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يعــد قســم العلــوم اإلداريــة يف الكليــة مــن أكبــر األقســام 

األكاديميــة مــن حيــث عــدد الطــاب والتخصصــات األكاديميــة 

مــن  درجــة عاليــة  عــى  أكاديميــاً  كادرًا  المطروحــة. ويضــم 

برامــج  تنفيــذ  يف  فاعــل  بشــكل  يســهم  والخبــرة  التأهيــل 

ــع  ــا يتمّت ــدود م ــا يف ح ــق أهدافهم ــة، وتحقي ــة والكلّي الجامع

بــه مــن اختصاصــات. وتخضــع برامــج القســم وخططــه إىل 

عمليــة تطويــر مســتمرة لمواكبــة التطــورات العلميــة مــن 

جهــة، وتزويــد الطلبــة بالمعــارف والمهــارات التــي يحتاجونهــا 

مــن جهــة أخــرى. وقــد قــام القســم بتطويــر خططــه الدراســية 

ومناهجــه لمواكبــة واقــع ســوق العمــل وتحدياتــه، وتلبيــة 

ــد حصــل القســم عــى  ــة. وق ــوادر الوظيفي ــن الك ــه م احتياجات

االعتمــاد البرامجــي األكاديمــي لبرامجــه األربــع مــن قبــل الهيئــة 

ــام  ــي )NCAAA( يف الع ــاد األكاديم ــم واالعتم ــة للتقوي الوطني

الدراســي 1433/1432هـــ. و لمــدة ســبع ســنوات. ويضــم القســم 

ــويق، وإدارة  ــي: التس ــة، وه ــات أكاديمي ــة تخصص ــاً خمس حالي

ــال  ــة، وإدارة أعم ــة والمصرفي ــرية، واإلدارة المالي ــوارد البش الم

التأميــن، والســكرتارية التنفيذيــة.



دليل قسم العلوم اإلدارية
3

ــن يف قســم  ــس والعاملي ــة التدري ــي أعضــاء هيئ يســرني وزمائ

العلــوم اإلداريــة بكليــة المجتمــع أن أرحــب بكــم يف هــذا القســم، 

كــوادر متخصصــة يف  مــن خالــه إىل توفيــر  نهــدف  والــذي 

مجــاالت متنوعــة يف العلــوم اإلداريــة يف ضــوء الحاجــة الملحــة 

ــل. ــوادر يف ســوق العم ــذه الك له

ــوم اإلداريــة يمنــح درجــة المشــارك يف تخصصــات  إّن قســم العل

خمســة هــي: التســويق، وإدارة المــوارد البشــرية، واإلدارة الماليــة 

والمصرفيــة، وإدارة أعمــال التأميــن، والســكرتارية التنفيذية بعد 

أن ُيكمــل الطالــب دراســة 75 ســاعة مــن المقــررات يف المســتوى 

الموزعــة  الســاعات  المشــترك، باإلضافــة إىل عــدد مــن  األول 

بيــن المقــررات التخصصيــة اإلجباريــة والمقــررات االختياريــة 

عــى مســتوى القســم والكليــة. ولقــد قــام القســم بإعــداد هــذه 

الخطــط الدراســية يف ســياق أحــدث المنهجيــات العالميــة يف 

ــل،  ــات ســوق العم ــع متطلب ــوازي م ــة بالت ــوم اإلداري ــال العل مج

وذلــك لتقديــم تعليــم متميــز يف إطــار بيئـــة تعليميــة وبحثيــة 

محفــزة، تســهم يف إعــداد خريجيــن أكفــاء، يســتطيعون مواجهــة 

متطلّبــات القــرن الحــايل، وقادريــن عــى التعامــل بــكل اقتــدار مــع 

ــوم  ــا يف قســم العل آخــر المســتجدات يف ســوق العمــل. وطموحن

ــتمرة  ــر مس ــة التطوي ــد، فعملي ــذا الح ــد ه ــف عن ــة ال يق اإلداري

لكافــة البرامــج الدراســية، ونســعى دائمــاً إىل التجويــد والتحســين 

بمــا يخــدم مصلحــة الطالــب والمجتمــع وســوق العمــل.

كلمة رئيس القسم:
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المملكــة  رؤيــة  تحقيــق  يف  بالمســاهمة  القســم  ويلتــزم 

ــن  ــك ســعود KSU2030 م ــة المل ــة جامع ــك رؤي 2030، وكذل

خــال رؤيتــه القائمــة عــى »الريــادة يف إعــداد الكفــاءات 

ــة  ــه اإلســتراتيجية الرامي ــك يف ســياق أهداف ــة«، وذل اإلداري

ــة،  ــة والعملي ــن العلمي ــاب والخريجي ــدرات الط ــز ق إىل تعزي

ــع.  ــع المجتم ــزة م ــة ومتمي ــراكات فّعال ــاء ش وبن

وختامــاً، فــإّن هــذا الدليــل ُيعــدُّ بمثابــة نافــذة لقســم العلــوم 

ــك ســعود. ويســرنا  اإلداريــة يف كليــة المجتمــع بجامعــة المل

ــا يف  ــم، بم ــرًا للقس ــاً مختص ــه عرض ــن خال ــم م ــدم لك أن نق

ــة  ــية التفصيلي ــط الدراس ــة، والخط ــج األكاديمي ــك البرام ذل

ــة التدريــس  ــذة عــن أعضــاء هيئ ــا القســم، ونب ــي يقدمه الت

وغيرهــا مــن المعلومــات، ســائلين المــوىل ـــــ عــز وجــل ــــ أن 

ــات،  ــن معلوم ــده م ــا ينش ــل م ــذا الدلي ــاريء يف ه ــد الق يج

ــم  ــا بمقترحاته ــن بتزويدن ــع المهتمي ــا لجمي ــوة من وهــذه دع

التطويــري  النهــج  اســتمرار  واستفســاراتهم؛ ألهميتهــا يف 

للقســم.

                                                                                            

رئيس قسم العلوم اإلدارية 
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Vision

الريادة يف إعداد الكفاءات اإلدارية.
To be a leading in preparing of 

administrative competencies.

الرؤية 

.
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    Mission

 تقديم تعليم متميز لتنمية المجتمع

 المحيل وتلبية متطلبات سوق العمل من

خال إيجاد بيئة تعليمية وبحثية محفزة

Providing distinguished education to develop 

the local community and meet the requirements 

of labor market through providing stimulating 

learning and research environments.

الرسالة 

.
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Goal 1:

 Enhancing students and graduates scientific and practical capabilities.

Goal 2:

 Creating a motivating, high performance internal work environment.

Goal 3:

 Building an active and distinguished partnerships with the 

community.

