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ثيَناسةي بابةت:    ئةم بابةتة بريتية لة سةرةتايةك بؤ بنةماكانى زانستى جيؤمؤرفؤلؤجيا، باسكردن و تيَطةهشتن لة شيوةكانى زةوى و ئةو كردار (ثرؤسة) انةى كة ئةم شيَوانةى زةوييان دروستكردووة و طؤرانكارييان بةسةردا هيَناوة. لةم بابةتةدا تةركيز دةخريَتة سةر ميكانيزمةكانى ثرؤسة جيؤمؤرفؤلؤجيةكان و ثةيوةندى نيَوان خةسلةتةكانى مادةكانى زةوى و ئةو هيَزانةى كة كارييان ليدةكةن بة هؤى هيَزى كيَشكردنى زةوى، بايةكان، سةهؤل، ئاو، شةثؤلةكان، و مرؤظ. هةروةها باسكردنى جؤرةكانى جيؤمؤرفؤلؤجيا لة رِووى كات (ميَذوو)، ستراكضةر، ثرؤسةكان، ئاوهةوا، هةروةا لة رووى تريش.
طرينطي بابةت: جيؤمؤرفؤلؤجيا ثةيوةندى راستةوخؤى بة ذيانى مرؤظةوة هةية، ئةو شويَنةى كة لةسةرى دةذين بؤئةوةى تيَطةيشتنى زياترمان هةبيَت لة سةرى لة بارةى كة ضؤن دروست بووة و ضةند لة ميَذة و بؤضى لة شويَنةكانى تر ناضيَت، هةروةها طرنطي شيَوةكانى رووى زةوى لة رووى ئابوورى و طشت لايةنةكانى ذيان. هةروةها ثةيوةندى راستةوخؤى ئةم زانستة بة طشت زانستةكانى زةوى و ناراستةوخؤى بة زانستةكانى تر وادةكات طرنطى بة ليَكؤلينةوة زياتر و بة تةكنيك و شيَوازى نويَتر بدريَت. تيَطةيشتن لة ثرؤسة جيؤمؤرفؤلؤجيةكان وادةكات قوتابى تواناى هةبيَت ليَكؤلينةوة بكات لة ضؤنيةتى دروستبوونى شيَوةكانى رِووى زةوى و هةروةها بؤ طونجانى بؤ مةبةستى جياواز ئةويش لة رووى ئةطةرةكانى كاريطةرى ثرؤسة جيؤمؤرفؤلؤجية جياوازةكان و كاتى خايةنراو لة هةر طؤرانكارييةك كة بةسةر شيوةكانى رووى ئةم زةويةدا ديَت.
ئامانجي بابةت:
ئامانج لةم بابةتة ئةوةية لةم سالةدا قوتابى تواناى شيكردنةوةى ثرؤسة جيؤمؤرفؤلؤجيةكان بكات كة بة هؤى كيَشكردنى زةوى و ئاو و سةهؤل و ئاو با و ثلةكانى طةرما و ئةوانى تريش كة شيَوةى رووى زةوى دادةتاشن و دروستى دةكةن. هةروةها تواناى ئةوةى هةبيت شيَوة جياوازةكانى رووى زةوى دياربكات و نموونةيان بؤ بهيَنيَتةوة. تواناى هةبىَ لة شيَوةكانى رووى زةوى ميَذووى زةوى بخويَنيَتةوة و لة ئةطةرةكانةى ئايندةش رِاى هةبيَت.بتوانىَ جياوازى بكا  لة نيَوان هيَزة خيَراكان و هيَزة لةسةرخؤيةكان كة شيَوازى جياوازى زةوى دروست دةكةن.هةروةها بتوانىَ ثةيوندى نيَوان ضينةكان و جؤرى كةظرةكان و طشت ثرؤسة جيؤمؤرفؤلؤجيةكان و ئةو شيوانةى زةوى كة دروست دةبن لة ئةنجامياندا.                        
