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زانياري مامؤستا:

نــــــاوي مامؤستا: رزطار محمد عوسمان هةنارةيي 
ثسثؤري وردي مامؤستا: جوطرافياي ذينطةو طةشةثيَداني بةردةوام
ذ.موبايل:07504641378
ئيميَل:  rizgar.usman@soran.edu.iq
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش:جوطرافيا 

ناوي بابةت: جوطرافياي كشتوكالأ

قؤناغ: ضوارةم
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مؤر و واذووي سةرؤك بةش:


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس: رزطار محمد عوسمان هةنارةيي
نــــــاوي جيَطر:

ذ.موبايل:  07504641378
ذ.موبايل:

ئيميَل: rizgar.usman@soran.edu.iq
ئيميَل:



                            
ثيَناسةي بابةت:
 جوطرافياي كشتوكالأ لقيَكي سةرةكيية لة لقةكاني جوطرافياي ئابوورى و بابةتةكاني خؤي لة كشتوكالأء ميتؤدةكاني ليَكؤلينةوةش لة جوطرافيا وةردةطريَت, بةمةش جوطرافياي كشتوكالأ بةشيَوةيةكي طشتي لة ضالآكيية كشتوكالَييةكان دةكؤلَيَتةوة لةناوضة جياجياكان و هاوكات جياوازيية شويَنجيَييةكاني كشتوكالأ دةخاتة بةرباسء تويَذينةوة.
طرينطي بابةت:
 هةموو تويَذةرةواني بوارى جوطرافياي كشتوكالأ كؤدةنطن لةسةر ئةوةي كشتوكالأ بنضينةيةكي سةرةكيية بؤ دروست كردني شارستانييةت, ئةوة لةكاتيَكداية تا ئيَستا لةسةر ئاستي جيهان ثيشةى كشتوكالأ زؤرترين ريَذةى هيَزى كارى لةخؤى كؤكردؤتةوة. لةلايةكي تريشةوة ثيشةى كشتوكال دابينكةرى سةرةكيية بؤ خؤراكي مرؤظء ويَراى ئةوةى بةروبوومة كشتوكالَيةكان ماددةى سةرةتايي بؤزؤربةى ثيشةسازييةكان دابين دةكةن و بةبآ بووني بةرهةمة كشتوكالييةكان ضالآكييةكاني كةرتي ثيشةسازيش ئةستةم دةبيَت.
ئامانجي بابةت : 
ئامانج لة خويَندني ئةم بابةتة ئاشناكردني قوتابييانة بة جوطرافياي كشتوكالأ وةك لقيَكي طرنطي بوارى جوطرافياي ئابوورى كة ثيَطةيةكي طرنطي سياسةتي ولاتاني داطير كردووة لةرؤذطارى ئةمرؤماندا, هاوكات ئاشنا كردني قوتابيان بةوهؤكارة جوطرافيانةى كاريطةرى راستةوخؤ و ناراستةوخؤيان هةية لةسةر كشتوكالأ و ويَراي بةخشيني زانيارى لةسةر جؤرةكاني بةرهةمة كشتوكاليةكانء ثؤليَنكردني بةروبوومة كشتوكاليةكان لةسةر ضةندين بنضينةو شيَوازةكاني ثلان دانانء طةشةثيَداني كةرتي كشتوكالى بةشيَوةيةكي طشتي .


                             

