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 الوحدة النمطية األولى والثانية

 

 

مع فروع    التعريف بالجغرافية السياحية وعالقتها

الجغرافية والعلوم األخرى وأهمية موقع العراق  

 والوطن العربي وأثره على السياحة

 

 



 النظرة الشاملة -1

 الفئة المستهدفة 

 قسم السياحة فرع اإلرشاد / معهد اإلدارة التقني/  األولىلطلبة المرحلة 

 المبررات 

صممت هذه الوحدة النمطية لتمكين الطالب من التعرف على مفهوم الجغرافية السياحية وعالقتها مع 

على  وأثرهموقع العراق والوطن العربي  أهميةواالطالع على  األخرىفروع الجغرافية والعلوم 

 .السياحة 

  الفكرة المركزية 

  األخرىوالعلوم التعريف بالجغرافية السياحية وعالقتها مع فروع الجغرافية 

 .على السياحة  وأثرهموقع العراق والوطن العربي  أهمية

 التعليمات  

 .ادرس محتويات الوحدة النمطية جيدا 

  الوحدة النمطية جيدا. أهدافتعرف على 

 االختبار بشكل جيد. أد 

  تأديتهابعد  إالعلى االختبار  اإلجابةالتحاول االطالع على مفاتيح . 

  االختبار القبلي. بأداءقم 

  اختباريهيحتوي االختبار القبلي على سبع فقرات. 

 دراسة هذه الوحدة النمطية. إلى الحتاج فأنت فأكثر( درجات 6حصلت على ) إذا 

 االستمرار في دراسة هذه الوحدة النمطية. إلىتحتاج  فأنت( درجات فاقل 6حصلت على ) إذا 

  ألبعدياالختبار  بأداءبعد دراستك للوحدة النمطية قم. 

 دراسة الوحدة النمطية التالية. إلىفانتقل  فأكثر( درجات 6حصلت على ) إذا 

 نعلمك بحاجتك لدراسة هذه الوحدة النمطية. فإننا( درجات فاقل 6حصلت على ) إذا 

 

 األدائية األهداف-2

 سيكون الطالب بعد انتهائه من دراسة هذه الوحدة النمطية قادرا على 

  األخرى.يطلع على مفهوم الجغرافية السياحية وعالقتها مع فروع الجغرافية والعلوم  

  على السياحة وأثرهموقع العراق والوطن العربي  أهميةيتعرف على. 



 االختبار القبلي -3

اختباريه للطلبة ومعرفة إمكانية ودرجة الفهم واالستيعاب لما ورد في الفكرة المركزية  وضع أسئلة

  وحسب مفتاح االختبار المدرج في الحقيبة.

 عرض الوحدة النمطية-4

 التعريف بالجغرافية السياحية

كبيرة وخاصة في المجاالت العلمية والدراسية وتفرعت منها علوم متعددة  أهميةللسياحة  أصبحت

مع علوم أخرى وانصب هذا االهتمام على فكرة تنمية وتطوير السياحة باعتبارها قطاعا وتداخلت 

ثالثا في التنمية القومية , وعندئذ أصبحت هناك حاجة إلى الجغرافية السياحية في تنمية المواقع 

ياحية واختيار أيهما أفضل فالجغرافية السياحية كسائر العلوم األخرى لها أصولها واألقاليم الس

وأساليبها ومناهجها الفعالة , ولهذا اهتمت الدول المتقدمة سياحيا بتطوير هذا العلم ليساهم في نجاح 

 هذا القطاع الحيوي على وفق أسس علمية مدروسة .

تكون  أنلذلك البد  وإنسانيةتمد على عدة علوم طبيعية لهذا نالحظ إن مادة الجغرافية السياحية تع

للجغرافية السياحية دراية بهذه العلوم لتستطيع انجاز عمل متقن حين يتم اختيار الموقع لغرض تنفيذ 

 المشروع السياحي عليه .

إن السياحة ظاهرة إنسانية من الظواهر المهمة في النصف الثاني من القرن العشرين كنشاط لتحسين 

العالقات بين الدول والشعوب وزيادة أواصر المحبة والصداقة وعن طريقها نستطيع كسب العديد من 

األصدقاء وإيصال قضايانا المصيرية العادلة عن طريق عقد الندوات واللقاءات والمؤتمرات فهي 

 إحدى الوسائل المهمة لإلعالم السياحي المباشر.

للمناطق الجغرافية المختلفة  اإلقليميعمليات التخطيط إن السياحة عملت على إعادة التوازن في 

مناطق الهضبة الصحراوية والمنطقة الجبلية التي تفتقر إلى الكثير من الموارد االقتصادية  إلىوصوال 

, والعمل على تقليل الفوارق االجتماعية واالقتصادية بينها وزيادة رفاهية المجتمع والعمل على توفير 

 العطل و اإلجازات االعتيادية واألعياد على مدار مواسم السنة فرص عديدة لقضاء 



في مناطق جغرافية سياحية تتوفر فيها وسائل الراحة والهدوء وتحث المواطنين عن طريق سفرهم 

والتعرف على ارض وطنهم وشعبهم واالطالع على المعالم الحضارية وعادات وتقاليد كل منطقة 

 تستحق الزيادة .

 عراق والوطن العربي وأثره على السياحة أهمية موقع ال

للموقع الجغرافي اثر كبير في تحديد معالم االختالف بين طبيعة المناطق الجغرافية ,حيث نتعرف من 

جنوب خط االستواء  أوشمال  إلىخرائط توزيع خطوط الطول والعرض تحديد موقع المناطق بالنسبة 

الضوء على موقع المنطقة على سطح الكرة  إلقاء, وبذلك نستطيع  كرينأو شرق وغرب مدينة 

الموقع الجغرافي  أهميةوتحديد ظروفها المناخية . ومن خالل دراسة خارطة العالم وتحليل  األرضية

عليها تسمية المناطق المعتدلة  أطلقتحديد المناطق الجغرافية الواقعة في عروض معتدلة  باإلمكان

مناطق الجذب السياحي في العالم  أغنىمن  أصبحتاز حيث ذات الموقع الجغرافي السياحي الممت

  و جنوباا درجة شماالا   45-30 وهي منطقة البحر المتوسط بين 

ا ممتازا حيث يقع في منطقة شرقي البحر المتوسط وفي  الجنوبية  األجزاءيحتل العراق موقعا جغرافيا

للوطن العربي الكبير كما انه يقع في  وتكون حدوده الشرقية البوابةا الشرقية أسياالغربية من قارة 

 إنالشمالية الشرقية من الجزيرة العربية والوطن العربي وانه دولة خليجية يتضح من هذا  األجزاء

هذا الموقع في حركة  أهمية,وقد ازدادت  وأوربا وإفريقيا أسياالعراق يقع بين ثالث قارات قديمة هي 

جسر البسفور على مضيق البسفور عند  مدينة استانبول  اءإنشالنقل والمواصالت البرية وخاصة بعد 

 للقطر عبرهذا الموقع الجغرافي  أهمية إلى اإلشارةبرا . والبد لنا من  بآسيا أورباوالذي ربط قارة 

 السابقة.العصور التاريخية المختلفة منذ القديم وخالل الفترات التاريخية 

يكون للعراق موقع سياحي جيد . فقد ساعد  أنفي  أيضاابيا ايج تأثيراإن هذا الموقع الجغرافي قد اثر 

يقع ضمن المناطق المعتدلة في العالم كذلك ساعدت الظروف  إنهذا الموقع الجغرافي للعراق على 

نقطة  18على قيام منافذ دخول وخروج للسياح موزعة على  األرضيةالطبيعية لنوعية التضاريس 

الجغرافية الطبيعية الثالثة على مدار خطوط الحدود الدولية السياسية للعراق مع أقطار  األقاليمفي 

 مجاورة .  وأقطارعربية شقيقة 



لذلك فالموقع الجغرافي للعراق له اثر كبير في تحديد واختيار المكان السياحي وان هذا المكان يعتمد 

في تلك المنطقة فالبد من دراسة الموقع  على نوعية الموقع الجغرافي بل انه يحدد نوعية السياحة

 .مشروع سياحي  أليعملية تطوير  أجراءالجغرافي دراسة متكاملة مستفيضة عند 

 

 ألبعدياالختبار -5

وضع بعض األسئلة ) متعددة الخيارات ( أو األسئلة القصيرة المتنوعة وحسب الجدول المخطط في 

 د االستيعاب الكلي.الحقيبة التعليمية لمعرفة قدرات الطلبة وحدو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

لثالثة والرابعةالوحدة النمطية ا  

موقع التكويني وأثرها على الجانب  عوامل ال

 السياحي

 بشكل عام    ةالمتنوععناصر الجذب السياحي  
 

 

 

 

 

 



 النظرة الشاملة-1

 الفئة المستهدفة 

 

 اإلدارة التقنيلطلبة المرحلة األولى / قسم السياحة فرع اإلرشاد / معهد 

 المبررات 

عوامل الموقع التكويني وأثرها على صممت هذه الوحدة النمطية لتمكين الطالب من التعرف على 

 . الجانب السياحي والتعرف على عناصر الجذب السياحي المتنوعة بشكل عام

  الفكرة المركزية 

  بعوامل الموقع التكويني وأثرها على الجانب السياحي .التعريف 

 التعريف بعناصر الجذب السياحي المتنوعة بشكل عام.

  التعليمات 

 .ادرس محتويات الوحدة النمطية جيدا 

 .تعرف على أهداف الوحدة النمطية جيدا 

 .أد االختبار بشكل جيد 

 . التحاول االطالع على مفاتيح اإلجابة على االختبار إال بعد تأديتها 

 .قم بأداء االختبار القبلي 

 ر القبلي على سبع فقرات اختباريه.يحتوي االختبا 

 ( درجات فأكثر فأنت التحتاج إلى دراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 ( درجات فاقل فأنت تحتاج إلى االستمرار في دراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 .بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعدي 

 ( 6إذا حصلت على ).درجات فأكثر فانتقل إلى دراسة الوحدة النمطية التالية 

 ( درجات فاقل فإننا نعلمك بحاجتك لدراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 

 األهداف األدائية-2

 سيكون الطالب بعد انتهائه من دراسة هذه الوحدة النمطية قادرا على 

  الجانب السياحي .عوامل الموقع التكويني وأثرها على يطلع على 

 عناصر الجذب السياحي المتنوعة بشكل عام. يتعرف على أهمية 



 االختبار القبلي -3

وضع أسئلة اختباريه للطلبة ومعرفة إمكانية ودرجة الفهم واالستيعاب لما ورد في الفكرة المركزية 

 وحسب مفتاح االختبار المدرج في الحقيبة. 

 عرض الوحدة النمطية-4

 عوامل الموقع التكويني وأثرها على الجانب السياحي 

كانا السبب الرئيسي لتكوين ارض العراق  عراق يرجع إلى وجود عاملين رئيسيينالتكوين لل أصلإن 

في جنوب العراق وتعتبر شبه وجود كتلة صلبة من صخور نارية واقعة  إلى األولويرجع العامل 

على هذه الكتلة الصلبة اسم قارة كوند وانا الند   أطلقيومنا هذا وقد  إلىجزيرة العرب من بقاياها 

وهضبة  إفريقياهضبة  إلىهضبة الدكن في الهند وهضبة استراليا وغربا  إلىوكانت تمتد شرقا 

عليه تسمية بحر تيشس الذي كان يغطي  أطلقالعامل الثاني فهو وجود بحر واسع  أما –البرازيل 

ويرتبط بالبحر  واألردنالعصور الجيولوجية القديمة ويمتد غربا نحو سوريا معظم سطح العراق في 

 . أفريقياشمال  إلىالمتوسط 

وقليلة  األوقاتهذا البحر من المرتفعات الشمالية شديدة وكثيفة في بعض  إلىوكانت الترسبات الجبلية 

ال إن بعض الحركات كانت تتفاوت في كميتها ونوعيتها ويقمياه البحر  إنكما  أخرى أوقاتفي 

األرضية جاءت من الشمال،حيث توجد كتلة صلبة أخرى فدفعت هذه الحركات األرضية الصخور 

والترسبات الواقعة في قاع البحر حتى أصبحت من الصخور والترسبات الهشة أو اللينة فأحدثت فيها 

ل تأثرا بالحركات وكانت األقسام الجنوبية من ترسبات صخور قاع البحر اق ءات وانكساراتآالتو

منها  أجزاءالوسطى والشمالية من البحر نظرا لقربها من الكتلة الصلبة فكانت  األقساممن  األرضية

 األقسامالجنوبية من العراق والتواء وتحدب  األقسامتمتد تحت قاع البحر وها يفسر لنا سبب انبساط 

 الشمالية من سطح العراق .

العراق منذ الزمن الجيولوجي القديم االركي وهي صخور نارية  ضألرالصخور القديمة  أنواعوتنتشر 

الشمالية والشمالية الشرقية المجاورة  األجزاءالكرانيت والكوارتز في  أنواعمتحولة صلبة قديمة من 

 .اإليرانيةللحدود العراقية التركية 



 االختبار ألبعدي-5

القصيرة المتنوعة وحسب الجدول المخطط في وضع بعض األسئلة ) متعددة الخيارات ( أو األسئلة 

 الحقيبة التعليمية لمعرفة قدرات الطلبة وحدود االستيعاب الكلي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 السادسة الوحدة النمطية

 

 أهميـة التضاريـس األرضيـة وعالقتهـا مع

 الجذب السياحي كالجبال والسهول والهضاب  
 

 

  

 

 

 



 النظرة الشاملة-1

  المستهدفةالفئة 

 لطلبة المرحلة األولى / قسم السياحة فرع اإلرشاد / معهد اإلدارة التقني

 المبررات 

صممت هذه الوحدة النمطية لتمكين الطالب من التعرف على التضاريس األرضية ومعرفة عالقتها مع 

 الجذب السياحي كالجبال والسهول والهضاب.

  الفكرة المركزية 

 . التضاريس األرضيةالتعريف ب

 عالقة التضاريس األرضية مع الجذب السياحي كالجبال والسهول والهضاب.بالتعريف 

  التعليمات 

 .ادرس محتويات الوحدة النمطية جيدا 

 .تعرف على أهداف الوحدة النمطية جيدا 

 .أد االختبار بشكل جيد 

 . التحاول االطالع على مفاتيح اإلجابة على االختبار إال بعد تأديتها 

 الختبار القبلي.قم بأداء ا 

 .يحتوي االختبار القبلي على سبع فقرات اختباريه 

 ( درجات فأكثر فأنت التحتاج إلى دراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 ( درجات فاقل فأنت تحتاج إلى االستمرار في دراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

  االختبار ألبعدي.بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء 

 ( درجات فأكثر فانتقل إلى دراسة الوحدة النمطية التالية.6إذا حصلت على ) 

 ( درجات فاقل فإننا نعلمك بحاجتك لدراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 

 األهداف األدائية-2

 سيكون الطالب بعد انتهائه من دراسة هذه الوحدة النمطية قادرا على 

  التضاريس األرضيةيطلع على. 

