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اآلفاق املستقبلية للسياحة يف حمافظة واسط
أ.م .د .محمد فكد القيسي  /كلية التربية /جامعة واسط
الباحث اياد صباس العتبي /مدير شعبة سياحة واسط
املقدمة
بعد التوسعداالتعانل دااسلتعددال االتددهاالدا مالتعددلتمابلداراقدلماسلتعددنلنابلدارا دل

اس وا د ا

تعدعاا سرالتعدلتماتويددسانا لاال الوادلالتاولة د ا ا عد اقددتالتونوداااقددتااادل نا ددرالعدل ا اتاسل ا د ا
لقبلءالتةالةاساويلبلوال ا

اتزلالا اابل لالتعدنلناللتوندلاالتدصاااد نااادماادتااادل نالتد ر التددها

اااتاللعونل ةاا هاسويسانماساسلابهالتصاللعالماا ااع اا دزءاادتاوادلتالالتاعالد اد دنل التا واداا
بل ا لتصا باااالتا ل ارالل نىاالت نياسلتزنلق ا اسلتاقاس ابهاقيلعالتعدالة .اسقد الاودلزالتقيدلعا
لتعالةاا االتعنلنال هاالاراوقنابلا اااال سلعالتعالة ا:الت ا ا اسللثلنا اسلتون ااا اسلتثقل ا اا ال.اا ا
ااستاستالتعالة اقلا ًاااالًا االلعالمالت ها اان اااعوسىالت رالتقسااا دااليدلناعالعد ا
لت اسالتاودسلزتاسقد لاقيلقدلًاتدهالل عدلا ا داا يديالتويدسان اتددلاا دبا عدرالتعدالة اااد نلًاتدن

ا

لتالرا ااويسانالتب صالتوةواد اسلتنسقاد  1اسلتاللعدوثالنالتعدالةااسلتن د قاابدل تالتوادلتالا داا ااداا
لتبل لتاتا هاا وللااتابل اآل ناةعباللاال الاالتن ا اسوس نالتادل ةالوستاد اسلت بدنةا داا ددلالتا دلر ا
تدتكا أتالت يسةالوستدصا دااودس انان

التادلرالو دلدالعدلسبااةد ااودسلزتا داالتو يدايابلقوبدلنالتا

لتعالة ااتالتقيلقلااللاثنا ا لاااا ا اااسعسعالتو اا  .2ا
سوعد ااةل ظد اسلعدياادتالتاةل ظدلاالتسلقد ةا دااالدنسعااعدناللةوادلنالت نيداات قوادل ا داا
لتعددنلن ا ادددمالتاةل ظدد او اددلزال اددلاوةددسهاقيلقددلاالقواددل ا اااا د اقدد لااس اددلااةل ظدد ا نيا د ا نااددلا
اعلةلااسلععساتزنلق التاةلااراللعونلوا ا اعسلءاال ااغدلئا الماا لقا الداولدارازنلقد التقاد ا
سلت لعاناسلتدنةاسلتقيتاسلتعاعدم ا عد اقدتااس ادلاققد ةااسلاد ااتيدننا ستاد اساةلاد ا استعدراادتا
لل لدي اللقوادل ا التسلق د ةا اادلا دداالتعدالة ا التوددااعد عا ا داابةث ددلا ددلاتا لقل د الل دلنالتاعددوقبلا ا
تو لايا دلالتقيلعا االتاةل ظ ا ع اقالااس س ا االا ع ااتاا لئلااعالةا ا .ا
لقواد التبةد ابلدالهالتعدلماقلدصا لتاعد التااد ل ااتننادلالتبةد اللعولدلنهالتددهاسعدااواددسنا
سلع اساناراتسلقاالتعالة ا االتاةل ظ ا ع اقتاواسنمالتاعوقبلااتالا االداقلاااا ائ التعدالة /ا
سزلنةالتثقل ددد اسبلتوعدددلستااددداالتااودددباللعولدددلنهالتو يايدددا/ا لاعددد ابثددد ل اسالدددلنا ا ائددد اللثدددلنا
سلت ونل

اسسزلنةالتو يدايابو نادد االدنسعاالتاعد التعدالةااسلآلثدلنهاسلتونلثداا داالتعدنلنا اسقد اودما

والناقلنةااةل ظلاااانةل الستص اس لءا دلالل والناب لءاقلصالتاعلتمالتولنا ا اسلتيباعا اسلت ا ا ا
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اا دمالتاةل ظلا اسةعباالا دلءا داااودلباسزلنةالتثقل د التادنقما11771ا داا2002/12/31ا ااادلا
لقوا اقلصااال نال نىادلااال ابلتاسعسعا.ا ا
لةوسىالتبة اقلصاوااا او لست لا اهاوعنالااس زابانن واالتع دسلتاس ادلا:التعدالة اساةل ظد ا
سلعيا ااالاةسىاقلصاق ااتالتنقنلاالتوااوسزقااباتاسلقاالتعالة التةلتاا االتاةل ظد اسلتوادسنا
لتاعوقبلااتالا ا ع اقتالانل ا اسدجاادتالتالدلنااالتسلقد ةا داانبديالتعدالةواتالت ا اد اسللثلناد ا داا
النسعاسلة ا .ا
متهيد:
تثنتا امال ناسلسعااليدلنالتبةد اا دباقلا دلالادنل اواااد اا وادناةدسراانن وداالتع دسلتا
س الالتعالة اساةل ظ اسلعكاساللواا :ا
ل.لتعالة ا :اوعنلالتعالة ال الاقالا ال وقلراسقوا ااقسمابالاق اابانااتاعالتالت سرالتا ولن ا اونادستا
اةرالقلاوامالت لئمالتدصالادلاتال دنىا ل دراةد س ابل مالتعدالة الت ل لاد ىالسالتدصابلد لتال دنىااعدالة ا
لن ا ىسلتا د ةالتودداااعددوثنقالالتعددلئ او ولددلااددتاعددلئ التددصال ددن .3اس ددااوعناددلال ددنال اددلاا اسق د ا
لتظسل ناسلل لي التبلنا اسلتع قلاالتوااووست ا وا د اقالادلاالل وقدلرالتدسقوااتصلد ل

