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 شانيازي واوؤضتا:
 

 زشطاز حمىد عومساى يةنازةيي  نــــــاوي واوؤضتا:
 : جوطسافياي ذيهطةو طةشةثيَداني بةزدةوامضتاثطجؤزي وزدي واوؤ

 17314640578ذ.ووباين:
 rizgar.usman@soran.edu.iqئيىيَن:

 وؤز ياى واذووي واوؤضتا:
 

 شانيازي بةش و بابةت:

 جوطسافيا :ةشنــــــاوي ب
 جوطسافياي ذيهطة :ناوي بابةت

 دووةم :قؤناغ
 5:ذوازةي يةكة

 وؤز و واذووي ضةزؤك بةش:
 

 شانيازي بةزثسس و جيَطسي دَلهيايي جؤزي بةش:

 نــــــاوي جيَطس: زشطاز حمىد عومساى يةنازةيي نــــــاوي بةزثسس:



 
                             

  ثيَهاضةي بابةت:
بابةتيَكي يةنووكةيية بؤ تويَريهةوةكاني يةزيةك لة ي نويَية لةشانطيت جوطسافياو جوطسافياي ذيهطة لقيَك

ئةم بابةتة  ضةزةكيةكاني شانطيت جوطسافيا كةبسيتني لة جوطسافياي ضسوشيت وجوطسافياي وسؤيي, لقة
طسنطي دةدات بةو يؤكازانةي ضةزضاوةى بؤ ثيطبووني ذيهطة جياواشةكاى و ويَساى دابةشكسدني 

  ةكاى وزيَطة ضازةى طسفتةكاى لةزوانطةي جوطسافييةوة.يؤكاز
  طسيهطي بابةت:

ئةوسِؤ لة جيًاندا بابةتى ذيهطة بووةتة بةشيَكى طسنطي ضياضةتى وآلتاى و بابةتيَكة كة خؤي       
ضةثاندووة بةضةز يةووو تويَريهةوة لؤكاَلى و يةزيَىي و طمؤباليةكاندا , ئةوةش لةو زِاضتيةوة ضةزضاوة 

ةطسىَ كة ذيهطة ئةو دةوزووبةزةية كة تيَيدا دةذيو و لةكازليَكيَكي بةزدةواودايو لةطةليدا, بؤية د
ثازاضتين ئةو ضوازضيَوةيةو دانانى ثالى بؤ دةزباشبووى لة يةز ثيَصًاتيَك كة زِووبةزِووى دةبيَتةوة، 

 ياوثيَضة لةطةهَ وانةوةى وسؤظ و بونةوةزةكانى خودى ذيهطةدا. 
 ابةت:ئاواجني ب

ئاوانج لةبابةتي ذيهطة بسيتية لة ئاشهاكسدني قوتابياى بةبابةتي ذيهطةو ئةو طسفتانةي كة زووبةزووي   
ذيهطة بؤتةوة ئاشكساية طسفتى ثيطبوونى ذيهطةء ضؤنيةتى ثازيَصطازى كسدنى طسنطرتيو بابةتى زؤذطازى 

طة ثيَويطتة بةتايبةت بؤ قوتابياني بةشي ئةوسِؤوانة لةم زوانطةيةوة خويَهدني بابةتيَكي يةضتيازي وةك ذيه
جوطسافيا.  ئاواجنيَكي تسي ئةم بابةتة بسيتية لة يؤشيازكسدنةوةي قوتابياى بةوةتسضي طسفتة ذيهطةييةكاى 

بياى ئاشهابو بةو اوةي ثيَويطتة قوتةك اليةى ناطسيَتةوة. ضةزةزاي ئةكة دةزةجناوةكاني تةنًا يةك ناوضةو ي
اى وسؤظء ذيهطةي دةوزوبةزي يةيةء ثؤليَهكسدني ئةو طسفتة ذيهطةييانةي لة ئةجناوي ثةيوةنديانةي لةنيَو

 ةلةي نادزوضيت وسؤظ ثةيدا دةبيَت.واو
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        بابةتةكةخصتةي دابةشكسدني                                    

  زاراوة ذينطةييةكان وثيَناسةو ضةمكي ذينطة يةفتةي يةكةم

 ثةيوةندي ذينطة بةزانسيت جوطرافياء زانستةكاني تر يةفتةي دووةم

رؤلَي جوطرافيناس لةثاراستين ذينطة وثيَناسةو ضةمكي ثاراستين ذينطة يةفتةي ضيَيةم  

 جؤرةكاني ذينطة ء ذينطةي سروشيت يةفتةي ضوازةم

 ذينطةي مرؤيي يةفتةي ثيَهجةم

 ثيَكويَنةرةكاني ذينطة, )تومخةكاني ذينطة( يةفتةي شةشةم

ي ذينطةتومخة زيندووةكان يةفتةي حةفتةم  

ي ذينطةتومخة نازيندوةكان يةفتةي يةشتةم  

  دان و هؤكارةكانيان(ن )سةرهةلَطرفتة ذينطةييةكا يةفتةي نؤيةم

تاقيكرنةوةثؤليَن كردني طرفتة ذينطةييةكان +ثيَداضونةوةو  يةفتةي دةيةم  

 ثؤليين جوطرافيناسان دةربارةي طرفتةكاني ذينطة ةي ياشدميةفت

 طرفيت لةناوضووني دةرامةتة سروشتيةكان يةفتةي دواشدةم

 هؤكارةكاني لةناوضووني دةرامةتة سروشتيةكان يةفتةي ضيَصدةم

 طرفيت طرفيت طؤرِاني الندسكيَثي سروشيت بؤ الندسكيَثي مرؤيي )ئينرتؤثاكني( يةفتةي ضوازدةم

