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 Course Book /پەرتووکی کۆرس

 رسۆك ى. ناو1 نگكاری پێشه

  پرسر ەب ىستاۆمام ىناو .2 ند رفیق ابراهیم م.ی.هۆشمه

 یمانگاپەش/ ە. ب3 تتایبه -ختكنیكی پایتهته+ ژمێریاری/ كارگێڕی كار

 hoshmand.ibrahim@pti.edu.krd :ئیمێل
 07504468829 :ژمارەی تەلەفۆن

 پەیوەندی. 4

 

 1: یتیۆر
 1: پراکتیک

ە ( لكاتژمێربە ) یەکەى خوێندن. 5

 دا هەفتەیەک

لە ماوەی   ك جارهیه بۆ قوتابیان  مامۆستائامادەبوونی 
 دا هەفتەیەک

 ژمارەی کارکردن. 6

PBA016 7 .کۆدی کۆرس 

https://academics.su.edu.krd/hoshmand.ibrahim 

ربگرنزانیاری وه وهم لینكهتوانرێت لهده  

 پرۆفایەلی مامۆستا. 8

، ی بازرگانیپڕۆژه نگگاری،پێشهپێشەنگگار، ی ئازاد، پیشه
، پارەدارکردن، ریگهتازهداهێنان و سەرکێشی، کارامەیی، 
 پالندانان، بە بازاڕکردن

 وشە سەرەکیەکان. 9

 :ناوەرۆکی گشتی کۆرس. 10

 هێنرێن کە هزرو بیرۆکەی داهێنەرانەی خۆیان كی گشتی قوتابیان رادهیهشێوهبه
رفەت و لە بواری کرداری دا بیکەین بە پڕۆژەی بەرهەمداری تا بگوازنەوە بۆ دە

سەرجەمی بەرهەمی نەتەوەیی و نەبنە بارگرانی لەسەر کەرتی گشتی) بەشداربن لە 
حکومەت(، لەالیەکی دیکەوە پڕۆژەی ئازاد بکەن و خزمەت بە کۆمپانیا یا پڕۆژەی 

  دیکەی کەرتی تایبەت نەکەن، بەڵکو خۆیان خزمەتی پڕۆژەکانیان بکەن.

 :ئامانجەکانی کۆرس. 11

 ن.ی كاری ئازاد بكهوهئازادو هاندانیان بۆ ئهكاری  به ئاشناكردنی قوتابیان به 

 رتی گشتی كه ن و پشت بهت كار بكهرتی تایبهكه خۆشكردن بۆ قوتابیان تا لهرێگه
 ستن.بهنه

 ی دێتهترسیانهو مهنگكاری و ئهكانی پێشهییهر كارامهسهراهێنانی قوتابیان له 
 میان.ردهبه

 ندی تا ببێتهی بچووك و مامناوهكردنی پڕۆژهدروست فێركردنی قوتابیان له 
 .رێمی كوردستانر ئاستی ههسهیی لهوهتهو داهاتی نهوادهی داهاتی خانهرچاوهسه

 :ئەرکەکانی قوتابی. 12

هەروەها تۆماركردنی تێبینی و  ،مبەر بە ئامادەبوون لەوانەكانداپرسیارە بەراربەقوتابى 
پڕۆژەیەک بە بەرپرسیارە بە ئامادەكردنی سەرنجەكان لەكاتی وانەكانی ڕۆژانەدا، هەروەها 

و پاشان لە کۆتایی سمستەردا بە  لەسەر بابەتەكە و پێشكەشكردنی لەناو پۆلدا گروپ 
 کرداری بەرهەمی پڕۆژەکەی بخاتەڕوو.

https://academics.su.edu.krd/hoshmand.ibrahim
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تاقیكردنەوەی تیۆری  (2)لە كاتی تاقیكردنەوەكان كە هەروەها بەرپرسیارە لە ئامادەبوونی 
 .لەسەر كاغەز ئەنجام دەدرێ

