كلية االقتصاد واإلدارة
اتصاالت الكلية:
م�سئول االت�صال :عميد الكلية
من�صبه :عميد الكلية
�ص.ب )80201( .جدة ()21588
رقم الهاتف ()6952938 – 6952951
econ@kau.edu.sa
www.economics.kau.edu.sa

رقم الفاك�س ()6401667

النشأة:
�أن�شئت كلية االقت�صاد والإدارة عام (1388/87هـ) املوافق (1968/67م) ،وتعترب النواة الأوىل للجامعة.
الرؤية:
ت�سعى كلية االقت�صاد والإدارة �إىل حتقيق موقع الريادة يف الت�أثري على ت�شكيل العملية التعليمية واملمار�سات التطبيقية يف جماالت الإدارة واالقت�صاد واملحا�سبة
والأنظمة والعلوم ال�سيا�سية على م�ستوى ال�شرق الأو�سط.
الرسالة:
كلية االقت�صاد والإدارة هي م�ؤ�س�سة تعليمية متعددة التخ�ص�صات تلتزم بتحقيق ما يلي :
 تزويد خريجيها باملعرفة واملهارات والقيم التي متكنهم من مزاولة حياتهم املهنية ب�أعلى م�ستويات االحرتافية .
 تنفيذ الأبحاث العلمية مبا ي�ساهم يف �إثراء وتطوير الأعمال وتقدمي حلول مبتكرة للم�شكالت املوجودة على �أر�ض الواقع.
 زيادة م�ساهمات �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني والطالب لالرتقاء باملجتمعات على امل�ستوى املحلي والوطني والإقليمي.
التميز
ح�صول برنامج املاج�ستري التنفيذي يف �إدارة الأعمال على االعتماد الأكادميي العاملي.
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كلية االقتصاد واإلدارة
اإلصدارات:

األقسام والدرجات العلمية:

ا�سم الإ�صدار :جملة جامعة امللك عبدالعزيز «االقت�صاد الإ�سالمي»

ت�ضم الكلية بني جنباتها �ستة �أق�سام علمية تقدم �ستة برامج بكالوريو�س،
وخم�سة برامج ماج�ستري ،بالإ�ضافة �إىل �أربعة برامج ماج�ستري خا�صة ،كما
هو مو�ضح باجلدول التايل:

رقم الهاتف 6952000( :حتويلة  )61594رقم الفاك�س ()6952403
الربيد االلكرتوين jkaau-ie@kau.edu.sa
موقع االنرتنت www.kau.edu.sa/islamiccenter

ا�سم الإ�صدار :جملة جامعة امللك عبدالعزيز «االقت�صاد والإدارة»
رقم الهاتف ( )6951194رقم الفاك�س ()6951194
الربيد االلكرتوين jkau_econ_adm@kau.edu.sa
موقع االنرتنت www.economics.kau.edu.sa

الق�سم العلمي

الدرجات العلمية

�إدارة الأعمال

بكالوريو�س �إدارة الأعمال – ماج�ستري �إدارة
الأعمال – ماج�ستري �إدارة الأعمال التنفيذي

االقت�صاد

بكالوريو�س اقت�صاد – ماج�ستري اقت�صاد

مراكز خدمات متنوعة:

ا�سم املركز :مركز �أبحاث االقت�صاد الإ�سالمي
رقم الهاتف 6952000( :حتويلة  )65244رقم الفاك�س ()6403458

الإدارة العامة

بكالوريو�س �إدارة عامة – ماج�ستري �إدارة عامة
– ماج�ستري �إدارة خدمات �صحية وم�ست�شفيات

املحا�سبة

بكالوريو�س حما�سبة – ماج�ستري حما�سبة –
ماج�ستري حما�سبة مهنية

العلوم ال�سيا�سية

بكالوريو�س علوم �سيا�سية

الأنظمة

بكالوريو�س �أنظمة – ماج�ستري �أنظمة –
ماج�ستري القانون واملمار�سة املهنية

الربيد االلكرتوني cn-crie@kau.edu.sa
موقع االنرتنت www.kau.edu.sa/islamiccenter

ا�سم املركز :مركز البحوث والتنمية
رقم الهاتف ( 6952000حتويلة  )61599رقم الفاك�س ()6952145
الربيد االلكرتوين rdc_am@kau.edu.sa
موقع االنرتنت www.kau.edu.sa/economics

متطلبات التخرج:

كلية االقتصاد واإلدارة

للح�صول على درجة البكالوريو�س يف �أق�سام الكلية  ،يجب على الطالب �أن
ي�ستويف بنجاح متطلبات التخرج وهي ( )128وحدة درا�سية وفق الت�صنيف
الآتي :متطلبات اجلامعة ( )26وحدة درا�سية ،ومتطلبات الكلية ( )9وحدات
درا�سية ،ومتطلبات الق�سم ( )79وحدة درا�سية ومقررات اختيارية ()8
وحدات درا�سية ،ومقررات حرة ( )6وحدات درا�سية.
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كلية االقتصاد واإلدارة
أو ً
ال :مقررات الجامعة األساسية

ال�ساعات املعتمدة26 :
وهي مواد يدر�سها طالب اجلامعة للح�صول على البكالوريو�س
م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

�سلم 101
�سلم 201
�سلم 301
�سلم 401
عرب101
عرب201
مهر 101
ت م 100
لغة 101
لغة 102

ثقافة �إ�سالمية ()1
ثقافة �إ�سالمية ()2
ثقافة �إ�سالمية ()3
ثقافة �إ�سالمية ()4
مهارات لغوية
التحرير الكتابي
مهارات االت�صال
مقدمة يف احلا�سب
لغة اجنليزية ()1
لغة اجنليزية ()2

املجموع

ثاني ًا :مقررات الكلية األساسية

عدد الوحدات
عدد ال�ساعات
املعتمدة
نظري عملي تدريب

2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
26

2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

املتطلبات ال�سابقة

�سلم 101
�سلم 201
�سلم 301
عرب 101

لغة 101

ال�ساعات املعتمدة9 :
وهي مواد يدر�سها جميع طالب الكلية
م

رمز ورقم املقرر

1
2
3

ر 114
�ص 115
معلم 101

ا�سم املقرر

مبادئ ريا�ضيات
مبادئ �إح�صاء
مهارات التفكري والبحث العلمي
املجموع

عدد ال�ساعات
املعتمدة

3
3
3
9

عدد الوحدات
نظري عملي تدريب

3
3
3

0
0
0

املتطلبات ال�سابقة

0
0
0

كلية االقتصاد واإلدارة
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قسم

إدارة األعمـــال
اتصاالت القسم

التخصصات الدقيقة

جهة االت�صال :رئي�س الق�سم
من�صبه :رئي�س الق�سم
رقم الهاتف ( )6952140رقم الفاك�س ()6951029

يوجد بق�سم �إدارة الأعمال �سبعة م�سارات تخ�ص�صية ،وهي :م�سار الت�سويق،
وم�سار �إدارة املوارد الب�شرية ،وم�سار نظم املعلومات الإدارية ،وم�سار التمويل
واال�ستثمار ،وم�سار �إدارة الأعمال الدولية ،وم�سار �إدارة العمليات واجلودة،
وم�سار �إدارة الأعمال باللغة الإجنليزية  .علم ًا ب�أن جميع امل�سارات مفعلة
ماعدا (م�سار �إدارة الأعمال باللغة الإجنليزية ) .

النشأة

متطلبات التخرج في القسم

مت �إن�شاء ق�سم �إدارة الأعمال يف عام (1388هـ) املوافق (1968م) ،وهو �أول
ق�سم �أن�شئ بالكلية.

�إ�ضافة �إىل متطلبات اجلامعة ،ومتطلبات الكلية  ،يتعني على الطالب اجتياز

bus-fea@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/economics

( )79وحدة درا�سية موزعة كالتايل )61( :وحدة متطلبات الق�سم ،و()18
وحدة درا�سية متطلبات امل�سار التخ�ص�صي .

أو ً
ال :مقررات القسم األساسية

ال�ساعات املعتمدة61 :
وهي مواد يدر�سها طالب الق�سم للح�صول على البكالوريو�س
م

كلية االقتصاد واإلدارة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

مبادئ الإدارة
�أدر 101
مبادئ حما�سبة
ح�سب 101
مبادئ االقت�صاد اجلزئي
ق�صد 101
ال�سلوك الإن�ساين يف املنظمات
�أدر 102
ح�سب 102
مبادئ حما�سبة II
مبادئ االقت�صاد الكلى
ق�صد 102
�إدارة الأعمال (بالإجنليزية)
�أدر 103
ق�صد 204
حتليل كمي II
مبادئ الت�سويق
�أدر 211
القانون التجاري
نظم 211
�إ دارة العمليات
�أدر 221
�إدارة املوارد الب�شرية
�أدر 231
النوع االجتماعي وتنمية املوارد
�أدر 304
الب�شرية
بحوث العمليات
�أدر 322
الإدارة الإ�سرتاتيجية
�أدر 331
مبادئ مالية �شركات
�أدر 340
ا�ستثمار
�أدر 345
نظم معلومات �إدارية
�أدر 351
�إدارة امل�شاريع ال�صغرية
�أدر 401
�إدارة الإعمال الدولية
�أدر 473
بحث وتدريب
�أدر 491
املجموع

عدد ال�ساعات
املعتمدة

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
61

عدد الوحدات
نظري عملي تدريب

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

املتطلبات ال�سابقة

�أدر 101
ح�سب 101
�أدر،101
لغة 102
�أدر 101
�أدر 101
�أدر 101
�أدر 231
ق�صد 204
�أدر 211،221،231،340
�أدر 101
�أدر 340
�أدر ،101حا�سب100
�أدر 231
�أدر 231
�أدر 331،315
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إدارة األعمـــال
ثاني ًا :مقررات المسارات األساسية
ال�ساعات املعتمدة18 :
وهي مواد يدر�سها طالب امل�سار التخ�ص�صي ،كما هو مو�ضح يف اجلداول التالية:
 )1م�سار الت�سويق:
م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

عدد ال�ساعات
املعتمدة

1
2
3
4
5
6

�أدر 311
�أدر 315
�أدر 416
�أدر 417
�أدر418
�أدر 461

�سلوك امل�ستهلك
بحوث ت�سويق
�إدارة مبيعات
ات�صاالت ت�سويقية
قنوات التوزيع
الت�سويق (بالإجنليزية)

3
3
3
3
3
3

املجموع

عدد الوحدات
نظري عملي تدريب

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

املتطلبات ال�سابقة

�أدر 211
�أدر 211
�أدر 211
�أدر 211
�أدر 211
�أدر 103،211

18

 )2م�سار �إدارة املوارد الب�شرية:
م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6

�أدر 335
�أدر 436
�أدر 437
�أدر 438
�أدر 463
�أدر 476

تخطيط وتنمية املوارد الب�شرية
التطوير التنظيمي و�إعادة التنظيم
القيادة و�إدارة االبتكار
درا�سات �إدارية معا�صرة
�إدارة املوارد الب�شرية (بالإجنليزية)

الإدارة يف بيئة متعددة الثقافات
املجموع

عدد ال�ساعات
املعتمدة

3
3
3
3
3
3

عدد الوحدات
نظري عملي تدريب

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

املتطلبات ال�سابقة

�أدر 101
�أدر 231
�أدر 231
�أدر 231
�أدر 103،231
�أدر 473

18

 )3م�سار نظم املعلومات الإدارية:

1
2
3
4

�أدر 355
�أدر 454
�أدر 456
�أدر 457

5

�أدر 458

6

�أدر 465

حتليل و ت�صميم نظم املعلومات
لغات الربجمة
�إدارة قواعد بيانات وتطبيقاتها
جتارة الكرتونية
موا�ضيع متقدمة يف م�ستقبل نظم
املعلومات

3
3
3
3

3
3
3
3

0
0
0
0

0
0
0
0

�أدر ،101حا�سب100
�أدر 351
�أدر 351
�أدر 351

3

3

0

0

�أدر 351

نظم معلومات �إدارية (بالإجنليزية)

3

3

0

0

�أدر 103،351

املجموع

18

كلية االقتصاد واإلدارة

م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

عدد ال�ساعات
املعتمدة

عدد الوحدات
نظري عملي تدريب

املتطلبات ال�سابقة
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إدارة األعمـــال
 )4م�سار التمويل واال�ستثمار:
م

ا�سم املقرر

رمز ورقم املقرر

مالية �شركات II
�أدر 341
1
النقود وال�سيا�سات النقدية
ق�صد 411
2
�أدر 446
3
ا�ستثمار II
�إدارة امل�ؤ�س�سات املالية
�أدر 447
4
مالية دولية
�أدر 448
5
الإدارة املالية (بالإجنليزية)
�أدر 464
6
املجموع
 )5م�سار �إدارة الأعمال الدولية:
م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6

�أدر 414
�أدر 448
�أدر 460
�أدر 471
�أدر 475
�أدر 476

ت�سويق دويل
مالية دولية

م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6

�أدر 321
�أدر 325
�أدر 427
�أدر 428
�أدر 429
�أدر 462

تخطيط و مراقبة الإنتاج
�إدارة اجلودة
بحوث العمليات II
�إدارة عمليات اخلدمة
حاالت يف بحوث العمليات

�إدارة الأعمال الدولية (بالإجنليزية)

اتفاقيات منظمة التجارة العاملية

الإدارة الإ�سرتاتيجية يف البيئة العاملية

الإدارة يف بيئة متعددة الثقافات
املجموع
 )6م�سار �إدارة العمليات واجلودة:

�إدارة العمليات و اجلودة (بالإجنليزية)
املجموع

عدد ال�ساعات
املعتمدة

عدد الوحدات
نظري عملي تدريب

عدد ال�ساعات
املعتمدة

عدد الوحدات
نظري عملي تدريب

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3
18
عدد ال�ساعات
املعتمدة

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

عدد الوحدات
نظري عملي تدريب

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

املتطلبات ال�سابقة

�أدر 340
ق�صد 102
�أدر 345
�أدر 340
�أدر 340
�أدر 103،340

املتطلبات ال�سابقة

�أدر 211
�أدر 340
�أدر 103،473
�أدر 473
�أدر 331
�أدر 473

املتطلبات ال�سابقة

�أدر 101
�أدر 221
�أدر 322
�أدر 325
�أدر 322
�أدر 103،221

 )7م�سار �إدارة الأعمال (باللغة االجنليزية):

كلية االقتصاد واإلدارة

م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6

�أدر 460
�أدر 461
�أدر 462
�أدر 463
�أدر 464
�أدر 465

�إدارة الأعمال الدولية (بالإجنليزية)
الت�سويق (بالإجنليزية)
�إدارة العمليات واجلودة (بالإجنليزية)
�إدارة املوارد الب�شرية (بالإجنليزية)
الإدارة املالية (بالإجنليزية)
نظم معلومات �إدارية (بالإجنليزية)

املجموع

عدد ال�ساعات
املعتمدة

3
3
3
3
3
3
18

عدد الوحدات
نظري عملي تدريب

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

املتطلبات ال�سابقة

�أدر 103،473
�أدر 103،211
�أدر 103،221
�أدر 103،231
�أدر 103،340
�أدر 103،211
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قسم

إدارة األعمـــال
توصيف المقررات

درع  101مبادئ الإدارة العامة
تهدف هذه املادة �إىل تعريف الطالب باملفاهيم الأ�سا�سية للإدارة العامة ،و
نظرياتها ،ودورها يف املجتمع؛ من خالل التعر�ض ملو�ضوعات متعلقة بالإدارة،
والفرق بني الإدارة العامة و�إدارة الأعمال ،وتطور الفكر الإداري .واملقرر ي�شرح
وظائف العملية الإدارية وهي التخطيط ،والتنظيم ،والقيادة  ،والتوظيف ،والتمويل،
والرقابة ،واالت�صال ،والتن�سيق.
درع � 201أخالقيات العمل
تهدف هذه املادة �إىل تعريف الطالب ب�أهمية االلتزام ب�أخالقيات العمل ،التي منها
معايري الكفاءة والإتقان ،والإميان بقيمة الوقت و�أهميته ،وكرامة الوظيفة ،وعدم �إف�شاء
�أ�سرارها ،وخدمة املراجعني بلباقة ،وااللتزام الوظيفي .و�إبراز �أهمية تلك الأخالقيات
يف �ضبط �سلوك املوظف ،و�شرح الو�سائل املتاحة لرت�سيخ وتعميق تلك الأخالقيات.
درع  221نظرية التنظيم
تهدف هذه املادة �إىل عر�ض و�شرح �أ�س�س التنظيم ،ومبادئه ،ونظرياته ،التي ت�ساعد
على فهم املنظمات ،وطبيعة �إعمالها .ومن حمتويات املقرر تعريف باملنظمات
وبخا�صة املنظمات احلكومية ،واخلرائط التنظيمية ,والعوامل البيئية املحيطة
بالإدارة والتنظيم يف اململكة  ،وتطور التنظيم والإدارة يف اململكة ،والنظام الأ�سا�سي
للحكم ،ونظام جمل�س ال�شورى والوزراء ونظام املناطق ،والتق�سيمات الإدارية
للمملكة ،والتنظيم الداخلي للأجهزة املحلية.
درع � 311إدارة اخلدمة املدنية
تهدف هذه املادة �إىل درا�سة اخلدمة املدنية ،وعنا�صرها ،ومقوماتها الأ�سا�سية،
وتهتم بتزويد الطالب مبهارات كافية لفهم كيفية التعامل مع �أنظمة ووظائف تلك
اخلدمة .ومن حمتويات املقرر مفهوم وطبيعة اخلدمة املدنية ،وتخطيط القوى
العاملة ،وت�صنيف الوظائف ،وتنمية قدرات العاملني ،والرتقيات ،والرواتب والأجور
والتو�صيات ،وتقومي �أداء العاملني.
درع  312تنمية املوارد الب�شرية
تهدف هذه املادة �إىل �إبراز �أهمية تنمية املوارد الب�شرية ،ومعرفة التحديات
امل�ستقبلية لتلك املوارد يف الدول النامية والعوامل الرئي�سة ملواجهتها .وحمتويات
املقرر عديدة �أهمها حت�سني �إنتاجية املوارد الب�شرية ،والإطار العام لإدارتها ،وثقافة
املنظمة ،و�ضغوط العمل وت�أثريها قي �سلوك تلك املوارد ،والوظائف الأ�سا�سية
واجلوانب ال�سلوكية لإدارة تلك املوارد ،واملبادئ العامة لإعداد هيكل الأجور ،وحتفيز
املوارد الب�شرية ،وتطوير التنظيم الإداري لتعظيم اال�ستثمار يف املوارد الب�شرية.

درع  322تطوير تنظيمي
تهدف هذه املادة �إىل معرفة عوامل التغيري ،وت�أثريها على املنظمات يف حتقيق
ا�سرتاتيجياتها ،وتطوير تقنيات التطوير التنظيمي للتعامل مع متغريات التنظيم.

درع � 324أ�ساليب وطرق العمل
تهدف هذه املادة �إىل التعريف بالتنظيم و�أ�ساليب العمل ،والبحث التنظيمي ،وقيا�س
العمل ،وت�صميم ومراقبة النماذج ،والإجراءات وخرائط �سريها ،وطريقة تب�سيط
الأعمال ،وخريطة توزيع الأعمال.
درع � 331سيا�سة عامة و�صناعة القرار
تهدف هذه املادة �إىل تعريف الطالب مبفاهيم ال�سيا�سة العامة ،و�أهميتها،
والإجراءات التي تتخذ يف ر�سمها وتنفيذها ،و�أ�ساليب حتليلها وتقوميها ،و�آثارها.
ومن مفردات املقرر كيفية ر�سم و�إعداد مقرتحات ال�سيا�سة العامة ,ومتويلها,
وتنفيذها ،و�أهداف وا�ستعمال حتليل تلك ال�سيا�سة ،ومتطلبات جناحه ،وحتديد
امل�شكلة العامة ،وتقومي ال�سيا�سة العامة.
درع  332التخطيط الإ�سرتاتيجي
تهدف هذه املادة �إىل تعريف الطالب باملفاهيم والطرق التي ميكن تطبيقها
للتخطيط يف املنظمة ،والتعريف بالإدارة الإ�سرتاتيجية ،وفهم �أ�س�س وطرق
التخطيط امل�ستخدمة يف املنظمات الإدارية ،وتطبيق مبادئ التخطيط اال�سرتاتيجي،
ومراحله على املنظمات الإدارية .ويحتوى املقرر على مو�ضوعات عدة من �أهمها:
�أنواع و�أجهزة ومعوقات التخطيط ،وعوامل جناحه ،والإدارة والتفكري اال�سرتاتيجي،
وخ�صائ�ص التخطيط اال�سرتاتيجي ،واخلطط اخلم�سية يف اململكة  ،والأهداف
الرئي�سة لكل خطة.
درع  333موازنة ومالية عامة
تهدف هذه املادة �إىل التعريف باملفاهيم الأ�سا�سية للموازنة ،ومبادئها ،وقواعدها
و�أنواعها ،والأ�ساليب واملراحل التي متر بها ،والتعريف ب�صناعة قرارات املوازنة،
واال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة التخاذ تلك القرارات ,ومعرفة م�شكالت املوازنة العامة،
مع التطبيق على اململكة.كما يتناول املقرر مو�ضوع دورة تلك املوازنة (التح�ضري
واالعتماد والتنفيذ والرقابة) ,وطرق تر�شيد الإنفاق احلكومي.
درع  334نظم معلومات �إدارية
تهدف هذه املادة �إىل تو�ضيح كيفية اال�ستفادة من التقنية احلديثة يف معاجلة تدفق
املعلومات يف املنظمات ،وحتديد جودتها؛ لتح�سني العملية الإدارية ،وعملية اتخاذ
القرار .كما تهدف �إيل تعريف الطالب مبفاهيم ،ودور و�أهمية تلك النظم املبنية
على ا�ستخدام احلا�سب الآيل يف املنظمات احلديثة .ومن مفردات املقرر �أنظمة
املعلومات يف التنظيمات الإدارية ،والأ�س�س العامة لتطوير تلك النظم ،و�آثار تطوير
تقنيات املعلومات ،و�إدارة موارد املعلومات.
درع � 341إدارة حملية
تهدف املادة �إىل تو�ضيح مفهوم ومبادئ ومقومات جناح الإدارة املحلية ،وم�شكالتها.
وتربز �أهمية درا�سة هذا املقرر من طبيعة التوجه الإداري املعا�صر ،الذي ي�ؤكد على
�ضرورة االعتماد على الالمركزية يف تطوير املجتمعات املحلية .ومن حمتويات
املقرر التطور التاريخي لنظام الإدارة املحلية ،واملركزية والالمركزية ،وعالقتهما
بالإدارة املحلية ،واملبادئ الأ�سا�سية التي تقوم عليها نظريتها ،ونظام تلك الإدارة يف
اململكة ومقارنته مع بع�ض الدول.

كلية االقتصاد واإلدارة

درع � 321سلوك تنظيمي
تهدف هذه املادة �إىل التعرف على ال�سلوك الإن�ساين يف املنظمات� ،إيجابياته
و�سلبياته .والتعرف على اجلوانب ال�سلوكية املرتبطة بالعمل ،والتطور التاريخي لعلم
ال�سلوك التنظيمي ونظرياته .،و�سيتناول املقرر مو�ضوعات ال�شخ�صية ،واالجتاهات،
والقيم،والإدراك ،والتعلم ،وال�سلوك اجلماعي داخل املنظمة ،والعوامل امل�ؤثرة فيه،
وكذلك القيادة والقوة ،وال�صراع التنظيمي.

ومعرفة مفاهيم التطوير التنظيمي من خالل منهج النظم؛ لتطوير املنظمات،
وحت�سني كفاءتها .ومن حمتويات املقرر �أنواع التغري التنظيمي ،و�إدارة التغيري
املخطط ،،ومنوذج حتليل قوى املجال ،والبريوقراطية والتنظيمات احلديثة ،و �أ�شكال
العالقة بني امل�ست�شار والتنظيم ،وم�ستقبل التطوير التنظيمي يف البيئة العربية.
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قسم

إدارة األعمـــال
درع  343احلكومة االلكرتونية
تهدف املادة �إىل تر�سيخ الأ�س�س العامة واملعرفة عن ا�ستخدام تقنية املعلومات
واالت�صاالت كجزء مهم لتح�سني جودة وفعالية الأداء احلكومي .ولتحقيق ذلك
يحتوي املقرر على مو�ضوعات �أهمها مفهوم تلك احلكومة ،و�أهدافها ،وعنا�صرها،
ووظائفها ،وتطويرها ،وتنفيذها ،ومتطلباتها ،وعالقتها بالإدارة العامة ،و�صالحيات
املواطنني يف احل�صول على اخلدمات االلكرتونية ،ودرا�سة جتارب بع�ض احلكومات
مع احلكومة االلكرتونية ،تدريب الطلبة على ت�صميم املواقع احلكومية.
درع  351بحوث العمليات
تركز املادة على حتليل امل�شكالت الإدارية ،بو�ضعها يف منوذج ريا�ضي ،ومعاجلتها؛
للتو�صل �إىل قرار �سليم .وتهدف املادة �إىل تعريف الطالب باملفاهيم الأ�سا�سية
لأ�ساليب بحوث العمليات الريا�ضية والإح�صائية ،ودورها يف اتخاذ القرار؛ لذا
يدر�س الطالب مو�ضوعات �أهمها نظريتا القرارات والربجمة اخلطية ،وكيفية
اختيار القرار الأمثل ،وطريقة النقل والتخ�صي�ص ،وكيفية نقل الأ�شياء �أو الأ�شخا�ص
ب�أف�ضل الطرق ،وبناء وحتليل �شبكات الأعمال ،ونظرية �صفوف االنتظار.
درع � 370إدارة خدمات �صحية
�ص ِّممت هذه املادة لرتكز على مفاهيم �إدارة اخلدمات عامة ،وال�صحية خا�صة.
وتهدف �إىل �إملام الطالب بخ�صائ�ص نظم الرعاية ال�صحية ،مع الرتكيز على �إدارة
برامج الرعاية ال�صحية الأولية وال�صحة العامة ،وتزويده باملعلومات عن خ�صائ�ص
و�إدارة تلك الربامج ،ونظمها ،وطرق ممار�ستها يف عديد من الدول ،مع الرتكيز
على النظام ال�صحي ال�سعودي.
درع � 376إدارة التامني ال�صحي
تركز هذه املادة على مفاهيم الت�أمني عامة ،وال�صحي خا�صة ،وبراجمه يف اململكة.
ويتناول املقرر بع�ض املفاهيم والنظريات ذات العالقة بالتامني ،والتامني ال�صحي:
مكوناته ،ومزاياه ،ونظمه الإدارية ،ومتويله ،وجتارب بع�ض الدول فيه .وبدائل متويل
اخلدمات ال�صحية ،و�أ�ساليب تقدمي خدماتها ،والو�ضع الراهن للتامني ال�صحي يف
اململكة.

