
 قسم إدارة األعمال -كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 
      

 الخطة الدراسية القديمة
   

   الخطة الدراسية الجديدة
 

 المستويات المشتركة
 

 المستويات المشتركة
 ( وحدة71( مقررات           )8المستوى األول           )

 
 ( وحدة71)( مقررات           1المستوى األول           )

 تمارين وحدات المقرر الرمز
 

 تمارين وحدات المقرر الرمز

   1 1القرآن الكريم  101قرأ 
 

   1 1القرآن الكريم  101قرأ 

   2 التوحيد 101عقد 
 

   2 التوحيد 101عقد 

   2 مبادئ اإلحصاء 110إحص 
 

   2 مبادئ اإلحصاء 110إحص 

 6 3 اللغة االنجليزية 140نجل 
 

 3 3 اللغة االنجليزية 140نجل 

   2 الحديث النبوي 151سنه 
 

151سنه      2 السيرة النبوية 

 1 3 الرياضيات المالية 111مال 
 

 1 3 الرياضيات المالية 111مال 

   2 تاريخ المملكة 102ترخ 
 

      محذوف  

   2 الثقافة اإلسالمية )أخالقيات المهنة( 101ثقف 
 

   2 )أخالقيات المهنة( الثقافة اإلسالمية 101ثقف 

 1 71 مجموع الوحدات
  

 4 71 مجموع الوحدات

 ( وحدة71( مقررات           )6المستوى الثاني           ) ( وحدة71( مقررات           )1المستوى الثاني           )
 تمارين وحدات المقرر الرمز

 
 تمارين وحدات المقرر الرمز

   1 1القرآن الكريم  151قرأ 
 

   1 1القرآن الكريم  151قرأ 

   2 قواعد اللغة العربية 101نحو 
 

   2 قواعد اللغة العربية 101نحو 

 1 3 مبادئ االقتصاد الجزئي 101قصد 
 

 1 3 مبادئ االقتصاد الجزئي 101قصد 

 1 3 اإلحصاء التحليلي 101قصد 
 

 1 3 اإلحصاء التحليلي 101قصد 

   3 لألعمال التجاريةاالنجليزية  141نجل 
 

     محذوف   

   3 عقود المعاوضات المالية 151فقه 
 

 1  3 فقه المعامالت المالية 151فقه 

   2 مهارات االتصال 101علم 
 

     محذوف   

        
 

 1 3 مبادئ اإلدارة 152دار 

   2 71 مجموع الوحدات

  
 4 71 مجموع الوحدات

 ( وحدة76( مقررات           )6المستوى الثالث           ) ( وحدة71( مقررات           )1)المستوى الثالث           
 تمارين وحدات المقرر الرمز

 
 تمارين وحدات المقرر الرمز

   1 2القرآن الكريم  101قرأ 
 

   1 2القرآن الكريم  101قرأ 

 1 3 مبادئ االقتصاد الكلي 101قصد 
 

 1 3 االقتصاد الكليمبادئ  101قصد 

 1 2 مناهج البحث 100قصد 
 

     محذوف   

 1 2 مبادئ األعمال المصرفية 100صرف 
 

 1 3 مبادئ األعمال المصرفية 100صرف 

 1 3 مبادئ اإلدارة 152دار 
 

     المستوى الثاني  

 1 3 (1مبادئ المحاسبة ) 111حسب 
 

 1 3 مبادئ المحاسبة المالية 115حسب 

 1 3 أصول الفقه والقواعد الفقهية 114أصل 
 

 1  3 أصول الفقه والقواعد الفقهية 114أصل 

        
 

 1 3 مبادئ التأمين وإدارة المخاطر 100أمن 

 6 71 مجموع الوحدات
  

 1 76 مجموع الوحدات

 ( وحدة76مقررات           )( 6المستوى الرابع           ) ( وحدة76( مقررات           )1المستوى الرابع           )
 تمارين وحدات المقرر الرمز

