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 :العلوم اإلدارٌة لسمكلمة رئٌس 

نٌابة عن زمالبً وااله.  ومن وصحبة آله وعلى على رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم والسالمبسم هللا والحمد هلل والصالة 

بمسم العلوم اإلدارٌة بكلٌة المجتمع، ٌسرنً أن ألدم إلٌكم دلٌل المسم الذي وزمٌالتً أعضاء وعضوات هٌبة التدرٌس 

ٌعَرف بهذا المسم وبرامجه وخططه الدراسٌة، وٌفخر المسم بوجود عدد من أعضاء وعضوات هٌبة التدرٌس المؤهلٌن فً 

 .رسومةجمٌع تخصصات العلوم اإلدارٌة باإلضافة إلى الكادر اإلداري الكفء لتحمٌك األهداف الم

 

 :(الرسالة/  األهداف/  النشأة) عامة نبذة  .1

 
 ةأالنش

هو ٌمنح خرٌجٌه و ،هـ2121  عاممنذ نشأة الكلٌة أنشا لسم العلوم اإلدارٌة فً كلٌة المجتمع بتبون 
ة ٌبعد انتهاء فترة دراس (،اإلدارة المالٌة)و (إدارة الموارد البشرٌة( فً تخصصً: )درجة المشارن)

من أجل  ،مستمراللتطوٌر الة فً المسم إلى البرامج والخطط المفع   . وتخضعفصول دراسٌةربعة تمتد أل
 للخرٌجٌن لتأهٌلهم يمواكبة التطورات العلمٌة والعملٌة من جهة، ورفع المستوى المعرفً والمهار

عمال األفً لطاع  المستمرالتطور  المسمٌواكب و لدخول سوق العمل بكفاءة عالٌة من جهة أخرى.
حتى  التطور الحاصل فً تخصصات إدارة الموارد البشرٌة واإلدارة المالٌة بشكل خاص،و ،شكل عامب

شركات و: البنون، العدٌد من المجاالت ومنهاللتمدم إلى سوق العمل فً بكفاءة والتدار الطالب  ٌتأهل
 الشركات التجارٌة والصناعٌة والخدمٌة.وكافة األسواق المالٌة، والتأمٌن، 

 
 
 

 األهداف

طرح برامج تعلٌمٌة إلحداث التغٌٌر فً السلون اإلنسانً وتطوٌر معلومات ومهارات  .1
 الكوادر البشرٌة.

التعلٌم بٌن أفراد كلٌة المجتمع فً مدٌنة تبون وفك معاٌٌر الجودة والكفاءة  مستوىرفع  .2
 وحسن األداء.

 السوق.لتخفٌف من حجم البطالة من خالل تخرٌج أفواج مؤهلة تلبً حاجة ا .3
المساهمة فً تطبٌك نظام الحكومة االلكترونٌة من خالل تطوٌر البرامج التعلٌمٌة على  .4

 مستوى المملكة
 

 
 الرسالة

 
 

العلوم اإلدارٌة تواكب كافة  مجال تخصصات منتماة فً فًالعمل على إعداد كوادر بشرٌة مؤهلة 
 .تطورات األعمال

 

 المسم: لجان

 الدراسٌةلجنة المناهج والخطط  .2

 لجنة ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً .1

 

 . متطلبات الحصول على درجة الدبلوم فً لسم العلوم اإلدارٌة2

فإن ه (، اإلدارة المالٌة) وبرنامج(، إدارة الموارد البشرٌةي برنامج )فً كل من مسار)الدبلوم(  للحصول على درجة

 النحو اآلتً: ( ساعة دراسٌة، على62ٌتعٌن على الطالب إكمال )

 (23.)( ساعة دراسٌة فً )السنة التحضٌرٌة 
 (9)( ساعات دراسٌة  )متطلبات المسم 
 (33.)( ساعة دراسٌة )متطلبات كل برنامج على حده 

 

