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 وصف مختصر ملقررات الخطة  

 

 

 التمويل واالستثمار البكالوريوس في   البرنامج: 

 مبادئ االقتصاد الجزئي  اسم املقرر: 

 ECON 231 رقم املقرر:  رمز و 

 3 عدد الوحدات: 

 3 : ى املستو 

 - املتطلبات السابقة: 

 وصف املقرر: 

املفاهيم   املقرر  هذا  التحليل  يتناول  بأدوات  والتعريف  االقتصاد  لعلم  األساسية 

االقتصادي الجزئي للظواهر االقتصادية الفردية في االقتصاد، بما في ذلك نظرية  

الطلب والعرض والتوازن الجزئي، وتحليل سلوك وتوازن املستهلك حسب النظريات  

اإلنتا نظرية  على  والتعرف  الطلب،  منحنى  واشتقاق  والحديثة  ج  التقليدية 

 والتكاليف في األجل القصير، واشكال األسواق وتوازنها 

 املرجع األساس ي: 
( وآخرون  حسين  محمود  ط2020الوادى،  الجزئي،  االقتصاد  دار  7(.  عمان،   ،

 املسيرة للنشر 

 أساليب التقويم: 

 %50اختبارات دورية  -

 %  10أعمال فصلية  -

 % 40اختبار نهائي  -
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 التمويل واالستثمار البكالوريوس في   البرنامج: 

 مبادئ االقتصاد الكلي اسم املقرر: 

 ECON 241 رمز ورقم املقرر: 

 3 عدد الوحدات: 

 الرابع : ى املستو 

 ECON 231 املتطلبات السابقة: 

 وصف املقرر: 

يسعى هذا املقرر إلى تعريف الطالب بمجموعة من املفاهيم االقتصادية األساسية  

املتعارف عليها في إطار االقتصاد الكلي من خالل مساهمة املدارس الفكرية املختلفة  

النشاط   وقياس  تقويم  طرق  املقرر  ويعرض  الكينزي.  الفكر  على  التركيز  مع 

التوازن  بحالة  ومقارنتها  الكلي  املشكالت  االقتصادي  ألهم  املقرر  يتعرض  كما   .

االقتصادية الكلية مثل البطالة والتضخم، كذلك أهم أهداف وأدوات السياسات  

 املالية والنقدية، كما تتم دراسة موجزة عن دور بعض املوضوعات املعاصرة األخرى 

 املرجع األساس ي: 
االقتصاد    (. 2017)عبدهللا    محمد  الجراح،   ؛الكريم    عبد  احمد  املحميد، مبادئ 

 ، جامعة امللك سعود 6طوأساسيات، الكلي مفاهيم 

 أساليب التقويم: 

 %50اختبارات دورية  -

 %  10أعمال فصلية  -

 % 40اختبار نهائي  -
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 البكالوريوس في التمويل واالستثمار  البرنامج: 

 مبادئ االدارة املالية  اسم املقرر: 

 FIN 241 رمز ورقم املقرر: 

 3 عدد الوحدات: 

 الرابع : ى املستو 

 ACCT 231 املتطلبات السابقة: 

 وصف املقرر: 

يزود املقرر بخلفية علمية شاملة عن اإلدارة املالية وأهميتها وتطبيقاتها في شركات  

في   وأهميتها  الزمنية  القيمة  ومفهوم   ، املالي  التحليل  وأدوات  واساليب  األعمال 

املشاريع   تقييم  ومعايير  عملية  والسندات  االسهم  تقييم  ونماذج   ، االستثمارية 

  املفاضلة بين املشاريع االقتصادية.

 دار حامد للنشر والتوزيع. عمان: ، اإلدارة املالية (.2014)  فايز سليم  حداد، املرجع األساس ي: 

 أساليب التقويم: 

 %50اختبارات دورية  -

 %  10أعمال فصلية  -

 % 40اختبار نهائي  -
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 البكالوريوس في التمويل واالستثمار  البرنامج: 

 مبادئ االستثمار  اسم املقرر: 

 FIN 351 : ملقرر رمز ورقم ا 

 3 عدد الوحدات: 

 الخامس  : ى املستو 

 FIN 241 املتطلبات السابقة: 

 وصف املقرر: 

يقدم املقرر خلفية علمية شاملة عن مفهوم ومجاالت وأدوات االستثمار، أسواق  

االستثمار ومؤسساته، والطرق واألساليب املتبعة في تقييم االستثمارات املالية،  

 كما يكسب الطالب مهارة القدرة على قياس العوائد واملخاطر االستثمارية. 