 
 تمارين وحدات المقرر الرمز

   1 4القرآن الكريم  151قرأ 
 

   1 4القرآن الكريم  151قرأ 

   3 مدخل لالقتصاد اإلسالمي 150قصد 
 

   3 لالقتصاد اإلسالمي مدخل 150قصد 

 1 3 مدخل للحاسب ونظم المعلومات 102عال 
 

     محذوف    

   2 القانون التجاري 110دار 
 

   3 القانون التجاري 111 دار

 1 3 (1مبادئ المحاسبة ) 111حسب 
 

 1 3 مبادئ محاسبة التكاليف 112حسب 

 1 2 السلوك التنظيمي 213دار 
 

   3 السلوك التنظيمي 210دار 

 1 2 مبادئ التمويل واالستثمار 101مال 
 

 1 3 واالستثمارمبادئ التمويل  101مال 

 4 76 مجموع الوحدات
 

 2 76 مجموع الوحدات

  



     الخطة الدراسية القديمة
 

      
 مستويات التخصص لقسم إدارة األعمال

 
 مستويات التخصص لقسم إدارة األعمال

 ( وحدة71( مقررات           )1المستوى الخامس           )

 
 ( وحدة71)          ( مقررات 1المستوى الخامس           )

 تمارين وحدات المقرر الرمز

 
 تمارين وحدات المقرر الرمز

 1 5القرآن الكريم  201قرأ 
  

 1 5القرآن الكريم  201قرأ 
 2 الشركات في االقتصاد اإلسالمي 201فقه  

   
 محذوف 

 3 مبادئ التسويق 244دار   
  

 3 مبادئ التسويق 244دار 
 3 البشرية إدارة الموارد 211دار  

  
 3 إدارة الموارد البشرية 211دار 

 1 2 التجارة اإللكترونية 420دار  
 

 1 2 التجارة اإللكترونية 420دار 

 1 3 إدارة اإلنتاج 211دار 
 

 1 3 إدارة اإلنتاج والعمليات 212دار 

 3 مراسالت تجارية 214دار 
   

 محذوف
  

     
 1 3 بحوث العمليات في اإلدارة 204دار 

     
 2 اإلدارة في اإلسالم 201دار 

 2 71 مجموع الوحدات 

 

 3 71 مجموع الوحدات
 ( وحدة78( مقررات           )1المستوى السادس           ) ( وحدة78( مقررات           )1المستوى السادس           )

 تمارين وحدات المقرر الرمز

 
 تمارين وحدات المقرر الرمز

 1 3القرآن الكريم  251قرأ 
  

 1 3القرآن الكريم  251قرأ 
 

 1 3 األساليب الكمية في اإلدارة 202دار 
  

المستوى الخامس وأصبحت تسمى 

 ببحوث العمليات في اإلدارة
 1 3 المحاسبة اإلدارية 211حسب   

 
 1 3 المحاسبة اإلدارية 211حسب 

 3 إدارة المشتريات والمخازن 242دار 
  

 3 إدارة المواد 245دار 
 3 االتصال التسويقي 210دار  

   

 المستوى السابع )تخصص تسويق(

 2 اإلدارة في اإلسالم 201دار   
   

 المستوى الخامس
  

     
 3 نظم المعلومات اإلدارية 423دار 

 
     

 3 إدارة الجودة الشاملة 431دار 
 3 دراسات الجدوى 414قصد  

  
 3 دراسات الجدوى 414قصد 

 

     
 1 2 إدارة المشاريع 413دار 

 2 71 مجموع الوحدات
 

 2 78 مجموع الوحدات

         
  

 المقررات االختيارية

   
 المقرر أو المقررات االختيارية المقرر في الخطة

  
 (3( )م 422االقتصاد القياسي )قصد  (3( )م 413إدارة المشاريع )دار   

 

 
  

