


رةمنهاج تدريبي في ريادة األعمال ألصحاب المشاريع المهنية الصغيريحان

:عن ريحان
هااااهاج  اااا  اريحاااا  

.ور قابس همااألس سبقااباتنااه اجااهرمار ق اامابالتأس ساجش ريع ماالتاالمشااااااااا ري اال ااااااااا   حاهبفااماج اا أبحاب ااح  اتااابريمباجم ااا (انماااه  )

ي طااباريحاا  اجماا ه مارياا محااألأماا  ا
وتأساا ساالمشاا ري اال اا   حتاوقااباتاام

رب  ات م ممال تماتقبيمماجا اقماماجاب
أمااا اور ااا تاأماااماتياااماج اااتم بي ا

.ببرج تاألم ةاجتهسطةاوج خمية

بعابا(االمتابرب  )ُيطلباج االم اتم بي ا
ور اا تاالعمااماتقاابيمالطااةاأمااماأاا ا
جش ريع متاوهباأم رحاأا انما   اياتما

.تزويبهماب  ابث  ءاور  تاالعمم

؟”ريحان“لماذا اسم 
.وبييًاافبابالماالش مل ماا تاأطاا راجعاا ولافااباالعاا لمال  اجع ىا ا ع اك سامريح  كلمةا

ةاولن ال  اجع ىاجم ماآل افباالل ا وقاابا ركاا ا لاا ا.االاا  قالع ب ااةاوهااها .فباكت  اال ح ح
.ل ج ابب بار قاا ُيقااا  ال جااا ابب اااباريحااا  اا تابرا
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رةمنهاج تدريبي في ريادة األعمال ألصحاب المشاريع المهنية الصغيريحان

:فوائد ريحان
:للم تم بي 

.ابسم  االمخ ط حابمشماهذهاالمش ري لت م  اااا تااولطااااهاتاأماااامالتخم اااا التأسااااااا ساجشااااااا ريع متاب إل ااااااا فةايااااازومهمابم ااااا راتاوبمواتاب ااااا طةا
باجت هأااةالماا اقاابايهاجااماالم ااتم باأ اااإلنتااا  اجثاااماالح  كاااةتاوب لتااا لبابجثلاااةىاجثااماالحالقااةتابواتلاا االتااباتعتمااباألاات طااباجومهأااةاجاا االم اا االخبج ااةاكمااا اب اال  اااخةاالع جاااةاجااا االمااا   ا .تأس ساجش وأم

:اال   اربح ةللومع  تاوالمؤس  ت
ثاأ االم تم بي ااألكث اجبيةاتو هاالمحج  ساااااااامةاللم ااااااااتم بي تاوتم  اااااااازاي ااا أبهمافاااباتقااابيماجااا محاألم اااةا .جهرمار قاج اغ  هم

.الم   ةالمشاا ري اال اا   حابوااألمواتاوالحق عاابالح جةافباح ةتاتقبيمالابج تاتمهيام ا ماالم فقةاب لم    اللم  أبحافباتقكمااا ايمنااا ااةساااتم محاجااا اال مااا   ا

:للمبرب  
ب  االم   اج ممابط يقةات  أباالمابر .الم تم بي  ا األىاتعبيلماوتن  مامابما اي  ساباج

رب  االتبريباوك م اةاالتم أاماجا االمتابلم ااا أبحاالمااابرب  ااألقااامالمااا حاأ اااباوهااااهاج فاااااابتعل ماااا تاوجالح اااا تا .لال اور  تاالعمم
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رةمنهاج تدريبي في ريادة األعمال ألصحاب المشاريع المهنية الصغيريحان

:خصائص برنامج ريحان
:الع ب ةالم ن ج اج مماب لل ة

ي ال   ساابابكماا ا اا يحةاجاا االم ااتم ب .الع ب ةاهبال ت  اال سم ةبواألن اااامايع شااااه افاااابامو االل ااااةاألمتاالذي ايتق ه االع ب ةاألن  ال ت ماا
.مالم تم بي افباتأس ساجش ريع الااذي اساا قبجه االم ناا ج اوي اا أبو ونماااساالشااابءاي طماااااألاااىاالمااابرب  
.الح جة ات اام ماالم ناا ج ابل اا تابلاا ضا  ااقتيااوفاااباالم اااتقمماسااا تماالعماااماألاااىا

