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General Information  

 Semester: 2nd Semester 2015-2016. 

 Department: Multimedia Technologies and Web Development. 

 Prerequisite: Research Methods and Graduation Project, Credits: 3Hrs. 
 

Course Objectives 

   This course is designed to clarify the most important concepts in entrepreneurship and give the 

student the ability to write business plans and study the feasibility and start entrepreneurship 

project. Topics to be discussed in the course: Introduction to entrepreneurship and the 

characteristics of successful leading and attributes, discover opportunities and generate ideas, study 

the feasibility of the project, writing business plans, financial evaluation of the project, access to 

finance, marketing issues, concessions companies. 

 

Course outline “topics that will be covered” 
 

 Fundamentals of Entrepreneurship (the definition, benefits, drawbacks and risks and 

potential). 

 Characteristics and Skills of Entrepreneur. 

 Creativity and Innovation in Entrepreneurship. 

 Transform Ideas into Business. 

 Entrepreneurship and Small Enterprises. 

 Success and Failure of Small Enterprises. 

 Work Plan and Business Model. 

 Team management, accounting and marketing. 

 Enterprises Financing. 

 Operational Plan. 

 Labor Market. 

Teaching methods  

 Lectures, Assignments, Discussion, Quizzes, Examination. 
 

Evaluation criteria “Grades”  

 Quiz 10%, Assignments + HW 10%, Midterm Exam 30%, Final Exam 50%. 
 

Text book  

 Eric Ries: The Lean Startup 2011. 

 Guy Kawasaki: The Art of the Start 2004. 

 Ahmed Shamimri & Wafa Almberek: Fundamentals of Entrepreneurship 2014. 

 Nabil Shalaby: Entrepreneurship 
 

Notes  
 

 The course contents and grading can be changed as necessary. 

 Absents more than 25% will drop the course. 
  



 الجامعة اإلسالمية –كلية تكنولوجيا المعلومات 

 

 WDMM 4333 –مقدمة إلى ريادة األعمال والمشاريع الصغيرة 

 وصف المساق
 

 

 معلومات عامة

  :2016-2015الفصل الثاني لعام الفصل الدراسي. 

  :تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتطوير الويب.القسم 

  :ساعات معتمدة. 3 الساعات:عدد   بحث تخرج، ومتزامن مع مشروع التخرج.  متطلبات سابقة 
 

 أهداف المساق

يهدف هذا المساق إلى توضيح أهم المفاهيم في ريادة األعمال وإكساب الطالب القدرة على كتابة خطط األعمال ودراسة جدواها    

اجح وصفاته، والبدء بمشروع ريادي. المواضيع التي ستتم مناقشتها في المساق: مقدمة عن ريادة األعمال وخصائص الريادي الن

اكتشاف الفرص وتوليد األفكار، دراسة جدوى المشروع، كتابة خطط األعمال، التقييم المالي للمشروع، الحصول على التمويل، 

 ..قضايا تسويقية، امتيازات الشركات

 

 مفردات المساق
 

 (.للريادةالسلبيات والمخاطرة المحتمله ، فوائد الريادة، تعريف الريادة) أساسيات ريادة االعمال 

 صفات ومهارات رائد االعمال.   واألفكار. الفرقتحديد 

 بتكار وريادة االعمالإلبداع واإلا.  .كيف تعرض فكرتك 

 تحويل االفكار الى مشاريع.  .عمل سكتش للفكرة 

 الريادة والمنشات الصغيره.  .تحديد السوق والمستخدمين 

 نجاح وفشل المنشات الصغيره.  .العالمة التجارية 

 خطة العمل.  .تجربة المستخدم والواجهات 

 المحاسبه والتسويقإدارة الفريق و.  .إدارة الوقت 

 تمويل المشروع.  .الشخصية الوهمية 

 الخطة التشغيليه.  .كيفية جلب المستخدمين 

 التهيئة لسوق العمل.  .نماذج قصص نجاح 
 

 طرق التدريس

  والمشاريع.المحاضرات والمناقشات وورش العمل والواجبات 
 

 توزيع العالمات

  25% مشروع 25% واجبات 50امتحانات.% 
 

 الكتب والمراجع

 Eric Ries :The Lean Startup 2011. 

 Guy Kawasaki :The Art of the Start 2004. 

 2014نسخة  كتاب اساسيات ريادة االعمال:  الدكتور احمد الشميمري والدكتورة وفاء المبيريك. 

 ريادة األعمال "حلمك الكبير في مشروعك الصغير": د.نبيل شلبى 
 

 مالحظات
 

 .محتوى المساق والتقييم قابل للتغيير حسب الحاجة 

  يعتبر انسحاب للطالب من المساق.25غياب أكثر من % 
 


