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   حكومةتي هةريَمي كوردستان-عيَراق                                                                                                                       حكومة إقليم كوردستان-العراق
   سةرؤكايةتي ئةنجومةني وةزيران                                                                                                                                 رئاسة مجلس الوزراء
وةزارةتي خويَندني بالآ و تويَذينةوةي زانستي                                                                                                       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
سةرؤكايةتي زانكؤي سؤران                                                                                                                                              رئاسة جامعة سوران    
    فاكةلَتي ئاداب                                                                                                                                                               فاكلتي الآداب
دارِشتي ثلاني خويَندن/كؤرس بووك
بؤ سالَي خويَندني 2014-2015
زانياري مامؤستا:
نــــــاوي مامؤستا:كارزان بايزعبد رسول
ثسثؤري وردي مامؤستا:Environmental Engineering and Technology
ذ.موبايل:07504671138
ئيميَل:karzansurchy@yahoo.com
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش:Department of Geography

ناوي بابةت: جوطرافياي  كوردستان وعيًراق

قؤناغ:سيَ ية م  

ذمارةي يةكة:6

مؤر و واذووي سةرؤك بةش:


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس: رزكار
نــــــاوي جيَطر:كارزان بايزعبد رسول

ذ.موبايل:07504641378
ذ.موبايل:07504671138

ئيميَل:
ئيميَل:karzansurchy@yahoo.com



                            

                                   ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ: 
ثيَناسةي بابةت: ثيَشةكى : ئةم كؤرسة ريَطايةكة بؤ ئاشنابون بة جوطرافياي كوردستان وعيَراق بة طشتي وة  زانستى جوطرافيا وة ليَكؤلَينةوة دةكات لة بوارة كانى  بة باشترين شيَوة ، لةسةرةتادا هةول دةدة ين بةناساندني جوطرافياي كوردستان وعيَراق وة ثيَكة و سنورى هة ريَمى كوردستانى عيَراق، . بابةتةكانى ئةم كورسة جة ندين بابةتى جيا جيا لة خوَدةطريَت  هةروةها جةخت دةخريَتة سةر ئة و هؤكارانة ى كاريطة ريان هة ية لة سة رئاووهةوا، و هةول دةدريَت بؤ تيشك خستنةسةر طرينطترين ئة و هؤ كارانة ى كة وا كاريطةرى هة ية لة سة ردرووست بونى خاك ، هةروةها بيشة سازى،طرنطترين ثيشة سازيية كاني كوردستان و دابة شبوونى شويَنى جوطرافييان:.

طرينطي بابةت:
ئاشناكردني قوتابيان بة جوطرافياي كوردستان وعيَراق وة ليَكوَلينة وة لة جوطرافياى دانيشتوانى هة ريَمى كوردستانى عيَراق،وة ثيَكهاتة ى جيؤلؤجى هة ريَمى كوردستانى عيَراق هةمووئة و بابة تانة ى كة بة يوة ندي دارن بة جوطرافيا .
ئامانجي بابةت: 
1.ئاشناكردنى قوتابيان و خويندكاران بة  زانستى جوطرافيا هة ريمى كوردستان و عيراق.
2.ئاشناكردنى قوتابيان و خوينكاران بةشوين وسنوري هة ريمى كوردستانى عيراق بة بيى جة ندين سة رجاوة ى زانستى وميزوويي .
3.شارةزابوون بة جوطرافياى دانيشتوانى هة ريمى كوردستانى عيراق بة جة ندين داتاى كون و نوئ.
4.ئةم كؤرسة يارمةتى قوتابيان دةدات بؤ ئةوةى شارةزايي تةواويان هةبيت لة سة ر سنورى هة ريَمى كو ردستان.
                          




                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
دة ر بارة ى بابة ت و ية كترناسي
هةفتةي دووةم
ثيَطة و سنورى هة ريَمى كوردستانى عيَراق
هةفتةي سيَيةم
روبة رى هة ريَمى كوردستانى عيَراق
هةفتةي ضوارةم
تؤبؤطرافياى هة ريَمى كوردستانى عيَراق
هةفتةي ثيَنجةم
ثيَطهاتة ى جيؤلؤجى هة ريَمى كوردستانى عيَراق 
هةفتةي شةشةم
جوطرافياى دانيشتوانى هة ريَمى كوردستانى عيَراق 
هةفتةي حةفتةم
ئةو هوَكارانة ى كاردة كة نة سة ردابة ش بوونى دانيشتوان 
هةفتةي هةشتةم
ئاووهة واى هة ريَمى كوردستانى عيَراق
هةفتةي نؤيةم
ئة و هؤكارانة ى كاريطة ريان هة ية لة سة رئاووهةوا
هةفتةي دةيةم
هة ريَمة كانى ئاوو هة واى عيَراق
هةفتةي يازدم
ثيَداجوونة وة و خوَئامادة كردةن بوَتاقيكردنة وة ى وة رزى ية كة م
هةفتةي دوازدةم

