
 
 

 

 

 

 

 
 

 وریادة األعمال   لالبتكار العربیة     الشبكة
 

 عبر اإلنترنت  تدریبیة  دورة
 

   أساسیات اإلنشاء واإلدارة -: تدریب الحاضنات والمسرعات 101حضانة 

 

 
 وصف الدورة التدریبیة 

 أساسیات اإلنشاء واإلدارة - تدریب الحاضنات والمسرعات : 101حضانة   عنوان

 للمشاركین لفھم اللبنات األساسیة وتأثیر الحضانة  اھداف 

 2022دیسمبر  31إلى  أكتوبر 1من  التواریخ

 أسابیع 5 مدة

 2022سبتمبر   15  الموعد النھائي للتسجیل

 رسوم   بدون رسوم التدریب 

 التدریبیةوصف الدورة  

وسیدعم ھذا التدریب المشاركین في فھم كیفیة عمل حاضنات األعمال، وكیفیة قیاس  
نجاحھم من خالل نمذجة األعمال، فضال عن النظریات المالیة الكامنة وراءھا. ویوفر  

وحدات، عبر نھجا عملیا من النظریة إلى الممارسة، فضال   5ھیكلھا، الذي یتكون من 
لفة من شأنھا أن تسمح للمشاركین بفھم احتیاجات األعمال الحالیة  عن نماذج وأدوات مخت 

 أو المستقبلیة. 
وستوفر ھذه الدورة للمشاركین األدوات الالزمة للتمییز بین خیارات التمویل وأنواع  

الحاضنات، وفھم كیفیة بناء خطة عمل ناجحة، ونموذج وتتبع نجاح الحاضنة، وتوفیر  
عالم احتضان األعمال. بعد االنتھاء من ھذه الدورة بنجاح،   األساسیة المالیة لإلدارة في

 سیشعر المتعلم بالكفاءة في كیفیة بدء وإدارة وتقییم حاضنات األعمال.  
من خالل مجموعة من الموارد المتعددة الوسائط، سیتمكن المشاركون، بحلول نھایة ھذه  

ة وتحلیل ھذا النجاح،  الدورة، من فھم شامل لكیفیة جعل حاضنة أعمال ناجحة، وإدار 
 فضال عن كیفیة تقدیم فكرة إلى مجموعة من األطراف التجاریة المھتمة. 

 D-A-22OI500111MUL رمز الدورة التدریبیة 

  
 
 

 أھداف التعلم  
 

 الھدف من ھذه الدورة ھو أن یفھم المشاركون اللبنات األساسیة وتأثیر حاضنات األعمال. 
 

 نتائج التعلم 
 

 فھم النظام البیئي لالبتكار الرقمي  ●

 فھم كیف یمكن لحاضنات األعمال مساعدة الشركات الناشئة من خالل التمویل وما بعده، ●
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 في تحلیل متعمق لنمذجة األعمال والبیانات ،  ●

 استكشف حاضنات األعمال الحالیة حول العالم وأنواع األعمال التي تساعدھا،  ●

 ات األعمال والخطوات الالزمة لبدء ھذه العملیة،القدرة على فھم كیفیة تمویل حاضن  ●

 إنتاج المھارات الالزمة لقیاس وتقییم نجاح الحاضنة بشكل فعال،  ●

 اكتساب المعرفة حول كیفیة إنتاج وتسویق خطة حضانة األعمال،   ●

 فھم الفرق بین حاضنات األعمال ومسرعات األعمال،  ●

 مویل شركات البذور، العمل على اكتساب المعرفة المالیة فیما یتعلق بت  ●

 تعرف على كیفیة إنشاء میزانیة وإنشاء خطة مالیة واستثمارات قیاسیة.  ●

 
 

 السكان المستھدفون 
 

  من   لالستیعابھذه ھي دورة مصممة ألي شخص یرغب في معرفة المزید عن عالم احتضان األعمال. صممت الدورة لتكون قابلة  
 لجمیع، وتبدأ بأساسیات احتضان األعمال، وھي مبنیة على عدسات التمویل ونمذجة األعمال.  ا

 
 

 متطلبات الدخول 
 
 

   أساسیة باإلدارة. ومن المتوقع أن یكون لدى المشاركین معرفة 
 
 

 المعلمون/ المدربون 
 

 تفاصیل االتصال  ) Sاسم المعلم (المعلمین) / المدرب (

 rayis@aoad.com ;rayis@hotmail.com الرئیس  دكتور أسامة 
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 محتویات الدورة التدریبیة  

