
 

 برنامج بكالوريوس ريادة االعمال

15/9/2020وصف المساقات/اللغة العربية   

رقم  اسم المادة وصف المساق
 المادة

لتعليم ك الريادي باالضافة لالسلو التفكيرواالتجاهات و يهدف هذا المساق لتوضيح اسس ومرتكزات

الريادي وخلق االتجاهات الريادية الريادي، وذلك  لتشجيع ترويج ريادة االعمال من خالل تحفيز التفكير 

دفع الطالب والعاطلين عن العمل لتبني سلوك ومواقف واتجاهات ريادية ل بناء النية الريادية القادرة على

لخلق فرص  ، وذلكمبنية على اسس علمية وتفكير منطقي يعزز من قدراتهم على انشاء مشاريع ريادية

االنتظار طويال للحصول على وظيفة في القطاع الحكومي العام. شغيل الذاتي بعيدا عن تمن خالل ال عمل

كما يشرح هذا المساق الخصائص الريادية كاالبتكار واالبداع والنمو والتميز والتعرف على تحديد وتمييز 

لتاسيس وخلق مؤسسة او شركة  وتبني المخاطرة المحسوبةالفرصة الريادية الالئحة لتبني فكرة جديدة

ق قيمة مضافة. كما ويشرح هذ المساق الجوانب المعرفية االدراكية لالطار النظري والعملي جديدة  عبر خل

للتوجه والسلوك الريادي لالفراد والمؤسسات والمجتمعات والتدخل الحكومي واثر ذلك على االداء الفردي 

 .والمؤسسي لهذه المشاريع الريادية

 312100 مباديء ريادة االعمال 

يقدم هذا المساق مفاهيم التوجه الريادي والسلوك الريادي باللغة االنجليزية لشرح وبيان هذه المفاهيم 

والمصطلحات والتعريفات الخاصة بالموضوع، حيث يتناول هذا المساق التوجه العام للريادة العالمية 

ر الريادي. يناقش هذا والوطنية والمؤسسية وكذلك توجه المجتمعات والعائالت واالفراد ضمن المنظو

المساق ابعادالتوجه الريادي الخمس: االستقاللية، المنافسة التعرضية، االبتكار، االستباقية، وتبني المخاطرة 

باالضافة للبحث عن الفرص واكتشافها وتحديدها واستغاللها. كما ويشرح المساق العمليات والممارسات 

ف بطريقة ريادية.  يبين ايضا هذا المساق النهج واساليب صنع القرار في المنظمات التي تتصر

االستراتيجي لعمليات اتخاذ القرار في المؤسسات  التي تتبنى التوجه الريادي والذي يشرح ويفسر االداء 

المؤسسي. كما ويشرح السلوك الريادي لالفراد والخصائص والصفات والسمات الريادية لهم وللمؤسسات 

 ل التي تتبنى التوجه والسلوك الريادي الريادية والمجتمعات والدو

 

التوجه والسلوك 

 Eالريادي 
312210 

يهدف هذا المساق تقديم اسس فنون القيادة وبناء فرق العمل، المهارات القيادية الحديثة، االنماط التقليدية في 

القائد العصري تحليل المشكالت االدارية وصنع القرارات، بيان اسس توليد االفكار االبتكارية لقرارات 

 وتنمية افكار القادة وترجمة االفكار المبتكرة الى خطط عمل.

 

لقيادة الرياديةا  312209 

يهدف هذا المساق على تعريف الطالب بمفهوم  التسويق الرقمي  وكيفية ممارسات  طرق التسويق الجديدة 

عبر  فعالية وعمل اضافة جديدة للمنتجوغير التقليدية  لمساعدة الشركات الناشئة وجعل عملية التسويق اكثر 

التسويق الرقمي 

 للشركات الناشئة 
312208 



الوصول الكبر حصة سوقية مستهدفة. مع التركيز على المنتج التسويقي في عالم التسويق الرقمي 

 .والوصول للمستهلك المستهدف

يهدف هذا المساق الى الى معرفه الطالب بان التسويق الرقمي ال يشير إلى تكنولوجيا االتصاالت الحديثة 

شير أيضاً إلى األجهزة التكنولوجية المستخدمة )مثل الهواتف الذكية، والتلفيزيونات المتصلة فقط، ولكنه ي

 انه من ومعرفه الطالب  باإلنترنت(، وإلى المنصات الرقمية المستخدمة )مثل تطبيقات الهواتف الذكية(.

