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كلية المجتمع
اتصاالت الكلية

جهة االت�صال: عميد الكلية

ت: 2870026 حتويلة: 105  ف: 2870024  

yismail@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/jcc

النشأة
اأن�شئت الكلية يف عام 2003 م

الرؤية
اأن تكون الكلية مركزًا للتميز والريادة يف تقدمي برامج ذات جودة عالية موائمة ل�شوق العمل توا�شاًل مع املجتمع .

الرسالة
اأن تكون الكلية هي الرائدة بني كليات املجتمع يف اململكة عن طريق توفري اأف�شل الفر�ص التعليمية لأفراد املجتمع كافة وتزويدهم باملعارف واملهارات وال�شلوكيات 

والقيم التي توؤهلهم للنجاح يف عامل ين�شد الحرتاف والكفاءة.

األقسام و الدرجات العلمية  
يف الكلية اأربعة اأق�شام علمية : ق�شم املواد العامة ) ق�شم م�شاند ( . اإىل جانب ثالثة اأق�شام متخ�ش�شة تقدم برامج متعددة :

- ق�شم احلا�شب الآيل وتقنية املعلومات :  وبراجمه : اإدارة �شبكات احلا�شب الآيل , و الر�شم با�شتخدام احلا�شب .

- ق�شم اإدارة الأعمال وتقنية املعلومات : وبراجمه : املحا�شبة , و التاأمني  , واملبيعات , و الت�شويق , و التجارة الإلكرتونية  واإدارة املوارد الب�شرية. 

- ق�شم تقنية املعلومات ال�شحية : ويقدم برنامج ) م�شاعد �شيديل ( .

وكل هذه الربامج متنح درجة ) دبلوم م�شارك ( ما عدا برنامج املبيعات الذي مينح درجة ) الدبلوم ( .

التميز 
.COE احل�شول على العتماد الأكادميي الدويل من جمل�ص التعليم الأمريكي
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قسم

إدارة األعمال وتقنية المعلومات
اتصاالت القسم

جهة االت�صال:  رئي�ص الق�شم

ت:  2870026   حتويلة: 400     ف: 2870024    

talsawat@kau.edu.sa
          www.kau.edu.sa/jcc

النشأة
2004 م 

التخ�ش�شات الدقيقة  املحا�شبة, الت�شويق, التاأمني, املبيعات, التجارة الإلكرتونية, اإدارة املوارد الب�شرية

اأواًل: تخ�ص�ص املحا�صبة

مقررات برنامج املحا�صبة     

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــــــــــــات ال�صاعات 

املعتمدة
ا�صم املقرر

رقم 

املقرر

رمز 

املقرر
م

عملي معمل نظري

ل يوجد 4 0 ريا�شيات متهيدي 1 001 عام 1

ل يوجد 5 15 3 لغة اإجنليزية مكثفة 1 111 عام 2

001 عام 4 0 ريا�شيات متهيدي 2 002 عام 3

عام111  5 15 3 لغة اإجنليزية مكثفة 2 112 عام 4

عام111  3 مقدمة يف تقنية املعلومات 100 حامت 5

2 مواد ال�شنة التح�شريية 1 2 تطبيقات احلا�شب الآيل يف اإدارة الأعمال 115 تام 6

2 مواد ال�شنة التح�شريية 2 مبادئ القت�شاد 116 تام 7

3 مواد ال�شنة التح�شريية 3 مبادئ املحا�شبة   1 120 تام 8

2 مواد ال�شنة التح�شريية 2 مبادئ الإدارة 130 تام 9

3 مواد ال�شنة التح�شريية 2 مهارات الت�شال 1 121 عام 10

2 مواد ال�شنة التح�شريية 2 اأخالقيات العمل 1 131 عام 11

120 تام 3 3 املحا�شبة – امل�شتوى املتو�شط 1 123 تام 12

120 تام 3 3 مبادئ املحا�شبة  11 124 تام 13

3 مواد ال�شنة التح�شريية 3 مبادئ الت�شويق 140 تام 14

2 مواد ال�شنة التح�شريية 2 3 اإدارة قواعد البيانات 177 حامت 15

عام121  3 2 مهارات الت�شال 2 122 عام 16

2 مواد ال�شنة التح�شريية 2 اإعداد وتطوير رجل الأعمال 200 تام 17

130 تام 3 3 القانون التجاري 216 تام 18

123 تام 3 3 املحا�شبة – امل�شتوى املتو�شط  11 222 تام 19

124 ,123 تام 2 2 3 املحا�شبة الإلكرتونية 223 تام 20

120 تام 3 3 مبادئ الإدارة املالية 250 تام 21

222 تام 3 3 التدقيق املايل 224 تام 22

222 تام 3 3 التكاليف و اإدارة احل�شابات 225 تام 23

223 ,222 تام 2 2 3 نظم املعلومات املحا�شبية 226 تام 24

124 تام 1 1 مقدمة يف ال�شرائب ونظام الزكاة 227 تام 25

موافقة الق�شم 0 2 التدريب التعاوين 281 تام 26

131 عام 2 2 اأخالقيات العمل 2 232 عام 27

64 املجموع
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إدارة األعمال وتقنية المعلومات

توصيف مقررات برنامج المحاسبة

تام 116 مبادىء االقت�صاد

والطلب, خطوط  العر�ص  الفر�ص,  املايل,  العجز  والدويل.  املحلي  القت�شاد 

الركود  وتاريخ  قيا�ص  الأ�شواق,  يف  املناف�شة  املرونة,  واحتمالتها,  الإنتاج 

وعالقته  والطلب  الكلي  العر�ص  القت�شاد.  منو  البطالة,  القت�شادي, 

بالقت�شاد الوطني.

متطلبات �شابقة مواد ال�شنة التح�شريية

تام 115 تطبيقات احلا�صب االآيل يف اإدارة االأعمال

القانونية,  والدرا�شات  الأعمال  اإدارة  جمالت  يف  الآيل  احلا�شب  تطبيقات 

العملية  واخلربة  القانونية  الأعمال  اإدارة  اأبحاث  يف  الربجميات  جمموعة 

القانوين. برجميات  البحث  و  الأعمال  باإدارة  املرتبطة  الربجميات  ملجموعة 

قواعـد البيانات والأو�شاط املتعددة وبرجميات تخطيط موارد املن�شاآت ت�شغيلها 

اإدارة الأعمال. حماية احلا�شب والبيانات, واملعايري الأخالقية والقانونية  يف 

التي حتمي البيانات 

متطلبات �شابقة مواد ال�شنة التح�شريية

تام 130 مبادىء االإدارة

مقدمة مف�شلة عن مبادئ واأ�ش�ص الإدارة. اأربعة حماور خا�شة بالإدارة وهي: 

التخطيط, والتنظيم, والقيادة, والتحكم.

متطلبات �شابقة مواد ال�شنة التح�شريية

تام 120 مبادىء املحا�صبة 1

مهارات املحا�شبة واإجراءاتها. نظريات املحا�شبة. اإعداد ال�شجالت املحا�شبية 

وحتليل البيانات واإعداد املوازنات املالية, تنظيم التعامل مع الأموال النرثية, 

اإعداد الت�شويات املالية امل�شرفية.  

 متطلبات �شابقة مواد ال�شنة التح�شريية

تام 124 مبادىء املحا�صبة 2

املحا�شبة يف  التجارية.  املوؤ�ش�شات  والب�شائع يف  ال�شلع  مهارات ح�شابات قيم 

ال�شركات العامة وبني ال�شركاء. 

متطلبات �شابقة تام 120

تام 123 املحا�صبة – امل�صتوى املتو�صط 1

الإدارة املالية واإعداد التقارير املالية واملفاهيم والإجراءات املتبعة يف جمال 

املحا�شبة والأ�ش�ص املحا�شبية الدولية والأ�ش�ص املحا�شبية يف اململكة.  اأ�شاليب 

عر�ص التقارير املالية, حما�شبة املمتلكات غري العينية وامل�شتحقات والأ�شهم.

متطلبات �شابقة تام 120

حامت 177 اإدارة قواعد البيانات

املكونات وامل�شكالت لإدارة قواعد البيانات حلل وحتليل امل�شكالت املالية عن 

طريق اإك�شل و العمليات احل�شابية وتوقع النتائج وتقدير الحتمالت والربجمة 

والإح�شاءات  وربطها,  وا�شتخراجها  البيانات  قواعد  يف  والبحث  التف�شيلية 

والتحكم يف امل�شفوفات واجلداول, واإعداد الر�شوم البيانية والتقارير. 

متطلبات �شابقة مواد ال�شنة التح�شريية

تام 140 مبادىء الت�صويق

يحقق  مبا  الت�شال  و  والتوزيع,  وال�شعر,  ملنتج,  الت�شويق  وعملية  بيئة  حتليل 

اأهمية املنتج  التخطيط والتنبوؤ والبحث واأنظمة املعلومات املتعلقة بالت�شويق. 

