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    فاكةلَتي ئاداب                                                                                                                                                               فاكلتي الآداب
                                                                                           دارِشتي ثلاني خويَندن/كؤرس بووك
                                                                                              بؤ سالَي خويَندني 2014-2015                       

زانياري مامؤستا:

نــــــاوي مامؤستا: كامران ولي محمود
ثسثؤري وردي مامؤستا: جوطرافياى شار
ذ.موبايل: 07504613150
ئيميَل: kamaran_wali@hotmail.com
مؤر يان واذووي مامؤستا: 

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش: جوطرافيا

ناوي بابةت: ثلان دانانى هةريَميى

قؤناغ: ضوارةم

ذمارةي يةكة: 3

مؤر و واذووي سةرؤك بةش:


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس: زرطار محمد عوسمان
نــــــاوي جيَطر: كارزان بايزعبد

ذ.موبايل: 07504641378
ذ.موبايل:

ئيميَل: rizgar.usman@soran.edu.iq
ئيميَل:




                                   ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ:    
        
ثيَناسةي بابةت: 
ئةو بابةتة باسى (ثلان دانانى هةريَميى)ء رةهةندة جوطرافيةكانى دةدات، لة روانطةى ضةمكء طةشةسةندنء ريَبازةكانى ئةو بوارة، هةروةها باس لة جؤرةكانء تةرزةكانء ئامانجةكانى ثلان دانان دةكات، جطة لة بيردؤزةكانى ثلان دانان بةهةموو بةشةكانيةوةء ثةيوةندى زانستى جوطرافيا بة ثلان دانانى هةريَميى، كة تيايدا ضةمكء ضؤنيةتى دياريكردنء فرمانةكانى هةريَم روون دةكريَتةوة، ثاشان طرنطى دةدريَت بةو فاكتةرانةى كار دةكةنة سةر ثلان دانانء ئةو ئامرازانةى لةكاتى ئةنجامدانى ليَكؤليَنةوةى ثلان دانانى هةريَميى ثشتيان ثآ دةبةستريَتء، ئةو قؤناغانةى كة ثلان دانان ثيَيدا تيَثةرِدةبيَتء، بارودؤخي ثلان دانان لة جيهانى طةشةسةندووء دواكةوتوو، بة هةريَمى كوردستانيشةوة.

طرينطي بابةت:
قوتابي بة خويَندنى بابةتى (ثلان دانانى هةريَميى) فيَرى ضؤنيةتى ريَكخستنى كاتء كارةكان دةبيَت لةكاتى راثةرِاندنى فرمانةكانى لة هةر ثيَطةيةكى دةولَةتدا بيَت، بة جؤريَك بة زؤرترين قازانجء دةستكةوت، بة كةمترين زيانء كاتء تيَضوون.

ئامانجي بابةت:
	ناساندنى ثلان دانانى هةريَميى لة سونطةى ضةمكء تةرزء بيردؤزةكان.
	ناساندنى ثةيوةندى نيَوان زانستى جوطرافياء ثلان دانانى هةريَميىء خودى هةريَم.
	روونكردنةوةى ئةو فاكتةرانةى كار دةكةنة سةر ثلان دانانى هةريَميىء ئامرازةكانى.
	باس كردنى ئةو قؤناغة طشتىء كةرتيانةى كة ثلان دانانى هةريَميى ثيَيدا تيَثةرِدةبيَت، لةسةرتاوة تاكو كؤتايى.
	خستنةرِِوو ء بةراورد كردنى بارودؤخى ثلان دانانى هةريَميى لة نيَوان ولآتانى ثيَشكةوتوو ء دواكةوتوو.











