
 إعداد المعلمة  

اليعقوب  عيسى دالل احمد  

ال حــحـال مُ  



 ال ُمحـــال

 

 اإلرادة معجزةٌ يبتدُع بها اإلنسان الواقَع  

يال من سراِب الخ  

بريشتِها على محيا لوحِة الحياةيرسم   

آياِت الجمال ويقطُف بأناِمِلها من حقوِل الظروف   

سنابَل النجاح الصعبِة المنال    

 وتتطهُر واحةُ معاجمها من قوافِِل كلماِت اليأس 

 ومن معاني منطِق الُمحــال



 إهــــــــــــــداء

إلى من كانت للروحِ بلسماً لجروح الزمان ومن كانت الطيبةُ في قلبها نهراً جارياً من الحنان ومن 

كانت كلماتُها تنثُر في النفِس العبير كالورِد في البستان ، أدعو هللا جلَّ وعال أن يُخلَّد روَحِك الزكية في 

ِ الرحمن يا من فارقِت حياتنا الفانية للداِر األبقى  أرفعِ مراتِب الِجنان وأن تتنعَِّمي بمغفرِة ورحمِة الرب 

 .  جــدتـي الغالية فــاطــمــة عـثمان 

وينبُض قلبي بمشاعِر المحبِة الخالصة والعرفان إلى والدي  اللذين سيبقى جميلُُها ُمخلَّدا في محراِب 

 قلبي على مر ِ الزمان ، كما يتدفُق رحيُق عباراِت اإلهداء من ثنايا روحي واللسان

 إلى زوجي الغـالـي وأبنائـي فلذات كبدي والوجدان 

ُز كلماِت اإلهداء بنفحِ أحاسيِس االنتماء للكويت التي اختََصرُت في عشقي لها كلَّ األوطان  وأُطر ِ

الكويُت التي تَتَلمذُت بمدرسِة أبجديات اسمها معاني الحرية والكبرياء واألمان الكويت التي يقوُد دفَّةَ  

 .سفينتها المباركة إلى موانئ االزدهار بحكمٍة واقتدار قائُد اإلنسانية واإلنسان 

ُف كلماتي بأن تُهدي قصيدةَ محبة تتألألُ معانيها ببريِق االمتنان إلى كل من علَّمني حرفا  وأخيرا تتشرَّ

 .في أي زمان أو مكان فلَُكنَّ يا ُمعلماتي من مكنونات الروح أنقى مشاعر االعتزاز والعرفان 

 دالل أحـمـد عـيـسـى الــيــعــقــوب   



ت ـــويــكـــال  

أعظم ما وهبتنا إياه األقدار 

فلنزرع بذور االنتماء 

بأحضانها ، لنحصد بمنجل 

تها أروع الثمار ز  ـع    
 

وب ــقـــعـيــدالل ال      

ملخص ال يغني عن الكتاب المدرسي هذا الُ   



 الوحدة األولى 



هي اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان ويحصل فيه على مقومات : البيئة  

. حياته ويتفاعل فيها مع عناصر البيئة األخرى  

 اقسام البيئة: 
 اإلنسان

 الموارد الطبيعية البيئة

مثلث 
 الحياة

 

دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   



مميزات 
البيئة 
 الطبيعية

توفر موارد 
 طبيعية عديدة

وحدات بيئية 
 كاملة 

العالقة التبادلية 
بين عناصر 
 البيئة الطبيعية

 التوازن البيئي

كل ما يحيط باإلنسان من ظاهرات حية وغير حية ليس لإلنسان أي دخل في وجودها وتتمثل هذه 

