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 جامعة فيالدلفيا

  كلية العلوم االدارية والمالية

  قسم ادارة االعمال
 

 

 مخطط تدريس المـادة

 

 الريادة واالعمال عنون المــادة:

 الصغيرة
0330440رقم المــادة:  

  0330110المتطلب السابق و/ أو المرافق:  الرابعةالسنة  مستوى المادة:

3:عدد الساعات المعتمدة  المحاضرة: وقت  

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية

رقم المكتب 

 ومكانه 
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية

 

 
    

 

 وصف المادة:
تتناول المادة مفهوم وأهمية االعمال الصغيرة وخصوصياتها،واالشكال القانونية لملكية االعمال الصغيرة،ووظائف الدير في 

  .صغيرة الى جانب ادارة الوظائف المتخصصة في المنشأت الصغيرةالمنشأت ال
 

 أهداف المادة:
االعمال الصغيرة والمهارات الريادية للألعمال الصغيرة،وكذلك الفرص المتاحة لتوليد اعمال صغيرة  بإدارةالتعريف 

 . جديدة،وكيف يمكن تصميم عمل صغير خاص بكل طالب

 

 مكونات المادة:

 ان، المؤلفون، الناشر، سنة النشر(الكتب )العنو* 
 

 .،عمان:دار وائل للنشر والتوزيع3،"أدارة األعمال الصغيرة:أبعاد للريادة،"ط(2010)برنوطي،سعاد نائف
 

 

 طرق التدريس:

 محاضرات، مجموعات نقاش، مجموعات تدريس، مناظرات، وغيرها
 

 نتاجات التعلّم:

 المعرفة العلمية والفهم 
 

وكذلك فهم الوظائف رفية للطالب من حيث المهارات االساسية لالبداع والريادة في مجال االعمال الصغيرةأثراء القدرات المع

األساسية من موارد بشرية، وعمليات أنتاج، وتسويق، ومالية، وتكنلوجيا معلومات،وكيفية تداخلهما،واألنتباه الى العالقة بينهما 

  دير عمل صغير أن يهتم ينفسة بكل هذه القضايا وبشكل مترابطوالى ضرورة ترابطهما، والسبب هو أن على من ي

 )المهارات العقلية )القدرة على التفكير والتحليل 
أكتساب الطالب القدرة على االستنتاج والتحليل والربط بين الحقائق والمعلومات النظرية التي درسها والجانب التطبيقي بعد 

 التخرج
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 ديمية(مهارات التواصل )الشخصية واألكا 
أن يكون الطالب قادرا على الوصول الى المعلومة المطلوبة والحصول عليها من الكتب والمراجع المختلفة وكذلك من 

 االشخاص

 

  المهارات المكتسبة من الممارسة العملية 
راسة وتحليل أمكانية أستخدام وتطبيق ماحصل علية الطالب من مفاهيم ومهارات فنية تالمس الواقع،وان يكون قادرا على د

 الحاالت الدراسية ومشاكلها واتخاذ قرار مناسب

 

 أدوات التقييم:

 تقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مشاريع بحثية قصيرة 
مناقشة تقارير قصيرة خاصة باالعمال الصغيرة،وكذلك تقييم المشاريع البحثية القصيرة للطالب بحيث يكون عنصر االباع 

 دم.والريادة حاضرا بكل مشروع مق

 

 اختبارات قصيرة 
 ( أختبارات مفاجئة للطالب لتبيان مدى أستيعابهم للمفردات التي تم تناولها في المحاضرات السابقة.3أجراء)

 

 واجبات دراسية 
أعطاء حاالت دراسية لها عالقة بكفية تمحص وأختيار االفكار االبداعية للمشاريع الصغيرة،وتبيان مدى الجدوى االقتصادية 

  الستثمار فبها.في حالة ا

 االمتحان النهائي 
 التأكيد على أن االمتحان النهائي سوف يكون شامال لكل مفردات المادة،وبما يضمن التنوع باألسئلة

 

 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20            :االمتحان األول

