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 المنهاج المقرر الجزء النظري 

 

 المالحظات المادة العلمية النظريةالمادة  التاريخ االسبوع

1 16/ 12/ 

2020 

 
 مفهوم البيئة، البيئة والسياحة

  

2 23/12/ 

2020 

   السياحة والتوازن البيئي

   المقومات البيئية كاساس للسياحة 2020 /1 /30 3

   مقومات البيئة الطبيعية والبيولوجية 1/2021 /6 4

   مقومات البيئة البشرية 1/2021 /13 5

   المقومات السياحية الطبيعية في العراق  20/1/2021 6

   مفهوم التلوث البيئي 1/2021 /27 7

    صور التلوث البيئي، تلوث المياه 2021 /2 /3 8

   تلوث التربة 2/2021 /10 9

    تلوث الهواء 17/2/2021 10

تلوث المخلفات الصلبة، تلوث المخلفات الخطرة،  24/2/2021 11
 التلوث بالضجيج.

  

   التلوث باالشعاع، التلوث الحيوي 3/3/2021 12

   التلوث الثقافي.التلوث داخل المباني 10/3/2021 13

حماية البيئة من التلوث البيئي، االنسان في  17/3/2021 14
 مواجهةالتحديات البيئية.

  

   للتلوثالتلوث البيئي مشكلة عالمية، الحجم االمثل  14/4/2021 15

   مدرسة انصار البيئة 21/4/2021 16

   تنشيط السياحة البيئية للحد من التلوث البيئي 28/4/2021 17

وسائل حماية البيئة من التلوث، والوقاية والحلول  5/5/2021 18
 المقترحة

  

   االسالم وحماية البيئة من التلوث 12/5/2021 19

   وانواعها ومكوناتهاالسياحة، مفهومها  19/5/2021 20

   مفهوم السياحة الطبيعية 2021 /26/5 21

   السياحة والمحميات الطبيعية) المفهوم والفوائد( 2/6/2021 22

تنمية سياحة المحميات بهدف تحقيق التنمية  9/6/2021 23
 المستدامة.

  

 امثلة لبعض اشكال السياحة الطبيعية. 16/6/2021 24
  سياحة المزارع

  

   السياحة الصحراوية 23/6/2021 25

سياحة الغطس، اتجاهات السياح نحو السياحة  30/6/2021 26
 الطبيعية.

  

االهمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للسياحة  7/7/2021 27
 البيئية.

  

   الفندق البيئي 14/7/2021 28

29     

30     

 

  



 المنهاج المقرر الجزء العملي 

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ االسبوع
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 السياحة البيئية_ خليفة مصطفى غرابيةدر المصا

 الريماوياساسيات علم البيئة_ عمر المراجع الرئيسية 

 عادل الراوي -عثمان وسعد غنيم، المناخ التطبيقي -التخطيط السياحي  المراجع المساعدة 

 


