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 ًابالغ اهتمامًا املتقدمة الدول ليوتو احلاضر، العصر يف مسريتها قوامو الصناعية الدول عمادن م األعمال ريادة دتع

ة ملتزايدا األعداد الستيعاب العمل سوق تهيئةو االقتصادية التنمية دعم يف كبري ردو من هلا ملا واملتوسطة الصغرية باملشاريع

ت معدال من واحلد العمل فرص توفريو خلق على أكرب بقدرة واملتوسطة ريةالصغ املشاريع وتتمتع العمل، عن الباحثني من

 .الكبرية بالشركات مقارنة البطالة

 منظومة ءبنا طريق عن املهين حارافاال وحتقيق التنموي، اهلدف هذا قيقحت إىل األعمال بريادة االهتمام خالل من نسعى

 م،التعلي نم األمسى اهلدف حتقيق على قادرة تكون والطالبات، الطالب من الاألعم لُصنَّاع وداعمة ودائمة متكاملة وطنية

 كما األعمال، عقطا يف ومتناٍم ي أساس ورد هلا يكون اقتصادية، قيمة إىل اسيةالدر املناهج من املكتسبة املعرفة حتويل وهو

 متعلال مرحلة إىل التعليم مرحلة من ولالتح مفهوم وتعزيز العمل، فرص وليدوت واإلنتاج احلر العمل ثقافة غرس إىل تهدف

 :مسارين همايشمل هذا احملور و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ثالثالاحملور 

 األعمالريادة 

 

مالمسار الفكرة املتميزة يف ريادة األع

مسار مشاريع ريادة األعمال
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 ريادة األعمالحور اخلاصة مب الفنية والضوابط الشروط: 

 .لالدلي بهذا واملذكورة العلمي لملتقىل احملددة العامة والضوابط بالشروط االلتزام .1

 قة.ساب لفكرة مطورةو فكرة أ جديدة والفكرة إبداعية، املشاركة تكون نأ .2

 .املعريف االقتصاد ختدم ريادية تكون أن .3

 ب:جي األعمال ريادة يف ملتميزةا الفكرة مسار يف املقدمة املشاركة حالة يف .4

 .اجملتمع يف هتسويق ميكن عملي منوذج إىل التحويلو للتطبيق قابل ملشروع نواة الفكرة تكون أن (أ

 االقتصادية، جلدواه دراسة عم للتطبيق، قابليته ومدى املشروع وماهية العمل، خطة يوضح متكامل تقرير تقديم (ب

 الوقتو االجتماعي، املشروع وأثر قبلية،املست والتسويقية املالية التوقعاتو اإليرادات، لتحقيق التطبيقية واملقارحات

 عاملشرو يف بالفريق عضو كل مهمة يدوحتد باملشروع، املستهدف السوق ديدوحت عملي، واقع إىل الفكرة لتحويل املتوقع

 .املشاركني تعدد حال

 :جيب األعمال، يادةر مشاريع مسار يف املقدمة املشاركة حالة ويف .5

 .تسويقه ومت عملي منوذج إىل وحتويله تطبيقه مت قد املشروع يكون أن (أ

 يأل الفكرة أو املشروع يف حقوق ناكه كان أو اجلامعة، خارج ماحنة جهة يأ من مالي دعٍم على حصل قد املشروع كان إذا (ب

 .امللتقى يف املشروع مشاركة على املاحنة اجلهة من موافقة خطاب إرفاق من بد فال أخرى، جهة

 ارساتواملم االقتصادية، جلدواه دراسة عم وتطبيقه، ع املشرو وماهية العمل خطة يوضح متكاماليراً تقر املشارك يقدم أن (ج

 يف املوظفني وأعداد االجتماعي، ملشروعا وأثر املستقبلية، والتسويقية يةاملال والقيمة اإليرادات، لتحقيق التطبيقية

 عملي، واقع إىل املشروع حتويل يف ملبذولا والوقت هلم، الفعلي االحتياج هيةوما عليهم، املالي العائد ومتوسط املشروع،

 .املشاركني تعدد الح املشروع يف بالفريق عضو كل همةم وحتديد باملشروع، استهدافه مت الذي والسوق

 الكاملة الغالف صفحة على التقرير وحيتوي صفحة، 22 عن وصوره مبالحقه يزيد وال سليمة، وبلغة جيد بشكل التقرير ُيكتب أن .6

 فيهاو العادية الغالف صفحة الثانية لصفحةا ثم ،(وجد إن املشرف واسم ملدينة،وا والكلية، الطالب، واسم املشاركة، عنوان)

 العناصر ذلك عدب التقرير يسرد ثم كلمة، 252 عن امللخص كلمات تزيد الو التقرير ملخص صفحة ثم املشاركة، عنوان فقط

 .التقرير منت يف يهإل يشري ما وال مشرفه، وال كليته، وال الطالب اسم ذكر يتم وال أعاله، املذكورة

 ستخلصم إضافة اإلجنليزية باللغة ستقدم ليتا التقارير يف ُيراعى أن على ليزيةاإلجن أو العربية باللغة التقرير كتابة ميكن .7

 .العربية باللغة آخر

 ويكون سطر، نصفو سطر مسافة على ، A4 الورقة ومقاس ،( Word وورد برنامج) احلاسب بواسطة الكتابة تكون أن .8

 اللغة يف املستخدم اخلطو باألسفل، الصفحة منتصف يف حاتالصف ترقيم مع االجتاهات، مجيع من سم 2.5 اهلامش قياس

 .16 مقاس Time New Roman هو يزيةاإلجنل اللغة يف املستخدم واخلط Traditional Arabic هو العربية

الصور ملشروع مع عرض، حيوي ملخصًا كاماًل عن ا 72ارتفاع يف  122الطالب بوسارًا علميًا أو لوحة أو ملصقًا مقاس يعد  .9

 قى العلمي على مستوى الكلية واجلامعة.نية وغري ذلك، وذلك لعرضه يف امللتالبياواإلحصاءات 