 20           :االمتحان الثاني

: االمتحان النهائي  40 

/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات   يرالتقار

 الدراسية/ المشاريع
20 

 100 المجموع

 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 
 

جار،فايز حمعة مثال على ذلك:  الن. التأكيد على كيفية األقتباس والدقة في أختياروتوثيق االقتباس عند االستعانة بأراء الغير

 .2006،عمان:دار الحامد للنشر والتوزيع،1صالح النجار،العلي،عبد الستار محمد،"الريادة وادارة األعمال الصغيرة،"ط

  

 تجنب االنتحال 
 يستعين الطالب في كثير من االحيان بأراء غيرة،واالمانة العلمية تقتضي هنا الشارة اليها وان الينسب أفكار غيرة له
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 ع مواضيع المادة على أسابيع الفصل الدراسيتوزي

 

 

 

الواجبات الدراسية والتقارير  وأوقات 

 تسليمها

المواضيع األساسية والمساندة 

 التي ستغطى
 األسبوع

ملحوظات علمية حول أسباب أختالف 

تعريف العمل الصغير في الدول العربية 

 واالجنبية

 تسلم في نهاية االسبوع األول 

صغير وأهميتهتعريف العمل ال  

*االطراف المعنية باألعمال 

 الصغير

*مصطلحات علمية لها عالقة 

 بالعمل الصغير

*مشاكل تعريف العمل الصغير 

 وأسبابها

*فوائد تدريس ادارة العمل 

 الصغير كموضوع متخصص

 

 

مناقشة أعمال صغيرة ناجحة واخرى 

فاشلة والوقوف على أسباب النجاح 

 والفشل

رخصوصيات العمل الصغي  

أسباب الحجم الصغير*  

 *خصائص األعمال الصغيرة

*أسباب نجاح وفشل األعمال 

 الصغيرة

*متطلبات مساعدة األعمال 

 الصغيرة

 

األجابة عن األسئلة التي طرحت خالل 

 األسبوع الثاني والتالث 

 االشكال القانونية للعمل الصغير

 *معنى وأهمية الشكل القانوني

*البدائل الرئيسية لألشكال 

 القانونية لملكية األعمال

*العوامل التي تؤثر في أختيار 

 الشكل القانوني

 

 مناقشة حاألت دراسية واقعية ألعمال

  صغيرة ولدول عربية وغربية 

 حجم ونمو العمل الصغير

*المؤشرات الرئيسية لقياس حجم 

 المنظمة

*المؤشرالمناسب لتعريف العمل 

 الصغير

يف االعمال حسب الحجم*تعر  

*العالقة بين المؤشرات المختلفة 

 للحجم

 

عمل تقرير ملخص لكل محاضرة 

 يقدمه الطالب

 وظائف مدير العمل الصغير

 * مسؤوليات مدير العمل الصغير

*المسؤوليات األستراتيجية للعمل 

 الصغير

 

 

مناقشة المفاهيم الحديثة لالبداع 

والريادة لالعمال الصغيرة محليا 

 ودوليا 

االبداع والريادة في تصميم العمل 

 الصغير

*مفهوم الريادة واالبداع في 

 العمل الصغير

*عالقة الريادة في تميز العمل 

 العمل الصغير

*تغير األهتمام بالشخصية 

 الريادية على مر الزمن

 

مناقشة المفاهيم الحديثة في تسويق 

 منتجات االعمال الصغيرة

 وظيفة التسويق

تسويق للعمل الصغير*أهمية ال  

*دراسة السوق وسلوك 

 المستهلك

معنى التسويق وتقدير حجمه*   

*الوظائف الفرعية 

 للتسويق،ومزيج البيع الكفؤ

 

 

مناقشة مساهمات الطالب في تكيف    وظيفة العمليات واالنتاج
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 *تعريف العملية اآلنتاجية وأسمها نظم االنتاج الحديثة لالعمال الصغيرة

