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 جوطرافیا:  شھب

 ئةدةبیات: ێژلۆك

 دیندسةالحة:  ۆزانك

 ھةریَمة ذینطةییةكانجوطرافیاى : تھباب

 ) 3 ڵى(سا – پھرتووکی کۆرس

 نیاز عبدالعزیز خطاب -وستا :مام ىناو

 2022 - 2021ندن: ێخو ڵىسا

 پھرتووکی کۆرس

 Course Book 
ھةریَمة ذینطةییةكانجوطرافیاى   رسۆك ى. ناو1 

  پرسر ھب ىستاۆمام ىناو .2 بزیز خطانیاز عبدالع. م . . ى ث

ئةدةبیات  /جوطرافیا   کۆلێژش/ ھ. ب3 

 پھیوەندی. 4 مامؤستا لة بةش 

 

 تةنھا تیَوري : 
 

ھ ) لبھ سھعات( یھکھى خوێندن. 5
 : ھھفتھیھک

2 ×3 =6 
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 . وتنةوة وانة كاتذمیَر  6 : 

    

              

 6:  رکردنژمارەی کا. 6

 

 

 

 

 

GA303 7 .کۆدی کۆرس 

 بةشى جوطرافیا –كؤلیجى ئاداب  –زانكؤى بةسرة  1989بكالوریوس سالى 

 زانكؤى سةالحةددین  1999ماستةر سالَى 

 2014نازناوى زاستى مامؤستا 

 2019 نازناوى ث . ى.

 پرۆفایھلی مامۆستا. 8

 

 

 

 

 

ضةمكى  – ییةكانكیَشة ذینطة – ھاتةى ذینطةكتوخمةكانى ذینطة و ثیَ  – ذینطة
. ھةریَمة ذینطةییةكان – ثاراستنى ذینطة  

 : وشھ سھرەکیھکان. 9

  :ناوەرۆکی گشتی کۆرس. 10
 . ذینطةسة و ضةمكى ثیَنا -
 .توخمةكانى ذینطة و ثیَكھاتةى ذینطة -

 . كیَشة ذینطةییةكان ( كیَشة سةرةكیةكان ) -

 . ضةمكى ثاراستنى ذینطة -

 . رةسةرى ئةو كیَشانةضادنیان و دةستنیشانكرنطةو نى ذیثیَكھاتة سةرةكیةكا -

 . كیَشةكانیان و ضارةسةركردنیانوى بةرطى طازى و ئا -

 

، الن ذلك الفرع من تحدید مفھوم البیئة وتعریفھا ثم توضیح اھمیتھا :ھکانی کۆرسانجئام. 11
عني العالم العلم یھتم بدراسة العالقات والتداخالت بین الكائنات الحیة وبیئتھا، فھو ی

االماكن كثر لذي یعد من ااالطبیعي الذي یعیش فیھ البشر والحیوانات والنباتات معا و
 عرضة للخطر بفعل االثار المدمرة لنشاطات المجتمعات الصناعیة

  -: بریتیة لة: یئھرکھکانی قوتاب. 12
 . ذینطة لةسةر بابةتة جؤراوجؤرةكانى جوطرافیاى  انى سیمینارئةنجامد -

 . ذینطة ىایفرةكییةكانى جوطراسةةى بابةتة ثؤرت دةرباررا سینىنو -

  : وهووتنھ ی وانھڕێگھ. 13
 رونكردنةوةى ھیَلَة سةرةكیةكانى بابةتةكان . -

 ة رةش .بةكارھیَنانى تةخت -

 اشؤ .بةكارھیَنانى دات -

 ةكان .بةشدارى ثیَكردنى قوتابیان لة شرؤظةكردنى بابةت-
ھةلَسةنطاندنى ضاالكى  .وةرزى و كؤتایى رؤذانةو ىتاقیكردنةوة: نگاندنڵسھھھ سیستھمی. 14

 قوتابیان.
 

