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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 (ساعات 3) المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

   أخرى × متطلب قسم   ليةك

    اختياري   إجباري ب.

 : المقرريقدم فيه  الذي/ المستوى  السنة. 3

 لمستوي السادسا                                                 

 

 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

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

 %100   عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45            محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 45               اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 المراجعة الدورية للمقرر وذلك بالوقوف على أحدث البحوث العلمية في المجال.  -أ

 لمقررامحتوى تبادل الخبرات مع أعضاء هيئة التدريس في جامعات المملكة وخارجها إلثراء  -ب
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 

 مساعدة وتدعيم الطالب لكي يبدأ مشروعا صغيرا من البداية

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 K1 كيفية إدارة مشروعات صغيرة ومتوسطة 1.1

 K1 أن يبدأ مشروعا صغيرا في البداية وتمكينه من حسن ادارته  1.2

 K2 طبيعة المؤسسات الصغيرة وخصائصها وأهميتها 1.3
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 K2 مساهمة الدولة في تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة 1.4

 K1 عوامل نجاح وفشل المشروعات الصغيرة والمتوسطة  1.5

  المهارات 2

 S1 القدرة على المقارنة واالستنباط  2.1

 S1 القدرة على الربط بين المعرفة المكتسبة والتطبيق العملي 2.2

 S1 القدرة علي ادراك بعض التطبيقات العملية في مجال إدارة المشاريع 2.3

  القيم 3

 C1 اجباتيتجاوب الطالب مع الطالب وتطوير الشعور بالحس بالمسؤولية في انجاز المهام والوأن  3.1

 C1 أن يشارك الطالب بفعالية في المناقشات العلمية. 3.2
 

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 3 تعريف المؤسسات الصغيرة واألهمية االقتصادية 1

 6 في تعزيز المؤسسات الصغيرةاسهام الدولة  2

 3 مؤشرات نجاح وفشل المؤسسات الصغيرة 3

 6 إدارة وتقويم وتخطيط المشروعات 4

 6 الدراسات التفصيلية لدراسة الجدوى االقتصادية 5

 3 لصناعيالسالمة واالمن ا المالية وسائلدراسة موسعة للنواحي األساسية للمؤسسات الصغيرة: التسويق  6

 3 طبيعية لحاالت بعض المؤسسات الصغيرة دراسة 7

 3 تنمية روح االقدام والعوامل المؤثرة في البدء 8

 3 البورصة، الهندرة  التخصص،المؤسسات الصغيرة وعالقتها بالعولمة  9

 3 لصناعيالسالمة واالمن ا المالية وسائلدراسة موسعة للنواحي األساسية للمؤسسات الصغيرة: التسويق  10

 6 حاالت تطبيقية  11

 45 المجموع
 

 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

 كيفية إدارة مشروعات صغيرة ومتوسطة 1.1

 المحاضرات

 .النقاشيةالجلسات 

االختبارات الفصلية. 

 االمتحانات النهائية.

 الواجبات المنزلية

  أن يبدأ مشروعا صغيرا في البداية وتمكينه من حسن ادارته 1.2

 طبيعة المؤسسات الصغيرة وخصائصها وأهميتها 1.3

 مساهمة الدولة في تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة 1.4

 عوامل نجاح وفشل المشروعات الصغيرة والمتوسطة  1.5

 كيفية إدارة مشروعات صغيرة ومتوسطة 1.6

 المهارات 2.0

 المحاضرات القدرة على المقارنة واالستنباط  2.1

 حل التمارين

 المناقشة والحوار

 الخارجية القراءات

  االمتحانات الفصلية

 تقييم الواجبات

 تقييم المناقشات

 القدرة على الربط بين المعرفة المكتسبة والتطبيق العملي 2.2

1.3 

ية في مجال إدارة  قات العمل قدرة علي ادراك بعض التطبي ال

 المشاريع

 القيم 3.0
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 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

3.1 
بالحس  لب مع الطالب وتطوير الشعععععععور  أن يتجاوب الطا

 بالمسؤولية في انجاز المهام والواجبات

 عروض الطالب

 حل المشكالت

مجموعاااااااااااااااااااااااااات  

 العمل

 تقييم العروض

 أسئلة تحتوي على مشكالت

 3.2 تقويم العروض
 أن يشارك الطالب بفعالية في المناقشات العلمية.

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 إجماليمن 

 يميالتقدرجة 

 %20 طول الفصل الدراسي المشاركة و المناقشة و الواجبات و الحضور 1

 %20 األسبوع السابع االختبار الفصلي األول 2

 %20 األسبوع الثالث عشر االختبار الفصلي الثاني 3

 %40 السادس عشر االمتحان النهائي 4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 كل طالبالخاص للالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ساعات أسبوعياً للطالب 3ساعات مكتبية بواقع 

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

 للمقرر المرجع الرئيس

ر وائل الموسوي، دراسات الجدوى وتقييم المشروعات، دا لد. عبد الرسو  -

 م .2004 للنشر والتوزيع،

 .م2002د. طالل محمد كيداوي، إدارة الجدوى االقتصادية، دار الحامد،  -

. محمد محمود العجلوني + د. سعيد سامي الحالق، دراسة الجدوى د -

 م .2010االقتصادية وتقييم المشروعات، دار اليازوري، 
 

 ال يوجد      المساندةالمراجع 

 اإللكترونيةالمصادر 
 المكتبة الرقمية السعودية 

 www. Business guide studes.comالمواقع 

 ال يوجد         ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... المحاكاة، قاعات العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

وقاعات العرض،  المختبرات،وقاعات المحاضرات،  المباني )

 (:والمعامل، وغيرها

 طالب. 30قاعات دراسية مجهزة بأحدث االجهزة المساعدة تسع 

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

بالساااابورة جهاز حاسااااب ثلي ثابا بقاعة المحاضاااارات متصاااال 

 الذكية
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 متطلبات المقرر العناصر

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 نتائج الطالب
 االستبانة الطالب

 األداءتقارير 

 نتائج الطالب
 االستبانة االساتذة

 األداءتقارير 
 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

 رئاسة رئيس القسم الدكتور ثامر الخالديب جلسة –قسم إدارة األعمال  جهة االعتماد

 15 رقم الجلسة
 هــــــ1442/  6/  26 تاريخ الجلسة

 

 

 