  عالقة التضاريس األرضية مع الجذب السياحي كالجبال والسهول والهضابيتعرف على. 



 االختبار القبلي -3

وضع أسئلة اختباريه للطلبة ومعرفة إمكانية ودرجة الفهم واالستيعاب لما ورد في الفكرة المركزية 

 وحسب مفتاح االختبار المدرج في الحقيبة. 

 النمطيةعرض الوحدة -4

 التضاريس األرضية :

 وأوديةوتشمل مجموعة الظاهرات الطبيعية لسطح األرض من جبال Reliefيطلق عليها في االنكليزية 

تكون مناطق سياحية حسب اختالف طبيعة  إنوخوانق وسهول وهضاب وصحاري وتالل حيث يمكن 

 . األرضيةسطحها وتوزيعها الجغرافي على سطح الكرة 

األرضية مهمة في دراسة الجغرافية السياحية ألي منطقة فهي تعطينا المؤشرات إن التضاريس 

الطبيعية إلمكانية التطور واألعمار السياحي واإلمكانيات المتاحة في استغاللها لبعض المناطق المالئمة 

 من حيث الموقع والطبيعة.

 منطقة السهل الرسوبي

يحتل السهل الرسوبي العراقي 
𝟏

𝟓
من المساحة الكلية للعراق والبالغة  %20حوالي  أي مساحة العراق 

 أراضيالمجاورة.وتحتل  األراضي إلىمنبسطة سهلة بالنسبة  أراضيكيلومتر مربع وهي  93000

األراضي السهلة المائية من ألف كيلومتر مربع في حين تحتل مساحة  78اليابسة مساحة قدرها 

 ألف كيلومتر مربع . 15هوار والمستنقعات األ

 –كم ويأخذ مسارا باتجاه شمالي غربي  250كم وعرضه  650ويمتد على شكل مستطيل طوله 

جنوبي شرقي ويبدأ من مدينة سامراء على نهر دجلة حتى مدينة الرمادي على نهر الفرات وهي 

حدوده الشرقية فتكون الحدود الشرقية العراقية .وحدوده  أماالحدود الشمالية لهذا السهل الرسوبي 

بية تكون مع منطقة الهضبة الصحراوية وتظهر هذه الحدود الشرقية والغربية بشكل خط مستقيم الغر

مئة متر  إلىبين مستوى سطح البحر  أراضيهويتراوح ارتفاع  األرضيتبع في تكوينه انكسارات في 



ي فوق مستوى سطح البحر وان بغداد مثال عاصمة الجمهورية العراقية التي تبعد عن الخليج العرب

  مترا فوق مستوى سطح البحر. 32على  أراضيهاكيلومتر اليزيد ارتفاع  550حوالي 

وتربتها  أمتار 3-2بمعدل  األنهارتنخفض عن ضفاف  أراضيهافان  األنهارأما السهول البعيدة عن 

عن طريق التصريف  األنهاروتغمرها في موسم الفيضانات مياه  التصريفذات ذرات دقيقة رديئة 

موسم الفيضان بسبب  أثناءتغير مجاري نهري دجلة والفرات وفروعهما  إلى إضافةللمياه الباطني 

كثرة االلتواءات في مجاريها وارتفاع مناسيب المياه فيها عن الضفاف العالية مكونة مجاري جديدة 

األنهار من سهول  األكبرتغمرها المياه بشكل اهوار ومستنقعات والقسم  وأراضيذات ضفاف عالية 

تكون أراضي واطئة بشكل أحواض وإن نسبة الضفاف العالية إلى مساحات السهول القليلة . وتنتشر 

هذه السهول في النصف الشمالي من السهل الرسوبي العراقي حيث توجد سهول الفرات في المنطقة 

وتقترب الواقعة بين مدينة الرمادي والديوانية شماال وجنوبا وبين نهري دجلة والفرات شرقا وغربا 

أراضي السهل في أقسامه الشمالية بالقرب من ضواحي مدينة بغداد بسبب ارتفاع أراضي الفرات عن 

 دجلة في هذه المنطقة حيث يكون تصريف المياه بهذا االتجاه .

أما سهل دجلة فيمتد من شمالي مدينة بغداد حتى الكوت جنوباً وتشرف أراضي السهل على األقسام 

 في هذه المنطقة.الشرقية لنهر دجلة 

 

 أهمية دراسة منطقة السهل الرسوبي إلغراض التنمية السياحية:

انتشرت فيها المستوطنات البشرية األثرية القديمة لسكان وادي الرافدين لذلك أصبحت أهميتها  -1

للسياحة األثرية عظيمة حيث تنتشر فيها العديد من العواصم والمدن إلمبراطوريات عاشت على 

 ق .ارض العرا

باعتبارها من األراضي الزراعية الجيدة نشأت فيها العديد من مراكز السكن بحضارات العراق  -2

 القديمة لذلك كثرت فيها المواقع التاريخية والدينية وهي مهمة للسياحة التاريخية والدينية .

د شبكات طرق تعتبر أراضيها منبسطة بالنسبة لألراضي المجاورة لذلك كانت من أحسن المناطق لم -3

 .ىالنقل بأسعار اقل كلفة من المناطق الجغرافية الطبيعية األخر



 تزداد أهميتها باعتبارها مراكز لتجمعات سكانية ومستوطنات بشرية أو على مقربة منها . -4

 اتسعت أهميتها بالنسبة لحركة السياحة الن معظم طرق النقل قريبة منها أو تخترقها. -5

المناطق الزراعية واالروائية الخصبة ازدادت مساحة األراضي الخضراء فيها باعتبارها من  -6

والحتوائها على البساتين والحقول لمختلف المزروعات واألشجار والفواكه تعتبر من المناطق 

 المشهورة لتطوير حركة السياحة الريفية.

اطق جغرافية معتدلة حتى تظهر أهمية السهول كلما كان موقعها الجغرافي جيداً كأن تقع في من -7

 السهل الرسوبي العراقي.

على مجاري مائية متنوعة كنهري دجلة والفرات وتوابعهما وإقامة السدود  انظراً الحتوائه -8

 والخزانات ووجود بحيرات طبيعية عديدة اتسعت إمكانية تطوير السياحة المائية في هذه المنطقة.

 

 االختبار ألبعدي-5

متعددة الخيارات ( أو األسئلة القصيرة المتنوعة وحسب الجدول المخطط في وضع بعض األسئلة ) 

 الحقيبة التعليمية لمعرفة قدرات الطلبة وحدود االستيعاب الكلي.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 السابعة والثامنة الوحدة النمطية

 

األحوال المناخية والعوامل المؤثرة عليهـا        

 العـراقحسب مناطـق التوزيع الجغرافي في  
 

 

 

 

 

 

 



 النظرة الشاملة-1

 الفئة المستهدفة 

 لطلبة المرحلة األولى / قسم السياحة فرع اإلرشاد / معهد اإلدارة التقني

 المبررات 

صممت هذه الوحدة النمطية لتمكين الطالب من التعرف على األحوال المناخية والعوامل المؤثرة عليها 

 حسب مناطق التوزيع الجغرافي في العراق.

  الفكرة المركزية 

 التعريف باألحوال المناخية. 

 .بالعوامل المؤثرة على األحوال المناخية حسب مناطق التوزيع الجغرافي في العراق التعريف 

  التعليمات 

 .ادرس محتويات الوحدة النمطية جيدا 

 .تعرف على أهداف الوحدة النمطية جيدا 

 .أد االختبار بشكل جيد 

 تيح اإلجابة على االختبار إال بعد تأديتها .التحاول االطالع على مفا 

 .قم بأداء االختبار القبلي 

 .يحتوي االختبار القبلي على سبع فقرات اختباريه 

 ( درجات فأكثر فأنت التحتاج إلى دراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 ( درجات فاقل فأنت تحتاج إلى االستمرار في دراسة هذه 6إذا حصلت على ).الوحدة النمطية 

 .بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعدي 

 ( درجات فأكثر فانتقل إلى دراسة الوحدة النمطية التالية.6إذا حصلت على ) 

 ( درجات فاقل فإننا نعلمك بحاجتك لدراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 

 األهداف األدائية-2

 سيكون الطالب بعد انتهائه من دراسة هذه الوحدة النمطية قادرا على 

  على األحوال المناخية.يطلع 

 العوامل المؤثرة على األحوال المناخية حسب مناطق التوزيع الجغرافي في العراق  يتعرف على. 



 االختبار القبلي -3

وضع أسئلة اختباريه للطلبة ومعرفة إمكانية ودرجة الفهم واالستيعاب لما ورد في الفكرة المركزية 

 وحسب مفتاح االختبار المدرج في الحقيبة. 

 

 عرض الوحدة النمطية-4

 دراسة مناخ العراق :

مجموعة  لتأثيريمكن تسمية مناخ العراق بصورة عامة بانه معتدل رطب شتاء ، حار جاف صيفاً نظرا 

 -امل في مناخ العراق ومنها :من العو

 القرب والبعد عن خط االستواء. -1

 وجود المسطحات المائية. -2

 عامل االرتفاع واالنخفاض عن مستوى سطح البحر . -3

 امتداد السالسل الجبلية . -4

شعاع وبعد استعراض عناصر المناخ المهمة والتعرف على أهميتها ونظرا الختالف الحرارة واإل

الشمسي ومعدل األمطار الساقطة والرياح وغيرها من األحوال المناخية األخرى نجد إن هناك تنوعا 

واضحا في مناخ العراق وليس كما أطلق عليه بعض الجغرافيين تسمية المناخ القاري مثل العالم 

عض المؤشرات الجغرافي كوردن هستد ، فمناخ العراق يختلف عن هذا النوع من المناخ ولو إن فيه ب

مثل قلة الرطوبة النسبية وقلة األمطار وقصر فصلي الربيع والخريف وارتفاع المدى اليومي والسنوي 

 للحرارة إال انه ويتشابه مع نوع المناخ القاري من حيث عدم سقوط المطر صيفا وإنما شتاءاً فقط .

اري أو شبه البحر المتوسط لذا لذلك ذهب بعض العلماء إلى تسمية مناخ العراق بالمناخ القاري المد

 كان هناك أكثر من نوع واحد من المناخ ويؤيد هذا الرأي البروفسور والعالم المناخي كوبن وفيينج.

 

 

 

 

 



 جدول يبين توزيع المحطات المناخية في القطر

 يةالمحافظة                  عدد المحطات                                  اسم المحطات المناخ

 سرسنك ، زاخو ، العمادية ، دهوك .                          4      دهوك

 ربيعة ، الموصل ، عقرة ، تلعفر ، شيخان .                          5 نينوى

 صالح الدين ، راوندوز ، شقالوة ، أربيل .                          4 اربيل

 السليمانية ، جوارتة ، بنجوين ، بكره صو ،                          6 السليمانية

 حلبجة ، دوكان .

 كركوك ، حويجة .                          2التأميم                            

 بغداد .                          1بغداد                              

 خانقين ، جلوالء ، المقدادية ، مندلي .                         4          ديالى                    

 بيجي ، سامراء ، طوزخرماتو .                         3صالح الدين                     

 ، عنه ، هيت ، الحبانية ، الرطبة ، طرابيل. H1                         6االنبار                             

 الهندية .                          1بابل                               

 كربالء .                          1كربالء                           

 النجف .                          1النجف                            

 الحي ، الكوت ، بدرة .                          3                             واسط

 ديوانية .                          1القادسية                         

 السماوة ، السلمان ، النخيب .                          3المثنى                            

 الناصرية .                          1               ذي قار            

 علي الغريب ، العمارة .                         2ميسان                            

 البصرة .                          1البصرة                           

 محطة مناخية في القطر                         49المجموع                           

 

  

 



 درجات الحرارة :

ً شديداً في أشهر حزيران وتموز وأب بينما  ترتفع درجة حرارة الهواء في فصل الصيف ارتفاعا

تنخفض في أشهر الشتاء البارد إلى معدالت واطئة وبذلك يزداد المدى الحراري اليومي بين الليل 

إن أهم شهور السنة هو شهر تموز وأب حيث ترتفع درجة والنهار والفصلي والسنوي. نالحظ 

درجة مئوية ، بينما نرى درجة حرارة أشهر الشتاء الباردة تنخفض إلى  ◦40الحرارة إلى أكثر من 

درجة االنجماد وقد تصل تحت درجة االنجماد في بعض األحيان وتتساقط الثلوج . ومن المالحظ إن 

تقدمنا من الجنوب إلى الشمال وان معدالت درجات الحرارة  كلما درجة الحرارة تأخذ باالنخفاض

اليومية والفصلية والسنوية تكون أكثر ارتفاعا في منطقة السهل الرسوبي والهضبة الصحراوية عن 

    المناطق الواقعة إلى شمالها داخل حدود المنطقة الجبلية .

درجة مئوية بينما التزيد  37لغ إن معدل درجات حرارة الهواء لمدينة بغداد في أشهر الصيف تب

درجة مئوية حيث نالحظ ان المتوسط  7معدالت درجة حرارة الهواء في فصل الشتاء في المدينة على 

لذلك  %50درجة مئوية بينما تبلغ كمية رطوبة الهواء في فصل الشتاء حوالي  22السنوي يبلغ 

 يصبح فصل الشتاء معتدال بصورة عامة.

 دراسة تساقط الثلج :

تساقط الثلج من العناصر المهمة لمكونات الرطوبة حيث يتكون نتيجة النخفاض درجات حرارة الهواء 

الهواء على حمل هذه الكميات من الرطوبة فتسقط على شكل ثلج،  في طبقات الجو العليا حينما اليقدر

 وتختلف نسبة وكمية ومدة تساقط الثلج وفترة بقائه ، من منطقة إلى أخرى بسبب المؤثرات اآلتية :

 ارتفاع المناطق عن مستوى سطح البحر . -1

 تعرض المنطقة لرياح باردة . -2

 ط االستواء وقريبة من القطب الشمالي أو الجنوبي .وقوع المناطق في عروض عليا بعيدة عن خ -3

وجود كميات كبيرة من الرطوبة على شكل بخار ماء في طبقات الجو العليا والتي يستطيع الهواء  -4

ثلج وتغطي الثلوج  على حملها كسحب أو غيوم وعند انخفاض درجة حرارتها تسقط على شكل

 أشهر . 6هر من السنة وقد تصل الى أش 5-4القمم الجبلية ومنحدراتها لفترة بين 

 



 االختبار ألبعدي-5

وضع بعض األسئلة ) متعددة الخيارات ( أو األسئلة القصيرة المتنوعة وحسب الجدول المخطط في 

 الحقيبة التعليمية لمعرفة قدرات الطلبة وحدود االستيعاب الكلي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 تاسعةال الوحدة النمطية 

 التضاريس الرضية  

 الغطاء النباتي

 

 

  

 

 



 النظرة الشاملة-1

 الفئة المستهدفة 

 لطلبة المرحلة األولى / قسم السياحة فرع اإلرشاد / معهد اإلدارة التقني     

 المبررات 

 صممت هذه الوحدة النمطية لتمكين الطالب من التعرف على التضاريس األرضية والغطاء النباتي .     