تاقيكردنة وة ي وة رزي ية كة م
هةفتةي سيَزدةم
 بشووى سة رى سال
هةفتةي ضواردةم
خاك،جؤرة كانى خاك
هةفتةي ثازدةم
طرينطترين ئة و هؤ كارانة ى كة وا كاريطةرى هة ية لة سة ردرووست بونى خاك 
هةفتةي شازدةم
طيروطرفتى خاك
هةفتةي حةظدةم
رووةكى سروشتى لة هة ريَمى كوردستانى عيَراق
هةفتةي هةذدةم
سياسة تى دارستان:
هةفتةي نؤزدةم
دابة شبوونى جوطرافى دارستانة سروشتية كان بةبيَى ية كة كاركيَرية كان
هةفتةي بيستةم
دة رامة تى ئاو لة هة ريَمى كوردستانى عيَراق
هةفتةي بيست ويةك
ئة و هؤكارة جو طرافياييانة كة كاردة كة نة سة ر بيًكهاتنى ئاوى زيَرزةوى
هةفتةي بيست ودوو
 تة واوكارى 
هةفتةي بيست وسىَ
طرنطترين رووبارة كانى هة ريَمى كوردستانى
هةفتةي بيست وضوار
بة ست و بة نداوة كان 
هةفتةي بيست وثيَنج
كشتوكال لة  هة ريَمى كوردستانى عيَراق
هةفتةي بيست وشةش
بيشة سازى،طرنطترين بيشة سازيية كاني كوردستان و دابة شبوونى شويَنى جوطرافييان:
هةفتةي بيست وحةوت
ثيشة سازيية كاني دة رهيَنان
هةفتةي بيست وهةشت
طرنطترين ثيشة سازيية كاني كوردستان و دابة شبوونى شوي
هةفتةي بيست ونؤ

ثيَدا جوونة وة و خؤ ئامادة كردن بؤ تاقيكردنة وة ى وة رزى دووة م
هةفتةي سييةم
تاقيكردنة وة ى وة رزى دووةم


                                          سةرضاوةكان :
1.ليكولينة وة ية ك لة هة ريمى كو ردستا .......هاوري ياسين محة ممة دئة مين.
	جغرافية العراق .... د . صلاح جلال الجنابى . جامع موصل .
	 أسس الطبيعية الجغرافية العراق – كوردن هندر خلاف .. جاسم محمد خلاف .
	العراق دراسة اقليمية – د . ازهر محمد سليمان – جامع موصل .
	 جوطرافياى كوردستان -  د . عبدالله غفور .
	 جوطرافياى هةريَمى كوردستان ... كؤمةليَك مامؤستاى زانكؤ – سةنتةرى برايةتى .
	 مناخ العراق .... د . ابراهيم شريف ابراهيم .

8.جوكرافياى باشوورى كوردستا ........ د.عة بدولا غة فور.
ثرسيارةكان:
1باسى ئة و قؤناغة جيؤلؤجيانة بكة كة هة ريَمى كوردستان بيَدا تيَبة ريووة؟
2.ئة و هؤكارانة ى كة كاريكة ريان هة ية لة سة ر ئاووهة واى هة ريَمى كوردستان جين بيان زميرة.
3.كاريكة رى بيَكهاتة جيلؤجى جية لة سة ر سامانى كانزا؟
4.كرنكترين خة سلة تة كانى بيشة سازى لة هة ريَمى كوردستان جين؟
تيَبيني : 
- نموونةي ثرسيار و وةلآم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ دابنريَت .
- تاقيكردنةوةي لةناكاو (quiz)بكريَت .
- ثيَويستة كؤرس بووك بة فؤنتي (Unikurd) بؤ كوردي و بةفؤنتي (Ali-A-Traditional) بؤ عةرةبي و بةفؤنتي (Times New Roman) بؤئينطليزى بنوسريَت.
- ثيَويستة بؤ هةر(12) كاتذميَريَك مامؤستا ثيَداضوونةوةي بابةتةكان بكات.

	هةر تيَبينيةكي تر كة مامؤستا هةيبيَت .








