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كلمة رئيس القسم
ميثل القسم أحد أقسام الكلية احلديثة التي أنشئت بعد تكوين اجلامعة
يف عام 1431هـ ،وهو من األقسام املهمة التي ينظر إليها املجتمع بأنه واحد
من تطلعاته ،حيث سيخرج لسوق العمل طاقات وطنية رائدة من كال
اجلنسني ،يخدمون ويطورون ،ويساعدون يف نهضة بالدهم ،وتقدمها،
ووصولها إلى أعلى الدرجات التنافسية يف املصالح احلكومية أو الشركات
اخلاصة ،وقد بنيت خطة القسم؛ لتحقيق هذه التطلعات ،ووضعت املعايير
العلمية املعتبرة ،ضمن اإلطار الوطني لالعتماد األكادميي .
كما يسعى القسم للحصول على االعتماد األكادميي ضمن اإلطار
الوطني لالعتماد األكادميي  ،ولعل املستقبل حافل بالعطاءات ،ونسأل
اهلل التوفيق .
ويقدم هذا الدليل تعريفا بهذا القسم :الرؤية والرسالة واألهداف،
والهيكل التنظيمي له ،والفرص الوظيفية خلريجي قسم إدارة األعمال،
ومواصفات اخلريج  ،ونظام الدراسة به ،واخلطة الدراسية له ،وتوصيف
مختصر للمقررات الدراسية؛ ليوفر الدليل اإلرشادات للزمالء من أعضاء
هيئة التدريس بالقسم مبا يضمن جودة العملية التعليمية ،وكذلك
الطالب؛ لتسهيل وتيسير دراستهم اجلامعية.
ويسرنا تلقي ملحوظاتكم بشكل دائم على هذا الدليل ،وميكنكم
االقتراح والتواصل معنا عبر الوسائل املتاحة يف نافذة التواصل املتاحة من
ضمن صفحات القسم على بوابة الكلية.
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نبذة عن الكلية
نشأت الكلية عام 1423-1422هـ ،حتت مسمي كلية التربية
للبنات ،و كانت تابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات (وزارة التربية والتعليم)
وأصبحت الكلية بعد ذلك إحدى كليات جامعة األميرة /نوره بنت عبد
الرحمن التابعة لوزارة التعليم العالي  ،وكانت هناك فترة انتقالية بني
تبعية الكلية جلامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن  ،وجامعة املجمعة
تبعت فيها الكلية إلى جامعة امللك سعود  ،إلي أن صدر املرسوم امللكي
بإنشاء جامعة املجمعة يف الثالث من شهر رمضان املبارك لعام 1431هـ
 ،واكبه ذلك تغيير مسمي الكلية من كلية التربية للبنات إلي كلية
العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير .
   واستمرت الكلية مخصصه للطالبات فقط وزيد يف اقسامها بعد
ان كانت اربعة اقسام الى ثمانية  ،ويف نهاية عام  1432هـ  ،استحدث يف
الكلية اقسام الطالب بأربعة اقسام تعليمية  ،ومع بداية الفصل الدراسي
الثاني من العام 1433هــَ ،ش ُر َفت الكلية بافتتاح معالي مدير اجلامعة لثالثة
مبانٍ متثلت يف :
ً
فصول
   ـ ـ مبنى الطالبات الذي أقيم على مساحة واسعة ،شمل
دراسي ًة كثير ًة ،ومعامل كيميائية صممت على أعلى جودة،
وإتقان ،كذلك معامل للحاسب اآللي ،فهي مزودة بأنظمة تِقنية
على آخر ما وصلت إليه األجهزة التقنية ،كل هذا وغيره يعكس
مدى جدية الكلية يف تطبيق رؤيتها ،ورسالتها من خالل هدف
واضح سعت وتسعي إلي تطبيقه عمادة الكلية انطالقا من دعم
مشكور من معالي مدير اجلامعة ،الدكتور :خالد بن سعد املقرن.
ـ ـ مبنيي :العمادة ،وأقسام الطالب اللذين يضمان مكاتب عمادة
الكلية ،وإدارتها وأقسام الطالب االربعة املتمثلة فى  :قسم اللغة
اإلجنليزية ،والرياضيات وإدارة األعمال و الدراسات االسالمية
املعاصرة وقاعة التدريب ،وفصول دراسية ،ومت استكمال العمل
على توسعة القاعات الدراسية وتفعيل اقسام جديدة اخرى .
وما زالت للكلية خطة توسعية يف افتتاح أقسام جديدة يحتاجها
سوق العمل ،واستكمال الكوادر األكادميية ،واإلدارية وبناء املنشآت
التعليمية بعد أن مت بفضل اهلل تعالى تخصيص قطعة أرض ستقام عليها
الكلية ـ إن شاء اهلل تعالي ـ علي مساحة تقدر مبليوني متر مربع يبدأ
العمل فيها .
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رؤية الكلية:

أن تكون كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير بيئة
أكادميية عالية اجلودة لتهيئة مستقبل منافس خلريجيها يحقق أهداف
التنمية املستدامة .

رسالة الكلية:

تقدمي خدمات تعليمية وبحثية متطورة من خالل منظومة أكادميية
قادرة على املنافسة ،يف إطار من املسؤولية املهنية والشراكة املجتمعية
الفاعلة.

أهداف الكلية:

 توفير كوادر بشرية مؤهلة مبا يتناسب مع احتياجات سوق العمل يف املجاالتاملختلفة.
 حتقيق تقدم متميز يف املجال البحثي وتشجيع ثقافة البحث العلمي. بناء جسور التواصل بني الكلية ،واملجتمع اخلارجي. توفير نخبة من أعضاء هيئة التدريس املتميزين. -إيجاد بيئة تعليمية داعمة.

أقسام الكلية:

يوجد بالكلية األقسام العلمية التالية:
 -1قسم الدراسات اإلسالمية.
 -2قسم اللغة اإلجنليزية.
 -3قسم الكيمياء.
 -4قسم الرياضيات.
 -5قسم احلاسب اآللي.
 -6قسم إدارة األعمال.
وجميع األقسام السابق ذكرها شعبها مفتوحة لدى أقسام الطالبات
أما أقسام الطالب فيوجد بها أربع شعب لتلك األقسام وهي كالتالي:
 -1قسم الدراسات االسالمية.
 -2قسم الرياضيات.
 -3قسم اللغة اإلجنليزية.
 -4قسم إدارة األعمال.
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نبذة عن القسم
أنشئ قسم إدارة األعمال يف العام الدراسي 1433-1432هـ  ،ويقدم
برنامج ًا يؤهل لدرجة البكالوريوس يف إدارة األعمال يف مسارين :اإلدارة
املالية وإدارة املوارد البشرية .وجاء فتح القسم تلبية الحتياجات سوق
العمل من املوارد البشرية املتخصصة يف مجاالت إدارة األعمال ملواكبة
التطور التقني العاملي ،ومجابهة التغيرات االجتماعية واالقتصادية العاملية
واحمللية.

رؤية ورسالة وأهداف قسم إدارة األعمال
الرؤية:

يتطلع قسم إدارة األعمال إلى حتقيق الريادة بني األقسام املماثلة يف
التعليم ،والبحث العلمي ،وخدمة املجتمع.

الرسالة:

إعداد كوادر بشرية وإدارية مؤهلة للمنافسة يف سوق العمل مبا يتوافر
لديهم من معارف مهنية وأكادميية متكنهم من ادارة منظمات األعمال،
والريادة يف إجراء البحوث والدراسات العلمية مما يخدم املجتمع احمللي.

األهداف:

 اعداد الكوادر املؤهلة واملتخصصة يف تخصصات إدارة األعمالاملختلفة؛ ملواكبة احتياجات سوق العمل يف إدارة منظمات األعمال.
 دعم البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس والطالب؛ للمساهمة يفتطوير املعرفة اإلنسانية.
 مواكبة التطورات العلمية يف مجال التخصص ،وذلك مبراجعةوتطوير اخلطة الدراسية.
 تأهيل اخلريجني لتلبية احتياجات املجتمع يف القطاعني العام واخلاصيف مجال إدارة األعمال.
 ربط القسم باملجتمع احمللي من خالل إتاحة الفرصة ألعضاء هيئةالتدريس للتفاعل مع مكونات املجتمع احمللي .
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الهيكل التنظيمي للقسم

رئيس القسم

مشرفة القسم

منسقة القسم للطالبات
سكرتري القسم
أعضاء الهيئة التدريسية

منسقو الوحدات
منسق الجودة
منسق التقويم واالختبارات
منسق اإلرشاد األكادميي
منسق الخدمات االلكرتوين
منسق األنشطة الطالبية
منسق البيانات اإلحصائية
منسق وحدة التميز
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أعضاء هيئة التدريس بالقسم
البريد االلكتروني