 ( ساعة دراسٌة.76أما بالنسبة لبرنامج التأمٌن، فإنه ٌتعٌن على الطالب إكمال )



 

 

 الخطة الدراسٌة لمسم العلوم اإلدارٌة: -3

 ساعات دراسٌة( 9متطلبات المسم لجمٌع المسارات ) . أ
 الساعات عدد الوحدات عدد الرمز الممرر اسم 

 السابك المتطلب المعتمدة
 تدرٌب عملً نظري

 ECON 201 3 3  3 MATH106 مبادئ االلتصاد 
 ACCT201 3 3  3 STAT 201 مبادئ المحاسبة 

 BAD101 3 3  3 ECON 201 مبادئ إدارة األعمال
  9   9  المجموع

 

 ساعة دراسٌة ( 30متطلبات برنامج إدارة الموارد البشرٌة )  . ب

 الساعات عدد الوحدات عدد الرمز الممرر اسم 
 المعتمدة

 المتطلب
 تدرٌب عملً نظري السابك

 HRM 301 3 3  3 COMM001 ممدمة فً إدارة الموارد البشرٌة
 HRM 302 3 3  3 ECON201 تخطٌط  الموارد البشرٌة
 HRM 303 3 3  3 ECON 201 التنظٌم وأسالٌب العمل

 HRM 304 3 3  3 ECON 201 لٌاس وتموٌم األداء الوظٌفً 
 --- HRM 405 3 3  3 السلون التنظٌمً

 HRM 406 3 3  3 CSC002 تطبٌمات الحاسب فً إدارة الموارد البشرٌة
 --- HRM 407 3 3  3 طرق تحلٌل وتصنٌف الوظائف

 HRM 408 3 3  3 HRM 301 إعداد وتصمٌم نظم األجور والحوافز
 HRM 409 3 3  3 HRM303 نظم العمل والعمال والتأمٌنات االجتماعٌة

 HRM 410 3 3  3 HRM302 خصائً الموارد البشرٌةأتنمٌة مهارات 
  33   33  المجموع الكلً

 ساعة دراسٌة ( 30متطلبات برنامج اإلدارة المالٌة )  . ت

 الساعات عدد الوحدات عدد الرمز الممرر اسم 
 السابك المتطلب المعتمدة

 تدرٌب عملً نظري
 FMA301 3 3  3 STAT 201 مبادئ االدارة المالٌة

 FMA302 3 3  3 ECON201 مبادئ التأمٌن
 FMA303 3 3  3 ECON 201 مبادئ العمار

 -- MRKT201 3   3 مبادئ التسوٌك
 --- ACCT406 3 3  3 المحاسبة اإلدارٌة 
 FMA401 3 3  3 ECON 201 ممدمة فً االستثمار

االستثمارات الرأسمالٌة وطرق 
 تموٌلها 

FMA402 3 3  3 FMA201 

 FMA403 3 3  3 FMA301 األسواق والمؤسسات المالٌة
 FMA404 3 3  3 FMA302 إدارة البنون التجارٌة
اإلدارة تطبٌمات على الحاسب فً 

 المالٌة
FMA405 3 3  3 CSC002,FMA 

301 
  33   33  المجموع الكلً

 



 ث. الخطة الدراسٌة لبرنامج التأمٌن:

Table of the 1st Semester Courses (First Year)            

Course Title Code/ no. )اسم المقرر )عربي Course Hours  pre-requisites 

T P C  

1 English Language ( 1 ) ELS 004  5   ((1اللغت اإلوجليزيت - 

2 Computer Skills  CSC 002  3  3 وتطبيقاتهمهاراث الحاسة - 

3 Communication Skills COMM 001 2  2 مهاراث االتصال - 

4 Principles of Mathematics MATH 106 3  3   رياضياثمبادئ ال - 

Total 13  

Table of the 2nd Semester Courses (First Year) 