 : دار وائل للنشر. والحقيقي، عمانمبادئ االستثمار املالي   (.2018) رمضان، زياد املرجع األساس ي: 

 التقويم: أساليب 

 % 50اختبارات دورية 

 %  10أعمال فصلية 

 %40اختبار نهائي 
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 البكالوريوس في التمويل واالستثمار  البرنامج: 

 مالية الشركات اسم املقرر: 

 FIN 352 :  ملقرر رمز ورقم ا 

 3 عدد الوحدات: 

 السادس : ى املستو 

 FIN 241 املتطلبات السابقة: 

 وصف املقرر: 

ل التعادل والرافعة  املقرر أساليب التنبؤ باالحتياجات التمويلية، تحلييتناول 

ارة رأس املال العامل وقراراته، قرارات التمويل طويلة وقصيرة  إدالتشغيلية،  

مج واالستحواذ،  األجل، تكلفة رأس املال، سياسة توزيع األرباح، عمليات الد 

 . فالسهاإادة تنظيمها أو إعوتعثر الشركات و 

 املرجع األساس ي: 
، الرياض: مكتبة  اإلدارة التمويلية في الشركات (.2010)ايمن   امليدانى، محمد

 . العبيكان

 أساليب التقويم: 

 %50اختبارات دورية  -

 %  10اعمال فصلية  -

 % 40اختبار نهائي  -
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 البكالوريوس في التمويل واالستثمار  البرنامج: 

 والبنوك النقود  اسم املقرر: 

 FIN 353 :  املقرر  رمز ورقم

 3 عدد الوحدات: 

 الخامس  : ى املستو 

 ---  املتطلبات السابقة: 

 وصف املقرر: 

النقود   اقتصاديات  بدراسة  املتعلقة  واملهارات  املفاهيم  املقرر  هذا  يتناول 

والبنوك والتي تشمل مفهوم النقود ووظائفها وأشكالها املتنوعة وكيفية قياس  

البنوك   طبقت،  التي  النقدية  القواعد  أهم  باألسعار،  وعالقتها  النقود  عرض 

نقود الودائع، البنك املركزي  التجارية ووظائفها وأهدافها ودورها في عملية خلق  

دور  فعاليتها،  ومدى  يستخدمها  التي  النقدية  السياسة  وأدوات  وظائفه  وأهم 

البنك املركزى السعودي في اقتصاد اململكة العربية السعودية، نظريات الطلب 

 . على النقود ، التوازن النقدي والتوازن االقتصادي الكلي

 املرجع األساس ي: 
  ، اقتصاديات النقود والبنوك: رؤية معاصرة  (.  2020)العزيز    عبد   محمود  توني،

 الشقرى.  الرياض: مكتبة 

 أساليب التقويم: 

 %50اختبارات دورية  -

 %  10اعمال فصلية  -

 % 40اختبار نهائي  -
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 البكالوريوس في التمويل واالستثمار  البرنامج: 

 األسواق املالية  اسم املقرر: 

 FIN 362 :  املقرر رمز ورقم 

 3 عدد الوحدات: 

 السادس : ى املستو 

 FIN 351 املتطلبات السابقة: 

 وصف املقرر: 

يزود هذا املقرر الطالب بخلفية علمية شاملة عن أهمية األسواق املالية ووظائفها  

كفاءة   أسس  ويميز  واملستثمرين،  املدخرين  بين  األموال  ونقل  تسهيل  في  ودورها 

السوق املالي وطرق حسابها، كما يقارن بين التحليل األساس ي والجوهري والتحليل  

 . أسواق النقد وأدوات أسواق رأس املال  الفني، وبين أدوات

 املرجع األساس ي: 
  ، األسواق املالية: إطار في التنظيم وتقييم األدوات  (.  2012)فؤاد    ،ارشد  التميمي 

 .دار اليازوري  للنشر والتوزيع عمان:  

 أساليب التقويم: 

 %50اختبارات دورية  -

 %  10اعمال فصلية  -

 % 40اختبار نهائي  -
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 البكالوريوس في التمويل واالستثمار  البرنامج: 

 والتامين إدارة املخاطر  اسم املقرر: 

 FIN363 :  املقرر رمز ورقم 

 3 عدد الوحدات: 

 السادس : ى املستو 

 FIN 351 املتطلبات السابقة: 

 وصف املقرر: 