 طرفتةكاني ثيسبوون ) ثيسبووني ئاو , هةوا, ذاوةذاو, ثامشاوة رةقةكان( فتةي ثاشدةمية

 ثيسبووني ئاو )ثيَناسةو ضةمك و مةترسيةكاني( يةفتةي شاشدةم

 هؤكارةكاني ثيسبووني ئاو يةفتةي حةظدةم



 دةرةجنامة مةترسيدارةكاني ثيسبووني ئاو يةفتةي يةذدةم

 تاقيكرنةوة +ثيَداضونةوةوي ثيسبووني ئاوريَطةضارةكان يةفتةي نؤشدةم

 )ثيَناسةو ضةمك و مةترسيةكاني(ثيسبووني هةوا  يةفتةي بيطتةم

 هؤكارةكاني ثيسبووني هةوا يةفتةي بيطت ويةك

 ديارةدةكاني ثيسبووني هةوا يةفتةي بيطت ودوو

 هةواريَطةضارةكاني ثيسبووني  يةفتةي بيطت وضىَ

 )ثيَناسةو ضةمك و مةترسيةكاني(ني ذاوةذاو ثيسبوو يةفتةي بيطت وضواز

 هؤكاروكاريطةريةكاني ثيسبووني ذاوةذاو يةفتةي بيطت وثيَهج

 ريَطاضارةكاني ثيسبووني ذاوةذاو يةفتةي بيطت وشةش

 ثيسبوون بة ثامشاوة رةقةكان يةفتةي بيطت وحةوت

 انريَطاضارةكاني ثيسبوون بةثامشاوة رةقةك هؤكارو يةفتةي بيطت ويةشت

 )ثيَناسةو ضةمك و مةترسيةكاني( ثيسبووني بينني يةفتةي بيطت ونؤ

 تاقيكرنةوة ضارةسةري ثيسبووني بينني +ثيَداضونةوةوهؤكارو  يةفتةي ضييةم

 
 ضةزضاوةكاى :                                         

ن مع البيئة", منشأة املعارف, الطبعةة الجالجةة,   . زين الدين عبداملكصود, البيئة واالنسان "دراسة يف مشكالت االنساد  (1
 . 7331االسكندرية, 

 عادل الشيخ حسني , البيئة "مشكالت وحلول", دار اليازورى العلنية للنشر والتوزيع, عنان. (2
 . 2002د. صاحل وهبى , قضايا عاملية معاصرة, مطبعة العلنية , دمشل ,  (3
 . 2002دجلة للنشر والتوزيع , عنان , سحر أمني حسني , موسوعة التلوث البيئى, دار  (4
 . 2002د. على حسن موسى , التلوث البيئى, دار الفكر, دمشل , الطبعة الجانية ,  (5
 دكتورة رجاء وحيد دويدرى, البيئة مفووموا العلني املعاصر وعنكوا الفكري الرتاثي . (2
 . 2000درية, . زين الدين عبداملكصود, قضايا بيئية معاصرة, منشاة املعارف, االسكند (1
 .2001د. راتب السعود , االنسان والبيئة )دراسة فى الرتبية البيئية ( , دار احلامد للنشر والتوزيع , عنان ,  (2



د . آزاد حمند امني النكشبندى و د. تغلب جرجيس داود , جغرافية املوارد الطبيعية , مطبة دار احلكنة , بصرة ,  (3
7330 .  

 يئية يف سول اربيل , رسالة ماجستري, جامعة صالح الدين, كلية االداب.صباح أمحد, مشكالت الب رؤذان (70

 
 

 تيَبيين : 
منسةى بؤ  06تاقيكسدنةوةي وةزشي ئةجنام دةدزيَت و بؤ يةز تاقيكسدنةوةيةك  2لةم بابةتةدا  -0

 كة (quiz) يةذواز دةكسيَت لةطةأل ضةند تاقيكسدنةوةيةكي لةناكاوى قوتابياى بةشيَوةي
منسةش بؤ ئةجناوداني زاثؤزتيَك لةاليةى قوتابياىء  4ذواز دةكسيَت و سةى بؤ يةمن4

 خولةكدا . 03ثيَصكةشكسدني بةشيَوةي ضيىيهازيَك لةثؤلدا لةواوةى 
لةحالةتي ثيَويطتدا تاقيكسدنةوةي ضيَيةم ئةجنام دةدزيَت و لةطةأل تاقيكسدنةوةكاني تس  -2

 دةكسيَت. 5كؤدةكسيَتةوةو دابةشي 

خولةك تةزخاى دةكسيَت بؤ زوونكسدنةوةي ثسضيازو وةآلوي  01نصيكةى  لةيةز وانةيةكدا -5
 تايبةت بةبابةتةكةو و ثسضيهةوةي يةندآ بابةتي خويَهدزاوى وانةكاني ثيَصوو.

بةييض جؤزيَك وؤلةت وةزطستو لة تاقيكسدنةوةدا نية تةنًا لةحالةتي بووني دؤخيَكي دذوازو  -4
ةش بةثيَي زاثؤزتي ثصيصك و بةثيَي زيَهىاييةكاني نةخواشزاو لةناو خيَصاى ياى نةخؤشي ئةو

 فاكةَليت دةبيَت.

لةم بابةتةدا يةوَلدةدزيَت طةشتيَكي شانطيت بؤ قوتابياى ئةجنام بدزيَت و قوتابي دواى  -3
انةوةي لةطةشتةكة زادةضجيَسدزيَت بة ئاوادةكسدني زاثؤزتيَكي تيَسو تةضةه لةضةز طةزِ

  طةشتةكة.
 
 
 
 