Course Title Code/ no. )اسم المقرر )عربي Course Hours  pre-requisites 

T P C  

1 English Language ( 2) ELS 005  5   ((2اللغت اإلوجليزيت ELS 004 

2 Principles of Management INS 201 3  3 مبادئ االدارة - 

3 Principle of Economics INS 202 3  3 مبادئ االقتصاد - 

4 Introduction to Insurance INS 203 3  3 مقذمت فى التاميه -  

5 Work Ethics INS 204 1  1 أخالقياث العمل - 

Total 15  

Table of the 1st Semester Courses (Second Year) 

Course Title Code/ no. )اسم المقرر )عربي Course Hours  pre-requisites 

T P C  

1 Risk and Insurance INS 301 3  3 الخطر والتاميه - 

2 Principles of Insurance                                                                 INS 302 3  3 مبادئ التاميه - 

3 Regulations of Insurance INS 303  3  3 التاميهاوظمت - 

4 Basics of Motor Insurance INS 304 3  3 اساسياث التاميه على السياراث INS 203 

5 Motors Insurance Products INS 305 3  3  مىتجاث التاميه على السياراث INS 203 

6 English for Insurance ESP 001 3  5 اإلوجليزيت للتأميه ELS 005 

Total 18  

Table of the 2nd Semester Courses (Second Year) 

Course Title Code/ no. )اسم المقرر )عربي Course Hours  pre-requisites 

T P C  

1 Basics of Health Insurance INS 401 3  3 اساسياث التاميه الصحى INS 302 

2 Health Insurance Products INS 402 3  3 مىتجاث التاميه الصحى INS 301, INS 302 

3 Fundamental of Insurance Law INS 403 3  3 اساسياث قاوىن التاميه INS 303 

4 Application of  Insurance Law INS 404 3  3 تطبيق قاوىن التاميه INS 303 

5 Insurance and Finance INS 405 3  3 التاميه والتمىيل INS 302, INS 303 

6 Insurance Finance Practices INS 406 3  3 مىتجاث التاميه والتمىيل INS 302  

Total 18  

 

 

 

 

 



 

Table of the 1st Semester Courses (Thrid Year) 

op-Students chooses (two elective courses) 6 Credits Hours  in addition to Co 
 

Course Title Code/ no. )اسم المقرر )عربي Course Hours  
pre-

requisites 

T P C  

1 
Co-op (Intership in insurance) INS 501 التذرية التعاووي 

6  6 
Department 
Approval 

2 Elective Course   3  3 INS 302 

3 Elective Course   3  3 INS 302 

Total 12  

 

List of elective courses 

 

Course Title Code/ no. )اسم المقرر )عربي Course Hours  pre-requisites 

T P C  

1 Insurance Broking INS 502 3  3 الىساطت فى التاميه INS 302 

2 Underwriting Practice INS 503 3  3 ممارست االكتتاب INS 302 

3 Claims Practice  INS 504 3  3 ممارست التعىيضاث INS 302 

4 Personal Insurance INS 505 3  3 التاميه الشخصى INS 302 

 

 

 

First Year- First Semester 13 الفصل األول -السنت األولى 

First Year- Second Semester 15 الفصل الثاني -السنت األولى 

Second Year- First Semester 18 الفصل األول -السنت الثانيت 

Second Year- Second Semester 18 الفصل الثاني -السنت الثانيت 

Third Year- First Semester 12 الفصل األول -السنت الثالثت 

Total Program Credit Hours 76 مجموع الساعاث المعتمدة للبرنامج 

 

 : الممررات توصٌف - 5

 مــــاس أ .
 :ررـــــالمم

 مــــاس أ .  مبادئ االلتصاد
 :ررـــــالمم

 الموارد البشرٌةممدمة فً إدارة 

 ورلم رمز ب .
 :ررــالمم

ECON 201  . ورلم رمز ب 
 :ررــالمم

HRM 301 

 فـتوصٌ ج .
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ ج .  
 :ررــــالمم

 

األدوات والتطبٌمات األساسٌة  الممرر اغطً هذٌ  
، وٌمدم لتصاد الجزبًاللتصاد الكلً واالللمفاهٌم فً ا

 الكلٌةمفاهٌم اللتصاد الكلً باالالجزء الخاص 
البطالة، والتضخم، والنمو االلتصادي والطلب ك

حساب وتوازن السوق، ووالعرض الكلً،  ،الكلً
 ،نظرٌات تحدٌد الدخل، والمالوالدخل الوطنً، 

وااللتصاد  ،والبنون والسٌاسات المالٌة والنمدٌة
 الدولً.

