
  كم أهال ب
ول العربية مقدم لكم من موقع  كامل عن عواصم الد PDFملف  ف 
 .كوم  هيالهوب

 

عواصم الدول العربية , الدولة هو مصطلح يطلق عىل سلطة تتمتع بالسيادة عىل  
ض وشعب حيث أن الدولة ه  عبارة عن سلطة وشعب وسيادة إقليمية عىل أر 

 . تلك األرض بذلك تتكون الدولة

ولكل دولة مجموعة مختلفة األحجام من المدن وعىل رأس هذه المدن واحدة  
تعتبر ه مركز اإلدارة وتجمع السلطة و التنظيم بها وتسم  عاصمة واليوم ننقل  

 . لكم عواصم الدول العربية

  بعض  
كة مع بعضها ف  والدول العربية ه  عبارة عن مجموعة من الدول المشبر

  تكونت عىل مدار القرون الماضية و 
كة و الثقافات التر المصالح واألهداف المشبر

ك بي   تلك الدول باإلضافة إىل المنطقة الجغرافية حيث تقارب الدول 
الدين المشبر

كة  إىل بعضها البعض جعل منها دول ذات تشابه  . كبب  ومصالح مشبر

كة بي   الدول العربية دعت حاجتها إىل أنشاء منظمة عربية 
تلك المصالح المشبر

  ه  حفظ السلم بي   الدول وتحقيق   دولة تعمل عىل تحقيق تلك األهداف
والتر

  حالة السلم والحرب فتم 
  كافة المجاالت والدفاع عن الدول العربية ف 

التعاون ف 
  القاهرةأنشاء جامعة الدول 

  يقع مقرها ف 
 . العربية والتر

  شمال قارة أفريقيا ومنها مرص و    22عدد الدول العربية ويبلغ
دولة يقع بعضهما ف 

  قارة آسيا  
ليبيا والسودان والجزائر والمغرب وتونس وتقع بعض الدول األخرى ف 

لعربية السعودية و الكويت واإلمارات العربية المتحدة و البحرين منها المملكة ا 
 . وقطر

 عواصم الدول العربية

  تتمتع بسيط  
ولكل دولة تحتوى عىل مجموعة من المدن الحيوية والمهمة والتر

  العالم بجانب عواصم الدول العربية
بمرص عىل سبيل المثال عاصمتها   عاىل  جدا ف 
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م الشيخ وا  إلسكندرية لهم صيت عال عىل مستوى العالم وذلك  القاهرة ولكن شر
 . لما تتمتع به هذه المدن من قوة ومكانه سياحية و تجارية عالمية بي   الدول

  كل سطر  وف  السطور القادمة نوضح لكل دولة عواصم الدول العربية 
حيث ف 

 . الدول و العاصمة بجوارها تابعو معنا

ذا التصميم قمنا بإدراج أعالم الدول انفوجرافيك عواصم الدول العريبة ف  ه
ون دولة مع بيان اسم الدولة وعاصمتها بجوار كل علم   . العربية األثنان والعشر
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 عن  40
ً
ة جدا  هذا الفيديو نجد معلومات مثب 

معلومة رهيبة عن الدول العربية : ف 
الدول العربية وه  كم يبلغ عدد سكان الدول العربية مجتمعة وإذا تم االتحاد بي   

 أى مكانة سوف تجد الدول العربية بي   دول العام , ومكانة الجيوش  
الدول ف 

 .ديوالعربية بي   دول العالم , شاهد الفي

 معانى العواصم العربية

لكل أسم معت  وتاري    خ وذلك بحسب البلد وتأسيسها فالقاهرة عىل سبيل المثال  
لها تاري    خ عريق وقصة حول أسمها وف  السطور التالية نوضح معات  أسماء  

 :العواصم العربية

 القاهرة : المنترصة  •
 روضة وتعت  الحديقة الرياض : جمع  •
وت : وه الصنبور •  بب 
 صنعاء : الحصي    •
 م1761أبوظتر  : أبو الغزال وتعود للغزال صاحب قصة الصيادين عام  •
 عمان : وه  اسم مشتق من اإلله آمون •
 الرباط : الحصن  •
 القدس : وذلك نسبة إىل بيت المقدس  •
  الحديقة المزهرة  •

 دمشق : وأصل الكلمة "مشق" وتعت 
 تونس : كلمة مشتقة من كلمة األنس •
 مسقط : وسميت بهذا األسم لموقعها بي   الجبال •
 مقدشيو : وتعت  مقعد الشاه  •
 الجزائر : ويعود تسميتها إىل الجزيرة •
 الدوحة : وه  كلمة أصلها "مدوح" وتعت  المستدير •
  : وتعت  هزيمة الدبب •

 ةجيبوتر



 إىل رياح الصحراء  نواكشوط •
ً

 : مدينة الري    ح نسبا
  قديم الزمان   •

المنامة : مشتقة من كلمة النوم وذلك حيث أن المسافرين ف 
 كانوا يرتاحون وينامون فيها 