أعضاء هيئة التدريس

اجلنسية

الدرجة العلمية

التخصص

د.طارق بن سليمان البهالل     

سعودي

دراسات اسالمية

talbhlal@mu.edu.sa

د.عصام عبد الرحمن عثمان

مصري

االقتصاد

eosman@mu.edu.sa

د .رافع محمود الرويضان

أردني

د .جمال رضا حالوه            

أردني

د.يوسف حسن بلوله

سوداني

د.جعفر عثمان الشريف

سوداني

د.آدم بكر

سوداني

د .منير إسماعيل أبو شاور

أردني

أستاذ
مساعد
أستاذ
مشارك
أستاذ
مساعد
أستاذ
مساعد
أستاذ
مساعد
أستاذ
مساعد
أستاذ
مساعد
أستاذ
مساعد

إدارة مالية

munirshawer@yahoo.com

أ .ياسر الدويش

سعودي

محاضر

االدارة

Aldwish.mwi@ghweil.com

أ.طارق أحمد العمر

سعودي

معيد

احملاسبة

أ .طارق يوسف الدخيل اهلل

سعودي

معيد

االدارة

t.aldakheelallah@mu.edu.sa

أ.خالد بن سليمان ناصر الطيار

سعودي

معيد

االدارة

k.altayyar@mu.edu.sa

د .عرفه حبريل موسي

سودانية

د.سمية عبد اجلبار أحمد

سودانية

استاذ
مشارك
استاذ
مساعد

االدارة

Arafag421@yahoo.com

االقتصاد

s.abdelgbar@ mu.edu.sa

أ.أمل حسن عوف

مصرية

محاضر

االقتصاد

a.ouf@mu.edu.sa

أ.فاطمة عبد اهلل الفقراء

أردنية

محاضر

إدارة االعمال

أ.ملى حماد احلماد

سعودية

معيدة

االقتصاد

أ .مرمي مناور املطيري

سعودية

معيدة

إدارة االعمال

mm.almotery@mu.edu.sa

أ.بدور حمود التويجري

سعودية

معيدة

إدارة األعمال

b.altuwaigri@mu.edu.sa
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االدارة

r.alrwaidan@mu.edu.sa

اإلدارة

g.halawa@mu.edu.sa

االقتصاد

Y.ahmed@mu.edu.sa

احملاسبة

j.abdelaziz@mu.edu.sa

نظم املعلومات اإلدارية

aadam219@gmail.com

t.alomar@mu.edu.sa

f.alfuqara@mu.edu.sa
l.alhammad@mu.edu.sa

أعضاء هيئة التدريس

البريد االلكتروني

اجلنسية

الدرجة العلمية

التخصص

د .محمد بن اجللي سليمان

سوداني

استاذ مشارك

إقتصاد

m.suliman@mu.edu.sa

د .أحمد بن حسن املبارك

سوداني

استاذ مساعد

محاسبة

a.almubarak@mu.edu.sa

د .عوض اهلل بن جعفر احلسني

سوداني

استاذ مساعد

محاسبة

a.abobaker@mu.edu.sa

د .آدم ابكر بن اسماعيل محمد

سوداني

استاذ مساعد

إدارة أعمال

a.hsmail@mu.edu.sa

د .مبارك بن محمد منصور

سوداني

استاذ مساعد

إدارة أعمال

m.munssour@mu.edu.sa

د .محمد بن عبد اهلل أحمد

سوداني

استاذ مساعد

إقتصاد

m.mohamed@mu.edu.sa

د .محمد بن عبد الرحمن حمد

سوداني

استاذ مساعد

إحصاء

m.hmed@mu.edu.sa

د .محمد بن سليمان ابو صالح

سوداني

استاذ مساعد

إدارة أعمال

m.abusalih@mu.edu.sa

د .محمد بن أحمد اخلليفة

سوداني

أستاذ مساعد

إدارة أعمال

m.elkhalifa@mu.edu.sa

د .مرمي بنت آدم عمر بيلي

سودانية

استاذ مساعد

محاسبة

m.billy@mu.edu.sa

د .فاطمة بنت عامر حامد

سوداني

استاذ مساعد

محاسبة

f.hamid@mu.edu.sa

د .ناهد بنت عثمان بابكر

سودانية

استاذ مساعد

إدارة أعمال

د .منير بن اسماعيل شاور

أردني

استاذ مساعد

إدارة أعمال

أ  .خالد بن عبد الرحمن األطرم

سعودي

محاضر

مالية ومصرفية

Na.ali@mu.edu.sa

k.alatram@mu.edu.sa
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أسماء المبتعثين داخلي وخارجي:

االسم

تاريخ االبتعاث

أ.ملى احلماد

1433/10/14هـ

أ.خالد الطيار

1433/11/8هـ

k.altayyar@mu.edu.sa

أ.طارق العمر

1434/6/21هـ

t.alomar@mu.edu.sa

أ.ياسر الدويش
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البريد االلكتروني
l.alhammad@mu.edu.sa

Aldwish.mwi@ghweil.com

الدرجة

اجلهة

جامعة امللك
ماجستير سعود
لغه

جامعة
وينسترن
بأمريكا

جامعة كلنشر
انستبون
لغه
بأمريكا
جامعة ويست
دكتوراه بريطانيا

مهام منسقي الوحدات
 -1مهام منسق التقويم واالختبارات:

•إعداد اجلداول الدراسية وإدخالها على موقع العمادة
•استطالع آراء الطالب بالقسم حول جداول االختبارات النهائية.
•جمع كشوف حضور الطالب االختبارات النهائية ،وحصر
أعداد الطالب املسجلني وأعداد الطالب احملرومني بكل شعبة
بالقسم.
•التنسيق مع وحدة الشؤون األكادميية إلعداد جداول االختبارات
النهائية ،وجدول القاعات ،وجدول املراقبة.
•املتابعة اليومية لسير االختبارات النهائية ،وإعداد تقرير عنها
لرئيس القسم.
•إعداد التقارير الكمية والكيفية عن االختبارات وحتليل
النتائج.
•العمل على حتقيق جودة االختبارات.

 -٢مهام منسق اإلرشاد األكاديمى:

يقوم القسم بتوزيع الطالب املقيدين على مرشدين أكادميني من أعضاء
هية التدريس ومن يف حكمهم بالتنسيق مع وحدة اإلرشاد األكادميي
وكالة الكلية للشؤون التعليمية ،ويستمر املرشد األكادميي مع الطالب
حتى تخرجه .وتتلخص مهام منسق االرشاد األكادميي يف:
•توضيح مفهوم اإلرشاد األكادميى ودور املرشد األكادميى يف
توجيه الطالب وتقدمي املشورة.
•إعالن اجلداول الزمنية لإلرشاد األكادميى بالقسم.
•استقبال شكاوى ومقترحات الطالب والرد عليها.
•توعية الطالب باخلدمات الطالبية املقدمة.
•إعداد االستبيانات املتعلقة باإلرشاد األكادميى وتوزيعها وجمع
البيانات وحتليلها وتقدمي التوصيات.
•إعداد التقارير الالزمة عن اإلرشاد األكادميى بالقسم بالتنسيق
مع وحدة اإلرشاد األكادميى بالكلية.
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•إعداد تقرير فصلى عن اإلرشاد األكادميى بالقسم ومقترحات
التحسني لرئيس القسم.

 -٣مهام منسق الجودة:

•املتابعة والتنسيق مع مركز اجلودة بالكلية فيما يتعلق بأنشطة
اجلودة بالقسم.
•إعداد مقترح بلجان اجلودة بالقسم وحتديد املهام املوكلة
لكل جلنة.
•عرض موضوعات وشؤون اجلودة على مجلس القسم للمناقشة.
•إعداد توصيف برنامج إدارة األعمال والتقرير السنوى للبرنامج.
•االشراف على توصيف املقررات بالقسم وإعداد تقارير
املقررات عقب إعالن النتائج.
•إعداد وتوزيع وجمع استبيانات الطالب عن تقومي البرنامج ،
تقومي املقرر ،خبرة الطالب ،وأى استبيانات أخرى تتطلبها
أنشطة ضمان اجلودة بالقسم وتبويبها وحتليل البيانات وتفسير
النتائج وتقدمي التوصيات.
•حضور الندوات واللقاءات املتعلقة باجلودة.
•تقرير التقومي الذاتي لبرنامج إدارة األعمال.
•وضع خطة لتحسني اجلودة بالقسم.

 -٤مهام منسق الخدمات االلكترونية وصفحة القسم على الموقع :

•إعداد املوقع الكتروني للقسم.
•حتديث بيانات القسم.
•متابعة حتديث مواقع أعضاء هيئة التدريس.
•العمل على تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس وتعظيم
االستفادة الطالبية منها.

 -٥مهام منسق البيانات اإلحصائية:

•جمع البيانات واملعلومات عن أنشطة القسم.
•حصر أعداد أعضاء هيئة التدريس والطالب.
•حصر لالمكانيات املادية للقسم من أجهزة واثاث.
•البيانات االحصائية عن البرنامج واملقررات وأعداد املسجلني.
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•بيانات استطالعات آراء الطلبة.
•تبويب البيانات واملعلومات وتفريغها وإعداد مؤشرات عنها.
•رفع تقرير لرئيس القسم.