	
                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
ثيَناسةو ضةمكي جوطرافياي كشتوكالأ
هةفتةي دووةم
سةرهةلَدانء طةشةسةندني جوطرافياي كشتوكالأء ثةيوةندي بة زانستةكاني ترةوة
هةفتةي سيَيةم
ميتؤدةكاني ليَكؤلينةوة لةجوطرافياي كشتوكالأ(ميتؤدى هةريَميء ميتؤدى ئسولي))
هةفتةي ضوارةم
ميتؤدى فرماني(وةزيفي) و ميتؤدى بابةتي (موضوعي )
هةفتةي ثيَنجةم
هةندآ شيَوازى ثيَوانةى ضةندييةتي لةبوارى جوطرافياي كشتوكالأ 
هةفتةي شةشةم
ئةوهؤكارانةى كاردةكةنة سةر جوطرافياي كشتوكالأ
(هؤكارةسروشتيةكان , خاك , بةرزى نزمي)
هةفتةي حةفتةم
ثلةى طةرمي , دابارين 
هةفتةي هةشتةم
تيشكي خؤر , با
هةفتةي نؤيةم
هؤكارة مرؤييةكان ( هؤكارى ئابوورى) دةستي كار
هةفتةي دةيةم
سةرماية , وةبازارخستن (النقل والتسويق)
هةفتةي يازدم
هؤكارة كؤمةلايةتييةكان + ثيَداضوونةوةو تاقي كردنةوة
هةفتةي دوازدةم
هؤكارة سياسيةكان
هةفتةي سيَزدةم
هؤكارى ثيَشكةوتني زانست و تةكنةلؤذيا
هةفتةي ضواردةم
(تةرزةكاني كشتوكال) ثيَناسةو ضةمكي تةرزى كشتوكالَي
هةفتةي ثازدةم
تةرزى كشتوكالى جيَطؤر(متنقل)+ تةرزى كشتوكالي ضرِ (كثيفة)
هةفتةي شازدةم
تةرزى كشتوكالى فراوان(واسع) + تةرزى كشتوكالى تيَكةلأ(مختلط)
هةفتةي حةظدةم
تةرزى كشتوكالى تايبةت (متخصص) 
هةفتةي هةذدةم
ثؤلينكردني بةروبوومة كشتوكالَييةكان 
هةفتةي نؤزدةم
ثؤليَني بةروبوومةكان لةسةر بنضينةي خيَزانيان (العائلة) 
ثؤليَني بةروبوومةكان لةسةر بنضينةي خولي مانةوة(الدورة الحياتية) 
هةفتةي بيستةم
ثؤليَني بةروبوومةكان لةسةر بنضينةي وةرزى طةشةسةندن (فصل النمو)
هةفتةي بيست ويةك
ثؤليَني بةروبوومةكان لةسةر بنضينةي طرنطي ئابووريان (الاهمية الاقتصادية)+ ثيَداضوونةوةو تاقيكردنةوة
هةفتةي بيست ودوو
لةوةراندنء بةخيَوكردني ئاذةلأ
هةفتةي بيست وسىَ
طةشةسةندني ثيشةى بةخيَوكردني ئاذةلأ
هةفتةي بيست وضوار
بةروبوومة ئاذةلَييةكان
هةفتةي بيست وثيَنج
كشتوكالأء ساماني ئاذةلَي لةهةريَمي كوردستان
هةفتةي بيست وشةش
تةواوكةرى كشتوكالأء ساماني ئاذةلَي لةهةريَمي كوردستان
هةفتةي بيست وحةوت
دةرامةتة دارستانييةكان
هةفتةي بيست وهةشت
كشتوكالأ ء كاريطةريةتي لةسةر كيَشةى ئاسايشي خؤراك 
هةفتةي بيست ونؤ
ثلان داناني كشتوكالَي, ضةمك و ئامانجةكاني
هةفتةي سييةم
شيَوازةكاني طةشةثيَداني كشتوكالَي
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 تيَبيني : 
	لةم بابةتةدا 2 تاقيكردنةوةي وةرزي ئةنجام دةدريَت و بؤ هةر تاقيكردنةوةيةك 17 نمرةى بؤ هةذمار دةكريَت لةطةلأ ضةند تاقيكردنةوةيةكي لةناكاوى قوتابيان بةشيَوةي (quiz) كة 6 نمرةى بؤ هةذمار دةكريَت.
	لةحالةتي بووني كات و ثيَويستدا تاقيكردنةوةي سيَيةم ئةنجام دةدريَت و لةطةلأ تاقيكردنةوةكاني تر كؤدةكريَتةوةو دابةشي 3 دةكريَت.
	لةهةر وانةيةكدا نزيكةى 10 خولةك تةرخان دةكريَت بؤ روونكردنةوةي ثرسيارو وةلآمي تايبةت بةبابةتةكةو و ثرسينةوةي هةندآ بابةتي خويَندراوى وانةكاني ثيَشوو.
	بةهيض جؤريَك مؤلةت وةرطرتن لة تاقيكردنةوةدا نية تةنها لةحالةتي بووني دؤخيَكي دذوارو نةخوازراو لةناو خيَزان يان نةخؤشي ئةمةش بةثيَي راثؤرتي ثزيشك و بةثيَي ريَنماييةكاني فاكةلَتي دةبيَت.
	لةم بابةتةدا هةولَدةدريَت طةشتيَكي زانستي بؤ قوتابيان ئةنجام بدريَت و قوتابي دواى طةرِانةوةي لةطةشتةكة رادةسثيَردريَت بة ئامادةكردني راثؤرتيَكي تيَرو تةسةل لةسةر طةشتةكة. 