من المستمبل  ًموظف الطلبةالممرر لتمكٌن هذا م صم    
 مومسؤولٌاته مللمٌام بمهامهالموارد البشرٌة، إدارة 

. وٌسعى الحكومٌة مؤسساتالاإلدارٌة والفنٌة فً 
الطلبة بإدارة الموارد البشرٌة الممرر إلى تعرٌف 

وأهم المشكالت التً  .ونشأتها والوضع التنظٌمً لها
رر على تطبٌماته بالمملكة ٌركز الممتواجههم، كما 
 .العربٌة السعودٌة

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 مــــاس أ .
 :ررـــــالمم

 مــــاس أ .  تخطٌط الموارد البشرٌة
 :ررـــــالمم

 التنظٌم وأسالٌب العمل

 ورلم رمز ب .
 :ررــالمم

HRM 302  . ورلم رمز ب 
 :ررــالمم

HRM 303 

 فـتوصٌ ج .
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ ج .  
 :ررــــالمم

 

ٌهدف هذا الممرر إلى التعرف على أساسٌات   
التخطٌط واإللمام بفكرة عن تخطٌط الموارد البشرٌة، 
والتمٌٌز بٌن طرله وأسالٌبه، ومعرفة موضوعات 
متعددة، تكون منطلماً وأساساً لدراسة الموارد البشرٌة 
على نطاق المطر عامة، وتخطٌط الموارد البشرٌة 

 لتحمٌك أهداف المنظمة .

ف هذا الممرر إلى تعرٌف الطالب بمختلف أسالٌب ٌهد  
وأنظمة العمل الكالسٌكٌة والحدٌثة , وكٌفٌة وضع 
خرابط سٌر اإلجراءات، لتحدٌد الولت الالزم إلنجاز 
األعمال بألل الجهد والتكالٌف . كما ٌمكن الطالب من 
معرفة بناء المنظمات وتحلٌل األهداف وتحدٌد سلطة 

ارٌة. كما ٌمدم تصوراً واسعاً الوحدات اإلد ةومسؤولٌ
 حول مفهوم التنمٌة اإلدارٌة والمشاكل المتعلمة بها.

 

 

 

 مــــاس أ .
 :ررـــــالمم

 مــــاس أ .  لٌاس وتموٌم األداء الوظٌفً
 :ررـــــالمم

 المحاسبة ئمباد

 ورلم رمز ب .
 :ررــالمم

HRM 304  . ورلم رمز ب 
 :ررــالمم

ACCT 201 

 فـتوصٌ ج .
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ ج .  
 :ررــــالمم

 

 أساساتب الطالب ٌهدف هذا الممرر إلى تعرٌف   
 والتمٌٌز ،ومعاٌٌره المٌاس عن بفكرة واإللمام التمٌٌم،
ً لمنط لتكون ،موٌوالتم المٌاس بٌن ً  ما  لدراسة وأساسا

 وكٌف ،الوظٌفً األداء تمٌٌم عن ومفصلة شاملة
 حٌنما الوظٌفً مساره تموٌم فً الطالب منه ٌستفٌد
 . العامة الوظٌفة خالل من ٌةلمهنا الحٌاة ٌمارس

ٌتولع أن ٌكتسب الطالب معرفة أهمٌة وأهداف    
المحاسبة ووظابفها، والتعرف على المفاهٌم والفروض 
والمبادئ المحاسبٌة، والممصود بالمٌد المزدوج ومعادلة 

والمدرة المٌزانٌة، باإلضافة إلى إكساب الطالب المهارة 
على تتبع وإعداد مراحل الدورة المحاسبٌة، من تسجٌل 
وترحٌل وإعدد مٌزان المراجعة، وإعداد التمارٌر 
المالٌة وإجراء التسوٌات المحاسبٌة، واكتشاف ومعالجة 

 األخطاء .
 

