٍ نِفْطية مُؤكَّدةٍ لِبلدٍ يف العالَم - 12

ر ںیہ کلم ےک لیت ےک یسک اس ےک ن اس داین

 

رے ذاخب

 

  .۔ےک س  ےس ب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B4%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7
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َونظامَاحلكمَالتاريخ -3.4
يف  جتاريةٍ راكزٍمَ تأسيسِبِ فينيقيونالِ تأخر. قامزي املُونْرُصر البَنذ العَمُ ربَرْالبَ لبَليبيا من قِ نتْكَسَ

 ق ليبيا. رْيف شَ لوَدُ نِدُمُ شاءدماء بإنْالقُ ونونانيُّاليُ اإلغريقُ  يما قامب ليبيا، فِغرْ

راطورية اإلمبَ ا منح جزءًصبِتُ ل أنبْريق قَواإلغْ  صرينيواملِ سرْالفُ لبَمن قِ فةٍختلِمُ راتٍتْفَليبيا لِ تْ مَحُكِ

تالل احْبِ ندالالوَ قام ربيةومانية الغَوط اإلمباطورية الرُّقُسُ عد. بَسيحيةمَلِ رًابك ركزا مُ ا مَ. وكانت ليبيومانيةالرُّ

 . اإلسالم ربية ودخلَ توحات العَوات والفُزَالغَ لتِرن السابع امليالدي، عندما وصَى القَب ليبيا حتَّرْغَ

دينة الل مَباحتِ سان القديس يوحنارْوفُ  اإلمباطورية اإلسبانية السادس عشر قامتْيف القرن 

 18ني اليف القرنَ ربريالساحل البَ روبليبيا يف حُ طتْ رَم. اخن1551َيف  ثمانينيالعُ كمحُ  الها فرتةُ لس، تَ ابْطرَ

بني  يع إتفاقيةٍوقِتَ بِ تهيَ نْيَ العثماني ولِ اللُاإلحتِ  دَيعوْ لِ رة القرمانليةسْللُ لمستقِكم الُحتت احلُ 19وال

 م.1943م إىل 1911من  ليبيا اإليطالية رةُعمَستَح مُ صبِتُاإلحتالل اإليطايل لِ دأ فرتةُ بْتَ لِ وإيطاليا نيثمانيِّالعُ

ي عن تخل نسا بِكاإلتفاق مع فرَ الية طرابلس الغربلوَ  ر اإليطايلستعمِل املُ بَمن قِ  د اتفاقياتٍقْع عَومَ

ام كذلك يف ع صريالسودان اإلجنليزي املِ واتفاق مع م،1919ها اجلزائرية عام رتِمَعْستَعض األراضي من مُ بَ

رقًا شَ درجةً  °25 ولالطُّ ط  خَ ين عندبني البلدَ دِّ م باحل1926َعام  صريةملكة املِاملَ م واتفاق مع1919

 ولية احلالية. دود ليبيا الدُّنةً حُكوَّمُ

 الكثافةُ . وهنا بدأتِلة مشال أفريقيامْحَ ب يفرْامًّا للحَعًا هَقِليبيا كانت موْ مية الثانيةرب العالَاحلَ اللَ خِ

 م. 1951 يف عامِ  ةًمستقل مملكةً ليبيا فاض. أصبحتْ خِكانية من اإليطاليني باإلنْ السُّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_(%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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من التغيري اإلجتماعي  دأ فرتةٌ بْتَ، لِ لإدريس األوَّ كلِباملَ عسكريٌ إنقالبٌ ، أطاح1969َ يف عامِ

ل كامِ شكلٍ يه بِ لطة بني يدَيز السُّ كِرْاف على تَطَة املَهايَرًا يف نِ، كان قادِذايفر القَمَّعَمُ  البادة االنقِقَ زُري. أبرَذْاجلِ

 فتْ رِاعُأو مَ ب األهلية الليبيةرْاحلَ العى اندِلطة حتَّيف السُّ يظلَّ (، ل13ِقافية الليبيةثَّورة الفت )بالثَّرِما عُ أثناءَ

 طلسي.مال األَف شُلْحِ  لبَُدعِمَ الثوار من قِ يث تَّ ، حَ 2011عام  فباير 17ثورة  باسم

من  لٍّعلى كُ ةٍبشدَّ رتْنف السياسي واليت أثَّقرار والعُدم اإلستِمًّا من عَليبيا كَ ني شهدتْك احلِ نذ ذلمُ

جار كات اإلت بَطريق شَ ية عنْ رعِ الشَّ جرة غريِاهلِف بِعرَ ما يُرًّا رئيسيًّا لِمَمَ كما أصبحتْ .فطاإلقتصاد وإنتاج النِّ

باإلحتاد  عفَا دَو مَوهُ  اوبَأورُ إىل رق األوسطوالشَّ أفريقيا روب يفين من احلُالفارِّني ئِاجِ اللَّ لُّ ستغِشر اليت تَبالبَ

  .نهامِ دِّ لحَل الليبية لِواحِب السَّرْرّية قُحبُ لياتٍ مَ قيام بعَبالِ األوروربي

تة ؤقَّاملُواحلكومة  وابجلس النُّمَ  ما اعتبَيْم ليبيا، ففِكْتان على حُهتان رئيسيَّجِ على األقل  عُ تصارَتَ

ة هبا، حيطَمة واملناطق املُ طة على العاصِلْ ه سُيْدَليس لَ  الد، لكنْ يف البِ  ةٍ كومة شرعيَّوحُ هةٍ جِا كَوليًّعة له دُ التابِ

ين العام ؤمتر الوطَاملُ يمِّسُ ه، زَعَم مانفسِ ق البالد. ويف الوقتِ رْصى شَيف أقْ قبَ طَ ع يفجتمِعن ذلك يَ  اضًوَعِ

انتخابات يونيو  ه بعدَلُّى حَه والذي جرَية واليتَنتهِاملُ ؤمتر الوطين العاماملُ  له القانوني كمُكمِّوجودِ استمرارَ اجلديد

ف عُرِ سياسيٍ  ى توقيع إتفاقٍع حتَّضْهذا الوَ وظلَّ ه.من أعضائِ ةٍل أقليَّبَقاد من قِ نعِد االم، ولكنه عاو2014َ

 ب. غرِيف املَ  رياتخَاتفاق الصُّ باسم

 نتْلَين العام أعْ ؤمتر الوطَواملُ ر ليبياجْفَ يشياتيلِ ليها مِ ر عَيطِسَلس واليت تُ حكمة العليا يف طرابْنت املَ لِعْأُ

مب وفَنه يف نُعَقة ثِ بَنْ تة املُؤقَّكومة املُوكذلك احلُ ،وري(ستُق )غري دُرَبْد يف طَنعقِ واب اللييب املُ س النُّ جلِأن مَ

                                                           

  .االقنب اک اقثیتف ایبیل(،  cultural revolutionLibyan) :الثَّورة الثَّقافية الليبية - 13

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(2011)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(2011)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AC%D8%B1_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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من  أجزاءٌ .فنْهديد بالعُحت التَّ تَ ن أنه تَّلِعْكم الذي أُاحلُ ضتْ فَا رَوليَّف هبا دُعرتَ كومة املُاحلُ  ، ولكن2014َّ

دين بإدارة تمرِّية واإلسالميني واملُلِ بَميليشيات القَعض الِم بَني، حيث تقوْ تَ كومَا من احلُرة أيًّطَيْ ج سَليبيا هي خارِ

 ق.ناطِن واملَدُاملُ عضبَ

 وقيعُتَ مَّتَ .لسرابْوطَرق بْزة يف طَكِرْمَتَل املُصائِني الفَالم بَثات السَّ حادَ ة مُ عايَرِبِ حدةتَّم املُاألمَ تْ امَقَ

روط اإلتفاق، فإن جملس الرئاسة ب شُوجَ مُوبِ .م2015ديسمب  17ة يف دَحَّوَمُ  تةٍ قَّؤَكومة مُتشكيل حُلِ ةٍإتفاقيَّ

 17ل من شكَّ، تُ ينطَفاق الوَ كومة الوِحُ  ليها إسمُق عَطلِتة واليت أُ ؤقَّة املُ كومَضاء فيما احلُسعة أعْن من تِ كوَّمُ

ل أعضاء احلكومة اجلديدة صَم و2016َأبريل  5يف  ني.نتَون سَضُي غُفِ ديدةٍات جَف إجراء إنتخابَهدَزيرًا، بِوَ

ي يف اتِسَ ؤسَّاإلنقسام السياسي واملُ ظلَّد اإلتفاق ليَ وْ نُعض بُ وص بَصُخُالف قائمًا بِ اخلِ ظلَّ  لكنْ  .إىل طرابلس

ئاسي لس الرِّجْواملَ قرَبْطَ ياب فِوَّس النُلِجْ مَ نْمِ مٍ عْدَضاء بِيْي البَ فِ ةتَقَّؤَاحلكومة الليبية املُ ني مهاومتَكُحُالد بِ البِ

 س. لُ رابْيف طَ ينطَفاق الوَومة الوِكُحلُ

 ي ب ي ال ََةَ ل َوَ فَدَ َعاتَُامَ الَ  -3.5
يَّاتٍ مُعْتَرٍَف بَِها والْمُعْتَمَدَِة رَسْمِيًّا وغَيِْرهَا مِْن ُمؤَسَّسَاِت التَّْعلِْيمِ الْعَالِْي لِكُ  9ى الَوَحَ  ْيبِيَاي لِفِ دُ جَوْيُ

 كَالتَّالِيْ: 
َةاتَ رَ صَ مَ َةَُعَ جامَ 

، يْرِ رِبْحِيَّةٍغِ يْالِليم العَعْلتَّ لِ عةٌامِ جَ يَ وهِ، يْبَِيا، لِراتةَصْمِ عُقَتَم، 1984ام ي عَ ة فِراتَصْمِ عةُامِ جَ تْ سَتأسَّ

يَْن َتجَاوَزُْو السِجِلَّ الْأَكَادِيْمِيِّ والدَّرَجَاتِ، ذِالَّ ابِلَّل والطُّ وِبُقَالْ اناتِ حَامتِلِيَّةُ الْقَُبوِْل بِالْجَاِمعَةِ عََلى مَ عَ تمدُ عْتَو

 قْبَلُ الَْجامِعَةُ كُلَّ الْفِئَاتِ الْعُمِْريَّةِ والْوَافِدِْينَ الَْأجَانِِب مِْن كُل  الدُّوَلِ. تَو
َي ب ي ة َالط  ب  ي ة َالدُّو ل ي ةَ الل َ َعةَُجامَ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_(%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A_(%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A_(%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A_(%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7)
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 رُ رِبْحِيَّةٍ،يْغَ ةٌاصَّخَ ةٌيميَّلِعْتَ  سةٌؤسَّي مُ وهِم، 2007يَّةُ الدُّوَلِيَّةُ فِيْ عَامِ بِّ الط  ةُيَّبِ ليْال   امعةُجَت الْسَتأسَّ

مِيًّا سْرَرَفُ بِهَا تَعْومُ عْتَمَدَةٌ( مُ LIMU)بِّيَّةُ الدُّوَلِيَّةُ الط  ةُيَّبِ ليْال  عةُامِجَ الْ، ويازِغَنْدينة بِمَرية لِضَحَق الْاطِنَمَيف الْ عُقَتَ

ا هَيْفِ ابِ لَّالطُّ دُدَعَتَرَاوَُح )يَ  دًّاجِ غريةٌ صَ سةٌؤسَّي مُوهِ ،ي ليبياي فِمِلْث العِ حْايل والبَعليم العَارة التَّزَوِ لِ قِبَ نْمِ

لية وَالدُّ ةُيَّبِّ الط  يةُبِ يْالل  عةُامِجَالْ  مُدِّقَتُو لتَّعِْليْمِ الْعَاِليْ الْمُخْتَلَطِ،لِ سةٌسَّؤَمُ يَوهِ ،(بٍ طالِ  1999و  500يْنَ بَ

(LIMUَد )ْالوريوس كَجة البَرَمثل دَ سْمِيًّارَ تَرَفٍ ِبهَاعْمُ  ةٍلميَّعِ اتٍجَرَى دَلَل عَ وْصُحُي إىل الْدِّ ؤَ ج تُامِرَوبَ راتٍو

 ل  جِوالسِّبُوْلِ قَالْ حاناتِإىل امتِنِدُ تنَسْتَ قائيةٌانتِ عةِي هذه اجلامِ فِ ُبوْلٍ قَ اسةُسيَ، وِةاسَرَات الدِّالَجَن مَ ديد مِ يف العَ

ايل عليم العَالتَّ سةَؤسَّ ل مُعَجْ يَ مِمَّا٪ 70و  60يَْن بَ  لِوْ بُقَالْ لُدَّ عَمُ اوحُ رَيتَ، والسَّابِِق للطَّلَبَِة ودَرََجاتِهِمْ يْمِيِّ ادِكَأَالْ

 بَِطَلبِ التَّسْجِْيلِ.والْمُتَقَدِّمُوْنَ الدُّوَلِيُّوْنَ مَُؤهَّلُوَْن لِلتَّقَدُِّم ،  مَّادِّإىل حَ انتقائيةً سةً سَّؤَمُ هِ ذِالليبية هَ
َسرتَعةَُجامَ 

، كبريةدينة سرت الْيف مَتَقَُع   ،ةٌعامَّ عليميةٌتَ سةٌؤسَّ مُ يَ وهِم، 1991ام سرت يف عَ عةُت جامِ سَتأسَّ

ي ( هSUِسرت ) عةَامِ جَ، ي ليبيامِلْث العِحْايل والبَعليم العَزارة التَّوِ لِبَن قِمِ  رَسْمِيًّا دةٌمَتَعْمُ  عةٌي جامِوهِ

 جاتٍرَى دَلَل عَوْصُحُ ي إىل الْدِّؤَتُ  جَ رامِوبَ راتٍوْ( دَ SUسرت ) امعةُجَ مُ دِّقَتُ، ومُخَْتلَطِ ايل الْعليم العَلتَّلِ  سةٌؤسَّمُ

 ة.اسَرَالدِّ االتِ جَديد من مَ يف العَ  سْمِيًّارَتَرَفٍ ِبهَا عْمُ ةٍيَّمِلْعِ
َجامعةَاملرجييب

غرية س الصَّمْخَ دينة الْيف مَقَعُ تَ لرِّبْحِ،لِ  هادفةٍيْرُ غَ عامةٌ عليميةٌتَ ةٌسَؤسَّمُ  يوهِ م،1991ام عَ يْفِ تْ سَتأسَّ

 مُ دِّقَتُ، واريَر أخْاسِجَ، يلوْبُرْجَات، الْلَسْالية: مَ ع التَّاقِوَمَيف الْ رُوْعٌ ضًا فُة أيْسَؤسَّمُ ذه الْي هَفِ دُجَوْ يُ، وابْلُسرَبطَ

رَفٍ ِبهَا رَسْمِيًّا فِي الَْعدِيْدِ مِْن مَجَالَاِت تَعْ مُ يةٍمِلْ عِ جاتٍرَول على دَصُحُى الْلَإِ يْ دِّؤَ تُ جَ امِرَوبَ راتٍ وْدَ جامعةُ الْ

 .الدِّرَاسَةِ
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غ از يَ ةَُعَ جامَ  ََب ن  
يف  عٌ وْرُفُ  ةِعَامِجَ الْ  هِ ذِهَلِ دُ جَوْيُ، ويازِغَنْدينة بِي مَ احِ وَي ضَفِ عُقَتَ م،1955ام عَ نْغَازِيْ بِ  عةُامِ جَ تْ سَتأسَّ

ْنغَاوِْي بِ عةُ امِجَ مُدِّقَتُ، ورةقْق، تَلُّوسَ امِنْس،ات، جَاحَار، الوَيَج، األبْرْمَكفرة، الْا، الْيَابِدَ: أجْيَةِالِع التَّاقِوَمَالْ

(UoBَد )ْجة البكالوريوس رَمثل دَ سْمِيًّارَ تَرَفٍ بِهَاعْمُ  ةٍيَّمِلْعِ جاتٍرَل على دَوْصُحُي إىل الْدِّ ؤَ ج تُامِرَوبَ اتٍرَو

 63مُرِالعُ تْبَعُ الْجَاِمعَةُ الَِّتيْ َتبْلُغُ مِنْ تَ، واسةرَات الدِّالَ جَن مَ يْدِ مِدِيف العَ تُوْرَاهكْات الدُّادَهَ وشَ ِتيْرسْماجِات الْجَرَودَ

الْقَبُْولِ والسِّجِل  الْأَكَادِيِْميِّ السَّابِقِ ِللطَّلَبَِة ودَرََجاتِهِمْ، ِتحَانَاتِ ى امْإلَُبوِْل انْتِقَائِيَّةً تَسَْتنِدُ قَ ياسةَسِ ،امًاعَ

 .والْمُتَقَدِّمُوْنَ الدُّوَلِيُّوْنَ مَدْعُوُّوْنَ لِلتَّقَدُّمِ ِبطََلبِ االلْتِحَاقِ 

ي ةَ َعةَُامَ جَ  م  َاإل  س ال  م  َل ل ُعُلو  َأْس  ار َي 
يُْر هَادِفَةٍ ِللرِّبْحِ، غَ ةٌ امَّعَ يْمِيَّةٌ لِعْ تَ ةٌ سَؤسَّمُ يَ، وهِ م1994ام ة عَ يَّامِ لَوم اإلسْلُاريا للعُ مَأسْ عةُجامِ تْ سَتأسَّ

 ةٌعَابِايل تَ ليم العَعْللتَّ ةٌطَلَ تَخْمُ  سةٌ سَّؤَمُ يَ المية هِوم اإلسْلُ اريا للعُمَأسْ عةُامِ جَ، وكَِبيْرَةِ بِمِصَْراتَةَالْ لِْيتِنزَلْدَةِ يف بَ قَعُ تَ

رَفٍ بِهَا رَسْمِيًّا ِمثِْل تَ عْمُ يةٍ مِلْعِ  جاتٍرَول على دَصُحُ ى الْلَإِ يْدِّؤَ ج تُامِرَوبَ اتٍ رَوْدَ مُ دِّ قَتُ، وسْمِيًّا لِلدِّْينِ الْإِسَْلامِيِّرَ

 .دَرَجَةِ الْبَكَاُلوْرِيُّوس فِي الْعَِديْدِ مِنْ َمجَالَاتِ الدِّرَاسَةِ
َي ةَ اوَ الزَ َةَُعَ جامَ 

 دُ جَوْيُيْرَةِ، وغِاوية الصَّدينة الزَّمَلِ يَّةِرِضَحَالْ قِاطِ نَمَي الْفِ عُقَوتَم، 1988ام ي عَ فِ يةَ اوِالزَّ عةُامِجَ تْ سَسَّأَتَ

 اقَ طَا )نِدًّجِ كبريةٌ امعةٌجَ يةاوِالزَّ امعةُجَبَرُ تَ عْتُ، وارةوَات، الزَّلَيْ جِية، العَاوِة: الزَّيَالِع التَّواقِمَيف الْ وْعٌرُة فُعَامِجَالْ هِذِهَلِ

 لِ وْ صُحُي إىل الْدِّؤَج تُ امِرَوبَ اتٍرَوْية دَاوِ الزَّ عةُجامِ مُ دِّقَتُ، و(اِلبٍطَ 45000 كْثَرَ مِنْ: أَلِيِّوَاد الدُّحَات الْبِ لْتِحَاقِاِالْ

يف  تُوْرَاهكْالدُّ اتِادَهَوشَ ِتيْرسْاجِمَالْ اتِجَ رَودَ ْوسيُّ رِوْالُكَبَالْ ةِ جَرَدَ ثْلِ مِ يًّامِسْا رَهَ بِ  فٍرَتَعْ مُ ةٍ يَّمِلْعِ جاتٍرَى دَلَعَ
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جِل  الْأَكَادِيِْميِّ السَّابِقِ لِلطََّلبَةِ والسِّ قَبُوْلِالْ اتِحانَى امتِ لَعَ  عْتَمِدُتَ   الْقَبُوْلِةُاسَيَسِ، واسةرَاالت الدِّجَديد من مَالعَ

 والْمُتَقَدِّمُوَْن الدُّوَلِيُّْونَ مُؤَهَّلُوَْن لِلتَّقَدُِّم بَِطلَِب التَّْسِجيْلِ.، ودَرَجَاِتهِمْ
 

َالصةَيحَواْلَُوضَ التَ .4َ
 : كالتايلليبيا، مِصْر والسُّودَان ول وْحَ ادسةسَّ تَدُورُ املَْعلُومات يف هذه الوَحدة، وِهيَ الَوحْدَةُ ال

رقي من مايل الشَّ كن الشُّيف الرُّ قعُوي .يقراطِمُيْمهوري دَجُهورية مصر العربية، بلد مصر أو مج -1

على  طويلةٌ رَ العربية سواحلٌ ورية مِصْ مهُجُ، ولِ آسيوي دادٌها امتِيْدَ، ولَأفريقيا ةقارَّ

 27صر إداريًّا إىل م مِسَّوتُقَ، ياناتٍل وكِوَبعة دُع سَدود مَحُك بِرِتَشْ ، وتَواألمحر األبيض ينرَحْالبَ

صر ر مِتهِشْ تَو ام.أو األقسَ  زراكِاملَ يوهِ رَأصغْ ةٍ إداريَّ حافظة إىل تقسيماتٍمُ لُّكُ مُ نقسِظة، وتَحافَمُ

وح إىل زُالنُّبِ رشَالبَ حيث بدأ ه األرضِجْعلى وَ  ضاراتاحلَ مِ دَى أقْدَهبا إحْ نَّبأَ

ر صْر مِتهِشْتَ ، يةارخيِب التَّقْصور واحلُمن العُ ديدُ ر العَصْعلى مِ تْ بَاكَ توَ، تقرارواالسِ يلالنِّ اففَضِ

د بَعْومَ  ،ي اهلولوأبِ يزةرام اجلِأهْ م، مثلآثار العالَث لُها ثُ د بِتواجَيَ يثُ يد من اآلثار حَ دِالعَبِ

 تْ واستمرَّم الَغات العَلُ مِ ن أقدَمِ دميةُالقَ ةُصريَّ املِالعَرَبِيَّة  غةُ اللُّ دُّ عَتُ، لوكووادي املُ حريير البَوالدَّ رنكالكَ

ها رِاد وتطوُّلَ يف البِ ياةِرية احلَسِعلى مَ رٌكبيْ رٌر أثَصْابة يف مِتَالكِ كارِتِان البْكَ، نةٍسَ  3000من  أكثرَ

ول امعة الدُّجَلِ نيسِؤسِّ املُ اءِعضَمن األَ صرُمِ دُّوُتعَ، تابةعًا بالكِولَمُ ديمالقَ صريُّاملِ يع، وكانرِالسَّ

افة إىل باإلضَ ،حدةتَّم املُمَللُ نيسِؤسِّضاء املُد من األعْعُّها، كذلك تُلَ ئيسيُّالرَّ قرُّها املَد بِوجَويُ ربيةالعَ

، يةلِوَمات الدُّنظَّحادات واملُ ديد من االت يف العَ  اضوًر عُصْمِ عدُّ، وكذلك تُيريقِحاد األفْباالت   تهايَّوِضْعُ

 . (ارييَّ جِيْنَ  عدا )بَاد يف إفريقيَّاقتصَ بِاني أكْح ثَصبِتُلِ انوب أفريقيَّجُ  زَكَرْر مَصْمِ ذتْأخَ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_(%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%85%D9%88_(%D8%AC%D9%86%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%86%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%86%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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كيلومرت  1،886،068ها ساحتُ مَ  غُوتبلُ، ق أفريقيارْال شَمَشُ يفتقع ودان، ورية السُّمهُجُ أو السُّودان -2

م العالَ ويف يف أفريقيا ساحةن حيث املَ مِ ولةٍر دَأكبَ ها ثالثَ لُعَ جْا يَع(، ممَّميل مربَّ 728،215ع )ربَّمُ

ديم ودان القَالسُّ  ل تاريخُ داخَتَ ،يالدل املِبْ قَ نةسَ 5000نذ ودان مُيف السُّ ن اإلنسانُ طَتوْاسْ، بيرَلعَا

ودان السُّ يف تاريخِ  ةُ سكريَّالعَ  الباتُ االنقِ رتِتكرَّ، لةويْرات طَ تْى فَدَعلى مَ رعونيةالفِ صرمِ ع تاريخِ مَ

 . ديثاحلَ

 ا ورابعَرية يف أفريقيَّنمية البشَر للتَّ شِّؤَلى مُليبيا أعْ لتْ جَّسَ، مشال أفريقيا تقع يف لة ليبيا،وْأو دَ ليبيا -3
عات مُّجَمات والتَّنظَّد من املُ دَيف عَ ضوٌوليبيا عُ م، 2009ام ة لعَيف القارَّ يمالِلي إجْحَ ج مَناتِ ىأعلَ

ول عة الدُّوجامِ  ،بيرَب العَرِغْحاد املَ وات   ،حاد األفريقيواالت   ،حدةم املتَّ األمَ  هانِيْ لية من بَوَة والدُّاإلقليميَّ
، ايسَمِوْوكُ فطرة للنِّصدِّاملُول مة الدُّنظَّومُ ،ن اإلسالميعاوُمة التَّ نظَّومُ ،يازم االحنِكة عدَرَحَوَ ،بيةرَالعَ
يف  جتاريةٍ راكزٍمَ تأسيسِبِ فينيقيونالِ تأخر. قامزي املُونْرُصر البَنذ العَمُ ربَرْالبَ لبَليبيا من قِ نتْكَسَ
 راتٍتْفَليبيا لِ تْمَ ق ليبيا. حُكِرْيف شَ لوَدُ  نِدُمُ شاءدماء بإنْالقُ ونونانيُّاليُ  اإلغريقُ  يما قامب ليبيا، فِغرْ
. وكانت ومانيةراطورية الرُّاإلمبَ ا منح جزءًصبِل أن تُبْريق قَواإلغْ صرينيواملِ سرْالفُ لبَمن قِ فةٍختلِمُ

 .سيحيةمَلِ رًابك ركزا مُليبيا مَ
 

َدريباتشةَوالتَ ناقَ مَُالَ َ-5
 يَعْرَِف االسْمَ الْرَّسْمِيِّ لِجُمُْهوْرِيَّةِ مِصْرَ الْعَرَبِيَّةِ َومَوْقَِعهَا َوحَضَارَتَهَا َوتَارِيَْخهَا.   -1

 يَعْرِفَ اآلثَارَ الْمِصْرِيَّةَ وَاللُّغَةَ وَالْكِتَابَةَ وَالْعُضِْويَّةَ وَالْاِْقتِصَاَد لِمِصْرَ. -2

   الْجَاِمعَاتِ للطُّلَّابِ الْوَافِدِْينَ فِْي مِصْر؟مَاذَا تَعْرِفُ عَِن أَفْضَلِ  -3

 ؟. وَأَفْضَلُ الَْجامِعَاتِ السُّوْدَانِيَّةِ  مَا هُوَ االسْمُ الْرَّسْمِيُّ لِجُمُْهوْرِيَّةِ السُّوْدَاِن وََموْقِعُهَا -4

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_(%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9


136 
 

 مَاذَا تَعْرِفُ عَِن التَّارِيْخِ وَالْحُْكمِ فِي السُّوْدَاِن؟.   -5

 سْمُ الْرَّسْمِيُّ لِدَوْلَةِ لِْيِبيَا َومَوْقِعَُها؟. مَا هُوَ االِ -6

 اُذْكُرِ الْاقْتِصَاَد وَالْعُضِْويَّةَ وَالتَّارِْيخَ وَنِظَامَ الُْحكْمِ فِي لِيِْبيَا.  -7

  اذْكُرِ أَهَمَّ اْلجَامَِعاتِ فِيْ دَوْلَةِ ِليْبِيَا.  -8

َاملصادرَواملراجعَ-6
تاريخ البالد العربية احلديث واملعاصر )للصَّفِّ السادس األدبي(: د. جعفر عباس محيدي واآلخرون،  -1

 م، مجهورية العراق، وزارة الرتبية، املديرية العامة للمناهج. 2017الطبعة الثالثة، 

ة اخلامسة والثالثون جغرافية الوطن العربي )للصف الثاني املتوسط(: تنقيح جلنة يف وزارة الرتبية، الطبع -2

 م، مجهورية العراق، وزارة الرتبية، املديرية العامة للمناهج.2017، املنقَّحة

ترمجة حممد عبد اهلل الشفقي،  ،(Erskine B. Chieldersحول العامل العربي: أرسكني تشيلدرز ) -3

 . 2398ص.ب  -شارع منصور 30الدار القومية للطباعة والنشر، 

جغرافية العامل العربي: د. حممد مخيس الوزكة أستاذ اجلغرافيا االقتصادية، كلية اآلداب، جامعة  -4

 اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية. 

