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     :بؤ شريَتوثيَويصتة كورتةيةك بهو                                   
     

جا ئةو بةشة ،  يةروةكو زانراوة طؤي زةوي شآ بةشي لةئاو و بةشيَكيصي لة وشكاني ثيَكًاتووة  ثيَهاشةي بابةت:
لة كيصوةري جةمصةري ووشكانيةط بةثيَي بارودؤخي يةَلكةوتي كةرتةكاى بؤ حةوت كيصوةر دابةط دةبو ، جطة 

باشوور شةشةكةي ترياى لة اليةى مرؤظةوة ئاوةدانةو دةشيت بةشةردا طرياوةو يةموو جؤرة ضاالكيةكاني تيادا ئةجنام 
دةدريَت ، بؤية قوتابي لة قؤناغي زانكؤو بةتايبةتي بةشي جوطرافيا ثيَويصتة شارةزايي لة بةشيَك لة تايبةمتةنديةكاني ئةم 

 ض لةرِووي  شروشيت ياى  مرؤيي بسانيَت . كةرتة ووشكانيانة

كيصوةر بريتية لة كةرتةيةكي ووشكاني لة يةموو اليةكةوة ياى شيَ الي بة ئاو دةورة دراوةو لة كةرتةكاني تري   
جودا دةكاتةوة ، دةربارةي ناوةكانياى ئةوةندة زانراوة كةوة طريكةكاى لة كؤندا دةرياي ناوةرِاشتياى بة ناوةراشيت 

ى لة قةَلةم داوةو بة بةشي باكوري ئةوروثا و بةشي باشووري ئةفريقياو بة رِؤذ يةآلتيصي ئاشيا ياى ناو ليَهاوة ، جيًا
لة اليةى ئةوروثيةكانةوة 2641ئةواني تريض دواتر واتا كيصوةرةكاني يةردوو ئةمريكاي باكوور و باشوور لة شاَلي 

، وة كيصوةري ئوشرتالياط نويَرتيهيانة كة لة شةدةي يةظدةيةم و  دؤزرايةوة ، وة بة جيًاني نويَ ناوبانطي دةركرد
 بؤ يةكةمني جار ئةوروثيةكاى تيايدا نيصتةجيَ بوونة .2711لةشاَلي 

ئةم بابةتة وةكو ناشاندني كيصوةرةكاى و بة تايبةتي وشكاني كةيةمووضاالكيةكاني  :طريهطي بابةت
و فةريةنطيةوة تيادا ئةجنام دةدريَت يةروةيا دياردة شروشيت و  مرؤيي لةرِووي ئابووري و كؤمةآليةتي

 مرؤييةكاى يةرشةر رِووي ئةم كيصوةرانة بةدي دةكريَت .
ناشاندني كيصوةرةكاى بة يةنديَك لةدياردة شروشيت و مرؤييةكانةوة ثيَويصتة قوتابياني  ئاماجني بابةت:

                        بةشي جوطرافيا بة ووردي شارةزاي بو .
          

 
 

                        



        بابةتةكةخصتةي دابةشكردني 
 كيشوةري ئاشيا : شوَين و ِروبةر ، شيفةتة طشتيةكاني ، ِرواَلةتي بةرزي و نسمي ، ِرووبارةكان  يةفتةي يةكةم

 ئاوو هةواو و هةرَيمةكاني ئاوو هةوا و ِروةكي شروشيت يةفتةي دووةم

 كشتوكاأل ، كشتوكاَلي شةرةتايي ، كشتوكاَلي بازرطاني ، بةروبومي كشتوكاَلي و دابةشبونيان  شيَيةميةفتةي 

 شاماني كانساو ثيشةشازي و دابةشبونيان  يةفتةي ضوارةم

كيشوةري ئةفريقيا : شوَين و ِروبةر ، شيفةتة طشتيةكاني ، ِرواَلةتي بةرزي و نسمي ، ِرووبارو  يةفتةي ثيَهحةم
 اضةكاندةري

 ئاوو هةواو و هةرَيمةكاني ئاوو هةوا و ِروةكي شروشيت يةفتةي شةشةم

 كشتوكاأل ، كشتوكاَلي شةرةتايي ، كشتوكاَلي بازرطاني ، بةروبومي كشتوكاَلي و دابةشبونيان يةفتةي حةفتةم

 شاماني كانساو ثيشةشازي و دابةشبونيان يةفتةي يةشتةم

 شوَين و ِروبةر ، شيفةتة طشتيةكاني ، ِرواَلةتي بةرزي و نسمي ، ِرووبارةكان كيشوةري ئةوروثا : يةفتةي نؤيةم

 ئاوو هةواو و هةرَيمةكاني ئاوو هةوا و ِروةكي شروشيت يةفتةي دةيةم

 كشتوكاأل ، كشتوكاَلي شةرةتايي ، كشتوكاَلي بازرطاني ، بةروبومي كشتوكاَلي و دابةشبونيان يةفتةي يازدم