 -٦مهام منسق األنشطة الطالبية:

•تنظيم حفالت يف القسم للطالب وتكرمي املتميزين.
•تنظيم لقاء مع الطالب املستجدين كل فصل دراسى.
•إعداد دليل عن األنشطة الطالبية بالقسم.
•التنسيق لتنفيذ األنشطة الطالبية املختلفة مع إدارة الكلية .

 - ٧مهام سكرتير القسم:

•طباعة املعامالت وتصدير من القسم إلى اجلهات املختلفة سواء
داخل الكلية أو خارجها واإلحتفاظ بصورة الكترونية بالرقم
والتاريخ بعد اعتماد النسخة الورقية من جميع املعامالت
اخلاصة بالقسم.
•استالم البريد الوارد وحفظه يف ملف كل على حسب جهته.
•الرد على جميع االتصاالت الداخلية واخلارجية.
•إعداد ملف ملنسوبى القسم ووضع كل ما يتعلق بكل عضو
يف ملفه اخلاص.
•الرد على استفسارات منسوبى القسم والطالب.
•إعداد اإلعالنات اخلاصة بالقسم.
•إعداد احتياجات القسم اإلستهالكية وطلب الصرف.
•متابعة مرافق القسم واالتصال بالصيانة يف حالة أى عطل.
•إلى جانب أى أعمال أخرى تسند له من قبل رئيس القسم.
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الفرص الوظيفية المتاحة لخريجي إدارة األعمال
يتيح برنامج إدارة األعمال فرص عمل يف مجاالت عديدة باململكة
العربية السعودية منها:
 -1املنظمات احلكومية (الوزارات  ،وكافة الوحدات احلكومية)،
 -2منظمات القطاع اخلاص (كافة وحدات القطاع اخلاص مثل :البنوك
التجارية،شركات الدعاية ،شركات التسويق ،العالقات
العامة ،املكاتب االستشارية ،الشركات التجارية،الصناعية -
املنظمات اخلدمية  -مراكز التدريب ).
 -3منظمات القطاع املدني من جمعيات خيرية وتطوعية.
 -4وإدارة املشروعات اخلاصة والفردية.

مواصفات خريج برامج قسم إدارة األعمال:
بعد انتهاء الطالب من دراسته بالقسم يكون قد أصبح قادر ًا على:
•تطبيق مفاهيم ومبادئ العلوم اإلدارية املختلفة يف العمل.
•تنفيذ العمليات اإلدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة.
•حتليل البيانات والقوائم املالية للمنظمات وتقيم األداء
للمنظمات.
•تقييم املشاريع ،وفهم طبيعتها واملخاطر املرتبطة باملشروع.
•االملام بأسس إعداد اخلطط واتخاذ القرارات املثلى يف منظمات
األعمال.
•معرفة املصطلحات اإلجنليزية املتعلقة بإدارة األعمال.
•التواصل واالتصال مع اآلخرين والتنسيق بينهم.
•استخدام احلاسوب وبرامج قواعد البيانات وإدارة املشاريع.
•االلتحاق ببرامج الدراسات العليا والعمل يف املجال البحثي.
•استخدام املنهاج العلمي يف حل املشكالت واتخاذ القرار.
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نظام الدراسة بالقسم
شروط القبول بالقسم:
الشروط الخاصة بالجامعة:
•احلصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل اململكة
او خارجها ،و أن ال يكون قد مضى احلصول عليها أوما يعادلها
مدة تزيد عن خمس سنوات دراسية،
•أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية مبا فيهم اختبار
القدرات العامة واالختبار التحصيلي،
•احلصول على املوافقة من املرجع بالدراسة ملن يعمل باي جهة
حكومية أو خاصة،
•أن يكون الئقا طبيا،
•أن ال يكون قد فصل من جامعة املجمعة أو أي جامعة أخري
فصال أكادميي ًا أو تأديبي ًا و اذا اتضح بعد القبول أنه سبق أن فصل
ألسباب تأديبية أو أكادميية فيعد القبول الغيا.
•وبالنسبة للشروط اخلاصة بالقسم :يفضل أن يكون تخصص
علمي ،حاصل على معدل ال يقل عن  %70يف الثانوية العامة ،وأن
ال يزيد العدد املقبول كل فصل دراسي عن  50طالبا».

المستويات والعبء الدراسي:

•تسير الدراسة يف املرحلة اجلامعة بنظام املستويات ،وتتكون
من ثمانية مستويات.
•يتدرج الطالب يف الدراسة حسب املقررات التي اجتازها بنجاح
ضمن اخلطة الدراسية املعتمدة ،ويواصل حتصيله العلمي
حسب اخلطة املعتمدة ويكون مرشحا للتخرج إذا استوفى
متطلبات التخرج :أن يجتاز بنجاح ( )128ساعة معتمدة
للحصول على درجة البكالوريوس يف إدارة األعمال مساري
(اإلدارة املالية) ،أو (إدارة املوارد البشرية) موزعة كما يف
اخلطة املوجودة بالدليل .
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•امتام جميع املقررات املطلوبة مبعدل تراكمي ال يقل عن
(.)2.00
•احلد األدنى من العبء الدراسي لغير املستجدين ( )12ساعة
دراسية معتمدة واحلد األقصى  20ساعة معتمدة يف الفصل
الدراسي ،و 10ساعات معتمده يف الفصل الصيفي.
•ال يحق للطالب احلاصل على تقدير مقبول أن يزيد العبء
الدراسي لديه عن  16ساعة.
•ال يحق للطالب املنذر أكادميي ًا أن يزيد العبء الدراسى لديه
عن  14ساعة.
•يسمح للطالب اخلريج بتجاوز احلد األعلى مبا ال يزيد عن ثالث
ساعات معتمدة .
•يعطي الطالب إنذار ًا أكادميي ًا إذا قل معدله التراكمي عن
 2.00من .5.00

الحضور والغياب عن الدراسة:

•على الطالب املنتظم حضور احملاضرات والتمارين أو الدروس
العملية ،ويحرم من دخول االختبار النهائي فيها إذا قلت
نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس اجلامعة ،على
أال تقل عن ( )%75من احملاضرات والدروس العملية احملددة
عد الطالب الذي حرم
وي ّ
لكل مقرر خالل الفصل الدراسيُ ،
من دخول االختبار بسبب الغياب راسب ًا يف املقرر ،ويرصد له
تقدير محروم (ح) أو (.)DN
•يحرم الطالب من دخول االختبار النهائي للمقرر إذا زادت
نسبة غيابه عن ( ) %25خمس وعشرين يف املائة بدون عذر من
مجموع احملاضرات والدروس العملية احملددة للمقرر.
يعد الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسبا
• ّ
يف املقرر وتثبت له درجة األعمال الفصلية ويرصد له تقدير
محروم (ح) أو (.)DN
•الطالب الذي يتغيب عن االختبار النهائي تكون درجته صفر ًا
يف ذلك االختبار  ،ويحسب تقديره يف ذلك املقرر على أساس
درجات األعمال الفصلية التي حصل عليها.
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االختبار البديل:

•إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي يف أي مقرر
دراسي لعذر قهري  ،جاز ملجلس الكلية يف حالة الضرورة
القصوى قبول عذره  ،والسماح بإعطائه اختبارا بديال خالل مدة
ال تتجاوز األسبوع الثاني من بداية الدراسة يف الفصل التالي،
ويعطى التقدير الذي حصل عليه بعد أدائه االختبار البديل .

الطالب الزائر:

•الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض املقررات يف جامعة
أخرى دون حتويله وتعادل له املواد التي درسها وفق الضوابط
التالية:
•موافقة الكلية التي يدرس فيها على الدراسة خارج اجلامعة،
أال تتجاوز الوحدات الدراسية التي ميكن احتسابها للطالب
عن  %20من مجموع وحدات اخلطة الدراسية ،أن يكون املقرر
الذي يدرسه خارج اجلامعة معادال أو مكافئا يف مفرداته ألحد
املقررات التي تتضمنها متطلبات التخرج ،ال حتتسب معدالت
املقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر من اجلامعة األخرى
ضمن معدله التراكمي وتثبت يف سجله األكادميي ،تزويد
عمادة القبول والتسجيل بنتائجه الرسمية التي حصل عليها
من اجلامعة األخرى خالل أسبوعني من بدء الدراسة أو يف أول
فصل دراسي يلي مدة دراسته زائرا.

الفصل الصيفي:

•الفصل الصيفي هو مدة زمنية ال تزيد عن ثمانية أسابيع ،
وال تدخل من ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية ،
وتضاعف خاللها املدة املخصصة لكل مقرر.
•ال يزيد عدد املقررات املسجلة للطالب عن  12ساعة  ،ويتم
تدريس املقررات يف الفصل الصيفي بساعات مضاعفة؛ وذلك
لقصر مدة الدراسة يف الفصل الصيفي.
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التأجيل واالنقطاع عن الدراسة :

•يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل بداية الفصل
الدراسي وحتى نهاية األسبوع األول من بدء الدراسة لعذر يقبله
عميد الكلية على أال تتجاوز مدة التأجيل فصلني دراسيني
متتاليني أو ثالثة فصول دراسية غير متتالية كحد أقصى
طيلة بقائها يف اجلامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك ؛وال حتتسب مدة
التأجيل ضمن املدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.
•ال يعد الطالب مؤجل لدراسته إال بعد موافقة عميد الكلية.
•يتم التسجيل للطالب املؤجلة تلقائي ًا يف الفصل التالي لفترة
التأجيل.
•إذا انقطع الطالب عن الدراسة من بدايتها وحتى نهاية األسبوع
السابع يطوى قيدها من اجلامعة.

