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     .كلمة عميد الكلية. 

 الحتياجات استجابة وذلك هـ مبتدئة بقسم اإلدارة العامة  1429تأسست كلية العلوم اإلدارية عام 

تضم   اليوم  ثم توالى افتتاح األقسام بالكلية حتى أصبحت  ص.القطاعين الحكومي والخاسوق العمل في  

تزويد طالبها وطالباتها    من خالل برامجها على   وحرصت الكلية  .المحاسبةو  أقسام: إدارة األعمال، األنظمة،

 سمح ي  الالزمة إلعدادهم اإلعداد الجيد ليكونوا على قدر من الكفاءة العاليةاإلدارية  المهارات والمعارف  ب

النبلهم   واسعة  مجاالت  في  لاق طالعمل  وتحديثها  البرامج  تطوير  خالل  من  تسعى  أنها  كما  لوصول . 

 .واألعمالمجاالت اإلدارة  ح لهم المنافسة فييتيالذي  الكلية للمستوىبخريجي وخريجات  

في  سنوات  أربع  امتداد  على  مستويات  ثماني  دراسة  بعد  البكالوريوس  درجة  الكلية  وتمنح 

، المحاسبة )طالب وطالبات(عمال )طالب وطالبات(، األتخصصات: اإلدارة العامة )طالب وطالبات(، إدارة 

في تخصص.  )طالب فقط(واألنظمة   التنفيذي  الماجستير  برامج  الكلية  تقدم  األعمال    يكما    وإدارة إدارة 

   .المحاسبة واألنظمة  يوالماجستير المهني في تخصص، الموارد البشرية

المحلي  المستوى  على  مرموقا  مكانا  تتبوأ  أن  إلى  نجران  بجامعة  اإلدارية  العلوم  كلية  وتتطلع 

في جو  والدولي  رؤية واإلقليمي  مع  تماشيا  والطالبات  للطالب  تقدمها  التي  األكاديمية  البرامج  وتميز  دة 

وتحقيقا  2030المملكة   وخططها،    الستراتيجية،  برامج وذلك  الجامعة  تطبيق  على  الحرص  خالل  من 

   .األكاديمي والبرامجي االعتماد الجودة الشاملة وتطبيق معايير 

         

 اإلداريةعميد كلية العلوم 

 د. سالم مسفر آل فايع  
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 :الرؤية

  دارة األعمال وبناء المعرفة وخدمة المجتمعإكلية رائدة في مجال 

 رسالة: ال

إعداد خريجين مؤهلين علمياً ومهنياً في تخصصات إدارة االعمال، وتحقيق التميز في البحث العلمي والخدمة المجتمعية 

 ٢٠٣٠وفق رؤية المملكة 

 

 الكلية.. عن 

 شطر  سنة  االفتتاح  القسم 

 طالبات /طالب هـ  1429 اإلدارة العامة برنامج 

 طالبات /طالب هـ  1430 إدارة األعمال برنامج 

 طالب هـ  1430 األنظمة برنامج 

 طالب هـ  1434 المحاسبة برنامج 

 طالبات  هـ 1441 برنامج المحاسبة 
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 مختصر للهيكل التنظيمي للكلية 
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 قسم إدارة األعمال 

( هـ كأحد األقسام العلمية المتخصصة في كلية العلوم 1430-1429أنشئ قسم إدارة األعمال في العام )

اإلدارية، وذلك تحقيقاً ألهداف كلية العلوم اإلدارية لخدمة منطقة نجران والقرى والهجر المحيطة في تطوير 

و فرصه  تعد  والذي  واألعمال  المال  مجال  في  احتياجاته  وتلبية  على المجتمع  العمل  سوق  في  اعدة 

المستوى الحكومي والخاص والعمل الحر، وقد أقبل الطبال والطالبات منذ افتتاح القسم في سنته األولى 

 طالبة.   82طالباً، و 27حيث بلغ عدد الطالب 

يحرص البرنامج على تأهيل الطلبة والطالبات على أعلى مستويات الجودة   من خالل تزويديهم بالمهارات 

من المع تجعلهم  والتي  واألعمال  المال  مجال  في  األمثل  القرار  واتخاذ  التحليل  على  وتدريبيهم  رفية 

فضال عن المتميزين في سوق العمل وذلك من خالل العناية بجميع المقررات الدراسية في خطة البرنامج  

 تنويع استراتيجيات التدريس وتقييم المقررات الدراسية. 