يب تاريخ العامل العربي يف تصنيف مكتبة الكوجنرس )ترمجة عربية معدَّلة مع دراسة نقدية وكشاف(: تعر -5

وتعديل: يونس أمحد إمساعيل الشوابكة، إشراف: إبراهيم حممد الطنيجي، جامعة اإلمارات، العني، الطبعة 

 م، دولة اإلمارات العربية املتحدة. 2002األوىل، 
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َعةابَ دةَالسَ حَ الوَ 
(Unit th7) 

 
 

 

َبم غ رَ الَ ،َرز ائَ ال َ ،َسن َوَ ت َ 
(Tunisia, Al-Geria, Morroco ) 

 

 

 

 

 حممد اقبال .: دمجع و ترتیب 

 طاھر حممود .داملراجع: 
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تَ  ت  و َي  َال م ح  ر س  َف  ه 
ََالت س ل س ل  الص ف ح ةَ َال م و ض و ع ات 

 140َالت  ع ار فَ َ

د افَ َ  140َاْل  ه 

ه وري ةَالتُّون سي ةَ   .1  141َال م 

 141 الْاِسْمُ وَالْمَوْقِعُ -1.1 

 141 التَّارِيخُ -1.2 

 142  االقْتِصَاد -1.3 

 142 اجلامعات يف تونُس -1.4 

 145 ال مه وري ةَال ز ائ ري ةَالد مي وق راط ي ةَالش ع ب ي ة . 2

 145َالْاِسْمُ وَالْمَوْقِعُ  -2.1 

 145َوالتَّاِريخنِظَام احُلكْم  -2.2 

 146َاجلَزائِرُ قُوًَّة وعُْضوًا -2.3 

 146َاالقتِصَاد -2.4 

 146َاجلَزَائرُ دِيًنا وُلغَةً -2.5 

 147 اجلامعات يف دولة اجلزائر -2.6 
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ل ك ٌةَال م غ ر ب ي ةَ  . 3  150 ال م م 

 150َالْاِسْمُ وَالْمَوْقِعُ  -3.1 

 150 عُضِْويَّة الْمَغْرِب -3.2 

 151َنِظَامُ احُلكم -3.3 

 152 اجلامعاتُ يف الْمَغْرِبِ  -3.4 

ي حَواْل  الص ةَ  .4  154َالت  و ض 

ر ي  ب اتَ .5  155َال م ن اق ش ة َو الت د 

عَ  .6  156َال م ص اد ر َو ال م ر اج 
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َلت َ ا ع ار ف   

 سَنَتَحَدَّثُ فِْي هَذِِه الْوَحْدَِة َعنِ الْبَِلاِد الْعَرَبِيَّةِ حَسْبَما يَلِيْ: 

 .ِللتُوْنُسْوَأهَمُّ الْجَامِعَاتِ االِسْمُ الْرَّسْمِيُّ وَالْمَوْقِعُ، والتَّاِرْيخُ والْاِقْتِصَاُد  -1

 والدِّيْنُ وَالْاِقْتِصَادُوالْقُوَّةُ والْعُْضوِيَّةُ وَالتَّارِيُْخ نِظَاُم الْحُكْمِ، االسْمُ الْرَّسْمِيُّ وَالْمَوْقِعُ،  -2

 .  امِعَاِت فِي الَْجزَائِرِوَأهَمُّ الْجَ واللُّغَةُ 

 .  مَغْرِبِلِلْوأَهَمُّ اْلجَامَِعاتِ  عُضِْويَّةُ وَنِظَاُم الْحُكِْم وَالْمَوْقِعُ االسْمُ الْرَّسْمِيُّ وَالْ -3

 
 َ د افَ اْل  ََه 

 لطَّالِِب أَنْ: يُمكُِن لِبَعْدَ دِرَاسَةِ هَذِهِ الَْوحْدَةِ وَاِسِْتْيعَابِهَا 

 يَعْلََم االِسْمَ الْرَّسْمِيِّ لِْلجُمْهُوْرِيَِّة التُّوْنُسِيَّةِ وَمَوْقَِعهَا.  -1

  للتُّوْنُسْ. وَأهَمَّ اْلجَامِعَاِت يَعْلََم التَّارِيْخَ وَالْاقِتِصَاَد  -2

 يَّعْرِفَ االسَْم الْرَّسْمِيَّ لِلْجَزَائِرِ وَمَوْقِعَهَا وَنَِظاَم الْحُكْمِ ِفيْهَا وََتارِيْخَهَا.  -3

 .   وأَهَمَّ جَاِمعَاِتهَا يَّعْرَِف الْجَزَائِرَ قُوًَّة وَعُضْوًا وَاقِْتصَادِيًّا وَِديْنًا وَلُغَةً   -4

 يُدْرِكَ االسْمَ الْرَّسْمِيِّ لِلْمَمَْلكَةِ الْمَغْرِبِيَّةِ وَمَوِْقعَهَا.  -5

  فِي الْمَغْرِبِ.  وَأفْضَلَ الْجَامِعَاِت يُدْرِكَ الْعُضْوِيَّةَ وَنِظَامَ الْحُكِْم  -6
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 تُّون سي ةوريةَالمهَ الَ َ-1
(Republic of Tunisia) 

 

 عقَ مَواملوَ االسَ  -1.1
حر البَ قرْمال والشَّ ها من الشُّدُّحُيَ  مال أفريقياشُ ع يفتقَ ولةٌي دَ، هِةسيَّنُوْة التُّوريَّمهُ اجلُ اميًّسْ، رَسنُوْتُ

ها متُاصِكم(. عَ 965) راجلزائِ برْومن الغَ ،كم( 459) ياليبِ  رقينوب الشَّمن اجلُ، طض املتوسِّاألبيَ

 .  2كم 163,610ة سيَّونُ ورية التُّمهُاجلُ ةُ ساحَغ مَ لُتبْ ، ونستُ دينةُمَ

َاريخَالتَ َ-1.2
ني نداليَّني والوَطاجيِّرْيغ والقَمازِني واألَ يقيِّينِمُنُْذ عَهِْد الفِديم ونس أدوارًا هامَّةً يف التَّاريخ القَلعِبَْت تُ

حها ة. فتَالقارَّ بامسها كاملَ يتْ مِّواليت سُ ،وماني هلاكم الرُّان احلُ إبَّ قاطعة أفريكامُ  باسم رفتْ وقد عُ ومان.والرُّ

ة يف إسالميَّ مدينةٍ لَأوَّ  نَ وْكُتَلِ ،هـ 50سنة  القريوان دينةَسوا فيها مَيالدي وأسَّمِابع الْن السَّرْيف القَ مونسلِمُالْ

 ا. مال أفريقيَّشُ

يف عام  يِّسِنْرَالل الفَتِحتت االحْ تْ قعَوَوة". يَّسِونُالة التُّ "اإليَ مىَّ سَتُ  ة، كانتْ مانيَّثْولة العُ الدَّ ل  يف ظِو

حممد  دهْة عَهايَيف نِ سيةونُكة التُلَ املمْ امسيًّرَ حَبِصْتُ لِ م،1956الهلا يف عام قْعلى استِ لتْصَثم حَ م،1881

  .األمني باي

ى تلَو .هلا رئيس   لَ أوَّ يبةقِورُبيب بُاحلَ حأصبَ  م،1957يوليو  25سية يف ونُ مهورية التُّع إعالن اجلُمَ

حني  م،2011ه حيت كمُحُ واستمرَّ م،1987الب عام باالنقِ زين العابدين بن علي اجلمهورية األخريَ يف رئاسةِ

 . ةسيَّنُوْة التُّ ورَالثَّ اللب خِ رَهَ

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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َاالقتصادَ-1.3 
الذي 1ة االقتصاد صَخَصْحرير وخَية تَلِعمَصدير يف و التَّحْهة نَوجَّلْمُناعات اس على الصِّونُتُ مدتْاعتَ

م الرئيس كْحُ ل ظِيف  سادَتونس الفَ انتْ ، ع1990َ٪ منذ أوائل  5 2مايلجْي اإلِلْمَحَل  ج ااتِالنَّ  نُمُوَّ ط توسِّغ مُ بلَ

 .3ابقالسَّ

َالامعاتَيفَتون سَ-1.4
بري من اجلامعات كعدد ونس من املدن اجلميلة اليت جتذب السياح والطالب بسبب احتوائها على ت

 كالتايل:  اخلاصة واحلكومية
 جامعةَصفاقس

الث جامعات عامة ثاآلن مت تقسيمها إىل ، وومسيت جامعة اجلنوب م،1986تأسست اجلامعة يف عام 

 انضمت يف عام وجامعة قفصة واليت 2003واليت انضمت يف عام  منفصلة جامعة صفاقس وجامعة قابس 

وثالث كليات واثين  مؤسسة للتعليم العايل ومخس كليات حبثية 21صفاقس يف مت تنظيم جامعة م، و2004

 ،ت الرئيسية للعلوم االجتماعيةيقدم املعهد أفضل املعارف واخلربات يف اجملاال، وعشر معهدًا ومركزًا للبحوث

 لدراسة.يف املائة فقط من املتقدمني على أماكن ل 10إنه انتقائي للغاية حيث يتم عرض 
َ  

                                                           

ed industries in the process of orient-Export) :الْمُوجَّهة نَحْو التَّصدير يف عمَِلية تَحرير وخَصْخَصَة االقتصادلصِّناعات  - 1

liberalization and privatization of the economy ،)ز تشیعم

 
 

 . ںیتعنص  ینبمرپ رٹوپسکیا ےک لمع ںیم یاور اکجنر نشیوک ربلالئ

  .ومن ( یکیپ یڈ ونصماعت )یج ولیرھگ یعومجماواطس ، (Average gross domestic product (GDP)): اتِج الْمَحَل ي اإلِجْمايلمُتوسِّط نُمُوَّ النَّ - 2

 سنویت(، esident's ruleTunisia suffered corruption under the former pr) :عَانتْ تونس الفَسادَ يف ظِل  حُْكم الرئيس السَّابق - 3

 ںیم ںیم

ت

ا ڑپا دبونعاین اسقب دصر ےک دور وکحم

 

  .اک اسانم رکن
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 تونسَاملنارجامعةَ

معتمدة ، وتقع يف املناطق احلضرية ملدينة تونس الكربى 1987تأسست جامعة تونس املنار يف عام 

 د.تنقسم الكلية اىل احدى عشر كلية ومعه، وومعرتف هبا رمسًيا من قبل وزارة التعليم العايل والعلمية
َجامعةَاملدرسةَالعلياَللحكمَوالتقنية

وهي مدرسة خاصة للتعليم  2003للدراسات العليا )اخلاصة( يف عام تأسست املدرسة العليا 

( دورات وبرامج تؤدي ESPRITتقدم املدرسة العليا للدراسات العليا )، والعايل تقع يف بلدة أريانا الكبرية

قد ختتلف سياسة القبول ، وإىل احلصول على درجات علمية معرتف هبا رمسيًا يف العديد من جماالت الدراسة

 معدل القبول حسب جماالت الدراسة ومستوى الشهادة وجنسية الطالب أو اإلقامة ومعايري أخرى.و
َجامعةَقرطاجة

( هي جمموعة كبرية جدًا UCARجامعة قرطاج )م، 1987تأسست جامعة قرطاج يف عام 

 2325تضم اجلامعة ، وطالب مؤسسة خمتلطة للتعليم العايل 45000)نطاق االلتحاق باألوكراني( تضم 

معلمًا دائمًا يقدمون للباحثني باإلضافة إىل مهمتهم يف التدريب والتوجيه والتدريب من خالل البحث يف كليات 

يصاحب هذه ، و(27( والوحدات )39( وأنشطة حبثية منظمة كجزء من املختربات )8الدراسات العليا )

٪( 17شخصًا بني املسؤولني ) 1373ف من اإلمكانية اهلامة للموارد البشرية إداريًا وفنيًا بواسطة فريق مؤل

 ٪(.48٪( والعمال )15واملهندسني والفنيني )
 جامعةَاملنستري

كجزء من سلسلة من اإلصالحات اليت مت إدخاهلا على التعليم  2004تأسست جامعة املنستري عام 

األجيال القادمة ملناصب اجلامعي وهي اليوم إحدى اجلامعات الكربى يف تونس وتلعب دورًا رئيسيًا يف إعداد 
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تتألف اجلامعة من مدرستني ومخس كليات وتسع معاهد ، ورفيعة املستوى يف جمموعة واسعة من اجملاالت

تسعى املؤسسات اليت تقودها ، ووتقع يف كل من مدينة املنستري السياحية وكذلك مدينة صيد األمساك باملهدية

لتحق عدد كبري من الطالب جبامعة املنستري رغم أهنا يف الواقع ا، واجلامعة إىل املسامهة يف جمتمعات املنطقة

يتم تشجيع طالب جامعة املنستري على املشاركة يف ، وواحدة من اجلامعات احلكومية األصغر يف تونس

تعد ، وناديًا تغطي جمموعة من االهتمامات واهلوايات 50األنشطة الثقافية والرياضية وتدير اجلامعة حوايل 

مما يسمح بالتبادل األكادميي والطالب بني اجلامعات األخرى  Erasmusاجلامعة أيضًا جزءًا من برنامج 

 وخاصة األوروبية.
 الامعةَالدوليةَبتونس

تضم جامعة تونس الدولية الكليات واملدارس ، ومن قبل هيال النايفري 2002تأسست اجلامعة يف عام 

كما توافر الرتاخيص األساسية والتطبيقية وتراخيص ، ونون التطبيقية وكلية احلقوقالعليا: كلية األعمال وكلية الف

تقدم كلية إدارة األعمال جبامعة تونس الدولية ثالث درجات أساسية يف العلوم اإلدارية وهم ، واملاجستري املهنية

وق يف اجلامعة الدولية يف تونس كما تقدم كلية احلق، ودرجة االقتصادية والتجارية التحضريية واحملاسبة واملالية

درجة املاجستري املهنية يف قانون العمل اليت تعد الطالب للمسابقات يف نقابة احملامني والسلطة القضائية فضال 

 عن التجارة الدولية مع فرنسا وأملانيا.
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 بيةعَ ةَالشَ راطيوقَ ميَ زائريةَالدَ مهوريةَالَ الَ َ-2

(The People's Democratic Republic of Algeria) 

َمَواملوقعاالسَ َ-2.1
مال شُ يف تقعُ ةٍ، يادسِ ذاتُ عربيةٌ دولةٌ هي، عبيةراطية الشَّقَميُاجلمهورية اجلزائرية الدَّا أو رمسيًّ اجلَزائِر

احة سَ بِمَالد. مال البِصى شُيف أقْ ، وتقع4ُزائردينة اجلَمَ ان هيكَّ ا بالسُّاظًظَهنا اكتِدُمُ رُها وأكثَمتُعاصِ.أفريقيا

 ع(، ميل مربَّ 919,595) عربَّرت مُ لومِكيِ  741 381 2  غُ لُتبْ

د امل اإلسالمي بعْانية يف العَوالثَّ اتوسطيًّومُ  اربيًّوعَ اريقيًّوىل إفْ، واألُامليف العَ دٍبلَ ر أكربِعاشِ ياجلزائر هِ

مال ها من الشُّ، وحتدُّطحر األبيض املتوسِّالبَ  على امالًشُ لُّ طِ تُ .ستانكازاخِ  وريةمهُجُ

ن اجلنوب ومِ، يالِومَ وريتانيامُ ربينوب الغَن اجلُومِ ربيةحراء الغَلصَّوا باملغرِ اوغربً اليبيَ ارقًوشَ سونُتُ  رقيالشَّ

 . يجرالنَّ قيِّرْالشَ

َوالتاريخَكمظامَالَ ن ََ-2.2
 اجلزائر رفتْعَ. وديةبلَ 1541و اليةوَ  58إىل  ام إداريًّسَّقَ، وتُيٍّئاسِرِ هُبْشِ كم يف اجلزائرنظام احلُ 

ان ومَني والرُّونيقيِّينيقيني والبُوميديني والفِكم النُّ ا يف ذلك حُمَضارات، بِد من اإلمرباطوريات واحلَديْقدميًا العَ

ني باسيِّويني والعَمن األمَ لٍّكُ رةَطَيْ منها سَ أو أجزاءٌ البالدُ  دتِ ح اإلسالمي شهِد الفتْني. وبعْطيِّيزنَالبَ ندال ثمُ فالوَ

                                                           

واال رہش  یآنباد دہن اسب ےس ز (،geriaThe most populous city is the city of Al) :أكثَرُ مُُدهنا اكتِظَاظًا بالسُّكَّان هي َمدينة اجلَزائر - 4

 . اک رہش ےہ ن ااریجل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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ون صيُّفْدين واحلَحِّوَ لْمُرابطني وااديني، واملُرييني واحلمَّبني، والزميِّ ني، والفاطِيِّمِتُسْة والرُّسة واألغالِبَواألدارِ

 ر.زائِي للجَنسْ رَالفَ ر االحتاللُاسع عشَرن التَّيف القَ دتْهِثمانيني. وشُفالعُ

َاضوَ وعَ َةَ الزائرَقوَ َ-2.3
س مؤسِّ  ، وعضوٌ االحتاد اإلفريقي س يفؤسِّمُ ضوٌ ي عُ. وهِومتوسطيةً إقليميةً قوةً اجلزائر عدُّتُ

بك قالهلا، وأوْذ استنْمم املتحدة مُ األ نظمةومُ  عة الدول العربيةجامِ يف ، وعضوٌربياحتاد املغرب العَ يف

 . ة واإلقليميةلَمِيَّ سات العاؤسَّ لْمُامن ديد والعَ

َاالقتصادَ-2.4
، (كبِوْأُ) طفْرة للنِّصدِّول املُمة الدُّنظَّب مُسَ حَ. وب5ِهاالقتصادِ ريَّقْالفَ ودَمُ اقة العُالطَّ راتُادِصَ دُّعَوتُ

، يف أفريقيا يف نفطي  احتياطٍ امل وثاني أكربِفط يف العَالنِّ تياطِ من حيث احْ 16ة ال تبَرْلْمَا تلُّ حْتَ  زائرَاجلَ فإنَّ

الغاز  من ات كبريةٍيَّمِّكَريد وْبتَ مُ تقوْ .بيعيالغاز الطَّ يث احتياطياتِ من حَ عةرتبة التاسِلْمَا ني أهنا حتتلُ حِ

 .ة يف أفريقياكَرِر شَفط، هي أكبَة للنِّنيَّطَة الوَكَرِ، الشَّسوناطراك. اوبَّأورُ إىل بيعيالطَّ

 سبعَ  تْاليت دامَ  ينطَحرير الوَرة التَّوْثَ هداءدد شُعَلِ بةًنسْ  ليون شهيدلْمِ صف اليون ونِمِد الْبلَبِلُق َب تُ

 بة.صْاألراضي اخلِ رِناخ وتوفُّمُدال الْاحل، العتِالسَّ بَ رْاد قُالبلِ مالِ عظم اجلزائريني يف شُمُ عيشُ صف. يَ ات ونِوَنَسَ

َالزائرَدين اَولغةَ َ-2.5
واللغة الرمسية  اإلسالم، ووفقا للمادة الثانية من دستور البالد فإن الدين الرمسي للدولة اجلزائرية هو

من قبل الرئيس م  2016دستور  لغة رمسية ثانية وفقا ملا أقره تعديل واللغة األمازيغية اللغة العربية والوطنية هي

                                                           

ایئ، (Energy exports are the backbone of its economy) :الفَقْريَّ القتصادِهاصَادِراتُ الطَّاقة العُمُوَد  - 5

 

زآدمات اس یک یک وتان  ئب

زر یک تشیعم

 

 . ںیہ یڈہ یک ھئ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%83%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%83%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(2016)
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 .بوتفليقة السابق

، 6عب اجلزائريالشَّ  ةيَّوِ هُلِاسية نات األسَكوِّلْمُابِ "يغيةواألمازِ روبةوالعُ اإلسالم" ر اجلزائرستوُدُ فصِيَ

طية متوس ادٌ ، وبلِ عربيةٌ  ربي الكبري، وأرضٌ رب العَمَغْن الْأ مِجزَّال يتَ اإلسالم، وجزءٌ أرضُ : "الد بأهناوالبِ

 ".وإفريقيةٌ

 الامعاتَيفَدولةَالزائرَ-2.6
َجامعةَتلمسان

سسة حكومية جامعة أبو بكر بلقايد دي تلمسان )جامعة تلمسان( هي مؤ 1974تأسست يف عام 

 . بل وزارة التعليم العايل والعلميةقمعتمدة معرتف هبا رمسيًا من ، وللتعليم العايل تقع يف مدينة تلمسان الكبرية
 بكرَبلقايدَتلمسانَجامعةَأبو

كر دورات تقدم جامعة أبو بطالب ، و 44999-40،000 هبا  هي جمموعة كبرية جدًا يدرس

ريوس يف العديد من جماالت وبرامج تؤدي إىل احلصول على درجات علمية معرتف هبا رمسيًا مثل درجة البكالو

 الدراسة.
َهواريَبومدينَ–جامعةَالعلومَوالتكنولوجياَ

ميل ( من اجلزائر مت تصميم اجلامعة  9.3كيلومرت ) 15 يف بلدة باب الزوار على بعد هي جامعة تقع 

وتشمل الدورات املقدمة احلوسبة والرياضيات ، من قبل املهندس املعماري الربازيلي أوسكار نيماير ومت افتتاحها

نية واإللكرتونيات وتكنولوجيا البحتة والتطبيقية والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا واجليولوجيا واهلندسة املد

                                                           

 the Islam, Arabism and Berberness" are") :"اإلسالم والعُروبة واألمازِيغية" هي الْمُكوِّنات األسَاسية ِلهُِويَّة الشَّعب اجلزائري - 6

basic components of the identity of the Algerian people. ،)زسین "االسم ، رعتیب زئب زاور ئب

 

 ےک اینب وعام یک ی" ازجلائ

ت
 

زاء  یدانشخ

 

ب
اج

 ۔ںیہ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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لديها  2013كانت أكرب جامعة يف اجلزائر حتى عام ، واملعلومات وهندسة العمليات واهلندسة امليكانيكية

