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تعد السياحة ضرورة وحاجة اجتماعية أساسية في ضوء تعقد ظروف الحياة فضاًل 
كونيا موردًا اقتصاديًا ميمًا تعتمد عميو العديد من دول العالم في بناء عن 

اقتصادياتيا من خالل دور السياحة الفاعل في زيادة الدخل القومي وزيادة متوسط 
نصيب الفرد وتنويع القاعدة اإلنتاجية . وتسيم المعالم الدينية والحضارية التي 

احة قاعدة متينة يعتمد عمييا االقتصاد يمتمكيا العراق في ان تجعل من نشاط السي
مرور الزمن  لمنضوب مع لبديمة من المنابع التقميدية اآليمةفير الموارد او العراقي في ت

زاء ىيكل االقتصاد  إعدادذلك تصبح ميمة تفعيل قطاع السياحة ضرورة ممحة في  وا 
 د الماضية.الجانب الذي اتسم بو خالل العقو   األحاديالقومي وتحريره من الطابع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السياحة  اوال: مقدمــــة عن



 
 
 
 

أسس القسم بوصفو فرعا يعد قسم السياحة من األقسام الحديثة التأسيس في جامعة الكوفة حيث ت
، وييدف إلى (8002)في عام قسما مستقال ثم أصبح إدارة اإلعمال قسم ل ( تابع8008)عام 

 . سياحية  الحديثةتأىيل كوادر متخصصة  في إدارة ال
القطاع السياحي بمختمف  بإدارةواالقتصاد الذي ييتم  اإلدارةالميمة في كمية  األقساممن وىو 

ىذا القسم بعدد من المقررات الدراسية التي تم  إلىلطالب المنتسب مكوناتو ،حيث يصقل ا
درس طاع حيث يمختصين لتمبية احتياجات ىذا الق أساتذةاختيارىا ووضعيا بعناية من قبيل 

 والمحاسبة والموارد السياحية وجودة المؤسسات السياحية واالقتصاد اإلدارةالطالب مقررات 
وغيرىا من السياحية  لمعمومات السياحية ودراسات الجدوىووكاالت السفر والسياحة ونظم ا

 المقررات التي تؤىل الطالب لشغل عدد من الوظائف مختمف قطاع السياحة .
تشتمل الدراسة في ىذا القسم عمى الجانب النظري والعممي في معظم المقررات حيث تتمقى 

في المؤسسات  بي كاملالطالب الجانب العممي في مكان بيئة العمل من خالل مقرر تدري
 السياحية .

 كذلك يؤىل الخريجين لمعمل في المجاالت اآلتية:
  شركات السياحة ووكاالت السفر 
 شركات الطيران والنقل السياحي 
  القرى والمنتجعات السياحية 
 المنظمات والييئات السياحية 
 التسويق والدعاية واإلعالن 

 
 
 
 
 
 

 السياحة  ثانياً: نبذة عن قسم
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌاحـــــــــــــــــــم الســــــــــــــــل قســـــــــــــــــــٌـــدل 
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 رؤية القسم -أ
التميز والتنافس في مجال التعميم والتدريب السياحي وتبادل الخبرات التخصصية  

 لضمان تعميم سياحي معاصر. واألكاديمية
 رسالة القسم -ب

ٌعمل قسم السٌاحة فً كلٌة اإلدارة واالقتصاد على تخرج كوادر ذات كفاءة عالٌة 

فً مجال الدراسات السٌاحٌة واإلرشاد السٌاحً والدراسات الفندقٌة لتكون قادرة  

على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلٌة واإلقلٌمٌة وملتزمة بآداب وأخالقٌات  

منظور أكادٌمً وتطبٌقً ,كما ٌعمل القسم على قٌادة  المهنة وذلك من خالل

االختصاص السٌاحً األكادٌمً فً عموم البلد مما ٌإدي إلى توفٌر مخرجات 

وكذلك خلق التفاعل بٌن الجانبٌن األقسام العلمٌة بالشكل المالئم لسوق العمل ,

نب األكادٌمً والعملً ,التركٌز على التخصصات ذات العالقة المباشرة بالجا

كما ٌسهم القسم فً تطوٌر البحث العلمً فً مجاالت السٌاحة المختلفة بما السٌاحً ,

 ٌخدم التنمٌة السٌاحٌة وخدمة المجتمع.                         

 القسم أهداف  -ج 
 ييدف القسم إلى تحقيق ما يأتي:

 التميز في التعميم السياحي. -0
  العمل السياحي والمجتمع . التعاون المشترك بين الطالب والخرجين وحقل -8
السياحية ضمن الخصائص والمتطمبات لصناعة الضيافة  اإلعمالتطبيق  -3

 والسياحة .
التدريب بشكل محترف لكسب الطمبة ميارات العمل واالتصال في القطاع  -2

 السياحي .
 أظيار مستوى عال من جودة الخدمة في مختمف القطاعات السياحية . -5

 ؤية والرسالة واألهدافالرثالثاً:   
 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌاحـــــــــــــــــــم الســــــــــــــــقسل ـــــــــــــــــــٌـــدل 2

 



النوعية والكمية التي تواجو قطاع  األدوات باستخدامتحميل المشاكل  -6
 السياحة .