 الرؤية:  

العلمي و األكاديمي من خالل برنامج متميز في إدارة األعمال يشبع رغبات الطالب و الطالبات التميز "

 .جات سوق العمل و متطلبات التنميةويلبي احتيا

 الرسالة: 

إكساب الطالب والطالبات معارف ومهارات في إدارة األعمال من خالل برنامج متميز يلبي احتياجات "

 .اإلسالميةسوق العمل، وفقا للقيم 

 أهداف القسم: 

كية للطالب لالرتقاء بمستواهم ورفع كفاءة المخرج التعليمي •   .تنمية المهارات المعرفية واإلدرا

كبة التطورات والمستجدات في برنامج إدارة األعمال من خالل التحديث المستمر والمراجعة   • موا

 .الدورية للبرنامج

جتمع واالرتقاء بالقدرات البحثية ألعضاء هيئة  وضع الخطط للدراسات والبحوث بهدف خدمة الم  •

 .التدريس
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 .اإلسهام في تلبية احتياجات سوق العمل السعودي من الكوادر المؤهلة •

الخاصة من   • المالي واإلداري للمؤسسات  األداء  المجتمع من حيث رفع كفاءة  اإلسهام في تطوير 

 . والعمليةخالل تقديم االستشارات العلمية 

 برامج القسم: 

 برنامج البكالوريوس: 

 مدة البرنامج: أربع سنوات.  •

 عدد المستويات الدراسية: ثمان مستويات.  •

 الممنوحة: بكالوريوس إدارة األعمال.مسمى الدرجة العلمية  •

 ساعة.  132عدد الساعات الدراسية:  •

 برنامج الماجستير األكاديمي: 

 مدة البرنامج: سنتان ونصف.  •

 عدد المستويات الدراسية: خمس مستويات. •

 مسمى الدرجة العلمية الممنوحة: ماجستير إدارة األعمال. •

 ساعة.  45عدد الساعات الدراسية:  •

 الماجستير التنفيذي: برنامج 

 مدة البرنامج: سنتان.  •

 عدد المستويات الدراسية: أربع مستويات.  •

 . التنفيذي مسمى الدرجة العلمية الممنوحة: ماجستير إدارة األعمال •

 ساعة.  45عدد الساعات الدراسية:  •

 

 



- 8 - 
 

 

 الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس: 

 المستوى األول 

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

  لتفكيروا رات التعلممها 100مهر -2

 لبحث وا

2 -- 

3- لحا  -- 3 1 لي آحاسب  101

 -- 2 إلنجليزية ا  للغةا 102نجل -2

 -- 3 دارة إل ا دئمبا 103دار -3

 -- 3 لجزئي ا دإلقتصا ا دئمبا 104قصد -3

  لثقافةا لى ا لمدخلا 111سلم-2

 السالمية ا

2 -- 

2- ب عر  -- 2 للغوية ا راتلمهاا 201
 

 المستوى الثاني 

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

3- يض ر  -- 3 ية دار إل ا تلرياضياا 105

 100مهر 2 ل التصاا راتمها 106دار -2

 104قصد  3 لكلي د اإلقتصا ا دئمبا 107قصد -3

 -- 3 -1لمحاسبة  ا دئمبا 108حسب -3

 -- 3 ل إلنجليزية لألعمااللغة  ا 109نجل -3

 -- 2 2السالمية  الثقافة  ا 112سلم-2

2- ب عر  -- 2 لعربي التحرير  ا 202

 
 المستوى الثالث 

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 -- 2 3 السالميةا  لثقافةا 113سلم-2

2- لما  -- 2 لمالية دارة اإلا 201

3- حص ا ريض   105 3 ء إلحصاا دئمبا 202  

 -- 3 لتسويق دئ امبا 203تسق-3

 -- 2 ل ألعما ا فيدة لرياا 204دار -2

2- ن قا  -- 2 ن لقانوا لى إ لمدخلا 205

 103دار  3 دارة إل ا لصوأ 220دار -3
 

 المستوى الرابع

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 -- 2 4 السالميةا  لثقافةا 114سلم-2