 شاماني كانساو ثيشةشازي و دابةشبونيان يةفتةي دوازدةم

كيشوةري ئةمريكاي باكور : شوَين و ِروبةر ، شيفةتة طشتيةكاني ، ِرواَلةتي بةرزي و نسمي ،  يةفتةي شيَسدةم
 ِرووبارةكان

 ئاوو هةواو و هةرَيمةكاني ئاوو هةوا و ِروةكي شروشيت يةفتةي ضواردةم

 رةتايي ، كشتوكاَلي بازرطاني ، بةروبومي كشتوكاَلي و دابةشبونيانكشتوكاأل ، كشتوكاَلي شة يةفتةي ثازدةم

 شاماني كانساو ثيشةشازي و دابةشبونيان يةفتةي شازدةم

كيشوةري ئةمريكاي باشوور : شوَين و ِروبةر ، شيفةتة طشتيةكاني ، ِرواَلةتي بةرزي و نسمي ،  يةفتةي حةظدةم
 ِرووبارةكان

 هةرَيمةكاني ئاوو هةوا و ِروةكي شروشيت ئاوو هةواو و يةفتةي يةذدةم

 كشتوكاأل ، كشتوكاَلي شةرةتايي ، كشتوكاَلي بازرطاني ، بةروبومي كشتوكاَلي و دابةشبونيان يةفتةي نؤزدةم

 شاماني كانساو ثيشةشازي و دابةشبونيان يةفتةي بيصتةم

 تيةكاني ، ِرواَلةتي بةرزي و نسمي ، ِرووبارةكانكيشوةري ئوشرتاليا : شوَين و ِروبةر ، شيفةتة طش يةفتةي بيصت ويةك

 ئاوو هةواو و هةرَيمةكاني ئاوو هةوا و ِروةكي شروشيت يةفتةي بيصت ودوو

 كشتوكاأل ، كشتوكاَلي شةرةتايي ، كشتوكاَلي بازرطاني ، بةروبومي كشتوكاَلي و دابةشبونيان يةفتةي بيصت وشىَ

 ثيشةشازي و دابةشبونيانشاماني كانساو  يةفتةي بيصت وضوار



 كيشوةري جةمصةري باشوور ، شوَين و طرنطيةكةي  يةفتةي بيصت وثيَهخ

 ئاوو هةوا ، دؤزينةوةي كيشوةرةكة  يةفتةي بيصت وشةط

 شةرضاوةكان :           
 .1991عماس ، الجغرافيت العامت للقاراث ، بغداد ، طد. انىر مهدي صالح و يىسف يحيي  -1

 .1994امريكا الالتينيت ، ديمشق ،  ح محلي ،طد. سا -2

 عماص ، جغرافيت النقل والتجارة الدوليت ،طد. عبدالعزيز دمحم حبيب و يىسف يحيي  -3

 . 1999جامعت المىصل ،  

 .1991 ،ائي وأخرون ، جغرافيت العالم الجديد ، بغداد طد. دمحم حامد ال -4

 .1992العربيت ، بيروث ، ي ، دار النهصت طد. يىسف عبدالمجيد فايد ، امريكا الىس -5

 بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي شالَ .منوونةي ثرشيار  -   

 :بةووردي باشي تايبةمتةنديةكاني كيصوةري ئاشيا بكة ؟2ث

 : بؤضي داباريو لة بةشي باشورو باشوري رِؤذيةآلتي كيصوةري ئاشيادا ياويهةية بةآلم لةبةشةكاني 1ث

 رِؤذئاوايدا زشتانةية ؟رِؤذئاواو باشوري 

 : بةووردي باشي شويَو و رِووبةري كيصوةري ئةفريقيا بكة ؟3ث

 : لةشةر نةخصةي جيًاى شويَين )ضياي ئوراأل ، روباري شهد، رِوباري براينا بؤترا، خةرةندي ئةفريقيا ،6ث

 ؟ ( دةشتهيصاى بكة، كانساكاني ئاشو ضاندني لؤكة 

 ري ئةمريكاي باكوور بةوردي رِووى بكةرةوة ؟: يةريَنةكاني ئاوويةواي كيصوة5ث

 : باشي شاماني كانساو دابةشبووني جوطرافيايي لة كيصوةري ئةمريكاي باشوردا بكة ؟0ث

 : بؤضي زؤريَك لة جوطرايف ناشةكاى ضياي ئورالَ بةبةربةشيت شروشيت دانانيَو لةنيَواى يةردوو 7ث

 كيصوةري ئاشيا و ئةوروثادا ؟

 ة بةشةكاني باكوروناوةرِاشيت كيصوةري ئاشيادا ناباريَت لة ييض وةرزيَكدا ؟: بؤضي باراى ل1ث

 : باشي كصتوكاأل بة شيَوةيةكي طصيت لة كيصوةري ئوشرتاليادا بكة ؟4ث

 ذئاواي ئةفريقيا تاكو وآلتي ذاثؤى لة ؤ: بةويَهة زجنريةضيايةكاى لة دورطةكاني )كةناري (ر20ِث

 دةشتهيصاى بكة ؟رِؤذيةآلتي ئاشيا لةشةر نةخصة 

 