خالل التسويق الرقمي يمكن للعمالء التعبير عن رغباتهم بشكل مباشر للمؤسسة أو النشاط التجاري، وذلك 

.عن طريق االستجابة بشكل مباشر مع العناصر التسويقية الصادرة من المؤسسة  

 

 

 ة األعمالي ريادما يفعله مديرو االتصاالت فعليًا فيتضمن هذا المساق كيفية التواصل اإلداري واستكشاف 

لمتوسطة يا واالتجارية عبر وظائف التخطيط والتنظيم والقيادة والتحكم. ويناقش أيًضا االتصاالت العل

التنظيمية،  والمباشرة التي يشارك فيها المديرون. تلعب جميع مستويات االتصال )الشخصية، الجماعية،

ل التصاكما ويشرح هذا المساق اسس وطرق ووسائل ا ا في التواصل اإلداري.متعددة الثقافات( دورً 

 الريادي في عالم متطور بانظمة االتصال والتواصل االجتماعي الحديثة.

فإن رائد األعمال يحتاج إلى يهدف هذا المساق الى  معرفه ماهي المهارات التي يحتاجها رواد االعمال 

مثل مهارات التخطيط  تساعده على تحقيق أهدافه والمضي في طريق النجاحمجموعة من المهارات التي 

بأسس  الطالب الى تعريف  المساق  اهدف هذويواداره الوقت واداره المخاطر ومهارات التواصل .  

الى  المساق  ويتطرق هذا االتصال الفعال واكسابهم المهارات الالزمة للتعامل والتفاعل مع اآلخرين. 

لوسائل المستخدمه باالتصال الرياديه كذلك الى ا ويتطرق اسيه األس الرياديه مهارات االتصالالتعريف ب

 وعالقتها بالتكنولوجيا . 

 

 

مهارات االتصال 

 الريادية

312206 

ضل للفرد نمط مفباستخدام اسلوب التفكير ك للطالب  يهدف هذا المساق الى تحفيز مهارات التفكير الريادي

صوره تدراج الستحضار قدراته العقلية في التعامل مع المتطلبات اليومية واالنشطة والفعاليات، مع ا

لنقد لالقابل  يبداعهم ليكونوا ميالون للتفكير االزهجالفردي في حل المشكالت والتحديات التي تواجه وذلك لت

مفاهيم  لعمل،ارتباط التفكير الريادي بالعمل والموقف اتجاه العمل، سلوك ا . يشرح هذا المساقالبناء

ريادي ير الاالفكار، رؤية العالم والبيئة المحيطة كسوق مفتوح. يشرح هذا المساق ايضا عناصر التفك

 دير الريالتفكيالرئيسة: تبني المخاطرة، االبتكار واالبداع، تحديد الفرصة، تقبل الغموض بقدر. يركز ا

يادية ة الربشكل عام على صياغة الفرصة، تقييم فوائدها، و ضمان جدواها. كما ويتناول عالقة العقلي

 والتفكير الناقد الهادف والبناء من اجل تطوير االختراع واالبتكار. بالتفكير الريادي

 312201 التفكير الريادي والنقدي 

يهدف هذا المساق لتناول الريادة المؤسسية بالتفصيل، حيث يبين ويصف السلوك الريادي داخل المنظمة 

واستراتيجية االنخراط بعملية اجراءات ريادة االعمال المستمرة. كما ويشرح ريادة االعمال التنظيمية، 

ة. يبين هذا المساق ايضا وريادة االعمال الداخلية، الشركات المغامرة، وريادة االعمال االستراتيجي

 312200 الريادة المؤسسية



المجاالت المحددة للريادة المؤسسية، اهمية استراتيجية الريادة المؤسسية، ريادة مؤسسات القطاع العام. 

والثقافة  والغموضيتناول ايضا المؤسسة الريادية من حيث القيادة والرؤية والتمكين والتسامح مع المخاطر

 دارات وسلسلة القيادة وتكوين الفرق وديناميكيتها.ة من حيث البناء وتخصص العمل وااليئوالب

النسان في ااجه  يهدف هذا المساق التعرف على مفهوم االبداع, وانواعه, ومراحله, والمعوقات  التي قد تو

ة عملي دارةا حددت. مراحل االبداع واالبتكار  باالضافة الي الفوارق  التي تتمثل بين االبداع واالبتكار

ارة إلى اإلد نقلهاإدارة الفكرة من البحث االستراتيجي إلى اإلطالق الناجح للسوق و واالبداع اسساالبتكار

 كارداف االبتهم أه، حيث يكون من المنطقي ف واالبداعالتنفيذية. حيث تمثل العمليات  جوهر إدارة االبتكار

كارية أهداف ابتخاص بة العملية مع األهداف. يمثل القرار المئكمكونات فائقة لعملية االبتكار وموا واالبداع

المفاهيم كار ومعينة نقطة االنطالق لعملية االبتكار ويحدد خطوات العملية المستمدة منها )توليد األف

 والتطوير وما إلى ذلك(.

