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 اهلل الرحمن الرحيمبسم 

 :أزمة املصطلح 

  ما هو التعريب الصحيح لكلمةإن من أهم االسئلة امللحة أمامنا يف العامل العربي 
Entrepreneurship   ففي حني يندر أن ترى جداًل وخالفًا حول تعريف الكلمة بني املؤسسات

دول سبقتنا يف هذا اجملال، الالعلمية واألكادميية من جهة وقطاعات األعمال واملمارسني من جهة أخرى يف 
روح ''فلدينا من يسميها . جند أن اجلدل ال يزال قائمًا حول التعريب الصحيح هلذا العلم يف عاملنا العربي

، وثالثة تطلق ''العصامية''، وجهات أخرى تسميها ''املبادرة''، وهناك مؤسسات قائمة باسم ''املبادرة
املرجع يف هذا التعريب هو الكليات وأرى أن ! ''باالعتمار''، ورابعة اشتطت فسمتها ''املبادأة''عليها 

وإذا غابت املرجعية . العلمية واملتخصصون يف هذا اجملال وليس املمارسني له واملبادرين لتطبيقه
 .فيجب أال تغيب معها املرجعية العلمية هلذا العلمشآت الصغرية التنظيمية لرواد األعمال واملن

هي يف األصل كلمة فرنسية تعين الشخص الذي يباشر أو يشرع يف إنشاء  Entrepreneurship وكلمة
وكان االقتصادي ورجل األعمال الفرنسي الشهري جني بابيستيه صاحب القانون االقتصادي . عمل جتاري

وهي يف كل املصطلحات . باملعنى نفسه 0011املسمى قانون ساي هو أول من استخدم املصطلح يف حنو عام 
كما أنه قد كان من أبرز التوصيات األكادميية للمتخصصني . بطة بإنشاء األعمال واملشاريعالغربية مرت

م كأول مؤمتر 9112عام املشاركني يف املؤمتر الدولي األول لريادة األعمال الذي انعقد يف جامعة امللك سعود 
 Entrepreneurship كلمة على تعريف عربي بهذا العنوان مت االتفاق مع خرباء اإلدارة يف العامل العربي

وهذا  ''إنشاء عمل حر يتسم باإلبداع ويتصف باملخاطرة''بريادة األعمال وتعريف ريادة األعمال بأنها   
التعريف يتوافق مع ما تعتمده منظمة اليونيودو التابعة لألمم املتحدة، واملنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 

 .واجلمعية السعودية لريادة األعمال

قتصاد املعريفواالريادة األعمال   

، فهي إحدى الركائز األساسية للتنمية االقتصادية، وإحدى األهمية البالغة لريادة األعمال تدرك الدول اليوم
املنافذ لتوسيع القاعدة االقتصادية وتنشيط احلركة التجارية، كما أنها أهم احملاضن لتوفري فرص العمل 

كما أثبتت . ا متثل رافدًا أساسيًا يف زيادة الصادرات ومنو الناتج احمللي اإلمجاليللمواطنني، إضافة إىل كونه
والتوظيف الذاتي لرواد األعمال، و زيادة . حتسني الوضع االقتصادي للفردالتجارب دور ريادة األعمال يف  

رواد األعمال  حتقق مشاريعحمضن ريادة األعمال ففي أمريكا . الدخل وبالتالي زيادة النمو االقتصادي
مليون مشروع صغري  99يف املائة من إمجالي املبيعات الكلية ويزيد عددها على  74الصغرية ما يزيد على 

يف املائة من الناتج  31وتسهم مبا نسبته . يف املائة من القوى العاملة 35غري زراعي كما تقوم بتوظيف حنو 
 51يف املائة يف تايوان و 35يف املائة يف كوريا اجلنوبية و 75احمللي اإلمجالي األمريكي وتصل هذه املساهمة إىل 

 .يف هونج كونج يف املائة 41يف املائة يف الصني و
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وقد أوضحت . وتعد تلك املشاريع أساسا لتطور الدولة ومنو اقتصادها وتنافسية موقعها الدولي
 0.4)ال يف الواليات املتحدة جتاوز م أن إمجالي اإلنفاق على ريادة األعم9115اإلحصاءات املنشورة يف عام 