كلية االقتصاد واإلدارة

درع  401قراءات �إدارية بالإجنليزية
تهدف هذه املادة �إىل تزويد الطالب بامل�صطلحات الإجنليزية املهمة يف الإدارة
العامة ،كما يتم انتقاء بع�ض املقاالت الإجنليزية؛ ليقوم الطالب بدرا�ستها؛ لإك�سابه
اخلربة يف فهم الن�صو�ص الأجنبية .كما تت�ضمن املادة تلقي الطالب بع�ض املهارات
ليت�سنى له ا�ستيعاب املواد العلمية باللغة الإجنليزية.
درع � 421إدارة اجلودة يف الأجهزة احلكومية
تركز هذه املادة على نظرية اجلودة ،و�أ�ساليبها يف املنظمات العامة ،وا�سرتاتيجيات
تطوير �أداء تلك املنظمات ،وت�أهيل الطلبة للم�شاركة يف تنفيذ برامج اجلودة
للمنظمات العامة .وتطبيق معايري اجلودة على �أداء خدمات الأجهزة احلكومية؛
لتتوافق مع متطلبات هيئات االعتماد الدولية .واملقارنة بني �إدارة اجلودة يف قطاع
اخلدمات العامة والقطاعات الأخرى من حيث امل�شكالت والتحديات امل�ستقبلية.
درع  422ثقافة املنظمة
هدف املادة بيان مفهوم ثقافة املنظمة ،وت�أثريها على �أداء الأفراد ،من خالل معرفة
القيم واملعتقدات والثقافة التي توجه �سلوكهم يف بيئة العمل .وحتليل ثقافة املنظمة
من خالل النظريات ال�سلوكية ذات العالقة .واكت�ساب املعرفة يف كيفية حتليل
ثقافات الأفراد ،وعالقتها ب�سلوكياتهم �أثناء العمل .ومعرفة اجلوانب املرئية وغري
املرئية يف ثقافة املنظمة ،وكيفية ت�أثريها على االت�صال داخل املنظمة.

درع � 423إدارة امل�ست�شفيات
هدف املادة تو�ضيح املفاهيم الأ�سا�سية يف �إدارة امل�ست�شفيات ،والإملام بخ�صائ�ص
امل�ست�شفيات بناء ًا على معايري ت�صميمها ،و�إدارتها ،وت�شغيلها ،ومعايري الإجراءات
والأنظمة امل�ستخدمة فيها ،ومعايري تقومي �أدائها .ومهارات حتليل م�شكالتها ،ثم
اتخاذ القرار املنا�سب.
درع  426التحليل التنظيمي
تهتم املادة بتحليل املنظمة ،ووظائفها ،وهيكلها التنظيمي؛ ملعرفة �سري العمل
وت�شخي�ص امل�شكالت ،واقرتاح احللول .ويحتوي املقرر على مو�ضوعات عديدة من
�أهمها طبيعة املنظمات ،و�أهمية درا�ستها ،ومواطن القوة فيها ،وحتليل هيكلها
التنظيمي ,و�أهم العنا�صر امل�ساعدة يف التحليل التنظيمي للمنظمة.
درع  427اال�ست�شارات الإدارية
هدف املادة تزويد الطالب باملفاهيم اال�ست�شارية يف القطاع العام ،وبناء مقومات
اخلدمة اال�ست�شارية .ومن مفردات املقرر العمل اال�ست�شاري يف القطاع احلكومي،
واملهارات الأ�سا�سية للعمل اال�ست�شاري ،و�أخالقيات تلك املهنة ،وواقع اال�ست�شارة
الإدارية يف العامل العربي.
درع  428االت�صال يف املنظمات العامة
تتناول املادة االت�صال كعملية �إدارية ،وتعنى ب�إعداد وجتميع البيانات واملعلومات،
وتناولها مبا يحقق ان�سياب املعلومات بني �أجزاء التنظيم ،وبني تلك الأجزاء والبيئة
اخلارجية .وتت�ضمن املادة ا�ستعرا�ض عملية االت�صال ،وطرق حت�سينه ومعوقاته،
و�أهم نظرياته ،و�أوجه ال�شبه واالختالف بينها ،وتقنياته ،و�أدواته ،مثل �إدارة
االجتماعات واللجان ،ومهارات القراءة والكتابة ،و�إعداد اخلطابات والتقارير،
والعر�ض ال�شفوي ،واملقابالت ال�شخ�صية.
درع � 429أجهزة التطوير الإداري
تتناول املادة درا�سة الأجهزة املركزية واملحلية التي تهدف �إىل رفع كفاءة �أداء
اجلهاز الإداري ،كما تت�ضمن درا�سة تطبيقية لأجهزة التطوير الإداري باململكة
العربية ال�سعودية .ومناق�شة ظاهرة التخلف الإداري وم�سبباتها ،وحاجة الدول
النامية �إىل برامج و�أجهزة التطوير الإداري ،ومعرفة الأ�ساليب واال�سرتاتيجيات
التي تنتهجها �أجهزة التطوير الإداري املركزية واملحلية.
درع � 431إدارة التنمية
تهدف املادة �إىل تعريف الطالب بخ�صائ�ص التنمية ،مع الرتكيز على الأ�س�س
الإدارية واالقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية التي �ستحدثها التنمية لبناء الإن�سان،
وتطوير كفاءته .وحتديد مفهوم الإدارة الكونية ،وخ�صائ�صها ،وركائزها .ومفهوم
التنمية وخ�صائ�صها ،و�إدارتها ،واملنظور الكال�سيكي واجلديد لها .والإ�صالح
الإداري ،والتطوير التنظيمي ،وم�شكالت الإدارة.
درع � 432إدارة امل�شروعات العامة
تهدف املادة �إىل التعريف بدور امل�شروعات العامة ،و�إبراز �أهميتها يف �إ�شباع
احلاجات العامة ،وا�ستعرا�ض مناذج لها ،وعر�ض خ�صائ�صها الرئي�سة ،وم�صادر
متويلها ،وحتليل معوقاتها ،واملحددات الأ�سا�سية للرقابة عليها.
درع  435التخطيط الإقليمي
تتناول املادة �أهداف و�سيا�سات وبرامج التخطيط الإقليمي ،بهدف حتقيق النمو
املتوازن داخل الإقليم ،وبني �أقاليم الدولة .وتت�ضمن املادة ماهية التخطيط الإقليمي
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واملحلي :مفهومه ،و�أهميته ،و�أنواعه ،و�أ�ساليبه ،و�أ�س�سه ،والعوامل التي ت�ؤثر فيه،
وم�شكالته ،والعالقة بني التخطيط الإقليمي واملحلي والوطني ،واخلطة الإقليمية
واملحلية :مراحلهما ،و�أجهزتهما .وجتربة اململكة يف هذا املجال.

اختيار القائد ،وال�صفات التي يجب �أن تتوافر فيه .وحمددات ال�سلوك القيادي
والقائد الفعال؛ ملعرفة كيفية تقومي فعاليته ،وكيفية ت�شخي�ص الأمرا�ض القيادية،
و�أ�سبابها ،ودرا�سة حاالت يف القيادة.

درع  436تقييم الربامج احلكومية
هدف املادة �إبراز �أهمية تقومي الربامج والأن�شطة يف القطاع العام .وعر�ض بع�ض
املعايري امل�ستخدمة لذلك .ودرا�سة وحتليل امل�شكالت التي حتول دون تطبيقها.
وعر�ض مناذج تطبيقية لهذا التقومي .ويحتوي املقرر على موا�ضوعات من �أهمها
مفهوم الكفاءة والفاعلية ،و�إ�شكالية حتليل الربحية القومية ،ومراحل اتخاذ القرار
كمدخل علمي لتوييم الربامج ،ومدخل لتحديد وحتليل �أهداف الربامج يف القطاع
العام ،ومناذج تطبيقية لتقومي الربامج يف قطاعات التعليم وال�صحة والتدريب.

درع � 475سيا�سات الرعاية ال�صحية
�سيا�سات وخ�صائ�ص برامج الرعاية ال�صحية ونظمها يف اململكة  ،وبع�ض الدول
املتقدمة .الإملام ب�سيا�سات الرعاية ال�صحية املتعلقة بحقوق وواجبات مقدمي
خدمات الرعاية ال�صحية واملر�ضى .كيفية حتليل وتطوير ال�سيا�سات ال�صحية
جزئي ًا وكلي ًا .مو�ضوعات عديدة منها الفعالية والكفاءة والإن�صاف كمقومات لنظام
الرعاية الطبية .وحقوق وم�سئولية املر�ضى ومقدمي خدمات الرعاية ال�صحية،
والأخطاء الطبية.

درع � 442إدارة املوارد الطبيعية
تركز املادة على املوارد الطبيعية ودورها يف حتقيق �أهداف تنمية الدولة .وتطوير
�أ�ساليب �إدارتها .ويحتوي املقرر على مو�ضوعاات هديدة من �أهمها تطور العالقة
بني الإن�سان والبيئة ،و�أهداف املحافظة على البيئة ،و�صيانتها ،والتخطيط البيئي،
ونوعية البيئة ،ودور الإدارة يف حمايتها.

درع  492بحث وتدريب يف �إدارة التنظيم والتطوير الإداري
تهدف هذه املادة �إىل تدريب الطالب على كتابة البحث وفق قواعد علمية يف
جماالت �إدارة التنظيم والتطوير الإداري .يقوم الأ�ستاذ بتو�ضيح القواعد ،يرتك
للطالب اختيار امل�شكلة ، ،وو�ضع خطة البحث ،وا�ستعرا�ضها مع �أ�ستاذ املادة ،ثم
يبد�أ الطالب يف جمع املعلومات .ويف�ضل �أن تكون الدرا�سة ميدانية؛ ليتعود الطالب
على ت�صميم ا�ستمارة ا�ستبيان وحتليلها وا�ستخال�ص نتائجها ،ثم و�ضع التو�صيات.
ويحتوي املقرر على مو�ضوعات منها طرق البحث العلمي ،وطرق جمع املعلومات،
وحتليلها ،وكيفية اال�ستعانة باملراجع.

درع � 443إدارة املدن والقرى
هدف املادة درا�سة �أمناط التخطيط العمراين يف احلوا�ضر والقرى ،واملبادئ
العلمية لإن�شاء املدن واملجمعات ال�سكانية ،وطرق �إداراتها .وت�شمل مفردات املادة
على الرقابة على ا�ستخدام الأرا�ضي الف�ضاء ،وتنظيمها ،وو�سائل التنب�ؤ بالنمو
ال�سكاين واالقت�صادي ،وو�سائل التغلب على م�شكالت املدن ،واملرافق الالزمة
للتجمعات ال�سكانية ،وطرق �إدارتها .والتخطيط للخدمات البلدية واالجتماعية.
درع  444التمويل املحلي
تت�ضمن املادة تعريف بالتمويل املحلي ،و�أهميته ،وم�صادره ،وكيفية توييم كفاءة
م�صادره ،ودرا�سة للموازنة املحلية ،ورقابة احلكومة املركزية عليها .وتركز املادة
على ما يحققه التمويل املحلي من تطوير للقدرات الذاتية للإدارة املحلية؛ للوفاء
بالتزاماتها املالية نحو امل�شاريع واخلدمات التي تقدمها.
درع � 445إدارة املرافق املحلية
تهدف املادة �إىل تو�ضيح مفهوم املرفق املحلي ،وعالقته بحكومة الإقليم ،ودار�سة
اجلهاز الإداري امل�سئول عن �إدارته .وتت�ضمن املادة ملكية هذا املرفق ،والعالقة
التنظيمية بينه وبني جمال�س احلكم املحلي ،وتنظيمه الإداري ،و�إدارة �أفراده،
واجلوانب االقت�صادية لإدارته .و�أنواع املرافق املحلية ،وطرق انت�شارها ،و�سلطاتها،
والتن�سيق بينها ،والرقابة عليها ،وعالقة املرفق املحلي بالرئي�س التنفيذي يف ال�سلطة
املحلية وباملواطنني.

درع  462القيادة الفعالة
مفاهيم القيادة ،والفرق بينها وبني الرئا�سة ،ودرا�سة نظرياتها و�أمناطها ،وطرق

درع  495بحث وتدريب يف الإدارة املحلية
تهدف هذه املادة �إىل تدريب الطالب على كتابة البحث وفق قواعد علمية يف جماالت
الإدارة املحلية .يقوم الأ�ستاذ بتو�ضيح القواعد ،يرتك للطالب اختيار امل�شكلة ،ثم
تعريفها ،وو�ضع خطة البحث ،وا�ستعرا�ضها مع �أ�ستاذ املادة ،ثم يبد�أ الطالب يف
جمع املعلومات .ويف�ضل �أن تكون الدرا�سة ميدانية؛ ليتعود الطالب على ت�صميم
ا�ستمارة ا�ستبيان وحتليلها وا�ستخال�ص نتائجها ،ثم و�ضع التو�صيات .ويحتوي املقرر
على مو�ضوعات منها طرق البحث العلمي ،وطرق جمع املعلومات ،وحتليلها ،وكيفية
اال�ستعانة باملراجع.
درع  496بحث وتدريب يف الإدارة العامة عامة
تهدف هذه املادة �إىل تدريب الطالب على كتابة البحث وفق قواعد علمية وذلك
يف جماالت الإدارة العامة .يقوم الأ�ستاذ بتو�ضيح القواعد ،يرتك للطالب اختيار
امل�شكلة ،ثم تعريفها ،وو�ضع خطة البحث ،وا�ستعرا�ضها مع �أ�ستاذ املادة ،ثم يبد�أ
الطالب يف جمع املعلومات .ويف�ضل �أن تكون الدرا�سة ميدانية؛ ليتعود الطالب على
ت�صميم ا�ستمارة ا�ستبيان وحتليلها وا�ستخال�ص نتائجها ،ثم و�ضع التو�صيات.
ويحتوي املقرر على مو�ضوعات منها طرق البحث العلمي ،وطرق جمع املعلومات،
وحتليلها ،وكيفية اال�ستعانة باملراجع.

كلية االقتصاد واإلدارة

درع � 461إدارة العالقات العامة
تت�ضمن املادة تعريف العالقات العامة ،و�أهدافها ،ووظائفها وو�سائل تنميتها،
وو�ضعها التنظيمي ،وحاالت تطبيقية لها يف اململكة .ويحتوي املقرر على مو�ضوعات
منها مفهوم العالقات العامة يف الفكر الإداري احلديث وكيفية �إعداد خطة العالقات
العامة ،واالت�صال يف العالقات العامة ،والتخطيط الإعالمي ،وعملية تقومي ن�شاط
العالقات العامة ،وامل�صطلحات ال�شائعة بني من�سوبيها.

درع  494بحث وتدريب يف �إدارة اخلدمات ال�صحية وامل�ست�شفيات
تهدف هذه املادة �إىل تدريب الطالب على كتابة البحث وفق قواعد علمية يف جماالت
�إدارة اخلدمات ال�صحية وامل�ست�شفيات .يقوم الأ�ستاذ بتو�ضيح القواعد ،يرتك
للطالب اختيار امل�شكلة ،ثم تعريفها ،وو�ضع خطة البحث ،وا�ستعرا�ضها مع �أ�ستاذ
املادة ،ثم يبد�أ الطالب يف جمع املعلومات .ويف�ضل �أن تكون الدرا�سة ميدانية؛ ليتعود
الطالب على ت�صميم ا�ستمارة ا�ستبيان وحتليلها وا�ستخال�ص نتائجها ،ثم و�ضع
التو�صيات .ويحتوي املقرر على مو�ضوعات منها طرق البحث العلمي ،وطرق جمع
املعلومات ،وحتليلها ،وكيفية اال�ستعانة باملراجع.
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أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالقسم

سعود محمود مندوره

الأ�ساتذة

بحوث عمليات
� 1989ساوثهمبنت بريطانيا

أسماء محمد باهمرز

www.kau.edu.sa/smandurah

بحوث عمليات
 1993لندن بريطانيا

bahurmoz@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/abahurmoz
حبيب اهلل محمد التركستاني

ت�سويق
 1992النك�سرت بريطانيا

hmaltokistani @ kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/hmaltokistani
عبدالرحمن محمد باشيخ

متويل
 1986كينت بريطانيا

abasheeh@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/abasheeh
منير حسن السيد

ت�سويق
 1985باث بريطانيا

www.kau.edu.sa/malsayed
نبيل محمد خليل

�إدارة �إ�سرتاتيجية
 1993الإ�سكندرية م�صر

www.kau.edu.sa/nkhalil
ياسر عبدالحميد الخطيب

ت�سويق
 1982القاهرة م�صر

yalkhatib@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/yalkhatib

الأ�ساتذة امل�شاركون
كلية االقتصاد واإلدارة

خالد منصور الشعيبي

�إدارة �إنتاج
 1991جال�سجو بريطانيا

kalshaaeeb@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/kalshaaeeb
رعد عبدالكريم حبيب

ت�سويق
 1992النك�سرت بريطانيا

rhabeeb@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/rhabeeb

smandurah@kau.edu.sa

هشام صالح كتوعه

نظم معلومات �إدارية
 1995ويلز بريطانيا

hkattoah@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/hkattoah

صالح عبدالرحمن السبعان

�إدارة موارد ب�شرية و�سلوك تنظيمي
 1985ويلز بريطانيا

salsabaan@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/salsabaan
طارق محمد خزندار

ت�سويق
 1992النكا�سرت بريطانيا

tkhazindar@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/tkhazindar
عبدالحميد أحمد دياب

�إدارة وتنظيم
 1988كينت بريطانيا

adiyab@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/adiyab
عبداهلل عبدالقادر نصير

�إدارة موارد ب�شرية و�سلوك تنظيمي
 1983كلريمونت امريكا

anasir@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/anasir
فاطمة علي جاداهلل

�إدارة موارد ب�شرية و�سلوك تنظيمي
 1991الأزهر م�صر

fjadallah@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/fjadallah
كاسر نصر المنصور

هند�سة �إنتاج
 1989اليزنخ �أملانيا

kmansour@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/kmansour
محمد شكور يمين

نظم املعلومات الإدارية
 1983اال�سرتالية الوطنية �أ�سرتاليا
هاني عبدالرحمن العمري

�إدارة �إنتاج
 1995لي�سرت بريطانيا

halamri@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/halamri

الأ�ساتذة امل�ساعدون
إبراهيم سليمان عبداهلل

نظم معلومات �إدارية
 2004جورج ما�سون �أمريكا

iabdullah@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/iabdullah
أحمد علي السيد زينه

نقود وبنوك
 1996الزقازيق م�صر

azaina@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/azaina
أمل محمد شيخ دمنهوري

�إدارة اجلودة ال�شاملة
 2003ويلز بريطانيا

adamanhori@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/adamanhori
خالد سامي حسين

�إدارة هند�سية
 2001جورج وا�شنطن �أمريكا

khusain@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/khasaine
خالد عبدالعزيز الجميح

نظم معلومات �إدارية
 1995امل�سي�سبي �أمريكا

kjomaih@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/kjomaih
خالد عبدالرحيم ميمني

�إدارة موارد ب�شرية و�سلوك تنظيمي
 1989لندن بريطانيا

kamaimani@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/kamaimani
خديجة صالح حريري

متويل
 1999الفربا بريطانيا

khareeri@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/khareeri
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سحر محمد مهران

متويل وا�ستثمار
 2005عني �شم�س م�صر

smmahran@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/smmahran
سليمان عبدالرحمن آل الشيخ

�سلوك تنظيمي
 2001م�سي�سيبي �أمريكا

salalsheikh@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/salalsheikh
سيد ناصر رزفي

نظم معلومات �إدارية
 2004ملية الإ�سالمية الهند

snarizvi@kau.edu.sa
شذى وصفي عزي

ت�سويق
 2005نوتينجهام بريطانيا

sezzi@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/sezzi
عبد اهلل عويد طويرش

غادة ممدوح نعمة اهلل

نادية عواد عبدالغفار

 2003القاهرة م�صر

�إدارة بيئية
 2009بورت�سماوث بريطانيا

فايزة حامد دمنهوري

ات�صاالت �إدارية
 2003بورت�سماوث بريطانيا

fdamanhori@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/fdamanhori
فهد يوسف العيتاني

�إدارة �أعمال دولية
 1996ريدجن بريطانيا

faletani@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/faletani
كمال طاهر خوالدي

نظم معلومات �إدارية
 2008باري�س فرن�سا

kkhoualdi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/kkhoualdi
متعب عايش المرزوقي

�إدارة مالية
 2006الأكادميية العربية للعلوم املالية الأردن

نظم معلومات �إدارية
 1995هل بريطانيا

www.kau.edu.sa/atwairesh

www.kau.edu.sa/maalbugami

عصام حسن كوثر

محمد ابراهيم الحبيب

atwairesh@kau.edu.sa

�إدارة �أعمال دولية
 2003كارولينا �أمريكا

ekawther@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/ekawther
علي حسين القحطاني

�إدارة املوارد الب�شرية
 1991ويلز بريطانيا

ealkahtan@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/ealkahtan

نظم املعلومات الإدارية
 2002نيوكا�سل بريطانيا

onasseef@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/onasseef
عواطف أمين يوسف

ت�سويق
 2003هدرزفيلد بريطانيا

ayousef@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/ayousef

ت�سويق
 1995امل�سي�سبي �أمريكا

malhabib@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/malhabib
محمد أحمد محمد كاظم يغمور

�إدارة �إنتاج وبحوث عمليات
 1985بن�سلفانيا �أمريكا

myaghmour@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/nabdulghaffar
نادية محمد باعشن

�إت�صاالت �إدارية
� 1987أريزونا �أمريكا

nbaishin@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/nbaishin
ناصر عقيل كدسه

�إدارة �إنتاج وجودة
� 2001سرتلنج بريطانيا

nkadasa@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/nkadasa
نايف صالح الغمري

�إدارة �سلوك املنظمة
 1994درم بريطانيا

nalgamri@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/nalgamri
نجاح حسن سالمة

ت�سويق
 2007هدرزفيلد بريطانيا

nsalamah@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/nsalamah
نجاح يوسف عشري

نظم معلومات �إدارية
 2002برادفورد بريطانيا

nashry@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/nashry
نسمة أحمد عبدالمجيد

www.kau.edu.sa/myaghmour

متوبل وا�ستثمار
 2004ليدز بريطانيا

نظم معلومات �إدارية
 2008اجلزائر اجلزائر

www.kau.edu.sa/nheshmat

محمود محمد الزيود

mzyood@kau.edu.sa

nheshmat@kau.edu.sa

نعيمة بكر بوقري

www.kau.edu.sa/mzyood

ت�سويق
 2002هدرزفيلد بريطانيا

�إدارة هند�سية
 2002جورج وا�شنطن �أمريكا

www.kau.edu.sa/nalbogari

نائل محمد المومني

nalbogari@kau.edu.sa

كلية االقتصاد واإلدارة

عمر عبداهلل نصيف

maalbugami@kau.edu.sa

nabdulghaffar@kau.edu.sa
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إدارة األعمـــال
هند محمد شيخ دمنهوري

رجاء محمد باهرمز

�إدارة موارد ب�شرية
 2003بورت�سماوث بريطانيا

�إدارة موارد ب�شرية
 1991امللك عبدالعزيز ال�سعودية

hdamanhori@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/hdamanhori
وفاء عبدالبديع اليافي

�إدارة م�ست�شفيات
 2001مان�ش�سرت بريطانيا

walyafi@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/walyafi

املحا�ضرون

أمل مختار تركستاني

ت�سويق
 1999امللك عبدالعزيز ال�سعودية

atarkistani@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/atarkistani
أيمن عبدالقادر كمال

نظم معلومات �إدارية
 2000امللك عبدالعزيز ال�سعودية

aakamal@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/aakamal
جيهان جميل فكهاني

rbahormuz@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/rbahormuz
سامية سليمان مقبل

�إ�سرتاتيجيات الإدارة
 1993امللك عبدالعزيز ال�سعودية

smagbool@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/smagbool
سحر سعيد أمين

نظم معلومات �إدارية
 1997الواليات النتحدة الأمريكية

sameen@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/sameen
سعد شريم السبيعي

�إدارة
 2006امللك عبدالعزيز ال�سعودية

sssubaiei@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/sssubaiei
سعود محمد العيسى

�إدارة �إنتاج
 1996امللك عبدالعزيز ال�سعوديه
صافيناز حسن أبوركبة

ت�سويق
 2001امللك عبدالعزيز ال�سعودية

بحوث عمليات و�إدارة جودة
 2005امللك عبدالعزيز ال�سعودية

حياة عبدالفتاح صوفي

متويل
 2009نيويورك امريكا

www.kau.edu.sa/jfakahani

�إدارة موارد ب�شرية
 1995امللك عبدالعزيز ال�سعودية

hsofi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/hsofi

خديجة سالم بن ضباب

حتليل كمي
 1994امللك عبدالعزيز ال�سعودية

كلية االقتصاد واإلدارة

kdhbab@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/kdhbab

صالح محمد باجبع

sbajaba@kau.edu.sa
صيتة منديل المنديل

�إدارة �أعمال
 2000امللك عبدالعزيز ال�سعودية

فتحية حسن عبدالفتاح

�إدارة موارد ب�شرية
 1991امللك عبدالعزيز ال�سعودية

fabdulfatah@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/fabdulfatah
محمد أحمد الفضلي

متويل    
 1980نيومك�سيكو امريكا

malfadlz@kau.edu.sa
مساعد عبدالعزيز الصالح

نظم معلومات �إدارية
 1990بريدج امريكا

maalsaleh1@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/maalsaleh1
منى سليم الرفاعي

نظم معلومات �إدارية
 2002امللك عبدالعزيز ال�سعودية

www.kau.edu.sa/malrefaey
منى محمد بادكوك

متويل
 1993امللك عبدالعزيز ال�سعودية

mbadkook@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mbadkook
ناصر علي شطوان

نظم معلومات �إدارية
 2005كلورادو �أمريكا

nshatwan@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/nshatwan
هيام أحمد بنجابي

تنظيم
 1999امللك عبدالعزيز ال�سعودية

habenjabi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/habenjabi

عصام صالح كتوعه

ت�سويق
 1985امللك عبدالعزيز ال�سعودية

ekattuah@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ekattuah
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قسم

اإلدارة العامة
يوجد بق�سم الإدارة العامة �أربعة م�سارات تخ�ص�صية ،وهي :م�سار �إدارة
اخلدمات ال�صحية وامل�ست�شفيات ،وم�سار �إدارة التنظيم والتطوير الإداري،
وم�سار الإدارة املحلية ،وم�سار �إدارة عامة ،علم ًا ب�أن جميع امل�سارات مفعلة
ماعدا ( م�سار الإدارة املحلية).

اتصاالت القسم:

جهة االت�صال :رئي�س الق�سم
من�صبه :رئي�س الق�سم
رقم الهاتف ( )6952155رقم الفاك�س ( 6952000حتويلة )67085

pad-fea@kau.edu.sa
www.economics.kau.edu.sa

متطلبات التخرج في القسم:

النشأة:

مت �إن�شاء ق�سم الإدارة العامة يف عام (1392/91هـ) املوافق (1972/71م).
التخصصات الدقيقة:

�إ�ضافة �إىل متطلبات اجلامعة ،ومتطلبات الكلية  ،يتعني على الطالب اجتياز
( )79وحدة درا�سية موزعة كالتايل )61( :متطلبات الق�سم ،و( )18وحدة
درا�سية متطلبات امل�سار التخ�ص�صي.