 312439 ادارة االبداع واالبتكار 

لطالب و لدى ا الى ترسيخ مفهوم اخالقيات االعمال والمسؤولية االجتماعية يهدف مساق اخالقيات االعمال

د والفسا يةالقخالمسؤلية االجتماعية  في موسسات االعمال واهميتها وابعادها  وعرض نموذج المخالفات اال

لريادية سات ا. وكما ويبين المساق اهداف المؤساالداري والرشوة  كمدخل لمعالجة تلك الظواهر السلبية

 ف الرئيسةالهدااتها في حل المشكالت االجتماعية ومعالجة قضايا البيئة. حيث ان من االجتماعية ومسؤوليا

لمعيشي توى االي مؤسسة ريادية هو خلق فرص العمل وزيادة االنتاجية وزيادة دخل االفراد وتحسين المس

 لالفراد وخلق الثروة.

 تحمل مسئولية اجتماعيةجوانب السلوك األخالقي وضرورة يهدف هذا المساق الى  معرفه الطالب ب

المبادئ والمعايير والقيم التي تحكم سلوك الفرد أو المجموعة في ما وترسيخ مفهوم اخالقيات االعمال و 

تعزز المبادئ التي توجه سلوك الفرد في خياراته التي  األخالقيات ودور  يخص الصواب أو الخطأ

على أساس  مختلفة لتفسير األخالقالمداخل ي الماه . كما يهدف هذا المساق الى معرفه الطالب المختلفة

العوامل و  اإلشكاليات األخالقية في مكان العملومعرفه   المنظور الذي يفسرون بموجبه السلوك األخالقي

 ,مجاالت المسئولية االجتماعية ,مفهوم المسئولية االجتماعية. ومعرفه  المؤثرة في السلوك األخالقي

.لمسئولية االجتماعيةاستراتيجيات التعامل مع ا  

 

اخالقيات االعمال 

 والمسؤولية المجتمعية 
312341 

ر جد أكبتعمل بو جني األموال بسرعة والتي تركز على لشركات الرياديةمميزات  يتناول هذا المساق 

شئة ات الناالشركات الصغيرة والشركالريادية:كمنظمات . ويبين ايضاانواع الحصة السوقيةللحصول على 

وسة الملم كذلك يبين االصول غيرالقابلة للتطوير والشركات الكبيرة وأصحاب المشاريع االجتماعية. 

ذه ه صائصخومعدل الدوران المتكرر والحصة السوقية الكبيرة لهذه الشركات. كما ويناقش هذا المساق 

من  لسريعار الملباة في السوق، والقدرة على التعافي الشغف بحل االحتياجات غي الشركات الرئيسية:

ريادية ة الة الشركإيصال رؤي ن الرياديين القادرين علىموظفي، وتوظيف الالنكسات، واحتضان االبتكار

 .عملهم  كبير في فرقالشغف الغرس عبر

 312360 ادارة الشركات الريادية 

يتناول هذا المساق عدة حيث يقدم هذا المساق للطلبة المفاهيم األساسية لألعمال والتجارة االلكترونية. 

مواضيع منها عرض موجز لالستخدام العملي لالنترنت في التطبيقات التجارية، استعراض وتصفح 

بادئ بيع التجزئة االنترنت، وتصميم ونشر تطبيقات االنترنت. يغطي هذا المساق مواضيع تتجاوز إلى م

 312342 االعمال االلكترونية 



التداول االلكتروني لألسهم، واإلعالنات االلكترونية. عملية نقاش هذه المفاهيم يتم بتناول   االلكترونية،

مواضيع أخرى ضرورية مثل سرية المعلومات، خصوصية المعلومات، الممارسات الجديدة لألعمال 

 .والتجارة التي ال تعتمد على الحدود الجغرافية إلتمامه

نافس ن التإلى تحسييهدف هذا المساق الى معرفه الطالب باهميه االعمال االلكترونيه التي تهدف الى 