. بنية األرض والتضاريس والُمناخ والنبات الطبيعي والحيوانات : الظاهرات في   

 البيئة الطبيعية 

د ـيـفـري ديـنــهعالم الطبيعة   

العالم الذي استخدم  علم الطبيعية كمفهوم جديد يدرس في الجامعات في 

الميالديالتاسع عشر منتصف القرن   

دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   

 التوازن البيئي

التفاعل المستمر بين مكونات 

البيئة الذي يحفظ استقرارها 

النسبي في زمن محدد دون أن 

يتأثر أي مكون على المكونات 
 األخرى 



خط التاريخ 

 الدولي 

اوجه 
 المقارنة

 دوائر العرض خطوط الطول

 180 360 العدد

 االستواء جرينتش خط االساس

األماكن على سطح  تعيني الزمن بني االمهية
 األرض  

تساعد على تقسيم الكرة 
 ناخية األرضية إىل أقاليم مُ

 الموقعينقسم 
 إلى

الموقع 
 النسبي

الموقع 
 المكاني

الموقع 
 الفلكي

الموقع  هو موقع الدولة بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض

 الفلكي 

دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   

درجة شمال خط اإلستواء  30,05 -  28,45تقع دولة الكويت ما بين دائرتي عرض 

درجة شرق جرينتش  48,30  -  46,30وبين خطي طول   



الشمال الشرقي بالنسبة وفي جهة ، الجنوبية الغربية لقارة آسيا الجهة في  تويكالتقع 

جهة الشمال الغربي بالنسبة للخليج العربيوفي  ، لشبه الجزيرة العربية   

 تبلغ مساحة دولة الكويت 
كيلو متر مربع  17,818   

 هو موقع الدولة في مكان معين

 

الموقع 
 المكاني 

الموقع 

 النسبي 

ومن جهة الجنوب  ، تحدها من جهة الشمال والشمال الغربي جمهورية العراقت ـويـكـال 

ومن جهة الشرق المسطح المائي الخليج العربي  ، والجنوب الغربي المملكة العربية السعودية  

 هو موقع الدولة بالنسبة لليابس والماء

دول العالم مساحة  رـبـاك
ا ـيـروسدولة   

دول العالم مساحة  رـغـاص
  ان ـكـيـاتـفـالدولة 

دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   



 الرياح

 األمطار

 الحرارة

 النباتات

 اإلنسان
دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   



 أرض مرتفعة وسطحها مستوٍ :   الهضبة

 وتمتد على مساحة كبيرة تمثل الهضاب

من مساحة القارات%  33   
 

مساحة كبيرة من األرض :  السهول

.تتميز بإستوائها وقلة ارتفاعها   

من مساحة القارات% 41تمثل السهول   
 

ال  ةهي كل مرتفع من األرض وله قم:  الجبل

 أما إذا قل،تر م 1000يقل ارتفاعها عن 

%  12تمثل الجبال   ،فيسمى  ذلك تالً  االرتفاع
مظاهر التضاريس أقل  من مساحة القارات وهى

 صالحية لإلستقرار البشري

دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   

 أنواع السهول
 فيضية ساحلية

(نهرية)   



 القارات الجبال الهضاب السهول

اـريـبـيـس ت ـبـتـال   

 نجد

 الهيمااليا

الحجاز -عـسـيـر  

 آسيا

اـيـوبـيــاث - سـاطل   أفريقيا 

العظيم األوروبي   
 

سكندنافيا         ا - بـاألل   -  أوروبا   

االبالش- الروكي - السهول الوسطى الشمالية أمريكا   

البمباس – السلفاس  أمريكا الجنوبية األنديز البرازيل 

 استراليا السالسل االسترالية الشرقية كمبرلي -

أهم المظاهر 

التضاريسية في 

 قارات العالم



دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   

 150كلما ارتفعنا عن سطح األرض 

درجة واحدة تقل درجة الحرارة متر   

ول عربي يتسلق أعلى أزيد السيد الرفاعي  يتيوكالالرياضي 
م  2003فرست عام إقمة في العالم وهى قمة   

أهمية 

 السهول 

منطقة البحر الميت أدنى بقاع 
 األرض



عناصر 
 المناخ 

 الرطوبة  درجة الحرارة  الرياح 
الضغط 
 الجوي

 االمطار

دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   



دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   

 األقاليم المناخية دوائر العرض مثال المميزات

 
 

 

األقاليم الحارة

 

 

 

األقاليم المعتدلة 
الدفيئة

 

 

 

األقاليم المعتدلة 
الباردة

 

 

 

األقاليم الباردة 



تنقسم البيئة التضاريسية 
 الى

 صحراوية جبلية سهليه بحرية

دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   

تنقسم البيئة المناخية 
 الى 

 حارة معتدلة باردة



 