أدت اخلطة اخلمسية احلكومية اهلادفة إىل رفع عدد الطالب اجلامعيني يف اجلزائر ، طالب 20،000أكثر من 

إىل  2014يف عام ، وإىل مليوني طالب 2010طالب يف عام إىل مليوني  2010مليون يف عام  1.2من 

يف عدد  USTHBبناء جامعات وكليات جديدة يف كل مدينة جزائرية تقريًبا بعض اجلامعات اآلن أكرب من 

تتعاون مع اجلامعات الغربية وتوجد اتفاقيات بني الكليات ونظريهتا يف فرنسا ، وهذهِ الْجَاِمعَةُ الطالب املسجلني

يتلقى عدد من الطالب العرب واألفارقة منحًا للدراسة ، وك كندا ودول أخرى لغرض التدريب والبحثوكيبي

 لغة التدريس يف اجلامعة هي اللغة الفرنسية باستثناء منهج اجلغرافيا الذي يتم توفريه باللغة العربية.هَا، وفي
َجامعةَأمحدَدرعةَأدرار

ر، اسم اجلامعة األفريقية اليت مت منحها إليها منذ البداية هي جامعة تقع يف أدرار يف جنوب غرب اجلزائ

، ألن باحثيها وخمترباهتا متخصصون يف الدراسات اإلفريقية والعديد من طالهبا ينتمون إىل دول إفريقية خمتلفة

اجلامعة ، ويف حرب االستقالل اجلزائرية ولكن مت إضافة اسم الشهيد أمحد دراعة مؤخرًا ألنه رمز وطين 

فريقية لديها مخس كليات كلية العلوم والتكنولوجيا وكلية االقتصاد والتجارة واإلدارة وكلية العلوم اإلنسانية األ

مت إنشاء أول ، ووالعلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية وكلية اآلداب واللغات وكلية احلقوق والعلوم السياسية

تتضم اجلامعة األفريقية ، وان املعهد الوطين العايل للشريعةوك 1986معهد إنشاؤه يف اجلامعة اإلفريقية منذ عام 

اليوم خمتربات متعددة من بينها خمترب التكامل االقتصادي اجلزائري اإلفريقي وخمترب التنمية املستدامة ومعاجلة 

ة ومعاجلة البيانات البيانات وخمتربات املخطوطات اجلزائرية يف إفريقيا وخمترب القانون واجملتمع ،وخمترب الطاقة والبيئ

 و خمترب الدراسات األفريقية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية.
َ
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َجامعةَالشلف
من خالل جتميع العديد من املعاهد الوطنية للتعليم العايل يف مركز واحد  2001مت تأسيسها يف عام 

طالب مسجلني  26000تضم اجلامعة حاليًا ما يقرب من ، وومسيت باسم الشهيدة اجلزائرية حسيبة بن بوعلي

، ختصصًا على مستوى املاجستري 112( وحوايل LMDختصصًا يف املرحلة األوىل ) 75يف تسع كليات مع 

بدأت ، وموظفًا 1195مدرسًا ويتألف أعضاء هيئة التدريس من  1083يتكون أعضاء هيئة التدريس من و

للتعليم العايل يف اهلندسة بتأسيس املعهد الوطين م 1983/1984اجلامعة خالل العام الدراسي 

معهدين وطنية جديدة  1986/1987وخالل العام الدراسي ، وطالبًا مسجلًا 144والذي سجل  املدنية 

مت فتح دورات تكوين م 1988منذ عام ، واهليدروليكية و اهلندسة الزراعية وافتتح رمسيا-للتعليم العايل 

 أخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

َ
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ل كةَامل غ ر بي ةَ-3  امل م 
(The Kingdom of Morocco) 

َاالسمَواملوقعَ-3.1
، اقيَّريْمال أفْشُ برْى غَصَأقْ ع يفقَ تَ ةعربيَّ لةٌوْدَ  كَُة املَغْرِبِيََّة، هياملَْملِ مسيًّا:أو رَ املَغْرِب

 مِّن أهَادية، ومِتصَاالقْ مةالعاصِ عد  اليت تُ ضاءيْار البَالدَّ هنادُمُ  رُ، وأكبَاطبَالرَّ هاعاصمتُ

يون العُ  ،تازة ،طاتسَ ،جدةوُ ،زانوِ ،وانطْتِ  ،فيآسِ ،اديرأكَ ،جةنْ طَ ،كناسمِ ،شراكِمَ ،اسفَ ،اسلَّ ن: دُاملُ

  .اللين مَ وبَ سيمةواحلَ  )مدينة(

يق جبل ضِمَ  هماطُبًا، يتوسَّرْغَ طلسيحيط األَواملُ  مشالًا طتوسِّض املُحر األبيَ البَ  رب علىغْاملَ لُّطِيُ

حري ريط البَويف الشَّ .وريتانيامُ  نوًباوجُ (زائرغربية مع اجلَدود املَ احلُ لَ حوْ الفٌ)خِ  زائراجلَ رقًاه شَدُّ؛ حتُطارق

  .ريةمَخرة قُوصَ يليةلِومَ  تةبْ سَ هي7سبانية إْ فاتكتنَمُ ثالثُ بانياوإسْ  غربل بني املَ ق الفاصِالضيِّ

َع ضوي ةَامل غربَ-3.2
جنة م، واللَّ 1958منذ ربيةالعَول عة الدُّجامِم، و 1956 نذمُ حدةتَّ مم املُاألُ يف ضوٌ غرب عُاملَ

ة ليَّومنظمة الدُّم، وال1969ُ منذ المين اإلسْعاوُمة التَّنظَّم، وم1959ُمنذ 8مبيةولَولية األُالدُّ

وار احلِ وعةجمُم ، ومَ 1989 منذ ربيغرب العُاد املَحَ ات  يف سٌؤسِّمٌ  وٌضْوهو عُ م  1981نذمُ ةونيَّوفُكُرانْالفَ

                                                           

 العےق۔ یاپسہون نیت (،Three Spanish shrouds) :ثالثُ مُكتنَفات إْسبانية - 7

 .اوکپمل یٹیمک االوقایم نیب، (International Olympic Committee) :اللَّجنة الدُّولية األُولَمبية - 8

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A9
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 يمال األطلسف شُلْ مة حِنظَّم، وم2003ُ  منذ ونبعة وسبعُجموعة سَ م، وم1995َ  منذ 9 طيتوسِّاملُ

 م.2008 سنة توسطحاد من أجل املُاالت  ، ثم2004 نذمُ هليف رئيس خارجِكح10َ 

 وَلَايَةٍ لِ 11تحدةمم املُع لألُابِالتَّ منجلس األَمَبِ مدائِ ديدا غريَ ا جَضوًا عُرًؤخَّغرب مُانتخاب املَ كما متَّ  

الذي  حاد األفريقياالت   يف ضوٌم، وع2013ُ اية ديسمربإىل غَم  2012 نايرح يَ ني، ابتداءً من فاتِنتَسَ لِ تدُّمْتَ

ها ضِب رفْم بسبَ 1984  غرب عامحب منها املَسَبق وانَ اليت كان قد سَ 12األفريقيةحدة مة الوَنظَّمُ  حلَّمَ  حلَّ

مات اليت دَا يف االحتاد: باالستفادة من اخلَا خاصًّأن هلا مكانً دَيْ، بَغربيةحراء املَالصَّ ه علىيادتِسِبِ  االعرتافَ

لِلْمَغْرِبِ  14 األوروبي حادُاالت  حنَم م2008َ  سنة .13نميةك اإلفريقي للتَّ نْالبَ جموعةحاد، كمَل االت وَ ها دُحُ يْتِتُ

كما  .وبيةورُكاالت األُعض الوَكة يف بَ شارَمغرب من املُ ن الَمكِوار والذي يُراكة واجلَات الشِّفاقيَّم يف ات تقدِّاملُ عَضْالوَ

 م.2011 مام سنةاها لالنضِتلقَّ بعد دعوةٍ ليجيعاون اخلَجلس التَّمَ  ا إىلضمام تدرجييًّعلى االنْ بُغرِق املَوافَ

َكمنظامَالَ َ-3.3
م 2011مانية لعام رلَنتخابات البَااله. انتخابُ مُّرملان يتِبَبِ وريستُماني دُلَرْ كي بَلَمَ نظام ذاتُ غرب دولةٌاملَ

 تْكة بلغَ شارَسبة املُنِ ن ذلك فإنَّم مِغْوعلى الرُّ غرب،ة يف املَ اني مرَّثَني لِيِّلِوَني دُ بِراقِ ف مُرَها من طَدُصْرَ متَّ

                                                           

  .روم ےک اکمےمل اک رگوپ ہریحب (،Mediterranean Dialogue Group) :مَجمُوعة احلِوار املُتوسِّطي - 9

  .اعمدہہ ونساوایق امشیل میظنت (،North Atlantic Treaty Organization) :مُنظَّمة حِلْف شُمال األطلسي - 10

of the United Nations Security  permanent member-New non) :عُضوًا جَديدا غريَ دائِم بِمَجلس األَمن التَّابِع لألُمم املُتحدة - 11

Council ،)لقتسم رنک ریغ وکلسن اک این السیتم اوقام دحتمہ یک.  

ز، (Organization of African Union) :مُنظَّمة الوَحدة األفريقية - 12
 

 . میظنت ااحتد یک یقیاف

ز، (African Development Bank Group) :مَجموعة الَبنْك اإلفريقي للتَّنمية - 13
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على  صولهِبعد حُ 15نميةدالة والتَّ زب العَحِ رية هوابات األخِ ح يف االنتخَابِالرَّ بني،اخِمايل النَّ جْ% من إِ 44,45

كة لَمْللمَ كومةاحلُ سِرئيْ  بنصَمَ  نميةدالة والتَّ ب العَزْ حِ من مانيثْين العُعد الدِّ سَ لغَمان، شَرلَيف البَ دعَقْمَ 125

 ران.يْكِنْ عبد اإلله بِ اءفَعْد إِغربية بعْاملَ

َال م غ ر بَ  -3.4 َيف  َال  ام ع ات 
يعتها املميز ة وتراثها الثقايف بؤر اجلذب السياحي يف املنطقة العربية، بطبتعترب املغرب واحدة من أهم  

تك الدراسية التالية، نظرًا الغين. غري أن  السياحة ليست اهلدف الوحيد لزائريها، فرمبا تكون املغرب وجه

لطالب ن حسن ضيافة لالخنفاض تكاليف الدراسة واملعيشة فيها مقارنة بأوروبا وأمريكا. وما تتيحه م

ب متعد دة ضمن املراتب الدوليني. ليس هذا وحسب، حيث أن  أربعة من اجلامعات املغربية قد احتلت مرات

 العاملي للجامعات العربية.  QS املئة األوىل يف تصنيف الـ

 جامعة األخوين

السم نسبة إىل اعلى يد امللك احلسن الثاني، ومسي ت هبذا  1992تأسست جامعة األخوين سنة 

يث سامهت السعودية يف متويل لكني الراحلني، امللك السعودي فهد بن عبد العزيز وامللك احلسن الثاني، حامل

نة إفران عند سفوح جبال . تقع اجلامعة يف مدي2019عربيًا لعام  46بناء هذه اجلامعة. واحتلت املرتبة 

سفوح جبال األلب. وفضاًل بتذكَّرك  األطلس، مم ا يتيح للطالب العيش والدراسة بني أحضان الطبيعة اليت قد

 فَّر للملتحقني هبا جتربة دراسية غني ة.عن موقعها اجلغرايف املميز، تتمتَّع اجلامعة بتجهيزات حديثة عالية اجلودة تو

 جامعة حممد اخلامس يف الرباط 
                                                           

 s is the Party for Justice and winner in the last electionThe) :الرَّابِح يف االنتخَابات األخِرية هو حِزب العَدالة والتَّنمية - 15

Development،) ك افحت ن اریٹ ےلھچپ ااختننبات ںیم زیقوااصنف  رحتي 

ت

 .ےہ ئ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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يف العاصمة املغربية، الرباط، وحتديدًا يف منطقة السويسي. حيث  1957تأسست اجلامعة سنة 

اء تأسيسها نتيجة لدمج مؤسستني تعليميتني، جامعة حمم د اخلامس يف أجدال، وجامعة حممد اخلامس يف ج

ضمن أفضل  51سويسي. تقد م اجلامعة جمموعة متنوعة من برامج املاجستري والبكالوريوس، وحتتلَّ املرتبة 

 .2019اجلامعات العربية لعام 

 جامعة احلسن الثاني يف الدار البيضاء 

اجلامعة يف أكرب مدن املغرب، وعاصمة اململكة االقتصادية "الدار البيضاء". حيث تأسست تقع 

. تقد م العديد من الربامج الدراسية 2014، ومتَّ دجمها مع جامعة احلسن الثاني يف احملمدية سنة 1975سنة 

ضافة إىل مرصد مراكز حبثية، منصتني تكنولوجيتني باإل 10خمتربًا،  123يف خمتلف التخصصات، وتضم  

برناجمًا للدكتوراه. وكما هو احلال يف الدول الفرنكوفونية،  46مراكز لدراسة الدكتوراه تقد م ما يزيد على  10و

فإن لغة التدريس الرمسية يف اجلامعة هي الفرنسية والعربية، غري أن  التخصصات التقنية تُدرَّس باللغة الفرنسية 

 فقط.

 جامعة القاضي عي اض 

يف مراكش، وتعد  أكرب جامعة يف املغرب. حيث يبلغ  1973جامعة القاضي عي اض سنة تأسست 

ختص صًا معظمها يف جماالت العلوم،  13طالب. تضم  اجلامعة  102000عدد الطالب امللتحقني هبا حوايل 

 . 2019ربية لعام ضمن أفضل اجلامعات الع 91كالفيزياء واجليولوجيا والعلوم احلياتية. ومتَّ تصنيفها يف املرتبة 
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َالصةَيحَواْلَ وضَ التَ َ-4
  كالتايل: ، تونس واجلزائر واملغربحول ابعة ه الوَحدة، وِهيَ الَوحْدَةُ السَّ تَدُورُ املَْعلُومات يف هذ

، لعَِبتْ تُونس أدوارًا هامَّةً يف التَّاريخ القَديم مُنُْذ أفريقيامال شُ ع يف، تقَةسيَّنُوْة التُّ وريَّمهُاجلُأو  سنُوْتُ -1

هة وجَّلْمُناعات اس على الصِّونُتُ  مدتْاعتَعَهْدِ الفِيِنيقيِّني واألَمازِيغ والقَرْطاجيِّني والوَنداليَّني والرُّومان، 

٪ 5مايل جْ ي اإلِ لْمََحل ج ااتِالنَّ نُمُوَّط توسِّغ مُ ة االقتصاد الذي بلَصَخَصْحرير وخَية تَ لِصدير يف عمَ و التَّحْنَ

 م. 1990منذ أوائل 

، امليف العَ دٍ بلَ ر أكربِعاشِ يهِ، مال أفريقياشُ يف تقعُ ،عبيةراطية الشَّقَميُأو اجلمهورية اجلزائرية الدَّ اجلَزائِر -2

، يٍّئاسِرِ هُبْ شِ كم يف اجلزائرنظام احلُ ، امل اإلسالميانية يف العَوالثَّ اتوسطيًّومُ اربيًّ وعَ اريقيًّوىل إفْواألُ

قدميًا العَديْد من اإلمرباطوريات  اجلزائر رفتْ عَ. وديةبلَ 1541و اليةوَ 58إىل  ام إداريًّسَّقَوتُ

حتاد وا، اإلفريقياالحتاد  س يفؤسِّمُ ضوٌي عُ. وهِومتوسطيةً إقليميةً قوةً اجلزائر عدُّتُ، واحلَضارات

من ديد بك والعَذ استقالهلا، وأوْنْمم املتحدة مُاأل نظمةومُ عة الدول العربيةجامِ، وربياملغرب العَ

مة نظَّب مُسَ حَ ها. وبِالقتصادِ ريَّقْالفَ ودَمُ اقة العُالطَّ راتُادِصَ دُّ عَوتُ، ة واإلقليميةلَمِيَّسات العاؤسَّلْمُا

امل وثاني فط يف العَ النِّ تياطِمن حيث احْ 16ة ال تبَرْلْمَا تلُّحْتَ زائرَاجلَو، (كبِوْأُ) طفْرة للنِّصدِّول املُالدُّ

، بيعيالغاز الطَّ يث احتياطياتِمن حَ  عةرتبة التاسِلْمَا ني أهنا حتتلُ ، يف حِأفريقيا يف نفطي   احتياطٍ  أكربِ

واللغة الرمسية  اإلسالم، نية من دستور البالد فإن الدين الرمسي للدولة اجلزائرية هوووفقا للمادة الثا

 . لغة رمسية ثانية واللغة األمازيغية اللغة العربية والوطنية هي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%83%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%83%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9
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ار الدَّ هنادُ مُ رُ، وأكبَاطبَالرَّ ها، عاصمتُاقيَّريْمال أفْشُ برْى غَصَع يف أقْقَتَ كَةُ امَلغْرِبِيََّة،املَمْلَ أو  املَغْرِب -3

، ربيةول العَعة الدُّجامِ، وحدةتَّ مم املُاألُ يف ضوٌ غرب عُاملَ ، اديةتصَاالقْ مةعاصِال عد  اليت تُ ضاءيْالبَ

 وٌ ضْوهو عُ ،ةونيَّوفُكُرانْة الفَوليَّمنظمة الدُّ، والُالمين اإلسْعاوُمة التَّنظَّ، ومُمبيةولَولية األُجنة الدُّواللَّ

مة نظَّ، ومُونبعة وسبعُجموعة سَ، ومَطيتوسِّوار املُاحلِ وعةجمُ ، ومَربيغرب العُاد املَ حَات  يف سٌؤسِّمٌ

 .هانتخابُ مُّيَتِان رملبَبِ  وريستُماني دُلَرْكي بَلِمَ نظام ذاتُ غرب دولةٌاملَ ، يمال األطلسف شُلْحِ

َدريباتشةَوالتَ ناقَ مَ الَ َ-5
 . ؟هَالِْلجُمْهُوْرِيَّةِ التُّوْنُسِيَِّة وَمَوِْقعُ الْرَّسْمِيُّ االِسْمُمَا هُوَ  -1

 التَّارِيْخَ وَالْاقِتِصَاَد للتُّوْنُسْ. اذْكُرِ  -2

  اذْكُرْ أَهَمَّ اْلجَامَِعاتِ فِيْ تُوْنُس. -3

 . ؟هَاالْحُكْمِ ِفيْهَا وََتارِيْخُ هَا وَنَِظامُ لِْلجَزَائِرِ وَمَوْقِعُ الْرَّسْمِيُّ السْمُمَا هُوَ ا -4

 الْجَزَائِرَ قُوًَّة وَعُضْوًا وَاقِْتصَادِيًّا وَِديْنًا وَلُغَةً. عَرِّفِ  -5

   اذْكُرْ أَهَمَّ اْلجَامَِعاتِ الْجَزَائِرِيَّةِ. -6

 . ؟هَالِلْمَمَْلكَةِ الْمَغْرِبِيَّةِ وَمَوِْقعُ الْرَّسْمِيُّ السْمُمَا هُو ا -7

  فِي الْمَغْرِبِ.  وأََهمَّ الْجَامِعَاِت الْعُضِْويَّةَ وَِنظَاَم الْحُكِْم بَيِّنِ  -8
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D9%83%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%81_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%81_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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َاملصادرَواملراجعَ-6
تاريخ البالد العربية احلديث واملعاصر )للصَّفِّ السادس األدبي(: د. جعفر عباس محيدي واآلخرون،  -1

 م، مجهورية العراق، وزارة الرتبية، املديرية العامة للمناهج. 2017الطبعة الثالثة، 

الوطن العربي )للصف الثاني املتوسط(: تنقيح جلنة يف وزارة الرتبية، الطبعة اخلامسة والثالثون جغرافية  -2

 م، مجهورية العراق، وزارة الرتبية، املديرية العامة للمناهج.2017، املنقَّحة

(، ترمجة حممد عبد اهلل الشفقي، Erskine B. Chieldersحول العامل العربي: أرسكني تشيلدرز ) -3

 . 2398ص.ب  -شارع منصور 30ار القومية للطباعة والنشر، الد

تاريخ العامل العربي يف تصنيف مكتبة الكوجنرس )ترمجة عربية معدَّلة مع دراسة نقدية وكشاف(: تعريب  -4

وتعديل: يونس أمحد إمساعيل الشوابكة، إشراف: إبراهيم حممد الطنيجي، جامعة اإلمارات، العني، الطبعة 

 م، دولة اإلمارات العربية املتحدة.2002األوىل، 

 5- https://almalomat.com/ يف اجلزائر اجلامعات  

https://almalomat.com/الجامعات
https://almalomat.com/الجامعات
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َةَنامَ دةَالثَ حَ الوَ 
(Unit th8) 

 

 

َرَالقمرزَ ويت،َجَ يبَ ال،َجَ ومَ تانيا،َالصَ وريَ مَ 
(Mauritania, Somalia, Djibouti, Comoros) 

 

 

 

 حممد اقبال .: د مجع و ترتیب

 طاھر حممود .داملراجع: 

 

َ
َ
َ
َ
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تَ  ت  و َي  َال م ح  ر س  َف  ه 
ََالت س ل س ل  الص ف ح ةَ َال م و ض و ع ات 

 160َالت  ع ار فَ َ

د افَ َ  160َاْل  ه 

 161َ م ور يتاني ا  .1

 161َالْاِسْمُ وَالْمَوْقِعُ  -1.1 

 161َالتَّاريخ -1.2 

 163َاالقتِصاد -1.3 

 164َثَرْوَة مَعْدَنيَّة -1.4 

 164َ الص وم ال  .2

 164َالْاِسْمُ وَالْمَوْقِعُ  -2.1 

 165َالتَِّجارة القَدِمية -2.2 

 الصُّوْمَالاجلَاِمعَاتُ فِي  -2.3 
165 

يب ويت  .3  168َج 

 168َاالسم واملوقع -3.1 

 168َاالقتصاد -3.2 

 170 ج ز ر َال ق م ر  .4

 170 االسْم واملوقِع -4.1 
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 170 احلُكمْ  -4.2 

 171  اللُّغَات -4.3 

ي حَواْل  الص ةَ   .5  171َالت  و ض 

ر ي  ب ات  .6  173َال م ن اق ش ة َو الت د 

عَ   .7  174َو ال م ص اد ر َو ال م ر اج 
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ع ار فَ الت َ   
 سَنَتَحَدَّثُ فِْي هَذِِه الْوَحْدَِة َعنِ الْبَِلاِد الْعَرَبِيَّةِ حَسْبَما يَلِيْ: 

 .لُِموْرِيْتَانِيَا الْمَعْدَنِيَّةُ والْاِقْتِصَاُد وَالثَّرْوَةُ والتَّارِيُْخ االسْمُ الْرَّسْمِيُّ وَالْمَوْقِعُ  -1

 . لِلصُّوْمَالِ وَأهَمُّ اْلجَامِعَاتِ  ةُجَارَ والتِّمَوِْقعُالْلِلْصُّوْمَاِل وَ الْرَّسْمِيُّ االِسْمُ -2

 لِِجيْبُْوتِيْ.   اقْتَِصادُ والْمَوْقِعُالْوَ الْرَّسْمِيُّ االسْمُ -3

 . جُزْرُ الْقُمُرِ لِواللُّغَاتُ  ، والُْحْكمُوَالْمَوْقِعُ الْرَّسْمِيُّ االِسْمُ -4

 

د افَ اْل َ َه 

 لطَّالِِب أَنْ: يُمكُِن لِبَعْدَ دِرَاسَةِ هَذِهِ الَْوحْدَةِ وَاِسِْتْيعَابِهَا 

 التَّارِيْخَ وَالْاِقْتِصَادَ وَالثَّرْوَةَ الْمَْعدَنِيَّةَ لِمُوْرِيْتَانِيَا.  ، ووْقِعَوالْمَيُدْرِكَ االسْمَ الْرَّسْمِيَّ  -1

 . وَأهَمَّ جَامَِعاتَِها لِلْصُّْومَاِل َومَوْقِعَهَا َوتِجَارَتََهايَعْلََم االِسْمَ الْرَّسْمِيَّ  -2

 لِِجيْبُْوتِيْ وَمَوْقِعَهَا وَاقْتِصَادََها.   يُدْرِكَ االسْمَ الْرَّسْمِيَّ -3

 . لِجُزْرُ الْقُمُر وَالْمَوْقِعَ، والُْحكْمَ واللُّغَاتِ فِْي جُزْرُ الْقُمُرِ يَعْلََم االِسْمَ الْرَّسْمِيَّ -4
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 موريتانياَ-1
(Mauritania) 

 

َعمَواملوقَ االسَ  -1.1
يف مشال  تقعُ ،يةبعرَ ولة  ي دَ، هِيةيتانِورِة املُ الميَّورية اإلسْمهُ اجلُ :اميًّرسْأَْو ، وريتانيامُ

، ومن واجلزائر بيةحراء الغرْالصَّ من ل  ن الشمال كُها مِحدُّ، يَ يسِلَ طْيط األَحِاملُ  ئلى شاطِوعَ اأفريقيَّ برْغَ

وريتانيا حراء مُصَ عُمَ جْتَ اإلفريقيربي وم العَالَني العَبَ  ل  صْة وَطَقْنُوكَ ،يالِمَ وبق واجلنُرْن الشَّ، ومِغالسنْالِ نوباجلُ

 . ةإفريقيَّو ةريَّبَرْبَو ربيةعَ نهامِ فةٍختلِمُ  قافاتٍوثَ ني أعراقٍبَ  نينِ نذ آالف السِّعة مُاسِالشَّ
  التاريخَ-1.2