ر لعدد كبي لفرصةاالقتصادي، في استخدام اإلنترنت في جميع األنشطة االقتصادية عبر أنحاء العالم أتاح ا

رونية اللكتااالعمال ب بدور ومعرفه الطال من الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول المنافسة االقتصادية

ي القديم إلدارافي القضاء نهائيًا على ظاهرة الرشاوى والمحسوبية التي كانت تتم بشكل كبير في النظام 

 .الذي كان يعتمد فيه الكثير من العمالء على دفع بعض المبالغ المادية لتسير األعمال

 

  (المتوسطةوصغيرة الالريادية) تقديم المبادئ  واالفكار االساسية  لتمويل المشاريعيهدف هذا المساق على  

معرفة و ،ملهاواليات ع االصغرالتمويل مؤسسات تقييم  منتجات ، ووتقدير احتياجات المقترضين  المتوقعة

والتعرف ايضا على اسلوب اقامة المشروعات الصغيرة  ،طرق عمل صناديق االقتراض المختلفة

ة من بعض لمقدم. كما ويبين سياسات االئتمان والضمان واسس المنح االمتوسطة والمخاطر المترتبة عليهاو

 الصناديق الخاصة.

اساسيات تمويل 

 المشاريع الريادية
312407 

عمال خلفية االواقية يهدف هذا المساق لشرح الدوافع الكامنة وراء النوايا الريادية والعوامل الشخصية والسي

 اق عملية المس ئلية والكفاءة والمهارات والخبرات الالزمةواثرها في تكوين النية. كذلك يناقش هذاالعا

ص الفر مراحل بدء  المشروع انطالقا من تكوين النية والتصرف الدافع لنشاط بدء المشروع وتحديد

جميع بر تعمشروع الالزمة للبدء بالمشروع، وقرار استغالل الفرص للبدء بانشاء المشروع، و انشاء ال

 والسلوك المترتب على النية بقرارالبدء بالمشروع. الموارد الالزمة والبنية التحتية

النية وبدء انشاء 

 المشاريع الريادية 
312347 

(. HRM) بشريةيقدم هذا المساق للطالب العديد من المفاهيم والموضوعات المتقدمة في إدارة الموارد ال

رع في ظل عالم متسا إلدارة الموارد البشرية الريادي االستراتيجيويشمل ذلك تطور التخطيط 

س س، واقدمةالمت والحاجة الملحة لمهارات خاصة بالتقنية ، وتنوع القوى العاملةباالختراعات واالبتكارات

 ضات، والتعويييمهوتق الريادي ، وإدارة األداءالالزم لهم ، والتدريب والتطويرهمرالرياديين واختيا توظيف

 الميةيئة عبوالمزايا، وعالقات الموظفين، والسالمة والصحة، وعالقات الموظفين الداخلية والعمل في 

 ت االدارةستوياريادية. كما ويبين هذا المساق صفات المدراء والقادة والعامليين الرياديين في مختلف م

 والقيادة والتنظيم.

ادارة الموارد البشرية 

 الريادية

312350 

شرح  ها، معالمادة إلى التعريف بماهية األساليب الكمية في اإلدارة ونشأتها ومجاالت استخدامتهدف 

الحلول  نماذجوتفصيلي لهذه األساليب ومن بينها البرمجة الخطية، والطريقة البيانية وطريقة السمبلكس 

ة الت الخاصالحابرامج، واألولية في النقل وإيجاد الحل األمثل، والمسار الحرج وأسلوب مراجعة وتقييم ال

وث معرفه ان بحفي النموذج الخطي، مع إجراء دراسات عملية وتطبيقية على جميع هذه األساليب.

 .ثةوسيلة مساعدة في اتخاذ القرارات الكمية باستخدام الطرق العلمية الحديالعمليات تعتبر 

 

 

 312340 بحوث العمليات

إدارة هذا التغيير  بيان الية في المشاريع الريادية . باإلضافة إلىالتطوير ويتضمن هذا المساق مفهوم التغيير تغيير والتطوير ادارة ال

 في المشاريع الريادية

312362 



وربط مفهوم التغيير ومفاهيمه الفرعية مثل مقاومة التغيير ومحركات التغيير إلى التطوير التنظيمي. 