الهدف األول:

تعزيز قدرات الطاب والخريجين العلمية والعملية. 

الهدف الثاني:

تهيئة بيئة عمل داخلية محفزة ذات أداء عايل. 

الهدف الثالث:

بناء شراكات فعالة ومتميزة مع المجتمع. 

Strategic Goalsاألهداف اإلستراتيجية
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شروط القبول في القسمنظام الدراسة في القسم

• يمنح القسم درجة المشارك يف خمسة تخصصات، هي: التسويق،          

•  حصول الطالب عى الثانوية العامة أو ما يعادلها.

• إحضار الطالب ما يدل عى دخوله اختبار القدرات.

• اجتياز الطالب المقابلة الشخصية يف التخصصات التي تتطلب ذلك.

• تمّتع الطالب باللياقة الصحية.

• تفّرغ الطالب للدراسة وفق الفترات الزمنية التي تقتضيها الدراسة.

يقبــل القســم الطلبــة الحاصليــن عــى شــهادة الثانويــة العامــة مــن 

التخصــص العلمــي واألدبــي وذلــك يف ضــوء سياســة القبــول ىف 

ــيل:  ــا ي ــم بم ــول يف القس ــروط القب ــص ش ــة. وتتلّخ الجامع

وإدارة المــوارد البشــرية، واإلدارة الماليــة والمصرفيــة، وإدارة أعمــال   

ــب  ــي الطال ــد أن ينه ــك بع ــة، وذل ــكرتارية التنفيذي ــن، والس التأمي

دراســة )75( ســاعة معتمــدة بحيــث ال يقــل معدلــه التراكمــي عــن )2(.

الثانويــة العامــة للحصــول عــى الدرجــة التــي يمنحهــا القســم ؛ هــي 

ــنوات،  ــو )5( س ــى فه ــد األع ــا الح ــل، أم ــى األق ــف ع ــنتان ونص س

علمــاً بــأن الســنة الدراســية تتكــون مــن فصليــن دراســيين، إضافــة 

ــاً وحســب  ــه اختياري ــد التســجيل في ــذي يع ــي ال إىل الفصــل الصيف

رغبــة الطالــب يف حالــة تــم طرحــه مــن قبــل الجامعــة.

• الحد األدنى لمدة الدراسة بالنسبة للطلبة الحاصلين عى شهادة   
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تسجيل المقررات واإلرشاد األكاديمي

يــوزع طــاب القســم مــن كافــة التخصصــات عــى المرشــدين 

األكاديمييــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالقســم إلرشــادهم 

وتوجيههــم فيمــا يتعلــق بتســجيل المقــررات عنــد بدايــة كل فصــل 

دراســي. ويحــق للطالــب تســجيل )18( ســاعة معتمــدة يف الفصــل 

الدراســي االعتيــادي كحــد أعــى و)12( ســاعة كحــد أدنــى و)9( 

ســاعات يف الفصــل الصيفــي كحــد أقصــى. كمــا يحــق للطــاب ذوي 

المعــدالت الفصليــة )3.5( أو أكثــر تســجيل )20( ســاعة معتمــدة 

ــا ويحــق للطــاب  ــايل كحــد أقصــى. كم ــادي الت يف الفصــل االعتي

المتوقــع تخرجهــم يف فصــل مــا تســجيل )20( ســاعة كحــد أعــى 

ــو كان معدلهــم يف الفصــل الســابق يقــل عــن )2(. ــى ل حت

ــت عامــة  ــة - ســواء أكان ــع المنشــآت االقتصادي إن جمي

ــوم  ــال العل ــن يف مج ــة إىل متخصصي ــة - بحاج أم خاص

اإلداريــة. فــإذا كانــت الصناعــة أســاس التنميــة فــإّن 

ــرص  ــن ف ــد م ــاك العدي ــا، وهن ــة مفتاحه ــوم اإلداري العل

العمــل المتاحــة لخريجــي تخصصــات القســم يف العديــد 

ــا: ــات، ومنه ــات والجه ــن القطاع م

• القطاع التجاري واالستثماري.

• الشركات الخدمية.

• البنوك.

• السوق المايل.

• شركات التأمين.

• الجهات الحكومية.

مجاالت عمل الخريجين
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المعامل والتجهيزات

ــرة يف  ــب المتوف ــل الحاس ــن معام ــم م ــاب القس ــتفيد ط يس

مبنــى الكليــة، إضافــة إىل اســتخدامهم لمعامــل الحاســب يف 

المقــررات المطروحــة ضمــن الخطــة الدراســية، إال أن انخــراط 

الطــاب يف المزيــد مــن المهــام التــي تتطلــب اســتخدام 

ــرص  ــا يح ــة. كم ــم الحالي ــات القس ــد توجه ــد أح ــب يع الحاس

ــم( يف  ــى اســتخدام نظــام LMS )نظــام إدارة التعل القســم ع

العمليــة التعليميــة، ويضــع هــذه الخدمــة يف متنــاول أعضــاء 

ــه عــى حــٍد ســواء. هيئــة التدريــس بالقســم وطاب



التخصصات األكاديمية 
لقسم العلوم اإلدارية
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األهدافأواًل: تخصص التسويق

يعتبــر تخصــص التســويق أحــد البرامــج األكاديميــة التــي 

يقدمهــا قســم العلــوم اإلداريــة، حيــث ُيمنــح الطالــب 

درجــة المشــارك، وذلــك بعــد إتمامــه خمســة فصــول 

معتمــدة،  ســاعة   )75( ودراســة  األقــل  عــى  دراســية 

والحصــول عــى معــدل تراكمــي ال يقــل عــن )2( ويتيــح 

التخصــص لخريجيــه االلتحــاق بســوق العمــل بمجموعــة 

وظائــف متعــددة ىف القطاعيــن العــام والخــاص.

• زيادة الفرص أمام طاب التخصص لسد االحتياجات ذات العاقة            

• تزويد طاب التخصص بالمعارف الحديثة، والمهارات، والقدرات             

• التحسين المستمر لمدخات التخصص وعملياته ومخرجاته 

• تعزيز التطور المهني يف مجال بيئة عمل التخصص سواء 

• تزويد المجتمع السعودي بنخبة من الخريجين الملتزمين 

بالممارسات المتخصصة يف مجال التسويق يف سوق العمل.

بشكل يتوافق مع معايير االعتماد الوطني والدويل.

الازمة لإلدارة والتطبيق يف حقل التسويق، وخصوصاً تلك 

المطلوبة يف سوق العمل السعودي.

األكاديمية منه أم اإلدارية.