، برَالعَ:  يقات هِبَم إىل طَنقسِديم يَوريتاني القَمع املُجتَان املُكَ دْوقَ

عن  فاعَ ى الدِّولَّتَب تَرَرى فالعَخْه عن األُ بِ تازُمْتَ ر  وْبقة كان هلا دَطَ لُّ وكُ ،اكآزنَ ،نيمِ لِّعَاملُ ،طنياِرَّاحلَ ،واياالزَّ

ليهم ق عَ طلَويُ يةَقليدِاعة التَّنَون الصِّتولَّ مني يَعلِّراعة واملُون بالزِّمُوْني يقُاطِرَّيم، واحلَعلِوالتَّ  لمَى العِ تولَّوايا تَولة والزَّالدَّ

 .اعَنَّأحيانا الصُ

ر حدِنْ والر اليت تَ، والبُيكِنْ ونَالسُّ يهِ وعاتٍمُ جْمَ ون إىل ثالثِ مُقسِنْيَ ان أفارقة كَّ وريتانيا سُي مُفِ وظلَّ

اء، قَّرِرار، األَات هي )األحْقَبْيهم أيضا طَ فِ وجدُ تُ  ه، وقد كانتْ غتُله لُ ل  وف، كُولُالتا(، والوُ )الفُالنالفُ بائلمن قَ 

 اع(نَّوالصُّ
َلتاريخَاحلديثَا

جارية ات التِّعد اإلتفاقيَّر بَشَاسع عَرن التَّف القَصَ تَنْديث من مُوريتاني احلَدأ التاريخ املُبَ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF_%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF_%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
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  .1يونسِنْرَالفَ هامَالتى أبرَ غمْالصَّ ديرصْلتَ

سيد أمحد ولد أمحد 2 شهاد األمريعد استِستعمر بَ ح ضد املُ سلَّفاح املُ هاء الكَانتِ م: 1932

 .روبديان اخلَوِ  عركةيف مَ آدرار أمري عيدة

ختار املُ ياروريتاني واختِ ش املُيْاء اجلَوريتانية وإنشَورية اإلسالمية املُ مهُالن اجلُإعْ  ؤمتر أالگمُم: 1958

 .زراءللوُ ارئيس   د داداهلَوَ

 مهوريةٍ جُ رئيسِ ه أولَد دادالَوَ ختارنسا وأصبح املُتقالل عن فرَ: إعالن االس1960ْنوفمرب  28 

 .وريتانيامُلِ

 .راءحْالصَّ بُرْحَ هاهايتِ يف نِ قعتْمهورية التى وَا للجُرئيس   ختار ولد داداهاملُ  ئيسة الرَّرَتْ: ف1960َ

 .ربيةحراء الغَالصَّ نوريتانيا مِحاب مُانسِم: 1979

 .اتالبَاالنقِ تِالَ تَتَ يثُستقرار السياسي حَدم االْن عَمِ رتة فَ البالدُ  فتِرَعَم:  1984 – 1978

طة لْ على السُّ ئيس أركان اجليشِو رَوهُ مد الطايعدي أحْلد سيِّعاوية وَمُ قيدوىل العَستَم: ا 1984

 م.1997 نةه سَانتخابِ إعادةُ  ثمَّ 1992  وريتانيا سنةملُ  اه رئيس انتخابُ مَّوتَ

 .راآلخَ الية البلدِ ين جلِدَ لَمن البَ ل  كُ دُرْ وطَ نغالالسِّ قات معالر العَوتُّم: تَ  1989

 .زبيةدية احلِالتعدُّ  على نظامِ  صَّنَ ديدٍور جَستُع دُضْوَ م: 1991

                                                           

e agreements for the export of gum made byAfter the trad ): بَعد اإلتفاقيَّات التِّجارية لتَصْدير الصَّمْغ التى أبرَمَها الفَرَنْسِيون - 1

the French ،)راویسیسن

 

رآدم رکدہ مگ یک ہعیےک ذر ںف رآدم ےک اجتریت ےس ب    .اعمدہوں ےک دعب ب 

nizer ended after the The armed struggle against the colo) :انتِهاء الكَفاح املُسلَّح ضد املُستعمر بَعد استِشهاد األمري - 2

martyrdom of the Head ،) دودہج   .اہشدت ےک دعب متخ وہیئگ یک ریمااامعتسر ےک الخف حلسم ج 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1_(%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1_(%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A3%D9%84%D8%A7%DA%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
https://ar.wikipedia.org/wiki/1997
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
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 .ايعلد الطَّوَ ئيسظام الرَّح بنِيْ : أُطِ م2005أغسطس  3 

حمد ولد نرال مُ اجلِ ةِ قيادوريتانيا بِئيسية يف مُسكرية الرَّاألجهزة العَ ذ قادةُ : نفَّم 2008أغسطس   6

ئيس على الرَّ اسكريًّعَ اانقالب  سكري لرئيس اجلمهوريةِ يوان العَ ير الدِّدِ س الرئاسي ومُرَة احلَيبَتِكَ عبد العزيز قائدُ 

 .د الشيخ عبد اهللحمد ولَدي مُيِّسَ بتخَنْي املُنِدَاملَ

ق عليها وافِم يُ اب ولَجلس النوَّق عليها مَحة اليت وافَرَتَقْستورية املُعديالت الدُّالتَّم: 2017يوليو  20 

م 2017يوليو  20ه من ملتُحَ طلقتْالذي انْ 3يب كبريٍعْشَ ى إىل استفتاءٍأدَّ ايوخ ممَّجلس الشُّ أعضاء مَ بعضُ

 . وخجلس الشيُاء مَغَوريتاني و إلْلم املُ العَ  غيريُعديالت تَالتَّ ن أهمِّ ومِ  م،2017أغسطس  5إىل 
َاالقتصادَ-1.3

دان لْجموعة البُإىل مَ تحدةم املُاألمَ لبَن قِ د مِ مَتَعْ صادي املُصنيف االقتِب التَسَ حَوريتانيا بِي مُمِتَنْتَ

 . "ثالِ م الثَّالَف بـ"العَعرَا يُية إىل مَ نتمِ واملُ موِّريق النُّائرة يف طَالسَّ

ظاهر مَق بِعلَّما تَ يعي سواء  بِ ط الطَّسَاتاة الوَوَم مَدَ ى عَإلَ وريتاني فإضافة  سبة إىل االقتصاد املُالنِّوبِ

ن مُكْيَ 4نت الراهِه يف الوقْ موَّيق نُعِ تُ ةٍويَّيَنْ بِ ةٍليَّكَيْ هَ الالتٍي من اختِ عانِيُ  هذا االقتصادَ مناخ فإنَّح أو الُطْالسَّ

مة كَّحَمُ اقتصاديةٍ ياسةٍياب سِإىل غِ  إضافة  5يوِعَ راعي والرَّها الزِّيْ قَّشِحية بِاِلَّطة الفَف األنشِ عْمنها يف ضُ  ضُعْالبَ

  . هذا االقتصاد ركائزِ يد من أهمِّعترب الصَّن. ويُعادِاملَق بِتعلِّاملُ قِّ يما يتعلق بالشِّفِ
                                                           

 ر، (Great referendum) :استفتاءٍ شَعْيب كبريٍ - 3

ت

ردس دمرفیزب 

  

  .ن

اینبدی (، growthances that currently hinder its Basis tructural imbal) :اختِالالتٍ َهيْكَليٍَّة ِبْنيَويٍَّة تُِعيق نُموَّه يف الوقْت الراهِن - 4

 اک دعم وتازن وج یف

ت
 

 .راکوٹ ےہ وشنوامن ںیم ااحلل اس یک اسخ

 زریع(، h agricultural and pastoralWeak agricultural activities, bot) :يوِ عَ راعي والرَّها الزِّيْقَّ شِحية بِاِلَّطة الفَف األنشِ عْضُ - 5

  .ںرسرگایم زمکور زریع اور اجونروں یک

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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َةي َنَ عدَ مَ َةَ وَ رَ ث َ َ-1.4
وات رَم الثَّساهِ وغريها وتُ  6فاتوسْبس وفُحاس وجِونُ ديدٍن حَة مِدنيَّعْ ها املَوتِ ع ثرْنوُّ تَانيا بِ يتَورِمُ  تازُمْتَ

عن  فيها سواء   موِّجلة النُّ عَ عِفْالبالد ودَ ين ويف تطويرِ املال الوطَ سِرأْ كوينِ يف تَ الة  عَّفَ ة  سامهَمُ بيعية اهلائلةُ الطَّ

ماد عليها تِالعْأو لِ يلشغِالة والتَّ مَّجال العُا يف مَ صوص مة خُل االجتماعية القائِشاكِاملَ لِّ ام يف حَاإلسهَ طريقِ

 .الدُ تاج إليها البِحْبة اليت تَعْات الصَّلَمْول على العُصُللحُ در صْمَكَ

 ص وم الالَ-2
(Somalia) 

 

 عواملوقَ َمَ االسَ َ-2.1
 :ةاليومَ بالصُّ) ومالورية الصُّهُمْجُ ا باسمف رمسيًّعرَوتُ ،Soomaaliya) ة: وماليَّبالصُّ)  الومَالصُّ

:( Jamhuuriyadda Soomaaliya ُةيَّراطِ وقَمُيْال الدَّومَة الصُّوريَّهُ مْجُ باسمِ لُ بْما قَيْ ف فِ رَعْوكانت ت. 

، رن اإلفريقيالقَ قةنطِومال يف مَالصُّ رق أفريقيا. تقعُيف شَ رن اإلفريقيالقَ قةنطِع يف مَقَتَ دولة هي

من  نديحيط اهلِ واملُ مالمن الشُّ دنعَ وخليجُ  ربي،نوب الغَمن اجلُ ينياوكِ ،يبوتيجِ ربيمال الغَها من الشُّوحيدُّ

 رب. الغَمن  وأثيوبيا رقالشَّ

                                                           

اس  (،m and phosphateIts mineral wealth of iron, copper, gypsu) :ثرْوتِها املَْعدنيَّة ِمن َحديٍد ونُحاس وِجبس وُفوسْفات - 6

اےبن ، مسپج اور افٹیفس دعمین یک

ت

 ولےہ ، ت

ت

  .ےہ یک دول

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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التنوع ها بِسُيْ سم تضارِتَّتَ، وَ اأفريقيَّ ةِ ارَّي قَفِ ةٍ يَّرِحْبَ دٍ وْدُحُ لَوَ ك أطْملِوتَ

 الْمَوْسِمِيَّةِياح الرِّ ضِعْ ع بَة مَنَدار السَّ لى مَعَ ارٌّحَ حراويٌّناخها صَمُ . وعاترتفَواملُ ولهُوالسُّ  ابضَاهلِ بني

 .7واألمطار غري املنتظمة

َالتجارةَالقدميةَ-2.2
 انَكَ يْثُ حَعَالَمِ الْقَدِيْمِ، الْ  لِوَدُ يْنَاملية بَالعَ جارةالتِّ اكزِرَمَ أهمِّ دَ حَا أَدمي  قَ ومالُالصُّ تِانَكَ

انت واليت كَ ،وابلالتَّ و ربات املَونَ ( ةكَّستَاملُ) باناللَّالَْموْرِدَيِْن الْاَسَاسِيَيَْن لِكُل  مَِّن  يُّوْنَالِمَوْالصُّ جاروالتُّ  ارةحَّالبَ

مِيْع ا جَ هِمْبِ تَبََطتْ ارْ يْنَ ذِ ، الَّينيلِوالبابُ  نيونيِّايسُواملَ قينيينِوالفِ ماءدَصريني القُللمِ سبةالنِّجات بِتَنْ م املُن أقيَرب مِتَعْتُ

  .ةيَّارِجَالتِّ اتِ اقَلَالعَ  مَعَهُمْ نَوْيُّلِامَ وْالصُّ امَأقَ وَ يَّةُ،الِمَ وْالصُّ يَّةُارِجَالتِّ الْقَوَافِلُ
م الَ اجلامعاتَ -2.3 َيفَالص و 

الشمال الغرب، ويوجد هبا  الصومال دولة تقع يف القرن اإلفريقي حتدها إثيوبيا من الغرب وجيبوتي من

 عدد كبري من اجلامعات، وإليكم اجلامعات يف دولة الصومال.

Kismayoَجامعةَ
الند يف تقع اجلامعة يف مدينة كيسمايو اجلنوبية يف جبا 2005تأسست جامعة كيسمايو يف أغسطس 

مت إنشاء جامعة ، وكم جنوب مقديشو على طول طريق كيسمايو مقديشو 500مجهورية الصومال وعلى بعد 

                                                           

 Its climate is hot and desert throughout) :ر غري املنتظمةالْمَوْسِِميَّةِ واألمطامُناخها صَحراويٌّ حَارٌّ عَلى َمدار السََّنة مَع بَعْضِ الرِّياح  - 7

the year with some seasonal winds and irregular rains. ،)ر مظنموہاؤں اور  ومیمس
ي

 

ب و وہا اسل رھب رگم اور آ ت اروشں ےک اسھت اس یک غ

 ےہ۔ رحصا ریتہ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B6%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1_(%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1_(%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
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( من قبل جمموعة من املعلمني السابقني واحملاضرين اجلامعيني الذين بقوا يف البالد على الرغم من KUكيسمايو )

 ميية.الصراع األهلي يف الصومال حيث اهنارت مجيع املؤسسات األكاد

َجامعةَبنادير
وهي مؤسسة تعليمية خاصة غري رحبية تقع يف املناطق  2002تأسست جامعة بنادير يف عام 

جامعة جاماكادا ،وهلا فروع يف املواقع التالية: أفجوي وكيسمايو وجوهر، واحلضرية ملدينة مقديشو الكبرية

التعليم والثقافة والتعليم العايل يف الصومال ( املعتمدة رمسي ا و / أو معرتف هبا من قِبل وزير BUبانادير )

(BU 1000طالب إىل  1000( هي مؤسسة صغرية جد ا )ترتاوح نسبة االلتحاق هبا من )طالب ،

تقدم جامكادا بنادير دورات دراسية وبرامج تؤدي ، ومؤسسة تعليمية خمتلطة تابعة للدين اإلسالمي رمسي او

ا رمسيا  مثل درجة البكالوريوس وشهادات املاجستري وشهادات إىل احلصول على درجات علمية معرتف هب

عام ا سياسة  17تتبع مؤسسة التعليم العايل هذه اليت يبلغ عمرها ، والدكتوراه يف العديد من جماالت الدراسة

ل بني يرتاوح معدل القبو، وقبول انتقائية تستند إىل امتحانات القبول والسجل األكادميي السابق للطلبة ودرجاهتم

املتقدمون الدوليون ، و٪ مما جيعل مؤسسة التعليم العايل الصومالية هذه مؤسسة انتقائية متوسطة60و  50

 مؤهلون للتقدم بطلب التسجيل.
َجامعةَبونتالند

تعود ، وبونتالند جامعة يف غاروي العاصمة اإلدارية ملنطقة بونتالند الشمالية الشرقية يف الصومال

تقدم دورات يف احملاسبة  Garoweلإلدارة وهي مدرسة نسائية يف  Garoweجذورها إىل مدرسة 

 60بعد سنة من العملية اليت شهدت ختريج ، وومهارات الكمبيوتر واللغة اإلجنليزية لألعمال وإدارة األعمال

 2004 يف عام، وامرأة مت توسيع املدرسة لتشمل هيكل ا مدته سنتان وُأعيدت تسميته إىل كلية جمتمع بونتالند



167 
 

، لتشمل برامج مدهتا أربع سنوات PCCنريوبي مت توسيع  USIUبالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي و 

 (.PSUمتت إعادة تسميته إىل جامعة والية بونتالند )و
َجامعةَجامكاداَبالزما

مدينة كمؤسسة تعليمية خاصة غري رحبية تقع يف ضواحي  2005تأسست جامكادا بالزما يف عام 

، يوجد هلا فروع يف املواقع التالية: ماركا، جوهر، بالدوين، بيادوا، دومسارب، كيسمايو، ومقديشو الكبرية

( معتمدة ومعرتف هبا رمسي ا من قِبل وزير التعليم والثقافة والتعليم العايل يف PUجامعة جاماكادا بالزما )و

طالب ا( وهي مؤسسة تعليمية خمتلطة تابعة للدين  6999و  6000)يرتاوح عدد الطالب فيها بني ، والصومال

عام ا سياسة قبول انتقائية تستند إىل  14تتبع مؤسسة التعليم العايل هذه اليت يبلغ عمرها ، واإلسالمي رمسي ا

٪ مما جيعل مؤسسة التعليم 70إىل  60يرتاوح معدل القبول من ، والسجل األكادميي السابق للطلبة ودرجاهتم

 الصومالية هذه مؤسسة انتقائية إىل حد ما.العايل 
َجامعةَجامعكاداَمقديشو

جامعكادا مقديشوهي مؤسسة تعليمية خاصة غري رحبية تقع يف املناطق  1997تأسست يف عام 

 طالب ا. 4999-4000عبارة عن مؤسسة صغرية يرتواح عدد الطالب ، واحلضرية ملدينة مقديشو الكبرية

 
 
 
 

  



168 
 

يب ويتَ-3  ج 
(Djibouti) 

َعمَواملوقَ االسَ َ-3.1
ل وَعة الدُّجامِ يف ضو  وهي عُ، رن األفريقيالقَ نطقةيف مَ  دولة  Jabuuti ) ة: وماليّبالصُّ) جيبوتي

 . العربية

رب من الغَ وإثيوبيا من الشمال إرتريا ها، وحتدُّبدَنْاملَ ق بابِ يْضِملَ ربيئ الغَاطِ على الشَّ تقعُو 

ل قابِوعلى اجلانب املُ. وخليج عدن مرالبحر األحْ شرقا على لُّطِرقي فيما تُنوب الشَّمن اجلُ ومالوالصُّ نوبواجلُ

 .وتييبُكيلومرتا عن جِ 20 ها حنوَ د سواحلُعُبْاليت تَ  مناليَ ه اجلزيرة العربيةبْشِ يف البحر األمحر رهلا عبْ

اهنا بنحو كَّسُ ددُعر قدَّيما يُط، فِع فقَكيلومرت مربَّ 23,000بنحو  ساحة جيبوتير مَقدَّتُ

 . نسمة  864,000

بنحو  8رقْالعاملي للفَ طِّا حتت اخلَلد تقريب ان البَكَّسُ حو مخسِيش نَعِويَ . يبوتيدينة جِ مَ هاوعاصمتُ

 .ى بالد الصومال الفرنسيسمَّتُ  وكانتْ .اميًّيوْ  والردُ 1.25
َاالقتصادَ-3.2

ر وفِّلة تُ . فاألراضي القاحِ 9ضخفِنْ ذو العائد املُ حلْاملِ  الفبِ  قليلة د طبيعية وارِ متلك جيبوتي مَتَ

                                                           

s population lives below ’country Almost one fifth of the) :لد تقريب ا حتت اخلَطِّ العاملي للفَقْرِعيش نَحو مخِس سُكَّان البَيَ - 8

the global poverty line. ،)یک اعیمل ابیرقتآت ادی اک ت اوچناں ہصح  کلم یک 

ت

 
ا رسب زدنیگ ےس ےچین ریکل رغب

ت

 ےہ۔ رکت

tural resources other than lowDjibouti has few na-) :املِلْح ذو العائد امُلنْخفِضتَمتلك جيبوتي َموارِد طبيعية قليلة  باِلف  - 9

yield salt ،)ںیہمک واسلئ  واےل کمن ےک العوہ دقریت اوارےک ت اس مک دیپ وبجیت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
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 نُ واحل. تكمُبالة السَّشف قَ كتَ مُ فطنِ وجد، وال يُنيةدَعْوة املَرْالثَّ ليل من، وهناك الق10َيلةئِضَ راعيةالزِّ ةرصَفُ

بة درَّليست مُ الةمَّالعُ إال أن -رائهم اإلقليمية ظُمن نُ ايم علِ ر تَ غم من أنه أكثَعلى الرُّ -عب لة يف أن الشَّ شكِاملُ

ب ذْجَلبات لِ تطِّاملُ  حتيةية التَّ نْالبِ رفِّوَال تُ .11ليةوَمال الدُّاألعْ هارات يف إدارةوفري املَفي لتَ كْمبا يَ اد جيِّ ادريب تَ

 . 12ليةوَجارية الدُّاألعمال التِّ

عة من قة واسِنطِيف مَ  يٌّوِيَحَ  يناءمِ هايْدَفلَ .13رتاتيجياالسْ عهاوقِن يف مَيبوتي تكمُجِ ئيسية لِزة الرَّيْاملِ

عن  إثيوبيا جيبوتي من استفادتْ وإريرتيا إثيوبيا نيراع بَدء الصِّنذ بَ. وم14ُالدلية البِ احِاألراضي غري السَّ

، نيوماليِّالصُّ انكَّمن السُّ اكبري  ادد ي عَأوِوتَ ومالللصُّ ةها جارَّئ اإلريرتية. وباعتبارِ انِوَيل للمَ دِ بَ وفريٍريق تَطَ

 م.2000 عامِ عِ يْبِيف رَ المثات السَّ ادَحَمُ ها استضافةُ ، وأبرزُومايلزاع الصُّبالنِّ اجيبوتي اهتمام   رتْظهَفأْ

  

                                                           

 ےک ےئل  رجنب زنیم (، riculturalagArid lands offer little opportunity for) :األراضي القاحِلة ُتوفِّر فُرصَة الزِّراعية ضَئِيلة - 10

ت

زراع

 . ےہ رکیت تہب مک وماعق شیپ

 Labor is not well trained enough to) :لدَُّوليةاالعُمَّالة ليست ُمدرَّبة تَدريبا  جيِّد ا مبا يَكْفي لتَوفري املَهارات يف إدارة األعْمال  - 11

provide skills in international business management ،)رامہ رکےن ااظتنم ںیم یاکروت ار االوقایم نیب

 

رتیب اینت یک  ےک ےئل ربیلاہمرت ف

ت

 ب

 . ےہ ںیہن

nfrastructure does not provide the requirements The i) :ال ُتوَفِّر الِبْنية التَّحتية املُتطِّلبات لِجَْذب األعمال التِّجارية الدَُّولية - 12

to attract international businesses.،) رامہ ںیہن تتياوررض  ولطمہباکروت ار وک رابغ رکےن ےک ےئل االوقایم ارفنارٹسرچک نیب

 

ا ےہ۔ ف

ت

 رکت

اک  وبجیت، (ts strategic locationDjibouti's main advantage lies in i): املِيزة الرَّئيسية لِِجيبوتي تكمُن يف َموقِعها االسْرتاتيجي - 13

رو

 
ت

را افدئہ اس ےک ب

 

رس  ےس ب    .ےہ لحم ووقع ںیم ایتبي

ital port in a wide area of the country's It has a v) :لَدَيْها مِيناء َحيَِويٌّ يف مَنطِقة واِسعة من األراضي غري السَّاحِلية الِبالد - 14

landlocked lands. ،)ےس لصتم وعیس رسزنیم کلم یک  
ي
کا اس یک العےق ںیماسلح  امہ دنبراگہ ےہ۔ یي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
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 ج ز ر َال ق م رَ-4
(Comoros) 

 االسمَواملوقعَ-4.1
من  شتقٌّزر القمر مُاسم جُ ،15رزْنة من جُكوَّمُ هي دولة ، االّتحاد القُمُري :مي اأو رسْ زر القُمُرجُ

ة هاية الشماليَّرقي إلفريقيا على النِّل الشَّاحِة من السَّبَرَقْعلى مَ نديحيط اهلِ املُ ع يفتقَو ."رمَقَ" ربيةلمة العَالكَ

القمر زر ى جُل إلَ وَب الدُّوأقرَ. وزمبيقمُ  قمال شرْوشُ قرشَغْ دَمُ يْ ني مشالَبيق بَ وزمْناة مُقَلِ

 .والسيشيل ومدغشقر انزانياوتَ وزمبيقمَ هي

 ولةٍ دَ  أصغرِ ثَ ثالِ  دُّ عَذا تُ لِ ،ع(ميل مربَّ 863ع )أي ربَّرت مُكيلو مِ 1.862زر القمر جُ ساحةُ مَ  غُ تبلُ

ولة غر دَس أصْادِسَ  دُّعَذلك تُ وبِ ،ة نسمَ 798,000بــ ها انِكَّد سُدَر عَدَّقَاحة، ويُسَإفريقية من حيث املَ 

ما انية، كَكَّافة السُّثَ ن حيث الكَة مِل اإلفريقيَّوَلى الدُّن أهنا من أعْغم مِان على الرُّكَّدد السُّعَ يثُ ن حَة مِإفريقيَّ

 . بيةرَول العَعة الدُّجامِ وبية يفنُجُ  ولةٍى دَ صَأقْ أهنا

 مكَ احلَ َ-4.2
 جازجييانَ :يوهِ ركانيالبُ رمُزر القُيل جُبِ أرخْ ر يفزُة جُمي ا من أربعَولة رسْن الدَّتتكوَّ

 .ساحة غر مَ ر األصْزُديد من اجلُافة إىل العَباإلضَ ورياهُمَ زيرةوجَ زوانيأنْ وجزيرة وايلمَ  جزيرةو

زيرة طلق ا جَم مُ كُحْتَ  الل( ملْقْتِنذ االسْها مُري )أو أسالفَمُكومة االحتاد القُحُ  ن ذلك، فإنَّغم مِوعلى الرُّ

