
Who is an ENTREPRENEUR?

• A person who innovates

• Allocates & Manages the factors of production and bears risk

• Posses the ability to perceive latent economic opportunities 

• Conceives the ideas of Business



Who is an ENTREPRENEUR? (cont’d)

• Accumulates capital

• Recruits labor

• Establishes relations with suppliers, customers and 
government

• Converts conception into a functional organization

• Supplier of resources supervisor & coordinator

• Ultimate decision maker
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Why are some better at Innovating?

It’s Genetic



True innovation is widely 
misunderstood. To some, 
innovation is creativity. In their 
minds, if something is new, it’s 
innovative. Others confuse 
novelty with innovation. To 
them, if something is unusual
or different, it’s innovative. 
Neither view is correct. In fact, 
both are patently wrong
because they are missing an 
essential ingredient. 



(C) IIE, SMU Prepared especially for Abu Dhabi Innovation Forum

How many of you would buy these?

http://groups.yahoo.com/group/fun_and_fun_only
http://bp2.blogger.com/_MRq6mmTu1JM/Rxc48P2N9jI/AAAAAAAAAi4/eQ39bqf-b6s/s1600-h/transparenttoaster.jpg


Timm Berners-Lee inventor of WWW in 
1991

Invention

Inovaysion

Mark Elliot Zuckerberg

Larry Page and Sergey Brin































Agro preneurship







• حريص على إنتاج طالب قادر على إنشاء مشروع ريادي: «الخشت»

م8:46-2017أغسطس 4الجمعة : آخر تحديث | م 8:46-2017أغسطس 4الجمعة : نشر فى 

جامعة من الجيل الثالث »قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة الجديد، إنه وضع خطة عمل للجامعة بعنوان 

، الفتًا إلى حرصه الشديد على تحويل جامعة القاهرة إلى أحد جامعات الجيل الثالث«في ضوء نظرية األمن القومي الشاملة .

، مساء الجمعة، أن معظم الجامعات في الشرق «إكسترا نيوز»، المذاع عبر «مراسلون»، في برنامج «الخشت»وأضاف 

األوسط والعالم العربي ما زالت في قائمة جامعات الجيل األول والثاني، موضًحا أن جامعة الجيل الثاني تنتج موظفين وعلماء، 

أما جامعة الجيل الثالث تنتج موظفين وعلماء ورواد أعمال، وأن هذا ما يسعى إليه من خالل إنتاج طالب قادر على إنشاء 

.مشروع ريادي

األمر الذي يتطلب إلى خلق رواد أعمال .. وتابع أن االقتصاد البد أن يتحول من اقتصاد الدولة المركزي إلى اقتصاد األفراد

جدد قادرين على المغامرة وخلق فرص استثمارية، إلنشاء مزيد من المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر، والمتوسطة، 

مضيفًا أن ذلك يدعو الجامعة لتغيير نهج عملها، من حيث تغيير المناهج والمقررات الدراسية، وتغيير طرق الدراسة 

.واالمتحانات

ذكر أنه تم تعيين الدكتور محمد عثمان عبد العليم الخشت، رئيًسا لجامعة القاهرة لمدة أربع سنوات، الثالثاء الماضي، بقر ار ُ 

، خلفا للدكتور جابر نصار الذي انتهت رئاسته للجامعة358جمهوري رقم 



اول  برامج اعداد مدربين واستشاريين فى مجال ريادة االعمال  تعقد بالسودان
2001سبتمبر 



جامعة –ريادة االعمال فى مجالبرنامج تدريب المدربين
الخرطوم 2013 
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