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 پًرتَُکی کۆرش

Course Book 

 رشۆك ِ. وا1َ شارجُگرافیای 

 پرشر ًب ِستاۆمام ِواَ .0 المدرش ساكار بٍاء الدیه عبدهللا

 کۆلێژش/ ً. ب3 ئاداب –جُگرافیا 

 sakar.abdullah@su.edu.krdئیمێل

 مۆبایل : 

 پًیُەودی. 4

 

ً ( لبً سًعات) یًکًِ خُێىدن. 5  3 –تیۆری 

 ًٌفتًیًک

 ژمارەی کارکردن. 6 كاتژمێر 6

 کۆدی کۆرش. 7 

ك  َيكاركردوم تای  ري سً،ئادابكۆلیژی   شی جُگرافیا لً بً  امۆستای زاوكۆ لًم

  لً  سالً 19ی  بَُ، َاتا ماَي( 0224 – 0223بێژ ساڵی )   مامۆستای َاوً

بُاری جُگرافیای   رَدكتۆرا لً ی ماستً لگری برَاوامً تكردن دام ، ًٌ خسمً

  .َپالوداواوی شاروشیىی شار

 مامۆستاپرۆفایًلی . 8

 

 

 َشً سًرەکیًکان. 9 رپالن ماستً –مُرفُلُجیای شار  – َی كارٌیىاوی زي بً -  شار

 :واَەرۆکی گشتی کۆرش. 12

 ًَي مریتً دي  ماوً ئً  ی مً مً ی َاتا ضیُي رََی مُرفُلۆجیامً  لً  َي مۆلیتً ضار دي لً  جُگرافیای ضار زاوستین  

ی مار  ٌَۆماراوً ئً  َي،ٌیىیت پیل دي ی ضار َي ی واَي پینٍاتً  ضاروطیىی مًَی  مارٌیىاوی زي بً،پالوی ضار)

  َي ٌا لینۆلیىً رَي ًٌ  َي،   َي َیتً مً ی لیی دي وجاماوً َ ئً لً  جگً  مارٌیىاواوً م بً ش بَُوی ئً ر دابً سً  ماتً دي

ماوی  ،َ گروگتریه بیردَزيمردوی ضً گً ماوی دریژایی قُواغً مردوی بً ضً ی گً مان َضیُي وی ضاري سً ري  لً

) المُقع ( ضُیه  لًَ ماویان باري مان َقً ضبَُوی ضاري دابً  لً  َي ٌا لینۆلیىً رَي ًٌ  َي( ،می ضار ی واَي پینٍاتً

ضار   ودی بً یُي پً  دات مً وجام دي ئً ریمی ضار ًٌ َ مان ( َگیرَگرفتی ضاري)المُضع ی پیگًَ 

                  ماییل. ود بىً ر چً سً مان لً پۆلیىنردوی ضاري  لً  جگً،دات ویطان دي ی مً ري َرَبً َدي

 
 ئاماوجًکاوی کۆرش. 11

 گاماوی جُگرافیایی مرَیی.  گروگً  ري ًٌ   لقً  میل لً یً  زا بَُوی قُتابی لً ضاري .1

 ست ویطان مردوی . ماوی دي ري ضار َپیُي َ ماواِمل  چً لً زا بَُوی قُتابی ضاري .2

َ  ماوی ئً به ٌَُماري ش دي َچُن دابً  چی یپنٍاتَُي  ماوی ضار َاتا ضار لً ی پینٍاتً َي رََن مردوً .3

 ؟ چیً  ضبَُوً دابً

 .بیرَرای قُتابی  بًرمردوی  سً ماوی ضار َچُویُتی چاري دیاری مردوی گرفتً .4

 ر الدی. سً مان بً ضاريری  ریگًن ضارَالدی َماودی ویُا یُي ی پً َي رۆضه مردوً .5

ََالتی خُی   مان لً ضاريَ ئاست  َ َاقعي  ویُان لً  َي ودی بدَزیتً یُي پً  دات مً تی قُتابی دي یارمً  تً م بابً ئً .6

 .راَرد مردوی بً َ  َي ري َََالتاوی دي

  رمرتَُي می َي یً مان بنات بساویت ج ضیُي ضاريی  خطً یری وً مات ماتیل سً قُتابی دي  َا لً  تً م بابً ئً .7

 .َبُچی؟

 بێـت. مان دي ضاري  ت بً ماوی تایبً ئاسماویً  ی َێىً َي زای خُیىدوً ضاري  .8

 

