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زانياري مامؤستا: 
نــــــاوي مامؤستا: عمر حسن حسين رواندزي
ثسثؤري وردي مامؤستا : جوطرافياي خزمةتطوزاريةكان و سيستةمي زانيارية جوطرافيةكان
ذ.موبايل: 07504600236
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مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش: جوطرافيا

ناوي بابةت: جيمورفولوجياي ثراكتيكي

قؤناغ:سيَيةم

ذمارةي يةكة:2

مؤر و واذووي سةرؤك بةش:


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس: رزطار محمد عثمان
نــــــاوي جيَطر:كارزان بايز عبد

ذ.موبايل:
ذ.موبايل:

ئيميَل:
ئيميَل:



                            
  ثيَناسةي بابةت:
جيمورفولوجياي ثراكتيتكي لةو زانستة نويانةية كة ضؤتة ذياني زانستيةوة ، و لة ثةيوةندي نيَوان شيَوةي ثيَكهاتةكان و دياردة جياوازةكاني سةر رووي زةويي لةطةل ضالاكي مرؤيي جؤراوجؤر دةكؤليَتةوة ، و ئةم زانستة وةكو بابةتيَك دةخويندريَت لة بةشةكاني جوطرافيا و جيؤلؤجيا لةطةل طرينطي لة ثلانداناني شارنشيني و هةريَمي و طةشةثيَداني كشتوكالي و ئةندازةيي ، بةلام لةطةل ئةوةشدا لة رؤذطاري ئيمرؤماندا خويندني ئةو بابةتة سنوردارة .  
طرينطي بابةت:
طرينطي ئةو بابةتة لةوةداية ، راهيَنانيَكي ئةكاديمية لةسةر شيكردةوةي لايةنة مؤرفؤمةتريةكاني دياردةكاني سةر رووي زةويي ، و دياريكردني ثيَكهاتةكان و جؤري ليَذيةكان و كيَشةكاني و دامالين و ، و هةر وةها ضؤنيةتي سوود وةرطرتن لة زانيارية جيمؤرفؤلؤجيةكان بؤ ثلانداناني ثرؤذة ئةندازةييةكان و ثرؤذةكاني ئاودريَري عةمباركردني ئاو و طةران بةدواي دةرامةتة سورشتيةكان و بةكارهيَناني ئةو زانياريانة لة بواري سةربازيدا .
ئامانجي بابةت:
 ئامانج لةو بابةتة بةرهةمهيَناني فيرخوازيكي بة تواناية لة بوارةكاني بنيات ناني ثرؤذة استراتيجيةكاندا وةك راكيَشاني ريَطاكان بةثيَي ثيَكهاتةي جيؤلؤجي ناوضةكان و بنيات ناني فرؤكةخانةكان و دروستكردني بةنداوةكان و .... هتد ، هةر وةها ئامانج لةو بابةتة بةرهةمهيَناني قوتابيةكة كة تيَروانينيكي طشتطيري هةبيَت بؤ هةلسةنطاندي دياردة جوطرفيةكان و بةرةودانة بة تواناكاني بؤ بةستنةوة نيَوان دياردة جيمورفولوجيةكاني سةر رووي زةويي لةطةل ئةو دةرامةتانةي كة دةكريَت لةو ناوضانةدا هةبيَت وةك نةوت كانزاكان و بةردةكان و .....هتد . ئةمة جطة لة ئاشنا كردني بة سةرجةم دياردة جيمؤرفؤلؤجيةكان و راهيَناني لةسةر ثراكتيزة كردني هاوكيَشةكان و ضؤنيةتي ئةنجامداني تويذينةوة جيمؤرفؤلؤجية ثراكتيكيةكان .                          




                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
دةروازةيةك بؤ زانستي جيمورفولوجيا
هةفتةي دووةم
بوارةكاني ليَكؤلينةوة لة جيمورفولوجياي ثراكتيكيدا
هةفتةي سيَيةم
هةلسةنطاندني  دياردة و روبةرةكان لة جيمورفولوجياي ثراكتيكيدا
هةفتةي ضوارةم
ثيَكهاتةكاني سةر و ذير زةويي
هةفتةي ثيَنجةم
ليَذي جؤرةكاني و كيَشةكاني
هةفتةي شةشةم
دامالين هؤكارةكاني و كيَشةكاني
هةفتةي حةفتةم
ثراكتيزة هايدرومؤرفومةتريةكان لة تويذينةوة روباريةكاندا
هةفتةي هةشتةم
تةواوكةري  ثراكتيزة هايدرومؤرفومةتريةكان لة تويذينةوة روباريةكاندا
هةفتةي نؤيةم
طرينطي زانيارية جيمؤرفؤلوجيةكان لة ثلاندانان بؤ ثرؤذة ئةندازةييةكان
هةفتةي دةيةم
ئةو كيَشانةي روبةرووي ثلاندانان بؤ ثرؤذةكان دةبنةوة
هةفتةي يازدم
ئةو ثرؤذانةي كة ثلانةكانيان ثشت بة زانيارية جيمؤرفؤلؤجيةكان دةبةستن
هةفتةي دوازدةم
يةكةم ثلان ريذي بؤ نيشينطة مرؤييةكان
هةفتةي سيَزدةم
دووةم ثلانريذي بؤ راكيشاني ريَطاكان 
هةفتةي ضواردةم
سيَيةم  ثلانريذي بؤ بنيات ناني جسرةكان
هةفتةي ثازدةم
تاقيكردنةوة
هةفتةي شازدةم
ضوارةم ثلانريذي بؤ بنيات ناني فرؤكةخانةكان
هةفتةي حةظدةم
طرينطي زانيارية جيمؤرفؤلؤجيةكان لة ثلانريَذي ثرؤذةكاني ئاوديَري و بةنداوةكان
هةفتةي هةذدةم
بةنداو و عةمباراوةكان و جؤرةكاني
هةفتةي نؤزدةم
هةلبذاردني شوينطةي بنيات ناني بةنداو و عةمباراوةكان
هةفتةي بيستةم
ئةو كيَشانةي روبةرووي بةنداوةكان دةبيَتةوة
هةفتةي بيست ويةك
ضارةسةرة ثيضشنياركراوةكان بؤ كةمكردنةوةي كاريطةري بةنداوةكان
هةفتةي بيست ودوو
راكيَشاني ريَرةوة ئاويةكاني و جؤكةلةكاني ئاوديَري و ضاككردني زةويي
هةفتةي بيست وسىَ
بنةماكاني ثلانريَذي بؤ ريَرةوة ئاويةكاني و جؤكةلةكاني ئاوديَري و ضاككردني زةويي
هةفتةي بيست وضوار
رؤلي جيمؤرفؤلؤجيا لة طةران بةدواي دةرامةتة سروشتيةكاندا
هةفتةي بيست وثيَنج
يةكةم / طةران بةدواي نيشتةنية كانزاييةكان و ئاماذة جيمؤرفؤلؤجيةكاني
هةفتةي بيست وشةش
دووةم / طةران بةدواي نةوتدا و ئاماذة جيمؤرفؤلؤجيةكاني
هةفتةي بيست وحةوت
سيَيةم طةران بةدواي ئاوي ذيَر زةويي و ئاماذة جيمؤرفؤلؤجيةكاني
هةفتةي بيست وهةشت
ضوارةم / طةران بةدواي بةرددا و ئاماذة جيمؤرفؤلؤجيةكاني
هةفتةي بيست ونؤ
رؤلي جيمؤرفؤلؤجيا لة بواري سةربازيدا
هةفتةي سييةم
تاقيكردنةوة
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