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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 إدارة املوارد البشرية  القسم:  كلية إدارة األعمال اسم الكلية: 

مدخل إىل الرايدة وإدارة  اسم املقرر: 
 BAEB504 رمز املقرر: املشروعات الصغرية 

 BAEB401 املتطلب السابق:  ساعات 3 الساعات املعتمدة: 

 2نظري و ساعة  2 الساعات الفعلية: 
  مستوى املقرر: ساعة عملي

 األول/الثان  الفصل الدراسي:  العربية  لغة التدريس: 
 

 أهداف املقرر )املعرفة والقدرة املستهدف دعمها لدى الطالب يف موضوعات املقرر( 

 ما هو الدور الذي يلعبه هذا املقرر من ضمن اخلطة الدراسية 

وإدارة املشروعات الصغرية“ مفاهيم رايدة األعمال ورائد العمل وكيفية حتويل الفكرة إىل مشروع رايدي يتناول مقرر ”مدخل إىل الرايدة 
 واملشروعات الصغرية والربط ما بينهما؛ ويتم الرتكيز على املشروعات الصغرية )العائلية( كوهنا تشكل ميداانً متطوراً لتحسني املهارات

 .والكفاءات اإلنتاجية والتسويقية 
للرايدة دور هام وابرز يف تطوير أفكار تتعلق ابملشروعات والقدرة على تنفيذها، وانشاء مشروعات أعمال انجحة أتخذ أبعاداً  إن 

وقدرات تتصف ابالستمرارية والدميومة والتطور، لتصبح نواة ملشروعات كبرية مبا يتناسب مع متطلبات السوق احمللي والعاملي فيما بعد. 
يركز املقرر على تعليم الطالب كيف يؤسس مشروع رايدي ويركز على أقسام املشروع الرئيسية وتوصيات لضمان جناح وانطالقاً من ذلك 
 املشروع واستدامته. 

 وصف املقرر ) املوضوعات األساسية( 

 ئيسة اآلتية: يضم املقرر جمموعة من احملاضرات تندرج حتت العناوين الر    
 املشروعات الصغريةمفهوم الرايدة وإدارة  -
 منظومة رايدة األعمال والبيئة احملفزة هلا  -
 العالقة بني الرايدة واملشروعات الصغرية -
 توليد األفكار الرايدية وحتويلها إىل مشروعات رايدية -
 قانون أتسيس الشركات وترخيصها  -
 األمهية االقتصادية واالجتماعية لرايدة األعمال  -
 الدراسة التسويقية  -ات الصغرية دراسة اجلدوى للمشروع -
 الدراسة الفنية   - دراسة اجلدوى للمشروعات الصغرية -
 الدراسة املالية  -دراسة اجلدوى للمشروعات الصغرية  -
 دراسة املوارد البشرية   -دراسة اجلدوى للمشروعات الصغرية  -
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 ضغوط العمل -
 

 تدريس هذا املقرر( طريقة التدريس والتدريب )اآلليات املطبقة خالل  

 Discussion groups حلقات النقاش  ✓ Theoretical lectures احملاضرات العلمية  ✓
  Teamwork العمل اجلماعي  ✓ Teaching materials عروض الوسائط املتعددة )التفاعلية(  ✓
  Participation ( من الطالب )التفاعل واملشاركة اإلجيابية   ✓ Experiments & case studies جتارب علمية / ميدانية  ✓
  Presentation عروض تقدميية من قبل الطالب  ✓ Computer application تطبيقات برامج حاسوبية / او برجمة  ✓
 Projects إعداد حبوث معمقة  ✓ Field study زايرة ميدانية: مشاريع/موقع إنشاء/مكاتب مهنية ✓

 

 

 

 املعارف واملهارات واملخرجات التعليمية )املفرتض اكتساهبا أو تدعيمها لدى الطالب( 

Intended Learning Outcomes 

 Working in group العمل ضمن فريق  ✓  Comprehension ملوضوعات املقرر املعرفة والفهم   ✓

