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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: طفتوطؤي زانستي

قؤناغ: يةكةم

ذمارةي يةكة: 2 يةكة

مؤر و واذووي سةرؤك بةش:


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

ذ.موبايل:
ذ.موبايل:

ئيميَل:
ئيميَل:



                            
ثيَناسةي بابةت:
  ئةم بابةتة لة روذطاري ئيمروماندا بة بابةتيَكي طرينط و بريتية لة هوونةري دربرين و ثيشكةش كردني بابةتة زانستيةكان و طورينةوةي رايةكان لةسةري
طرينطي بابةت:
راهيناني قوتابيانة لةسةر ثةيرةو كردني هوونةري طفتوطو بة شيَوةيةك طونجاو بيت لةطةل ئةو ناوةندة ئةكاديميةي تيادا دةوام دةكات ، لة ثيناو طةلالة بووني بيروكةي زياتر لةسةر بابةتةكان و ئاسان بووني تيطةيشتني و دةولةمةندكردني بابةتةكان .
ئامانجي بابةت:
ئامانجي ئةو بابةتة بةرهةمهيناني تاكيكي ئةكاديمي شارةزاية لة بواري طةياندن و وةرطرتني رايةكان بة شيَوةيةكي تةندروست و ئةكاديميانة .
                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
ثيَشةكي 
هةفتةي دووةم
شيكردنةوةي ضةمكي طفتوطؤي ئةكاديمي
هةفتةي سيَيةم
راهينان بة قوتابيان دةربارة طفتوطوكردني ئةكاديمي يان زانستي
هةفتةي ضوارةم
ضونيةتي ئةنجامداني تويذينةوةي مةيداني 
هةفتةي ثيَنجةم
سةرضاوةكاني داتا و زانياري جوطرافي ، و ضونيةتي ئاماذةثيكردنيان 
هةفتةي شةشةم
هةنطاوةكاني ئةنجامداني تويذينةوةيةكي زانستي
هةفتةي حةفتةم
ضةمكي هةريمي كوردستان و سنووري 
هةفتةي هةشتةم
جياوازي نيَوان ضةمكة جوطرافيةكان شار و طوند..... هتد
هةفتةي نؤيةم
بنةماكاني جياكردنةوةي ناوضة شارنشينةكان لة ناوضة طوند نشينةكان
هةفتةي دةيةم
ثيسبووني ذينطة
هةفتةي يازدم
دياردةي قةتيس بووني طةرما و هؤكارةكاني
هةفتةي دوازدةم
بةرطي طازي ، ثيَكهاتة و ضينةكاني
هةفتةي سيَزدةم
ضةمكي طةشةثيَداني بةردةوام
هةفتةي ضواردةم
لقةكاني زانستي جوطرافيا و بوارةكاني ليَكؤلينةوةيان
هةفتةي ثازدةم
زانستي نةخشة و بنةماكاني نةخشة
هةفتةي شازدةم
ضةمكةكاني ئاسايشي ئاو و خؤراك و نةتةوةيي
هةفتةي حةظدةم
خويندنةوةيك بو شويني جوطرافي هةريَمي كوردستان لةلايةني جيوثولةتيكةوة
هةفتةي هةذدةم
دةولةت بة تيروانينة كلاسيكي و نويةكةيةوة
هةفتةي نؤزدةم
دةستنيشانكردني بنةما طةشتيارةكاني هةريمي كوردستان .
هةفتةي بيستةم
كاريطةري مرؤظ لةسةر ذينكة
هةفتةي بيست ويةك
ضةممكي سيستةمي زانيارية جوطرافيةكان و ثيَكهاتةكاني
هةفتةي بيست ودوو
جؤرةكاني ئاوهةوا و بنةماكاني
هةفتةي بيست وسىَ
كيَشةي كورد (نيَوان بوون و سنووردا)
هةفتةي بيست وضوار
سةرضاوةكاني دةرامةتي ئاو لة هةريَمي كوردستاندا
هةفتةي بيست وثيَنج
كيَشةي ويلايةتي موصل سالي دواي جةنطي جيهاني دووةم
هةفتةي بيست وشةش

هةفتةي بيست وحةوت

هةفتةي بيست وهةشت

هةفتةي بيست ونؤ

هةفتةي سييةم

                                          
	