أو ً
ال :مقررات القسم األساسية

ال�ساعات املعتمدة61 :
وهي مواد يدر�سها طالب الق�سم للح�صول على البكالوريو�س
م

مبادئ حما�سبة
ح�سب 101
مبادئ الإدارة العامة
درع 101
مبادئ العلوم ال�سيا�سية
�سا�س 101
مبادئ االقت�صاد اجلزئي
ق�صد 101
مبادئ القانون
نظم 101
�أخالقيات العمل
درع 201
نظرية التنظيم
درع 221
قانون �إداري
نظم 230
حما�سبة حكومية
ح�سب 231
�إدارة اخلدمة املدنية
درع 311
تنمية املوارد الب�شرية
درع 312
�سلوك تنظيمي
درع 321
�سيا�سة عامة و�صناعة القرار
درع 331
التخطيط الإ�سرتاتيجي
درع 332
موازنة ومالية عامة
درع 333
نظم معلومات �إدارية
درع 334
�إدارة حملية
درع 341
بحوث العمليات
درع 351
قراءات �إدارية بالإجنليزية
درع 401
تقييم الربامج احلكومية
درع 436
بحث وتدريب
درع 494
املجموع

3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
61

3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

درع 101
درع 101
نظم 101
ح�سب 101
درع 101
درع 101
درع 101
درع 101
درع 331
درع 331
درع  ،101حا�سب 100
درع 101
حا�سب  ، 100ق�صد115
اجنل  ، 102درع 101
درع 331
درع 370 ، 332

كلية االقتصاد واإلدارة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

عدد ال�ساعات
املعتمدة

عدد الوحدات
نظري عملي تدريب

املتطلبات ال�سابقة
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اإلدارة العامة
ثاني ًا :مقررات المسارات األساسية

ال�ساعات املعتمدة18 :
وهي مواد يدر�سها طالب امل�سار التخ�ص�صي ،كما هو مو�ضح يف اجلداول التالية:
 )1م�سار �إدارة اخلدمات ال�صحية وامل�ست�شفيات:
م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6

درع 370
درع 376
درع 423
ق�صد 431
ق�صد 432
درع 475

�إدارة خدمات �صحية
�إدارة التامني ال�صحي
�إدارة امل�ست�شفيات
التمويل ال�صحي
اقت�صاديات ال�صحة
�سيا�سات الرعاية ال�صحية

م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6

درع 322
درع 324
درع 422
درع 426
درع 427
درع 429

تطوير تنظيمي
�أ�ساليب وطرق العمل
ثقافة املنظمة
التحليل التنظيمي
اال�ست�شارات الإدارية
�أجهزة التطوير الإداري

املجموع
 )2م�سار �إدارة التنظيم والتطوير الإداري:

املجموع

 )3م�سار الإدارة املحلية:
م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6

�سا�س 111
درع 343
درع 435
درع 443
درع 444
درع 445

النظام ال�سيا�سي ال�سعودي
احلكومة االلكرتونية
التخطيط الإقليمي
�إدارة املدن والقرى
التمويل املحلي
�إدارة املرافق املحلية

املجموع

 )4م�سار �إدارة عامة:
كلية االقتصاد واإلدارة

م

رمز ورقم املقرر

1
2
3
4
5
6

درع 322
درع 343
درع 421
درع 428
درع 431
درع 442

ا�سم املقرر

تطوير تنظيمي
احلكومة االلكرتونية
�إدارة اجلودة يف الأجهزة احلكومية
االت�صال يف املنظمات العامة
�إدارة التنمية
�إدارة املوارد الطبيعية
املجموع

عدد الوحدات
عدد ال�ساعات
املعتمدة
نظري عملي تدريب

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

عدد الوحدات
عدد ال�ساعات
املعتمدة
نظري عملي تدريب

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

عدد الوحدات
عدد ال�ساعات
املعتمدة
نظري عملي تدريب

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

عدد الوحدات
عدد ال�ساعات
املعتمدة
نظري عملي تدريب

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

املتطلبات ال�سابقة

درع101
درع 370
درع 370
ق�صد ، 101ح�سب 231
ق�صد101
درع376،370

املتطلبات ال�سابقة

درع221
درع221
درع321
درع221،322
درع321
درع322،221

املتطلبات ال�سابقة

درع334
درع332،341
درع341
درع341،334
درع341

املتطلبات ال�سابقة

درع221
درع334
درع332
درع332،221
درع332
درع101
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اإلدارة العامة
توصيف المقررات:

درع  101مبادئ الإدارة العامة
تهدف هذه املادة �إىل تعريف الطالب باملفاهيم الأ�سا�سية للإدارة العامة ،و
نظرياتها ،ودورها يف املجتمع؛ من خالل التعر�ض ملو�ضوعات متعلقة بالإدارة،
والفرق بني الإدارة العامة و�إدارة الأعمال ،وتطور الفكر الإداري .واملقرر ي�شرح
وظائف العملية الإدارية وهي التخطيط ،والتنظيم ،والقيادة  ،والتوظيف،
والتمويل ،والرقابة ،واالت�صال ،والتن�سيق.
درع � 201أخالقيات العمل
تهدف هذه املادة �إىل تعريف الطالب ب�أهمية االلتزام ب�أخالقيات العمل ،التي منها
معايري الكفاءة والإتقان ،والإميان بقيمة الوقت و�أهميته ،وكرامة الوظيفة ،وعدم �إف�شاء
�أ�سرارها ،وخدمة املراجعني بلباقة ،وااللتزام الوظيفي .و�إبراز �أهمية تلك الأخالقيات
يف �ضبط �سلوك املوظف ،و�شرح الو�سائل املتاحة لرت�سيخ وتعميق تلك الأخالقيات.
درع  221نظرية التنظيم
تهدف هذه املادة �إىل عر�ض و�شرح �أ�س�س التنظيم ،ومبادئه ،ونظرياته ،التي
ت�ساعد على فهم املنظمات ،وطبيعة �إعمالها .ومن حمتويات املقرر تعريف
باملنظمات وبخا�صة املنظمات احلكومية ،واخلرائط التنظيمية ,والعوامل البيئية
املحيطة بالإدارة والتنظيم يف اململكة  ،وتطور التنظيم والإدارة يف اململكة ،والنظام
الأ�سا�سي للحكم ،ونظام جمل�س ال�شورى والوزراء ونظام املناطق ،والتق�سيمات
الإدارية للمملكة ،والتنظيم الداخلي للأجهزة املحلية.
درع � 311إدارة اخلدمة املدنية
تهدف هذه املادة �إىل درا�سة اخلدمة املدنية ،وعنا�صرها ،ومقوماتها الأ�سا�سية،
وتهتم بتزويد الطالب مبهارات كافية لفهم كيفية التعامل مع �أنظمة ووظائف تلك
اخلدمة .ومن حمتويات املقرر مفهوم وطبيعة اخلدمة املدنية ،وتخطيط القوى
العاملة ،وت�صنيف الوظائف ،وتنمية قدرات العاملني ،والرتقيات ،والرواتب
والأجور والتو�صيات ،وتقومي �أداء العاملني.
درع  312تنمية املوارد الب�شرية
تهدف هذه املادة �إىل �إبراز �أهمية تنمية املوارد الب�شرية ،ومعرفة التحديات
امل�ستقبلية لتلك املوارد يف الدول النامية والعوامل الرئي�سة ملواجهتها .وحمتويات
املقرر عديدة �أهمها حت�سني �إنتاجية املوارد الب�شرية ،والإطار العام لإدارتها ،وثقافة
املنظمة ،و�ضغوط العمل وت�أثريها قي �سلوك تلك املوارد ،والوظائف الأ�سا�سية
واجلوانب ال�سلوكية لإدارة تلك املوارد ،واملبادئ العامة لإعداد هيكل الأجور ،وحتفيز
املوارد الب�شرية ،وتطوير التنظيم الإداري لتعظيم اال�ستثمار يف املوارد الب�شرية.

درع  322تطوير تنظيمي
تهدف هذه املادة �إىل معرفة عوامل التغيري ،وت�أثريها على املنظمات يف حتقيق
ا�سرتاتيجياتها ،وتطوير تقنيات التطوير التنظيمي للتعامل مع متغريات التنظيم.

درع � 324أ�ساليب وطرق العمل
تهدف هذه املادة �إىل التعريف بالتنظيم و�أ�ساليب العمل ،والبحث التنظيمي،
وقيا�س العمل ،وت�صميم ومراقبة النماذج ،والإجراءات وخرائط �سريها ،وطريقة
تب�سيط الأعمال ،وخريطة توزيع الأعمال.
درع � 331سيا�سة عامة و�صناعة القرار
تهدف هذه املادة �إىل تعريف الطالب مبفاهيم ال�سيا�سة العامة ،و�أهميتها،
والإجراءات التي تتخذ يف ر�سمها وتنفيذها ،و�أ�ساليب حتليلها وتقوميها ،و�آثارها.
ومن مفردات املقرر كيفية ر�سم و�إعداد مقرتحات ال�سيا�سة العامة ,ومتويلها,
وتنفيذها ،و�أهداف وا�ستعمال حتليل تلك ال�سيا�سة ،ومتطلبات جناحه ،وحتديد
امل�شكلة العامة ،وتقومي ال�سيا�سة العامة.
درع  332التخطيط الإ�سرتاتيجي
تهدف هذه املادة �إىل تعريف الطالب باملفاهيم والطرق التي ميكن تطبيقها
للتخطيط يف املنظمة ،والتعريف بالإدارة الإ�سرتاتيجية ،وفهم �أ�س�س وطرق
التخطيط امل�ستخدمة يف املنظمات الإدارية ،وتطبيق مبادئ التخطيط
اال�سرتاتيجي ،ومراحله على املنظمات الإدارية .ويحتوى املقرر على مو�ضوعات
عدة من �أهمها� :أنواع و�أجهزة ومعوقات التخطيط ،وعوامل جناحه ،والإدارة
والتفكري اال�سرتاتيجي ،وخ�صائ�ص التخطيط اال�سرتاتيجي ،واخلطط اخلم�سية
يف اململكة  ،والأهداف الرئي�سة لكل خطة.
درع  333موازنة ومالية عامة
تهدف هذه املادة �إىل التعريف باملفاهيم الأ�سا�سية للموازنة ،ومبادئها ،وقواعدها
و�أنواعها ،والأ�ساليب واملراحل التي متر بها ،والتعريف ب�صناعة قرارات املوازنة،
واال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة التخاذ تلك القرارات ,ومعرفة م�شكالت املوازنة
العامة ،مع التطبيق على اململكة.كما يتناول املقرر مو�ضوع دورة تلك املوازنة
(التح�ضري واالعتماد والتنفيذ والرقابة) ,وطرق تر�شيد الإنفاق احلكومي.
درع  334نظم معلومات �إدارية
تهدف هذه املادة �إىل تو�ضيح كيفية اال�ستفادة من التقنية احلديثة يف معاجلة
تدفق املعلومات يف املنظمات ،وحتديد جودتها؛ لتح�سني العملية الإدارية ،وعملية
اتخاذ القرار .كما تهدف �إيل تعريف الطالب مبفاهيم ،ودور و�أهمية تلك النظم
املبنية على ا�ستخدام احلا�سب الآيل يف املنظمات احلديثة .ومن مفردات املقرر
�أنظمة املعلومات يف التنظيمات الإدارية ،والأ�س�س العامة لتطوير تلك النظم ،و�آثار
تطوير تقنيات املعلومات ،و�إدارة موارد املعلومات.
درع � 341إدارة حملية
تهدف املادة �إىل تو�ضيح مفهوم ومبادئ ومقومات جناح الإدارة املحلية،
وم�شكالتها .وتربز �أهمية درا�سة هذا املقرر من طبيعة التوجه الإداري املعا�صر،
الذي ي�ؤكد على �ضرورة االعتماد على الالمركزية يف تطوير املجتمعات املحلية .ومن
حمتويات املقرر التطور التاريخي لنظام الإدارة املحلية ،واملركزية والالمركزية،
وعالقتهما بالإدارة املحلية ،واملبادئ الأ�سا�سية التي تقوم عليها نظريتها ،ونظام
تلك الإدارة يف اململكة ومقارنته مع بع�ض الدول.

كلية االقتصاد واإلدارة

درع � 321سلوك تنظيمي
تهدف هذه املادة �إىل التعرف على ال�سلوك الإن�ساين يف املنظمات� ،إيجابياته
و�سلبياته .والتعرف على اجلوانب ال�سلوكية املرتبطة بالعمل ،والتطور التاريخي
لعلم ال�سلوك التنظيمي ونظرياته .،و�سيتناول املقرر مو�ضوعات ال�شخ�صية،
واالجتاهات ،والقيم،والإدراك ،والتعلم ،وال�سلوك اجلماعي داخل املنظمة،
والعوامل امل�ؤثرة فيه ،وكذلك القيادة والقوة ،وال�صراع التنظيمي.

ومعرفة مفاهيم التطوير التنظيمي من خالل منهج النظم؛ لتطوير املنظمات،
وحت�سني كفاءتها .ومن حمتويات املقرر �أنواع التغري التنظيمي ،و�إدارة التغيري
املخطط ،،ومنوذج حتليل قوى املجال ،والبريوقراطية والتنظيمات احلديثة ،و �أ�شكال
العالقة بني امل�ست�شار والتنظيم ،وم�ستقبل التطوير التنظيمي يف البيئة العربية.
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اإلدارة العامة
درع  343احلكومة االلكرتونية
تهدف املادة �إىل تر�سيخ الأ�س�س العامة واملعرفة عن ا�ستخدام تقنية املعلومات
واالت�صاالت كجزء مهم لتح�سني جودة وفعالية الأداء احلكومي .ولتحقيق ذلك
يحتوي املقرر على مو�ضوعات �أهمها مفهوم تلك احلكومة ،و�أهدافها ،وعنا�صرها،
ووظائفها ،وتطويرها ،وتنفيذها ،ومتطلباتها ،وعالقتها بالإدارة العامة،
و�صالحيات املواطنني يف احل�صول على اخلدمات االلكرتونية ،ودرا�سة جتارب
بع�ض احلكومات مع احلكومة االلكرتونية ،تدريب الطلبة على ت�صميم املواقع
احلكومية.
درع  351بحوث العمليات
تركز املادة على حتليل امل�شكالت الإدارية ،بو�ضعها يف منوذج ريا�ضي ،ومعاجلتها؛
للتو�صل �إىل قرار �سليم .وتهدف املادة �إىل تعريف الطالب باملفاهيم الأ�سا�سية
لأ�ساليب بحوث العمليات الريا�ضية والإح�صائية ،ودورها يف اتخاذ القرار؛ لذا
يدر�س الطالب مو�ضوعات �أهمها نظريتا القرارات والربجمة اخلطية ،وكيفية
اختيار القرار الأمثل ،وطريقة النقل والتخ�صي�ص ،وكيفية نقل الأ�شياء �أو الأ�شخا�ص
ب�أف�ضل الطرق ،وبناء وحتليل �شبكات الأعمال ،ونظرية �صفوف االنتظار.
درع � 370إدارة خدمات �صحية
�ص ِّممت هذه املادة لرتكز على مفاهيم �إدارة اخلدمات عامة ،وال�صحية خا�صة.
وتهدف �إىل �إملام الطالب بخ�صائ�ص نظم الرعاية ال�صحية ،مع الرتكيز على
�إدارة برامج الرعاية ال�صحية الأولية وال�صحة العامة ،وتزويده باملعلومات عن
خ�صائ�ص و�إدارة تلك الربامج ،ونظمها ،وطرق ممار�ستها يف عديد من الدول،
مع الرتكيز على النظام ال�صحي ال�سعودي.
درع � 376إدارة التامني ال�صحي
تركز هذه املادة على مفاهيم الت�أمني عامة ،وال�صحي خا�صة ،وبراجمه يف
اململكة .ويتناول املقرر بع�ض املفاهيم والنظريات ذات العالقة بالتامني ،والتامني
ال�صحي :مكوناته ،ومزاياه ،ونظمه الإدارية ،ومتويله ،وجتارب بع�ض الدول فيه.
وبدائل متويل اخلدمات ال�صحية ،و�أ�ساليب تقدمي خدماتها ،والو�ضع الراهن
للتامني ال�صحي يف اململكة.
درع  401قراءات �إدارية بالإجنليزية
تهدف هذه املادة �إىل تزويد الطالب بامل�صطلحات الإجنليزية املهمة يف الإدارة
العامة ،كما يتم انتقاء بع�ض املقاالت الإجنليزية؛ ليقوم الطالب بدرا�ستها؛
لإك�سابه اخلربة يف فهم الن�صو�ص الأجنبية .كما تت�ضمن املادة تلقي الطالب بع�ض
املهارات ليت�سنى له ا�ستيعاب املواد العلمية باللغة الإجنليزية.
كلية االقتصاد واإلدارة

درع � 421إدارة اجلودة يف الأجهزة احلكومية
تركز هذه املادة على نظرية اجلودة ،و�أ�ساليبها يف املنظمات العامة ،وا�سرتاتيجيات
تطوير �أداء تلك املنظمات ،وت�أهيل الطلبة للم�شاركة يف تنفيذ برامج اجلودة
للمنظمات العامة .وتطبيق معايري اجلودة على �أداء خدمات الأجهزة احلكومية؛
لتتوافق مع متطلبات هيئات االعتماد الدولية .واملقارنة بني �إدارة اجلودة يف قطاع
اخلدمات العامة والقطاعات الأخرى من حيث امل�شكالت والتحديات امل�ستقبلية.
درع  422ثقافة املنظمة
هدف املادة بيان مفهوم ثقافة املنظمة ،وت�أثريها على �أداء الأفراد ،من خالل
معرفة القيم واملعتقدات والثقافة التي توجه �سلوكهم يف بيئة العمل .وحتليل ثقافة
املنظمة من خالل النظريات ال�سلوكية ذات العالقة .واكت�ساب املعرفة يف كيفية

حتليل ثقافات الأفراد ،وعالقتها ب�سلوكياتهم �أثناء العمل .ومعرفة اجلوانب املرئية
وغري املرئية يف ثقافة املنظمة ،وكيفية ت�أثريها على االت�صال داخل املنظمة.
درع � 423إدارة امل�ست�شفيات
هدف املادة تو�ضيح املفاهيم الأ�سا�سية يف �إدارة امل�ست�شفيات ،والإملام بخ�صائ�ص
امل�ست�شفيات بناء ًا على معايري ت�صميمها ،و�إدارتها ،وت�شغيلها ،ومعايري الإجراءات
والأنظمة امل�ستخدمة فيها ،ومعايري تقومي �أدائها .ومهارات حتليل م�شكالتها ،ثم
اتخاذ القرار املنا�سب.
درع  426التحليل التنظيمي
تهتم املادة بتحليل املنظمة ،ووظائفها ،وهيكلها التنظيمي؛ ملعرفة �سري العمل
وت�شخي�ص امل�شكالت ،واقرتاح احللول .ويحتوي املقرر على مو�ضوعات عديدة
من �أهمها طبيعة املنظمات ،و�أهمية درا�ستها ،ومواطن القوة فيها ،وحتليل هيكلها
التنظيمي ,و�أهم العنا�صر امل�ساعدة يف التحليل التنظيمي للمنظمة.
درع  427اال�ست�شارات الإدارية
هدف املادة تزويد الطالب باملفاهيم اال�ست�شارية يف القطاع العام ،وبناء مقومات
اخلدمة اال�ست�شارية .ومن مفردات املقرر العمل اال�ست�شاري يف القطاع احلكومي،
واملهارات الأ�سا�سية للعمل اال�ست�شاري ،و�أخالقيات تلك املهنة ،وواقع اال�ست�شارة
الإدارية يف العامل العربي.
درع  428االت�صال يف املنظمات العامة
تتناول املادة االت�صال كعملية �إدارية ،وتعنى ب�إعداد وجتميع البيانات واملعلومات،
وتناولها مبا يحقق ان�سياب املعلومات بني �أجزاء التنظيم ،وبني تلك الأجزاء والبيئة
اخلارجية .وتت�ضمن املادة ا�ستعرا�ض عملية االت�صال ،وطرق حت�سينه ومعوقاته،
و�أهم نظرياته ،و�أوجه ال�شبه واالختالف بينها ،وتقنياته ،و�أدواته ،مثل �إدارة
االجتماعات واللجان ،ومهارات القراءة والكتابة ،و�إعداد اخلطابات والتقارير،
والعر�ض ال�شفوي ،واملقابالت ال�شخ�صية.
درع � 429أجهزة التطوير الإداري
تتناول املادة درا�سة الأجهزة املركزية واملحلية التي تهدف �إىل رفع كفاءة �أداء
اجلهاز الإداري ،كما تت�ضمن درا�سة تطبيقية لأجهزة التطوير الإداري باململكة
العربية ال�سعودية .ومناق�شة ظاهرة التخلف الإداري وم�سبباتها ،وحاجة الدول
النامية �إىل برامج و�أجهزة التطوير الإداري ،ومعرفة الأ�ساليب واال�سرتاتيجيات
التي تنتهجها �أجهزة التطوير الإداري املركزية واملحلية.
درع � 431إدارة التنمية
تهدف املادة �إىل تعريف الطالب بخ�صائ�ص التنمية ،مع الرتكيز على الأ�س�س
الإدارية واالقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية التي �ستحدثها التنمية لبناء
الإن�سان ،وتطوير كفاءته .وحتديد مفهوم الإدارة الكونية ،وخ�صائ�صها،
وركائزها .ومفهوم التنمية وخ�صائ�صها ،و�إدارتها ،واملنظور الكال�سيكي واجلديد
لها .والإ�صالح الإداري ،والتطوير التنظيمي ،وم�شكالت الإدارة.
درع � 432إدارة امل�شروعات العامة
تهدف املادة �إىل التعريف بدور امل�شروعات العامة ،و�إبراز �أهميتها يف �إ�شباع
احلاجات العامة ،وا�ستعرا�ض مناذج لها ،وعر�ض خ�صائ�صها الرئي�سة ،وم�صادر
متويلها ،وحتليل معوقاتها ،واملحددات الأ�سا�سية للرقابة عليها.
درع  435التخطيط الإقليمي
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اإلدارة العامة
تتناول املادة �أهداف و�سيا�سات وبرامج التخطيط الإقليمي ،بهدف حتقيق النمو
املتوازن داخل الإقليم ،وبني �أقاليم الدولة .وتت�ضمن املادة ماهية التخطيط
الإقليمي واملحلي :مفهومه ،و�أهميته ،و�أنواعه ،و�أ�ساليبه ،و�أ�س�سه ،والعوامل التي
ت�ؤثر فيه ،وم�شكالته ،والعالقة بني التخطيط الإقليمي واملحلي والوطني ،واخلطة
الإقليمية واملحلية :مراحلهما ،و�أجهزتهما .وجتربة اململكة يف هذا املجال.
درع  436تقييم الربامج احلكومية
هدف املادة �إبراز �أهمية تقومي الربامج والأن�شطة يف القطاع العام .وعر�ض بع�ض
املعايري امل�ستخدمة لذلك .ودرا�سة وحتليل امل�شكالت التي حتول دون تطبيقها.
وعر�ض مناذج تطبيقية لهذا التقومي .ويحتوي املقرر على موا�ضوعات من �أهمها
مفهوم الكفاءة والفاعلية ،و�إ�شكالية حتليل الربحية القومية ،ومراحل اتخاذ القرار
كمدخل علمي لتوييم الربامج ،ومدخل لتحديد وحتليل �أهداف الربامج يف القطاع
العام ،ومناذج تطبيقية لتقومي الربامج يف قطاعات التعليم وال�صحة والتدريب.
درع � 442إدارة املوارد الطبيعية
تركز املادة على املوارد الطبيعية ودورها يف حتقيق �أهداف تنمية الدولة .وتطوير
�أ�ساليب �إدارتها .ويحتوي املقرر على مو�ضوعاات هديدة من �أهمها تطور العالقة
بني الإن�سان والبيئة ،و�أهداف املحافظة على البيئة ،و�صيانتها ،والتخطيط البيئي،
ونوعية البيئة ،ودور الإدارة يف حمايتها.
درع � 443إدارة املدن والقرى
هدف املادة درا�سة �أمناط التخطيط العمراين يف احلوا�ضر والقرى ،واملبادئ
العلمية لإن�شاء املدن واملجمعات ال�سكانية ،وطرق �إداراتها .وت�شمل مفردات املادة
على الرقابة على ا�ستخدام الأرا�ضي الف�ضاء ،وتنظيمها ،وو�سائل التنب�ؤ بالنمو
ال�سكاين واالقت�صادي ،وو�سائل التغلب على م�شكالت املدن ،واملرافق الالزمة
للتجمعات ال�سكانية ،وطرق �إدارتها .والتخطيط للخدمات البلدية واالجتماعية.
درع  444التمويل املحلي
تت�ضمن املادة تعريف بالتمويل املحلي ،و�أهميته ،وم�صادره ،وكيفية توييم كفاءة
م�صادره ،ودرا�سة للموازنة املحلية ،ورقابة احلكومة املركزية عليها .وتركز املادة
على ما يحققه التمويل املحلي من تطوير للقدرات الذاتية للإدارة املحلية؛ للوفاء
بالتزاماتها املالية نحو امل�شاريع واخلدمات التي تقدمها.

درع � 461إدارة العالقات العامة
تت�ضمن املادة تعريف العالقات العامة ،و�أهدافها ،ووظائفها وو�سائل تنميتها،
وو�ضعها التنظيمي ،وحاالت تطبيقية لها يف اململكة .ويحتوي املقرر على مو�ضوعات
منها مفهوم العالقات العامة يف الفكر الإداري احلديث وكيفية �إعداد خطة
العالقات العامة ،واالت�صال يف العالقات العامة ،والتخطيط الإعالمي ،وعملية
تقومي ن�شاط العالقات العامة ،وامل�صطلحات ال�شائعة بني من�سوبيها.
درع  462القيادة الفعالة
مفاهيم القيادة ،والفرق بينها وبني الرئا�سة ،ودرا�سة نظرياتها و�أمناطها ،وطرق
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درع � 475سيا�سات الرعاية ال�صحية
�سيا�سات وخ�صائ�ص برامج الرعاية ال�صحية ونظمها يف اململكة  ،وبع�ض الدول
املتقدمة .الإملام ب�سيا�سات الرعاية ال�صحية املتعلقة بحقوق وواجبات مقدمي
خدمات الرعاية ال�صحية واملر�ضى .كيفية حتليل وتطوير ال�سيا�سات ال�صحية
جزئي ًا وكلي ًا .مو�ضوعات عديدة منها الفعالية والكفاءة والإن�صاف كمقومات
لنظام الرعاية الطبية .وحقوق وم�سئولية املر�ضى ومقدمي خدمات الرعاية
ال�صحية ،والأخطاء الطبية.
درع  492بحث وتدريب يف �إدارة التنظيم والتطوير الإداري
تهدف هذه املادة �إىل تدريب الطالب على كتابة البحث وفق قواعد علمية يف
جماالت �إدارة التنظيم والتطوير الإداري .يقوم الأ�ستاذ بتو�ضيح القواعد ،يرتك
للطالب اختيار امل�شكلة ، ،وو�ضع خطة البحث ،وا�ستعرا�ضها مع �أ�ستاذ املادة ،ثم
يبد�أ الطالب يف جمع املعلومات .ويف�ضل �أن تكون الدرا�سة ميدانية؛ ليتعود الطالب
على ت�صميم ا�ستمارة ا�ستبيان وحتليلها وا�ستخال�ص نتائجها ،ثم و�ضع التو�صيات.
ويحتوي املقرر على مو�ضوعات منها طرق البحث العلمي ،وطرق جمع املعلومات،
وحتليلها ،وكيفية اال�ستعانة باملراجع.
درع  494بحث وتدريب يف �إدارة اخلدمات ال�صحية وامل�ست�شفيات
تهدف هذه املادة �إىل تدريب الطالب على كتابة البحث وفق قواعد علمية يف
جماالت �إدارة اخلدمات ال�صحية وامل�ست�شفيات .يقوم الأ�ستاذ بتو�ضيح القواعد،
يرتك للطالب اختيار امل�شكلة ،ثم تعريفها ،وو�ضع خطة البحث ،وا�ستعرا�ضها
مع �أ�ستاذ املادة ،ثم يبد�أ الطالب يف جمع املعلومات .ويف�ضل �أن تكون الدرا�سة
ميدانية؛ ليتعود الطالب على ت�صميم ا�ستمارة ا�ستبيان وحتليلها وا�ستخال�ص
نتائجها ،ثم و�ضع التو�صيات .ويحتوي املقرر على مو�ضوعات منها طرق البحث
العلمي ،وطرق جمع املعلومات ،وحتليلها ،وكيفية اال�ستعانة باملراجع.
درع  495بحث وتدريب يف الإدارة املحلية
تهدف هذه املادة �إىل تدريب الطالب على كتابة البحث وفق قواعد علمية يف
جماالت الإدارة املحلية .يقوم الأ�ستاذ بتو�ضيح القواعد ،يرتك للطالب اختيار
امل�شكلة ،ثم تعريفها ،وو�ضع خطة البحث ،وا�ستعرا�ضها مع �أ�ستاذ املادة ،ثم يبد�أ
الطالب يف جمع املعلومات .ويف�ضل �أن تكون الدرا�سة ميدانية؛ ليتعود الطالب على
ت�صميم ا�ستمارة ا�ستبيان وحتليلها وا�ستخال�ص نتائجها ،ثم و�ضع التو�صيات.
ويحتوي املقرر على مو�ضوعات منها طرق البحث العلمي ،وطرق جمع املعلومات،
وحتليلها ،وكيفية اال�ستعانة باملراجع.
درع  496بحث وتدريب يف الإدارة العامة عامة
تهدف هذه املادة �إىل تدريب الطالب على كتابة البحث وفق قواعد علمية وذلك
يف جماالت الإدارة العامة .يقوم الأ�ستاذ بتو�ضيح القواعد ،يرتك للطالب اختيار
امل�شكلة ،ثم تعريفها ،وو�ضع خطة البحث ،وا�ستعرا�ضها مع �أ�ستاذ املادة ،ثم يبد�أ
الطالب يف جمع املعلومات .ويف�ضل �أن تكون الدرا�سة ميدانية؛ ليتعود الطالب على
ت�صميم ا�ستمارة ا�ستبيان وحتليلها وا�ستخال�ص نتائجها ،ثم و�ضع التو�صيات.
ويحتوي املقرر على مو�ضوعات منها طرق البحث العلمي ،وطرق جمع املعلومات،
وحتليلها ،وكيفية اال�ستعانة باملراجع.

