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  ( الإدارة املالية واملرصفية دبلوم )وصف مقررات : 

 

 (0+6) (1همارات اللغة الإجنلزيية ) جنل 1001

عطاء لك همارة القدر نفسه من حيث  هيدف هذا املقرر اإىل تغطية اكفة املهارات اللغوية الأربع من اس امتع وحتدث وكتابة وقراءة مع اإ

ىل قواعد اللغة واكتساب املفردات. املقرر يعمتد عىل طرح مواضيع حيوية حيتاهجا متعمل اللغة يف حياته  الوقت والأمهية ابلإضافة اإ

 كتاب املعمل-كتاب الامترين -كتاب الطالب –املقرر عىل مادة مسعية  اليومية وحيتوي

 

 

 (0+3) همارات التعمل والتفكري والبحث هنج 1203

هيدف هذا املقرر اإىل تدريب الطالب عىل تعمل املهارات اجلامعية الأساس ية لتطوير اذلات ، هذه املهارات ممتثةل يف همارات التعمل 

 همارات جامعية وعلمية وهمارات التفكري وما تتضمنه من همارات متنوعة ، وهمارات أأخرى.وما يندرج حتهتا من 

 

 

 (1+2) مقدمة يف الإحصاء احص 1103

ىل تعريف الطالب ابملفاهمي واملبادئ الأساس ية يف الإحصاء وما يتطلبه ذكل من التعرف عىل مفهوم اجملمتع والعينة  هيدف هذا املقرر اإ

العشوايئ، ومقاييس املوضع ومقاييس التشتت، مع دراسة الارتباط والاحندار اخلطي البس يط وتعريف الطالب ابملفاهمي واملتغري 

واملبادئ الأساس ية يف الاحامتلت وما يتطلبه ذكل من التعرف عىل مفهوم الاحامتل وقوانني الاحامتلت والاحامتل الرشطي، 

 رة.والتوزيعات العشوائية املنقطعة واملس مت

 

 

 (1+2) همارات احلاسب تقن 1202

يقدم املقرر للطالب املهارات الالزمة لتشغيل واس تخدام احلاسب الآيل ويتضمن املقرر التعريف ابحلاسب الآيل ومكوانته واساس يات  

دارة امللفات ، كام يقدم املقرر للطالب املهارات  الأساس ية لس تخدام تطبيقات التعامل مع ش بكة الانرتنت ونظام التشغيل ونظام اإ

 حزمة الأوفيس من خالل برامج الوورد والإكسل والبوربوينت.

 

 

 (0+ 1) اللياقة والثقافة الصحية جفب 1202

يركز هذا املقرر عىل اجلانب املتعلق مبهارات تطوير اذلات من الناحية الصحية واجلسدية ، وما يرتبط هبا من همارات تتعلق ابلصحة 

اثرة الشخصية  ىل اإ والغذائية والرايضية والوقائية والنفس ية والإجنابية والإسعافات الأولية، مع الرتكزي عىل املواقف احلياتية ، هيدف اإ

دافعية الطالب وتشويقهم لعملية التعمل من خالل الإطار العام للمقرر ومعايريه وضوابطه ، أأما عن وصف اللياقة البدنية فيمتثل دورها 

 ينات البدنية للمحافظة عىل الصحة ابس تخدام الأهجزة احلديثة والتعمل ابلرتفيه وممارسة بعض الأنشطة الرايضية.مبامرسة المتر 
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دارة الأعامل ادا  1210  (0+3) مبادئ اإ

الأعامل الهادفة للرحب وكذكل متكني الطالب من التعرف  هيدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب ابملبادئ واملهارات الإدارية يف منظامت

  عىل الوظائف الإدارية اليت تؤدي اإىل جناح الرشاكت واملؤسسات مع الرتكزي عىل ممارسة الإدارة يف البيئة احمللية.