والنماذج املفاهيم  املقرر  والتأمين     يتناول  الخطر  وإدارة  للخطر  األساسية 

لعقد   والفنية  األساسية  القانونية  املبادئ  إلى  باإلضافة  التأمين،  وإعادة 

 . التأمين.ويقارن بين أنواع التأمين املختلفة وأنواع شركات التأمين

 املرجع األساس ي: 
امليسرة   عمان: دار  والتأمين، إدارة الخطر   (. 2020)كامل  شبيب، دريدال 

 والتوزيع. للنشر

 أساليب التقويم: 

 %50اختبارات دورية  -

 %  10أعمال فصلية  -

 % 40اختبار نهائي  -
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 البكالوريوس في التمويل واالستثمار  البرنامج: 

 إدارة املنشآت املالية  اسم املقرر: 

 FIN 361 :  املقرر رمز ورقم 

 3 الوحدات: عدد 

 السادس : ى املستو 

 FIN 353 املتطلبات السابقة: 

 وصف املقرر: 

  يقدم هذا املقرر في املستوى السادس لكل طالب برنامج التمويل واالستثمار. یتناول 

املقرر آلية عمل البنوك التجارية ووظائفها، وظيفة البنك املركزي في القطاع املصرفي،  

إدارة الخصوم واستراتيجيات تنمية املوارد املالية، ادارة األصول وسياسات اإلقراض،  

شركات   وإدارة  تنظيم  االستثمار،  شركات  مفهوم  البنك،  محفظة  وأهداف  إدارة 

 . االستثمار وسبل تقييم أدائها

 املرجع األساس ي: 
االسكندرية:   ،إدارة املنشآت املالية وأسواق املال  (. 2018)ابراهيم   هندى، منير

 منير ابراهيم هندى. -خاص

 أساليب التقويم: 

 %50اختبارات دورية  -

 %  10أعمال فصلية  -

 % 40اختبار نهائي  -
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 البكالوريوس في التمويل واالستثمار  البرنامج: 

 ارة املحافظ االستثمارية إد املقرر: اسم 

 FIN 471 :  املقرر رمز ورقم 

 3 عدد الوحدات: 

 السابع : ى املستو 

 FIN 351 املتطلبات السابقة: 

 وصف املقرر: 

االستثمارية   املحافظ  مجال  عن  شاملة  علمية  بخلفية  الطالب  املقرر  يزود 

استخدام األساليب اإلحصائية  وكيفية بناء محفظة استثمارية وإدارتها وأهمية 

املبادئ   على  والتعرف  املحافظ  في  لالستثمار  املالي  والتحليل  القياس  أدوات 

 األساسية ملادة املحافظ االستثمارية.

 املرجع األساس ي: 
غازي  االستثمارية  (.  2016)فالح    املومنى،  املحافظ  دار  ، إدارة  املناهج    عمان: 

 .للنشر والتوزيع

 التقويم: أساليب 

 %50اختبارات دورية  -

 %  10أعمال فصلية  -

 % 40اختبار نهائي  -
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 البكالوريوس في التمويل واالستثمار  البرنامج: 

 املشتقات املالية  اسم املقرر: 

 FIN 472 :  املقرر رمز ورقم 

 3 عدد الوحدات: 

 السابع : ى املستو 

 FIN 362 املتطلبات السابقة: 

 وصف املقرر: 

الهندسة املالية     األساسية للمشتقات املالية وأنواعها   يتناول هذا املفاهيم

مهارات الطالب في تقييم     التقليدية واإلسالمية واستخداماتها كما يطور 

و املبادالت   العقود املشتقة في األسواق املستقبلية مثل عقود الخيارات

تيجيات االستثمار  استرا  والعقود اآلجلة من أجل تطوير  واملستقبليات

أو     باستخدام املشتقات املالية، سواء ألغراض التحوط وإدارة املخاطر

 . املضاربة   ألغراض

 دار املسيرة. عمان : ،إدارة املشتقات املالية (. 2015)شقيري  ىنورى، موس  املرجع األساس ي: 

 أساليب التقويم: 

 %50اختبارات دورية  -

 %  10أعمال فصلية  -

 % 40اختبار نهائي  -
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 البكالوريوس في التمويل واالستثمار  البرنامج: 

 دراسة الجدوى وتقييم املشروعات اسم املقرر: 

 FIN 473 :  ملقرر رمز ورقم ا 

 3 عدد الوحدات: 

 السابع : ى املستو 

 FIN 241 املتطلبات السابقة: 

 وصف املقرر: 

املقرر   انواعها  يتناول  بجميع  الجدوى  دراسات  إعداد  ومهارات  أساسيات 

التسويقية والفنية واملالية ومراحل إعداد وتقييم الجدوى االقتصادية للمشروع  

وكيفية تحليل ايراداته وتكاليفه املتوقعة حتى يتسنى للمستثمر التوصل الى اتخاذ  

 القرار األمثل لتنفيذ املشروع أو عدمه. 