كلية االقتصاد واإلدارة

درع � 445إدارة املرافق املحلية
تهدف املادة �إىل تو�ضيح مفهوم املرفق املحلي ،وعالقته بحكومة الإقليم ،ودار�سة
اجلهاز الإداري امل�سئول عن �إدارته .وتت�ضمن املادة ملكية هذا املرفق ،والعالقة
التنظيمية بينه وبني جمال�س احلكم املحلي ،وتنظيمه الإداري ،و�إدارة �أفراده،
واجلوانب االقت�صادية لإدارته .و�أنواع املرافق املحلية ،وطرق انت�شارها ،و�سلطاتها،
والتن�سيق بينها ،والرقابة عليها ،وعالقة املرفق املحلي بالرئي�س التنفيذي يف
ال�سلطة املحلية وباملواطنني.

اختيار القائد ،وال�صفات التي يجب �أن تتوافر فيه .وحمددات ال�سلوك القيادي
والقائد الفعال؛ ملعرفة كيفية تقومي فعاليته ،وكيفية ت�شخي�ص الأمرا�ض القيادية،
و�أ�سبابها ،ودرا�سة حاالت يف القيادة.
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قسم

اإلدارة العامة
علي مشهور السفالن

أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالقسم خدمة مدنية
 1980كلريمونت امريكا
ealsaflaan@kau.edu.sa
الأ�ساتذة
أحمد داود المزجاجي

www.kau.edu.sa/ealsaflaan

تنظيم �إداري
 1982والية فلوريدا �أمريكا

فيصل أحمد شعيبي

aalmizjaji@kau.edu.sa

تطوير تنظيمي
 1995فلوريدا امريكا

www.kau.edu.sa/aalmizjaji

fshuaibi@kau.edu.sa

الأ�ساتذة امل�شاركون

هشام محمد ملياني

سمير أسعد مرشد

تنظيم �إداري
 1980كلريمونت �أمريكا

smurshid@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/smurshid
ضيف اهلل عبد اهلل النفيعي

تطوير �إداري
 1990بت�سربج �أمريكا

dnofaie@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/dnofaie
طالل مسلط الشريف

تنمية القوى العاملة
 1989ويلز بريطانيا

tshareef@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/tshareef

www.kau.edu.sa/fshuaibi

موازنة عامة وخدمات �صحية
 1993فلوريدا امريكا

hmilyani@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/hmilyani

الأ�ساتذة امل�ساعدون

www.kau.edu.sa/awazna
عبداهلل معتاد الخالدي

�سلوك تنظيمي
 1983فلوريدا �أمريكا

aalahamade@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/llaalahamade

احلكومات
 1982كلريمونت �أمريكا

www.kau.edu.sa/talsawat

www.kau.edu.sa/abalkhoyor

عبد العزيز صديق جستنية

أحمد عباس الجيالني

كلية االقتصاد واإلدارة

�إدارة حماية البيئة
 1985فلوريدا �أمريكا

aalgilani@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/ajastanea

www.kau.edu.sa/aalgilani

عبداهلل عبدالكريم السالم

عيدروس عبد اهلل الصبان

aasalem@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/aasalem

حامد محمد الدوعان

�صناعة القرار
� 1990سوانزي بريطانيا

haldoaan@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/haldoaan
حسين محمد برعي

�إدارة م�ست�شفيات
 1988ميني�سوتا �أمريكا

hborie@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/hborie
رجاء يحيى الشريف

awazna@kau.edu.sa

talsawat@kau.edu.sa

تطوير تنظيمي
 1996متبل فالدلفيا �أمريكا

www.kau.edu.sa/ealsaleh

www.kau.edu.sa/ralsharief

�إدارة م�ؤ�س�سات عامة
 1997اك�سرت بريطانيا

abalkheyour@kau.edu.sa

ajastaniah@kau.edu.sa

ealsaleh@kau.edu.sa

عبدالحكيم حامد وزنه

طلق عوض اهلل السواط

حكومات
 1982كلريمونت �أمريكا

نظم معلومات �إدارية
 2005بورت�سماوث بريطانيا

�إدارة اجلودة
 2006برادفورد بريطانيا

عدنان أحمد بالخيور

تطوير و�سلوك تنظيمي
 1989فلوريدا �أمريكا

إقبال سعد الصالح

حكومات
 1982كلريمونت �أمريكا

aalsabban@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/aalsabban

ralsharief@kau.edu.sa
زينب عبدالرحمن السحيمي

تطوير تنظيمي
� 1999سرتاثكاليد بريطانيا

zalsehaimi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/zalsehaimi
كمال نواوي فلمبان

تنظيم �إداري وتنمية قوى ب�شرية
 1986فلوريدا �أمريكا

drkamalfelemban@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/kfelemban
محمد أحمد الغامدي

تخطيط وميزانية
 1995متبل �أمريكا

maalghamdi1@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/maalghamdi1
محمد توفيق اإلدريسي

نظم معلومات �إدارية
 1999امل�سي�سبي �أمريكا

malidreisi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/malidreisi
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اإلدارة العامة
محمد أحمد أسعد

حكومات
 1981كلريمونت �أمريكا

masad@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/masad
نرفان عبدالرحمن غيث

�إدارة م�ست�شفيات
 2005الزقازيق م�صر
عمر زيان الشرقي

�إدارة خدمات �صحية
 2007مونا�ش ا�سرتاليا

oalsharqi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/oalsharqi
سلوى حسن أعظم

�إدارة حملية
 2005هريتفورد�شاير بريطانيا

satham@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/satham
طلعت عبد الوهاب سندي

�إدارة موارد ب�شرية
 1988بت�سربج �أمريكا

tasindi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/tasindi
وفاء عبدالبديع اليافي

�إدارة م�ست�شفيات
 2001مان�ش�سرت بريطانيا

walyafi@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/walyafi
وهيب عبد الفتاح صوفي

املحا�ضرون
بدرية سالم الجهني

ال�سلوك التنظيمي
 1996امللك عبدالعزيز ال�سعودية

bsaljehani@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/bsaljehani
حياة عمر راجخان

�إدارة اخلدمة املدنية
� 1982سان ديجو �أمريكا

hrajkhan@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/hrajkhan
خديجة أحمد الحربي

تطوير تنظيمي
 1996امللك عبدالعزيز ال�سعودية

www.kau.edu.sa/kalharby
خديجة محمود زكي

�إدارة تربوية
� 1987أم القرى ال�سعودية

www.kzaki.kau.edu.sa

nmkadi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/nmkadi
نسرين جميل خياط

تطوير تنظيمي
 1997امللك عبدالعزيز ال�سعودية

njkhayat@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/njkhayat
هيفاء محمد عبدالفتاح

�إدارة تربوية
� 1998أم القرى ال�سعودية

habdulftah@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/habdulftah

الإدارة العامة
 1996امللك �سعود ال�سعودية
عبد العظيم محمد شمسان

�إدارة عامة
 1991الأمريكية �أمريكا

ashamsan@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ashamsan

www.kau.edu.sa/aaalsaleh
عنود عبدالرحمن السبعان

�سلوك تنظيمي
 2001امللك عبدالعزيز ال�سعودية

aalsabaan@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/aalsabaan

كلية االقتصاد واإلدارة

www.kau.edu.sa/yshaaban

�إدارة م�ست�شفيات
� 2002سيوفولك �أمريكا

سوزان محمد القرشي

www.kau.edu.sa/wasoufi

yshaaban@kau.edu.sa

نجالء محمد قاضي

sbanaja@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/sbanaja

�إدارة عامة
 2007امللك عبدالعزيز ال�سعودية

�إدارة موارد بيئية
� 1994أيداهو �أمريكا

falharkan@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/falharkaan

�إدارة عامة
 1984جنوب كاليفورنيا �أمريكا

عادل عبدالعزيز الصالح

ياسين عمر شعبان

�سيا�سات عامة
 1986والية نيويورك �أمريكا

سناء سعد باناجه

�سلوك تنظيمي
 1987جورج وا�شنطن �أمريكا
wasoufi@kau.edu.sa

فهد محمد الحركان
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قسم

األنظمة
اتصاالت القسم:

جهة االت�صال :رئي�س الق�سم
من�صبه :رئي�س الق�سم
رقم الهاتف ( )6952134رقم الفاك�س ()6952167
law-fea@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ economics

النشأة:

مت �إن�شاء ق�سم الأنظمة يف عام (1407هـ) املوافق (1986م).
متطلبات التخرج في القسم:

�إ�ضافة �إىل متطلبات اجلامعة ،ومتطلبات الكلية  ،يتعني على الطالب اجتياز ()79
وحدة درا�سية متطلبات الق�سم ،علم ًا ب�أنه ال يوجد بالق�سم م�سارات تخ�ص�صية.

أو ً
ال :مقررات القسم األساسية

ال�ساعات املعتمدة79 :
وهي مواد يدر�سها طالب الق�سم للح�صول على البكالوريو�س
م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

نظم 101
نظم 211
نظم 220
نظم 230
نظم 233
نظم 260
نظم 314
نظم 321
نظم 322
نظم 323
نظم 331
�سلم 333
نظم 340
�سلم 341
�سلم 343
نظم 350
نظم 361
نظم 412
نظم 415
نظم 424
نظم 432
�سلم 437
نظم 451
نظم 463
نظم 470
نظم 471
نظم 472
نظم 491

مبادئ القانون
القانون التجاري
م�صادر االلتزام
القانون الإداري
القانون الد�ستوري
القانون اجلنائي العام
الأوراق التجارية والإفال�س
�أحكام االلتزام
الإثبات
العقود املدنية
العقود الإدارية
�أحوال �شخ�صيه I

قانون العمل والت�أمينات االجتماعية
I

�أ�صول فقه
القواعد والنظريات الفقهية

القانون الدويل العام واملنظمات الدولية

قانون جنائي خا�ص
العقود التجارية وعمليات البنوك
امللكية ال�صناعية والتجارية
احلقوق العينية
الق�ضاء الإداري
املواريث والو�صايا
قانون املوارد الطبيعية
الإجراءات اجلنائية
قانون املرافعات
�إجراءات التنفيذ الق�ضائي
القانون الدويل اخلا�ص
بحث و تدريب
املجموع

عدد الوحدات
عدد ال�ساعات
املعتمدة
نظري عملي تدريب

3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
79

3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

املتطلبات ال�سابقة

نظم 101
نظم 101
نظم 101
نظم 220 ،211
نظم 220
نظم 321
نظم 321
نظم 230
نظم 220
نظم 231
نظم 101
نظم 260
نظم 322 ،211
نظم 322 ،314
نظم 322
نظم 331 ،322
نظم 350
نظم 361 ،322
نظم 322
نظم 470
نظم 322
نظم 323 ،314
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األنظمة
توصيف المقررات

نظم  101مبادئ القانون
هذه املادة هي �أ�سا�س درا�سة الأنظمة ،وتهدف �إىل �إعطاء الطالب فكرة عامة
عن القانون .وهي ق�سمان :الأول :نظرية القانون ،وي�شمل على مو�ضوعات منها:
تعريف القانون ،وبيان �أهدافه ،وقواعده ،والتمييز بينها والقواعد االجتماعية
الأخرى ،وامل�صادر الأ�صولية للقانون يف اململكة� .أما الق�سم الثاين في�شمل على
موا�ضيع منها تعريف احلق ،و�أركانه ،وحمله ،وحمايته ،وم�صادره.
نظم  211القانون التجاري
هدف املادة درا�سة �أ�سا�سيات القانون التجاري؛ لذا يحتوى املقرر على مو�ضوعات
منها نظرية الأعمال التجارية الأ�صلية ،ونظرية الأعمال التجارية بالتبعية،
ونظرية العمل املختلط ،ونظرية التاجر ،والنظرية العامة لل�شركات .تتناول املادة
مو�ضوعات الأعمال والأوراق التجارية والبنكية من الناحية القانونية.
نظم  220م�صادر االلتزام
تهدف هذه املادة �إىل درا�سة م�صادر االلتزام الإرادية وغري الإرادية .ولتحقيق
ذلك تتناول املادة موا�ضيع منها :ماهية العقد ،و�أق�سامه ،ونطاقه ،و�أركانه ،وحمله،
ومبطالته .والتعريف بالإرادة املنفردة ،والفعل ال�ضار ،وامل�س�ؤولية التق�صرييه،
والتمييز بني �أنواع امل�س�ؤولية ،وتطورها ،وامل�س�ؤولية عن الأعمال ال�شخ�صية ،و�آثار
امل�س�ؤولية ،وامل�س�ؤولية النا�شئة عن الأ�شياء.
نظم  230القانون الإداري
هدف املادة درا�سة تنظيم ون�شاط وو�سائل �سلطة الدولة الإدارية لتحقيق النفع
العام ،وذلك من خالل عر�ض للنظريات الإدارية وتطبيقاتها يف اململكة .ويحتوى
املقرر على موا�ضيع �أهمها تعريف القانون الإداري ،وخ�صائ�صه ،ومواقف الدول
منه ،وم�صادره .وال�سلطة الإدارية :تنظيمها ،وتكوينها ,و�أجهزتها يف اململكة.
نظم  233القانون الد�ستوري
تت�ضمن هذه املادة درا�سة املبادئ الأ�سا�سية للد�ستور ،وم�صادره ال�شرعية
والنظامية ،والأحكام العامة للد�ساتري ،و�أنظمة احلكم الأ�سا�سية من حيث ن�ش�أتها،
ونفاذها ،وتعديلها ،و�إنها�ؤها .كما تتناول القواعد الد�ستورية يف الدولة ال�سعودية،
من حيث ن�ش�أتها ،و�أنواعها ،و�سيادتها ،والأ�س�س التي تقوم عليها .و�أخري ًا حتتوي
املادة على درا�سة تلك القواعد املتعلقة بنظم احلكم املقارنة ،ونظام احلكم
ال�سعودي من حيث طبيعته ،واختيار احلاكم ،و�صالحياته ،وم�س�ؤولياته ،وال�سلطات
الثالث يف الدولة.
نظم  235القانون ال�صحي
هدف املادة الإملام بال�سيا�سات ال�صحية يف اململكة العربية ال�سعودية ،ومعرفة
نظام الطبيب :واجباته العامة ،واملحظورات الواجب االمتناع عنها ،وامل�س�ؤولية
املهنية واجلزائية والت�أديبية للأطباء ،واللجنة الطبية ال�شرعية :ت�شكيلها،
واخت�صا�صها .كما تتناول املادة نظام عمل امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة� :شروطها
الفنية ،واملرافق الالزمة لها ،و�أنواعها ،وت�صنيف عامليها.
نظم  252القانون الدويل للبحار
تتناول هذه املادة القوانني الدولية للبحار .ومو�ضوعات هذه املادة هي التعريف
بالأداة الرئي�سة للمالحة البحرية ،ومفهوم املياه الداخلية ،والبحر الإقليمي،
واجلرف القاري ،و�أعايل البحار .كما تتناول املادة احلريات البحرية كحرية

املالحة ،وال�صيد ،ومد الكابالت ،و�إقامة اجلزر واملن�ش�آت .كما تت�ضمن املادة
اجلرائم البحرية ،والنظام الق�ضائي الدويل للبحار.
نظم  260قانون جنائي عام
تهدف هذه املادة �إىل درا�سة �أ�سا�سيات القانون اجلنائي ،من حيث حتديد مفهوم
اجلرمية ،و�أركانها ،واملجرم وعقابه .ويحتوي املقرر على مو�ضوعات عديدة
�أهمها  :الركن ال�شرعي للجرمية يف القوانني الو�ضعية والإ�سالم ،وركناها املادي
واملعنوي.
نظم  313القانون البحري واجلوي
هدف املادة �شرح القانون البحري واجلوي ،ويحتوى املقرر على موا�ضيع منها:
القانون البحري ،وم�صادره ،واملالحة البحرية ،وال�سفينة وطبيعتها القانونية،
والت�صرفات التي ترد عليها ،وعقد النقل البحري وفق ًا للنظام ال�سعودي واتفاقيتي
بروك�سل وهامبورج ،واحلوادث البحرية .والقانون اجلوي ،و�أهم خ�صائ�صه،
وم�صادره ،والت�صرفات التي ترد على الطائرة ،والنقل اجلوي وفق ًا التفاقية وار�سو
وتعديالتها.
نظم  314الأوراق التجارية والإفال�س
تهدف هذه املادة �إىل تعريف الطالب بالأوراق التجارية ،وخ�صائ�صها ،و�أنواعها،
وم�شكالتها النظرية والعملية .كما تهدف �إىل تعريف الطالب بنظام �شهر
الإفال�س .و�سوف تتناول املادة بالتف�صيل املووعات املتعلقة بال�شيك ,والكمبيالة,
وال�سند لأمر.
نظم � 321أحكام االلتزام
تهدف هذه املادة �إىل تعريف الطالب بالقواعد التي حتكم االلتزام منذ
ن�ش�أته .ويحتوى املقرر على موا�ضيع منها االلتزام الطبيعي واملدين :تعريفهما،
وخ�صائ�صهما ،و�آثارهما .والتنفيذ العيني :تعريفه ،و�شروطه ،وكيف يتم.
والتعوي�ض :تعريفه ،و�شروطه .وو�سائل املحافظة على ال�ضمان العام .و�أو�صاف
االلتزام .وتعدد طرف االلتزام ،وانتقاله ،وانق�ضائه.
نظم  322الإثبات
تهدف هذه املادة �إىل درا�سة قواعد الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية.
ومفردات املادة عديدة منها :ماهية الإثبات و�أهميته ،وعبئه .ومن يقع عليه عبء
الإثبات .وم�ضمون حق الإثبات ،ونطاقه ،والوقائع التي يجوز �إثباتها والتي ال يجوز,
و�سلطة القا�ضي يف الإثبات ,و�أدلة الإثبات.
نظم  323العقود املدنية
تهدف هذه املادة �إىل تعريف الطالب ب�أهم العقود كعقد البيع والإيجار والتامني.
يتم �شرح هذه العقود بالتف�صيل من حيث تعريفها ,وبيان �أهميتها و�أركانها
و�شروطها وبع�ض �أحكامها.
نظم  331العقود الإدارية
تنق�سم هذه املادة �إىل ق�سمني :الأول :العقد الإداري ،وي�شمل مو�ضوعات منها:
�أركانه وفق ًا الجتاه الفقه ،و�إحكام الق�ضاء املقارن ،و�أحكام ديوان املظامل .وطرق
�إبرام عقده ،ودرا�سة مناذج منه .والق�سم الثاين� :آثار تنفيذ العقود الإدارية،
وي�شمل مو�ضوعات منها :حقوق والتزامات طريف العقد ،ومنازعاتها ،وحتديد
اجلهة املخت�صة بالف�صل فيها ،و�أ�سباب نهايتها.
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األنظمة
نظم  340قانون العمل و الت�أمينات االجتماعية
تهدف هذه املادة �إىل �شرح القواعد القانونية لعقد العمل ،والت�أمينات االجتماعية.
ويحتوى املقرر على مو�ضوعات منها :اخل�صائ�ص العامة لقانون العمل ،وتطوره
التاريخي ,وم�صادره يف اململكة العربية ال�سعودية ،ومظاهر ا�ستقالله ،وعقد
العمل ,وبع�ض املداخل التمهيدية التي ت�سبقه ،و�آثاره ،وبع�ض �أحكامه .وقانون
الت�أمينات االجتماعية.
نظم  350القانون الدويل العام و املنظمات الدولية
هدف املادة درا�سة القواعد الدولية املنظمة للعالقات الدولية ،بني الدول
واملنظمات الدولية .ويحتوى املقرر على موا�ضيع منها :تعريف القانون الدويل،
وغايته ،وخ�صائ�ص قواعده ،وم�صادره ،والتمييز بني قواعده وقواعد ال�سلوك
الدويل الأخرى ،والعالقة بني النظام الدويل والداخلي .وعنا�صر الدولة،
و�سيادتها ,وحتديد احلدود الدولية ،والعوامل التي ت�ؤثر فيها .والقوانني التي
تطبق على الطائرة �إثناء طريانها ،والتدابري الوقائية ملنع خطفها .وحياة الدولة،
وحقوقها ،وواجباتها ،وقانون املعاهدات الدولية ،واملنازعات الدولية وحلها.
نظم  361قانون جنائي خا�ص
تهدف هذه املادة �إىل درا�سة جرميتي الر�شوة والتزوير .ويحتوى املقرر على موا�ضيع
منها :التزوير� :أركانه ،وطرقه املادية واملعنوية ،و�أنواعه .والر�شوة :تعريفها،
و�أركانها .كما يتناول املقرر الأحكام العامة لعقوبتهما ،واجلرائم امللحقة بهما.
نظم  362علم الإجرام والعقاب
تهدف املادة �إيل درا�سة مفهوم الإجرام ،واالجتاهات يف تف�سريه ،وعوامله .وعلم
العقاب :مفهومه ،وامل�ؤ�س�سات العقابية ،والت�أهيل خارج امل�ؤ�س�سات العقابية،
و�سيا�سة وقاية املجتمع من الإجرام.
نظم  380حقوق الإن�سان
هدف هذه املادة ب�شكل �أ�سا�س هو تعريف حقوق الإن�سان ،وبيان مبادئه ،وم�صادره،
وتق�سيماته ،و�ضماناته ،و�آليات حماية تلك احلقوق ،وبيان االهتمام الدويل بها.
نظم  412العقود التجارية وعمليات البنوك
هدف املادة درا�سة الهيكل التنظيمي للنظام امل�صريف يف اململكة ,و�شرح العمليات
امل�صرفية ,ودرا�سة بع�ض العقود التجارية ,مثل عقد الوكالة بالعمولة ,وال�سم�سرة,
والنقل الربي ,والوكاالت التجارية .ومن مفردات املادة :الأنظمة التي حتكم
البنوك ،ورقابة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي عليها.
نظم  415امللكية ال�صناعية والتجارية
تهدف هذه املادة �إىل تعريف الطالب ب�أحكام العالمات التجارية ،وبراءات
االخرتاع ،واال�سم التجاري يف النظام ال�سعودي ،واالتفاقيات الدولية ،و�أحكام
اتفاقية دول جمل�س التعاون اخلليجي بخ�صو�ص براءات االخرتاع.
نظم  424احلقوق العينية
هدف هذه املادة �إحاطة الطالب بنظريتا الأموال وامللكية ،مع مقارنة �أحكامها ب�أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية ،وعلى درا�سة بع�ض تطبيقاتها .قواعد تنظيم و�سائل �ضمان الدين
من ت�أمينات �شخ�صية وعينيه .ومفردات املقرر عديدة منها :حق امللكية :خ�صائ�صه،
وم�ضمونه ،ونطاقه ،وحمله ،وبع�ض �أنواعه ،و�أ�سباب ك�سب امللكية.
نظم  432الق�ضاء الإداري
هدف هذه املادة تعريف نظام الق�ضاء الإداري يف اململكة العربية ال�سعودية واخت�صا�صاته،
وبيان ا�ستقالله عن الق�ضاء ال�شرعي .ومن مو�ضوعات املقرر :كيفية تنظيم جهة
الق�ضاء الإداري يف الأنظمة املقارنة والنظام ال�سعودي ،ومبد�أ امل�شروعية الإدارية يف
النظام املقارن ال�سعودي ،وحتديد والية واخت�صا�صات ديوان املظامل ال�سعودي ،و�أهم
الدعاوي التي ترفع له ،و�إجراءات التقا�ضي ،واملرافعات املطبقة �أمامه.
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نظم  451قانون املوارد الطبيعية
تهدف املادة �إىل درا�سة القواعد القانونية املنظمة ال�ستغالل البرتول ،واملوارد
الطبيعية .ومفردات املقرر عديدة منها النظام القانوين لعقود االمتياز يف البرتول
واملوارد الطبيعية ،ونظام التحكيم يف املنازعات البرتولية ،والنظام القانوين
خلطوط �أنابيب البرتول ،ودور منظمة الأوبك يف حماية م�صالح الدول الأع�ضاء.
نظم  463الإجراءات اجلنائية
تهدف هذه املادة �إىل درا�سة �أ�سا�سيات نظرية الدعوى اجلزائية ،والتحقيق
اجلنائي .ومفردات املقرر عديدة منها التعريف بقانون الإجراءات اجلنائية،
ومو�ضوعه ،وغاياته ،وعالقته بالعلوم اجلنائية الأخرى .وعالقة الإجراءات
اجلنائية بالإجراءات املدنية ،والنظم الت�شريعية للإجراءات اجلنائية ,وتطبيق
قواعد تلك الإجراءات من حيث الزمان ,واجلزاءات الإجرائية ,ودرا�سة بع�ض
الأمور املتعلقة مبرحلتي اال�ستدالل والتحقيق.
نظم  470قانون املرافعات
تهدف هذه املادة �إىل تعريف الطالب بالقواعد القانونية التي تنظم ال�سلطة
الق�ضائية يف اململكة العربية ال�سعودية ,وكيفية رفع الدعاوي ،وت�سيري اخل�صومة
�أمام الق�ضاء .ويحتوى املقرر على مفردات منها :املبادئ احلاكمة للنظام الق�ضائي
يف اململكة ,وجهات ف�ض املنازعات فيها ,ونظرية االخت�صا�ص الق�ضائي ملحاكمها،
ونظرية الدعوى الق�ضائية ،ونظرية الطلبات الق�ضائية ،ونظرية الدفوع ،ونظرية
اخل�صومة الق�ضائية.
نظم � 471إجراءات التنفيذ الق�ضائي
تهدف هذه املادة �إىل تعريف القواعد القانونية املنظمة لعملية التنفيذ الق�ضائي
لل�سندات التنفيذية .ويحتوى املقرر على مفردات منها :مفهوم التنفيذ الق�ضائي،
وو�سائله ،و�أنواع ال�سندات التنفيذي ًة ،ودور ال�سلطات املخت�صة يف التنفيذ الق�ضائي،
وطرق التنفيذ ،و�إ�شكاالته.
نظم  472القانون الدويل اخلا�ص
هدف هذه املادة تعريف الطالب بالقواعد القانونية التي تنظم العالقات الدولية
اخلا�صة .ويحتوى املقرر على موا�ضيع منها :النظرية العامة للجن�سية ,ونظام
اجلن�سية العربية ال�سعودية ,ومركز الأجانب .واملوطن :ماهيته ،وم�شكالته
القانونية .واالخت�صا�ص الق�ضائي الدويل ،وتنازع القوانني.
نظم  491بحث وتدريب
تهدف املادة �إىل تدريب الطالب لالن�ضمام �إىل �سوق العمل .ويكون ذلك يف مكتب
حماماة معتمد ،وبالتن�سيق مع �أ�ستاذ املادة� .إذ يقدم له الطالب تقارير عن �سري
تدريبه ،واملهارات التي اكت�سبها ،و بحثا نهائيا يحلل فيه الق�ضايا التي �شارك فيها.
ويتم تقومي الطالب عن طريق �أ�ستاذ املادة ا�ستنادًا �إىل تقرير الأداء الذي �أعده
املكتب ،وجودة البحث ،وانتظام التقارير الدورية.
أعضاء هيئة التدريس بقسم األنظمة