باألخاق المهنية العالية.
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الخطة الدراسية لتخصص التسويق

مقررات المستوى األول )16( ساعة

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

-12-612-6مهارات اللغة اإلنجليزية )1)1001 انجل1

-3-33-3مهارات التعلم والتفكري والبحث1203 نهج2

-213224مقدمة يف اإلحصاء1103 احص3

-213224 مهارات الحاسب1202 تقن4

-1-11-1اللياقة والثقافة الصحية1202 فجب5

 1421620424المجموع
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مقررات المستوى الثاني )17( ساعة

رقم و رمز المقررم
 اسم المقرر
الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

1001 انجل3-33-3مبادئ إدارة األعامل1210 ادا1

1103 احص3-33-3 مبادئ االقتصاد 1216 قصد2

-3-33-3مبادئ التسويق1212 ترس3

1202 تقن3-33-3مهارات الحاسب )2)1213 حاسب4

-3-33-3مقرر اختياري قسم 5

-2-22-2مقرر اختياري كلية 6

 17-1717-17المجموع
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مقررات المستوى الثالث )15( ساعة

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

-3-33-3إدارة املبيعات2310 ترس1

-3-33-3إدارة العالقات العامة2311 ترس2

1212 ترس3-33-3إدارة القنوات التسويقية2312 ترس3

1212 ترس213224االتصاالت التسويقية2313 ترس4

1212 ترس213224بحوث التسويق2314 ترس5

 1321513417المجموع
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مقررات المستوى الرابع )15( ساعة

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

-2-22-2أخالقيات املهنة2410 سلم1

2313 ترس112123التسويق اإللكرتوين2411 ترس2

-2-22-2ريادة األعامل2414 ادر3

1212 ترس3-33-3سلوك املستهلك2413 ترس4

1210 ادا3-33-3اللغة اإلنجليزية إلدارة األعامل2413 ادا5

-3-33-3 السلوك التنظيمي2413 برش6

 1411514216المجموع
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مقررات المستوى الخامس )12( ساعة

رقم و رمز المقررم
 اسم المقرر
الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

4040-1212-تدريب ميداين3511 ترس1
 اجتياز )60)

ساعة

 4040-1212-المجموع

يشترط إلجتياز الطالب مقرر )التدريب الميداني( أن يتدرب )600( ساعة فعلية خال الفصل 
الدراسي ويحق له تسجيل مقرر التدريب الميداني بعد اجتياز )60 ساعة( من الخطة.
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يجب عى الطالب اختيار مقرر )3 ساعات معتمدة( من المقررات االختيارية للقسم

      المقررات االختيارية للقسم

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

-3-33-3مبادئ املحاسبة1216 حسب1

-3-33-3نظام العمل والتأمينات االجتامعي2314 برش2

-3-33-3 نظام الخدمة املدنية3611 برش3
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المقررات االختيارية للكلية

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

-2-22-2 النظام االقتصادي اإلسالمي4410 سلم1

-2-22-2 قضايا معارصة4411 سلم2

 يجب عى الطالب اختيار مقرر )2 ساعة معتمدة( من المقررات االختيارية للكلية
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            الخطة اإلرشادية لمقررات قسم العلوم اإلدارية ) تخصص التسويق ( 

يشرتط إلجتياز الطالب مقرر )التدريب امليداين) أن يتدرب )600) ساعة فعلية خالل الفصل الدرايس ويحق له تسجيل مقرر التدريب امليداين بعد اجتياز )60 ساعة) من الخطة.

16  ساعة

17  ساعة

15  ساعة

15  ساعة

12  ساعة

المجموع = 75

المستوى الخامس

 1103 احص
مقدمة يف اإلحصاء

 (1/2( 3

1202 تقن
مهارات احلاسب

)1/2(              3

1203 هنج
مهارات التعلم والتفكري والبحث

1001 اجنل
مهارات اللغة اإلجنليزية

)0/6(    )0/3(               3
1202 فجب

اللياقة والثقافة الصحية
)0/1(             1

1210 ادا 
مبادئ إدارة األعمال 

)0/3(      3

2310 تسر
إدارة املبيعات

)0/3(             3

2410 سلم
أخالقيات املهنة
)0/2(       2

2411 تسر
التسويق اإللكتروين

)1/1(         2

2414 ادر
ريادة األعمال
)0/2(       2

2413 تسر
سلوك املستهلك
)0/3(       3

2413 بشر
السلوك التنظيمي 

)0/3(       3
2413 ادا

اللغة اإلجنليزية إلدارة األعمال
)0/3(     3

2311 تسر
إدارة العالقات العامة
)0/3(           3

2312 تسر
إدارة القنوات التسويقية

)0/3(          3

2313 تسر
االتصاالت التسويقية

)1/2(         3

2314 تسر
حبوث التسويق

)1/2(           3

1216 قصد 
مبادئ االقتصاد 

)0/3(     3

1212 تسر 
مبادئ التسويق 
)0/3(        3

1213 حاسب 
مهارات احلاسب )2( 

)0/3(        3

اختياري 
 قسم

)0/3(     3  

اختياري 
كلية

)0/2(    2

3511 ترس     تدريب ميداين
(12/0(                                             12

   3                              )2 /1(مقررات اختياريةمقررات القسم االجبارية                       مقررات اإلعداد العام      
        الساعات املحتسبة         )ساعات النظري /  ساعات العملي(

4411سلم قضايا معارصة4410سلم النظام االقتصادي اإلسالمياختياري كلية3611 برش نظام الخدمة املدنية2314 برش نظام العمل والتأمينات االجتامعية1216 حسب مبادىء املحاسبةاختياري قسم

 6

*

*

 )1(
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ثانيًا: تخصص إدارة الموارد البشرية

التخصصــات  كأحــد  البشــرية-  المــوارد  إدارة  برنامــج  يهــدف 

ــل  ــة- إىل تأهي ــوم اإلداري ــم العل ــا قس ــي يقدمه ــة الت األكاديمي

ــاً  ــاً وعملي ــِد علمي ــال الواع ــذا المج ــل يف ه ــوق العم ــاب لس الط

مــن خــال تزويــد الطــاب بالمهــارات والمعــارف الازمــة، حيــث 

يتــم تطويــر مقــررات التخصــص لتبيــة متطلبــات ســوق العمــل 

يف مجــال إدارة المــوارد البشــرية. ويمنــح الطالــب درجــة المشــارك 

يف هــذا التخصــص، وذلــك بعــد إتمامــه خمســة فصــول دراســية 

عــى األقــل ودراســة )75( ســاعة معتمــدة، وحصولــه عــى معــدل 

تراكمــي ال يقــل عــن )2(. ويتوفــر لخريجــي هــذا التخصــص العديد 

مــن الفــرص الوظيفيــة يف قطــاع األعمــال، والقطــاع الحكومــي، 

والمنظمــات غيــر الربحيــة، ســواء المحليــة أو الدوليــة، ويف 

مختلــف المســتويات اإلداريــة. ويمكــن لخريجــي البرنامــج العمــل 

يف مجــاالت أقســام إدارة المــوارد البشــرية يف القطاعــات التاليــة:

• التوظيف والتدريب.