كما قامت منظمات ومجعيات . م9114دوالر عام ( مليار 9.5)دوالر ثم قفز هذا اإلنفاق ليصل إىل ( مليار
وهيئات ضخمة وواسعة النطاق واالنتشار ختدم رواد األعمال وتتبنى أفكارهم ومتول مشاريعهم وحتتضن 

 Venture Capital مصطلحات مثل رأس املال املخاطرأعماهلم وتدعم تطورهم ومنوهم حتى أضحت 
مصطلحات دارجة و شائعة حبجم شيوع  Angel Investor واملستثمر املالك Incubator وحاضنة

يف املائة  41وحبسب التقرير الصادر من منظمة كوفمن الشهرية فإن . تلك الرعاية واالهتمام برواد األعمال
رواد األعمال يف أمريكا يأتي من اجلمعيات والقطاع اخلاص فحني أسهمت من الدعم واإلنفاق الذي حيظى به 

 .يف املائة من اإلنفاق والدعم لرواد األعمال 51احلكومة الفيدرالية واحمللية مبا ال يزيد على 

حنو التحول إىل االقتصاد املعريف وبناء جمتمع املعرفة والسعي إىل  عربية مجعيةوحنن اليوم أمامنا إرادة 
لكن سنة التدرج يف التغيري تقتضي أن ندرك أن بناء اجملتمع . لحاق بركب التطور التقين واملنافسة العامليةال

املعريف يسبقه بناء االقتصاد املعريف، كما أن بناء االقتصاد املعريف تسبقه بالضرورة ريادة األعمال كما أن 
هذه املنظومة املتكاملة سنظل حنلم مبجتمع  ريادة األعمال ترتكز أساسها على اإلبداع واالبتكار وبغري

 .معريف مقبل

 يف إمناء ريادة األعمال  التطبيقي دور التعليم

م  أن الدراسات أوضحت أن نسبة إمكانية إنشاء مشروع خاص 9110ذكر روبرت هيسرش ومايكل بيرت 
كما أن الدخل . للذين يدرسون ريادة األعمال تساوي أربعة أضعاف النسبة للذين ال يدرسون ريادة األعمال

ون التخصصات عن دخل الذين يدرس% 51إىل % 91املتوقع للذين يدرسون ريادة األعمال يزيد حوالي 
دور املشاريع الريادية يف " م بعنوان 9101وأشارت إحدى دراسات املنتدى العاملي لريادة األعمال .   األخرى

أن جممل املسوحات األدبية أشارت إىل أن تعليم ريادة األعمال حيقق " توظيف املوارد البشرية يف السعودية
دعم خلق مزيد من الفرص الوظيفية نستعرضها ية لمن األهداف املؤد بطريقة مباشرة وغري مباشر مجلة

 :باجلدول اآلتي 

 اهلدف الرقم
 زيادة فرص جناح األعمال  .0

 تنمية قدرات ومهارات الشباب خللق الثروة  .9
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فالبداية . كما أن تبين ريادة األعمال يف اجملتمعات يرتكز على متطلبات أساسية أوهلا الرتبية والتعليم
األعمال من مراحل التعليم األوىل وأن  السليمة والناجعة هي اليت تبدأ ببناء فكر اإلبداع واالبتكار وريادة

فالتعليم . تكون تلك املوضوعات مدرجة يف صميم مناهج التعليم العام وحاضرة يف تطبيقاتها العملية
األمريكي واألوروبي على سيبل املثال يبدأ يف تشجيع الصغار على إنشاء املشاريع وممارسة البيع والتجارة 

يف أمريكا تعد جتربة ( بيع عصري الليمون) Lemonad Stand منذ صفوفهم األوىل حتى أن جتربة
 .مثالية شائعة لدى األطفال يف فصل الصيف

العاملي، وكان  ىتزايد تعليم ريادة األعمال يف السنوات اخلمس عشر املاضية بشكل ملحوظ على املستوكما 
ذلك إنعكاسًا لزيادة التوجه حنو إنشاء مراكز رمسية لريادة األعمال تقوم بتدريس مواد ريادة األعمال وتقوم 

على ريادية ولقد أطلقت الواليات املتحدة األمريكية أكرب ثورة  .مبسابقات خطة العمل وكراسي ريادة األعمال
األعمال غريوا بشكل دائم اهليكل االقتصادي واالجتماعي، مستوى العامل واليت متثلت يف جيل من رواد 

