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اهداف المادة

تهدف الى تعرٌف الطلبة بالقوانٌن واالنظمة التً تسن لضبط النشاط السٌاحً

وصف المادة

تشرٌعات وقوانٌن سٌاحٌة فً العراق وبعض الدول السٌاحٌة المهمة
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المنهاج المقرر الجزء النظري

المادة النظرٌة
االسبوع التارٌخ
مدخل للتشرٌعات
0202/20/0
2
 0202/20/25تارٌخ التشرٌعات السٌاحٌة والدول التً نظمتها
0
 0202/20/02الفرق بٌن التشرٌعات و القوانٌن
5
 0202/20/09تعرٌف واهمٌة التشرٌع كونه مصدر رسمً اصلً
4
خصائص ومزاٌا وعٌوب التشرٌع
0202/2/5
0
 0202/2/22عناصر وانواع التشرٌع وطرق وضعه
0
 0202/2/ 29ماذا نعنً بالتشرٌع وماذا نعنً بالسٌاحة
9
بعض المصطلحات التشرٌعٌة والقانونٌة فً السٌاحة
0202/2/04
9
 0202/2/ 52عقد المشاركة بالوقت
7
تعرٌف وتسمٌة عقد المشاركة بالوقت
0202/0/9
22
خصائص عقد المشاركة بالوقت عقد زمنً
0202/0/24
22
 0202/0/02عقد غٌر الزم من جانب المستفٌد,
20
 0202/0/09عقد شكلً  ,عقد إذعان  ,عقد مركب
25
تمٌٌز عقد المشاركة بالوقت مما ٌشتبه به من العقود
0202/5/9
24
 0202/5/24تمٌٌز عقد المشاركة من عقد الرحلة السٌاحٌة
20
 0202 /4/22التطور التارٌخً للتشرٌعات السٌاحٌة فً العراق
20
 0202 /4/29التشرٌعات والقوانٌن الصادرة فً العهدٌن الملكً
29
والجمهوري
 0202 /4/00قانون رقم ( )04لسنة  ,2742المادة االولى ,الثانٌة والثالثة
29
المادة الرابعة  ,المادة الخامسة  ,المادة السادسة
0202 /0/0
27
قانون مصلحة المصاٌف والسٌاحة رقم  95لسنة 2700
0202 /0/7
02
 0202 /0/20القانون رقم ( )205لسنة 2702
02
 0202 /0/05القانون رقم(  )02لسنة 2709
00
 0202 /0/52قانون المؤسسة العامة للسٌاحة رقم ( )47لسنة 2799
05
القرار رقم  422لسنة  , 2799القرار رقم  092فً سنة
0202 /0/0
04
 2799القرار رقم  077لسنة 2772
 0202 /0/25قانون هٌئة السٌاحة رقم ( )24لسنة  ,2770قانون التعدٌل
00
االول لقانون هٌئة السٌاحة  2770 -24لسنة 0222
 0202 /0/02األمر الدٌوانً المرقم ( )520لسنة  , 0220التشرٌعات
00
الخاصة باأقلٌم كردستان  ,قانون رقم  02لسنة  0224الذي
اسست من خالله المؤسسة العامة للسٌاحة والتً ادارت بموجبها
المصاٌف والشؤون السٌاحٌة التً تخص االقلٌم

09

0202 /0/09

09

0202/9/4

07
52

0202/9/22
0202/9/29

قانون وزارة السٌاحة فً اقلٌم كوردستان العراق رقم 02
لسنة  ,0220قانون رقم  20لسنة ( )0222قانون وزارة
البلدٌات والسٌاحة القلٌم كوردستان-العراق
التشرٌعات والقوانٌن التً تخص النشاط السٌاحً فً الدول
السٌاحٌة
التشرٌعات السٌاحٌة فً مصر
التشرٌعات السٌاحٌة فً تركٌا

المادة العلمٌة

المالحظات

المنهاج المقرر الجزء العملً

االسبوع
2
0
5
4
0
0
9
9
7
22
22
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25
24
20

التارٌخ

المصارد /

المادة النظرٌة

المادة العلمٌة

المالحظات

مدخل لدراسة القانون والشرٌعة االسالمٌة  -عبد الباقً البكري
السٌاحة تشرٌعات ومبادئ – منال عبد المنعم مكٌة

المراجع الرئٌسٌة

العالقات القانونٌة فً صناعة الضٌافة  -مثنى طه الحوري

السٌاحة فً العراق ودورها فً التنمٌة واالعمار  -محمد علً رؤوف االنصاري
المراجع المساعدة جرٌدة الوقائع العراقٌة