 

 

؟البيئة المعتدلة من أفضل البيئات على وجه الكرة األرضية تُعـد : علل   

 

 

 

دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   

تغطي البحار 

والمحيطات حوالي 

من مساحة  % 71

 الكرة األرضية 



 الوحدة الثانية 



طبيعة البيئة 
 الجغرافية 

الكثافة 
السكانية في 
 مكان محدد

قدرة السكان 
العلمية 

والتكنولوجية 
على استغالل 

 الموارد

دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   



دراسة إجراءات حماية 
تآالبيئة على المنش  

تقديم المشورات والنصائح 
المناسبة والمنسجمة مع 
 متطلبات حماية البيئة

المساهمة في زيادة اإلنتاج 
بما تقتضيه التوجهات 

 والتعليمات واللوائح البيئية 

دراسة االستثمارات البيئية 
التي تحد من األخطار 

 البيئية 

دراسة تكاليف حماية البيئة 
ونفقات االستثمار وتأثير 
حماية البيئة على األرباح 
والخسائر وتحليل الجدوى 

 البيئية للمشاريع

دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   



دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   

ً  دول نامية حضاريا   ً  دول متقدمة حضاريا

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   



دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   



دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   



ترتبط هذه المجموعة ارتباطاً وثيقاً بمجموعة العناصر غير الحية حيث انها تستمد 
 مقومات اإلنتاج منها 

 تقوم بإنتاج الغذاء الالزم لمجموعة العناصر الحية المستهلكة 

تشمل هذه المجموعة اإلنسان والكائنات الحيوانية و تعتبر هذه 

 المجموعة هي المسؤولة عن تدهور النظام البيئي

مجموعة المستهلكين لذلك أطلق عليها   

ألنها تقوم بتحليل هذه المواد العضوية سواء كانت نباتية أم حيوانية وتحويلها إلى 
 أصولها التي تدخل ضمن مجموعة العناصر غير الحية ليعاد استخدامها مرة أخرى

االكائنات الدقيقة 
 المجهرية

 الفطريات  البكتيريا

دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   



تخفف من 
سرعة 
 الرياح 

مصدر 
أساسي لفلترة 
الهواء وإنتاج 
األكسجين 

والتخلص من 
ثاني أكسيد 
 الكربون 

 توفير 

 الغذاء

توفير 
االخشاب 
كمورد 

 إقتصادي مهم 

الحفاظ على 
المناخ 
وتخفيض 
درجة 
الحرارة 

 وكمية التلوث

دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   



دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   



 الوحدة الثالثة 



تغير غير مرغوب فيه في الخواص الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية :  البيئي  التلوث

.للبيئة المحيطة والذي قد يتسبب في أضرار حياة االنسان و الكائنات االخرى           

درجات التلوث 
 البيئي

 التلوث المدمر

 مرحلة ينهار فيها النظام االيكولوجي 

 يصبح غير قادر على العطاء 

(  حادثة المفاعل النووي تشرنوبل ) 
 في االتحاد السوفيتي السابق

 التلوث الخطر

كمية ونوعية الملوثات تتعدى 
 الحد االيكولوجي الحرج

 التلوث المقبول

ال يتأثر التوازن في النظام 
 االيكولوجي

دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   



التأثير على عملية 
التنفس لدى اإلنسان 
 والكائنات الحية 

 نشر كثير من األمراض
الشعور باإلرهاق والتعب 
وعدم القدرة على بذل 

 مجهود كبير 

دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   



 المياه العذبة 

المياه 
 المالحة 

لذلك يعد أشد أنواع التلوث خطراً %  97ونسبة المياه المالحة %  3نسبة المياه العذبة   

القاء 
المخلفات 
الصناعية 
الصلبة 

والسائلة في 
 المياه

التلوث الحراري الناتج 
عن التخلص من المياه 
الساخنة المستخدمة في 
تبريد آالت المصانع عن 
 طريق سكبها بالبحار 

( المفاعالت النووية )   