:روحاف يااالعمم
ىاالُمؤس ااةاباا ل م األااىاب ااح ب  اوألااواأل ااابق ءالتعاااهماالمشااا ري اال ااا   حالعماااماوالتعااا و اوتهق ااا ااألق بااا ءايااايعز اريح  ابمها  اجختلماةاقا ماف  .الموتمع تاالمح طة

:بلالق  تاالعمم
قاب  ءاجوتمعا تاجتحيا حايحتا  األساها زاماريح  ايؤكبافباأبحاجها  األىااةلتوجااا   ا.اوبأمااا  اجم  اااةاألاااىااأللاااالق والم ااؤول ةاتواا هابألالق اا تاالعماام .الموتم 

:تطهي االعمم
ساالمزيباج اف صاالعمماب ساتخبامانمافااتاااألفاااانحااهاحلااه الالقااةاو  اا فةا .المهارماالمت حةالبضاالم تم بي 

:جش ركةاالخم ات
.ب  االم تم بي ست اا همافااباجشاا ركةالماا اتا  اا ف ةالمتاااابرب  اللااااتنلماأاااا اجشاااا ريع ماتحم ازاالط يقةاالتم أل ةابث  ءاالول  تاو
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رةمنهاج تدريبي في ريادة األعمال ألصحاب المشاريع المهنية الصغيريحان

عناوين الجلسات
:المها   االت ل ة0.1ي طااباج  اا  اريحاا  ااإل اابارا

جقبجة:االول ةااألولى
تع رل•
استع اضاأ  وي اجل  تاالم ن ج •
تع ي اجم  اأ ااألأم  •
جش وأبفن حا•

ري ميةج  راتا:االول ةاالث ن ة
تع ي اراعبااألأم  •
استع اضابعضاالم  راتاال ي مية•

ال هقاوالزب ع :االول ةاالث لثة
التع لاألىاال هقاوق  ساالطلب•
ج اهما ب ع ب•
ق هاتاب  اهؤةءاالزب ع •

ج تو تب:االول ةاال ابعة
الم تو تاوبنهاأ  •
الزب ع ل ااا علاالم توااا تاالتاااباي غاااباب ااا ا•

(ق م  )الت ع  ا:االول ةاالخ ج ة
الت ع  اب  ءًاألىاالنلمة•
–التنلماااااااةا:ا)أهاجاااااااماالت اااااااع  • ( ةقبراتاالزب ع االش اع-الم  ف   ا
–بسااع راالوملااةا:ا)جلحقاا تاالت ااع  • (الح هج ت–فت حاالبف ا

الت وي :االول ةاال  مسة
تع ي االت وي •
  وطاالت وي اال  جا•
وس عماالت وي •

 مارحابجهالب:االول ةاال  بعة
تن ل  ا طالقاجش وعاجبيب•
لمش وأباال ااااامماالمت حاااااةاإليوااااا ماتمهياااااما•
هماجش وأبارابا؟•
جباو االم  ري اواإلي امات•
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رةمنهاج تدريبي في ريادة األعمال ألصحاب المشاريع المهنية الصغيريحان

تخصيص وتكييف منهاج ريحان
مابشاانماب اا  اوج  ساابال ااتتااامات ااام ماج  ااا  اريحااا  ا .  يحةاالم تم بي بح اااااباالح جاااااةابوابح اااااباالو اااا تاالمااااازومحاللتااااابريباماماتخ   مابواتن  ماماجا اق

هماالعما)المن حاب االمعلهجةاال   يةا ماجا اك.االت ع  ابوابس ل باالت وي اجثاًلكط يقااااةاث بتااااةتا(االمقاااا راللم  اااا   .واألجثلةالحاا ةتاالتاابات  اا اف  اا االشخ اا  تتعابيماو أا محا ا  غةايوبافعلماهها

:استخباماجل  تاجحبمح
.الول  توالتعااا لاألاااىاالزبااا ع اجاااثاًلامو ابااا قباج اااتم بي اجع  اااةتاكول ااا تاال اااهقبح جاااااةالول ااااا تاجحااااابمحالشااااا يحةا  اقباتوباالو ةاالمازومحاللتابريبانم ا

.ج م لةاأ ابعي  أل االم نااا ج اج اااممالتناااه االول ااا تينه الامابراتاأث  األاىاجاهمحاالمعلهجاةأمماواحبحاحه اهذهاالول ةاوهذاالا ار اةاوب لت لباينمابااةكتما ءابت  ا ماو