الفصل من الجامعة:

يفصل الطالب من اجلامعة يف احلاالت اآلتية:
•إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية على األكثر النخفاض
معدلها التراكمي عن (2من  5أو1من )4ويجوز ملجلس الكلية
إعطاءه فرصة لرفع معدله.
•إذا لم ينهي الطالب متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف
املدة املقررة لتخرجه عالوة على مدة البرنامج.

إعادة القيد:

على الطالب املطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل
االنقطاع عن الدراسة وفق الضوابط اآلتية:
•أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي
القيد.
•أن يوافق مجلس الكلية املعنية ،واجلهات ذات العالقة على
إعادة قيد الطالب.
•إذا مضى على طي قيد الطالب خمسة فصول دراسية أو
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أكثر فبإمكانه التقدم للكلية طالب مستجد دون الرجوع
إلى سجله الدراسي السابق على أن ينطبق عليه كافة شروط
القبول املعلنة يف حينه.
•ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة.
•ال يجوز إعادة قيد الطالب التي فصلت من الكلية ألسباب
تعليمية أو تأديبية؛ او الفصل من كلية أخرى ألسباب تعليمية
أو تأديبية؛ وإذا اتضح بعد إعادة قيدها انه سبق فصلها ملثل
هذه األسباب يعتبر قيدها ملغي ًا من تاريخ إعادة القيد.

التخرج:

•يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب اخلطة
الدراسية  ،على أال يقل معدله التراكمي عن ( )2.00من
(.)5.00
•يف حال جناح الطالب يف املقررات ورسوبه يف املعدل  ،فإن
ملجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم املختص حتديد
مقررات مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي.

حساب المعدل والتقديرات:

•املعدل الفصلي هو املتوسط املرجح للنقاط التي يحصل عليها
الطالب خالل دراسته اجلامعية ،حيث يتم ترجيح النقاط بعدد
الساعات املعتمدة.
•وميكن حسابه من قسمة مجموع النقاط التى حصل عليها
الطالب على مجموع الوحدات املقررة جلميع املقررات( .مجموع
النقاط = عدد الوحدات × وزن التقدير).
•حتسب التقديرات التى يحصل عليها الطالب يف كل مقرر
على أساس التقدير من  5كما يلى:
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الدرجة املئوية
 95إلى100
 90إلى أقل من 95
 85إلى أقل من 90
 80إلى أقل من 85
 75إلى أقل من 80
 70إلى أقل من 75
 65إلى أقل من 70
 60إلى أقل من 65
أقل من 60

رمز التقدير وزن التقدير من ()5
التقدير
5.00
أ+
ممتاز مرتفع
4.75
أ
ممتاز
4.50
ب+
جيد جدا مرتفع
4.00
جيد جد ًا
ب
3.50
ج+
جيد مرتفع
3.00
ج
جيد
2.50
د+
مقبول مرتفع
2.00
د
مقبول
-هـ
راسب

•ويكون التقدير العام عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي
املوزون من ( )5.00كاآلتي:
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التقدير

املعدل التراكمي

ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول

من ( )4.50إلى ()5.00
من ( )3.75إلى ()4.50
من ( )2.75إلى ()3.75
من ( )2.00إلى ()2.75

الخطة الدراسية
لبرامج قسم إدارة األعمال
تشمل اخلطة الدراسية للبرنامج على (  )١٢٨ساعة معتمدة مت تقسيمها إلى
( )١٢ساعة متطلبات جامعة إجبارية ،و ( )١١٦ساعة متطلبات البرنامج
اإلجبارية ،موزعة على ثمانية مستويات دراسية كما هي موضحة تالياً.

أ  -متطلبات الجامعة :

عدد
الساعات
املعتمدة

رقم
املقرر

رمز املقرر

اسم املقرر

101

SALM

املدخل الي الثقافة االسالمية

2

102

SALM

االسالم وبناء املجتمع

2

103

SALM

النظام االقتصادي يف االسالم

2

104

SALM

اسس النظام السياسي يف االسالم

2

101

ARAB

املهارات اللغوية

2

102

ARAB

التحرير العربي

2

101

SOCI

قضايا مجتمعية معاصرة

2

101

ENG

اللغة االجنليزية ()I

2

101

FCH

األسرة والطفولة

2

101

HAF

أساسيات الصحة واللياقة

2

101

LHR

األنظمة وحقوق اإلنسان

2

101

VOW

العمل التطوعي

2

عدد
الوحدات
املطلوبة
6
وحدات
دراسية
2
وحدة
دراسية
4
وحدات
دراسية
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ب  -متطلبات القسم اإلجبارية:
رقم
المقرر

رمز
المقرر

اسم المقرر

101
101
101
101
102
101
102
102
101
111
151
201
214
231
265
121
203
215
211
217
241
271
211
216
221
251
263
330

دار
قصد
كمي
نظم
كمي
حسب
قصد
حسب
نجم
دار
كمي
قصد
دار
حسب
قصد
كمي
دار
دار
كمي
دار
دار
دار
قصد
دار
دار
دار
دار
دار

مبادئ إدارة االعمال
مبادئ االقتصاد الجزئي
مبادئ االساليب الكمية -1-
مبادئ القانون
مبادئ االساليب الكمية -2-
مبادئ المحاسبة -1-
مبادئ االقتصاد الكلي
مبادئ المحاسبة -2-
اللغة االنجليزية  -التربية والزراعة وادارية
قراءات مختارة في إدارة االعمال باللغة االنجليزية
استخدام الحاسب في العلوم االدارية 1
تحليل اقتصادي جزئي
السلوك التنظيمي
محاسبة التكاليف ()1
اقتصاديات الموارد
طرق كمية ()2
ريادة االعمال
البيئة القانونية لألعمال
الرياضة المالية
اخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية
ادارة التسويق
ادارة العمليات
اقتصاديات نقود وبنوك
ادارة الموارد البشرية
االدارة المالية
ادارة االعمال الدولية
نظم المعلومات االدارية
المهارات االدارية
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عدد
الساعات
المعتمدة
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

رقم املقرر

رمز
املقرر

اسم املقرر

أوال  :مسار اإلدارة املالية :
قرارات االستثمار
دار
323
قرارات التمويل
دار
324
اإلدارة املالية الدولية
دار
355
نظم مساندة القرارات
دار
264
منهج البحث يف إدارة األعمال
دار
394
اإلدارة اإلستراتيجية ()1
دار
497
إدارة محفظة األوراق املالية
دار
423
األسواق املالية
دار
424
إدارة البنوك
دار
426
اتصال جتاري ()E
دار
284
اإلدارة اإلستراتيجية ()2
دار
499
ثانيا  :مسار إدارة املوارد البشرية
نظم مساندة القرارات
دار
264
منهج البحث يف إدارة األعمال
دار
394
إدارة األداء والتعويضات
دار
460
إدارة اخلدمة املدنية السعودية
دار
416
إدارة املوارد البشرية الدولية
دار
301
اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية
دار
417
تخطيط وتوظيف املوارد البشرية
دار
٤٤١
التطوير التنظيمي وإعادة التنظيم
دار
425
القيادة وإدارة االبتكار
دار
437
إدارة املوارد البشرية باالجنليزية
دار
436
حلقة دراسية يف اإلدارة
دار
415

عدد
الساعات
املعتمدة
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
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البرنامج الزمني لمقررات الخطة الدراسية
المستوى األول
نظري

عملي

تدريب
(متارين)

اسم املقرر

معتمد

رقم
املقرر

رمز
املقرر

توزيع الوحدات الدراسية

رقم و رمز
املتطلب
السابق
(املرافق)

إسم املتطلب
السابق
(املرافق)

3
3
3

-

-

3
3
3

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

-

1

3

ال يوجد

ال يوجد

0

1

2
2
16

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

 101دار مبادئ إدارة االعمال
 101قصد مبادئ االقتصاد اجلزئي
 101نظم مبادئ القانون
مبادئ االساليب الكمية 3
 101كمي -1-
2
متطلب جامعة
2
متطلب جامعة
16
املجموع

المستوى الثاني

توزيع الوحدات الدراسية

رقم
املقرر

رمز
املقرر

101

حسب مبادئ احملاسبة -1-

نظري

عملي

تدريب
(متارين)

معتمد

اسم املقرر

3

-

2

3

102

قصد

مبادئ االقتصاد الكلي

3

-

-

3

101

جنم

اللغة االجنليزية

3

-

-

3

كمي مبادئ االساليب الكمية -2-

3

-

1

3

متطلب جامعة

2
14

-

3

2
14

102

املجموع
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رقم و رمز
املتطلب
السابق
(املرافق)

