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ً لتدرٌس  الوالدٌن -1 لٌس لدٌهما الوقت الكاف

 األطفال

مدرس خصوصً -ب الطرق ازدحام -2   
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تعرف عهى انفرصة انمتبحة انمنبسبة: اننشبط انثبني   

المكان الذي اعتدت علٌه 

________________________________________ 

 

المتاحة الفرصة  أو الحاجة المشكلة   

مكٌف -أ حرارة الجو: مثال    

مراوح كهربائٌة -ب  

قبعات -ج  

مراوح ٌدوٌة  -د  



 أنواع انمشبريع 

 النوع التعرٌف

منتجات وبٌعها لمختلف الفئات أو  صناعة

 استهدافها لفئة معٌنة

 

 صناعٌة

ً  هً نوع من أنواع المشارٌع الصناعٌة الت

تقوم بشكل أساسً على اجراء بعض 

التغٌٌرات فً المواد األولٌة لتحوٌلها إلى 

 ً .المنتج النهائ  

 تحوٌلٌة

ممكن أن ٌكون ألي نوع من أنواع المشارٌع 

حٌث ٌقوم عمل هذا النوع على القٌام بالعمل 

 المخول إلٌه حسب العقد 

   

  مقاوالت فرعٌة

الخدمات متعلقة باآلالت والمعدات أو   سواء

 .غٌرها من الخدمات
 خدماتٌة

 تجارٌة  البٌع والشراء



 مسح الفرص 

 (على مستوى البٌئة المحٌطة) مسح عام 

ما هو الوضع الحالً للسوق ؟ 

هل استطٌع تحقٌق الربح من خالل هذا المنتج ؟ 

 

(على المستوى الشخصً ) مسح تفصٌلً  

اختٌار األفكار المالئمة وفقا للمصادر المتوافرة والقدرات الشخصٌة 

.والمؤهالت وغض النظر عن بقٌة األفكار الغٌر مالئمة  



 المسح العام

 ما الذي ٌحتاجه وٌرٌده الناس؟

 

 هً األشٌاء األساسٌة التً ٌرٌد االنسان الحصول علٌها و ال : الحاجة

 .ٌستطٌع االستغناء عنها سواء كانت  منتج أو خدمة 

 

 فً  تختلف من شخص إلى اخر حٌث تعتمد على ذوقه واختٌاره: الرغبة

 .نوع معٌن من الحاجة 

 

 هو الحاجة أو الرغبة فً منتج أو خدمة معٌنة و قدرة االنسان على : الطلب

 .شرائها 



 المسح العام

 ما الذي ٌحتاجه وٌرٌده الناس ؟

 

:اختٌار المشروع الذي سوف   

  

 ٌلبً حاجة أو رغبة معٌنة

علٌها طلب   



 المسح العام

 كم عدد األشخاص الذٌن ٌقدمون هذا المنتج أو الخدمة ؟

 هً بعض الصعاب الً تعرقل عملٌة الدخول الى : عوائق دخول السوق

 .سوق معٌن

 

  جٌد أم سً ء ؟: قلة عوائق دخول المنافسٌن للسوق 



 المسح العام

ال تكن مقلدا    

كن مبتكرا 

 فلٌكن لدٌك ما تتمٌز به وتنافس به غٌرك 



دراسة حبنة:  3نشبط   

ترٌد افتتاح بقالة قرٌبة من منزلها الكائن . مرٌم مدرسة متقاعدة 

تعتقد أن . بقاالت أخرى  3حول منزلها توجد . فً منتصف الحً 

هل . معاشها التعاقدي سٌكون أكثر من كافً لتغظٌة تكالٌف البقالة 

 تنصحونها بأفتتاح البقالة ؟ ولماذا ؟



انمسح انعبو:  4نشبط   

المشروع فكرة  

 لن انجح ألن   /انجح  أحس أننً سوف

 

 

     القٌام بالمهام الحاسوبٌة والتقارٌر للطالب -1

 

 

 

 
 

 

 

 لن انجح ألن   /انجح  أحس أننً سوف

 

تقل  حضانة منزلٌة لألطفال الذٌن اقامة -2 

.معظم األطفال فً منطقتنا فً المدرسة  أعمارهم عن عشر سنوات   

العدٌد من الطالب فً منطقتنا ٌحتاجون من * 

.  ٌساعدهم فً عمل التقارٌر و الطباعة 

الطلب على .*أعٌش بالقرب من المدرسة *

هذا النوع من الخدمات أكثر من طاقة 

براعتً فً .* المكتبات التً تقدم هذه الخدمة 
امتالكً لجهاز حاسوب .* استخدام الحاسوب 

