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 جوطرافيا:  شەب

 ئةدةبيات : ێژلۆك

 ديندسةالحة:  ۆزانك

   جوطرافياى طةشت و طوزار: تە باب

 (  3 ڵى)سا  – پەرتووکی کۆرس

 نياز عبدالعزيز خطاب -وستا : مام ىناو
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 پەرتووکی کۆرس
 Course Book 

 رس ۆ ك ى. ناو1 جوطرافياى طةشت و طوزار 
   پرسر ەب ىستا ۆمام ىناو .2 بزيز خطا م . نياز عبدالع. . ى ث

ئةدةبيات    / جوطرافيا    کۆلێژش/ ە. ب3 
 پەيوەندی . 4 مامؤستا لة بةش  

 

 تةنها تيَوري :  

 

ە ( لبە سەعات) يەکەى خوێندن. 5
 :  هەفتەيەک
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 .   وتنةوة وانة  كاتذميَر   6 : 
      
              

 6:  رکردنژمارەی کا. 6
 

 

 

 

 

GA303 7 . کۆدی کۆرس 
 بةشى جوطرافيا –كؤليجى ئاداب  –زانكؤى بةسرة  1989بكالوريوس سالى 

 زانكؤى سةالحةددين   1999ماستةر سالَى 

 2014نازناوى زاستى مامؤستا 

 2019 نازناوى ث . ى.

 پرۆفايەلی مامۆستا . 8
 

 

 

 

 

هةريَمة طةشت   –ةكان بنةما مرؤيي –بنةما سروشتيةكان  –طةشت و طوزار 
طةشت و طوزار لة هةريَمى كوردستان .  –وزارييةكان و ط  

 : وشە سەرەکيەکان. 9

  :ناوەرۆکی گشتی کۆرس. 10
 . ارىسة و ضةمكى زاراوةكانى ثةيوةنديدار بة ضاالكى طةشت و طوزثيَنا -
 ضاالكى طةشت و طوزارى.بنةما سروشتيةكانى   -
 و طوزارى . بنةما مرؤييةكانى ضاالكى طةشت -
 طةشت و طوزاريةكان . ضاالكييةجؤرةكانى   -
 . ىطرنطى ضاالكى طةشت و طوزار -
 هةريَمة طةشت و طوزاريية سةرةكيةكان لة جيهاندا . -
 طةشت و طوزار لة هةريَمى كوردستان . -

ى و مرؤييةكانبة جوطرافياى طةشت و طوزار . دياريكردنى بنةما سروشتى ئاشنا بوون   :ەکانی کۆرسانجئام. 11
دياريكردنى طرنطى طةشت و طوزار . ئاشنا بوون بة بنةما سروشتى و  –  طةشت و طوزارطةشةكردنى 

 مرؤييةكانى طةشةثيَدانى طةشت و طوزار لة هةريَمى كوردستان . 

 

  -: بريتية لة : یئهرکهکانی قوتاب. 12
 ت و طوزار . لةسةر بابةتة جؤراوجؤرةكانى جوطرافياى طةش  انى سيمينارئةنجامد -
 رةكييةكانى جوطرافياى طةشت و طوزار . سة ةى بابةتة ثؤرت دةربارنوسينى را -

  : وهووتنه ی وانهڕێگه . 13
 رونكردنةوةى هيَلَة سةرةكيةكانى بابةتةكان .  -
 ة رةش . بةكارهيَنانى تةخت  -
 اشؤ . بةكارهيَنانى دات -
 ةكان . بةشدارى ثيَكردنى قوتابيان لة شرؤظةكردنى بابةت -

هةلَسةنطاندنى ضاالكى   . وةرزى و كؤتايى   رؤذانةو ىتاقيكردنةوة : نگاندنڵسههه  سیستهمی. 14
 قوتابيان. 

 

طوزار و    ئاشنابوون و تيَطةيشتن لة جوطرافياى طةشت و : کانی فێربووننجامەە ئرده. 15
 . ضاالكى طةشت و طوزار لة هةريَمى كوردستان  تايبةتمةنديةكانى  

 
 رچاوە ی سەليست. 16
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 : تیهکانسهرچاوە بنهڕە .1

تطور واسس ومناهج وتطبيقات أ.د. فاروق عزالدين ، د. محمد عبدة عاشور  ،جغرافية السياحة  -    
 .2005، مكتبة االنجلو المصرية ،  

بنانية ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،  ل، احمد يونس ، الجامعة ال الجغرافية السياحية  -     
 بيروت. 

شرون ، د. نبيل زعل الحوامدة ،د. موفق عدنان  ية في القرن الحادي والعالجغرافية السياح  -     
 م. 2006هـ 1426الحميري، الحامد الطبعة االولى ، 

، د.صباح محمود محمد ،   تطبيقية على القطر العراقي  غرافية السياحية مع دراسةجمقدمة في ال -      
حة في اقليم  ور السيافية الطبيعية لنشوء وتطامين ، المقموات الجغرااالستاذ نعمان دهش، د.ازاد محد 

 جبال كوردستان العراق ، د. ازاد محمدامين ، كلية التربية، جامعة البصرة . 
طؤظارى  ، نياز عبدالعزيز خطاب ، امكانات تنميتها واهميتها ،مفعومها   ،ة مالسياحة المظل -       

     .   2018ةمى  ، تشرينى يةك 58ى زانكؤى سليَمانى ، بةشى زانستة مرؤظايةتييةكان ، ذمار