 
 

 

التً حددتها وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  األسسٌستقبل قسمنا طلبته وفق 

 السٌاحٌة األوائل.( وخرٌجً المعاهد واألدبً,الخرٌجٌن من الدراستٌن )العملً 

 

 

 

 

 قسم السٌاحة فً كلٌتنا على شهادة البكالورٌوس والتً تإهله إلى : اٌحصل خرٌجو

 الدبلوم العالً ,والماجستٌر ,والدكتوراه.متطلبات نٌل شهادة  إكمال-1

 العمل فً مإسسات الدولة السٌاحٌة والقطاع الخاص. -2

 العمل كمرشدٌن سٌاحٌٌن فً عموم البالد. -3

ضمان  تخرج دفعات من الطلبة قادرة على العمل فً السوق السٌاحً وبكافة  -4

 المجاالت 

 

  السٌاحً وتدرٌبها فً  اإلرشادتؤهٌل كوادر بشرٌة متخصصة فً مجال

بالعادات والتقالٌد التً ٌحملها  واإللمامٌفٌة التعامل مع السائحٌن الوافدٌن ك

   إلى المحافظة. األجنبًالسائح 

  العمل على كٌفٌة المحافظة على المعالم التارٌخٌة والحضارٌة وتطوٌرها

 وتنمٌتها وإشاعة الثقافة السٌاحٌة لدى المجتمع .

  ًٌعتمد قسمنا وفٌما ٌمتلكه من كوادر تدرٌسٌة متخصصة على نشر الوع

ٌن المواطنٌن وإشاعة الثقافة السٌاحٌة من خالل التخطٌط وإقامة السٌاحً ب

  مــــــــــــــــــسـالقرابعاً: مدخالت  
 

 خامساً : مخرجات قسم السياحة  
 

 دلـــيـــــــــــــــــــل قســــــــــــــــم الســـــــــــــــــــياحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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 سادساً: دوافـــع اقـــامة القـــــــــــســـــــــــــــم  
 



بمقومات السٌاحة  الندوات والمإتمرات العلمٌة المتخصصة سٌاحٌاً للتعرٌف

 فً بلدنا ولٌكون رافداً للمإسسات الحكومٌة السٌاحٌة .

  بمختلف جوانب المعارف السٌاحٌة المهارات  الطلبة فً القسمتزوٌد

والقدرات التً تإهلهم إلى كٌفٌة التعامل مع السائحٌن سواء من الداخل ام 

من البلدان األخرى  وبشكل ٌستطٌعون من خالل تلك المعارف تقدٌم 

من أثار ترجع إلى أقدم حضارات العالم  الخدمات للسٌاح عن ما ٌمتلكه بلدنا

         رافدٌن .وهً حضارة وادي ال

 

  

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌاحـــــــــــــــــــم الســــــــــــــــل قســـــــــــــــــــٌـــدل
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 التخصص الذقيق التخصص اللقة العلمي  الشهادة اسم التذريسي ت

 إدارة علوم سٌاحٌة إدارة سٌاحة أستاذ  ماجستٌر عبد كاظمعبداالمٌر  -1

 تسوٌق ادارة اعمال أستاذ  دكتوراه عبد الزهرةازهار نعمة  -2

 سٌاسة مالٌة اقتصاد استاذ مساعد دكتوراه حٌدر مجٌد عبود -3

 ادارة مالٌة ادارة اعمال استاذ مساعد دكتوراه بشرى محمد سامً -4

 سلوك تنظٌمً ادارة اعمال  استاذ مساعد دكتوراه محمود مروة عبد الكرٌم -5

 عملٌاتوإدارة إنتاج  ادارة اعمال استاذ مساعد دكتوراه مرٌم ابراهٌم الكرعاوي -6

 جغرافٌة سٌاحٌة جغرافٌة استاذ مساعد دكتوراه احمد عبد الكرٌم كاظم -7

 سلوك تنظٌمً ادارة اعمال  مدرس دكتوراه الحسٌنعبد المحسن جواد عبد  -8

 سلوك تنظٌمً إدارة اعمال مدرس  دكتوراه محمد صالح مهدي -9

 محاسبة محاسبة مدرس  دكتوراه حسٌن كرٌم جاسم -11

 تخطٌط سٌاحً ادارة سٌاحة مدرس دكتوراه عادل تركً فرحان -11

 سلوك تنظٌمً  إدارة اعمال مدرس  ماجستٌر سامٌة هانً عجٌل -12

 تنمٌة اقتصادٌة اقتصاد مدرس  ماجستٌر هند غانم محمد -13

 سلوك تنظٌمً إدارة إعمال مدرس  ماجستٌر عبد الهادي علً هدٌل محمد -14

 اقتصاد عمل اقتصاد مدرس  ماجستٌر رائد جواد كاظم -15

 إدارة سٌاحٌة إدارة إعمال مدرس مساعد ماجستٌر معتز حمٌد رحٌم -16

 إدارة إستراتٌجٌة      إدارة إعمال  مدرس مساعد ماجستٌر  كرار محمد مدلول -17

 مـــــــــــــــسـالق  أســــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــذةسابعاً :  