دابةشكردني خشتةي بابةتةكة
هةفتةي يةكةم 1
ناساندنى جيؤمؤرفؤلؤجيا و طرنطى بابةتةكة
هةفتةي دووةم 2 
ميَذووى دروستبوونى زةوى و ثيَكهاتةكانى
هةفتةي سيَيةم 3
ميَذووى دروستبوونى زةرياكان و سورى هايدرؤلؤجى
هةفتةي ضوارةم 4
جولةى ثليَتةكانى زةوى
هةفتةي ثيَنجةم 5
جؤرى كةظرةكان و سورى كةظرةكان
هةفتةي شةشةم 6
جؤرةكانى جيؤمؤرفؤلؤجيا و ضةند ضةمكيَكى طرنطى ئةم بابةتة
هةفتةي حةفتةم 7
ثرؤسةكانى جيؤمؤرفؤلؤجيا و ئةو هيَزانةى كة لة ثشتيةوةيانن
هةفتةي هةشتةم 8
بةسةرداضونةوةى وانةكانى رِابردوو - تاقيكردنةوةى يةكةم*
هةفتةي نؤيةم 9
جيؤمؤرفؤلؤجياى تةكتؤنى
هةفتةي دةيةم 10
هيَزة تةكتؤنية لةناكاوةكان و هيَزة تةكتؤنية هيَواشةكان
هةفتةي يازدم 11
ئةو شيَوانةى زةوى كة لة هيَزة تةكتؤنيةكان دروست بوون
هةفتةي دوازدةم 12
جيؤمؤرفؤلؤجياى ئاوهةوا
هةفتةي سيَزدةم 13
كةشكارى و دامالين و جؤرةكانيان
هةفتةي ضواردةم 14
ئةو شيَوانةى زةوى كة لة كةشكارى و دامالين دروست بوون
هةفتةي ثازدةم 15
بةسةرداضونةوةى وانةكانى رِابردوو - تاقيكردنةوةى دووةم*
هةفتةي شازدةم 16
جيؤمؤرفؤلؤجياى ئاوى رؤيشتو و رووبارةكان
هةفتةي حةظدةم 17
ئةو شيَوانةى زةوى كة لة ئةنجامى رؤيشتنى ئاوى سةر زةوى دروست بوون
هةفتةي هةذدةم 18
شيَواز و جؤرةكانى رووبار لة رووى دروستبونيان
هةفتةي نؤزدةم 19
شيوةكانى ذير زةوى و ئةشكةفتةكان
هةفتةي بيستةم20
بةسةرداضونةوةى وانةكانى رِابردوو - تاقيكردنةوةى سيَيةم*
هةفتةي بيست ويةك21 
جيؤمؤرفؤلؤجياى ميذوويى
هةفتةي بيست ودوو 22
بيرؤكة سةرةكيةكان لة ئاراستةكردنى كردارة جيؤمؤرفؤلؤجيةكان – 1
هةفتةي بيست وسىَ23 
بيرؤكة سةرةكيةكان لة ئاراستةكردنى كردارة جيؤمؤرفؤلؤجيةكان – 2
هةفتةي بيست وضوار 24
ليَذايي طردةكان و شيَوةكانى رووى زةوى
هةفتةي بيست وثيَنج25 
Glacial and glaciofluvial landscapes بةفرطرةكان (يةخضالةكان)
هةفتةي بيست وشةش 26
ئةو شيَوانةى زةوى كة لة جولةى بةفرطرةكان دروست بوون
هةفتةي بيست وحةوت 27
بةسةرداضونةوةى وانةكانى رِابردوو - تاقيكردنةوةى ضوارةم*
هةفتةي بيست وهةشت 28
ئةو شيَوانةى زةوى كة لة جولةى بايةكان دروست بوون
هةفتةي بيست ونؤ 29
ئةو شيَوانةى زةوى كة لة شةثؤلى زةرياكان دروست بوون
هةفتةي سييةم 30
تسونامى
	تاقيكردنةوةكان لة كاتى وانةكان نابن، بةلام لةو هةفتةية دةبن كة بؤى دياريكراوة.
سةرضاوةى سةرةكى:

Huggett, R.J. (2002) Fundamentals of Geomorphology, London: Routledge, 2011. 
سةرضاوةى يارمةتيدةري تر:
	William B. Bull. Tectonic Geomorphology of Mountains. USA: Blackwell, 2007.
	Panizza, M. Environmental Geomorphology. Netherlands: Elsevier, 1996.
