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 پەرتووکی کۆرس

Course Book 

 رس ۆ ك ى. ناو1 ڕوپێوونەخشەی جۆری 

 پرس ر ەب ىستا ۆمام ىناو .2 جێگر حسن محمود 

 کۆلێژش/ ە. ب3 ئاداب  –جوگرافیا 

 Jegr.mohood@su.edu.krdئیمێل

 (: 44 87 483 0750ژمارەی تەلەفۆن )

 

 پەیوەندی . 4

 

ە ( لبە سەعات) یەکەى خوێندن. 5 ٣ –تیۆری 

 هەفتەیەک 

 ژمارەی کارکردن . 6 كاتژمێر  ٦

 کۆدی کۆرس . 7 

 پرۆفایەلی مامۆستا . 8 

 

 وشە سەرەکیەکان. 9 هێما   - خشە جۆریەکاننە  –   پێوانەکردن   یەکەکانی   –   وی ڕوپێ 

بوارە جی  اوازەک انی نی ان دا بۆ   دیارددو   هەرجۆرێ   ەە  بۆ  پێوانەکردندەدات بە  گرنگی  ەكێتس      زان  ڕووپێوی10-

دی اریرردنی ەەن دێتی ێ     تێ   بەک اردێ ت و بۆ دەربڕینی وەا بەه ای نک ارەیی ێ یەکەک انی پێوانەکردن یەکەیەکی 

ڕێگەی     ەە  کە  یی زیر یبڕ     انەوەس     ت   ان   داردن  ە   ا کی  ێ  دەردەبرێ   ت  ەەن   دێت ی یەکی  بەک   ارهێ ن   انی  بوارەک   انی 

رکارێری ڕووپیوی  بۆ ئاکادەکردنی نەخێ ەیەکی تۆپۆگرایی بەکەبەس تی ەێرۆڵینەوەکردن ەەهەبریتیە ەە  ێڕووپێویرردن

بۆ ئاکادەکردنی نەخێ    ەی  -  ڕووبارەکانێدارس    تانەکانێ گوندەکانێ ێ    ارۆەرەکان و    هتد  یێ    اندانیەدۆڵەکانێن

ئاکادەکردنی نەخێ  ەیەکی بۆ   -ات   کادس  ترائی کە س  نووری کێاگەکان و زەوی و خانوو تایبەتکەندیەکان  نیێ  ان دەد

  ئەندازیاری کە ێ وێنی کاری ئەندازیاری وەا بیناێ ڕێگاکانێ ێ ەکەندەیەرەکانێ بەنداوەکانێ کاناڵەکان نیێ ان دەدات

 بۆ ئاکادەکردنی نەخێ   ەیەا بۆ زانینی تۆپۆگرایی ناوەەکە بۆ دۆزینەوەی باێ   ترین ێ   وێنی گونجاو بۆ ڕێگاکان -

ڕووپێوکردن هەروەه ا بەک اردێ ت بۆ ئ اک ادەکردنی نەخێ     ەی .اڵەک ان و هت دێ     ەکەن دەیەرەک انێ پردەک ان ێ ک ان  

بۆ دانانی کار و گواس تنەوەی وردەکاریەکان ەە نەخێ ە   .س ەربازیێنەخێ ەی جیۆەۆجیێ نەخێ ەی ێ وێنەوارناس ی هتد

   :یەکان کۆکەڵێ  تایبەتکەندیان هەیەکە بریتین ەەجۆرنەخێە .ەەسەر زەوی

دەیەکی جوگرایی یان نکارەیەکی کەم ەە دیاردە جوگراییەکانێ جا س  روێ  تی بێت یان س  ەرند دان ەەس  ەر تاکە دیار -

ناوی نەخێەکە پەیوەندی بە بابەتەکەی ەواتە ناوی نەخێەکە وەرگیراوە ەە ناوی دیاردەی جوگرایی سەرەکی -  کرۆیی

 :            ەەندین بابەتی  وەکییەکان دەتوانرێت پۆەێن بررێت بۆ  جۆرنەخێ ە  ێنوێنەرایەتی کراو ەەس ەر نەخێ ە 

پۆەێنرراو بە جۆری دیاردە بۆ: نەخێ   ە بابەتییە س   روێ   تییەکان و نەخێ   ە بابەتییە کرۆییەکانێ کە هەردووکیان  -ا