 6 دلـــيـــــــــــــــــــل قســــــــــــــــم الســـــــــــــــــــياحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة



 
 المرحمة األولى  - أ

 عدد الوحدات عممي نظري المادة ت
 2 - 8 السياحية األعمال إدارة مبادئ 0
 2 - 8 المحاسبة مبادئ 8
 2 - 8 جزئي سياحي قتصادا 3
 2 - 8 السياحي اإلحصاء مبادئ 2

 2 - 8 سياحة مبادئ 5
 2 8 0 سباتالحا 6
 E 8 8 6 لغة 7
 2 - 8 وديمقراطية إنسان حقوق 8
 2 - 8 العربية المغة 9
 6 8 8 الفارسية المغة 00
 (44عدد الوحدات الكمي ) 

 
 

 المرحمة الثانية  - ب
 عدد الوحدات عممي نظري المادة ت
 4 - 2 سموك السائح 1
 4 - 2 جغرافية العراق السياحية 2
 4 - 2 تاريخ وحضارة العراق 3
 4 - 2 إدارة شركات السياحة والسفر 4
 4 - 2 كمياقتصاد سياحي  5
 E 2 2 6لغة  6
 4 - 2 إرشاد سياحي  7
 6 2 2 المغة فارسية 8
 4 - 2 االمن والسالمة السياحة  9
 4 - 2 تنمية وسياحة مستدامة  11

 (44عدد الوحدات الكمي )

 

 

 

 الســـــــــــــــــــياحــــــــــــــــــــــــــــــــــــةدلـــيـــــــــــــــــــل قســــــــــــــــم 
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 المقررات الدراسٌة وعدد الوحدات لقسم السٌاحة: ثامناً 



 المرحمة الثالثة - ج
 عدد الوحدات عممي نظري المادة ت
 4 - 2 التخطيط السياحي  1
 4 - 2 عالقات عامة 2
 4 - 2 تكاليف سياحيةمحاسبة  3
 4 - 2 إعالم سياحي  4
 4 - 2 ستثمار السياحياال 5
 6 2 2 مراسيم واتكيتادارة  6
 4 - 2 لغة فارسية  7
 4 - 2 معالم واثار سياحية  8
 E 2 2 6لغة  9
 4 - 2 ادارة ازمات سياحية 11

 (44عدد الوحدات الكمي)

 
 

 

 المرحمة الرابعة   -د
 عدد الوحدات عممي نظري المادة ت
 4 - 2 إدارة موارد بشرية 1
 4 - 2 تنظيم رحالت  2
 E 2 2 6المغة  3
 4 - 2 دراسات جدوى ومشروعات سياحية   4
 4 - 2 معمومات سياحية اتكنولوجي 5
 4 - 2 التسويق السياحي 6
 4 - 2 تشريعات سياحية 7
 4 - 2 أساليب إعداد البحث 8
 6 2 2 المغة فارسية 9

 4 - 2 ثقافة دينية  11 
 (44عدد الوحدات الكلً)
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  : اللجنة العلمٌة  -1

 رئٌساً  أ. عبد األمٌر عبد كاظم  .1

 عضواً  أ. د أزهار نعمة ابو غنٌم  .2

 عضواً  عبود أ.م .د حٌدر مجٌد .3

 عضواً  أ.م.د بشرى محمد سامً  .4

 عضواً  أ.م.د احمد عبد الكرٌم كاظم  .5

 عضوا أ.م.د. مرٌم ابراهٌم حمود .6

 عضواً  أ.م.د مروة عبد الكرٌم محمود  .7

 عضوا م.د. عبد المحسن جواد .8

 

 :متحانٌة اللجنة األ -2

 رئٌساً  أ. عبد األمٌر عبد كاظم .1

 عضواً  حٌدر مجٌد عبودأ.م .د  .2

 عضواً  أ.م.د احمد عبد الكرٌم كاظم .3

 عضواً  أ.م.د مرٌم ابراهٌم حمود .4

 عضواً  أ.م.د مروة عبد الكرٌم محمود .5
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 عضواً  م.د محمد صالح مهدي .7
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 عضواً  م. هند غانم محمد .9
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 : لجنة الجودة -3

 رئٌساً  م.د بشرى محمد سامًأ.

 عضواً  م.د مروة عبد الكرٌم محمود أ.