 -- 3 لتكاليف امحاسبة  210حسب -3

 -- 3 لتنظيمي ا كلسلوا 225دار -3

 -- 3 ية دار إل ا تلمعلوماانظم  235نما -3

 203تسق 3 لتسويق إدارة ا 264تسق-3

3- ن قا ن قا 3 ت لشركاا  نقانو 271 205 
 

 المستوى الخامس 

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 220دار  3 البشرية   اردلموإدارة ا  321دار -3

 -- 3 ت لعملياا  إدارة 322دار -3

 -- 3 لتأمين او لخطرا  إدارة 323دار -3

 -- 3 لعامة ا  تلعالقااإدارة   324دار -3

 -- 3 يع رلمشااإدارة   325دار -3

لما 3 لمالية ا تلمؤسسااإدارة   326دار -3 201 
 

 المستوى السادس 

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 322دار  3 ت لعمليا ث ابحو 301كمي -3

 -- 3 لعلمي ا  لبحثامناهج  304دار -3

 -- 3 يد رلتو ا  سالسل  إدارة 327دار -3

 -- 3 لمنظمة انظرية  328دار -3

 -- 3 لتغيير ا  إدارة 329دار -3

 235نما 3 نية وإللكترة ارلتجا ا 368تسق-3
 

 المستوى السابع 

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

حسب 210 3 ية دار إل ا لمحاسبةا 410حسب -3  

 420دار -3
  تقييم و وىلجدا سةدرا 

 ت عا ولمشرا
3 -- 

 -- 3 د اإلداري إلقتصاا 421قصد -3

 321دار  3 لشاملة ا دةلجو إدارة ا 423دار -3

 -- 3 لية ولدا  لعماإدارة األ 424دار -3

3- لما  -- 3 ر الستثماا تساسياا 452
  

 المستوى الثامن 

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 -- 3 لمعرفة إدارة ا  425دار -3

 -- 3 تيجية االستر اإلدارة ا 426دار -3

 304دار  3 ني ولتعاا يبر لتد ا 427دار -3

 132مجموع الساعات= 
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 الفرص الوظيفية الخريجين: 

يعمل خريجي وخريجات قسم إدارة األعمال في نطاق واسع من الوظائف في القطاعات الخاصة والعامة 

 مثل:في العديد من المجاالت  وفي

 إدارة التسويق والمبيعات وبحوث التسويق   •

 التجارة االلكترونية •

 اعداد دراسة الجدوى االقتصادية   •

 اإلدارة المالية والمصرفية   •

 إدارة االنتاج والعمليات   •

   االستثمار والتمويلإدارة  •

 إدارة الموارد البشرية   •

 إدارة المشاريع  •

 إدارة العالقات العامة   •

 إدارة االعمال الدولية   •

 العمل الحر وريادة األعمال   •

 إدارة المؤسسات الغير ربحية ومؤسسات التأمين. •

 برنامج البكالوريوس: احصائية خريجي 
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 قسم اإلدارة العامة 

تأسس قسم اإلدارة العامة بكلية العلوم اإلدارية ليكون اللبنة األولى في تحقيق رسالة الكلية فيعتبر القسم  

اإلدارية   العلوم  كلية  بها  بدأت  التي  وبنات( النواة  )بنين  للجنسين  العامة  اإلدارة  برنامج  القسم  ويقدم 

( المعتمدة  ساعاتها  عدد  يبلغ  نجران 127انتظام.  بمدينة  الجامعية  المدينة  في  انتظام  يدرس  ساعة.   )

في  الفعلية  المحاضرات  طريق  عن  ويدمة  وشرورة  نجران  بمدينة  الجامعية  بالمدينة  انتساب  ويدرس 

والمحاض الدراسية  ويعتبر القاعات  باإلنترنت،  الجامعة  موقع  على  إلكترونيا  والمسجلة  االفتراضية  رات 

القسم أحد المصادر الرئيسية لتوفير الكوادر البشرية عالية المستوى لإلدارة الحكومية بقطاعاتها المختلفة 

في في المملكة العربية السعودية حيث يساهم في تخريج قاعدة عريضة من العناصر البشرية المتخصصة  