 .دەکرێت پۆەێن بررێن بۆ ەەند جۆرێری تر

اوە ئاویەکانێ  ب  پۆەێنرراوە بە س  روێ  تی ناوەڕۆکەکەیانێ بۆ نکوونە: نەخێ  ەی کەو و هەواێ نەخێ  ەکانی س  ەرە

  -  س  روێ  تییەکانێ نەخێ  ە کێنووییەکانێ     هتد نەخێ  ەی خااێ نەخێ  ەی جیۆکۆریۆەۆجیێ نەخێ  ەکانی س  ەرەاوە

پێوەری نەخێ ە ەە نەخێ ەی بابەتییەوە بۆ نەخێ ەیەکی تر کێێ راوە جیاوازەێ بەپێی ئەو ناوەەیەی کە ەەس ەر نەخێ ەکە 

هێکا و ێ ێوازی نواندنی  - کی بەووا یان بە بەبارەیەکی گەورە بندەکێێ رێتێ نەخێ ە بابەتییەکان  ڕەنگە بە بەبارەیە

 کارتۆگرایی جیازە بێ سنورەکان بەکاردێت کاتێ  کێێراون 

 ئامانجەکانی کۆرس . 11

 شارةزا بوونى قوتابي لة يةكيَك لة لقةكاني جوطرافياى مرؤيي لة زانسيت جوطرافيا دا . .1
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و ئةو  جيَبةجيَكردنىو  ئةجنامدانىضؤنيةتى يَوى و ثرِوشارةزا بووني قوتابي لة ضةمك و ماناى  .2
 . خشة جوَريةكاندروستكردنى نةة ثةيوةنديانةى ئةيبةستيَتةوة ب

 ئةو هوَكارانةي كاريان تيَدةكات.جوَرةكاني و يَوى و ثى رِوئةجنامدانى كار ى انكرِوون كردنةوةى شيَوة .3

بريكردنةوةي قوتابي لة ضؤنيةتى ضارةسةر كردني   وَرةكاني وو جهةلَةئاكامةكانى بوونى  خستنةرِووى .4
 وثالن دانان بوَي .

ئةم بابةتة يارمةتى قوتابي دةدات ثةيوةندي بدؤزيَتةوة لة نيَوان ثرِوَسةكاني رِوثيَوى و بةرهةمهيَناني  .5
 بةراوردكردنيان .نةخشة جوطرافيةكان  و 

 

 ئەرکەکانی قوتابی . 12

بۆ وەرگرتنی وانەکە بە شێوەی )ئەلکترۆنی( یا )ئۆنالین(:گرنگە قوتابی بایەخ بە   بوونئاماده   – 1

 .بابەتەکە بدات 

پێویستە لەسەر قوتابی هەوڵبدات بۆ خوێندنەوەو ئامادەبوون بۆ هەر پرسیارێک کە رووبەڕووی    – 2

 ماوەی وانە وتنەوەدا. دەکرێتەوە لە 

 . وه تاقیكردنە  رچوون لە ده  – 3

خوێندن لەم قۆناغەی ئێستای زانکۆدا بە ڕاپۆرت نوسین وەک ئەرک لەالیەن قوتابی سوودی    – 4

کەمی هەیەو کەم تا زۆر قوتابی خۆی ماندوو ناکات لە نوسینداو لەهەوڵی وەرگرتنیەتی بە شێوەی  

  ئامادەکراویان کۆپی پەیست. 

 وهووتنە  ی وانە ڕێگە .  13

 

كارهێنانی گرتەی ڕوونکاری  ( و شێوەی تۆمارکراو، بە PDF)شێوەی  ئامادەکردنی وانەکان بە -1

 یشتنی زیاتری قوتابی.ت بۆ تێگە زانستی )وێنە(،ڤیدیۆی تایبە 

شێوازی )ئۆنالین( کە لە ڕێگەی ئامادەبوونی قوتابیان ڕاستەوخۆ بە شێوەی گرووپ   – 2

 ئەنجام دەدرێت.   (zoomبەبەکارهێنانی یەکێک لە بەرنامەکانی وەک )