 عضواً  م. سامٌة هانً عجٌل

 عضواً  م. رائد جواد كاظم 

 عضواً  م. هند غانم محمد 

  

 :لجنة اإلرشاد التربوي  -4

 رئٌساً  أ. عبد األمٌر عبد كاظم 

 عضواً  أ.م.د حٌدر مجٌد عبود

 عضواً  أ.م.د احمد عبد الكرٌم كاظم

 عضواً  الكرٌم محمودأ.م.د مروة عبد 

 

  :لجنة التصنٌف الوطنً  -5

 رئٌساً  أ.م.د احمد عبد الكرٌم كاظم

 عضواً  م.د. عبد المحسن جواد عبد الحسٌن 

 عضواً  م. سامٌة هانً عجٌل

 عضواً  م. رائد جواد كاظم 

 عضواً  م.م.كرار محمد مدلول
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 اسم التدريسي عنوان البحث ت

1- How work Engagement effected voice Behavior in 
Iraqi hotel  

 أ.عبد االمٌر عبد كاظم
 أ.م.د بشرى محمد سامً
 أ.م.د مروة عبد الكرٌم 

2- The Role of Tourism Classification Elements in the 
Application of 

 Tourism Legislation 

 

 أ.عبد االمٌر عبد كاظم
 م.هند غانم محمد

3- KM embodied in IT for capable product design أ.عبد االمٌر عبد كاظم 
 أ.م.د.مرٌم ابراهٌم حمود

 

4- The paper aims to measure the productivity 
efficiency in the hospitality sector, which identify 
the  food and  drinks level for sales .The study 
analyzes the efficiency for employees capacity, raw 
materials  as inputs on tourism processing that may 
guide to share excellent services and sales .The date 
of (2017-2018) considered accessing the results that 
associated  the productivity efficiency within sales 

activity.   

 أ.عبد األمٌر عبد كاظم
 أ.م.د كرار عبد اإلله عزٌز 

 م.د محمد صالح مهدي

الغذاء وتؤثٌرها فً تقلٌل حاالت التسمم الغذائً استراتٌجٌات صحة  -5
 فً المطاعم السٌاحٌة

 

 أ.عبد االمٌر عبد كاظم

 أ.عبد االمٌر عبد كاظم تاثٌر االبعاد االدراكٌة فً مستوى الخدمة الفندقٌة -6

 تؤثٌر االستراتٌجٌات الحسٌة فً تنظٌم البرامج السٌاحٌة -7
 

 أ.عبد االمٌر عبد كاظم

 الحكومتان المركزٌه والمحلٌه والقطاع الخاصدور  -8
 فً تنشٌط حركه السٌاحه الدٌنٌه لمحافظه النجف االشرف

 

 أ.عبد االمٌر عبد كاظم

 أ.عبد االمٌر عبد كاظم دورشركات الطٌران فً تقٌم عناصر الخدمة  -9

 أ.عبد االمٌر عبد كاظم دور الوسائل التوضٌحٌة فً نشاط المتنزهات  -11

 أ.عبد االمٌر عبد كاظم تؤثٌر التلوث البٌئً فً نشاط السٌاحة  -11

 أ.عبد االمٌر عبد كاظم االرتجال االستراتٌجً ودوره فً تحقٌق االمن السٌاحً -12
 أ.د هاشم فوزي
 م.م علً زٌدان 

 أ.عبد االمٌر عبد كاظم اهمٌة التدرٌب والتعلٌم السٌاحً فً توفٌر كفاءة المهن السٌاحٌة -13
 أ.م.د محمد الحسٌن الموسوي 

14- Marketing Directors  Cognition of  Eftect of jop 
Involement Aspects on promoiting  Organization 

 ا.م.د ازهار نعمة عبد الزهرة

أهمٌة التدقٌق الداخلً على جودة المعلومات المحاسبٌة فً القوائم  -15
 الرافدٌن المركزي/بغداددراسة حالة فً مصرف –المالٌة 

 أ.م.د.مرٌم ابراهٌم حمود
 م.هدٌل محمد علً 



16- Human Capital and Their Affect in Service Quality 
Dimensions 

 أ.م.د. مروة عبد الكرٌم محمود
 أ.م.د.مرٌم ابراهٌم حمود

مدى امكانٌة النهوض بالصناعة العربٌة من خالل المشروعات  -17
 المشتركة:المقومات والتحدٌاتالعربٌة 

 أ.م.د. بشرى محمد سامً

 أ.م.د. احمد عبد الكرٌم كاظم التخطٌط السٌاحً لخدمات السٌاحة الدٌنٌة فً مدٌنة الكوفة -18

تحلٌل التركٌز المكانً لخدمات السٌاحة الدٌنٌة فً مدٌنتً النجف  -19
 والكوفة

 أ.م.د. احمد عبد الكرٌم كاظم

دراسة تحلٌلٌة  -الحضري فً التنمٌة السٌاحٌة المستدامةأثر السلوك  -21
 فً مدٌنة كربالء

 أ.م.د. احمد عبد الكرٌم كاظم

دور الٌقظة التنظٌمٌة فً تحقٌق البراعة التسوٌقٌة دراسة تحلٌلٌة فً  -21
 شركة اسٌاسٌل محافظة النجف االشرف

 م.د. عبد المحسن جواد
 م.هدٌل محمد علً 

 -التنظٌمٌة فً تعزٌز التوجه االستراتٌجً االستباقًدور الثقافة  -22
دراسة تحلٌلٌة الراء عٌنة من منتسبً طرٌق االفق للسفر والسٌاحة 

