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 املال وألاعمال... برؤية شرعية

برامج الدراسة الجامعية 

)البكالوريوس( في تخصص 

 التمويل والاستثمار

ويتفق  وقيفقاقب ناقجقوجقيعق  و ق قاق       

عقورنوه ناقررنيقاقع عق  عق قييقاقو ناقتقققييق  

 ونالعت يد نألكيدي ي.
 املستويات الدراسية

وتقيع  عقققورنل ناقاقدقع ناقررنيقاقع       

على ث يجاع عستيييل درنيقاقع صتقتق  

نألرب ع نألواى عنهي اتكين عشقتقوكقع بقاق  

 قق ققاقق  اققات واققياققجققيل ناققكققلققاققع  ويققتقق  

ناتوكاز فاقهقي عقلقى عقتقدقلقجقيل ناق قيعق قع 

وناكلاع  أعي نا ستيييل نألربق قع نألصقاقو  

فقر غلب علاهي عقورنل واتص نات ييق  

عق   الطاطبلطـط ط  ط وناليتث ير حتى يقتق قكق  

نيققتققاقق ققيت ناقق قققققورنل نأليققييققاققع فققي 

 ناتاتص.
 برنامج التدريب امليداني

وققتققاقق قق  ناققاققدققع ناققررنيققاققع  اققي        

فتو  ع  ناترريب نا ارنجقي وقققرر  الابلـ    

يقيعقع  082بث يجاع أييبا  أو عقي يق قيد  

ع   في وظقاقفقع بق قحيقسقع حقكقيعقاقع أو 

صيفقع اقهقي عقا قع عقجقيصقو  بقتقاقتقص 

 نات يي  وناليتث ير. 

 ملزيد من املعلومات

اايتفسير وناحتي  على عزير ع  

نا  ليعيل ي ك  نالوتي  بإحرى نايييئ  

 نآلواع:
 

 20 - 0585888هيوب 

 20 - 0585082فيكس 
 

بوير ناكتووجي 
finance@imamu.edu.sa 

 عي   ناكلاع على صجكع نإلجتوج 

www.imamu.edu.sa/ceas 

www.imamu.edu.sa/ceas 

 فرص ومجاالت العمل املستقبلية

 نإلدنر  نا يااع 

 و يي  ناشوكيل 

 ناتحلا  نا ياي 

 إدنر  نا اياو 

  و يي  نألو يف ونا حيسيل غاو

 ناوبحاع

 إدنر  نا حيفظ ناليتث يريع  

 ودييو نا نت يل نا يااع 

 وقاا  نألفي  نا يااع 

 و يي  نا قيرنل 

 ناييياع نا يااع 

 ناتفتاش ونا ون جع نا يااع 

 3 تطبيقات الحاسب اآللي في التمويل

 3 التحليل المالي 

 3 االقتصاد القياسي 

 3 تدريب ميداني

 3 الهندسة المالية 

 3 التأمين وإدارة المخاطر 

 3 دراسات الجدوى

 3 تمويل وإدارة العقارات

 3 األسواق المالية وإدارة المحافظ 

 3 عيضيعيل عتقرعع في نات يي 

ويهرف ناترريب إاى و  ا  نا فيها  ناقتقي 

جظوييً ع  اوي  ربدقهقي  الابلـ    دريهي 

بياين   نا  لي وون اقع  قررنوقه ناقيظقاقفقاقع 

 ووزويره بيااجو  نا  لاع في ييق نا   . 



 كلية الاقتصاد والعلوم إلادارية

وأيس  كلاع نال تتيد ونا ليم نإلدنريع     

ب يع ع نإلعيم عحـ ر بـ  يـ يد نإلياعاع 

هـق  وكقيجق  جقينوقهقي  سق  0201في عقيم 

نال تتيد نإليقاعقي  وناقتم وق  نفقتقتقيحقه 

هـ  ووق  وشق قاقجقه 0388بيا يع ع في عيم 

هـ إاى ثقا  وقاقتقتقيل 0202في عيم 

 )نال تتيد  إدنر  نألع ي   نا حييجع(.

ووقرم ناكلاع بونع  درنياع وتين م عق       

ناتديرنل ناسوي ع ناتي يشهرهقي ن قتقتقيد 

نا  لكع نا وباع ناس يديع  ويلقجقي ناقدقلقب 

نا تزنير على ناقررنل ناقياقنقاقع ناق قحهقلقع 

اليفي  بق قتقدقلقجقيل ناسقيق ناق قحقلقي عق  

 نا تاتتا . 