 .اإلدارة العامة

 الرؤية: 

 لمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع وإقليمياً وا والبحثية محلياالريادة األكاديمية والمعرفية 

 الرسالة: 

العامة  والمؤسسات  األجهزة  إدارة  في  المساهمة  علي  قادرين  العامة  االدارة  مجال  في  خريجين  تأهيل 

كاديمي يُلبي احتياجات التنمية. والخاصة، وإتاحة المعرفة في هذا   المجال من خالل برنامج أ
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 أهداف القسم: 

 .العامة اإلدارة مجال في المتخصصة المعرفة تقديم •

 التنمية يحقق  بما والخاصة العامة المؤسسات في للعمل اإلدارية المهارات الطالب إكساب •

 المستدامة 

 .العامة اإلدارة مجال في والتطبيقي النظري الجانب بين للربط ميدانيا الطالب تدريب •

 مجال وفي للتواصل الالزمة الكفاءات  على  للحصول الذاتي التعلم على  القدرة  الطالب  إكساب •

 .العامة اإلدارة

 برامج القسم: 

 برنامج البكالوريوس: 

 مدة البرنامج: أربع سنوات.  •

 عدد المستويات الدراسية: ثمان مستويات.  •

 العلمية الممنوحة: بكالوريوس اإلدارة العامة. مسمى الدرجة  •

 ساعة.  127عدد الساعات الدراسية:  •
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 الخطة الدراسية: 

 المستوى األول 

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 2- سلم 111
المدخل إلى الثقافة  

 اإلسالمية 
2 -- 

 -- 2 المهارات اللغوية  2-عرب201

 -- 3 المحاسبة مبادئ  3-حسب  101

 -- 3 أصول اإلدارة  3- دار101

 -- 4 اللغة االنجليزية  4-نجم  015
 

 المستوى الثاني 

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 سلم 111 2 2الثقافة اإلسالمية   2- سلم112

 عرب   201 2 التحرير العربي  2-عرب202

 -- 2 1حاسب آلي  3- حال101

 -- 3 القانون المدخل إلي  3- قان 101

 -- 3 مبادئ الرياضيات اإلدارية   3-ريض  003

 دار 101 3 مبادئ اإلدارة العامة     3- درع 101
 

 المستوى الثالث 

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 -- 3 مبادئ االقتصاد الجزئي  3- قصد   201

 3-احص 101
مبادئ اإلحصاء  

 واالحتماالت 
3 -- 

 -- 3 الرياضيات المالية  3- كمي   202

 سلم 111 3 فقه المعامالت  3- فقة212

 حال 101 3 حاسب آلي  2- حال102

 دار 101 3 اإلدارة في اإلسالم  3- درع   202
 

 المستوى الرابع

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 سلم   111 2 3الثقافة اإلسالمية   2- سلم 113

 درع   101 3 السلوك التنظيمي   3- دار 224

 قصد   201 3 مبادئ االقتصاد الكلي  3- قصد202

نصوص إدارية باللغة   3- درع203

 االنجليزية  

 درع 101 3

 قان   101 3 القانون اإلداري   نظم   203
 

 المستوى الخامس 

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 سلم 111 2 ثقافة  إسالمية  2- سلم 114

 دار 101 3 التخطيط االستراتيجي  3- دار300

 3- درع214
إدارة األعمال المكتبية  

 والسكرتارية 
 درع 101 3

 حسب 101 3 المحاسبة الحكومية  3-حسب331

 درع 101 3 اإلدارة المحلية بالمملكة  3- درع312

 قصد 202 3 إدارة المالية العامة  3- درع313
 

 المستوى السادس 

 المتطلب  الساعات  المقرر اسم  رمز المقرر 

 دار 300 3 إدارة الجودة الشاملة  3- دار309

 درع  101 3 التدريب والتطور اإلداري  3- درع314

 درع 214 3 العالقات العامة  3- دار206

 درع 101 3 التنظيم اإلداري بالمملكة  3- درع315

 درع  101 3 الخدمة المدنية  3- درع316

 دار 102 3 إدارة األزمات والكوارث    3- دار307
 

 المستوى السابع 

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 درع 101 3 الرقابة اإلدارية  3- درع417