3 –   

 نگاندنڵسەهە  سیستەمی. 14

 كانی رۆژانە وانە  شدار بوون لە بە   – 1

 وه تاقیكردنە   – 4

   کانی ئۆنالین. وانە  لە  بوون ئاماده   – 3

 کانی فێربووننجامە ە ئرده . 15

 بێت:ی فێر دهمانە قوتابی ئە  كە تەواو كردنی بابە كۆتای تە  لە

 ةويَت .كبوَ بةديار دة كانداةجوَري نةخشة لةرِوثيَوى قوتابي طرنطي بووني 1- 
   یستەکەکانی پێوانەکردن س دەربارەی یەکەکانی پێوانەکردن و ێارەزایی وەردەگرێ بوتابی  -2

 پێویڕوو پڕۆسەکانی ێێوازەکانی ڕوودانی هەڵە ەەکاتی ئەنجاکدانی  ئاێنا دەبێ بە   بوتابی  -3
 وضوَنيةتي بريكردنةوة بوَ ضارةسةركردنيان.

سوود ەە پڕۆسەکانی ڕوپێوی وەردەگرن ەە  توێنەرە جوگراییەکان  نەۆ  ەت  ك ەوێك ەدیار ئ ەب  ۆیب  ی بوتاب -4

  نانی نەخێە جوگراییە وردەکانبەرهەکهێ
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ضاالكى رِوثيَويةوة ئةوداتايانةى دةبيَت كة لة رِيَطةى تنى وةرطر و  شيكردنةوةن و هةلسةنطاندقوتابي تواناي  -5
 .وةدةست هاتوون

 

 لیستی سەرچاوە . 16

 ه1429طبعة ،عربية السعوديةاململكة ال، احةاىل علم املسمدخل  ،هين ب التقين واملللتدريؤسسة العامة امل .1

 م.2020،سدار االول اال،اململكة العربية السعودية ، علومات اجليومكانيةعلم املساحة وامل .2

 م 2012،دمجعة حممد داو،ىء املساحةمباد .3

   سعید اەکغربى ،  اإلەیكترونیة یى علم اەکساحة سلسلة اەکحاضرات اەکحاضرات اإلەیكترونیة  .4

5- The First Mapping of America: The General Survey of British North America (Tauris 
Historical Geographical Series) Hardcover – October 30, 2017 

 
 بابەتەکان .17 ناوی مامۆستای وانەبێژ 

 جێگرحسن محمود 

 کاتژمێر  3

 

 

 
  1هةفتةي 

 
 
 
 
 
 
 

  ٢هةفتةي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 3 هةفتةي
 
 
 

 ناوةِرؤكى كؤرس
 ناوةرؤكي بابةتةكة ) يةكةكاني تايبةت (: /

 (  ٢٠٢٢ / ٢٠٢١( بؤ ساَلى خوَيندني ) نەخشەی جۆری وپێوو ڕناوةرؤكى بابةتى )
 ئاماجنةكانى خوَيندنى . ى جَورينةخشة و يَوىثرِوةكاني ضةمك بةشي يةكةم /

 .نةخشةى جَوري يَوى وثرِوي ضةمكأ . 

 .نةخشةى جَوري يَوى وثرِومێژووی پەرەسەندنی ب. 

 .نةخشةى جَوري يَوى وثرِوج. ئاماجنةكانى خوَيندني 
 

 

خشة ةستكرنى نولة در يَوىثرِوزانستى  رِوَلَي طرنطى بةشي دووةم /
 جوطرافيةكان.

 

 .يَوىثرِو ضاالكىقَوناغةكانى ئةجنامدانى  .أ

 يَوى.ثى رِوبنةما بنضينةييةكان ب.

 .  يَوىثرِوى ةيوةندى بة زانستثرِوَلَي شيَوةي زةوى و  ج.

 
 .يَوىثرِو ضاالكىليَنكردنى وَث بةشي سَييةم/

 .يَوىثرِو ئاماجنى يَيثبةوَليَنكردن ث .أ

 .يَوىثرِورى يَي جوَرى ئاميَثبة وَليَنكردنث ب.
 



