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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 
  ساعة واحدة  . الساعات المعتمدة:1

  . نوع المقرر2
  أخرى   متطلب قسم  متطلب كليةx  متطلب جامعة أ.

   اختياريXإجباري  ب.
  : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3
  

  2023- 2022المشتركة /   السنة األولى

  ال يوجد: وجدت) إن(. المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4
 
  

  : ال يوجد (إن وجدت). المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5
 
 
  
 
 كل ما ينطبق)(اختر نمط الدراسة . 6

 النسبة عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط  م
    المحاضرات التقليدية 1
   التعليم المدمج  2
    اإللكترونيالتعليم  3
 % 100 10  عن بعدالتعليم  4
    أخرى 5

  

  مستوى الفصل الدراسي) (على االتصال ساعات. 7

  ساعات التعلم  النشاط  م

  10  محاضرات  1
    إستوديوأو معمل   2
    إضافيةدروس   3
  4  )ساعات مكتبية(ى أخر  4

  14  اإلجمالي  
  

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
  لمقرر:العام لوصف ال. 1

يهدف المقرر إلى إكساب الطالب بالمعرفة والمهارات الالزمة لتوليد األفكار واالبتكارات وتحويلهما إلى 
الواقع بناًء على أساسيات ومبادئ ريادة األعمال وتطبيقاتها العملية في مشاريع تجارية فاعلة على أرض 

إعداد المشاريع التجارية الناجحة وذلك من خالل  فهم المتطلبات الرئيسة لرائد األعمال وصفاته الفاعلة، 
وكيفية التخطيط األمثل إلنشاء دراسة جدوى المشروع الممثلة بخطة التسويق والتشغيل والتمويل 

نظمة القانونية إلنشاء تلك المشاريع ، وأخيراً الخطوات العملية إلدارة المشروع . وما هي الجهات واال
  الداعمة لتلك المشاريع الرياديه في المملكة العربيه السعودية .

  
  
  الهدف الرئيس للمقرر. 2

ارات  يهدف مقرر ريادة األعمال إلى تنمية المهارات المتعلقة بريادة األعمال؛ إلكساب امعي المه ب الج الطال
 والمعارف الالزمة التي تؤهله للنجاح في إنشاء المشاريع الريادية.
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

  

 مخرجات التعلم للمقرر
   رمز

التعلم المرتبط مخرج 
   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1
 1:1:1 اإللمام بأساسيات ومبادئ ريادة األعمال وتطبيقاتها العملية. 1.1
 2:1:1  إكتساب مهارات التخطيط والتنظيم إلنشاء األعمال التجارية. 1.2
 5:1:1  التعرف على سمات رائد األعمال  . 1.3
 2:2:1  التعرف على اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصعوبات التي تواجهها وتقيمها. 1.4
 3:5:2  تقييم األفكار الريادية ومصادر الحصول عليها 1.5
 6:1:1 التعرف على المفاهيم المرتبطة بالخطة التشغيلية والتسويقة والمالية. 1.6
 2:3:2  اكتساب المعرفة الالزمة للمزيج التسويقي . 1.7
 1:5:2 التعرف على عناصر نموذج العمل التجاري 1.8
 2:8:3 التعرف على بيئة األعمال الخارجية للمشاريع الريادية. 1.9

  2:9:3 اكتساب المفاهيم البيئية التكنولوجية للمشاريع الريادية 1.10
  2:10:3  التعرف على خصائص العرض التقديمي الفعال. 1.11
  3:11:3  التعرف على برامج الدعم للمشاريع الريادية في االقتصاد السعودي.  1.12

  المهارات 2
 2:3:2 اكتساب مهارات التفكير اإلبداعي والنقدي. 2.1
 1:5:2 الفرص المحتملة لتطوير األعمال.مهارات خلق  اكتساب 2.2
 1:6:2 توليد وتطوير األفكار التجارية وتطبيقها على أرض الواقع.مهارات   اكتساب 2.3
ل  2.4 ة التموي اكتساب مهارات إعداد دراسة الجدوى وتشمل : خطة التسويق وخطة التشغيل وخط

  المالي.
1:7:2 

 2.4:2 التحدث بلغة عالم األعمال.اكتساب مهارات  2.5
  3:2:3  اكتساب عهارات العرض التقديمي للمشروع الريادي.  2.6
  القيم 3
وير  3.1 ة بتط يم المتعلق اركتهم الق الب ومش ين أداء الط الل تحس ن خ اجح م اعي الن ل الجم العم

 .بصورة عالية
5:12:3 

 2:11:3 في تقديم مشروع تجاري متكامل .بث روح المسولية الفردية والجماعية لنجاح الفريق  3.2
 3:11:3  اعداد المشروع المتمثلة بالجدوى االقتصادية.باألمانة العلمية، وبأخالقيات  التزام الطالب 3.3
 1:10:3  المهارات التي يمتلكها لخدمة الفريق. وتقديمأفكاره لزمالئه،  مشاركة الطالب 3.4

  

  المقرر موضوعاتج. 
  