وت كانت ايُع ذلك إىل أن مَ رجِها. ويَمُكُحْتَ  وال زالتْ حارر البِبْية عَسِنْرَمرة فَعْستَ مُ  نسارَرها فَبِعتَوت اليت تَ مايُ

و يتُالفِ قَّفرنسا حَ دمتْ سا، واستخْرنْقالل عن فَاالستِ ضدَّ تتْوَّ حيدة يف األرخبيل اليت صَزيرة الوَ هي اجلَ

                                                           

ر ،(A country made up of islands): دولة  مُكوَّنة من جُزْر - 15
 

 
رج کےس انب ا وںبي   .کلم یي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%BA%D8%B4%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%BA%D8%B4%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%BA%D8%B4%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B4%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B4%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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زر القمر على جُ د سيادةَكِّؤَدة اليت تُتحِم املُ مَمة األُ نظَّع ملُن التابِس األمْجلِات مَارَرَها على قَاعرتاضَ دتْوأبْ

س عام شرين من مارْع والعِ يف التاسِ مَّ الذي تَ ل االستفتاءُوبِقُ دْ لق ا، وقَطْ زر القمر مُإىل جُ كمُ د احلُعُومل يَ .زيرةاجلَ

 .اء غامرفَتِباحْ 2011ي يف عام سِنْرَن الفَطَمن الوَ اجزء  ح اجلزيرةُبِصْل أن تُوْ حَ م2009

 ات. ضارَيد من احلَدِ ى العَقَتَلْن مُ ة مِمَّاألُ  تِ فَألَّيث تَارخيي، حَقايف والتَّع الثَّالتنوُّ يل بِ ز األرخبِ ميَّتَويَ

َغاتاللَ  -4.3
لالحتاد  ليها، فإنَّس عَ نافِتَاملُ مايوت زيرةحيدة يف جَالوَمسية غة الرَّية هي اللُّسِنْرَغة الفَاللُّ  غم من أنَّلى الرُّوعَ

  .ةيَّسِنْرَوالفَ ربيةغة العَواللُّ (شيقُمُر) ريةمَغة القَاللُّ يوهِ  مسيةٍ رَ غاتٍلُ ري ثالثَمُالقُ
يحَواْل الصةََ-5 َالت وض 

تَدُورُ امَلعْلُومات يف هذه الوَحدة، وهَِي الوَحْدَُة الثَّاِمنَةِ حول ُموريتانيا والصُّومال وَجيُبوتي وجُزْر القُمُر، 

 كالتايل:  

يط حِ املُ ئلى شاطِ وعَ اأفريقيَّ برْمال غَيف شُ ، تقعُ يةيتانِورِاملُ ة الميَّورية اإلسْمهُاجلُ أو وريتانيامُ -1

، برَالعَ:  يقات هِبَم إىل طَ نقسِديم يَ وريتاني القَمع املُجتَان املُ كَ دْ وقَ، يسِلَ طْاألَ

وريتانيا ي مُفِ وظلَّ، رىخْه عن األُ بِ تازُمْتَ  ر وْبقة كان هلا دَطَ لُّوكُ ،اكآزنَ ،نيمِ لِّعَاملُ ،طنياِرَّاحلَ ،واياالزَّ

دأ بَ، هغتُله لُ ل ، كُوفولُالوُ، ووالرالبُ ، ويكِ نْونَالسُّ  يهِ وعاتٍ مُجْمَ  ثالثِون إىل مُ قسِنْيَ ان أفارقة كَّسُ

التى  غمْالصَّ ديرصْجارية لتَات التِّ اإلتفاقيَّعد ر بَشَاسع عَرن التَّف القَصَتَنْ ديث من مُوريتاني احلَالتاريخ املُ

إىل  تحدةم املُ األمَ لبَن قِ د مِمَتَعْ صادي املُصنيف االقتِب التَسَحَ وريتانيا بِمُ يمِتَنْتَ، يونسِنْرَالفَ هامَأبرَ

ع نوُّتَ انيا بِيتَورِمُ  تازُمْتَ ."ثالِم الثَّالَف بـ"العَعرَا يُ ية إىل مَ نتمِواملُ  موِّريق النُّائرة يف طَ دان السَّلْجموعة البُ مَ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF_%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF_%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 ة سامهَمُ  بيعية اهلائلةُوات الطَّرَم الثَّساهِفات وغريها وتُوسْبس وفُحاس وجِ ونُ ديدٍ ن حَة مِدنيَّعْها املَوتِثرْ

 . فيها موِّجلة النُّعَ عِفْالبالد ودَ تطويرِ ين ويف املال الوطَ  سِرأْ كوينِ يف تَ الة عَّفَ

. ةيَّراطِوقَمُيْال الدَّومَة الصُّوريَّهُمْجُ باسمِ لُ بْما قَيْف فِرَعْوكانت تُ  ،ومالورية الصُّهُمْجُأو   الومَالصُّ -2

، اأفريقيَّ ةِارَّ ي قَفِ ةٍ يَّرِحْبَ دٍ وْدُ حُ لَوَ ك أطْملِ رق أفريقيا. وتَيف شَ رن اإلفريقيالقَ قةنطِع يف مَقَتَ دولة هي

دار لى مَعَ ارٌّحَ حراويٌّناخها صَمُ. وعاترتفَواملُ ولهُوالسُّ ابضَاهلِ التنوع بنيها بِ سُيْ سم تضارِتَّتَوَ

 َعالَمِ الْقَدِيْمِ. الْ لِوَ دُ يْنَ بَاملية العَ جارةالتِّ اكزِرَمَ أهمِّ  دَحَا أَ دمي قَ ومالُ الصُّ تِ انَكَ، ةنَالسَّ

ئ اطِعلى الشَّ تقعُو .ل العربيةوَعة الدُّجامِ  يف ضو  وهي عُ، رن األفريقيالقَ نطقةيف مَ دولة : جيبوتي -3

ض. خفِنْ ذو العائد املُ  حلْاملِ الفبِ د طبيعية قليلة وارِمتلك جيبوتي مَتَ، بدَنْاملَ  ق بابِيْضِملَ ربيالغَ

، وال نيةدَعْوة املَرْالثَّ ليل منيلة، وهناك القَئِضَ راعيةالزِّ ةرصَر فُ وفِّلة تُفاألراضي القاحِ

 .رتاتيجياالسْ عهاوقِ ن يف مَيبوتي تكمُ جِئيسية لِيزة الرَّاملِ . واحلبالة السَّشف قَكتَمُ فطنِ وجديُ

 . الدلية البِاحِعة من األراضي غري السَّ قة واسِنطِيف مَ  يٌّوِيَحَ  يناءمِ هايْدَفلَ

لمة من الكَ شتقٌّ زر القمر مُاسم جُ ،رزْنة من جُكوَّمُ هي دولة ، االّتحاد القُمُريأو  زر القُمُرجُ -4

زر جُ ساحةُمَ غُتبلُ .رقي إلفريقيال الشَّاحِ ة من السَّبَرَقْعلى مَ نديحيط اهلِاملُ ع يفتقَو ."رمَقَ" ربيةالعَ

إفريقية من حيث  ولةٍدَ أصغرِ ثَثالِ  دُّعَ ذا تُ لِ ،ع(ميل مربَّ 863ع )أي ربَّرت مُكيلو مِ 1.862القمر 

ر زُ ة جُمي ا من أربعَولة رسْن الدَّتتكوَّ ، ة نسمَ 798,000بــ ها انِكَّ د سُدَ ر عَدَّقَساحة، ويُاملَ

ا وجَزِيْرَة مَوايل وجزيرة أنزواني وجزيرة جازجيينَ :يوهِ ركانيالبُ رمُزر القُيل جُبِ أرخْ يف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B6%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
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 مسيةٍرَ  غاتٍلُ ري ثالثَ مُلالحتاد القُ فإنَّ. ساحة غر مَ ر األصْزُديد من اجلُافة إىل العَباإلضَ ورياهُمَ

 . ةيَّسِنْرَوالفَ ربيةغة العَواللُّ (شيقُمُر) ريةمَغة القَاللُّ يوهِ

َدريباتشةَوالتَ ناقَ مَ الَ َ-6
 مَا هَُو االسْمُ الْرَّسْمِيُّ لِمُْورِيْتَانِيَا وَمَوْقُِعهَا؟.  -1

 اُذْكُرِ التَّارِيَْخ وَالْاِقْتِصَادَ وَالثَّرْوَةَ الْمَعْدَنِيَّةَ لِمُوْرِْيتَانِيَا.   -2

 مَا هَُو االِسْمُ الْرَّسْمِيُّ لِلْصُّوْمَاِل وَمَوِْقعُهَا وَِتجَارَتُهَا؟. -3

 أَهَمَّ الْجَامَِعاتِ فِي دَوْلَةِ الصُّوْمَاِل. اذْكُرِ  -4

 مَا هَُو االسْمُ الْرَّسْمِيُّ لِجِْيبُوْتِْي وََموْقِعُهَا وَاقْتِصَادَُها؟.   -5

 مَا هَُو االِسْمُ الْرَّسْمِيُّ لِجُزْرُ الْقُمُر وَمَوْقِعُهَا؟.  -6

 ؟. رِجُزْرُ الْقُمُمَاذَا َتعْرِفُ َعنِ الْحُكِْم واللُّغَاتِ فِْي  -7
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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َاملصادرَواملراجعَ-7
تاريخ البالد العربية احلديث واملعاصر )للصَّفِّ السادس األدبي(: د. جعفر عباس محيدي واآلخرون،  -1

 م، مجهورية العراق، وزارة الرتبية، املديرية العامة للمناهج. 2017الطبعة الثالثة، 

املتوسط(: تنقيح جلنة يف وزارة الرتبية، الطبعة اخلامسة والثالثون جغرافية الوطن العربي )للصف الثاني  -2

 م، مجهورية العراق، وزارة الرتبية، املديرية العامة للمناهج.2017، املنقَّحة

(، ترمجة حممد عبد اهلل الشفقي، Erskine B. Chieldersحول العامل العربي: أرسكني تشيلدرز ) -3

 . 2398ص.ب  -شارع منصور 30 الدار القومية للطباعة والنشر،

تاريخ العامل العربي يف تصنيف مكتبة الكوجنرس )ترمجة عربية معدَّلة مع دراسة نقدية وكشاف(: تعريب  -4

وتعديل: يونس أمحد إمساعيل الشوابكة، إشراف: إبراهيم حممد الطنيجي، جامعة اإلمارات، العني، الطبعة 

 املتحدة. م، دولة اإلمارات العربية 2002األوىل، 
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َعةَاسَ دةَالتَ حَ الوَ 
(Unit th9) 

 

َ(ظ م اُتَال ع ر ب ي ةَُال ُمنَ )
(Arab Organizations)َ

َربيةَعةَالعَ امَ الَ 
(Arab League ) 

 

 يةب َرَ يجَالعَ لَ لَالَ وَ دَُنَلَ عاوَُلسَالتَ م َ 

Cooperation Council for the Arab States of the Gulf)) 

 َ َريبَبَالعَ غرَ مَ ادَالَ اتّ 
(The Arab Maghreb Union) 

 

 طفَ لنَّ رةَلَ صدَّ مَُربيةَالَ ولَالعَ مةَالدَ نظَ مَُ 
The Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC))) 

 

 حممد اقبال .: د مجع و ترتیب

 شرفأنعیم حممد  .املراجع: د
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تَ  ت  و َي  ر ُسَال ُمح  َف  ه 
ع اُتََالت س ل ُسل ُضو   الص ف ح ةََُال م و 

 160َالت  ع اُرفََُ

د افََُ  161َاْل  ه 

 162َام عةَالع رب يةَُالَ َ -1

 162َالتَّعِريف باجلَاِمعة -1.1َ

 162َ املقرُّ واملساحة -1.2َ

 162َأهداف اجلامعة -1.3َ

 164َاختصاصات اجلامعة -1.4َ

 166َِميثاق اجلامعة العربية -1.5َ

 167َالعضوية -1.6َ

 170َإدارة اجلامِعة العربية -1.7َ

 173َاالقتصاد -1.8َ

 174 ربيةالعَ َي جَ لَ لَالَ وَ دَُنَلَ عاوَُالتَ َسَُلَ م َ َ -2

 174 سلِمَجْ الْبِ يْف  رِ عْالتَّ -2.1َ

 175 لساجملْ رُّقَمَ -2.2َ

 175  اجمللس إنشاء   -2.3َ

 176 دافاألهْ -2.4َ
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 176 ل األعضاءوَالدُّ -2.5َ

3-   َ  176َريبالعَ َال م غ ر بَ ادَاتّ 

 178 حادالتِّايف بِعرِالتَّ -3.1 

 178 حادرة االتِّ كْفِ -3.2 

 179 بيرَب العَرِغْحاد املَاء اتِّإنشَ -3.3 

 179 حاداالتِّ داف أهْ -3.4 

 179 ربيرب العَغْاد املَحَاتِّ  زة هِأجْ -3.5 

 181 حادات االتِّ سَؤسَّم  -3.6 

 185َطفَ لنَّ ةَلَ رَ صدَّ مَُربيةَالَ لَالعَ وَ مةَالدَ نظَ مَُ  -4

 185 مة نظَّاملُيف بِ عرِالتَّ - 4.1 

 185 مةنظَّإنشاء املُكرة فِ -4.2 

 186 مةنظَّاملُ أهداف  -4.3 

 187 ضاءل األعْوَالدُّ -4.4 

 188 كوبِ ع أُمة مَنظَّة املُ القَعَ  -4.5 

الص ةَُ  -5 ي حَوال   189 الت  و ض 

ر ي  ب ات  -6  191  ال ُمن اق ش ُةَو الت د 

عَُ  -7  192 ال م ص اد ُرَو ال م ر اج 
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ع اُرفَُالت َ   
  حَْسبَما يَِليْ:  ات العربيةسَنَتَحَدَّث  فِْي هَذِِه الْوَحْدَِة َعنِ الْم نَظَّمَ

إلدارة واة ضويَّلع وا يثاقُاملِ، واصات صَواالختِ داف واألهْ ساحةُواملَ قرُّواملَ عريف التَّ -1

   ربية. عة العَامِللجَ واالقتصاد 

يج لِل الَ وَن لد عاو التَّ لسِ جْ مَلِضاء ل األعْوَوالدُّ داف األهْ و، اء واإلنشَ رُّ قَواملَ عريف  التَّ -2

 . بيةرَالعَ

لِِاتِّحَاِد الْمَغْرِبِ  وَالْم ؤَسَّسَات  وَالْأَجْهِزَة   وَالْأَهْدَاف   ،والْإِنْشَاء وَالْفِكْرَة   التَّعْرِيْف   -3

 الْعَرَبِيِّ.  

لِم َنظَّمَةِ الدُّوَلِ الْعَرَبِيَّةِ الْم صَدِّرَةِ  الَْأعْضَاء  التَّعْرِيْف  وَفِكْرَة  اإلِنْشَاءِ واألَهَْداف  وَالدُّوَلُ  -4

 الْمََنظَّمَةِ مَعْ أُوِْبكْ.  لِلنِّفْطِ، وََعلَاقَةُ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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د افَُاْلَ  ََه 

 لطَّالِِب أَنْ: ي مكِن  لِبَعْدَ دِرَاسَةِ هَذِهِ الَْوحْدَةِ وَاِسِْتْيعَابِهَا 

 ربية. عة العَامِ اصات للجَصَداف واالختِواألهْ ساحةَواملَ قرَّعريف واملَيَعْرِفَ التَّ -1

 عة.ها يف اجلامِروطَها وش ها وطريقتَة وتقسيمَضويَّالع ويثاق يَعْرِفَ املِ  -2

 عة.  واالقتصاد للجامِ  يَعْرِفَ اإلدارة -3

 بية.رَيج العَلِل الَ وَن لد عاو  التَّ لسِ جْاء ملَ يس واإلنشَأسِرة التَّ كْوفِ رَّقَعريف واملَيَعْلََم التَّ -4

 س. لِجْضاء للمَل األعْوَ والدُّ دافَيَعْلََم األهْ -5

 التَّعِْريَْف وَالْفِكْرَةَ والْإِنَْشاءَ لِاِتِّحَادِ الْمَغْرِبِ الْعَرَبِيِّ.  يَّعْرِفَ  -6

 وَالْأَجْهِزَِة وَالْم ؤَسَّسَاتِ لِلِْاتِّحَاِد؟. الْأَهْدَافَ يَعْلََم  -7

 الْم صَدِّرَةِ لِلنِّفْطِ. التَّعْرِيَْف وَفِكْرََة اإلِنَْشاءِ واأَلهْدَافَ لِم َنظَّمَةِ الدُّوَِل الْعَرَبِيَّةِيَْعلَمَ  -8

 َنظَّمَةِ مَْع أُوِْبكْ. الْم  الْأَعْضَاءِ لِْلم نَظَّمَةِ وََعلَاقَةَ الدُّوَلَ  عْرِفَيَ  -11

 

 

َ
َ
َ
َ
َ
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 ام عةَالع ر بيةالَ َ-1
(Arab League) 

َعةامَ لَ فَبَ عريَ التَ َ-1.1
ها على يثاقُمِ صُّ ن يَ  .1وأفريقيا آسيا يفِ  ربيةًعَ لًاوَد  مُّضُتَ إقليمية مةٌنظَّ م  هي جَامِعةُ الدُّول العَربية

القات االت، العَ صَجارية، االتِّ التِّ القات  نها العَمْضِ نْ ، وم2ِيةادِون االقتصَؤ ضاء يف الشُّل األعْوَ ني الدُّبَ سيقِ نْالتَّ

 ة. حَّالقات االجتماعية والصِّفر والعَ السَّ ونات ذُ ق وأَ ثائِيات ووَسِ نْقافية، اجلِالثَّ

َساحةمَ والَ َرَ املقَ َ-1.2
م.( 1990م إىل 1979)تونس من  مصر ، عاصمةِالقاهرة ع يفقر الدائم جلامعة الدول العربية يقَاملَ

إىل  م2007صاءات شري إحْوتُ  ،²كم 13،953،041مة نظَّاألعضاء يف املُ ساحة الدول ي ملَ لِّ موع الكُجْاملَو

 اه الثاني عامليًّساحتَمَ  جعلُيَ  ن العربيالوطَ ساحةجموع مَ يث أن مَحَ  فيها، نسمةً 339,510,535جود و 

  .3يوبِّور حاد األُالتِّوا دنْاهلِ ،نيالصِّ عدبَ ايًّمِلَع عاابِهو الرَّ اهناكَّس  جموعومَ وسيار  بعد
َدافَالامعةأهَ  -1.3

 : 1945 اجلامعة يف عام كانت أهداف و

 .ضائهاصادية واالجتماعية ألعْ ج الثقافية واالقترامِج السياسية والبَرامِ التعزيز والتنسيق يف البَ -1

                                                           

 and Regional organization that includes Arab countries in Asia) :وأفريقيا آسيا يفِ ربيةً عَ لًاوَد  مُّضُتَ إقليمية مةٌ نظَّم  - 1

Africa،) ر ءایشیا سج ںیم میظنت العاقیئ

 

الم ںیہ ہقیاور اف

 

  .ےک رعب اممکل ش

 اعمیش (،in economic affairs Coordination between member states) :التَّْنسيِق بَني الدُّوَل األعْضاء يف الشُّؤ ون االقتصَادِية - 2

  ی.راہطب اکر رنک اممکل ےک امنیب اومر ںیم

ation is the fourth largest worldwide Its total popul) :مَجموع سكاهنا هو الرابع عامليًّا َبعد الصِّني، اهِلند واالتِّحاد األوروبي - 3

after China, India and the European Union ،)ےہوچےھت ربمن رپ رھب ںیم داین یآب اد ومجمیع ےک دعب اس یک نینوی رویپوی، دنہواتسن اور  نیچ .  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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 .وأطرافٍ ثالثةوهلا ني د هلا، أو النزاعات بوَشأ بني د نْ زاعات اليت تَالنِّ لِّ التوسط يف حَ -2

مٌة لزِم م 1950أبريل  13يف  شرتك والتعاون االقتصاديالدفاع املُ  على اتفاقِ عتْ قَّالدول اليت وَ -3

 .فاع العسكريعلى تنسيق تدابري الدِّ

جتمعات رأة يف املُ ر املَوْهوض بدَ، والن4ُّناهج الدراسيةياغة املَ ا يف صِورا هامًّاجلامعةُ العربيةُ دَ  تِ بَعِلَ

ربي، وتعزيز قايف العَراث الثَّفاظ على التُّياضة، واحلِباب والرِّج الشَّشجيع برامِ، وت6َفولةعاية الطُّ، وتعزيز ر5ِالعربية

  .ول االعضاءالت الثقافية بني الدُّالتباد  

نية قَصطلحات التِّ، وترمجةٍ للم 7كريةسخٍ لألعمال الفِليات نَمَ ة، وعَيَّاألمِّ وِحْمَمالتٍ لِحَ إطالقُ مَّفقد تَ

 ل الدول األعضاء. ها داخِالستخدامِ 8ديثةاحلَ

رات، وللتعامل مع القضايا خدِّي املُ عاطِرمية وتَ حة اجلَكافَ اختاذ التدابري الالزمة ملُ ع اجلامعةُشجِّكما تُ

 .9رجَهْ لة يف املَربية العامِ ى العَوَما بني القُالية، وال سيَّمَّالع 
                                                           

 n important role in formulating aThe Arab League played) :لَعِبَتِ اجلامعةُ العربيةُ دَورا هامًّا يف صِياغة املَناهج الدراسية - 4

the curricula،)امہ رکدار ادا ایک ںیم ےنید ےن اصنب لیکشت رعب گیل.  

ریق یک وخانیت رشوں ںیمرعب اعم، (The advancement of women in Arab societies) :النُّهوض بدَوْر املَرأة يف املُجتمعات العربية - 5

 

 . ت

روغ د ھکید نپچب یک، (Promote childhood care) :تعزيز رِعاية الطُّفولة - 6

 

  .انیاھبل وک ف

 aigns and copies of works of thought campLiteracy) :خٍ لألعمال الفِكريةسَتَمَّ إطالقُ حَمالتٍ لِمَحْوِ األمِّيَّة، وَعمَليات نُ - 7

were launched ،)م وقنل اکم یکركفي امہمت اور  یک وخادنیگ
ي

  

 ایگ اک آاغز ایک ت

د (،Translation of modern technical terms) :ترمجةٍ للم صطلحات التِّقَنية احلَديثة - 8 دج  رہمجاالطص یکینکت یي

 

  .احت اک ت

easures M) :، وال سيَّما بني القَُوى العَربية العامِلة يف املَهْجَرملُكافَحة اجلَرمية وَتعاطِي املُخدِّرات، وللتعامل مع القضايا الع مَّاليةالتدابري الالزمة  - 9

to combat crime and drug abuse, and to deal with labor issues, especially among the Arab labor forces in the 

Diaspora ،)رم اور ایشنم
 
ردور تج

 

ارنیکاخےک اعمالمت ےس ےنٹمن ےک ےئل ادقاامت ،  یےک اامعتسل ےس ےنٹمن اور م

 

ردور وقوتں ےک  ونط ںیم ص وطر رپ ب

 

رعب م

  .ندرایم
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َالامعةاتَاختصاصَ َ-1.4
 : ومن اختصاصات اجلامعة

 .فاظ على استقالل الدول األعضاءاحلِ -1

 .االتعاون يف الشئون االقتصادية والثقافية واالجتماعية والصحية، وغريه -2

 .حهاصالِالنظر يف شئون البالد العربية ومَ -3

 .ةستقلَّحترير البالد العربية غري املُ  -4

 .ت االقتصادية واالجتماعيةالقاالة األمن والسالم وتنظيم العَفَكَالتعاون مع اهليئات الدولية لِ -5

 :بادئ اآلتيةعلى املَ صَّانت بروتوكول اإلسكندرية، والذي نَاجلامعة كَ صُّ خُتَ ثيقةٍل وَ وأوَّ

ل مثِّ تُجلس ن هلا مَ كوَّل االنضمام إليها، وي  بَ قْستقلة اليت تَجامعة الدول العربية من الدول العربية املُ  قيام  

 .ساواةم املُدَشرتكة على قِول املُفيه الدُّ

د قْول األعضاء فيما بينها من اتفاقيات وعَه الدُّم رِبْا تُمَ راعاة تنفيذِ جلس اجلامعة هي: م ة مَ همَّم 

فاظ على للتعاون فيما بينها واحلِ اها السياسية حتقيقًطِطَ الت بينها والتنسيق بني خ رية لتوثيق الصِّوْاجتماعات دَ 

 .ئون البالد العربيةيف ش  عامةٍ فةٍصِظر بِنة والنَّكِمْسائل السياسية املُاعتداء بالوَ لِّ يادهتا من كُاستقالهلا وسِ

ني من أعضاء اجلامعة ولتَ الف بني دَع فيها خِ دا األحوال اليت يقَها فيما عَلُ بَقْن يَمَمة لِزْلْجلس م رارات املَقَ

 .ذةمة ونافِلزَجلس م املَ  ن قرارات زاع بينهما. ففي هذه األحوال تكوْالنِّ ضِّفَجلس لِاملَ فان إىل رَجأ الطَّلْ ويَ

سياسة  ول اجلامعة كما ال جيوز إتباع ني من د  ولتَنازعات بني دَ املُ  ضِّة لفَوِّإىل القُ وز االلتجاء  ال جي 

 .ولة من دوهلاياسة جامعة الدول العربية أو أي دَسِ بِ ضرُّخارجية تَ
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عة أو غريها اتفاقات ول اجلامِرى من د ولة أخد مع دَقِعْول األعضاء باجلامعة أن تَمن الدُّ ولةٍ دَ وز لكلِّجي 