  شروط  التحويل للبرنامج

ع  بقونعق  أصقوى  الابلـ   ط ي ك   جي  وحيي  

في ناكلاع إاى بقوجقيعق  ناقتق قييق  وناليقتقثق قير 

 باينبط عحرد  هي:

ك  نا قورنل ناقررنيقاقع  الابلـ    أن ينهي  .0

 في نا ستيييل نألرب  نا شتوكع.

ناقتقونكق قي عق   الابلـط ط  ط أن ال يق  ع ر   .0

 .5ع   3.5

عينفققع  سق  ناقتق قييق  وناليقتقثق قير عقلقى  .3

ناتحيي  بني  على اي ع ناقس  ناليتا يبقاقع  

فقي عقققورنل وقاقتقص  الابلـ   ط وع ر  

 ناقس   وجتا ع نا قيبلع ناشاتاع

  قسم التمويل والاستثمار

وأيس  س  نات يي  وناليتث ير في عيم      

هـ وفتح ناقجي  فاه ع  بقرنيقع ناق قيم 0201

هـ. ويس ى ناققسق  0208/0208نا يع ي 

إاى وأها  عهقنقاقاق  عقتق قاقزيق  بق قهقيرنل 

ناتحلا  نا ياي وناوؤيع ناشوعاع ال    في 

 فنيعع ناارعيل نا يااع.

  الخطة الدراسية للبرنامج

تتتتتتاتتون التتختتطتتة التتدراستتيتتة لتتبتترنتتامتت  
الباالوريوس في التمويل واالستثــمتار مـتن 

( 33( ساعة معتتمتدةإ إفتافتة إلت  )521)
ساعة مخصصة للتمارين والمعامل. وتنقسم 

 مقررات الخطة إل :
ساعة معتمدة (إ  51) [ متطلبات جامعة 1] 

 وتشمل المقررات اآلتية: 

ساعتة متعتتتمتدة(إ  51) [ متطلبات كلية 2]  
 وتشمل المقررات اآلتية: 

 

ستتاعتتة  33)   [ متتتتتطتتلتتبتتات تتت تت تت 3] 
 معتمدة(إ وتشمل المقررات اآلتية: 

  درجة البكالوريوس في التمويل والاستثمار

نالاقتقحقيق بقجقوجقيعق  لطططاطبلطـط ط  ط  يح      

ناققجققكققياققيريققيا فققي وققاققتققص ناققتقق ققييقق  

وناليتث ير ب ر ن تايع نافت  ناتحااوم 

ناقتم يق قتقيع الطاطبلطـط ط  ط  الكلاع. ويحت  

  ا  عقورنل ناادع ناررنياع القجقوجقيعق  

على در ع ناقجقكقياقيريقيا فقي ناقتق قييق  

 .وناليتث ير

)ساعة في ال مستوى(القرآن الاريم  8  

 التوحيد  2

 الحديث  2

 تاريخ المملاة  2

 قواعد اللغة العربية 2

 أخالقيات المهنة  2

 مبادئ اإلحصاء  0

 عقود المعاوفات المـالية 3

 أصول الفقه والقواعد الفقهية  3

 3 الريافيات المالية 

 0 مناه  البحث 

 3 مبادئ االقتصاد الجزئي 

 3 مبادئ االقتصاد الالي 

 3 مدخل لالقتصاد اإلسالمي 

 3 السلوك التنظيمي 

 3  5مبادئ المحاسبة 

 3  2مبادئ المحاسبة 

 3 اإلحصاء التحــــليـــلي 

 0 القانون التجاري 

 3 مبادئ اإلدارة 

 0 مبادئ التمويل واالستثمار 

 0 مبادئ األعمال المصرفية 

 0 الشراات في االقتصاد اإلسالمي

 3 عقود التمويل اإلسالمي

 3 التحليل االقتصادي الجزئي 

 3  5المحاسبة المتوسطة 

 3 التحليل االقتصادي الالي 

 3  2المحاسبة المتوسطة 

 3 تمويل األوقاف والمؤسسات غير الربحية 

 3 النقود والمصــــارف

 3 تمويل الشراات 

 3 تمويل دولي 

  5اللغة االنجـــليزية  3

  2اللغة االنجليزية  3