  الفكرة المركزية 

 التعرف على التضاريس األرضية .

 التعرف على الغطاء النباتي .

  التعليمات 

 .ادرس محتويات الوحدة النمطية جيدا 

 .تعرف على أهداف الوحدة النمطية جيدا 

 .أد االختبار بشكل جيد 

 . التحاول االطالع على مفاتيح اإلجابة على االختبار إال بعد تأديتها 

  االختبار القبلي.قم بأداء 

 .يحتوي االختبار القبلي على سبع فقرات اختباريه 

 ( درجات فأكثر فأنت التحتاج إلى دراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 ( درجات فاقل فأنت تحتاج إلى االستمرار في دراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

  االختبار ألبعدي.بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء 

 ( درجات فأكثر فانتقل إلى دراسة الوحدة النمطية التالية.6إذا حصلت على ) 

 ( درجات فاقل فإننا نعلمك بحاجتك لدراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 

 األهداف األدائية-2

 سيكون الطالب بعد انتهائه من دراسة هذه الوحدة النمطية قادرا على 

  تضاريس األرضية.على اليطلع 

 الغطاء النباتي  يتعرف على. 

 

 



 االختبار القبلي -3

وضع أسئلة اختباريه للطلبة ومعرفة إمكانية ودرجة الفهم واالستيعاب لما ورد في الفكرة المركزية 

 وحسب مفتاح االختبار المدرج في الحقيبة. 

 

 عرض الوحدة النمطية-4

 التضاريس األرضية :

وتشمل مجموعة الظاهرات الطبيعية لسطح األرض من جبال وأودية Reliefيطلق عليها في االنكليزية 

وخوانق وسهول وهضاب وصحاري وتالل حيث يمكن إن تكون مناطق سياحية حسب اختالف طبيعة 

 سطحها وتوزيعها الجغرافي على سطح الكرة األرضية .

ية السياحية ألي منطقة فهي تعطينا المؤشرات إن التضاريس األرضية مهمة في دراسة الجغراف

الطبيعية إلمكانية التطور واألعمار السياحي واإلمكانيات المتاحة في استغاللها لبعض المناطق المالئمة 

 من حيث الموقع والطبيعة.

 الغطاء النباتي:

 ويشتمل دراسة نوعين من أنواع النباتات وهما :

 النباتات الطبيعية . -1

 ات .المزروع -2

تشمل جميع النباتات التي تنمو من غير تدخل اإلنسان وهي على نوعين : أما النباتات الطبيعية فهي 

مناطق غابات ، ومناطق حشائش قصيرة )اسبتس( وتنتشر مساحات واسعة من األراضي الخضراء 

اتي بعوامل توزيع الغطاء النب ويتأثرمختلفة من األشجار  بأصنافالتي تنمو فيها الغابات الكثيفة 

وارتفاعاتها تبعا لعوامل عديدة منها : درجات الحرارة وكمية  وأنواعهاطبيعية عديدة وتختلف كثافتها 

الساقطة ومواجهة الرياح المحملة ببخار الماء فالسفوح الجبلية الغربية والجنوبية تكون  األمطار

كثافة الغابات عليها وفيرة في حين تقل كثافة السفوح الشمالية والشرقية لوقوعها في ظل المطر ، 

مياه كانت مسامية فان ال فإذاطبيعة الصخور  أومهم هو نوعية التربة  أخروجود عامل  إلى إضافة



جرداء وتتوفر بيئة طبيعية مالئمة لنمو   أراضيهالذلك كانت  األرضداخل  إلىالسطحية تتسرب 

اقتصادية فهي مهمة للصناعة وإنتاج الغابات بكونها ثروة  أهميةالغابات في المنطقة الشمالية وتزداد 

م تعريتها ) وخاصة األخشاب وصالحيتها الن تكون مراعي جيدة لتربية الحيوانات وتثبيت التربة وعد

في المناطق الجبلية ( وتلطيف الجو واستهالك ثاني اوكسيد الكاربون في عملية التركيب الضوئي 

وكمصدات للرياح والكثبان الرملية وكذلك استغاللها إلغراض التنمية السياحية كسياحة الصيد وإقامة 

تخدامها  كمتنزهات قومية طبيعية المخيمات السياحية باعتبارها من المناطق الترفيهية الجيدة واس

( والمنتجعات ودور motelsوتوفير وسائل اإليواء السياحي المختلفة كالفنادق والفنادق الصغيرة )

السياحة إضافة إلى توفير طرق النقل والخدمات والتسهيالت الضرورية كالطرق ووسائط النقل 

 الطاقة الكهربائية .ومحطات التعبئة والصيانة وتوفير المياه الصالحة للشرب و

وتشمل الغابات أشجار البلوط ، الصنوبر ، الصفصاف ، االسفنديان ، الجوز ، اللوز ، الخوخ ،التوت 

 ،السرور ، الغاب ، اليوكالبتوس ، وشجرة حبة الخضرة والكروم .

من المساحة الكلية  %1,8وتشمل نسبة قدرها  2كم 8000إن مساحة الغابات الطبيعية تبلغ حوالي 

من المساحة الكلية  %20للعراق وهي نسبة قليلة تسعى الجهات المسؤولة لزيادتها إلى حوالي 

في  األشجار إلنباتمن كل عام يطلق عليه عيد الشجرة  آذار 21للقطر وذلك عن طريق تخصيص يوم 

التي تنمو فيها  األراضيكافة مناطق القطر كافة باحتفال رسمي تنتشر فيه مساحات واسعة من 

الكمية والكثافة والنوعية تبعاً لألقاليم الجغرافية الطبيعية السائدة في القطر الغابات التي تنوعت حسب 

سليمانية  –قوبي قره داغ من الناحية الغربية لطريق دربندخان حيث  توجد أهم منطقة هي منطقة 

 دهوك . وتشتهر غابات الصنوبر الكثيفة في الجهات المجاورة لمدينة

 -فهي موزعة كما يأتي : –كما قدرها الدكتور أحمد سوسة  –أما مساحة الغابات في العراق 

 2كم6430منطقة الغابات في محافظة نينوى                       -1

 2كم6949منطقة الغابات في محافظة اربيل                        -2

 2كم4215            منطقة الغابات في محافظة السليمانية     -3

 2كم  133منطقة الغابات في محافظة التأميم                      -4

 2كم  49منطقة الغابات في محافظة ديالى                        -5

 



كيلو متراً مربعاً ومن أهم مناطق الغابات منطقة غابات  17776مجموع مساحة الغابات في العراق = 

سرسنك السليمانية عند قوبي قره داغ وبين غابات اشجار البلوط توجد  -دهوك–ا البلوط في سواراتوك

او تنمو اشجاراً اخرى اال انها اقل عدداً وكثافة من اشجار البلوط السائدة بكثرة وتكون أشجار البلوط 

من مساحة الغابات والمنطقة الثانية هي غابات تاصنوبر حيث تكثر في منطقة  %85والزيتون نسبة 

 اويتا واتروش.ز

اما غابات األودية الصخرية فتكثر فيها أشجار التفاح ، الجوز ، الكستناء ، التين البري ، وأشجار 

القوغ والدردار والبندق وحبة الخضرة واللوز وشجرة لسان الطير وشجرة الكمثرى التي تستعمل 

والتين واليوكالبتوس لالدوية الطبية والروائح والمراعي وأشجار الصفاف وعرق السوس والعنب 

حيث عملت مديريات الغابات ووزارة الزراعة والمعاهد الزراعية المتخصصة على اإلكثار من زراعة 

كيلومتراً مربعاً بعد أن  5407هذه الشجرة لزيادة الجمال المنظري في المنطقة وقدرت مساحة الغابات 

 حولت المساحة من الدونم إلى الكيلومتر المربع .

طقة السهل الرسوبي وعلى ضفاف انهار دجلة والفرات وشط العرب فيقع ذلك السهل أما في من

الخصب المتميز بتكويناته الرسوبية )سهول فيضية ( وهي غنية بالمواد العضوية األولية المساعدة 

لإلنتاج الكثيف وتنتشر فيه مساحات واسعة من األراضي بغابات أو بساتين األشجار والنخيل العالية 

يلة ويعتبر ساحل أو ضفاف شط العرب إضافة إلى ساحل الخليج العربي غنياً بأشجار النخيل التي الجم

 مليون نخلة. 15تجاوزت 

مليون شجرة نخيل في العالم منها  85يحتل العراق المركز الرئيسي األول في العالم حيث توجد حوالي 

المركز  أيضامليون شجرة نخيل في الوطن العربي نصفها تقريبا في العراق حيث يحتل العراق  72

نوعاً  450غة الشائعة والبال األنواعالف طن سنوياً من مختلف  400ويقدر بحوالي  إنتاجهفي  األول

 إضافةالعالمي  اإلنتاجمن  %38بنسبة  إيالف طن  337التمور بحوالي  إنتاج آخرونبينما يقدر 

الجميلة المتنوعة ولو تقدمنا جنوباً  واإلزهارالبحر المتوسط كأشجار الفواكه والحمضيات  أشجار إلى

الطبيعية وار والمنخفضات نرى زيادة انتشار مساحات المسطحات المائية على ضفاف البحيرات وااله

القصب والبردي وهي نباتات سائدة ومشهورة في تلك  إلىلوجدنا ان نوعية الشجيرات تحولت 

إقامة المساكن التي يعتمد في تشييدها على هذه وسحراً من خالل  المنطقة جماال أعطتالمناطق وقد 



نخلة وان كمية انتاجه بلغت مليون  27,9المواد االولية وقد قدرت اعداد اشجار النخيل بحوالي 

 .1988طناً عام  356330

 تأثير الغطاء النباتي في تطوير المناطق السياحية :

يؤثر الغطاء النباتي في ايجاد قيمة جمالية طبيعية في مناطق وجوده وتكاثره فتزداد القيمة  -1

 زهار المختلفة .الجمالية الطبيعية لمنطقة عن منطقة اخرى بسبب تنوع االشجار والشجيرات واال

 يعمل على تلطيف درجة حرارة الجو في المناطق الخضراء . -2

 تتكاثر في مناطق الغابات الكثيفة انواع من الحيوانات التي تشجع على قيام سياحة الصيد . -3

يعتبر من العوامل المؤثرة في اطالق تسمية طرق سياحية باعتباره يقوم بتضليل الطريق واقامة  -4

 السياحية ومحطات وقوف السيارات على الطرق الخارجية .المخيمات 

في موارد الدخل يعتبر من الثروات القومية الطبيعية االقتصادية للدخل القومي ويحقق زيادة  -5

 القومي عند البيع والتصدير الى الخارج.

 يعتبر من المصادر المهمة النواع الغذاء. -6

 وبناء المساكن .يعتبر من المواد االولية للصناعة  -7

 تعد المناطق المغطات بالنبات من المناطق السياحية المهمة للسياحة الريفية . -8

 االختبار ألبعدي-5

وضع بعض األسئلة ) متعددة الخيارات ( أو األسئلة القصيرة المتنوعة وحسب الجدول المخطط في 

 الحقيبة التعليمية لمعرفة قدرات الطلبة وحدود االستيعاب الكلي.

 

 

 



 

 

 العاشرة   الوحدة النمطية

 والحادية عشر

عناصـــــر المنـــــار اهـــــواء   ريـــــا    أمطـــــار  

وعالقتهـــــــــــــــــــا بمنـــــــــــــــــــاطق الجغرافيـــــــــــــــــــة  

 ة بالعراق (ـالسياحي

 

 



 النظرة الشاملة-1

 الفئة المستهدفة 

 لطلبة المرحلة األولى / قسم السياحة فرع اإلرشاد / معهد اإلدارة التقني     

 المبررات 

عناصر المناخ من هواء ورياح  صممت هذه الوحدة النمطية لتمكين الطالب من التعرف على      

 .وأمطار ويتعرف على عالقتها بمناطق الجغرافية السياحية في العراق 

  الفكرة المركزية 

 . عناصر المناخالتعرف على 

 .عالقتها بمناطق الجغرافية السياحية في العراق التعرف على 

  التعليمات 

 .ادرس محتويات الوحدة النمطية جيدا 

 .تعرف على أهداف الوحدة النمطية جيدا 

 .أد االختبار بشكل جيد 

 . التحاول االطالع على مفاتيح اإلجابة على االختبار إال بعد تأديتها 

 .قم بأداء االختبار القبلي 

 .يحتوي االختبار القبلي على سبع فقرات اختباريه 

 ( درجات فأكثر فأنت التحتاج إلى دراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 ( درجات فاقل فأنت تحتاج إلى االستمرار في دراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 .بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعدي 

 ( درجات فأكثر فانتقل إلى دراسة الوحدة النمطية التا6إذا حصلت على ).لية 

 ( درجات فاقل فإننا نعلمك بحاجتك لدراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 

 األهداف األدائية-2

 سيكون الطالب بعد انتهائه من دراسة هذه الوحدة النمطية قادرا على 

  عناصر المناخ على يطلع. 

 عالقتها بمناطق الجغرافية السياحية في العراق  يتعرف على. 

 



 القبلياالختبار  -3

وضع أسئلة اختباريه للطلبة ومعرفة إمكانية ودرجة الفهم واالستيعاب لما ورد في الفكرة المركزية 

 وحسب مفتاح االختبار المدرج في الحقيبة. 

 

 عرض الوحدة النمطية-4

 الرياح  -1

هي احد عناصر المناخ التي تؤثر في طبيعة المناطق واالقاليم الجغرافية من حيث تأثيرها في نقل 

المؤثرات المناخية الى مناطق بعيدة فهي تنتقل وترفع السحب المحملة بكميات كبيرة من بخار الماء 

ثر توزيع والرطوبة الى مناطق اخرى خارج حدود وجودها . اي انها تؤثر في سقوط االمطار ويتأ

الرياح واتجاهاتها على سطح الكرة االرضية بعامل توزيع الضغط الجوي الذي يتاثر هو االخر بعامل 

توزيع درجات الحرارة ، فتهب من مناطق الضغط الجوي العالي رياح دائمية طول ايام السنة الى 

لمدار السنة وهي  مناطق الضغط الجوي الواطىء والتي تحدد اتجاهات تلك الرياح على خارطة القطر

جزء من دورة الرياح العامة وهي ان الرياح السائدة لمعظم ايام السنة في العراق هي الرياح الشمالية 

الغربية التي تأخذ مساراً موازياً مع امتداد السالسل الجبلية من الشمال الغربي الى الجهات الجنوبية 

هب من مناطق تحيط بها الجبال وبعيدة عن تالشرقية وهي جافة حارة في الصيف وباردة في الشتاء 

من مجموع اتجاهات الرياح التي يتعرض لها  %75الرطبة وتبلغ نسبة هبوبها المؤثرات البحرية 

يعود الى وجود منطقة ضغط عال فوق األراضي التركية الجبلية القطر خالل العام وان سبب وهبوبها 

ليج العربي لذا يكون مرورها على العراق منتظماً  العالية يقابلها وجود منطقة ضغط واطىء فوق الخ

 خالل فصل الصيف ومتقطعاً خالل فصل الشتاء بسبب مرور االعاصير القادمة من البحر المتوسط .

