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ناونیشانی بابهت

یهكهم

1/11/2020تا 2020/11/5

پێشەکی:
 مەبەست لە جیۆمۆڕفۆلۆجیا چییە؟ ئاراستەکانی ئەو زانستە لقە هاوچەرخەکانی ئەو زانستەالبيئية والحضرية .....الخ
 بێرۆکە بنەڕەتیەکانی -شێوازەکانی لێکۆڵینەوە پێشتر و ئێستا ،جیاوازی نێوانیان

دووهم

 2020/11/7تا 2020/11/12

 جیۆمۆڕفۆلۆجیای تەکتۆنی (دیاردە جیۆمۆڕفۆلۆجیە ناوەکیەکان): بەرگەکەکانی زەوی بەرزی و نزمیەکانی زەوی ستوونی تەمەنی زەوی بەردەکان (کەڤرەکان) و جۆرەکانیان: -1بەردە ئاگرینەکان
 -2بەردە گۆڕاوەکان
 -3بەردە نیشتنیەکان
 پێکهاتە بەردەکان the formations چۆن باس کردنی بەردەکان (وەسف کردنیان) لە لێکۆڵینەوەکاندا(پێکهاتەی کانزایی -رەقێتی -رەنگ -چینە الوەکیەکان
 سازان و ناسازان لە نێوان پێکهاتە بەردینە جیۆلۆجیەکاندا conformity and un conformitybetween formations
 -جەمکی دیکە

س ێ یهم

 2020/11/14تا 2020/11/19

 جیۆلۆجیای پێکهاتەی (بنیاتی) Structural Geologyپێکهاتە (بنیاتە ) سەرەکیەکان Main Structures-1چەماوە سەرەکیەکان و پێکهاتەکانیان و توخمەکانیانMain Folds :
جۆرەکانی چەماوەکان توخم و پێکهاتەی چەماوەکان -2شکانە سەرەکیەکان main faults
 توخم و پێکهاتە و بەشەکانی شکانەکان هەندێ لە پێکهاتە سەرەکیەکانی پەیوەست بە شێوەی چینە بەردەکانەوە 1- هۆگباک -کوێستا ( زوورگ)

چوارهم

 2020/11/21تا 2020/11/26

پێنجهم

 2020/11/28تا 2020/12/3

شهشهم

 2020/12/5تا 2020/12/10

حهفتهم

 2020/12/12تا 2020/12/17

 مێسا (بانە گۆڕ) دەشتە داماڵینیەکان بانە داماڵڕاوەکان نەخشە جیۆڵۆجیەکان: بایەخی نەخشە جیۆڵۆجیەکان شیکردەنەوەی نەخشەی جیۆڵۆجی توخمەکانی نەخشەی جیۆلۆجی هێماکانی نەخشەی جیۆلۆجی درێژە بڕگە و پانە بڕگە جیۆمۆڕفۆلۆجیای ئاووهەوایی (دیارەدە جیۆمۆڕفۆلۆجیە دەرەکیەکان): پێشەکیەک لە بارەی جیۆمۆڕفۆلۆجیایی ئاووهەوایی پرۆسە جیۆمۆڕفۆلۆجیە دەرەکیەکان (ئاووهەواییەکان) -1پرۆسەی کەشکاری
weathering
 -پرۆسە رووباریەکان و تایبەتە مۆرفۆمەتریەکان fluvial processes and morphometric characteristics

ههشتهم

 2020/12/19تا 2020/12/24

-

 -3با و کاریگەریە جیۆمۆڕفۆلۆجیەکانی

نۆیهم

 2020/12/26تا 2020/12/31

-

 -4بەستەڵەک و کارەیگەریە گەۆمۆرفۆلۆجیەکانی the geomorphic the ice
impacts of

دهیهم

 2020/1/2تا 2020/1/7

-

 -5جووڵەی کەرەستەکانی زەوی و بنارەکان

یازدهیهم

 2020/1/9تا 2020/1/14

-

 -6ئاوی ژێر زەوی و کاریگەریە جیۆمۆرفۆلۆجیەکانی the geomorphic impacts of ground water

دوازدەم

 2021/1/16تا 2021/1/21

-

 -7رۆڵی جیۆمۆڕفۆلۆجی شەپۆڵە دەریاییەکان لە سەر کەنارەکان sea waves role on the beaches

سێزدەم

 2021/1/23تا 2021/1/28

 -3شیکردنەوەی نەخشەی جیۆمۆڕفۆلۆجی analyzing the geomorphic maps
 شیکردنەوە جیۆمۆرفۆلۆجی بەشێوازی الیەرەکان (چینەکان) هێماکانی نەخشە بایەخی نەخشە جیۆمۆڕفۆلۆجی شیکردەنەوەی نەخشەی جیۆمۆڕفۆلۆجی توخمەکانی نەخشەی جیۆمۆڕفۆلۆجیهێماکانی نەخشەی جیۆمۆڕفۆلۆجی -درێژە بڕگە و پانە بڕگەی تۆپپگرافی و جیۆمۆڕفۆلۆجی

چاردەم

 2021/1/30تا 2021/2/4

 -4لێکۆڵینەوەی گۆڕەپانی لە جیۆمۆڕفۆلۆجیادا the field study in geomorphology

پازدەم

 2021/2/6تا 2021/2/11

-5هەندێ لە جێبەجیکاریە جیۆمۆڕفۆلۆجیەکان some geomorphic applications

واژۆی مامۆستای مامۆستای بابەت

the wind and it is geomorphic impact

mass wasting