 .ويؤكدون أن رواد األعمال يستطيعون تغيري جوهر تنافسية األمم من خالل بناء وتنمية جمتمع املعرفة
قد جامعة عاملية  71أن أفضل  واملنشآت الصغرية حيثإزداد نشاط اجلامعات املهتمة بريادة األعمال ولقد 

خلدمة اجملتمع احمليط ودعم املشاريع الريادية  منذ سنني، وذلك صص لريادة األعمالكز متخاأسست مر
 .الناشئة ذات التوجه باملعرفة لبناء وتنمية جمتمع املعرفة

ويف املقابل فإننا حني نعود بالتاريخ إىل الوراء نكتشف أن آباءنا قد استوعبوا أهمية هذه الثقافة اليت 
فقد كانوا حيثوننا على ممارسة العمل احلر من الصغر حتى نكاد جنزم أن كل من عاش يف . افتقدناها اليوم

ريادية صغرى يف حيه أو بني أصدقائه أو حقبة أجيال اخلمسينيات و الستينيات امليالدية كانت له جتربة بيع 
وكانت اإلجازة الصيفية املدرسية فرصة كربى ال تفوت يكتسب . أمام مدرسته أو يف مزرعته أو قارعة الطريق

منها الشاب جتربة ثرية إلثبات الذات والقدرة على تبين املخاطرة واالعتماد على النفس ومواجهة التحديات 
 . معدودةرياالت فسية مما تفوق أضعاف ما جينيه من املالية واالجتماعية والن

وال يقتصر اجلانب التعليمي باجلانب التدريسي بل يتجاوزه باالحتضان واملساهمة يف رأس املال اإلبتدائي 
(Seed Capital) ،مورس مؤسس  ثهي ما قاله كينواملساندة األجنع اليت ينتظرها رواد األعمال هي و

م يف مقر اجلمعية السعودية لريادة 9100عام يف حماضرته لشباب األعمال  MIT مركز ريادة األعمال يف
وهو ما يطبق بالفعل يف الواليات املتحدة عن طريق مكتب الوكالة ( اشرتوا منهم)حني قال األعمال 
مليار دوالر من قيمة منتجات املشاريع الصغرية لرواد  71اليت تستوعب ما يقارب  SBA الفيدرالية

فكان من بينها شركات صغرى  .ل سنويًا أي حنو مخس املشرتيات األمريكية من األسواق العامليةاألعما
أصبحت من كربيات الشركات يف العامل وليس أمريكا فقط أمثال أبل و إنتل وفيدرال إكسربيس وكومباك 

 .وأمريكا أون الين
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الذي يقول عنه أحد العلماء هو أين اجلامعات السعودية من هذا التخصص احلديث والسؤال األخري 
الثروة ''ذلك أن ! املتخصصني إن ريادة األعمال ستكون أكرب قوة اقتصادية عرفتها اإلنسانية حتى اآلن

اليت جذبت اهتمام العديد من الباحثني واملمارسني خالل السنوات العشر األخرية استطاعت أن  ''الريادية
وستكون عملية حتويل األفكار املبتكرة إىل .  الوقت الراهنتغزو مجيع جوانب الفكر والتخطيط اإلداري يف

مشروعات ريادية ومؤسسات أعمال قابلة للنمو واالزدهار هي التحدي األكرب الذي سيواجه البلدان 
. بهذا اجملالالعربية ومع غياب إدراك هذه التوجهات العاملية احلديثة غاب اهتمام اجلامعات ا. املتقدمة

 ست جامعات عربية تبني أنه ال يوجد سوى م9109عام ًا اإلحصائية اجملراة حديثوحبسب املسوحات 
 ."ريادة األعمال"باسم كاماًل حكومية تقدم مقررًا مستقاًل 

 مبادرة مجعية ريادة األعمال

لريادة األعمال يف الشرق األوسط ،  علميةلتكون أول مجعية م 9110يف عام ريادة األعمال  مجعية مت تأسيس 
ومتثل ملتقى لكافة اجلهات ذات العالقة بريادة األعمال بهدف صهر إسهاماتهم يف بوتقة واحدة ختدم اجملتمع 

وقد طورت اجلمعية ما يسممى   .السعودي يف حتوله حنو جمتمع املعرفة من خالل املشاريع الريادية املعرفية
 Ilfen (International License for" مممممالالرخصممممة الدوليممممة لريممممادة األع "