✓ 
 القدرة على تطبيق املعرفة املكتسبة 

 على حاالت اخرى   
Capability of applying the 

acquired knowledge  ✓ 
 املشاركة الفاعلة والتعبري 

  Class student participation عن الذات واآلراء   

 Reports preparation إعداد التقارير امليدانية  ✓ Creative and critical thinking التفكري: النقدي / اإلبداعي  ✓
  Research methods معرفة كيفية احلصول على املعلومات  ✓ Analysis & studying capability التحليل والدراسة القدرة على   ✓
  Research paper preparation القدرة البحثية: إعداداً وكتابة ✓ Business (practices & ethics) العمل املهين: ممارسة / أخالقيات  ✓

 

 الكتاب املرجعي للمقرر 

 املراجع املعتمدة 
-Charles E. Bamford, Garry D. Bruton. (2016). Entrepreneurship: The Art, 
Science, And Process for Success. (2nd Editiion). McGraw Hill Education, New 
York, USA. 

 Norman M. Scarborough. (2013). Essentials of Entrepreneurship and Small- املراجع اإلضافية 
Business Management. (7th Edition). Pearson, New York, USA. 
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 مفردات املنهاج وتوزيع تدريس مواضيعه 

 Syllabus حمتوى املقرر
 )ماهي املواضيع اليت سيتم تدريسها يف املقرر( 

 املوضوع 
 مفهوم الرايدة وإدارة املشروعات الصغرية ▪
 منظومة رايدة األعمال والبيئة احملفزة هلا ▪
 العالقة بني الرايدة واملشروعات الصغرية ▪
 األفكار الرايدية وحتويلها إىل مشروعات رايدية  توليد ▪
 قانون أتسيس الشركات وترخيصها ▪
 األمهية االقتصادية واالجتماعية لرايدة األعمال ▪
 املوارد البشرية  –املالية    –الفنية    –الدراسة التسويقية  دراسة اجلدوى للمشروعات الصغرية    ▪

 توزيع احملاضرات
 )تواريخ تدريس املواضيع احملددة يف البند السابق( 

Course plan 

 االسبوع 
Week 

 املوضوع 
Topic 

 الصفحات املقررة من الكتاب
Pages  

  مفهوم الرايدة وإدارة املشروعات الصغري  1
  األعمال والبيئة احملفزة هلامنظومة رايدة   2
  منظومة رايدة األعمال والبيئة احملفزة هلا 3
  العالقة بني الرايدة واملشروعات الصغرية  4
  العالقة بني الرايدة واملشروعات الصغرية  5

توليد األفكار الرايدية وحتويلها إىل مشروعات   6
 رايدية 

 

وحتويلها إىل مشروعات  توليد األفكار الرايدية   7
 رايدية 

 

  قانون أتسيس الشركات وترخيصها  8
  قانون أتسيس الشركات وترخيصها  9

  األمهية االقتصادية واالجتماعية لرايدة األعمال 10
  األمهية االقتصادية واالجتماعية لرايدة األعمال 11

الدراسة     - دراسة اجلدوى للمشروعات الصغرية   12
 التسويقية 

 

الدراسة    - دراسة اجلدوى للمشروعات الصغرية   13
 التسويقية 
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الدراسة    - دراسة اجلدوى للمشروعات الصغرية   14
 الفنية 

 

الدراسة    - دراسة اجلدوى للمشروعات الصغرية   15
 املالية 

 

دراسة    - دراسة اجلدوى للمشروعات الصغرية   16
 املوارد البشرية 

 

 

 الطالب تقييم  

 توزيع الدرجات 
Distribution of marks 

 %  الدرجة  األسبوع  االختبار
 20 اخلامس  االختبار األول 
 20 احلادي عشر االختبار الثان 

   االختبار العملي:
 - - االمتحان النهائي )عملي( 

 10 الثان عشر  ( النشاط الطاليبغري ذلك )
 50 الثالث عشر  جمموع درجات االعمال الفصلية 

 50 الرابع عشر  االمتحان النهائي )نظري( 
 

  التوقيع:  أ.م. الدكتور منري عباس  أستاذ املقرر:

  التوقيع  أ.م. الدكتور منري عباس  رئيس القسم: 

  التوقيع  الدكتور علي خضر .أ عميد الكلية: 

 

 12/2021/ 4اتريخ إقرار التوصيف: 


