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   عمل 531رقم المنهج ورمزه :  
   ( ساعات.3عدد الساعات المعتمدة ) 

 ( ساعات.3عدد الساعات الفعلية ) 

 مال 501تسق،  541متطلب سابق:  

 أستاذ المقرر : د. أحمد الشميمري /د. أحمد المطوع / د. سعد الكالبي 

 

 التعريف بالمقرر:   

تزويدد الطالدب بالمعر دة والمهدارات الاللمدة لتاويدل األ كدار والمإتكدرات إلدى مشداريو تطإي يدة و دق يهدف المقرر إلى     
كمددا عسدعى المقددرر إلددى استكشداف ال واشددب المتعددددة لعمليدة إششددال ورعاعددة قواعدد إششددال المشدداريو الت اريدة السددليمة. 

ويسدعى علدى مسدتوك كدل مدن األ دراد والشدركات. المشروعات ال ديدة وتنميتها، وكيفية تكوين منشآت األعمال ال ديددة 
المقرر إلى أن عمكدن الطالدب مدن تعلدم أساسديات إششدال المشدروع ابتددالت مدن المتطلسدات الر يسدة لرا دد األعمدال ومدرورات 
بكيفيددة التيطدديش ءششددال المشددروعات والتنسدديم والتسددويق والساددم عددن ميددادر التمويددل وأةيددرات اليطددوات العمليددة ءدارة 

عقدوم بمناقشدتم مدو لمال دم عمل تطإي ية ءششال مشروع ت اري روع. ويتميز المقرر بأن عقوم الطالب بتقدعم ةطة المش
تشدمل الوسدا ل التعليميدة المسدتيدمة  دي المقدرر المااددرات ودراسدة الادادت والمتادديين اليدارجيين كمدا   ي المقرر.  

 .ي تواجم رواد األعمالوذلك بهدف إيرال معر ة الطالب وتعريفهم بالتادعات الت

 

 األهداف العامة للمقرر :     

 إلى :   يهدف مقرر ريادة األعمال

 تعريف الطالب بمسادئ وأسس ريادة األعمال وتطإيقاتها العملية 

 تأهيل الطالب لمعر ة كيفية إششال مشروع ت اري. 
 تعليم الطالب كيفية تاويل األ كار إلى مشاريو اقتيادعة 

 التيطيش والتنسيم ءششال عمل صغير.  إكساب الطالب مهارات 

 إكساب الطالب مهارات إدارة  ريق العمل والتعاون ال ماعي مو لمال م 

 اطالع الطالب على مست دات التاول شاو ادقتياد المعر ي ومتطلساتم 
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 الكتاب المقرر: 

 اسم الكتاب  الناشر  المؤلف  الطبعة 

 ريادة األعمال  يكانالعبمكتبة  احمد الشميمري ووفاء المبيريك  2020

 لإلطالع على موقو الكتاب اذهب إلى الرابش أدشاه 
http://faculty.ksu.edu.sa/alshum/default.aspx 

 

 الكتب والمراجو المساعدة 

Book Title Author Publisher Year Published 

Entrepreneurship Steve Mariotti Prentice Hall. 2008 

The Art of the Start Guy Kawasaki Portfolio 2004 

Start Your Own 

Business 
Rieva  Lesonsky Entrepreneur Press 2007 

The Student Success 

Manifesto 

Michael Simmons Extreme Entrep 

Education Co 

2003 

 

 :مفردات المقرر 

 مفردات الماتوك  األسإوع
 أساسيات ريادة األعمال 1
 األعمالد صفات ومهارات را  2
 و ريادة األعمال اءبداع واءبتكار 2

 مافزات اءبداع واءبتكار 3
 ريادة األعمال والمنشآت اليغيرة 4
 اسساب ش اح و شل المنشآت اليغيرة 5
 ادةتسار الفيلي 6
 ةطة العمل 7-8

 تمويل المشروع  9
 استضا ة را د أعمال   10
 ق  ريق اءدارة والمااسسة والتسوي  11-12

 عروض الم موعات 13
 عروض الم موعات 14
 ادةتسار النها ي  15
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 مشروع األعمال  
سيتم تقسيم الطالب إلى م موعات. تقوم كل م موعة بإعداد  كرة مشروع و ق النماذج المعدة لعرض إمكاشية تطإيقها 

 ها األولية.اوجدو 

 

 ةطة األعمال  
صفاة بمتوسش عدد   20صفاة ود تزيد عن  15يم د تقل عن بابإعداد ةطة األعمال المتكاملة تقوم الم موعة 