الأ�ساتذة

عبد الرحمن السيد قرمان

قانون جتاري
 1994القاهرة م�صر

akaraman@kau.edu.sa
www.akaraman.kau.edu.sa/
ماجده فؤاد مصطفى

قانون جنائي
 1973عني �شم�س م�صر

www.kau.edu.sa/abc
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الأ�ساتذة امل�شاركون
زكي محمد شناق

قانون جنائي
 1997بواتيه فرن�سا

zmchannak@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/zmchannak
فيصل سطوف العساف

قانون مدين
 1997بوتيه فرن�سا

مصطفى محمد بيطار

قانون جنائي
 1999بوتيه فرن�سا

الأ�ساتذة امل�ساعدون
إكرام عبد الحكيم حسن

قانون د�ستوري و�إداري
 1986الإ�سكندرية م�صر
أمل محمد خضرجي

قانون جتاري
 2005الإ�سكندرية م�صر

سليمان حمدان البلوي

منير فريد الدكمي

shalbalawi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/shalbalawi
سوزان علي محمود

meldakamy@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/meldakamy
نايف سلطان الشريف

samahmod@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/samahmod
صباح مصطفى المصري

nalshareef@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/nalshareef
نجاة مصطفى قنديل

قانون جتاري
� 2006ستانفورد �أمريكا

قانون جتاري
 1998روبري �شومان فرن�سا
قانون عام
 1985الإ�سكندرية م�صر

smelmasry@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/smelmasry
عبداهلل محمد العطاس

قانون مرافعات
 2003وا�شنطن �أمريكا

amalattas@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/amalattas
عبد المحسن سيد عمار

قانون �إداري
� 1992أ�سيوط م�صر

www.kau.edu.sa/akadragey
بسام محمد أبو أرميله

arayan@kau. edu.sa
www.kau.edu.sa/aamar
عبدالهادي محمد الغامدي

babuirmilah@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ babuirmilah
بندر بن سلمان آل سعود

amalghamdi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/amalghamdi
عمر فتحي الخولي

قانون �إداري
 2006كان فرن�سا

قانون دويل
 1997جال�سجو بريطانيا

balsaoud@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/balsaoud
حسين عبداهلل قايد

قانون �إداري
 1993القاهرة م�صر

hakayed @kau edu.sa
www.kau.edu.sa/hakayed
حسين ناصر الشريف

قانون �إداري
 2000نيو كا�سل بريطانيا

halsharif@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/halsharif
زياد أحمد القرشي

قانون جتاري
 2004دندي بريطانيا

zalqurashi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/zalqurashi

1/11/11 9:43:39 AM

قانون جتاري
� 2003أبردين بريطانيا

قانون �إداري
 1986تولني �أمريكا

oalkhouli@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/oalkhouli
ليندا محمد نيص

قانون جنائي
 2007عمان العربية للدرا�سات العليا الأردن

محمد إبراهيم العثمان

قانون مدين
� 2005أبردين بريطانيا

miothman@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/miothman
محمد حسن القحطاني

قانون �إداري
 2008نيوكا�سل بريطانيا

malkahtan@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/malkahtan
محمد علي كومان

قانون العمل والت�أمينات االجتماعية
 1996القاهرة م�صر
قانون جتاري
 2000دندي بريطانيا
قانون جنائي
 1992القاهرة م�صر

هشام عبدالملك بن دهيش

قانون دويل
 2007دندي �أمريكا

hdeheam@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/hdeheam
هشام موفق عوض

قانون مرافعات
 1992بوردو فرن�سا

hawad@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/hawad
وردة بلقاسم العياشي

قانون دويل
 2005القاهرة م�صر

يوسف بكر العمري

قانون دويل
 2003كيل بريطانيا

yalamri@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/yalamri

املحا�ضرون
حسن حسين القرشي

قانون دويل جتاري
� 1990أمريكا

halqurahi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/halqurashi
خالد رشاد خياط

قانون العمل
 2009التروب �أ�سرتاليا

kkhayyat@kau.edu.sa
محمد حميد المزمومي

قانون جنائي
 2008امللك عبدالعزيز ال�سعودية

malmazmomy@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/malmazmomy

قانون جنائي
 1993بوتيه فرن�سا
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قسم

االقتصــاد
اتصاالت القسم:

م�سئول االت�صال :رئي�س الق�سم
من�صبه :رئي�س الق�سم
رقم الهاتف ( )6952123رقم الفاك�س ( 6952000حتويلة )66930

econ-fea@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/economics

يوجد بق�سم االقت�صاد �سبعة م�سارات تخ�ص�صية ،وهي :م�سار اقت�صاد النقود
وامل�ؤ�س�سات املالية ،وم�سار الت�أمني ،م�سار االقت�صاد الدويل ،وم�سار اقت�صاد
الأعمال ،وم�سار التمويل الإ�سالمي ،وم�سار اقت�صاد النقل وال�سياحة ،وم�سار
اقت�صاديات درا�سة اجلدوى ،علم ًا ب�أن امل�سارات املفعلة هي  (:م�سار اقت�صاد
النقود وامل�ؤ�س�سات املالية  ،وم�سار الت�أمني ) .
متطلبات التخرج في القسم:

النشأة:

مت �إن�شاء ق�سم االقت�صاد يف عام (1389هـ) املوافق (1970م).
التخصصات الدقيقة:

�إ�ضافة �إىل متطلبات اجلامعة ،ومتطلبات الكلية  ،يتعني على الطالب اجتياز
( )79وحدة درا�سية موزعة كالتايل )61( :وحدة متطلبات الق�سم ،و()18
وحدة درا�سية متطلبات امل�سار التخ�ص�صي.
أو ً
ال :مقررات القسم األساسية

ال�ساعات املعتمدة61 :
وهي مواد يدر�سها طالب الق�سم للح�صول على البكالوريو�س
م

كلية االقتصاد واإلدارة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

مبادئ الإدارة
�أدر 101
مبادئ حما�سبة
ح�سب 101
مبادئ االقت�صاد اجلزئي
ق�صد 101
ح�سب 102
مبادئ حما�سبة II
مبادئ االقت�صاد الكلي
ق�صد 102
حتليل اقت�صادي جزئي
ق�صد 201
حتليل اقت�صادي كلي
ق�صد 202
ق�صد 204
حتليل كمي II
ق�صد 205
حتليل �إح�صائي II
اقت�صاديات نفط
ق�صد 260
نقود و بنوك
ق�صد 310
مالية عامة
ق�صد 312
اقت�صاد دويل
ق�صد 320
اقت�صاد �إ�سالمي
ق�صد 350
تنمية وتخطيط اقت�صادي
ق�صد 370
اقت�صاد ريا�ضي
ق�صد 381
االقت�صاد القيا�سي
ق�صد 382
قراءات يف االقت�صاد (بالإجنليزي)
ق�صد 401
اقت�صاديات العمل
ق�صد 463
اقت�صاد �إداري
ق�صد 485
بحث وتدريب
ق�صد 491
تقييم م�شروعات
ق�صد 498
املجموع

عدد ال�ساعات
املعتمدة

3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
2
3
3
3
2
2
3
3
3
61

عدد الوحدات
نظري عملي تدريب

3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
2
3
3
3
2
2
3
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

املتطلبات ال�سابقة

ح�سب 101
ق�صد 101
ق�صد 102
ق�صد101،102
ق�صد101،102
ق�صد101،102
ق�صد101،102
ق�صد101،102
ق�صد101،102
ق�صد204 ،202، 201
ق�صد 202،205 ،201
ق�صد ،202 ،201اجنل 102
ق�صد 201
ق�صد204،205
ق�صد420،382
ق�صد204،205
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قسم

االقتصــاد
ثاني ًا :مقررات المسارات األساسية

ال�ساعات املعتمدة18 :
وهي مواد يدر�سها طالب امل�سار التخ�ص�صي ،كما هو مو�ضح يف اجلداول التالية:
 )1م�سار االقت�صاد الدويل:
م

رمز ورقم املقرر

1
2
3
4
5
6

ق�صد 413
ق�صد 415
ق�صد 420
ق�صد 421
ق�صد 422
�أدر 473

ا�سم املقرر

النقود والبنوك الدولية
�أدوات و�أمناط اال�ستثمار
اقت�صاد دويل II
املنظمات االقت�صادية الدولية
التمويل الدويل
�إدارة الأعمال الدولية
املجموع

عدد ال�ساعات
املعتمدة

3
3
3
3
3
3
18

عدد الوحدات
نظري عملي تدريب

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

املتطلبات ال�سابقة

ق�صد 310
ق�صد 310
ق�صد 320
ق�صد 320
ق�صد 320
�أدر 231

 )2م�سار اقت�صاد النقود وامل�ؤ�س�سات املالية:
م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6

�أدر 340
ق�صد 411
ق�صد 412
ق�صد 413
ق�صد 422
ق�صد 442

مبادئ مالية �شركات
النقود وال�سيا�سات النقدية
نظام الو�ساطة املالية
النقود والبنوك الدولية
التمويل الدويل
اخلطر والت�أمني
املجموع

عدد ال�ساعات
املعتمدة

3
3
3
3
3
3
18

عدد الوحدات
نظري عملي تدريب

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

املتطلبات ال�سابقة

ادر101
ق�صد 310
ق�صد 310
ق�صد 310
ق�صد 320
ق�صد 205

 )3م�سار اقت�صاديات درا�سة اجلدوى:

1
2
3
4
5
6

�أدر 211
�أدر 221
�أدر 340
�أدر 345
ح�سب 351
ق�صد 499

مبادئ الت�سويق
�إدارة العمليات
مبادئ مالية �شركات
ا�ستثمار
حما�سبة تكاليف
تقييم م�شروعات II
املجموع

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

ادر 101
ادر 101
ادر 101
ادر 340
ح�سب 102
ق�صد 498

كلية االقتصاد واإلدارة

م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

عدد ال�ساعات
املعتمدة

عدد الوحدات
نظري عملي تدريب

املتطلبات ال�سابقة
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قسم

االقتصــاد
 )4م�سار اقت�صاد الأعمال:
م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6

�أدر 211
�أدر 221
�أدر 340
ق�صد 392
ق�صد 442
�أدر 473

مبادئ الت�سويق
�إدارة العمليات
مبادئ مالية �شركات
اقت�صاديات ال�صناعة
اخلطر والت�أمني
�إدارة الأعمال الدولية

م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6

ق�صد 336
ق�صد 433
ق�صد 435
ق�صد 437
ق�صد 438
ق�صد 442

االقت�صاد الإقليمي
اقت�صاديات ال�سياحة
اقت�صاد ح�ضري
اقت�صاديات النقل
اقت�صاديات النقل II
اخلطر والت�أمني

املجموع
 )5م�سار اقت�صاد النقل وال�سياحة:

 )6م�سار الت�أمني:

املجموع

عدد ال�ساعات
املعتمدة

3
3
3
3
3
3
18
عدد ال�ساعات
املعتمدة

3
3
3
3
3
3
18

عدد الوحدات
نظري عملي تدريب

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

عدد الوحدات
نظري عملي تدريب

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

عدد ال�ساعات
املعتمدة

عدد الوحدات
نظري عملي تدريب

م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

عدد ال�ساعات
املعتمدة

1
2
3
4
5
6

�أدر 340
�أدر 341
�أدر 345
ق�صد 351
ق�صد 352
ق�صد 451

مبادئ مالية �شركات
مالية ال�شركات II
ا�ستثمار
اقت�صاد �إ�سالمي II
معامالت مالية وم�صرفية �إ�سالمية
�صيغ التمويل واال�ستثمار الإ�سالمي

3
3
3
3
3
3

عدد الوحدات
نظري عملي تدريب

م

ا�سم املقرر

رمز ورقم املقرر

اخلطر والت�أمني
ق�صد442
1
الت�أمني العام
ق�صد 443
2
ت�أمينات الأ�شخا�ص
ق�صد 444
3
ت�أمينات النقل
ق�صد 445
4
�إعادة الت�أمني
ق�صد 446
5
مو�ضوعات معا�صرة عن الت�أمني
ق�صد 447
6
املجموع
 )7م�سار التمويل الإ�سالمي:

كلية االقتصاد واإلدارة

املجموع

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

املتطلبات ال�سابقة

�أدر 101
ادر 101
ادر 101
ق�صد 201
ق�صد 205
ادر 231

املتطلبات ال�سابقة

ق�صد 202 ،201
ق�صد 202 ،201
ق�صد 202 ،201
ق�صد 202 ،201
ق�صد 437
ق�صد 205

املتطلبات ال�سابقة

ق�صد 205
ق�صد 442
ق�صد 442
ق�صد 442
ق�صد 442
ق�صد 442

املتطلبات ال�سابقة

ادر 101
�أدر 340
�أدر 340
ق�صد 350
ق�صد 351
ق�صد 351

18
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قسم

االقتصــاد
توصيف المقرراتتوصيف المقررات

ق�صد  101مبادئ االقت�صاد اجلزئي
تهدف املادة �إىل تعريف الطالب بعلم االقت�صاد ومنهجية امل�صطلحات التي
تف�سر الن�شاط االقت�صادي على م�ستوى التحليل اجلزئي ،مثل الطلب وحمدداته
ومنحناه وخ�صائ�صه ،ومرونة الطلب ال�سعريه والدخلية والتقاطعية والعر�ض
وحمدداته ومنحناه وخ�صائ�صه ،ومرونة العر�ض ،و�سلوك وتوازن امل�ستهلك،
و�سلوك وتوازن املنتج.
ق�صد  102مبادئ االقت�صاد الكلي
يتناول هذا املقرر اجلزء الثاين ملادة مبادئ االقت�صاد املتمثلة بالن�شاطات
واملتغريات االقت�صادية على امل�ستوى الوطني ( الكلي ) ،والهدف منه ا�ستكمال
املعرفة االقت�صادية الأ�سا�سية لطالب الكلية .ومن مفردات هذه املادة ح�سابات
الدخل القومي ،والنظرية الكال�سيكية والكينزية للدخل واال�ستخدام ،والنقود
والبنوك ،وال�سيا�سات املالية والنقدية ،والبطالة والت�ضخم.
ق�صد  201حتليل اقت�صادي جزئي
تهدف املادة �إىل درا�سة �سلوك الأفراد واملن�ش�آت عندما ترتبط بعالقات
اقت�صادية على امل�ستوى اجلزئي يف االقت�صاد ،وما يرتتب عليها من ظواهر
اقت�صادية .ويحتوى املقرر على النظرية االقت�صادية ل�سلوك امل�ستهلك ،وطلب
امل�ستهلك ،ومفاهيم املرونة والإيراد ،وحتليل الطلب ،والإنتاج ،و�أ�سواق املنتجات
وعر�ضها ،و�أ�سواق عنا�صر الإنتاج وحاالت التوازن يف اال�سواق .

معدل النمو االقت�صادي بالرتكيز على م�صدري النفط اخلام والغاز الطبيعي.
ويحتوي املقرر على موا�ضيع منها املوارد االقت�صادية وم�صادر الطاقة ،وطلب
وعر�ض النفط باعتباره �أحد �أهم تلك امل�صادر ،ونظرية الأ�سواق والنفط،
وال�سوق الفورية الآجلة وا�ستخداماتها ،والبور�صة والنفط ،والعنا�صر امل�ؤثرة
يف ت�سعري النفط ،و�إنتاج النفط يف اململكة وال�سيا�سة النفطية.
ق�صد  310نقود و بنوك
تهدف مادة النقود والبنوك �إىل درا�سة اجلانب النقدي وامل�صريف يف
االقت�صاد؛ لبيان الدور الذي تقوم به النقود وامل�ؤ�س�سات النقدية يف االقت�صاد
املعا�صر ،والكيفية التي ميكن بها ا�ستخدام هذا اجلانب يف الت�أثري على
الن�شاط االقت�صادي عامة ،والنظام النقدي وامل�صريف يف اململكة خا�صة.
ومن مفردات املادة التطور التاريخي للنقود ،وقيمة النقود ،وامل�ستوى العام
للأ�سعار ،والأ�سواق املالية و�أنواعها و�أدواتها ،والنظريات النقدية ،وال�سيا�سة
النقدية ،والت�ضخم.
ق�صد  312مالية عامة
تهدف مادة املالية العامة �إىل درا�سة املبادئ التي حتكم الن�شاط املايل للدولة،
و�أثره يف االقت�صاد القومي ،مع التطبيق على اململكة .العربية ال�سعودية.
ويحتوى املقرر على تعريف بعلم املالية العامة وتطوره ،وتدخل الدولة يف
الن�شاط االقت�صادي ،والإنفاق العام ،تعريفه و�أنواعه و�آثاره االقت�صادية،
وكذا الإيرادات العامة ،والآثار االقت�صادية لل�ضرائب ،والدين العام و�آثاره
االقت�صادية ،وامليزانية العامة ،مفهومها وقواعدها الأ�سا�سية ،وامليزانية
العامة.

هدف املادة تعريف الطالب كيفية تطبيق الأ�ساليب والأدوات الريا�ضية يف
جمال العلوم االقت�صادية والإدارية؛ ليتمكن من فهم الظواهر االقت�صادية
ال�سائدة يف املجتمع بطريقة ريا�ضية وبيانية .ولتحقيق هذا الهدف ،فاملادة
تغطي املو�ضوعات التطبيقية التالية :النظريات والنماذج االقت�صادية،
واملعادالت والدوال اخلطية والرتبيعية والأ�سية واللوغاريتمية وتطبيقاتها
االقت�صادية ،والريا�ضيات املالية والربجمة اخلطية ك�أداة لتحقيق الأمثلة،
والتفا�ضل وتطبيقاته االقت�صادية.

ق�صد  336االقت�صاد الإقليمي
تهتم املادة اىل حتليل �سلوك الأقاليم املكونة لالقت�صاد القومي ك�أنها
اقت�صاديات م�ستقلة .وت�ستند املادة ب�شكل �أ�سا�سي على �أدوات االقت�صاد الكلية
يف حتليل �سلوك هذه االقت�صاديات؛ وبالتايل الك�شف عن العوامل امل�ؤثرة يف
تفاوت منو املتغريات االقت�صادية فيها ،خا�صة م�ستويات الناجت والتوظف،
وعالقة ذلك بر�سم �سيا�سات التخطيط الإقليمي ب�شكل يتالءم مع �أهداف
التخطيط االقت�صادي الوطني .ومن مفردات املادة �أدوات التحليل يف االقت�صاد
الإقليمي كنموذج املدخالت واملخرجات ومنوذج اجلذب والربجمة اخلطية
واجلاذبية ومناذج الإح�صاء القيا�سي الإقليمية.

هدف املادة التعريف مباهية االقت�صاد القيا�سي ،والأدوات الإح�صائية
والريا�ضية امل�ستخدمة فيه ،مع الرتكيز على درا�سة القيا�س يف علم االقت�صاد،
ومراحله ،والنموذج القيا�سي اخلطي الب�سيط� .إ�ضافة �إىل تطبيقات قيا�سية
لدرا�سة بع�ض الدوال االقت�صادية املهمة.

ق�صد  350اقت�صاد �إ�سالمي
هدف املادة التعريف بالنظم وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية التي تدل عليها القواعد
ال�شرعية ،والتي تنظم احلياة االقت�صادية مع مقارنته بالنظم االقت�صادية
الأخرى .ويحتوي املقرر على امل�شكلة االقت�صادية والنظام االقت�صادي ،وامللكية
والتوزيع يف ظل النظام االقت�صادي اال�سالمي ،والو�ساطة املالية و�صيغ التمويل
الإ�سالمي ،والوقف والت�أمني التعاوين.

ق�صد  204حتليل كمي II

ق�صد  205حتليل �إح�صائي II

ق�صد  260اقت�صاديات نفط
تهدف املادة �إىل حتديد مفهوم م�صادر الطاقة ،و�أنواعها ،ودورها يف الت�أثري يف

كلية االقتصاد واإلدارة

ق�صد  202حتليل اقت�صادي كلي
تهدف املادة �إىل حتليل الن�شاط االقت�صادي الوطني ،ودرا�سة املتغريات
االقت�صادية الكلية كالدخل واال�ستهالك واالدخار واال�ستثمار ،والعوامل
املحددة لها .ويحتوى املقرر على املتغريات والدوال والنماذج امل�ستخدمة يف
حتليل الن�شاطات االقت�صادية الكلية.

ق�صد  320اقت�صاد دويل
تهدف هذه املادة �إىل درا�سة تطور نظرية التجارة الدولية ،وحتليل الأ�س�س التي
يقوم عليها التبادل الدويل� ،إ�ضافة �إىل درا�سة النظام االقت�صادي الدويل،
ومنافع قيام التجارة الدولية ،ونظريات التجارة الدولية ،وال�سيا�سات التجارية،
والتعرفة اجلمركية ،و�أ�سعار ال�صرف ،وميزان املدفوعات ،واتفاقيات التجارة
العاملية و�أثرها على االقت�صاديات الوطنية.

211
1/11/11 9:43:40 AM

���� �������� ���������.indd 211

قسم

االقتصــاد
ق�صد  351اقت�صاد �إ�سالمي II

يتم يف هذا املقرر تعريف الطالب ب�أمثلة من الأدبيات املعا�صرة التي ت�ستخدم
ك ًال من التحليل االقت�صادي والفقه الإ�سالمي يف بحث ق�ضايا خمتارة يف
االقت�صاد اجلزئي والكلي من منظور ا�سالمي ،مع التطرق �إىل بع�ض امل�سائل
املنهجية كاالختيار والت�سعري عند الفقهاء وعند االقت�صاديني .و�أثر الزكاة على
اال�ستثمار وكفاءة تخ�صي�ص املوارد ،ومكافحة الفقر ،و�أثر الفائدة و�إحالل
امل�شاركة على اال�ستقرار االقت�صادي ،و�أدوات التمويل غري الربحي يف النظام
االقت�صادي الإ�سالمي.
ق�صد  352معامالت مالية وم�صرفية �إ�سالمية
تهدف املادة �إىل تزويد الطالب باملعلومات الالزمة؛ لتكون لديه مقدرة على
متييز العقود املالية ال�صحيحة من الفا�سدة ،ومعرفة ال�ضوابط ال�شرعية
للعقود؛ لذا يحتوى املقرر على مقا�صد ال�شريعة يف املعامالت املالية ،والربا
والغرر و�أنواعه وحكمه ،و�صوره املعا�صرة ،وكذا املي�سر والقمار ،والبيوع املنهي
عنها كبيوع العينة والوفاء والدين وما ال يقب�ض وما ال ميلك ،واالحتكار و�آثاره
و�ضوابطه ،والت�سعري و�ضوابطه.
ق�صد  353تاريخ الفكر االقت�صادي
ً
تهدف املادة �إىل درا�سة مراحل تطور النظرية االقت�صادية تاريخيا عند
املدار�س الفكرية ،من خالل كتابات االقت�صاديني يف كل مرحلة ،مع تو�ضيح
العالقة التي تربط فكرهم والظروف االجتماعية والفكرية املعا�صرة .ويحتوى
املقرر على التاريخ االقت�صادي ،وتطور الفكر االقت�صادي يف احل�ضارات
القدمية (عند الإغريق ،و�أفالطون و�أر�سطو) ،والفكر االقت�صادي الإ�سالمي
ويف الع�صور الو�سطى ،واملدر�سة الكال�سيكية والنيو كال�سيكية والكنزية.
ق�صد  370تنمية وتخطيط اقت�صادي
تهتم املادة بالتعريف مبفاهيم النمو والتنمية االقت�صادية وخ�صائ�صهما
ودرا�سة نظريات وا�سرتاتيجيات التنمية ،و�أ�ساليب ومناذج التخطيط
االقت�صادي ،وطرق التعرف على الدول الأقل منو ًا .كذلك تتناول النظريات
والنماذج الرائدة يف التنمية االقت�صادية ،ومدى مالئمتها لظروف الدول
الأقل منو ًا ،والتخطيط :تعريفه ،والهدف منه و�أنواعه .واخلطة االقت�صادية،
و�أ�ساليب التخطيط.

وطبيعته ،وبناء النماذج االقت�صادية القيا�سية ،وحتليل االنحدار الب�سيط،
وطريقة املربعات ال�صغرى وفر�ضياتها الأ�سا�سية ،وحتليل االنحدار املتعدد،
وامل�شكالت املرتبطة به.
ق�صد  392اقت�صاديات ال�صناعة
تهدف هذه املادة �إىل تعريف الطالب با�سرتاتيجيات الت�صنيع يف الدول النامية
مع �شرح الأبعاد الرئي�سة لهيكل ال�صناعة كدرجة الرتكز وظروف الدخول
فيها ،ودرجة التمييز يف املنتجات ،والعالقة بني هذه الأبعاد و�سلوك املن�ش�آت
ال�صناعية ما بني مناف�سة تامة �إىل احتكار تام ،وت�أثري هذا ال�سلوك على م�ستوى
�أداء تلك املن�ش�آت ،مثل الربحية والكفاءة الإنتاجية ،وم�ستوى التطور التقني،
ثم �شرح �أهمية ال�سيا�سات ال�صناعية احلكومية ،و�أنواعها وت�أثريها يف �سلوك
املن�شـ�آت و يف ال�صناعة وم�ستوى �أدائها.
ق�صد  401قراءات يف االقت�صاد بالإجنليزي
تهدف هذه املادة �إىل تعريف الطالب بامل�صطلحات االقت�صادية الأ�سا�سية،
�إ�ضافة �إىل املفاهيم الأ�سا�سية اخلا�صة بامل�سار الذي يدر�سه الطالب  ,باللغة
الإجنليزية.
ق�صد  411النقود وال�سيا�سات النقدية
تهتم هذه املادة ب�شرح �أهمية النقود يف املجتمع احلديث ،وتتعر�ض لنظريات
طلب وعر�ض النقود .وتو�ضح للطالب مفهوم ال�سيا�سة النقدية و�أدواتها التقليدية
ويف ظل نظام اقت�صادي �إ�سالمي .وتتميز بعر�ض مناذج تطبيقية معا�صرة
لل�سيا�سة النقدية لدول خمتارة تعتمد على الأ�سلوب التقليدي ،والأ�سلوب البديل
ل�سعر الفائدة .ومن �أهم حمتويات هذا املقرر نظريات الطلب وعر�ض النقود،
ومفهوم ال�سيا�سة النقدية ،وتطبيقات معا�صرة لل�سيا�سة النقدية لدول خمتارة
(نامية ومتقدمة).
ق�صد  412نظام الو�ساطة املالية
تتميز م�ؤ�س�سات الو�ساطة املالية بتباين �أ�سواقها وم�ؤ�س�ساتها؛ وبالتايل ف�إن هذه
املادة تهدف �إىل �شرح مفهوم الو�ساطة املالية املتعلق ب�سوقي النقد �أو ر�أ�س
املال ،وكذلك دور م�ؤ�س�سات الو�ساطة امل�صرفية وغري امل�صرفية يف ال�سوق
املالية .كما تهدف هذه املادة �إىل تقدمي تطبيقات معا�صرة لبع�ض �أ�سواق
الأوراق املالية يف الدول النامية واملتقدمة ،والآثار االقت�صادية لها.