 درع 101 3 القيادة اإلدارية  3- درع418

 3 بحوث العمليات  3- كمي381
 احص 101

 ريض 003

 دار 101 3 إدارة المستشفيات  3- دار409

 درع 314 3 إدارة التنمية  3- درع410

 حسب 101 3 المحاسبة اإلدارية  3-حسب332
 

 المستوى الثامن 

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 -- 3 مناهج  البحث في اإلدارة  3- دار301

 -- 3 إدارة منظمات دولية  3-ساس422

 درع 314 3 اإلدارة العامة المقارنة  3- درع413

 -- 3 التعاوني التدريب  3- درع415

 

   127مجموع الساعات= 
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 الفرص الوظيفية للخريجين: 

 وفي  مختلف القطاعات الحكوميةبنطاق واسع من الوظائف  فيقسم اإلدارة العامة يعملون  خريجو

 العديد من المجاالت مثل : 

 إدارات القطاعات الحكومية كالوزارات والهيئات والجامعات. •

 اإلشرافية على أعمال شؤون العمل. الوظائف  •

 إدارة الموارد البشرية في المؤسسات العامة.  •

 رؤساء األقسام في الوظائف اإلشرافية المتوسطة.  •

 اإلدارات الصحية الحكومية والمستشفيات. •

 مديرو الخدمات العامة.  •

 الشؤون االجتماعية.  •

 المراقبون االداريون.  •

 األحوال المدنية.  •

 االشرافية في االدارات التعليمية.الوظائف  •

 البلديات.  •

 إدارة حماية البيئة.  •

 احصائية الخريجين 
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 قسم المحاسبة 

يقدم القسم برنامجا متكامال في المحاسبة لشطري البنين والبنات، يغطي أهم المعارف والمهارات التي 

في  البكالوريوس  درجة  البرنامج  ويمنح  األعمال.  منظمات  في  المحاسبة  في  العمل  ممارسة  تقتضيها 

إلى   ساعة معتمدة موزعة بين متطلبات الجامعة والكلية والتخصص  126المحاسبة بعد إتمام   إضافة 

كية والكفاءة من  التدريب العملي. ركزت الخطة الدراسية للبرنامج على المعارف العلمية والمهارات اإلدرا

 خالل التدريب العملي، فضال عن تنويع استراتيجيات التدريس والتقييم في البرنامج.  

البرنامج هو الحاجة المتزايدة للمجتمع   السعودي بصفة عامة ومجتمع  ومن األسباب التي أدت لقيام 

 نجران بصفة خاصة لمتخصصين في مجاالت إدارة األعمال.

 " التعليم المحاسبي في الريادة والتميز  "الرؤية: 

 إعداد خريجين متميزين علمياً ومهنياً في مجال المحاسبة.  " الرسالة:

 أهداف القسم: 

 المحاسبة. إعداد خريجين لديهم المعارف التخصصية في مجال  •

 إعداد خريجين لديهم المعارف العامة في مجاالت ذات الصلة بالمحاسبة.   •

 إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل. •

المحاسبية   • المشكالت  لبحث  واالقتصادية  والمالية  المحاسبية  المهارات  الخريجين  اكساب 

 حلها.  والعمل على 

 المجتمعية للخريجين.  وروح المسؤوليةتعزيز القيم السلوكية وأخالقيات المهنة  •
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 برامج القسم: 

 برنامج البكالوريوس: 

 مدة البرنامج: أربع سنوات.  •

 عدد المستويات الدراسية: ثمان مستويات.  •

 مسمى الدرجة العلمية الممنوحة: بكالوريوس المحاسبة.  •

 ساعة.  126الدراسية: عدد الساعات  •

 برنامج الماجستير المهني:

 مدة البرنامج: سنتان   •

 عدد المستويات الدراسية: أربع مستويات.  •

 مسمى الدرجة العلمية الممنوحة: الماجستير المهني في المحاسبة.  •

 ساعة.  42عدد الساعات الدراسية:  •

 الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس:  

 المستوى األول 

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 -- 2 1ثقافة إسالمية 2- سلم111

