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  شانيازي مامؤضتا:
 عنس حطو حطني زواندشي نــــــاوي مامؤضتا:

 : جوطسافياي خصمةتطوشازيةكاى و ضيطتةمي شانيازية جوطسافيةكاى ثطجؤزي وزدي مامؤضتا
 03200000570 ذ.موبايل:

 omar.hussein@soran.edu.iq ل:ئينيَ
 واذووي مامؤضتا: ياى مؤز
 

 شانيازي بةط و بابةت:

 جوطسافيا :ةطبنــــــاوي 
 كازتوطسافيا :ناوي بابةت

 دووةم :قؤناغ
 يةكة 7 :ذمازةي يةكة

 واذووي ضةزؤك بةط: و مؤز
 

 شانيازي بةزثسس و جيَطسي دَلهيايي جؤزي بةط:

 كازشاى بايص عبد:جيَطسنــــــاوي  زشطاز  حمند عجناى  :بةزثسسنــــــاوي 
 ذ.موبايل: ذ.موبايل:

 ل:ئينيَ ل:ئينيَ

 



 ثيَهاضةي بابةت:
 شانطتيَكى وةك ضةزدةمةدا لةم شانطتة ئةم كة كازتؤطسافيا، شانطتى بة ئاشهابووى بؤ ضةزةتايةكة  

 لقيكى وةكو زابسدوودا لة يةزضةندة ، جوطسافيا شانطيت لة جياواش دةكسىَ لةطةلدا مامةلةى ضةزبةخؤ
 ضةزجةم لةطةل يةية ثتةوى ثةيوةندييةكى( كازتؤطسافيا) نةخصة شانطتى. يةذمازدةكسا جوطسافيا

 بوازةكاندا ضةزجةم لة و ذياى طسيهطي ثيَداويطتيةكي بؤتة ئينسؤماندا زؤذطازي لة نةخصة و شانطتةكاى
 .دةييَهسيت بةكاز

 طسيهطي بابةت:
 نةخصـة  شانطـيت  ديساضـة  جوطسافيانـةوة  ديديَكى فةلطةفةو بة جوطسافيا بةشى قوتابيانى ئةوةى ثيَهاوى لة

 .بطةيةنو مسؤظايةتى كؤمةطاو بة خصمةت ئازاضتةيةوة بةم ئةوةى بؤ بكةى

 ئاماجني بابةت:
 زوو دةخسيَتة ثيَهاضةيةك ضةند و قوتابياى بؤ شانطتة ئةم ناضاندنى لة باضكسدى بة دةضتدةكسىَ ضةزةتادا لة
 و خويهدنـةوة  لةضـةز  زادةييَهـسيَو  قوتابيـاى  و. دةكـسيَ  شانطتة ئةو ضووني بةزةوثيَض لة باس يةزوةيا ،

 و نةخصةضـاشيدا  لةاليةنـةكاني  دةدزيَـت  قوتابيـاى  توانـاي  بـة  بةزةو يةزوةيا و نةخصةكاى لة تيَطةيصنت
 ضؤنيةتي و  ، نةخصة ئازاضتةكسدني و  ليَري و زووبةز و دووزي وةك ةخصة لةضةز ثيَوانةكاى ئةجنامداني
 تةكهيكيـةكاني  و شانطـيت  بةزةوثيَصـة  بة شانطتة ئةو دةدزيَت يةول و ، ييَناكاى بةكازييَهاني و خويهدنةوة
  . ببةضرتيَتةوة ئينسؤماى زؤذطازي

        بابةتةكةخصتةي دابةشكسدني                                    
 ثيَصةكي  يةفتةي يةكةم
 ثيَهاضةي كازتؤطسافيا و شانطيت نةخصة يةفتةي دووةم
 تايبةمتةندي و ئاماجني شانطيت نةخصة يةفتةي ضيَيةم

 بةزةوثيَض ضووني شانطيت نةخصة يةفتةي ضوازةم
 زؤلي شازضتانيةتةكاى لة بةزةوثيَض بسدني شانطيت نةخصة يةفتةي ثيَهجةم
 قوتاخبانةكاني شانطيت نةخصة يةفتةي شةشةم
 نةخصةي منوونةيي و مةزجةكاني يةفتةي حةفتةم
 توومخة ضةزةكييةكاني نةخصة يةفتةي يةشتةم



 ثيَوةزي نةخصة يةفتةي نؤيةم
 جؤزةكاني ثيَوةزي نةخصة يةفتةي دةيةم
 ضوودةكاني ثيَوةزي نةخصة و طؤزيهياى يةفتةي ياشدم

 ثيَوانة كسدني دزيَري لةضةز نةخصة يةفتةي دواشدةم
 زيَطاكاني ثيَوانةكسدني دووزي لةضةز نةخصة ضيَصدةميةفتةي 

 تاقيكسدنةوة يةفتةي ضوازدةم
 ثيَوانة كسدني زووبةز لةضةز نةخصة يةفتةي ثاشدةم

 زيَطاكاني ثيَوانةكسدني زووبةز لةضةز نةخصة يةفتةي شاشدةم
 ثيَوانة كسدني ليَري لةضةز نةخصة يةفتةي حةظدةم
 احداضياتي جوطسايفضيطتةمي  يةفتةي يةذدةم
 جيَكةوتةكاىضيطتةمي احداضياتي  يةفتةي نؤشدةم
 جؤزةكاني نةخصة يةفتةي بيطتةم

  زيَطاكاني نواندني ديازدة جوطسافييةكاى  لةضةز نةخصةكاى يةفتةي بيطت ويةك
 دةضت نيصاى كسدني ئازاضتةكاى لةضةز نةخصة و شويهةكاى  يةفتةي بيطت ودوو
 ئازاضتةكسدني نةخصة يةفتةي بيطت وضىَ

 نةخصةي دابةط بووى و شيَوة طسافييةكاى يةفتةي بيطت وضواز
 ثيَداويطتيةكاني كيَصاني نةخصة يةفتةي بيطت وثيَهج

 نةخصةي تؤثؤطسايف يةفتةي بيطت وشةط
 نةخصةي تؤثؤطسايف يةفتةي بيطت وحةوت
 نةخصةي بابةتي يةفتةي بيطت ويةشت

 بابةتي نةخصةي يةفتةي بيطت ونؤ
 تاقيكسدنةوة يةفتةي ضييةم

 ضةزضاوةكاى :                                          
  احمد نجم الدين فليجة ، الجغرافية العملية و الخرائط ، مؤسسة شباب الجامعة ،اسكندرية ، دون سنة

 طبع .

 2 ، 2002عمان،.خضر العبادي ، دليل قرائة الخرائط و الصورة الجوية ، دار الثقافة. 

 3 ، 2000.دمحم ناصر العمران ، مبادئ تأليف الخرائط ، مركز النشر الجامعي ،تونس. 

 4 ، فتحي عبدالعزيز ابو راضي ، الجغرافية العملية و مبادئ الخرائط ، دار النهضة العربية.
 . 8991بيروت، 

 ةروةها سةرضاوةكانى ريش ئةطةر بةباش زانرا لة طةل وانةكة دةنوسرَيت، ههةروةها هةر كتيبيكى ت
 ئةنتةرنَيت لةسةر وانة ثَيشكةشكراوةكان نوسراون.