وتطويره ومدة ا�شتخدامه والإقبال عليه وطلبه, اتخاذ القرارات . طرق توزيع 

جودة  الأ�شعار.  حتديد  بالزبائن  الت�شال  وفن   , الدعاية  بو�شائل  الب�شائع 

املنتج وعالقة ذلك بعملية الت�شويق وتوجهات ال�شوق العاملية. 

متطلبات �شابقة مواد ال�شنة التح�شريية

تام 216 القانون التجاري

واملعامالت   , والإفال�ص  وال�شراكة,  للوكالة,  والقانونية  الأخالقية  اجلوانب 

البنكية, وحالت عدم الثقة والأمن القواعد القانونية املنظمة لإن�شاء واإدارة 

م�شروع خا�ص, املمار�شات التي تعار�ص القانون يف اململكة. العقود بني النا�ص 

الوثائق  دور  الأ�شويل,  العقد  و�شروط  التجارية,  العقود  ب�شمنها  املجتمع  يف 

حماية  الأموال.  تبيي�ص  الئتمان.  وثائق  التجارية.  املعامالت  يف  القانونية 

املمتلكات قانونيًا, وحماية املعلومات على النرتنت.

متطلبات �شابقة تام 130

تام 200 اإعداد وتطوير رجل االأعمال

اإن�شاء اأو �شراء موؤ�ش�شة جتارية, الإعداد ومهارات التخطيط, والتمويل, وبدء 

العمل واإدارته. حتليل الظروف واملتطلبات لأختيار م�شروع  وعوامل اإجناحه. 

م�شروع,  متويل   , املناف�شة  قواعد  وال�شوق,  الزبائن  لإيجاد  التق�شي  و�شائل 

اأنظمة املحا�شبة, وا�شتخدام للحا�شب وبرجمياته 

متطلبات �شابقة مواد ال�شنة التح�شريية

تام 223 املحا�صبة االإلكرتونية

بيت�شرتي  برنامج  با�شتخدام  املحا�شبة  وجمالت  ملفاهيم  العملية  التطبيقات 

املدخولت   , احل�شابية  الدفاتر  البيانات.  قواعد  برامج  اأخر  برنامج  اأي  اأو 

والديون وقوائمهما م�شروفات الوظائف وجداول الرواتب.

متطلبات �شابقة تام 123,  تام 124

تام 222 املحا�صبة – امل�صتوى املتو�صط 2

مقابل  يف  التجارية  املمتلكات  بقيمة  اخلا�شة  والعملية  النظرية  النواحي 

امل�شكالت  بع�ص  ل�شرح  يتعر�ص  كما  املالك.   مع  والعدل  والديون  امل�شتحقات 

اخلا�شة واإعداد التقارير املالية با�شتخدام برنامج اإك�شل.

متطلبات �شابقة تام 123

تام 224 التدقيق املايل

العقود واللتزامات املالية التدقيق املايل. التخطيط, التنفيذ, واإعداد تقارير 

الحرتافية  اخلدمات  املتبعة.  والأ�ش�ص  الأخالقية  الق�شايا  املايل  التدقيق 

والأ�ش�ص املرعية والأنظمة املتبعة واأ�شاليب التعامل.

متطلبات �شابقة تام 222

تام 250 مبادىء االإدارة املالية

للوقت  املالية  والقيمة  ال�شركات  واأداء  املالية  الإدارة  املالية,  القرارات 

وخ�شائ�ص الأمن املايل, والعالقات املالية ذات اخلطورة, امليزانية والإدارة 

املالية الدولية. املالجيء الآمنة لالأموال )�شكوك التاأمني( والأ�شهم.

متطلبات �شابقة تام 120

���� ������� ����2.indd   587 1/11/11   9:48:36 AM



مع
جت

لم
ة  ا

لي
ك

588

قسم

إدارة األعمال وتقنية المعلومات

تام 226 نظم املعلومات املحا�صبية

نظر  وجهة  من  احلا�شب  على  القائمة  العمل  اأنظمة  وتطبيقات  ت�شميمات 

وعمل املحا�شب املايل. عنا�شر لنظم احلا�شب, التبادل املايل, الأمن والتحكم 

الداخلي, التدقيق املايل AIS  , التخطيط والتحليل, ت�شميم وتنفيذ وت�شغيل 

نظم املعلومات املحا�شبية.

متطلبات �شابقة

تام 222 & تام 223

تام 225 التكاليف واإدارة احل�صابات

ح�شابات التكاليف واإدارة احل�شابات املالية تطور وحتليل املعلومات املحا�شبية 

لأغرا�ص التخطيط واملتابعة الإدارية. طبيعة التكلفة ومفهوماتها وتطبيقاتها 

ووحداتها.

متطلبات �شابقة تام 222

تام 281 التدريب التعاوين

320 وحدة عمل )�شاعة( يف اإدارة الأعمال اأو ال�شناعة, التدريب يف املوؤ�ش�شات 

اأو ال�شركات الأهلية اأو احلكومية الكلية تعني م�شوؤوًل من هيئة التدري�ص ملتابعة 

مب�شتوى  الكلية  اإىل  دورية  تقارير  ترفع  والتي   , املوؤ�ش�شة  يف  وزيارته  تدريبه 

تدرب الطالب واخلربات التي ح�شل عليها 

متطلبات �شابقة موافقة الق�شم

تام 227 مقدمة يف ال�صرائب ونظام الزكاة

واأنواعها  معدلتها  تركيب  وال�شركات.  الأفراد  لدخل  �شرائب  ر�شوم 

ال�شرائب وجمالت  ال�شيغ احل�شابية حل�شاب  واأهميتها  الزكاة  وحمدداتها, 

خف�شها, اإ�شافة حل�شاب الزكاة.

متطلبات �شابقة تام 124

ثانيًا: تخ�ص�ص الت�صويق

مقررات برنامج الت�صويق     

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــــــــــــات ال�صاعات 

املعتمدة
ا�صم املقرر

رقم 

املقرر

رمز 

املقرر
م

عملي معمل نظري

ل يوجد 4 0 ريا�شيات متهيدي 1 001 عام 1

ل يوجد 5 15 3 لغة اإجنليزية مكثفة 1 111 عام 2

001 عام 4 0 ريا�شيات متهيدي 2 002 عام 3

عام111  5 15 3 لغة اإجنليزية مكثفة 2 112 عام 4

عام111  3 مقدمة يف تقنية املعلومات 100 حامت 5

2 مواد ال�شنة التح�شريية 1 2 تطبيقات احلا�شب الآيل يف اإدارة الأعمال 115 تام 6

2 مواد ال�شنة التح�شريية 2 مبادئ القت�شاد 116 تام 7

2 مواد ال�شنة التح�شريية 2 مبادئ الإدارة 130 تام 8

3 مواد ال�شنة التح�شريية 3 مبادئ الت�شويق 140 تام 9

3 مواد ال�شنة التح�شريية 2 مهارات الت�شال 1 121 عام 10

2 مواد ال�شنة التح�شريية 2 اأخالقيات العمل 1 131 عام 11

3 مواد ال�شنة التح�شريية 3 مبادئ املحا�شبة   1 120 تام 12

تام140  3 3 �شلوكيات امل�شتهلك 141 تام 13

2 مواد ال�شنة التح�شريية 2 3 تطبيقات الإنرتنت يف اإدارة الأعمال 163 حامت 14

2 مواد ال�شنة التح�شريية 2 3 اإدارة قواعد البيانات 177 حامت 15

عام121  3 2 مهارات الت�شال 2 122 عام 16

2 مواد ال�شنة التح�شريية 2 اإعداد وتطوير رجل الأعمال 200 تام 17

130 تام 3 3 القانون التجاري 216 تام 18

تام140  3 3 ات�شالت التو�شيق 240 تام 19

تام 130 تام140  3 3 اإدارة وا�شرتاتيجية الت�شويق 241 تام 20

120 تام 3 3 مبادئ الإدارة املالية 250 تام 21

تام 130 تام140  3 3 الإدارة والقيادة 230
تام

22

تام240  2 1 2 اأبحاث الت�شويق 242
تام

23

تام 240 تام241  3 3 رجل املبيعات 243
تام

24

تام 140 تام241  2 2 الت�شويق عرب الإنرتنت 244
تام

25

موافقة الق�شم 0 2 التدريب التعاوين 281 تام 26

131 عام 2 2 اأخالقيات العمل 2 232 عام 27

64 املجموع
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إدارة األعمال وتقنية المعلومات

توصيف مقررات برنامج التسويق

تام 116 مبادىء االقت�صاد

والطلب, خطوط  العر�ص  الفر�ص,  املايل,  العجز  والدويل.  املحلي  القت�شاد 

الركود  وتاريخ  قيا�ص  الأ�شواق,  يف  املناف�شة  املرونة,  واحتمالتها,  الإنتاج 

وعالقته  والطلب  الكلي  العر�ص  القت�شاد.  منو  البطالة,  القت�شادي, 

بالقت�شاد الوطني.