التدصالادلاتا

دلنجاا دليلالقددلاوامالت لئااد ابا د لانلةد الل عددلتا سالتودنسا اق ددهالسالعدوثالناسقدداالتندنل اتو ا د ا
لتيلق الت ع ا اسلتعقلا اتإل علت .4اسووسقلالتعالة اقلصاق ااتالتعسلارااا ال :ا
للاال الاالتال ا اتلعلئ اسق نوهاقلصاوةارالقبلءالل نلنالث لءالتنةل  .ا
قسل اتالت ق اسوعلاالاالتانلاتلعا ا.
والتالالتنةل التعالةا .
لت ل عا اسلتنغب ا االتعنن.
سقاالتننل اسلل لزلاالتاا سة .
ا ىاقسةا لحاللق تاسلتونساج.
لواتاسلتع ما

5

اا سق اوع ااا للااللعوثالنالتعالةااسو سقاا لتبعتاا الااو دااللناااعالةا اووعداتا
اااالتسة لاالتاع ا ابةنا التعالة اساااتاةان لاالآلوا:اا ا
.1

ا لراللاسلءالتعالةا:اسولدارالتن دل ناسلتد سنالتعدالةا اسلتا اعدلاالتعدالةا اسلتاد تاسلتقدنىا

لتعالةا اسلتلقلالتعالةا اسلتان ل لااسلتا اعلاالتعالةا  .ا
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.2

ا ددلرالتاسلقدداالت ا ا د :اوةوددرا دددمالتاسلقددااااددلتالتا د لنةابدداتاقددسىاقسلاددرالت دددبالتعددالةاا

بأقوبلن لاقلارااتاقسلارالت اسالتةعنهاسللعوايلتالتبلنهالتاعوقر.
.3

ا ددلراا ددليلالل ددسلناسلتاعددو قعلا:اس دداااددتالتا ددليلالتوددااووااددزابقلبلا د الت دددبالتعددالةاا

تاازلوالا لدال الاو وللاقتابقا التاسلقاالتعالةا ااتاةا الت ساسلتبائ اسسعلئيالت قر.
.4

ا ددلرالعددوث رالتا ددليلالت عددنلء:التاللعددوثالنالتعددالةاا دداااثددرا دددمالتا ددليلااا د لالتددصا

للنوقلءابادلالت سعااتالتعالة اسيباعوالالتا ولن ااتاةا الت اساسلتوعدلنا الةوسلئادلالتدصالت بلودلاا
سلتةاسل لا.
.5

ا لرال للءاسويسانالتانلازالتثقل ا .

.6

ا للااا لق التعلااسلتوةنالاالتوااو مالت لليالتعالةا.

.7

ا لرالتونساجالتعالةا.

.8

ا لرالتوعلامالتعلتااسلتبة التعلاا.

.9

ا لرالتلاساسلتون اه.

- 10ا لرالت قراسلتاسلا ا .6
ب -ااةل ظ اسلعديا:اوقداااةل ظد اسلعديا داالت دزءالوسعدياادتا ااسناد التعدنلن الداوبعد اا112ىاادما
قتالتعلاا ابث ل اا ثنل الاوة لاادتالتلدالرابثد ل اسادتا اد التثدنبااةل ظدلاابلبدراسلتقل عدا اسادتا
لت دسبااةل ظددلااااعددلتاسدهاقدلناساددتالتلددننالتةد س الت ستا د اادداا ااسناد ا اددنلت .1اسوبلددمااعددلة ا
اةل ظ اسلعيااااا11153ىاام2ا اسواثرا عدب ااا%3,2ىاادتاا ادسعااعدلة التعدنلناساعظدمالتاعدلة ا
التة ات عوثالنالتزنلقااسلتاع اا ا ااةاتابلماق اعالتااةل ظ اسلعياتعلما2001ابةعبا ولئجا
لدعدقليلاالتعددال ا ابد ا1001615ىا عددا االدالستا عددب اا%3.2ىاادتاا اددسعاعدالتالتعددنلنالتاق د نا
قد

مااا21262267ىا عددا ا اسبلثدداالتاثل دد التعددال ا اتلاةل ظ د اا57ىا ددن لًا دداالتاالددساونالتانبدداا

لتسلة .7اساواستالتااارالل لنهاتلاةل ظد اادتاا11ىاسةد ةال لناد :اا11ىا لةاد اساا6ىاقعدلء اسانادزا
لتاةل ظ ا ااا ا التاسا ا لني انقماا2ى.ا دمالتسة لاالل لنا ااوبلا ا اااعدلةلوال ااةودراقعدلءا
لتاساالتانوب اللستصاب عب ا%16ااتااعلة التاةل ظ  .2ا
لسلا -ا وةلاراسلقاالت لدليالتعدالةاا داااةل ظد اسلعدي:اادتا د رالتاعد التااد ل االتلدلاراوبدنزاس دما
اقسالاالت لليالتعالةاا االتاةل ظ ا ق اواثلاا بنزالو لي التعالةا ابللواا :ا
ل.التوا الاةعبالتعلئ ا :الت لليالتعالةاالتولباا تصالتقيلعالتعلم :ا
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لدارا دددلا لت لدلياق د اادتالتاسلقدداالتعدالةا التاواثل د ابلتن دل ناسا د تالوتعدلباساسلقددااسالددل ا
ثنادد اسونلثاددد ااعظااددلاغادددنااعددوثرا علادددلًاااسقددااعدددالةااسلت دد سراا1اىااسعددد ا ددسعاساسقددداا ددددما
لت لليلا .ا
جدول (  )8األنشطة السٌاحٌة العائدة للمطاع العام وحالة االستغالل الفعلً لها
ا
ا
ا
ا

81

أسم المنشأ (المولع)

(المولع) حسب
الوحدات اإلدارٌة

البٌئة

مدٌات االستغالل السٌاحً

مدٌنة ألعاب الكوت

الكوت

حضر

مستغل

المنطمة الخضراء الوالعة
شمال المدٌنة

الكوت

حضر

غٌر مستغل

ممتربات سدة الكوت
التارٌخٌة على الضفتٌن

الكوت

حضر

استغالل جزئً

مرلد سعٌد بن جبٌر

الحً

حضر

استغالل جزئً (فمط المرلد)

مولع مدٌنة واسط األثرٌة

الدجٌلة  /ناحٌة واسط

رٌف

غٌر مستغل

ا

ممابر اإلنكلٌز - 8284
8281

الكوت

حضر

غٌر مستغلة ومهملة

ا

ممابر األتران - 8284
8281

الكوت

حضر

استغالل جزئً

غابات الكارضٌة الطبٌعٌة

الكوت

رٌف

غٌر مستغلة ومهملة

مجموعة أبنٌة لدٌمة مختلفة
االستعمال

الكوت ،الحً،
النعمانٌة

(رٌف،
حضر)

