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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: ئازاد هيدايةت دةلؤ
ثسثؤري وردي مامؤستا: جوطرافياو ثلانداناني لاديَ
ذ.موبايل: 07504366570
ئيميَل: azad.zana63@gmahl.Coom
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش:جوطرافيا

ناوي بابةت: جوطرافياي ئاوةداني

قؤناغ: سيَيةم

ذمارةي يةكة: دوو

مؤر و واذووي سةرؤك بةش:


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس:
نــــــاوي جيَطر:

ذ.موبايل:
ذ.موبايل:

ئيميَل:
ئيميَل:



            
                                   ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ:    
    
ثيَناسةي بابةت: جوطرافياي ئاوةداني يان جوطرافياي نشينطة  Georaphy of Settldment  لقيَكة لةجوطرافياي كؤمةلآيةتي ، وةجوطرافياي نشينطة زياتر جةجت لة دووبابةت دةكات : أ- نشينطةي لاديَ   ب- نشينطةي شار يان شارستاني . هةرضةندة نشينطةي لاديَ لة لايةن وطرافي دانانةوة ثشتطويَ خرابوو تاكو ئةم سالآنةي دوايي وة لة سالَي 1925 ثاش بةستني كونطرةي نيَو دةولَةتي جوطرافيزانةكان لة قاهيرة ، بؤ يةكةمين جار لةلايةن A.Demangeon يةكةمين ليَكؤلَينةوة لة بارةي جوطرافياي نيشينطةي لادي خراية بةرباس و ليكولَينةوة ، دوابةدواي ئةمةش ئارةزووي جوطرافي زانان بةرةو ئةم لايةنة طةشةي كردو ثيَشكةوتني بةخؤيةوةبيني ، بةلآم جوطرافياي شار Georaphy of Towns لة لة ناوةراستي سةدةي نؤزدةهةمين سةري هةلَدا وة سةرةتا بة كورتة بابةت تةنها لة طوظارو رِؤذنامةكان و دواتر بة شيوةي ناميلكة لة ولآتي ئةلَةمانياني دةربارةي ( شويَن و جيَطا ) كة لة لايةن راتزل لةسالَي 1906 ، وة هاترس Hassert لة سالَي 1907 جوطرافياي طشتي شاري دانا ، وة جطة لة ولآتي ئةلَةمانياش ليَرةو لةوي دةربارةي جوطرافياي شار كاركراوة ، هةرضةندة لة بواري كؤمةلآيةتي و ئابوري و ئةندازياري و تةلار سازي و بةريَوةبةرايةتي دةربارةي شار كراوة ئةمانةش كاريطةريان هةبووة بؤ سوود وةرطرتني جوطرافيزانةكان . وة جوطرافياي نشينطةي لاديَ وةكو سةرةتايةك دةبينريَت بونشينطةي شار وة لادي لةرِووي ميَذووييةوة زؤر كؤنترة لة شار وة زؤربةي شارةكان لةسةرةتاوة لاديَ بوونةوة دواتر ثيَشكةوتنيان بة خؤوة بينيوةو هةنطاوي بة شار بوونيان ناوة ، هةربؤية ئيمةش لةم كؤسي خويَندنةماندا سةرةتا لة دامةزراندني نشينطةي مرؤظايةتي وةكو لاديَ  دةست ثيَدةكةين . 
طرينطي بابةت:طرنطي ئةم بابةتة لةوةداية كة شارو لادي بابةتيَكي هةرةطرنطن لةبواري جوطرافياي مرؤيي و ليكدانةوةو لَكؤلَينةوةي طيروطرفتةكاني لة رِووي ئابوري و كؤمةلآيةتي و ئيكيولوذيةوة ئةركي سةرشاني جوطرافي زانة ..
ئامانجي بابةت: ثيَويستة قوتابياني قؤناغي ليسانس بة ووردي ئاطاداري بن بؤ ليكؤلَينةوة لة طيروطرفتةكاني شارو لاديَ و دؤزينةوةي رِيَطا ضارةش بؤيان بؤ بةردةستي ثلاندانةران و دامو دةزطاني دةولَةت كة كاري ثيَبكةن 