كلية االقتصاد واإلدارة

ق�صد  381اقت�صاد ريا�ضي
تعترب مو�ضوعات مادة االقت�صاد الريا�ضي مكملة ملو�ضوعات مادة التحليل
الكمي ،وتهدف �إىل تطوير قدرات الطالب الريا�ضية لتمكنه من ربط املزيد
من امل�صطلحات الريا�ضية املتقدمة مثل التفا�ضل واال�شتقاق والنهايات
بالتطبيقات االقت�صادية .للو�صول �إىل هذا الهدف ،ت�شمل املادة املو�ضوعات
التطبيقية التالية :التحليل ال�ساكن ومفهوم امل�شتقة ،والتفا�ضل وا�ستخداماته
يف التحليل ال�ساكن املقارن ،والتحليل ال�ساكن املقارن لنماذج الدوال العامة،
�إ�ضافة �إىل الدوال الآ�سية واللوغاريثمية.

ق�صد  413النقود والبنوك الدولية
تهدف هذه املادة �إىل �شرح النقود من منظور  ،حيث �أ�صبح من امل�ستحيل على
الدولة �أن متار�س �سيا�ساتها النقدية مبعزل عن بقية دول العامل .كما ت�شرح
هذه املادة نظريات وجتارب لقيام االحتادات النقدية بني الدول .كذلك تهدف
املادة �إىل �شرح فكرة البنوك العاملية والأ�س�س النظرية التي تقوم عليها ،.كما
ت�شرح وظائفها واختالفها عن البنوك الوطنية .واملادة تعطي الطالب فكرة عن
القوانني التي تنظم قيام هذه البنوك يف بع�ض الدول املتقدمة.

ق�صد  382االقت�صاد القيا�سي
تهدف املادة �إىل درا�سة ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية لقيا�س امل�ؤ�شرات
والدوال االقت�صادية ،وا�ستخدامها يف التحليل االقت�صادي؛ ليتمكن الطالب
من حتليل الظواهر االقت�صادية .ويحتوي املقرر على تعريف االقت�صاد القيا�سي

ق�صد � 415أدوات و�أمناط اال�ستثمار
تهدف هذه املادة �إىل تزويد الطالب مبعلومات عن �أدوات و�أمناط اال�ستثمار
امل�ستخدمة يف الو�ساطة املالية من قبل امل�ؤ�س�سات املالية التقليدية ،وخ�صائ�ص
و�أهداف و�آثار كل منها .وتبني هذه املادة �أب�ضا �أدوات و�أمناط اال�ستثمار يف
امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ومربرات ا�ستخدامها ،و�أوجه اختالفها عن
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الأدوات التقليدية .ومن �أهم مفردات هذه املادة �أنواع املخاطر التي يتعر�ض لها
اال�ستثمار املايل ،منها خماطر ال�سوق والت�ضخم وخماطر تغري �سعر الفائدة
وخماطر تغري �سعر ال�صرف واملخاطر ال�سيا�سية.
ق�صد  420اقت�صاد دويل II
تهدف املادة �إيل درا�سة متغريات النظام العاملي اجلديد ،وحتليل لظاهرة
العوملة والتكتل االقت�صادي و�أ�سواق امل�شتقات؛ لتفادى خماطر �أ�سعار ال�صرف،
ونظريه التوازن االقت�صادي الدويل .ويحتوي املقرر على مو�ضوعات �أهمها
املعامالت الدولية والدخل القومي ،وحتركات العمالة الدولية ،واال�ستثمارات
الأجنبية ،والنماذج االقت�صادية الدولية.

ق�صد  421املنظمات االقت�صادية الدولية
تهدف هذه املادة �إىل درا�سة �أ�سباب ن�ش�أة املنظمات االقت�صادية الدولية ،وكيفية
عملها وتركيبها الداخلي ،وطبيعة امل�شكالت الدولية التي حتاول معاجلتها.
ويحتوي املقرر على موا�ضيع �أهمها التطور التاريخي للمنظمات الدولية مثل
�صندوق النقد الدويل واتفاقية بريتون وودز ،والبنك الدويل للإن�شاء والتعمري،
ومنظمة التجارة الدولية ،والبنك الإ�سالمي للتنمية ،وجمل�س التعاون لدول
اخلليج العربي ،والأوبك.
ق�صد  422التمويل الدويل
تهدف هذه املادة �إىل درا�سة النظام النقدي العاملي ،وكيفية عمل �أ�سواق �أ�سعار
ال�صرف ،و�أثر تقلبات �سعر ال�صرف على اقت�صاديات الدول� .إ�ضافة �إىل درا�سة
ميزان املدفوعات وال�سيا�سات االقت�صادية التي قد ت�ؤثر فيه .ومن �أهداف املادة
�إعطاء الطالب فكرة عن اال�ستثمارات الأجنبية وال�شركات متعددة اجلن�سية،
والعوامل االقت�صادية امل�ؤثرة يف حركة ر�ؤو�س الأموال ،والأ�سلوب النقدي لتوازن
ميزان املدفوعات ،و�أ�سواق ر�أ�س املال الدولية.
ق�صد  424التكامل االقت�صادي
تهدف هذه املادة �إىل �شرح ماهية التكامل االقت�صادي ،و�أنواعه ،وم�ستوياته،
وبع�ض جتارب التكامل االقت�صادي والنقدي ،وتطبيقات التكامل االقت�صادي
والنقدي يف املنطقة العربية و دول اخلليج العربية.

ق�صد  432اقت�صاديات ال�صحة
تهدف املـادة �إىل �إعطاء الطالب فكرة عن مفهوم ال�صحة واخلدمات ال�صحية،
ومدى توافرها وم�ستواها يف �إطار �أدوات التحليل االقت�صادي التي تتيحها
النظرية االقت�صادية بفرعيها اجلزئي والكلي .ومن �أهم مفردات هذا املقرر
امل�شكلة االقت�صادية واخلدمات ال�صحية ،طلب وعر�ض اخلدمات ال�صحية،
وت�سعريها ،والتحليل االقت�صادي لإنتاج ولتكاليف اخلدمات ال�صحية،
والربحية وامل�ستوى الأمثل للخدمة ال�صحية ،والتقييم املايل واالقت�صادي
للخدمة ال�صحية ،ودور احلكومة يف �أ�سواق اخلدمات ال�صحية.
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ق�صد  435اقت�صاد ح�ضري
هدف املادة تعريف الطالب بتطور النظريات التي ت�شرح االقت�صاد الإقليمي،
وامل�شكالت املرتبطة بنمو املدن ،وال�سيا�سات احلكومية امل�ستخدمة يف تطوير
املدن ،وكيفية الق�ضاء على م�شكالتها .ويحتوي املقرر على موا�ضيع �أهمها
التح�ضر والنمو االقت�صادي ،والأ�س�س النظرية لالقت�صاد احل�ضري ،واملناطق
احل�ضرية واقت�صاديات الرفاهة ،وكيفية الو�صول �إىل الو�ضع التوازين الأمثل،
وم�شكالت التح�ضر ،كم�شكلة الفقر وطرق قيا�سها وال�سيا�سات امل�ستخدمة
للق�ضاء عليها ،وم�شكلة النقل ،والطلب على و�سائل النقل ،والتكلفة وعالقتها
بعر�ض و�سائل النقل.
ق�صد  437اقت�صاديات النقل
تهدف هذه املادة �إىل تعريف الطالب ب�أ�س�س ومفاهيم ونظريات النقل الربي.
حيث يتم من خاللها تناول خ�صائ�ص النقل و�أهميته ومناذج الطلب على
خدمات النقل الربي داخل املدن �أو ما بينها �سواء للإفراد �أو الب�ضائع ،وعر�ض
النقل وتكاليفه ،وت�سعري النقل ،و�أ�س�س وحتليل اال�ستثمار يف جمال النقل ،ودور
احلكومة يف جمال النقل ،والطلب على النقل العام وعلى خدمات احلافالت
واخلطوط احلديدية ،والإعانات وال�سيا�سات احلكومية يف جمال النقل،
واقت�صاديات النقل الربي يف اململكة العربية ال�سعودية.
ق�صد  438اقت�صاديات النقل II

تهدف هذه املادة �إىل تعريف الطالب ب�أ�س�س ومفاهيم ونظريات النقل اجلوي
والبحري من ناحية الطلب والعر�ض ،وتكاليف الت�شغيل وت�سعري كل منهما،
و�أهميتهما االقت�صادية ،ودورهما يف جمال التنمية .وتناق�ش املادة مو�ضوعي
النقل اجلوي والبحري من حيث مناذج الطلب اجلزئي عليهما ،واملتغريات
امل�ؤثرة على الطلب عليهما ،وتكاليفهما ،وبيان تطورهما يف اململكة العربية
ال�سعودية.
ق�صد  442اخلطر والت�أمني
يتم يف هذا املقرر تعريف الطالب مبفهوم اخلطر و�أ�سبابه و�أق�سامه وقيا�سه،
والت�أمني و�أركانه ومبادئه و�أنواعه و�أهميته االقت�صادية ،ودوره يف التنمية
االقت�صادية ،واقت�صاديات الت�أمني كمحددات طلبه وعر�ضه ،ومن ثم حتديد
�سعره ،و�إعادة الت�أمني ،و�أخري ًا درا�سة �سوق الت�أمني باململكة وحتدياته.
ق�صد  443الت�أمني العام
يقدم هذا املقرر تعريفا بن�شاط الت�أمينات العامة ،وطرق التعاقد فيها،
وجوانبها الفنية ،و�أنواعها ،والت�أمني على املمتلكات واحلوادث وامل�سئولية جتاه
الغري ،وت�أمينات النقل والبرتول والت�أمني على احلريق ،و�أنواع خ�سائر احلريق،
والت�أمني على ال�سيارات ،والت�أمينات الهند�سية :تعريفها ،و�أنواعها .كما يتناول

كلية االقتصاد واإلدارة

ق�صد  431التمويل يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية
تهدف املادة �إىل �إعداد الطالب الكت�ساب املعرفة يف جمال متويل امل�ؤ�س�سات
ال�صحية .وتركز املادة على �إي�صال املفاهيم املالية والقدرة على قراءة
امليزانية وحتليلها من وجهة نظر الإدارة املالية .ومن حمتويات املقرر الإدارة
املالية ال�صحية و�أ�سلوب حتليل انحرافات التكاليف يف امل�ست�شفيات ،و�أ�سلوب
حتليل الربحية يف امل�ست�شفيات ،واملوازنات التقديرية للم�ست�شفيات.

ق�صد  433اقت�صاديات ال�سياحة
هدف املادة درا�سة الظواهر االقت�صادية املرتتبة على ال�سياحة مبا يف ذلك
احلج ،من منظور التنمية االقت�صادية واالقت�صاد الكلي والدويل واقت�صاديات
العمل .ومن �أهم مفردات هذا املقرر املوارد ال�سياحية ،والطلب على وعر�ض
خدمات ال�سياحة ،ودوال الإنتاج ال�سياحي ،والتوازن يف �سوق ال�سياحة،
واال�ستثمار يف ال�سياحة ،وال�سياحة واالقت�صاد املحلي ،وت�أثري ال�سياحة يف
الناجت القومي ،واملنظمات والهيئات الدولية يف جمال ال�سياحة.
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االقتصــاد
درا�سة تطبيقية عن ت�أمينات البرتول باململكة العربية ال�سعودية.
ق�صد  444ت�أمينات الأ�شخا�ص
يركز هذا املقرر ب�شكل كبري على مو�ضوع ت�أمينات الأ�شخا�ص من خالل
التعريف بت�أميناته الإجبارية التي تعرف بالت�أمينات االجتماعية ،وخ�صائ�صها
و�أنواعها .ثم ت�أمينات الأ�شخا�ص االختيارية و�أنواعها ،وريا�ضيات ت�أمينات
الأ�شخا�ص الإجبارية واالختيارية ،و�إح�صاء ت�أمينات الأ�شخا�ص وا�ستثمارات
�أموال الت�أمني ودورها يف التنمية االقت�صادية ،ويتم يف هذا املقرر �شرح
درا�سات تطبيقية عن الت�أمني ال�صحي باململكة.

ق�صد  463اقت�صاديات العمل
تهدف املادة اىل درا�سة �سوق العمل ،وم�شكالت وحلول التوظيف والبطالة،
وعالقة �سوق العمل بالتقدم الفني ،ودرا�سة نظريات حتديد الأجور ،مع بيان
�أثر تنظيمات العمل و�سيا�سة حتديد الدخول والأ�سعار من جانب احلكومة على
حتديد الفروق يف الأجور .ويت�ضمن املقرر �شرح الطلب على العمالة يف الأجل
الق�صري والطويل ،وطلب ال�صناعة وطلب ال�سوق ،وعر�ض العمل للفرد ،وتوازن
�سوق العمل ،والأجور والعمالة يف القطاع العام ،كما ي�شمل حلوال مقرتحة
للبطالة.

ق�صد  445ت�أمينات النقل
يتناول هذا املقرر تعريف ب�إخطار النقل الربى والبحري واجلوي ،و�أنواع
التامني املرتبطة به ،مع الرتكيز على الت�أمني البحري و�أخطاره و�أق�سامه
و�أهميته االقت�صادية على الن�شاط االقت�صادي وعلى التجارة الدولية.

ق�صد  485اقت�صاد �إداري
تهدف مادة االقت�صاد الإداري �إىل تدريب الطالب على ا�ستخدام مبادئ وطرق
التحليل االقت�صادي يف عملية اتخاذ القرار .وت�سعى �إىل ت�أ�سي�س قواعد لبلوغ
الأهداف االقت�صادية للإدارة العليا داخل امل�ؤ�س�سة .وتتطرق املادة �إىل �شرح
مفهوم االقت�صاد الإداري وعالقته بالنظرية االقت�صادية ،وبيان �أهمية بناء
النماذج االقت�صادية ،والربجمة اخلطية وبع�ض النماذج القيا�سية.

ق�صد � 446إعادة الت�أمني
يركز هذا املقرر على ن�شاط �إعادة التامني ،و�أهميته االقت�صادية ،وطرق �إعادة
التامني الإلزامي واالختياري ،وكذا درا�سة االتفاقيات الن�سبية ،و�أ�س�سها الفنية
�سواء �سنة االكتتاب �أو الأق�ساط وحتويل املحافظ وت�صفيتها وك�شف احل�ساب،
و�إعادة تامني جتاوز اخل�سائر و�أ�س�سه الفنية وم�شكالته ،واقت�صاديات �إعادة
التامني وكفاءته ،والآثار االقت�صادية لإعادة الت�أمني على ميزان املدفوعات.
و�أثر تقلبات �سعر ال�صرف على �إعادة الت�أمني .كما يتناول هذا املقرر درا�سة
تطبيقية عن �صناعة �إعادة الت�أمني يف العامل العربي ويف اململكة.
ق�صد  447مو�ضوعات معا�صرة عن الت�أمني
تهدف هذه املادة �إىل التعرف على املو�ضوعات املعا�صرة واملتغريات الدولية
االقت�صادية وانعكا�ساتها على ن�شاط الت�أمني و�إعادة التامني ،مثل اتفاقية
اجلات وحترير التجارة يف اخلدمات ،و�أثرها يف ن�شاط التامني و�إعادة التامني.
وانعكا�سات التطورات امل�صرفية والتكنولوجية على ن�شاط التامني و�إعادة
التامني ،وتطوره مثل الت�أمني على الودائع امل�صرفية وتامني �أخطار التجارة
االلكرتونية وت�أمينات البرتول والتامني ال�صحي والتعاوين .كما يتناول املقرر
الت�أمني التعاوين وتطبيقاته يف اململكة.

كلية االقتصاد واإلدارة

ق�صد � 451صيغ التمويل واال�ستثمار الإ�سالمي
تهدف املادة اىل �شرح ال�صيغ التمويل الإ�سالمية ،والتطبيقات املعا�صرة لها.
يحتوى املقرر على �صيغ امل�شاركة وامل�ضاربة و واال�ست�صناع واملرابحة والإجارة
وال�سلم ،وتطبيقاتها املعا�صرة .وكذلك يحتوي املقرر على تو�ضيح بع�ض
املو�ضوعات ذات ال�صلة كالتورق وبيع العينة.
ق�صد  461موارد اقت�صادية
تهدف املادة �إيل درا�سة التحليل االقت�صادي للموارد االقت�صادية الطبيعية،
وكيفية ا�ستغاللها بطريقة ت�ضمن حتقيق الرفاهية االقت�صادية للمجتمع.
ويحتوى املقرر على مو�ضوعات �أهمها دور ال�سيا�سات االقت�صادية يف معاجلة
املوارد الطبيعية وا�ستغاللها ،والنظريات االقت�صادية املتعلقة با�ستغالل املوارد
الطبيعية املتجددة وغري املتجددة ،وحتليل التكاليف واملنافع لإدارة املوارد
الطبيعية ذات امللكية امل�شاعة من وجهة نظر املجتمع ،وت�أثري ا�ستغالل املوارد
الطبيعية على النمو االقت�صادي.

ق�صد  490تطبيقات اقت�صادية معا�صرة
تهدف هذه املادة �إيل تدريب الطالب على ا�ستخدام معلوماتهم االقت�صادية
يف فهم ق�ضايا تطبيقية يف احلياة االقت�صادية املعا�صرة ،كاقت�صاديات املياه
�أو متويل املرافق العامة يف اململكة �أو الت�أمني ال�صحي �أو نظم التقاعد .ويتميز
املقرر باملرونة؛ لأن حمتواه قد يتبدل من ف�صل درا�سي لآخر ،ومن م�سار �إيل
�آخر ،ح�سب االهتمامات التطبيقية لأ�ساتذة املادة وتطلعات الطالب.
ق�صد  491بحث وتدريب
تتناول املادة العنا�صر الأ�سا�سية للبحث العلمي النظري والتطبيقي ،وطرقه
لي�ساعد الطالب على �إعداد بحث جيد .وتت�ضمن البحث العلمي و�أنواعه
وخطواته وو�سائل جمع البيانات واختبار الفر�ضيات ،و�أخري ًا كيفية كتابة تقرير
البحث.
ق�صد  498تقييم م�شروعات
مادة تقييم م�شروعات تهتم باقت�صاديات جدوى امل�شروعات اخلا�صة والعامة،
كتقدير املتغريات الرئي�سة اللآزمة لإعدادها درا�سات اجلدوى ،وبيان معايري
التقومي التجاري لتلك امل�شاريع .وتتناول املادة تعريف امل�شروع واال�ستثمار و�أنواع
امل�شاريع اال�ستثمارية ،و�أنواع ومراحل وم�شكالت درا�سات اجلدوى ،ثم تقدير
املتغريات الرئي�سية فيها ،ثم كيفية معاجلة الت�ضخم وخماطر عدم الت�أكد يف
تلك الدرا�سات .و�أخري ًا معايري درا�سات اجلدوى االجتماعية للم�شروعات.
ق�صد  499تقييم م�شروعات II
هذا املقرر مكمل للمقرر ال�سابق� ،إذ يركز ب�شكل كبري على تزويد الطالب
باملعرفة املتقدمة يف تقييم امل�شروعات من الناحية التحليلية والتطبيقية ،و�شرح
املو�ضوعات التي مل تف�صل يف املادة ال�سابقة .فاملقرر يحتوي على مو�ضوعات
متقدمة يف قرارات وم�صادر وهيكل وتكاليف التمويل ،ومناذج متقدمة يف تقومي
خماطر اال�ستثمار ،واالختيار الأف�ضل يف القرارات اال�ستثمارية يف ظل عدم
الت�أكد ،وتطبيقات على بع�ض �أنواع اال�ستثمار كاال�ستثمار العقاري وال�صحي
والنفطي .وكيفية ا�ستخدام برامج احلا�سب الآيل يف هذا التقومي.
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االقتصــاد
أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالقسم

الأ�ساتذة
أحمد سعيد بامخرمة

اقت�صاد دويل
 1981ميامي �أمريكا

asbamakramah@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/asbamakhramah
سناء محمد هالل

ت�أمني
 1973حلوان م�صر

shilal@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/shilal
سيد فتحي الخولي

طاقة وبيئة وموارد
 1985كولورادو �أمريكا
الطاهرة السيد محمد

�إقت�صاد كلي تطبيقي
 1984برادفورد اجنلرتا

www.kau.edu.sa/ahemaya
عبدالرحيم عبدالحميد الساعاتي

اقت�صاد قيا�سي
 1986كلورادو �أمريكا

asaati@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/asaati
عبدالعزيز أحمد دياب

اقت�صاد ح�ضري واقليمي
 1984فلوريدا �أمريكا
azdiyab@kau.edu.sa

خالد عبدالرحمن البسام

نقود وبنوك
 1989ويلز بريطانيا

kaalbassam@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/kaalbassam
سوزان حسن محمد

تنمية ب�شرية و�إقت�صاد ريا�ضي وقيا�سي
 2001عني �شم�س م�صر

saboelenen@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/saboelenen
عبدالرحيم الشحات البحطيطي

اقت�صاد كلي وقيا�سي
 1995برمنجهام بريطانيا

aelbahtity@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/aelbahtity
عيد عبداهلل الجهني

asfadil@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/asfadil

1/11/11 9:43:41 AM

www.kau.edu.sa/habdelhamed

الأ�ساتذة امل�ساعدون
إبراهيم محمد أبو العال

نظرية نقدية ومتويل دويل
 1990لي�سرت بريطانيا

iaboualolaa@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/iaboualolaa
أحمد السيد عبداللطيف

كوثر مصطفى شغراب

أحمد رياض خليل

اقت�صاد جزئي تطبيقي
 1977القاهرة م�صر

اقت�صاد دويل وقيا�سي
 2004الزقازيق م�صر

ksheghrab@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa.ksheghrab
لبنى محمد عبداهلل

�إقت�صاد قيا�سي وكلي
 1984القاهرة م�صر

www.kau.edu.sa/mhazeen

محمد نجيب محمد حسين خياط

نظرية نقدية ومتويل دويل
 1998كلريمونت امريكا

mqhazali@kau.edu.sa
محمود حمدان العصيمي

اقت�صادريا�ضي
 1988بولدر امريكا

aabdelltif@kau.edu.sa

akhlil@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/akhlil
أسامة إبراهيم فاللي

اقت�صاد �صناعي
 1989القاهرة م�صر

ofallali@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/ofallali
إيمان حسن علي

�إقت�صاديات التجارة اخلارجية
 1989حلوان م�صر
جمال عبدالباقي واصف

ت�أمني
م�صر املن�صورة 1998
حمد صالح الطاسان

اقت�صاد �إ�سالمي وح�ضري
 1998دورهام بريطانيا

haltasan@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/haltasan

كلية االقتصاد واإلدارة

اقت�صاد خليجي
 1987ويلز بريطانيا

habdelhamed@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/ealjehani

الأ�ساتذة امل�شاركون

أيمن صالح فاضل

�إقت�صاديات التمويل
 1977الأزهر م�صر

www.kau.edu.sa/aabdelltif

eshani@kau.edu.sa

ريا�ضيات واح�صاء التواري وت�أمني
 1998متبل امريكا

anagadi@kau.edu.sa

هدى خيري عبدالحميد

نظرية نقدية ومتويل دويل
 1989كلورادو امريكا

www.kau.edu.sa/azdiyab

نظرية و�سيا�سات نقدية
 1984كلريمونت �أمريكا

اقت�صاد قيا�سي
 1987رن�سلر امريكا

اقت�صاد
 2001عني �شم�س م�صر

محمد عبدالمنعم حزين

أحمد حامد نقادي

محي الدين ياسين أيوب
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االقتصــاد
خالد إبراهيم سيد أحمد

مالية عامة
 2003طنطا م�صر

kiahmad@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/kiahmad
خالد زكي الديب

اقت�صاد كلي
 2002عني �شم�س م�صر
زينب سعد قباني

جتارة وتنمية
� 1999سرتاثكاليد بريطانيا

zgabbani@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/zgabbani
عابد عبداهلل المشايخي

اقت�صاد تطبيقي
 2000كلورادو �أمريكا

amashalkhi@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/aalmashaikhi
عبداهلل قربان تركستاني

اقت�صاد دويل
 2001لي�سرت بريطانيا

aalturkistani@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/aalturkistani
عبلة عبدالحميد بخاري

�إقت�صاد �سياحي
 2008برادفورد بريطانيا

abokhari@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/abokhari
عصام محمد حابس

اقت�صاد ح�ضري
 1997والية نيويورك �أمريكا

ehabes@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/ehabes

كلية االقتصاد واإلدارة

عفاف عبدالعزيز أحمد

اقت�صاد قيا�سي و�صناعي
 1998الإ�سكندرية م�صر

aaaahmed@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/aaaahmed

علي حسين قدح

املحا�ضرون

اقت�صاديات طاقة وتنمية اقت�صادية
� 1996أوكالهوما �أمريكا

أسعد سالمة جوهر

www.kau.edu.sa/ekadah

اقت�صاد
 1989فاندر بيلت امريكا

ekadah@kau.edu.sa

محمد إبراهيم النفيعي

اقت�صاد �إداري
 1989رن�سلر �أمريكا

malnofai@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/malnafaei
مقبل صالح الذكير

اقت�صاد �إ�سالمي
� 1995أم القرى ال�سعودية

mdukair@kau.edu.sa

ajohar@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/ajohar
إيمان عبدالعزيز السليمان

�إقت�صاد
 2003امللك عبدالعزيز ال�سعودية

ealsulaiman@kau.edu.sa
حنان نايف الجشعن

�إقت�صاد
 2002امللك عبدالعزيز ال�سعودية

www.kau.edu.sa/mdukair

www.kau.edu.sa/haljasham

نرمين سعد فهمي

سحر حسن خياط

�إح�صاء اكتوارى
 2005املن�صورة م�صر

nfahmi@kau.edu.sa

مالية عامة
 2003امللك عبدالعزيز ال�سعودية

skhayat@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/nfahmi

www.kau.edu.sa/skhayat

نسرين إسماعيل النبوي

فيفيان محمد صالح مالجان

�إقت�صاد كلي تطبيقي
 2007برادفورد بريطانيا

nbanawi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/nbanawi
هشام جميل برديسي

اقت�صاد دويل
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قسم

المحاسبــة
اتصاالت القسم:

التخصصات الدقيقة:

م�سئول االت�صال :رئي�س الق�سم
من�صبه :رئي�س الق�سم
رقم الهاتف ( )6952160رقم الفاك�س ()6952132

متطلبات القبول:

acct-fea@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/economics

يوجد بق�سم املحا�سبة ثالثة م�سارات تخ�ص�صية ،وهي :م�سار حما�سبة عامة،
وم�سار حما�سبة ونظم معلومات ،وم�سار حما�سبة ومتويل ،علم ًا ب�أن م�سار
املحا�سبة العامة فقط هو امل�سار املفعل .
اجتياز ال�سنة التح�ضريية.