 -- 2 مهارات لغوية  2-عرب201

 2-مهر100
مهارات التعلم والتفكير  

 والبحث 
2 -- 

 -- 3 مبادئ اإلدارة  3- دار103

 -- 2 اإلنجليزية اللغة   2-نجل102

 -- 3 1-حاسب آلي  3- حال101

 -- 3 مبادئ االقتصاد الجزئي  3- قصد  104
 

 المستوى الثاني 

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 -- 2 2الثقافة اإلسالمية   2- سلم112

 -- 2 التحرير العربي  2-عرب202

 -- 3 الرياضيات اإلدارية  3-ريض105

 -- 2 مهارات االتصال  2- دار106

 قصد 104 3 مبادئ االقتصاد الكلي  3- قصد107

 -- 3 اللغة اإلنجليزية لألعمال  3-نجل109

 -- 3 1 –مبادئ المحاسبة   3-حسب108
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 المستوى الثالث 

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 -- 2 3الثقافة اإلسالمية   2  –سلم  113

 دار   103 2 الريادة في األعمال  2- دار  204

 ريض 105 3 مبادئ اإلحصاء  3-إحص202

 -- 3 مبادئ التسويق  3- تسق  203

 دار 103 2 اإلدارة المالية  2-مال  201

 -- 2 المدخل إلى القانون  2- قان  205

 حسب 108 3 2–مبادئ المحاسبة   3-حسب211
 

 المستوى الرابع

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 -- 2 4الثقافة اإلسالمية   2- سلم 114

 حسب 211 3 ( 1محاسبة التكاليف )  3-حسب212

 قان 205 2 القانون التجاري  2- قان  273

 حسب 211 3 محاسبة الزكاة والضرائب  3-حسب 214

 2-حسب 215
محاسبة شركات  

 األشخاص 
 حسب 211 2

 حسب 108 3 المحاسبة الحكومية  3-حسب 216

 3-حسب 217
المحاسبة باللغة  

 اإلنجليزية 
 حسب 108 3

 

 المستوى الخامس 

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 مال  201 3 بحوث العمليات  3- كمي  301

 حسب  211 3 المحاسبة المتوسطة  3-حسب 310

 حسب  212 3 ( 2محاسبة التكاليف )  3-حسب 311

 3-حسب 312
 محاسبة شركات األموال 

 حسب  211 3

 3 المراجعة الداخلية  3-حسب 313
 حسب  211

 3-حسب 314
نظم المعلومات  

 المحاسبية 
 حسب  211 3

 

 المستوى السادس 

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 -- 3 مناهج البحث العلمي   3- دار  304

 -- 2 فقه المعامالت المالية  2- فقه  311

 3-حسب315
تطبيقات محاسبية  

 بالحاسب 
 حال  101 3

 3 محاسبة البنوك والتأمين  3-حسب316
211  

 حسب

 المراجعة الخارجية  3-حسب317
3 313  

 حسب

 دار   103 2 إدارة العمليات  2  -دار   328

 2-حسب318

 2-حسب319

محاسبة النفط أو النظم  

 المحاسبية المتخصصه  
2 

211  

 حسب
 

 المستوى السابع 

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 حسب 313 3 المحاسبة المهنية  3-حسب 411

 حسب  312 3 نظرية المحاسبة  3-حسب 412

 مال  201 3 التحليل المالي  3-حسب 413

 حسب  310 3 المحاسبة المتقدمة  3-حسب 414

 حسب  212 3 المحاسبة اإلدارية   3-حسب 415

 2-حسب 416

 2-حسب 417

قضايا محاسبية معاصرة  

 المحاسبة الدولية أو 
2 

 حسب  310

 

 المستوى الثامن 

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 3 التدريب التعاوني  3-حسب 418

 

 دار   304

 حسب  411

 حسب  317

 126مجموع الساعات= 
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 الفرص الوظيفية للخريجين: 