التلوث 
النفطي الناتج 
عن التسريب 
أثناء تصدير 
البترول 
وغسل 
خزانات 
ناقالت 
 البترول 

إلقاء مياه 
الصرف 
الصحي في 
 البحر 

مصادر 

التلوث 

 المائي 

دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   



مصادر 
 تلوث التربة

مصادر 
 كيميائية

استخدام المبيدات الحشرية 
واألسمدة الكيمائية على 
 المناطق الزراعية 

مصادر 
 حيوية

دخول مسبب 
مرضي أو آفه 

 زراعية

مصادر 
 ميكانيكية

مثل الحراثة قطع األشجار 
حفر المناجم الرعي الجائر 
 التعرية الريحية أو المائية

ضرار تلوث ا

 التربة 

دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   



دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   



أنواع التلوث 
 الضوضائي

 المؤقت

غير دائم ويستمر لفترات محدودة مثل 
ضجيج األماكن المزدحمة ويؤدي الى 
حدوث بعض االضرار البسيطة كضعف 

 السمع المؤقت

 المزمن

يتم بشكل مستمر وبدون توقف والذي 
 قد ينتج عنه خلل مستديم في السمع 

دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   



 مظاهر  التصحر 

 التصحر 
تناقص قدرة اإلنتاج البيولوجي لألرض أو تدهور 

خصوبة األراضي المنتجة بالمعدل الذي يكسبها ظروف 

 تشبه األحوال المناخية الصحراوية 

دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   

تملح التربة 
في المناطق 
 الزراعية 

تدهور 
وزوال 
غطاء 
النبات 
 الطبيعي

انتشار 
وزحف 
الكثبان 
 الرملية

تعرية 
 التربة



 تصحر شديد جداً 

حدوث حركة 
كثبان رملية 
كبيرة نتج عنها 
االخاديد مما جعل 
التربة تفقد 

قدرتها اإلنتاجية 
بنسبة اكثر من 

90 %  

 تصحر شديد 

حدوث نشاطات 
كبير في زحف 
الرمال وتكون 
اخاديد كبيرة 

وتملح التربة مما 
يقلل عائد اإلنتاج 

 بنسبة 

50  %- 90 %  

 تصحر معتدل

حدوث تلف بدرجة 

متوسطة للغطاء 

النباتي مما يقلل 

عائد اإلنتاج بنسبة 

10  %- 50 %  

 تصحر طفيف

حدوث تلف طفيف 
جداً في الغطاء 
النباتي مما ال 

يؤثر تأثيراً واضحاً 
في القدرة 

 اإلنتاجية لألرض

درجات 
 التصحر 

1977تصنيف درجات التصحر حسب مؤتمر نيروبي عام   

دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   



 

 

دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   

 



 

المياه 
 السطحية

 

المياه 
 الجوفية

 

 األمطار

 

معالجة 
مياه 
 الصرف 

 

األمطار 
 الصناعية

 