	Charlton, Ro. Fundamentals of fluvial geomorphology. London: Routledge, 2011.
	Goudie, A. Geomorphological Techniques. London and New York: Routledge, 2nd Edition, 1990.
	Goudie, A.S. Encyclopedia of Geomorphology. London and New York: Routledge, 2004.
	Burbank W. D. and Anderson R. S. Tectonic Geomorphology. . USA: Blackwell, 2001. 
	علي عنانزة، محاضرات في مقرر الجيومورفولوجيا. جامعة البحرين - كلية الآداب. 2006.
	سلامة، حسن رمضان. اصول الجيومورفولوجيا، دارالمسيرة للنشر و التوزيع، عمان، 2004.

ياساكان:
	قوتابى خؤى بةتةواوى بةرثرسيارة بةدةستهيَنانى كؤثييةك لة وانةكة  ثاش ئةوةى درا بة نويَنةرى قوتابييان، هةروةها هةلطرتنى كؤثى ئةركةكانى مالةوة و كويزةكان، بة طويَرةى بةروار و نمرةكان.
	ئةطةر قوتابى زياتر لة 3 وانة بةبىَ هؤ ئامادة نةبوو ئةوا 0 وةردةطرىَ لةو نمرةيةى بؤ ضالاكى ثؤل تةرخانكراوة.
	ئةطةر قوتابى 4 يان زياتر جار ئامادة نةبوو بةبىَ هؤ ئةوا قوتابى بة كةوتوو دادةنريَت بؤ ئةو سالةى خويَندن لةو بابةتة.
	درةنط طةرِاندنةوةى ئةركةكان و يان دووبارةكردنةوةى تاقيكردنةوةكان تةنها لةم حالةتانةى خوارةوة قبوول دةكريَن:

1)	حالةتى تةنطانة (نموونة: نةخؤشى، دؤخيكى تةنطانة لة خيَزان)؛ ئةمةش ثيَويستى بة ثشتطيرى سةرؤك بةش هةية، ئةطةر رِيَى تيَبضىَ، وة هةروةها تيَبينيةكانى ثزيشك، هةروةها كؤثييةك لة خشتةى سةردانةكانى قوتابى.
2)	ئامادةنةبوون بةهؤى نةخؤشى بةبيَ رِاثؤرتى ثزيشكى، وا ثيَويستدةكا قوتابى سةردانى سةرؤك بةش بكات لة ماوة 24 كاتذميَر ثاش ئةم طرفتة (نموونة: راثؤرت، تاقيكردنةوة، يان هةر بابةتيَكى ثةيوةنددار).
	مؤبايل و هةر ئاميَريَكى ترى ئةليكترؤنى دةبيَت دابخريَت لة كاتى وانةدا، هةر بةكارهيَنانيَكى ئةمانة قةدةغةية كة دةبنة هؤى تيَكدانى ئارامى و شيَواندنى هؤلى خويَندن. دةكرىَ مؤبايل تةنها كاتى ثيَويست وةكو حاسيبة بةكاربيَت (بةلام نةك بؤ تاقيكردنةوةكان). هةروةها لة كاتى تاقيكردنةوةكان بة هيض شيَوةيةك نابىَ لاى قوتابى بيَت.
	 لاثتؤث: دةكرىَ بةكاربهيَنرىَ بة مةرجيَك مؤلةت لة وانةبيَذى هؤلةكة وةرطيرابىَ و بؤ كارو باري ثةيوةنديكردنيش (ضات يان ئيمةيل) بةكار نةهيَنرىَ.

نمرة دانان و تاقيكردنةوةكان: نمرةكانى وةرزى و رةنجى سالانة بة ئةنجامديَت لة ضوار تاقيكردنةوة كة هةريةكةيان (8%) ى لةسةرة وة هةروةها ضالاكى ثؤل و ئةركةكانى مالةوةو راهيَنانةكانيش(8%) ى لةسةرة كة بةطشتى دةكاتة 40%. بةلام ئةطةر هاتوو تاقيكردنةوةكان كران بة ناوةندى (مركزي) ئةوا ئةم ياساية جيَبةجيَ ناكرىَ بةلكو ثشت بة ريَنماييةكانى راطرايةتى و سةرؤكايةتى بةش و ليَذنةى تاقيكردنةوةكان دةبةسترىَ. تاقيكردنةوةى كؤتايى 60%ى لةسةرة، تاقيكردنةوةكة لةسةر دةفتةرة، بةشى ثراكتيكى تيَدا نيية. طشت وانةكان دةطريَتة خؤى (25 – 30 وانة).