إسم املتطلب
السابق
(املرافق)

ال يوجد ال يوجد
مبادئ
101
االقتصاد
قصد اجلزئي
ال يوجد ال يوجد
مبادئ
 101كمي االساليب
الكمية -1-
ال يوجد ال يوجد

المستوى الثالث

املجموع

نظري

قراءات مختارة يف
 111دار إدارة االعمال باللغة
االجنليزية
 201قصد حتليل اقتصادي
جزئي
 151كمي استخدام احلاسب يف
العلوم االدارية 1
متطلب جامعة

عملي

 102حسب مبادئ احملاسبة -2-

تدريب
(متارين)

اسم املقرر

معتمد

رقم
املقرر

رمز
املقرر

توزيع الوحدات الدراسية

رقم و رمز
املتطلب
السابق
(املرافق)

إسم املتطلب السابق
(املرافق)

3

-

2

3

3

-

-

3

3

-

-

3

101
قصد

3

-

1

3

ال يوجد

ال يوجد

2

-

-

2

ال يوجد

ال يوجد

3

14

14

101
حسب

مبادئ احملاسبة 1

 101جنم اللغة االجنليزية
مبادئ االقتصاد
اجلزئي

المستوى الرابع
نظري

عملي

تدريب
(متارين)

معتمد

رقم
املقرر

رمز
املقرر

اسم املقرر

3

-

1

3

101و  102مبادئ االساليب
الكمية  1و2
كمي

3

-

-

3

3

-

2

3

اقتصاديات املوارد

3

-

-

3

متطلب جامعة
متطلب جامعة

2
2

-

3

2
2
16

 101دار مبادئ إدارة
االعمال
 101و  102مبادئ احملاسبة
1و2
حسب
 101قصد مبادئ االقتصاد
اجلزئي
ال يوجد ال يوجد
ال يوجد ال يوجد

 121كمي طرق كمية ()2
214

دار

السلوك التنظيمي

 231حسب محاسبة
()1
265

قصد

املجموع

توزيع الوحدات الدراسية

رقم و رمز
املتطلب
السابق
(املرافق)

إسم املتطلب
السابق
(املرافق)

التكاليف

16
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المستوى الخامس
نظري

عملي

تدريب
(متارين)

معتمد

توزيع الوحدات الدراسية

رقم و رمز
املتطلب
السابق

إسم املتطلب السابق
(املرافق)

3

-

-

3

-

-

3

 101دار
 101دار

مبادئ االقتصاد

-

3
3

 101دار
 101دار
102
كمي

رقم
املقرر

رمز
املقرر

241

دار

إدارة التسويق

271

دار

إدارة العمليات

3

203

دار

217

دار

ريادة األعمال
أخالقيات العمل
واملسؤولية االجتماعية

3

-

3

-

-

 211كمي الرياضة املالية

3

-

1

3

البيئة القانونية
لألعمال

3

-

-

3

18

-

1

18

210

دار

املجموع

اسم املقرر

مبادئ إدارة األعمال
مبادئ إدارة األعمال
مبادئ إدارة
األعمال
مبادئ األساليب
الكمية 2

 101نظم مبادئ القانون

المستوى السادس

-

3

 101دار

مبادئ إدارة األعمال

3

 151كمي استخدام احلاسب يف
العلوم االدارية 1

3

مبادئ إدارة األعمال

نظري

-

3

 101دار

مبادئ إدارة األعمال

رقم
املقرر

رمز
املقرر

اسم املقرر

عملي

تدريب
(متارين)

معتمد

توزيع الوحدات الدراسية

رقم و رمز
املتطلب
السابق

221

دار

اإلدارة املالية

3

-

 251دار إدارة األعمال
الدولية
 263دار نظم املعلومات
اإلدارية
 216دار إدارة املوارد
البشرية
 211قصد اقتصاديات
نقود وبنوك
 330دار املهارات
اإلدارية
املجموع

3

-

3

-

1

-

-

3

-

-

3

3

-

-

3

18

-

1

18

28

3

 101دار

إسم املتطلب السابق
(املرافق)

 102قصد مبادئ االقتصاد الكلي
 101دار

مبادئ إدارة األعمال

المستوى السابع (مسار اإلدارة المالية)
نظري

عملي

تدريب
(متارين)

اسم املقرر

معتمد

رقم
املقرر

رمز
املقرر

توزيع الوحدات الدراسية

رقم و رمز
املتطلب
السابق
(املرافق)

323

دار

قرارات االستثمار

3

-

-

3

 221دار

324
355

دار
دار

قرارات التمويل
االدارة املالية الدولية

3
3

-

-

3
3

 221دار
 221دار

264

دار

نظم مساندة القرارات

3

-

-

3

 263دار

394

دار

منهج البحث يف إدارة
االعمال

3

-

-

3

 101دار

497

دار

اإلدارة االستراتيجية 1

3

-

-

3

 101دار

18

-

-

18

املجموع

إسم املتطلب
السابق
(املرافق)

اإلدارة املالية
اإلدارة املالية
اإلدارة املالية
نظم املعلومات
اإلدارية
مبادئ إدارة
األعمال
مبادئ إدارة
األعمال

المستوى الثامن (مسار إدارة اإلدارة المالية )
نظري

عملي

424

دار

تدريب
(متارين)

423

دار

اسم املقرر

معتمد

رقم
املقرر

رمز
املقرر

توزيع الوحدات الدراسية

رقم و رمز
املتطلب
السابق
(املرافق)

إسم املتطلب
السابق
(املرافق)

إدارة محفظة االوراق
املالية
االسواق املالية

3

-

-

3

 221دار

اإلدارة املالية

3

-

-

3

 221دار

اإلدارة املالية

426

دار

إدارة البنوك

3

-

-

3

 221دار

اإلدارة املالية

284

دار

اتصال جتارى E

2

-

-

2

 241دار

إدارة التسويق

499

دار

اإلدارة االستراتيجية 2

3

-

-

3

 497دار

اإلدارة
االستراتيجية 1

14

-

-

14

املجموع
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المستوى السابع (مسار إدارة الموارد البشرية)

٤٦٠

دار

٤١٧

دار

3

٤١٦

دار

إدارة اخلدمة املدنية السعودية

3

-

٣٠١

دار

إدارة املوارد البشرية الدولية

3

-

-

18

-

-

املجموع

عملي

٣٩٤

دار

تدريب
(متارين)

٢٦٤

دار

نظم مساندة القرارات
منهج البحث يف إدارة
االعمال
إدارة األداء والتعويضات
اإلدارة االستراتيجية للموارد
البشرية

3

معتمد

اسم املقرر

نظري

رمز
رقم
املقرر املقرر

توزيع الوحدات الدراسية

رقم و رمز
املتطلب
السابق
(املرافق)

-

-

3

3

-

-

3

 101دار

3

-

-

3

 612دار

-

-

3

 612دار

-

3

 216دار

3

 216دار

18

 362دار

إسم املتطلب السابق
(املرافق)
نظم املعلومات اإلدارية
مبادئ إدارة األعمال
إدارة املوارد البشرية
إدارة املوارد البشرية
إدارة املوارد البشرية
إدارة املوارد البشرية

المستوى الثامن (مسار إدارة الموارد البشرية)

٤٣٧

دار

القيادة وإدارة االبتكار

نظري

٤٢٥

دار

عملي

٤٤١

دار

تخطيط وتوظيف املوارد
البشرية
التطوير التنظيمي وإعادة
التنظيم

تدريب
(متارين)

رقم
املقرر

رمز
املقرر

اسم املقرر

معتمد

توزيع الوحدات الدراسية

رقم و رمز
املتطلب
السابق
(املرافق)

إسم املتطلب السابق
(املرافق)