 .والمشروع في تحسين أداء وفعالية المنظمة اتحديد جوانب التغيير الريادية  ودورهباالضافة الى ،

يدة حاضنة األعمال الشركات الجدتساعد يهدف هذه المساق إلى فهم ما هي حاضنة األعمال؟ كيف 

ا هي مبية؟ والناشئة؟ كيف تتطور من خالل تقديم خدمات مثل التدريب على اإلدارة أو المساحات المكت

القتصادية احاضنات األعمال كأداة محفزة للتنمية  ية عملكيف (؟NBIAجمعية حاضنة األعمال الوطنية )

 اع مناإلقليمية أو الوطنية؟ ما هي تصنيفات األعضاء للحاضنات؟ يجب أن يعرف الطالب خمسة أنو

الهادفة  قاراتالحاضنات: المؤسسات األكاديمية. شركات التنمية غير الهادفة للربح ؛ مشاريع تطوير الع

 المال االستثماري ، والجمع بين ما سبق للربح ؛ شركات رأس

حاضنات ومسرعات 

 االعمال 

312431 

نظمات ودور الم دوليةيشمل هذا المساق على المفاهيم األساسية المتعلقة باإلدارة الدولية وتطوير األعمال ال

رية توضيح نظ لمساقاالدولية في إدارة األعمال الدولية والحاجة إلى األعمال التجارية الدولية. كما يتضمن 

 والتسويق دوليةالتجارة الدولية واالستثمار األجنبي )مزاياه وعيوبه( ، وكذلك استراتيجيات األعمال ال

لمفاهيم راسة اد كما ويهدف هذا المساق الى  والبحث والتطوير وأهمية اإلدارة الدولية للموارد البشرية.

تميز لتفوق والا  افةرة األعمال الدولية،.ويهدف إلى بناء ثقاألساسية، والقضايا و المحاور األساسية في إدا

ف ايضا الى ويهد. هم سبب وجودها األصلي من خالل فهم ثقافاتهم وقيمهم , وفهم احتياجات العمالء الذين

ت لتحالفاوالتعرف على ا أهمية التكيف مع نظام العولمة في ظل المتغيرات الدولية.معرفه الطالب 

 تلفه.االقتصاديه المخ

 312455 ادارة االعمال الدولية

ت عملية ساسيايهدف هذا المساق إلى تزويد الطالب بالمعلومات والمهارات األساسية التي تؤهلهم لفهم أ

لة واضحة ورسا من حيث المفهوم واألهمية ابتداًء من وضع رؤيا الدولية اإلدارة االستراتيجية الريادية

اغة وصي والدولية للمنظمة مروراً بصياغة الغايات واألهداف االستراتيجية وتحليل البيئة المحيطة

ها، ها وتقييمتابعتاالستراتيجيات على مستوى المنظمة والعمال وتنمية المهارات الفكرية لكيفية تنفيذها وم

تنفيذ وال ةالخاص بالمشاريع الدولي ور شمولي يعزز قدرة الطالب على التفكير االستراتيجيفي ظل منظ

 الفعال لنموذج اإلدارة االستراتيجية.

االدارة االستراتيجية 

 للمشاريع الدولية

312466 

دة الرياكيتناول هذا المساق بعض المواضيع الخاصة والمتعلقة في ريادة االعمال في بعض القطاعات 

الصغيرة  تاتبني المؤسس الصناعية، الريادة التجارية، الريادة الزراعية, الريادة السياحية, الريادة العالجية,

ولة ة لسهوالمتوسطة لوسائل التواصل االجتماعي, وخطة العمل الريادية,االجراءات الحكومية الرامي

 .ممارسة االعمال في االردن باالضافة لقانون االعمال الريادية

وعات خاصة في موض

 ريادة االعمال 

312405 

مجموعة ضعة ليهدف هذا المساق إلى فهم بيئة األعمال بما فيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وهي خا

قوانين هم المن التشريعات والقوانين المنظمة لعملها بحيث يفضل أن يكون رواد األعمال على دراية بأ

رة التجارة وزا  -1طة ، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوس

ات والبلدي , . أمانة عمان4. البنك المركزي األردني3. غرفة تجارة وصناعة عمان 2والصناعة 

 والمناطق التنموية ووزارة المالية )الجمارك، الضرائب(

 312410 التشريعات الريادية 

ت مجاال تتضمن المادة قيام الطالب بإجراء بحث تطبيقي ميداني عملي وفق أساليب البحث العلمي في

 على ان يشمل .ديثةالريادة وبما يعكس القدرة الحقيقية على إعداد البحث العلمي في المجاالت اإلدارية الح

 ذلك اعداد دراسة جدوى اقتصادية وخطة عمل ودراسة سوق .

