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شمال غربيشمال شرقي

جنوب غربيجنوب شرقي





ر الجبل األخضر - جبال عسی
ن جبال الحجاز - جبال الیم

تالل جال الزور

تھامة
اإلحساء

نجد



الریاح الشمالیة
الریاح الجنوبیة الشرقیة (الكوس)

الزوابع (العواصف) الترابیة





ألنھا ال تتجمل الجفاف وارتفاع درجة الحرارة - جذورھا 
طویلة وقلة أوراقھا وكثرة األشواك

العرفج - الرمث - 
الثندي - العوسج

نباتات الرملة والحوذان - 
مرار والخزامة

النباتات الحولیةنباتات معمرة

لفقر البیئة وقلة الموارد الطبیعیة
ألنھا تتحمل الجفاف وارتفاع درجة الحرارة





فراولة - خس - طماطم - خیار - ملفوف ...الخ

صناعة البشوتصناعة السدوصناعة الخوص



إلى أجدادنا في الماضي، نعلم كیف أن المھن 
شاقة وبسیطة إال أنكم أبدعتوا فیھا وأصبح تراث 

نعتز بھ نعكم بالمحافظة علیھ وتوارثھ عبر 
األجیال شكراً لما تركتموه لنا











مقدیشو - ممباسا - زنجبار

بومباي - مدراس - كلكتا - 
كولومبو



صانع السفینة

تجار اللؤلؤ

ً من أدوات الصید قدیما

الصبي الذي یعمل على ظھور السفینة الكتساب 
الخبرة ویقوم ببعض األعمال





















القرن ۱۰۰ عام
منطقة الخلیج ذات حضارة زاھرة

كل تطور وتقدم ورقي یطرأ على المجتمع في جمیع 
نواحي الحیاة

٤۰ قرن × ۱۰۰ عام = ٤۰۰۰ عام

الحضارات القدیمة في دول الخلیج العربي امتدت لمدة ٤۰۰۰ 
سنة ق.م





البحر األدنى أو بحر شروق الشمس



الكویت
الحضارة الھلنستیة

سلطنة عمان
مجان

البحرین
دلمون



ت الكوی
فیلكا

الحضارة الھلنستیة
ن البحری

حضارة مجانحضارة دلمون



الموقع المتمیز

الموارد المائیة



عوامل طبیعیة

من العوامل التي أثرت في حضارة منطقة الخلیج العربیة: 
عوامل طبیعیة، الموقع المتمیز، الموارد المائیة

سكنت منطقة الخلیج العربي حضارة منطقة الخلیج العربیة



مظاھر الحضارة اإلسالمیة - آثار الحضارة اإلسالمیة
وجود الحضارة اإلسالمیة في منطقة الخلیج العربیة



دخل سكان شبھ الجزیرة العربیة اإلسالم في القرن السابع میالدي
التجارة

الخلیج العربي
وجود المظاھر الحضاریة اإلسالمیة





٤- ۲۸ - ٦۷ - ٥ - ۳ - ۱



ظھور وحدات سیاسیة في الخلیج



قیام موانئ الخلیج العربي 
بأنشطة بحریة مختلفة

بدأت مرحلة جدیدة لدول الخلیج العربیة في تأثیرھا في السیاسة الدولیة

للخلیج العربي موقع جغرافي ھام

مكن الخلیج العربي سكانھ من 
ممارسة أنشطة بحریة مختلفة 

خاصة التجارة البحریة



ھجرة العتوب

عمان

رأس الخیمة

قطر

اإلمارات 
العربیة المتحدة





ھو أن تسیطر دولة قویة على دولة ضعیفة بھدف استغالل 
موقعھا ومواردھا

ھدف االستعمار ھو السیطرة على المواقع المھمة في الدول

منافسة استعماریة من دول الخلیج العربیة منذ 
القرن الخامس عشر

البرتغالھولنداإنكلترا



بعیدة
أھمیة موقع دول الخلیج العربیة أدى إلى طمع الدول االستعماریة

توفر ثروات طبیعیة في منطقة الخلیج العربي

االتفاقیاتالمعاھدات

اتفاقیة الحمایةالكویت وبریطانیا۱۸۹۹م

األطماع التي أحاطت بالكویت



توقیع اتفاقیة استقالل الكویت

۱۹٦۱

الشیخ عبد هللا السالم

بریطانیا







المملكة العربیة السعودیة
۱۹۳۲ م

الكویت ۱۹٦۱قطر ۱۹۷۱

سلطنة عمان 
۱۹۷۱

مملكة البحرین 
۱۹۷۱

اإلمارات ۱۹۷۱











عبارة عن منظمة سیاسیة اقتصادیة إقلیمیة تضم ست دول عربیة خلیجیة

۲۰ م - ۱۹۸۱ م

مدینة الریاض في المملكة العربیة السعودیة

العادات والتقالید، الدین، اللغة، التاریخ واألھداف المشتركة، 
أنظمة الحكم والمستوى االقتصادي





مجلس التعاون لدول الخلیج العربي
۲۰۰۸ م

شعار مجلس التعاون لدول 
الخلیج العربي

الخریطة السیاسیة لدول مجلس التعاون ومن ثم شكل 
سداسي یحدد األلوان المشتركة أللوان األعالم واللون 
األزرق الذي یجمعھم وھو الخلیج العربي ومن ثم اسم 