 فً النجف االشرف

 م.د. عبد المحسن جواد
 م.م. كرار محمد مدلول

 -العقل االستراتٌجً واثره فً تعزٌز خفة الحركة االستراتٌجٌة -23
 لالتصاالت دراسة تطبٌقٌة فً شركة زٌن

 م.م.معتز حمٌد رحٌم 

دراسة مٌدانٌة -القٌادة الروحٌة ودورها فً تعزٌز االبداع التنظٌمً -24
 فً االمانة العامة لمسجد الكوفة والمزارات الملحقة به

 م.م.معتز حمٌد رحٌم 

دراسة تحلٌلٌة -القٌادة الخادمة ودورها فً تعزٌز االداء المستدام -25
 ملٌن فً معمل سمنت الكوفةالراء عٌنة من العا

 م.م.معتز حمٌد رحٌم

قراءة فً -التوجه نحو الخصخصة وحماٌة المستهلك فً العراق -26
 2111لسنة  1قانون حماٌة المستهلك العراقً رقم

 م.رائد جواد كاظم

 م.رائد جواد كاظم دور المشروعات الصغٌرة لمعالجة البطالة فً العراق -27

 م.رائد جواد كاظم المعالجات -االثار-االسباب البطالة فً العراق -28

العمالة الوافدة فً العراق وانعكاساتها االقتصادٌة واالجتماعٌة  -29
 واالمنٌة

 م.رائد جواد كاظم

استقطاب واختٌار الموارد البشرٌة ودورها فً تحقٌق االلتزام  -31
 دراسة تحلٌلٌة على عٌنة من موظفً جامعة الكوفة -التنظٌمً

 هدٌل محمد علًم. 

دراسة  -دور استرتٌجٌات ادارة المعرفة فً تنمٌة األداء الوظٌفً -31
-تحلٌلٌة لعٌنة من اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً كلٌة االدارة واالقتصاد

 جامعة الكوفة

 م.م. كرار محمد مدلول
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 الكتب المؤلفةإحدى عشر :



 

 اسم التذريسي عنىان الكتاب ت

 أ.عبد االمٌر عبد كاظم ادارة الفنادق 1

 أ.عبد االمٌر عبد كاظم ادارة شركات السٌاحة 2

 أ.عبد االمٌر عبد كاظم ادارة المطاعم والمؤتمرات 3

 أ.م.د. حٌدر مجٌد عبود دور السٌاسات المالٌة فً معالجة مشكلة الفقر 4

 م.م. معتز حمٌد رحٌم تخمٌن صحة المنظمات وشفائها التنظٌمً 5

 م.م. معتز حمٌد رحٌم التفكٌر االستراتٌجً 6

 

 

 

 الورش العلمٌة  - أ

 الجهة المنظمة  المحاضر  عنوان ال ت

تؤثٌر جائحة كورونا فً النشاط  1
السٌاحً وإستراتٌجٌة التعافً لما بعد 

 االزمة

جامعة الكوفة /كلٌة اإلدارة  عبد كاظم األمٌر.عبد أ
 واالقتصاد/قسم السٌاحة

كفاءة مخرجات التعلٌم السٌاحً وفق  2
 متطلبات سوق العمل فً العراق 

 الوسطىالجامعة التقنٌة        .عبد األمٌر عبد كاظمأ

إدارة المإتمرات ودورها فً تنظٌم  3
 البرتوكول السٌاحً

كلٌة اإلدارة  جامعة الكوفة / أ.عبد األمٌر عبد كاظم 
 قسم السٌاحة واالقتصاد/

تطورات الدراسات العلٌا عالمٌاً  4
وإمكانٌة تطبٌقها فً الجامعات 

 العراقٌة   

اإلدارة كلٌة  جامعة الكوفة / أ.عبد األمٌر عبد كاظم
 واالقتصاد

تؤثٌر تذبذب الطلب السٌاحً فً نشاط  5
 السٌاحة الدٌنٌة 

 مركز الرافدٌن للحوار  أ.عبد األمٌر عبد كاظم 

واقع االستثمار السٌاحً فً العراق  6
 واالستفادة من تجارب الدول األخرى 

العتبة العباسٌة المقدسة /جامعة  أ.عبد األمٌر عبد كاظم
 الكفٌل 

معوقات ومشكالت فً واقع الدراسات  7
 العلٌا 

كلٌة اإلدارة  جامعة الكوفة / أ.عبد األمٌر عبد كاظم
 واالقتصاد

دور االستثمار السٌاحً فً تطوٌر  8
 البنى التحتٌة

جامعة الكوفة /كلٌة اإلدارة  ا.عبد االمٌر عبد كاظم
 واالقتصاد/قسم السٌاحة

 بٌان تؤثٌر التسوٌق السٌاحً فً نشاط 9
 السٌاحة

عبد  نعمة إزهارا.د 
 الزهرة

جامعة الكوفة /كلٌة اإلدارة 
 واالقتصاد/قسم السٌاحة

االتصال الصامت ودوره فً الخدمة  11
 السٌاحٌة 

عبد  ا.د إزهار نعمة
 الزهرة

جامعة الكوفة /كلٌة اإلدارة 
 واالقتصاد/قسم السٌاحة

جامعة الكوفة /كلٌة اإلدارة  حٌدر مجٌد عبودا.م.د توضٌح دور االقتصاد فً التنمٌة  11