3

-

-

3

 612دار

إدارة املوارد البشرية

3

-

-

3

 101دار

مبادئ إدارة األعمال

3

-

-

3

 033دار

املهارات اإلدارية

٤٣٦

دار

إدارة املوارد البشرية باالجنليزية

2

-

-

2

 612دار

إدارة املوارد البشرية

٤١٥

دار

حلقة دراسية يف اإلدارة

3

-

-

3

 101دار

مبادئ إدارة األعمال

14

-

-

14

املجموع
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المحتوى العلمي
لمقررات الخطة الدراسية
( )1المقررات المشتركة بين تخصص اإلدارة المالية
وتخصص إدارة الموارد البشرية:
 101دار :مبادئ إدارة األعمال
يتناول املقرر مفهوم اإلدارة ومجاالتها ،التطور التاريخى للفكر
اإلدارى ،والوظائف الرئيسية يف العملية اإلدارية :التخطيط ،اتخاذ
القرار ،التنظيم ،التنسيق ،القيادة ،الدافعية واحلوافز ،االتصاالت
اإلدارية ،الرقابة وطبيعة التكامل فيما بينها ،ودور الفرد يف جناحها.
وظائف املنشأة املختلفة وهى :إدارة املوارد البشرية ،وإدارة التسويق،
وإدارة اإلنتاج ،واإلدارة املالية ،وإدارة نظم املعلومات اإلدارية.
 101قصد :مبادئ االقتصاد اجلزئى
التعرف على مفهوم علم االقتصاد وطبيعة املشكلة االقتصادية
وامكانات االنتاج ،مع عرض ألهم النظم االقتصادية واملرتكزات
التي تقوم عليها .كما يركز املقرر على توضيح أهم موضوعات
النظرية االقتصادية اجلزئية :نظرية الطلب وسلوك املستهلك وكيفية
حتقيق التوزان .وأما جانب العرض فيشمل سلوك املنتج نظرية اإلنتاج
والتكاليف ،وكيفية حتقيق الوضع األمثل .وعرض املنشأة يف األسواق
املختلفة ،وسوق عناصر االنتاج ونظرية التوزيع.
 101كمى :مبادئ األساليب الكمية -1-
يتناول املقرر املفاهيم األساسية يف علم اإلحصاء ،جمع وعرض
البيانات ،مقاييس النزعة املركزية ومقاييس التشتت ،االرتباط
واالنحدار ،السالسل الزمنية واألرقام القياسية -مبادئ االحتماالت
املتغيرات العشوائية وبعض التوزيعات االحتمالية ،وتطبيقات ذلك يف
العلوم اإلدارية.
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 101نظم :مبادئ القانون
تتركز دراسة املقرر حول نظريتني أساستني :النظرية األولى وهي
نظرية القانون ،ويشمل املوضوعات التالية :تعريف القاعدة القانونية التي
تعد الوحدة التي يتشكل منها البناء القانوني -خصائصها -أنواعها-
مصادرها ونطاق تطبيقها -وكيفية تفسيرها .والنظرية الثانية هي نظرية
احلق وتشمل :مفهوم احلق وتقسيماته -أشخاص احلق -محل احلق -مصادر
احلق -استعمال احلق.
 101حسب :مبادئ احملاسبة-1-
التعريف باحملاسبة وفروعها ونظام املعلومات احملاسبي ،معادلة
احملاسبة وأنظمة القيد ،النظام احملاسبي :املقومات واالجراءات
التسجيل والترحيل وإعداد ميزان املراجعة ،إعداد القوائم املالية (قائمة
املركز املالي وقائمة الدخل) ،التسويات واستكمال الدورة احملاسبية،
وأساسيات احملاسبة عن املنشآت التجارية.
 102قصد :مبادئ االقتصاد الكلى
يتناول املقرر األسس النظرية لعلم االقتصاد ومنهجيته ،ومجاالته
على مستوى االقتصاد الوطني -األسس النظرية اخلاصة باالقتصاد
الكلي ،والوحدات واملتغيرات االقتصادية الكلية :الدخل القومي
واملتغيرات الرئيسية للدخل القومي وحتليل التوازن االقتصادي .ودراسة
املشكالت االقتصادية على مستوى االقتصاد كالبطالة والتضخم
وعجز ميزان املدفوعات ،وذلك ضمن اطار نظري وتطبيقي والسياسات
الالزمة ملعاجلتها،مع االشارة إلى دور التجارة اخلارجية يف االقتصاد.
 102كمى :مبادئ األساليب الكمية-2-
األسس واجلذور واللوغاريتمات ،حل املعادالت واملتباينات من الدرجة
األولى والثانية ،الدوال وأنواعها ومنها اآلسية واللوغاريتمه ،النهايات
واالتصال ،التفاضل وتطبيقاتها التكامل ،املصفوفات وأنواعها
وخصائصها ،واحملددات وحل األنظمة اخلطية ،تطبيقات يف العلوم
اإلدارية.
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 102حسب :مبادئ احملاسبة-2-
ال ملقررمبادئ احملاسبة ()1؛ لتعميق املبادئ
يعتبراملقررمكم ً
احملاسبية األساسية واستكمال الدورة احملاسبية املنشآت التجارية
والصناعية .وتتضمن املبادئ والطرق احملاسبية التي حتكم قياس وتقومي
األصول املتداولة والثابتة وااللتزامات واإلفصاح عنها يف القوائم املالية.
وتتضمن أيض ًا األخطاء احملاسبية وطرق معاجلتها محاسبي ًا والتعرف على
السجالت احملاسبية املساعدة.
 111دار :قراءات مختارة يف إدارة األعمال باللغة اإلجنليزية
املصطلحات اإلجنليزية الشائع استخدامها يف املجاالت اإلدارية
املختلفة منها أساسيات اإلدارة ،التسويق ،إدارة األعمال الدولية ،اإلدارة
املالية ،املوارد البشرية وغيرها.
 151كمى :استخدام احلاسب يف العلوم اإلدارية
املكونات األساسية للكمبيوتر ،استخدام التطبيقات املختلفة مع
التعامل مع البيانات ،إدارة وتنظيم امللفات باستخدام الكمبيوتر ،التعامل
مع النوافذ ( )windowsومحرر النصوص ( )word processingكـ
 MS wordsومعاجلة البيانات واجلداول ( )Spread sheetsكـ Excel
أو  Spssوالعروض التلقائية ( )power pointواإلنترنت ()Internet
و مقدمة عن تصميم الصفحات .
 201قصد :حتليل االقتصاد اجلزئي
حتليل األوضاع االقتصادية خاصة املتعلقة بظروف العرض والطلب،
وسلوك املستهلك ،التحليل الرياضي لسلوك املستهلك ،نظرية اإلنتاج
والتكاليف ،التحليل الرياضي لإلنتاج والتكاليف ،ودراسة أوضاع
السوق املختلفة وآلية التوازن.
 121كمي :طرق كمية ()2
العينات والتوزيعات االحتمالية االحصائية املختلفة .اختبارات
الفروض .دراسة االرتباط واالنحدار واالستدالل على معامالت االرتباط
واالنحدار .تطبيقات األدوات اإلحصائية والرياضية لتحليل البيانات يف
العلوم اإلدارية.
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 214دار :السلوك التنظيمي
األبعاد السلوكية إلدارة املنشأة ،دراسة عناصر السلوك الفردي
(االدراك ،التعلم ،الدافعية ،الشخصية واالجتاهات النفسية) ،عناصر
السلوك اجلماعي (جماعات العمل ،القيادة واالتصال) ونواجت سلوك
االفراد داخل اعمالهم على االداء واالنتاجية ورضاهم عن العمل.
 231حسب :محاسبة التكاليف
مبادئ ومفاهيم وأصول محاسبة التكاليف ،ودراسة وحتليل عناصر
التكاليف خلدمة األغراض اإلدارية املختلفة .القياس يف ظل نظم صناعية
مختلفة ( نظام األوامر اإلنتاجية ،نظام املراحل اإلنتاجية) ،وكذلك
ضبط ورقابة عناصر التكاليف.
 265قصد  :اقتصاديات املوارد
املفاهيم األساسية يف اقتصاديات املوارد االقتصادية ،املوارد
االقتصادية وتصنيفاتها -أسس التحليل االقتصادي الالزم لالستغالل
األمثل للموارد مما يكفل حتقيق الرفاهية االقتصادية ،والسياسات
االقتصادية إلحاللها وتخصيصها واحملافظة عليها  -التنمية املستدامة.
 203دار :ريادة األعمال
املهارات الالزمة لتنظيم ،وتطوير ،وإنشاء ،وإدارة املشروعات اخلاصة
مبا يف ذلك مهارات االبتكار واإلبداع ودراسات اجلدوى االقتصادية
للمشروع .أساسيات إنشاء املشروع ابتداء من تأهيل الطالب ومعرفة قدراته
ألن يكون رائد ًا لألعمال ومرور ًا بكيفية التخطيط إلنشاء املشروعات
والتنظيم والتسويق والبحث عن مصادر التمويل وأخير ًا اخلطوات العملية
إلدارة املشروع .
 210دار :البيئة القانونية لألعمال
طبيعة ومحددات البيئة القانونية لألعمال باململكة العربية السعودية
مع التركيز على اجلوانب القانونية لكل من الصفقات الفردية وصفقات
منشآت األعمال من حيث :العقود ،والوكالة ،وأنظمة التوظيف واألوراق
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املالية ،واملمتلكات الشخصية والعقارية ،وامللكية الفكرية ،وقوانني
التجارة اإللكترونية ،وقوانني البيئة وحقوق الدائنني واملدينني ،والقواعد