 .حهاوْصوص هذه األحكام ور مع نُ ض  ة ال تتعارَخاصَّ

 .ائمة فعلً دودها القامة إىل اجلامعة حب نظَّسيادة واستقالل الدول املُ بِ  االعرتاف 

جامعة الدول العربية، الذي  يثاقُع على أساسها مِضِالرئيسية اليت و  الوثيقةَ وتوكولُل هذا الربولقد مثَّ

ة، وثالث شرين مادَّيباجة، وعِ ن دِمف ميثاق اجلامعة وتألَّ 1945مارس  19فران بالقاهرة يف عْر الزَّصْبقَ أقرَّ

الدول العربية غري املستقلة  بالتعاون مع لحق الثاني خاصٌّلحق األول خاص بفلسطني، واملَالحق خاصة، املَ مَ

ض فوَّ "عبد الرمحن عزام" الوزير املُ بتعيني السيد وبالتايل غري املشرتكة يف جملس اجلامعة، أما الثالث فهو خاصٌّ 

يثاق التوقيع على مِ تَّ  1945مارس  22ني. ويف زارة الارجية املصرية كأول أمني عام للجامعة ملدة عامَبوِ

 يثاق يف وقتٍ تا على املِعَني وقَّاللتَ دا السعودية، واليمنمندوبي الدول العربية عَ بَلِلدول العربية من قِ جامعة ا

 . الحقٍ

االقتصادية، والثقافية،  جاالتة املَعميق التعاون العربي يف كافَّاجلامعة يف تَ أهداف  لتْومتثَّ

ات ة اتفاقيَّد عدَّقْعَ عل تَّة، وبالفِعَوِّ تنجاالت املُذلك من املَنية، وغري واالجتماعية، والبشرية، والسياسية، واألمْ

 :ك، منهاشرتَالتعاون العربي املُ ميق وترسيخِلتعْ

 .جاريل التِّ ة تسهيل التباد  اتفاقيَّ .1

 . 10دةوحَّية املُكِر مْعريفة اجلُالتَّ . 2

 . سة العربية لإلمناء االقتصاديؤسَّإنشاء املُ. 3

                                                           

  .فزمٹسک ریٹ ڈیئافینوی، (Unified Customs Tariff) :التَّعريفة اجلُمْر ِكية املُوحَّدة - 10
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 . حدة االقتصاديةالوَ اتفاقية . 4

 .  شرتكاتفاقية الدفاع العربي املُ. 5

 :م هبا اجلامعة، ومنهالتزِئ تَبادِدة مَوجد عِكذلك تُ

 . بادئ األمم املتحدةااللتزام مبَ

 ساواة القانونية األمم املتحدةاملُ

 ساواة القانونية بني الدول األعضاءملُ

 . لةمتبادِساعدة الُاملُ

 .ة اجملاالتالتعاون العربي يف كافَّ م عْدَ

 .اجلامعة صُّخُوثيقة تَ  ل إىل بروتوكول اإلسكندرية الذي صار أولَ التوصُّ مَّء ذلك تَوْى ضَوعلَ

 ميثاقَالامعةَالعربية -1.5

ك ارَالدول العربية وشَيثاق جامعة ها مِ ع على أساسِضِثيقة الرئيسية اليت و الوَ وكول اإلسكندريةوتُر ب  لثَّمَ

ي الدول العربية وبِد نْ ها ومَشكيلِ ى بروتوكول اإلسكندرية بتَصَعية اليت أوْرْجنة السياسية الفَمن اللَّ  لٌّه كُيف إعدادِ

األحزاب  ندوب ر مَضَ ل من السعودية واليمن وحَكُ عامٌ  ندوبٌإليهم مَ  اضافًني على بروتوكول اإلسكندرية، م عِوقِّاملُ

 قرِّ مَذكورة بِاملَ ها األطراف ا عقدتْاج لستة عشر اجتماعًتَنَيثاق كَ شروع املِ عد اكتمال مَب. وبَراقِينية كم الفلسط

رة بالقاهِ فرانعْر الزَّصْبقَ يثاقاملِ أقرَّ  1945 مارس 3و ربايرف  17 صرية يف الفرتة بنيزارة الارجية املِوِ

 .نقيحات عليهخال بعض التَّ بعد إد 1945 مارس  19 يف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945


185 
 

يباجة وعشرين مادة، وثالثة مالحق خاصة امللحق األول خاص بفلسطني يثاق اجلامعة من دِمِ فَتألَّ

صوهلا على ني ح شاركة يف أعماله حلِللم   "فلسطني عنها "أي عن اجلس اجلامعة مندوبًمَ ن اختيار  وتضمَّ

حلق الثاني خاص بالتعاون مع الدول العربية غري املستقلة وبالتايل غري املشرتكة يف جملس االستقالل. واملَ

الوزير املفوض بوزارة  عبد الرمحن عزام حق الثالث واألخري فهو خاص بتعيني السيداجلامعة. أما املل

 قتْ لة وافَالصِّ يباجة إىل أن الدول ذاتَالدِّ ني. وأشارتِللجامعة ملدة عامَ عامٍّ ل أمنيٍكأوَّ  املصرية الارجية

ح صالِ ق  حقِّج العربية يف إطار من احرتام االستقالل والسيادة مبا ي شائِالقات والوَدعيم العَ ف تَدَعلى امليثاق هبَ

 .موم البالد العربيةع 

ول العربية الدُّ يندوبِ ل مَبَيثاق جامعة الدول العربية من قِالتوقيع على مِ  تَّ 1945 مارس  22 ويف

سطينية لَزاب الفَاألحْ لُ مثِّالتوقيع م  لسةَ ر جَ . وحضَالحقٍ يثاق يف وقتٍعلى املِتا عَ قَّني وَاللتَ منواليَ عوديةالسَّ داعَ

ََ.جلامعة الدول العربية نويِّ يد السَّاالحتفال بالعِ عام هو يوم   لِّ من كُ مارس  22 بح يوموأصْ
َ

َضويةالعََُ-1.6
إىل جامعة الدول  دولة عربية مستقلة االنضمام  لِّكُلِ قُّحِيثاق اجلامعة على أنه يَاألوىل من مِ ة املادَّ تِنصَّ

د قد بعْعْاجتماع ي   جلس يف أولِ ض على املَرِعْدى األمانة العامة الدائمة، ويَع لَدِّ وَا بذلك ي  بًم طلَقدِّعد أن تُالعربية بَ

 ب. لَالطَّ  تقديمِ

َةضويَ مَالعَُتقسيَ-1.6.1
تة ثبَاألصلية هي املُ باالنضمام، والعضويةُ وعضويةٍ أصليةٍ ضويةٍعة العربية إىل ع ة اجلامِضويَّم ع نقسِوتَ

  على امليثاق. تْعَ قَّللدول العربية املستقلة السبع اليت وَ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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َضويةَطريقةَالعََُ-1.6.2
 عربيةً الدولةُ منها: أن تكونَ دة شروطٍر عِ وافُعد تَبذلك بَ  بٍ لَ طَ تقديمِ عن طريقِ ضوية باالنضمامِ والع 

هما ربية على اعتبار أن لغتَني الدول العَا بَ لًدَعة جَالصومال وجيبوتي إىل اجلامِ  انضمام   . وقد أثارَ ومستقلةً

ت رضَا اعتَهما. كمَتَضويَّل ع قبِني عربي فَبًعْالشَّ ى أن أصلَجملس اجلامعة رأَ ست العربية، ولكنَّ الرمسية ليْ

ندوب ب املَحَيها وانسَمن أراضِ ذلك بأهنا جزءٌ ةًرَربِّم  ويت باالنضمامِب الكُلَ على طَ  1961العراق عام 

ة ادَّا إىل املَتها استنادًل عضويَّبِا كان من اجمللس إال أن قَ ب، فمَلَ ا على هذا الطَّ جلس احتجاجًالعراقي من املَ 

 ه. لُبَ قْن يَّمَا لِمًلزَجلس باإلمجاع يكون م  ره املَرِّقَر أن ما ي رِّقَاق اليت تُيثالسابعة من املِ 

َضويةروطَالعَُشَُ -1.6.3
 :ثالثة هلا شروطٌ  رَوافَتَمام أن تَبة لالنضِط يف الدول الراغِشرتَ ي و

 .اها عربيًّراثُ تُي العربية، وأن يكون عنى أن تكون اللغة السائدة فيها هِمَ، بِعربيةً ن دولةًأن تكوْ -1

 .ةستقلَّم  أن تكون دولةً

 .بوهلااع على قَ ق جملس اجلامعة باإلمجَأن يوافِ

أن لغتها  يبوتي، باعتبارِومال، وجِ سألة انضمام الصُّضوية منها: مَ ن الع الت بشأْشكِ دة م عِ ثريتْوقد أُ

ربي، ومن ين هو االنتماء العَعوب البلدَش  ذورَوج  على أن أصلَ االتفاقُ  ربية، إال أنه تَّست العَمسية األوىل ليْالرَّ

عن فلسطني، ويف عام  ندوبٍمَ م على إعالن1952ِوافقة يف ت املُهما كما متَّ وافقة على انضمامِاملُ درتِصَ ثمَّ

عب للشَّل ثِّمَس العام هي املُئت يف نفْشِ نْحرير الفلسطينية اليت أُنظمة التَّ الدول العربية بأن م   فتِم اعرت1963َ

بع ول السَّ الف الدُّخِى اجلامعة. وبِ دَلفلسطني لَ الً ثِّمَنظمة م اجلامعـة أن رئيس املُ  جملس   تربَ سطيين، واعْلَالفَ

 :ليهاإول هذه الدُّ ات أيضًسة للجامعة، انضمَّؤسِّاملُ
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  .م(1953مارس  28ليبيا )

 .م(1956يناير  19السودان )

 .م(1958سبتمرب  1م(. تونس )1958سبتمرب  1املغرب )

 .م(1962أغسطس  16م(. اجلزائر )1961يوليو  20الكويت )

 م(1971سبتمرب  11البحرين )

 م(1971سبتمرب  29سلطنة عمان )

 .م(1971سبتمرب  11قطر )

 .م(1971ديسمرب  6اإلمارات العربية املتحدة )

 .م(1973نوفمرب  26موريتانيا )

 .م(1974فرباير  14الصومال )

 .م(1977نيو يو 1جيبوتى )

 .فلسطني

 .م20/11/1993ي جزر القمر، وذلك يف فهِ امامًول انضِر الدُّخِآا أمَّ

ضوية اجلامعة، اب من ع ب انسحَلَ طَم بِ دُّيف اجلامعة يف التقَ ضوٍ ولة ع دَ  لِّ كُ قِّيثاق اجلامعة حبَمِ وأشارَ

االنسحاب،  أسبابِ جلس إيضاحَط املَشرتِوال يَ  حاب،االنسِ جلس اجلامعة قبل تنفيذِمَلِ الغٍبَ م بِوذلك بعد التقدُّ 

 بةِ ناع الدولة طالِساعي إلقْاملَ  فيها بذلُ ساحة من الوقت يتمُّة مَ مَّثَ يكونَ دة السنة، وذلك لكىْم  اشرتاطُ وقد تَّ

 ول طلب للدُّ ب، كما جيوزُها إىل هذا الطلَ تْ األسباب اليت دفعَ عضِجة بَعالَرارها أو م دول عن قَاالنسحاب بالع 
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يثاق اجلامعة مِ ق تلك الدول على هذا التعديل، وقد أقرَّوافِميثاق اجلامعة، ومل تُ تغيري  االنسحاب إذا ما تَّ

من  يةٍماعِجَ قةٍوافَدها امليثاق، وذلك مب ضوية اليت حدَّات الع م بتنفيذ التزامَ قوِّ ضو مل ي ع  ل أيِّصْفَ العربية جوازَ 

ها لُ صْفَ ولة اليت تَّ على إمكانية تقديم الدَّ صِّ يف النَّ  لتْ أخرى للدول متثَّ رصةًأنه أتاح فُ جانب األعضاء، إال

 . ة يف اجلامعةيَّوِ ضْللع  ديدٍجَ بٍلَ طَبِ

رى، أخْ لةٍوْاج يف دَ مَ ثل: االندِب، مِ سبَ ولة أليِّخصية القانونية للدَّ وال الشَّها بزَتَ ضويَّع  اول أيضًد الدُّقِفْوتَ

 تْايل زالَم، وإعالن اجلمهورية العربية املتحدة، وبالت1958َّرباير ي فِوريا فِ، س رصدة بني مِ حْالوَ دث أثناءَا حَمَكَ

ث ذلك دَورية، وحَمه حاد أو اجلُوال االتِّ عد زَلة بَنفصِضوية م نها ع مِ لٍّ لكُ تْ ، ثم عادَرةٍتْفَضوية مصر وسوريا لِع 

عترب حدة، وال ي  م، وقيام اجلمهورية اليمنية املت1990َّي واجلنوبي عام ني اليمن الشمالِيام االحتاد بَ عد قِبَ اأيضً

ت ندما احتلَّ هر عِا ظَ ية، وهو مَوِضْوط الع قُلس  اسببً  واستعمارٍ احتاللٍ  يادهتا باإلكراه نتيجةَ قدان الدولة لسِفُ

 ةِضوية عن أيَّالع  ى إسقاطَعِستدْيَ  اعترب ذلك سببًم، فلم ي 2003راق ، أو الواليات املتحدة للعِالكويتَ راقُالعِ

  .ضوٍولة ع دَ
َإدارةَالامعةَالعربيةَ-1.7

ل وَدية للدُّ رْالفَ يادةللسِّ رتامالن االحْ، مع إعْدطن العربي الواحِالوَ دأَ بْمَ ول العربيةيثاق جامعة الدُّد مِ أيَّ

ا نظام أمَّ  .1951ن عام يف أكتوبر مِ  هاجانِولَ   قة على النظام الداخلي جمللس اجلامعةوافَاملُ  تْاألعضاء. متَّ 

 . 1953ايو أيار عام قة عليه يف مَوافَاملُ  تِة فقد متَّ األمانة العامِّ

ق وْيت تفُة الَّيَّسِمؤسَّواجيةٍ بني الُإدارة جامعة الدول العربية على أساس ازدِ تْ ني، فقد متَّنذ ذلك احلِوم 

بيعية بة الطَّ غْعلى السيادة الفردية من الرَّ حافظةاملُ  ول األعضاء. وقد جاءتِردية للدُّيادة الفَنية، والسِّ وطَالْ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
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ف األغنياء خاوِإىل ذلك أن مَ فُّرارات. أضَقالل يف اختاذ القَطة واالستِلْفاظ على السُّ مة للحِاكِب احلَ خُ عند الن 

حدة ض الوَ عارِاليت قد تُية ى الارجِوَام العرب، وتأثري القُكَّزاعات بني احلُ وات، والنِّرَهم يف الثَّقراء لَكة الفُشارَمن م  

ها يف تُ مَّهِخص م تلَّ مة تَجان الدائِق يف اجلامعة العربية. اللَّمَف يف طريق التكامل األعْقِقباتٌ تَبية، كلها عَالعرَ

ها ضِرْلعَ اظر فيها متهيدًجلس للنَّ على املَ ض عرَتُ شروعات واتفاقاتٍل مَ كْن بني البالد العربية يف شَحقيق التعاو تَ

 -:ان هيجَ الد العربية، وهذه اللَّ ى البِعل

 .نة السياسيةجْاللَّ

 .اللجنة االقتصادية واملالية

 .واصالتن املُووئُجلنة ش 

 .اللجنة الثقافية

 .اللجنة القانونية

 .اللجنة االجتماعية

 .يةحِ اللجنة الصِّ

 .11جنة اإلعالم العربيلَ

 . قوق اإلنسانجلنة ح 

                                                           

  .یٹیمک بيارعب ڈیم، (Arab Media Committee) :جنة اإلعالم العربيلَ - 11

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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نذ إنشاء اجمللس االقتصادي ع م تمِمل جت12ْواصالت ئون االقتصادية واملُجنة الاصة بالشُّإال أن اللَّ 

 ندوبني من البالد العربية األخرى غريِ ني عن الدول العربية األعضاء، ومَ ندوبِ جان من مَهذه اللَّ ن العربي، وتتكوَّ

 ني قابلةٍ دة سنتَ ملُ جلنةٍ  لِّ كُلِ ني رئيسٍ عيِ تَعة بِجلس اجلامِوم مَ جلس، ويقُدها املَحدِّ روط اليت ي ستقلة بالشُّاملُ

ها هامِنة اللجان على القيام مبِ عاوَة مب م األمانة العامَّرها، وتقوْحضُلسة اليت يَ عن اجلَ  كافأةً جديد، كما يتقاضى م للتَّ

ي األمانة العامة فِظِّوَ د م ب أحَدْن بِ  وم األمني العامُّها، كما يقُثِحْبَ ى بِعنِوضوعات اليت تَام باملَها من اإلملَومتكينِ 

 .هلا اريً تِرْكِسِ يكونَ ىْ جنة لكَلَ لِّكُها لِد بِهَّعَئون املُني يف الشُّختصِّاملُ

ر دِصْاألعضاء كما أهنا تُ ر أغلبيةِضوحب  صحيحةً  ة، وتكون يَّرِّورة سِص بِ  ااجتماعً جان قد هذه اللَّعْوتُ

لمجلس لِ ألنَّ  انظرً استشاريٌّ ل هذه اللجانِ مَضاء احلاضرين، إال أن عَول األعْي الدُّلِثِّمَ م  ها بأغلبية أصواتِقراراتِ

ر على قتصِيَ ار اجمللس عمليًّوْعديل إال أن دَف أو التَّذْها باحلَم قدَّاملشروعات اليت تُ ية يف أن يتناولَرِّاحلُق لَطْم 

مها. قدَّشاريع اليت تُيف تفاصيل املَ  خولجهة السياسية العامة، وبدون الدُّشاط هذه اللجان من الوِقابة على نَالرَّ

هذه  ع تمتَّواحد. وتَ  ، ويـكون له صوتٌ ولةدَ لِّدوب واحد عن كُنْاللجـان الدائمة مبَل من مثيل يف كُـرى التَّجْويَ

راء من بَوة خ عْ دَى بِوصِهلا أن تُ  قُّحِا يَ صة، كمتخصِّية املُى بالشئون الفنِّعنِتَ  فرعيةٍ جانٍلَ  تشكيلِ اللجان حبقِّ 

  .داء هذه اللجانأويف جمال تقويم رباهتم عند احلاجة، الدول األعضاء يف اجلامعة لالستفادة خبِ
 ::َاللجنةَالقانونيةأوًلَ

                                                           

 یااصتقد، (onsThe Committee for Economic Affairs and Communicati) :اللَّجنة الاصة بالشُّئون االقتصادية وامُلواصالت - 12

  .اومر اور وماالصت ےک ےئل یٹیمک
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  .13منيجرِوازات والتأشريات وتنفيذ األحكام وتسليم املُسية واجلَنْاجلِ  ن وى شئوتتولَّ
 :اثنياً:َاللجنةَالسياسية

اجة وز احلَر ونية وب هي الصَّ ىِّوِراع الدائر يف فلسطني مع قَ دام الصِّم مع احت30/11/1946ِيف  لتْ تشكَّ 

 دد، وعلى حني نصِّ واقفها يف هذا الصَّشاورات السياسية بني الدول األعضاء، والتنسيق بني مَإىل تفعيل املُ 

ن نوات مِس سَمْزراء الارجية، فإنه بعد خَ ستوى و ضوية يف اللجنة على م رار التشكيل على أن تكون الع قَ

فود ؤساء و كومات ور ؤساء احلُضوية لر ح الع تْبفَ اقرارًجلس اجلامعة در مَم أص1951ْمل اللجنة يف عام عَ

شرتك فاع املُعاهدة الدِّرة م وَلْ ه اللجنة من أعمال: بَجزتْ ما أنْ قتضى احلال، وكان أهمُّسب م ى اجلامعة حَ دَالدول لَ

لًا م، فضمَاجتماعات تلك القِع تقاريرها إىل فْ، ور14َم العربيةمَول أعمال القِدْوالتعاون االقتصادي، واإلعداد جلَ

 . 15عض القضايا الدوليةواقف العربية من بَعن تنسيق املَ 

َالقتصادَ-1.8
والغاز  فطالنِّ وارد  هائلةٌ مني الدول العربيةِ مَوارد، ففِتُعد  دول اجلامعة العربية دوالً غنيةً باملَ

م العالَ ذاءة غِلَّى "س  ي سمَّ السودان ا جعل، ممَّاصوبةٍ كبريةٍ يف السودان مثلًأراضيها خبُ ع ، كما تتمت16َّبيعيالطَّ

                                                           

s, passports, visas, enforcement Nationality affair) :املُجرِمني ن  اجلِنْسية واجلَوازات والتأشريات وتنفيذ األحكام وتسليموشئو - 13

of rulings and extradition of criminals ،)رےک اومر ، ب اوپسرٹ ، و وقتیم

 

 . وحایگل ں یک، ااکحامت اک افنذ اور رجموم اتي

راہ اکرفن (، agendaPreparing for the Arab Summits) :اإلعداد جلَْدول أعمال القِمَم العربية - 14  ی. رایت یک ےڈنجیسن ےک ارعب رست 

ھچک  (،issues Coordination of Arab positions on some international) :تنسيق املَواقف العربية من بَعض القضايا الدولية - 15

  وقم اک ومفق۔اومر رپ رعب  االوقایم نیب

(، sources of oil and natural gasThe Arab countries have vast re) :والغاز الطَّبيعيفِي الدول العربيةِ مَوارد  هائلةٌ من النِّفط  - 16

  .واسلئ ںیہ ےک وعیس سیگ اور دقریت رعب اممکل ےک ب اس لیت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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طاعات عد  أكثر القِطاع ي ياحة، بل إن هذا القِطاع السِّنطقة على قِاالستقرار األمين يف املَ ر عدم ؤثِّمل ي   ".ربيالعَ

  .نواألرد  سونُوتُ غربواملَ  حدةتَّ واإلمارات العربية املُ صرمِ السعودية ما يفيَّول املنطقة، ال سِا يف د موًّنُ

حليٌة كاتٌ مَرِشَ نتْ صاالت. فقد متكَّ طاع االتِّ ا هو قِرٍد أيضًطَّباستمرارٍ م  موْ ر ينْطاٌع آخَوهناك قِ

 .قدٍ من الزمنمن عَ مية، وذلك يف أقلَّ سة العالَنافَخول يف املُ من الدُّ اتصاالت كةوشرِ أوراسكوم كةرِشَكَ

جاب، وباألخص وهلا األعضاء الكثري من اإلعْ ها اجلامعة يف د ثري االجنازات االقتصادية اليت بدأتْال تُ

ولكن من  (GCC) جلس التعاون الليجيمَ ما، مثلجْنظمات العربيةِ األقل حَنت بإجنازات املُ ورِإذا ما قُ

 خطِّ  " شروع شاريعِ مَني هذه املَن بَ فمِ .ريباربى قَدة االقتصادية الكُ شاريع الواعِددٍ من املَ ع االنتهاء  من عَاملتوقَّ

شروع  الغازَ املصري والعراقي إىل األردن هذا املَ نقلُ . سوف يَم2010ه يف عام ر إجنازُمقرَّ، والُ"ربيالغاز العَ

  (GAFTA) "رىبْة الكُ رَّجارة العربية احلُقة التِّنطِمَ"ذَ بدأ تنفير أيضا أن يَّقرَّكيا. ومن املُ رْوسوريا ولبنان وتُ

سوم جات العربية من الرُّنتَاملُ  لِّ ئة من كُيف املِ 95من  شروع أكثرَ ي هذا املَ فِعْ، وسي م2008يف األول من يناير 

 .كيةر مْاجلُ
 

 ال ليجَالعرب يةم  ل سَالت عاُونَلُدو لََ-2
(Cooperation Council for the Arab States of the Gulf) 

َجلسل مَ عريفَبَ التَ َ-2.1
لس التعاون جْمَ  أو ليجين الَجلس التعاو مَ  ف باسمرَعْما ي  أو كَ ول الليج العربيةد جلس التعاون لِمَ

بية ل عرَوَ د  تِّ نة من سِ كوَّم  عربية عسكرية وأمنية مة إقليمية سياسية، اقتصادية،نظَّو م ه   ليج العربيول الَ لد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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نة طَلْوسَ  اململكة العربية السعودية ، هيبه اجلزيرة العربيةشِ ساحةِمَ ل أغلبيةَ كِّ شَوتُ ليج العربيالَ لىعَ لُّ طِتُ

 .ينحرِكة البَ لِمْومَ طرلة قَ وْودَ ة الكويتولَودَ واإلمارات العربية املتحدة انمَّع 

َلسَال م جَ رَ قَ مَ َ-2.2
يف العاصمة  دقِعَنْباالجتماع املُ  م1981 مايو 25 ليج العربية يفل الَوَس التعاون لد جلِس مَ تأسَّ

انة ى األمَيتولَّ .هائِإنشَ كرةِفِ صاحب  احبَجابر األمحد الصَّ ق الشيخبَالكويت األسْ وكان أمري   ،أبوظيب اإلماراتية

 .17هقرًا رئيسيًًّا لَمَ ياضالرِّ جلس من العاصمة السعوديةذ املَخِيتَّ . فرَجْايف احلَ نَ اليًًّاجلس حَة للمَالعامَّ
َسلَ جَ َال مَ شاءَُإنَ َ-2.3