تحلية 
مياه 
 البحر

 مصادر المياه 

ندرة 

 المياه

عدم وجود ما يكفي من الموارد 

المائية المتاحة لتلبية مطالب 

 استخدام المياه داخل المنطقة  

 المصادر غير التقليدية  المصادر التقليدية

تنقسم ندرة المياه 
 الى 

 ندرة معنوية

تتمثل في امتالك البلد للموارد المائية التي 
تلبي جميع االحتياجات ولكن تقع امام 

 إشكالية الغدارة

 ندرة مادية

تتمثل في عجز الموارد عن تلبية كمية 
 الطلبات للسكان

دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   



سن قوانين 
وتشريعات 
للحد من هدر 

 المياه

التوعية 
بوسائل 
اإلعالم 
المختلفة 
 بأهمية المياه

استخدام 
أساليب ري 
حديثة للحفاظ 
على كمية 
 المياه 

بناء السدود 
لتخزين المياه 
 مياه االمطار

الحد من 
اإلفراط في 
سحب المياه 
 الجوفية

بناء محطات 
معالجة مياه 
 الصرف

عدم الحصول 
على المياه 
 الصالحة للشرب

عدم كفاية 
الحصول على 
مياه الصرف 
 الصحي

نضوب المياه 
الجوفية في كثير 
 من بلدان العالم

انتقال االمراض 
عن طريق المياه 

 الجارية

وجود صراعات 
بين الدول على 

 المياه 

 كيفية المحافظة على المياه 

دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   



أسباب 

ندرة 

المياه 

بدول 

مجلس 

التعاون 

لدول 

الخليج 

 العربية 

 النمو السكاني

 التوسع العمراني والتنموي

الموقع الجغرافي ذو المناخ 
 الصحراوي

 عدم وجود انهار دائمة

 قلة سقوط األمطار

ارتفاع نسبة الملوحة بالمياه 
 الجوفية

 الثاني

يتمثل في استمرار االعتماد على تحلية 
المياه ويرى بعضهم ان تحلية مياه البحر 
 تعد أفضل من عملية نقل المياه من الخارج 

 االول

استيراد المياه العذبة من الدول 
الغنية نسبياً بها السيما دول 

 الجوار الجغرافي

 سيناريوهات لضمان استمرارية المياه العذبة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومنها 
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الغاز الرئيسي 

المتسبب في 

مشكلة االحتباس 
 الحراري 

ثاني 

أكسيد 

 الكربون

التغيرات التي تحدث لمدار 
األرض حول الشمس وما 
ينتج عنها من تغير في كمية 
اإلشعاع الشمسي الذي  يصل 

 إلى األرض

 اإلنفجارات البركانية

التغير في نسب مكونات 
 الغالف الجوي 

إزالة الغابات بمساحات 
 كبيرة 

استعمال الوقود 
 االحفوري 

( فحم  –غاز  –نفط ) 
ساهم في زيادة تركيز 
غاز ثاني أكسيد 

الكربون في الجو ونجم 
عنه زيادة درجة حرارة 

 الجو
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 المؤتمر الدولة العام

الجهود الدولية 

لمكافحة التغير 

 المناخي 



الترشيد 
باستهالك 
الطاقة في 
 دول العالم

تشجيع النقل 
العام 

والمواصالت 
 بكل انواعها

حث 
المواطنين 
لبناء منازل 
معزولة 
 حرارياً 
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 الوحدة الرابعة 
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العوامل 
 الداخلية

العوامل 
 الجغرافية

العوامل 
 الخارجية

العوامل 
 االقتصادية

العوامل 
 الصناعية

العوامل 
 العسكرية

العوامل 
 البيئية

عالقات الدول مع بعضها بعضاً على شكل وحدات أو تنظيمات دولية لتحقيق المصالح 

نة ـدر من الفاعلية وبأقل الخسائر الممكـالسياسية بأكبر ق  

العالقات 
 السياسية

 العوامل المؤثرة في العالقات السياسية 

دالل اليعقوب/ اعداد المعلمة   



.النشاط الموجه نحو الخارج لمعالجة مشاكل ما وراء الحدود وأخرى ضمن الحدود  السياسة  

 الخارجية 

 المحافظة على أمن الدولة

 تعزيز نفوذ الدولة

المحافظة على التواصل مع أعضاء المجتمع 
 الدولى

تطبيق القانون الدولي وعقد اإلتفاقيات 
 والمعاهدات من أجل حماية مصالح الدولة

 حماية المصالح االقتصادية للدولة

 تحقيق الرفاهية االجتماعية

حماية مصالح المواطنين سواء كانوا داخل او 
 خارج الدولة 

 الدبلوماسية 

استخدام 

القوة 
 السياسية

استخدام وسائل 

اإلعالم في شرح 

وجهة نظر الدولة 
 وسياستها 

االمعونات 
 الخارجية 

المقاطعة 
 االقتصادية 

توقيع 

المعاهدات 
 واالتفاقيات 

أهداف 

السياسة 

 الخارجية 

أدوات تنفيذ 

السياسة 

 الخارجية 
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 الدبــلـوماسـيـة

هي أداة لتشكيل وتنفيذ 

 السياسة الخارجية 

من أجل إقامة وتطوير عالقات 

 سلمية بين حكومات الدول



.اإلنفتاح العالمي على التجارة الدولية وتبادل السلع والخدمات وانسياب رؤوس االموال  
العالقات 