Entrepreneurship)  الريادي ريادة األعمال ونشر ثقافة العمل احلر ولتنمية الفكر وتدريب لتدريس
وقد قامت . اهلادفة إىل تطبيق وسائل التدريبيةمتكاملة من ال، من خالل منظومة يف ظل اقتصاديات املعرفة

السمنة  كبدايمة يف  ممن خمالل تدريسمها    لرخصمة الدوليمة لريمادة األعممال     بإعداد مناهج متكاملمة ل اجلمعية 
ملساعدة الشباب يف بناء وصقل قدرتهم على إجياد وظائف ألنفسهم جبامعة امللك سعود بالرياض التحضريية 

 . ولغريهم من خالل إنشاء املشاريع الريادية املعرفية كخطوة حنو بناء وتنمية اجملتمع املعريف
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مت  عقمد ممؤمتر ريممادة األعممال األول عممام    نماء ثقافممة ريمادة األعممال ونشممر الموعي بالعممل احلممر      لبسمعيًا  و
م املنتمممدى العممماملي 9101 عمممام يفاملمممؤمتر المممدولي األول لريمممادة األعممممال ، تممماله "م حتمممت عنممموان 9112

ؤمتر وحضممر املمم  يف مدينممة الريمماض   األول لريممادة األعمممال واالقتصمماد املعممريف جبامعممة امللممك سممعود      
ثممم مت عقممد  . خممرباء متميممزون عامليممًا يف جممماالت ريممادة األعمممال واالقتصمماد املعممريف وجمتمممع املعرفممة         

بالعممماون ممممع االحتممماد العربمممي للمنشمممآت الصمممغرية     9100االسمممبوع العممماملي لريمممادة األعممممال عمممام    
 . وباستضافة من اجلمعية يف مدينة الرياض

 الرخصة الدولية لريادة األعمال

الرخصة الدولية لريادة األعمال هي رخصة متنح ملن  
وهي تعكس . يكون مؤهاًل إلنشاء مشروعات األعمال

إمكانية أن يكون حامل هذه الرخصة قادرًا على إنشاء 
وقد مت اإلعالن الرمسي للرخصة . عمل ريادي حر بنجاح

وهو مشروع طموح . 9112بنسختها العربية عام  
عامل العربي كنموذج لتأهيل يسعى إىل أن ينتشر يف ال

وقد مت تطويرها . الشباب حنو العمل احلر بشكل احرتايف
سنوات  7يف مجعية ريادة األعمال السعودية واستغرق 

مت التعاقد خالهلا مع فريق عمل أمريكي وعربي ملدة 
سنة ونصف إلعداد الربنامج كما مت تطبيقه باللغتني 

ة يف كل من السعودية وعمان متدرب ومتدرب ( عشرة آالف) 00111 نالعربية واإلجنليزية على أكثر م
أهم برامج وأنشطة ( ILFEN)وميثل برنامج التأهيل للرخصة الدولية لريادة األعمال . والكويت والسودان 
وقد مت عقد عدة دورات تأهيلية للحصول على الرخصة الدولية لريادة األعمال . مجعية ريادة االعمال

(ILFEN )ساعة تدريبية وملدة أربعة أسابيع، تستخدم فيها أحدث الوسائل ( 011)النساء ومبعدل للرجال و
والتطبيقات العملية، والتمارين احلديثة، متضمنة  كيفية حتويل الفكرة إىل فرصة ثم إعداد خطط العمل، 

زمة للمشروعات وكيفية اإلدارة والتسويق والتمويل، وتزويد املشاركني باملهارات التطبيقية والفنية الال
وخالل الرخصة مير املتدرب على أكثر من فرصة لطرح وتطوير مشروعه واالستفادة من اخلدمات . الريادية

. اإلرشادية من خالل املرشدين املتخصصني اخلرجيني من برنامج دبلوم اإلرشاد بإشراف مجعية ريادة األعمال
ا تقدم الرخصة خدمات اإلرشاد اجملانية للمتدرب فبعد حتديد السمات الريادية يلتقي املتدرب باملرشد كم

  .أشهر 5الذي سيبدأ مشروعًا حقيقيًا ملدة 
 
 
 
 
 



 

7 

 : ومن مميزات الرخصة ما يلي
 

  

 
 
 
 
 
 

 وتنقسم منتجات الرخصة إىل نوعني
  (متقدمة -أساسية ) الدورة التأهيلية لرخصة الدولية لريادة األعمال  -0