 

 

 مــــاس أ .
 :ررـــــالمم

 مــــاس أ .  مبادئ إدارة األعمال
 :ررـــــالمم

 السلون التنظٌمً

 ورلم رمز . ب
 :ررــالمم

BAD 101  . ورلم رمز ب 
 :ررــالمم

HRM 405 

 فـتوصٌ ج .
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ ج .  
 :ررــــالمم

 

ٌهدف هذا الممرر إلى تعرٌف الطالب بأهمٌة اإلدارة   
فً أي مشروع ناجح، واإللمام بالمفاهٌم الحدٌثة 
والتوجهات العالمٌة فً مجال اإلداراة، والمدرة على 
تطبٌك المعارف والمهارات اإلدارٌة فً الحٌاة 
العملٌة، والمدرة على التحلٌل واالستنتاج، وكٌفٌة  

 الالزمة لصنع المرارات .الحصول على المعلومات 

أسباب ودوافع ب الطالبتعرٌف ٌهدف هذا الممرر إلى    
 وكٌفٌة إحداث ،سلون الفرد والجماعة داخل التنظٌم

كما  .التغٌٌر الممكن والمناسب لزٌادة كفاءة المنظمة
ً على تزوٌد  ا الممررعمل هذٌ بالمفاهٌم  الطالبأٌضا

وتحلٌل  ٌصمن تشخ موالمبادئ األساسٌة التً تمكنه
الجماعً، والسلون اإلنسانً على المستوى الفردي، 

  .وعلى مستوى المنظمة
 
 

 مــــاس أ .
 :ررـــــالمم

تطبٌمات الحاسب اآللً فً إدارة 
 الموارد البشرٌة

 مــــاس أ . 
 :ررـــــالمم

 طرق تحلٌل وتصنٌف الوظائف

 ورلم رمز ب .
 :ررــالمم

HRM 406  . ورلم رمز ب 
 :ررــالمم

HRM 407 

 فـتوصٌ ج .
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ ج .  
 :ررــــالمم

 

ٌحتوي هذا الممرر على التطبٌمات الخاصة بالموارد   
البشرٌة اإللكترونٌة وطرق تطبٌمها، باإلضافة إلى 
شرح وتوضٌح بعض الحاالت العملٌة فً تطبٌمات 
الموارد البشرٌة، مثل تصمٌم برامج المرتبات، 
 والتمٌٌم الوظٌفً، وتصمٌم الهٌكل الوظٌفً إلكترونٌاً. 

وتصمٌم الوظابف,  هذا الممرر ٌتضمن تحلٌل  
وتنظٌمها, وتمٌٌمها, ووضع الخطوات الالزمة لها. كما 
ٌتٌح للطالب االطالع على توزٌع الوظابف وتمٌٌم أداء 
الموظفٌن، والممدرة على تمٌٌم نتابج تحلٌل وتصمٌم 
الوظابف. بما ٌمك نه من الكشف عن النوالص، وإعادة 

 التعدٌل بما ٌؤدي إلى أداء  أفضل . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مــــاس أ .
 :ررـــــالمم

إعداد وتصمٌم نظم االجور 
 والحوافز

 مــــاس أ . 
 :ررـــــالمم

 والتأمٌنات والعمال العمل نظم
 االجتماعٌة

 HRM 409 ورلم رمز ب .  HRM 408 ورلم رمز ب .



 :ررــالمم :ررــالمم
 فـتوصٌ ج .

 :ررــــالمم
 فـتوصٌ ج .  