القانونية املتعلقة باملنتجات والتسويق واإلعالن ومسؤولية الشركة املنتجة
جتاه املستهلك.
 211كمي :الرياضة املالية
القانون العام للفائدة البسيطة  -الفوائد الصحيحة والتجارية  -القيمة
احلالية واخلصم  -جملة الدفعات مبعدل فائدة ثابت ومتغير  -التطبيقات
العملية على الفوائد البسيطة تشمل طرق استهالك القروض قصيرة
األجل وتعديلها  -القانون العام للفائدة املركبة  -اجلملة والقيمة احلالية
واخلصم – املعدل احلقيقي واملعدل االسمى للفائدة املركبة – الدفعات
املتساوية واملتغيرة وحساب جملتها وقيمتها احلالية مبعدل فائدة مركبة
ثابت ومتغير  -بعض التطبيقات العملية على الفوائد املركبة تشمل طرق
استهالك القروض طويلة األجل وتعديلها والسندات.
 217دار :أخالقيات العمل واملسؤولية االجتماعية
املفاهيم األساسية ألخالقيات العمل ،والقيم األخالقية -أخالقيات
العمل الوظيفي  -قيم الفرد واملنظمات وأخالقيات العمل  -اإلنضباط
وااللتزام الوظيفي -املسؤولية اجلتماعية ملنظمات األعمال  -قواعد
السلوك السلوك العدواني للموظف وأخالقيات العمل -الفساد اإلداري
وأخالقيات العمل  -احلوكمة وأخالقيات العمل-الثقافة التنظيمية
وأخالقيات العمل  -االنترنت وأخالقيات العمل -أخالقيات العمل
ومهارات اإلتصال مع األخرين.
 241دار  :إدارة التسـويـق
دراسة املفاهيم وطرق التحليل والنظريات التي توضح طبيعة النشاط
التسويقي :حتليل البيئة التسويقية ونظم املعلومات التسويقية وبحوث
التسويق ،األسواق املستهدفة (السلوك الشرائى للمستهلك وجتزئة
السوق) ،التسويق االستراتيجي واستراتيجية املزيج التسويقي.
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 271دار :إدارة العمليات
مفهوم إدارة العمليات ؛ اجلوانب املرتبطة بإدارة العمليات :حتديد
األهداف ،وتصميم وحتسني املنتج/اخلدمة ،وتصميم املعايير ،وتخطيط
ورقابة اإلنتاج ،وضبط اجلودة ،واستخدام األساليب الكمية يف الوصول
للتخصيص األمثل للموارد املتاحة .حاالت تطبيقية يف التحليل الكمي
والكيفي يف الشركات الصناعية.
 211قصد :اقتصاديات نقود وبنوك
فكرة شاملة عن النقود والبنوك واألسواق املالية ،ودراسة اجلوانب
النقدية واملصرفية للنشاط االقتصادي الكلي وإبراز الدور الذي تضطلع
به النقود واملؤسسات النقدية يف االقتصاد املعاصر والسياسات النقدية
الالزمة ملعاجلة املشكالت االقتصادية الناشئة عن الركود والبطالة
والتضخم وغيرها مع االستعانة بأمثلة ودراسة حاالت من النظام النقدي
واملصريف يف اململكة العربية السعودية.
 216دار :إدارة املوارد البشرية
املبادئ واألساليب والطرق التي يتعني استخدامها لتنمية املوارد
البشرية باملنشأة .ويتضمن ذلك إعداد خطط وسياسات القوى العاملة
كاالستقطاب واالختيار والتعيني والتدريب وتهيئة ظروف العمل،
وكذلك إعداد وتصميم هياكل األجور واملرتبات واحلوافز ونظم
االتصاالت ،وتقييم األداء وإجزاء البحوث لتحقيق االستخدام األمثل
وحتسني مستوى الكفاءة اإلنتاجية للعاملني.
 221دار :اإلدارة املالية
التعريف بالوظيفة املالية وأهدافها واملفاهيم املالية األساسية مع
التركيز على العائد واخلطر والقيمة الزمنية للنقود ،واألسواق املالية،
وحتليل األداء املالي ،والتخطيط املالي والرقابة ،وإدارة رأس املال العامل،
قرارات االنفاق الرأسمالي يف ظل ظروف التأكد واخلطر ومصادر التمويل.
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 251دار :إدارة األعمال الدولية
إدارة األعمال الدولية ونظريات التجارة الدولية وميزان املدفوعات
والعوامل البيئية من النواحي املختلفة سواء البيئة السياسية أوالقانونية
أوالثقافية واالجتماعية والبيئة املالية التي تؤثر على األعمال الدولية،
التخطيط االستراتيجي الدولي والتسويق الدولى ،إدارة الشركات
متعددة اجلنسية يف ظل هذه البيئة.
 263دار  :نظم املعلومات اإلدارية
دور املعلومات يف اتخاذ القرارات اإلدارية ،وأهمية نظم املعلومات
وخصائصها ومكوناتها ،وخطط واستراتيجيات انشائها وتطويرها،
أنواع نظم املعلومات اخلاصة باألنشطة املختلفة باملنشأة وعالقتها ببعضها
البعض .
 233دار :املهارات اإلدارية
املفاهيم اإلدارية املهمة التي ال تغطيها املقررات األخرى يف
البرنامج .وهي يف الغالب موضوعات مثل :إدارة االجتماعات،
إدارة الوقت ،إدارة ضغوط العمل ،إدارة الصراع ،ومهارات كتابة
التقارير ومهارات العرض ،ومهارات التفاوض وغيرها.
 394دار  :منهج البحث يف إدارة األعمال
تعريف الطالب بالطريقة العلمية يف البحث وأساليب تطبيقها يف
حتليل ومعاجلة املشكالت اإلدارية يف مؤسسات األعمال ،وكذلك تنمية
قدرات الطالب يف تصميم وتنفيذ البحوث التطبيقية وذلك من خالل
القيام ببحث ميداني.
264دار :نظم مساندة القرارات
الهدف العام للمقرر :تقدمي مفاهيم لتقييم مساندة القرار تتضمن
مكونات نظم مساندة القرار الوظائف واألهداف ،طرق تطوره أضافه
إلى تناول نظم مساندة القرار اجلماعي ،ونظام معلومات املدراء والطرق
الكمية املستخدمة يف مساندة القرار.
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( )2مقررات مسار اإلدارة المالية:
 323دار :قرارات االستثمار
دراسة القرارات االستثمارية يف ظل التأكد ويف ظل اخلطر ،وتأثير
نظرية احملفظة ومنوذج تسعير األصول الرأسمالية ،مع التعرض إلى حتليل
وتقييم قرارات االستثمار ،وحتليل التكلفة والعائد الستثمارات القطاع
العام.
 324دار :قـرارات التمــويل
دراسة املفاهيم األساسية لقرارات التمويل مع التركيز على مصادر
التمويل القصيرة وطويلة األجل ،وأثر التمويل املصريف والفوائد البسيطة
وسياسات توزيع األرباح على قرارات التمويل ،باإلضافة إلى دراسة
العالقة بني قرارات التمويل ومؤسسات التمويل (دراسة ميدانية).
 355دار :اإلدارة املالية الدولية
حتليل املشكالت املالية التي تواجهها املنشآت يف تعاملها على
املستوى الدولي مع التركيز على التنبؤ بأسعار الصرف وعالقتها مبيزان
املدفوعات والتضخم املالي وأسعار الفائدة ،وإدارة مخاطر الصرف
األجنبي ،كما يتعرض إلى دراسة القرارات االستثمارية والتمويلية على
املستوى الدولي.
 497دار :اإلدارة االستراتيجية ()1
دراسة وظيفة اإلدارة العليا ملنشآت األعمال يف ظل بيئة متغيرة حيث
يركز على عملية اإلدارة االستراتيجية والسياسات اإلدارية .ويتناول
املفاهيم األساسية ومراحلها املختلفة من حتديد غاية املنشأة وأهدافها
العامة ،وحتليل بيئتها اخلارجية والتعرف على الفرص واملخاطر التي
تواجهها ،وحتليل البيانات الداخلية لتحديد نواحي القوة والضعف التي
تتسم بها ،ووضع السياسات واالستراتيجيات املالئمة وتنفيذها ورقابتها.
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 384دار :االتصال التجاري ()E
تنمية قدرة الطالب يف التعبير الشفوي والكتابي باللغة اإلجنليزية
يف مجال إدارة األعمال وتطبيقاتها .ويركز املقرر على أساليب حترير
التقارير واملراسلة واستعمال الوسائل احلديثة السمعية والبصرية لالتصال
التجاري
 423دار :إدارة محفظة األوراق املالية
التعرف بالبدائل االستثمارية ومصادر املعلومات عنها وحتليل
وتقييم السندات واألسهم واالختيارات والعقود اآلجلة والضمان .كما
يتعرض إلى نظريات احملفظة وتطبيقاتها يف حتليل العائد واخلطر
وتصميم وإدارة احملفظة واستراتيجية االستثمار
 424دار :األســواق املـالية
التعريف بأهمية األسواق املالية والدور الذي تعلبه يف توجيه املوارد
النادرة إلى الوجهة الصحيحة مع التركيز على أنواعها ووظائفها
ومعاملتها وهياكلها واخلصائص الالزمة لتحقيق احلد األعلى من كفاءة
تلك األسواق ،مع إعطاء مقدمة يف حتليل االختيارات واألسواق اآلجلة.
 426دار  :إدارة البنوك
يتضمن املقرر مفهوم وأهمية البنوك ،تطور البنوك  ،اإلدارة احلديثة