وتؤثر الرياح الشمالية الغربية في احوال المناخ السائدة في القطر وبسبب انخفاض درجة حرارتها 

السماء صافية في فصل الشتاء . بينما تؤدي الى انخفاض درجات مسبياً وجفافها ، فعند هبوبها تكون 

 الحرارة في فصل الصيف لكونها تهب من مناطق جبلية باردة .

أما النوع الثاني من الرياح فهي الرياح الشرقية والشمالية الشرقية الباردة التي تهب في فصل الشتاء 

 ات ــى تلف واضرار في المزروعـهبوبها تؤدي الات الحرارة عند ـي درجـاض شديد فـفتؤدي الى انخف

 



والنوع الثالث من الرياح هي الرياح الجنوبية الشرقية التي تهب وخاصة اشجار الفواكه والحمضيات 

على القطر في فصل الشتاء وهي رياح دافئة نسبياً ورطبة تجلب الغيوم واالمطار بسبب مرورها على 

االهوار والمستنقعات في جنوب القطر حيث تزداد درجة حرارتها وعند منطقة الخليج العربي واقليم 

التقائها باالعاصير الغربية القادمة من منطقة البحر المتوسط تنخفض درجة حرارتها وبالتالي تسبب 

 سقوط االمطار .

 

 االعاصير : -2

س سرعتها هي رياح قوية تهب في بعض مواسم السنة على بعض المناطق من الكرة االرضية وتقا

بالكيلومترات او االميال في الساعة . وتتكون نتيجة ارتفاع درجات الحرارة او انخفاضها ، فحدوث 

 مناطق ضغط قوي عال مفاجيء يؤدي الى اندفاع الرياح بسرعة قوية .

تهب في العراق أعاصير تعرف باالعاصير المقبلة، قادمة من المحيط االطلسي عبر البحر المتوسط 

ص وتؤثر في االجزاء الشرقية للبحر االطلسي عبر البحر المتوسط مارة بالعراق ثم تنتهي عابرة قبر

بالخليج العربي والتي تسبب سقوط االمطار على مدار السنة وخاصة في شهر تشرين الثاني حتى 

 نهاية شهر نيسان .

 

 التيارات الهوائية : -3

ن مناطق وجودها الى مناطق بعيدة ) اي من هي عبارة عن كتل من الهواء البارد او الحار تنتقل م

مناطق الضغط العالي الى مناطق الضغط الواطيء( ويشتد التأثير من التيارات الهوائية في المناطق 

الجغرافية خالل موسم الشتاء البارد، حيث يزداد انخفاض درجة حرارة الجو او الهواء نظراً لتعرض 

اردة القادمة من مناطق قطبية ) في االساس هي مناطق هذه المناطق الى هبوب هذه التيارات الب

باردة( فتصل الى القطر العراقي بعد عبورها السالسل الجبلية العالية الشمالية الشرقية عن طريق 

بعض الممرات الجبلية الطبيعية . حيث تصل هذه المؤثرات الى منطقة السهل الرسوبي والهضبة 

 الحرارة فيها الى دون الصفر المئوي في بعض ايام الشتاء .الصحراوية وتؤدي الى انخفاض درجات 

 

 



أما التيارات الهوائية الحارة فانها تؤثر في رفع درجة حرارة الجو او الهواء الى معدالت عالية ، وقد 

ً الى نقل كميات كبيرة من ال رمال او الكثبان الرملية الى مناطق بعيدة حيث تصبح تحت تسبب احيانا

 اشر.تأثيرها المب

 األثار العامة للرياح واألعاصير والتيارات الهوائية :

هناك اثار مهمة للرياح واالعاصير والتيارات الهوائية تؤثرفي تطور المناطق السياحية وهي تعمل 

تحت تاثير عاملين ايجابي وسلبي فبالنسبة الى النواحي االيجابية ياالمكان تحديدها من خالل تعرض 

ا التاثير وبالتالي 1للشواطىء النهرية والبحيرات والخلجان نتيجة وقوعها تحت هالمناطق الساحلية 

تؤدي الى تحديد فترة الموسم السياحي ومزاولة االلعاب الرياضية كالتزحلق على الماء وانواع اخرى 

من الرياضة المائية كالسباحة ، سباق الزوارق والقوارب الشراعية واالنشطة االخرى . فاذا تعرضت 

لك المناطق السياحية لهذه التأثيرات فانها ترفع االمواج وتزيد من حدة ارتفاع مناسيب المياه ، لذلك ت

يتحتم على المشرفين وادارة تلك المسابح المكشوفة او المحيطات السياحية المائية على البالجات رفع 

ياحية . كما انها تحدد اشارات خاصة تدل على صالحية المناطق لمزاولة هذه االنواع من الحركة الس

طاقة او فترة الموسم السياحي اضافة الى استخدام صيادي االسماك لقواربهم الشراعية في تسيير 

 سفنهم بواسطة الرياح في عرض البحر عن طريق ظاهرة نسيم البر والبحر .

اع فترفع اما النواحي السلبية للرياح فانها تشتد وتقوى سرعتها حينما تتعرض امواج البحر لالرتف

اشارات او عالمات او اعالم داللة على الخطر وعدم ممارسة االلعاب الرياضية كالسباحة في تلك 

المناطق او في االقل عدم االبتعاد عن الجهات الساحلية لمسافات بعيدة او البقاء على مقربة من 

 الشواطىء.

والبري والبحري وقد تؤدي الى ومن الظواهر السلبية لالعاصير انها تؤثر في حركة النقل الجوي 

حدوث كوارث لوسائط النقل المختلفة او عرقلتها فتؤثر في حركة السياحة بصورة عامة خالل فترات 

 هبوبها .

 االختبار ألبعدي-5

وضع بعض األسئلة ) متعددة الخيارات ( أو األسئلة القصيرة المتنوعة وحسب الجدول المخطط في 

 رات الطلبة وحدود االستيعاب الكلي.الحقيبة التعليمية لمعرفة قد



 

 الثانية عشر الوحدة النمطية

 والثالثة عشر

أنــــواع المنــــار امنــــار البحــــر   منــــار ال ــــحراء  

ـــــــــار الســـــــــهول   والهضـــــــــاب( وطبيعـــــــــة     من

 السيا تأثير المنار   على  
 

 

 



 النظرة الشاملة-1

 الفئة المستهدفة 

 اإلرشاد / معهد اإلدارة التقنيلطلبة المرحلة األولى / قسم السياحة فرع      

 المبررات 

مناخ البحر ومناخ المناخ من  انواعصممت هذه الوحدة النمطية لتمكين الطالب من التعرف على      

 الصحراء ومناخ السهول والهضاب ويتعرف على طبيعة تاثير المناخ على السياح .

  الفكرة المركزية 

 المناخ . أنواعالتعرف على 

 .عالقتة المناخ بالسياح التعرف على 

  التعليمات 

 .ادرس محتويات الوحدة النمطية جيدا 

 .تعرف على أهداف الوحدة النمطية جيدا 

 .أد االختبار بشكل جيد 

 . التحاول االطالع على مفاتيح اإلجابة على االختبار إال بعد تأديتها 

 .قم بأداء االختبار القبلي 

  اختباريه.يحتوي االختبار القبلي على سبع فقرات 

 ( درجات فأكثر فأنت التحتاج إلى دراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 ( درجات فاقل فأنت تحتاج إلى االستمرار في دراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 .بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعدي 

 ( درجات فأكثر فانتقل إلى 6إذا حصلت على ).دراسة الوحدة النمطية التالية 

 ( درجات فاقل فإننا نعلمك بحاجتك لدراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 

 األهداف األدائية-2

 سيكون الطالب بعد انتهائه من دراسة هذه الوحدة النمطية قادرا على 

  المناخ . أنواععلى يطلع 

 ة المناخ بالسياح عالقت يتعرف على. 

 



 االختبار القبلي -3

وضع أسئلة اختباريه للطلبة ومعرفة إمكانية ودرجة الفهم واالستيعاب لما ورد في الفكرة المركزية 

 وحسب مفتاح االختبار المدرج في الحقيبة. 

 

 عرض الوحدة النمطية-4

 منطقة السهوب ) األسبتس ( -1

مناخها انتقالي بين مناخ البحر المتوسط والمناخ الصحراوي الحار ويقع ضمن حدود المنطقة 

من مجموع مساحة العراق الكلية  %17المتموجة المعروفة ) شبه الجبلية ( وتحتل مساحة قدرها 

بقة نظراً لزيادة االشعاع الحراري ويقل المطر فيها عن المنطقة الجبلية السا ومدى الحرارة متوسط 

 43,4وتمثل محطة الموصل المناخية هذا النوع حيث تسجل درجة الحرارة العظمى في شهر اب 

درجة مئوية لذا يكون المدى  2درجة مئوية . بينما تسجل اوطىء درجة حرارة في شهر كانون الثاني 

 يوماً . 98درجة مئوية تبلغ ايام االمطار في الموصل 41,4او الفرق الحراري السنوي هو 

ملم سنويا بينما تنعدم صيفا ويسود الجفاف من حزيران الى  380,8ما كمية االمطار الساقطة فتبلغ ا

ملم سنويا اما محطة كركوك فيبلغ معدل سقوط  400 -200ايلول وبصورة عامة تبلغ االمطار بين 

 ملم . 400المطر فيها الى 

 

 المناخ الصحراوي : -2

اق الكلية ويقع ضمن حدود السهل الرسوبي العراقي من مجموع مساحة العر %70يحتل حوالي 

والهضبة الصحراوية . حرارتها شديدة ومطرها قليل ومن المحطات المناخية المشهورة فيها محطة 

بغداد لالنواء الجوية وهي حالة المناخ السائد بصورة خاصة في منطقة السهل الرسوبي . ارتفاعها 

درجة مئوية  43,5لحرارة العظمى الشهر الصيف في اب م تبلغ درجة ا 32عن مستوى سطح البحر 

درجة  34,6درجة مئوية اي بمعدل شهر قدره 24,7وان درجة الحرارة الصغرى لنفس الشهر تبلغ 

 15,9مئوية . اما اكثر اشهر السنة برودة فهو شهر كانون الثاني حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 

 لنفس الشهـر .ة ـدرجة مئوي 10,1بمعدل حراري قدره  درجة مئوية اي 4,2درجة مئوية والصغرى 

 



يوماً  42ملم وان ايام وان ايام المطر السنوية هي  157,8اما االمطار السائدة فتختلف كمياتها وتبلغ 

اما محطة النجف فهي تمثل حالة المناخ في الهضبة الصحراوية وان ارتفاعها عن مستوى سطح 

 م .32البحر هو 

درجة مئوية والصغرى  44الحرارة العظمى في اشهر الصيف كشهر اب مثال فتبلغ اما درجة 

درجة مئوية لنفس الشهر . واكثر شهور السنة برودة هو شهر شباط  36درجة مئوية اي بمعدل 28

درجة  13,4درجة مئوية اي بمعدل  6,8درجة مئوية والصغرى  20اذ تبلغ درجة الحرارة العظمى 

 مئوية لنفس الشهر .

 

 المنطقة الجبلية : -3

من مجموع مساحة العراق الكلية . تقل فيها معدالت  %12مناخها شبيه بمناخ البحر المتوسط وتحتل 

درجات الحرارة عن بقية مناطق القطر بسبب عامل االرتفاع لسالسلها الجبلية العالية عن مستوى 

 اء وتساقط االمطار .خالل فصل الشتسطح البحر فتزداد فيها البرودة وتساقط الثلوج 

صيفها معتدل لطيف والمدى الحراري اليومي السنوي اقل من بقية مناطق العراق ومن المحطات 

متراً عن مستوى سطح البحر وان  1088المناخية المشهورة مثل صالح الدين التي ترتفع الى 

مناطــق   درجات الحرارة العظمى الشهر الصيف سجلت في شهر اب اقل درجات حرارة عن بقية

درجة مئوية اي 24,6القطر . بسبب عامل االرتفاع عن مستوى سطح البحر حيث بلغت الصغرى 

درجة مئوية . اما اكثر اشهر السنة برودة فهو كانون الثاني حيث تبلغ  30,2بمعدل حراري قدره 

ً درجة هي  6,7اعلى درجة حرارة  ية درجة مئو 3,9درجة مئوية بمعدل  1,1درجة مئوية واوطا

 درجة مئوية . 34,7لنفس الشهر وتنخفض الى تحت الصفر ايضاً والمدى الحراري السنوي هو 

 84مليمتراً وان مليمتراً وان مجموع ايام المطر السنوي يبلغ  750,4اما كمية االمطار الساقطة فهي 

 ملم . 1500-400يوماً وبصورة عامة تبلغ كمية االمطار الساقطة بين 

 ياالختبار ألبعد-5

وضع بعض األسئلة ) متعددة الخيارات ( أو األسئلة القصيرة المتنوعة وحسب الجدول المخطط في 

 الحقيبة التعليمية لمعرفة قدرات الطلبة وحدود االستيعاب الكلي.



 

 

الرابعة   الوحدة النمطية

 عشروالخامسة عشر

الموارد الطبيعية في المناطق السياحية  

 للسياحةواثرها على المردود المادي  
 

 

 

 



 النظرة الشاملة-1

 الفئة المستهدفة 

 لطلبة المرحلة األولى / قسم السياحة فرع اإلرشاد / معهد اإلدارة التقني     

 المبررات 

صممت هذه الوحدة النمطية لتمكين الطالب من التعرف على الموارد الطبيعية في المناطق السياحية      

 واالطالع على اثرها على المردود المادي للسياحة.

  الفكرة المركزية 

 التعرف على الموارد الطبيعية  .

 التعرف على اثر الموارد الطبيعية على المردود المادي للسياحة .