 :ررــــالمم
 

فً  ةالممرر إلى توضٌح الوظابف األساسٌٌهدف هذا  
الموارد البشرٌة، وعلى رأسها طرق إعداد وتصمٌم 
نظام األجور والحوافز متمثلة فً تعرٌف الفرق بٌن 
الراتب والحافز، وطرق إعداد نظام األجور والهٌاكل 

 المنظمة لذلن.

 نظم بأساسٌات الطالب ٌهدف هذا الممرر إلى تعرٌف  
 فً المطبمة االجتماعٌة تأمٌناتوال والعمال العمل
 السعودٌة، وبسط المعلومات حول العربٌة المملكة
العمل السعودي، باإلضافة إلى نظام التأمٌنات  لانون

وسماته وممٌزاته بالممارنة مع الموانٌن  االجتماعٌة،
 األخرى.

 
 مــــاس -أ

 :ررـــــالمم
تنمٌة مهارات أخصائً الموارد 

 البشرٌة
 مــــاس -أ 

 :ررـــــالمم
 مبادئ االدارة المالٌة

 ورلم رمز -ب
 :ررــالمم

HRM 410  ورلم رمز -ب 
 :ررــالمم

FMA301 

 فـتوصٌ -ج
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ -ج  
 :ررــــالمم

 

ٌهدف هذا الممرر إلى العمل على تنمٌة واستثمار  
الموارد البشرٌة، وذلن من خالل توفٌر التدرٌب 

ووضع خطط تنظٌمٌة إلعادة والتأهٌل والتطوٌر، 
هٌكلة تركٌبة الموارد البشرٌة لتحمٌك االستخدام لتلن 
الموارد، كما ٌهدف إلى معرفة المشكالت التً تعوق 

 عمل أخصابً الموارد البشرٌة .

ٌحتوي هذا الممرر على التعرٌفات الخاصة بمبادئ   
اإلدارة المالٌة، ووظابفها المتكونة من تحدٌد 

موٌلٌة المستمبلٌة للشركة، والتفضٌل بٌن االحتٌاجات الت
التموٌل بالدٌن وبالملكٌة، باإلضافة إلى تحلٌل نوعٌة 
التكالٌف وتحدٌد مؤشر نمطة التعادل ،  كما تهتم المادة 
بتعرٌف رافعة التشغٌل، وجدوى استخدامها، وتحلٌل 

 التمارٌر المالٌة . 
 
 
 

 مــــاس -أ
 :ررـــــالمم

 مــــاس -أ  مبادئ التأمٌن
 :ررـــــالمم

 مبادئ العمار

 ورلم رمز -ب
 :ررــالمم

FMA302  ورلم رمز -ب 
 :ررــالمم

FMA 303 

 فـتوصٌ -ج
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ -ج  
 :ررــــالمم

 

 العمل أساسٌات على التعرفٌهدف هذا الممرر إلى  
 الناجعة الحلول درانوإ ،والمخاطر التأمٌن مجال فً

 المادٌة الخسابر من المؤسسات و فرادألا لحماٌة
 هذه لدرة بفكرة واإللمام األخطار، عن الناشبة

 تتم كٌف درانإو الخسابر، تملٌل على المؤسسات
 التجار ٌعود كً الخسابر عن التعوٌض عملٌة

 فً السفن على التأمٌن لٌمة كذلن و تجارتهم لممارسة
 .التجارة ازدهار

 فً العمل أساسٌات على التعرفٌهدف هذا الممرر إلى   
 لحماٌة الناجعة الحلول درانإو ،العماري التطوٌر مجال

 عن الناشبة المادٌة الخسابر من والمؤسسات فرادألا
 العمارات، سوق فً العمل مجال عن الناتجة األخطار
 الخسابر تملٌل على المؤسسات هذه لدرة بفكرة واإللمام

 بٌن الموازنة عملٌة تتم كٌف درانإو رباح،ألا ٌادةزو
 .الخاص و العام المطاع هدافأ

 
 
 

