
 

 

 

 

 

 

 

 
 وريادة األعمال   لالبتكار العربية     الشبكة

 

 عبر اإلنترنت  تدريبية  دورة

 

 أساسيات اإلنشاء واإلدارة  -: تدريب الحاضنات والمسرعات 101حضانة 

 2021ديسمبر  31 -أغسطس  9

 

   الدورة التدريبيةمخطط 

 
 وصف الدورة التدريبية 

 

 أساسيات اإلنشاء واإلدارة - الحاضنات والمسرعات : تدريب 101حضانة   عنوان

 للمشاركين لفهم اللبنات األساسية وتأثير الحضانة  اهداف 

 2021ديسمبر  31أغسطس إلى  9من  التواريخ

 أسابيع 5 مدة

 4/08/2021 الموعد النهائي للتسجيل

 رسوم   بدون رسوم التدريب 

 21OS26607ARB-A رمز الدورة التدريبية 

  
 

 وصف الدورة التدريبية 
 

التدريب   فهم كيفية عمل حاضنات األعمال، وكيفية قياس نجاحهم من خالل نمذجة األعمال، فضال عن    فيالمشاركين  وسيدعم هذا 

نهجا عمليا من النظرية إلى الممارسة، فضال عن    عبر  وحدات،  5النظريات المالية الكامنة وراءها. ويوفر هيكلها، الذي يتكون من  

 نماذج وأدوات مختلفة من شأنها أن تسمح للمشاركين بفهم احتياجات األعمال الحالية أو المستقبلية. 
وستوفر هذه الدورة للمشاركين األدوات الالزمة للتمييز بين خيارات التمويل وأنواع الحاضنات، وفهم كيفية بناء خطة عمل ناجحة،  

يشعر  سفي عالم احتضان األعمال. بعد االنتهاء من هذه الدورة بنجاح،  األساسية المالية لإلدارة  ونموذج وتتبع نجاح الحاضنة، وتوفير  

 المتعلم بالكفاءة في كيفية بدء وإدارة وتقييم حاضنات األعمال.  
ة هذه الدورة، من فهم شامل لكيفية جعل حاضنة  من خالل مجموعة من الموارد المتعددة الوسائط، سيتمكن المشاركون، بحلول نهاي 

 أعمال ناجحة، وإدارة وتحليل هذا النجاح، فضال عن كيفية تقديم فكرة إلى مجموعة من األطراف التجارية المهتمة. 
 

 نتائج التعلم 

 
 فهم النظام البيئي لالبتكار الرقمي  ●

 ل التمويل وما بعده،فهم كيف يمكن لحاضنات األعمال مساعدة الشركات الناشئة من خال ●

 في تحليل متعمق لنمذجة األعمال والبيانات ،  ●

 استكشف حاضنات األعمال الحالية حول العالم وأنواع األعمال التي تساعدها،  ●
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 القدرة على فهم كيفية تمويل حاضنات األعمال والخطوات الالزمة لبدء هذه العملية، ●

 الحاضنة بشكل فعال، إنتاج المهارات الالزمة لقياس وتقييم نجاح  ●

 اكتساب المعرفة حول كيفية إنتاج وتسويق خطة حضانة األعمال،   ●

 فهم الفرق بين حاضنات األعمال ومسرعات األعمال،  ●

 العمل على اكتساب المعرفة المالية فيما يتعلق بتمويل شركات البذور،  ●

 قياسية. تعرف على كيفية إنشاء ميزانية وإنشاء خطة مالية واستثمارات   ●

 
 

 السكان المستهدفون 

 
  من   لالستيعابهذه هي دورة مصممة ألي شخص يرغب في معرفة المزيد عن عالم احتضان األعمال. صممت الدورة لتكون قابلة  

 لجميع، وتبدأ بأساسيات احتضان األعمال، وهي مبنية على عدسات التمويل ونمذجة األعمال.  ا
 
 

 متطلبات الدخول 

 
 

   أساسية باإلدارة. ومن المتوقع أن يكون لدى المشاركين معرفة 
 
 

 المعلمون/ المدربون 

 

 تفاصيل االتصال  ( Sاسم المعلم )المعلمين( / المدرب )

 gonzaleznunezjavier7@gmail.com غونزاليس نونيزخافيير 
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 محتويات الدورة التدريبية  

 

 المحتوى/ األنشطة   الساعات  هيكل  

 مقدمة ●  مقدمة  

 أهداف وغايات الدورة  ●

 فوائد الجمهور والمتعلم ●

 المواضيع ●

 مالحة  ●

فهم النظام البيئي لالبتكار : 1الوحدة 

 الرقمي 
 التعاريف ● 

 المصلحة أصحاب  ●

 تمكين البيئة   ●

 دور / عمل أصحاب المصلحة  ●

 فحص المعرفة   ●

 مقدمة وأهداف  ●  : مقدمة في حضانة األعمال 2الوحدة 

 تعريف حضانة األعمال  ●

 إيجابيات وسلبيات احتضان األعمال  ●

 مقارنة ومسرعات األعمال المتناقضة   ●

 فحص المعرفة / اختبار متدرج ●

 مقدمة وأهداف  ●  والبيانات : نمذجة األعمال  3الوحدة 

 لوحة نموذج العمل  ●

 قياس النجاح  ●

 فحص المعرفة / اختبار متدرج ●

 مقدمة وأهداف  ●  : تمويل حاضنات األعمال 4الوحدة 

 تمويل حاضنتك ●

 مراقبة ومراقبة مؤشرات األداء الرئيسية المالية ●

 فحص المعرفة / اختبار متدرج ●

 النهائي المشروع   المشروع النهائي : 5الوحدة 

 
 