• إستراتيجيات الموارد البشرية، وتخطيط القوى العاملة، 

• إدارة أنشطة التوظيف، والتدريب، وتطوير المسار 

والتعويضات.

الوظيفي، والعاقات العمالية.
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األهداف

• تزويد طاب التخصص بالمعارف، والمهارات، والقدرات يف حقل إدارة المورد البشرية، والتي تمكنهم من االلتحاق بسوق

• إكساب طاب التخصص السلوكيات واألخاق المهنية العالية ذات العاقة بالممارسات الخاصة بإدارة الموارد البشرية يف

• مواكبة أبرز احتياجات سوق العمل السعودي يف مجال إدارة الموارد البشرية لتعظيم فرص خريجي التخصص يف الحصول

• السعي بشكل مستمر نحو تحسين جودة التخصص يف ضوء معايير االعتماد المحيل والدويل.

• تجويد بيئة عمل التخصص من حيث المحتوى، والسياق األكاديمي واإلداري.

• السعي نحو بناء عاقات فاعلة من الشراكة والتعاون مع منظمات األعمال، ومؤسسات القطاع العام السعودي.

العمل بكفاءة وفاعلية.

سوق العمل.

عى الوظائف المناسبة.
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الخطة الدراسية لتخصص إدارة الموارد البشرية

مقررات المستوى األول )16( ساعة

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

-12-612-6مهارات اللغة اإلنجليزية )1)1001 انجل1

-3-33-3مهارات التعلم والتفكري والبحث1203 نهج2

-213224مقدمة يف اإلحصاء1103 احص3

-213224 مهارات الحاسب1202 تقن4

-1-11-1اللياقة والثقافة الصحية1202 فجب5

 1421620424المجموع
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مقررات المستوى الثاني )14( ساعة

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

1001 انجل3-33-3مبادئ إدارة األعامل1210 ادا1

1103 احص3-33-3مبادئ االقتصاد1216 قصد2

-3-33-3مقدمة يف إدارة املوارد البرشية1212 برش3

1202 تقن3-33-3مهارات الحاسب )2)1213 حاسب4

-2-22-2)مقرر اختياري كلية)5

 14141414المجموع
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مقررات المستوى الثالث )18( ساعة

م
 رقم

 و رمز
المقرر

اسم المقرر الدراسي
 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة

السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

1212 برش3-33-3تخطيط وتوظيف املوارد البرشية2310 برش1

-3-33-3التنظيم وأساليب العمل2311 برش2

1212 برش3-33-3قياس وتقويم االداء الوظيفي2312 برش3

 أنظمة التعويضات يف القطاعني2313 برش4

العام والخاص
213224

-

-3-33-3نظام العمل والتأمينات االجتامعية2314 برش5

-3-33-3)مقرر اختياري قسم)6

1711817219المجموع
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مقررات المستوى الرابع )15( ساعة

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

-2-22-2أخالقيات املهنة2410 سلم1

-213213تدريب املوارد البرشية2411 برش2

1213 حاسب112123تطبيقات الحاسب يف إدارة املوارد البرشية2412 برش3

-3-33-3السلوك التنظيمي2413 برش4

1210 ادا3-33-3اللغة اإلنجليزية إلدارة األعامل2413 ادا5

-2-22-2ريادة األعامل2414 ادر6

1321513316المجموع
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مقررات المستوى الخامس )12( ساعة

رقم و رمز المقررم
 اسم المقرر
الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

4040-1212-تدريب ميداين3511 برش1
 اجتياز )60)

ساعة

 4040-1212-المجموع

يشترط إلجتياز الطالب مقرر )التدريب الميداني( أن يتدرب )600( ساعة فعلية خال الفصل 
الدراسي ويحق له تسجيل مقرر التدريب الميداني بعد اجتياز )60 ساعة( من الخطة.
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يجب عى الطالب اختيار مقرر )3 ساعات معتمدة( من المقررات االختيارية للقسم

      المقررات االختيارية للقسم

رقم و رمز المقررم
 اسم المقرر
الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

-3-33-3مبادئ املحاسبة1216 حسب1

-3-33-3إدارة العالقات العامة2311 ترس2

-3-33-3نظام الخدمة املدنية3611 برش3
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المقررات االختيارية للكلية

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

-2-22-2 النظام االقتصادي اإلسالمي4410 سلم1

-2-22-2 قضايا معارصة4411 سلم2

 يجب عى الطالب اختيار مقرر )2 ساعة معتمدة( من المقررات االختيارية للكلية



دليل قسم العلوم اإلدارية
30

الخطة اإلرشادية لمقررات قسم العلوم اإلدارية ) تخصص إدارة الموارد البشرية ( 

3611 برش  نظام الخدمة املدنية2311 ترس  إدارة العالقات العامة1216 حسب مبادىءاملحاسبةاختياري قسم

يشرتط إلجتياز الطالب مقرر )التدريب امليداين) أن يتدرب )600) ساعة فعلية خالل الفصل الدرايس ويحق له تسجيل مقرر التدريب امليداين بعد اجتياز )60 ساعة) من الخطة.

16  ساعة

14  ساعة

18  ساعة

15  ساعة

12  ساعة

المجموع = 75

المستوى الرابع

المستوى الخامس

1103 احص
مقدمة يف اإلحصاء
 (1/2( 3

1202 تقن
مهارات احلاسب

)1/2(              3

1001 اجنل
مهارات اللغة اإلجنليزية

        )0/6(          

1202 فجب
اللياقة والثقافة الصحية

)0/1(             1

1210 ادا 
مبادئ إدارة األعمال 

)0/3(      3

2310 بشر
ختطيط وتوظيف املوارد البشرية

)0/3(        3

2410 سلم
أخالقيات املهنة

)0/2(  2

2411 بشر
تدريب املوارد البشرية

)1/2(     3

2412 بشر
تطبيقات احلاسب يف إدارة املوارد البشرية

)1/1(       2
2413 بشر

السلوك التنظيمي
)0/3(     3

2414 ادر
ريادة األعمال
)0/2(     2

2413 ادا
اللغة اإلجنليزية إلدارة األعمال

)0/3(       3

2311 بشر
التنظيم وأساليب العمل

)0/3(        3

2312 بشر
قياس وتقومي االداء الوظيفي

)0/3(          3

2313 بشر
أنظمة التعويضات يف القطاعني العام واخلاص

)1/2(                3
2314 بشر

نظام العمل والتأمينات االجتماعية

)0/3(      3

1216 قصد 
مبادئ االقتصاد 
)0/3(        3

1212 بشر
مقدمة يف إدارة املوارد البشرية

)0/3(            3

1213 حاسب 
مهارات احلاسب )2( 

)0/3(      3

اختياري 
كلية

)0/2(        2

اختياري 
قسم

)0/3(    3

3511 برش     تدريب ميداين
(12/0(                                             12

   3                          )2 /1(مقررات اختياريةمقررات القسم االجبارية                       مقررات اإلعداد العام      
        الساعات املحتسبة         )ساعات النظري /  ساعات العملي(