يف البنوك ،إدارة البنوك التجارية ،وظائف البنوك ،التقنية احلديثة
يف البنوك ،السندات واالسهم يف البنوك ،حتليل السندات واالسهم
البنكية ،حتليل البيانات و تفسيرها ،العقود اآلجلة يف البنوك ،البنوك
اإللكترونية ،تخصيص وعوملة البنوك  ،البنوك العاملية ،تطبيقات
ودراسات ميدانية.
 499دار  :اإلدارة االستراتيجية ()2
عد هذا املقرر امتداد ملقرر ( 497دار) ويتناول دراسة عملية اإلدارة
ُي ّ
االستراتيجية وسياسات األعمال على مستوى املنشأة ويرتكز على
املعاجلة الشاملة املتكاملة لكافة السياسات واالستراتيجيات من خالل
نظام متكامل التخاذ القرارات .ويعتمد املقرر على القراءات واملقاالت
العلمية واستخدام احلاالت والتطبيقات العملية.
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( )3مقررات مسار إدارة الموارد البشرية:
 460دار  :إدارة األداء والتعويضات
يتضمن هذا املقرر مناقشة أهداف وخصائص التعويضات وكيفية
تصميم نظام األجور  ،كما يتناول طرق تقييم الوظائف وأنواع التعويضات
ومعرفة احلوافز واملزايا واخلدمات باإلضافة إلى دراسة إدارة التعويضات
ويختتم املقرر بتطبيقات عملية يف الربط بني األداء والتعويضات التي
يستطيع الطالب من خاللها تنمية قدراته يف التحليل وكتابة تقارير
التقييم املوضوعية.
 460دار  :إدارة اخلدمة املدنية السعودية
يتضمن هذا التعرف على الوظيفة العامة وتوضيح أهميتها ودراسة
كيفية انشائها وحتليلها ومعرفة نظم التوظيف ،واختيار االفراد وتدريبهم
ورواتبهم وتعويضاتهم وترقيتهم وتقييم االداء ،وحقوقهم وواجباتهم،
ودراسة أهم أنظمة اخلدمة املدنية وقضايا وتدريبات تطبيقية يف اململكة
العربية السعودية.
 301دار  :إدارة املوارد البشرية الدولية
التركيز على مفاهيم إدارة املوارد البشرية الدولية  ،فهم بيئات
العمل املتنوعة وتطوير املعرفة املتعلقة باملمارسات الدولية .حيث حتتاج
املنظمات إلدارة أعمالها إلى اجلهود البشرية والتي يجب توفيرها بالكمية
والنوعية التي تساعد على تنفيذ األعمال بالشكل الصحيح ومبا أن
املنظمات الدولية متتلك فروعا يف بيئات متعددة وعليه سوف حتتاج إلى
كودار إدارية كفؤ إلدارة أعمالها يف تلك البيئات ويقع على عاتق إدارة
املوارد البشرية العمل على تفتيش عن تلك الكوادر للوصول إلى تنفيذ
األعمال بالشكل اجليد ويف جميع البيئات التى تعمل فيها.
 417دار  :اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية
يتناول دراسة اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية وسياستها على
مستوى املنشأة أو على املستوى احلكومي ويرتكز على املعاجلة الشاملة
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لكافة السياسات واالستراتيجيات من خالل نظام إلتخاذ القرارات
ويعتمد املقرر على القراءات واملقاالت العلمية واستخدام احلاالت
والتظبيقات العملية.
 241دار  :تخطيط املوارد البشرية
دراسة اجلوانب األساسية التي تعاجلها إدارة املوارد البشرية يف مجال
تخطيط املوارد البشرية بهدف احلصول على افضل الكفاءات .املؤشرات
واالجتاهات  ،وحتديد العرض والطلب يف مجال املوارد البشرية .أسباب
الطلب  ،وأساليب وتقنيات التنبؤ واالحتياجات من املوارد البشرية.
 425دار  :التطوير التنظيمي وإعادة التنظيم
تعميق مفاهيم التطوير التنظيمي وأهدافها وأساليبها وإعادة التنظيم
وذلك بشرح أسباب حدوث ذلك التطوير املستمر من خالل دراسة عن
ال
عملية تطوير تنظيمي يف منشآت األعمال  ،وتشمل هذه املادة حتلي ً
لعمليات التطوير من حيث املجاالت واملراحل وآليات التنفيذ وطرق املتابعة
والتقومي لبرامج التطوير واملفاهيم املصاحبة لذلك التطوير مثل القدرة
والفعالية التنظيمية وثقافة املنشأة .ونختم بحاالت وتطبيقات عملية يف
التطوير التنظيمي.
 437دار  :القيادة وإدارة االبتكار
يتناول دراسة السلوك القيادي وأهميته يف بناء الشخصية باملنشآت
واملجتمع ومعرفة العالقة بني القيادة واالبتكار وكما يشتمل على مناقشة
تفصيلية لكل من السمات الشخصية للمبتكرين ،وعوامل جناح االبتكار
وتطوير العمليات اإلدارية ،ومعرفة معايير بناء وتنمية السلوك أالبتكاري،
ونختم بحاالت وتطبيقات عملية يف القيادة وادارة االبتكار
 415دار  :حلقة دراسية يف اإلدارة
يتناول بعض املوضوعات اإلدارية املختارة والتي تشتمل على بعض
املعلومات احلديثة يف اإلدارة ومناقشة بعض املشكالت اإلدارية ذات البعد
احمللي.
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الخطط المستقبلية
لقسم إدارة األعمال
•حتسني مستوى اخلدمات التعليمية املقدمة بحيث تكون متوافقة مع
املعايير األكادميية ومعايير الهيئة الوطنية لالعتماد األكادميي.
•حتسني ممارسات اإلرشاد األكادميي وتوفير نظام فعال للدعم
الطالبي.
•االرتقاء بجودة التدريس باستخدام االستراتيجيات احلديثة يف التدريس.
•استقطاب املتميزين من أعضاء هيئة التدريس من الدول العربية.
•بناء كوادر وطنية من أعضاء هيئة التدريس من خالل تعيني املعيدين
واحملاضرين املتميزين من خريجي الكلية واجلامعات األخرى ملواصلة
دراساتهم العليا يف جامعات رائدة يف التخصصات اإلداراية.
•توفير املنح الدراسية وزيادة عدد املبتعثني للحصول على الدرجات
العلمية من اجلامعات األجنبية وزيادة التأهيل العلمي وتبادل اخلبرات.
•تزويد مكتبة الكلية بالكتب األجنبية احلديثة املتخصصة يف العلوم
اإلدارية وتوفير أكبر عدد ممكن من الكتب اإللكترونية.
•فتح باب للدراسات العليا ماجستير؛ إلتاحة الفرصة لطالب املنطقة
من حملة الشهادات اجلامعية من مواصلة دراساتهم العليا للحصول على
درجة املاجستير يف التخصص.
•الشروع يف عمل الترتيبات الالزمة لشراكة مع أقسام مناظرة معتمدة
ومشهود بجودتها وفق املواصفات احملددة من الهيئة الوطنية للتقومي
واالعتماد األكادميي ،والتعاون املشترك مع كليات إدارة األعمال
احمللية والعاملية.
•التنسيق مع جهات التوظيف ذات العالقة بالبرامج التي يقدمها القسم
إلرسال الطالب للتدريب لديهم.
•إنشاء مكتب اخلريجني ورابطة خريجي الكلية؛ ملتابعة الطالب بعد
التخرج وتقدمي دورات تدريبية متخصصة تخدم الطالب بعد التخرج
لتنمية مهاراتهم يف مجاالت العمل املطلوبة يف سوق العمل.
•وضع خطط تطويرية للحصول على االعتماد األكادميي وضمان اجلودة
البرامج العلمية.
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الخاتمة
احلمد هلل الذي تتم بنعمته الصاحلات ،ونشهد أن ال إله إال اهلل وأن
محمدا عبده ورسوله ،وبعد:
ً
أصبح نظام اجلودة يف العمل والتعليم سمة العصرالذي نعيشه؛
ليشمل جميع عناصر العملية التعليمية من املنهج الدراسي وعضو هيئة
دما
التدريس والطالب ،ومصادر وبيئة التعلم .لذا فإن القسم يسعى قُ ً
لتحقيق اجلودة يف التعليم؛ إلدراكه أنها أصبحت ضرورة ملحة يف ظل
املستجدات والتحوالت املتسارعة احمللية والعاملية ،وتتطلبها العملية
التعليمية من أجل االرتقاء بجودة التعليم ،ودعم التطوير والتحسني
املستمر ،األمر الذي يؤدي إلى تنمية الفرد وتهيئته للمستقبل مما
يحقق التنمية املستدامة.
وأخير ًا فالقسم يشيد بدور اجلامعة والكلية الداعم من أجل تعليم
متميز ومتطور ،كما يتطلع للتفعيل الرائد لهذا الدورسعيا لتحقيق
هدفا
ضمان اجلودة والوصول إلى االعتماد األكادميي الذى أصبح
ً
تصبوا إليه الكلية.
ً
خالصا لوجهه وأن يجنبنا الزلل.
نسأل اهلل أن يجعل عملنا
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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التواصل مع القسم
البريد اإللكتروني:
dba.cshh@mu.edu.sa

الموقع اإللكتروني:
www.mu.edu.sa

جوال:

44

0164044800

45

