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 اإلدارة واألعمال الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس بكلية

 
 المالي برنامج اإلقتصاد

 

 :نبذة عن الكلية

أنشئت الكلية بناًء على موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس 

هـ على ما اتخذه 30/0/8231م ب وتاريخ /0303التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم رقم 

مل توتش . مجلس التعليم العالي من قرار بشأن إنشاء كلية لإلدارة واألعمال بجامعة األميرة نورة

 .عمالألإدارة ا و المحاسبةو  االقتصاد: هيو أقسام أكاديمية ثالثة لية علىالك

 

 :  رؤية الكلية

 .اً ودولي اً تعليم وتأهيل قيادات نسائية تعيد تعريف ممارسة األعمال محلي

 

 :رسالة الكلية

ممارسة الة في لتثقيف وإلهام القيادات النسائية ورائدات األعمال والباحثات إلحداث تغييرات فع  

 .ياً وعالم اً محلي  وإعطاء قيمة إلى االقتصاد والمجتمع ،األعمال التجارية
 

 : أهداف الكلية

  المساهمة في تطوير االقتصاد المحلي والعالمي القائم على المعرفة من خالل بناء

 .شراكات مجتمعية محلية وعالمية
 لبات التنمية وحاجة تأهيل المهنيات والقياديات ورائدات االعمال نوعيا لتلبية متط

 .سوق العمل
  تعزيز دور المرأة في المجاالت االقتصادية والمالية واإلدارية ورفع نسبة مشاركة

 .المرأة في سوق العمل
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  من خالل تسليحهن  العولمةإعداد الكوادر النسائية القادرة على المنافسة في عصر

 .بالمهارات والمعارف النوعية الالزمة
  العلمي للمساهمة في التحول إلى االقتصاد المعرفيبناء منظومة للبحث. 

  والتطبيقية االرتقاء بالقيمة النوعية للبحوث العلمية لتساهم في تطوير الجوانب المعرفية

 .إدارة األعمال وفق األولويات التنموية في
  المختلفة والقطاع الخاص بشكل خاص قطاعات األعمالمع دعم الشراكات. 
 سد الفجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العملفي لمساهمة ليمية تطوير البرامج التعل. 
  ودوليةبناء شراكات تعليمية وبحثية محلية. 

 

 :رؤية القسم

 .تأهيل قيادات نسائية خبيرة في مجال االقتصاد

 

 :رسالة القسم

اً محلي والمشاركة المجتمعية إعداد قيادات نسائية تساهم في تطوير المعرفة االقتصادية والتنموية

 .اً وعالمي

 

 :أهداف القسم

 :االقتصاد لتصبح قادرة على طالبةتأهيل 

 إبداء المعرفة والتفكير المنهجي للمفاهيم واألساسيات والنظريات االقتصادية. 
  التفكير النقدي وصناعة القرارات وحل المشكالت بفاعلية في مختلف القضايا

 .والسياسات االقتصادية المحلية والعالمية
  تطبيق األسس الرياضية والطرق اإلحصائية في تحليل البيانات الختبار النظريات

 .االقتصادية
  لم والتوظيف و بناء التحلي باألخالقيات المهنية والمسؤولية المجتمعية الالزمة للتع 

 .في المجتمعشراكات خارجية مع جهات مختلفه 
 تطوير مهارة العمل الجماعي والقيادة. 
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 :جالبرنامرسالة 

في مجال االقتصاد المالي لتلبية احتياجات المجتمع  بحثياً و تأهيل كفاءات متميزة علمياً و مهارياً 

 .و سوق العمل

 

 :البرنامجأهداف 

 الالزمة في مجال االقتصاد والتمويل من خالل  و الكفاءاتالخريجات بالمعارف  تزويد

 .توفير بيئة أكاديمية متقدمة
  والتخطيط واتخاذ القرار في مجال االقتصاد والتمويل لتطوير تنمية مهارات التحليل

 .االقتصاد القائم على المعرفة
 مهارات التعلم مدى الحياة للمساهمة في تقدم وتنمية المعرفة  و المهارات البحثية تطوير

 .االقتصادية والمالية
 في ميادين  تحسين مهارات التواصل و التفكير الناقد لدى الخريجات بما يعزز فاعليتهن

 .العمل
  تعزيز ثقافة خدمة المجتمع والمسؤولية المجتمعية في مجال االقتصاد والتمويل مع

 .مراعاة أخالقيات العمل

 

 :برنامجمنحها اليدرجات العلمية التي ال

 .المالي بكالوريوس العلوم في اإلقتصاد

Bachelor of Science in Financial Economics. 