الشعار والبسملة



الشیخ جابر األحمد الصباح

قادة دول مجلس التعاون الخلیجي

قمة الشیخ الجابر األحمد 
الصباح رحمھ هللا

۱۰ / ۱۲ / ۲۰۰٦ م

٦ أعضاء



تأبیناً لذكرى رحیل الشیخ جابر األحمد الصباح



قلة التعاون بین ھذه الدول - عدم قیام مجلس التعاون الخلیجي

ء قیمة للترابط والعمل على تقدم حل مشاكل الدول األعضا
قیمة الترابط بین األعضاء











البحر األدنى

۱۹۷۱

















السعودیة

اللھم لك الحمد حمداً كثیراً على نعمك الكثیرة التي ال تعد وال تحصى 
ومنھا امتالكنا الثروة النفطیة التي ساھمت في تطورنا وازدھار 

دولتنا فبارك لنا فیم رزقتنا وارزقنا حسن استخدامھ واستغاللھ









العیناإلحساء

صاللةلیواالوفرة





اكتشاف النفط

ازدھار الصناعة - زیادة الدخل - النمو االقتصادي 
- التوسع في الصناعات

البتروكیماویاتالنفطالغاز









٥ - ۲ ٤ - ۳ - ۱

واردات
صادرات



غازتكریر النفط

تكریر النفطغاز













السعودیة (تاروت) - البحرین (دلمون) - قطر (أم النار) - اإلمارات 
(ھیلي) - عمان (دبا)





إفریقیاآسیا

ھجرات خارجیةھجرات داخلیة

انتقلت الھدرات من نجد والیمن إلى األطراف في جھة الشرق والشمال

ملتقى الھجرات الداخلیة والخارجیة لشبھ الجزیرة العربیة



توزیع الجماعات على الخریطة





ارتفاع األجورتوفر فرص العمل

السماح للوافدین باصطحاب عائالتھمتوفر الرعایة الصحیة

األمن واألمانزیادة عدد الموالید



نسبة السكان المواطنین مقارنة بنسبة السكان الوافدین  

السعودیة

اإلمارات

اإلمارات



نسبة المواطنین مقارنة بنسبة الوافدین السكان





السعودیة واإلمارات وعمان والكویت وقطر والبحرین

السعودیة

البحرین

خطأ

الكثافة السكانیة في البحرین علیة أما السعودیة قلیلة جداً على 
الرغم من أن مساحة البحرین قلیلة جداً إال أنھا عالیة الكثافة

تحتل الكویت المركز الثاني في عدد السكان













مجموعة من العادات والتقالید في مجتمع من المجتمعات

د الدین واللغة - العادات والتقالی
وحدة األصل - التاریخ المشترك

عادات وتقالید مشتركةالتاریخ المشتركالدین واللغة

التشابھ الثقافي بین السكان دول الخلیج العربي یجمع 
سكان دول الخلیج العربیة روابط مشتركة







اإلمارات















ثقافيسیاسياقتصاديعسكري



الحرص على تطویر الجیش 
الموحد بتدریب جنوده 

وتزویده باألسلحة المطورة

تنشیط التبادل التجاري بین دول الخلیج
االعتماد على مصادر أخرى

وضع قوانین حمایة البیئة
تشجیع الزراعة وحل مشاكلھا

تعزیز اللغة العربیة بالمناھج
إلزام العمالة المنزلیة بالتحدث باللغة 

العربیة





رات سیارات وطائ
ت حرق النفایا
مبیدات حشریة

ن براكی
عواصف ترابیة





رات  یتلوث الھواء من عوادم السیا
عوادم السیارات من أسباب تلوث 

الھواء



ه كن كریماً مع البیئة واغلق صنبور المیا
ه تطلب منك الكائنات البحریة عدم رمي المخلفات في المیا

إن كنت تحب الحیاة فحافظ على مصادرھا







التلوث البحري: ضخ النفط في میاه الخلیج العربي - موت 
الكائنات البحریة

التلوث الھوائي: حرق اآلبار - إصابة السكان بأمراض صحیة
التلوث األرضي: تدمیر الحیاة النباتیة



خطأ
صح

الطالق
التدخین

العنف



مجموعة من األفراد الذین یشاركون األسرة فى دور 
أو أكثر داخل المنزل أو خارجھ من المربیات 

والطباخین والسائقین و الخدم

ممرضةالخادم / المزارع



ألنھ یؤدي دورهألنھ دور األب

دور الوالدینلحمایة الطفلة

دور الوالدین 
العنایة باألبناء

دور الوالدین



عدم رمي األوساخیقوم بعملھ



إتالف الممتلكات

االعتداء على اآلخرین

تخریب وتحطیم

السب والشتم

تمرد

التدمیر والتخریبالقتل

السلوك العدواني والتخریبي الموجھ ضد الغیر والذي 
یتسم بالتخریب والتدمیر



مكتسبة

العنف

سلوك عدواني

أسریة / بیئیة / نفسیة



سلوك خاطئ

سلوك خاطئ



سلوك خاطئ

سلوك خاطئ



نفسیة - أسریة

أسریة
أسریة

بیئیة عامة

نفسیة
بیئیة عامة - أسریة



المعاملة الحسنة
تدریب العامالت في 

مراكز قبل جلبھم

الوعي الدیني
الوعي األسري

بعض الحلول للمشكالت االجتماعیة





















 