 مــــاس -أ
 :ررـــــالمم

 مــــاس -أ  مبادئ التسوٌك
 :ررـــــالمم

 المحاسبة اإلدارٌة

 ورلم رمز -ب
 :ررــالمم

MRKT 201  ورلم رمز -ب 
 :ررــالمم

ACCT 406 

 فـتوصٌ -ج
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ -ج  
 :ررــــالمم

 

بدراسة المفاهٌم وطرق التحلٌل ٌهتم الممرر  
والنظرٌات التً توضح طبٌعة ونطاق وأهمٌة 
التسوٌك فً المنشأة والمجتمع، وٌشتمل على تحلٌل 
الظروف البٌبٌة ودراسة سلون المستهلكٌن، وإعداد 
خطط وإستراتجٌات التسوٌك، وعناصر المزٌج 

 التسوٌمً، ودور إدارة التسوٌك بالمنشأة.

 بالمحاسبة الطالب تعرٌفإلى ٌهدف هذا الممرر   
  ،المحاسبة فروع من فرع تعتبر والتً اإلدارٌة
 المختلفة واألسالٌب ،علٌها تموم التً واألسس

 لخدمة المعلومات وإعداد تجهٌز فً واستخداماتها
 التخطٌط مجاالت فً المختلفة اإلدارٌة المستوٌات
 . األداء تموٌم ولٌاس المرارات واتخاذ والرلابة

 
 
 
 
 
 

 مــــاس -أ
 :ررـــــالمم

 مــــاس -أ  ممدمة فً االستثمار
 :ررـــــالمم

االستثمارات الرأسمالٌة وطرق 
 تموٌلها

 ورلم رمز -ب
 :ررــالمم

FMA 401  ورلم رمز -ب 
 :ررــالمم

FMA 402 

 فـتوصٌ -ج
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ -ج  
 :ررــــالمم

 

ٌهدف هذا الممرر إلى التعرف على أساسٌات  
االستثمار، واإللمام بشكل موسع بالمحافظ 
االستثمارٌة، واألسواق المالٌة، وما ٌدور داخلها، 
وتمسٌمها إلى لسمٌن أسواق أولٌة وثانوٌة، والتعرف 

التً  ٌبحث هذا الممرر فً عملٌات صنع المرار    
ٌنطوي علٌها تأمٌن األصول المادٌة طوٌلة األجل 
للشركات، أو األصول غٌر الملموسة طوٌلة األجل 

بما فً ذلن تحلٌل بٌانات التدفمات النمدٌة، ، الملتزمة



على أهم األسواق المالٌة فً العالم ومن ثم التعرف 
ة للنمود وغسٌل على التخطٌط المالً، والمٌمة الزمنٌ

 األموال وتأثٌره على االلتصاد.

ر صنع المرار، وتحلٌل معاٌٌوواآلثار الضرٌبٌة، 
 . المخاطر وحساب تكلفة رأس المال

 
 

 مــــاس -أ
 :ررـــــالمم

 مــــاس -أ  األسواق والمؤسسات المالٌة
 :ررـــــالمم

 إدارة البنون التجارٌة

 ورلم رمز -ب
 :ررــالمم

FMA 403  ورلم رمز -ب 
 :ررــالمم

FMA 404 

 فـتوصٌ -ج
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ -ج  
 :ررــــالمم

 

ٌهدف هذا الممرر إلى تعرٌف الطالب بالمؤسسات  
المالٌة وأهمٌتها للنشاط االلتصادي، وآلٌة عملها 
فضالً عن األسواق المالٌة فً ظل انتشارها ولوة 
تأثٌرها فً النشاط االلتصادي العالمً، وتوضٌح 
آلٌات عمل األسواق المالٌة، ووظابفها، وأنواعها، 

التً تتحكم فً هذا السوق  والتنظٌمات المختلفة
 باإلضافة إلى تبٌان األدوات المستخدمة.