 

 :نظام الدراسة

 .وقد تم تصميم الخطة الدراسية للبرنامج بما يعادل ثمانية فصول دراسية النظام الفصلي
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  :الفرص الوظيفية

 :علىالمالي في القطاعين العام والخاص  لبرنامج االقتصاد الوظيفية الفرص تشتمل

  مساعد مفتش مالي/ مفتش مالي 
  مساعد مراقب مالي/ مراقب مالي 
  ماليمساعد محلل / محلل مالي 
 مساعد محلل اقتصادي/ محلل اقتصادي 
 مدقق مشتريات 
 باحث و أخصائي مشتريات 
 مدقق الرواتب والبدالت 
 باحث و أخصائي الرواتب و البدالت 
 مدقق معاشات التقاعد 
 محقق معاشات التقاعد 
 مدقق المناقصات 
 باحث و أخصائي المناقصات 
 مقدري األموال والعقارات 
 محلل محافظ ماليةمساعد / محلل محافظ مالية 
 مساعد مدير محافظ مالية/ مدير محافظ مالية 
 محلل سوق األسهم 
 محلل رأس المال االستثماري 
  باحث وأخصائي االستثمار 
 مساعد محلل استثمار/ محلل استثمار 
 محلل المطالبات المالية 
  مساعد محلل مخاطر مالية/ محلل مخاطر مالية 
  سوق / سوق العمالت األجنبية/ سوق المشتقات المالية / األسهممستثمر في سوق )األعمال الحرة

 (السندات

 

 
 :لغة الدراسة

 . اللغة االنجليزية
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:ترميز المقررات  

 .يتكون رمز المقرر من تصنيف حرفي و تصنيف عددي

 :داخل القسم البرنامجيرمز التصنيف الحرفي إلى 

 إلانجليزيةالرمز الحرفي باللغة  الرمز الحرفي باللغة العربية مسمى البرنامج

 FIN مال الاقتصاد املالي

 برنامج الاقتصاد املالي هو برنامج بيني بين الاقتصاد واملاليه فالبرنامج  يستخدم الترميزين قصد و مال : مالحظة* 

 :و يتكون التصنيف العددي من ثالثة أرقام كما يلي 

 .يرمز رقم المئات إلى السنة الدراسية

 .البرنامجيرمز رقم العشرات إلى التخصص الدقيق داخل 

 .للبرنامجيرمز رقم اآلحاد إلى تسلسل المقرر ضمن التخصص الدقيق 

 مدلول رقم العشرات في ترميز المقررات 

 التخصص الدقيق الرقم

 العامة المالية النظرية 0
 ةيالمالية التخصص 1
 الدوليةالمالية  2

 النظرية في التخصص 3
4 - 
 المالية اإلسالمية 5
 الكمية واإلحصائية 6

 تطبيقية في التخصصال 7

8 - 

 التدريب التعاوني 9
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 لمرحلة البكالوريوس الخطة الدراسية

وحدة  (831)من اإلدارة واألعمال بكلية المالي  لبرنامج اإلقتصادتتكون الخطة الدراسية 

 :دراسية موزعة  على النحو اآلتي

 

 عدد الوحدات الدراسية المتطلبات

 81 متطلبات الجامعة.  8

 متطلبات الكلية.  3

 27 جباريإ

 - اختياري

 البرنامجمتطلبات .  0

 42 إجباري

 9 اختياري

 421 المجموع
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 طلبات الجامعةتم
بواقع ( 1)وهي المقررات الدراسية التي تدرسها طالبات الجامعة في جميع الكليات وعددها 

 :دراسية موزعة كالتاليوحدة ( 81)

سل
سل

م
 

 Code/No الرقم/ الرمز  اسم المقرر

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 المعتمدة

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 ظرين

LT 

 تمارين    

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 

 (4)الثقافة اإلسالمية 
 (منطلقات أساسية في الثقافة اإلسالمية)

Islamic Culture (1) 
 - ISLS 101 3 - - 3 838سلم 

3 

 (2)الثقافة اإلسالمية 
 (نظام األسرة في االسالم)

Islamic Culture (2) 
 838سلم  ISLS 202 3 - - 3 333سلم 

2 

 (3)الثقافة اإلسالمية 
 (قضايا المرأة المعاصرة)