  الحصن القريب من الماء •
 الكويت : وأصلها كوت وتعت 

 بغداد : وتعت  ف  اللغة الفارسية مدينة السالم  •
  "جزر القمر" وت •

 عت  مكان النار موروت 
 طرابلس : كلمة إغريقية األصل وتعت  الثالث مدن  •
 الخرطوم : وه من زهرة القرطم  •

 عمالت الدول العربية

مع بيان رمز العملة لكل   عمالت الدول العربية ف  هذا الجدول نطرح لكم اسماء
 . دولة

 مز العملة ر  العملة الدولة

 ر.س ريال سعودى السعودية 

 د.ع دينار عرافر  العراق 

ة سورية  سوريا  ل.س لب 

 ج.م جنية مرصى  مرص 

ة لبنانية لبنان  ل.ل لب 

 د.أ  دينار أردت   االردن 

 ر.ي ريال يمت   اليمن 

 د.ل دينار ليتر   ليبيا 

 ج.س جنية سودات   السودان

 د.م درهم مغرتر   المغرب

 د.ت دينار تونس   تونس

   الكويت
 د.ك دينار كويتر

 د.ج  دينار جزائرى  الجزائر
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   البحرين
 د.ب دينار بحريت 

   االمارات 
 د.إ  درهم إماراتر

 ر.ق ريال قطرى  قطر 

 ر.ع ريال عمات   عمان 

 أ.م  أوقية موروتانية مورتانيا 

   فلسطي   
 ج.ف جنية فلسطيت 

 ش.ص شلن صوماىل  الصومال

 ف.ج فرنك جيبوتر  جيبوتر 

 ف.ق فرنك قمرى  جزر القمر

 معلومات عن الدول العربية 

ئ معلومات عنه قد تكون خفية عىل البعض وقد ال تكون كذلك وف  هذه  لكل شت 
يد من معلومات  الصورة أتينا لكم بعدد من المعلو  مات حول الوطن العرتر  لبر 

 .الثقافية



  

 اكبر العواصم العربية

 القاهرة 

 الوطن العرتر  من حيث السكان حيث بلغ تعداد سكانها 
  أكبر مدينة ف 

القاهرة ف 
 إلحصاء عام  9,840,591

ً
%  10.6حيث يمثل ذلك العدد منا نسبته  2017طبقا

 . من أجماىل  عدد سكان مرص

دول أفريقيا والسابعة عشر عىل دول العالم من  تحتل القاهرة المرتبة الثانية عىل
 .حيث تعداد السكان

 بغداد

بذلك تصبح العراق  9,400,000ف  المرتبة الثانية تأتر العراق بعدد سكان وصل 
 من حيث تعداد 

ً
 المرتبة األربعي   عالميا

  أكبر مدينة عربية بعد القاهرة وف 
ثات 
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التعليم و الصحة و االقتصاد  السكان بغداد ه  العاصمة والمركز من ناحية
 .واإلداري للبالد

يعود تاري    خ بغداد إىل القرن الثامن الميالدي حيث أسسها الخليفة ابوجعفر  
العباس وجلعها مقر للخالفة العباسية وقتها وأصحب العراق صاحبة مكانة عربية 

 للعلماء والدارسي   
 جعلتها مركز للعلم و وملتقر

ً
 .مهمة جدا

  طرابلس

يبلغ عدد سكانها أكبر من  طرابلس مدينة قديمة ونابضة بالحياة ولها تاري    خ طويل و 
  الشمال الغرتر  لليبيا، وتقع عىل رأس صخري يطل عىل  900000

نسمة. تقع ف 
عىل الجانب اآلخر من الطرف الجنوتر  لجزيرة صقلية.   البحر األبيض المتوسط،

ق منطقة ور ومن الغرب تاجوراء تحد طرابلس من الشر منطقة   الجنوب ومن جب  
. توجد  

موعة من المعالم واألنشطة الثقافية للزوار، من طرابلس مج ف   السوات 
ي والشوارع الصاخبة. بفضل  مناظره الخالبة المطلة عىل البحر إىل األسواق الكبر
ا رائًعا الستكشاف وتجربة سحر  

ً
ثقافتها الغنية وتنوع سكانها، تعد طرابلس مكان

 .ليبيا

ها عن مدينة طرابل "طرابلس الغرب سميت طرابلس   .س اللبنانية"لىك يتم تمب  

حيث كانت   الفنيقي    زمن ف   يعود تاري    خ طرابلس للقرس السابع قبل الميالد
تقوم   التر  االسواق طرابلس من أوىل المحطات و تحتوى اكبر 

التبادل التجاري   ف   حيث امتد نشاط المدينة من افريقيا تأتر  التر  البضاء بتوزي    ع
  .دول افريقيا بي   

عهد الخليفة عمرو بن الخطاب ظلت  ف   بلسطرا  ميدنة م فتحت625عام  ف  
ة بذلك تحت الحكم العرتر   يتم احتاللها من  قبل ان من الزمان فبر

