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 هـ2/5/1440حتديث يف      هـ 1439/1440 ثانيالالفصل الدراسي 
 املتطلب السابق التصالاعدد ساعات  املعتمدة عدد الساعات اسم املقرر رمز املقرر

 ال يوجد 1 1 ريادة االعمال مهارات  010دار 
 oalmutairi@imamu.edu.sa                                             عثمان بن حزام املطريي /ا مشرف املقرر

 حسب اجلدول مكان احملاضرة حسب اجلدول وقت احملاضرة
 أهداف املقرر:

 يهدف مقرر ريادة األعمال إلى:

 على املشكالت العملية التي قد تواجهه عند التوجه للعمل في قطاعات األعمال املختلفة الطالب ف يتعر  -

 والفنية عند ممارسة العمل الحر املتبعة للتطبيق العلمي والواقعي للقواعد اإلدارية اإلملام باألساليب -

هّمة  -
ُ
 .يم، والقيادة، والرقابةط، والتنظالتخطي مثل وظيفة األعمال ائدلر التعرف على الوظائف الرئيسّية وامل

 التعرف على مصادر األفكار ملشروع جديد وتطبيق مراحل تحويل الفكرة إلى فرصة عمل -

 كيفية إدارة املشروعات الخاصة وما يرتبط بها من مهارات االبتكار واإلبداع ودراسات الجدوى االقتصادية. -

 إعداد وكتابة الخطة التشغيلية -

 التسويق اكتساب مهارات  -

 القدرة على إدارة املشاريع الصغيرة.تطوير  -

 معالجتهاالتعرف على أسباب نجاح أو فشل املنشآت الصغيرة وكيفية  -

 التعرف على صفات رائد األعمال الناجح -

 في املشاريع الريادية ملشكالت وإدارة األزمات واملخاطركيفية التعامل مع ا -

 هـ. 9143، سنة الطبع إصدار عمادة البرامج التحضيرية : الكتاب املقرر

 :التقويم: اجلدول التايل يوضح توزيع الدرجات هلذا املقررآلية  
 الدرجات: توزيع

 

 السابع( األسبوع )في  االول  االختبار  درجة 20 

 ( عشر  الرابع األسبوع )في  الثاني االختبار  درجة 20 االختبارات

 الكتاب( من األخيرة الصفحة في قصير  )اختبار  الثالث القصير  االختبار  اتدرج 10

 الورقي( )البحث اتدرج 10
 الريادي املشروع

 األعمال
 الفصلية

  البحث ومناقشة التقديمي العرض اتدرج 10

  (ريادية شخصية) العملي التطبيق اتدرج 10

  الحضور  اتدرج 10

 املشاركة اتدرج 10

 املجموع درجة 100

 ةــربية السعوديـــــــــاململكة الع

 وزارة التعليم العايل
 جامعة اإلمام حممد بن سعوداإلسالمية

 عمادة الربامج التحضريية
 وحدة التطوير واجلودة

 

Kingdom Of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Deanship of Preparatory Programs 

Development & Quality Assurance Unit 

 



 

 تعليمات:
  دقائق من بدء املحاضرة. 5املقرر، وسوف يتم التحضير في بداية أول الحضور إلزامي لهذا 

 ـ/ــةالطالبسوف يتم حرمان محاضرات(  5)بواقع من عدد املحاضرات  %20 ـ/ــةإذا وصلت نسبة غياب الطالب، 

  "محروم" في كشف رصد الدرجات. ـا/ويرصد له

  استخدام الجوال 
ً
 باتا

ً
 .داخل قاعة االختبار ة/آخر أثناء شرح األستاذ ـ/ـةالتحدث مع طالب أويمنع منعا

  من "مركز بيع الكتب في العمادة"يمكن الحصول عليه  والتيإحضار الكتاب املقرر  ـ/ــةالطالبيجب على. 

  التقدم لالمتحان  ـ/ـةعلى الطالب كما يجبتقديم الواجبات والتكليفات في املوعد املحدد لذلك، ـ/ــةطالبعلى كل

 للجنة املختصة بالعمادة.إلى اعقوبة الغش ويحال  ه/ـاسوف يطبق بحق الغش حاولـ/ـتبنفسه، وإذا 

  بذلك. خاصة فعليه مراجعة وحدة اإلرشاد األكاديمي في العمادة وإبالغهم أو رعايةخدمات  إلى ـ/ــةالطالب احتاجإذا 

 

 هـ:9143/4014 ثانيال توزيع مقرر مهارات االتصال على األسابيع خالل الفصل الدراسي
 

 املوضوع التاريخ األسبوع
 استقبال الطالب م06/01/2019هـ ، 30/04/1440 األول

 ريادة األعمال: املفاهيم والسمات م13/01/2019هـ ، 07/05/1440 الثاني

 مهارات رائد االعمال م20/01/2019هـ ، 14/05/1440 الثالث

 وريادة األعمال املشاريع الصغرية م27/01/2019هـ ، 21/05/1440 الرابع

 اإلبداع وريادة األعمال م03/02/2019هـ ، 28/05/1440 اخلامس

 حتويل األفكار إىل مشاريع م10/02/2019هـ ، 05/06/1440 السادس

 درجة( ، توزيع املجموعات للمشروع 20) االختبار األول  م17/02/2019هـ ، 12/06/1440 السابع

 دراسة اجلدوى للمشاريع الريادية م24/02/2019هـ ، 19/06/1440 الثامن

 دراسة اجلدوى للمشاريع الريادية م03/03/2019هـ ، 26/06/1440 التاسع

 للمشاريع الريادية اخلطة التسويقية م10/03/2019هـ ، 03/07/1440 العاشر

 اخلطة التشغيلية للمشاريع الريادية م17/03/2019هـ ، 10/07/1440 احلادي عشر

 إدارة العمليات وتطوير األداء  م24/03/2019هـ ، 17/07/1440 الثاني عشر

 إدارة املخاطر يف املشاريع الصغرية م31/03/2019هـ ، 24/07/1440 الثالث عشر

 درجة( + تسليم الورقة األخيرة 20) االختبار الثاني   م07/04/2019هـ ، 02/08/1440 الرابع عشر

  م14/04/2019هـ ، 09/08/1440 اخلامس عشر

  م21/04/2019هـ ، 16/08/1440 السادس عشر

 

 مشرف املقرر                            

 عثمان بن حزام املطيري  .أ            

 ،،وباهلل التوفيق