Islamic Culture (3) 
 838سلم  ISLS 303 3 - - 3 030سلم 

3 

 (1)الثقافة اإلسالمية 
 (مذاهب فكرية معاصرة)

Islamic Culture (4) 
 838سلم  ISLS 404 3 - - 3 232سلم 

5 
 التحرير الكتابي

Arabic Composition  838عرب ARAB 101 3 - - 3 - 

6 

 التدريبات اللغوية
Language Skills 

 
 - ARAB 202 3 - - 3 333عرب 

1 
 (4) نجليزية اللغة اال

English Language (1)  8-838إنج ENG 101-1 15 - 2 - 

8 
 ( 2) نجليزية اللغة اال

English Language (2)  3-833إنج ENG 102-2 15 - 2  8-838إنج 

 وحدة دراسية 18 المجموع
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 متطلبات الكلية

 :وحدة دراسية موزعة على النحو التالي( 34)بواقع  اتمقرر( 9)وعددها 

 :متطلبات الكلية اإلجبارية( أ

 .ةوحدة دراسي( 34)بواقع  اتمقرر( 9)وعددها 

سل
سل

م
 

 اسم المقرر

Course Title 
 Code/No الرقم/ الرمز

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 المعتمدة

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

 رياضيات ألاعمال  4

Maths for Business 

 - MATH 106 3 6 - 3 601 ريض

2 
 (6)ألاعمال  مهارات

Business skills I 
 - BUS161 3 - - 3 616ادر

3 
 عامإحصاء 

General Statistics 
 - MATH 161 2 2 - 3 616ريض 

1 

 مبادئ إدارة ألاعمال

Principles of Business 

Administration 

 - BUS 101 3 - - 3 606ادر

5 

 مبادئ املحاسبة املالية

Principles of 

Financial Accounting 

 - ACCT 201 3 6 - 3 206حسب 
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6 
 مبادئ الاقتصاد الجزئي

Principles of Microeconomics 
 - ECON 201 3  -- 3 206قصد 

7 
 (2)ألاعمال  مهارات

Business skills II 
  616ادر BUS 162 3  - -3 612ادر 

1 
 ريادة الاعمال

Entrepreneurship 
 - BUS 353 3  - -3 353ادر

9 
 القانون التجاري 

Commercial Law  
 - LAW 211 3 - - 3 266قون 

 وحدة دراسية 27   المجموع

 

 

  :متطلبات الكلية االختيارية( ب 

 .اختيارية كليةال توجد متطلبات 
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البرنامجمتطلبات   

  :جباريةاإل البرنامجمتطلبات (  أ

 :موزعة على النحو التالي وحدة دراسية( 42)مقرراً بواقع ( 32)و عددها 

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 Code/No الرقم/ الرمز

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

تدريب 
TR 

4 

 واملشاريع وإلابداعالابتكار الرقمي 

Digital Innovation, 

Creativity & Enterprise 

 606ادر  BUS151 3 -  3 656ادر

2 

 واملسؤولية ألاعمالأخالقيات 

 الاجتماعية

Business Ethics & Social 

Responsibility 

 - BUS 111 3  - -3 666ادر

3 
 إحصاء ألاعمال

Business Statistics 
 616ريض  ECON 261 2 2 - 3 216قصد 

1 
 مبادئ التسويق

Principles of Marketing 
  606 ادر MKT 203 3  - -3 203تسق 
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5 

 إلاداريةنظم املعلومات 

Management Information 

Systems 

 BUS 252 3  -- 3 252 ادر

 

 606 ادر

 

6 
 املالية بادئم

Principles of Finance 
 206حسب  FIN 204 2 2  -3 202مال 

7 

 داريةاملحاسبة إلا التكاليف و مبادئ 

Principles of Cost and 

Managerial Accounting 

 206حسب  ACCT 202 3 6  -3 202حسب 

1 
 مبادئ الاقتصاد الكلي

Principles of Macroeconomics 
 206قصد  ECON 202 3  - -3 202قصد 

9 
 العامةاملالية 

Public Finance 
 - ECON 211 3 - - 3 266قصد 

41 
 السلوك التنظيمي

Organizational Behaviour 
 606ادر  HRM 214 3  - -3 214 مرد

44 
 الاقتصاد الجزئي املستوى املتوسط

Intermediate Microeconomics 
 206قصد  ECON 301 3 - - 3 306قصد 

42 

 الطرق الرياضية في الاقتصاد

Mathematical 

 Methods for Economics 

 ECON 361 2 2 - 3 316قصد 
 202قصد 

 601ريض 

43 
 النقود والبنوك

Money and Banking 
 202قصد  ECON 312 3 - - 3 362قصد 
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41 
 مالية الشركات