.وطابعة جٌدة   



 انمسح انتفصيهي

اختٌار األفكار المالئمة وفقا للمصادر المتوافرة والقدرات الشخصٌة   

.والمؤهالت وغض النظر عن بقٌة األفكار الغٌر مالئمة  

 

:النجاح ٌعتمد على عدة عوامل   

 

تحلٌل البٌئة المحٌطة (SWOT analysis)  

 



 انمسح انتفصيهي

( Strengths) نقاط القوة 

  هً العوامل الداخلٌة التً تؤثر إٌجاباً وٌمكن توظٌفها واالستفادة منها. 

 

 أمثلة  : 

 .قدرتً فً الحصول على المواد األولٌة المطلوبة بأسعار رخٌصة* 

 .لدي الكثٌر من المعارف فً هذا المجال * 

 .أمتلك سٌولة عالٌة *

 .لدي موظفٌن متخصصٌن و بارعٌٌن *

 

 

 

 



 انمسح انتفصيهي

    ( Weaknesses  ) نقاط الضعف 

 هً العوامل الً نفتقر الٌها وٌحتاجها المشروع. 

 أمثلة: 

عدم توافر اإلدارة الجٌدة*  

عدم توفر رأس المال الكافً *   

 افتقار األٌدي العاملة ذات الخبرة* 

عدم مواكبتنا للتكنولوجٌا *   

 



 انمسح انتفصيهي

( Opportunities ) الفرص 

 هً عوامل خارجٌة لٌس لدٌنا أي تأثٌر علٌها ولكن ٌمكننا االستفادة منها

 .حٌث أنها تصب فً مصلحتنا  

 

 أمثلة: 

 .ازدٌاد الطلب على هذا النوع من المنتوجات *

 .دعم الحكومة لهذا النوع من المشارٌع*

 .سٌاسة أو قانون جدٌد مساند لرائد األعمال* 



 انمسح انتفصيهي

( Threats )  التهدٌدات 

 

 عوامل وظروف خارجٌة ال نمتلك القدرة على السٌطرة علٌها ولها تأثٌر

 .سلبً على مشروعنا 

 أمثلة: 

 ارتفاع أسعار المواد األولٌة. 

 وجود عدد كبٌر من المنافسٌن. 

 قانون جدٌد ال ٌصب فً مصلحة رائد العمل. 

  

 



 انمسح انتفصيهي

هل تتوافر لدٌنا جمٌع الموارد ؟       

 المواد األولٌة 

العمالة 

 رأس المال 

التكنولوجٌا 

المهارات 

المعدات 

األجهزة واآلالت 

  

 



 انمسح انتفصيهي

 ماهو أكثر شً تعرفه وتبرع به ؟

 التركٌز هنا ٌكون على المهارات والقدرات 

 ما الذي نجٌده ؟ 

     هل لدي أي موهبة ؟ 

؟ ً ً أو الجامع ً المدرس  ما هً المهارة أو الخبرة التً اكتسبتها خالل تعلٌم

 المهارات تعبر عن قدراتنا 

 المهارات تشٌر إلى هواٌاتنا و مٌولنا. 

 

 



SWOT ANALYSIS تحهيم انبيئة انمحيطة :  5نشبط    

المشروع فكرة  

Strength 

(نقاط القوة   )   

 

 

 

 

 

 

Weaknesses 

(نقاط الضعف  )  

 

 

Opportunities 

( الفرص)      

 

 

 

 

 

 

Threats 

(التهدٌدات)  



SWOT ANALYSIS : 5نشبط   

  الجانب المادي 

 متطللبات البناء 

 الموقع 

 توفر الماء والكهرباء

 توفر المعدات واالجهزة المطلوبة 

  الجانب المالً

 رأس المال المطلوب

 امكانٌة الحصول على الموارد المالٌة 

 مقدار الربح 

الخطورة مقدار  

  السوق

 وجود الطلب 

 أسعار المنافسٌن 

 نمو الطلب 

 خصائص جدٌدة فً المنتج 

  القدرات

 قدرات إدرٌة 

 المعرفة التقنٌة 

 توفر العمالة المهارة 

  توفر المواد األولٌة

 توفر هذه المواد فً السوق

 سعر المواد األولٌة

 معرفة مصادر الحصول على هذه المواد األولٌة  

  العملٌة االنتاجٌة 

 المعرفة التقنٌة 

 توفر العمالة فً السوق 

  تقنٌة جدٌدة 