4411 سلم    قضايا معارصة4410 سلم    النظام االقتصادي اإلسالمياختياري كلية

يجب عىل الطالب اختيار مقرر )3 ساعات معتمدة) من املقررات االختيارية للقسم يجب عىل الطالب اختيار مقرر )2 ساعة معتمدة) من املقررات االختيارية للكلية   

1203 هنج
مهارات التعلم والتفكري والبحث

)0/3(         3 6
(1(

*

*
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ثالثًا: تخصص اإلدارة المالية والمصرفية

ــركات  ــوك وش ــل: البن ــة مث ــة المختلف ــات المالي ــل يف المؤسس ــاب للعم ــة الط ــة والمصرفي ــص اإلدارة المالي ــل تخص يؤه

التأميــن والشــركات المتخصصــة يف االســتثمار والعقــارات وغيرهــا مــن القطاعــات الحكوميــة واالقتصاديــة مــن خــال مواكبــة 

ــص اإلدارة  ــل تخص ــس. ويعم ــق يف التدري ــة والتطبي ــن النظري ــزج بي ــة، والم ــة الحديث ــة، والتكنولوجي ــورات العلمي التط

الماليــة والمصرفيــة عــى بنــاء شــخصية الطالــب، وتنميــة قدراتــه العلميــة والعمليــة بأســلوب علمــي متميــز مرتكــزًا عــى 

التطبيقــات العمليــة يف التمويــل واالســتثمار.
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• تزويــد طــاب التخصــص بالمفاهيــم والتطبيقــات العمليــة يف مجــال اإلدارة الماليــة والمصرفيــة بالطريقــة التــي تمكنهــم مــن 

اكتســاب المهــارات والقــدرات الازمــة لانخــراط يف ســوق العمــل.

• مواكبة أبرز المستجدات عى ساحة ممارسة األعمال المالية وإدارتها لتحديث التخصص وتطويره.

• تزويد منظمات األعمال ومؤسسات القطاع الخاص بالكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية والمؤهلة يف مجال اإلدارة

• توثيق الصلة بالمؤسسات المالية ذات االرتباط بالكلية من خال التعاون المستمر والمثمر، وبما يخدم مصلحة طاب

• السعي والمثابرة نحو تحقيق معايير االعتماد المحيل والدويل للتخصص ومعطياته.

• تحسين البيئة األكاديمية واإلدارية للتخصص.

األهداف

المالية.

التخصص.
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الخطة الدراسية لتخصص اإلدارة المالية والمصرفية

مقررات المستوى األول )16( ساعة

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

-12-612-6مهارات اللغة اإلنجليزية )1)1001 انجل1

-3-33-3مهارات التعلم والتفكري والبحث1203 نهج2

-213224مقدمة يف اإلحصاء1103 احص3

-213224 مهارات الحاسب1202 تقن4

-1-11-1اللياقة والثقافة الصحية1202 فجب5

 1421620424المجموع
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مقررات المستوى الثاني )17( ساعة

رقم و رمز المقررم
 اسم المقرر
الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

1001 انجل3-33-3مبادئ إدارة األعامل1210 ادا1

1103 احص3-33-3 مبادئ االقتصاد 1216 قصد2

-3-33-3 مبادئ اإلدارة املالية1212مال3

1202 تقن3-33-3مهارات الحاسب )2)1213 حاسب4

-3-33-3مبادئ املحاسبة1216 حسب5

-2-22-2 )مقرر إختياري كلية) 6

 17-1717-17المجموع
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مقررات المستوى الثالث )15( ساعة

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

1212مال3-33-3اإلدارة املالية املتقدمة2310 مال1

-3-33-3الرياضيات املالية2311 مال2

-213224إدارة البنوك التجارية2312 مال3

1216 قصد213224األسواق واملؤسسات املالية2313 مال4

-3-33-3مبادئ التأمني1211 تام5

 1321513417المجموع

رقم و رمز المقررم
 اسم المقرر
الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

1001 انجل3-33-3مبادئ إدارة األعامل1210 ادا1

1103 احص3-33-3 مبادئ االقتصاد 1216 قصد2

-3-33-3 مبادئ اإلدارة املالية1212مال3

1202 تقن3-33-3مهارات الحاسب )2)1213 حاسب4

-3-33-3مبادئ املحاسبة1216 حسب5

-2-22-2 )مقرر إختياري كلية) 6

 17-1717-17المجموع
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مقررات المستوى الرابع )15( ساعة

م
 رقم

 و رمز
المقرر

اسم المقرر الدراسي
 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة

السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

-2-22-2أخالقيات املهنة2410 سلم1

-3-33-3مقدمة يف االستثامر2411 مال2

2310 مال112123تطبيقات الحاسب يف اإلدارة املالية2412 مال3

1210 ادا3-33-3اللغة اإلنجليزية إلدارة األعامل2413 ادا4

-2-22-2ريادة األعامل2414 ادر5

-3-33-3مقرر )إختياري قسم) 6

 1411514216المجموع
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مقررات المستوى الخامس )12( ساعة

رقم و رمز المقررم
 اسم المقرر
الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

4040-1212-تدريب ميداين3511 مال1
 اجتياز )60)

ساعة

 4040-1212-المجموع

يشترط إلجتياز الطالب مقرر )التدريب الميداني( أن يتدرب )600( ساعة فعلية خال الفصل 
الدراسي ويحق له تسجيل مقرر التدريب الميداني بعد اجتياز )60 ساعة( من الخطة.
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      المقررات االختيارية للقسم

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

-3-33-3إدارة املبيعات2310 ترس 1

-3-33-3نظام العمل والتأمينات االجتامعية2314 برش2

-3-33-3 نظام الخدمة املدنية3611 برش 3

يجب عى الطالب اختيار مقرر )3 ساعات معتمدة( من المقررات االختيارية للقسم
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المقررات االختيارية للكلية

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

-2-22-2 النظام االقتصادي اإلسالمي4410 سلم1

-2-22-2 قضايا معارصة4411 سلم2

 يجب عى الطالب اختيار مقرر )2 ساعة معتمدة( من المقررات االختيارية للكلية
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الخطة اإلرشادية لمقررات قسم العلوم اإلدارية ) تخصص اإلدارة المالية والمصرفية (

يشرتط إلجتياز الطالب مقرر )التدريب امليداين) أن يتدرب )600) ساعة فعلية خالل الفصل الدرايس ويحق له تسجيل مقرر التدريب امليداين بعد اجتياز )60 ساعة) من الخطة.