Corporate Finance 
360مال   FIN 310 3 - - 3  202مال  

 ألاسواق املالية 45

  Financial Markets 
366مال   FIN 311 3 - - 3  202مال 

46 
 الاقتصاد الكلي املستوى املتوسط

Intermediate Macroeconomics 
 202قصد  ECON 302 3 - - 3 302قصد 

47 
   الاقتصاد القياس ي

Econometrics  
 ECON 362 2 2 - 3 312قصد 

 316قصد 

 216قصد 

41 

 الاستثمار وتحليل املحافظ املالية

Investment and Portfolio 

Analysis 

362مال   FIN 312 3 - - 3  360مال  

 املشتقات املالية 49

Financial Derivatives 

376مال   FIN 376 3 - - 3 366 مال  

21 
 املخاطر والتأمين

Risk and insurance 
272مال   FIN 272 3 - - 3  362مال 

24 
 الاقتصاد القياس ي  املالي

Financial Econometrics 
 FIN462 3 - - 3  212مال

 366مال 

 312قصد 

22 
 إلادارة الاستراتيجية 

Strategic Management 
 - BUS 445 3 - - 3 225ادر 



 

 
 

 32من  13الصفحة 
 

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 والمناهجوحدة الخطط 

 

 F028-0130:رمز النموذج                                    قسم االقتصاد برنامج االقتصاد المالي  البكالوريوس لمرحلة الدراسية الخطة نموذج               

           

 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1321

 إلاسالميالتمويل  23

Islamic  Finance 
 202مال  356FIN 2 1 - 2 351 مال

21 
 التعاوني التدريب

Cooperative Training  
 FIN 491 - - 30 1 296 مال

 660اجتياز 

ساعة على 

 الاقل

 وحدة دراسية    71 المجموع

 

  



 

 
 

 32من  15الصفحة 
 

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 والمناهجوحدة الخطط 

 

 F028-0130:رمز النموذج                                    قسم االقتصاد برنامج االقتصاد المالي  البكالوريوس لمرحلة الدراسية الخطة نموذج               

           

 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1321

  :ختياريةاال البرنامجمتطلبات (  ب

  .وحدات دراسية ( 9)  بواقع التالية المقررات من  0  الطالبة تختار

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 Code/No الرقم/ الرمز

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

تدريب 
TR 

 التمويل العقاري  4

Real Estate Finance 
 202مال  FIN372 3 - - 3  372مال 

2 
 موضوعات مختارة في الاقتصاد املالي

Selected  Topics in 

Financial Economics 

373مال   FIN 373 3 - - 3 - 

 املالية الدولية 3

International Finance 
326مال   FIN 321 3 - - 3 202 مال   

 الاقتصاد الرقمي 1

Digital Economics 
 202قصد  Econ 374 3 - - 3 372قصد

5 

 النمذجة والتوقعات املالية

Financial Modelling and 

Forecasting 

216مال   FIN 461 3 - - 3   312قصد 

6 
استثمارات امللكية الخاصة ورأس 

 املال الجريء

Private Equity and Venture Capital 
275مال   FIN 275 3 - - 3  360مال 

 دراسة الجدوى الاقتصادية 7

Economic Feasibility study  
 Econ 475  3 - - 3 275قصد 

 202قصد 

 216قصد 

 التمويل السلوكي 1

  Behavioural  Finance 
 312قصد  FIN431 3 - - 3 134مال 



 

 
 

 32من  16الصفحة 
 

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 والمناهجوحدة الخطط 

 

 F028-0130:رمز النموذج                                    قسم االقتصاد برنامج االقتصاد المالي  البكالوريوس لمرحلة الدراسية الخطة نموذج               

           

 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1321

 اإلدارة واألعمال كليةمرحلة البكالوريوس بالخطة الدراسية ل

 المالي برنامج االقتصاد

 السنة األولى

 المستوى األول 

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 .Code/No الرقم/ الرمز

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين        

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

8 

 (6)الثقافة إلاسالمية 

منطلقات أساسية في الثقافة )

 (إلاسالمية

Islamic Culture (1) 