 (3)م ( 414دراسات الجدوى )قصد 
 (3( )م 451األسواق المالية و إدارة المحافظ )مال 

 
 (3( )م 442أو تمويل وإدارة العقارات )مال   

 

  



     الخطة الدراسية القديمة
 

      

 مستويات التخصص لقسم إدارة األعمال

 
 مستويات التشعيب لقسم إدارة األعمال )تخصص إدارة األعمال(

 ( وحدة78( مقررات           )1) المستوى السابع          

 
 ( وحدة76( مقررات           )6المستوى السابع           )

 تمارين وحدات المقرر الرمز

 
 تمارين وحدات المقرر الرمز

 1 1القرآن الكريم  401قرأ 
  

 1 1القرآن الكريم  401قرأ 
 3 إدارة المشاريع 411دار  

   

 سادسالمستوى ال

 1 2 استخدام الحاسب في اإلدارة 451دار   
  

 محذوف
  

     
 3 اإلدارة اإلستراتيجية 411دار 

 
     

 3 إدارة التفاوض 412دار 
 3 إدارة الجودة الشاملة 431دار  

   

 المستوى السادس

  
     

 3 إدارة األعمال الدولية 412دار 
 3 إدارة المنشآت المالية 421دار  

  
 3 المالية إدارة المنشآت 421دار 

 

 3 إدارة المنشآت الصغيرة 212دار 
   

محذوف )يمكن تعويضه بريادة 

 (8األعمال م 

  
     

 3 القيادة اإلدارية 414دار 
 3 تدريب عملي 444دار  

 7 71 مجموع الوحدات      
 

 76 مجموع الوحدات
     

 
 ( وحدة76( مقررات           )6المستوى الثامن           ) وحدات( 78( مقررات           )1المستوى الثامن           )    

 تمارين وحدات المقرر الرمز

 
 تمارين وحدات المقرر الرمز

 1 1القرآن الكريم  451قرأ 
  

 1 1القرآن الكريم  451قرأ 
 3 اإلدارة اإلستراتيجية 411دار  

   

 السابعالمستوى 

  
     

 3 والتطوير التنظيميإدارة التغيير  415دار 
 3 بحوث التسويق 415دار  

   

 المستوى الثامن )تخصص تسويق(

  
     

 3 بحوث إدارية 410دار 
 3 إدارة األعمال الدولية 412 دار 

   

 المستوى السابع

 1 2 نظم المعلومات اإلدارية 421دار   
  

 المستوى السادس
  

     
 3 إدارة األزمات 411دار 

 
     

 3 ريادة األعمال 413دار 
 

     
 3 التدريب التعاوني 422دار 

 1 3 األسواق المالية و إدارة المحافظ 451مال  
  

 في المستوى السادس اختيارية

 3 تمويل وإدارة العقارات 441مال   
   

في المستوى السادس اختيارية  
 2 71 مجموع الوحدات  

 
 76 مجموع الوحدات

  

  



     القديمةالخطة الدراسية 
 

      
 مستويات التخصص لقسم إدارة األعمال

 
 مستويات التشعيب لقسم إدارة األعمال )تخصص إدارة الموارد البشرية(

 ( وحدة78( مقررات           )1المستوى السابع           )

 
 ( وحدة76( مقررات           )6المستوى السابع           )

 تمارين وحدات المقرر الرمز

 
 تمارين وحدات المقرر الرمز

 1 1القرآن الكريم  401قرأ 
  

 1 1القرآن الكريم  401قرأ 
 3 إدارة المشاريع 411دار  

   

 الخامس المستوى
 1 2 استخدام الحاسب في اإلدارة 451دار   

  

 محذوف
 3 إدارة الجودة الشاملة 431دار   

   

 المستوى السادس
 3 المنشآت الماليةإدارة  421دار   

   

 المستوى السابع )تخصص إدارة(
 3 إدارة المنشآت الصغيرة 212دار   

   

 (8محذوف )يمكن تعويضه بريادة األعمال م 
  

     
 3 تخطيط وتوظيف الموارد البشرية 411بشر 

 
     