المستوى الثاني

16  ساعة

17  ساعة

15  ساعة

15  ساعة

12  ساعة

المجموع = 75

المستوى الخامس

 1103 احص
مقدمة يف اإلحصاء

 (1/2( 3

1202 تقن
مهارات احلاسب

)1/2(              3

1001 اجنل
مهارات اللغة اإلجنليزية )1

0/6(     6)0/3(               3

1202 فجب
اللياقة والثقافة الصحية

)0/1(             1

1210 ادا 
مبادئ إدارة األعمال 

)0/3(      3

2310 مال
اإلدارة املالية املتقدمة

)0/3(         3

2410 سلم
أخالقيات املهنة
)0/2(     2

2411 مال
مقدمة يف االستثمار

)0/3(       3

2412 مال
تطبيقات احلاسب يف اإلدارة املالية

)1/1(   2

2413 ادا
اللغة اإلجنليزية إلدارة األعمال

)0/3(       3

اختياري 
قسم

)0/3(  3

2311 مال
الرياضيات املالية
)0/3(        3

2312 مال
إدارة البنوك التجارية

)1/2(       3
2313 مال

األسواق واملؤسسات املالية
)1/2(       3

1211 تام
مبادئ التأمني
)0/3(      3

1216 قصد 
مبادئ االقتصاد 
)0/3(        3

1212 مال
مبادئ اإلدارة املالية
)0/3(          3

1213 حاسب 
مهارات احلاسب )2( 

)0/3(        3

1216 حسب
مبادئ املحاسبة
)0/3(      3

اختياري 
كلية

)0/2(      2

3511 مال    تدريب ميداين
(12/0(                                        12

   3                              )2 /1(مقررات اختياريةمقررات القسم االجبارية                       مقررات اإلعداد العام      
        الساعات املحتسبة         )ساعات النظري /  ساعات العملي(

4411سلم قضايا معارصة4410سلم  النظام االقتصادي اإلسالمياختياري كلية3611 برش نظام الخدمة املدنية2314برش نظام العمل والتأمينات االجتامعية2310 ترس  إدارة املبيعاتاختياري قسم

يجب عىل الطالب اختيار مقرر )2 ساعة معتمدة) من املقررات االختيارية للكلية  

1203 هنج
                     مهارات التعلم والتفكري والبحث     

2414 ادر
ريادة األعمال
)0/2(     2

يجب عىل الطالب اختيار مقرر )3 ساعات معتمدة) من املقررات االختيارية للقسم  

(
(

*

*



دليل قسم العلوم اإلدارية
41

رابعًا: تخصص إدارة أعمال التأمين

تــم اســتحداث هــذا التخصــص لتلبيــة احتياجــات ســوق التأميــن الســعودي مــن الكــوادر المؤهلــة علميــاً وعمليــاً، حيــث 

يركــز عــى عــدة مجــاالت منهــا: إدارة الخطــر، وأنــواع التأميــن وأشــكاله، واإلحصــاء اإلكتــواري، وتكنولوجيــا الحاســب يف 

أعمــال التأميــن. إضافــة إىل توفيــر فــرص التدريــب الميدانــي لطــاب التخصــص يف شــركات التأميــن المحليــة. ويضــم 

هــذا التخصــص نخبــه مــن األســاتذة المتخصصيــن ذوي الخبــرات الطويلــة يف حقــل التعليــم الجامعــي. وُيمنــح الطالــب 

درجــة المشــارك يف تخصــص إدارة أعمــال التأميــن بعــد اتمــام )75( ســاعة معتمــدة موزعــة عــى خمســة فصــول دراســية، 

والحصــول عــى معــدل تراكمــي ال يقــل عــن )2(.
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األهداف

• تزويد طاب التخصص بأحدث المعارف والمفاهيم والمهارات ذات العاقة بأنشطة وأعمال التأمين يف منظمات األعمال المتخصصة.

• العمل باستمرار عى استقصاء حاجات سوق العمل السعودي يف مجال إدارة التأمين لسد النقص وتلبية احتياجاته الخاصة من الكوادر

• تعزيز سبل التعاون والمشاركة مع الشركات العاملة يف مجال التأمين لتدريب طاب التخصص عى الجوانب العملية التطبيقية ذات 

• تحسين عناصر نظام التخصص بشكل يتوافق مع معطيات االعتماد المحيل والدويل ومعايير الجودة العالية.

• تعزيز مجاالت التطور المهني والممارسات المتعلقة بأخاقيات المهنة يف مجال أعمال التأمين لألطراف المشاركة بالتخصص.

البشرية المدربة والمؤهلة.

العاقة بالتخصص.
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الخطة الدراسية لتخصص إدارة أعمال التأمين

مقررات المستوى األول )16( ساعة

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

-60612012مهارات اللغة اإلنجليزية   10011 انجل1

-303303مهارات التعلم والتفكري والبحث1203 نهج2

-213224مقدمة يف اإلحصاء1103 احص3

-213224 مهارات الحاسب1202 تقن4

-101101اللياقة والثقافة الصحية1202 فجب5

 1421620424المجموع

(   (
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مقررات المستوى الثاني )14( ساعة

رقم و رمز المقررم
 اسم المقرر
الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

1001 انجل3-33-3مبادئ إدارة األعامل1210 ادا1

-3-33-3 مبادئ التأمني1211 تام2

-3-33-3 مبادئ التسويق1212ترس3

1202 تقن3-33-3مهارات الحاسب )2)1213حاسب4

 2-22-2)مقرر اختياري كلية) 5

 14-1414-14المجموع
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مقررات المستوى الثالث )18( ساعة

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

-213224رياضيات تأمني2310 تام 1

-3-33-3 تأمني صحي2311 تام2

1211 تام3-33-3تأمني ممتلكات2312 تام 3

1211 تام3-33-3تأمني مسئولية2313 تام 4

-213224إدارة البنوك التجارية2312 مال5

-3-33-3)مقرر اختياري قسم) 6

1621816420المجموع
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مقررات المستوى الرابع )15( ساعة

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

-2-22-2أخالقيات املهنة2410 سلم1

-2-22-2إحصاء إكتواري2411 تام2

 1212 ترس3-33-3 تسويق التأمني2412 تام3

-213224 التأمني االجتامعي2413 تام4

1211 تام3-33-3اللغة اإلنجليزية للتأمني2414تام5

-2-22-2ريادة األعامل2414 ادر6

 1411514216المجموع
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مقررات المستوى الخامس )12( ساعة