 المثال:خريج قسم المحاسبة يعمل في نطاق واسع من الوظائف ومنها على سبيل 

 محاسب في المنشآت الصغيرة والكبيرة أو إحدى المصالح والوزارات الحكومية. •

 محلل مالي في إحدى الشركات وأسواق المال.  •

 مشرف للموازنات التخطيطية وتقييم األداء.  •

 محاسب إداري أو محاسب تكاليف في الشركات الصناعية.  •

 العمل في مجال نظم المعلومات المحاسبية.  •

 لمنشآت المالية مثل البنوك وشركات التأمين.  العمل في ا •

 مراجع داخلي أو مراقب مالي في قطاع األعمال والمؤسسات والمصالح الحكومية.   •

كتساب الخبرة المطلوبة واستيفاء الشروط.  •  مراجع خارجي بعد ا

 احصائية خريجي برنامج البكالوريوس: 
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 قسم األنظمة 

يغطي   أخرى.  جامعات  في  الحقوق  أو  بالقانون  يسمى  ما  أو  األنظمة  في  متكامال  برنامجا  القسم  يقدم 

ويتكون من البرنامج أهم المعارف والمهارات التي تقتضيها ممارسة العمل القانوني في كافة القطاعات،  

إلى   138 إضافة  والتخصص  والكلية  الجامعة  متطلبات  بين  موزعة  البكالوريوس  لدرجة  معتمدة  ساعة 

 التدريب الميداني. 

توسعت    حيث  األخيرة  السنوات  في  كبيرا  تطورا  السعودية  الجامعات  في  األنظمة  تخصص  شهد  وقد 

كبة التغيرات والمستجدات الجامعات الحكومية واألهلية في إنشاء أقسام وبرامج األنظمة،   من أجل موا

المجتمع لحاجات  وتلبية  والدولية،  الريادة     المحلية  تحقيق  إلى  القسم  ويسعى  المستقبلية.  وتطلعاته 

واإلبداع في تدريس األنظمة السعودية والتدريب عليها مقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية وذلك من أجل  

ا النظامية  الكفاءات  إعداد  في  كما اإلسهام  النظامية،  والمعارف  الشرعي  العلم  بين  التي تجمع  لوطنية، 

 يحرص على تأهيل طالبه تأهيال عاليا في مجاالت المعرفة النظامية )القانونية( المختلفة.

 الرؤية:  

 " الريادة والتميز في تعليم األنظمة، وفق الشريعة اإلسالمية "

 الرسالة: 

األنظمة،  " مجال  في  ومهنياً  علمياً  مؤهلين  خريجين  وفقاً  إعداد  المجتمع،  احتياجات  تلبية  في  إسهاماً 

 .للشريعة اإلسالمية
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 أهداف القسم: 

  .وفقاً للشريعة اإلسالمية. األنظمة،إعداد خرجين مؤهلين علمياً ومهنياً في مجال  •

 .ربط الواقع النظري بالتطبيق العملي  •

 تلبية احتياجات المجتمع.اإلسهام في  •

 برامج القسم: 

 برنامج البكالوريوس: 

 مدة البرنامج: أربع سنوات.  •

 عدد المستويات الدراسية: ثمان مستويات.  •

 مسمى الدرجة العلمية الممنوحة: بكالوريوس أنظمة. •

 . ساعة 138عدد الساعات الدراسية:  •

 برنامج الماجستير المهني:

 مدة البرنامج: سنتان.  •

 المستويات الدراسية: أربع مستويات. عدد  •

 . األنظمة المهني مسمى الدرجة العلمية الممنوحة: ماجستير •

 ساعة.  45عدد الساعات الدراسية:  •
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 الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس:  

 المستوى األول 

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 3- فقه  131
مدخل إلى الشريعة  

 اإلسالمي والفقه 
3 -- 

 -- 3 السياسة الشرعية  3- فقه  132

 2- سلم  111
المدخل إلى الثقافة  

 اإلسالمية 
2 -- 

 -- 3 مدخل إلى دراسة األنظمة  3- نظم  141

 -- 3 مبادئ اإلدارة العامة  3- درع  151

 -- 4 اللغة اإلنجليزية  4-نجل  017
 

 المستوى الثاني 

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 - 3 1-أصول الفقه 3- أصل 112

