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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

المستوى  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الثالث

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 دال يوج

 ال يوجد  وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

   المحاضرات التقليدية 1

 %100 45 التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5

 

 

 التعلم الفعلية للمقرر )على مستوى الفصل الدراسي( ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 ساعة 45= ساعة 3*15 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  ى )تذكر(أخر 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

 15 المكتبة 3

 5 المشاريع /إعداد البحوث 4

 - أخرى )تذكر( 5

 ساعة 40 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتت كار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تخقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت ال ي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 ،رائد األعمال ، وخصائص  أساسيات ريادة األعمالة األعمال عبر تناول قرر لتعريف الطالب بأساسيات رياديسعى هذا  الم

 يعتحويل األفكار إلى مشار، وتناول كيفية محفزات اإلبداع و اإلبتكار، وشرح اإلبداع و اإلبتكار و ريادة األعمالوالتمييز بين 

وضيح ، وتخطة العمل، وتبيان نجاح و فشل المنشآت الصغيرة، واستعراض ألعمال و المنشآت الصغيرةريادة اوتوضيح عالقة 

 لعملمتطلبات  النجاح في سوق ا، اضافة لالخطة التشغيليه، وتمويل المشروع، وكيفية فريق االدارة والمحاسبة والتسويقدور 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

معرفة أساسيات الريادي، اضافة لكأنشطة  وممارسات وخصائص وسمات يحوزها ريادة األعمال بماهية  تأهيل الطالب لاللمام 

 .ريادة األعمال وتطبيقاتها العملية ومبادئ

 

 

 

 مخرجات التعلم للمقرر:-3

 

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 س   - 1ع والمفاهيم األساسية المرتبطة بالمقرر.يعرف : جميع المصطلحات : يعرف  1.1

بدايات  التوجه لريادة األعمال ومعالم  النجاح، فوائد  الريادة، السلللللللبيات والمخاطر   : : يحدد 1.2

مداخل تعريف  االبداع، عوامل دعم  االبداع، دوافع  المحتملة للريادة، صللللللفات رائد  األعمال،

واثرها في نجاح رائد  االعمال، خيارات انشلللاا  المشلللروع  انشلللاا  المشلللروع الصلللغير، الفكرة

الشللكل  القانوني  مصللادر  المعلومات للمشللروع  الجديد، مفهوم  المنشللآت الصللغيرة، الصللغير،

للمنشللآت الصللغيرة، انواع فشللل المشللروعات الصللغيرة، عوامل نجاح المشللروعات الصللغيرة، 

والتسلللويق، تقييم  الوضلللع  المالي لرائد   خطة العمل، مهام وانشلللطة فريق االدارة والمحاسلللبة

ظروف العمل في  اهداف الخطة لتشلللللغيلية، مفهوم  المسلللللؤولية االجتماعية وابعادها، األعمال،

 القطاع الخاص.

 س  - 2ع

  المهارات 2

الخلفية االقتصللللللادية لريادة  األعمال ، العوامل الداعمة لنمو ريادة األعمال، مدارس  يشللللللرح: 2.1

االعمال، عالقة  التفكير باإلبداع، سللللمات المبدع، عوائق االبداع، أنواع  االبتكار،  صللللفات رائد

محفزات االبداع واالبتكار، مصلللللادر افكار انشلللللاا مشلللللروع صلللللغير، مرا ل تحويل الفكرة الى 

فرصلةـللللللل كيفية تقليل مخاطر البدا في المشلروع، خصلائص المنشلآت الصلغيرة، أسلباب  فشلل 

اذا التخطيط  للعمل، متطلبات التخطيط  للعمل،  دود  خطة العمل المشللللللروعات الصللللللغيرة، لم

وكتابتها، تكوين فريق  العمل، مصادر تمويل رواد  األعمال، عناصر الخطة التشغيلية ، خطوات 

وضلللع  الخطة التشلللغيلية، ريادة  االعمال االجتماعية، اخالقيات رائد  االعمال، مرا ل التوظيف  

 في القطاع  الخاص.

 ر -  1م

ريادة االعمال والمنشآت الصغيرة، المدير  التقليدي ورائد األعمال، التمويل  الممتلك   يميز بين : 2.2

التمويل المبدئي  العالي والتمويل   المنظمة التقيدية والمنظمة  الريادية،،  والتمويل المقترض

 المبدئي المتدني، أنواع االئتمان  التجاري.

