
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

_3مبادئ اإلدارة وألعمالادا101_1ريادة األعمالريد2101مقدمة في الرياضياتريض140

_2المهارات اللغويةعرب101_3مهارات الحاسبتقن8140(1)اللغة االنجليزيةنجم140

_3مبادئ االقتصاد الجزئيقصد101_2مهارات االتصالعلم3140مهارات التعلم والتفكير والبحثنهج140

س-/ريض3140مبادئ اإلحصاء في اإلدارةكمي107س-/ريض3140حساب التفاضلريض1150(2)الصحة واللياقةصحه150

_3مبادئ المحاسبة والتقرير الماليحسب201س-/نجم8140(2)اللغة اإلنجليزيةنجم150
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املستوى

اجملموعة

س-/كمي3107اإلحصاء اإلداريكمي207س-/قصد3102تحليل اقتصادي جزئيقصد201ساسم المقرررمز المقرر

س-/مال3200األسواق والمؤسسات الماليةمال230س-/حسب3201مبادئ التكاليف والمحاسبة اإلدارية حسب3202مبادئ االقتصاد الكليقصد102

س-/قصد3102االقتصاد اإلسالميقصد314س-/قصد3102تحليل اقتصادي كليقصد2202التحرير العربيعرب103

س-/قصد3201اقتصاد رياضيقصد323س-/قصد3102اقتصاديات نقود وبنوكقصد3211مبادئ الماليةمال200

س-/قصد3102مبادئ المالية العامةقصد212
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

مستوى: مسمتزامن: مسابق:س

السادس

جبارية 
إ

(1
)

اجملموع

كليهما: اخلطة تشمل145:ساعات اخلطة 

معدل:مع 

اجملموع

اجملموع

المتطلب

البكالوريوس:الدرجة 
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8

ساعات: سع

اجملموع

اجملموعاجملموع

اخلامسالرابع

المتطلب

املصرفية االسالميةEC2: املسار 

1: االصدار 

جبارية 
إ

(1
)

_

_

_

_

س-/قصد101

_

س-/حسب201

الثالثالثاني األول

فرعي:نوع اخلطة االقتصادECCO:  التخصص االقتصاد:  اخلطة الدراسية لقسم  إدارة األعمال: كلية 



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

_6تدريب تعاونيقصد477س-/قصد3312التمويل الدوليقصد3325التجارة الدوليةقصد312

س-/مال3230العمليات البنكيةمال3371الخدمات المصرفية اإلسالميةقصد414

قصد3425اقتصاد قياسيقصد416
إدارة األصول والتمويل للصيرفة 

اإلسالمية
3

س        -/مال200

س-/قصد211

س-/قصد3416مشروع تخرجقصد3450النظام المصرفي اإلسالميقصد426
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

السابع

فرعي:نوع اخلطة االقتصادECCO:  التخصص االقتصاد:  اخلطة الدراسية لقسم 

مستوى: مسمتزامن: مساعات: سعمعدل:مع 

جبارية 
إ

(1
)

س-/قصد102

س-/قصد211

الثامن

سابق:س

التاسع

اجملموع 12

المتطلب

اجملموع

س       -/كمي207

س-/قصد323

س-/قصد211

اجملموع

كليهما: اخلطة تشمل145:ساعات اخلطة 

1: االصدار إدارة األعمال: كلية 

البكالوريوس:الدرجة املصرفية االسالميةEC2: املسار 



المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقرر

س-/قصد3102االقتصاد العمراني واإلقليميقصد422س-/قصد3102اقتصاديات الموارد والبيئةقصد311_3مبادئ القانوننظم201

3مباديء التسويقتسق201
س        -/ادا101

س-/قصد101
س-/قصد3416اقتصاد قياسي تطبيقيقصد423س-/قصد3102تطور الفكر االقتصاديقصد313

س-/قصد3312تنظيم التجارة الدوليةقصد427س-/قصد3102اقتصاديات اإلدارةقصد317س-/ادا3101نظم المعلومات ا إلداريةنما201

نظم204
المعامالت المالية في الفقه 

االسالمي
قصد428س-/قصد3102اقتصاديات النقل والتأمينقصد318_3

المنتجات واالبتكارات المالية 

اإلسالمية
س-/قصد3414

قصد430س-/قصد3312سياسات التجارة الدوليةقصد326_3البيئة القانونية لألعمالادا210
مواضيع متخصصة في البنوك 

والمصرفية اإلسالمية
س-/قصد3414

س-/قصد3201اقتصاد صناعيقصد431س-/قصد3102اقتصاديات المعرفةقصد327س-/مال3200مالية الشركاتمال210

ادا214
أخالقيات العمل والمسؤولية 

االجتماعية
س-/قصد3324التخطيط االقتصاديقصد432س-/قصد3102االقتصاد العربي السعوديقصد413س-/ادا3101

س-/قصد3102اقتصاديات العملقصد435س-/قصد3312االستثمار الدوليقصد417س-نظم3101مصادر االحكام الشرعيةظم449

قصد440س-/قصد3201اقتصاديات الطاقةقصد24418
مواضيع متخصصة في التجارة 

والتمويل
س-/قصد3325

قصد419
المنظمات والمؤسسات االقتصادية 

الدولية
س-/قصد3325
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المتطلبساسم المقرررمز المقرر

_2دراسات في السيرة النبويةسلم100

_2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

_2األسرة في اإلسالمسلم102

_2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

_2النظام السياسي اإلسالميسلم104

_2حقوق اإلنسانسلم105

_2الفقه الطبيسلم106

_2اخالقيات المهنةسلم107

_2قضايا معاصرةسلم108

_2المرأة ودورها التنمويسلم109

20

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

1: االصدار إدارة األعمال: كلية 

البكالوريوس:الدرجة املصرفية االسالميةEC2: املسار 

مستوى: مسمتزامن: ممعدل:مع سابق:س

9:الساعات احلرة اجملموع

اجملموع

كليهما: اخلطة تشمل145:ساعات اخلطة 

فرعي:نوع اخلطة االقتصادECCO:  التخصص االقتصاد:  اخلطة الدراسية لقسم 

ساعات: سع

( 8 ) 1اختيارية : اجملموعة 

(ساعات6) 1اختيارية: اجملموعة 

اجملموع

متطلبات من داخل القسم: الفئة  متطلبات من خارج القسم:الفئة 

قصد421
دراسات الجدوى وتقييم 

المشروعات
3

س       -/قصد102

س     -/مال200   

س-/تسق201    

متطلبات اجلامعة: الفئة 

(ساعة12) 1اختيارية : اجملموعة 