 3 تنمية الموارد البشرية 411بشر 
 

     
 3 إدارة األداء 411بشر 

 
     

 3 إدارة الرواتب والتعويضات 412بشر 
 

     
 3 الصحة والسالمة المهنية 412بشر 

 3 تدريب عملي 444دار  
 7 71 مجموع الوحدات      

 
 76 مجموع الوحدات

     
 

 وحدة( 76( مقررات           )6المستوى الثامن           ) ( وحدات78( مقررات           )1المستوى الثامن           )    

 تمارين وحدات المقرر الرمز

 
 تمارين وحدات المقرر الرمز

 1 1القرآن الكريم  451قرأ 
  

 1 1القرآن الكريم  451قرأ 
 3 اإلدارة اإلستراتيجية 411دار  

   

 المستوى السابع )تخصص إدارة(
 3 بحوث التسويق 415دار   

   

 المستوى الثامن )تخصص تسويق(
 3 األعمال الدوليةإدارة  412 دار  

   

 المستوى السابع )تخصص إدارة(
 1 2 نظم المعلومات اإلدارية 421دار   

  

 المستوى السادس
 1 3 األسواق المالية و إدارة المحافظ 451مال   

  

 في المستوى السادس اختيارية
 3 تمويل وإدارة العقارات 441مال   

   

 في المستوى السادس اختيارية
  

     
 3 اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية 421 بشر

 
     

 3 بحوث إدارية 410دار 
 

     
 3 الخدمة المدنيةفي نظم العمل  411بشر 

 
     

 3 ريادة األعمال 413دار 
 

     
 3 التدريب التعاوني 422بشر 

 2 71 مجموع الوحدات          
 

 76 مجموع الوحدات
  

  



     القديمةالخطة الدراسية 
 

      
 مستويات التخصص لقسم إدارة األعمال

 
 مستويات التشعيب لقسم إدارة األعمال )تخصص تسويق(

 ( وحدة78( مقررات           )1المستوى السابع           )

 
 ( وحدة76( مقررات           )6المستوى السابع           )

 تمارين وحدات المقرر الرمز

 
 تمارين وحدات المقرر الرمز

 1 1القرآن الكريم  401قرأ 
  

 1 1القرآن الكريم  401قرأ 
 3 إدارة المشاريع 411دار  

   

 السادسالمستوى 
 1 2 استخدام الحاسب في اإلدارة 451دار   

  

 محذوف
 3 إدارة الجودة الشاملة 431دار   

   

 المستوى السادس
 3 إدارة المنشآت المالية 421دار   

   

 المستوى السابع )تخصص إدارة(
  

 3 إدارة المنشآت الصغيرة 212دار 
   

محذوف )يمكن تعويضه بريادة األعمال 

 (8م 
  

     
 3 تخطيط وتطوير المنتجات 411تسق 

 
     

 3 التسويق الدولي 421تسق 
 

     
 3 االتصاالت التسويقية 210دار 

 
     

 3 إدارة المبيعات 411تسق 
 

     
 3 إدارة التسعير والتوزيع 412تسق 

 3 تدريب عملي 444دار  
 7 71 مجموع الوحدات      

 
 76 مجموع الوحدات

 ( وحدة76( مقررات           )6المستوى الثامن           ) ( وحدات78( مقررات           )1المستوى الثامن           )           

 تمارين وحدات المقرر الرمز

 
 تمارين وحدات المقرر الرمز

 1 1القرآن الكريم  451قرأ 
  

 1 1القرآن الكريم  451قرأ 
 3 اإلدارة اإلستراتيجية 411دار  

   

 المستوى السابع )تخصص إدارة(

  
     

 3 التسويق اإلستراتيجي 422تسق 
 3 بحوث التسويق 415دار  

  
 3 بحوث التسويق 415دار 

 3 الدولية إدارة األعمال 412 دار 
   

 المستوى السابع )تخصص إدارة(
 1 2 نظم المعلومات اإلدارية 421دار   

  