 

 ئًرکًکاوی قُتابی. 10

 بَُن ئامادي – 1

 یداوی  ضتی زاوستی َمً گً  بَُن لً گرته َئامادي ُێگ – 2

 (.ش تلً ٌَیىاوی ئً  خطً ر وً سً مان لً ی ضاري ك دیاری مردوی ضُیه َپینً )َيرمی تری راسپێردراَ  ئً – 3

  َي تاقینردوً  رچَُن لً دي – 4
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  َي ََتىً   ی َاوً ڕێگً. 13
  بُري مار ٌێىاوی سً بً -1

 مار ٌێىاوی داتا ضۆ  بً – 2

 مان . ئاسماویً  ََیىً یطتىی زیاتری قُتابی ت بۆ تێگً مارٌێىاوی ڤیدیۆی تایبً بً – 3

 برامتینی.  واَ ٌُلی خُیىدن بً َخُی قُتابی لً ومایص مردوی راستً -4

 وگاودن ڵسً ًٌ سیستًمی. 14
  ماوی رۆژاوً َاوً  ضدار بَُن لً بً – 1

  َي تاقینردوً – 4

 مان زاوستیً  ضتً َ گً َاوً  لً بَُن  ئامادي – 3

 کاوی فێربَُن وجامًً ئر دي. 15
 بێت: ی فێر دي ماوً قُتابی ئً  مً تً َاَ مردوی بابً مۆتای تً  لً

 ی ضار بپاریسیت َگروگی بی بدات . یىگًۆن ژچ .1

 ه جیٍاودا .  گً ماوی ََالتی خۆی لً ویُان ضاري  لً  یً ود جیاَازی ًٌ چً  َیت مً مً دیار دي بۆی بً .2

 ری بنات . سً َچُن  چاريَیت  مً دیار دي ریمی مُردستاوی بُ بً ماوی ًٌ ی ضاري میطً .3

 . جینیر بَُوً  م ضُیىاوً َ بساویت بۆجی لً َي جیاجیا ماوی ضار ضی بناتً بیت چُن پینٍاتً فیردي .4

 ر بالن. بیت ... ماستً ماوی ضاریان دي خطً ی وً َي قُتابی تُاوای ضینردوً .5

 

 لیستی سًرچاَە. 16

 .1987، مطبعة جامعة املوصل ، صالح محيد اجلنابي ، جغرافية احلضر اشض وتطبيقات -1

 2-  ،1977عبد الرزاق عباط حصني ، جغرافية املدن ، مطبعة اشعد . 

 3- ، 1991مطبعة جامعة بغداد ، عادل عبداهلل خطاب ، جغرافية املدن 

 4-  ،1983، بغدادمطبعة جامعة خالص حصين األظعب و صباح حمنود حمند ، مورفولوجية املدينة. 

 5-  ، 1986مطبعة جامعة املوصل ،صربي فارط اهلييت ،وصلح فليح حصن. 

 6- 2113،دار وائل للنعر،  1كايد ابو صبحة ، جغرافيا املدن ، طبعة 

 7- 2112،2113و 2111،  3و2و1غرافية املدن ، اجلسء عبد اهلل العطوي ، ج . 

 8-  1986،  2امحد علي امساعيل ، دراشات يف جغرافية املدن ، طبعة. 

 9-  ، 2115زين العابدين على صفر ، جغرافية املدن ، دار دجلة للنعر والتوزيع. 

 11-  ، 2118حمند املوشوي ، جغرفية املدن. 

 

 
 بابًتًکان .17 واَی مامۆستای َاوًبێژ
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 سامار بٍاء الدیه عبد هللا

 کاتژمێر 3

 

 

 هةفتةي يةكةم
 

 

 

 

 سييةم -  دووةمهةفتةي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 وثيهجةمضوارةم هةفتةي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 حةوتةم شةشةم و  هةفتةي
 

 

 

 

 
 
 

 هةشتةم هةفتةي
 

 

 

 

 

 ناوةِرؤكى كؤرس

ناضاندني ثيكًاتةي شاز و ثؤليهكسدني بةكازييهاني شةوي بة  يةكةم/
 ثساكتيكي.