 املرجع األساس ي: 
دراسة الجدوى االقتصادية   (. 2016) عزمياسامة   ؛ سالم،نورى شقيرى  س ى، مو 

 .دار املسبرة للنشر والتوزيع والطباعة  عمان:    ،وتقييم املشروعات االستثمارية

 أساليب التقويم: 

 %40اختبارات شهرية  -

 %  20فصلية أعمال  -

 %40اختبار نهائي -
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 البكالوريوس في التمويل واالستثمار  البرنامج: 

 تحليل مالي  اسم املقرر: 

 FIN 474 :  املقرر رمز ورقم 

 3 عدد الوحدات: 

 السابع : ى املستو 

 FIN241  ،ACCT241 املتطلبات السابقة: 

 وصف املقرر: 

يتناول املقرر مفهوم التحليل املالي وأهميته وأهدافه، وتحليل التعادل والرفع  

التشغيلي واملالي، وتقييم نشاط الشركة وربحيتها، كما ُيمكن الطالب من تحليل  

وتقديم   الرأسمالية،  والقرارات  واملخزون  القبض  وحسابات  النقدية  وإدارة 

 . الشركات مقترحات بنقاط القوة والضعف لهذه الجوانب في

 املرجع األساس ي: 
العلمية    املاليالتحليل    (.  2014)  شوشة،امير  النظريات  املمارسات  إمن  لى 

 املتنبي.  الدمام: مكتبة، التطبيقية

 أساليب التقويم: 

 %50اختبارات دورية  -

 %  10أعمال فصلية  -

 % 40اختبار نهائي  -
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 واالستثمار البكالوريوس في التمويل  البرنامج: 

 املالية الدولية  اسم املقرر: 

 FIN 481 :  املقرر رمز ورقم 

 3 عدد الوحدات: 

 الثامن  ى: املستو 

 FIN 472 املتطلبات السابقة: 

 وصف املقرر: 

يهتم املقرر بفهم وتحليل حركة انتقال رؤوس األموال الدولية من أصحاب الفائض إلى 

من   مجموعة  خالل  من  العجز،  مصادر  أصحاب  الى  يتعرض  كما  املاليين.   الوسطاء 

ومؤسسات التمويل الدولي واختالف التدفقات في رأس املال الدولي من وجهة نظر اآلجال  

في   الدولية  املعامالت  كل  احصاء  كيفية  على  والتعرف  املستخدمة،  واألدوات  الزمنية 

 ازن و خلل. سجل احصائي يسمى ميزان املدفوعات ومكوناته وكل ما يتعلق به من تو 

 الرياض: مكتبة املتنبي.   الدولية،املالية   (. 2017)عبد القادر  معزوز لقمان املرجع األساس ي: 

 أساليب التقويم: 

 %50اختبارات دورية  -

 %  10أعمال فصلية  -

 % 40اختبار نهائي  -
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 البكالوريوس في التمويل واالستثمار  البرنامج: 

 املالية باللغة االنجليزية اإلدارة  اسم املقرر: 

 FIN 482 :  املقرر رمز ورقم 

 3 عدد الوحدات: 

 الثامن  : ى املستو 

 FIN 241 املتطلبات السابقة: 

 وصف املقرر: 

يهدف هذا املقرر الى تعليم الطالب املفاهيم األساسية لإلدارة املالية باللغة االنجليزية، كما أنه  

املديرين املاليين مثل التخطيط املالي وتعبئة األموال واالستخدام  يهدف إلى تعليم الطالب واجبات  

الفعال لرأس املال؛ وعالوة على ذلك يهدف إلى تعليم الطالب البيان املالي وتقنيات التحليل املالي، 

وتحديد مصادر رأس املال وقياس تكلفة كل من تلك املصادر، باإلضافة معرفة كل من الرسملة و '  

 لرافعة. جميع أنواع ا

 املرجع األساس ي: 

Keown, Arthur. J, Martin, John D, Petty, J. William (2014). Foundations of Finance: 

The Logic and Practice of Financial Management. 8th Ed, (Global   

Ed.), Pearson Education, Boston.  