غٌر مستغلة

ا
ا

ا
ا

اا ا ا
ساتالت سرا ق مااوع اس س التو دسعا داااسلقدااسلعدو لالاا ددمالتاقسادلاالتعدالةا ا لا تا
عب ا% 70اا الاغانااعوثرا االلقوال التعالةاا االا عب ا% 20ا قديا داااعدوثل العدوثالنا زئدا.ا
سات ا لتا ةظا اعلًا تا لكابعتالو لي التعلئ ةاسلتقلئا ا اا دمالتاسلقااق ا الااس الا اايناقادلا
تصالل ثلناسلتزسلر .ا
الا لليالتقيدلعالت دل
سلتعلئ ةا تصالتقيلعالت دل

ا دلتالت د سرانقدماا2ىاابداتا بدنزااقسادلااللعدوثالنالتعدالةاالتقلئاد ا

.اسادتالت د سرااوعد اادسنةالت لدليالتعدالةاالت دل

ا داالتاةل ظد ابأ ادلا

قانةاسقلال اقالعلًاتاعلة اسة مالتعالتا اال.اساعظما دمالتا لآااوو سعاباتا سناونلثا اق ااد اسبعدتا
لتايددلقماسلتن ددل ن ا لا تالت دداات وبددلما اددلاغاددنااعددوثل ابلتالاددراسبلددارا علددااس لا د ااددلااوعلددلا
بلتا ليلالتاةاي ابالااالااعا ال نلتال توأثاناتل لليالتعالةااقلصالتا دلسنلااا ادل اسادتاثدماقلدصا
للقوال التاةلاا االتاةل ظ .اا ا
جدول (ٌ ) 2بٌن نوع األنشطة السٌاحٌة العائدة للمطاع الخاص وحالة االستغالل الفعلً فٌها 11
أسم المنشأ (المولع)

المولع (الوحدات
اإلدارٌة)
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ا
ا

بٌت المائد اإلنكلٌزي طاو زند
8284دار تراثً

الكوت

حضر

غٌر مستغلة

فندق رٌاض

الكوت

حضر

مستغلة جزئٌا

ا

متحف الحً للفنون الشعبٌة

الحً

حضر

غٌر مستغل

ا

مطاعم فً الحفرٌة وشٌخ سعد

الحفرٌة شٌخ سعد

حضر

مستغلة جزئٌا

ا

بٌت سعد الخٌون  /شٌخ ربٌعة /
صباح الشً  /بالسم الٌاسٌن 12

الكوت /الحً

حضر

غٌر مستغلة

ا
ب.التواد الاةعددبا ددسلعالت لددلي:ااددتا د رالتاعد التاا د ل ااوبلا دداالو لددي التعددالةا التعددلئ ةا دداا
لتاةل ظ االاباتا للياعالةااون ااااايباعاىاسباتا للياعالةاا ا اا تصاعالة ا اسواولكالتاةل ظ اا
ا 22ىااسقااعالةاااو سع:ا ا ااسايباعااس ثنه اسوال التاوادستالتاسلقداالت ا اد ا داالتاااا د اةاد ا
اثلبالت لليالتعالةاالت ا ااقلدصا%62اادتا ددمالتاسلقدا اا اادلا عدب ا21اا%اا ادلاوعدس ا تدصالت لدليا
لوثنهاسلتونلثاا ااةاتاواثدرا عدب التد ا% 10ا قديالتعدالة التيباعاد اس ددلا دلوجاقدتايباعد التا يقد ا
ةا اووس نا قياا3ىااسلقاانئاعا اا الااانونعلاالنناب نةىاسغلبلاالتالنعدا اسا ا د ا تعدلباا ا د ا
لتاسا.ا الااع راللعدوثالناتعادسما ددمالتا دليلا اقد ناب عدب ا %30اس ددما عدب اا نعد ا د لًااقلن د ا
بلداال لاالتاوسل نةاسلتوااوق ناب اا %60ال ظنالت سراا3ى
جدول رلم (ٌ )3بٌن نوع النشاط السٌاحً السائد فً محافظة واسط 83

ا
ا
ا
ا

نوع النشاط

عدد
الموالع

نسبة االستثمار
السٌاحً

مدى توافر
الممومات

السٌاحة الدٌنٌة

21

%51

%41

السٌاحة الطبٌعٌة

3

%81

%61

السٌاحة األثرٌة

6

%31

%11

المجموع

22

المعدل %31

المعدل %61

س ااوةلال لاتل سرانقماا4ىااوع ابأتالت لدليالتن د قااا دل ناسايدلقمىا دسا ستالتاعدوسىاادتاةاد ا
قد ا لتاسلقداالتابادنة اسوونادزا دددمالتن دل نا دااا ا د التادساابسلقددااا د قاتاابادناتىا ادلا د نالتاددساا
لتعالةااالتسلقااقلصاعن ا ل ىاس نانالتالتا لسناته.ا االاوو لثنابعتالت الاالتعدالةا االتوداا
اااتاسانالابلتثقل ا اسلتوعلااا ىااتااولةلاسا لن اولنا ا ابأ الا االو دنىاوعدل االتقلد اسلد ادلرا
س ااغانااعوثل اتصغنلتالتعالةا اعدسلءا ال دااتلعدالة الت ل لاد ا سالت لن اد .اسوونادزااسلقداا ددما
لو لي اباتالتا تالتنئاعا اا االتاةل ظ ااانازالتاساىاسلتةااسلتاسانةاساتا بنز لااب لا اا نع ا
ق ل اد التةدااالتوداالدا لالةد االدلاةاقلدانةاااددلحالراب عدما لتالعداتاسلق ل اد اقبد التادناماقلعدما دداا
انازالتاسانةاسلتااوب التانازا ا االتاسا.اا ا
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الجدول رلم ( )4الخدمات السٌاحٌة فً المحافظة 14