مشروع تخرج )خطة 

 عمل مشروع ريادي(

312467 



دى ية  في إحإلداراتهدف المادة إلى إتاحة الفرصة للطلبة لممارسة ميدانية للتطبيقات والمفاهيم والوظائف 

ات لمؤسساالمؤسسات أو الشركات، والتركيز على العمليات اإلدارية في األداء الفني والعملي لهذه 

 والشركات

1تدريب ميداني   312425 

ى ية في إحدإلداراتهدف المادة إلى إتاحة الفرصة للطلبة لممارسة ميدانية للتطبيقات والمفاهيم والوظائف 

م صة بالتصميالخا المؤسسات أو الشركات الريادية المتقدمة والمتطورة ، والتركيز على العمليات االنتاجية

مهارات  الطالب ات والشركات حتى يكتسبلهذه المؤسسلالقسام االنتاجية األداء الفني والعملي واالبتكارو

 .عملية عن هذه الشركات والعمل على ابتكار مشاريع وتطويرها

2تدريب ميداني   312426 

   

القتصادي اط اتطوير النش الرامية يهدف هذا المساق  الي تعريف الطالب بالمفاهيم االساسية والمنهجيات

 افةك تغطيةالمل معهوالية التعا المعامالت الرقمية االلكترونيةو ماليين االتصاالت االلكترونية عن الناتج

ا يهدف هذ .نترنتالمجاالت واالنشطة االقتصادية والتجارية والثقافية واالجتماعية التي تدعمها شبكة اال

ل العنصر وتفاع االقتصاد الرقمي هو ذلك االقتصاد الذي يعتمد على اإلبداعالمساق الى معرفه الطالب ان 

خصوصاً فةً وشري من خالل استخدام الهواتف الذكية وما تشمله من تطبيقات، وعناصر التكنولوجيا كاالب

على  االنترنت من أجل تحقيق التبادل التجاري والمعرفي الرقمي، بشكل يعود باألرباح المادية

وجيا وتكنول,خمةالضفاالقتصاد الرقمي هو االستخدام األمثل للمعلومات والبيانات ومعرفه ان  .المستثمرين

توفير  تحسينالمعلومات ووسائل االتصال في تحقيق التنمية المستدامة والنمو االقتصادي واالجتماعي و

لمجتمع افراد خدمات القطاع العام، ولخلق مجتمعات ذكية، ولتحقيق العدالة المجتمعية والمساواة بين أ

 .كافةً 

االقتصاد الرقمي وريادة 

 االعمال 

312101 

حديد ات تواستراتيجي ،هذا المساق الى  نظرة عميقة في أحدث أدوات االبتكار ونماذج األعمال  يهدف

 .كمالعالماحاء أن االسواق بشتى التي تستخدمها الشركات الرائدة في جميع وتقدير الحصص السوقية المواقع

بتكاًرا كثر االشركات األاستكشاف نماذج وأنظمة تطوير المنتجات التي تستخدمها ويناقش هذا المساق الى 

حويل الل تخمذهلة.  ويهدف هذا المساق الى كيفيه ابتكار المنتجات الرائده من جديدة و إلنتاج عروض

طوير تيجية تجربة العمالء من خالل تعزيز االبتكار المفتوح عبر جميع وظائف المؤسسةو تصميم إسترات

ا ا يهدف هذ. كم ريبية والمفتوحةجماذج االبتكار التلتحديد المشاريع التي يجب متابعتهاوفهم إمكانيات ن

كار البت المساق الى وضع خطط منتجات مركزه تتماشى مع استراتيجيه الشركه وتحديد وخلق فرص جديده

لى السوق يدة إجلب منتجات جداوالمنتجات و تصميم استراتيجية تطوير لتحديد المشاريع التي يجب متابعته

في  ءعمالالج مع تطور ظروف السوق ودم القائمة منتجاتالوإعادة تقييم مجموعة بشكل أسرع وأكثر كفاءة 

 عملية االبتكار وعرض كل مشروع كفرصة لتطوير قدرات جديدة.