:تخ  لابح باالم  ة
(اال وااا رحاجاااثاًل)تعمااامابم  اااةاواحااابحافااباحاا  ا اا ملاب ا اا يحةاج ااتم بي ا مال نه اببيماأ   ا خ  ةاواحبحاتعم  االح ةتاالتبات   اف   ا خ   تاريحايماف لم  اا  اق بااماللتعاابيمابمواا ماتعااب .بمو  اال و رح
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رةمنهاج تدريبي في ريادة األعمال ألصحاب المشاريع المهنية الصغيريحان

اننوعية المستفيدين من ريح
.التعل م ةال م ااةاالم ااتم بي اجاا االااتاللاالخلمج ااااا أباالشااااا اعااجختلماااااةاجااااا اتاامات اام ماج  اا  اريحاا  ال نااه ا

ااالشا اعولن ابشنمابس ساباتعابا ماالمئااةااألس ساا ةاالتااباتاامات اام هبالتأس ساجش ري اج   ةاب  طةوالتاااابات ااااعىااألقااااماتعل مااااًاا .الم ن ج الم  أبت  

:األأم ر
أ م50أ ماوحتىا16بأم راتمبباج اتمات م ماالم    ال   سبا  يحة

:الو س
الم ن ج اجهجمالنالاالو    ا
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رةمنهاج تدريبي في ريادة األعمال ألصحاب المشاريع المهنية الصغيريحان

مراحل تصميم منهاج ريحان
بي تحل مااحت  ج تا  يحةاالم تم .ااا1

تاجشاا هةتايبويااةتبق ل اا تالولاابي تتاك  ب ع ااااةتا اااا  نةاالوااااهةتتاات اااا   االحالقااةال  اا ع ةتاالح  كااةتاتواا رحاجااهامجومهأاا تاجختلمااةاغطاا اج اا اجثااماوالتاااباتيااام  ابشااانمابس ساااباثاااال ا ..وغ  ه 
جش ب ةاج ممةاج مقًاا اةاالمحثاومراسةاب اج اتبريم اةاج  .ااا2

 Starting my own)بهم ا اهاهانماه  ا
small businessالمقاااااااابماجاااااااا ا(ا ونمااه  ا(اCEFE)ونمااه  االااا هن  نه (Marketing’s Four P’sا)جااا اج جعاااةا (PURDUEا)ونم   ابل ض

ااتطااهي اباا اج اتبريم ااةابح اابا اا اع.ا3 جختلمةاج االم تم بي 
تاال ي ميااةاوطاا قاتحل ااماال ااهقاوالزباا ع جت هأااةات طااباجها اا  اجثااماالم اا راتبات  سااابا ااا اعااالم اااتم بي ابأسااا ل حق عاااباتبريم اااةاجختلماااةا3تاااماتطاااهي ا ب إل  فةاللت ع  اوالت وي 

جومهأ تاج االم تم بي االمااااا اج االم اااااممةاألاااااىاتطم ااااااا.ااا4
باتااماتطم ااااالحق عااباالااثال األااىاحااهال 180ج اااتم بحاوج اااتم بتالاااال ا240 س أةاتبريم ةاتق يمًا

للم تم بي اوجط بقت ااااا الالحت  جااااا تاالمختلماااااةاالم ااااااااا ه االمقبجاااااااااةاتق ااااااااا ما.ااا5
بنم  ميناااه اج ااابره اتوااا ر االم اااتم بي ابلطاا ءاو  اا فةابعااضاالمعلهجاا تاالتاابابعااااباالول اااا تاالتبريم ااااةالمع لوااااةابرا

ريح  ج همحاب ن ج اتطهي ا.ااا6
ةاوالتااباتعتماابابسااله االحاا ةتاواألجثلاا  ةاإلي   االمن حاأم ا خ   تاافت ا 
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رةمنهاج تدريبي في ريادة األعمال ألصحاب المشاريع المهنية الصغيريحان

مراحل تصميم منهاج ريحان
واةلت      الخم اءاأاا ضاالم ااهمحاألااىاجومهأااةاجاا ا.ا7

.ب ح  الم حافباهذااالمو     ف تابوات ح ح تاألرابلط ءاج اقمامو لاااا اللح ااااه األااااىابراجالح اااا تابوا

