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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعة واحدة المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك x  متطلب جامعة أ.

    اختياري X  إجباري ب.

: السنة يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 األولى

 

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

 

 

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

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 13 2 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 % 87 13  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5
 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 2 محاضرات 1

 12 تفاعلية من خالل التعلم عن بعد محاضرات 2

 - إستوديوأو معمل  3

 - إضافيةدروس  4

 - ى )تذكر(أخر 4

 15 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 - ساعات االستذكار 1

 - الواجبات 2

 - المكتبة 3

 - المشاريع /إعداد البحوث 4

 4 ساعات مكتبية 5

 4 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

يلهما إلى يهدف المقرر إلى إكساب الطالب بالمعرفة والمهارات الالزمة لتوليد األفكار واالبتكارات وتحو

عملية في مشاريع تجارية فاعلة على أرض الواقع بناًء على أساسيات ومبادئ ريادة األعمال وتطبيقاتها ال

ه الفاعلة، بات الرئيسة لرائد األعمال وصفاتإعداد المشاريع التجارية الناجحة وذلك من خالل  فهم المتطل

االنظمة ووكيفية التخطيط األمثل إلنشاء دراسة جدوى المشروع الممثلة بخطة التسويق والتشغيل والتمويل 

لداعمة لتلك االقانونية إلنشاء تلك المشاريع ، وأخيراً الخطوات العملية إلدارة المشروع . وما هي الجهات 

 في المملكة العربيه السعودية .المشاريع الرياديه 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 عي المهاراتيهدف مقرر ريادة األعمال إلى تنمية المهارات المتعلقة بريادة األعمال؛ إلكسااااب الطالل الجام

 الالزمة التي تؤهله للنجاح في إنشاء المشاريع الريادية. والمعارف

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 التعلم للمقررمخرجات 
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 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 اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصعوبات التي تواجهها وتقيمها.التعرف على  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 الدعم للمشاريع الريادية في االقتصاد السعودي.التعرف على برامج  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

 اكتساب مهارات إعداد دراسة الجدوى وتشمل : خطة التسويق وخطة التشغيل وخطة التمويل 2.4

 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

  الكفاءات 3

 5:12:3 .خالل تحسين أداء الطالب ومشاركتهم بصورة عاليةتطوير العمل الجماعي الناجح من  3.1

 2:11:3 بث روح المسولية الفردية والجماعية لنجاح الفريق في تقديم مشروع تجاري متكامل . 3.2

 3:11:3 عرض المشروع الريادي أمام الطالب  3.3

 1:10:3 اإلجابة على استفسارات الطالب وتحمل المسؤولية. 3.4

 2:10:3 استخدام لغة الجسد وإدارة الوقت. 3.5

 1:12:3 توظيف التقنية في إنجاح فكرة المشروع الريادي . 3.6

 2:3:1 التواصل مع البرامج الداعمة للمشاريع الريادية 3.7
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  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 1 الجلسة التمهيدية 1

 1 مفهوم ريادة االعمال 2

 1 ريادة األعمـــــــــــــــــال و المنشآت الصغيرة و المتوسطة . 3

 1 توليد األفكار للمشاريع الريادية. 4

 1 المملكة وريادة االعمال. 5

 1 الخطة التسويقية. 6

 1 الخطة التشغيلية. 7

 1 الخطة المالية. 8

 1 كتابة خطة العمل ونموذج العمل التجاري. 9

 1 المشروع الريادي.مهارات عرض  10

 1 تسليم المشروع وعرضه 11

 1 بيئة االعمال الخارجية للمشروع الريادى  12

 1 البيئة التكنولوجية للمشروع الريادى 13

 1 دعم المشاريع الرائدة في االقتصاد السعودى 14

 1 المراجعة 15

 15 المجموع
 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

 اإللمام بالمبادئ األساسية لريادة األعمال. 1.1

التاادرياال واالسااااااتشااااااااارات داخاال 

والفصول  وخارج القاعات الدراسية

 .االفتراضية
:  االختبارات النظرية-

االختبارالنصفي والنهائي 

 )أسئلة االختيار من متعدد(.

 تقييم األنشطة والواجبات-

تقييم خطة العمل )المشاااروع( -

. 

 توليد األفكار للمشاريع التجارية . 1.2

الحوار ولمناقشة من خالل  -

 المنتديات عبر منصة البالك بورد.

االكتشاااااف في تدريس ساااالوب أ -

 المفاهيم.

1.3 

إعداد دراساااااااة الجدوى وتشاااااامل : خطة 

التسااااويق وخطة التشااااغيل وخطة التمويل 

 المالي.