                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
	ثلان دانانى هةريَميى، ضةمكء طرنطيء تةرزةكانى
	ثةيوةندى جوطرافيا بة ثلان دانانى هةريَميى

هةفتةي دووةم
	ثلان دانانى هةريَميى، ضةمكء طرنطيء تةرزةكانى
	ثةيوةندى جوطرافيا بة ثلان دانانى هةريَميى

هةفتةي سيَيةم
بنةما جوطرافيةكانى ثلان دانانى هةريَمي:
	بنةماى سروشتى
	بنةماى مرؤيى

هةفتةي ضوارةم
بنةما جوطرافيةكانى ثلان دانانى هةريَمي:
	بنةماى سروشتى
	بنةماى مرؤيى

هةفتةي ثيَنجةم
بنةما جوطرافيةكانى ثلان دانانى هةريَمي:
	بنةماى سروشتى
	بنةماى مرؤيى

هةفتةي شةشةم
جؤرةكانى يلان دانان
هةفتةي حةفتةم
نموونةى ثلان دانانى هةريَميى لة جيهان
هةفتةي هةشتةم
ضؤنيةتى دانانى ثلانى هةريَميى
هةفتةي نؤيةم
ضؤنيةتى دانانى ثلانى هةريَميى
هةفتةي دةيةم
أ - ثلان دانانى دانيشتوان
هةفتةي يازدم
(1) كاتذميَر : ثيَداضوونةوة
(2) كاتذميَر : تاقيكردنةوةى يةكةم
هةفتةي دوازدةم
ب - ثلان دانانى ئاواكارى (التخطيط العمراني)
هةفتةي سيَزدةم
ج - ثلان دانانى ئابوورى: ( أ ) ثلان دانانى كشتوكالَيى
هةفتةي ضواردةم
                              ( ب ) ثلان دانانى ثيشةسازيى
هةفتةي ثازدةم
بيردؤزةكانى ثلان دانانى هةريَميى: 
	بيردؤزةكانى شويَطة ئابووريةكان: (بيردؤزى دةولَةتى طؤشةطير – فؤن تؤنن / 1826) 2كاتذميَر + (بيردؤزى شويَنطة ثيشةسازيةكان -  فيبةر / 1909) 1 كاتذميَر

هةفتةي شازدةم
	بيردؤزى شويَنطة مةركةزيةكان (كريستالةر) 1933

هةفتةي حةظدةم
	بيردؤزى شويَنطة مةركةزيةكان (كريستالةر) 1933

هةفتةي هةذدةم
	بيردؤزى شويَنطة مةركةزيةكان (كريستالةر) 1933

هةفتةي نؤزدةم
	بيردؤزى جةمسةرطرى طةشةسةندن (فرانسوا ثيرؤ) 1950

هةفتةي بيستةم
	بيردؤزى جةمسةرطرى طةشةسةندن (فرانسوا ثيرؤ) 1950

هةفتةي بيست ويةك
1 كاتذميَر : ثيَداضوونةوة
2 كاتذميَر : تاقيكردنةوةى دووةم
هةفتةي بيست ودوو
	بيردؤزى سةنتةرى طةشةسةندن (هيرشمان) 1958

هةفتةي بيست وسىَ
	بيردؤزى طةشةسةندنى بازنةيى كةلَةكةبوو (ميَردالأ) 1957

هةفتةي بيست وضوار
	بيردؤزى سةنتةرء دةروبةر (فريدمان) 1966

هةفتةي بيست وثيَنج
	بيردؤزى جةمسةرطرى شارستانيى ثيَضةوانة

هةفتةي بيست وشةش
	بيردؤزى لايةنطيري شارستانيى

هةفتةي بيست وحةوت
ثلان دانانى هةريَميى لة  كوردستان
هةفتةي بيست وهةشت
ثلان دانانى هةريَميى لة  كوردستان
هةفتةي بيست ونؤ
ثلان دانانى هةريَميى لة  كوردستان
هةفتةي سييةم
ثيَداضوونةوةى طشتى

سةرضاوةكان :
محمد خميس الزوكة، التخطيط الاقليمي وأبعاده الجغرافية، الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 1991
ممدوح عبدالله أبو رمان، نظريات وأساليب التخطيط الاقليمي، دار صفاء، عمان، 2005
عثمان محمد غنيم، مقدمة في التخطيط التنموي الاقليمي، دار صفاء، 2010