 االقتصادية الدولية

 التجارة الدولية
نشأت الحركة التجارية نتيجة لحاجة الدول المنتجة إلى أسواق لتصريف منتجاتها 

.ونتيجة لحاجة الدول المستهلكة الستيراد السلع والخدمات التي ال تتوافر في أراضيها   

 مميزات التجارة الدولية          عيوب التجارة الدولية            

 التبادل التجاري يتم عبر مسافات

طويلة ويتسبب في ارتفاع تكاليف النقل 

 والشحن

 اختالف العمالت 

 اختالف اللغة والعادات 

انتشار التلوث البيئي 

 تتبع الدول لنظام االحتكار 

المساهمة في دعم النمو االقتصادي 

استغالل الموارد العالمية بشكل أفضل 

تساعد على تعزيز العالقات بين الدول 

 إشباع رغبات المستهلكين 

 مؤشر قوي على زيادة القدرة اإلنتاجية

 للدولة

توافر فرص عمل 
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العوامل المؤثرة 
في العالقات 
االقتصادية 
 الدولية 

مشكلة 
الطاقة في 
 العالم 

مشكالت 
الغذاء في 
 العالم

مشكالت 
الهجرة 
 الدولية

المشكالت 
 البيئية

التقدم العلمي 
 والتكنولوجي 

تحسن جودة 

المنتجات النفطية 

بما يتماشى مع 

المواصفات 

 العالمية 

GPS نظام 
 نظام تحديد المواقع مبني على األقمار الصناعية  

انتهاج سياسة 

نفطية مسؤولة 

تراعي مصالح 

الدولة المستهلكة 

 والمنتجة

استقرار األسواق 

العالمية لهذه 
 السلعة 

سياسة دولة 

الكويت لتحقيق 

األمن واإلستقرار 
 اإلقتصادي
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العالقات 
 االجتماعية الدولية

التعاون 
 الدولي

جهود مبذولة بين دول العالم من اجل تحقيق مصلحة الدول المتعاونة وفي سبيل تحقيق 

  ةاالمن والسلم الدوليين ومواجهة التحديات السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية واألمني

قروض الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية من 
 اجل تحقيق المصلحة االجتماعية بين الدول
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مساعدات مالية 
وهى عبارة عن 
تقديم قروض أو 
منح مالية أو تبديل 

 دين

:مساعدات فنية  

تقديم الدعم المباشر 
للمشروعات الوطنية 
باالستعانة بالجهات 

الخارجية من أجل تطوير 
 وتحسين خدمات الدولة

 مساعدات طارئة

يقصد بها المعونات 
اإلغاثية والغذائية 
المباشرة التي تلجأ 
الدول اليها في 
 الحاالت الخاصة

اشكال التعاون 

الدولي لتعزيز 

التنمية 

 االجتماعية 
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من أكبر الدول المانحة في العالم  اليابان  

هي الجهة الرسمية لتقديم ( جايكا ) تعتبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 
 المساعدات في الدولة 



الهدف من إنشاء 
المنظمات الدولية في 
 ميدان الثقافة والتعليم

إتاحة فرصة التعليم 
 مدى الحياة 

ضمان حصول جميع 
الناس على التعليم 

 الجيد 

إحدى أهم المنظمات الدولية التي تهدف إلى المساهمة في رفع مستوى 

 التعاون بين دول العالم في مجال التربية والتعليم والثقافة

دور دولة 
الكويت في 
الميدان 
 الثقافي

إسهام جمعيات النفع 
العام الكويتية في 
تطوير المشروعات 
تنموية في مجال 
 التعليم والصحة

رعايتها للمؤسسات 
الثقافية في الدول 

 العربية

تنظيمها للمعارض 
والمهرجانات 

 والفعاليات الثقافية 
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..كقطرات املطر  مآرائكتواصلكم و  

 تنعش الروح وحتدث فرحًا مجياًل ،، 

..وتغري مسار احلياة   

ألي استفسار يسعدني التواصل بكم  

من خالل احد برامج التواصل االجتماعي    

 االنستغرام
 دالل الـيـعـقـوب

Abla.Dalal2019 