 أساليب التقويم: 

 %50اختبارات دورية  -

 %  10أعمال فصلية  -

 % 40اختبار نهائي  -
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 البكالوريوس في التمويل واالستثمار  البرنامج: 

 التمويل واملصارف اإلسالمية  اسم املقرر: 

 FIN 483 :  املقرر رمز ورقم 

 3 عدد الوحدات: 

 الثامن  : ى املستو 

 ----  املتطلبات السابقة: 

 وصف املقرر: 

بمفهوم النقود والربا نشأة البنوك وماهية االقتصاد  يزود املقرر الطالب 

اإلسالمي ومقارنته مع األنظمة االقتصادية األخرى ،باإلضافة إلى تعريف 

الطالب بالعقود اإلسالمية ،نشأة وتطور املصارف اإلسالمية ،أنواعها  

،واملقارنة بين أدوات التمويل اإلسالمي وكيفية تطبيق معامالت الصيغ 

  و أنواع الخدمات املصرفية اإلسالمية و قياس الربح وتوزيعه. اإلسالمية ،

 

 املرجع األساس ي: 
املصارف   (.2016) سمحان ،حسين محمد  ؛لوادي ، محمود حسينا

 . دار املسيرة للنشر والتوزيع  عمان:  ، اإلسالمية

 أساليب التقويم: 

 %50اختبارات دورية  -

 %  10أعمال فصلية  -

 % 40اختبار نهائي  -
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 البكالوريوس في التمويل واالستثمار  البرنامج: 

 تعاونيالتدريب  ال اسم املقرر: 

     FIN 489 املقرر: رمز ورقم 

 3 عدد الوحدات: 

 الثامن  املستوى: 

 ساعة معتمدة بنجاح  90إكمال دراسة  املتطلبات السابقة: 

 وصف املقرر: 

ساعة عمل    200  ملدةيقوم الطالب املتدرب بأنشطة ميدانية في مجال تخصصه  

جهة   خاصةلدى  أو  عامة  مؤسسات  في  عملي  تشمل  ،  تدريب  للجوانب  تطبيق 

لتنمية    النظرية عمل  فرق  ضمن  وأخرى  فردية  أعمال  منها  البرنامج؛  في  درسها 

، ويجب على املتدرب  القدرة على العمل ضمن املجموعة وتحمل مسؤوليات العمل

الدوام طيلة الفترة التدريبية. وااللتزام والتقييد بأنظمة جهة    أوقاتاملواظبة على  

 . االتدريب. مع االلتزام بأداء املهام التي يكلف به

 . البرنامجالنماذج التي يحددها  املرجع األساس ي: 

 أساليب التقويم:  

 % تقييم الجهة التي يتدرب بها الطالب 20

 % تقييم املشرف األكاديمي للزيارات امليدانية  40

 % تقييم التقرير النهائي الذي يقدمه الطالب للمشرف األكاديمي20

 نهاية فترة التدريب % تقييم لجنة مناقشة عرض الطالب في 20
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 البكالوريوس في التمويل واالستثمار  البرنامج: 

 االستثمار العقاري  اسم املقرر: 

 FIN 368 :  املقرر رمز ورقم 

 3 عدد الوحدات: 

 السادس املستوي: 

 FIN 351 .1 املتطلبات السابقة: 

 وصف املقرر: 

املعارف يعرض هذا   األساسية  املقرر  العقاري مثل    واملهارات  التمويل واالستثمار  في مجال 

العقاري ،تحليل االستثمار    العقارية، التقييمتحديد أنواع وخصائص وأهداف االستثمارات  

العقاري،   الرهن   ، العقاري.  االستثمار  محافظ  العقاري،  االستثمار  صناديق   ، العقاري 

العقاري  للنشاط  األخالقية  الجوانب  توضيح  إلى  اململكة  والح    باإلضافة  في  العقارية  وكمة 

 .العربية السعودية

 املرجع األساس ي: 

الدار الجامعية   العقاري،االستثمار والتمويل والرهن   (،2009)فريد راغب النجار، 

 مصر  -للطباعة والنشر والتوزيع

William B.Brueggman & Jeffrey D.Fisher , real estate finance and investments, 

McGraw-HillIrwin, 2018 

 أساليب التقويم: 

 %50اختبارات دورية  -

 %  10اعمال فصلية  -

 % 40اختبار نهائي  -
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 التمويل واالستثمار البكالوريوس في   البرنامج: 

 في التمويل واالستثمار  متخصصةموضوعات  اسم املقرر: 