ربية لكة العَمْاملَ من لٍّكُ ل قادة  وصَّم تَ 1981مايو  25 قوافِاملُ هـ 1401 رجب  21 يف

يف  حرينلكة البَمْومَ  رطَلة قَ وْودَ ويتلة الكُوْودَ ربية املتحدةولة اإلمارات العَودَ  انمَّ نة ع طَلْ وسَ السعودية

ط ل والرتاب ف إىل حتقيق التنسيق والتكام دِهْت تَول السِّالدُّ مُّضُة تَنيَّتعاو  غةٍيْإىل صِ بوظيبأإمارة  يف دَقِع  اجتماعٍ 

عة، ه الرابِتِادَّجلس يف مَظام األساسي للمَ ليه النِّعَ صَّنَ ا مَ قَفْها، وِتِدَ حْولًا إىل وَص ين و  يادِميع املَهم يف جَلِوَبني د 

 . سجلِ ل املَوَي د نِواطِ ه التعاون بني م ج الت وأوْط والصِّوثيق الروابِعميق وتَ أيضًا على تَ دتْيت أكَّالَّ

ت ول السِّط بني الدُّربِيَ ات على مَدَظام األساسي اليت شدَّيباجة النِّيف دِ حةًقات واضِ نطلَوجاءت املُ 

رك شتَري املُصِباملَ قيدة اإلسالمية، وإميانٌها العَهة أساس تشابِمة م كة، وأنظِشرتَم  ماتٍة، وسِخاصَّ القاتٍمن عَ

 ن اندالعِ ر مِه أشْ عدَ ربية. وبَة العَمَّية لألُامِم األهداف السَّ دِخْن فيما بينها إمنا يَ ف، وأن التعاو دَة اهلَدَحْووَ

 اني أمنيٌجلس يف الرياض الزيَّيف اجتماع املَ  2011و ر من ماي الثاء العاشِالثُّ  يف يومِأَْعلَنَ ربي يع العَبِداث الرَّأحْ

                                                           

 The council takes its headquarters in Riyadh, Saudi) .هقرًا رئيسيًًّا لَ مَ ياضالرِّ  جلس من العاصمة السعوديةذ املَخِيتَّ - 17

Arabia.،) ۔انببيا وہا ےہ ںیم ضبيارعب ےک رہش ر یاانپ دصر درتف وعسد ےن وکلسن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1981
https://ar.wikipedia.org/wiki/1981
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1401_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1401_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1981
https://ar.wikipedia.org/wiki/1981
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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جلس مام ملَضِنْلال بيةغرِاململكة املَ جلس ودعوةِمَ للْ ميةاهلاشِنية رد ملكة األُاملَ مِّ ضَقة بِوافَاجمللس عن املُ عام  

 .هلاا جيًًّعا اسرتاتيْقِوْرة "احتاد املغرب العربي" مَبِعتَذار م  عتِت باالب قامَ رِغْاملَ التعاون، لكنَّ 
 اْلهدافَ-2.4

 .18دهتاحْا إىل وَ ولًص جاالت و  ول اجمللس يف مجيع املَل بني د  ن والتكام التعاو  حقيق تَ -1

 .وابط بني الشعوبالرَّ توثيق  -2

ك، وغريها من مارِالتجارية واجلَويادين االقتصادية، واملالية، ختلف املَ لة يف م  تماثِ مة م أنظِ ع ضْوَ -3

 .فةختلِاألنشطة االقتصادية املُ 

 حوثٍراكز ب مَ ريق إنشاءِفة عن طَختلِ جاالت االقتصاد املُ ي يف مَ نِ قَلمي والتِّم العِ لية التقدُّمَع عَفْدَ -4

 .ةعلميَّ

 .اع الاصِّطَن القِيع تعاو شجِ كة، وتَ شرتَشاريع م  مَ ةُإقامَ -5

 ضاءلَاْلعَ وَ الدََُ-2.5

لَ  -1 حاكِم ها سَلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعاصِمتُها الرِّيَاض، ، عوديةبيةَالسَ رَ العَ ك ُةَال م م 

 . ونِظام  احلكم: وِراثيٌّ َملَكِي م ْطلَق، والع ْملَة: رَيَال س ع وديٌّ

رق بن تَيْم ور آل سَعيد، وِنظام  احلُكم: وعاصمُتها مَسْقَط، وحاكِم ها َهيْثَم بِن طا، انمَ نةَعَُطَ لَ سَ  -2

 م ْطلَق، والع ْملَة: رَيال ع مَّانِي.وِراثي َملَكي 

                                                           

eving cooperation and complementarity Achi) :تَحقيق  التعاو ن والتكام ل بني د ول اجمللس يف مجيع املَجاالت و ص ولًا إىل وَْحدهتا - 18

between the GCC states in all fields until they reach their unity.،) اک وصحل  ون اور لیمکتاعت امتم وبعشں ںیم ےک امنیب یس یس یج

  
 

 ہک وہ ااحتد ںیمج

 

 ۔ہن آاجںیئ ت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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وعاصمَتُها أب وَظيب، وحاكِم ها خَليفة بن زايد آل نَْهيان، ، حدةبيةَال ُمتَ رَ راتَالعَ ااإلمَ َولةَُدَ  -3

 ونِظام  احلُكم: اتِّحادي رِئاسي مَلَكِي م ْطلَق، والع ْملة: دِرهم إمَارَاتِي.

، وحاكِمها صَباح اأَلمحد اجلابِر الصَّباح، ونظام  احلُكم: وعاِصمتُها الْكُِويت، كويتةَالَ ولَ دَ  -4

 إمارةٌ د ستورية وِراثية، والع مْلة: ِدينار كُِوييت.

وعاصِمتُها الدَّوحَة، وحاكِم ها تَمِيم بن َحمَد بن خليفة آل ثاني، ونِظام  احلكم: ، طرةَقَ ولَ دَ  -5

 َقطْري.إمارة وِراثية مَلَكية م طْلَقة، والع مْلة: رَيال 

وعاصِمتُها امَلنامة، وحاكِمها حَمَد بن خليفة بن سَلمان آل َخليفة، ونِظام ، نريَ حَ كةَالبَ لَ م َ  -6

  احلُكم: مَملكة د ستُورية وِراثية، والع مْلة: ِدينار َبحْريِني.
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3-َ َ َال ع رَ ادَالَ اتّ   يب َّ م غ ر ب 
(The Arab Maghreb Union) 

َادَبلتّ ََعريفالتَ  -3.1
، بغرِباملَ شراكِمَ دينةمَم ب1989ِربايرفِ 17يختارِس بِأسَّتَ حاد إقليميٌاتِّ  ربيغرب العَحاد املَاتِّ

: وهي م العربيالعالَ ربي منالغَ ها اجلزءَلِ مَجْل يف م مثِّل تُوَس د  مْن خَمِ ف ويتألَّ 

 .يبياولِ سونُتُ  ،ئرزااجلَ ،ربغْاملَ ،وريتانيام 

ول الدُّ اقتصادات  دُّ عَتُو .املغرب العربي احتاد دة إنشاءِعاهَم ي بِمِّيع على ما س وقِالل التَّ وذلك من خِ 

هذه  لِّكُالذاتي لِ ق االكتفاءَحقِّي  ه سفعيلِال تَحاد يف حَعض، حيث أن االتِّ ها البَعضِالقتصاد بَ ةًلَكمِّمس م الَ

 ها.م حاجياتِظَعْ ل يف م وَالدُّ

 قُ وْتفُ ساحةٌعا، وهي مَ ليون كيلومرتا مربَّ مِ  6,041,261 عةَتمِ جْحاد م هذا االتِّ  لوَد  ساحةُغ مَلُبْتَ

نهم ٪ مِ 80مة سْليون نَمِ  100ي حوالِ ربيغرب العَاملَ  حادان اتِّ كَّد س دَغ عَبلُ وبي. يَساحة االحتاد األور مَ

وع اقتصاد م جْمَ نَّإين يف هذا االحتاد، حيث ى اقتصادَلكان أقوَمْن يَيدَبَلَزائر كما أن الغرب واجلَيش يف املَعِيَ

ي حاد هِمة االتِّ ول االحتاد. عاصِمايل لد من االقتصاد اإلجْ 75ي ٪اوِسَين ي  دَالبلَ

حاد يف رة االتِّتَسْدَت بِس اليت قامَ مْني األعضاء الَولة الوحيدة من بَ ي الدَّهِ سنُ وْتُ .غرباملَ يف باطالرَّ دينةمَ

 :يلِها كما يَورِتُسْد 

 كَافَّةَ التَّدَابِْيرِ لِتَجِْسيْمِهَا.سية جزءٌ من الْمَغْرِبِ الْعَرَبِيِّ، َتعْمَلُ عَلَى َتحْقِْيقِ وَحْدَتِهِ، وََتتَّخُِذ ونُ ورية التُّه مْ"اجلُ

 م. 2014س نُوْور تُستُ، د 5ل صْالفَ -
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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َالتادَكرةَُفَ  -3.2
ربي الذي غرب العَزاب املَ أحْمر لِؤتَل م يف أوَّ رتْوَلْ بَوتَ ،اللقْل االستِبْربي قَرب العَغْحاد املَرة اتِّ كْفِ رتْهَظَ

غربي زب االستقالل املَني عن حِلِمثِّ م  والذي ضمَّ م، 30/4/1958غرب بتاريخ يف املَ  جةنْطَ  دينةد يف مَقِع 

كرة و فِحْالت نَحاوَهناك م  انت قالل كَعد االستِين اجلزائرية. وبَطَحرير الوَة التَّ هَبْونسي وجَستوري التُّزب الدُّواحلِ

رب غْشارية للمَجنة االستِس، مثل إنشاء اللَّونُزائر وتُ ب، اجلَغرِا املَوصًص غرب العربي خ ول املَد   لِ كام ن وتَ تعاو 

ني ليبيا دوي بَ حْالوَ ةربَجَ ربي، وبيانِغرب العَول املَني د ط االقتصادية بَوابِنشيط الرَّلتَ م1964ربي عام العَ

ونس فاق بني اجلزائر وتُ دة اإلخاء والوِعاهَزائر، وم اجلَبني ليبيا و مستغانَم   عاهدةوم  م،1974وتونس عام 

 . 1983وريتانيا عام وم 

َريباتادَاملغربَالعَ اءَإنشَ َ-3.3
 ةدار بيان زرالدوإصْ م،10/6/1988زائر يوم يف اجلَ دةزرالِ مدينةغرب العربي بِقادة املَ اجتماع  

العربي.  غربِدة املَحْحقيق وَتَ ط وسائلَ بِضْنة تَجْ لَ  بي وتكوينِغارِحاد املَبة القادة يف إقامة االتِّغْح رَضَالذي أوْ

غرب ل هي: املَوَس د مْل خَبَراكش من قِ مدينة مَبِ م17/2/1989بي يف غرب العرَاحتاد املَ  يامِ ن عن قِلِعْأُ

 وريتانيا. س وليبيا وم نُوْزائر وتُواجلَ

َدافَالتادأهَ َ-3.4
 :بي إىلغارِف االحتاد املَهدِيَ

ها عاتِ تمَجْم   ةِفاهيَّم رِحقيق تقدُّعض؛ تَها ببَعضَها بَوبَع ول األعضاء وش ط الدُّة اليت تربِخوَّر األُني أواصِتِمْتَ -1

 .هاقوقِفاع عن ح والدِّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A9
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ينها فيما ب19َوال وس األمْؤ ر لع ولة لألفراد والسِّ ل الكامِ نقُّة التَّ ريَّح ح نْمَسة لِمْول الَالدُّني دود بَح احلُتْفَ -2

 .قيق ذلك(حْا على تَيًّل تدرجيِمَ)العَ

 .20عضاء يف االحتادلدان األَيادة الب ك عن سِشرتَفاع املُ سكري والدِّين والعَ التنسيق األمْ -3

ول ولة من الدُّداء على دَاعتِ ، أي21َّضاءول األعْن الدُّمِ ولةٍدَ  لِّاستقالل كُيانة فاع: صِ يدان الدِّيف مَ -4

 .22ضاء االحتادأعْ لِّعلى كُ داء رب اعتِعتَاألعضاء ي  

م على بينها يقوْ ي وثيقٍوماسِلُ بْن دِعاو تَة ضاء وإقامَول األعْني الدُّفاق بَالوِ حقيق يل: تَوَيدان الدُّيف املَ -5

 .واراحلِ أساسِ

 .جتماعية والثقافيةيادين السياسية واالقتصادية واالف املَ ختلَ كة يف م شرتَياسة م  سِ ج هْنَ -6

 .دل واإلنصافيانة السالم القائم على العَمة يف صِساهَاملُ

                                                           

of movement to individuals, goods and  To grant full freedom): لِمَنْح ح ريَّة التَّنقُّل الكامِلة لألفراد والسِّلع ور ؤ وس األمْوال - 19

capitals ،)راد

 

ام یلمکم آزاد لقن و رحتک وک رسامےئ یکاور اسامن  ،اف

 

رامہ رکب

 

 ف

curity and military coordination and Se): األمْين والعَسكري والدِّفاع امُلشرتَك عن ِسيادة الب لدان اأَلعضاء يف االحتادالتنسيق  - 20

joint defense of the sovereignty of the countries members of the Union،) موکآرڈ اور وفیج السیتم

ي
ی

م

 

ن

م

ي ی

م

 

ن

 

ش

ےک ربممان  نینویاور  

  .اک رتشمہک دافع یوخداتخمر اممکل یک

ر ربمم ر، (teMaintenance of the independence of each member sta): صِيانة استقالل كُلِّ دَولٍة مِن الدُّول األعْضاء - 21
 
مبياہ

 

 یک س

رار رانھک یآزاد

 

رف   .وک ت 

attack on a member state is considered  Any) :أيَّ اعتِداء على دَولة من الدُّول األعضاء ي عتَرب اعتِداء  على كُلِّ أعْضاء االحتاد - 22

an attack on all members of the union. ،)مبيارنک ر

 

 ۔ےئ اگں رپ ہلمح اھجمس اجےک امتم ربممو نینویےلمح وک  یھب رپ وہےن واےل یسک س
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ل األعضاء وَجارية واالجتماعية للدُّراعية والتِّناعية والزِّنمية الصِّحقيق التَّيدان االقتصادي: تَ يف املَ -7

ج رامِبَ كة وإعداد شرتَروعات م  شا بإنشاء مَصوصًة، خ سائل هلذه الغايَه من وَاختاذُ م لزَما يَ واختاذُ

 .ددة يف هذا الصَّيَّعِوْ ة ونَعامَّ

م يَفاظ على القِه وإىل احلِستوياتِة م افَّعليم على كَنمية التَّي إىل تَمِرْن يَتعاو  يدان الثقايف: إقامةُيف املَ -8

ومية العربية واختاذ ما ة القَيَّوِيانة اهلُة وصِ حَمْ عاليم اإلسالم السَّدة من تَستمِية واملُقِلُوحية والُ الرُّ

سات ؤسَّ ل األساتذة والطلبة وإنشاء م ا بتباد صوصًداف، خ وغ هذه األهْلُ سائل لب ه من وَم اختاذُزَلْيَ

 .23ول األعضاءني الدُّبَكة شرتَون م  حث تكُصة يف البَ تخصِّسات م ؤسَّة وم  وثقافيَّ جامعيةٍ 
َ هَ أجَ َ-3.5 َريبربَالعَ غَ مَ ادَالَ زةَاتّ 

س ةَ م َ َ-1 َل ُسَالرّ َئ 
نة جلس ملدة سَاملَ ئاسةُرهاز يف االحتاد، وتكون لى جَوهو أعْ  ،ؤساء الدول األعضاءف من ر ويتألَّ 

 تِ ما دعَ لَّاستثنائية كُ  وراتٍد دَعقِنة وله أن يَّسَ ه العادية كلَّ وراتِد دَقِعْضاء، ويَول األعْ ؤساء الدُّب بني ر ناو بالتَّ

 .ضائهع أعْماه بإجْراراتِ ر قَدِصْرار وتُة اختاذ القَطَلْحده س  احلاجة إىل ذلك، وله وَ 
َةيَ جَ ارَ راءَالَ زَ سَوَُلَ م َ َ-2

ئاسة، جلس الرِّمَ راتوْحضري لدَى التَّية يف بلدان االحتاد، يتولَّون الارجِؤ ني بالشُّفِكلَّف من املُيتألَّ

 ئاسة، وتنسيقِجلس الرِّها ملَنِيات بشأْوصِع التَّفْصة ورَتخصِّجان الوزارية املُعة واللَّتابِنة املُجْلَ ر يف اقرتاحاتِظَوالنَّ

الرئاسة.  جلس ه هبا م فُكلِّميع القضايا اليت ي جَ ولية، ودراسةِمات اإلقليمية والدُّنظَّف يف املُاقِوَياسات واملَ السِّ
                                                           

 The establishment of) :ول األعضاءبَني الدُّإنشاء م ؤسَّسات جامعيٍة وثقافيَّة وم ؤسَّسات م تخصِّصة يف البَحث تكُون م شرتَكة  - 23

university and cultural institutions and institutions specialized in research that will be shared among member 

states ،)م اور اقثیتف ریٹسوینوی
حق

 

ت

يماداروں اور 
ی

و ں
ق

  .رتشمہک وہاگ ےک امنیب اممکل وج رنک ماہمرت احلص رکےن واےل اداروں اک ایق ںیم 
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على  ئاسة أو بناءًوة من الرِّعْدَ بِ استثنائيةً د دوراتٍقِعْكما له أن يَّ عاديةً د جملس وزراء الارجية دوراتٍقِعْيَ

 .ميع األعضاءضور جَح حيحا إال بِكون االجتماع صَه وال يَد أعضائِلب أحَطَ
َةل  ن ةَال ُمت اب  عَ َ-3

حاد، ؤون االتِّ عة ش تابَم ه لِولتِزراء دَجلس و نهم يف مَ مِ واحدٍ  لِّكُ عيني  تَ  مَّن األعضاء الذين تَمِ فَ تألَّ

ع باقي التنسيق مَل بِ مَوتعْ ،حادئات االتَّيْي هَقِمع با ةٍ ليَّتكام   فةٍضايا االحتاد بصِعة قَتابَم تابعة بِجنة املُم لَوتقوْ

  ة.واجيَّا لالزدِيًّفادِ صة تتخصِّزارية املُ جان الوِع األمانة العامة واللَّ ما مَوالسيَّ ،ئاتيْاهلَ

د قِعْتَ وي. وِ دَحْل الوَمَنشيط العَا لتَ هازًحاد وجَارات االتِّرَطبيق قَتابعة لتَاملُ تابعة هيئةَجنة املُرب لَعتَوتُ

 .24بةناسِلول املُواقرتاح احلُوائق ديد العَ ل وحتْم احلاصِقييم التقدُّة مع األمانة العامة لتَوريَّدَ قاءاتٍتابعة لِنة املُجْلَ
َ سَ ؤسَ مَُ -3.6 َاداتَالتّ 

 ةانةَالعامَ اْلمَ  -1
 . برِ غْاملَ  عاصمةِ باطبالرَّ هاقرُّومَ

َىورَ سَالشَ لَ م َ َ-2
عضاء ل األوَ ة للدُّيابيَّات النِّ يئْهم من اهلَاختيار  عحاد يقَيف االتِّ  وٌ ضْولة ع دَ لِّا عن كُوًضْني ع الثِمن ثَ ف  تألَّيَ

س جلِن مَب مِلَ طَبِ ةً استثنائيَّ قد دوراتٍا يعْمَة كَنَ سَ لَّكُ ةً يَّعادِ  ورةًد دَقِعْة، يَ لَوْدَ  لِّ كُة لِ ليَّالداخِ مظُا للنُّقًفْأو وِ

 عفَرْما له أن يَّارات كَرَيع وقَشارِئاسة من مَ س الرِّجلِ ليه مَه عَ لُيْ حِما ي  ه فيْيَورى رأْجلس الشُّي مَدِبْئاسة. ي الرِّ

 .رزائِاجلَه بِرُّقَه، ومَدافِيق أهْقِحْتَ اد وحَل االتِّ مَيز عَزِعْتَلِ ياتٍوصِاه من تَرَا يَة مَئاسَس الرِّجلِمَلِ

                                                           

ادنیہ راکووٹں یک، (Identify obstacles and suggest appropriate solutions): بةناسِلول املُوائق واقرتاح احلُديد العَ حتْ - 24

 
 

اور  ںیرک ن

رانمس  لح وجت

 

 . ںیرک تي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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َةيَ ضائَ ةَالقَ ئَ ي َ الَ َ-3
ف صْالنِّد بِدِّجَات، وتُ وَنَسَ ة ستِّدَّم ة لِيَّ نِ عْة املَولَما الدَّه ن يِّعَ وتُ لةٍوْدَ لِّن كُن عَيْ ن اثنَيْاضيَ ن قَف مِألَّتَتَ

  إطارِ يفة مَرَبْات املُفاقيَّعاهدات واالتِّطبيق املُفسري وتَتَقة بِلِّتعَ زاعات املُر يف النِّظَ بالنَّ صُّ تَات، ختْوَنَسَ الثِثَ لَّكُ

ة، يَّهائِنِة ومَزَلْة م  ئَيْأحكام اهلَ  ن  زاع، وتكوْيف النِّ فارَل األطْوَى د  ة أو إحدَئاسَالرِّ ها إليها جملس  لُيْحِ حاد اليت ي االتِّ

ط وْش  اكْونَها بِرًّقَة، ومَئاسَس الرِّلِجْليها مَ ها عَ ضُرِعْ ة اليت يَ ونيَّل القانُسائِقديم اآلراء االستشارية يف املَ تَوم بِ ما تقُكَ

 .يايتانِورِ يف م 
 وملَُةَللعَُبيَ غارَ ل مَ ةَامييَ ادَ اْلكَ َ-4

ينها دان االحتاد وبَ لْايل يف ب ين العَ وِكْي والتَّمِلْث العِحْ سات البَسَّؤَم  نَيْن بَعاو للتَّ ة إطارٍ ف إىل إقامَدِهْتَ

ة زَكَّرَمَ يٍّ وجِولُن  كْوتِ ميٍّ لْعِ ثٍ حْبَ  ةِياسَيق سِبِ طْة، وتَيَّنبِ ان األجْدَلْبي والب رَن العَطَ لة بالوَماثِ سات املُسَّ ؤَن املُيْبَوَ

ثني يف ني الباحِ مكِرة، وتَ توفِّات املُانيَّ كَسائل واإلمْبار الوَ تِ اعْحاد بِ طار االتِّ ني أقْ كة بَشرتَة املُيَّوِمَ نْوانب التَّعلى جَ 

ة، يَّنِقَة والتِّيَّلمِاط العِة يف األوسَرَثِّؤَ م  قةٍريْطَبِ 25هايفِوظِ ة وتَيَّنِقَاب التِّعَيْوم واستِلُير الع وِطْ كة يف تَشارَحاد من املُ االتِّ

دان لْني يف ب صِتخصِّاج املُ ح بإدمَمَسْي يَ مِلْيط عِحِري م فِوْة وتَ يَّدان األجنبِلْة إىل الب بيَّغارِة املَغَمِ رة األدْجْمن هِ  دِّواحلَ

 .يايبِ لِ س بِلُطرابْها بِقرُّج، ومَ الارِني بِقيمِ ني املُيِّ بِغارِوكذلك الباحثني امل26َبي رَب العَرِغْاملَ

                                                           

 To enable researchers in the Union to) :ة وتَوظِيفِهاواسِتيْعَاب التِّقَِنيَّتَمكِني الباحِثني يف االتِّحاد من املُشارَكة يف تَطِْوير الع لُوم  - 25

participate in the development of sciences and the absorption and use of technology.،) م نیققحم ںیم نینوی
ع
و م یکوک 
ل

ریق 

 

 ت

دب اور اامعتسل ںیم ولیجاور انکیٹ

 

 انبےئ۔ ہصح ےنیل ےک ج 
 
 ےک اقب

 Reducing) :مِي يَسَْمح بإدمَاج املُتخصِّصِني يف ب لْدان املَغْرِب العَرَبياحلَدِّ من هِجْرة األدْمَِغة املَغارِبيَّة إىل الب لْدان األجنِبيَّة وَتوْفِري م حِيط عِلْ - 26

the migration of Maghreb brains to foreign countries and providing a scientific environment that allows the 

integration of specialists in the countries of the Maghreb ،)ا اور ا وک مک اممکل لقن اکمین ونریب رغمب ےک دامغ یک

 

مرکب  اسیسنئ اسیا تي

ا سج ےس رغمب ےک اممکل ںیم

 

رامہ رکب

 

ر اموحل ف
 
 اک اامضنم وہ ےکس۔ نیامہ
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َةَالَ عَ جامَ َ-5 َال ع ر يب   م غ ر ب 

ت ياضَتَقْب م  سَ بي حَ ب العرَغرِحـاد املَل اتِّوَ د ة على عَزَّوَة م  بيَّغارِمَ ةٍ عيَّجامِ اتٍدَحْعة من وَ ن اجلامِ كوَّتتَ

ثني يف والباحِ الثك الثَّ لْة السِّ بَلَن طَ يْ وِكْ ة إىل تَبيَّغارِعة املَ ف اجلامِدِهْوتَ منها. لٍّرة يف كُفِّوَتَها واإلمكانيات املَتِمَّهِم 

 .يايبِس لِلُرابْطَها بِ رُّقَعة، ومَاجلامِ س إدارة جلِها مَرُّ قِة اليت ي يَّوِلَوْاألَ  ات ذاتِجالَاملَ
 ةيجَ ةَالارَ جارَ مارَوالتَّ ثَ ربَالعريبَلالستَ م غَ فَالَ صرَ مَ الَ َ-6