 . سةرضاوةكانى ترى وةك تؤِرةكانى ئينتةرنيَت -2 
 بابەتەکان  .17 
 
 
 

 سياحة والسائح. تعريف السياحة والسائح ، تعاريف العلماء لل بوع االول:االس
 والسياحة، تحديد نقاط االلتقاء بين الجغرافية والسياحة. غرافية بين الج

 ية السياحية. وع علم الجغرافية والجغرافرف : الثانياالسبوع 
في ، اهم المناهج واساليب البحث بيعة المنهج مناهج البحث ، ط: الثالثاالسبوع 

 الجغرافية السياحية
 قامة.الحدود السياسية ، معيار مدة اال : اهم المعايير السياحية،  معياررابعاالسبوع ال

 احة. ف او الباعث على السيمعيار االجتماعي ، معيار الهدال 
الثقافية، السياحة الرياضية ،   انواع او اشكال السياحة . السياحة: خامساالسبوع ال

السياحة العالجية، سياحة االستجمام ، السياحة الدينية، سياحة رجال االعمال، سياحة  
 السياحة المظلمة .   المؤتمرات، سياحة العالقات االجتماعية.

حة الطبيعية، معالم سطح االرض، المناخ، الثروة الموارد السيا:  سادساالسبوع ال
 النباتية والحيوانية.وصيانة الموارد الطبيعية. المائية، الثروة

 : الموارد والمقومات السياحية البشرية. سابعاالسبوع ال
الخدمات المدنية السياحية،  المغريات والمقومات االجتماعية و: ثامناالسبوع ال

 . ،السياحية تسهيالتوال
   ها واهميتها .: السياحة البيئية مفهوم تاسعاالسبوع ال
لية(،  : المنتجعات السياحية الطبيعية ) العالجية ، الساحلية والجبعاشرالاالسبوع 

 تعريفها واهميتها السياحية.
اقليم   ن : تطبيقات دراسية ععشروالثالث عشر الثاني و  عشر االسبوع الحادي

السياحية،  المناخ واهميته: هميته السياحية من الجانب الطبيعيوا العراق كوردستان
وارد المائية  كوردستان العراق. المالمواسم المالئمة مناخيا للسياحة في اقليم وما هي 

سياحية للنبات واهميتها السياحية، االهمية ال واهميتها السياحية، معالم سطح االرض
   الطبيعي والطيور والحيوانات في االقليم.

ي الجغرافية  : نتناول نماذج تطبيقية عامة فرابع عشر والخامس عشراالسبوع ال
 المقومات السياحية في لبنان.  :السياحية، مثال

 المقومات السياحية في تركيا. 
 السياحية في سويسرا.المقومات 

 المقومات السياحية في اسبانبا.
 المقومات السياحية في فرنسا.

 /   (گهر ههبێت ئه ) بابهتی پراکتیک.  18 
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 الَم  نمونةي سادةي ثرسيارو و وة : تاقيکردنەوەکان . 19
 ؟ اللتقاء بین الجغرافیة والسیاحة: حدد نقاط ا 1س
: یعد المناخ احد المقومات الجغرافیة الطبیعیة وعامال مهما من العوامل المؤثرة في نشوء وتطور السیاحة ) تكلم عن االهمیة 2س

 السیاحیة للمناخ ( 
: 1جواب س  

الرض، لما  على الظواهر المختلفة على سطح التاثير عامل المسافة فية بانها علم المسافة. ذلك في احد تعريفاتها تعرف الجغرا    -1
كانت السياحة تهتم بالجوانب المكانية مثل مواقع مناطق الجذب السياحي ) العرض ومناطق الطلب السياحي والمسافة بينهما 

الوقت والتكلفة(. لة بين اقليمين مما يؤثر على عاملي والوقت الذي تستغرقه الرح   

لى مناطق الجذب السياحي وهية حركة تشبه الى حد بعيد  ان وانتقالهم من مناطق سكناهم السياحة على حركة السكتعتمد ا -2
لمناطق  حركة هجرة السكان او رحلة العمل ، هذا الى جانب ان السياحة يمكن ان تؤثر على التركيب الديموغرافي ل

الخ. 000000السياحية  

طة التي تؤثر وتتاثر بالبيئة وذلك من  ت الجغرافية والسياحة احد االنش ال اساسيا في الدراسا لبيئة بوجه عام عنصرا او مجاتمثل ا-3
ه من  خالل ما تحدثه من تغير على خريطة استخدام االرض سواء باقامة المنشئات السياحية وشبكات الطرق الخاصة بها او ماتحدث 

. الخ00000آثار سلبية على البيئة  

لكثير من الدول يمثل في بعض الدول اكثر من   لواضحة في مكونات الناتج القوميديا هاما له مكانته اتعد السياحة نشاطا اقتصا-4
التقل اهمية    نصف قيمة صادراتها ويعمل بها قطاع كبير من ايدي العاملة والسياحة كمورد اقتصادي له عائداته االقتصادية التي

ال بترول له. ان السياحة بترول من مثل البترول او كما قال حمد عن مواد اقتصادية اخرى   

تماعية وحضارية هامة بعيدة المدى . للسياحة آثار اج-5  

 تعتبر السياحة صادرات غير منظورة. -6

 . ەني                                : تێبينی تر. 20

                                       ڵ                              وهی هاوهپێداچوونە  .21
 