م
 رقم و رمز

المقرر
 اسم المقرر
الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

0121204040تدريب ميداين3511 تام1
 إجتياز )60)

 ساعة

 0121204040المجموع

يشترط إلجتياز الطالب مقرر )التدريب الميداني( أن يتدرب )600( ساعة فعلية خال الفصل 
الدراسي ويحق له تسجيل مقرر التدريب الميداني بعد اجتياز )60 ساعة( من الخطة.
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      المقررات االختيارية للقسم

رقم و رمز المقررم
 اسم المقرر
الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

1103 احص3-33-3مبادئ االقتصاد1216 قصد1

-3-33-3مبادئ اإلدارة املالية1212 مال2

-3-33-3مبادئ املحاسبة1216 حسب3

يجب عى الطالب اختيار مقرر )3 ساعات معتمدة( من المقررات االختيارية للقسم
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المقررات االختيارية للكلية

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

-2-22-2 النظام االقتصادي اإلسالمي4410 سلم1

-2-22-2 قضايا معارصة4411 سلم2

 يجب عى الطالب اختيار مقرر )2 ساعة معتمدة( من المقررات االختيارية للكلية

رقم و رمز المقررم
 اسم المقرر
الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

1103 احص3-33-3مبادئ االقتصاد1216 قصد1

-3-33-3مبادئ اإلدارة املالية1212 مال2

-3-33-3مبادئ املحاسبة1216 حسب3
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  الخطة اإلرشادية لمقررات قسم العلوم اإلدارية ) تخصص إدارة أعمال التأمين (

يشرتط إلجتياز الطالب مقرر )التدريب امليداين) أن يتدرب )600) ساعة فعلية خالل الفصل الدرايس ويحق له تسجيل مقرر التدريب امليداين بعد اجتياز )60 ساعة) من الخطة.

16  ساعة

14  ساعة

18  ساعة

15  ساعة

12  ساعة

المجموع = 75

المستوى الخامس

 1103 احص
 مقدمة يف اإلحصاء

(1/2( 3

1202 تقن
مهارات احلاسب

)1/2(              3

1001 اجنل
مهارات اللغة اإلجنليزية
)0/6(                6)0/3(               3

1202 فجب
اللياقة والثقافة الصحية

)0/1(             1

1210 ادا 
مبادئ إدارة األعمال 

)0/3(      3

2310 تام
رياضيات التأمني

)1/2(    3

2410 سلم
أخالقيات املهنة
)0/2(      2

2411 تام
إحصاء إكتواري
)0/2(     2

2412 تام
تسويق التأمني

)0/3(   3

 2414 تام
اللغة اإلجنليزية للتأمني

)0/3(      3

اختياري 
قسم

)0/3(      3

2311 تام
تأمني صحي
)0/3(    3

2312 تام
تأمني املمتلكات

)0/3(   3

2313 تام
تأمني املسئولية

)0/3(    3

2413 تام
التأمني االجتماعي

)1/2(    3

2312 مال
إدارة البنوك التجارية

)1/2(      3

 

1211تام
مبادئ التأمني
)0/3(       3

1212تسر
مبادئ التسويق
)0/3(       3

1213 حاسب
مهارات احلاسب )2(

)0/3(      3

اختياري 
كلية

)0/2(      2

3511 تام     تدريب ميداين
(12/0(                                         12

   3                              )2 /1(مقررات اختياريةمقررات القسم االجبارية                       مقررات اإلعداد العام      
        الساعات املحتسبة         )ساعات النظري /  ساعات العملي(

4411 سلم قضايا معارصة4410 سلم النظام االقتصادي اإلسالمياختياري كلية1216 حسب مبادىء املحاسبة1212 مال مبادىء اإلدارة املالية1216 قصد مبادىء االقتصاداختياري قسم

يجب عىل الطالب اختيار مقرر )2 ساعة معتمدة) من املقررات االختيارية للكلية  

1203 هنج
مهارات التعلم والتفكري والبحث

2414 ادر
ريادة األعمال
)0/2(     2

يجب عىل الطالب اختيار مقرر )3 ساعات معتمدة) من املقررات االختيارية للقسم  

(1(

*

*
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خامسًا: تخصص السكرتارية التنفيذية

يف ســياق الحاجــة الماســة إىل توفيــر كــوادر بشــرية مؤهلــه تتمتــع بمهنيــة عاليــة متخصصــة يف الســكرتارية التنفيذيــة 

ــال  ــال أعم ــعودة يف مج ــام الس ــق نظ ــى تحقي ــل ع ــعودي والعم ــل الس ــوق العم ــات س ــة احتياج ــاهمة يف تغطي للمس

ــة  ــة يف كلي ــوم اإلداري ــة يف قســم العل ــرة اســتحداث تخصــص الســكرتارية التنفيذي ــاءت فك ــة، ج الســكرتارية التنفيذي

المجتمــع بجامعــة الملــك ســعود. وتتمثــل أبــرز مخرجــات التخصــص – والمنســجمة مــع رســالة القســم – بتوفيــر خريجيــن 

ــات ســوق  ــة بمــا ينســجم مــع متطلب ــة ألعمــال الســكرتارية التنفيذي ــن بالمعــارف والمهــارات والقــدرات المتكامل مزودي

العمــل المتجــددة يف هــذه المجــال، وقادريــن عــى ممارســة أنشــطة وأعمــال الســكرتارية التنفيذيــة عــى أســس علميــة 

ومهاريــة يف وظائــف الســكرتارية التنفيذيــة يف الدوائــر واألقســام واإلدارات المختلفــة يف الــوزارات والمنظمــات 

ــات والشــركات. . والهيئ

  الخطة اإلرشادية لمقررات قسم العلوم اإلدارية ) تخصص إدارة أعمال التأمين (
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األهداف

• تزويد الطاب بالمعارف األساسية الحديثة يف مجال السكرتارية التنفيذية ذات الطبيعة المساندة لمهام اإلدارات المختلفة.

• إكساب الطاب المهارات والقدرات الازمة لممارسة أعمال السكرتارية التنفيذية من مختلف الجوانب التطبيقية ذات العاقة.

• تطوير قدرات الطاب عى استخدام النظم والتقنيات الحديثة يف ممارسة األعمال المكتبية ذات العاقة بالسكرتارية التنفيذية.

