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إال أنو كاُف حد اآلف، التزاؿ تطرح ٖتديات . يغطي تعليم ا١تقاكالتية على مفاىيم كتصميم كتنظيم كالتدريب على إدارة ا١تشاريع

كعقبات ٚتة أماـ ا١تتخصصُت كا١تمارسُت يف تعليم ا١تقاكلة كريادة األعماؿ يف ا١تنهجيات، كالربامج كبات كاضحان ضركرة اٟتاجة 
إُف فتح نقاش كجدؿ بيداغوجي كأكادٯتي ٚتاعي مع الرؤل كٕتارب مؤسسي، ٦توِف، حاضٍت الشركات الناشئة بشأف ا١تناىج 
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ٯتكن تصميم الدكرات التدريبية يف ٣تاالت ريادة األعماؿ؟  ما ىي االستعدادات اليت ينبغي تعليمها للطلبة  لشغل مناصب يف 
مؤسسات التصنيع أك ا٠تدمة أك البيع بالتجزئة؟  

يتطلب التخصص تدريبنا عملينا يعمل فيو الطلبة مع ا١تشاريع الناشئة أك الشركات الصغَتة أك ٣تموعات تطوير األعماؿ 
يف ىذا السياؽ، تقـو فرقة تكوين ٗتصص ا١تقاكالتية باإلشراؼ على . الصغَتة لتطبيق معرفتهم على مشاكل األعماؿ الصغَتة
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