ةاتطم ااج همحاالم نا ج ا ام اور ا.ا8 ج االمبرب  تيماجومهأةاأمما
ماجالح  ت ماوالتع يا ابط يقاةاتقابيالم ااااتم بي اب اااابلاالح ااااه األااااىاولااابي مالمااا اتاب اااذهاالشااا يحةاجااا اوهماج اجمع  تاوج  م تاغ  اربح اةا .الم ن ج اب مساالهق 

ةاتطم ااج همحاج    اريحا  األاىاأ  ا.ا9 ج االم تم بي االحق ق   
ج اتم با12جا احاهالباتنهن االمومهأةا .ويعمله ابم  اجختلمةبج اااا  تالاااابضابحاااابهمااحت  جاااا تال  ااااةتاجا  ما5جختلماةتابابرج تاألم اةاحق قبا

(0.1)الم    ا  اااباراال  اااخةااألول اااةاال   ع اااةاجااا ا.ا10
(ا0.1)هااباالم حلااةاال   ع ااةالا اابارااألو ا .جحتهي تاوبمواتاالحق مةاالتبريم ةوباا قبجاا ا ر اا ماتاالماابر تاوال ماا    اةاتشمماجل االتع يا تاالعا وضاالتقبيموالتااابا2016فاااباالشااا  ااألو اجااا اأااا ما

سيتم نشرها بشكلبعد إصدار النسخة األولى 
مجاني

وخصوصًا المتضررينخدماتها للمستفيدين مؤسسة غير ربحية تقدم لتكون بتناول أي جمعية أو
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رةمنهاج تدريبي في ريادة األعمال ألصحاب المشاريع المهنية الصغيريحان

شخصيات ريحان
.وتم أماج اقمماالم تم بي هااباجاا ابكثاا االطاا قاالتااباةقاا اقمااه ا    االم تم بابث  ءاتأس ساجش وأماالالتاااباتعمااا اأااا احااا ةتاقااابايمااا اب ااا ا حاك ناا اط يقااةاالق االاالق اا تعل مااًاتا ااألقاماالتبريم ةاألىا  يحةاالم تم بيبعبامراسةاوبحاثاوتو يابابعاضاالطا قا

.ي تنه اق يمةاج اواق اح  االم تم بقاباافت ا  ةاتتنا رافاباالم نا ج ابحا ةت تاول ذااال امباتاماابتنا راساتةا خ ا 
ؤةءايمن اللموتمع تاالتباي تمبال  اه اوقباتمارسم  ابط يقةالتنه ابق  اجا الم تم بي 

سعيد
   أبط لاااااااباجع ااااااابا•
ابهيمااباااا ايعاااا  اجاااا ا•
س ةا20العم ا•
جهاةتور اااااااةا ااااااا  نةاي غاااااااباب فتتااااااا حا•

أم محمد
والنت بةتعااااا لاالقااااا اءحا•
بماألربعةابطم  •
تع  افباال ي •
س ةا38العم •
 هف  تاتقاااااهمابح  كاااااةا•
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رةمنهاج تدريبي في ريادة األعمال ألصحاب المشاريع المهنية الصغيريحان

شخصيات ريحان

عامر
   محا أبامية•
ج تأج افباالمبي ةا•
ولباواحب–أ علةا    حا•
س ةا26العم ا•
ي غااااابابماااااتاابق ل اااااةا•

    حا

لما
ط لمةاج جع ة•
اب ااةالع علااةاج ااتأج ح•

فباالمبي ةا
س ةا21العم ا•
ت غاابافااباالعماامافاابا•

ج  اااااااااةاالحالقاااااااااةا
ال   ع ةا

خلدون
   محاث نهية•
والباألرب ابطم  - و •
فباالمبي ةأج اتج •
س ةا41العم ا•
ي غبافبا نشا ءاور اة•

بات    او ا  نةاحق عا
وجلبي ت

مريم
   محاث نهية•
بمالثالثةابطم  •
بات ن اح ل ًااج اوالبت  اف•

المبي ة
س ةا32العم ا•
ت غاابافاااباالعمااماوته يااا ا•

توم اااااااااااااماج توااااااااااااا تا
ال  باتو ك  هارات
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رةمنهاج تدريبي في ريادة األعمال ألصحاب المشاريع المهنية الصغيريحان

رنامج محتويات الحقيبة التدريبية لب (0.1)ريحان 
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:جل االتع ي اب لم ن ج .ااا1
يحاااهراجعلهجااا تاأ جاااةاأااا اPDFجلااا اب ااا  ةا .الم    