 ضةمكي شار / يةكةم
 ديازي كسدني ضةمكي شاز  -1

 قةبازةي شاز -2

  ضهوزي شازو جؤزةكاني  -3

 ثَيكًاتةكاني ناوةوةي شاز -4

 
 / ضواز ضَيوةي تيَوزي شانطيت جوطسافياي شاز:دووةم

 ضةمكي زاراوةي جوطرافياي شار -
 جوطرافياي زانسيت وطةشةسةندني بوون دروست قؤناغةكاني -

 : شار
 طرنطي زانسيت  جوطرافياي شار  -

 ؟ دةدةن ثيَ طرنطي زانايان وبؤضي ؟ دةخويَنني شار بؤضي -

 

 / ديازي كسدني ضةند ضةمكَيكي شازنشيين ضَييةم 
 شاز (: / شوَيو وشوَيهطةي شاز )ثَيطةيضوازةم 

 ضةمكي شوَيو وشوَيهطةي شاز -1
 لة جيًاى. شازةكاىزَيرةيي جَوزةكاني شوَيين  -2

-------------- 
 :بريدؤشةكاني ثَيكًاتةي ناوةكي شاز/ ثَيهجةم

 ضةمكي ثَيكًاتةي ناوةكي شاز . -1
 بريدَوشةكاني ثَيكًاتةي ناوةكي شاز: -3
 .)ياوضةقةكاى(بريدَوشي باشنة يةك لةدواي يةكةكاى  -
 ضَيكتةزةكاىبريدَوشي  -
 ضةند ناووكبريدَوشي   -
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 نؤييةم هةفتةي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دةييةم هةفتةي

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 يازدةهةمهةفتةي 

 
 
 

 
 دوازدةهةمهةفتةي 

 

 

 

 

 
 سيزدةهةمهةفتةي 

 

 

 

 

 

 

--------------- 
 / بةكازيَيهانةكاني شةوي شازنشيين : شةشةم

 بةكازيَيهاني شةوي بَو نيشتةجَيبووى  -1
 ضةمك و خاضيةتةكاني  -
 شَيواشةكاني بةكازيَيهاني نشيهطةي لة شازةكاى  -
 ثةزطةي شازةكاى  -
يؤكازانةي كازدةكاتة ضةز يةلبرازدني شويين نيشتةجَى بووى وجولةي ئةو  -

 دانيشتواى .
********** 

 بةكازيَيهاني شةوي بَو باشزكاني:  -2
 ضةمك و خاضيةتةكاني -
 شَيواشةكاني بةكازيَيهاني باشزطاني لة شازةكاى. -

********** 
 بةكازيَيهاني شةوي بَو ثيشةضاشي: -3
 بةكازيَيهاني ثيشةضاشي لة شازةكاى .شَيواشةكاني  -
 ئةو يَوكازانةي كازدةكاتة ضةز جَيطريبووني ثيشةضاشي لة ناو شازةكاى . -

*********** 
 :  شازيبةكازيَيهاني شةوي بَو خؤشطو -4
 لةناو شاز و طسنطيةكةي . شازيخؤشطوضةمك و مةزجةكاني ضاالكي  -
 لة شازةكاى . خؤشطوشازيشَيواشةكاني بةكازيَيهاني  -

 
 بةكاز يَيهاني شةوي بؤ طواضتهةوة  -5

 جؤزةكاني و تةزشةكاني  -
------------------------   

/ ئةو يؤكازانةي كازدةكةنة ضةز دابةش بووني حةوتةم
 بةكازييهانةكاني شةوي لةناو شازدا 

 يوكازي ضسوشيت :  -1

 ئاويةوا-
 بةزشي ونصمي  -
 ئاوي ذيس شةوي-

 يؤكازة مسوييةكاى  -2
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 ضوارةدةهةمهةفتةي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوكازي ئابووزي  -2

 يوكازي كومةاليةتي  - -3

 يوكازي حكومي  - -4

 طوزاني بةكازييهاني نصيكةكاى -5

 
 / ئةركةكاني شار و تايبةمتةندية سةرةكيةكاني .يةشتةم

 شازي ثيشةضاشي  -1
 شازي باشزطاني -2
 شازي طواضتهةوة -3
 شازي كانصا كازي -4
 شازي ضازةضةزي و خَوشكةشةزاني  -6
 شازي شانكَوكاى  -7
 شازي ئاييين  -8
 شازي كازكَيسي  -9
 شازي ضةزباشي  -10
 شازي ئةزطة جَوزاوجَوزةكاى -11
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 (ئًگًر ًٌبێت) بابًتی پراکتیک. 18 
  

 