 

 

 (0+3) مبادئ الاقتصاد قصد 1216

هيدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب ابملبادئ الأساس ية لعمل الاقتصاد بشقيه اجلزيئ واللكي واملفاهمي الأساس ية لنظرايت سلوك  

،واملفاهمي الأساس ية لالقتصاد اللكي )البطاةل، التضخم، المنو الاقتصادي،...، اخل( كام يمت تعريفه ابلس ياسات ازن السوق املس هتكل وتو 

 ملتبعة ملعاجلة بعض العقبات اليت تواجه اقتصادايت البدلان.الاقتصادية ا

 

 

 (0+3) مبادئ الإدارة املالية مال 1212

الطالب عىل فهم وظائف الإدارة املالية ، وجعل التحليل املايل  ملساعدةيعد هذا املقرر مقدمة يف الإدارة املالية ومصادر المتويل ،

دارة  الالزم للعثور عىل نقاط القوة والضعف للرشاكت ، حتديد املصادر الرئيس ية للمتويل، مع معرفة هيلك رأأس املال للرشكة وأأمهية اإ

 ية للرشاكت املدرجة يف سوق الأسهم السعودي )تدوال(.رأأس املال العامل . كام يساعده عىل القيام بدارسة احلالت مثل البياانت املال 

 

 

 (0+3) (2)همارات احلاسب حاسب 1213

اخلصوصية يركز هذا املقرر عىل املفاهمي اخملتلفة لتكنولوجيا املعلومات، الانرتنت ، التجارة الالكرتونية املفاهمي اخملتلفة لأمن املعلومات و  

ىل ما س بق يناقش ايضًا مفهوم ضافة اإ ش باكت احلاسب والربوتوكولت اخلاصة به ويركز عىل املفاهمي الأساس ية لنظم املعلومات  اإ

 واخرياً يقدم املقرر مفاهمي قواعد البياانت وكيفية بناهئا وادرهتا ابس تخدام برانمج مايكروسوفت اكسيس.

 

 

 (0+3) مبادئ احملاس بة حسب1216

عطاء نظرة عامة عن مبادئ  احملاس بة من بداية نشأأهتا ويوحض ادلور اذلي يلعبه النظام احملاسب يف املنظامت ورشح هيدف املقرر ابإ

آت ، كام يبني طريقة تسجيل العمليات املالية اليت  املبادئ احملاسبية املعمتدة ويقوم بتعريف شامل للحساابت املالية الأساس ية يف املنشأ

ثبات احلساابت يف هن عداد وعرض القوامئ املالية ومعرفة العمليات تمت يف املنشأأة وكيفية رصدها لإ اية الس نة املالية ويوحض طريقة اإ

احلسابية املتعلقة ابملبيعات للمنشأأة وكذكل املشرتايت الإفصاح عن الطريقة احملاسبية املتبعة يف املنشأأة حلساب اخملزون السلعي مع 

عداده ابلطرق احملاسبية املعروفة ، وكذكل كيفية  اس هتالك الأصول الثابتة ، ويتطرق املقرر اإىل رشح أأوىل عام للأوراق تبيني كيفية اإ

 التجارية واملعدلت أأو املؤرشات املالية لقياس أأداء املنشأأة املايل.
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 (0+3) الإدارة املالية املتقدمة مال 2310

 

 

 

 (0+3) الرايضيات املالية مال 2311

الفائدة اخملتلفة )الفائدة البس يطة ، فائدة اخلصم، الفائدة املركبة( ، ادلفعات الفورية والعادية هيدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب بأأنواع 

، وطرق تسوية ادليون ، والاستامثر يف الأسهم والس ندات ، وظائف الفائدة املركبة ، القمية احلالية لدلفعات ، اس هتالك الفروض، 

تقيمي الأوراق املالية ذات الفائدة الثابتة ، مع أأو بدون رضيبة عىل الفوائد وأأرابح رأأس  مقارنة قمية وعائد معامالت التدفقات النقدية ،

 املال ، ومدة وتقلب الأوراق املالية ، ومطابقة عقود الئامتن الاس هتاليك ، مقدمة لامنذج أأسعار الفائدة العشوائية.

 

 

دارة البنوك التجارية مال 2312  (1+2) اإ

للخدمات املرصيف واملالية املقدمة من قبل البنوك التجارية ومعرفة أ لية معل البنوك وأ لية املنافسة يف القطاع املرصيف يعد املقرر مقدمة 

 وايضًا من خالل هذا املقرر يتعرف الطالب عىل القوامئ املالية للبنوك.