ا
نوع النشاط

عدد
الموالع

الخدمات الفندلٌة والمطاعم
الكبٌرة

3

نشاط السٌاحة الثمافٌة
والتعلٌمٌة

3

ا
ا
ا

نسبة
االستثمار
السٌاحً
%01
%21

مدى توافر
الممومات
%11
%11

ج.اق د التعددلالاتا دداالتقيددلعالتعددالةاا دداالتاةل ظ د :ااددتا نقددلمالتاعدد التاا د ل ا اال دداالت وددلئجاغاددنا
ال ع ابلت عب اتادلالت للياادتاةاد اقد التعدلالات اسةعدبالت د سراا5ىااوعد ابدأتا عدب التعدلالاتاتدما
واتاوو لسزالل عب اعئال ااتاة مالتعالت التاس س ةا االتاةل ظ  .ا
سرانقماا56ى  15ا
عدد العاملٌن فً المجال السٌاحً

المطاع

852

الخاص

56

العام

ثل اددلا -ااااسلقددااللعددوثالنالتعددالةاا دداالتاةل ظ د :ال.البددنزالتاسلقددااللثنا د ا:ا ووبددلاتا دددمالتاسلقدداابدداتا
للثلنا د اسلتانلقدد الت ا ادد ا عدد اقددتالتاسلقدداالتون ااا د اس لادد اقلددصاعددنللالل اددلنالتوددااو وددننا
لتاةل ظ اسبلتدلاا انا ل اق اع ةالتاسا.اس االاالااقلئا ابأبنزاولكالتاسلقاا :ا
.1

لتااوب التانازا ا االتاسا

.2

بااالتقلئ الل الازهايلسز التةنبالتعلتاا الوستصا1217- 1214ا ااانازاا ا التاسا.

.3

اوةلالتةااتلن ستالتلعبا ا –قيلعا ل

.4

ععا ابتا بانا ااانازاا ا التةا.

.5

ا نع اونلثا ا االتةاالة ىالتاؤععلاالتونلثا التوعلااا ىاانازاا ا التةا.

.6

اقونبلااع ةالتاساالتعن التلنقا ااايلقماساو ز لاى.

.1

ا ا التعلبالتاسا.

.7

اانق التللقنالتعنباالتاعنسلالتاو با.

.2

انق البسالتدنا سبالتةاا.

.10

غلبلاالتالنعا .

.11

لثلناسلعي.

.12

و رالتعبلقاا االتعزازا ا.

.13

اانازاا ا التةااا سبالتاساا30امى.

سنالت تاجا .ا
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ااا ساااددتاوة ا د الت نايدد اللعددوثالنا اللستادد االتقلئا د ا دداالتاةل ظدد اةا د اووناددزا ددااادد تاا
لت عال ا د مااسقدداالتاو بددااس لةا د اسلعدديمالثددلناسلعدديالتولنا ادد االددننالتةدداى ااسلثددلنا ددسباقعددلءا
لتعزازا ماو رالتعبلقا .16اا اادلاوونادزالتعدالة الت ا اد ا داااد تالتادساماانلقد اعدا ا دسناسلتعدا البدسا
لتةعت اسانق التاةلباالت لاراععا ابتا بانا االتةا ااسولجالت اتا اا لةا التةننا الدالرالتادسا ا
سانق اقلاالثنلا ااب نة اا االاووبلاتابلقاالو لي الو نىاباتاا ليلالتاةل ظ الو نى.ا ا
ب.االتااارالتاؤععلوااتلقيدلعالتعدالةاا داالتاةل ظد ا:اود لنالتعدالة اسلآلثدلنا داااةل ظد اسلعديااادتا
قبرا لئنواتاونوبيابسزلنةالتعالة اسلآلثلن الوستصابلاراا انا اسلو نىاانولا اس اااؤععلااقلا ا
ق ااسظناالالااو لسزالاثدناادتاا200ىااسظدلاسقلادراسانلد اعدالةااسلثدلنه.البدنزااالاادلااولبعد ا
عداناقاددرالت لددليالتعددالةااسللثددلنهاس ددنلءالتوقاددامالتعددالةااسااددلمانس وا ا د ا ددنىاووعلددلابلتالددلا
لتااد ل ااسلتنةد

التد سنهاتلانل دلالتعدالةا اسللثلناد اسغان دلاادتالتاادلمالتوقلا اد ااادلااويلدبالتعادرا

قلصاونعارا سنالتقيلعالت دل

ا دااو ناددالتادلااسعالعدلااللعدوثالنالتعدالةاا داالتاةل ظد اادتا د را

لآلتالاالتولتا  :ا


لنلكاغن اا لق اسو لنةاسلعياس ائ ا لعوثالناسلعيا ااو ناددالتبن دلاجاللعدوثالنهاعدسلءا

التادتكابلتونساجالسابلتو نادالتابللنم ا


للنلكاا ل التاةل ظ ااتا

رات لتاللقالناسلتو يداياللعدونلوا ااسلتا ظادلااسلتاائدلاا

سلتاؤععددلاالتعلادد اسلت لادد ادلاالتلددآتالتابللددناسغاددنالتابللددنابلتعاددرالتعددالةاا دداااولبعدد او نادددا
لت بن لاجاللعوثالنهاالتاؤععلاالتبل ا اس سلئنالتسقلالتلاعااسلوسقللاتليسلئلالو نىاساؤععلاا
لتثقل اسلتن ستاسلتلبلباسلتنالع .
ثلتثلا -انؤىااعوقبلا اتويسانالتعالة ا اااةل ظ اسلعي:اا ا
ل.االلنااااعوقبلا اقناب ا:ا لتااتالبنزالتاسلقاالتا ئا ات عدوثالنالتعدالةااا داااةل ظد اسلعديااس دلا
لتاؤلنالتعقلالتاقونحاا2015- 2011ىا:
.1

للءا ناسايعماتارااتااعسلةاااا تالتاسااسلتةدااسلتادسانةاسلت عال اد ااقدنباعدنا ا

لتاو باىاقلصابع ا10اامالالرالتا ا اس لاينزااعالنا اوو لعباسلتينلزالتوقلا ها االتا يق .
.2

ل للءااسراو لنهااا ااا يق الالراا ا التاساابلو لماالتينالالتعلمابث ل -اساا.

.3

ا ل للءاا ليلاون ااا اعالةا اقلصالتعن التلنقا ات انا لد اابةد س اا يقد اعد ةالتادسااقلدصا

لتعنوات.
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.4

ل لددلءاايددلقماعددالةا ا دداالت زاددنةالتعددالةا التسلقعدد الددالراا ا د التاددسااس زاددنةالت عال ادد اا

سلتسلقع ا اا انا ل االالرالت عنالتة ا .
.5

ل للءاا و ااعالةااون اااا ااا يق التالنعا اااال للءاانعصاتلزسلننااا اال.