متطلبات �شابقة مواد ال�شنة التح�شريية

تام 115 تطبيقات احلا�صب االآيل يف اإدارة االأعمال

تطبيقات احلا�شب الآيل يف جمالت اإدارة الأعمال العامة والدرا�شات القانونية 

العملية  واخلربة  القانونية  الأعمال  اإدارة  اأبحاث  يف  الربجميات  جمموعة 

ملجموعة الربجميات املرتبطة باإدارة الأعمال و البحث القانوين. برجميات: 

و  وتطبيقاتها  املن�شاآت  موارد  تخطيط  و  املتعددة  والأو�شاط  البيانات  قواعـد 

الأخالقية  واملعايري  والبيانات,  احلا�شب  حماية  الأعمال.  اإدارة  يف  ت�شغيلها 

والقانونية التي حتمي البيانات.

متطلبات �شابقة مواد ال�شنة التح�شريية

تام 130 مبادىء االإدارة

مقدمة مف�شلة عن مبادئ واأ�ش�ص الإدارة. اأربعة حماور خا�شة بالإدارة هي: 

التخطيط, والتنظيم, والقيادة, والتحكم.

متطلبات �شابقة مواد ال�شنة التح�شريية

تام 120 مبادىء املحا�صبة 1

مهارات املحا�شبة واإجراءاتها. نظريات املحا�شبة. اإعداد ال�شجالت املحا�شبية 

وحتليل البيانات واإعداد املوازنات املالية, تنظيم التعامل مع الأموال النرثية, 

اإعداد الت�شويات املالية امل�شرفية.  

متطلبات �شابقة مواد ال�شنة التح�شريية

حامت 163 تطبيقات االإنرتنت يف اإدارة االأعمال

الإنرتنت وم�شادره مع التطبيق العملي لت�شالت الإنرتنت واكت�شاف امل�شادر 

واأدوات البحث عن املعلومات. اإن�شاء وتطوير املواقع الإلكرتونية.

متطلبات �شابقة مواد ال�شنة التح�شريية

تام 141 �صلوكيات امل�صتهلك

امل�شتهلك  والنظريات احلقائق احتياجات ورغبات  ال�شلوكية, مبادىء  العلوم 

واعرتا�شاته وتقوميه لل�شلع واخلدمات التجارية. �شلوكيات امل�شتهلك.

متطلبات �شابقة تام 140 

حامت 177 اإدارة قواعد البيانات

املكونات وامل�شكالت لإدارة قواعد البيانات . حل وحتليل امل�شكالت املالية عن 

طريق اإك�شل و العمليات احل�شابية وتوقع النتائج وتقدير الحتمالت والربجمة 

والإح�شاءات  وربطها,  وا�شتخراجها  البيانات  قواعد  يف  والبحث  التف�شيلية 

والتحكم يف امل�شفوفات واجلداول, واإعداد الر�شوم البيانية والتقارير..

متطلبات �شابقة مواد ال�شنة التح�شريية

تام 140 مبادىء الت�صويق

يحقق  مبا  الت�شال  و  والتوزيع,  وال�شعر,  ملنتج,  الت�شويق  وعملية  بيئة  حتليل 

اأهمية املنتج  التخطيط والتنبوؤ والبحث واأنظمة املعلومات املتعلقة بالت�شويق. 

وتطويره ومدة ا�شتخدامه والإقبال عليه وطلبه, اتخاذ القرارات طرق توزيع 

الب�شائع و�شائل الدعاية , وفن الت�شال بالزبائن و حتديد جودة املنتج وعالقة 

ذلك بعملية الت�شويق وتوجهات ال�شوق العاملية. 

متطلبات �شابقة مواد ال�شنة التح�شريية

تام 216 القانون التجاري

واملعامالت   , والإفال�ص  وال�شراكة,  للوكالة,  والقانونية  الأخالقية  اجلوانب 

واإدارة م�شروع  القانونية لإن�شاء  القواعد  الثقة والأمن  البنكية, وحالت عدم 

خا�ص, وحتديد املمار�شات التي تعار�ص القانون يف اململكة. العقود التجارية, 

و�شروط العقد الأ�شويل, دور الوثائق القانونية يف املعامالت التجارية. وثائق 

على  املعلومات  وحماية  قانونيًا,  املمتلكات  حماية  الأموال  تبيي�ص  الئتمان 

النرتنت.

متطلبات �شابقة تام 130

تام 200 اإعداد وتطوير رجل االأعمال

اإن�شاء اأو �شراء موؤ�ش�شة جتارية, الإعداد واملهارات التخطيط, والتمويل, وبدء 

توفري  م�شروع  لأختيار  واملتطلبات  الظروف  حتليل  ذلك.  بعد  واإدارته  العمل 

قواعد  و  وال�شوق  الزبائن  لإيجاد  والبحث  التق�شي  و�شائل  اإجناحه.  عوامل 

للحا�شب  وا�شتخدام  املحا�شبة,  اأنظمة  يف  ومعرفة  م�شروع,  متويل  املناف�شة, 

وبرجمياته 

متطلبات �شابقة مواد ال�شنة التح�شريية

تام 241  اإدارة وا�صرتاتيجية ال�صوق

مبادىء الت�شويق, لت�شويق يف امل�شانع و�شركات الإنتاج واخلدمات واملوزعني 

تطوير  التعامل  واأ�شاليب  واملفاهيم  امل�شطلحات  والأفراد  املوؤ�ش�شات  الكبار 

خطة ت�شويقية ل�شركة يختارونها اأثناء 

متطلبات �شابقة تام 130 و تام 140

تام 240  ات�صاالت الت�صويق

والعالقات  لالإعالن,  الفعال  ال�شتخدام  و  الت�شويق,  ات�شالت  اإ�شرتاتيجية 

العامة, والت�شويق املبا�شر, وزيادة املبيعات, كما يعد املقرر اأ�شا�شًا للعديد من 

املقررات املتقدمة لربنامج الت�شويق.

متطلبات �شابقة تام 140

تام 230  االإدارة والقيادة

التجارية وال�شناعية  الأعمال يف املجالت  اإدارة  الإدارة و تطبيقات  مفاهيم 

واملنظمات احلكومية.

متطلبات �شابقة تام 130 و تام 140 

تام 250 مبادىء االإدارة املالية

للوقت  املالية  والقيمة  ال�شركات  واأداء  املالية  الإدارة   . املالية  القرارات 

وخ�شائ�ص الأمن املايل, والعالقات املالية ذات اخلطورة, امليزانية والإدارة 

املالية الدولية. املالجيء الآمنة لالأموال )�شكوك التاأمني( والأ�شهم 

متطلبات �شابقة تام 120
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تام 243  رجل املبيعات

ال�شخ�شي,  البيع  حالت  يف  امل�شتخدمة  والأ�شاليب  اخلطوات  وتطبيق  حتليل 

مع اإلقاء ال�شوء على دور مندوب املبيعات املحرتف ووظيفته ومدى ارتباطها 

بر�شالة ال�شركة وتوقعات العميل.

متطلبات �شابقة تام 240 & تام 241 

تام 242  اأبحاث الت�صويق

دور البحث الت�شويقي وتكوين ا�شرتاتيجيات الت�شويق, وحل م�شكالت الت�شويق, 

الت�شويقي, معاجلة امل�شكلة, وت�شميم البحث  اجناز و تقومي م�شاريع البحث 

والو�شائل البديلة جلمع البيانات حتليل البيانات, تطبيقات اإجراءات البحث 

الت�شويقي احلديث على م�شكالت الت�شويق املتنوعة.

متطلبات �شابقة تام 240 

تام 281 التدريب التعاوين

320 وحدة عمل )�شاعة( اإدارة الأعمال اأو ال�شناعة, التدريب يف املوؤ�ش�شات 

اأو ال�شركات الأهلية اأو احلكومية الكلية تعني م�شوؤوًل من هيئة التدري�ص ملتابعة 

تدريبه وزيارته يف املوؤ�ش�شة , والتي ترفع تقارير دورية مب�شتوى تدرب الطالب 

واخلربات التي ح�شل عليها.

متطلبات �شابقة موافقة الق�شم

تام 244 الت�صويق عرب االإنرتنت

اأ�شاليب وا�شرتاتيجيات الت�شويق اللكرتوين اإدارة عالقات العمالء, الت�شويق 

الإلكرتونية  املواقع  موا�شفات  اللكرتوين,  الت�شويق  ل�شخ�ص”,  “�شخ�شًا- 
الت�شويقية  املواقع  تطوير  الت�شويقية.  اأهدافها  حتقيق  وكيفية  للت�شوق  املعدة 

وحمركات البحث, وم�شطلحات وتكنولوجيات النرتنت.