 مات التعلي 

 .ادرس محتويات الوحدة النمطية جيدا 

 .تعرف على أهداف الوحدة النمطية جيدا 

 .أد االختبار بشكل جيد 

 . التحاول االطالع على مفاتيح اإلجابة على االختبار إال بعد تأديتها 

 .قم بأداء االختبار القبلي 

 .يحتوي االختبار القبلي على سبع فقرات اختباريه 

 ( 6إذا حصلت على ).درجات فأكثر فأنت التحتاج إلى دراسة هذه الوحدة النمطية 

 ( درجات فاقل فأنت تحتاج إلى االستمرار في دراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 .بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعدي 

 ( درجات فأكثر فانتقل إلى دراسة الوحدة النمطية التالي6إذا حصلت على ).ة 

 ( درجات فاقل فإننا نعلمك بحاجتك لدراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 

 األهداف األدائية-2

 سيكون الطالب بعد انتهائه من دراسة هذه الوحدة النمطية قادرا على 

  على الموارد الطبيعية.يطلع 

 اثرها على المردود المادي للسياحة  يتعرف على. 

 



 االختبار القبلي -3

وضع أسئلة اختباريه للطلبة ومعرفة إمكانية ودرجة الفهم واالستيعاب لما ورد في الفكرة المركزية 

 وحسب مفتاح االختبار المدرج في الحقيبة. 

 

 عرض الوحدة النمطية -4

كل منطقة او سكان محليون معنيون بالتنمية السياحية او بتطوير وضعها الحالي يتوجب عليهم التقييم 

لمواردهم السياحية المتاحة والكامنة وهذه التقييم الدقيق سوف يساعد على اتخاذ القرارات الدقيق 

الالزمة لتحديد المنطقة التي تحتاج لتطوير وتحديد نمط السياحة المناسب تطويره وبذلك يصبح التقيم 

طيط سياحي دراسة اولية للجدوى االقتصادية للتنمية وفيما اذا كانت هناك ضرورة الجراء عملية تخ

 تفصيلي .

 -أنواع الموارد السياحية الممكن تخطيطها هي:

الطبيعية في الشواطيء والمياه وتتضمن الرياضات المائية والرياضة االنشطة المتعلقة بالبيئة  -1

الشتوية تتضمن التزلج على الثلج والسياحة البيئية تقتضي وجود مشاهدة الحياة البرية والمشسي 

 لالسماك .، الصيد المنظم 

االنشطة المتعلقة بالتراث الثقافي في بيئة تشجع السياح على زيادة المواقع التاريخة والمراكز  -2

 االثرية واالبنية التراثية والحدائق والمناطق التاريخية .

االنشطة المتعلقة باوجه أخرى من التراث الثقافي مثل الرقص والموسيقى والتعبير والثياب  -3

 لطعام المحلي .التقليدية وا

 االنشطة المتعلقة بمعالم الطبيعة ونمط الحياة الريفية . -4

 االنشطة المتعلقة بالصحة والراحة والمعالجة الطبية بالينابيع المعدنية ونقاء الصحراء . -5

التنمية الحالية للتسهيالت والخدمات مثل الفنادق واالنواع االخرى من وسائل المبيت والمطاعم  -6

 السفر والسياحة . ومكاتب

 الموارد التي لها اهمية خاصة دينياً والتي تزار للقيام بمناسك الحج والتقدييس . -7

مها وهي اي اسواق أضافة الى العناصر السابقة من الموارد فان عناصر اخرى يجب تقي     

 متاحة حالياً.واي مقترحات خاصة بالمنطقة موجودة في خطط التنمية السياحية .



 االختبار ألبعدي-5

وضع بعض األسئلة ) متعددة الخيارات ( أو األسئلة القصيرة المتنوعة وحسب الجدول المخطط في 

 الحقيبة التعليمية لمعرفة قدرات الطلبة وحدود االستيعاب الكلي.

 

 

 

 

 



 

السادسة     الوحدة النمطية

 عشر والسابعة عشر

 الموارد المائية                

                         أنهار (  بحيرات  أبار   عيون  امياه جوفية  
 

 

 



 النظرة الشاملة-1

 الفئة المستهدفة 

 لطلبة المرحلة األولى / قسم السياحة فرع اإلرشاد / معهد اإلدارة التقني     

 المبررات 

الموارد المائية ويلع على انواع صممت هذه الوحدة النمطية لتمكين الطالب من التعرف على      

 .المصادر المائية من مياه جوفية وعون وابار وبحرات وانهار 

  الفكرة المركزية 

 . الموارد المائيةالتعرف على 

 االطالع على انواع المصادر المائية .

  التعليمات 

 .ادرس محتويات الوحدة النمطية جيدا 

 .تعرف على أهداف الوحدة النمطية جيدا 

  االختبار بشكل جيد.أد 

 . التحاول االطالع على مفاتيح اإلجابة على االختبار إال بعد تأديتها 

 .قم بأداء االختبار القبلي 

 .يحتوي االختبار القبلي على سبع فقرات اختباريه 

 ( درجات فأكثر فأنت التحتاج إلى دراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 ( درجات فاقل6إذا حصلت على ) .فأنت تحتاج إلى االستمرار في دراسة هذه الوحدة النمطية 

 .بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعدي 

 ( درجات فأكثر فانتقل إلى دراسة الوحدة النمطية التالية.6إذا حصلت على ) 

 ( درجات فاقل فإننا نعلمك بحاجتك لدراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 

 هداف األدائيةاأل-2

 سيكون الطالب بعد انتهائه من دراسة هذه الوحدة النمطية قادرا على 

  الموارد المائية  علىيطلع. 

 . يتعرف على انواع المصادر المائية 

 



 االختبار القبلي -3

وضع أسئلة اختباريه للطلبة ومعرفة إمكانية ودرجة الفهم واالستيعاب لما ورد في الفكرة المركزية 

 وحسب مفتاح االختبار المدرج في الحقيبة. 

 

 عرض الوحدة النمطية-4

 العراق: ية فيأهمية دراسة المصادر المائ

العراق هو أرض الخيرات ، أرض المحبة فقد انعم هللا سبحانه وتعالى على هذه االرض بنهرين  

بعضمتها والعلوم بشهرتها عظيمين عاش عندهما سكان وادي الرافدين حتى ارتفعت الحضارة 

والمدارس بعلمائها واصبحت بغداد عاصمة الدولة العباسة مدينة المنصور المدورة او مدينة السالم 

د أصبحت من مراكز الدنيا المعروفة في زمن الخليفة هارون الرشيد بعصرها الذهبي مدينة الف ليلة فق

مليون نسمة بسبب اهتمام العراقيين القدماء بالزراعة  30وليلة وبلغ سكان العراق انذاك حوالي 

هار ،وكمية المياه والمحافظة على المياه واقامة العديد من المشاريع االروائية والحفاظ على سدود االن

وتوزعها باعداد من القنوات واالستفادة منها الغراض تنمية الثروة الزراعية ولكن احتاللها وسقوط 

ميالدية على يد هوالكو والمغول والترر والدول االجنبية التي تعاقبت على  1258الدولة العباسية عام 

ب االراضي الزراعية ،وزيادة نسبة الملوحة الحكم قد سبب نقصاً أو ضعفا لتلك الموارد الطبيعية وخرا

في التربة وحدوث الفيضانات المدمرة والتي احدثت اضراراً مادية بالممتلكات واالشخاص والثروة 

 .الحيوانية والزراعية 

 

 دراسة أنواع المصادر المائية في العراق :

 يمكننا تمييز نوعين من المصادر المائية هما :

 السطحية .المصادر المائية  -1

 المصادر المائية الجوفية او الباطنية . -2

 

 

 



 ارــــــــاالنه

 نهر دجلة :

وينبع من المرتفعات العالية في جنوب شرقي تركيا ، ويبلغ طوله من منابعه في تركيا حتى التقائ 

كم . اما طوله داخل االراضي العراقية بعد دخوله مدينة 1718بنهر الفرات عند مدينة كرمة علي 

من مجموع طوله ، ويبلغ مساحة  %82كم ويمثل حوالي 1418فيشخابور حتى كرمة علي فيقدر 

. له منبعان رئيسيان هما المنبع الغربي ويسمى بدجلة عند  2ألف كم 190وض نر دجلة حوالي ح

متر فوق مستوى سطح البحر  2000-1000مدينة ديار بكر شمال بحيرة كولجك وترتفع ارضيه بين 

اما المنبع الشرقي فتغيه عدة روافد اهمها بطمان صو وبوتان صو والهازر ويبلغ ارتفاع اراضي 

م فوق مستوى سطح البحر 5000-2000سل الجبلية لمنابعه المشرفة على بحيرة كولجك بين السال

ً تكثر فيه  ً عميقا ثم يتصل المنبعان حيث يسير النهر الى الجنوب الشرقي ويكون مجرى النهر ضيقا

فييه خمسة روافد او توابع تغذية بكميات الصخور والمساقط المائية من الشالالت العديدة وتصب 

من خارج الحدود العراقية داخل تركيا والتوابع  %30والكمية الباقية %70بيرة من المياه تبلغ ك

 الخمسة )تصب في الضفة اليسرى( وهي الخابور ،الزاب الكبير ، الزاب الصغير ، العظيم ،نهر ديالى .

 

 نهر الفرات :

مستوى سطح البحر في م فوق 32500ينبع نهر الفرات من سالسل جبلية عالية تصل الى ارتفاع 

منطقة ارضروم التركية وله عدة منابع اهمها : فرات صو ومراد و الذي يجري في هضبة ارمينيا 

ويلتقي الفرعان عند مدينة كيبان مدني مكونين نهر الفرات ثم يدخل الحدود السورية عند مدينة 

قية رافده البليخ بالقرب من طرابلس ثم يسير باتجاه جنوبي شرقي ويب فيه من الضفة الغربية او الشر

مدينة الرقة السورية ثم يمر بمدينة دير الزور حيث يب فيه رافد اخر هو الخابور في الضفة اليسرى 

ويمر بمدينة البوكمال ثم يدخل الحدود العراقية عند مدينة حصيبة ثم يسير نحو الجنوب الشرقي عابرا 

متراً ثم يدخل منطقة السهل الرسوبي  90:1الهضبة الحراوية بوادي ضيق عميق يبلغ انحداره 

العراقي وتكتنفه عدة جزر عند مدينة الرمادي حيث يقترب من مدينة بغداد بعد مروره بمدينة الفلوجة 

 7كم وان ارتفاع اراضي نهر الفرات عن نهر دجلة الي يبلغ معدال قدره  40حيث تبلغ المسافة فقط 



ر الفرات باتجاه الغرب الى الشرق يمر بمناطق القالوية ، ابو في تصريف جدول نهأمتار تقريباً قد اثر 

 غريب ، اليوسفية ، المحمودية ، اللطيفية ، االسكندرية والمسيب .

 

 دراسة البحيرات الطبيعية والصناعية 

 البحيرات :

هناك في العراق اعداد كبيرة من البحيرات االصطناعية والطبيعية وهي من اهم االنواع الهيدروغرافية 

)الموارد المائية ( التي تمتلك امكانيات سياحية عظيمة تعمل على تطوير حركة السياحة في العراق 

لجبلية وشبه الجبلية بمختلف اشكالها ويالحظ ان البحيرات االصطناعية غالباً ما تنتشر في المنطقة ا

وذلك القامة اعداد من السدود على روافد نهر دجلة بورة خاصة فتكونت بحيرات اصطناعية في مواقع 

الممرات الجبلية الطبيعية الشاهقة االرتفاع وقد ازداد الطلب العالمي والعربي والمحلي على مناطق 

حالت اقامتهم االعتيادية او الدائمية الى السياحة المائية اذ بلغت اعداد السياح الذين يسافرون من م

الغراض التمتع بمزاولة  %90المناطق السياحية المائية بدافع قضاء اجازاتهم السنوية حوالي 

منهم  %5االلعاب والسباحة والتعرض لالشعاع الشمسي في مناطق الشواطيء والبالجات و 

اغراض العالج والنواحي  االخرى وخاة منهم الباقون يسافرون بدافع  %5يسافرون بدوافع ثقافية و

مناطق التدير السياحي العالمي المشهور الى مناطق العرض السياحي المتطور في السواحل االزورية 

 االيطالية على البحر المتوسط . –الفرنسية 

 

 بحيرة الحبانية :

سرير بكلفة  2000وقد أنشأت اول مدينة سياحية بطاقة  2كم400وتقع غربي نهر الفرات مساحتها  

دار ومراكز تجارية  500غرفة اضافة الى  300مليون دينار عراقي تحتوي على فندق بطاقة  29

 ومالية وحكومية وحدائق لالطفال .

 

 

 

 



 بحيرة الثرثار :

كم بين الضفاف اليمنى لنهر دجلة  120بغداد بحوالي تقع بحيرة الثرثار شمالي غربي مدينة 

والضفاف اليسرى لنهر الفرات والبحيرة تقع في منخفض طبيعي يطلق عليه وادي الثرثار او منخفض 

 وادي الثرثار الواسع الذي يمتد من جنوب مدينة الحضر الى شمالي مدينة عكركوف .

 

 بحيرة الرزازة :

كم وتستوعب كمية من 30كم وعرضها 60كم يبلغ طول البحيرة 18تقع غرب مدينة كربالء بمسافة 

وهذه  2كم 1800متراً حوالي  30وتبلغ مساحة البحيرة عند منسوب 3مليار م21المياه تقدر بحوالي 

البحيرة هي من اراضي المنخفض الطبيعية المعروف ببحر الملح وهو ابو دبس والتي تقع الى جنوب 

الرض قد ساعد على تصريف المياه بواسطة جدول تخلية المجرة اليال بحيرة الحبانية وان انحدار ا

اذ  154المياه الزائدة من بحيرة الحبانية الى بحيرة الرزازة واستخدمت الول مرة في التاريخ عام 

تسلمت المياه وتحيط بالبحيرة تالل وحافات تعتبر من الحافات المتقطعة للهضبة الصحراوية وتعرف 

 طاو .المنطقة باسم ال

 

 بحيرة الحمار :

كيلومتر .  48كم وعرضها 120يطلق عليها تسمية محلية باسم هور الحمار ويبلغ طول بحيرة الهور 

حيث تعتبر من اكبر البحيرات الطبيعية في العراق ويجري داخلها  2كم 5200وتقدر مساحتها بحوالي 

وتبلغ المسافة التي يجري فيها نهر جنوبي شرقي  –نهر الفرات مخترقاً البحيرة باتجاه شمالي غربي 

كم . وتصب في داخل 100الفرات داخل بحيرة الحمار بين مدينة سوق الشيوخ وكرمة علي حوالي 

بحيرة الحمار فروع عديدة من نهر الفرات وتنحدر بعض الوديان من الهضبة الصحراوية الى البحيرة 

 باتجاه من الغرب الى الشرق .