 الموضوعاتقائمة   م
ساعات 
  االتصال

1 
 التمهيدية  الجلسة -
 االعمال ريادة مفهوم -

1 

 1 . المتوسطة و الصغيرة المنشآت و األعمـــــــــــــــــال ريادة 2
 1 .الريادية للمشاريع األفكار توليد 3
 1 المملكة وريادة االعمال. 4
 1 .التسويقية الخطة 5

6 
 .التشغيلية الخطة -
 .المالية الخطة -

1 

7  
  .العمل ونموذج العمل التجاري خطة كتابة -
 .الريادي المشروع عرض مهارات -

1 

 1  الريادى للمشروع الخارجية االعمال بيئة  8
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 1 الريادى للمشروع التكنولوجية البيئة  9
  1  السعودى االقتصاد في الرائدة المشاريع دعم  10

 10  المجموع
  
 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات  مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
ال ا ادة األعم ادئ ري يات ومب ام بأساس إللم

 .وتطبيقاتها العملية
ل  ارات داخ دريب واالستش الت

 وخارج القاعات الدراسية.

االختبارات النظرية: -
االختبارالنصفي والنهائي 
 (أسئلة االختيار من متعدد).

 تقييم األنشطة والواجبات-

روع) - ل (المش تقييم خطة العم
. 

1.2 
اء ا كتساب مهارات التخطيط والتنظيم إلنش

 .األعمال التجارية
 االكتشاف في تدريس المفاهيم.

 التطبيق العملي. .تعرف على ميزات رجل األعمالال 1.3

1.4  
غيرة  اريع الص ة المش ى أهمي رف عل التع
والمتوسطة ومعرفة المعوقات التي تواجه 

 التقييم

  األنشطة اإلرشادية
 دراسة الحالة

1.5  
ول  ادر الحص ة ومص ار الريادي يم األفك تقي

  عليها
  االستقصاء

1.6  
ة  ة بالخط اهيم المتعلق ى المف رف عل التع

  .والماليةالتشغيلية والتسويقية 
  اكتشاف المفاهيم

1.7  
زيج  ة للم ة الالزم اب المعرف اكتس

  .التسويقي
  التعليم التعاوني

  التطبيق العملي  .تعلم عناصر نموذج األعمال  1.8

1.9  
ة  ال الخارجي ة األعم ى بيئ رف عل التع

  .لمشاريع ريادة األعمال
  دراسة الحالة

1.10  
ة  ة التكنولوجي اهيم البيئي اب المف اكتس

  .لمشاريع ريادة األعمال
  االكتشاف في تدريس المفاهيم.

1.11  
ديمي  رض التق ائص الع ى خص رف عل تع

  النشط
  العمل الميداني

1.12  
دة  اريع الرائ م المش رامج دع ى ب تعرف عل

  في االقتصاد السعودي .
  االكتشاف في تدريس المفاهيم.

 المهارات 2.0

 واإلبداعياكتساب مهارات التفكير النقدي  2.1

التعليم التعاوني والزمري ( فريق 
العمل ) من خالل توليد األفكار 

  : واالبتكارات من خالل
  .العصف الذهني / توليد األفكار-
 المشاركة في تطوير خطة األعمال-
.  
  .التعلم التعاوني والزمري-
  .دراسة الحالة/ حل المشكالت-
  .المناقشة الصفية-
 .التطبيق العملي للمهارات-

تقييم األفكار المبتكرة واختيار -
الفكرة األفضل للمشروع  من 

خالل التقرير الكتابي المعد من 
  .قبل الفريق

ائي - ابي والنه تقييم الشكل الكت
 لخطة العمل (المشروع).

2.2 
ا  ق فرًص ي تخل ارات الت اب المه اكتس

 .محتملة لتطوير األعمال

2.3 
ة  ار التجاري د األفك ارات تولي اب مه اكتس

 .وتطويرها وتطبيقها على أرض الواقع

2.4  
دوى ،  ة الج داد دراس ارات إع اب مه اكتس
ة  ويق وخط ة التس ك: خط ي ذل ا ف بم

 .التشغيل وخطة التمويل المالي

  .اكتساب مهارات لغة األعمال  2.5

2.6  
روع  رض للمش ارات الع اب مه اكتس

  التجريبي.

