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 العراق-حلومة إقليم كوردستان         عيَزاق                                                                                                              -حلومةتي هةريَمي كوردستان   
 رئاسة جملس الوزراء                                                                                                                                 سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةسيزان   

 العلمي وزارة التعليم العالي والبحث                                                                                                       وةسارةتي خويَندني باآل و تويَذينةوةي سانسيت
     رئاسة جامعة سوران                                              سؤران                                                                                                سةرؤكايةتي سانلؤي 

 اآلدابفاكليت                                                 فاكةليَت ئاداب                                                                                                                   
 دارِشيت ثالني خويَندن/كؤرس بووك

 4102-4102 خويَندني سالَي بؤ

 صاُياسي ًاًؤطتا:
 كاسصاْ بايضعبذ سطويُــــــاوي ًاًؤطتا:

 Environmental Engineering and Technology:ثظجؤسي وسدي ًاًؤطتا

 07504671138ر.ًوبايى:
 karzansurchy@yahoo.comئيٌَيى:

 ًاًؤطتا:ًؤس ياْ وارووي 
 

 صاُياسي بةش و بابةت:

 Department of Geography:ةشُــــــاوي ب
 كوسدطتاْ وعًيشاق جوطشافياي  :ُاوي بابةت

   طَي ية َ:قؤُاغ
 6:رًاسةي يةكة

 ًؤس و وارووي طةسؤن بةش:
 

 صاُياسي بةسثشغ و جَيطشي دَهِيايي جؤسي بةش:

 كاسصاْ بايضعبذ سطويجَيطش:ُــــــاوي  سصكاس ُــــــاوي بةسثشغ:
 07504671138ر.ًوبايى: 07504641378ر.ًوبايى:
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  :بؤ شريَتوثيَويصتة كورتةيةن بهو                                   

 زانصتى وة  بة طشيت كوردشتاى وعيَراقبة جوطرافياي  بوىئاشهائةم كؤرشة ريَطايةكة بؤ  : ثيَشةكى ثيَهاشةي بابةت:
بةناشاندني جوطرافياي  ، هةشةرةتادا يةول دةدة يو شيَوة باشرتيو بة هة بوارة كانى  دةكات هيَلؤَهيهةوة وة رافياطجو

بةتى جيا جيا هة جة نديو بابابةتةكانى ئةم كورشة  .، كوردشتانى عيَراق ريَنى و شهورى ية لةيَثكوردشتاى وعيَراق وة 
بؤ تيشم و يةول دةدريَت ، رئاوويةوا شة هة ية ية رياى ةطكاري ى يؤكارانة و ئة جةخت دةخريَتة شةر يةروةيات  ريَخوَدةط

 رتيوطرنطشازى، بيشة، يةروةيا  خان بونى ردرووشت شة هة ية ية ةرىطكاري وا كة ى كارانة يؤ و ئة رتيوطريهطخصتهةشةر 
 .:رافيياىطجو شويَهى شبوونى دابة و كوردشتاى كاني شازيية يشةث

 
 طريهطي بابةت:

 كوردشتانى ريَنى ية دانيشتوانى رافياىوة هيَلوَهيهة وة هة جوط قكوردشتاى وعيَرا جوطرافياي بة قوتابياى ئاشهاكردني
 . رافياتانة ى كة بة يوة ندي دارى بة جوطئة و بابة يةموو عيَراق كوردشتانى ريَنى ية جيؤهؤجى ى لًاتةعيَراق،وة ثيَ

  ئاماجني بابةت:

 رافيا ية رميى كوردشتاى و عرياق.جوط ئاشهاكردنى قوتابياى و خويهدكاراى بة  زانصتى.1

 نى قوتابياى و خويهلاراى بةشويو وشهوري ية رميى كوردشتانى عرياق بة بيى جة نديو شة رجاوة ى زانصتىئاشهاكرد.2
 . وميسوويي

 .رافياى دانيشتوانى ية رميى كوردشتانى عرياق بة جة نديو داتاى كوى و نوئجوطشارةزابووى بة .3

 شهورى ية ريَنى كو ردشتاى.هة شة ر  يةبيت تةواوياى شارةزايي ئةوةى بؤ دةدات قوتابياى يارمةتى كؤرشة .ئةم4

                           
 
 

 

  karzansurchy@yahoo.comئيٌَيى: ئيٌَيى:
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        بابةتةكةخؼتةي دابةػلشدُي                                    

 دة س باسة ى بابة ت و ية كرتُاطي ةفتةي يةكةَٓ
 كوسدطتاُى عَيشاق سَيٌى ٓةة و طِوسى طَيث ةفتةي دووةَٓ
 عَيشاق كوسدطتاُى سَيٌى ٓةسوبة سى  ةفتةي طَييةَٓ
 عَيشاق كوسدطتاُى سَيٌى تؤبؤطشافياى ٓة ةفتةي ضواسةَٓ
  عَيشاق كوسدطتاُى سَيٌى ثَيطٔاتة ى جيؤهؤجى ٓة ةفتةي ثَيِجةَٓ
  عَيشاق كوسدطتاُى سَيٌى ٓة داُيؼتواُى جوطشافياى ةفتةي ػةػةَٓ
 داُيؼتواْ  بووُى ش سدابة طة ُة كة كاسدة ى َٓوكاساُة ئةو ةفتةي حةفتةَٓ
 عَيشاق كوسدطتاُى سَيٌى ئاووٓة واى ٓة ةفتةي ٓةػتةَٓ