                       دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
ثيَناسةو تيَطةيشتني نشينطة ، جياوازيةكاني نشينطة بة تةواوي ثيَداويستية سةرةكيةكانيةوة ، طرنطي 
نشينطة لة ذياني مروظدا .
هةفتةي دووةم
شويَن و طيرو طرفتةكاني نشينطة ، بةشداري كردني حكومةت لة دابينكردني نشينطة ، ثيَداويستيةكاني 
حكومةت بؤ بةشداري كردن لة دروستكردني نشينطة ، هاوكارية كاني حكومةت .
هةفتةي سيَيةم
رِونكردنةوةيةك دةربارةي جوطرافياي لاديَ ، رِونكردنةوةي ووشةي لاديَ ،ئةو ثيَوةرانةي لاديَ 
لة شار جودا دةكاتةوة
هةفتةي ضوارةم
طرنطيدان بة لاديَ
هةفتةي ثيَنجةم
ثلاندانان و ثلانداناني لاديَ  ، طرنطي ثلانداناني لاديَ
هةفتةي شةشةم
ثةيوةندي جوطرافياي لاديَ بة لقةكاني تري جوطرافياي لاديَ ، أ- جوطرافياي سروشتي 
ب- جوطرافياي مرؤيي
هةفتةي حةفتةم
هؤكارةكاني دابةشبووني ذينطةي لاديَ ، (هؤكاري سروشتي و هؤكاري مرؤيي )
هةفتةي هةشتةم
شيَوازي مؤرفؤلوجي نشينطةي لاديَ
هةفتةي نؤيةم
بةكارهيَناني زةميني لاديَ
هةفتةي دةيةم
ثةيوةندية هةريَميةكاني لادي لةطةلَ شارو دةوروبةريدا
هةفتةي يازدم
ثيَناسةي شار ، تايبةتمةنديةكاني ثيَناسةي ئاماري ، ثيَناسةي بةرِيَوةبردن و ميَذوويي و فةرماني و هتدد ....
هةفتةي دوازدةم
سةرةتاكاني دروسبووني شار ، شاري كؤن و شاري نويَ شاري عةرةبي ئيسلامي و شاري ئةوروثي
هةفتةي سيَزدةم
جيَطاو شويَن ، هؤكارةكاني سنورداركردني جيَطاو جؤرةكاني
هةفتةي ضواردةم
طرنطي شويَن ، جؤرةكاني
هةفتةي ثازدةم
بيردؤزةكاني  شار
هةفتةي شازدةم
جؤرةكاني بيردؤزةز ليَكدانةوةيان
هةفتةي حةظدةم
بةكارهيُناني زةميني شارو طرنطيةكاني
هةفتةي هةذدةم
جؤرةكاني بةكارهيَنان و شيُوازةكاني
هةفتةي نؤزدةم
مؤرفؤلؤجياي شار
هةفتةي بيستةم
طيروطرفتةكاني شار
هةفتةي بيست ويةك
سةرضاوةكاني طةشةسةندني شار
هةفتةي بيست ودوو
فةرمانةكاني شار ، شاري جةنطي
هةفتةي بيست وسىَ
فةرمانةكاني بازرطاني
هةفتةي بيست وضوار
فةرماني ثيشةسازي
هةفتةي بيست وثيَنج
فةرماني ئايني و رِؤشنبيري
هةفتةي بيست وشةش
فةرماني تةندروستي و حةوانةوة
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- نموونةي ثرسيار بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ .
ث1:بةوردي بيردؤزةي بيرسون بنووسةو لةطةلأ شاري هةوليَر بةراوردي بكة ؟
ث2: طرنطي نشينطة لةذياني مرؤظدا رِوون بكةرةوة ؟
ث3: بةوردي ئةوثيَوةرانة بنووسة كة لاديَ لة شار جيا دةكاتةوة ؟
ث4:سةرضاوةكاني طةشة سةندني شار بذميَرةو باسي يةكيَكيان بكة ؟
ث5: ثةيوةنديةكاني شارلةطةلأ هةريَمةكةيدا رِوونبكةرةوة ؟
ث6:باسي مورفؤلؤجياي لاديَ بةووردي بكة ؟
ث7:ئةوهؤكارة سروشتيانة ضين كة وا دةبنة هؤي دابةشبووني لاديَ ؟.
ث8:باسي ناوضةي دووةم لةشاري بازنةيي بةووردي بكة ؟
ث9: فةرمانةكاني شاربذميَرةو بةووردي باسي يةكيَكيان بكة ؟
ث10:تةنها باسي بةكارهيَناني زةميني بازرطاني لة شاردا بكة ؟