 ت - 2م

  الكفااات 3

 ت  - 1ك عرض الواجبات. بفاعلية كتابياً وشفهياً فيمع االخرين يتواصل  3.1

 ت  - 2ك .في مجال ريادة االعمال يستخدم شبكة المعلومات والتقنية الحديثة 3.2

 ت  - 3ك في االنشطة االكاديمية والطالبية. يعمل بفاعلية ضمن فريق ومجموعات العمل 3.3
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  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 أساسيات ريادة األعمال 1
 2 صفات و مهارات رائد األعمال 2
 2 اإلبداع و اإلبتكار و ريادة األعمال 3
 2 محفزات اإلبداع و اإلبتكار 4
 4 تحويل األفكار إلى مشاريع 5
 2 ريادة األعمال و المنشآت الصغيرة 6

 2 الصغيرةنجاح و فشل المنشآت  7

 4 خطة العمل 8

 2 فريق االدارة والمحاسبة والتسويق 9

 4 تمويل المشروع 10

 2 الخطة التشغيليه 11

 2 متطلبات  النجاح في سوق العمل 12

 30 المجموع

 

 

 

 د. التدريس والتقييم:
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
يعرف : جميع المصلللطلحات والمفاهيم األسلللاسلللية 

 المرتبطة بالمقرر.

 النظرية  المحاضرة -

  المساندة القرااات -

  الجماعيةالنقاش  -

  البحثية األوراق إعداد -

 الفردية واجبات المنزليةال -

 واإللقاا العرض -

 تحريريةال ختباراتاال -

 )الفصلية والنهائية(

 واجبات المنزليةال تقويم -

 الفردية البحث أوراقتقويم  -

 اإللقااو العرض تقويم -

 

1.2 

لم  وجلله لريللادة األعمللال ومعللايللات  التبللدا :يحللدد 

السلللللللبيللات والمخللاطر   ة،دالنجللاح، فوائللد  الريللا

ئد  األعمال،مداخل  فات را المحتملة للريادة، صلللللل

تعريف  االبداع، عوامل دعم  االبداع، دوافع انشاا  

المشللللروع الصللللغير، الفكرة واثرها في نجاح رائد  

االعمال، خيارات انشاا  المشروع الصغير،مصادر  

المعلومات للمشلللللروع  الجديد، مفهوم  المنشلللللآت 

الصللللغيرة،الشللللكل  القانوني للمنشللللآت الصللللغيرة، 

نجاح انواع فشلللل المشلللروعات الصلللغيرة، عوامل 

شطة  المشروعات الصغيرة، خطة العمل، مهام وان

فريق االدارة والمحاسبة والتسويق، تقييم  الوضع  

ية،  هداف الخطة لتشللللللغيل ئد  األعمال،ا مالي لرا ال

مفهوم  المسللللللؤولية االجتماعية وابعادها،ظروف 

 في القطاع الخاص. العمل

 المهارات 2.0

2.1 

الخلفية االقتصلللللللادية لريادة  األعمال ، يشللللللرح : 

العواملللل اللللداعملللة لنمو ريلللادة األعملللال،ملللدارس 

صللللللفلات رائلد االعملال، عالقلة  التفكير بلاالبلداع، 

مات المبدع، عوائق االبداع، أنواع  االبتكار،  سلللللل

محفزات االبداع واالبتكار، مصلللللادر افكار انشلللللاا 

مشللروع صللغير، مرا ل تحويل الفكرة الى فرصللةـ 

ة تقليل مخاطر البدا في المشلللروع،خصلللائص كيفي

المنشللللآت الصللللغيرة،أسللللباب  فشللللل المشللللروعات 

الصغيرة، لماذا التخطيط  للعمل، متطلبات التخطيط  

 

 
 المحاضرات النظرية -

 الواجبات الفردية والجماعية-

 النقاش والحوار الجماعي -

 التدريب العملي -

 أسلوب  ل المشكالت -

 

 
 
 

 تحريريةال ختباراتاال -

 )الفصلية والنهائية(

 الفرديةواجبات ال تقويم -

 تقويم التدريب العملي -

 اإللقااو العرض تقويم -
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

للعمللل، للدود  خطللة العمللل وكتللابتهللا،تكوين فريق  

العمل،مصادر تمويل رواد  األعمال، عناصر الخطة 

التشغيلية ، خطوات وضع  الخطة التشغيلية،ريادة  

مرا ل االعمال االجتماعية،اخالقيات رائد  االعمال،

 التوظيف  في القطاع  الخاص.