.6

ل للءاا و ااعالةاا ااانونعلاا بلرالتةانةا ااا يق اب نةاسبلتو عالاااا ائ اللعوثالن.

.7

للءاا يق ااسراو لنهاابلتقنبااتاانق التاةلبااععا ابتا باناسانلقد الوستادلءاعدا ا دسنا

سلتعا البسالتةعتاسولجالت اتاسقلاالثنل.
.8

ل لدلءااةيددلاالعددونلة اقلددصالاو د ل التيناددلالتد ستا:اب د نةا –الت د بس ا اوقددلياايناددلابث د ل -ا

لتاساانقما 6اتثنتاول ااالتعالة الت ا ا التقل ا ااتالانلت.
.9

ل للءاا و علااعالةا اسعلعل اايلقماقلئاد ااقلدصاعدنللا ادناا لد ا داااد تالتادساالدالرا

و نالتاساالتعالةااسلتاسن ااالتسلاراباتاا يق التنباااس14ا واسزاسنبيهابا يق التعسل ةا سبا
لتادسا اسا ا د التةدداا داالتعددن التثنباد اادتا اددنالتثدنللماا يق د التادنل ة.اس دااا ا د التادسانةا دداا
ا ي ق ا سااع اسلقلتاا ل اللسعيالالرالتاسانةابة س اا يق التا لئتاعاتاة س ااةل ظ ابث ل .
 .11ل للءااةاا ايباعا اباتاا يق ا سنالتلسا ااعاتاة س اقعلءاب نةاىالنقلاس لةا التزبا ا ا
غنبلاتدتكاتواواالتا يق ابظنسلايباعا اسا ل ا اسةالوا ااو سق .
.11

للءاا اماعالةاااآثلنهاعاتاا يق اآثلناسلعيالتولنا ا .

 .12ويسانالتا يق التاةاي ابلتالل التولنا ا ااثرمااقبنةالوونلكاسلل الازاسبااالتقلئ ايلساز د ا
ااانازاا ا التاسا اسلقوبلن لاا دليلادلاااادلما لاد ااويدلباويسان دلااس ظادلنالتاادزةالت عدبا ا
تا يق الا االة ل اااا اوواثرابةالنالتاساا1214ا.1211
ب.االتو يددايالتعددالةااقلددصالتاعددوسىالتددسي ا:ا اثيدداالتو يددايالتعددالةاا دداا دددلالتاعددوسىا اادداا
لت سل بالتواااثياالا االتاعوسىالدقلااا استاتابلارا قراو االًاسونادا ًاسقلدصااعدوسىالتعدنلنا
ب اااااةل ظلوه.
س لا دلالتاؤلنااويلبالت استاباسلقاانئاع اا ال:
لت استابلتاسلقاا لتاةاي ابلتا ليلالتولنا ا ا اااعظمالتا ليلا االتاةل ظ م ا
للعوثالناباسلقاالتعالة الت ا ا ااتا

رالتلنالاالتعلا اسلت لا م
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قل ةا ةالءا انةاللعوثالنا اا قلا اااو زماسي ااااوالارالالراا ا التاسا:اانونناينالالت بس ا ا
ل وقدلنالتعددنلناتاددلالت ددسعاادتالتاو ز ددلااست ودس نالتاعددلة التال اد ا دداا ددلالتاسقددااسل بعددليااللنتا
ساسقعهالتاواازاقلصاينالاسي االعونلوا اابثد ل -لتادساا عدل التدصاادلااوسقدااادتا سناو ادسهاتاددلا
لتينالاااةسنابلو دلمالادنلت.اسبلتوأااد ا دلتا ددمالتنادنةا لعدع ات نلعدلاالةقد اعدبلاسلتاودمالللدلنةا
لتاالا ااانةل التعبعا لا.ا ا
ج.التو يايالتعالةااقلصالتاعوسىالت ستاا:ا اااتااسالاقالالاالتو يايالتعالةاا اا دلالتاعوسىا
قلددصا د الاالت قددراسيددننالتاسلادد اابدداتاا اسقدد ااددتالت د سر ااا تددصا ل ددبادتددكا ددلكالتو يددايا
لتعالةااباتاق ةا سراا ااا للاالتونساجاسلتوعسالالتعالةاااتا

راالتوعلستالت ستااااالتا ظالاا

سلتاائددلاالتعددالةا الت ستاددد ااثددر:اا ظاددد التعددالة التعلتااددد اسلتوددااولددلنكابقدددسةا ددااو ناددددالتع ادد اادددتا
لتالدنسقلااللعددوثالنا ااادتا د راوة اد اوس اددلاالتو يددايالتعدالةااسوق د امابعدتالتاعددل الاا دداا
لت د قمالتاددل هاسلتاع ددسهااااددلااويلددبالتونااددنابلعددوثالنااعددوقبلااتلنوددنةالتسلقعدد ابدداتاقددلااا2010ا –ا
2020ا لتوااوواثرا اابعتالتانن لااسلتوااا ال :ا
للءابعتالتانل لالتااال ات عوثالنالتعالةاالت ستاااإ للءاسويسانالبا ا يسيالت قراالت ستااابادلا
ااددلااةيددلااللعددونلة الت اسد ا د ااس د الاالتيددننالتعددناع ابدداتالتاةل ظ د اسلتاةل ظددلاالتا ددلسنةا
سب لادد التيناددلالتدد ستااالتسلاددرابدداتالتةدد س الدانل ادد -اقعددلءابدد نةاالتا يقدد التةددنةى –اا بددس ا -اا
لتينالالت ستاانقما6اساسلا تصاا يق التننلاالوسعياااقتايناقااقعلءاهالتاسانةااساسلا تصا
بلبرا ساقتاينالاقعلءالت عال ا ا –الت اسل ا ا –االتا تالتاق ع االت ل -اانب ءى -اا بلبرالتولنا ا .
لتوناان ا باقونحاا للءا يااعاكاة ا االننالتعنلناانسنلاباد تالتاةل ظد ا دزسلا تدصا دسبالتعدنلنا
–ا لت لاجالتعنبااسادتكاااااغنباسلننالتعنلناااتثنتاوةقالالتوالارا اا دمالت يسيالتةاسا .
لتونساجاد للءاااسلقااساةيلاالعونلة ا ستا اقلدصالتينادلاالتسلادرابداتالتعدنلناسلت لداجاادتا اد ااا
قبناينالانقما6اا س لا اتلاقياالتسلقااعاتاة س التاةل ظ ا ااا دليلالداةاعدع ااادتا اد ااسادتا
ا ا نىاويساناينالااساا –ةاا – لانا ا