 FIN 367 :  املقرر  رمز ورقم

 3 عدد الوحدات: 

 اختياري من التخصص  املستوي: 

 ---  املتطلبات السابقة: 

 وصف املقرر: 

يتناول املقرر دراسة ومناقشة مواضيع حديثة في التمويل واالستثمار، في مجاالت  

الشركات، األسواق املالية، املشتقات  التقنيات الحديثة للخدمات املالية، تمويل 

اإلسالمي   التمويل  والنقدية،  املالية  السياسات  االستثمارية،  املحافظ  املالية، 

 وإدارة االستثمارات املالية والحقيقية 

 املرجع األساس ي: 
وتقارير   محكمة  علمية  مجالت  في  املنشورة  األكاديمية  واألوراق  الكتب  أحدث 

 في التمويل واالستثمار.  تتعلق باملواضيع الحديثة 

 أساليب التقويم: 

 % 50اختبارات دورية 

 %  10أعمال فصلية 

 %40اختبار نهائي 
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 التمويل واالستثمار البكالوريوس في   البرنامج: 

 إدارة االئتمان املصرفي اسم املقرر: 

 FIN476 :  املقرر  رمز ورقم

 3 عدد الوحدات: 

 اختياري من التخصص  املستوي: 

 FIN 353 املتطلبات السابقة: 

 وصف املقرر: 

،    معايير منح االئتمانو    مفهوم االئتمان وكيفية إجراء التحليل االئتمانيب  يزود الطالب

الطالب تعريف   إلى  املصرفي   ب   باإلضافة  االئتمان  االئتمانية    وطبيعة  و    ،  السياسة  

االئتمانية االئتماني    و  املخاطر  االئتمانية،    املركز  الدراسة   إلى    وأركان  باإلضافة   ،  

   أسباب املديونيات  املتعثرة . و    طويل اآلجل متوسط وو االئتمان املصرفي قصير 

 دار اليازورى (. ادارة االئتمان املصرفي ،عمان: 2018)عفانة، محمد كمال  املرجع األساس ي: 

 أساليب التقويم: 

 %50اختبارات دورية  -

 %  10أعمال فصلية  -

 % 40اختبار نهائي  -
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 التمويل واالستثمار البكالوريوس في   البرنامج: 

 إدارة العمليات املصرفية  اسم املقرر: 

 FIN 365 :  املقرر  رمز ورقم

 3 عدد الوحدات: 

 اختياري من التخصص  املستوي: 

 FIN 361 املتطلبات السابقة: 

 املقرر: وصف 

الحسابات،   فتح  مثل  والخارجية  الداخلية  املصرفية  العمليات  املقرر  يتناول 

اإليداعات والسحوبات، التسهيالت االئتمانية والضمانات املالية، والكمبياالت  

االلكترونية   البنكية  الخدمات  على  التعرف  من  الطالب  وُيمكن  املالية. 

تموي عمليات  وطبيعة  املراسلة  البنوك  مع  الخارجية  واالتفاقيات  التجارة  ل 

 .واالعتمادات املستنديه وبوالص التحصيل والكفاالت

 املرجع األساس ي: 
( وهيب  خالد  املصرفية(.  2016الراوى،  العمليات  املناهج  إدارة  دار  عمان:   ،

 للنشر.

 أساليب التقويم: 

 %50اختبارات دورية  -

 %  10أعمال فصلية  -

 % 40اختبار نهائي  -
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    البرنامجلجان 

: لجنة  
ً
 الدراسية البرامج والخطط أوال

لجنة   والخططتهدف  ومراجعة  الدراسية    البرامج  الدراسية  والخطط  البرامج  وتطوير  إعداد  إلى 

 ملواكبة ما يستجد من  
ً
توصيف املقّررات الدراسّية، وأهدافها، ومفرداتها، واملراجع. وتقييمها دوريا

 واالستثمار تطورات في مجال التمويل  

 مهام اللجنة: 

باللغتين العربية واإلنجليزية وفق   البرنامجإعداد وتطوير الخطط الدراسية للبرامج األكاديمية ب .1

معايير وحدة املناهج والخطط الدراسية بالجامعة والنماذج املحددة في الدليل اإلجرائي للبرامج  

نية للتقويم واالعتماد األكاديمي،  والخطط الدراسية بالجامعة ومعايير ومتطلبات الهيئة الوط 

العمل   وسوق  والخريجين  والطالب  التدريس  هيئة  أعضاء  من  كل  آراء  االعتبار  في  األخذ  مع 

 واملجتمع املحلي.