نموونةي ثرسيار و وةلآم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ :
ثرسيارى كويز: 
جياوازى ثرؤسة جيؤمؤرفؤلؤجيةكان ضين لة ناوضة شيَدارةكان (بة نمونة سويد) و نيمضة ووشكةكان (عيراق). طرنطترينيان باس بكة.
ثيَويستة لة سةر قوتابى باسى ئةوة بكات كة لة ناوضة شيَدارةكان كاريطةرى ئةو ثرؤسانةى كة بة هؤى ئاوى باران و شيَدارى هةوا و خاك روودةن بة هؤى (هايدرؤليسس‘ كاربؤنةيشن، ئؤكسيدةيشن، ...) لة سويد زؤر كاريطةرترن وةك لة عيراق، بةلام لة ناوضة  نيمضة ووشكةكان كاريطةرى تر لة وانةية باشتر بةدياربكةون وةكو دامالينى بايةكان، دةركةوتنى شيَوازى جياوازى رووبارةكان، لاثالةكان. هةروةها قوتابى ئازادة لة هيَنانةوةى نمونةى تريش.
ناوى ئةو شيَوانةى زةوى بلىَ كة لة جيؤمؤرفؤلؤجيا تةكتؤنى هةن.
Folds, Faults, Hog bag, Questa, Pediment, exfoliation..etc.
ثرسيارى وةرزى و كؤتايي سال:
طرنطترين قؤناغةكانى ثةيدابوونى زةرياكان لة سةر زةوى باسبكة بة كورتى.
ثيَويستة قوتابى لة سةرةتاى سارد بوونةوةى زةوى دةستثيَبكات – دةرضونى ظؤلكانةكان – دةرضونى طازةكانى هايدرؤجين و ئؤكسجين – يةكطرتنيان لة ئاسمان – دروسبونى هةلمى ئاو – سارد بوونةوة – دروستبونى ئاو – دابارين – بون بة هةلم ضةندين جار – سارد بوونةوةى رووى زةوى – ثربوونيان لة ئاوى باران – دروسبوونى زةرياكان.
سورى كةظرةكان ضية بة ويَنةوة باسبكة.
بريتية لة كردارى طؤرينى كةظرةكان لة جؤريك بؤ جؤريكى تر بة ضةند ثرؤسةيةك و قؤناغيكى جياواز و طةرانةوةى بؤ هةمان جؤر، بؤنمونة طؤرينى كةظرى ئاطرين بة هؤى كةشكارى بؤ كةظرى نيشتوو و ثاشان بة هؤى روضونيا لة ثرؤسة تةكتؤنيةكانى وةك رووضون ثاشان Metamorphism دةبيتة كةظرى طؤراو، دواتر لة قؤلاييةكان بة هؤى طةرمى زؤرةوة بؤ كةضرى ئاطرى لة وانةشة بة هؤى هيَزيكى تةكتؤنى سةربكةونةوة و دوبارة سورةكة بةردةوامببيَ. ويَنة  سورى كةظرةكان هاوثيَض دةكرىَ.
ضؤن دةكرىَ ريَرةوى كؤنى رووباريَك بدؤزيتةوة بة هؤى نيشتووةكانى. ويَنةى لة طةلدابيت باشترة.
بةهؤى دياردةى كة لة نزيك رووبارةكة بةدةردةكةون وةكو: OX-Baw, Meandering, River terraces, Ripple and cross marks, Deposits, etc..

تيَبينى: نوسينى رِاثؤرت لة سةر بابةتيَك، رِاثؤرتى طةشتى زانستى، ثؤستةر (نشرة) يان هةر ضالاكيةكى تر لة كاتى ثيَويستدا نمرةى لة سةر دادةنريَت لة نمرةى وةرزى.