2.2 

يميز بين : ريادة االعمال والمنشللللللآت الصللللللغيرة، 

مويل  الممتلك  المدير  التقليدي ورائد األعمال، الت

والتمويللل المقترض، المنظمللة التقيللديللة والمنظمللة  

الريادية،التمويل المبدئي  العالي والتمويل  المبدئي 

 .أنواع االئتمان  التجاري المتدني،

 الكفااات 3.0

3.1 

رض ع بفاعلية كتابياً وشللفهياً فيمع االخرين يتواصللل 

 الواجبات.
المتلللابعلللة المبلللاشللللللرة ألداا 

عن طريق نظام البالك الطالب 

 بورد

 الواجبات والتكليفات

3.2 
 في مجال يسلللللتخدم شلللللبكة المعلومات والتقنية الحديثة

 ريادة االعمال.
المحاضلللرات النظرية والتعليم 

 اإللكتروني

 الواجبات والتكليفات

3.3 
في  يعمللل بفللاعليللة ضللللللمن فريق ومجموعللات العمللل

 االنشطة االكاديمية والطالبية.
 التكليفات ورش العمل والسمنارات

 

 

 

 
 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

درجة  إجماليمن 

 %يميالتق

 20 األسبوع السادس  1اختبار تحريري  1

 20 األسبوع الثاني عشر  2اختبار تحريري  2

 10 األسبوع الرابع واألسبوع الثامن  واجبات   3

 50 يحدد من عمادة القبول والتسجيل اختبار تحريري نهائي  4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تخريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

يتم اختيار أ د اعضاا هيئة التدريس لتقوم بوظيفة المرشد االكاديمي للطالب /  أكاديميساعات اسبوعية ارشاد ( 10) 

للطالبات  يث تقدم النصائح واالرشادات الالزمة الخاصة بتحسين مستوى اداا الطالب و الطالبات في االختبارات، ومتابعة 

 .لمنذرات ومحاولة  ل المشاكل التي تعترضهمالطالب و الطالبات المتغيبات باستمرار عن المحاضرات، والطالب / الطالبات ا

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
تبة مكية، الطبعة الرال،أ. د. أحمد الشميمري د. وفاء المبيري  –" ريادة االعمال 

 1201 ،العبيكان 

 المساندةالمراجع 
دار المستتتتتتيرة عمان األردن  ,بالل خلف الستتتتتتكارنه .الريادة وإدارة األعمال د

2010 

 اإللكترونيةالمصادر 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  المواد

http://www.fiseb.com+/المكتبة االلكترونية المجانية، إدارة األعمال 

   /www.ipa.edu.sa  معهد االدارة العامة 
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 http:\\lib.nu.edu.su/DigitlLibbrary.aspxالمكتبة الرقميةروابط 

 ال توجد  ىأخر

 

 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

 ،الدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 ... إلخ( قاعات المحاكاة

 طالب 40قاعة دراسية تتسع لـ 

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 جهاز عرض البيانات مرفق معه جهاز كمبيوتر 

 اقالم وماسحة سبورة. وسبورة معطابعة  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 غير مباشر  الطالب  فاعلية التدريس 

 مباشر  قيادات البرنامج فاعلية طرق تقييم الطالب 

 مباشر  أعضاا هيئة التدريس  مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر 

 مباشر  قيادات البرنامج مصادر التعلم 

 مصادر التعلم ...مخرجات التعلم للمقرر، ، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل مجاالت التقويم )مثل. فاعلية التدريس

 إلخ(

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاا هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشريم )قيالت طرق

 

 ح. اعتماد التوصيف

 مجلس القسم جهة االعتماد
 هـ     1441-3/3/3/1440مجلس القسم  رقم الجلسة

 هـ 17/2/1441 الـموافق إدارة األعمال األول   بتاريخ األربعاء اجتماع قسم تاريخ الجلسة
 