ٌهدف هذا الممرر إلى التعرف على أساسٌات العمل فً   
البنون، و اإللمام بفكرة عن البنون التجارٌة، وإدران 
كٌف تتم عملٌة السٌولة النمدٌة، ودور البنن المركزي 

، ومعرفة فً الرلابة المالٌة، وتوفٌر السٌولة المالٌة
 موضوعات كل ما ٌتعلك  بهٌكلة رأس المال .

 

 

 

 مــــاس -أ
 :ررـــــالمم

تطبٌمات الحاسب اآللً فً 
 االدارة المالٌة 

    

 ورلم رمز -ب
 :ررــالمم

FMA 405     

 فـتوصٌ -ج
 :ررــــالمم

     

ٌهدف هذا الممرر إلى إكساب  الطالب معرفة  
الحاسوب، وكٌفٌة بالمفاهٌم األساسٌة لبرمجٌات 

استخدام وتطبٌك المجال المالً وما ٌتعلك بها من 
مواضٌع اإلدارة المالٌة على البرمجٌات الجاهزة بما 

المهارات  االلكترونٌة ، واكتساب  فٌها  الجداول
للمٌام بتحلٌل المعلومات المالٌة  واألدوات الالزمة

 ورفع كفاءة الطالب للمنشأة وتمٌٌم أوضاعها المالٌة
   .ن حٌث التحلٌل باستخدام الحاسوبم
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األساتذة  أ.
 :المساعدون

 المولع اإللكترونً البرٌد اإللكترونً االسم 
 S_dabboussi@ut.edu.sa tp://www.ut.edu.sa/ar/web/u58108ht د. سامً األخضر الدبوسً .1

 akhamis@ut.edu.sa  http://www.ut.edu.sa/ar/web/u56750 خمٌس دمحم د. أحمد سعد -2

 fkasasbeh@ut.edu.sa tp://www.ut.edu.sa/ar/web/ht د. فراس عزت الكساسبة -3
 d.musab@gmail.com tp://www.ut.edu.sa/ar/web/uht د. مصعب معتصم سعٌد  -4
 Falmahi@ut.edu.sa http://www.ut.edu.sa/ar/web/u د. فاطمة عبد هللا الطٌب -5

 alhaj@ut.edu.sa http://www.ut.edu.sa/ar/web/u د. عفاف دمحم الحاج  -6

 

 :المحاضرون ج.
 المولع اإللكترونً البرٌد اإللكترونً االسم 
 Ahalataui@ut.edu.sa http://www.ut.edu.sa/ar/web/u4581 أحالم لاسم العطويأ/  -1

 a.sabbagh@ut.edu.sa http://www.ut.edu.sa/ar/web/u4581 أ. أحمد أٌمن صباغ -2
 falomrani@ut.edu.sa http://www.ut.edu.sa/ar/web/u13089 فهد بحٌري العمرانً أ/ -3

 aalharbi@ut.edu.sa wasel.com/-http://www.alaa آالء واصل الحربً  أ/ -4
 Aralatawi@ut.edu.sa http://www.ut.edu.sa/ar/web/u أرٌج عبدالهادي العطوي أ/ -5

 
 

 (رئٌس/ مشرف المسم)  بٌانات االتصال
 )مشرف المسم/ شطر الطالب( أحمد سعد دمحم خمٌس. د
  6144563661 اكس :ف 6144563643 هاتف : 

صندوق برٌدي  71411تبون  البرٌد:
741 

 

البرٌد 
 اإللكترونً:

akhamis@ut.edu.sa 
 

 

المولع 
 اإللكترونً:

http://www.ut.edu.sa/ar/web/department-of-administrative-science-
economics/department 

 
 

 )مشرفة المسم/ شطر الطالبات( . أحالم لاسم العطويدأ/ 
 

هاتف  
: 

  6144272172 فاكس : 0122212112/122

 شارع دمحم بن نصٌف          –حً الورود  -تبون   البرٌد:
البرٌد 

 اإللكترونً:
Falmahi@ut.edu.sa  

 