 - ISLS 101 2  - -2 606سلم 

 إحصاء عام 3

General Statistics 

 - MATH 161 2 2 - 3 616ريض 

0 

 مبادئ إدارة ألاعمال

Principles of Business 

Administration 

 - BUS101 3 - - 3 606ادر 

 (6)اللغة إلانجليزية  2

English Language (1) 
 ENG 101-1 65 - 3 6-606إنج 

 

- 

 
 (6)ألاعمال  مهارات 5

Business skills I 
 - BUS 161 3 - - 3 616ادر 

 وحدة دراسية 41   المجموع

 



 

 
 

 32من  11الصفحة 
 

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 والمناهجوحدة الخطط 

 

 F028-0130:رمز النموذج                                    قسم االقتصاد برنامج االقتصاد المالي  البكالوريوس لمرحلة الدراسية الخطة نموذج               

           

 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1321

 المستوى الثاني

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 .Code/No الرقم/ الرمز

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة 

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

 (2)اللغة إلانجليزية  4

English Language (2) 
 6-606نج إ ENG 102-2 65  -3 2-602إنج 

 التحرير الكتابي 2

Arabic Composition 
-  ARAB 101 2  - -2 606عرب 

3 
 رياضيات ألاعمال 

Maths for Business 
 - MATH 106 3 6 - 3 601 ريض

1 

 والابداع واملشاريعالابتكار الرقمي 

Digital Innovation, 

Creativity 

& Enterprise 

 606ادر  BUS 151 3 - - 3 656ادر

5 

أخالقيات الاعمال واملسؤولية 

 جتماعيةإلا 

Business Ethics & Social 

Responsibility 

 - BUS 111 3 -  -3 666ادر

 (2)ألاعمال  مهارات 6

Business skills  II 
  616ادر BUS 162 3 - - 3 612ادر 

 وحدة دراسية  47  المجموع

 

 



 

 
 

 32من  18الصفحة 
 

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 والمناهجوحدة الخطط 

 

 F028-0130:رمز النموذج                                    قسم االقتصاد برنامج االقتصاد المالي  البكالوريوس لمرحلة الدراسية الخطة نموذج               

           

 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1321

 السنة الثانية

 المستوى الثالث

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 .Code/No الرقم/ الرمز

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

       
 مارينت

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

4 
 (2)الثقافة إلاسالمية 

 (نظام ألاسرة في إلاسالم ) 

Islamic Culture (2) 

 606سلم  ISLS 202 2  - -2 202سلم 

 احصاء ألاعمال 2

Business Statistics 
 616ريض  ECON 261 2 2 - 3 216قصد 

3 
 املحاسبة املاليةمبادئ 

Principles of Financial 

Accounting 

حسب 

206 
ACCT 201 3 6 - 3 

 

-   

 مبادئ الاقتصاد الجزئي 1

Principles of Microeconomics 
 - ECON 201 3  -- 3 206قصد 

 مبادئ التسويق 5

Principles of Marketing 
 606ادر MKT 203 3  - -3 203تسق 

6 
 داريةنظم املعلومات إلا 

Management Information 

Systems 

 606ادر BUS 252 3 -  -3  252ادر

 وحدة دراسية 47   لمجموعا
 

  



 

 
 

 32من  19الصفحة 
 

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 والمناهجوحدة الخطط 

 

 F028-0130:رمز النموذج                                    قسم االقتصاد برنامج االقتصاد المالي  البكالوريوس لمرحلة الدراسية الخطة نموذج               

           

 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1321

 المستوى الرابع

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 .Code/No الرقم/ الرمز

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

 املالية بادئم 4

Principles of Finance 
 206حسب  FIN204 2 2 - 3   202 مال

2 

املحاسبة التكاليف و مبادئ 

 داريةإلا 

Principles of Cost and 

Managerial Accounting 

 ACCT 202 3 6 - 3 202حسب 
 206حسب 

 

 قتصاد الكليمبادئ إلا 3

Principles of Macroeconomics 
 206قصد  ECON 202 3  - -3 202قصد 

 املالية العامة 1

Public Finance 
 - ECON 211 3 - - 3  266قصد 

 السلوك التنظيمي 5

Organizational Behavior 
 606ادر HRM 214 3  - -3 214 مرد

 القانون التجاري  6

Commercial Law 
 - LAW 211 3 - - 3 266قون 

 وحدة دراسية 41   المجموع

 



 

 
 

 32من  31الصفحة 
 

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 والمناهجوحدة الخطط 

 