 312205 ابتكار المنتجات الرائدة 

يشرح هذا المساق العقلية الريادية للشخص الريادي من خالل االختراعات واالبتكارات كمفاهيم واسس البد 

منها، واعتبار ريادة االعمال خيار مهني لكسب المال وتحقيق النجاح.  الرياديون هم االشخاص 

اطرة خالمسؤؤولين عن احداث كل شيء جديد وعن تطبيق التقنيات الحديدة، وانه البد من المجازفة والم

لحر والتشغيل الذاتي  الجل النجاح. وان ريادة االعمال هي مهنة مشرفة وان المستقبل المهني يتطلب العمل ا

وادارة المشاريع كمدير ورئيس وليس كعامل ومرؤوس. يهدف هذا المساق الى التركيز على المهارات 

الريادية الشعبية)المحلية( وزيادة المهارات الريادية من اجل زيادة االمكانيات البشرية من خالل مناقشة 

تطوير وتدريب العقول 

 الريادية

312361 



يبين هذا المساق طرق تحفيز العقلية الريادية حاالت وقصص نجاح بدات من المنزل والمحالت الصغيرة. 

للطالب العداد انفسهم للوظائف المستقبيلة وليس للوظائف الحالية. يهدف هذا المساق بالمحصلة الى غرس 

صفات ريادية جوهرية في الطالب مثل انشاء االشياء بااليدي، التجربة، التواصل والتعاون. تطوير الثقافة 

 يفكرون خارج الصندوقالريادية وجعل الطالب 

يات التحدوالمشاريع الرياديه من خالل دراسه النتائج الحالية  ريهدف هذا المساق الى تنميه وتطوي

يكون عمال وأحد الموضوعات األساسية في أبحاث ريادة األ هيالمستقبلية علما ان المشاريع الرياديه 

، اعيةجتماال الشبكاتراس المال االجتماعي /البحث من خالل  دراسه عوامل )مثل رأس المال البشري، و

ء ا هو إعطاق ايضالستراتيجية ، والبيئة الخارجية، والهدف من هذا المسااالدارة اورأس المال المالي، وا

 لية حول طبيعة وأعمال مشروع ريادي صغير في مشروع تجاري أو غير ربحي أوالطالب نظرة عم

ل ألعمامجتمعي أو اجتماعي. سيكتسب الطالب تجربة مباشرة للمشكالت التي يواجهها غالًبا رواد ا

 .المؤسسون و / أو المدراء الذين يحاولون إدارة مشروع ريادي وتنميته وتطويره

تنمية وتطوير المشاريع 

ديةالريا  

312207 

الفكرة  جعل هذهتان اإلبداع فكرة جديدة ومفيدة، واالبتكار هو العملية التي بيان يهدف هذا المساق الى 

وقبولها  ركتهاحقيقة في سوق تقدرها.  حيث تحتاج المنظمات إلى فهم كيفية إنشاء األفكار الجديدة ومشا

طار لي تخلق إبالتاة موجهة نحو أهداف االبتكار، وإلنشاء ابتكارات ناجحة. حيث  إن عملية االبتكار الشامل

البتكار لية اعمل واضًحا يقوم ببناء وتطوير منتجات وخدمات ونماذج أعمال جديدة بشكل منهجي. تحدد عم

ثل ة. حيث تمنفيذيإدارة الفكرة من البحث االستراتيجي إلى اإلطالق الناجح للسوق ونقلها إلى اإلدارة الت

تكار ملية االبقة لعارة االبتكار، حيث يكون من المنطقي فهم أهداف االبتكار كمكونات فائالعمليات  جوهر إد

ار ية االبتكلعمل ومواءمة العملية مع األهداف. يمثل القرار الخاص بأهداف ابتكارية معينة نقطة االنطالق

اق يبين المسما وك ذلك(. ويحدد خطوات العملية المستمدة منها )توليد األفكار والمفاهيم والتطوير وما إلى

 عمليات االبداع في تطوير المنتجات وابتكاراتها.

 312204 عمليات االبتكار واالبداع

مجتمعات مة اليتناول هذا المساق مفهوم الريادة في تقديم االعمال االجتماعية والتميز والتفرد في خد

، اسباب تماعيةاالحتماعية، وظائف الريادة االجالمحيطة، ويناقش العمل االجتماعي ، المؤسسة الريادية 

لربحية، اغير  ودوافع الريادة االجتماعية، نماذج المشاريع الريادية االجتماعية، االهداف االجتماعية

ابعاد  جتماعية،ات االالمفهوم النظري والعملي لريادة االعمال االجتماعية، اهمية الريادة االجتماعية للمؤسس

 .تهاعلى رياد ر ذلكعية. كما ويبين اهمية العمل االجتماعي للمؤسسات الريادية الربحية واثالريادة االجتما

 312203 الريادة االجتماعية 

 نا البيئةين مبيوبيان المنظومة المتكاملة لريادة االعمال في مكان او حيز مع هذا المساق الى شرح يهدف