 المستوى السادس
 1 3 األسواق المالية و إدارة المحافظ 451مال   

  

 في المستوى السادس اختيارية
 3 تمويل وإدارة العقارات 441مال   

   

 في المستوى السادس اختيارية
  

     
 3 التسويق اإللكتروني 421تسق 

 
     

 3 ريادة األعمال 413دار 
 

     
 3 التدريب التعاوني 422تسق 

 2 71 مجموع الوحدات          
 

 76 مجموع الوحدات
  

  



     الخطة الدراسية القديمة
 

      
 مستويات التخصص لقسم إدارة األعمال

 
 معلومات إدارية(مستويات التشعيب لقسم إدارة األعمال )تخصص نظم 

 ( وحدة78( مقررات           )1المستوى السابع           )

 
 ( وحدة76( مقررات           )6المستوى السابع           )

 تمارين وحدات المقرر الرمز

 
 تمارين وحدات المقرر الرمز

 1 1القرآن الكريم  401قرأ 
  

 1 1القرآن الكريم  401قرأ 
 3 المشاريعإدارة  411دار  

   

 السادسالمستوى 
 1 2 استخدام الحاسب في اإلدارة 451دار   

  

 محذوف
 3 إدارة الجودة الشاملة 431دار   

   

 المستوى السادس
 3 إدارة المنشآت المالية 421دار   

   

 المستوى السابع )تخصص إدارة(
  

 3 إدارة المنشآت الصغيرة 212دار 
   

بريادة األعمال محذوف )يمكن تعويضه 

 (8م 
  

     
 3 نظم إدارة قواعد البيانات 411نما 

 
     

 1 3 مقدمة في برمجة الحاسب 140عال 

     
 3 نظم دعم القرار 451نما 

 
     

 3 إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات 421نما 
 

     
 3 حماية أنظمة المعلومات 422نال 

 3 تدريب عملي 444دار  
 7 71 مجموع الوحدات      

 
 7 76 مجموع الوحدات

 ( وحدات78( مقررات           )1المستوى الثامن           )         

 
 ( وحدة76( مقررات           )6المستوى الثامن           )

 تمارين وحدات المقرر الرمز

 
 تمارين وحدات المقرر الرمز

 1 1القرآن الكريم  451قرأ 
  

 1 1القرآن الكريم  451قرأ 
 3 اإلدارة اإلستراتيجية 411دار  

   

 المستوى السابع )تخصص إدارة(

 3 بحوث التسويق 415دار   
   

 المستوى الثامن )تخصص تسويق(
 3 إدارة األعمال الدولية 412 دار  

   

 المستوى السابع )تخصص إدارة(
 1 2 نظم المعلومات اإلدارية 421دار   

  

 السادسالمستوى 
 1 3 األسواق المالية و إدارة المحافظ 451مال   

  

 في المستوى السادس اختيارية
 3 تمويل وإدارة العقارات 441مال   

   

 في المستوى السادس اختيارية
  

     
 3 نظم المعلومات اإلستراتيجية 422نما 

 
     

 3 بحوث إدارية 410دار 
 

     
 3 المعلوماتتحليل وتصميم نظم  411نما 

 
     

 3 ريادة األعمال 413دار 
 

     
 3 التدريب التعاوني 422نما 

 2 71 مجموع الوحدات          
 

 76 مجموع الوحدات
          

         

         

         

         

         



قسم إدارة األعمال   

 )الخطة القديمة(

 المجموع التخصص المشتركة  

  

  
 75 22 22 مجموع المقررات

  

  
 132 51 65 مجموع الوحدات

  
         

قسم إدارة األعمال   

 )الخطة الجديدة(

 المجموع التخصص المشتركة  

  

  
 71 22 22 مجموع المقررات

  

  
 122 63 66 مجموع الوحدات

   