كیَشةكان و و  ذینطةئاشنابوون و تیَطةیشتن لة جوطرافیاى  :کانی فێربووننجامھھئرده. 15
 . ضارةسةركردنیان
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 رچاوەی سھلیست. 16

كتور یحیى الفرحان، دار المدخل الى العلوم البیئیة، الدكتور سامح غرایبة، الد -1
 االردن.الشروق للنشر والتوزیع، عمان 

اساسیات علم البیئة، أ.د عبدالقادر عابد، أ.د غازي سفاریني، الجامعة  -2
 .2004والنشر، الطبعة الثانیة،االردنیة، دار وائل للطیاعة 

التلوث البیئي، د.علي حسن موسى، دار الفكر المعاصر، دمشق  -3
 .2000سوریا،

محمدامین كاكةشیَخ نةقشبةندى ، ة ، ثرؤفیسؤر دكتؤر ئازاد اى ذینطجوطرافی- -4
 . 2017دین ، ھةولیَر ، حةضاثخانةى زانكؤى سةال

دراسات في الجغرافیة البشریة ، دكتور فؤاد محمد تاصقار، دار القلم ، بیروت  -5
 . 1981، لبنان ، الطبعة الرابعة ، 

 
 بابھتھکان .17 

 
 
 

ھومھا وتوضیح الفرق االول/ تعریف البیئة وتحدید مف االسبوع
) ومصطلح التبوأ Envıronmentبین مصطلح البیئة (

)Ecology(. 

الثاني/ تحدید مجاالت علم البیئة المختلفة ومراحل  االسبوع
التطور بیئة االنسان، وانعكاس زیادة الوعي البیئي من خالل 

) وذلك Earth Summıtsعقد عدة مؤتمرات (قمة االرض) (
 لمناقشة مشاكل البیئة واتخاذ القرارات المناسبة لحلھا.

ودراستھا تحدید مشكالت البیئة  /و الرابع الثالث االسبوع
 -وتحلیلھا واحدة تلوة اخرى ومنھا:

 .استنزاف الثروات الطبیعیة •

 محدودیة الثروات وزیادة عدد السكان. •

 التغیرات المناخیة •
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  /الخامس االسبوع

وذلك من خالل ضغط دسكیب االرضي النالتغیر  •
االنسان على التوازن الطبیعي للبیئة وتحویل الكثیر من 

 المساحات الطبیعیة الى البشریة.

لة اوجدتھا التكلنلوجیا المتقدمة وزیادة التلوث وھذه مشك •
 عدد السكان.

كیفیة صیانة البیئة (بأي طریقة یمكن  /سادس والسابعال االسبوع
ج تلك الصیانة) وتحدید دور الجغرافي في صیانتھا وماھي نتائ

 صیانة البیئة وحمایتھا.

 /الثامن االسبوع

التصحر ( والتي تعتبر من اكبر المشاكل البیئیة خاصة  •
 قتنا اتي نحیا فیھا.بالنسبة لمنط

 ع/تاسال االسبوع

 تلوث الھواء (انواعھ واسبابھ وكیفیة معالجتھا) •

  /العاشر االسبوع

 انواعھ واسبابھ وطرق معالجتھ).تلوث الماء ( تحدید  •

 /حادي عشرال االسبوع

التلوث بالنفایات (انواعھا الصلبة والسائلة واسابھا  •
 ومعالجتھا).

 / شرعالثاني  االسبوع

 وتحدید انواعھ واسبابھ ومعالجتھ).التلوث بالضوضاء  •

 مس عشر /االسبوع الثالث عشر والرابع عشر والخا

 الصحراویة والبیئة الجبلیة البیئة االستوائیة والبیئة    
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 /  )ئھگھر ھھبێت( بابھتی پراکتیک. 18 
19 . 

 الَم نمونةي سادةي ثرسیارو و وة:  نكاەوەردنكیقتا

 ؟ثیَنسةى ئةمانةى خوارةوة بكة: 1ث
 بارانى ترشةلؤك . -1
 طةشةثیَدانى بةردةوام . -2
 . ثیس بوونى ذینطة لة الیةن جوطرافیةكانةوة -3

 :2ث
نةوة ، ئةو شةیةكى ذینطةیین كة دةتوانریَت ئةم كیَشانة لة ضةند خالَیَكدا ضِر بكریَ ةمِرؤ كیَ ان ئثاشةِرؤ رةقةك -أ 

 خاَالنة دیارى بمة .

 ةوا مرؤظ خؤیةتى، باس لةم ھؤكارة بكة ھلة ھؤكارةكانى ثیسبوونى  -ب

 

 . ھنی                                : تێبینی تر. 20
                                      ڵ                              ی ھاوهوهپێداچوونھ .21

 