 كلمة.  ويتم تقويم اليطة من أستاذ المقرر .   5000الكلمات 

% من الطالب  50يتم بعد ذلك تقدعم عرض لليطة لساقي الطالب كوصفهم ممولين . ويتم تقويم العرض على أساس 
 % من أستاذ المقرر. 50أشفسهم، 

 

 تقويم الطالب : 
 التقويم  ة سسالن
 وحادت حضور ومشاركة % 10
 مشروع األعمال   % 10
 ةطة األعمال  % 30

 اةتسار  يلي  % 10
 اةتسار شها ي % 40
 الم موع  % 100

 

 alshum@ksu.edu.saللتواصل مو أستاذ المقرر :  

 

 يرا ية: ا مراجو إدافية و 

 
 Small-Business Resources 

www.amanet.org American Management Association. 

www.asbdc-us.org U.S. Association of Small Business Development Centers. 

www.business.gov U.S. government e-connection to American businesses. 

www.uspaacc.com E-hub for U.S. chambers of commerce. 

www.entrepreneur.com Articles on uplifting the entrepreneurial spirit and information on 

franchises. 

www.eonetwork.org Volunteer organization to support entrepreneurs in education, networks 
or related advice. 
www.firstgov.gov E-hub on US federal regulations. 

mailto:alshum@ksu.edu.sa
http://www.amanet.org/
http://www.asbdc-us.org/
http://www.business.gov/
http://www.uspaacc.com/
http://www.entrepreneur.com/
http://www.eonetwork.org/
http://www.firstgov.gov/
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www.sba.gov Free online courses, newsletters and information to help small businesses 
succeed in the marketplace. 
www.score.org Advice on business planning to the new and upcoming entrepreneurs. 
www.sbaer.uca.edu A database on business resources, including financing, for the small-
business owner. 
www.youngandsuccessful.com An e-hub for the 18-34 age group packed with resources to help 
companies in their path to success. 
http://www.ownyourventure.com/ Business tools and information to start ups. 
 

 Daily read 
http://asia.wsj.com/home-page The Wall Street Journal – Asia Edition to keep track on success 
stories, new products and innovations taking place in this economic trading region. 
 

 Innovation 
http://www.ideachampions.com/ Excellent source for ideation and innovation development 
 

 Entrepreneurship Background 
http://www.steinbc.com/links.html It has some papers on entrepreneurship under "founder." 
http://www.entrepreneurship.org/ Resources and information for entrepreneurs, including for 
the international entrepreneur. 
http://www.gaebler.com/entrepreneur-characteristics.htm Characteristics of an entrepreneur. 
http://www.achievement.org Success stories and role models on those who turn a problem or 
idea into an opportunity. It also has advice on launching a business. 

 Entrepreneurship Education 

http://www.kauffman.org/Section.aspx?id=Education A leading organization working to help 
people become entrepreneurs packed with advice, activities and programs. 

http://ecorner.stanford.edu/ Video lectures on entrepreneurship available online or via a 
podscast. 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/business/specials/glossary/index.html Glossary on 
business terminology. 

 Social Entrepreneurship 

http://www.unleashingideas.org/ 

http://www.pbs.org/opb/thenewheroes/index.html Success stories on people becoming 
entrepreneurs. 

http://www.skollfoundation.org/ A US based organization working to support social 
entrepreneurs make a difference in their communities. 

http://www.fsb.muohio.edu/centers/social-entrepreneurship International social projects that 
began as student-led ideas. 

 Strategic Communications 

http://www.strategiccomm.com/ Tips on making presentations and articles on the subject. 

 Sites for Running a Small Business 
http://www.askjim.com/ Ask business questions in everyday language.  It gives many blog 
answers. 
http://www.gosmallbiz.com/ Easy to use business reference, sponsored by the U.S. government 

 

http://www.sba.gov/
http://www.score.org/
http://www.sbaer.uca.edu/
http://www.youngandsuccessful.com/
http://www.ownyourventure.com/
http://asia.wsj.com/home-page
http://www.ideachampions.com/
http://www.steinbc.com/links.html
http://www.entrepreneurship.org/
http://www.gaebler.com/entrepreneur-characteristics.htm
http://www.achievement.org/
http://www.kauffman.org/Section.aspx?id=Education
http://ecorner.stanford.edu/
http://groups.google.com/group/ksuksa/web/e-links-web-site
http://www.unleashingideas.org/
http://www.pbs.org/opb/thenewheroes/index.html
http://www.skollfoundation.org/
http://www.skollfoundation.org/
http://www.strategiccomm.com/
http://www.askjim.com/
http://www.gosmallbiz.com/

