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وثيقة تعريف مقرر  :ريادة األعمال وادارة الشركات المتوسطة والصغيرة
معمومات أساسية:
ريادة األعمال وادارة الشركات المتوسطة والصغيرة

اسم المقرر
رمز المقرر

BMN308

ساعات الجمسات المسجمة

11

ساعات الجمسات المتزامنة

11

ساعات المذاكرة

-

ساعات االمتحان

75 min

ساعات الجهد الدراسي المقابل لمجمسات المسجمة

11

ساعات الجهد الدراسي المقابل لمجمسات المتزامنة

11

عدد الساعات المعتمدة

4

 -1المقررات المطموب دراستها قبل المقرر مباشرةً:
المقرر

الرمز

إدارة الموارد البشرّية

BMN203

مدخل إلى عمم االقتصاد

BEC101

مدخل إلى التسويق

BMN202

 -2الهدف من المقرر:

التعرف على ريادة األعمال وخطوات إنشاء املشروعات الصغرية واملتوسطة وإدارهتا وتوسيع
تزويد الطلبة مبفاهيم وأدوات تساعدهم يف ّ
آفاق الطلبة على جوهر عامل األعمال واألفكار الريادية ومهارات الريادي ودوره االقتصادي وأمهية إعداد دراسة اجلدوى االقتصادية
ومراحلها مع إجراءات إنشاء وتقييم املشروع الصغري واملتوسط.
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 -3المحصالت التعميمية المرجوة (:)ILO – Intended Learning Objectives/Outcomes
الرمز

المحصّالتّالتعليميّةالمرجوة

ILO

Intended Learning Objectives/Outcomes

ILO1

استعراض تعاريف ريادة األعمال وميارات الريادي ودوره االقتصادي وعناصر إجراءات الريادة.

ILO2

فيم واستيعاب خطوات إنشاء المشروع الريادي ومراحل إنجاز المشاريع الصغيرة وتقييميا.

ILO3

تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصائصيا وأىميتيا ومبررات وجودىا.
التعرف عمى مخرجات العمل الريادي بصورة تطبيقية من خالل إنشاء وتقييم المشروع الصغير واعداد دراسة الجدوى.
ّ
استيعاب الميارات المطموبة لرائد األعمال إلدارة مشروعو الصغير.

ILO4
ILO5

التعرف عمى العناصر والوسائل المستخدمة لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والجيات المسؤولة عن نشر
التمكن من ّ
ثقافة ريادة األعمال.

ILO6

 -4محتوىالمقرر 18(:ساعة حد أقصى مجموع الساعات المسجمة 18 ،ساعة حد أقصى مجموع الساعات المتزامنة)
المحصالت

القسم النظري مع مالحظات وتوضيحات إن

ساعات

ساعات

التعميمية

وجدت

مسجمة

متزامنة

 مفاهيم أساسية في ريادة

أنماط المهام

القسم العممي مع

مالحظات وتوضيحات إن
وجدت

األعمال:

 oتعريف ريادة األعمال وتاريخيا ومفيوميا.
 oمن ىو رائد األعمال؟.

 تمارين )(TD

 oمقدرات وامكانيات الريادي.

 وظائف

 oصفات رائد األعمال.

 oالدور االقتصادي لرواد األعمال ومميزات

ILO1

ريادة األعمال.

3

3

 حمقات بحث
 مشاريع

تمارين عممية لمتعرف عمى
الصفات الريادية لمطمبة.

 تجارب

 oعناصر إجراءات الريادة.

 أخرى .....

 oالميارات المطموبة لمريادة.
 oلماذا ُيعتبر تعمم الريادة ميماً
 oاستراتيجيات الريادة وأبعادىا
ILO2



خطوات المشروع الريادي:

3

3

 تمارين )(TD

استعراض تجارب إبداعية
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 وظائف

 oاالستعدادات المطموبة لنجاح المشروع

 حمقات بحث

الريادي .
 oكيف تجعل مشروعك ناجحاً؟.

 مشاريع

 oمراحل انجاز المشاريع الصغيرة لتكون

 تجارب

 أخرى .....

ريادية.

 oدورة المشروع.
 oميارات اختيار المشروع ودراسة جدوى
الفرص االستثمارية.

 oمفيوم دراسة الجدوى االقتصادية والفنية
لممشروعات.
دراسة

 oخصائص

الجدوى

وأىميتيا

ومشاكميا.
 oخطوات دراسة الجدوى االقتصادية والفنية
لممشروعات.