 : النشاطات األخرىاثنا عشر



 واالقتصاد/قسم السٌاحة السٌاحٌة

نشاط المضاعف السٌاحً فً التنمٌة  12
 السٌاحٌة 

جامعة الكوفة /كلٌة اإلدارة  ا.م.د حٌدر مجٌد عبود
 واالقتصاد/قسم السٌاحة

/كلٌة اإلدارة جامعة الكوفة  ا.م.د بشرى محمد سامً الشمول المالً وأثاره فً الموازنات  13
 واالقتصاد/قسم السٌاحة

دور دراسة الجدوى فً تنظٌم  14
 المشروعات السٌاحٌة

جامعة الكوفة /كلٌة اإلدارة  ا.م.د بشرى محمد سامً
 واالقتصاد/قسم السٌاحة

تؤثٌر المواقع الجغرافٌة فً التنمٌة  15
 السٌاحٌة

جامعة الكوفة /كلٌة اإلدارة  ا.م.د احمد عبد الكرٌم
 واالقتصاد/قسم السٌاحة

دور التنمٌة المستدامة فً المواقع  16
 الخضراء 

جامعة الكوفة /كلٌة اإلدارة  ا.م.د احمد عبد الكرٌم
 واالقتصاد/قسم السٌاحة

إجراءات االمتحانات االلكترونٌة فً  17
 ظل جائحة كورونا 

 أ.م.د احمد عبد الكرٌم 
 م.د محمد صالح مهدي 

اإلدارة جامعة الكوفة /كلٌة 
 واالقتصاد/قسم السٌاحة

ا.م.د مرٌم ابراهٌم  دور السٌاحة الدٌنٌة فً تنمٌة االقلٌم 18
 حمود

جامعة الكوفة /كلٌة اإلدارة 
 واالقتصاد/قسم السٌاحة

دور الكفاءة االنتاجٌة فً رفع نشاط  19
 العاملٌن فً القطاع السٌاحً 

ا.م.د مرٌم ابراهٌم 
 حمود

اإلدارة جامعة الكوفة /كلٌة 
 واالقتصاد/قسم السٌاحة

تؤثٌر السلوك السٌاحً فً تنظٌم  21
 الموارد البشرٌة

جامعة الكوفة /كلٌة اإلدارة  م.د مروة عبد الكرٌم
 واالقتصاد/قسم السٌاحة

تؤثٌر السلوك التنظٌمً فً رسم هٌكلٌة  21
 المنشات السٌاحٌة

جامعة الكوفة /كلٌة اإلدارة  م.د عبد المحسن جواد
 واالقتصاد/قسم السٌاحة

االبداع االداري فً نظرٌة السلوك  22
 التنظٌمً 

جامعة الكوفة /كلٌة اإلدارة  م.سامٌة هانً عجٌل 
 واالقتصاد/قسم السٌاحة

االنفتاح االقتصادي وأثاره فً التنمٌة  23
 السٌاحٌة 

جامعة الكوفة /كلٌة اإلدارة  م.هند غانم محمد 
 واالقتصاد/قسم السٌاحة

تاثٌر المضاعف االقتصادي فً نشاط  24
 السٌاحة

جامعة الكوفة /كلٌة اإلدارة  م.رائد جواد كاظم
 واالقتصاد/قسم السٌاحة

جامعة الكوفة /كلٌة اإلدارة  م.رائد جواد كاظم دور السٌاحة فً توظٌف فرص العمل  25
 واالقتصاد/قسم السٌاحة

السٌاحة المظلمة ودورها فً نشاط  26
 اإلغراض السٌاحٌة 

جامعة الكوفة /كلٌة اإلدارة  م.م معتز حمٌد رحٌم 
 واالقتصاد/قسم السٌاحة

االبعاد السلوكٌة فً دعم المنتوج  27
 السٌاحً

جامعة الكوفة /كلٌة اإلدارة  م.م كرار محمد مدلول
 واالقتصاد/قسم السٌاحة

 

 

 

 المؤتمرات العلمٌة -ب
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 الصفة اسم التذريسي الذولة الجهة المنظمة عنىان المؤتمر ت

