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 پًرتَُکی کۆرش

Course Book 

 رشۆك ِ. وا1َ پالوداواوی شاروشیىی

 پرشر ًب ِستاۆمام ِواَ .0 انمدرش بٍاء اندیه عبدهللاساكار 

 کۆنێژش/ ً. ب2 ئاداب–جُگرافیا 

 sakar.abdullah@su.edu.krdئیمێم

 مۆبایم : 

 پًیُەودی. 4

 

ً ( نبً سًعات) یًکًِ خُێىدن. 5  3 –تیۆری 

 ًٌفتًیًک

 ژمارەی کارکردن. 6 كاتژمێر 6

 کۆدی کۆرش. 7 

شی  بً  مامۆستا نً ،ئاداب كۆنیژی   شی جُگرافیا نً بً  امۆستای زاوكۆ نًم

نگری  ، ًٌ سال 19تكردن  ی خسمً ماَي،   َي 0222سانی    جُگرافیا نً

  .َپالوداواوی شاروشیىی بُاری جُگرافیای شار  رَدكتۆرا نً ی ماستً برَاوامً

 مامۆستاپرۆفایًنی . 8

 

 

 َشً سًرەکیًکان. 9 ی شار كێشً – پالوی شار – رپالن ماستً -  شاروشیىی

 :واَەرۆکی گشتی کۆرش. 12

 ًمَُ  رََی پالوداوان بۆ ًٌ كات لً تی پالوداواوی شار دي ر چۆویً سً خت لً پالوداواوی شاروشیىی چ

، خۆشگُزاری،  َي سازی، گُاستىً جێ بَُن، بازرگاوی ، پیشً ی ویشتً زیفً َي كاوی شار )  زیفً َي

     كاوی شار  ركردوی كێشً سً كان َ چاري كۆوً  ی واَچً َي وكردوً ٌا وۆژي رَي كاوی شار( ًٌ تگُزاریً خسمً

  

 
 ئاماوجًکاوی کۆرش. 11

 . رێمی پالوداواوی ًٌگاكاوی  گروگً  ري ًٌ   لقً  كیك لً یً  زا بَُوی قُتابی لً شاري .1

 . كاوی َكێشًشار  َ ماواِمك  چً لً زا بَُوی قُتابی شاري .2

 ر پبالوی شار تی داواوی ماستً مك َ چۆویً چًی  َي رََن كردوً .3

 .رای قُتابیبیرَ  بًركردوی  سً كاوی شار َچُویُتی چاري دیاری كردوی گرفتً .4

 كان تی پبالوداوان بۆ شار َشارۆچكً چۆویً .5

ََالتی خُی   كان لً شاريَ ئاست  َ َاقعي  ویُان لً  َي ودی بدَزیتً یُي پً  دات كً تی قُتابی دي یارمً  تً م بابً ئً .6

 .راَرد كردوی بً َ  َي ري َََالتاوی دي

  ركرتَُي كی َي یً كان بكات بساویت ج شیُي ی شاري خشً وًیری  كات كاتیك سً قُتابی دي  َا لً  تً م بابً ئً .7

 .َبُچی؟

 بێـت. كان دي شاري  ت بً كاوی تایبً ئاسماویً  ی َێىً َي زای خُیىدوً شاري  .8

 

 

 : ئًرکًکاوی قُتابی. 10

 بَُن ئامادي – 1

 یداوی  شتی زاوستی َمً گً  بَُن لً َئاماديشداریكرن  َ بً كُی گرته  – 2

  َي تاقیكردوً  رچَُن لً دي - 3

  َي ََتىً   ی َاوً ڕێگً. 12
  بُري كار ٌێىاوی سً بً -1

 كار ٌێىاوی داتا شۆ  بً – 2

 كان .. ئاسماویً  ََیىً یشتىی زیاتری قُتابی ت بۆ تێگً كارٌێىاوی ڤیدیۆی تایبً بً – 3

 وگاودن ڵسً ًٌ سیستًمی. 14
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  كاوی رۆژاوً َاوً  شدار بَُن لً بً – 1

  َي تاقیكردوً – 2

 كان زاوستیً  شتً َ گً َاوً  لً بَُن  ئامادي – 3

 كان كُیسي -4

 کاوی فێربَُن وجامًً ئر دي. 15
 بێت: ی فێر دي ماوً قُتابی ئً  كً تً َاَ كردوی بابً كۆتای تً  لً

 ری بكات . سً َیت َچُن  چاري كً دیار دي ریمی كُردستاوی بُ بً كاوی ًٌ ی شاري كیشً .1

 .  كان چیً وێُان شاری كۆن َتازي  َ جیاَازی لً  بیت چُن شار درَست بَُي فیردي .2

 ر بالن. بیت ... ماستً كاوی شاریان دي خشً ی وً َي قُتابی تُاوای شیكردوً .3

 ی شار بپاریسیت َگروگی بی بدات . یىگًۆن ژچ .4

 ل جیٍاودا .  گً كاوی ََالتی خۆی لً ویُان شاري  لً  یً ود جیاَازی ًٌ چً  َیت كً كً دیار دي بۆی بً .5

 

 نیستی سًرچاَە. 16

 .2009، يازوري، مطبعة  ،التخطيط احلضري ی فارش الٍیتیصرب -1

 2- 2015، صفاء، مطبعة  ختطيط املدن نظريات اساليب معايري تقنيات،  خلف حسني علي الدليني . 