 التنسيق املستمّر مع لجنة ووحدة الخطط واملناهج بالكلية والجامعة. .2

املتعدد .3 البرامج  بين  املشتركة  الدراسّية  املقررات  لتحديد  بات  التنسيق 
َّ
)متطل الكلية  داخل  ة 

 الكلّية( بناًء على توصيات مجالس األقسام العلمّية املختّصة.

مراجعة وتطوير املقررات الدراسية، ودراسة ترميز وتوصيف املقررات ومحتوياتها واملتطلبات   .4

السابقة لها ومدى موائمة ذلك مع أهدافها ومخرجات التعليم املتوقعة منها ومع أهداف ورؤية  

 والكلية والجامعة.  رنامج الب

التدريس   .5 وأساليب  الخطة  مقررات  بين  واالنسجام  التوافق  مدى  ودراسة  وتطوير  مراجعة 

 والكلية والجامعة.  البرنامج ورسالةوالتقويم مع مخرجات التعليم املتوقعة ومع أهداف 

  البرنامج سته في  املراجعة الدورية ملدى مالئمة املعارف واملهارات التي يكتسبها الطالب أثناء درا  .6

 مع متطلبات سوق العمل. 

من   .7 املستخلصة  والتوصيات  الراجعة  التغذية  خالل  من  الدراسية  للخطة  الدوري  التقييم 

واملحكمين واملقيمين والخريجين  التدريسية  الهيئة  الخاصة من قبل أعضاء  املقررات  تدريس 

 وتقديم مقترح باإلجراءات املناسبة. 

 ورفع التوصيات ملجلس القسم.  للبرنامج تحديد املقررات االختيارية  .8

 للنظام.  .9
ً
 معادلة املواد األكاديمية الخاصة بالطالب املحولين إلى برامج القسم وفقا

 رفع املحاضر والتقارير ملجلس القسم عن جميع أنشطة وإنجازات اللجنة.  .10

 أي مهام أخرى تسند للجنة في إطار عملها.  .11
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: لجنة 
ً
 التطوير والجودةثانيا

األكاديمي   واالعتماد  الجودة  ضمان  لجنة  مفهوم    ببرنامجتهدف  تكريس  إلى  واالستثمار  التمويل 

 ضمان الجودة والحصول على االعتماد األكاديمي الوطني والدولي. 

 مهام اللجنة: 

 إعداد وتنفيذ خطة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي الوطني والدولي في القسم.  .1

 العمل على نشر ثقافة الجودة بين منسوبي القسم.  .2

ريس بالقسم باملطبوعات والوثائق واإلصدارات الحديثة من  تجهيز وإمداد أعضاء هيئة التد .3

 النماذج املطلوبة للحصول على االعتماد املحلي والدولي وكذلك جميع املراجع ذات الصلة.

استالم ومراجعة ملفات وتقارير املقررات من أعضاء هيئة التدريس بالقسم وتسليمها إلى   .4

 لكلية. وحدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في ا

والنماذج   .5 املستندات  جميع  إعداد  في  القسم  في  املختلفة  اللجان  مع  والتنسيق  اإلشراف 

 والتقارير ومؤشرات األداء واملقارنات املرجعية املطلوبة لضمان الجودة واالعتماد األكاديمي. 

 اإلشراف على التدريب والتأهيل في مجال الجودة واالعتماد األكاديمي في القسم.  .6

ملفات   .7 في  وحفظها  بالقسم  األكاديمي  واالعتماد  الجودة  ضمان  عمليات  وتوثيق  تجميع 

 مفهرسة. 

الجودة  .8 ضمان  وحدة  من  للقسم  املحالة  املستمرة  التحسين  توصيات  تنفيذ  متابعة 

 واالعتماد األكاديمي.

فريغ وتحليل االستبيانات املتنوعة ذات العالقة بضمان الجودة واالعتماد األكاديمي جمع وت .9

 وإعداد التقارير. 

 أي مهام أخرى تسند للجنة في إطار عملها.  .10
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: اللجنة العلمية:
ً
 ثالثا

التمويل   قسم  في  العلمية  السياسة  تحقيق  إلى  العلمية  اللجنة  وبماتسعى  مع    واالستثمار  يتفق 

 السياسة العلمية للجامعة.

 مهام اللجنة: 

في   .1 التدريس  هيئة  أعضاء  ترقية  طلبات  التمويلفحص  للقواعد    قسم   
ً
وفقا واالستثمار 

 التنفيذية واإلجرائية املعدة من قبل املجلس العلمي بالجامعة. 