 

 

 

 



 المياه الباطنية :

حيث   Spa Tourismيستفاد منها في سياحة الحمامات المعدنية ويطلق عليها في اللغة االنكليزية  

اشتهرت ارض وادي الرافدين منذ عور تاريخية قديمة فقد كان الناس يسافرون انذاك الى مناطق 

السياحة العالجية الطبيعية لغرض االستشفاء والمعالجة بواسطة مناطق المياه المعدنية المختلفة 

 اض .وتتضمن انواع عديدة منها الينابيع ، العيون ، واالبار ، والبحيرات والبرك واالحو

تختلف هذه المصادر المائية الباطنية من حيث اهميتها حسب اختالف درجة حرارة مياهها وتكوينات 

موادها الكيمياوية او المذابة بتلك المياه نسبة الى فاعلية طبقات الصخور اثناء مرور المياه من خاللها 

ة دينية باعتبارها من في داخل القشرة االرضية حتى تدفقها الى سطح االرض او انها تكتسب شهر

المياه المقدسة . وان االهتمام بمراكز العالج يعود الى االستشفاء والوقاية من المرض عن طريق 

 اعادة النشاط والراحة للجسم والرجوع الى العمل بشيء من التجديد .

 

 أهم مناطق المياه المعدنية في المنطقة الجبلية وهي الينابيع التالية :

 : حمام العليل -1

                               يقع في منطقة عند الضفة الغربية لنهر دجلة تحيط بها الجبال والوديان .مياها لها القابلية على       

شفاء بعض االمراض الجلدية الرتفاع نسبة الكبريت ويؤمها الناس للمعالجة والشفاء بتأثير دوافع 

درجة مئوية تقع جنوب مدينة  36ودرجة حرارة مياهها أكثر من عديدة منها انها تعتبر مياهها مقدسة 

 كم ومن عيونها الصفراء ، فصوصة ، الزهرة وعين القديس . 26الموصل على بعد 

 

 عين كبريت : -2

تتكون من عدد من العيون مياهها تتدفق من بين الصخور على ضفة نهر دجلة الغربية من مدينة       

 درجة مئوية . 34 – 22هها بين الموصل . درجة حرارة ميا

 

 

 

 



 ينابيع وادي الشيخ : -3

تقع هذه الينابيع جنوبي مدينة الموصل في وادي تكثر فيه االشجار والبساتين وتحيط بها تالل     

 درجة مئوية . 34-23وتتدفق فيها المياه ، درجة حرارتها بين 

 

 ينابيع كيرطوه : -4

 36 – 22تقع على مسافة تقدر بعده كيلومترات عن مدينة دهوك وتتفاوت حرارة مياهها بين     

 درجة مئوية ويستفاد منها في معالجة بض االمراض .

 

 ينابيع مياه كه رماتا . -5

 اهم مناطق المياه المعدنية في الهضبة الحراوية :

 . منطقة بحيرة ساوة في محافظة المثنى -1

 كم في الجنوب الغربي لمدينة 60على بعد ون المياه يقع بين عين حمود التي تقع خط من عي -2

 الناصرية وحقالن قرب مدينة حديثة ويمكن تقسيم هذه المناطق الى :  

 منطقة عيون المياه المعدنية في هيت . -أ  

 منطقة عيون المياه المعدنية في كبيسة . -ب

 شثاثة والرحالية .منطقة عيون المياه الباطنية في  -ج

 االختبار ألبعدي-5

وضع بعض األسئلة ) متعددة الخيارات ( أو األسئلة القصيرة المتنوعة وحسب الجدول المخطط في 

 الحقيبة التعليمية لمعرفة قدرات الطلبة وحدود االستيعاب الكلي.

 

 



 

الثامنة عشر     الوحدة النمطية

 والتاسعة عشر

المعادن الطبيعية والنباتات الطبيعية  

والطيور والحيوانات البرية في المناطق  

 السياحية في العراق  
 

 



 النظرة الشاملة-1

 الفئة المستهدفة 

 لطلبة المرحلة األولى / قسم السياحة فرع اإلرشاد / معهد اإلدارة التقني     

 المبررات 

صممت هذه الوحدة النمطية لتمكين الطالب من التعرف على المعادن الطبيعية ويطلع على النباتات      

 الطبيعية والطيور والحيوانات البرية في المناطق السياحية في العراق .

  الفكرة المركزية 

 التعرف على المعادن الطبيعية .

 االطالع على النباتات الطبيعية .

 والحيوانات البرية .يتعرف على الطيور 

  التعليمات 

 .ادرس محتويات الوحدة النمطية جيدا 

 .تعرف على أهداف الوحدة النمطية جيدا 

 .أد االختبار بشكل جيد 

 . التحاول االطالع على مفاتيح اإلجابة على االختبار إال بعد تأديتها 

 .قم بأداء االختبار القبلي 

  اختباريه.يحتوي االختبار القبلي على سبع فقرات 

 ( درجات فأكثر فأنت التحتاج إلى دراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 ( درجات فاقل فأنت تحتاج إلى االستمرار في دراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 .بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعدي 

 ( درجات فأكثر فانتقل إلى 6إذا حصلت على ).دراسة الوحدة النمطية التالية 

 ( درجات فاقل فإننا نعلمك بحاجتك لدراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 األهداف األدائية-2

 سيكون الطالب بعد انتهائه من دراسة هذه الوحدة النمطية قادرا على 

  على المعادن الطبيعية .يطلع 

 . يتعرف على النباتات الطبيعية 

  الطيور والحيوانات البرية .يطلع على 



 االختبار القبلي -3

وضع أسئلة اختباريه للطلبة ومعرفة إمكانية ودرجة الفهم واالستيعاب لما ورد في الفكرة المركزية 

 وحسب مفتاح االختبار المدرج في الحقيبة. 

 

 عرض الوحدة النمطية-4

 النباتات الطبيعية :

 وهما :ويشتمل دراسة نوعين من أنواع النباتات 

 النباتات الطبيعية . -1

 المزروعات . -2

أما النباتات الطبيعية فهي تشمل جميع النباتات التي تنمو من غير تدخل اإلنسان وهي على نوعين : 

مناطق غابات ، ومناطق حشائش قصيرة )اسبتس( وتنتشر مساحات واسعة من األراضي الخضراء 

تلفة من األشجار ويتأثر توزيع الغطاء النباتي بعوامل التي تنمو فيها الغابات الكثيفة بأصناف مخ

طبيعية عديدة وتختلف كثافتها وأنواعها وارتفاعاتها تبعا لعوامل عديدة منها : درجات الحرارة وكمية 

األمطار الساقطة ومواجهة الرياح المحملة ببخار الماء فالسفوح الجبلية الغربية والجنوبية تكون 

فيرة في حين تقل كثافة السفوح الشمالية والشرقية لوقوعها في ظل المطر ، كثافة الغابات عليها و

إضافة إلى وجود عامل أخر مهم هو نوعية التربة أو طبيعة الصخور فإذا كانت مسامية فان المياه 

السطحية تتسرب إلى داخل األرض لذلك كانت أراضيها  جرداء وتتوفر بيئة طبيعية مالئمة لنمو 

نطقة الشمالية وتزداد أهمية الغابات بكونها ثروة اقتصادية فهي مهمة للصناعة وإنتاج الغابات في الم

األخشاب وصالحيتها الن تكون مراعي جيدة لتربية الحيوانات وتثبيت التربة وعدم تعريتها ) وخاصة 

 في المناطق الجبلية ( وتلطيف الجو واستهالك ثاني اوكسيد الكاربون في عملية التركيب الضوئي

وكمصدات للرياح والكثبان الرملية وكذلك استغاللها إلغراض التنمية السياحية كسياحة الصيد وإقامة 

المخيمات السياحية باعتبارها من المناطق الترفيهية الجيدة واستخدامها  كمتنزهات قومية طبيعية 

والمنتجعات ودور ( motelsوتوفير وسائل اإليواء السياحي المختلفة كالفنادق والفنادق الصغيرة )

 السياحة .



إضافة إلى توفير طرق النقل والخدمات والتسهيالت الضرورية كالطرق ووسائط النقل ومحطات 

 التعبئة والصيانة وتوفير المياه الصالحة للشرب والطاقة الكهربائية .

خ ،التوت وتشمل الغابات أشجار البلوط ، الصنوبر ، الصفصاف ، االسفنديان ، الجوز ، اللوز ، الخو

 ،السرور ، الغاب ، اليوكالبتوس ، وشجرة حبة الخضرة والكروم .

 

 الثروة الحيوانية :

تعتبر الثروة الحيوانية عنصراً مهما من عناصر الموارد الطبيعية في اي اقليم او بلد في العالم وذلك 

ستعماالتها الغراض الهميتها في تطوير تلك االقاليم الغراض السياحة فهي مصدر للغذاء اضافة الى ا

سياحة اليد او السياحة الترفيهية والسياحة الحراوية باستخدام انواع معينة من الحيوانات لطرق 

القوافل المعروقة منذ اقدم العصور التاريخية ويختلف توزيع مصادر الثروة الحيوانية في العراق تبعاً 

دة فيها وقد جرى اهتمام مؤسسات الدولة الختالف طبيعة التضاريس االرضية واالحوال المناخية السائ

الحيوانية والحفاظعلى دوام انواعها عن طريق اصدار وخاصة اجهزة وزارة الزراعة بتطوير الثروة 

القوانين والتشريعات لحماية هذه الثروة والحفاظ عليها ومنع الصيد في موسم التكاثر او منع صيد 

بها لمزاولة هذا النوع من انواع الرياضة والتسلية .  الحيوانات اال في  المناطق المحددة المسموح

 وفي القطر ثروة كبيرة لمختلف انواع الحيوانات .

 

 أهم انواع الحيوانات الموجودة في القطر :

يكثر وجود الغزال في االقسام الوسطىوالجنوبية ويمكن تحديد بعض المناطق المشهورة  الغزال: -1

ي الهضبة الغربية من محافظة االنبار ومنطقة الجزيرة من محافظة في المنطقة الغربية ، وخصوصاً ف

نينوى اضافة الى منطقة ضفاف نهر العظيم ) منطقة الغرفة ( من محافظة ديالى واالقسام الشرقية 

 للسهل الرسوبي في محافظة واسط .

 

النها تعتبر من تكثر مناطق وجودها في اراضي الهضبة الصحراوية الغربية من القطر الجمال:  -2

احسن وسائط النقل المتوفرة في مناطق الصحراء الرملية الجافة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وقلة 

 او انعدام كمية الرطوبة والمياه .



توجد في القطر اعداد كبيرة من هذا الحيوان وله اهمية خاصة في السياحة الرياضية الحصان : -3

 ية والتنقل ولمزاولة انواع السباقات والفروس

 

التي تنتشر في المناطق الجغرافية المختلفة كالمنطقة الجبلية انواع من الطيور المختلفة :  -4

والسهل الرسوبي والهضبة الصحراوية كما تنتشر انواع اخرى من الطيور في مناطق االهوار 

الوان كاالزرق  يطير ويسبح وفيهالواسعة ، ومنها الوروار وهو كائن قصير الرجلين طويل المنقار 

ازرق ، وهناك انواع اخرى من  –اسود  –واالخضر ، الرفراف من طيور الماء جميل الوانه ابيض 

الطيور منها طائر السمان ، مالك الحزين ، النورس ، القطاف ، الدراج ، الحجل ، البط البري ، القبج 

 وانواع اخرى من الحيوانات كاالرانب والثعالب .

 

وتنتشر في مياه دجلة والفرات وروافدهما وفروعهما وفي البحيرات الطبيعية  السمكية :الثروة  -5

 واالطناعية وبأنواعها المشهورة وفي اكالتها الشعبية المعروفة )المسكوف( .

 

يكثر وجود االغنام في االقسام الوسطى من السهل األغنام والماعز في المنطقة الجبلية :  -6

 مهمة كمصدر طبيعي لتطوير حركة السياحة الريفية ، وكمصدر للغذاء .الرسوبي العراقي وهي 

 

 االختبار ألبعدي-5

وضع بعض األسئلة ) متعددة الخيارات ( أو األسئلة القصيرة المتنوعة وحسب الجدول المخطط في 

 الحقيبة التعليمية لمعرفة قدرات الطلبة وحدود االستيعاب الكلي.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 العشرون     الوحدة النمطية

 دوافع ورغبات السائح  

 
 

 

 

 



 النظرة الشاملة-1

 الفئة المستهدفة 

 لطلبة المرحلة األولى / قسم السياحة فرع اإلرشاد / معهد اإلدارة التقني     

 المبررات 

 صممت هذه الوحدة النمطية لتمكين الطالب من التعرف على دوافع ورغبات السائح .     

  الفكرة المركزية 

 على دوافع ورغبات السائح .التعرف 

 

  التعليمات 

 .ادرس محتويات الوحدة النمطية جيدا 

 .تعرف على أهداف الوحدة النمطية جيدا 

 .أد االختبار بشكل جيد 

 . التحاول االطالع على مفاتيح اإلجابة على االختبار إال بعد تأديتها 

 .قم بأداء االختبار القبلي 

  فقرات اختباريه.يحتوي االختبار القبلي على سبع 

 ( درجات فأكثر فأنت التحتاج إلى دراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 ( درجات فاقل فأنت تحتاج إلى االستمرار في دراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 .بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعدي 

 ( درجات فأكثر فانتق6إذا حصلت على ).ل إلى دراسة الوحدة النمطية التالية 

 ( درجات فاقل فإننا نعلمك بحاجتك لدراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 

 األهداف األدائية-2

 سيكون الطالب بعد انتهائه من دراسة هذه الوحدة النمطية قادرا على 

  دوافع ورغبات السائح .يطلع على 

 

 

 



 االختبار القبلي -3

وضع أسئلة اختباريه للطلبة ومعرفة إمكانية ودرجة الفهم واالستيعاب لما ورد في الفكرة المركزية 

 وحسب مفتاح االختبار المدرج في الحقيبة. 

 

 عرض الوحدة النمطية-4

 دوافع ورغبات السائح :

العالم الواسع تتنوع االسباب التي تدفع وتحفز السائح للقيام برحلة معينة الى مكان ما في أرجاء هذا 

فان بعض او معظم هذه االسباب تندمج مع بعضها بالنسبة الى الشخص نفسه ، اتخاذ القرار بالقيام 

برحلة معينة يكون نتيجة عدة عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية متداخلة مع بعضها والتي تاخذ 

العوامل بفكرة معينة وتنتهي بالتبلور ضمن نظام متحرك ومتغير ، يبدأـ باللحظة التي تظهر فيها هذه 

باللحظة التي يصل اليها الشخص في اتخاذ قراره النهائي بالقيام برحلة ما ، وهنا تكون الدوافع 

 مختلفة من شخص الخر .