• ترسيخ قيم سلوك االداء الفعال والجماعي وااللتزام بأخاقيات العمل يف شخصية الطاب من الناحية المهنية.
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الخطة الدراسية لتخصص السكرتارية التنفيذية

مقررات المستوى األول )16( ساعة

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

-12-612-6مهارات اللغة اإلنجليزية )10011 انجل1

-3-33-3مهارات التعلم والتفكري والبحث1203 نهج2

-213224مقدمة يف اإلحصاء1103 احص3

-213224 مهارات الحاسب1202 تقن4

-1-11-1اللياقة والثقافة الصحية1202 فجب5

1421620424المجموع

)
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مقررات المستوى الثاني )17( ساعة

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

1001 انجل3-33-3مبادئ إدارة األعامل1210 ادا1

-3-33-3مبادئ السكرتارية واإلدارة املكتبية1211 سري2

-3-33-3مقدمة يف إدارة املوارد البرشية1212 برش3

1202 تقن3-33-3مهارات الحاسب )2)1213 حاسب4

-3-33-3مبادئ املحاسبة1216 حسب5

-2-22-2مقرر اختياري كلية6

17-1717-17المجموع
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مقررات المستوى الثالث )14( ساعة

م
 رقم

 و رمز
المقرر

اسم المقرر الدراسي
 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة

السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

1211 سري123145إدارة الوقت واإلجتامعات2310 سري1

-44-22-الطباعة باللغتني العربية واإلنجليزية2311 سري2

-123145االتصاالت اإلدارية يف املكاتب2312 سري3

-3-33-3التنظيم وأساليب العمل2311 برش4

-3-33-3إدارة العالقات العامة2311 ترس5

861481220المجموع
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مقررات المستوى الرابع )16( ساعة

م
 رقم

 و رمز
المقرر

اسم المقرر الدراسي
 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة

السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

-2-22-2أخالقيات املهنة2410 سلم1

1213 حاسب213224نظم املعلومات اإلدارية وقواعد البيانات2411 سري2

1211 سري123145نظم اإلدارة املكتبية املعارصة2412 سري3

2312 سري123145األرشفة اإللكرتونية2413 سري4

1210 ادا3-33-3اللغة اإلنجليزية إلدارة األعامل2413 ادا5

-2-22-2ريادة األعامل2414 ادر6

 11516111021المجموع
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مقررات المستوى الخامس )12( ساعة

رقم و رمز المقررم
 اسم المقرر
الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

4040-1212-تدريب ميداين3511 سري1
 إجتياز )60)

ساعة

يشترط إلجتياز الطالب مقرر )التدريب الميداني( أن يتدرب )600( ساعة فعلية خال الفصل 
الدراسي ويحق له تسجيل مقرر التدريب الميداني بعد اجتياز )60 ساعة( من الخطة.
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المقررات االختيارية للكلية

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععميلنظريالمجموععميلنظري

-2-22-2 النظام االقتصادي اإلسالمي4410 سلم1

-2-22-2 قضايا معارصة4411 سلم2

يجب عى الطالب اختيار مقرر )2 ساعة معتمدة( من المقررات االختيارية للكلية
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الخطة اإلرشادية لمقررات قسم العلوم اإلدارية ) تخصص السكرتارية التنفيذية (

يشرتط إلجتياز الطالب مقرر )التدريب امليداين) أن يتدرب )600) ساعة فعلية خالل الفصل الدرايس ويحق له تسجيل مقرر التدريب امليداين بعد اجتياز )60 ساعة) من الخطة.

16  ساعة

17  ساعة

14  ساعة

16  ساعة

12  ساعة

المجموع = 75

المستوى الخامس

 1103 احص
مقدمة يف اإلحصاء

   1001 اجنل
مهارات اللغة اإلجنليزية

0/6            6
 

(1/2( 3

1202 تقن
مهارات احلاسب

)1/2(              3 )0/3(               3

1202 فجب
اللياقة والثقافة الصحية

)0/1(             1

1210 ادا 
مبادئ إدارة األعمال 

)0/3(      3

2310سري
إدارة الوقت واإلجتماعات

)2/1(         3

2410 سلم
أخالقيات املهنة

)0/2(  2

2412 سري
نظم اإلدارة املكتبية املعاصرة

)0/3(   3

2411 سري
نظم املعلومات اإلدارية وقواعد البيانات

)1/2(   3

2413 ادا
اللغة اإلجنليزية إلدارة األعمال

)0/3(     3

2311 سري
الطباعة باللغتني العربية واإلجنليزية

)2/0(   2

2312 سري
االتصاالت اإلدارية يف املكاتب

)2/1(     3

2311 بشر
التنظيم وأساليب العمل

)0/3(    3

2413 سري
األرشفة اإللكترونية

)1/2(     3

1211 سري
مبادئ السكرتارية واإلدارة املكتبية

)0/3(       3

1212بشر
مقدمة يف إدارة املوارد البشرية

)0/3(      3

1213 حاسب
مهارات احلاسب )2(

)0/3(      3

1216 حسب
مبادئ املحاسبة
)0/3(       3

اختياري 
كلية

)0/2(      2  

3511 سري     تدريب ميداين
(12/0(                                        12

3                        )2 /1(مقررات اختياريةمقررات القسم االجبارية                       مقررات اإلعداد العام      
        الساعات املحتسبة         )ساعات النظري /  ساعات العملي(

4411سلم قضايا معارصة4410سلم النظام االقتصادي اإلسالمياختياري كلية

يجب عىل الطالب اختيار مقرر )2 ساعة معتمدة) من املقررات االختيارية للكلية  

1203 هنج
مهارات التعلم والتفكري والبحث

2414 ادر
ريادة األعمال
)0/2(     2

2311 تسر
إدارة العالقات العامة

)0/3(     3

(1(
(     (

*

*
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يضــم القســم نخبــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف مختلــف الرتــب األكاديميــة ومــن ذوى الخبــرة 

الطويلــة يف مجــال التدريــس والبحــث العلمــي )لمزيــد مــن المعلومــات عــن أعضــاء هيئــة التدريــس يرجــى 

 ،)http://rcc.ksu.edu.sa/ar/administrative-science/faculty(       :زيــارة الموقــع اإللكترونــي التــايل

ــوم اإلداريــة. ويســعى القســم باســتمرار إىل اســتقطاب أفضــل الخبــرات المتوفــرة يف مجــال تدريــس العل

أعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم اإلدارية
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قسم العلوم اإلدارية - كلية المجتمع – جامعة الملك سعود - الملز - الرياض.
تليفون: 0118058885 - 0118058886

فاكـس: 0118058887
ص.ب 28095، الرياض 11437

المملكة العربية السعودية
http://rcc.ksu.edu.sa/ar/administrative-science :الموقع اإللكتروني

 االتصال بقسم العلوم اإلدارية



دليل قسم العلوم اإلدارية
62