يع، دعم اء المشارء انشالريادية المالئمة والمحفزة لبدء النشاطات والفعاليات الريادية من مالئمة المكان لبد

لهبات،  ت واداالمجتمع المحلي لريادة االعمال، سهولة الحصول على راس المال، الدعم الحكومي والمساع

ا ويبين هذ . كماسياسات التدخل الحكومي لترويج ريادة االعمال والبرامج والمبادرات المعدة لهذه الغاية

مستدامة لتنمية الاعزيز تالمساق العوامل البيئية المختلفة المتداخلة النجاح العملية الريادية. كما ويشرح اثر 

مكانيات ساق اجيا الحداث نمو اقتصادي. كما ويبين هذا الممن خالل البيئة الصناعية والريادة التكنلو

مارسة مهولة التقنيات المستدامة الناشئة، سهولة الوصول لراس المال للمشاريع الناشئة المستدامة، س

ات ي المجتمعفتدام االعمال التجارية،  تغيير وتطوير الهياكل السياسية والقانوية لالنتقال نحو اقتصاد مس

 الريادية.

منظومة ريادة االعمال 

 والبيئة الريادية

312344 



 

 

التعريف بعقد التأمين حسب مفاهيمه القديمة والحديثة واألسس الذي يقوم عليها عقد  يهدف هذا المساق الى

التأمين بشكل عام ونشأة هذا العقد وتطوره في المجتمات األجنبية والعربية وأقسام التأمين وخصائص كل 

هذا المساق أهمية قانون العمل وخصائصه وتطوره ونطاقه والتنظيم الدولي له، مصادره، قسم. كما يتناول 

استقالله ونطاق تطبيقه، األحكام القانونية لعقد العمل الفردي، التنظيم القانوني لعالقات العمل الجماعية. 

 تأمينات التي ينظمها.والتعريف بقانون الضمان االجتماعي وبيان أهميته وتطوره ونطاق تطبيقه، وأحكام ال

التأمينات والضمان 

 االجتماعي 

312355 

في الشراكة مابين القطاعين العام والخاص فيما يخص تحمل  ظهور أسلوب جديد يناقش هذا المساق

المسؤولية المشتركة في التنمية االقتصادية مثل ادخال ونقل التكنلوجيا، خلق فرص عمل، قضايا البيئة، 

التعاقد على بناء وتشغيل  الطاقة، المسؤولية المجتمعية برعاية الفئات المحرومة.كما يبين هذا المساق

وتحليل مدى  .مفهوم هذا األسلوب في األوساط التشريعية العربية والعالمية واء واإلنشاء، مشروعات البن

قرار الدخول في  سياسة . وعطاءات الدولة كفاية المنظومة القانونية الحالية الحاكمة لعقود البناء واإلنشاء

 ه.أبعاده ونتائجالشراكة وهذا النوع من 

الشراكة بين القطاعين 

  العام والخاص

302424 

يشمل هذا المساق على المفاهيم األساسية المتعلقة باإلدارة الدولية وتطوير األعمال الدولية ودور المنظمات 

الدولية في إدارة األعمال الدولية والحاجة إلى األعمال التجارية الدولية. كما يتضمن المساق توضيح نظرية 

يوبه( ، وكذلك استراتيجيات األعمال الدولية والتسويق التجارة الدولية واالستثمار األجنبي )مزاياه وع

ويتناول المساق ايضا اسس بناء المشاريع  والبحث والتطوير وأهمية اإلدارة الدولية للموارد البشرية.

 الريادية الدولية الكبرى والعابرة للقارات ومزايها واهدافها .

ادارة المشاريع الريادية 

 الدولية

312456 

مجموعة مدخالت االنتاج والتي تتفاعل مع بعضها البعض من خالل العمليات االنتاجية يتناول هذا المساق 

التحويلية للحصول على مخرجات باالضافة الى السيطرة الفعالة عن طريق التغذية العكسية. كماويتناول 

المدخالت، العمليات التحويلية، ة:والعمليات يتكون من خمسة عناصر اساسي االنتاجهذا المساق نظام ادارة 

. كما ويتناول هذا المساق استراتيجية االنتاج، وتخطيط وتطوير المخرجات، السيطرة، التغذية العكسية

 المنتجات، تخطيط وتصميم العملية االنتاجية، وتخطيط وتصميم الطاقة التشغيلية للعمليات واالنتاج.

 302250 ادارة العمليات واالنتاج