مة اهَسَف إىل املُرِصْف املَدِهْم، وي10/03/1991َيخ ارِتَحاد بِل االتِّ وَ ن د يْة بَيَّفاقِعلى اتِّ ناءٌ بِ أَنشَ

ة ركَشتَحة املُ لَصْاملَ يع ذاتِشارِاملَ  ومتويلُ وإجنازُ ومن ذلك إعداد   ،جمِدَنْط وم رتابِ م   بيٍّغارِمَ  ة اقتصادٍيف إقامَ

يها يف فِوظِس األموال وتَ وْؤ ياب ر يع انسِشجِوكذلك يف تَ ،27يةغاربِدان املَلْية وغريها يف الب  ناعِاحية والصِّالفلَ

، 28بة عنهاتَّ رتَة املُوعات اجلاريَّفُدْجارية واملَالت التِّبادَ ية املُمِنْايل وتَ ود املَد رْى االقتصادية واملَوَدْاجلَ شاريع ذاتِاملَ

 . سنُوْتُبِ ه قرُّومَ
  

                                                           

 Preparation, implementation) :ها يف الب لْدان املَغارِبيةومتويلُ املَشارِيع ذاتِ املَصْلَحة املُشتَركَة الفلَاحية والصِّناِعية وغريإعداد  وإجنازُ  - 27

and financing of projects of joint agricultural, industrial and other interest in the Maghreb countries ،) رغمب

م ، لمع درآدم اور امیل یرایت افمدات ےک وصنموبں یک رگیاور د ، یتعنص ہک زریعرتشم اممکل ںیم

 
 

  .ااعن

ت اجلاريَّة د ود املَايل وتَنِْمية املُباداَلت التِّجارية واملَدْفُوعاتشِجيع انِسياب ر ؤ وْس األموال وتَوظِِفيها يف املَشاريع ذاتِ اجلَدْوَى االقتصادية واملَرْ - 28

 Encouraging the flow of capital heads and employing them in projects of economic feasibility) :ة عنهااملُرتَتَّب

and financial returns and developing trade exchanges and current resulting payments.،)  وحہلص ےک اہبؤ یکرسامےئ 

مزف اور اعمیش ازفایئ
ي
ی

م

 

ن لٹ

 اور اجتریت ان یک انمعف ےک وصنموبں ںیم اور امیل ی

 

روغ د ںاداویگیئ ںیم دہ ےجیتنابتدےل اور وموج المزم

 

 ۔انیوک ف
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 طفَ لنَّ ل ََُمص دّ ر ةَ يةَالَ ب َرَ لَالعَ وَ ةَالدَ مَ نظَ مََُ-4
(The Organization of Arab Petroleum 

Exporting Countries (OAPEC)) 
 

َُمن ظ م ةَ يفَبلَ رَ عَ الت َ َ-4.1
ت سَسِّيل. أُوَع د طابَ إقليمية ذات   ربيةعَ مةنظَّم  ،29ابكفط؛ أوَلنِّرة لِصدِّ ربية املُطار العَمة األقْنظَّم 

ولة دَ نمِ ني كُلٍّ بَ  .م1968يناير،  9يف  30وتر يْ بنانية بَمة اللَّالعاصِ ها يفيثاقِى مِعلَ يع قِ وْالتَّ مَّ ة تَفاقيَّتِّاب وجَم بِ

 ارئيسيًّ  اقرًّمَ الكويت دولةُ  نعلى أن تكوْ اإلتفاقُ ، وتَّ يبيةاململكة اللِّ و ملكة العربية السعوديةاملَ ،يتالكو

  .مةنظَّللم 

َفكرةَإنشاءَاملنظمةَ-4.2
رب ولني العَسؤ عن أذهان املَ بْ غِتَ  مْ ، فلَولر تْالبِ  ونؤ بش   اخاصًّ اها اهتمامًنذ نشأتِم  اجلامعة العربية تلَوْأَ

رتول راء البِبَخ  ت جلنةُفَأُلِّولية العربية، فَر تْياسات البِني السِّالتنسيق بَنى بِعْمة عربية للبرتول، تَ نظَّإنشاء م  كرة فِ

بح صْلي  ر هذا املكتب  طوَّ، وتَم1954نظيمي عام ها التَّلِ يكَرتول يف هَ ب للبِتَ كْمَ ئَ نشِ، ثم أُم1951العرب عام 

 م. 1959 عة العربية يف عاممن إدارات اجلامِ  إدارةً

                                                           

رآدم رکےن وایل لیتں یک رعوب (،The Arab Oil Exporting Organization): م نظَّمة األقْطار العَربية املُصدِّرة لِلنِّفط - 29   .میظنت ت 

 It was established by virtue of an agreement): يْر وتاتِّفاقيَّة تَمَّ التَّوِْقيع  عَلى ِميثاقِها يف العاصِمة اللَّبنانية بَ أُسِّسَت بِم وجَب  - 30

whose charter was signed in the Lebanese capital, Beirut.،) ما ہی  ےک اچررٹ رپ انبلین اھت سج ایگ وہج ےس اقمئ ایک اعمدہے یک تي

 ریبداراوکحل

 

 ےئگ ےھت۔ دطختس ےیک ںیم وتم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1959
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يف  صرمِ تمَدَّدما تقَنْشرين، عِ ن العِرْات من القَينيَّتِّط السِمة يف أواسِنظَّكرة إنشاء املُ ت فِرَوَلْ بَوتَ

مة عربية نظَّإلنشاء م  باقرتاحٍ 31جلامعة الدول العربية عالتابِ ربالعَ رتولراء البِبَجنة خ إىل لَ م1964أغسطس 

رتول مر البِتَؤْخرى يف م أُ  كرة مرةًت الفِحَ رِوطُ ، ثم عادت32ْوليةر تْياسات العربية البِالسِّ ل على تنسيقِمَعْرول تَتْللبِ

  .امعة الدول العربيةجَ مة يف إطارنظَّثل هذه املُ زمة إلقامة مِ لَّاري الدابِل التَّمَعَ ى بِ صَوْس الذي أَربي الامِالعَ

ري أن رتول، غَرة للبِصدِّة الدول العربية املُكافَّ مُّضُرتول تَمة عربية للبِ نظَّإلنشاء م   شروعٍ م مَ قديْتَ مَّومن ثَ

 .م1967ونيو عام يف ي  ب العربية اإلسرائيليةرْاحلَ العجاح بسبب اندِب له النَّتَ ي كْ ملْ شروعَ املَ  هذا

َُمن ظ مةالَ َدافَُأهَ َ-4.3
ة جَتِنْ بية املُرَول العَة الدُّحاجَلِ ارًظَ، نَامًّهِ م  اجازًرتول إنْرة للبِصدِّربية املُل العَوَ مة الدُّنظَّم  ّد إنشاء  ي عَ

ف أن صْ وَول، بِر تْؤون البِصة يف ش صِّتخَن م جال االقتصادي وتكوْينها يف املَيما بَ ن فِق التعاو عمِّول آللية تُر تْللبِ

 . 33نظمةومي للدول األعضاء يف املُ ل القَخْر الدَّصادِمَ  ن أهمِّ مِ دُّ عَرتول تُإيرادات البِ

اعة نَط االقتصادي يف صِشاه النَّ ج ف أوْتلَ خْ ن األعضاء يف م نظمة هو تعاو ف الرئيسي للم  واهلدَ

لة، ادِع طٍروْش ه بِاكِهلَتِواق اسْرتول إىل أسِول البِص ني و  هود لتأمِوحيد اجلُهم، وتَنَيْيما بَ القات فِيق العَوثِ رول، وتَتْالبِ

 ول األعضاء. رتول يف الدُّاعة البِصنرين يف ِمِثْستَربة للم  ال والِ أس املَرَمة لِالئِروف املُ ر الظُّوفيْوتَ

                                                           

(، ts of the Arab LeagueThe Committee of Arab Petroleum Exper) :لَجنة خ بَراء البِرتول الَعرب التابِع جلامعة الدول العربية - 31

ر ےک رعب رٹپومیل رعب گیل
 
 .یٹیمک یک نیامہ

 راہطب اکری۔ ںیم ںویسیلب ا رعب رٹپومیل(، of Arab petroleum policies Coordination): تنسيقِ السِّياسات العربية البِتْر ولية - 32

 The oil revenues are among the most): إيرادات البِرتول تَُعدُّ مِن أهمِّ مَصادِر الدَّخْل القَومي للدول األعضاء يف املُنظمة - 33

important sources of national income for the member states of the organization.،) اممکل ےک ربمممیظنت ےک  آدمین یک لیت 

الم ںیہ ےک س  ےس امہ واسلئ ںیم آدمین ےئل وقیم

 

 ۔ش

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
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ل جاالهتا، ويف تباد ميع مَربية يف جَولية العَرتُ ناعات البِوير الصِّطْ ية وتَمِنْ يف تَ  مٍّهِم  رٍوْدَمة بِنظَّم املُهِسْوتُ

 ه. كة لَلِهْتَ سْرتول وتلك املُلِلْبِجة تِنْول املُ ني الدُّالقات بَالعَ يف إرساءِ كبريٌ رٌوْهلا دَ ما كانَرات، كَبْومات والِ علُاملَ

ءات قاوات واللِّدَوالنَّؤمترات الل املُ از، من خِغَ ول والر تْالبِ يِجالَمي يف مَلْحث العِعيم البَ دْمة بتَنظَّوم املُ وتقُ

ة ميَّة واإلقليْربيَّستويات العَة على املُ مَّهِم  لميةطة عِشِ نظمة أنْفة. وللم  ختلِداراهتا املُإلصْ دها، إضافةًقِعْيت تَالَّ

 ة. ليَّوَوالدُّ

االقتصادي واالجتماعي اء ربي لإلمنَندوق العَن مع الصُّعاو مة بالتَّنظَّف املُرِشْربي، تُ ستوى العَى املُ لَعَفَ

نمية نظمة العربية للتَّ عة الدول العربية واملُالتنسيق مع األمانة العامة جلامِاقة العربي، وذلك بِمر الطَّؤتَعلى م 

ضايا ن قَأْربية بشَرات العَصوُّكار والتَّألفْلِ  يٍّسِؤسَّم  إطارٍ  على إجيادِ  لُ مَعْر يَمَتَ ؤْن. وهو م ي دْ عَناعية والتَّالصِّ

ة رَتْرة يف الفَها بالقاهِمر، كان آخر  تَؤْهذا املُ رات لِوْدَ  ع بْت سَدَوات، وقد ع قِنَسَ أربعِ لَّد كُقَاقة، ي عْرول والطَّتْالبِ

 م. 2002ايو مَ  14إىل  11من 

َالدولَاْلعضاء -4.4
 :اْلعضاءَاملؤسسنيَ-1

 م(.1968ت )ويِ الكُ -1

 ة.عوديَّة السُّبيَّرَلكة العَمْالْمَ -2

 الْمَمْلِكَةُ اللِّيِْبيَّةُ. -3

 :ضاء الْم نْضَمِّيْناألعْ -2

 (.1970ر )طَقَ -1
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 ن. ريِ حْكة البَلِمْمَ -2

 دة. حِربية الْم تَّارات العَاإلمَ -3

 ة. يَّبِعْ ية الشَّراطِوقَم يْة الدَّ ريَّائِالْج مْه وْرِيَُّة الْج زَ -4

 م(. 1972راق )ورية العِمه ج  -5

 ة.وريَّبية السُّ ورية العرَمه اجلُ -6

 م(. 1973بية )صر العرَورية مِمه ج  -7

 م(. 1982ة )سيَّونُورية التُّمه اجلُ -8

َكب َوَ عَأَُمةَمَ نظَ مَُالقةَالَ عَ َ-4.5
ود ج ن و  غم مِ ، على الرُّ)كوبِأُ)  ولر تْرة للبِصدِّل املُوَالدُّ مةِ نظَّني م مة وبَ نظَّني املُط بَرب القة تَناك عَ وه 

مة نظَّة )أوابك( أعضاء يف م مَنظَّضاء من م بعة أعْجود سَو قة لِالَذه العَنهما. تأتي هَمِ لٍّ كُ بني أهدافِ  كبريٍ  قٍفارِ

رول تْالبِ ناعةُ صِ دتْد شهِب. وقَاقِرَم وبك( كَمة )أُنظَّم   ك يف اجتماعاتِشارِاليت تُ صر إىل مِ ك(، إضافةً وبِ)أُ

يل فعِمة وتَنظَّكانة املُيم مَدعِ م يف تَاهَذي سَر الَّجاالت، األمْف املَختلَ يف م  قةًتالحِم   راتٍطوُّمة تَ نظَّل املُ وَيف د 

 مي. رتول العالَوق البِرها يف س وْدَ

ليار مِ 633من  مة أكثرَ نظَّل املُ وَام يف د يت الَ ن الزَّدة مِؤكَّيات املُ ت االحتياطِلغَم ب 2000 ي عامففِ

من  أكثرَ بيعيالغاز الطَّ ها مناحتياطياتُ تْمي، كما بلغَ % من االحتياطي العال61َمن  ل أكثرَمثِّرميل، وهذا ي بَ

مي من الغاز الطبيعي، واألعضاء يف % من االحتياطي العال22َل أكثر من كِّشَعب، وهو ي كَرت م ون مِيلي  رِ تِ 35

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/2000
https://ar.wikipedia.org/wiki/2000
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
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ك وبِل أُداخِ اربيًّعَ ًلانظمة تكتُّرب املُتَعْل العربية أن تَوَشأ الدُّتَ  مْوبك، ولَضاء يف أُهم أعْم أنفس ابك ه مة أوَنظَّم 

 . كنيلِهْستَ هة املُواجَحدة األخرية يف م على وَ افاظًحِ

َالصةيحَوالَُوضَ تَ الَ-5
 كالتايل:، اِت الْعَرَبِيَّةِحول الْم نظَّمَواأَلخِْيرَة  عة اسِتَد ور  املَْعلُومات يف هذه الوَحدة، وِهيَ الَوحْدَة  التَّ

قر الدائم املَ. ووأفريقيا آسيا يفِ  ربيةًعَ لًاوَد  مُّضُتَ إقليمية مةٌنظَّ م   هي جَامِعةُ الدُّول العَربية -1

مة نظَّول األعضاء يف املُساحة الدُّمَي لِلِّموع الكُجْاملَو .القاهرة ع يفجامعة يقَلل

ب قارِوات ما ي نوي على القُم اإلنفاق السَّجْغ حَ ويبلُ .كم 13،953،041

 دطن العربي الواحِالوَ دأَ بْمَ ول العربيةيثاق جامعة الدُّد مِ أيَّ.والرد   53,399,070,000

غنيةً  اُتعد  دول اجلامعة العربية دولً. ول األعضاءوَدية للدُّرْالفَ  ةيادللسِّ رتامالن االحْمع إعْ

م التنمية االقتصادية جْحَ. وبيعيوالغاز الطَّ فطالنِّ وارد  هائلةٌ مني الدول العربيةِ مَوارد، ففِباملَ

ول روف االقتصادية بني الدُّروة والظُّروقٌ كبريٌة يف الثَّناك فُفه  ،اتٌ جدًّتفاوِول العربية م  يف الدُّ

دولةً  22ل، وذلك يف رقيٍ هائِعة العربية بتنوعٍٍ ثقايفٍ وعِع دول اجلامِتتمتَّ. كما فطة بالنِّنيَّلغَا

 .عضوا يف اجلامعة

سكرية ياسية، اقتصادية، عَ مة إقليمية سِنظَّو م ه   بيةل الليج العرَوَد س التعاون لِلِجْمَ -2

، ليج العربيالَ لىعَم طِلٍَّة بية ل عرَوَد  تِّنة من سِكوَّم  يةعربَ نيةوأمْ

ف إىل دِهْت تَول السِّالدُّ. وينحرِ والبَ طروقَ  والكُويت واإلمارات انمَّوع  عوديةالسُّ هيو

ات وَقُ. وهاتِدَ حْولًا إىل وَص ين و يادِميع املَهم يف جَلِوَط بني د  ل والرتاب كام نسيق والتَّحتقيق التَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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 وتَّ  ،عاون الليجيجلس التل مَوَد لِ كةشرتَسكرية م  عَ  واتٌقُ  هي، جزيرة املشرتكةع الَرْدِ

 أيِ عِ دْ ول االعضاء جملس التعاون الليجي ورَن الدُّماية أمْف حِدَهَبِ ،م1982 ها عامإنشائُ

ن مِ ودةً حد مَ  ةًيمة اسرتاتيجيَّزيرة قِ ع اجلَرَ ات دِوَل قُ كِّشَإسرتاتيجًيا تُ . سكريٍّدوان عَ ع 

 . طاقع النِّ اسِوان وَدْ ع  يِّي ألَصدِّلة للتَّقابِ ي غري  ة وهِيَّنِ مْالناحية األَ

م 1989ربايرفِ 17يختارِس بِأسَّتَ  حاد إقليميٌ اتِّ  ربيب العَلْمَغْرِحاد ااتِّ -3

م العالَ ربي منالغَ ها اجلزءَلِمَجْل يف م مثِّل تُوَ س د مْن خَمِ فَ، وتألَّ بغرِباملَ  شراكِمَ دينةمَبِ

حاد هذا االتِّ لوَ د  ساحةُ غ مَلُ بْتَ. يبياولِ سونُتُ ،زائراجلَ ،ربغْاملَ ،وريتانيام : وهي العربي

غرب املَ حادان اتِّكَّد س دَغ عَبلُيَوعا، ليون كيلومرتا مربَّمِ  6,041,261 عةًتمِجْم 

 . برِغْاملَ عاصمةِ باطبالرَّ االحتاد قرُّومَ. مةسْ ليون نَمِ 100ي حوالِ ربيالعَ

 دولةُ .ولوَع د طابَ إقليمية ذات  ربيةعَ مةنظَّم  ،فطلنِّرة لِصدِّ املُربية العَ دُّولمة النظَّم  -4

رة صدِّة الدول العربية املُكافَّ مُّضُ رتول تَمة عربية للبِنظَّم . مةنظَّللم  رئيسيٌّ  قرٌّمَ الكويت

االقتصادي شاط ه النَّ ج ف أوْتلَخْ ن األعضاء يف م نظمة هو تعاو ف الرئيسي للم واهلدَ .رتولللبِ

رتول إىل ول البِص ني و هود لتأمِ وحيد اجلُهم، وتَنَيْيما بَ القات فِ يق العَ وثِ رول، وتَ تْاعة البِ نَيف صِ

رين مِثْستَربة للم ال والِأس املَرَمة لِالئِروف املُ ر الظُّوفيْلة، وتَعادِ  طٍروْش ه بِ اكِهلَتِواق اسْأسِ

 يِ جالَمي يف مَلْحث العِعيم البَدْ مة بتَنظَّوم املُوتقُ. ول األعضاءرتول يف الدُّصناعة البِيف ِ

 . دهاقِعْيت تَقاءات الَّوات واللِّدَؤمترات والنَّالل املُاز، من خِ ول والغَر تْالبِ
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
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َيباتدرَ شةَوالتَ ناقَ مَُالَ َ-6
 ربية. عة العَامِ ات للجَاصَصَتِداف واالخْة واألهْساحَواملَ  رَّقَعريف واملَالتَّ اذْكُرِ   -1

 عة.ها يف اجلامِوطَر ها وش ريقتَها وطَوية وتقسيمَضْالع ويثاق املِوَضِّحْ  -2

 عة.  للجامِ اإلدارة واالقتصادَ عَرِّفْ  -3

 ربية.ليج العَل الَوَن لد عاو س التَّلِ جْملَ  رَّيف واملقَعرِالتَّاذْكُرْ  -4

 س. جلِول األعضاء للمَوالدُّ دافَهَْبيِّْن األَ  -5

 التَّعِْريَْف وَالْفِكْرَةَ لِاِتِّحَاِد الْمَغْرِبِ الْعَرَبِيِّ.    اُذْكُرِ -6

 . ؟لِْلاِتَِّحادِ مَاذَا َتعْرِف  َعنْ الَْأهْدَافِ وَالْأَجْهِزَةِ وَالْم ؤَسَّسَاتِ  -7

 .؟الْعَرَبِيَّةِ الْم صَدِّرَةِ لِلنِّفْطِ التَّعْْر ِْيفَ وَفِكْرَةَ اإلِنْشَاءِ واألَهْدَاَف لِم نَظَّمَةِ الدَُّولِ اُذْكُرِ  -8

 . ؟أُوْبِكْ  ِة الْم نَظَّمَةِ مَعْلِلْم نَظَّمَةِ وَعَلَاقَ دُّوَِل الْأَْعضَاءِال مَاذَا َتعْرِف  َعنِ -9
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عََُ-7 َال م ص اد ُرَوال م ر اج 
جامعةُ الدُّول العربية وَحلُّ املُنازعات العربية: د. غالب بن غالب العتييب، مركز الدراسات والبحوث  -1

 م. 2010جبامعةِ نايف العربية للعلوم األمنية، 

جغرافية الوطن العربي )للصف الثاني املتوسط(: تنقيح جلنة يف وزارة الرتبية، الطبعة الامسة والثالثون  -2

  م، مجهورية العراق، وزارة الرتبية، املديرية العامة للمناهج.2017، املنقَّحة

تاريخ العامل العربي يف تصنيف مكتبة الكوجنرس )ترمجة عربية معدَّلة مع دراسة نقدية وكشاف(: تعريب  -3

وتعديل: يونس أمحد إمساعيل الشوابكة، إشراف: إبراهيم حممد الطنيجي، جامعة اإلمارات، العني، الطبعة 

 م، دولة اإلمارات العربية املتحدة. 2002األوىل، 

تاريخ البالد العربية احلديث واملعاصر )للصَّفِّ السادس األدبي(: د. جعفر عباس محيدي واآلخرون،  -4

 م، مجهورية العراق، وزارة الرتبية، املديرية العامة للمناهج. 2017الطبعة الثالثة، 

َ  
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 يبنَالعرَ طَ لوَ ةَعنَاعلوماتَعامَ مَ ُمر اج ع ةََو

 .2ليون كممِ 14ي والَحَ  غُلُبي تبْن العرَساحة الوطَمَ  أنَّ -1

 % .10.2 لغُ تبْ لَمسبة للعاربي بالنِّ ن العَساحة الوطَسبة مَنِ  أنَّ  -2

 .%72 اجلناح األفريقي بينما تبلغ نسبة %28 اجلناح اآلسيوي من الوطن العربي سبةتبلغ نِ أنْ  -3

 .افل تقريبًليون طِمِ 90أي حنو  ،انهكَّلة س مْ% من ج 45لون ي يشكِّن العربَأطفال الوطَ إنَّ -4

 .اجلزائر  ساحةًول العربية مَ ر الدُّأكبَ أنَّ  -5

 .حرينالبَ  ولةُدَ ساحةًية مَ ول العربَالدُّ أصغرَ  أنَّ  -6

 .السعودية دولةُ ساحةً بية اآلسيوية مَ ول العرَر الدُّأكبَ أنَّ  -7

 .وتييب جَ ولةدَ ساحةً الدول العربية األفريقية مَ  أصغرَ  أنَّ  -8

 .ورياس  ساحةًمَ  اد الشامبلِ ولد  أكربَ أنَّ -9

 .األناضول بةُضْوهَ طوروس جبالُ ،حر املتوسطالبَ لوطن العربي هواحلد الشمايل ل أنَّ  -10

 .دستانرْوكُ بال زاجروسجِ ،عمان خليج  ،العربي الليج   احلد الشرقي للوطن العربي هو أنَّ  -11

 .يطِنْ لَيط األطْلْم حِ ا ي للوطن العربي هوربْالغَ احلدَّ أنَّ  -12

ريات حَضبة الب ، هَ شةبَ بة احلَضْهَ ،ر العربحْبَ  ،ندييط اهلِلْم حِ ال ي هون العربَاجلنوبي للوطَ  احلدَّ أنَّ  -13

 .ىربْحراء الكُالصَّ بةضْوهَ

 .انمَّولة ع دَ ع يفوتقَ احلد رأسَ ىسمَّرق ي  هة الشَّبي من جِ العرَن للوطَ ب عْدصى أقْ أنَّ  -14

 .موريتانيا أقصي بعد للوطن العربي جهة الغرب يسمى رأس األبيض ويقع يف دولة أنَّ -15

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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 .راقوالعِ ورياس  مان ه يْتَ يَّبِرَني عَولتَودَ  ياكِرْتُ ل بنيصِفْتَ األناضول ضبةوهَ  وروسبال طُجِ أنَّ  -16

 .إيران ولةودَ  بين العرَعاو لس التَّجْمَ  لوَ ل بني د صِفْيَ بيرَليج العَالَ أنَّ  -17

ن األفريقي من الوطَ ل اجلزءَكِّشَاليت تُ أفريقيا ةومشال قارَّ اوبَّور أُ ةل بني قارَّصِفْ يَ طتوسِّم حر الْالبَ أنَّ  -18

 العربي.

 .زيرة صقليةوجَ قل طارِبَجَ ماني ه قتَطِنْيق يف مَضِ يَ طتوسِّم حر الْالبَ أنَّ  -19

 .راقالعِ لةوْيف دَ ع الشمال يقَ هةُبي جِ ن العرَد للوطَعْى ب صَأقْ أنَّ  -20

 .إفريقيا ها يفنْمِّ رٌ شَبية، عَ رَعَ ولةًدَ 22ل على بي يشتمِ ن العرَالوطَ أنَّ  -21
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