
 

 جاهعة الشقاسيق

 كلية التكنىلىجيا والتنوية

 قسن العلىم اإلدارية

 

 أهدافو املعايري األكادميًة القىمًة القًاسًة املتبناهمصفىفة 

 ريادة األعنال وإدارة املشروعات الصغريةبرنامج 

 

 األْذاف         

            الوعاييز
 انخبيٍ انضبثع انضبدس انخبيش انشاثع انخبنج انخبَٙ األٔل

 

 

 

 

الوعزفة 

 والفهن

         1أ/

         2أ/
         3أ/
         4أ/
         5أ/

         6أ/

         7أ/

         8أ/

         9أ/

 

 

 

 

الوهارات 

 الذهنية

         1ب/

         2ب/

         3ب/

         4ب/

         5ب/

         6ب/

         7ب/

         8ب/

         9ب/

         11ب/

 

الوهارات 

 االحتزافية

         1ج/

         2ج/

         3ج/

 

 األهداف التعلينية للربنامج األكادميي :

  انشٚبد٘ثبنعًم انًعبسف انًتعهمخ تٕفٛش  .1

 سٚبدح األعًبل، ٔيزتًع فكش ٔحمبفخ انعًم انحش َشش ٔتعًٛك - .2

نذٖ انطالة يٍ خالل تزٔٚذْى ثبنًفبْٛى ٔانًعبسف انًتعهمخ  انشٚبد٘انفكش تًُٛخ  .3

 ٔانًتٕصطخ . ثبنًششٔعبد انصغٛشح 

انًششٔعبد انصغٛشح تٕفٛش كٕادس ثششٚخ لبدسح عهٗ االَذيبد فٙ انعًم انحش فٙ  .4

ٙ لذ تٕفشْب يخم انتانٕظبئف ٔانًتٕصطخ صٕاء انزٍٚ ٚمٕيٌٕ ْى ثتأصٛضٓب أٔ نهعًم فٙ 

  .ْزِ انًششٔعبد فٙ أصٕاق انعًم
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تؤدّٚ انًششٔعبد انصغٛشح ٔانًتٕصطخ فٙ تحمٛك  انز٘ثبنذٔس انٓبو تعشٚف انطبنت  .5

َحٕ انجُبء  االصتشاتٛزٙانتٙ تضعٗ انذٔنخ إنٗ تحمٛمٓب فٙ تٕرٓٓب انتًُٕٚخ  األْذاف

 ٔانتمذو .

الَطالق انًششٔعبد  إتجبعٓبزت انتٙ ٚاالصتشاتٛزٛبد تصًٛى  إكضبة انطالة لذساد  .6

  .انصغٛشح ٔانًتٕصطخ

فٙ  انشٚبد٘انعًم عهٗ أْى انتحذٚبد ٔانًشكالد انتٙ لذ تٕارّ انطالة ف ٚتعش .7

انًششٔعبد انصغٛشح ٔانًتٕصطخ ٔتًُٛخ رذاساد ٔلذساد انذاسصٍٛ نهًٕارٓخ ْزِ 

   .فٙ ْزا انشأٌاالثتكبسٖ ٔانتفكٛش انًشبكم انتحذٚبد ٔالتشاس حهٕل 

انفعبنخ فٙ تُفٛز انخطظ انتًُٕٚخ نهذٔنخ فٙ ظم انتٕرّ َحٕ تفعٛم انًشبسكخ تٕفٛش صجم  .8

 .انصغٛشح ٔانًتُٕعخانحش فٙ يزبل انًششٔعبد  انشٚبد٘ٔتًُٛخ انعًم 
 

 :املعايري األكادميية القياسية املتبناه )برامج إدارة األعنال(

 

