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  شانيازي مامؤضتا:
 عنس حطو حطني زواندشي نــــــاوي مامؤضتا:

 : جوطسافياي خصمةتطوشازيةكاى و ضيطتةمي شانيازية جوطسافيةكاى ثطجؤزي وزدي مامؤضتا
 03200000570 ذ.موبايل:

 omar.hussein@soran.edu.iq ل:ئينيَ
 واذووي مامؤضتا: ياى مؤز
 

 شانيازي بةش و بابةت:

 جوطسافيا :ةشبنــــــاوي 
 جينوزفولوجياي ثساكتيكي :ناوي بابةت

 ضيَيةم:قؤناغ
 5:ذمازةي يةكة

 واذووي ضةزؤك بةش: و مؤز
 

 شانيازي بةزثسس و جيَطسي دَلهيايي جؤزي بةش:

 كازشاى بايص عبد:جيَطسنــــــاوي  رزطار دمحم عثمان :بةزثسسنــــــاوي 

 ذ.موبايل: ذ.موبايل:
 ل:ئينيَ ل:ئينيَ

 



 ثيَهاضةي بابةت:  
جينوزفولوجياي ثساكتيتكي لةو شانطتة نويانةية كة ضؤتة ذياني شانطتيةوة ، و لة ثةيوةندي نيَواى شـيَوةي  
ثيَكًاتةكاى و ديازدة جياواشةكاني ضةز زووي شةويي لةطةل ضاالكي مسؤيي جؤزاوجؤز دةكؤليَتـةوة ، و  

يا لةطةل طسيهطي لة ثالنـداناني  ئةم شانطتة وةكو بابةتيَك دةخويهدزيَت لة بةشةكاني جوطسافيا و جيؤلؤج
شازنصيين و يةزيَني و طةشـةثيَداني كصـتوكالي و ئةنـداشةيي ، بـةالم لةطـةل ئةوةشـدا لـة زؤذطـازي         

 ئينسؤماندا خويهدني ئةو بابةتة ضهوزدازة .  
 طسيهطي بابةت:

تسيــةكاني طسيهطــي ئــةو بابةتــة لةوةدايــة ، زاييَهــانيَكي ئةكادشيــة لةضــةز شــيكسدةوةي اليةنــة مؤزفؤمة
ديازدةكاني ضةز زووي شةويي ، و ديازيكسدني ثيَكًاتةكاى و جؤزي ليَريةكاى و كيَصةكاني و دامـالني و  

ثسؤذة ئةنداشةييـةكاى  ، و يةز وةيا ضؤنيةتي ضوود وةزطستو لة شانيازية جينؤزفؤلؤجيةكاى بؤ ثالنداناني 
مةتـة ضوزشـتيةكاى و بـةكازييَهاني ئـةو     و ثسؤذةكاني ئاودزيَسي عةمبازكسدني ئاو و طةزاى بـةدواي دةزا 

 شانيازيانة لة بوازي ضةزباشيدا .
 ئاماجني بابةت:

ئامانج لةو بابةتة بةزيةمًيَهاني فريخواشيكي بة تواناية لة بوازةكاني بهيـات نـاني ثـسؤذة اضـجاتيايةكاندا      
ــاني فسؤ    ــات ن ــؤجي ناوضــةكاى و بهي ــةي جيؤل ــةثيَي ثيَكًات ــاى ب ــةكاى و وةك زاكيَصــاني زيَطاك كةخان

دزوضتكسدني بةنداوةكاى و .... يتد ، يةز وةيا ئامانج لةو بابةتة بةزيةمًيَهاني قوتابيةكة كة تيَسوانيهيكي 
طصتطريي يةبيَت بؤ يةلطةنطاندي ديازدة جوطسفيةكاى و بةزةودانة بـة تواناكـاني بـؤ بةضـتهةوة نيَـواى      

ةزامةتانةي كة دةكسيَت لةو ناوضانةدا يـةبيَت  ديازدة جينوزفولوجيةكاني ضةز زووي شةويي لةطةل ئةو د
وةك نــةوت كانصاكــاى و بــةزدةكاى و .....يتــد . ئةمــة جطــة لــة ئاشــها كسدنــي بــة ضــةزجةم ديــازدة 
جينؤزفؤلؤجيةكاى و زاييَهاني لةضةز ثساكتيصة كسدنـي ياوكيَصـةكاى و ضـؤنيةتي ئةجنامـداني تويريهـةوة      

                           جينؤزفؤلؤجية ثساكتيكيةكاى .
 