وميكن تدريبها  .بشراكة مع شركة انتل اجلمعية مت اعتمادهم وتأهيليةويقوم بتدريبها مدربون معتمدون من 
 :على طريقتني 

 فصل دراسي  –ساعات للطالب  5 -9مقرر اختياري  - أ

 (شهر) ساعة  011دورة تدريبية  - ب

 

 .اختبار الرخصة الدولية لريادة أألعمال -9
 

مرات يف السنة الواحدة يف  7ر ويعقد وتشرف اجلمعية على هذا االختبا. هذا االختبار هو إلكرتوني بالكامل
  .مواعيد حمددة

  
  

 الحصول على شهادة مرخصة  إلنشاء  وإدارة المشروعات الصغيرة •

 .التعلم على كيفية إنشاء المشاريع •

 .تنمية المهارات اإلدارية والقيادية للمتقدم •

 تعلم وضع خطة األعمال باحترافية •

 .التدرب على إدارة المشاريع والعمل مع فرق العمل •

إتقان استخدام برامج الحاسب اآللي الخاص بتصميم خطة األعمال التجارية •

 .األعمال ريادةاالنضمام إلى عالم رواد االعمال من خالل شبكة جمعية  •
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 توصيات للمستقبل
واملنشمآت   اجلامعات ومؤسسات اجملتممع يف دعمم وإمنماء ريمادة األعممال     تتعدد وتتنوع أدوار ومسؤوليات 

 : الصغرية، ونقرتح بعضًا من تلك التوصيات فيما يلي 

 لدى الشباب الفكر الرياديجودة الشراكات اجملتمعية لبناء وتنمية حتقيق  (1)

تبين اجلامعات لسياسة تطوير واسمتحداث معمايري جلمودة الشمراكات اجملتمعيمة بمني اجلامعمات ومؤسسمات         
على أن تتمحور تلك املعايري حول تنمية التفكري الريادي وبناء االقتصاد واجملتمع املعريف، مع إعداد ، اجملتمع

، واملؤسسمات احلكوميمة  ، القطماع اخلماص  ، بأنواعهما الرئيسمة   منظومة حتفيزية متكاملمة ملؤسسمات اجملتممع   
ومؤسسات اجملتمع املدني لتشجيعها بتطبيق ريادة األعمال والتعماون ممع اجلامعمات ممن اجمل التحمول إىل       

 .االقتصاد املعريف

 لبناء العناصر الريادية سرتاتيجية التدريب الرياديإلالدعم املؤسسي تطوير  (2)

ية متكاملة يف جمال التدريب لبناء القدرات وتنمية املهارات التطبيقية يف االقتصاد تبين اجلامعات إسرتاتيج
ووضع آليات التنسيق والتعاون مع األطراف ذات االختصاص لتنفيمذها، وتعماون   ،املعريف وريادة األعمال 

سسي اجلامعات مع هذه األطراف إلعداد مشروع التدريب الريادي بشكل مؤسسي مع ختصيص دعم مالي مؤ
 .للمشاريع والعناصر الريادية ولربامج ودورات تدريبية يف املهارات التطبيقية يف ريادة األعمال

 الرياديةوالعناصر األفكار يف تبين املؤسسات والشركات الصناعية الكربى تنمية دور ومسؤولية  (3)

حزممة ممن األفكمار     تبين اجلامعات بالتعاون مع املؤسسمات والشمركات الصمناعية الكمربى إسمرتاتيجية بنماء      
واملشاريع الريادية ذات العالقة باألنشطة الرئيسة هلذه الشركات، واستحداث عدد من املشاريع على مستوى 

يمتم تنفيمذه  ممن خمالل     ، اجلامعات حتت عنوان برنامج متكني الشباب من املسماهمة يف بنماء جمتممع املعرفمة    
على أن يبدأ هذا الربنامج برؤية  ،ت الصناعية الكربىشراكات إسرتاتيجية بني اجلامعات واملؤسسات والشركا

 .وأهداف إسرتاتيجية معلنة

 املشاريع الصغريةيف تبين الشركات الصناعية الكربى تنمية دور ومسؤولية  (4)

تبنى اجلامعات مهمة حتقيق الربط بني اخلطمط اإلسمرتاتيجية للشمركات الصمناعية وجمماالت األفكمار الرياديمة        
 :ويتطلب ذلك،لصغرية اليت تتوافق مع االقتصاد املعريفوأنشطة املشاريع ا

 إجياد البيانات واملعلومات عن األنشطة واالحتياجات. 
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 صياغة أهداف إسرتاتيجية لتلك الشركات لبناء االقتصاد املعريف. 
  تطوير البنية التحتية للشركات واجلامعات مبا خيدم بناء جمتمع املعرفة. 
  فكار وتطبيق منهج اإلدارة اخلالقةوضع وتنفيذ آلية لتلقي األ. 

