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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: عمر حسن حسين رواندزي
ثسثؤري وردي مامؤستا : جوطرافياي خزمةتطوزاريةكان و سيستةمي زانيارية جوطرافيةكان
ذ.موبايل: 07504600236
ئيميَل: omar.hussein@soran.edu.iq
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش: جوطرافيا

ناوي بابةت: كارتوطرافيا

قؤناغ: دووةم

ذمارةي يةكة: 3 يةكة

مؤر و واذووي سةرؤك بةش:


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس: رزطار  محمد عثمان 
نــــــاوي جيَطر:كارزان بايز عبد

ذ.موبايل:
ذ.موبايل:

ئيميَل:
ئيميَل:



                            
ثيَناسةي بابةت:
  سةرةتايةكة بؤ ئاشنابوون بة زانستى كارتؤطرافيا، كة ئةم زانستة لةم سةردةمةدا وةك زانستيَكى سةربةخؤ مامةلةى لةطةلدا دةكرىَ جياواز لة زانستي جوطرافيا ، هةرضةندة لة رابردوودا وةكو لقيكى جوطرافيا هةذماردةكرا. زانستى نةخشة (كارتؤطرافيا) ثةيوةندييةكى ثتةوى هةية لةطةل سةرجةم زانستةكان و نةخشة لة رؤذطاري ئيمرؤماندا بؤتة ثيَداويستيةكي طرينطي ذيان و لة سةرجةم بوارةكاندا بةكار دةهيَنريت.
طرينطي بابةت:
لة ثيَناوى ئةوةى قوتابيانى بةشى جوطرافيا بة فةلسةفةو ديديَكى جوطرافيانةوة ديراسة زانستي نةخشة بكةن بؤ ئةوةى بةم ئاراستةيةوة خزمةت بة كؤمةطاو مرؤظايةتى بطةيةنن.
ئامانجي بابةت:
لة سةرةتادا دةستدةكرىَ بة باسكردن لة ناساندنى ئةم زانستة بؤ قوتابيان و ضةند ثيَناسةيةك دةخريَتة روو ، هةروةها باس لة بةرةوثيَش ضووني ئةو زانستة دةكريَ. و قوتابيان رادةهيَنريَن لةسةر خويندنةوة و تيَطةيشتن لة نةخشةكان و هةروةها بةرةو بة تواناي قوتابيان دةدريَت لةلايةنةكاني نةخشةسازيدا و ئةنجامداني ثيَوانةكان لةسةر ةخشة وةك دووري و رووبةر و ليَذي  و ئاراستةكردني نةخشة ،  و ضؤنيةتي خويندنةوة و بةكارهيَناني هيَماكان ، و هةول دةدريَت ئةو زانستة بة بةرةوثيَشة زانستي و تةكنيكيةكاني رؤذطاري ئيمرؤمان ببةستريَتةوة .	
                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
ثيَشةكي 
هةفتةي دووةم
ثيَناسةي كارتؤطرافيا و زانستي نةخشة
هةفتةي سيَيةم
تايبةتمةندي و ئامانجي زانستي نةخشة
هةفتةي ضوارةم
بةرةوثيَش ضووني زانستي نةخشة
هةفتةي ثيَنجةم
رؤلي شارستانيةتةكان لة بةرةوثيَش بردني زانستي نةخشة
هةفتةي شةشةم
قوتابخانةكاني زانستي نةخشة
هةفتةي حةفتةم
نةخشةي نموونةيي و مةرجةكاني
هةفتةي هةشتةم
تووخمة سةرةكييةكاني نةخشة
هةفتةي نؤيةم
ثيَوةري نةخشة
هةفتةي دةيةم
جؤرةكاني ثيَوةري نةخشة
هةفتةي يازدم
سوودةكاني ثيَوةري نةخشة و طؤرينيان
هةفتةي دوازدةم
ثيَوانة كردني دريَذي لةسةر نةخشة
هةفتةي سيَزدةم
ريَطاكاني ثيَوانةكردني دووري لةسةر نةخشة
هةفتةي ضواردةم
تاقيكردنةوة
هةفتةي ثازدةم
ثيَوانة كردني رووبةر لةسةر نةخشة
هةفتةي شازدةم
ريَطاكاني ثيَوانةكردني رووبةر لةسةر نةخشة
هةفتةي حةظدةم
ثيَوانة كردني ليَذي لةسةر نةخشة
هةفتةي هةذدةم
سيستةمي احداسياتي جوطرافي
هةفتةي نؤزدةم
سيستةمي احداسياتي جيَكةوتةكان
هةفتةي بيستةم
جؤرةكاني نةخشة
هةفتةي بيست ويةك
ريَطاكاني نواندني دياردة جوطرافييةكان  لةسةر نةخشةكان 
هةفتةي بيست ودوو
دةست نيشان كردني ئاراستةكان لةسةر نةخشة و شوينةكان 
هةفتةي بيست وسىَ
ئاراستةكردني نةخشة
هةفتةي بيست وضوار
نةخشةي دابةش بوون و شيَوة طرافييةكان
هةفتةي بيست وثيَنج
ثيَداويستيةكاني كيَشاني نةخشة
هةفتةي بيست وشةش
نةخشةي تؤثؤطرافي
هةفتةي بيست وحةوت
نةخشةي تؤثؤطرافي
هةفتةي بيست وهةشت
نةخشةي بابةتي
هةفتةي بيست ونؤ
نةخشةي بابةتي
هةفتةي سييةم
تاقيكردنةوة
                                          سةرضاوةكان :
	احمد نجم الدين فليجة ، الجغرافية العملية و الخرائط ، مؤسسة شباب الجامعة ،اسكندرية ، دون سنة طبع .
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