متطلبات التخرج في القسم:

النشأة:

مت �إن�شاء ق�سم املحا�سبة يف عام (1393هـ) املوافق (1972م).

�إ�ضافة �إىل متطلبات اجلامعة ،ومتطلبات الكلية  ،يتعني على الطالب اجتياز
( )79وحدة درا�سية موزعة كالتايل )54( :متطلبات الق�سم ،و( )25وحدة
درا�سية متطلبات امل�سار التخ�ص�صي .

أو ً
ال :مقررات القسم األساسية

ال�ساعات املعتمدة54 :
وهي مواد يدر�سها طالب الق�سم للح�صول على البكالوريو�س
م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

�أدر 101
ح�سب 101
ق�صد 101
ح�سب 102
ق�صد 102
ق�صد 204
نظم 211
ح�سب 231
ح�سب 271
ق�صد 310
ح�سب 351
ح�سب 361
ح�سب 372
ح�سب 373
ح�سب 454
�أدر 457
ح�سب 482
ح�سب 491

مبادئ الإدارة
مبادئ حما�سبة
مبادئ االقت�صاد اجلزئي
مبادئ حما�سبة II
مبادئ االقت�صاد الكلى
حتليل كمي II
القانون التجاري
حما�سبة حكومية
حما�سبة متو�سطة
نقود وبنوك
حما�سبة تكاليف
مراجعة
حما�سبة متو�سطة II
حما�سبة مالية متقدمة
حما�سبة �إدارية
جتارة الكرتونية
نظم معلومات حما�سبية
بحث و تدريب
املجموع

عدد ال�ساعات
املعتمدة

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
54

عدد الوحدات
نظري عملي تدريب

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

املتطلبات ال�سابقة

ح�سب 101

ح�سب 101
ح�سب 102
ق�صد 102 ،101
ح�سب 102
ح�سب 271
ح�سب 271
ح�سب 372
ح�سب 351
�أدر 351 ،101
ح�سب 351
ح�سب 373،454 ،361
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قسم

المحاسبــة
ثاني ًا :مقررات المسارات األساسية

ال�ساعات املعتمدة25 :
وهي مواد يدر�سها طالب امل�سار التخ�ص�صي ،كما هو مو�ضح يف اجلداول التالية:
 )1م�سار حما�سبة :
م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

عدد ال�ساعات
املعتمدة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

�أدر 340
ح�سب 352
ح�سب 432
ح�سب 441
ح�سب 442
ح�سب 444
ح�سب 462
ح�سب 474
ح�سب 483

مبادئ مالية ال�شركات
حما�سبة تكاليف II
حما�سبة متخ�ص�صة
حما�سبة �ضريبية
حما�سبة زكوية
فقه وحما�سبة املعامالت
مراجعة II
حما�سبة مالية متقدمة II
تطبيقات حما�سبية باحلا�سب

3
3
3
2
3
2
3
3
3

املجموع

عدد الوحدات
نظري عملي تدريب

3
3
3
2
3
2
3
3
3

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

املتطلبات ال�سابقة

�أدر101
ح�سب 351
ح�سب  ،372ق�صد 310
ح�سب 372
ح�سب 372
ح�سب 373،442 ،361
ح�سب 361
ح�سب 373
ح�سب 454 ،373

25

 )2م�سار حما�سبة ونظم معلومات :
م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

عدد ال�ساعات
املعتمدة

1
2
3
4
5
6
7
8

حا�سب 101
حا�سب 102
حا�سب 351
حا�سب 353
حا�سب 424
ح�سب 443
حا�سب 455
ح�سب 483

مقدمة حا�سبات
مقدمة برجمة
برجمة جتارية
برجمة �شيئية
نظم قواعد البيانات
حما�سبة زكوية و�ضريبية
حتليل وت�صميم النظم
تطبيقات حما�سبية باحلا�سب

3
3
3
3
3
4
3
3

املجموع

عدد الوحدات
نظري عملي تدريب

3
3
3
3
3
4
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

املتطلبات ال�سابقة

حا�سب 100
حا�سب 101
حا�سب 102
حا�سب 102
حا�سب 102
ح�سب 372
حا�سب 102
ح�سب 454 ،373

25

 )3م�سار حما�سبة ومتويل :

كلية االقتصاد واإلدارة

م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6
7
8

�أدر 340
�أدر 341
�أدر 345
ح�سب 432
ح�سب 443
�أدر 446
�أدر 447
�أدر 448

مبادئ مالية ال�شركات
مالية ال�شركات II
ا�ستثمار
حما�سبة متخ�ص�صة
حما�سبة زكوية و�ضريبية
ا�ستثمار II
�إدارة امل�ؤ�س�سات املالية
مالية دولية

املجموع

عدد ال�ساعات
املعتمدة

3
3
3
3
4
3
3
3
25

عدد الوحدات
نظري عملي تدريب

3
3
3
3
4
3
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

املتطلبات ال�سابقة

�أدر 101
�أدر 340
�أدر 340
ح�سب  ،372ق�صد 310
ح�سب 372
�أدر 345
�أدر 340
�أدر 340
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قسم

المحاسبــة
توصيف المقررات

ح�سب  101مبادئ حما�سبة
يعرف هذا املقرر الطالب بطبيعة املحا�سبة ،و�أ�س�سها ،وبالدورة املحا�سبية،
و�إعداد القوائم املالية ،والأ�ساليب التي ت�ستخدمها املحا�سبة لتوفري املعلومات.
ومو�ضوعات املقرر عديدة منها :املعادلة املحا�سبية ،وقاعدة القيد املزدوج،
والت�سويات اجلردية ،واملحا�سبة عن كل من عمليات الب�ضاعة واملعامالت النقدية
والآجلة ،وعن عمليات املخزون وعن الأ�صول الثابتة.
ح�سب  102مبادئ حما�سبة II
هدف املقرر تعريف الطالب كيفية الت�سجيل يف الدفاتر امل�ساعدة ،واملفاهيم
املرتبطة بامللكية ،وم�شكالتها يف �شركات الأ�شخا�ص والأموال ،وحتليل القوائم
املالية ،وبيان بع�ض مفاهيم التكلفة ،وعنا�صر التكاليف ،و�أنظمة الأوامر واملراحل
ب�إيجاز ،وحتليل التعادل ،واملحا�سبة يف الوحدات احلكومية ،وغري الربحية ،ويف
�شركات الت�ضامن ،وامل�ساهمة ،واملن�ش�آت ال�صناعية.
ح�سب  231حما�سبة حكومية
يزود هذا املقرر الطالب بفكرة عن املوازنة العامة للدولة ،وعنا�صرها ،و�أ�س�س
تبويبها� ،إ�ضافة �إىل درا�سة النظام املحا�سبي احلكومي وتطبيقاته يف اململكة  ،مع
�إعطاء �شرح مب�سط للمحا�سبة يف املن�ش�آت اللآربحية.
ح�سب  271حما�سبة متو�سطة
يهدف هذا املقرر �إىل درا�سة الإطار الفكري للمحا�سبة املالية ،الذي يحكم �أ�س�س
املحا�سبة ملعامالت املن�ش�أة .كما يتناول م�شكالت القيا�س املحا�سبي للأ�صول،
والإف�صاح عنها يف القوائم املالية� ،إ�ضافة �إيل املعايري املحا�سبية اخلا�صة بقيا�س
الأ�صول ،والإف�صاح عنها .و�إعداد القوائم املالية ،واملعاجلة املحا�سبية للأ�صول
املتداولة ،والطويلة الأجل.
ح�سب  351حما�سبة تكاليف
يهدف هذا املقرر �إىل تعريف الطالب مبحا�سبة التكاليف ،وكيفية حتديد تكاليف
الإنتاج ،والرقابة عليها ،وتبويبها ،والتحميل الكلي واجلزئي لها ،والرقابة على
تكلفة املواد الواردة واملن�صرفة ،وحتديد �إجمايل و�صايف الأجور ،وحتليلها،
ومعاجلة امل�صروفات ال�صناعية غري املبا�شرة ،وطرق توزيع تكاليف مراكز
اخلدمات الإنتاجية على املراكز امل�ستفيدة ،وتخ�صي�ص التكاليف غري املبا�شرة
طبق ًا لنظام حما�سبة تكاليف الن�شاط (.)ABC
ح�سب  352حما�سبة تكاليف II
يهدف هذا املقرر �إىل تعريف الطالب باملفاهيم الأ�سا�سية لنظم قيا�س التكلفة
الفعلية واملعيارية يف ظل نظم الإنتاج ،وكيفية اختيار النظام املنا�سب ،و�إعداد
معايري التكلفة ،وحتليل االنحرافات ،ومفهوم و�أهداف وكيفية تطبيق نظام تكاليف
الأوامر الإنتاجية ،والعقود طويلة الأجل ،واملعيارية ،والتكلفة امل�ستهدفة.
ح�سب  361مراجعة
يهدف هذا املقرر �إىل تعريف الطالب ب�أ�سا�سيات املراجعة ,وعالقتها باملحا�سبة.
يحتوى املقرر على مو�ضوعات منها ماهية املراجعة ،وطبيعتها ،و�أنواعها،
و�أهدافها ،وتخطيطها ،و�إجراءاتها التحليلية ،وخماطرها ،ومعايري املراجعة
ال�سعودية ،و�آداب مهنة املراجعة ،ومراجعة دورات العمليات ،وتقرير املراجع.
ح�سب  372حما�سبة متو�سطة II
يهدف هذا املقرر �إىل درا�سة املو�ضوعات املتعلقة باملحا�سبة عن االلتزامات،
وحقوق امل�ساهمني .وقيا�س الدخل ،وكيفية �إعداد قائمة التدفقات النقدية،
والعر�ض والإف�صاح يف التقارير املالية.

ح�سب  373حما�سبة مالية متقدمة
هدف املقرر درا�سة مو�ضوعات متقدمة يف املحا�سبة كاملعاجلات املحا�سبية لعقود
الإيجار ،والندماج �شركات امل�ساهمة ،واملحا�سبة يف �شركات الأ�شخا�ص ،ويف املن�ش�آت
ذات الأق�سام والفروع ،و�إعداد القوائم املالية املجمعة للمركز الرئي�س والفروع.
ح�سب  432حما�سبة متخ�ص�صة
هدف املقرر تعريف الطالب بالأ�س�س واملبادئ املحا�سبية للمن�ش�آت املالية،
واالختالف بينها وبني املن�ش�آت ال�صناعية والتجارية ،وكيفية تطبيق تلك الأ�س�س
املحا�سبية يف البنوك التجارية و�شركات الت�أمني ومن�ش�آت البرتول ،وكيفية حتديد
نتيجة �أعمالها ،ومراكزها املالية ،وتقومي �أدائها.
ح�سب  441حما�سبة �ضريبية
يهدف هذا املقرر �إىل تعريف ال�ضرائب ،و�أنواعها ،و�أهدافها ،والقواعد الأ�سا�سية
لها ،وقواعد ال�ضريبة على الأفراد وال�شركات ،وحتديد الوعاء ال�ضريبي ،وهيكل
وخ�صائ�ص النظام ال�ضريبي يف اململكة  ،ومقومات النظام ال�ضريبي ،والتهرب
واالزدواج ال�ضريبي ،و�أنواع غرامات عدم تقدمي الإقرارات ال�ضريبية� ،أو ت�أخري
�سداد ال�ضريبة.
ح�سب  442حما�سبة زكوية
هدف هذا املقرر تعريف الطالب باملبادئ الأ�سا�سية ملحا�سبة الزكاة ،و�شروطها،
وكيفية ح�سابها وجبايتها ،وم�صارفها ،وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية وكيفية
االلتزام بتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة  ،والتهرب والتجنب الزكوي.
ح�سب  443حما�سبة زكوية و�ضريبية
هدف املقرر اجلمع بني قواعد املحا�سبة و�أ�صول الزكاة ،وعر�ض �أ�س�س املحا�سبة
ال�ضريبية .ومن موا�ضيع املقرر ماهية حما�سبة الزكاة ،و�شروطها ،والأموال
اخلا�صة للزكاة ،وم�صارف الزكاة ،وكيفية ح�ساب الوعاء الزكوي طبق ًا لتعليمات
م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة .و�إجراءات الربط والتح�صيل واالعرتا�ض
الزكوي يف اململكة .ومفهوم املحا�سبة ال�ضريبية ،ومقومات النظام ال�ضريبي،
وهيكله وخ�صائ�صه يف اململكة .وقيا�س الوعاء ال�ضريبي ،وغرامات عدم تقدمي
الإقرارات ال�ضريبية �أو ت�أخري �سداد ال�ضريبة.
ح�سب  444فقه وحما�سبة املعامالت
هدف هذا املقرر تعميق فهم الطالب ب�أهداف ومفاهيم و�أ�س�س املحا�سبة من
منظور �إ�سالمي ،مع الرتكيز على اجلوانب الفقهية واملحا�سبية لبع�ض معامالت
امل�صارف الإ�سالمية .ويحتوى املقرر على مو�ضوعات من منظور �إ�سالمي منها:
ر�أ�س املال النقدي والثابت واملتداول ،والإيراد و�أق�سامه ،وحما�سبة التكاليف،
ومراجعة احل�سابات ،وحما�سبة املن�ش�آت املالية.
ح�سب  454حما�سبة �إدارية
هدف هذا املقرر تعريف الطالب مبفهوم وخ�صائ�ص نظام املحا�سبة الإدارية،
والتعرف على الأ�ساليب الكمية لإعداد املعلومات املحا�سبية الالزمة خلدمة
امل�ستويات الإدارية يف املن�شاة؛ ال�ستخدامها يف التخطيط ،والرقابة ،واتخاذ
القرار ،وتقومي الأداء.
ح�سب  462مراجعة II
هذا املقرر يعرف الطالب مبو�ضوعات يف مراجعة احل�سابات كالإف�صاح يف
القوائم املالية ،واملراجعة الداخلية ب�شقيها املايل والت�شغيلي ،وا�ستخدام العينات
الإح�صائية للمراجعة ،ومراجعة احل�سابات يف ظل الت�شغيل الإلكرتوين للبيانات،
والفح�ص لأغرا�ض خا�صة ،وم�سئوليات املراجع.
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المحاسبــة
ح�سب  474حما�سبة مالية متقدمة II

هدف هذا املقرر تعريف الطالب مبو�ضوعات حما�سبية متقدمة يف �إعداد القوائم
املالية املوحدة لل�شركات القاب�ضة والتابعة ،واملحا�سبة عن العمليات املتبادلة
واخلارجية ،وترجمة القوائم املالية املعدة بالعمالت الأجنبية ،واملحا�سبة عن
امل�شتقات املالية.
ح�سب  475نظرية املحا�سبة
هدف هذا املقرر تعريف الطالب بتطور الفكر املحا�سبي ،والت�أ�صيل العلمي للمعاجلات
املحا�سبية ،وعلى م�شكالت القيا�س والإف�صاح املحا�سبي ،و�أثر املتغريات البيئية
والدولية يف التقارير املالية .وخ�صائ�ص املعلومات املحا�سبية ،و�أهداف املحا�سبة،
والفرو�ض املحا�سبية ،وطرق القيا�س املحا�سبي ،وم�شكالته .والتحديات البيئية
والدولية و�أثرها ي الفكر املحا�سبي .و�إعداد وعر�ض القوائم املالية يف ظل املعايري
ال�سعودية والدولية ،والتطورات املعا�صرة يف مناهج البحث العلمي املحا�سبي.
ح�سب  482نظم معلومات حما�سبية
هدف املقرر تعريف الطالب بنظم املعلومات ،واملحا�سبية منها خا�صة ،ودورة تطويرها،
�إ�ضافة �إىل تعريفه بنظم الرقابة الداخلية املحا�سبية يف ظل نظامي املعلومات
أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالقسم

الأ�ساتذة
حسام عبد المحسن العنقري

مراجعة
 2000بريطانيا �إي�سك�س

halangari@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/halangari
زكريا فريد عبد الفتاح

حما�سبة مالية ونظم معلومات
� 1983أركان�سا�س �أمريكا

zhamad@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/zhamad
صادق حامد حسانين

حما�سبة مالية ومراجعة
 1988القاهرة م�صر

shassanen@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/shassanen
عبد العال هاشم أبو خشبة

حما�سبة تكاليف و�إدارية
 1989الإ�سكندرية م�صر

كلية االقتصاد واإلدارة
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ahabukhashaba@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ahabukhashaba
عوض سالمة الرحيلي

حما�سبة مالية ومراجعة
 1992هل بريطانيا

aalrehaily@kau.edu.sa

الأ�ساتذة امل�شاركون
توفيق عبد المحسن الخيال

حما�سبة مالية
 2000كارديف بريطانيا

talkhyal@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/talkhyal
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املحا�سبية اليدوي والإلكرتوين ،وت�صميم تلك النظم يف الوحدات االقت�صادية،
و�أدوات تطويرها وتوثيقها .وبع�ض التطورات املعا�صرة يف جمال تلك النظم.
ح�سب  483تطبيقات حما�سبية باحلا�سب
هدف هذا املقرر تدريب الطالب على ا�ستخدام احلا�سب الآيل يف تطبيق الأ�ساليب
والنظم املحا�سبية ،اعتماد ًا على برامج جاهزة .وا�ستخدام تلك الربامج يف �إعداد
دليل احل�سابات ،وت�شغيل البيانات املحا�سبية .و�إعداد وحتليل القوائم املالية
واملوازنات ،وحتليل االنحرافات ,وتنفيذ خطوات و�إجراءات املراجعة .وتطبيق
نظام حما�سبة تكاليف الن�شاط ونظام التوقيت الأمثل.
ح�سب  490قراءات حما�سبية اجنليزية
يزود هذا املقرر الطالب ببع�ض املفاهيم والتطبيقات املحا�سبية باللغة االجنليزية،
يف املحا�سبة املالية والإدارية والتكاليف واملراجعة.
ح�سب  491بحث وتدريب
هدف املقرر ربط اجلانب النظري بالتطبيقي ،من خالل التعاون بني الق�سم
وجمموعة من مكاتب املحا�سبة واملراجعة ،واجلهات ذات العالقة؛ لتدريب الطالب
على �أنظمة املحا�سبة واملراجعة املطبقة� ،إ�ضافة �إىل تعريفه بكيفية �إعداد البحث.

حامد محمد هنيدي

حما�سبة تكاليف و�إدارية
 1980مي�سوري �أمريكا

hhnidi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/hhnidi
أبو شناف سالم زايد

حما�سبة تكاليف و�إدارية
 1990القاهرة م�صر

zmubark@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/zmubark
حمدية عبدالغفار سالم

حما�سبة مالية
 1972الأزهر م�صر

السعد عبدالرحمن صالح

حما�سبة زكاة ونظم حما�سبية
 1997الأزهر م�صر

salsaad@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/salsaad
سجيني إبراهيم طالل

حما�سبة ومراجعة حكومية
 1990الإ�سكندرية م�صر

tsijini@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/tsijini
عسيري علي عبداهلل

حما�سبة مالية ونظم معلومات
بريطانيا  1995دندي

aasiri@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/aasiri
يماني قاسم عبد اهلل

حما�سبة مالية
 1980كولورادو امريكا

باشيخ محمد عبداللطيف

حما�سبة مالية
 2003بورت�سماوث بريطانيا

basheikh@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/basheikh
النمري جابر مجبور

حما�سبة تكاليف و�إدارية
 1993نيو كا�سل بريطانيا

malnemry@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/malnemry
مفتي حسن محمد

حما�سبة تكاليف و�إدارية
 1998بري�ستول بريطانيا

mmufti@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mmufti
باعيسى عمر محمود

حما�سبة مالية ومراجعة
 1984كينت بريطانيا

mbaeissa@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mbaeissa
نهال أحمد الجندي

حما�سبة �إدارية ونظم معلومات حما�سبية
 2002الأزهر م�صر

nelgendy@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/nelgendy

الأ�ساتذة امل�ساعدون
بقشان عمر تركي

حما�سبة مالية
 2005بوند ا�سرتاليا

tbugahan@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/tbugshan
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قسم

المحاسبــة
جمال عبدالحميد علي

املحا�ضرون

نظم معلومات حما�سبية وحما�سبة �إدارية
 2003القاهرة م�صر

الجوهرة حسن القحطاني

حما�سبة مالية
 2000عني �شم�س م�صر

jalgahtani@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/jalgahtani
أميمة عبد العزيز الغفاري

jaali@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/jaali
سامي أحمد بخاري

sasbukhari@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/sasbukhari
سحر أحمد الجبروني

حما�سبة تكاليف و�إدارية
 2004قناة ال�سوي�س م�صر
شريفة علي مصطفى

حما�سبة ومراجعة حكومية
 2003الإ�سكندرية م�صر

smaustafa@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/smaustafa
صفية محمد حمودة

حما�سبية ومراجعة
 1998قناة ال�سوي�س م�صر

smhamouda@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/smhamouda
طارق حسن كوشك

حما�سبة ومراجعة حكومية
 2000ليدز بريطانيا

tkoshek@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/tkoshek
عبد اللطيف عبد السميع فرحات

حما�سبة تكاليف و�إدارية
 1998الزقازيق م�صر

aafarahat1@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/aafarahat1
عيشة السيد عطية عوض

حما�سبة مالية
 1996الزقازيق م�صر

aawadh@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/aawadh
فريد عمر شيخ

حما�سبة �إدارية وتكاليف
 1989هل بريطانيا

foshaikh@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/foshaikh
ممدوح عبداهلل باعويضان

حما�سبة مالية
 1998امللك عبدالعزيز ال�سعودية
مراجعة
 2001امللك عبدالعزيز ال�سعودية

sgalghamdi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/sgalghamdy
فاطمة محمد كمال

حما�سبة �إدارية وتكاليف
 1995امللك عبدالعزيز ال�سعودية

fkamal@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/fkamal
فهدة سلطان السديري

okallaf@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/okallaf
أنيسة أحمد تركستاني

aturkistani@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/aturkistani
ٌإيمان صالح فاضل

حما�سبة ادارية
 1989امللك عبدالعزيز ال�سعودية

efadel@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ efadel
بدر بندر بن حميد

حما�سبة مالية
 2008ميزوري �أمريكا

bbanhmeid@kau.edu.sa
خالد سعيد باشنيني

حما�سبة تكاليف
 1983بول �ستيت �أمريكا

kbashnini@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/kbashnini
راوية رضا عبيد

حما�سبة تكاليف
 1998امللك عبدالعزيز ال�سعودية

robead@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/robead
رغداء محمد الرملي

حما�سبة ادارية
 1999امللك عبدالعزيز ال�سعودية

ralramly@kau.edu/sa
www.kau.edu.sa/ralramly
ريم رشاد صقر

نظم معلومات حما�سبية وحما�سبة مالية
 1994هل بريطانيا
حما�سبة مالية ومراجعة
� 1994ساوث هامبتون بريطانيا

حما�سبة تكاليف
 1985بول �ستيت �أمريكا

basodan@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ybasudan

مراجعة
 2004امللك عبدالعزيز ال�سعودية

sbakr@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/sbakr
صباح غرم اهلل الغامدي

حما�سبة �إدارية وتكاليف
 2006امللك عبدالعزيز ال�سعودية

mbaowaidan@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mbaowaidan
يوسف عبد اهلل باسودان

سارة عبد اهلل بكر

rsager@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/rsagr
زهير حمدان حمدان

حما�سبة مالية
 1999امللك عبدالعزيز ال�سعودية
حما�سبة مالية
 1999امللك عبدالعزيز ال�سعودية

مراجعة
 2004امللك عبدالعزيز ال�سعودية

falsudairi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/falsudairi
فيصل محمد مالكي

حما�سبة مالية
 1984نيو هيفن �أمريكا

fmalky@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ fmalky
محمد حسين خواجي

حما�سبة عامة                
�أ�سرتاليا  2008ملبورن

محمد هاشم فلمبان

حما�سبة مالية
 1984نيو هيفن �أمريكا

mfelemban@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mhfelemban
مها عباس المرزوقي

حما�سبة �إدارية وتكاليف
 2004امللك عبدالعزيز ال�سعودية

malmarzouky@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/malmarzouky
هبة محمود مؤمنة

حما�سبة مالية
 2004امللك عبدالعزيز ال�سعودية

hmoumena@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/hmoumena
هيفاء سراج طيب

مراجعة
 2002امللك عبدالعزيز ال�سعودية

htayib@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/htayib

zhmdan@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/zhmdan
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قسم

العلوم السياسية
اتصاالت القسم:

جهة االت�صال :رئي�س الق�سم
من�صبه :رئي�س الق�سم
رقم الهاتف ( )6952932رقم الفاك�س ()6952157

ps-fea@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/economics

النشأة:

مت �إن�شاء ق�سم العلوم ال�سيا�سية يف عام (1403هـ) املوافق (1982م).

يوجد بق�سم العلوم ال�سيا�سية �أربعة م�سارات تخ�ص�صية ،وهي :م�سار االقت�صاد
ال�سيا�سي العاملي ،وم�سار ال�سيا�سة العامة والتنمية ،وم�سار البحث العلمي
والتحليل ال�سيا�سي ،وم�سار الر�أي العام وال�سلوك ال�سيا�سي .علم ًا ب�أن امل�سار
املفعل هو :م�سار االقت�صاد ال�سيا�سي العاملي.

متطلبات التخرج في القسم:

�إ�ضافة �إىل متطلبات اجلامعة ،ومتطلبات الكلية  ،يتعني على الطالب اجتياز
( )79وحدة درا�سية موزعة كالتايل )61( :وحدة متطلبات الق�سم ،و()18
وحدة درا�سية متطلبات امل�سار التخ�ص�صي .