سبالتعنلناانسنلابا يق اآثلناسلعيالتولنا ا .اا

نبدديا ي د التعددالة ا دداالتاةل ظ د ابلتاةل ظددلاالتا ددلسنةاسب لا د ااةل ظددلاالتنددنلاالوسعددياسبثدد ل ا
سااعلتاسدهاقلن
لتعاراقلدصالتبد ءاب يدياقانل اد ا –عدالةا ااويدسنةااإ لدلءااد تاعدالةا السااةاادلاايباعاد ااسبأبعدل ا
ا ولن اةعباة سمالتاعوقنلاالتبلنا التقلئا ا االتاةل ظ اس لا ي ا االا اتلاةل ظ .
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.التا يديالتوناددالااتالددنسقلااللعددوثالنالتعددالةاا دداااةل ظد اسلعددياسةعددبالتانلةددراتلا د ةااددتا
- 2010اا :2025ا
س دلااددلاوقد ما ددلتاوةلادرالتسلقدداالتعددالةااتا يقد الت نلع د ااونادزاببع د اتانئاعداتاةلتاددلاالتبع د ا
لتاةلااسلتبع الدقلاااااانةل ا ستصاستل ا اع سلاالوستصىا االااومالتعاراقلصاوسعااالتبع اتالتثلت ا
سلتنلباا االابع ااتا

را ي ا عونلوا ا ااةاا .استثنتا لتب ءابوةقالا عونلوا ا التو اا التعدالةا ا

االتاةل ظ اتلنونةااتا2035- 2010ا لتا ييالتولتاااباتالتا ييالتوناالااتل ي 11ا.
ت

أسى انًُشأ (انًىلع االستثًارٌ

انًىلع (انىدذاخ

انًمترح)

اإلدارَح)

انًثرراخ انتخطُطُح

انخطح االستثًارَح

 ظىادٍ يذٌ انكىخ( يماتم يطار انكىخ
انذانٍ شًال انًذَُح لرب
يىلع يستشفً استثًارٌ
) شرق دجهح
–انذٍ يُطمح يركس
أَشاء 4فُادق ويطاعى سُادُح -
.8

درجح يًتازج  -وفك طرز يعًارَح
تتُاسة وانطراز انتمهُذٌ فٍ انًُطمح.

انًذَُح لرب يذَُح
األنعاب عهً ظفح انغراف
 انصىَرج فٍ يركسانًذَُح عهً ظفح َهر

نهذاجح انًستمثهُح وانتٍ
تساهى فٍ تُشُط انسُادح
انذاخهُح فٍ انًُطمح

2112- 2111
2121- 2112

دجهح لرب يذرسح عثذ
انكرَى لاسى فٍ و
انصىَرج
انُعًاَُح(لرب ظرَخانًتُثٍ) عهً تعذ  11كى
شًال انًذَُح
إَشاء يجًع سُادٍ يٍ خالل اعادج
استغالل نثعط انًُشاخ:
.2

 دور انسًُُا انًىجىدج عهً ظفحَهر دجهح تذذود يُطمح سذج انكىخ

َعتثر يٍ انًشروعاخ انتٍ
انكىخ

تذرن االستثًار انسُادٍ فٍ

2112- 2111

انًُطمح

 يىلع دائرج انًخاتراخ فٍ يُطمحانعسج
نهطثُعح انخالتح فٍ انًُطمح

إَشاء يُتجع سُادٍ فٍ يُطمح
.3

انكارظُح يع أَشاء يرسً نهسوارق

انكىخ

انشراعُح ويسثخ ولاعح يتعذدج

ونسهىنح انىصىل إنُها نكىٌ
انطرَك انرَفٍ يثهط وال تثعذ
سىي  2كى يٍ يركس انكىخ

األغراض فُها وشمك يع يركس
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تسىَمٍ وخذياخ يتكايهح تخصص
نألعراش .

.4

أنشاء مجمع سٌاحً آثاري ضمن
منطمة آثار واسط التارٌخٌة.

لكون المنطمة بكر وغٌر
واسط

2121- 2186

مستغلة وتمثل حمبة تارٌخٌة
مهمة فً تارٌخ المحافظة

انشاء متنزه وطنً ومحمٌات
طبٌعٌة:
 بٌن منطمة الدبونً شرق الطرٌك.5

الواصل بٌن الدبونً وبدرة الطرٌك

مولع إستراتٌجً لرب اكثر
الدبونً

المتفرع عن الطرٌك الدولً رلم 6

من  5مستمرات حضرٌة كبٌرة

2121- 2186

والٌبعد سوى  21كم جنوب

2125- 2128

بغداد

 مولع غابات النعمانٌة بالتكامل معممترح استثمار محافظة بابل منطمة
الشوملً
إنشاء سلسلة من المطاعم السٌاحٌة
والمنتجعات السٌاحٌة وموتٌالت
لألعراس فً الجزٌرة السٌاحٌة مع
6

الكوت  -النعمانٌة

مناطك غٌر مستغلة بالشكل

إنشاء مرسً للزوارق البخارٌة فً

االستثماري رغم كونها مناطك

المنطمة الوالعة شمال مدٌنة الكوت –

مغرٌة لالستثمار السٌاحً

2125- 2128
2131- 2126

وجزٌرة النعمانٌة والوالعة فً نهر
دجلة شمال الجسر الحدٌث .
أنشاء منطمة موالت تجارٌة ومدنالعاب وفنادق بمساحات التمل عن
2111م 2لكل مولع بالمرب من مرلد
مناطك غٌر مستغلة بالشكل

الصحابً سعٌد بن جبٌر ومرالد
0

األولٌاء سٌد نور والسٌد ابوالحسن
وتاج الدٌن وعلً آثرا.

