
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-3مباديء اإلدارة واألعمال ادا101-3مهارات التعلم والتفكير والبحث نهج1140ريادة األعمال ريد101

-2المهارات اللغوية عرب101س-/ ريض 3140حساب التفاضل ريض3150مهارات الحاسب تقن140

-3مباديء االقتصاد الجزئي قصد101-1(2)الصحة واللياقة  صحه2150مهارات االتصال علم140

س-/ ريض 3140مباديء اإلحصاء في اإلدارة كمي107س-/ نجم 8140(2)اللغة اإلنجليزية  نجم2150مقدمة في الرياضيات ريض140

-3مباديء المحاسبة والتقرير المالي حسب8201(1)اللغة االنجليزية  نجم140
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املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

3مباديء التسويق تسق3201مبادئ االقتصاد الكلي قصد102
س        -/ ادا 101

س-/ قصد 101 
-3البيئة القانونية لألعمال ادا210

 ادا214س-/ ادا 3101نظم المعلومات اإلدارية نما2201التحرير العربي عرب103
أخالقيات العمل والمسؤولية 

االجتماعية
س-/ ادا 3101

س-/ مال 3200األسواق والمؤسسات المالية مال230س-/ مال 3200مالية الشركات مال3210مبادئ المالية مال200

س-/ مال 3200أساسيات الخطر والتأمين مال240س-/ مال 3200أساسيات االستثمار مال3220اإلحصاء اإلداري كمي207

س-/ مال 3200المالية الدولية مال250س-/ حسب 3317(2)المحاسبة المتوسطة  حسب3318(1)المحاسبة المتوسطة  حسب317
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

األول

المتطلب

-

-

-

-

-

ساعات: سع

14

س-/ حسب 201

متزامن: مسابق:س

جبارية 
إ

(1
)

جبارية 
إ

(1
)

اجملموع

معدل:مع 

اجملموع

16اجملموع

س-/ قصد 101

س-/ حسب 201

س-/ كمي 107

-

اجملموع

اخلامسالرابع

المتطلب

األول: االصدار 

145:ساعات اخلطة  كليهما:  اخلطة تشملالبكالوريوس:الدرجة 

مستوى: مس

السادس

اجملموع

الثالثالثاني

اجملموع

 مسار االستثمارIMO1: املسار 

فرعي: نوع اخلطة املاليةIMON:التخصص املالية: اخلطة الدراسية لقسم إدارة األعمال:كلية 



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-6تدريب تعاوني مال477س-/ مال 3200المحفظة المالية وتحليل االستثمار مال3363اقتصاديات نقود وبنوك قصد211

3المشتقات المالية مال361

3تقييم األصول مال362

س-/ مال 3200حاالت دراسية في االستثمار مال3461تحليل التقارير المالية حسب415

96

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

مستوى: مس

التاسعالثامن

اجملموع 12

المتطلب

اجملموع

3اإلدارة اإلستراتيجية  ادا411

كليهما:  اخلطة تشمل145:ساعات اخلطة 

متزامن: مساعات: سعمعدل:مع سابق:س

السابع

البكالوريوس:الدرجة  مسار االستثمارIMO1: املسار 

 املاليةIMON:التخصص املالية: اخلطة الدراسية لقسم إدارة األعمال:كلية 

جبارية 
إ

(1
)

س       -/ ادا 101

س      -/ مال 200

س-/ تسق 201

س-/ مال 220

س-/ قصد 102

س-/ مال 220

س-/ حسب 318

اجملموع

األول: االصدار فرعي: نوع اخلطة



المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقرر

س-/ مال 220 3التمويل واالستثمار العقاري مال351س-/ ادا 3101ادارة الموارد البشرية ادا102

س-/ مال 3240تأمينات الحياة مال381س- حسب 3201مباديء التكاليف والمحاسبة اإلدارية حسب202

س-/ مال 3361الهندسة المالية مال451س-/ كمي 3107اإلحصاء اإلكتواري كمي227

س-/ مال 3362إدارة األصول مال462س-/ كمي 3207التبوء اإلداري كمي307

3موضوعات مختارة في االستثمار مال463س-/ ادا 3101المهارات اإلدارية ادا330
س       -/ مال 210

س-/ مال 363  

15س-/ حسب 3318المحاسبة في المنشآت المتخصصة حسب421

18

المتطلبساسم المقرررمز المقرر

-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

-2األسرة في اإلسالمسلم102

-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

-2النظام السياسي اإلسالميسلم104

-2حقوق اإلنسانسلم105

-2الفقه الطبيسلم106

-2اخالقيات المهنة سلم107

-2قضايا معاصرةسلم108

-2المرأة ودورها التنمويسلم109

20

جامعة امللك سعود

ساعات: سع

( ساعات8 ) 1اختيارية : اجملموعة 

( ساعات6) 1اختيارية: اجملموعة 

اجملموع

اجملموع

مستوى: مسمتزامن: ممعدل:مع سابق:س

اجملموع

( ساعة9) 1اختيارية : اجملموعة 

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

(8)متطلبات اجلامعة : الفئة 

6: الساعات احلرة 

األول: االصدار 

كليهما:  اخلطة تشمل145:ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة  مسار االستثمارIMO1: املسار 

فرعي: نوع اخلطة املاليةIMON:التخصص املالية: اخلطة الدراسية لقسم إدارة األعمال:كلية 

عمادة القبول والتسجيل