 3- أصل 113
القواعد والنظريات  

 الفقهية 
 فقه   131 3

 نظم   141 3 النظام األساسي للحكم  3- نظم  142

 نظم 141 3 مبادئ النظام التجاري  2- نظم  143

 - 2 المهارات اللغوية  2-عرب  201

 - 2 مهارات االتصال  2- دار  161
 

 المستوى الثالث 

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر  المقرر رمز 

 أصل  112 3 2-أصول الفقه 3- أصل 214

 3- نظم  241
القواعد العامة للنظام  

 الجزائي 
 نظم   141 3

 نظم   143 2 الشركات التجارية  2- نظم  242

 نظم   141 3 مصادر االلتزام اإلرادية  3- نظم  243

 -- 3 مناهج البحث العلمي  3- نظم  244

 نظم   141 3 النظام اإلداري  3- نظم  245

 -- 2 التحرير العربي  2-عرب  202
 

 المستوى الرابع

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 -- 3 فقه الحدود والقصاص  3- فقه231

 -- 2 آيات وأحاديث األحكام  2فقه ـ   232

 -- 2 2الثقافة اإلسالمية   2- سلم  112

 3- نظم  246
والتأمينات  نظام العمل 

 االجتماعية 

 نظم   141 3

 نظم   243 2 مصادر االلتزام غير اإلرادية  2- نظم  247

 3- نظم   248
العقود التجارية والعمليات  

 المصرفية 

 نظم   242 3

 -- 3 قواعد القانون الدولي العام   3- قان   291
 

 المستوى الخامس 

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 -- 3 أحكام األسرة  3- فقه  334

 -- 2 3الثقافة اإلسالمية   2- سلم   113

 نظم   241 3 الجرائم التعزيرية  3- نظم  342

 نظم   247 3 أحكام االلتزام  3  -نظم  343

 2- نظم  344
 العقود اإلدارية 

 
 نظم   245 2

 

 المستوى السادس 

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 -- 3 والوصايا والوقف المواريث  3- فقه335

 -- 3 فقه المعامالت  3- فقه  336

 -- 2 4الثقافة اإلسالمية  2- سلم  114

 -- 3 المرافعات الشرعية  3- نظم  345

 نظم   344 3 القضاء اإلداري  3  -نظم  346

 نظم   143 3 األوراق التجارية واإلفالس  3- نظم  347
 

 المستوى السابع 

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 -- 2 طرق اإلثبات  2- فقه 431

 فقه   336 3 معامالت مالية معاصرة  2  -فقه 432

 نظم   247 3 أحكام الملكية  2- نظم  441

 -- 3 النظام المالي  3  -نظم  442

 -- 3 النظام البحري والجوي  3  -نظم  443

 2- نظم  444
الملكية التجارية  

 والصناعية 
 نظم   242 2

 

 الثامن المستوى 

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر  رمز المقرر 

 -- 2 آداب وأحكام المهنة  2- فقه  433

 نظم   241 3 نظام اإلجراءات الجزائية  3- نظم  446

 نظم   345 2 تنفيذ األحكام القضائية  2- نظم  447

 3- نظم  448
الضمانات الشخصية  

 والعينية 
 نظم   343 3

 -- 3 القانون الدولي الخاص  3- قان  491

 -- 3 تدريب عملي  3- نظم  449

 138مجموع الساعات= 
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 الفرص الوظيفية للخريجين: 

 يمكن لخريج برنامج األنظمة العمل في أحد المجاالت اآلتية: 

 المحاماة واالستشارات القانونية.  •

 النيابة العامة.  •

 اإلدارات )القانونية( في القطاعين العام والخاص.  •

 الدبلوماسي والقنصلي. العمل في السلك  •

 وظيفة معيد في أقسام األنظمة )القانون( بالجامعات.  •

 هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.  •

 الجمعيات والمنظمات اإلقليمية والدولية.   •

 المحاكم اإلدارية.  •

 هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.  •

 احصائية خريجي برنامج البكالوريوس: 
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 : االعدادفريق مع تحيات 

 

  كلية العلوم اإلدارية.وكيلة  -د. شيماء مفرح المالكي  •

 المحاسبة. مساعدة رئيس قسم  -أ. خلود شحبل   •

 مساعدة رئيس قسم اإلدارة العامة. - أ. جميلة الكربي  •

 مساعدة رئيس قسم إدارة األعمال. - أ. إيمان الحربي  •

 

 

 عميد كلية العلوم اإلدارية 

 د. سالم مسفر آل فايع  