  :وهووتنە ی وانەڕێگە. 13

داتاشۆ و  دەوترێتەوە بە پشت بەستن بە بەكارهێنانی و پراكتیكی وانەكان بەشێوازی تیۆری
پێدانی پوختەی  ی سپی،ختهته هەروەها تیشكخستنە سەر خاڵە گرنگەكان لەسەررپۆینت، پاوه

 .بە قوتابییەكان مهلزهمه وانەكان بەشێوەی
 خوێنرێت.كان دهلیكترۆنی وانهی ئهشێوه تای كۆڕۆنا دا بهوامبوونی پهردهدۆخی به له

 :نگاندنڵسەهە سیستەمی. 14

تاقیكردنەوەی كۆتایی  ێوەی تیۆری و لەسەر كاغەز دەبێت،تەواوی تاقیكردنەوەكان بەش
 نمرەی لەسەرە. (50ر)سمسته

 .ەنمر( 30): ی مانگانهوهتاقیکردنه
  ( نمرە5كانی قوتابی: )چاالكییه

م هه تدارۆژێكی تایبه روو له ك رۆژدا بخرێتهیه بێت لهده كه نمرە( 15): ،كردنی پڕۆژهئاماده
 یمانگا لهپه له كهمی پرۆژهرههمیش بهشكردنی سمینار و ههپێشكه ی تێوری بهرێگه له

 ك نمایش بكرێت.پێشانگایه

 :کانی فێربووننجامەەئرده. 15

بابەتی پێشەنگکاری تا لە دوای دەرچوون ئەو بابەتانەی لە گرنگی ن لهفێرخوازان تێبگه
هەردوو ساڵەی پەیمانگە لە بەشەکەیان خوێندوویانە لە بواری کرداری کەڵکی لێوەربگرن، 
ئەمەش رێبەرێکە تا هاند بدرێت لە کەرتی تایبەت کار بکەن، یاخود تا بکرێت کاری ئازاد 

ەو بابەت ئەنجامەکەی دەبێت ببێتە هۆی بکەن و کاری تایبەت بە خۆیان هەبێت، واتە ئ
 دەرچووان ببنە  پێشەنگ لە دەستکەوتنی کاری تایبەت لە بازاڕی ئازاد دا. 
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 کان:لیستی سەرچاوە. 16

 أ. سەرچاوەکان عەرەبییەکان:

(، مبادىء ریادة 2018أد.وفاء بنت ناصر المبریك و أ.د.أحمد بن عبدالرحمن الشمیمیري، ) .1

والتطبیقات األساسیة لغیر المختصصین، نشر والتوزیع العبیكان، مملكة األعمال: المفاهیم 

 .العربیة السعودیة

 (، كلیة التجارة، جامعة القاهرة، مصر.2020د.عبدالحمید مصطفى أبوناعم، ریادة االعمال،) .2

(، ریادة االعمال وإدارة المشروعات الصغیرة والمتوسطة، 2018د.عامر خربوطلي، ) .3

 . الجمهوریة العربیة السوریة ،االفتراضیة السوریةمنشورات الجامعة 

( ریادة األعمال و المشروعات الصغیرة، 2019د.فاطمة الصیفي و د.علیاء محمود جراد،) .4

   كلیة التجارة جامعة االسكندریة، مصر.

( ریادة األعمال و المشروعات الصغیرة، 2019،)د.عبیر حسن رمضان ود.محفوظ سوید،  .5

 جامعة االسكندریة، مصر.كلیة التجارة 

(، ریادة األعمال الصغیرة والمتوسطـة ودورها في الحد من البطالة 2013یاسر سالم مري،) .6

في المملكة العربیة السعودیة: دراسة تحلیلیة مقارنة،  اطروحة الدكتورا غیر المنشورة، جامعة 

   مملكة العربیة السعودیة.نایف العربیة للعلوم األمنیة، 
 ینگلیزییهکان:سهرچاوە ئ

1. Lackeus, M. (2015) Entrepreneurship in Education: what, why, when and how. 

2. Smith, K. & Petersen, L. (2006) what is Educational entrepreneurship? 

3. OCED (2014) Creative problem solving: student’s skills in tracking real-life 

problems, PISA, OECD Publishing.   