واالقتصادٌة  األكادٌمٌةالرٌادة  .1
والمالٌة فً فكر االمام علً 

 )ع( 

كلٌة االدارة 
واالقتصاد /جامعة 

 الكوفة

 مشارك أ.عبد االمٌر عبد كاظم  العراق 

التضحٌة والفداء سبٌلنا لبناء  .2
 العراق 

 باحث أ.عبد االمٌر عبد كاظم العراق جامعة أهل البٌت

الكوفة عاصمة االٌمان  .3
 والحضارة 

مركز دراسات 
 الكوفة

 مشارك أ.عبد االمٌر عبد كاظم العراق

المؤتمر الدولً الثالث للعلوم  .4
 اإلنسانٌة 

 م.د عبد المحسن جواد  - العراق  جامعة مشهد
 م. هدٌل محمد علً  -

 باحث  -
 

 باحث -

تطوٌر واقع البحث العلمً فً  .5
الدراسات اإلنسانٌة فً العراق 

 ودول المنطقة

 باحث - م.م معتز حمٌد رحٌم  - العراق جامعة الكوفة

 باحث - م.هدٌل محمد علً  - العراق جامعة الكوفة مؤتمر جودة التعلٌم العالً  .6

المؤتمر العلمً الدولً  .7
 االفتراضً الخامس

 باحث  - م.م معتز حمٌد رحٌم - العراق جامعة القادسٌة

 

 

 

 

 إعذاد  عنىان الذراسة ت

 أ.عبد األمٌر عبد كاظم  دراسة تطوٌر اهوار جنوب العراق  -1

دراسة تطوٌر السٌاحة الدٌنٌة فً محافظة النجف  -2
 االشرف 

 أ.عبد األمٌر عبد كاظم
 أ.د أزهار نعمة عبد الزهرة

 أ.م.د احمد عبد الكرٌم كاظم 
 م.د عادل تركً فرحان

 أ.عبد األمٌر عبد كاظم دراسة تطوٌر البنى التحتٌة فً تنظٌم السٌاحة الدٌنٌة  -3
 أ.م.د سعدي احمد حمٌد
 أ.م.د احمد عبد الكرٌم

 أ.عبد األمٌر عبد كاظم تنمٌة االستثمار السٌاحً فً العراق دراسة  -4

 

 

 

 العلٌاالدراسات أربعة عشر : 

 الدراسات ثالثة عشر :

 دلـــيـــــــــــــــــــل قســــــــــــــــم الســـــــــــــــــــياحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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 اإلدارةتمت المفاتحة لغرض استحداث دراسة الدبلوم العالً والماجستٌر فً 

لقبول خرٌجوا مرحلة البكالورٌوس فً  األصولٌةالسٌاحٌة وبانتظار الموافقات 

 .السٌاحٌة اإلدارة

  

-2118اعتبارا من العام الدراسً تم استحداث دراسة مسائٌة فً قسم السٌاحة 

باالضافة الى الطلبة االوائل  ها خرٌجً الفرعٌن العلمً واالدبًوٌقبل فٌ 2112

 .من خرٌجً المعاهد السٌاحٌة والفندقٌة 

 

 

بهدف التطوٌر االكادٌمً فً مجال االتفاق مع المؤسسات المناظرة  تم

 المقررات الدراسٌة وتبادل الخبرات المعرفٌة وهً :المؤتمرات وتوحٌد 

 جامعة كربالء /كلٌة العلوم السٌاحٌة  -

 جامعة الكفٌل /قسم السٌاحة الدٌنٌة  -

 جامعة السالم/ قسم السٌاحة وادارة الفنادق -

 

 

ومن خالل تبادل  العمل  لهناك تعاون مهنً مستمر مع القطاعات فً حق

الخبرات واقامة الدورات التدرٌبٌة وتقدٌم الدراسات السٌاحٌة بهدف تطوٌر 

 واقع السٌاحة العراقٌة وهً :

 المقدسة .الدٌنٌة العتبات  -1

 . العراقٌة هٌئة السٌاحة -2

 شركات السٌاحة والسفر والطٌران . -3

 

 المسائٌةخمسة عشر : استحداث الدراسة 

 ســتة عشر: التعاون األكادٌمً 

 الســـــــــــــــــــياحــــــــــــــــــــــــــــــــــــةدلـــيـــــــــــــــــــل قســــــــــــــــم 
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 التعاون فً حقل العمل عشر: بعةسـ



 

 

 

 مرقد اإلمام علي ابن أبي طالب )عليه السالم ( -1

التارٌخ بعد الرسول األعظم اإلمام علً )علٌه السالم (أعظم شخصٌة عرفها ٌعد 

)صلى هللا علٌه وعلى اله(  ولد فً اشرف بقعة على االرض وهً الكعبة المشرفة 

اً ٌالتً جعلها هللا عزوجل قبلة لألنام نشؤ فً بٌت الرسول االكرم متغذٌاً بعلمه مرتو

 بفضائله  . 

 مسجد الكوفة المعظم -2

 

 ثمانية عشر :المراقد المقدسة والمعالم االثرية في العراق
 



أول من أسسه وبناه هو نبً هللا ادم )ع( وٌقع هذا المسجد فً الكوفة وٌزدهر بالعدٌد 

ومنها المصلى الذي استشهد فٌه اإلمام وهو  واألولٌاءمن االورقة ومقامات األنبٌاء 

 ٌصلً صالة الصبح وٌسمى المكان الذي كان ٌصلً فٌه مقام اإلمام علً )ع(.