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

5 
 

 
 5+4 هةفتةي

 

 

 
 

 7+6 هةفتةي
 
 

 

 

 

 
 

 8+7هةفتةي
 
 

 

 

 

 

 
 10+9هةفتةي

 

 

 

 

 
   12+11 هةفتةي

 
 
 
 
 
 
 

 14+13 هةفتةي

 

 
 
 

 .يَوىثرِو ةكانى بةكارهَينانى ضاالكى بوار بةشي ضوارةم /

 .يَوى ثى رِوبونى هةلَة ىةرضاوةكانس .أ

  .سيستةمى هاوتاكردن  ب.

 . يةكةكانى ثيَوانةكردن ج.
 

 :يستةمى ثيَوانةكردنجوَرةكانى س  بةشي ثَينجةم /

 .يستةمى ئينطليزىس -

 .ىفةرِةنسسيستةمى  -
  يةكةكانى ثيَوانةكردنشيَوازةكانى طوَرِينى  -
 

 

  بةشي شةشةم /
 :نةخشة جوَريةكان

   .  نةخشة جوَريةكان تايبةمتةندى ا.       

 .  نةخشة جوَريةكان بنةماكانىب.       

 .  نةخشة جوَريةكان نىجوَرةكا ج.      

    بةشي حةوتةم /
 :جوطرايفنةخشةكانى دابشبوونى      

 ( , برِي جوَري)كاني دابةشبوون.نةخشة ثَولَينكردنى  -
 توةكانبةكارها هيَما  -

 .وى نةخشة جوَريةكانزانستى رِووثيَثةيوةندي نيَوان  بةشي هةشتةم  /

   .  سةر رِووى زةويلةطةلَ دياردةكانى شيَوازي مامةلَةكردن  ا.       

 .شَيوازى ثَيوانةكردنب.       
 .  لَةكردنشيَوازى مامة ج.      

 .   ثيَي ئامانجبة ج.      

 

 

 
 

ضاالكى رِوثيَوى ئةجنامدانى هةنطاوةكانى ثراكتيزةكردنى  بةشي نَويةم /
 . هةريَمى كوردستان بةشيَوةي كردارىلةسةر دياردة جوطرافيةكانى 
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 (ئەگەر هەبێت ) بابەتی پراکتیک.  18 

  :تاقیکردنەوەکان.  19

  منونةي سادةي ثرسيارو و وةالَم :تاقیکردنەوەکان : . 19. 1

:  هەریەکێک لە مانەی خوارەوە تەواو بکە / 1

           

هەنکار دەکرێن  یەکەکانی بەکارهێنراو بۆ پێوانەکردنی درێنی ەە سیستەکی ئینگلیزی 1-

                     ؟..........،...........،............بە

نەخێە بابەتیەکان بە پێی ناوەڕۆکی جوگرایی دابەێرراون بەسەر دوو بەێی سەرەکی 2-

 ؟               ێ                    

 نەخێەکانی دابەێبوونی جۆری ەەسەر بنەکای دوو پۆەێنرردنن کە بریتین ەە                ێ                 ؟ -3
  واڵم:

١-  
 ئینچ: بەکاردێت بۆ پێوانی درێنی بەرادەیەکی بەوا وەا درێنی سندوق   -
  12پێ =  1پێ: بۆ پێوانی دووریێ بەرزیی تا ڕادەیەا کورت وەا بااڵخانەی بیناسازیێ بەرزی ی دارێ و هەر   -

 ئیند بەکار هاتووە  
پێوانەکردنی درێنی یاردی تۆپی پێ یاردە : بەکار هاتووە بۆ پێوانی درێنی گەورە کە ەە پێیەا گەورەترە ێ وەا  -

 ئینچ 36 3یارد =  1ێ وە هەر 
٢- 
 نەخێەی سروێتی   -
 مدۆیی ینەخشە -
٣-  
  پۆەێنرردن ەەسەر بنەکای ێێوەی دیاردەکە کە پیێان بدرێت  -
  پۆەێنرردن ەەسەر بنەکای سروێتی زانیاری دەربارەی دیاردەکە  -
 
  جۆرەکانی پۆەێنراری ەا کیە ڕووپێویەکان برە ؟ ئاکانە بە  کدایەرارێاه ەە   .2
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 وەاڵم: 

                                 
 
 

 تێبینی تر . 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ڵی هاوه وهپێداچوونە   .21
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