 F028-0130:رمز النموذج                                    قسم االقتصاد برنامج االقتصاد المالي  البكالوريوس لمرحلة الدراسية الخطة نموذج               

           

 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1321

 السنة الثالثة

 المستوى الخامس 

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 .Code/No الرقم/ الرمز

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

4 
(3)الثقافة إلاسالمية   

("قضايا املرأة املعاصرة )"  

Islamic Culture (3) 

303سلم   ISLS 303 2 - - 2  606سلم  

2 

الاقتصاد الجزئي املستوى 

 املتوسط

Intermediate 

Microeconomics 

306قصد   ECON 301 3 - - 3  206قصد  

3 
 الطرق الرياضية في الاقتصاد

Mathematical 

 Methods for Economics 

316قصد   ECON 361 2 2 - 3 
202قصد   

601ريض   

 مالية الشركات 1

Corporate Finance 
202مال  FIN 310 3 - - 3 360مال   

5 
 النقود والبنوك

Money and Banking 
 202قصد  ECON 312 3 - - 3 362قصد 

 ألاسواق املالية 6

  Financial Markets 
202مال  FIN311 3 - - 3  366مال  

6مقرر اختياري  7  

Elective 6 
  3 - - 3  

 وحدة دراسية  21  المجموع
 



 

 
 

 32من  31الصفحة 
 

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 والمناهجوحدة الخطط 

 

 F028-0130:رمز النموذج                                    قسم االقتصاد برنامج االقتصاد المالي  البكالوريوس لمرحلة الدراسية الخطة نموذج               

           

 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1321

 المستوى السادس

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 .Code/No الرقم/ الرمز

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

 التدريبات اللغوية 4

Language Skills 
202عرب   ARAB 202 2 - - 2 - 

 الاقتصاد الكلي املستوى املتوسط 2

Intermediate Macroeconomics 
302قصد   ECON 302 3 - - 3 202 قصد  

  الاقتصاد القياس ي 3

Econometrics  
312قصد   ECON 362 2 2 - 3 

316قصد  

216قصد  

 الاستثمار وتحليل املحافظ املالية 1

Investment and Portfolio Analysis 
362مال   FIN 362 3 - - 3  360مال 

 املشتقات املالية 5

Financial Derivatives 

376مال   FIN 376 3 - - 3 366 مال  

 إلاسالميالتمويل  6

Islamic  Finance 
 202مال  356FIN 2 1 - 2 351 مال

2مقرر اختياري  7  

Elective 2 
  3 - - 3  

 وحدة دراسية   19 المجموع

 



 

 
 

 32من  33الصفحة 
 

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 والمناهجوحدة الخطط 

 

 F028-0130:رمز النموذج                                    قسم االقتصاد برنامج االقتصاد المالي  البكالوريوس لمرحلة الدراسية الخطة نموذج               

           

 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1321

 السنة الرابعة

 المستوى السابع

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 .Code/No الرقم/ الرمز

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين    

 عملي  

LB 

 تدريب

TR 

4 
(2)الثقافة إلاسالمية   

 "(مذاهب فكرية معاصرة  )"

Islamic Culture (4) 

202سلم   ISLS 404 2 - - 2  606سلم  

 املخاطر والتأمين 2

Risk and insurance 
272مال   FIN 272 3 - - 3  362مال  

3 
 الاقتصاد القياس ي  املالي

Financial Econometrics 
 FIN462 3 - - 3  212مال

 366مال 

 312قصد 

1 
 إلادارة الاستراتيجية 

Strategic Management 

 

 - BUS 445 3 - - 3 225ادر 

 عمالريادة ألا  5

Entrepreneurship 
 - BUS 353 3  -- 3  353ادر

3مقرر اختياري  6  

Elective 3 
  3 - - 3  

 وحدة دراسية  47  المجموع

 

 



 

 
 

 32من  32الصفحة 
 

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 والمناهجوحدة الخطط 

 

 F028-0130:رمز النموذج                                    قسم االقتصاد برنامج االقتصاد المالي  البكالوريوس لمرحلة الدراسية الخطة نموذج               

           

 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1321

 

 المستوى الثامن

 

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 .Code/No الرقم/ الرمز

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين     

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

التعاونيالتدريب  4  

Cooperative Training 
296 مال  FIN 491 - - 30 1 

 660اجتياز 

ساعة على 

 ألاقل

 وحدة دراسية 6   المجموع
 