 التطبيق العملي.

 دراسة الحالة /األنشطة اإلرشادية اكتساب المبادئ األساسية إلدارة األعمال. 1.4

 المهارات 2.0

من خالل الفصول التعليم  اكتساب مهارات التفكير اإلبداعي والنقدي. 2.1

) فريق  االفتراضية والمنتديات

العمل ( من خالل توليد األفكار 

 : واالبتكارات من خالل

 .العصف الذهني / توليد األفكار-

المشاركة في تطوير خطة -

  األعمال

 .دراسة الحالة/ حل المشكالت-

 .المناقشة الصفية-

 .التطبيق العملي للمهارات-

تقييم األفكار المبتكرة واختيار -

األفضل للمشروع  من الفكرة 

خالل التقرير الكتابي المعد من 

 .قبل الفريق

قييم الشااكل الكتابي والنهائي ت-

 لخطة العمل )المشروع(.

2.2 
التعرف على الفرص المحتملاااة لتطوير 

 األعمال.

2.3 
القدرة على توليد وتطوير األفكار التجارية 

 وتطبيقها على أرض الواقع.

 األعمال. رجال التحدث بلغة عالم 2.4

 الكفاءات 3.0

3.1 
تطوير العمااال الجمااااعي النااااجح من خالل 

تحساااااين أداء الطالب ومشااااااركتهم بصاااااورة 

 .عالية

تقييم األنشطة والواجبات  - للمشروع الميدانية البيانات جمع

 . الصفية
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.2 

ية الفردية والجماعية  بث روح المسااااااول

لنجاح الفريق في تقديم مشااااااروع تجاري 

 متكامل .

 األنشااااااطاااة أثنااااء الطالب تفااااعااال

ورفعها على منصة البالك   الصفية

 بورد

قييم خطة العمل )المشاااروع ت -

 ( الكتابية.

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

% 10 9  االختبارات النظرية: االختبارالنصف 1  

 % 50 15 النهائي الختبارات النظرية: االختبار 2

 %15 طوال الفصل تقييم األنشطة والواجبات:  المشاركة 3

4 

 ويشمل:)المشروع(  اعداد دراسة الجدوى االقتصادية

 نموذج العملغيلية،المالية، الملخص التنفيذي،التشاااااالخطة التساااااويقية، 

 التجاري(

10-13 %25 

 العرض التقديمي للمشروع 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تخريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 . إعداد جدول للساعات المكتبية للمدربين-

 .اإلعالن عن هذا الجدول على الموقع االلكتروني الخاص بالعمادة-

  .المدربينتعليق الجدول على أبواب مكاتل -

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

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

 للمقرر المرجع الرئيس
 األولىالطبعة  /hgehlkاألصدار /األعمال  ريادة

Entrepreneurship RED 101 /2020 

 .Ahmed Shememry, Entrepreneurship, Alsheqoury, 2010 المساندةالمراجع 

 اإللكترونيةالمصادر 

-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 

  ىأخر
- Lemonade Stand (business software( 

- Micro-business (business software( 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المخاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 ات الصفية بما تختويه من : قاعات المخاضر -

 السبورات ال كية . -

طالب  44 -  40راستتي وطاوالت على شتتكل مجموعات بواقع ك - 

 مجموعات في القاعة الصفية الواحدة . سبعل
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 متطلبات المقرر العناصر

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( ال كية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

إيبوديم : كميوتر مع انترنت عالي السرعة للمدرب ويستخدمه 

 .  MS Officeالطالب للعرض التقديمي للمشاريع مخمل عليه 

 (Data showجهاز العرض االلكتروني )

 - تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 تقييم المختوى
 رئيس القسم -

 منسق المقرر -

قبتتتل  - لمقرر من  يم ا ي ق ت نمتتتاكق 

 المدربين والطالب .

نمتتتاكق استتتتتتتطالع رأي الطالب  -

بصتتورة فردية عند نهاية كل فصتتل 

 دراسي .

 تقييم مشاريع الطالب
 المخاضرين -

 منسق المقرر -
 من المخاضرين تشكيل اللجان

 تقييم المخاضرين

 الطالب -

 منسق المقرر -

 رئيس القسم -

عمليتتتات تقييم المتتتدرب الكترونيتتتاً -

 .عند نهاية كل فصل دراسي

نظتتتام التقييم للمتتتدربين من قبتتتل  -

التتتطتتتالب متتتن ختتتال  التتتتتتتقتتتيتتتيتتتم 

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

 تخديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

 20/8/2020 الجلسةتاريخ 

 