 جدول الدورة التدريبية  

 
 

 تمارين وتفاعالت  موضوع  أسبوع / جلسة 

 األسبوع األول 
 مقدمة

الوحدة  1الوحدة   نظام 1:  فهم   :

 االبتكار الرقمي البيئي 

 

 مع ردود فعل فورية  – التدريب اختبار 
 لتحفيز المشاركة في الصف  – أنشطة المنتدى

 

 األسبوع الثاني 
 مع ردود فعل فورية  – التدريب اختبار  مقدمة في حضانة األعمال :  2الوحدة  

 لتحليل نمو الطالب   –  يوميات التعلم الشخصي
 لتحفيز المشاركة في الصف  – أنشطة المنتدى

 إختبار نهاية األسبوع 

 األسبوع الثالث 
 مع ردود فعل فورية  – التدريب اختبار  : نمذجة األعمال والبيانات 3الوحدة 

 لتحليل نمو الطالب   –  يوميات التعلم الشخصي
 لتحفيز المشاركة في الصف  – أنشطة المنتدى
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 BMCمقارنة نماذج 
 القتراح نموذج األعمال الخاصة   –  دراسة حالة

 نهاية األسبوع  اختبار 

 األسبوع الرابع 
 مع ردود فعل فورية   –  مسابقات التدريب : تمويل حاضنات األعمال 4الوحدة 

 لتحليل نمو الطالب   –  يوميات التعلم الشخصي
 لتحفيز المشاركة في الصف  – أنشطة المنتدى

 نهاية األسبوع  اختبار 

باستخدام المعلومات المكتسبة خالل هذه الدورة التدريبية، قم   المشروع النهائي : 5الوحدة  األسبوع الخامس 

للحاضنة  بتطبيق ما تعلمته وإظهاره من خالل إنشاء خطة عمل 

 التي أنشأتها. 

 
 

 المنهجية )النهج التعليمي( 

 تحتوي الدورة على: 

 مع ردود فعل فورية – التدريب  اختبار •

 لتحليل نمو الطالب  –يوميات التعلم الشخصي  •

 لتحفيز المشاركة في الصف  – أنشطة المنتدى  •

 نهاية األسبوع   اختبار  •

المكتسبة خالل هذه الدورة التدريبية، قم بتطبيق ما تعلمته وإظهاره من خالل إنشاء  : باستخدام المعلومات  المشروع النهائي •

 خطة عمل للحاضنة التي أنشأتها. 

 
 

 التقييم والدرجات 
 

 اثقالالنسبة تقييم 

 %  20 2أسبوع االختبار المتدرج 

 %  20 3أسبوع االختبار المتدرج 

 %  20 4أسبوع االختبار المتدرج 

 %  20 المشاركة منتدى 

 %  20 المشروع النهائي

 
 ٪ أو أعلى. 60سيحصل المشاركون على شهادة عند االنتهاء بنجاح إذا تم اجتياز الدورة بنسبة 

 
 تنسيق الدورة التدريبية 

 

 منسق الدورة: 

 االسم: فهد الهد 
 falfahd@kacst.edu.saعنوان البريد اإللكتروني: 

 منسق االتحاد الدولي لالتصاالت: 

 االسم: كامل برا
 kamel.bra@itu.intعنوان البريد اإللكتروني: 

 

 
 

 تسجيل 

 

 حساب بوابة أكاديمية االتحاد 

 وينبغي أن يتم التسجيل والدفع عبر اإلنترنت على بوابة أكاديمية االتحاد. 

 أكاديمية االتحاد على العنوان التالي: أوال إنشاء حساب في بوابة  التدريبية، يجب عليكلكي تتمكن من التسجيل في الدورة 
https://academy.itu.int/user/register 

 
 تسجيل الدورة التدريبية 

 
التالي:  الرابط  على  اإلنترنت  عبر  التدريبية  للدورة  التسجيل  يمكنك  جديدا،  حسابا  أنشأت  أو  موجود  حساب  لديك  يكون    عندما 

-and-incubators-training-101-catalogue/incubation-courses/full-https://academy.itu.int/training

basics-management-and-creation-cceleratorsa   

mailto:falfahd@kacst.edu.sa
mailto:kamel.bra@itu.int
https://academy.itu.int/user/register
https://academy.itu.int/training-courses/full-catalogue/incubation-101-training-incubators-and-accelerators-creation-and-management-basics
https://academy.itu.int/training-courses/full-catalogue/incubation-101-training-incubators-and-accelerators-creation-and-management-basics
https://academy.itu.int/training-courses/full-catalogue/incubation-101-training-incubators-and-accelerators-creation-and-management-basics
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التدريب   كتالوج  في  المطلوبة  التدريبية  الدورة  على  العثور  خالل  من  التسجيل  أيضا  بنا يمكنك  الخاص 

catalogue-courses/full-https://academy.itu.int/training 
 

الخاص%20بنا%20https:/academy.itu.int/training-courses/full-catalogue
الخاص%20بنا%20https:/academy.itu.int/training-courses/full-catalogue