الحً – الكوت  -بدرة -

االستثماري رغم كونها مناطك

2125- 2128

جصان – الحفرٌة

مغرٌة لالستثمار وخاصة

2131- 2126

للسٌاحة الدٌنٌة
 تطوٌر الموروث الشعبً من خاللتطوٌر (متحف الحً للموروث الشعبً
وصناعة السجاد الٌدوي الحٌاوي)
تطوٌر المنطمة المحٌطة بالموالع
التارٌخٌة مثل( ممبرة األتران واالنكلٌز

ألهمٌتها فً تروٌج السٌاحة

وبٌت المائد طاو زند) فً مركز مدٌنة
1

الكوت واعتبارها مناطك ذات مهام

الكوت –الصوٌرة -بدرة -

خاصة ٌتطلب تطوٌرها وإظهار المٌزة

جصان -الحً

النسبٌة لمنطمة شهدت أحداث مهمة

الخارجٌة الرتباطها بموالع
تارٌخٌة مهمة ترتبط بدول
اجنبٌة كبرٌطانٌا وتركٌا والهند
.

تتمثل بحصار الكوت 8280- 8284
م.من خالل إنشاء بعض المرافك

- 821-

2131- 2126
2135- 2131

الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماصية /الجزء األول من العدد ال ثامن والعشر ي ن /سنة  2012م (وقائ ع م ؤمتر كل ية ا آلداب ال سن و ي ال دويل الراب ع)

االستثمارٌة من حدائك ومركز ترفٌهً
ومتحف
إ نشاء منتجعات سٌاحٌة وسلسلةمطاعم عائمة على ضفاف نهر دجلة
فً الكوت شمال فندق الكوت السٌاحً
والكورنٌش الواصل بٌن منطمة الربٌع
و 84تموز وربطة بمنطمة السوادة
جنوب الكوت
 تطوٌر مدٌنة العاب الكوت2

الكوت -منطمة حً الربٌع

 -أنشاء مجمع سٌاحً فً مدٌنة

منطمة مدٌنة األلعاب –

الحً فً الضفة الغربٌة من نهر

مدٌنة الحً  -الصوٌرة -

الغ راف منطمة الكرادة

النعمانٌة

لكونها مناطك تمع ضمن حدود
هذه المدن وذات طبٌعة خالبة

2125- 2121

وتعتبر ذات استثمار مربح
وعامل جذب للكثٌر من

2131- 2125

الفعالٌات االلتصادٌة المكملة

انشاء مجمع سٌاحً فً مدٌنةالصوٌرة فً منطمة جومٌسة.
تطوٌر الضفة الٌسرى من نهر دجلةفً النعمانٌة باتجاه المماطعات
الزراعٌة وصوال الى الطرٌك العام
بغداد -كوت رلم 6
إنشاء محطات استراحة على امتداد
الطرٌك الدولً (بدرة – الدبونً
تماطع طرٌك بغداد  -الكوت رلم 6

مناطك غٌر مستغلة بالشكل

لغرض تشجٌع الس ٌاحة الدٌنٌة المادمة
81

من اٌران).

بدرة -الدبونً

-أنشاء موتٌالت فً مدٌنة بدرة لرب

2125- 2121

االستثماري رغم كونها مناطك
مغرٌة لالستثمار وخاصة
للسٌاحة الدٌنٌة

2131- 2126

المنفذ الحدودي

هـ .نموذج لمشارٌع التطوٌر السٌاحٌة المستمبلٌة :
وع ا لتعالة اللثلنا اسلت ا ا ااتال مال سلعالتعدالة ا داااةل ظد اسلعديااادلالعدلن لادتدكاعدلبقلا اا
ستثددنتاوةاددلاللعددونل ةالتقاددسىاا ااددلااااددتالاددنل ا اددسدجااددتاالددلناااويددسانالتعددالة ا ددااادد ا
لتقيلقاتااتا
اتا

راوسلارااسقاالثلناسلعيااااانقد اعدعا ابدتا بادنا الداااادتاللعدونل ةاادتاللثدناتا

راللواا :ا
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.1

ا نبياارااتاا ا اسلعياللثنا اسانق اععا ابدتا بادنابينادلااعبد ا اسااادتالتااعدللالتدصا

زالنةاانق اععا ابتا بانازالنةالي راسلعيالتق اا اااادلااعدنلالتزلئدنا ثنل اد التاادلتالتددهاقللدها
ععا ابتا بان:ااباتالتعلاا التوااقورا االاسلتاقبنةالتواا تا اال.
.2

لتندلاا ظدنالتزلئددنالتدصالتاعدلااتالتعلتا د ا داالتاسلقددلالتاب ئاد التوداااقناددلابعدتاللل د ل

اا

ساالالتاهللاا عراادتالتعلادا التودااقولدااعدعا اليد لا لساد اااادلا عدراادتااد تاعدعا ابدتا بادنا
ا ا اقلانةا االتسقاالتةلعن.
.3

قلاداالتةاساد التاةلاد ا داااةل ظد اسلعديابوعباد التينادلالتاسادرالتدصالثدلناسلعدياادتا د راا

ينالااوننعااتاينالا لةا اسلعيا/اانننالتاثل ا اسق ا دلال لزلاابانلال ىالتصانبيا دلالتاسقداا
للثنهابلبا اينناواو التصالت لانا اسلتعالنةاسلاةاعع اسلتن ناسلت اناساسلاةوصالتصالت اسل ا ا
اتا

راانننالتن ن.

.4

اااتالل نولحاقلصا لاعلاا:اسلعياسااعلتاسعسانابةادمالتقدنبالت ثنل دااادتالتاادلتاسةودصاا

لاعد ادهاقددلنا اسدتدكاتوعدداانانةد ااسعددننلاا لاعاد التددصا ددلالتاةددسنالتعدالةااسلتثقددل االتااددما ا
ع اقتاا انالاالتونبا ا اااةل ظلااسلعياسلتقل عا اسااعلتاسدهاقلنا.
.5

عنسنةاللنوقلءابلتب صالتوةوا اتادمالتا يق ااتا

رالقلا ااةيلاالعونلة اسل للءااو ز لاا

سغلبلااا لقا اسلقلا ا لئدنةاا واد اباددلالتان دلالتعدالةاا سلتو عدالااداالت ادلاالت ا اد اادلتسقلا
لتلاعاا ا ع اقتاللعوعل ابيلب القعلماللثلناسلت نلعلاالتلنقا اتلعارااانل اتاعالةااتاتص سلجا
لتزلئنةا.
.6

لتساسرابادلالت ايااتالتعالة ال تصالتعالة التثقل ا ا اساع ل لالتاانل دلال دسلجالتزلئدناتال لءا