المشروعاتالصغيرة والمتوسطة :SMEs
 oتعريف

ومفيوم

المشروعات

الصغيرة
 تمارين )(TD

والمتوسطة.
 oخصائص ومزايا المشروعات الصغيرة
والمتوسطة.

ILO3

 oأىمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 وظائف
3

3

 oالتحديات التي تواجو المشروعات الصغيرة

 حمقات بحث
 مشاريع
 تجارب
 أخرى .....

والمتوسطة.
 oمبررات وجود المشروعات الصغيرة.
 oوفورات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


ILO4

إنشاء وتقييم المشروع الصغير:

 oمراحل تأسيس المشروع.

 oالعناصر األساسية لتقييم المشروع الصغير

 تمارين )(TD
3

3

 وظائف
 حمقات بحث

خطوات

إنشاء

مشروع

صغير بصورة عممية.
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ودراسة الجدوى األولية.
 oالدراسة التسويقية.

 تجارب

 oالدراسة الفنية.

 أخرى .....

o


 مشاريع

الدراسة المالية.

إدارة المشـــــــــــروعات الصـــــــــــغيرة

والمتوسطة:

 تمارين )(TD

 oإدارة الموارد البشرية في المشروعات

 وظائف

الصغيرة.

 oاإلدارة المالية في المشروعات الصغيرة.

ILO5

 oإدارة التسويق والمبيعات في المشروعات

3

3

 حمقات بحث
 مشاريع
 تجارب

الصغيرة.

 أخرى .....

 oعمميا ااات اإلدارة فا ااي المؤسسا ااات الص ا ااغيرة
والمتوسطة.



النموذج االيطالي في دعم

دعــــــــم وتطــــــــوير المشــــــــروعات

 تمارين )(TD

الصغيرة والمتوسطة:

 وظائف

 oدور المنظمات في دعم المشروعات
ILO6

الصغيرة والمتوسطة.

 oالنماذج الدولية لدعم المشروعات الصغيرة
والمتوسطة.
 oالجيات المسؤولة عن نشر ثقافة ريادة
األعمال.

3

3

 حمقات بحث
 مشاريع
 تجارب
 أخرى .....

المشروعات الصغيرة.
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 -5معايير التقويم:
نمط التقويم
ILO
Code

النتائج التعميمية

المحصالت التعميمية

تفاعل في
الجمسات

عممي

امتحانات

المتزامنة

عروض
ومقابالت

استعراض تعاريف ريادة األعمال وميارات
ILO1

الريادي

ودوره

االقتصادي

وعناصر

X

X

إجراءات الريادة.
فيم واستيعاب خطوات إنشاء المشروع
ILO2

الريادي ومراحل إنجاز المشاريع الصغيرة

X

X

وتقييميا.
ILO3

ILO4

تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وخصائصيا وأىميتيا ومبررات وجودىا.

X

التعرف عمى مخرجات العمل الريادي
ّ
بصورة تطبيقية من خالل إنشاء وتقييم

X

X

X

المشروع الصغير واعداد دراسة الجدوى.
ILO5

ILO6

استيعاب الميارات المطموبة لرائد األعمال

X

إلدارة مشروعو الصغير.

التعرف عمى العناصر
التمكن من
ّ
والوسائل المستخدمة لدعم وتطوير
المشروعات الصغيرة والجيات المسؤولة
عن نشر ثقافة ريادة األعمال.

X

تقارير

الجمهورية العربية السورية

Syrian Arab Republic

وزارة التعـميــم العـالـــــــــي

Ministry of Higher Education

الجامعة االفتراضية السورية

Syrian Virtual University

 -6أدوات ومختبرات القسم العممي:
اسم األداة

توصيفها

 -7المراجع األساسية:
1- Robert D. Hisrich, Michael P. Peters, Dean A. Shepherd. (2017), Entrepreneurship, 10th Edition
Mc Graw hill Higher Education.
 -2محمذ عثمان اصماعيم :أصاصياث دراصت انجذوي االقتصاديت وقياس مخاطر االصتثمار ،انطبعت انخامضت ،دار اننهضت انعربيت –
انقاهرة  – 1991ص19-11 :
 -3د .إيمان صانخ عبذ انفتاح -نذوة تطىير إدارة انمشروعاث -انمنظمت انعربيت نهتنميت اإلداريت -انقاهرة .2002/9/14-10
 -4كهيفىرد و ببرمباك -رئيش إدارة األعمال انتجاري انصغيرة – تحرير د .رائذ انضمرة -مركز انكتب األردني -عمان .1919
 -8المراجع اإلضافية:
-1