 البت في صالحية طباعة ونشر الكتب املؤلفة من قبل أعضاء هيئة التدريس في القسم. .2

 تنشيط البحث العلمي في القسم. .3

دراسة الطلبات املقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لحضور الندوات واملؤتمرات   .4

 للقواعد التنفيذية واإلجرائية املعدة من قبل املجلس 
ً
 العلمي بالجامعة. العلمية وفقا

على  .5 والثقافية  العلمية  والفعاليات  والندوات  والورش،  املؤتمرات،  إدارة  وتنسيق  تنظيم 

 .مستوى القسم

 التنسيق للحصول على داعمين رئيسين للمؤتمرات والفعاليات العلمية.  .6

لتجهيز   .7 العامة...(  العالقات  إدارة  الكلية،  )وكالة  املختلفة  الكلية  وحدات  مع  التنسيق 

 طلبات عقد املؤتمرات والفعاليات العلمية.مت

 إقامة املسابقات العلمية بين طالب وطالبات القسم.  .8

إطار: .9 في  الثقافية  املسابقات  في  باملشاركة  الطالب وذلك  بين  املنافسة  التنافس   رفع روح 

 داخل القسم والكلية واملنافسة داخل الجامعة وغيرها من الجامعات السعودية. 

العناصر   .10 في اختيار  القسم  لتمثيل  الداخلية  الثقافية  في املسابقات  الطالب  املتميزة من 

 املسابقات الثقافية التي تنظمها عمادة شؤون الطالب على مستوى الجامعة. 

 الرفع لرئيس القسم بتقرير فصلي عن نشاطات الوحدة.  .11

 ما يوكل إليها من أعمال.  .12
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 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم  

 

 

 

 

 

 االسم  م
الرتبة  

 العلمية 
 البريد اإللكتروني التحويلة 

 aaldaarmi@ut.edu.sa 3086 أستاذ مساعد   عبدالعزيز عادل الدعرمي    .1

 a.assaf@ut.edu.sa 3065 أستاذ  احمد عارف محمد عساف   .2

 omer@ut.edu.sa 3060 أستاذ مشارك  عمر احمد سيد محمد   .3

 m.babiker@ut.edu.sa 3089 استاذ مشارك  محمد الحسن عثمان احمد بابكر  .4

 m.houfi@ut.edu.sa 3081 أستاذ مساعد  محمد على الحوفي   .5

 F_bouzidi@ut.edu.sa 3092 أستاذ مساعد  فتحي محمد الطاهر البوزيدي   .6

 nalmadi@ut.edu.sa ===  محاضر  نايف عبد هللا املاض ي    .7

 malharby@ut.edu.sa ===  محاضر  محمد عياد الحربي   .8

 aalmotairi@ut.edu.sa ===  معيد احمد عمر املطيري   .9

  ===  معيد واز بن محمد بن سعيد الشهرانىف  .10

 felmahgop@ut.edu.sa 7531 أستاذ مساعد  فائزة عمر محمد املحجوب   .11

 s.benslimane@ut.edu.sa 7533 أستاذ مساعد  سارة صالح سليمان   .12

 m-mohammed@ut.edu.sa 7534 أستاذ مساعد  مواهب قسم السيد احمد محمد  .13

 sbrahmyah@ut.edu.sa 7538 أستاذ مساعد  سميرة يوسف براهيمية   .14

 bbraima@ut.edu.sa 7527 أستاذ مساعد  بريمه   حمدو جادالكريم بخيته  .15

 S_almanae@ut.edu.sa 7537 أستاذ مساعد  سنيا الهادي مناعي   .16

 aalnfzi@ut.edu.sa 7539 أستاذ مساعد  العربي الهادي النفزي  عائدة  .17

 amlshahrani@ut.edu.sa ===  معيدة أثير محمد الشهراني    .18

 akhojah@ut.edu.sa ===  معيدة أمل هشام خوجة   .19

 samar@ut.edu.sa ===  معيدة سمر صقر الشهري   .20

 r_alahmari@ut.edu.sa ===  معيدة األحمري   سعيد محمد ريم  .21
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   (البرنامجبيانات االتصال )مكتب رئيس 

 
 
 
 
 
 

 

  

 0144563065 رقم الهاتف 

 3065 التحويلة

 a.assaf@ut.edu.sa البريد اإللكتروني 

 741 صندوق بريد

 71491تبوك  الرمز البريدي