 

 

 (1+2) الأسواق واملؤسسات املالية مال 2313

 املالية والأدوات املالية املتداوةل يف هذه الأسواق وكذكل امه املؤسسات املالية العامةل يف تكل الأسواق.يركز هذا املقرر عىل الأسواق 

 

 

 (0+3) مبادئ التأأمني اتم 1211

دارة اخلطر وكيفية الاكتتاب يف اخلطر واملبادئ الفنية والقانونية  لصناعة هيدف املقرر عىل تعريف الطالب مبفهوم اخلطر وأأقسامه وطرق اإ

عادة التأأمني.  التأأمني وأأنواع ووظائف رشاكت التأأمني وأأنواع التأأمني املتوقرة ابململكة ومفهوم اإ

 

 

 (0+2) أأخالقيات املهنة سمل 2410

الأخرى يركز املقرر عىل ماكنة وأأمهية وأأخالقيات الإدارة وتطبيقاهتا يف أأنظمة اخلدمة املدنية ابململكة العربية السعودية وبعض ادلول 

 وطرق العالج للمشالكت الأخالقية املتواجدة يف مواقع العمل الأعامل املتخصصة.
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 (0+3) مقدمة يف الاستامثر مال 2411

ىل تقدمي  دارة احملافظ وأأسواق رأأس املال ، وهتدف هذه املادة اإ يقدم هذا املقرر مقدمة يف الاستامثرات مبا يف ذكل حتليل الاستامثر واإ

واملبادئ الأساس ية لالستامثر ويه تدرس س ياسات الاستامثر وأأنواع الأوراق املالية والعوامل اليت تؤثر عىل التغريات يف املفاهمي 

عداد الربامج الاستامثرية لتحقيق الأهداف وخماطر الاستامثر والعائد وموازنة  الأسعار ومعليات الرشاء والبيع يف الوقت املناسب واإ

يس أأيضًا حملة معة عن أأسواق الأوراق املالية وسلوكها ، مبا يف ذكل مصادر املعلومات حول خمتلف الأدوات احملفظة ، ويتضمن التدر 

جراءات الصفقات والطرق والتقنيات ذات الصةل يف السوق.  املتداوةل ، واإ

 

 

 (1+1) تطبيقات احلاسب ي الإدارة املالية مال 2412

، والتحليل املايل ، والقوامئ املالية، وأأساليب  ، مبا يف ذكل تطبيق القمية الزمنية للنقود املهاراتيركز املقرر عىل مجموعة متنوعة من 

كس يل.  املوازنة الرأأساملية والأساليب املتقدمة يف الامنذج املالية ابس تخدام مايكروسفت اإ

 

 

 (0+3) اللغة الإجنلزيية لإدارة الأعامل ادا 2413

دارة الأعامل وهو هيدف الطالب اذلين يدرسون اللغة  هيدف املقرر مساعدة متعلمي اللغة الإجنلزيية لإدارة الأعامل عىل تعمل مفردات اإ

 الإجنلزيية قبل التحاقهم بسوق العمل والطالب اذلين حيتاجون اللغة الإجنلزيية يف أأعامهلم وابلإضافة اإىل حتسني مفردات الطالب اخلاصة

 اخلاصة ابلعمل. لاللغة اليت حيتاجوهنا ملهارات التواص ابلعمل يساعدمه املقرر عىل اكتساب

 

 

 (0+2) رايدة الأعامل أأدر 2414

دارة املرشوعات اخلاصة مبا يف ذكل همارات الابتاكر والإبداع واعدا نشاء ، واإ د يزود املقرر الطالب ابملهارات الالزمة لتنظمي وتطوير واإ

 دراسات اجلدوى الاقتصادية.

 

 

 (12+0) التدريب امليداين مال 3511

اظهار قدرة الطالب عىل تطبيق النظرايت والقواعد املتحصل علهيا يف املقررات السابقة وذكل يف الواقع اليويم للمنشأأة ، وكذكل تدريب 

 الطالب عىل الاندماج يف املؤسسات وخاصة يف البنوك التجارية واملؤسسات املالية.

 