 ومن أهم تلك الدوافع :

 أ( دوافع ثقافية ، تاريخية ، تعليمية:

 مشاهدة االثار وتاريخ الحضارات القديمة . -1   

 عض االهداف المهمة بالعالم .مشاهدة ب -2   

 االطالع على حياة الناس في البلدان االخرى . -3   

 مشاهدة المواقع الحضارية المهمة المشهورة في العالم . -4   

 معرفة ما يدور من حوادث الساعة والتقدم العلمي . -5   

 

 ب( دوافع دينية :

 السفر بداعي الحج . -1   

 رحالت العمرة . -2   

 

 



 دوافع الراحة واالستجمام والترفيه : ج(

 الهروب المؤقت من الجو الروتيني اليومي للعمل . -1   

 حب االستمتاع باوقات الفراغ في االماكن الهادئة . -2   

 الترفيه عن النفس . -3   

 

 د( دوافع عرقية :

 زيارة البلد االم . -1  

 الرغبة في زيارة أماكن سبق أن زارها االصدقاء في البلد األم . -2  

 

 هـ( دوافع صحية :

 االبتعاد عن جو معين . -1   

 السفر لغرض العالج . -2   

  السفر لغرض النقاهة واالسترخاء . -3   

 

 و( دوافع اقتصادية :

 انخفاض اسعار بلد ما . -1  

 فرق العملة في التحويل . -2  

 السفر لغرض التجارة . -3  

 

 ز( دوافع رياضية :

 السفر لغرض مشاعدة المباريات الرياضية . -1  

 المشاركة في الفعاليات الرياضية . -2  

 

 ح( دوافع اخرى :

 المخاطرة أو المغامرة ، التفاخر والمباهاة ،تقنية ، تذوق ، علمية .  



 االختبار ألبعدي-5

الخيارات ( أو األسئلة القصيرة المتنوعة وحسب الجدول المخطط في وضع بعض األسئلة ) متعددة 

 الحقيبة التعليمية لمعرفة قدرات الطلبة وحدود االستيعاب الكلي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

الحادية     الوحدة النمطية

 والعشرون والثانية والعشرون

أقـاليم العراق سياحيا /المنطقة الشمالية  

 والمنطقة الجنوبية  
 

 

 

 

 



 النظرة الشاملة -1

 الفئة المستهدفة 

 لطلبة المرحلة األولى / قسم السياحة فرع اإلرشاد / معهد اإلدارة التقني     

 المبررات 

صممت هذه الوحدة النمطية لتمكين الطالب من التعرف على اقاليم العراق السياحية )المنطقة      

 الشمالية والمنطقة الجنوبية ( .

  الفكرة المركزية 

 التعرف على أقاليم العراق  السياحية .

 يطلع على المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية .

  التعليمات 

 .ادرس محتويات الوحدة النمطية جيدا 

 .تعرف على أهداف الوحدة النمطية جيدا 

 .أد االختبار بشكل جيد 

 . التحاول االطالع على مفاتيح اإلجابة على االختبار إال بعد تأديتها 

  بأداء االختبار القبلي.قم 

 .يحتوي االختبار القبلي على سبع فقرات اختباريه 

 ( درجات فأكثر فأنت التحتاج إلى دراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 ( درجات فاقل فأنت تحتاج إلى االستمرار في دراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 ء االختبار ألبعدي.بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأدا 

 ( درجات فأكثر فانتقل إلى دراسة الوحدة النمطية التالية.6إذا حصلت على ) 

 ( درجات فاقل فإننا نعلمك بحاجتك لدراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 

 األهداف األدائية-2

 سيكون الطالب بعد انتهائه من دراسة هذه الوحدة النمطية قادرا على 

  على أقاليم العراق  السياحية .التعرف 

 . يطلع على المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية 

 



 االختبار القبلي -3

وضع أسئلة اختباريه للطلبة ومعرفة إمكانية ودرجة الفهم واالستيعاب لما ورد في الفكرة المركزية 

 وحسب مفتاح االختبار المدرج في الحقيبة. 

 

 عرض الوحدة النمطية-4

ً أقليم   :العراق سياحيا

 النسبة %                        2نوع االقليم                                         المساحة/كم                 

 5,2     23500منطقة الجبال العالية الشمالية والشمالية الشرقية          -1

 14,8 67000 المنطقة الشبه الجبلية ) المتموجة (  -2

 20            90500        مجموع المنطقة الجبلية      

  20,5                              93000        منطقة السهل الرسوبي  -3

 59,5                             263000الهضبة الصحراوية                                              -4

 %100                              446500      المجموع الكلي      

 

كيلومترا مربع موزعة حسب الجدول اآلتي على  438446أما مجموع مساحة العراق الكلية والبالغة 

 االقاليم الطبيعية كما ورد في مصادر وزارة التخطيط 

 النسبة%                          2نوع االقليم                                      المساحة/كم 

 20,99 92,000  المنطقة الجبلية  -1

 9,69   42,500  المنطقة المتموجة -2

 134,500  مجموع المنطقة الجبلية والمتموجة   

 38,09 167,000  منطقة الهضبة الصحراوية -3

 30,22 132,500  منطقة السهول والبحيرات واالهوار -4

 0,80  3522   نصف منطقة الحياد -5

 0,21                                 924       المياه االقليمية  -6

 %100 438,446مجموع المساحة الكلية                                            



كيلومترا وفي 3579اما حدود العراق السياسية مع اقطار عربية شقيقة واقطار مجاورة فتبلغ حوالي 

 كم حدود بحرية .60كم منها 3690وفي مصدر ثالث كم 3462مصدر ثاني 

 

 نوع الحدود                                                      المسافة بالكيلومتر  

 254                                                       الكويتية  –طول الحدود العراقية  -1

 895                                                     السعودية  –طول الحدود العراقية  -2

 147                االردنية  –طول الحدود العراقية  -3

 603السورية                                                        –طول الحدود العراقية  -4

 305                                             التركية             –طول الحدود العراقية  -5

     1315           االيرانية –طول الحدود العراقية  -6

  3519      مجموع اطوال الحدود البرية    

 60      مجموع اطوال المياه االقليمية     

 3579 مجموع اطوال الحدود البرية والبحرية     

 

 : ةالشمالي منطقةال

بصورة عامة تتكون من التواءات معقدة تعرضت لحركات باطنية شديدة تظهر عليها انواع من 

الصخور الشديدة الصالبة المتبلورة النارية والمتحولة والصخور الرسوبية كحجر الكلس وتبلغ 

متراً فوق مستوى سطح البحر وسهولها ضيقة  3600-2100معدالت ارتفاع السالسل الجبلية من 

جنوبي ششرقي تبدأ من الحدود العراقية التركية ومن اهم  -تداداتها نحو اتجاه شمال غربيوتأخذ ام

متراً فوق مستوى  3133السالسل الجبلية العالية المعقدة هي جبال مهرنار التي ترتفع قمتها الى 

 سطح البحر بين نهر الهزل والخابور

 ح البحرمتر فوق مستوى سط 3353جبال اشينة                     

 متر فوق مستوى سطح البحر 3500جبال سرميدان                

 متر فوق مستوى سطح البحر 3068جبال شاكيف                   



 متر فوق مستوى سطح البحر قمة هلكرد 3608جبال حصاروست             

 متر فوق مستوى سطح البحر 3452جبال قنديل                    

 متر فوق مستوى سطح البحر2368برادوست              جبال 

 متر فوق مستوى سطح البحر 2620جبال بيرة مكرون           

 متر فوق مستوى سطح البحر 2548جبال هورمان               

 متر فوق مستوى سطح البحر  2330جبال بشدو                  

ذي يقع بين جبال سوداش وجبال بشدو ومن القرى ومن اهم سهول هذه المنطقة سهل شهربازار ال

 الواقعة فيه بنجوين ، جورته ، خورمان وماوت .

 المنطقة الجنوبية :

ويغلب على سطحها خاصية االنحدار التدريجي وكثرة المنخفضات والحفر والوديان العديدة وتالل قليلة 

كمية مياهها السطحية  وصخور وحصى ومدرجات وكثبان رملية ولسبب اتساع المنطقة وتباين

لحركات ارضية  والباطنية واختالف تركيب صخورها وتأثر بعض اجزائها بعوامل باطنية تكوينية

بحيث امكن تقسيمها الى وعوامل طبيعية مختلفة امكن تمييز اجزاء مختلفة في الهضبة الصحراوية 

الجزيرة ومنخفض الثرثار خمس مناطق حيث تحتل االجزاء الشمالية منها منطقة تعرف باسم منطقة 

وهي اراضي سهلة  مرتفعة تتكون من صخور الجبس المايوسين وسطحها يكون بشكل حوض ضحل 

له انحدار نحو الجنوب ، كما له انحدارات جانبية من الشرق والغرب ويعتبر وادي الثرثار المصرف 

وي التالل الممتدة من الشمال الرئيسي لمياه ارض الجزيرة ويمكن تحديد المنطقة الشمالية والشرقية بق

مراء سامراء وجبل مكحول وسنجار حتى الحدود السورية والحدود الجنوبية تحد بخط بين مدينتي سا

على نهر دجلة ومدينة الرمادي على نهر الفرات المحاذية لمنطقة السهل الرسوبي . اما الحدود الغربية 

 غرباً.فهي الحافات المتقطعة للهضبة حتى الحدود السورية 

بالتصريف الداخلي ومنخفضات كثيرة واحواض ذات سطح منبسط ملئت وتتميز منطقة الجزيرة 

بالترسبات التي جلبتها المياه الجارية ، وكثرةالكثبان الرملية في الجهة الغربية من هذه  المنطقة 



ا حيث تغير من وتفعل عوامل التعرية كالرياح القوية فعلها وتنتقل هذه الكثبان الرملية من اماكنه

مجاري الوديان واالنهار ونظام التصريف العام فيها . اما منخفض الثرثار فيعتبر اوسع منخفض 

 طبيعي في العراق وانأتي على دراسته عند استعراض المصادر المائية في فصل قادم .

ليها وتحتل االجزاء الوسطى من اقليم الهضبة الصحراوية منطقة تعرف بمنطقة الوديان ويطلق ع

تسمية بادية الجزيرة او البادية الشمالية . وقد سميت بهذا االسم نظراً الحتوائها على مجموعة كبيرة 

من الوديان ، وتنتشر اعداد من هذه الوديان في االجزاء الجنوبية الغربية مع حدود المملكة العربية 

سطح االرض والحدود السعودية والتي تجري نحو الشمال والشمال الشرقي حسب طبيعة انحدار 

العراقية االردنية عند مشارف جبل غنزه حيث تسقط امطار غزيرة في فترات قصيرة مكونة سيوال 

 تجري في هذه الوديان الصحراوية .

 

 االختبار ألبعدي-5

وضع بعض األسئلة ) متعددة الخيارات ( أو األسئلة القصيرة المتنوعة وحسب الجدول المخطط في 

 التعليمية لمعرفة قدرات الطلبة وحدود االستيعاب الكلي.الحقيبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

والعشرون  الثالثة   الوحدة النمطية

والرابعة والعشرون والخامسة  

 والعشرون

دراسة خارطة العراق وعناصر الجذب حسب  

 المحافظات ومقـارنتها    بالبيئات المنافسات
 

 النظرة الشاملة -1

 الفئة المستهدفة 

 لطلبة المرحلة األولى / قسم السياحة فرع اإلرشاد / معهد اإلدارة التقني     



 المبررات 

خارطة العراق واالطالع عناصر على صممت هذه الوحدة النمطية لتمكين الطالب من التعرف      

 الجذب.

  الفكرة المركزية 

 التعرف على خارطة العراق .

 يطلع على عناصر الجذب .

  التعليمات 

 محتويات الوحدة النمطية جيدا. ادرس 

 .تعرف على أهداف الوحدة النمطية جيدا 

 .أد االختبار بشكل جيد 

 . التحاول االطالع على مفاتيح اإلجابة على االختبار إال بعد تأديتها 

 .قم بأداء االختبار القبلي 

 .يحتوي االختبار القبلي على سبع فقرات اختباريه 

 ( درجات فأكثر ف6إذا حصلت على ).أنت التحتاج إلى دراسة هذه الوحدة النمطية 

 ( درجات فاقل فأنت تحتاج إلى االستمرار في دراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 .بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعدي 

 ( درجات فأكثر فانتقل إلى دراسة الوحدة النمطية التالية.6إذا حصلت على ) 

  ( درجات فاقل فإننا نعلمك بحاجتك لدراسة هذه الوحدة النمطية.6على )إذا حصلت 

 

 األهداف األدائية-2

 سيكون الطالب بعد انتهائه من دراسة هذه الوحدة النمطية قادرا على 

 . التعرف على خارطة العراق 

 . يطلع على عناصر الجذب 

 

 االختبار القبلي -3

وضع أسئلة اختباريه للطلبة ومعرفة إمكانية ودرجة الفهم واالستيعاب لما ورد في الفكرة المركزية 

 وحسب مفتاح االختبار المدرج في الحقيبة. 



 

 عرض الوحدة النمطية-4

من المساحة  %59,5ألف كيلومتر مربع تشكل الهضبة الصحراوية  273تبلغ مساحة العراق الكلية 

الكلية  وتعتبر هذه المنطقة من حيث التضاريس جزءاً مهما من هضبة شبه جزيرة العرب ويكون 

سطحها يصورة عامة متموجاً تظهر عليه بعض التالل الصغيرة وعدد كبير من الوديان وهي تتعرض 

بدوره على تماسك اجزاء تعرية الشديدة نظراً النحدار اراضيها وفقر نباتها الطبيعي الذي يساعد لل

التربة ، لهذا تعمل المياه السطحية والباطنية والرياح على تعرية سطحها أضافة الى فعل االمطار 

مالية اكثر الش صيرة وبغزارة وهي في المناطقالساقطة عليها ولو بصورة قليلة ولكنها تكون لفترات ق

 الوديان في الشمال وقل في الجنوب .كمية من المناطق الجنوبية لذلك ازداد وجود 

في سطح  وقد تعرضت هذه المنطقة الى حركات باطنية احدثت انكسارات كثيرة والتواءات بسيطة

مجاري  االرض ويأخذ سطح الهضبة انحداراًسالكاً اتجاه السهل الرسوبي ينحو الشرق لذلك كان اتجاه

متراً وقد  910 -92الوديان من الغرب نحو الشرق تبعاً لهذا االنحدار ويتراوح ارتفاع اراضيها بين 

االردنية في جبل  –العراقية  الحدود من متراً فوق مستوى سطح البحر عند مقربة 925يصل الى 

عنزة ويتكون سطحها من تكوينات جيولوجية مختلفة االزمان اقدمها المناطق المجاورة لنهر الفرات 

 وتتدرج في القدم كلما ابتعدنا عنها نحو الغرب .

ً موازيا يسير غرب نهر الفرات من بحيرة الحبانية حتى نهر الحمار  أما حدودنا الشرقية فتكون خطا

الصحراوية الجنوبية تمتد بموازاة شط العرب حتى تنتهي بالخليج العربي والحدود وحدود الهضبة 

الشمالية تكون خط الحدود مع المنطقة المتموجة شبه الجبلية تسير شمال سامراء مع جبل مكحول عند 

الفتحة شمال مديينة بيجي مع قوس التالل الممتدة حتى جبل سنجار والحدود السورية . اما حدودها 

ربية والجنوبية الغربية فهي مع االقطار العربية المجاورة عبر الحدود السياسية اال ان حدودها الغ

  الطبيعية تكون امتداداً لهضبة شبه جزيرة العرب وتتداخل مع االقطار العربية الشقيقة المجاورة .

