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 رسالة الربنامج :

انفشص  ٔاكزشبفانًجزكشح  األفكبسانمبدسٍٚ ػهٗ رمذٚى  األػًبلأػذاد عٛم يٍ سٔاد 

ٔرطٕٚشْب  ٔإداسرٓبانشٚبدٚخ ٔاالَذيبط فٙ يششٔػبد انؼًم انؾش ٔانًشبسكخ فٙ رأعٛغٓب 

انزًُٕٚخ عٕاء ػهٗ يغزٕٖ  األْذافٚغؼهٓى ٚهؼجٌٕ دٔساً اعزشارٛغٛبً فٙ رؾمٛك  ز٘انثبنشكم 

 .انمٕيٙأٔ ػهٗ انًغزٕٖ  إنّٛانمطبع انًُزًٍٛ 
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Program mission statement: Preparing a generation of entrepreneurs who are able to 

present innovative ideas, discover entrepreneurial opportunities, integrate into self-

employment projects and participate in establishing, managing and developing them 

in a manner that makes them play a strategic role in achieving development goals, 

whether at the level of the sector to which they belong or at the national level.  
 

 األهداف التعلينية للربنامج األكادميي :

  انشٚبد٘رٕفٛش انًؼبسف انًزؼهمخ ثبنؼًم  .1

 َشش ٔرؼًٛك فكش ٔصمبفخ انؼًم انؾش ، ٔيغزًغ سٚبدح األػًبل- .2

نذٖ انطالة يٍ خالل رضٔٚذْى ثبنًفبْٛى ٔانًؼبسف انًزؼهمخ  انشٚبد٘رًُٛخ انفكش  .3

 ثبنًششٔػبد انصغٛشح ٔانًزٕعطخ . 

فٙ انؼًم انؾش فٙ انًششٔػبد انصغٛشح رٕفٛش كٕادس ثششٚخ لبدسح ػهٗ االَذيبط  .4

ٔانًزٕعطخ عٕاء انزٍٚ ٚمٕيٌٕ ْى ثزأعٛغٓب أٔ نهؼًم فٙ انٕظبئف انزٙ لذ رٕفشْب يضم 

  .ْزِ انًششٔػبد فٙ أعٕاق انؼًم

رؤدّٚ انًششٔػبد انصغٛشح ٔانًزٕعطخ فٙ رؾمٛك  انز٘رؼشٚف انطبنت ثبنذٔس انٓبو  .5

َؾٕ انجُبء  االعزشارٛغٙرؾمٛمٓب فٙ رٕعٓٓب  انزًُٕٚخ انزٙ رغؼٗ انذٔنخ إنٗ األْذاف

 ٔانزمذو .

الَطالق انًششٔػبد  إرجبػٓبرصًٛى  االعزشارٛغٛبد انزٙ ٚغت إكغبة انطالة لذساد  .6

  .انصغٛشح ٔانًزٕعطخ

فٙ  انشٚبد٘ػهٗ أْى انزؾذٚبد ٔانًشكالد انزٙ لذ رٕاعّ انؼًم انطالة ف ٚرؼش .7

ساد ٔلذساد انذاسعٍٛ نهًٕاعٓخ ْزِ انًششٔػبد انصغٛشح ٔانًزٕعطخ ٔرًُٛخ عذا

   .انزؾذٚبد ٔالزشاػ ؽهٕل انًشبكم ٔانزفكٛش االثزكبسٖ فٙ ْزا انشأٌ

انًشبسكخ انفؼبنخ فٙ رُفٛز انخطط انزًُٕٚخ نهذٔنخ فٙ ظم انزٕعّ َؾٕ رفؼٛم رٕفٛش عجم  .8

 .انؾش فٙ يغبل انًششٔػبد انصغٛشح ٔانًزُٕػخ انشٚبد٘ٔرًُٛخ انؼًم 
 

 املخرجات التعلينية للربنامج األكادميي:

 :  انًؼشفخ ٔانفٓى أ(

 :  فٗ َٓبٚخ ثشَبيظ انجكبنٕسٕٚط ٚكٌٕ انخشٚظ نذّٚ انًؼشفخ ٔانفٓى نكم يٍ 

ٔانًؾبعجخ ٔااللزصبد َٔظى  اإلداسحفٙ  األعبعٛخانطبنت ثبنًفبْٛى ٔانًؼبسف  إنًبو 1/أ

 انًؼهٕيبد . 

ٔأًْٛزّ ٔانًذاخم انًزُٕػخ انزٙ ًٚكٍ يٍ  انشٚبد٘ٚزؼشف انطبنت ػهٗ يفٕٓو انؼًم  2/أ

  انشٚبد٘.ٔدٔافغ انؼًم  انشٚبد٘رُشٛط ٔرفؼٛم انؼًم خالنٓب 

 . األػًبلٔأْى انغًبد انزٙ رًٛض سائذ  األػًبلانزؼشف ػهٗ يفٕٓو سٔاد  3/أ

ٚزؼشف انطبنت ػهٗ انذٔس انٓبو نهًششٔػبد انصغٛشح ٔانًزٕعطخ فٙ رؾمٛك أْذاف  4/أ

 انزًُٛخ االلزصبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ  

ًَٕٔ انًششٔػبد انصغٛشح  إداسحٔاَطالق ٔ  إلبيخٛبد انًزجؼخ فٙ ٚفٓى انطبنت االعزشارٛغ 5/أ

 ٔػٕايم انُغبػ فٙ رؾمٛك رنك . 

