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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ( الخامس) المستوى 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 80 36 املحاضرات التقليدية 1

 11 5 التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 9 4 أخرى  5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 36 محاضرات 1
 - ستوديوأو معمل  2
 5 إضافيةدروس  3
 4 ى )تذكر( )زيارات ميدانية(أخر  4
 ساعة 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

تمليك الطالب ، و اإلملام بعوامل نجاح وفشل منشآت األعمال التراثية، و األعمال خصائص ريادة يتناول املقرر 

 .مهارة تخطيط وتنظيم مشروع األعمال التراثي

 :للمقرر الهدف الرئيس . 2

 

يعنى هذا املقرر بتعريف الطالب باملبادئ واملفاهيم األساسية لريادة األعمال التراثية وفق ومبادئ وأسس      
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 التراثية،والتعرف على عوامل نجاح وفشل املشاريع  التراثية،واملجاالت املتاحة للمشاريع  األعمال،ريادة 

 تراثي،إلنشاء مشروع  والتنظيموتدريب الطالب على مهارة التخطيط  التراثي،وتوضيح دورة حياة املشروع 

 .والبحث عن مصادر التحويل وإكساب الطالب مهارة وضع خطة مكتوبة ملشروع تراثي

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 للمقررمخرجات التعلم 
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1.1 مبادئ وأسس ريادة األعمال يوضح  1.1

 1.2 .عوامل نجاح وفشل املشاريع التراثيةيشرح  1.2

 1.3 عمال التراثية والفرق عن غيرها ماهية ريادة األ يبين  1.3

 1.4 .التراثيةاملجاالت املتاحة ملشاريع األعمال يحدد  1.4

 1.1 .دورة حياة املشروع التراثييوضح  1.5

  المهارات 2

 2.1 عوامل نجاح وفشل مشاريع ريادة األعمال التراثية. يحلل 2.1

 2.2 .جدوى املشروع التراثي من الناحية املالية والتسويقيةيطبق  2.2

 2.3 تراثي.المشروع لخطة مكتوبة لم صمي 2.3

 2.4 غيرها.ريادة األعمال التراثية عن بين يميز  2.4

أنواع مشاريع التراث والكشف عن قيمتها عرفة مل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.5

 االقتصادية

2.5 

  القيم 3

مبادئ وأسس ريادة األعمال ويظهر االلتزام لتوضيح  يقود العمل في مجموعات 3.1

 سؤولية.املوتحمل 

3.1 

ويلتزم بأخالقيات املهنة بكل ما  والتسويقاإلدارة املالية للمشروع  يةموضوعبيحاور  3.2

 باألعمال واملهام التي يمارسهايتصل 

3.2 

 3.3 ويحترم آراء اآلخرين.يتقبل النقد  ،التراثيبناء املشروع ملعرفة بروح الفريق ل يعم 3.3

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
 6 مقدمة عن ريادة األعمال

2 
 3 مبادئ وأسس ريادة األعمال

3 
 3 صفات ومهارات رائد األعمال / اإلبداع واالبتكار
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4 
 3 املجاالت املتاحة للمشاريع التراثية

5 
 6  نجاح وفشل املنشآت الصغيرة

6 
 3  االختبار الفصلي

7 
 3 دورة بناء املشروع التراثي

8 
 3 + استضافة رائد أعمالفرق إعداد مشروع تراثي 

9 
 3 التخطيط والتنظيم إلنشاء مشروع تراثي

10 
 3 اإلدارة املالية للمشروع والتسويق

11 
 3 عروض املجموعات وتسليم املشروع

12 
 3 موضوعات متخصصة في اللغة اإلنجليزية

13 
 3 االختبار النهائي

 ساعة 45 املجموع
 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

 المعرفة والفهم 1.0

 مبادئ وأسس ريادة األعمال يوضح  1.1
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

.االختبارات الفصلية  

 والنهائية

1.2 
 املحاضرات .املشاريع التراثية عوامل نجاح وفشليشرح 

 الحوار واملناقشة

.االختبارات الفصلية  

 العروض التقديمية

1.3 
 املحاضرات عمال التراثية والفرق عن غيرها ماهية ريادة األ يبين 

  الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.4 
 املحاضرات .املجاالت املتاحة ملشاريع األعمال التراثيةيحدد 

 الحوار واملناقشة

 الفصلية، االختبارات

 والشفهية

1.5 
 املحاضرات .دورة حياة املشروع التراثييوضح 

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 املهارات 2.0
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 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

2.1 
عوامل نجاح وفشل مشاريع ريادة األعمال  يحلل

 التراثية.