 
 
 



        بابةتةكةخصتةي دابةشكسدني                                    
 دةروازةيةك بؤ زانسيت جيمورفولوجيا ةفتةي يةكةمي
 بوازةكاني ليَكؤليهةوة لة جينوزفولوجياي ثساكتيكيدا ةفتةي دووةمي
 جينوزفولوجياي ثساكتيكيدايةلطةنطاندني  ديازدة و زوبةزةكاى لة  ةفتةي ضيَيةمي
 ثيَكًاتةكاني ضةز و ذيس شةويي ةفتةي ضوازةمي
 ليَري جؤزةكاني و كيَصةكاني ةفتةي ثيَهاةمي
 دامالني يؤكازةكاني و كيَصةكاني ةفتةي شةشةمي
 ثساكتيصة يايدزومؤزفومةتسيةكاى لة تويريهةوة زوبازيةكاندا ةفتةي حةفتةمي
 زوبازيةكاندا تويريهةوة لة يايدزومؤزفومةتسيةكاى ثساكتيصة ي تةواوكةز ةفتةي يةشتةمي

 طسيهطي شانيازية جينؤزفؤلوجيةكاى لة ثالنداناى بؤ ثسؤذة ئةنداشةييةكاى يةفتةي نؤيةم
 ئةو كيَصانةي زوبةزووي ثالنداناى بؤ ثسؤذةكاى دةبهةوة يةفتةي دةيةم
 يازية جينؤزفؤلؤجيةكاى دةبةضنتئةو ثسؤذانةي كة ثالنةكانياى ثصت بة شان يةفتةي ياشدم

 يةكةم ثالى زيري بؤ نيصيهطة مسؤييةكاى يةفتةي دواشدةم
 زيَطاكاى  زاكيصاني دووةم ثالنسيري بؤ يةفتةي ضيَصدةم

 جطسةكاى بهيات ناني بؤ ثالنسيري ضيَيةم  يةفتةي ضوازدةم
 تاقيكسدنةوة يةفتةي ثاشدةم

 بهيات ناني فسؤكةخانةكاىضوازةم ثالنسيري بؤ  يةفتةي شاشدةم
 طسيهطي شانيازية جينؤزفؤلؤجيةكاى لة ثالنسيَري ثسؤذةكاني ئاوديَسي و بةنداوةكاى يةفتةي حةظدةم
 بةنداو و عةمبازاوةكاى و جؤزةكاني يةفتةي يةذدةم
 يةلبرازدني شويهطةي بهيات ناني بةنداو و عةمبازاوةكاى يةفتةي نؤشدةم
 كيَصانةي زوبةزووي بةنداوةكاى دةبيَتةوةئةو  يةفتةي بيطتةم

 ضازةضةزة ثيضصهيازكساوةكاى بؤ كةمكسدنةوةي كازيطةزي بةنداوةكاى يةفتةي بيطت ويةك
 زاكيَصاني زيَسةوة ئاويةكاني و جؤكةلةكاني ئاوديَسي و ضاككسدني شةويي يةفتةي بيطت ودوو
 ئاويةكاني و جؤكةلةكاني ئاوديَسي و ضاككسدني شةوييبهةماكاني ثالنسيَري بؤ زيَسةوة  يةفتةي بيطت وضىَ

 زؤلي جينؤزفؤلؤجيا لة طةزاى بةدواي دةزامةتة ضسوشتيةكاندا يةفتةي بيطت وضواز
 يةكةم / طةزاى بةدواي نيصتةنية كانصاييةكاى و ئاماذة جينؤزفؤلؤجيةكاني يةفتةي بيطت وثيَهج

 نةوتدا و ئاماذة جينؤزفؤلؤجيةكانيدووةم / طةزاى بةدواي  يةفتةي بيطت وشةش
 ضيَيةم طةزاى بةدواي ئاوي ذيَس شةويي و ئاماذة جينؤزفؤلؤجيةكاني يةفتةي بيطت وحةوت



 ضوازةم / طةزاى بةدواي بةزددا و ئاماذة جينؤزفؤلؤجيةكاني يةفتةي بيطت ويةشت
 زؤلي جينؤزفؤلؤجيا لة بوازي ضةزباشيدا يةفتةي بيطت ونؤ

 تاقيكسدنةوة يةفتةي ضييةم
 ضةزضاوةكاى :                                          

 . 2004حسً رمضاٌ سالمة ، اصول اجلينورفولوجيا ، دار املسرية ، عناٌ ،  .1

 . 1997جودة حسيني جودة ، اجلينورفولوجيا ، دار املعرفة ، االسكيدرية ،  .2

 . 1997مرتجه ، عبدالرمحً محيدة ، مبادئ اجلينورفولوجيا ، دمشق ،  .3

 1978، بغداد ،  1وفيق خشاب و اخروٌ ، عله اجلينورفولوجيا ، ج .4

 . 1988حييى الفرحاٌ ، ىظاو املسح اجلينورفولوجي ، عناٌ ،  .5

 . 2001خلف حسني الدليني ، اجلينورفولوجيا التطبيقية ، عناٌ ،  .6

 
 
 
 
 