لعمليات لآلعمال *أهمية وظيفة ا

 الصغيرة

*الجوانب الفنية للعمل ومخطط 

 العمليات

عرض قصة نجاح عربية أو عالمية 

 من قبل الطالب

ادارة الموارد المالية للعمل 

 الصغير

*الخصوصيات المالية للعمل 

 الصغير

*معارف المالك ودور المختصين 

 في القضايا المالية

*أسباب األهمية الخاصة 

اليهللمسؤوليات الم  

 

تقديم خطة مقترحه لمشروع 

 صغيرناجح بعد التخرج لكل طالب

 ادارة الشؤون المحاسبية

 *توفير رأس المال

 *مقدار رأس المال الموفر

*أعداد خطة األرباح للعمل 

 الصغير

 

 ادارة االقتراض واالئتمان 

 *المصادر الداخلية للتمويل

*الضمانات التي على العمل 

 الصغير الألهتمام بها

 *زيادة المبيعات وادارة األئتمان

 

تقدير الحاجات المالية لمشاريع 

 صغيرة يتقدم بها الطالب

التخطيط المالي للعمل الصغير 

 ومراقبته

*الميزانية التقديرية للتدفقات 

 النقدية

 *مراقية الوضع المالي

*العوائد التي يحققها األستثمار 

 في العمل الصغير

 

دارة أستضافة شخصية ناحجة في أ

 عمل صغير ومن المجتمع المحلي

ادارة الخطر والتأمين للعمل 

 الصغير

*أهمية ادرة الخطر كمسؤولية 

 مالية

 *وسائل األحتياط للمخاطر المالية

*نوع التأمينات الشائعة التي 

 يحتاجها العمل الصغير

 

فرص  مناقشة أسئلة الطالب بخصوص

في األعمال الصغيرة بعد  األستثمار

  التخرج

مسؤوليات الخاصة بأدارة العمل ال

 الصغير

*المساعدة الخارجية للعمل 

 الصغير وجهة توفيرها

*خطة الحصول على المساعدة 

 الخارجية

 

المسؤولية االجتماعية واالخالقية  

 لألعمال الصغيرة

*مفهوم المسؤولية األجتماعية 

 واألخالقية للعمل الصغير

*عالقة األعمال الصغيرة 

كمسؤولية  بالمجتمع المحلي

 أجتماعية وأخالقية

 

   مراجعة شاملة  

  

 االمتحان النهائي
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 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

  

معدل ما يحتاج إليه الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئةة الخمسةين دقيقةة 

                 . 

 

 سياسة الدوام )المواظبه(

من مجموع الساعات المقررة للمةادة. وإذا غةاب الطالةب أكثةر مةن  %(15)يسمح للطالب بالتغيب أكثر من ال 

من مجموع الساعات المقررة للمةادة دون عةذر مرضةي أو قهةري يقبلةه عميةد الكليةة، يحةرم  %(15)

بسةبب المةرض من التقدم لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة)صفراً(، أمةا إذا كةان الغيةاب 

او لعذر قهري يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة ، يعتبر منسحباً من تلك المادة وتطبةق عليةة أحكةام 

 االنسحاب. 

  

 

 المراجـع

 الكتب

 ،عمان:دار وائل للنشر.2،"ادارة االعمال الصغيرة: ابعاد للريادة،ط(2008)برنوطي،سعاد نائف*

 ،عمان:دار الشروق للنشر والتوزيع.1ت الصغيرة،"ط،"ادارة المشروعا(2006)*الحسيني،فالح

*بومباااك،كليفورد م،تحرياار وتاادقيق رائااد السمرة،"أسااس ادارة األعمااال التجاريااة الصااغيرة،"عمان،مركز 

 ،بال تاريخالكتب األردني
 

*Hatten,Timathy s Small Business Management:Entrepeneurs&Beyond, Boston,Houghton  

 Mifflin Co.(2012)  

 المجالت العلمية

 *مجلة االدارة العامة،عمان.

 *مجلة المنظمة العربية للعلوم االدارية،القاهرة.

 *مجلة ادارة االعمال.الجامعة االردنية.

*Journal of Small Business Management. 
 

 

 

 

 المواقع االلكترونية

http://www.mynewcompany.com/manage.htm  
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