 القيم  3.0

3.1 
وير  ة بتط يم المتعلق اعي الق ل الجم العم

الب  ين أداء الط الل تحس ن خ اجح م الن
 .ومشاركتهم بصورة عالية

تقييم األنشطة والواجبات  - للمشروع الميدانية البيانات جمع
  . الصفية



 
6 

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات  مخرجات التعلم  رمزال

3.2 
ة  ة والجماعي ولية الفردي ث روح المس ب
اري  روع تج ديم مش ي تق ق ف اح الفري لنج

 متكامل .

ل الب تفاع اء الط طة أثن  األنش
 . الصفية

روع  - ل (المش ة العم تقييم خط
 ) الكتابية.

3.3 
باألمانة العلمية، وبأخالقيات  التزام الطالب

دوى  ة بالج روع المتمثل داد المش اع
  االقتصادية.

  جمع البيانات الميدانية للمشروع
ة  روع (دراس داد المش اع

 الجدوى للمشروع الريادي)

3.4 
ب اركة الطال ه،  مش اره لزمالئ ديمأفك  وتق

  المهارات التي يمتلكها لخدمة الفريق.
ذهني ف ال اوني -العص تعلم التع  -ال

  المناقشة والحوار -التعلم باألقران
 دراسة الجدوى

  
  
  الطلبة  تقييم أنشطة. 2

  توقيت التقييم يميالتق أنشطة م
 (باألسبوع)

  النسبة 
 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %  20 6-5 االختبارات النظرية: االختبارالنصف 1
 % 50 12-11النهائي الختبارات النظرية: االختبار 2
 % 10 طوال الفصلتقييم األنشطة والواجبات:  المشاركة  3

4  
  ويشمل:(المشروع)  اعداد دراسة الجدوى االقتصادية

ل   ذي،نموذج العم ص التنفي غيلية،المالية، الملخ ة التسويقية،التش الخط
 التجاري)

3-8 20 % 

  التقديمي للمشروعالعرض   5
  الخ) ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار(يم يالتق أنشطة

 
 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  . إعداد جدول للساعات المكتبية للمدربين-
  .اإلعالن عن هذا الجدول على الموقع االلكتروني الخاص بالعمادة-
   .على أبواب مكاتب المدربينتعليق الجدول -

 ساعة يومياً . 2ساعات أسبوعيا لكل مدرب، والحد األدنى  Online :4من خالل   الساعات المكتبية

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

 .Ahmed Shememry, Entrepreneurship, Alsheqoury, 2010 للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

-Marcus Buckingham and Donald O. Clifton, Ph.D.: Now Discover 
Your Strengths ISBN: 0-7432-0114-0 
-Roger von Oech: Creative Whack Pack: 64 Creative Strategies to 
Provoke and Inspire Your Thinking, ISBN: 0-88079-358-9 
-Harvard Business Review 
-Business Week 
-The Economist 

-The Wall Street Journal 

 اإللكترونيةالمصادر 
- Lemonade Stand (business software) 

- Micro-business (business software) 

 .Ahmed Shememry, Entrepreneurship, Alsheqoury, 2010  ىأخر
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 المقررمتطلبات  العناصر

 المرافق
 ... إلخ) ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات(

  قاعات المحاضرات الصفية بما تحتويه من :  -
  السبورات الذكية . -
ع  -  ب  44 -  40كراسي وطاوالت على شكل مجموعات بواق طال
 مجموعات في القاعة الصفية الواحدة . سبعل

 التجهيزات التقنية
  (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)

إيبوديم : كميوتر مع انترنت عالي السرعة للمدرب ويستخدمه 
  .  MS Officeالطالب للعرض التقديمي للمشاريع محمل عليه 

 )Data showجهاز العرض االلكتروني (

   تبعاً لطبيعة التخصص)( ىأخر تجهيزات

  

  لمقرر:اجودة  تقويمز. 

  يمقيطرق الت ونالمقيم  مجاالت التقويم

 تقييم المحتوى
  رئيس القسم -
  منسق المقرر -

ل  - ن قب رر م يم المق اذج تقي نم
  المدربين والطالب .

الب  - تطالع رأي الط اذج اس نم
ل فصل  ة ك بصورة فردية عند نهاي

  دراسي .

 تقييم مشاريع الطالب
  المحاضرين -

  منسق المقرر
  تشكيل اللجان من المحاضرين

 تقييم المحاضرين
  الطالب -
  منسق المقرر -
 رئيس القسم -

اً - درب الكتروني يم الم ات تقي عملي
  .عند نهاية كل فصل دراسي

ل  - ن قب دربين م يم للم ام التقي نظ
يم  الل التقي ن خ الب م الط

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

  تحديدها) تمي( أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  (الطلبة، ونالمقيم
  )مباشر وغير مباشر(يم قيالت طرق

  

  . اعتماد التوصيف ح
  فسم مهارات تطوير الذات  جهة االعتماد

  26  رقم الجلسة

  هـ2/11/1443  تاريخ الجلسة

  