متطلبات �شابقة تام 140 و تام 241

ثالثًا: تخ�ص�ص التاأمني

مقررات برنامج التاأمني     

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــــــــــــات ال�صاعات 

املعتمدة
ا�صم املقرر

رقم 

املقرر

رمز 

املقرر
م

عملي معمل نظري

ل يوجد 4 0 ريا�شيات متهيدي 1 001 عام 1

ل يوجد 5 15 3 لغة اإجنليزية مكثفة 1 111 عام 2

001 عام 4 0 ريا�شيات متهيدي 2 002 عام 3

عام111  5 15 3 لغة اإجنليزية مكثفة 2 112 عام 4

عام111  3 مقدمة يف تقنية املعلومات 100 حامت 5

2 مواد ال�شنة التح�شريية 1 2 تطبيقات احلا�شب الآيل يف اإدارة الأعمال 115 تام 6

3 مواد ال�شنة التح�شريية 3 مبادئ املحا�شبة   1 120 تام 7

3 مواد ال�شنة التح�شريية 2 مهارات الت�شال 1 121 عام 8

2 مواد ال�شنة التح�شريية 2 اأخالقيات العمل 1 131 عام 9

112 عام 3 3 مقدمة يف التاأمني 110 تا 10

112 عام 2 3 4 ت�شغيل منظمات التاأمني 112 تا 11

2 مواد ال�شنة التح�شريية 2 3 اإدارة قواعد البيانات 177 حامت 12

عام121  3 2 مهارات الت�شال 2 122 عام 13

تا110  3 3 تاأمني امل�شوؤولية 120 تا 14

تا 110 تام112  3 3 التاأمني ال�شخ�شي 121 تا 15

تا 110 تام112  3 3 خدمات مطالبات التاأمني 130 تا 16

120 تام 3 3 املحا�شبة – امل�شتوى املتو�شط 1 123 تام 17

تا 120 تام121  3 3 التاأمني التجاري 222 تا 18

تا 120 تام130  3 3 التاأمني ال�شحي 223 تا 19

تا130  3 3 اإعادة التاأمني 240 تا 20

تا 120 تام130  3 3 تقييم املخاطر 250 تا 21

2 مواد ال�شنة التح�شريية 2 اإعداد وتطوير رجل الأعمال 200 تام 22

250 تام 240 تا 2 3 3 اكتتاب التاأمني 224 تا 23

تا 110 تام112  3 3 ت�شويق ومبيعات التاأمني 260 تا 24

موافقة الق�شم 0 2 التدريب التعاوين 281 تا 25

131 عام 2 2 اأخالقيات العمل 2 232 عام 26

66 املجموع

���� ������� ����2.indd   590 1/11/11   9:48:38 AM



591

مع
جت

لم
ة  ا

لي
ك

قسم

إدارة األعمال وتقنية المعلومات

توصيف مقررات برنامج التأمين

تام 120 مبادىء املحا�صبة 1

اأ�ش�ص ومبادئ تقنية املحا�شبة. نظريات املحا�شبة. اإعداد ال�شجالت املحا�شبية 

وحتليل البيانات واإعداد املوازنات املالية, تنظيم التعامل مع الأموال النرثية, 

اإعداد الت�شويات املالية امل�شرفية.  

متطلبات �شابقة مواد ال�شنة التح�شريية

تام 115 تطبيقات احلا�صب االآيل يف اإدارة االأعمال

و  القانونية  والدرا�شات  الأعمال  اإدارة  جمالت  يف  الآيل  احلا�شب  تطبيقات 

العملية  واخلربة  القانونية  الأعمال  اإدارة  اأبحاث  يف  الربجميات  جمموعة 

ملجموعة الربجميات واملرتبطة باإدارة الأعمال و البحث القانوين. برجميات 

و  وتطبيقاتها  املن�شاآت  موارد  تخطيط  و  املتعددة  والأو�شاط  البيانات  قواعـد 

الأخالقية  واملعايري  والبيانات,  احلا�شب  حماية  الأعمال.  اإدارة  يف  ت�شغيلها 

والقانونية التي حتمي البيانات.

متطلبات �شابقة مواد ال�شنة التح�شريية

تام 200 اإعداد وتطوير رجل االأعمال

اإن�شاء اأو �شراء موؤ�ش�شة جتارية, الإعداد ومهارات التخطيط, والتمويل, وبدء 

عوامل  وتوفري  املنا�شب  امل�شروع  لأختيار  واملتطلبات  الظروف  حتليل  العمل. 

الزبائن  لإيجاد  والبحث  التق�شي  و�شائل  على  التعرف  اإجناحه.  ومتطلبات 

وال�شوق املالئمة واخلو�ص يف قواعد املناف�شة, م�شادر التمويل لإن�شاء م�شروع, 

اأنظمة املحا�شبة, وا�شتخدام احلا�شب وبرجمياته 

متطلبات �شابقة مواد ال�شنة التح�شريية

تام 123 املحا�صبة – امل�صتوى املتو�صط 1

الإدارة املالية واإعداد التقارير املالية واملفاهيم والإجراءات املتبعة يف جمال 

املحا�شبة والأ�ش�ص املحا�شبية الدولية والأ�ش�ص املحا�شبية يف اململكة.  اأ�شاليب 

عر�ص التقارير املالية, فاإن املقرر يعر�ص املحا�شبة فيما يخ�ص املمتلكات غري 

العينية وامل�شتحقات والأ�شهم.

متطلبات �شابقة تام 120

تا 110 مقدمة يف التاأمني

التاأمني وفوائده وحمدداته, اأ�شا�شيات التاأمني وم�شطلحاته وتطوره التاريخي 

التاأمني,  الوثائق يف جمال   . ال�شعودية  التاأمني  واأنظمة  اململكة  والتاأمني يف   ,

وخوا�ص عقد التاأمني, وخوا�ص وثائق التاأمني .

متطلبات �شابقة عام 112
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حامت 177 اإدارة قواعد البيانات

املكونات الإ�شافية وامل�شكالت ال�شائعة لإدارة قواعد البيانات. ويدر�ص املهارات 

اإك�شل مبا يف ذلك  اخلا�شة بحل وحتليل امل�شكالت املالية عن طريق برنامج 

التف�شيلية  والربجمة  الحتمالت  وتقدير  النتائج  وتوقع  احل�شابية  العمليات 

والبحث يف قواعد البيانات وا�شتخراجها وربطها, والإح�شاءات والتحكم يف 

امل�شفوفات واجلداول, واإعداد الر�شوم البيانية والتقارير..

متطلبات �شابقة مواد ال�شنة التح�شريية

تا 120 تاأمني امل�صوؤولية

مقدمة يف تاأمني امل�شوؤولية واأنواعه والتغطيات القائمة فيه. اخللفية القانونية 

العقود  وفقرات  مواد  تنتهك  قد  التي  اخلروقات  وانواع   معاين  للم�شوؤولية, 

اأو  العقارات  على  التاأمينية  والتغطيات  تتبعها,  التي  القانونية  والإجراءات 

املركبات اأو الفراد.   

متطلبات �شابقة تا 110

تا 112 ت�صغيل منظمات التاأمني

�شركات  يف  العمل  مهارات   , التاأمني  منظمات  ت�شغيل  يف  الأ�شا�شية  الق�شايا 

التاأمني والهيكل التنظيمي لها ووظائفها واأدائها , وكذلك دور وكيل التاأمني  , 

النماذج امل�شتخدمة يف التاأمني واإجراءات اإعداد وت�شديد الفواتري , التالعب 

يف مطالبات التاأمني .

متطلبات �شابقة عام 112

تا 130 خدمات مطالبات التاأمني

املعايري والإجراءات املطلوبة للتعامل مع مطالبات التاأمني يف ظل وثائق التاأمني 

, مبا يف ذلك فح�ص املطالبات وت�شويات املطالبات وك�شف التالعب فيها.

متطلبات �شابقة تا 110 و 112

تا 121 التاأمني ال�صخ�صي

املعلومات واملهارات لتحليل احتمالت اخل�شارة ال�شخ�شية , وتغطيات التاأمني 

ال�شخ�شي مبا يف ذلك تاأمني امل�شاكن , وتاأمني امل�شوؤولية , واملركبات , وتاأمني 

احلياة , والتاأمني ال�شحي . اأهمية كل نوع 

متطلبات �شابقة تا 110 و 112

تا 223 التاأمني ال�صحي

هيكلية العقود,  والتغطيات, واملطالبات واإعداد فواتري املطالبات.  

متطلبات �شابقة تا 120 و 130

تا 222 التاأمني التجاري

النقل   , العمل  املمتلكات, دخل  التجاري مبا يف ذلك  التاأمني  تغطيات  حتليل 

رواتب   , املركبات   , العامة  امل�شوؤولية  تاأمني   , املزارع   , اجلرائم   , البحري 

العمال , حتليل احتمالت اخل�شائر.