 لتحفيز العناصر الريادية تطوير هياكل التمويل للمشاريع الصغرية (5)

تأكيد وتفعيل املراكز املتخصصة يف اجلامعات بوضع أسس ومعايري إلعداد هياكل التمويل املناسبة للمشاريع 
خيتلمف ذلمك بماختالف نشماط     حيمث  ، يتضمن ضوابط حتديد نسب التمويل  باألسمهم أو القمروض  ، الصغرية

، مع االهتمام بإجراء الدراسات املستمرة واملتعمقمة جملماالت التعثمر واإلفمالس    ، وخصائص املشروع الصغري
وكذلك احلاالت فائقة النجماح، واالسمتفادة ممن كمل ذلمك يف ترسميخ الفكمر الريمادي         ، جبانب النماذج الناجحة

 .واالقتصاد املعريف باجملتمع

 لتحفيز الشباب إلنشاء املشروعات الصغرية الدعم املاليجهات ات التمويل ومؤسستطوير دور   (6)

تبنى اجلامعات عمليمة تطموير سياسمات وقواعمد المدعم املمالي لمدى مؤسسمات التمويمل لتكمون موجهمة            
باالقتصاد املعريف واملشاريع الريادية مع دراسة تقوميية جلدوى إنشاء بنوك أو فروع أو وحدات متخصصة يف 

 .رأس املال اجلريء وضمان القروض الصغريةجمال 

 لدى الشباب بناء روح املبادأة والفكر الرياديتفعيل دورها يف مراكز التطوير والتوسع يف  (7)

وكذلك املؤسسات املهنية ، تبنى اجلامعات ملشروع دراسة وتقويم دور ومساهمات مراكز التطوير والتحديث
وتفعيل مسؤولياتها يف تبين إسرتاتيجية بناء االقتصاد املعريف وحتفيمز   ،ذات العالقة يف القطاعني احلكومي

الرياديني واملشاريع الريادية، والتعاون معها يف تطور الربامج التعليمية واملقررات الدراسية لرتسيخ ثقافة 
ممن السموق   االستفادة من جتربة منوذج التدمري اخلالق لتنمية روح املبادأة  لدى الشباب الخمرتاق قطاعمات   

 .تتطور من مرحلة تلبية السوق احمللي إىل مرحلة التصدير، احمللي مبنتجات ابتكاريه ريادية

 لدى الشبابترسيخ املمارسات الريادية يف  االجتماعيةاملؤسسات تطوير وتوسيع مساهمة  (8)

بنماء جمتممع   للمساهمة يف ، واجلمعيات اخلريية، تبنى اجلامعات ملشروع تفعيل دور مؤسسات العمل اخلريي
وذلمك بتحويمل فكمر    ودعمم الريماديني واملشماريع الرياديمة،     ، املعرفة وترسيخ فكر وممارسة ريادة األعمال

مع تطوير خريطة املشروع الريادي مواجهة الفقر من الدعم املباشر إىل خلق فرص العمل وإنشاء األعمال، 
على ، ويلها إىل مشروع على أرض الواقعلتوضح للشباب مسار التحرك من نقطة تكوين فكرة ريادية حتى حت

 .أن تتضمن تلك اخلريطة اإلجراءات واألطراف ذات االختصاص وما يرتبط بها من  مناذج ووثائق
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 تعميم جتربة تبين الرخصة لدولية لريادة األعمال كمنهجية تدريبية يف اجلامعات العربية  (9)

السمعودية ممدخاًل لتمبين التجربمة وتكييفهما يف       يعترب جناح تبين الرخصة الدولية األعمال يف اجلامعمات 
اجلامعات العربية األخرى لتناسب البيئات احمللية وحتقق اهلدف املطلوب ممن  إمنماء روح ثقافمة ريمادة     

 .األعمال وآليات حتويل األفكار الريادية إلة مشروعات منتجة
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