4. Hatak, I. & Reiner, E. (n.d.) Entrepreneurship Education in Secondary Schools: 

education systems, teaching methods, and best practice, Institute for Small Business 

Management & Entrepreneurship, WU Vienna University of Economics and 

Business 

 بابەتەکان .17 ناوی مامۆستای وانەبێژ

 ند رفیق ابراهیم  هۆشمه 
 کاتژمێر 2وەک: 
19/10/2020 

 

 دەروازەیەک بۆکاری ئازادو پێشەنگکاریهەفتەی یەكەم /  
 پێشەنگکاریكانی كان و جۆرهبیردۆزییە/   مدووههەفتەی 
 تایبەتمەندییەکانی پێشەنگکاری/  مسێیههەفتەی 
 سوودو مەترسییەکانی بوون بە پێشەنگگارم / چوارههەفتەی 

 هەنگاوەکانی پڕۆژەی پێشەنگ/  هەفتەی پێنجەم
 ی بازرگانیپڕۆژه /شەشەمهەفتەی 
 پڕۆژەی بچووک و مامناوەندی/  هەفتەمهەفتەی 
ئاڵنگارییەکان بەردەم پڕۆژەی بچووک و /  هەشتەمهەفتەی 

 مامناوەندی.
 رۆڵی پێشەنگگاری لە ئابووری نەتەوەیی دام/ نۆیههەفتەی 
 گەنگەشەکردنی بیرۆکەکانی سازکردنی کار/  دەیەمهەفتەی 
 ترفهبۆ ده ی بیرۆكهوهگواستنه/  یازدەهەمهەفتەی 
 بازاڕكردن بهداركردن و پاره/  دوازدەهەمهەفتەی 
 نێو بازاڕ كاری بۆ چوونهئاماده/  سێزدەهەمهەفتەی 
لێهاتوویی لە چارەسەرکردنی کێشەکان و /  مههچوار دههەفتەی 
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 پیشەگەرانە.
 خوێندكاران -كانی قوتابیانمی پڕۆژهرههبه / مههپازدههەفتەی 

 (ئهگهر ههبێت) بابهتی پراکتیک. 18 
لێرە مامۆستای وانەبێژ ناونیشانی هەموو ئەو بابەتە پراکتیکانە دەنووسێت کە  

بەنیازە بیڵێتەوە لە تێرمەکە. هەروەها کورتەیەک لە ئامانجی هەر یەک لە 
 بابەتەکان وبەروار وکاتی وانەکە دەنووسێت. 

 

 تاقیکردنەوەکان . 19

 پێشەنگگار بکە. سوودو مەترسییەکانی بوون بەەكورتی باس لە ب: دارشتن. 1

 

 رستەیەکی کورت دەربارەی بابەتێک لەم جۆرە تاقیکردنەوەیە: راست وچەوت. 2
نموونە دەبێت دەستەبەردەکرێت وپاشان قوتابی بە ڕاست یان چەوت دادەنێت. 

 دەستەبەربکرێت.

 

لە ژێر لەم جۆرە تاقیکردنەوەیە ژمارەیەک دەستەواژە دەستەبەردەکرێت : بژاردەی زۆر. 3
نموونە دەبێت رستەیەک وپاشان قوتابیان دەستەواژەی راست هەڵدەبژێرێت. 

 .دەستەبەربکرێت

 تێبینی تر. 20

 ڵ                                                             ی هاوهوهپێداچوونە .21
 کهکانی کۆرسهتهڕۆکی بابهبکرێت و ناوهیر سه وهکادیمیهڵێکی ئهن هاوهالیهبێت لهده م کۆرسبووکهئه
 بکات. رسهله که و واژوویڕۆکی کۆرسهر شیاوی ناوهسهک بنووسێت لهیهند ووشهند بکات و جهسهپه

  بێت.متر نهمامۆستا که ی زانستی لهبیت پلهو ده کهر کۆرسهسهبێت لهزانیاری هه که یهسهو کهڵ ئههاوه

 