متطلبات �شابقة تا 120 و 121

تا 250 تقييم املخاطر

م�شوؤوليات موظف امل�شح التاأميني ,تقومي اخلطر واخل�شارة , واجلوانب التي 

, امل�شح وطرقه , مهارات امل�شح واإعداد تقارير  اإليها عند م�شح املوقع  ينظر 

امل�شح.

متطلبات �شابقة تا 120 و 130

تا 240 اإعادة التاأمني

روؤية عامة عن اإعادة التاأمني: املبادئ والتطبيقات, نبذة عن التطور التاريخي 

والتعريفات وال�شفات والأ�شباب والأهداف والطرق لإعادة التاأمني والقوانني 

التي حتكمه, و�شيغ العقود امل�شتخدمة .

متطلبات �شابقة تا 130

تا 260 ت�صويق ومبيعات التاأمني

التاأمني,  وثائق  اأنواع  التاأمني,  اأ�شواق  �شفات   , التاأمينية  املنتجات  ت�شويق 

�شركات  �شعي  عملي.  بتطبيق  البيع  عملية  حتليل  املبيعات,  م�شئول  مهارات 

التدرب يف   , الزبائن  تتبعها جلذب  التي  والو�شائل  لت�شويق مبيعاتها  التامني 

جمال مهارات الت�شال.

متطلبات �شابقة تا 110 و 112

تا 224 اكتتاب التاأمني

عملية الكتتاب , التعامل مع مكتتبي التاأمني الآخرين , دور املكتتب يف �شركة 

التاأمني .

متطلبات �شابقة تا 240 و 250

تا 281 التدريب التعاوين

اأو  املوؤ�ش�شات  اإحدى  يف  التدريب  التاأمني,   يف  )�شاعة(  عمل  وحدة   320

اأو احلكومية الكلية تعني م�شوؤوًل من هيئة التدري�ص ملتابعة  ال�شركات الأهلية 

تدريبه وزيارته يف املوؤ�ش�شة , والتي ترفع تقارير دورية لإعالمها مب�شتوى تدرب 

الطالب واخلربات التي ح�شل عليها.

متطلبات �شابقة موافقة الق�شم
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رابعًا: تخ�ص�ص املبيعات

مقررات برنامج املبيعات    

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــــــــــــات ال�صاعات 

املعتمدة
ا�صم املقرر

رقم 

املقرر

رمز 

املقرر
م

عملي معمل نظري

ل يوجد 4 0 ريا�شيات متهيدي 1 001 عام 1

ل يوجد 5 15 3 لغة اإجنليزية مكثفة 1 111 عام 2

3 مواد ال�شنة التح�شريية 3 مبادىء الت�شويق 140 تام 3

3 مواد ال�شنة التح�شريية 3 مبادىء البيع املحرتف 160 تام 4

3 مواد ال�شنة التح�شريية 3 تخفي�شات املبيعات والبيع ال�شخ�شي 161 تام 5

3 مواد ال�شنة التح�شريية 3 �شلوكيات امل�شتهلك والعالقات 163 تام 6

عام111  2 2 3 مقدمة يف تقنية املعلومات 100 حامت 7

3 مواد ال�شنة التح�شريية 2 مهارات الت�شال 1 121 عام 8

160 و 140 تام 3 3 البيع الحرتايف املتقدم 162 تام 9

تام160 و 140  2 2 3 مهارات التفاو�ص يف عمليات البيع 164 تام 10

تام161 و 160  3 3 اإدارة قوة البيع 166 تام 11

حامت100  2 2 3 و�شائل متقدمة تقنيًا لت�شهيل عمليات البيع 168 تام 12

موافقة الق�شم 0 2 التدريب التعاوين 184 تام 13

2 مواد ال�شنة التح�شريية 2 اأخالقيات العمل 1 131 عام 14

36 املجموع

تام 164 مهارات التفاو�ص يف عمليات البيع

العرتا�شات  مع  والتعامل  التـنازلت  تقدمي  و  قوته  و  واأهدافه  التفاو�ص 

واخلروج من الطريق امل�شدود واإنهاء التفاو�ص

متطلبات �شابقة تام 140 و 160

تام 163 �صلوكيات امل�صتهلك والعالقات

ال�شراء.  لقرار  اأخذه  طريقة  و  تفكريه  و  امل�شتهلك  فهم  النف�شية  املهارات 

قرار  اأخذ  كيفية  وتف�شري  توجهاته  التعلم,  على  ومقدرته  البائع  م�شداقية 

ال�شراء لدى امل�شتهلك والعوامل املحيطة بالعميل 

تام 168 و�صائل متقدمة تقنيًا لت�صهيل عمليات البيع

البيعية. و�شائل ت�شميم  العملية  التقنية كمعينات يف  الأدوات  ا�شتعمال  تطور 

الت�شويق   . بيج”  “الفرونت  برجمية  مثل  الت�شال  و�شائل  و  اجلرافيك 

اللكرتوين واإ�شتخدام الربامج امل�شاعده لعملية الت�شويق مثل الك�شل والوورد 

والباوربوينت .

متطلبات �شابقة حامت 100

تام 166 اإدارة قوة البيع

املفاهيم و التقنيات الأ�شا�شية و تطبيق املفاهيم النظرية 

منهجية عملية التوظي و اآليات التدريب و الت�شجيع

وتقدمي  امليزانية  لتخطيط  الالزمة  الفنية  والأدوات  البيعي  التنظيم  طرق  و 

طرق تقومي كفاءة واإجناز العاملني

 متطلبات �شابقة تام 160 و 161

توصيف مقررات برنامج المبيعات

تام 160 مبادىء البيع املحرتف

مهارات البيع املحرتف الأدوات العلمية و العـملية للنجاح كبائع حمرتف جزء نظري 

و اآخر تطبيقي يعتمد على لعبة الأدوار التعريف ب�شلوك البائع املثايل و خ�شائ�شه. 

القرتاب  يف  املتبعة  بالطريقة  التعريف  م�شادرها,  و  املطلوبة  املعلومات  حتديد 

من )الزبون( امل�شتهلك تقدمي مراحل العر�ص البيعي و تف�شري متطلباتها تدريب 

وتكليف الطالب باإعداد و تقدمي عر�ص بيعي واأدوات وو�شائل العر�ص البيعي

متطلبات �شابقة مواد ال�شنة التح�شريية

تام 140 مبادىء الت�صويق

و  التوزيع  ال�شعر,  املنتوج,  ا�شرتاتيجيات  و  املحيط  و  الت�شويق  منهجية  حتليل 

الدعاية و الإعالن التخطيط الت�شويقي و التوقعات و البحث الت�شويقي و منظومة 

املعلومات وجزء ال�شوق و �شرح �شلوكيات كل جمموعة من امل�شتهلكني والتنزيالت 

متطلبات �شابقة مواد ال�شنة التح�شريية

تام 162 البيع االحرتايف املتقدم

التخطيط و املراقبة و اإدارة املوارد الب�شرية و التكنولوجية و التخطيط البيعي 

اآليات  املبا�شر  والت�شويق  جدا  املهمني   ) العمالء   ( امل�شتهلكني  مع  والتعامل 

تكنولوجيات واختالف الثقافات يف العملية البيعية ومراقبة و تقومي الأداء

متطلبات �شابقة تام 140 و 160

تام 161 تخفي�صات املبيعات والبيع ال�صخ�صي

التخفي�شات التجارية ورجال املبيعات و�شيلة دعاية و اإعالن 

حمالت تخفي�شات جتارية وكيفية ا�شتغاللها يف الإعالن و الدعاية

متطلبات �شابقة مواد ال�شنة التح�شريية
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خام�صًا: تخ�ص�ص التجارة االإلكرتونية