 .  األػًبلٚزؼشف ٚغزٕػت انطبنت أْى انزؾذٚبد ٔانًؼٕلبد انزٙ ًٚكٍ أٌ ٕٚاعٓٓب سٔاد  6/أ
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 :  انًٓبساد انزُْٛخة( 

 : يٍ أْى انًٓبساد انزُْٛخ انًزٕلؼخ كًخشعبد رؼهًٛٛخ يغزٓذفخ يٍ انجشَبيظ

 ٚكزشف انفشص االعزضًبسٚخ. 1/ة

 .اثزكبس٘ٚفكش ثشكم  2/ة

 اعزششاف انًغزمجم.  إطبسٚؾهم انًؼهٕيبد انجٛئٛخ ٔٚزٕلغ انًخبطش انًؾزًهخ نهمشاساد فٙ  3/ة

  .ًُٚٗ ثشاػزّ انزارٛخ يٍ خالل انزؼهى ٔرؾٕٚم انًؼشفخ 4/ة

  .ٚغزُزظ انفشص ٔانزٓذٚذاد انزٙ رٕاعّ انًششٔػبد انصغٛشح 5/ة

 .رٕنٛذ أفكبس عذٚذح ٔيالؽظخ ٔعٕد انًشبكم انمبئًخ ٔالزشاػ ؽهٕل نًٕاعٓزٓب 6/ة

 

 : (انًٓبساد انؼًهٛخ ) االؽزشافٛخط(      

 :انًزٕلؼخ كًخشعبد رؼهًٛٛخ يغزٓذفخ يٍ انجشَبيظ انؼًهٛخيٍ أْى انًٓبساد 

 فٙ يغبل دػى ٔرًُٛخ ٔرطٕٚش انًششٔػبد انصغٛشح. ٔاألثؾبسانذساعبد  إػذاد  1/ط

ٚمذيّ يٍ اثزكبساد  يٍ خالل يب االلزصبد٘انًغٛطش ػهٗ انُظبو  انزٕاصٌرؾطٛى ؽبنخ  2/ط

Innovations    عذٚذح ) انزذيٛش  إَزبعٛخفٙ انُظبو فٙ صٕسح يُزغبد عذٚذح أٔ أعبنٛت

 انخالق ( .

ٗ انًٕاسد انًؾذٔدح ثشكم أكضش فؼبنٛخ ٔانزؼبيم يغ انزكبنٛف انًزشرجخ ػه إداسحانمذسح ػهٗ   3/ط

 رنك . 

 انًٕاسد انًؾذٔدح .  ٔإداسحاعزخذاو شجكخ انؼاللبد انشخصٛخ فٙ رُظٛى  4/ط

 دساعبد انغذٖٔ نهًششٔػبد فٙ يخزهف َٕاؽٛٓب .  إػذاد  5/ط

 .ػهٗ رُفٛزْب ٔاإلششافرصًٛى خطط االَطالق نهًششٔػبد انصغٛشح  6/ط

 

 :  انًٓبساد انؼبيخ ) انمبثهخ نهُمم (د(          

 : ثبَزٓبء دساعخ انجشَبيظ ٚكٌٕ نذُٚب خشٚظ ٚزغى ثبنًٓبساد انزبنٛخ   

 ٔانزأصٛش فٛٓى .  ثبٜخشٍٚيٓبسح انزٕاصم ٔاالرصبل  1/د

 اٜخشٍٚ إلُبعيٍ  األػًبليٓبسح ثُبء انؼشٔض انزمذًٚٛخ انفؼبنخ انزٙ رًكٍ سائذ  2/د

 ثبالعزضًبس يؼّ . 

 . ٔرُظٛى انٕلذ  إداسحيٓبسح اعزضًبس ٔ  3/د

)يصطهؼ ٚصف انًٓبساد ثبالعزُبد إنٗ انؾظ انغهٛى  smartانزكٛخ  األفكبسيٓبسح رمذٚى  4/د

. ٚؤّيٍ انؾظ انغهٛى نهًشء انغشٚضح انفطشٚخ انغٛذح، أيب انزكبء فٛغؼم (ٔانزكبء ٔانجذٚٓخ

 .يُّ خجٛشاً 

ٙء عهجٙ أٔ انزٙ رؼُٙ انشغجخ فٙ انُغبػ ٔػذو االعزغالو إرا ؽصم ش يٓبسح لٕح انزصًٛى 5/د

 عٛئ

ٔانزؼهك ثبنزؼهّى، ٔطشػ األعئهخ، ٔانزفكٛش  رطٕٚش انزادٚذفغ إنٗ   انز٘يٓبسح اإلثذاع  6/د

 .ثطشق عذٚذح
 