 

دار اإلمام علي )عليه السالم (  -3 

 

هـ وهو خارج مسجد الكوفة 36نزل فٌه اإلمام علً )علٌه السالم( اٌام خالفته سنة 

وبعد استشهاد اإلمام )علٌه السالم( غسل فً هذا الدار ومازالت هذه الدار باقٌة 

 وجرت علٌها عدة ترمٌمات وفٌها بئر ٌتبرك الكثٌر من الزائرٌن بماءه . 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



  وإدريس إبراهيم األنبياءالمهدي )عج(وبيت    اإلماممسجد السهلة المعظم ومقـام   -4
زين العابدين )عليهما السالم(  واإلمامالصادق    اإلماموالخضر ومنزل داود ومقـام    

 

كان ٌسمى قدٌماً جامع )البر( وجامع )عبد القٌس( وجامع ) بنً ظفر( ٌقع فً الجهة 

وفً وسط المسجد هناك عده مقامات منها مقام  الشمالٌة الغربٌة من مسجد الكوفة

نبً هللا إبراهٌم علٌه السالم ومقام النبً إدرٌس علٌه السالم ومقام اإلمام الصادق 

ومقام اإلمام المهدي )عج(وٌؤتً المسلمون  واإلمام زٌن العابدٌن )علٌهما السالم(

                                           للصالة وأداء مراسم الزٌارة فً هذا المسجد .

5 نصب الشـــهيـــد -

 

 

 1983من ابرز المعالم المعمارٌة و الحضارٌة فً العاصمة بغداد  انشؤ النصب 

وهو ٌرمز إلى تضحٌة الشهٌد فً سبٌل وطنه ومبادئه وهو من أكثر التصامٌم 

 المعمارٌة عبقرٌة فً العالم. 

 

 



 6 – ملــــويـــة ســــامراء

 

 

الملوٌة فهً إحدى أثار العراق القدٌمة والمشهورة بنٌت فً األصل منارة مئذنة 

للمسجد الجامع الذي كان ٌعد فً حٌنه من اكبر المساجد فً العالم اإلسالمً جاء 

ا من شكلها االسطوانً الحلزونً .اسمه  

 

 7 -أســد بـــابــــــل

 

وٌمثل قطعة حجرٌة كبٌرة هً هو تمثال ألسد عثر علٌه فً مدٌنة بابل األثرٌة 

عبارة عن هٌئه أسد ٌجثم على جسد بشري .وٌرى باحثون إن تمثال أسد بابل هو 

تجسٌد لقوة بابل وفرض سلطتها على الشعوب وٌعبر التمثال عن وجود وعً 

جماعً مذهل تمثل فً التعبٌر عن عظمة بابل وملكها وقساوة التحدٌات من القوى 

                                                                       الداخلٌة والخارجٌة .



بــــوابــة عشــــتـــار - 8 

 

هً البوابة الثامنة لمدٌنة بابل الداخلٌة والبوابة على اسم الهة الزهرة)عشتار( وهً 

تعنً حسب أساطٌر بابل أنها المتحكمة فً أمور البشر وٌعود تارٌخ بنا البوابة إلى 

  حقبة زمنٌة سابقة لعهد الملك نبوخذ نصر البابلً ولكنه عمرها وزاد فً بنائها

 بحٌث غدت أكثر جماالً وتمٌزاً.                                                          

مطـــار النجف الدولي - 9 

استعادت عبق التاريخ بافتتاح  إن وجود مطار النجف الدولي يعد نقمة نوعية في مجال السياحة الدينية التي
وان ىذا الحدث الميم يمثل جسر إلعادة التواصل بين العراق والدول العربية  8008مطار النجف الدولي عام 

طول عقود من الزمن وان ىذا  السابقواإلسالمية ويعيد بناء أواصر المحبة ويعزز التواصل الذي ىدمو النظام 
المشروع قد أعاد لمنجف مكانتيا التاريخية واإلسالمية وأىمية ىذه المدينة التي تضم مرقد اإلمام عمي بن أبي 

.                                       حيث إن ىذه الخطوة جعمت من العراق قبمة لالستثمار 'طالب 

  المقومات األساسية لتطور النشاط السياحي الديني في المحافظة وذلك ويعد مطار النجف االشرف الدولي من 
لتسييل حركة الزائرين والوفود ونشاط السياحة الدينية فييا وانو سيشكل بوابة لفتح آفاق جديدة عمى مستوى 

عالمية عمى األنشطة االستثمارية والصناعية والتجارية في المحافظة وتشجيع رجال األعمال والشركات العربية وال
                                                                                                          التوافد إلى النجف



القسم    اد خريجو قسم السياحة الدورة األولى دورة )النصر والتنمية ( عدمن   تخرج  
                                                      2018-2017(طالباً وطالبة للعام الدراسي  99)

          

 

 

 صوره الطلبة الخرٌجون



 

     ـٌاحــةـالس مـــســـــق     
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