مقررات برنامج التجارة االإلكرتونية     

متطلبات �صابقة
ال�صاعـــــــــــــــــــــــات ال�صاعات 

املعتمدة
ا�صم املقرر

رقم 

املقرر

رمز 

املقرر
م

عملي معمل نظري

ل يوجد 4 0 ريا�شيات متهيدي 1 001 عام 1

ل يوجد 5 15 3 لغة اإجنليزية مكثفة 1 111 عام 2

001 عام 4 0 ريا�شيات متهيدي 2 002 عام 3

عام111  5 15 3 لغة اإجنليزية مكثفة 2 112 عام 4

عام111  3 مقدمة يف تقنية املعلومات 100 حامت 5

2 مواد ال�شنة التح�شريية 2 مقدمة يف التجارة اللكرتونية 170 تام 6

3 مواد ال�شنة التح�شريية 3 مبادئ الت�شويق 140 تام 7

2 مواد ال�شنة التح�شريية 2 مبادئ القت�شاد 116 تام 8

2 مواد ال�شنة التح�شريية 2 مبادئ الإدارة 130 تام 9

2 مواد ال�شنة التح�شريية 2 121   مهارات الت�شال 1 عام 10

2 مواد ال�شنة التح�شريية 2 اأخالقيات العمل 1 131 عام 11

2 مواد ال�شنة التح�شريية 2 حتليل وت�شميم النظمة 153 حامت 12

140 تام 2 2 �شلوكيات امل�شتهلك يف التجارة 173 تام 13

 مواد ال�شنة التح�شريية
2 1 2 اأ�ش�ص ال�شبكات 160 حامت 14

 مواد ال�شنة التح�شريية
3 3 نظام املعلومات الدارية 133 تام 15

 مواد ال�شنة التح�شريية
3 3 املحا�شبة املالية يف التجارة اللكرتونية 151 تام 16

121 عام 2 2 مهارات الت�شال  2 122 عام 17

2 مواد ال�شنة التح�شريية 2 اإعداد وتطوير رجل الأعمال 200 تام 18

130 تام 3 3 القانون التجاري 216 تام 19

173 تام ,140 تام 2 2 الت�شويق عرب النرتنت 244 تام 20

153 حامت ,170 تام 2 2 3 برجمة ال�شبكة 220 حامت 21

2 مواد ال�شنة التح�شريية 2 3 نظام ادارة قواعد البيانات 271 حامت 22

 ,151 ,133 ,تام130

153 حامت

3 3 ادارة امل�شروع 238 تام 23

153 حامت ,133 تام 2 2 3 ادارة امن املعلومات 261 حامت 24

160 حامت 2 1 2 ادارة خادم الزبون / ال�شبكة 263 حامت 25

موافقة الق�شم 2 2 موا�شيع خا�شة يف التجارة اللكرتونية 275 تام 26

 ,173 تام ,170  تام

153 حامت

3 3 ا�شرتاتيجية التجارة اللكرتونية 278 تام 27

موافقة الق�شم 2 التدريب التعاوين 281 تام 28

131 عام 2 2 اأخالقيات العمل  2 232 عام 29

66 املجموع

توصيف مقررات برنامج التجارة اإللكترونية 

تام 130مبادىء االإدارة

مقدمة مف�شلة عن مبادئ واأ�ش�ص الإدارة. اأربعة حماور خا�شة بالإدارة هي: 

التخطيط, والتنظيم, والقيادة, والتحكم.

متطلبات �شابقة,  مواد ال�شنة التح�شريية

تام 116 مبادىء االقت�صاد

والطلب, خطوط  العر�ص  الفر�ص,  املايل,  العجز  والدويل.  املحلي  القت�شاد 

الركود  وتاريخ  قيا�ص  الأ�شواق,  يف  املناف�شة  املرونة,  واحتمالتها,  الإنتاج 

وعالقته  والطلب  الكلي  العر�ص  القت�شاد.  منو  البطالة,  القت�شادي, 

بالقت�شاد الوطني.

 متطلبات �شابقة,  مواد ال�شنة التح�شريية

تام 200 اإعداد وتطوير رجل االأعمال

وبدء  والتمويل,  التخطيط,  ومهارات  الإعداد  جتارية,  موؤ�ش�شة  �شراء  اأو  اإن�شاء 

العمل واإدارته حتليل الظروف واملتطلبات لأختيار امل�شروع املنا�شب وتوفري عوامل 

لإيجاد  والبحث  التق�شي  و�شائل  على  التعرف  يتطلب  كما  اإجناحه.  ومتطلبات 

لإن�شاء  التمويل  مب�شادر  معرفة  يتطلب  كما  املناف�شة,  قواعد  وال�شوق  الزبائن 
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م�شروع, ومعرفة يف اأنظمة املحا�شبة, وا�شتخدام كفوؤ للحا�شب وبرجمياته 

متطلبات �شابقة,  مواد ال�شنة التح�شريية

تام 140 مبادىء الت�صويق

حتليل بيئة وعملية الت�شويق للمنتج, وال�شعر, والتوزيع, و الت�شال مبا يحقق 

اأهمية املنتج  التخطيط والتنبوؤ والبحث واأنظمة املعلومات املتعلقة بالت�شويق. 

وتطويره ومدة ا�شتخدامه والإقبال عليه وطلبه, القرارات طرق توزيع الب�شائع 

املنتج  جودة  الأ�شعار.  حتديد  و  بالزبائن  الت�شال  وفن   , الدعاية  بو�شائل 

وعالقة ذلك بعملية الت�شويق وتوجهات ال�شوق العاملية. 

 متطلبات �شابقة,  مواد ال�شنة التح�شريية

تام 170 مقدمة للتجارة االإلكرتونية

التجارة اللكرتونية ا�ش�شها و خطوطها عنا�شرها, عالقة املوؤ�ش�شة التجارية 

اللكرتونية  التجارة  وات�شالت  بينها,  فيما  املوؤ�ش�شات  عالقة  بامل�شتهلك, 

الراغبة  لل�شركات  املتاحة  والتقنيات  الق�شايا  الطراف.  تلك  بني  اجلارية 

بامل�شاركة يف التجارة اللكرتونية.

متطلبات �شابقة,  مواد ال�شنة التح�شريية

تام 216 القانون التجاري

واملعامالت   , والإفال�ص  وال�شراكة,  للوكالة,  والقانونية  الأخالقية  اجلوانب 

واإدارة م�شروع  القانونية لإن�شاء  القواعد  الثقة والأمن  البنكية, وحالت عدم 

خا�ص, وحتديد املمار�شات التي تعار�ص القانون ال�شائد يف اململكة العقود بني 

دور  الأ�شويل,  العقد  و�شروط  التجارية,  العقود  ب�شمنها  املجتمع  يف  النا�ص 

الوثائق القانونية يف املعامالت التجارية. وثائق الئتمان تبيي�ص الأموال حماية 

املمتلكات قانونيًا, وحماية املعلومات على �شبكة النرتنت 

 متطلبات �شابقة, تام 130

تام 173  �صلوكيات امل�صتهلك يف التجارة االإلكرتونية

املقرر  ي�شتخدم  امل�شتهلك.  �شلوكيات  جمال  يف  والنظريات  البحاث  نتائج 

والطريقة  النظرية  لختبار  امل�شتهلك  �شلوكيات  ا�ش�ص  على  مبنيا  منوذجا 

واملمار�شة يف هذا املو�شوع. ق�شايا التقنية مع اأمثلة تغطي مو�شوع امل�شتهلك 

يف التجارة اللكرتونية وق�شايا العوملة.

متطلبات �شابقة, تام 140

حامت 153 حتليل وت�صميم االأنظمة

ا�شتخدامها  وكيفية  والت�شميم  التحليل  و�شائل  النظمة.  وت�شميم  حتليل 

لتطوير تلك النظمة.

 متطلبات �شابقة,  مواد ال�شنة التح�شريية

تام 133  نظم اإدارة املعلومات

ت�شنيف نظام ادارة املعلومات وفق العمليات التي ينجزها: ا�شدار التقارير, 

والجابة عن ا�شئلة الدارة , ودعم وم�شاندة اتخاذ القرارات.

متطلبات �شابقة,  مواد ال�شنة التح�شريية 

حامت 160 اأ�ص�ص ال�صبكات

امل�شطلحات.  املدى:  وا�شعة  احلا�شب  و�شبكات  املحلية  احلا�شب  �شبكات 

�شبكات احلا�شب , ومكوناتها وبرجمياتها وكيفية الت�شال بينها , وت�شميمها, 

القيا�شية,  الت�شال  وبروتوكولت   , ال�شبكات  تو�شيل  البيانات,  حزم  وهيكلة 

وتاأمني ال�شبكات.

 متطلبات �شابقة,  مواد ال�شنة التح�شريية

تام 244  الت�صويق عرب االإنرتنت

اأ�شاليب وا�شرتاتيجيات الت�شويق اللكرتوين اإدارة عالقات العمالء, الت�شويق 

املعدة  املواقع  موا�شفات  اللكرتوين,  الت�شويق  ل�شخ�ص”,  “�شخ�شًا- 
للت�شوق وكيفية حتقيق اأهدافها. تطوير املواقع الت�شويقية وحمركات البحث, 

وم�شطلحات وتكنولوجيات النرتنت 

متطلبات �شابقة, تام 140 و تام 173 

تام 151 مبادىء املحا�صبة املالية

عمليات  بدورة  املهارات  بناء  وو�شائلها.  وعملياتها  الولية  املحا�شبة  اأ�ش�ص 

الت�شديد  وانظمة  الفواتري  وا�شدار  وت�شرفاتها,  الكلفة  تغريات  و  املحا�شبة, 

والدفع الكرتونيًا. 

 متطلبات �شابقة,  مواد ال�شنة التح�شريية 

حامت 271 مقدمة يف قواعد البيانات

تراكيب اخلزن ونظام قاعدة البيانات. النواع املختلفة لنظمة قواعد البيانات 

عالقتها  ح�شب  وجدولتها  البيانات  وهوت�شنيف  )الرتابطية(  التجارية 

وترابطها مع بع�شها. ا�شتخدام انظمة ادارة قواعد البيانات.