 3-  2002، العلنية الدوليةمطبعة  ، التخطيط احلضري اسس ومفاهيه، خلف حسني علي الدليني 

 4- 2015، دجلةمطبعة ، ختطيط املدن اسس ومفاهيه وتطبيقات، زين العابدين علي صفر. 

 5- 2017دار صفاء للنشر ، 1986، االسس اجلغرافية لتخطيط املدن،  عبد الناصر الراوي 

 6-  1990، دار اجلناهريية للنشر ، 1، طبعة التخطيط احلضري،  احلواتعلي 

 7- 2020كتاب الكرتوني جماني، ،  املدخل اىل التخطيط احلضري،  عنرت عبد العال ابو العرين. 

 

 
 بابًتًکان .17 واَی مامۆستای َاوًبێژ

 املدرسساكار بهاء الدين 
 کاتژمێر 3

 
 

 و دووةم هةفتةي يةكةم
 
 
 شَييةمهةفتةي 

 
 ثيهجةمو هةفتةي ضوارةم 

 
 حةوتةمو  شةشةم هةفتةي 

 هةفتةي هةشتةم
 
 
 
 

 ناوةِرؤكى كؤرس

 قؤناغةكانيثالن دانان ناشاندني  / م كً یً

 ضةمكي ثالن دانان  / 1
 ثالن دانان  قؤناغةكاني / 2
 /  جؤرةكاني ثالندانان3
 

 ضةمكي ثالنداناني شارنصيين وئاماجنةكاني  دووةم/
 

 وبةهاكاني ثالنداناني شارنصيين تايبةمتةنديةكانيشَييةم /  
 

  شارنصيينطرفتةكاني طةشةكردني  ضوارةم / 

 نةخصةي بهةرةتي و خاشيةتةكاني وقؤناغةكاني/ ثَيهجةم 
 

 
 
 

 ثالني شارة نوَييةكان تازةكان : / شةشةم 



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

4 
 

 
 هةفتةي نؤييةم 

 
 
 
 
 
 

 هةفتةي دةيةم
 

 هةفتةي يازدةم 
 

 هةفتةي دوازدةم
 

 هةفتةي شيسدةم
 
 

 هةفتةي ضواردةم
 

 ماددةي يةدةط
 

 ماددةي يةدةط
 

 ماددةي يةدةط
 ماددةي يةدةط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ثالني ضواركؤشة  -1
 ثالني تيصكي  -2

 ثالني بازنةيي -3

 ثالني هَيمي -4

 ثالني شارة باخضةييةكان  -5
 

  
 شَيوازةكاني فراوانبووني شار هةشتةم/ 

 

 بةربةشتةكاني فراوانبووني شارنصيين نؤيةم / 
 

 ثالن دانان بؤ دابةشبووني جوطرايف بةكارهَيهاني زةوي شارنصييندةييةم  /   
  

ریهۆكاریكاریگهو  ثالن دانان بؤ وةزيفةي نيصتةجَيبوونيازدةهةم / 
  كانشارهجێبوونلهرنیشتهسهسروشتیله

 ثالن دانان بؤ وةزيفةي ثيصةشازي  دوازدة/
 

و  ثالن دانان بؤ ضؤنيةتي ثاراشتين ناوضة كؤن و كةلتوريةكاني شارشَيسدة / 
 لة ناوبردني دياردةي زَيدةرؤييةكان

) طرفيت جةجنالي و روداوي  ثالن دانان بؤ وةزيفةي طواشتهةوة/ ضواردة
 هاتووضؤ( 

 
 ثالن دانان بؤ خسمةتطوزارية كؤمةاليةتيةكانشازدة/ 

 بهةماكانيشاري زيرةك و  حةظدة/ 
 
 

 (ئەگەر هەبێت) بابەتی پراکتیک. 81 
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 كان : شێوازی پرسیاره  :تاقیکردنەوەکان. 81
 كان  مكە ناساندنی چە

 كان ی هۆكاره وه شیكردنە
 باس كردن 

 براورد كردن 
  كان  بیركاریە  هاوكێشە

 وت  راست وچە
 نگاندن  لسە هە
 
 

 تێبینی تر. 02

 ڵ ی هاوه وه پێداچوونە .08

 