 
 المحتوى/ األنشطة   الساعات  ھیكل  

 مقدمة ●  مقدمة  
 أھداف وغایات الدورة  ●
 فوائد الجمھور والمتعلم ●
 المواضیع ●
 مالحة  ●

فھم النظام البیئي لالبتكار : 1الوحدة 
 الرقمي 

 التعاریف ● 
 أصحاب المصلحة  ●
 تمكین البیئة   ●
 دور / عمل أصحاب المصلحة  ●
 فحص المعرفة   ●

 مقدمة وأھداف  ●  : مقدمة في حضانة األعمال 2الوحدة 
 تعریف حضانة األعمال  ●
 إیجابیات وسلبیات احتضان األعمال  ●
 مقارنة ومسرعات األعمال المتناقضة   ●
 فحص المعرفة / اختبار متدرج ●

 مقدمة وأھداف  ●  األعمال والبیانات : نمذجة 3الوحدة 
 لوحة نموذج العمل  ●
 قیاس النجاح  ●
 فحص المعرفة / اختبار متدرج ●

 مقدمة وأھداف  ●  : تمویل حاضنات األعمال 4الوحدة 
 تمویل حاضنتك ●
 مراقبة ومراقبة مؤشرات األداء الرئیسیة المالیة ●
 فحص المعرفة / اختبار متدرج ●

 المشروع النھائي   المشروع النھائي : 5الوحدة 

 
 

 جدول الدورة التدریبیة  
 
 

 تمارین وتفاعالت  موضوع  أسبوع / جلسة 

 مقدمة األسبوع األول 

الوحدة  1الوحدة   نظام 1:  فھم   :
 االبتكار الرقمي البیئي 

 

 مع ردود فعل فوریة  – التدریب اختبار 
 لتحفیز المشاركة في الصف  – أنشطة المنتدى

 

 مع ردود فعل فوریة  – التدریب اختبار  : مقدمة في حضانة األعمال 2الوحدة   األسبوع الثاني 
 لتحلیل نمو الطالب   –  یومیات التعلم الشخصي

 لتحفیز المشاركة في الصف  – أنشطة المنتدى
 إختبار نھایة األسبوع 

 فوریةمع ردود فعل   – التدریب اختبار  : نمذجة األعمال والبیانات 3الوحدة  األسبوع الثالث 
 لتحلیل نمو الطالب   –  یومیات التعلم الشخصي

 لتحفیز المشاركة في الصف  – أنشطة المنتدى
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 BMCمقارنة نماذج 
 القتراح نموذج األعمال الخاصة   –  دراسة حالة

 نھایة األسبوع  اختبار 
 فوریة مع ردود فعل    –  مسابقات التدریب : تمویل حاضنات األعمال 4الوحدة  األسبوع الرابع 

 لتحلیل نمو الطالب   –  یومیات التعلم الشخصي
 لتحفیز المشاركة في الصف  – أنشطة المنتدى

 نھایة األسبوع  اختبار 
باستخدام المعلومات المكتسبة خالل ھذه الدورة التدریبیة، قم   المشروع النھائي : 5الوحدة  األسبوع الخامس 

عمل للحاضنة  بتطبیق ما تعلمتھ وإظھاره من خالل إنشاء خطة 
 التي أنشأتھا. 

 
 

 المنھجیة (النھج التعلیمي) 
 تحتوي الدورة على: 

 مع ردود فعل فوریة – التدریب  اختبار •
 لتحلیل نمو الطالب  –یومیات التعلم الشخصي  •
 لتحفیز المشاركة في الصف  – أنشطة المنتدى  •
 نھایة األسبوع   اختبار  •
المكتسبة خالل ھذه الدورة التدریبیة، قم بتطبیق ما تعلمتھ وإظھاره من خالل إنشاء  : باستخدام المعلومات  المشروع النھائي •

 خطة عمل للحاضنة التي أنشأتھا. 

 
 

 التقییم والدرجات 
 

 النسبة تقییم 
 %  25 2أسبوع االختبار المتدرج 
 %  25 3أسبوع االختبار المتدرج 
 %  25 4أسبوع االختبار المتدرج 

 %  25 المشاركة منتدى 
 

 ٪ أو أعلى. 60سیحصل المشاركون على شھادة عند االنتھاء بنجاح إذا تم اجتیاز الدورة بنسبة 
 

 تنسیق الدورة التدریبیة 
 

 منسق الدورة: 
 أیمن الجھني االسم: 

   aaljuhni@kacst.edu.saعنوان البرید اإللكتروني: 

 منسق االتحاد الدولي لالتصاالت: 
 االسم: كامل برا

 kamel.bra@itu.intعنوان البرید اإللكتروني: 
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