متطلبات �شابقة,  مواد ال�شنة التح�شريية

حامت 22 برجمة ال�صبكة

فن ا�شتخدام لغات الربجمة لبتكار وان�شاء مواقع على ال�شبكة. ادوات ذلك 

الفن, ت�شميم وان�شاء �شفحات على ال�شبكة با�شتخدام التطورات اجلارية يف 

جمال فن ال�شبكات.    

 متطلبات �شابقة, تام 170 و حامت 153

حامت 261 اإدارة اأمن املعلومات

والعمليات  العمال  ادارة  متطلبات  لتحليل  ال�شرورية  واملهارات  املفاهيم 

الالزمة لت�شميم �شرتاتيجية اأمنية لل�شبكة. ار�شال ونقل بيانات الزبائن, 

متطلبات �شابقة, تام 133 و حامت 153

تام 238 اإدارة امل�صروع

التخطيط واملراقبة وال�شيطرة جلميع عنا�شر امل�شروع وحتفيز العاملني لبلوغ 

الهداف يف الوقت املحدد �شمن التكلفة املقررة وبكفاءة مع متام الجناز.

 متطلبات �شابقة, تام 130, 133, 151 و حامت 153

تام 278  ا�صرتاتيجيات التجارة االإلكرتونية

املهارات ال�شرورية لتطوير وتطبيق ال�شرتاتيجيات يف املوؤ�ش�شات التي �شيعمل 

فيها الطالب م�شتقباًل.

متطلبات �شابقة, تام 170, 173 و حامت 153

حامت 263 اإدارة خادم الزبون - ال�صبكة

ت�شغيل  كفاءة  وحت�شني  وتهيئة  و�شبط  لإعداد  ال�شرورية  واملهارات  املفاهيم 

�شبكات احلا�شب ببيئة, ودمج ال�شبكات واإيجاد حلول مل�شكالت خوادم �شبكات 

نوافذ ميكرو�شوفت وزبائنهم.

 متطلبات �شابقة. حامت 160
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تام 275 موا�صيع خا�صة يف التجارة االإلكرتونية

الق�شليا الراهنة واحلديثة املتعلقة بالتجارة اللكرتونية , والو�شائل التكنولوجية 

املطورة حديثًا وامل�شتخدمة يف جمال التجارة اللكرتونية.

متطلبات �شابقة, موافقة الق�شم

خام�صًا: تخ�ص�ص املوارد الب�صرية

مقررات برنامج املوارد الب�صرية     

متطلبات �صابقة
ال�صاعـــــــــــــــــــــــات ال�صاعات 

املعتمدة
ا�صم املقرر

رقم 

املقرر

رمز 

املقرر
م

عملي معمل نظري

ل يوجد 2 2 3 تكنولوجيا املعلومات 200 حا مت   1

ل يوجد 3 3 211  لغة اإجنليزية مكثفة عام    2

ل يوجد 3 3 212 الإجنليزية للموارد الب�شرية عام    3

ل يوجد 3 3 اإدارة معا�شرة 210 امب 4

ل يوجد 3 3 ال�شلوك التنظيمي والقيادة الإدارية 211 امب 5

ل يوجد 3 3 اإدارة املوارد الب�شرية 220 امب 6

ل يوجد 3 3 تخطيط املوارد الب�شرية امب 221 7

حامت200 3 3 نظم املعلومات الإدارية امب 230 8

ل يوجد 3 3 اأنظمة العمل والتاأمينات املحلية والدولية 240 امب 9

امب220 3 3 اإدارة الأداء 322 امب 10

امب221 3 3 تطوير املوارد الب�شرية 323 امب 11

امب220 3 3 ا�شرتاتيجيات التوظيف 324 امب 12

امب240 3 3 التعوي�شات واملنافع 341 امب 13

موافقة الق�شم 6 6 التدريب العملي   380 امب 14

تام 281 التدريب التعاوين

240 وحدة عمل )�شاعة( يف موؤ�ش�شة جتارية. وتعني الكلية م�شوؤوًل من هيئة 

التدري�ص ملتابعة تدريبه وزيارته يف املوؤ�ش�شة التي ترفع تقارير دورية مب�شتوى 

تدرب الطالب واخلربات التي ح�شل عليها اأثناء تدربه.

 متطلبات �شابقة, موافقة الق�شم

توصيف مقررات برنامج الموارد البشرية 

امب 211 ال�صلوك التنظيمي والقيادة االدارية

فيها   للعاملني  الفردي  ال�شلوك  درا�شة  خالل  من  املنظمات   �شلوك  حتليل 

واإجتاهاتهم  لالأفراد  ال�شلوكية  والعوامل  الأداء  معدلت   . ال�شلوك  وكذلك 

الإدارية  القيادات  توافر  و  املتعددة  دوافعهم  اإ�شباع  وكيفية  و�شخ�شياتهم  

القادرة على حتقيق الإت�شالت الكاملة داخل اإدارت املنظمة .

امب210 اإدارة معا�صرة

اأ�شا�شيات الإدارة ومفاهيمها احلديثة , واملهارات الالزمة للنجاح, امل�شوؤولية 

والتحولت  العوملة  ع�شر  يف  والإدارة  والتنوع,  لل�شركات,الإدارة  الجتماعية 

ودرا�شة  وتطبيقاتها  ووظائفها  واأهميتها  الإدارة  وتعريف  معنى  العاملية. 

واإدارة  العامة  الإدارة  بني  الفرق  واحلديثة,  وال�شلوكية  التقليدية  النظريات 

من  املختلفة  عنا�شرها  وعالقة  الإدارية  للعملية  تف�شيلي  و�شرح  الأعمال 

تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة مع بع�شها وتاأثرياتها

امب221 تخطيط املوارد الب�صرية 

اأهمية وظيفة اإدارة املوارد الب�شرية, املناهج الأخالقية لإدارة وتخطيط املوارد 

البيئات  بتاأثر  لها  والتخطيط  الب�شرية  املوارد  اإدارة  تاأثر  كيفية   , الب�شرية 

القانونية والعاملية , والقت�شادية , اأهمية التخطيط والتنظيم واإدارة املوارد 

الب�شرية يف  املوارد  اإدارة  املتفوقة.  الب�شرية  املوارد  الب�شرية وكيفية  مكافاأة  

ال�شعودية وتوطني الوظائف

امب220  اإدارة املوارد الب�صرية 

اإدارة املوارد الب�شرية ووظائفها , املفاهيم الأ�شا�شية واحلديثة للموارد الب�شرية 

واملمار�شة العملية لهذه املفاهيم يف القطاع العام والقطاع اخلا�ص. الرتكيز 

على اأف�شل املمار�شات احلديثة يف اإدارة املوارد الب�شرية كاملرتبطة ب�شيا�شات 

التوظيف يف املن�شاآت , وحتفيز املوارد الب�شرية العاملة.....األخ.

امب 240 اأنظمة العمل والتاأمينات املحلية والدولية 

التعريف بنظام العمل ال�شعودي وم�شادره وطبيعة وخ�شائ�ص التعريف بنظام 

خدماتها  تقدمي  يف  للتاأمينات  العامة  املوؤ�ش�شة  ودور   , الجتماعية  التاأمينات 

التاأمينية.

امب230 نظم املعلومات االإدارية

املمار�شات احلالية لأنظمة املعلومات للموارد الب�شرية يف ال�شركات وموؤ�ش�شات 

التكلفة  العمل , نظام دورة حياة  النظام , تخطيط نظم املعلومات , حتليل 

املوؤ�ش�شات,  موارد  وتخطيط  القرار  دعم  نظم  القيمة.  وحتليل  واملنفعة 

الجتاهات اجلديدة  يف جمال نظم املعلومات للموارد الب�شرية  واأمان اأنظمة 

واملطلوبة  الب�شرية  املوارد  معلومات  اأنظمة  من  املختلفة  الأنواع  املعلومات. 

لتخاذ القرارات الإدارية.

 متطلبات �شابقة, حامت200
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امب323 تطوير املوارد الب�صرية

تطوير وتدريب املوارد الب�شرية, املفاهيم والأ�شاليب الهامة ذات ال�شلة بالتدريب 

والتطوير, مناهج التدريب, تقييم برامج التدريب , تطوير املوظفني.

متطلبات �شابقة, امب221

امب322 اإدارة االأداء

اأ�ش�ص وا�شرتاتيجيات  تقييم الأداء من منظور ا�شرتاتيجي, اأحدث اجتاهات 

البحث العلمي واملمار�شات يف جمال ت�شميم وتنفيذ نظم اإدارة الأداء, اآليات 

وتقنيات تقييم الأداء لالأفراد وتقييم قدراتهم واإمكاناتهم .