 :  انًعشفخ ٔانفٓى أ(

 : انتبنٛخ ٔانًفبْٛى انًعبسف األعًبل إداسح ثشَبيذ خشٚذ ٚكتضت أٌ ٚزت 

 اإلداسٚخ انًضتٕٚبد فٗ داانمشاس ٔاتخبر انًشكالد حم فٗ انعهًٙ انًُٓذ اصتخذاو 1/أ

 .انًختهفخ

 .انًؤصضبد نًتطهجبد ٔفمب   ٔانضٛبصبد يذأانجش انخطظ إعذاد أصش 2/أ

 .االصتخًبس يمتشحبد ٔتمٛٛى انتضٕٚمٛخ انزذٖٔ صبدادس إعذاد أصش 3/أ

 .ثبنًؤصضخ انًختهفخ نألَشطخ اإلداسٚخ انعًم ٔأدنخ َٔظى انتُظًٛٛخ انٓٛبكم تصًٛى أصش  4/أ

 انعًهٛبد ُْذصخ ٕٔاعبدح انشبيهخ انزٕدح يخم انحذٚخخ اإلداسٚخ انفهضفبد اصتٛعبة 5/أ

 .انًختهفخ انعًم يزبالد فٗ تطجٛمٓب فشص ٔاصتكشبف

 . اٜخشٍٚ فٗ ٔانتأحٛش انمٛبدح يجبدئ 6/أ

 .انعًم ٔعاللبد انتُظًٛٛخ االتصبالد 7أ/

 .االخشٍٚ نذٖ انذافعٛخ ٔتًُٛخ انتحفٛز أصش  8أ/

 تٕلعبد نتهجٛخ اصتخذايٓب ٔيتطهجبد ٔانخطظ شاتٛزٛبدٔاالصت انضٛبصبد ٔيفبْٛى أصش 9أ/

 .ثبنًُظًخ انعاللخ رٖٔ فااالطش

 

 :  انًٓبساد انزُْٛخة( 

  :انتبنٛخانًٓبساد انزُْٛخ  األعًبل إداسح ثشَبيذ خشٚذ ٚكتضت أٌ ٚزت

 .األعًبل صٛبصبد ٔصٛبغخ تٛزٛخااإلصتش انخطظ إعذاد 1/ة

 . انًختهفخ انعًم ٔأدنخ َظى ٔتصًٛى إعذاد 2/ة

 . انتُظًٛٛخ انٓٛبكم تطٕٚش ٔ تصًٛى 3/ة

 .اإلداسٚخ انًعهٕيبد ٔلٕاعذ أَظًخ ٕٔاداسح تصًٛى 4/ة

 .انًششٔعبد ٔتمٛٛى انزذٖٔ دساصبد إعذاد 5/ة

 .انجٛعّٛ انتضٕٚمٛخ انخطظ إعذاد 6/ة

 .االصتخًبسٚخ انًششٔعبد ٔتمٛٛى انًبنٙ انتحهٛم 7/ة

 .األصٕاق تحهٛم 8/ة

 ٔتًُٛتٓب األخشٖ ٔانًٕاسد ٔانجششٚخ انًبدٚخ انًٕاسد اصتخذاو يذأثش خطظ إعذاد 9/ة

 .عهٛٓب ٔانًحبفظخ

 .األعًبل إداسح يزبل فٗ انحذٚخخ انعهًٛخ ٔاألصبنٛت نهُظى انعًهٙ انتطجٛك 10/ة
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 : (انًٓبساد انعًهٛخ ) االحتشافٛخد(      

 :انتبنٛخانًٓبساد انعًهٛخ  األعًبل إداسح ثشَبيذ خشٚذ ٚكتضت أٌ ٚزت

 .انًختهفخ االداسٚخ انًٕالف يٕارٓخ فٙ ٔاإلثذاعٙ اإلثتكبسٖ انتفكٛش يًبسصخ  1/د

 .داانمشاس اتخبر ٔأًَبط انجٛئٛخ داانًتغٛش ثٍٛ انشثظ 2/د

 ٔانمضبٚب األحذاث يع نهتعبيم انًختهفخ ٔانًُبرد تٛزٛبدأاالصتش انضُٛبسْٕٚبد إعذاد  3/د

 . االداسٚخ
 