:مل ماالتبريب.ااا2
.ريح  اب إل  فةال   عااأ جةاللمبرب  يحااهراتعل ماا تاتاابريباب ناا ج اPDFجلاا اب اا  ةا

:جلم تاأ وضاالول  ت.ا3
ال اام االتااباالول اا تاتمثااماPPTXب اا  ةاجلماا تا .الول  تتقبيم ةاج اقمماالمبرب  ابث  ءات اااتخبماكعااا وضا.ايطماااااالم نااا ج اجااا الالل ااا 

:جل انم   الطةاالعمم.ا4
(نمه  11)بح باورومه افباالول  تاجؤل اج انم   اج قمةاوج تمةاPDFجل اب   ةا

:جلم تاالقهالباالُمم غة.ا5
.ةستخباج ماالشخ باةحقًاافباجش ريع مألاااااىاالمتااااابرب  اأ اااااباورومهااااا افاااااباالول ااااا تاأم رحاأ اقهالاباجم غاةاتاه عاPDFجلم تاب   ةا

:جلم تاالم محاالتبريم ة.ااا6
أااةاالتبريم ااةاونماا   اباج باا تاب اا طةاجاا هزحاللطم تحااهراألااىاجلخ اا تاالماا محاPDFب اا  ةاجلماا تا .والته ي األىاالمتبرب  افبان  يةاكماجل ة

:جل اتق  ماالتبريب.ااا7
الت ا راجا ا)بسائلةا10يحهراألاىاPDFجل اب   ةا .المتبرب  ب إل ااا فةالخ ناااةاإل ااا فةاجالح ااا تاجااا ا(اجتعااابم

:جلم تاماأمة.ااا8
تحهراجع مةتاماأمةالمعضا Excelجلم تاب   ة .االول  ت
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دليل التدريب
.بفيمإلتقاا  ابأماا  االتاابريبابشاانمالهقاااا اتطااااهي اج اااا رات ماريحاا  اقاابرااإلجناا  تاوباا مسا اوالمبرب  األىااةستم محاجاالو اااا تاالمااااازومحاللتااااابريبابحامل ماتبريباجتن جمالم  أ ااةاج فااااجاا االحق مااةاالتبريم

 محة218البل ماجؤل اج ا

:جحتهي تامل ماالتبريب
جقبجةاأ اريح  •
ريح  (اب ن ج )جحتهي تاج    ا•
جحتهي تاالحق مةاالتبريم ة•
ن  عااالتعل ماللنم ر•
بسله اتبريباريح  •
تخ  لاوتن   االم    •
ك  اتبأماريح  •
الول  ت  وحا•
التبريبنمه  اتق  ما•
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لأفكار لتطوير ريحان بعد اإلصدار األو
:جتقبجةاج      فةاجل  تا

.المش ري اال    حجل اااةاجشااا كماو اااعهب تا ااا ععةافااابا•
جتقبجةافباج محاالمح سمةجل  تا•
والمهقم  الش ك ءا اجل  تاتأسا سافا قاالعماماوالتع جاماجا•
خباماجل  تافباالت هياااإللنت ونباواسات• التها م من تا
ال    حجل اا تاق نهن ااةاحااه اتأساا ساالمشاا ري •

تطهي ا  باراتاحه اج  اجحبمح
ماجاثاًلا  اباراك جا.األ ح  االم  ااألكث اطلماًابح ااااثاتنااااه االماااا محاوبجثلت اااا اجهج ااااةا .لم  ةاالزراأةابواحله االط قةاالمبيلة

ور  تاأمماافت ا  ة
(اح اهتاو اهر)تطهي اور  تاأمماافت ا  ةا ن اةات ماللطال اأما اج  ا تاالابوراتااإللنت و بواج  اةاrwaq.orgبواcoursera.orgجثما .جخ  ةاللم ن ج 

موراتاج تم حالتو  زاجبرب  
ي اللانهأ ةاالم تم بتوتن  مماج االقاا مري األااىاتاابريباهااذااالم ناا ج اوتطااهي ها

جهق ا لنت ونب
 بي وجحبثةاب ستم اراللمبرب  اوللم تمتأساا ساجهقاا ا لنت وناابايااهف اجااهاماماأمااة

تأسيس
حاضنة أعمال

ًاتعلماألقل المستفيدين هذه الشريحة من مهمتها األساسية تخديم  أصحاب المهن والحرف
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