التخصصات الدقيقة:

أو ً
ال :مقررات القسم األساسية

ال�ساعات املعتمدة61 :
وهي مواد يدر�سها طالب الق�سم للح�صول على البكالوريو�س

كلية االقتصاد واإلدارة

م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

درع 101
�سا�س 101
ق�صد 102
�سا�س 111
�سا�س 212
�سا�س 213
�سا�س 221
�سا�س 231
�سا�س 233
�سا�س 300
ق�صد 312
�سا�س 314
�سا�س 315
�سا�س 316
�سا�س 323
�سا�س 330
�سا�س 334
�سا�س 336
�سا�س 337
�سا�س 403
�سا�س 491

مبادئ الإدارة العامة
مبادئ العلوم ال�سيا�سية
مبادئ االقت�صاد الكلي
النظام ال�سيا�سي ال�سعودي
نظم �سيا�سية مقارنة
علم االجتماع ال�سيا�سي
تطور الفكر ال�سيا�سي العاملي
مقدمة يف العالقات الدولية
منظمات دولية

البحث الكمي وتطبيقاته يف علم ال�سيا�سة

مالية عامة
ال�سيا�سة العامة
التنمية ال�سيا�سية
نظم و�سيا�سات عربية و�إقليمية
الفكر والنظام ال�سيا�سي الإ�سالمي
الدبلوما�سية واملفاو�ضات
حتليل �سيا�سة خارجية
ال�سيا�سة الدولية
عالقات دولية عربية
مفاهيم �سيا�سية (بالإجنليزي)
بحث وتدريب
املجموع

عدد ال�ساعات
املعتمدة

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
61

عدد الوحدات
نظري عملي تدريب

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

املتطلبات ال�سابقة

�سا�س 101
�سا�س 101
�سا�س 101
�سا�س 231

�سا�س � ،101ص  ،111معلم 101

ق�صد 102
�سا�س � ،101سا�س 212
�سا�س 212
�سا�س 212
�سا�س 101
�سا�س 231
�سا�س 231
�سا�س 231
�سا�س 231
اجنل � ،102سا�س 101
�سا�س � ،300سا�س 336
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العلوم السياسية
ثاني ًا :مقررات المسار األساسية

ال�ساعات املعتمدة18 :
وهي مواد يدر�سها طالب امل�سار التخ�ص�صي ،كما هو مو�ضح يف اجلداول التالية:
 )1م�سار االقت�صاد ال�سيا�سي العاملي :
م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6

ق�صد 320
�سا�س 335
�سا�س 432
�سا�س 437
�سا�س 438
�سا�س 439

اقت�صاد دويل
منظمات �إقليمية
االحتاد الأوربي
العوملة
�سيا�سات النفط
االقت�صاد ال�سيا�سي العاملي
املجموع

 )2م�سار ال�سيا�سة العامة والتنمية :

عدد ال�ساعات
املعتمدة

3
3
3
3
3
3
18

م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

عدد ال�ساعات
املعتمدة

1
2
5
4
3
6

�سا�س 414
�سا�س 415
�سا�س 416
درع 436
�سا�س 437
�سا�س 438

�سيا�سة عامة مقارنة
مناذج يف التنمية ال�سيا�سية
التنمية املحلية واحل�ضرية
تقييم الربامج احلكومية
العوملة
�سيا�سات النفط

3
3
3
3
3
3

املجموع

م

ا�سم املقرر

حتليل اقت�صادي كلي
ق�صد 202
1
الر�أي العام وقيا�ساته
�سا�س 404
2
العوملة
�سا�س 437
3
االقت�صاد ال�سيا�سي العاملي
�سا�س 439
4
�أ�سا�سيات التحليل ال�سيا�سي
�سا�س 441
5
تقييم املخاطرة ال�سيا�سية
�سا�س 442
6
املجموع
 )4م�سار ر�أي عام و�سلوك �سيا�سي:

عدد الوحدات
نظري عملي تدريب

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

املتطلبات ال�سابقة

�سا�س 314
�سا�س 315
�سا�س 314
�سا�س 231
�سا�س 231

1
2
3
4
5
6

�سا�س 303
�سا�س 318
نف�س 351
�سا�س 404
�سا�س 415
�سا�س 418

االت�صال ال�سيا�سي
التن�شئة ال�سيا�سية
علم النف�س االجتماعي
الر�أي العام وقيا�ساته
مناذج يف التنمية ال�سيا�سية

االنتخابات وت�صميم احلمالت االنتخابية

عدد ال�ساعات
املعتمدة

عدد الوحدات
نظري عملي تدريب

عدد ال�ساعات
املعتمدة

عدد الوحدات
نظري عملي تدريب

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

املتطلبات ال�سابقة

ق�صد 102
�سا�س 300
�سا�س 231
�سا�س  ،231ق�صد 102
�سا�س � ،212سا�س 231
�سا�س � ،212سا�س 231

املتطلبات ال�سابقة

�سا�س � ،101سا�س 212
�سا�س 212
�سا�س 300
�سا�س 315
�سا�س 212

كلية االقتصاد واإلدارة

م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

املجموع

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

ق�صد 102
�سا�س 231
�سا�س 231
�سا�س 231
�سا�س 231
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العلوم السياسية
توصيف المقررات:

�سا�س  101مبادئ العلوم ال�سيا�سية
مدخل للتعريف باملو�ضوع و �أهميته وفروعه و مناهج درا�سته وعالقته بالعلوم
الأخرى ،عر�ض خمت�صر للفكر والأيديولوجيات ال�سيا�سية املعا�صرة ،تو�ضيح
ملفهوم الدولة وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية املكونة للنظام ال�سيا�سي ،التعرف على
العالقات ال�سيا�سية الدولية وطبيعة النظام ال�سيا�سي الدويل واملنظمات
الدولية وال�سيا�سة اخلارجية.
�سا�س  111النظام ال�سيا�سي ال�سعودي
تعريف الطالب بطبيعة نظامه ال�سيا�سي الوطني .من خالل مناق�شة تطور هذا
النظام وخ�صائ�صه ،والأنظمة الأ�سا�سية التي حتدد هيكله ،وم�ؤ�س�ساته ال�سيا�سية
الرئي�سية واخت�صا�صاتها ،وما يتعلق بذلك من مفاهيم �سيا�سية .وذلك لرفع
م�ستوي الوعي ال�سيا�سي الوطني للطالب وتعزيز انتمائه و�إدراكه للمواطنة
ال�صاحلة وامل�س�ؤولية العامة� ،أهمية الإجناز الذي حتقق بتوحيد وقيام هذه
الدولة ،و�أهمية املحافظة علي وطنه وا�ستقراره وامل�ساهمة الفاعلة يف تنميته.
�سا�س  212نظم �سيا�سية مقارنة
الدرا�سة املنظمة للأنظمة ال�سيا�سية من خالل املقارنة املفاهيم الرئي�سية
املتعلقة بالدولة والنظام ال�سيا�سي ،مو�ضوعات تتعلق بامل�ؤ�س�سات احلكومية
الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية ،وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية الغري ر�سمية
كالأحزاب ال�سيا�سية وجماعات ال�ضغط والر�أي العام ،والنظريات املختلفة
لتحليل ديناميكية النظام ال�سيا�سي ،ومفاهيم ال�سيادة والد�ستور واالنتخابات
واملجتمع املدين والثقافة والتن�شئة ال�سيا�سية ،واملقارنة بني الأ�شكال الرئي�سية
للأنظمة ال�سيا�سية املعا�صرة.
املتطلبات ال�سابقة�( :سا�س )101
�سا�س  213علم االجتماع ال�سيا�سي
حقل علم االجتماع ال�سيا�سي ،ا�ستعرا�ض النظريات واملداخل التقليدية
واحلديثة لدرا�سة التفاعل والت�أثري املتبادل بني النظام ال�سيا�سي وبيئته
االجتماعية .مفاهيم الدولة ،ال�سيادة ،ال�شرعية ،التن�شئة ال�سيا�سية ،امل�شاركة
ال�سيا�سية ،واملجتمع املدين (من املنظور االجتماعي-ال�سيا�سي).

كلية االقتصاد واإلدارة

�سا�س  221تطور الفكر ال�سيا�سي العاملي
�أهم مراحل تطور النظرية ال�سيا�سية يف الفكر ال�سيا�سي الغربي القدمي
واحلديث ،وذلك من خالل ا�ستعرا�ض مناذج من م�ساهمات املفكرين امل�ؤثرين
يف الفكر ال�سيا�سي الإغريقي والروماين وامل�سيحي يف الع�صور القدمية،
ومناذج من الفكر ال�سيا�سي يف الع�صور احلديثة.
املتطلبات ال�سابقة�( :سا�س )101
�سا�س  222الأيدلوجيات ال�سيا�سية املعا�صرة
مفهوم الآيديولوجيه و�أنواعها .كما تهدف �إىل تعريف الطالب ب�أهم
الآيديولوجيات املعا�صرة (مثل الليربالية ،اال�شرتاكية ،ال�شيوعية ،الفا�شية،
القومية ،وغريها) ومفكريها الرئي�سيني.

�سا�س  231مقدمة يف العالقات الدولية
املفاهيم والنظريات الأ�سا�سية لعلم العالقات الدولية ،التعريف بطبيعة هذا
احلقل الأكادميي وتطور درا�سته وفروعه ،تو�ضيح طبيعة املجتمع الدويل
ومكوناته والعوامل امل�ؤثرة فيه ،طبيعة وتطور املنتظم ال�سيا�سي الدويل،
مناق�شة املدار�س الفكرية الرئي�سية يف العالقات الدولية واملناظرات بينها،
بع�ض �أهم نظريات درا�سة ال�صراع والتعاون يف العالقات الدولية املعا�صرة.
املتطلبات ال�سابقة�( :سا�س )101
�سا�س  233منظمات دولية
ُت َع ِّرف هذه املادة الطالب مبفهوم و�أنواع املنظمات الدولية ،هيئة الأمم املتحدة،
ن�ش�أتها وتطورها� ،أجهزتها الرئي�سية ،املنظمات والوكاالت املتفرعة منها،
عملية �صنع القرار داخلها� ،إ�سهاماتها يف حتقيق اال�ستقرار والتعاون الدويل،
الآراء املقرتحة لتحديثها وتطويرها� .إجراء مترين «حماكاة» ()simulation
ي�ؤدي فيه الطالب دور مندوبي دول يف جمل�س الأمن ،ليناق�شوا خالله ويعر�ضوا
موقف دولهم حول �إحدى الق�ضايا ال�سيا�سية املعا�صرة .م�ساهمات اململكة يف
�أعمال هذه املنظمة والأجهزة املتفرعة منها.
املتطلبات ال�سابقة�( :سا�س )231
�سا�س  300البحث الكمي وتطبيقاته يف علم ال�سيا�سة
تطبيقات املنهج الكمي يف البحث ال�سيا�سي ،ت�صميم البحث الكمي حتديد
املو�ضوع و�صياغة الفر�ضيات وقيا�س املتغريات وجمع البيانات الكمية وحتليلها
وعر�ض وتف�سري النتائج� .أهم قواعد البيانات وامل�ؤ�شرات واملقايي�س ال�سيا�سية
الكمية املتوافرة يف االنرتنت ،وتدريب على ا�ستخدام الربامج الإح�صائية (
مثل  )SPSSواحلا�سب الآيل.
املتطلبات ال�سابقة�( :سا�س  ،101ق�صد  ،115معلم )101
�سا�س  303االت�صال ال�سيا�سي
الن�شاطات والر�سائل االت�صالية التي تهدف للت�أثري يف ال�سيا�سة .مفهوم
االت�صال ال�سيا�سي ،عنا�صره ،م�ستوياته ،و�سائله ،نظرياته ،ومراحل عملية
االت�صال ال�سيا�سي .ت�أثري االت�صال ال�سيا�سي على التن�شئة ال�سيا�سية والر�أي
العام واحلمالت االنتخابية وعلى ال�سيا�سة العامة.
املتطلبات ال�سابقة�( :سا�س � ،101سا�س )212
�سا�س  314ال�سيا�سة العامة
ال�سيا�سية العامة ،مفاهيمها ونظرياتها الرئي�سية .كيفية �صنع وحتليل ال�سيا�سة
العامة ،مراحل �صنعها ،ابتداء من املرحلة الأوىل املتمثلة يف تعريف وحتديد
امل�شكلة مرور ًا مبرحلة اختيار �أحد البدائل ومرحلة تطبيق وتنفيذ ال�سيا�سة
العامة وانتها ًء مبرحلة تقومي ال�سيا�سية العامة.
املتطلبات ال�سابقة�( :سا�س � ،101سا�س )212
�سا�س  315التنمية ال�سيا�سية
النظريات واملفاهيم املختلفة يف التنمية ال�سيا�سية ،كتعريف التنمية ال�سيا�سية،
والعامل النامي وخ�صائ�صه ،والتنمية االقت�صادية ومعوقاتها ،وم�ؤ�شرات قيا�س
التنمية ،ونظريات التنمية ال�سيا�سية.
املتطلبات ال�سابقة�( :سا�س )212
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العلوم السياسية
�سا�س  316نظم و�سيا�سات عربية و�إقليمية
النظم ال�سيا�سية للقوي الإقليمية يف املنطقة (مثل اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية،
جمهورية تركيا ،جمهورية م�صر العربية ،وغريها) .ويتم ذلك من خالل مناق�شة
نبذة عن تطور هذه النظم ال�سيا�سية ،د�ساتريها ،هياكلها التنظيمية� ،أهم م�ؤ�س�ساتها
ال�سيا�سية ،دورها الإقليمي ومواقفها من ق�ضايا املنطقة ،وعالقاتها باململكة.
املتطلبات ال�سابقة�( :سا�س )212

�سا�س  337عالقات دولية عربية
العالقات العربية البينية ،والعالقات بني العامل العربي وغريه من دول العامل.
ن�ش�أة وتطور الدول العربية احلديثة ،تناف�س القوي العظمي وت�أثريه على
املنطقة العربية ،الق�ضية الفل�سطينية والق�ضايا العربية الرئي�سية الأخرى،
العمل العربي امل�شرتك ،العالقات العربية مع الدول العظمي والإقليمية،
التحديات التي تواجه العامل العربي و�سبل مواجهتها.
املتطلبات ال�سابقة�( :سا�س )231

�سا�س  318التن�شئة ال�سيا�سية
كيف يكت�سب الفرد قيمه و �آراءه ال�سيا�سية وكيف تنتقل الثقافة ال�سيا�سية
للمجتمع عرب �أجياله و�أهمية ذلك للنظام ال�سيا�سي .ويتم ذلك من خالل
مناق�شة ن�ش�أة وتطور املفهوم ،مراحل وطرق وم�ؤ�س�سات التن�شئة ال�سيا�سية،
وت�أثري التن�شئة ال�سيا�سية على كفاءة وا�ستقرار النظام ال�سيا�سي .كما يتم
التعريف مب�ؤ�س�سات التن�شئة ال�سيا�سية يف اململكة العربية ال�سعودية ودورها.
املتطلبات ال�سابقة�( :سا�س )212

�سا�س  403مفاهيم �سيا�سية (بالإجنليزي)
املفاهيم الأ�سا�سية يف العلوم ال�سيا�سية باللغة الإجنليزية ،درا�سة بع�ض الوثائق
واملقاالت والن�صو�ص ال�سيا�سية باللغة الإجنليزية وترجمتها �إىل اللغة العربية .تطوير
قدرة الطالب الذاتية يف التعامل مع الن�صو�ص ال�سيا�سية باللغة االجنليزية.
املتطلبات ال�سابقة�( :سا�س  ،101اجنل )102

�سا�س  323الفكر والنظام ال�سيا�سي الإ�سالمي
الفكر الإ�سالمي ،وذلك من خالل مناق�شة ن�ش�أة وتطور الدولة الإ�سالمية وخ�صائ�ص
ومبادئ النظام ال�سيا�سي والعالقات الدولية يف الإ�سالم ،ودرا�سة بع�ض املفاهيم
املعا�صرة يف �ضوء الإ�سالم وبع�ض رواد الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي.
املتطلبات ال�سابقة�( :سا�س )101

�سا�س  404الر�أي العام وقيا�ساته
الر�أي العام ،وعنا�صره ،وتكوينه ،و�أثاره ال�سيا�سية .اجلوانب املنهجية يف
قيا�س وحتليل الر�أي العام ،تدريب الطالب عملي ًا علي كيفية �إجراء البحث
امل�سحي وا�ستطالعات الر�أي العام.
املتطلبات ال�سابقة�( :سا�س )300

�سا�س  330الدبلوما�سية واملفاو�ضات
الأ�س�س النظرية والتطبيقات العملية يف العالقات الدبلوما�سية والقن�صلية
والبعثات اخلا�صة ونظام التمثيل يف امل�ؤمترات الدولية ،نظرية املفاو�ضات ،
مراحلها  ،وعنا�صرها  ،وفن �إدارتها.
املتطلبات ال�سابقة�( :سا�س )231

�سا�س � 414سيا�سة عامة مقارنة
حقل ال�سيا�سة العامة املقارنة من النظريات والطرق املختلفة يف هذا احلقل
مناق�شة العديد من ال�سيا�سات يف املجاالت املختلفة ويف دول متعددة ملعرفة
�أوجه الت�شابه واالختالف يف هذه ال�سيا�سات.
املتطلبات ال�سابقة�( :سا�س )314

�سا�س  334حتليل ال�سيا�سة اخلارجية
املفاهيم والنظريات املتعلقة بحقل ال�سيا�سية اخلارجية� ،أهداف ال�سيا�سة
اخلارجية ،حمدداتها ،كيفية �صنعها ،وو�سائل تنفيذها .ويتم ذلك يف �ضوء
الرتكيز على درا�سة وحتليل ال�سيا�سة اخلارجية للمملكة العربية ال�سعودية
وبع�ض ال�سيا�سات اخلارجية للدول العظمي.
املتطلبات ال�سابقة�( :سا�س )231

�سا�س  415مناذج يف التنمية ال�سيا�سية
جتارب بع�ض الدول يف حتقيق التنمية ال�سيا�سية (مثل اليابان وكوريا اجلنوبية
وماليزيا وغريها) ،العوامل الداخلية واخلارجية التي �أثرت يف عمليات التغيري
والتو�صل للدرو�س امل�ستفادة من جتارب تلك الدول.
املتطلبات ال�سابقة�( :سا�س )315

�سا�س  336ال�سيا�سة الدولية
التفاعل ال�سيا�سي بني وحدات املجتمع الدويل .مناق�شة جانبني مرتابطني:
يتناول اجلانب الأول واقع ال�سيا�سة الدولية من خالل درا�سة تطور املنتظم
ال�سيا�سي الدويل و�أهم �أحداثه بداية من ظهور الدولة القومية وحتى الفرتة
احلالية .ويركز اجلانب الثاين على فهم وحتليل هذا الواقع من خالل درا�سة
�أهم نظريات ال�سيا�سة الدولية ،وخا�صة النظريات التي تتعلق بتف�سري �أ�سباب
ال�صراع واحلروب يف ال�ساحة الدولية.
املتطلبات ال�سابقة�( :سا�س )231

�سا�س  418االنتخابات وت�صميم احلمالت االنتخابية
االنتخابات والت�صويت ،املعلومات واملهارات الالزمة لت�صميم و�إدارة احلمالت
االنتخابية .وبناء ًا عليه� ،سيتم تعريف الطالب بالنظم االنتخابية املختلفة
والقوانني التي حتكمها والنظريات التي ت�شرح عمليه الت�صويت ،ومناق�شة
وتقييم بع�ض التجارب االنتخابية يف الدول النامية واملتقدمة .كما �سيتم
تعريف الطالب مبراحل وتقنيات ت�صميم و�إدارة احلمالت االنتخابية ،والتي
ت�شمل :تطوير اخلطة االنتخابية� ،إعداد الربامج االنتخابية للمر�شح ،عملية
التمويل ،تنظيم احلمالت الإعالنية ،طرق االت�صال بالناخبني.
املتطلبات ال�سابقة�( :سا�س )212

كلية االقتصاد واإلدارة

�سا�س  335منظمات �إقليمية
تركز هذه املادة على درا�سة املنظمات الدولية الإقليمية يف املحيطني العربي
والإ�سالمي ،مع التعرف على م�ساهمة اململكة يف هذه املنظمات ،و�سوف ت�شمل
املادة درا�سة ظروف تكوين هذه املنظمات وميثاقها وطريقة تنظيمها و�أ�سلوب
�صناعة القرار داخلها و�إ�سهاماتها والتحديات التي تواجهها.
املتطلبات ال�سابقة�( :سا�س )231

�سا�س  416التنمية املحلية واحل�ضرية
بالتنمية املحلية و»احل�ضرية» وما يتعلق بهما من مفاهيم ونظريات .املركزية
والالمركزية ،امل�شاركة املحلية ،املجال�س املحلية ووظائفها ،تخطيط التنمية
املحلية .مفهوم «احل�ضرية» والتخطيط احل�ضري ،ونظرية «التحيز احل�ضري» يف
التنمية ،والإ�شكاليات والتحديات املرتبطة بالهجرة �إىل املدن وت�ضخم املدن.
املتطلبات ال�سابقة�( :سا�س )314
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العلوم السياسية
�سا�س  419احلكومة االلكرتونية وتقنية املعلومات
الت�أثريات والتحوالت الناجمة عن التطور التكنولوجي و�شبكات املعلومات
و�أثرها على ن�شاط القطاع احلكومي يف الداخل واخلارج ،والدور الذي تلعبه
الدولة يف تو�سيع دائرة اال�ستفادة من التقدم التكنولوجي مع مراعاة توفري
ال�شفافية وحماية احلرمة ال�شخ�صية للمواطنني.
�سا�س  432االحتاد الأوروبي
تطور وم�ؤ�س�سات ومبادئ و�سيا�سات االحتاد الأوروبي ،كنموذج لتجربة ناجحة
للتعاون والتكامل الدويل .دورة كقوة عاملية و�أهم التحديات التي تواجه
م�سريته .كما تلقي ال�ضوء علي طبيعة العالقة بني االحتاد الأوربي واململكة
ودول جمل�س التعاون اخلليجي ،وموقفه من الق�ضايا العربية.
املتطلبات ال�سابقة�( :سا�س )231
�سا�س  437العوملة
العوملة� ،أ�سبابها ،مظاهرها ،تداعياتها ،و�آراء كل من م�ؤيديها ومنتقديها.
وتركز اجلانب ال�سيا�سي للعوملة ،وخا�صة التحديات ال�سيا�سية التي ت�شكلها
العوملة على م�ستوى «الدولة القومية» واملجتمع والثقافة والتنمية املحلية ،وعلى
م�ستوى ال�سيا�سة الدولية  .وكذلك تلقي املادة ال�ضوء علي حتديات العوملة
بالن�سبة للمملكة العربية ال�سعودية.
املتطلبات ال�سابقة�( :سا�س )231
�سا�س � 438سيا�سات النفط
ال�سيا�سة النفطية باعتبار النفط �أهم م�صادر الطاقة يف العامل املعا�صر.
الأهمية ال�سيا�سية واالقت�صادية للنفط ،ودوره يف تفاعالت ال�سيا�سة الدولية،
و�أثره يف التطور ال�سيا�سي يف اخلليج ومنطقة ال�شرق الأو�سط« .منظمة
الدول العربية امل�صدرة للنفط» (الأوابك) و «منظمة الدول امل�صدرة للنفط»
(الأوبك) ،ال�سيا�سة النفطية للمملكة ودورها القيادي يف هذه املنظمات ويف
حتقيق اال�ستقرار يف �سوق و�سيا�سة النفط العاملية.
املتطلبات ال�سابقة�( :سا�س )231

�سا�س  439االقت�صاد ال�سيا�سي العاملي
التداخل بني ال�سيا�سة واالقت�صاد يف ال�ساحة الدولية ،وذلك بهدف التعرف
على ت�أثري العوامل ال�سيا�سية الدولية يف العالقات االقت�صادية العاملية،
وانعكا�س عوامل االقت�صاد الدويل على ال�سيا�سات الداخلية واخلارجية لدول
العامل .ويتم ذلك من خالل مناق�شة املفاهيم والنظريات وال�سيا�سات املتعلقة
بعلم االقت�صاد ال�سيا�سي الدويل ،وحتليل الق�ضايا الرئي�سية لالقت�صاد الدويل
املعا�صر مثل :العالقات املالية والنقدية والتجارية الدولية ،التنمية ،دور
ال�شركات املتعددة اجلن�سية ،والتكتالت االقت�صادية.
املتطلبات ال�سابقة�( :سا�س  ،231ق�صد )102
�سا�س � 441أ�سا�سيات التحليل ال�سيا�سي
�أ�سا�سيات التحليل ال�سيا�سي وتنمية قدرات الطالب التحليلية والعملية على فهم
وتف�سري وتوقع الأحداث والق�ضايا ال�سيا�سية .مناق�شة جانبني :جانب نظري
ي َع ِّرف الطالب باملفاهيم والنظريات واملداخل لتحليل الظواهر ال�سيا�سية داخل
الدولة وفى ال�سيا�سة الدولية .وجانب تطبيقي يهتم بتنمية مهارات الطالب
التحليلية والبحثية من خالل التدرب على حتليل العديد من الظواهر ال�سيا�سية
املعا�صرة وامل�شاركة يف مترين «حماكاة» .واملادة يف هذا تكمل وتبني على ما
�سبق و�أن در�سه الطالب يف املواد الأخرى من نظريات �سيا�سية ومهارات البحث
العلمي ،وتركز على توجيهه لإدراك اجلانب التطبيقي من معرفته ال�سيا�سية.
املتطلبات ال�سابقة�( :سا�س � ،212سا�س )231
�سا�س  442تقيم املخاطرة ال�سيا�سية
املخاطرة ال�سيا�سية وكيفية تقوميها و�إدارتها .املخاطر والتهديدات للم�شاريع
اال�ستثمارية الناجتة عن الأحداث والتغريات يف البيئة ال�سيا�سية واالجتماعية
والقانونية .متغريات تتعلق بال�سيا�سات والأداء احلكومي ،عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي،
تغري القوانني ،العقوبات االقت�صادية ،احلرب ،العنف ،الإرهاب ،اجلرمية املنظمة،
املح�سوبية .م�ؤ�شرات املخاطرة ال�سيا�سية ،قيا�س وتقومي املخاطرة ال�سيا�سية.
املتطلبات ال�سابقة�( :سا�س � ،212سا�س )231
�سا�س  491بحث وتدريب
تعميق قدرات الطالب يف جمال البحث العلمي واملهارات العملية حتت �إ�شراف
�أكادميي من الق�سم .قيام الطالب ب�إجراء «بحث علمي» يف جمال التخ�ص�ص،
�أو من خالل امل�شاركة يف «تدريب عملي» يف �إحدى اجلهات ذات العالقة يف
جمال التخ�ص�ص.
املتطلبات ال�سابقة�( :سا�س � ،300سا�س )336
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قسم

العلوم السياسية
أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالقسم

الأ�ساتذة
زينب عبدالعظيم محمد

عالقات دولية
 1984القاهرة م�صر

سعود محمد العتيبي

�أ�ستاذ
حكومات مقارنه
 1992فلوريدا �أمريكا

salataibi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ salataibi

الأ�ساتذة امل�شاركون
خالدة محمود شادي

عالقات دولية
 1974القاهرة م�صر

kshadi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/kshadi
صادق سعيد محروس

عالقات دولية
 1985جنوب كاليفورنيا �أمريكا

smahrous@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/smahrous

وحيد حمزة هاشم

حكومات مقارنة
� 1987أريزونا امريكا

whhashem@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/whhashem

الأ�ساتذة امل�ساعدون
أمل عرب هاشم

حكومات مقارنة
 2007اك�سرت بريطانيا

ahashem@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ahashem
خالد نايف الهباس

عالقات دولية
 1999وارويك بريطانيا

kalhabbas@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/kalhabbas
صادق عبدالحميد مالكي

حكومات مقارنة
 1991وا�شنطن �أمريكا

tmaliki@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/tmaliki
طالل صالح بنان

النظرية ال�سيا�سية
 1988نربا�سكا �أمريكا

tbannan@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/tbannan

فهد حمود الزيد

النظرية ال�سيا�سية
 1994جنوب �إلينوي �أمريكا

falzaid@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/falzaid
فؤاد كاظم برادة

عالقات دولية
� 1990أبردين بريطانيا

fbarradah@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/fbarradah
هيثم حسن لنجاوي

النظرية ال�سيا�سية
 2006هاوارد �أمريكا

hlinjawi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/hlinjawi
وليد نايف السديري

عالقات دولية و�سيا�سة مقارنة
� 2000أريزونا �أمريكا

wns@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/walsedairi

املحا�ضرون
عاطف عبداهلل سكر

علوم �سيا�سية
 1999ميت�شغن �أمريكا

asokar@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/asokar
منصور عبدالرحمن السبعان

علوم �سيا�سية
� 1980سوان�سي بريطانيا

malsabaan@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/malsabaan
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