أن استعان السكان  اىل االسبان ومن بعدهم   الصقليون النورمان قبل
   للتخلص من االحتالل بالعثماني    األصليون

 .للمدينة االسبات 

 الرياض



 تأتر 
ً
  المرتبة الثالثة عالميا

لتحتل المركز  8,216,284الرياض بتعداد سكان بلغ ف 
  وسط شبه الجزيرة العربية  

  للرياض فه  تقع ف 
 الموقع الجغراف 

ً
الثالث عربيا

وحسب التقسيم اإلداري للمملكة الرياض ه  عاصمة ومقر إمارة منطقة الرياض 
مليون نسمة وفق إحصاءات عام   6يبلغ عدد سكان مدينة الرياض ما يقارب ال  

2018. 

  دمشق

  يمتد إىل ما يقرب من 
عام.   11000دمشق مدينة قديمة ذات تاري    خ طويل وغت 

  العالم وعاصمة سوريا منذ 
  معت  اسمها دمشق من 635ه  أقدم عاصمة ف 

. يأتر

  "األرض المروية
 ."كلمة سامية قديمة تعت 

ا لمجموعة متنوعة من الثقافا 
ً
ت عىل مدار تاريخها الطويل، كانت دمشق موطن

 .واألديان، مما يجعلها مدينة متنوعة ونابضة بالحياة بشكل كبب  وبتاري    خ عريق

يمكن لزوار دمشق استكشاف العديد من معالمها السياحية مثل الجامع األموي  
  تعود إىل 

  والمدينة القديمة المليئة بالمناظر واألصوات التر
والمتحف الوطت 

 .قرون

ة بمزيجها الفريد من الثقافة والتار   ، تعتبر دمشق وجهةممب   ي    خ والجمال الطبيع 
  ومعالم سياحية البد من زيارتها 

 .وفريدة وتحتوى عىل تارخ 

 الخرطوم

ف  المرتبة الرابعة من ترتيب العواصم العربية تأتر الخرطوم بتعداد سكان بلغ 
الخرطوم ه  مقر الحكم وتجمع السلطة ف  السودان كما ه  منطقة    5,490,000

 . يلي   االبيض واألزرقالتقاء الن

 مدينة عمان



  األردن كما أنها واحدة من أكبر  
ه  عاصمة المملكة االردنية الهاشمية أكبر مدينة ف 

  المرتبة السادسة بعدد 
المدن العواصم العربية من حيث تعداد السكان تأتر ف 

 . نسمة 5,490,000سكان بلغ حواىل 

  تحد عمان
   رغم المساحة الضيقة و الجبال التر

من كل اتجاه إال أن النمو السكات 
  20والتوسع ادى إىل العتالء سفح الجبال حتر أصبحت المدينة تقع فوق 

ا
 . جبل

 وتعليما 
ً
 سياسيا

ً
ق األوسط جعلها مركزا   الذي يتوسط الشر

موقع عمان الجغراف 
  
ً
 للعديد من السياح حول العالم ومن دول الخليج العرتر  نظرا

ً
هامة وجعلها مقصدا

  لما 
ً
ه من سياحة عالجية أيضا  .تتمتع به من تراث ومعمار معارص وما تمب  

  مسقط

. يبلغ عدد  مسقط ه  عاصمة سلطنة عمان المذهلة ومركز النشاط الحكوم 
  3500موزعة عىل مساحة  2015مليون نسمة بتقارير عام  1.56سكانها أكبر من 
  .كيلومبر مرب  ع

ثقافتها النابضة بالحياة، مما يجعلها  تشتهر مسقط بمناظرها الطبيعية الخالبة و 
ا رائًعا للزيارة أو العيش

ً
 !مكان

ق    والتجارى بي   الشر
كانت مسقط معروفة من بداية التاري    خ بالتبادل الثقاف 

ات حكمها من قبل قبائل محلية اال انها وقعت تحت   والغرب كان معظم فبر
تغالي   و الفرس  .االحتالل من قبل البر

  ف  أن تكون الميناء االول الستقبال الوافدين التجار ساهم موقع مسقط ال
جغراف 

ومع التطور الكبب  الذي ساهم فيه السلطان قابوس  1970والمستوطني   وف  عام 
  .أدى ذلك اىل تطور البنية التحتية للمدينة و واالقتصاد

 الكويت 

 الجنوب وتطل عىل الخليج العرتر  ه  أ 
كبر  مدينة الكويت عاصمة الدولة تقع ف 

  الكويت ومركزها اإلداري و تتكون من من مناطق ه   
المدن ف 



ق لتصبح من أكبر   4,860,000ودسمان، يبلغ تعداد السكان  والمرقاب وجبلة شر
 .المدن العربية والخليجية من حيث تعداد السكان

كان هذا عرض لعواصم الدول العربية عرضنا فيه بعض المعلومات الهامة عن كل  
ها من المعلومات عاصمة من حيث  تعداد السكان وعمالت الدول العربية وغب 

 .الهامة

  

 