سانل اتاعالةااتاا وااتااوستستالنحااعلااتاسلبعل التع ق ابداتااسقدااا ا د اسلعدياللثناد ابادلا
ااثلهااتانازاتلعلي التوااقولاالتولبعاالتاعلنتاتالاععا ابتا بادنا اساادلالتالتع قد ابداتالتعدلي ا
لتثللا اسلتاعلنع الت لاة التاب ئاد اتدماو اداالتدصالتسقداالتةلعدنا اسدتدكاادتا د اعداست التوسلادرا
باتانازالتعلي التقل نةاااسلعياىاسنازالتاعلنع الت لادة اااعدعا ابدتا بادناىا اس ددلالتوعادلاباددما
لتاعلااتاعازا ااتاةلت التسقاالتثقل ااسلتاعن ااق التعدلئ اب سقادها:اللثدلنهاسلتد ا اا اسبلت وا د ا
اوأاراق لا ايانلقاااتال اليالتعالة اس ساالاليلق لاقلاها:التعالة االتثقل ا ا.
.1

اااتالل ي نابادمالتنانةا اادلاتدساوعدل ناالت ادس اسادسلالتدصالظادلنالتبعد الل عدل ااتعدعا ا

بتا باناسدتكابل والئهاغانالتعنباا اساةلست الل ونلرابادلاللثنااتاليلنمالت ا االتصاليلنمالتنةبا ا
س سالت ال الل عل االتدهااو يصالتة س ا.
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لتا ةلا :ا
 .1لت نلئي ا

ا
ناي انقماا1ىاااةل ظ اسلعيالتيباعا اسلت سلنالت ثنل ااتال ا

ا
ناي انقماا2ىاايننالت قرا اااةل ظ اسلعي ا
 .2لللالر

ا
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لارانقماا1ىا عبالتسة لاالل لنا ا اااةل ظ اسلعي ا
 .3لتاسن

ا
اسنةانقماا1ىا سنالتلسا

ا

اسنةانقماا2ىالثلناسلعي ا

ا
اسنةاا2ىاانق اععا ابتا بانا ااانازاا ا التةا ا
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الهوامش
 1ا لان اسلتا التنالبا اس اللان ااعان التزلالا ا التاقسالا التعالةا التاولة ا ا ااةل ظ اسلعي اسعبر او ااوال االا التونبا ا لاع اسلعي ابة ا
غاناا لسن ا ا

ا13ا .ا

2ا ل التعالة اللوةل التعنبااتلعالة التع ا 36ا 1213ا
3ا عام التظل ناسعنلبالتال

ا.41

اابل ئ التعالة ا ي 1ا لنل تاعنة قالت للن ت  2001ا

ا.26

4ا يلتبالةا الت لبا الاال الا العوثالن التعالة التاةنلسا ا االتعنلن انعلت اال عوان اغاناا لسنة االا التونبا ا لاع الل بلن ا
5ا عام التظل ناسعنلبالتال

اابل ئ التعالة اا ا

ا.11

ا. 26

 6ا قب التايلب ااةاس الت سلم ا نلع ا ا اللعوثالن ا لتعالةا اس بعل م اللقوال ا انعلت اال عوان اغان اا لسنة اقعم التعالة اسلتن ق االا ا
لل لنةاسللقوال ا لاع ابث ل ا 1226ا

ا. 13

1ا ناي انقم ااا1ى ا
7ااا سزلنةالتو ياي الت الزالتانازهاتإلةالء اسوا ستس الالتاعلسالا ا ولئج التوع ل التعلماتلعالتا.ا
2ا لتاائ التعلا اتلاعلة ا لني التعنلنالد لنا ا. 1227اا ا
 10ا لاع ابث ل -ااعا ا التو ياي التةعنه اسلدقلااا ا لتااوب اللعوللنه التو يايا ا االنسع التاع التعالةااسللثلنهاسلتونلثاا االتعنلنا ا
ا.32ا ا

لتانةل اللستصاا ا 2002ا

 11اا النسعالتاع التعالةااسللثلنهاسلتونلثاا االتعنلن ا

ا. 33اا ا

12ا سناونلثا ااعوثل ادغنلت او لنا اا ولن اسل نىااونسا ا .ا
13ا اا النسعالتاع التعالةااسللثلنهاسلتونلثاا االتعنلن ا
14ا لتاا ن ا نعها ا

ا .40ا

ا .41ا

15ا لونقلم ا دماوق انا اةعباالنسع التاع التعالةاا سلآلثلنه ا سلتونلثاا االتعنلن ا

ا .50ا

16اةسرالثلنااةل ظ اسلعياا ظن:ا لاناسلتا التنالبااسل نست التا ت التق اا اسلتاسلقا اللثنا ا اااةل ظ اسلعي ا لنالتال ن التعنلن ا .2013ا

11االنسعالتاع التعالةاا سلآلثلنه ا سلتونلثاا االتعنلن ا

 .52ا

المصادر:
ا

سلئن التعالة اسلآلثلنا -ااةل ظ اسلعي.
يلتبالةا الت لبا الاال الاالعوثالنالتعالة التاةنلسا ا االتعنلن ا نعلت اال عواناغاناا لسنة االا التونبا ا لاع الل بلن ا

.1

ا .11ا

 .2ااا قب التايلب ااةاس الت سلم ا نلع ا ا اللعوثالن التعالةا اس بعل م اللقوال ا انعلت اال عواناغاناا لسنة اقعمالتعالة اسلتن ق االا ا
لل لنةاسللقوال ا لاع ابث ل ا 1226ا

ا.13

 .3لتاع التاا ل ااتننالاا لت نلع اللعوللنه اواسز ا –لبا2010
 .4ا لان اسلتا التنالبا اس اللان ااعان التزلالا ا التاقسالا التعالةا التاولة ا اااةل ظ اسلعياسعبراو ااوالاا ااالا التونبا ا لاع اسلعي ا
بة اغاناا لسن ا ا

ا13ا.
ا االتا تالتق اا اسلت اسلقاااللثنا ا اااةل ظ اسلعيا ا لنالتال نا التعنلنا ا.2013

 .5ااا
 .6اا عامالتظل ناسعنلبالتال
.7

اابل ئ التعالة ا ي 1ا لن التاعنة قالت للن ت  2001ا

ائ التعالة ا االتعنلنا
.8

ائ التعلا اتلاعلة -ا نا ي ااةل ظ اسلعي اتعلم01ا02ا

 .9لتاائ التعلا اتلاعلة ا نا ي التعنلنالد لنا ا.1227
 .11سزلنةالتو ياي الت الزالتانازه اتإلةالء اوق انلا التعالتا .2001ا
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ا .26ا