ديدة وتالل قليلة ويغلب على سطحها خاصية االنحدار التدريجي وكثرة المنخفضات والحفر والوديان الع

وصخور وحصى ومدرجات وكثبان رملية ولسبب اتساع المنطقة وتباين كمية مياهها السطحية 

لحركات ارضية  والباطنية واختالف تركيب صخورها وتأثر بعض اجزائها بعوامل باطنية تكوينية



قسيمها الى وعوامل طبيعية مختلفة امكن تمييز اجزاء مختلفة في الهضبة الصحراوية بحيث امكن ت

خمس مناطق حيث تحتل االجزاء الشمالية منها منطقة تعرف باسم منطقة الجزيرة ومنخفض الثرثار 

وهي اراضي سهلة  مرتفعة تتكون من صخور الجبس المايوسين وسطحها يكون بشكل حوض ضحل 

المصرف  له انحدار نحو الجنوب ، كما له انحدارات جانبية من الشرق والغرب ويعتبر وادي الثرثار

الرئيسي لمياه ارض الجزيرة ويمكن تحديد المنطقة الشمالية والشرقية بقوي التالل الممتدة من الشمال 

سامراء وجبل مكحول وسنجار حتى الحدود السورية والحدود الجنوبية تحد بخط بين مدينتي سامراء 

رسوبي . اما الحدود الغربية على نهر دجلة ومدينة الرمادي على نهر الفرات المحاذية لمنطقة السهل ال

 فهي الحافات المتقطعة للهضبة حتى الحدود السورية غرباً.

وتتميز منطقة الجزيرة بالتصريف الداخلي ومنخفضات كثيرة واحواض ذات سطح منبسط ملئت 

بالترسبات التي جلبتها المياه الجارية ، وكثرةالكثبان الرملية في الجهة الغربية من هذه  المنطقة 

عل عوامل التعرية كالرياح القوية فعلها وتنتقل هذه الكثبان الرملية من اماكنها حيث تغير من وتف

مجاري الوديان واالنهار ونظام التصريف العام فيها . اما منخفض الثرثار فيعتبر اوسع منخفض 

 طبيعي في العراق وانأتي على دراسته عند استعراض المصادر المائية في فصل قادم .

االجزاء الوسطى من اقليم الهضبة الصحراوية منطقة تعرف بمنطقة الوديان ويطلق عليها وتحتل 

تسمية بادية الجزيرة او البادية الشمالية . وقد سميت بهذا االسم نظراً الحتوائها على مجموعة كبيرة 

كة العربية من الوديان ، وتنتشر اعداد من هذه الوديان في االجزاء الجنوبية الغربية مع حدود الممل

السعودية والتي تجري نحو الشمال والشمال الشرقي حسب طبيعة انحدار سطح االرض والحدود 

العراقية االردنية عند مشارف جبل غنزه حيث تسقط امطار غزيرة في فترات قصيرة مكونة سيوال 

 تجري في هذه الوديان الصحراوية .
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الخيارات ( أو األسئلة القصيرة المتنوعة وحسب الجدول المخطط في وضع بعض األسئلة ) متعددة 

 الحقيبة التعليمية لمعرفة قدرات الطلبة وحدود االستيعاب الكلي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

والعشرون    سادسةال الوحدة النمطية

 والعشرون    سابعةوال

المنتجعات والمرافق السياحية حسب  

 المحافظات  

 



 

 النظرة الشاملة -1

 الفئة المستهدفة 

 لطلبة المرحلة األولى / قسم السياحة فرع اإلرشاد / معهد اإلدارة التقني     

 المبررات 

على المنتجعات والمرافق السياحية في صممت هذه الوحدة النمطية لتمكين الطالب من التعرف      

 .العراق 

  الفكرة المركزية 

 . المحافظاتالمنتجعات والمرافق السياحية حسب يطلع على 

  التعليمات 

 .ادرس محتويات الوحدة النمطية جيدا 

 .تعرف على أهداف الوحدة النمطية جيدا 

 .أد االختبار بشكل جيد 

 . التحاول االطالع على مفاتيح اإلجابة على االختبار إال بعد تأديتها 

 .قم بأداء االختبار القبلي 

 .يحتوي االختبار القبلي على سبع فقرات اختباريه 

 ( درجات فأكثر فأنت التحتاج إلى دراسة هذه الوحدة النمطية.6حصلت على ) إذا 

 ( درجات فاقل فأنت تحتاج إلى االستمرار في دراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 .بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار ألبعدي 

 ( درجات فأكثر فانتقل إلى دراسة الوحدة 6إذا حصلت على ).النمطية التالية 

 ( درجات فاقل فإننا نعلمك بحاجتك لدراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 

 األهداف األدائية-2

 سيكون الطالب بعد انتهائه من دراسة هذه الوحدة النمطية قادرا على 

  المنتجعات والمرافق السياحية في العراق .التعرف على 

 



 

 االختبار القبلي -3

وضع أسئلة اختباريه للطلبة ومعرفة إمكانية ودرجة الفهم واالستيعاب لما ورد في الفكرة المركزية 

 وحسب مفتاح االختبار المدرج في الحقيبة. 

 

 عرض الوحدة النمطية-4

 أهم المصايف في المنطقة الجبلية موزعة حسب المحافظات

 اوال:أهم مصايف محافظة اربيل:

 صالح الدين : -1

متراً ويبعد عن  1088هذا المصيف على قمة جبل بيرمان الذي يرتفع عن مستوى سطح البحر يقع    

كيلومتراً ويشرف على سهل اربيل شرقاً ويمتد حتى جبل سفين شرقاً  32مركز محافظة اربيل بمسافة 

درجة مئوية . وقد استخدم هذا المصيف منذ  36وال تسجل درجة الحرارة في اشهر الصيف اكثر من 

 من الحكم الملكي في العراق وكان يطلق عليه اسم المصيف الملكي .ز

وقد امتد من الناحية الجنوبية لجبل بيرمان مع جبل القمة السوداء )سره رش( حيث انشأت اول قرية 

سريراً مع مجموعة من  796سياحية في المنطقة الجبلية بطاقة تستوعب عدداً من االسرة  قدرها 

السياحية التي توفر للمصطاف من الجمهور المحلي والعربي اثناء اقامته فيها الخدمات والتسهيالت 

حيث اتسع انشاء الفنادق والشقق والدور والمخيمات السياحية والمطاعم والمسابح والساحات 

 واالسواق المركزية والمالعب والمسارح اضافة الى المرافق االدارية .

 مصيف شقالوة : -2

متراً فوق مستوى سطح البحر ويبعد حوالي  966قمة جبل سفين الذي يرتفع يقع هذا المصيف على  

 كيلو متراً عن مركز محافظة اربيل . 56كم عن مصيف صالح الدين و21



 

 مصيف كلي علي بك : -3

كيلومتراً ويقع هذا المصيف في ممر جبلي ضيق ويطلق عليه  60يبعد عن مصيف شقالوة بحوالي 

كيلومترات بين جبل كورك وجبل نوافين ويرتفع المصيف  10الذي طوله  الوادي االنكساري العميق

 3510متر عن مستوى سطح البحر بينما تشرف عليه سالسل جبلية عالية تصل الى  800حوالي 

 امتار فوق مستوى سطح البحر .

 مصيف حاج عمران : -4

عم مركز اربيل  كم 180متراً .من سالسل حصاروست ويبعد  2607يقع على قمة جبلية ترتفع 

 متراً. 1780ويرتفع عن مستوى سطح االراضي المجاورة بحوالي 

 مصيف بيخال : -5

يعرف ايضاً هذا المصيف بشالل بيخال المشهور والذي يقع وراء مدينة راوندوز ويبعد عنها بحوالي 

 كيلومترات وهي من المناطق السياحية الجبلية . 10

 ثانياً: مصايف محافظة دهوك

 زاويتا : مصيف -1

 كيلو متراً عن دهوك . 17كيلومتراً عن مدينة الموصل وحوالي  96ويبعد بمسافة 

 مصيف سواره توكا : -2

كم عن 22أمتار عن مستوى سطح البحر ويبعد حوالي  1507يقع على سطح جبل كاره ويرتفع 

 مصيف زاويتا .

 مصيف سرسنك : -3



 60كيلومتراً وعن مدينة دهوك حوالي 1355يقع في مقدمة جبل كاره ويبعد عن مدينة الموصل 

 م .1046كيلومتراً ويبلغ ارتفاعه عن مستوى سطح البحر 

 مصيف اينشكي : -4

كم تنتشر فيه غابات  75يقع عند سفوح سلسلة جبال متينة يبعد عن مركز محافظة دهوك بحوالي 

م فوق مستوى 1150واشجار وعيون ومياه معدنية وشالالت وكهف جبلي عظيم ويرتفع الى حوالي 

 سطح البحر .

 مصيف السوالف : -5

كم عن مدينة دهوك والمصيف يقع على منحدرات 85كم عن مدينة العمادية وبمسافة  50يقع على بعد 

جبال سر عمادية والذي تشرف عليه طبقات صخرية ذات نتوء بارز وتكثر فيها الغابات والفواكه 

يف فندق سياحي اضافة الى منشآت اقامة اخرى تعرف والشالالت وعيون المياه وقد شيد في المص

 محليا بالكبرات.

 مصيف سر عمادية : -6

متر وامكانية الوصول اليه الوحيدة هي طرق المسالك الملتوية  1985يرتفع عن مستوى سطح البحر 

 من وراء مدينة السوالف تكثر فيه االشجار والغابات بصورة كثيفة .

 م(مصيف ارادن العليا )اسال -7

 متر فوق مستوى سطح البحر . 1400يرتفع بحوالي 

 ارادن السفلى )نصاري( -8

متراً فوق مستوى سطح البحر .اقامت فيه المؤسسة العامة للسياحة بعض  1440يرتفع حوالي 

 البيوت المتحركة .

 بامرني : -9



المياه وقد انشأ  متراً عن مستوى سطح البحر تنتشر فيه الغابات الكثيفة وعيون 1240يرتفع حوالي 

 في السهل الذي تشرف عليه مطار لنقل داخلي سمي بأسم هذا المصيف.

 سنجار : -10

 م عن مستوى سطح البحر وهو عبارة عن مروج ومراع طبيعية .1463يرتفع حوالي 

 ثالثاً : مصايف محافظة السليمانية :

 سرجنار. -1

 ازمر. -2

 دوكان . -3

 دربندخان . -4

 طويلة . -5

 بيارة . -6

 احمد اوه . -7

 قوبي قرة داغ . -8

 بيرة مكروت . -9

 سربشدر . -10

 

 

 



 

 السدود والخزانات :

 سد وخزان دوكان : -1

عهد الى مؤسسة اسمها بني ديكو وكونولي  1951بناء على قرار اتخذه مجلس االعمار في شباط عام 

مضيق الجبلي عند موقع دوكان على نهر االستشارية البريطانية بدراسة امكانية انشاء سد دوكان في ال

 الزاب الصغير لخزن المياه واالستفادة منها الغراض الري ودرء خطر الفيضان .

 سد وخزان دربندخان : -2

الى شركة هارزا االمريكية الهندسية باجراء  1033عهد مجلس االعمار في شهر كانون االول عام 

 نهر ديالى عند التقائه بتابعه تانجرو في موقع دربندخان .الدراسات في امكانية انشاء سد في اعالي 

 سدة الكوت : -3

لرفع مستوى مياه نهر دجلة  1939تقع هذه السدة على نهر دجلة امام مدينة الكوت وقد انشئت سنة 

وتحويلها الى فروع الغراف والدجيلة اللذين يأخذان المياه من الضفة اليمنى لنهر دجلة امام السد في 

أمتار وفيها هويـس لمرور السفن والمراكب بطول  6فتحة عرض كل منها  56ة مدينة الكوت مقدم

م وقد عهد بالتنفيذ الى شركة بلفور بيتي البريطانية وهي من مشاريع المهندي  16,5م وعرضها  80

 زمن الحكم العثماني . 109وليم كوكس المقترحة منذ 

 سدة الهندية . -4

 . سد القادسية )حديثة( -5

  سد الموصل . -6
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وضع بعض األسئلة ) متعددة الخيارات ( أو األسئلة القصيرة المتنوعة وحسب الجدول المخطط في 

 الحقيبة التعليمية لمعرفة قدرات الطلبة وحدود االستيعاب الكلي.

 

والعشرون    ثامنةال الوحدة النمطية

 لغاية الثالثون

   للعراق ونتائجهالمسح السياحي الشامل  

 



 
 النظرة الشاملة -1

 الفئة المستهدفة 

 لطلبة المرحلة األولى / قسم السياحة فرع اإلرشاد / معهد اإلدارة التقني     

 المبررات 

                                    المسح السياحي الشامل للعراق على صممت هذه الوحدة النمطية لتمكين الطالب من التعرف    

  .ونتائجه
  الفكرة المركزية 

 .ونتائجه المسح السياحي الشامل للعراقيطلع على 

  التعليمات 

 .ادرس محتويات الوحدة النمطية جيدا 

 .تعرف على أهداف الوحدة النمطية جيدا 

 .أد االختبار بشكل جيد 

 . التحاول االطالع على مفاتيح اإلجابة على االختبار إال بعد تأديتها 

 بار القبلي.قم بأداء االخت 

 .يحتوي االختبار القبلي على سبع فقرات اختباريه 

 ( درجات فأكثر فأنت التحتاج إلى دراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 ( درجات فاقل فأنت تحتاج إلى االستمرار في دراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

  ألبعدي.بعد دراستك للوحدة النمطية قم بأداء االختبار 

 ( درجات فأكثر فانتقل إلى دراسة الوحدة النمطية التالية.6إذا حصلت على ) 

 ( درجات فاقل فإننا نعلمك بحاجتك لدراسة هذه الوحدة النمطية.6إذا حصلت على ) 

 

 األهداف األدائية-2



 سيكون الطالب بعد انتهائه من دراسة هذه الوحدة النمطية قادرا على 

 ونتائجهاق السياحي الشامل للعرالمسح  التعرف على. 

 

 

 االختبار القبلي -3

وضع أسئلة اختباريه للطلبة ومعرفة إمكانية ودرجة الفهم واالستيعاب لما ورد في الفكرة المركزية 

 وحسب مفتاح االختبار المدرج في الحقيبة. 

 

 االختبار ألبعدي-5

المتنوعة وحسب الجدول المخطط في  وضع بعض األسئلة ) متعددة الخيارات ( أو األسئلة القصيرة

 الحقيبة التعليمية لمعرفة قدرات الطلبة وحدود االستيعاب الكلي.

 