 ئة و ٓؤكاساُة ى كاسيطة سياْ ٓة ية هة طة سئاووٓةوا ٓةفتةي ُؤيةَ
 شاقٌة كاُى ئاوو ٓة واى عَيٓة سَي ٓةفتةي دةيةَ
 لشدُة وة ى وة سصى ية كة َتاقيئاًادة كشدةْ بَوذاجووُة وة و خَوَيث ٓةفتةي ياصدَ

  ٓةفتةي دواصدةَ

 تاقيلشدُة وة ي وة سصي ية كة َ
 بؼووى طة سى طاي  طَيضدةَٓةفتةي 

 خان،جؤسة كاُى خان ٓةفتةي ضواسدةَ
ةسى ٓة ية هة طة سدسووطت ٓؤ كاساُة ى كة وا كاسيطرتيّ ئة و طشيِط ٓةفتةي ثاصدةَ

 بوُى خان 
 شفتى خانطريوط ٓةفتةي ػاصدةَ

 سووةكى طشوػتى هة ٓة سَيٌى كوسدطتاُى عَيشاق ٓةفتةي حةظذةَ
 :داسطتاْ تى طياطة ٓةفتةي ٓةردةَ
 كاسكَيشية كة ية بةبَيى كاْ طشوػتية داسطتاُة شافىجوط ػبووُى دابة ٓةفتةي ُؤصدةَ
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 كاْ
 عَيشاق كوسدطتاُى دة ساًة تى ئاو هة ٓة سَيٌى ٓةفتةي بيظتةَ

شافيايياُة كة كاسدة كة ُة طة س بًيلٔاتِى ئاوى ئة و ٓؤكاسة جو ط ٓةفتةي بيظت ويةن
 صَيشصةوى

 تة واوكاسى   ودووٓةفتةي بيظت 
 كوسدطتاُى سَيٌى ٓةطشُطرتيّ سووباسة كاُى  ٓةفتةي بيظت وطَى

 بة طت و بة ُذاوة كاْ  ٓةفتةي بيظت وضواس
 عَيشاق كوسدطتاُى سَيٌى ٓةكؼتوكاي هة   ٓةفتةي بيظت وثَيِج
وسدطتاْ و دابة ػبووُى كطاصيية كاُي  بيؼة ّرتيبيؼة طاصى،طشُط ٓةفتةي بيظت وػةش

 شافيياْ:ػوَيِى جوط
 دة سَٓيِاْ كاُي طاصيية يؼةث ٓةفتةي بيظت وحةوت
 كوسدطتاْ و دابة ػبووُى ػوي كاُي طاصيية ثيؼة طشُطرتيّ ٓةفتةي بيظت وٓةػت

  ٓةفتةي بيظت وُؤ

 َ دووة سصى وة ى وة تاقيلشدُة بؤ كشدْ ئاًادة خؤ و وة جووُة َيذاث
 دووةَ سصى وة ى وة تاقيلشدُة ٓةفتةي طييةَ

 
 

 طةسضاوةكاْ :                                          
 .......ٓاوسي ياطني حمة ممة دئة ًني.هيلوهيِة وة ية ن هة ٓة سميى كو سدطتا .1
 جغشافية اهعشاق .... د . صالح جالي اجلِابى . جاًع ًوصى . .2
 كوسدْ ِٓذس خالف .. جاطٍ حمٌذ خالف . –أطع اهطبيعية اجلغشافية اهعشاق   .3
 جاًع ًوصى . –د . اصٓش حمٌذ طويٌاْ  –اهعشاق دساطة اقويٌية  .4
 د . عبذاهلل غفوس .  -جوطشافياى كوسدطتاْ   .5
 طةُتةسى بشايةتى . –جوطشافياى ٓةسَيٌى كوسدطتاْ ... كؤًةهَيم ًاًؤطتاى صاُلؤ   .6
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 ًِاخ اهعشاق .... د . ابشآيٍ ػشيف ابشآيٍ .  .7

 جوكشافياى باػووسى كوسدطتا ........ د.عة بذوال غة فوس..8
 :ثشطياسةكاْ

 باطى ئة و قؤُاغة جيؤهؤجياُة بلة كة ٓة سَيٌى كوسدطتاْ بَيذا تَيبة سيووة؟1
جني بياْ  دطتاْكوس سَيٌى ٓة و ٓؤكاساُة ى كة كاسيلة سياْ ٓة ية هة طة س ئاووٓة واى .ئة2

 صًرية.
 كاسيلة سى بَيلٔاتة جيوؤجى جية هة طة س طاًاُى كاُضا؟.3
 ؟جني كوسدطتاْ سَيٌى ٓة .كشُلرتيّ خة طوة تة كاُى بيؼة طاصى هة4

 تَيبيين : 
 وةآلَ بؤ تاقيلشدُةوةكاُي وةسصي وكؤتاي طاَي دابِشَيت . منووُةي ثشطياس و -
 .بلشَيت (quiz) تاقيلشدُةوةي هةُاكاو -
-Ali-A( بؤ كوسدي و بةفؤُيت )Unikurd) بة فؤُيت نكؤسغ بووثَيويظتة  -

Traditionalبؤ عةسةبي و بةفؤُيت ) (Times New Roman) بِوطشَيت بؤئيِطويضى. 
 ( كاتزًَيشَيم ًاًؤطتا ثَيذاضووُةوةي بابةتةكاْ بلات.12ثَيويظتة بؤ ٓةس) -

 
 ٓةيبَيت ٓةس تَيبيِيةكي تش كة ًاًؤطتا . 

 

 
 
 
 
 