 ةض تقديميو عر  حل املشكالت

 املتابعةبطاقة 

2.2 
جدوى املشروع التراثي من الناحية املالية يطبق 

 .والتسويقية

 العصف الذهني

 التعليم التعاوني
 التكليفات

 البحوث والتقارير

2.3 
 التعليم التعاوني تراثي.المشروع لخطة مكتوبة لم صمي

 حلقات النقاش
 ةض تقديميو عر 

 بطاقة املتابعة

2.4 
 ةض تقديميو عر  التعلم التعاوني غيرها.ريادة األعمال التراثية عن بين يميز 

 بطاقة املتابعة

2.5 
أنواع عرفة مل يوظف وسائل التقنية الحديثة

 مشاريع التراث والكشف عن قيمتها االقتصادية

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني
 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

 القيم 3.0

3.1 
مبادئ وأسس لتوضيح  مجموعاتيقود العمل في 

 سؤولية.املريادة األعمال ويظهر االلتزام وتحمل 

املالحظة من قبل املشرف  إدارة فريق العمل

 على التدريب امليداني

3.2 

اإلدارة املالية للمشروع  يةموضوعبيحاور 

ويلتزم بأخالقيات املهنة بكل ما يتصل  والتسويق

 باألعمال واملهام التي يمارسها

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 
 ،التراثيبناء املشروع ملعرفة بروح الفريق ل يعم

 ويحترم آراء اآلخرين.يتقبل النقد 

مجموعات 

 العمل

املالحظة من قبل املشرف 

 على التدريب امليداني

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5  إعداد واجب منزلي 1

 %15  اختبار فصلي 2

 %10  حضور استضافة رائد أعمال واملشاركة في النقاش 3

 %10  تقديم تقرير مكتوب عن لقاء رائد األعمال 4

 %20  إنجاز خطة مشروع تراثي 5

 %40  االختبار النهائي 6

 % 100  املجموع 
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر مع )

  تينساعات مكتبية بمعدل ساع 
 
 .يوميا

 اإلعالن عن جدول بالساعات املكتبية لتقديم الدعم واملشورة واإلرشاد الطالبي -

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 الرئيس للمقرر املرجع 
ساااااتيف  وتنميتاااااه،سااااابل إنشااااااء مشاااااروع صاااااغير وإدارتاااااه  باااااالفطرة،إدارة األعماااااال 

 م. 2007جوتري، مكتبة جرير 

 املساندةاملراجع 

 م2010 سعود،جامعة امللك  املبيريك،وفاء  الشميمري،أحمد  األعمال،ريادة 

 الصغيرة،دليل املستثمر الشاب إلى املشروعات الصناعية والزراعية والحرفية 

 الطالئع.دار  الحسيني،محمد 

مكتبة  أيكر،هارف  الثراء.أسرار العقل املليونير ، إتقان لعبة تحقيق  - 

 .م2007 جرير،

مرشد مبسط يقودك خطوة بخطوة نحو  للمبتدئين،األعمال التجارية  -

 م2007مكتبة جرير ،  صغير،البدء في تكوين مشروع 

 امللك سعود األعمال بجامعةموقع جمعية ريادة  اإللكترونيةاملصادر 

  ى أخر 
الباارامج التاااي تعتماااد علاااى الكمبياااوتر، أو األقاااراص املضاااغوطة، أو البرمجياااات، أو 

 املعايير املهنية، أو اللوائح واألنظمة:
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق

 ... إلخ( ، قاعات املحاكاةالدراسية، املختبرات، قاعات العرض القاعات)

 قاعات الفصول الذكية •

 باإلنترنتاالتصال  •

 التجهيزات التقنية

 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

معمل للصيانة  -دراس ي فصل 

 والحفاظ

 لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
 
 الذكيةالسبورة  –أجهزة عرض  تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تصااااااااااااااااااااحيح أساااااااااااااااااااائلة االختبااااااااااااااااااااارات  عضو هيئة التدريس  فاعلية التدريس
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 الفصلية ومناقشة الحلول. لجنة تنسيق املقررات

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجاااااااات الاااااااتعلم مااااااادى تحصااااااايل 

 للمقرر 

 التاااااااادريس،أعضاااااااااء هيئااااااااة  الطلبااااااااة،

 البرنامجقيادات 

 ا االختبارات الشهرية.1

 ا األسئلة الشفوية. 2

 ا التقويم املستمر. 3

االقيام بواجبااااااااااااات إضاااااااااااااافية أو  4

 أساسية.

   

   

   

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 


