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التعلم للبرنامج الدراسي مع المواد الدراسية/  إجراءات إعداد الخطة الدراسية وتحديثها/ قسم  نتاجاتنموذج مصفوفة 

 ريادة االعمال 

الرقم: 

-2ج.م/

1-3-2  

      

 الكلية العلوم اإلدارية والمالية القسم  ريادة االعمال  التخصص  ريادة االعمال 

عدد مواد  24

 التخصص

-2020)تاريخ الخطة

1202)  

االعتماد تاريخ  2020/1202 الخطة  

الدراسية 

 رقم

الدراسية الخطة نموذج في وردت كما للبرنامج التعلم ونتاجات اهداف  

 الرقم  االهداف ونتاجات التعلم

ريادة االعمال والعلوم االدارية تأهيل الطلبة نظريآ وعمليآ في حقول المعرفة المختلفة والتي لها عالقة في مجال 

 الضرورية 

1ف.ده  

1.1ن.ت. إكساب الطلبة المعارف النظرية والعملية في حقول المعرفة المختلفة في تخصص مجال ريادة االعمال   

عمليات اتخاذ  ,التوجه الريادي واستغالل الفرصة الريادية كاستراتيجياتريادة االعمال معرفة وتمكين الطلبة من مفاهيم ا

. السلوك الريادي المخطط له القرار ,  

2.1ن.ت.  

2ف.ده .للتوجه والسلوك الريادي التدريس والبحث العلمي في المجاالت المعرفية   

ات التحليل والبحث العلمي قمن معرفة طرق وتطبي ريادة االعمال تمكين الطلبة في تخصص  1.2ن.ت.   

3ف.ده التركيز على التطبيق العملي في عملية التعليم واستخدام مهارات التفكير  

في عمليات اتخاذ  في اتخاذ القرارات وحل المشكالت الريادي الناقد استخدام مهارات التفكيران يكون الطالب قادرأ على 

  القرار والقضايا المعاصرة

1.3ن.ت.  

2.3ن.ت.   ان يكون الطالب قادرأ على استخدام المهارات العملية في بيئة االعمال والتفاعل معها.   

ودوليا   بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل ومواكبة التغيرات محليآ وإقليمياباستمرار تطوير الخطط الدراسية  4ف.ده   



اكتساب المهارات التي تتناسب مع متطلبان سوق العمل ومواكبة المتغيرات محليأ واقليميأان يكون الطالب قادرأ على  1.4ن.ت.   

نتاجات التعلم ,( ن.ت3الهدف. ) ,( ه.ف2لمواد التخصص. )( هذا النموذج يستخدم 1مالحظة)  

 

 

 الدراسية الخطة إعداد إجراءات  /الدراسية المواد مع الدراسي للبرنامج التعلم نتاجات مصفوفة نموذج

ريادة االعمال  قسم /وتحديثها  

1-1-2-2/م.ج: الرقم  

 

 ن.ت
4.1 

 ن.ت
3.2 

 ن.ت
3.1 

 ن.ت
2.1 

 ن.ت
1.2 

 ن.ت
1.1 

المادةاسم   
 )رقم المادة(

ريادة االعمال  مبادئ √ √      

312100 

 الريادة المؤسسية      

312200 

 التفكير الريادي الناقد  √ √   

312201 

 مهارات االتصال الريادي    √ √  

312206  

 التسويق الرقمي للشركات الناشئة    √ √ √

312208 

 القيادة الريادية     √ √ √

312209 

 التوجه والسلوك الريادي انجليزي  √ √ √  

312210 

 بحوث العمليات    √ √ √ 

312340 

اخالقيات االعمال والمسؤولية   √ √ √  

 االجتماعية

312341 

 االعمال االلكترونية   √ √ √ 

312342 

 النية وبدء انشاء المشاريع الريادية  √ √ √  

312347 

 ادارة االبداع واالبتكار  √ √ √  

312349 

 ادارة الموارد البشرية الريادية   √ √ √ 

312350 

 ادارة الشركات الريادية  √ √ √  

312360 



ادارة التغيير والتطوير في   √ √ √ √ 

 المشاريع الريادية

312362 

موضوعات خاصة في ريادة   √ √ √  

 االعمال 

312405 

 اساسيات تمويل المشاريع الريادية √ √ √ √ √ 

312407 

 التشريعات الريادية    √ √ 

312410 

1تدريب ميداني    √ √ √   

312425 

2تدريب ميداني  √ √ √ √    

312426 

 حاضنات ومسرعات االعمال    √ √ √

312431 

 ادارة االعمال الدولية    √ √ √

312455 

االدارة االستراتيجية للمشاريع    √ √ √ √

 الريادية

312466 

ريادة االعمال  – التخرج مشروع    √ √ √  

312467 

 

 

 أعتمد من قبل لجنة الخطة الدراسية  اجتماع اللجنة رقم 

 اعتمد في مجلس القسم  رقم تاريخ االجتماع 

 توقيع رئيس القسم  توقيع عميد الكلية 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ريادة االعمال  نموذج مصفوفة ربط نتاجات التعلم مع اهداف برنامج بكالوريوس 3-3-1-2الرقم: ج.م/    

 نتاجات التعلم

  :-4.1.ت.ن

ان يكون الطالب 

قادرأ على اكتساب 

المهارات التي 

تتناسب مع متطلبان 

سوق العمل 

ومواكبة المتغيرات 

 محليأ واقليميأ

   :-32..ت.ن

ان يكون الطالب 

قادرأ على استخدام 

المهارات العملية 

في بيئة االعمال 

 والتفاعل معها.

:-1.3ن.ت.  

 الطالب يكون ان 

 على قادرأ

 مهارات استخدام

الريادي التفكير

 اتخاذ في الناقد

 وحل القرارات

 في المشكالت

 اتخاذ عمليات

 والقضايا القرار

 المعاصرة

  :-1.2ن.ت.

 في الطلبة تمكين

ريادة  تخصص

 مناالعمال 

 طرق معرفة

 التحليل وتطبيقات

العلمي والبحث  

: -2.1ن.ت.  

 الطلبة وتمكين معرفة

ريادة  مفاهيم من

 االعمال 

التوجه  كاستراتيجيات

الريادي واستغالل 

 عمليات, الفرصة

 عاميات,  القرار اتخاذ

السلوك الريادي 

المخطط له من خالل 

التوجه الريادي 

 .للمؤسسة والفرد

 :-1.1ن.ت.

 الطلبة إكساب

 المعارف

 النظرية

 في والعملية

 المعرفة حقول

 في المختلفة

 مجال تخصص

 ريادة االعمال 

 

 

 

 اهداف البرنامج

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 الطلبة تأهيل .:-1ه.ف.

 والمعرفة بالخبرة

الخاصة بالتوجه 

 . واسلوك الريادي

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 الطلبة افهام  :-2ه.ف.

التوجه  مصطلحات

والسلوك الريادي 

وتحديد الفرصة 

 ..الريادية

  

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 وربط تعزيز  :-3ه.ف.

الريادية مع  المفاهيم

تسارع التقدم العلمي 

 .واالبتكارات الحديثة 

 

√ 

 

 

  

√ 

 

√ 

 

√ 

 اكساب :-4ه.ف.

االبداع  مهارات الطلبة

واالبتكار لمواجهة 

متغيرات العصر 

الكتساب الميزة 

 . التنافسية

 

 



 أعتمد من قبل لجنة الخطة الدراسية  اجتماع اللجنة رقم 

االجتماعرقم تاريخ    اعتمد في مجلس القسم  

 توقيع رئيس القسم  توقيع عميد الكلية 

 