 متطلبات �شابقة, امب220

امب341 التعوي�صات واملنافع

جلذب  التعوي�ص  اإ�شرتاتيجية  املنظمة,  اأهداف  حتقيق  يف  التعوي�ص  مبادئ 

وحتفيز وا�شتبقاء املوظفني, اجلوانب الإدارية لدفع املوظفني وحتفيزهم على 

جميع امل�شتويات التنظيمية, اإدارة التعوي�ص للموظف  يف املنظمات .

متطلبات �شابقة, امب240

امب324 ا�صرتاتيجيات التوظيف

بها.  والحتفاظ  الالزمة  املواهب  لتعيني  العملية  وال�شاليب  النظري  الطار 

, التوظيف  اأنظمة املعلومات للموارد الب�شرية يف ال�شركات وموؤ�ش�شات العمل 

القرار  و�شنع  والتقييم  والتوظيف  الب�شرية  املوارد  تخطيط   , ال�شرتاتيجي 

واختيار ال�شرتاتيجيات, التخطيط مل�شتقبل وا�شرتاتيجيات ا�شتبقاء املوظفني, 

التجارية  الأعمال  ا�شرتاتيجيات  يف  املواهب  واإدارة  املوظفني  بني  الربط 

واأهدافها,التحديات التناف�شية التي ميكن اأن تواجهها.

 متطلبات �شابقة, امب220

امب380 التدريب العملي

تهيئة الطالب مهنيا وتعميق معارفه يف احلياة العملية . تزويد الطالب وتعريفه 

على الأن�شطة العملية . تزويد الطالب باخلربة العملية الالزمة ملزاولة املهنة.

 متطلبات �شابقة, موافقة الق�شم

أعضاء هيئة التدريس بالقسم

االأ�صاتذة امل�صاركون

أفتاب عالم خان
اإدارة الأعمال

1996 بلفورد – تك�ش�ص امريكا

falam@kau.edu.sa
www.falam.kau.edu.sa

االأ�صاتذة امل�صاعدون

إياد عبد اإلله خنفر
الت�شويق

2002 راج�شتان الهند

akhanfar@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/akanfar

حسان أحمد شاه
التجارة والأعمال - تاأمني

2005 جامعة اهلل اآباد الهند

hshah@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/hshah
طلق عوض اهلل السواط

1989 ولية فلوريدا امريكا

talsawat@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/talsawat

مؤيد راضي خنفر
املحا�شبة

1995 مارثوادا الهند

mkhanfar@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mkhanfar

ميراج سليم
اإدارة الأعمال

2000 جامعة األيجارا م�شلم الهند

 msalim1@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/msalim1

املحا�صرون

ابراهيم محمود  الصيني
اإدارة ال�شيافة

2004 برايتون بريطانيا

عاصف أحمد منير
القت�شاد - التاأمني

1995-2004 جامعة كرات�شي – معهد التاأمني القانوين باك�شتان

 aamahmed@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/aamahmed

عبدالرحمن ادريس منديلي
املحا�شبة

2009 جون�شون اآند ويلز بريطانيا

عبدالعزيز ابراهيم الذيبان
املحا�شبة

2002 جامعة فلوريدا امريكا

محمد خورشيد خان
اإدارة اأعمال

1995 �شرتيت جاليد بريطانيا

 mkkhan@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mkkhan
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اتصاالت القسم

جهة االت�صال:   رئي�ص الق�شم

ت:  2870026   حتويلة:300    ف: 2870024    

aalmalaise@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/jcc

النشأة
2004 م 

التخ�ص�صات الدقيقة  

اإدارة �شبكات احلا�شب الآيل والر�شم با�شتخدام احلا�شب

اأواًل: برنامج اإدارة �صبكات احلا�صب االآيل

مقررات برنامج اإدارة �صبكات احلا�صب االآيل    

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــــــــــــات ال�صاعات 

املعتمدة
ا�صم املقرر

رقم 

املقرر

رمز 

املقرر
م

عملي معمل نظري

ل يوجد 4 0 ريا�شيات متهيدي 1 001 عام 1

ل يوجد 5 15 3 لغة اإجنليزية مكثفة 1 111 عام 2

عام001  4 0 ريا�شيات متهيدي 2 002 عام 3

عام111  5 15 3 لغة اإجنليزية مكثفة 2 112 عام 4

111 عام  3 مقدمة يف تقنية املعلومات 100 حامت 5

مواد ال�شنة التح�شريية 2 2 3 الت�شميم املنطقي 110 حامت 6

مواد ال�شنة التح�شريية 2 3 4 مقدمة يف برجمة احلا�شب 120 حامت 7

مواد ال�شنة التح�شريية 2 1 2 نظام ت�شغيل احلا�شب ميكرو�شوفت ويندوز 131 حامت 8

مواد ال�شنة التح�شريية 2 2 مهارات الت�شال 1 121 عام 9

مواد ال�شنة التح�شريية 2 2 اأخالقيات العمل 1 131 عام 10

110-حامت 2 2 3 �شيانة احلا�شب 111 حامت 11

131-حامت ,120-حامت 2 2 3 نظام ت�شغيل احلا�شب يونيك�ص - لينك�ص 132 حامت 12

131-حامت ,120-حامت 2 3 4 اأ�شا�شيات ال�شبكات 161 حامت 13

120-حامت 2 2 3 مقدمة قواعد البيانات 176 حامت 14

عام121  3 2 مهارات الت�شال 2 122 عام 15

161-حامت ,131-حامت 2 2 3

 خادم تبادل الربيد الإلكرتوين واملعلومات

ب�شبكات احلا�شب )نوافذ ميكرو�شوفت(

232 حامت 16

,حامت131

161-حامت
2 2 3 نظام ت�شغيل النوافذ ميكرو�شوفت املحرتف 233 حامت 17

161-حامت ,131-حامت 2 2 3
 نظام ت�شغيل نوافذ خلادم �شبكات احلا�شب

)نوافذ ميكرو�شوفت(

234 حامت 18

161-حامت ,131-حامت 2 3 4

 اإعداد و�شبط وتنفيذ بنية �شبكات احلا�شب

)نوافذ ميكرو�شوفت(.

266 حامت 19

مواد ال�شنة التح�شريية 2 2 اإعداد وتطوير رجل الأعمال 200 تام 20

 ,234-حامت ,233-حامت

266-حامت

2 2 3

 اإعداد و�شبط وتنفيذ خدمات الدليل الفعال

ب�شبكات احلا�شب )نوافذ ميكرو�شوفت(.

237 حامت 21

266-حامت ,234-حامت 2 1 2 خادم تاأمني �شبكات احلا�شب )نوافذ ميكرو�شوفت( 264 حامت 22

266-حامت ,234-حامت ,233-حامت 2 2 3 ت�شميم اأمن �شبكات احلا�شب )نوافذ ميكرو�شوفت( 269 حامت 23

موافقة الق�شم 140 2 التدريب التعاوين 281 حامت 24

عام131  3 2 اأخالقيات العمل 2 232 عام 25

64 املجموع
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توصيف مقررات برنامج إدارة شبكات الحاسب اآللي    

حامت 110 الت�صميم املنطقي

مقدمة للت�شميم املنطقي لدوائر احلا�شب و نظم الأعداد, نظم الت�شفري, الدوائر 

والأجهزة الإلكرتونية وحتليل الدوائر الإلكرتونية املركبة واملتتالية.

متطلبات �شابقة مواد ال�شنة التح�شريية

حامت 100 مقدمة يف تقنية املعلومات

الآيل,  للحا�شب  الأ�شا�شية  واملفاهيم  الآيل,  احلا�شب  معلومات  لنظم  عامة  روؤية 

واأ�شاليب برجمة احلا�شب التطبيق العملي لبع�ص برجميات اإدارة الأعمال املختارة 

واإحدى لغات الربجمة .

متطلبات �شابقة عام 111

131 حامت نظام ت�صغيل احلا�صب ميكرو�صوفت ويندوز

وا�شتخدام  املهام  و�شريط  اإبداأ,  قائمة  املكتب,  �شطح   , احلا�شب  واإغالق  ت�شغيل 

برامج م�شاعدة فى بيئة الويندوز. ان�شاء واإدارة امللفات واملجلدات, ت�شغيل الربامج, 

واأدوات النظام, والربامج اخلدمية امل�شاعدة, برنامج من�شق الن�شو�ص. 

متطلبات �شابقة مواد ال�شنة التح�شريية

حامت 120 مقدمة يف برجمة احلا�صب

ت�شميم الربامج املرتاكبة واملتتابعة والأدوات الربجمية. وحلول امل�شكالت العملية 

با�شتخدام برامج احلا�شب بال�شتعانة باإحدى لغات الربجمة املنا�شبة. 

متطلبات �شابقة مواد ال�شنة التح�شريية

حامت 132 نظام ت�صغيل احلا�صب االآيل يونيك�ص / لينك�ص

امللفات واملجلدات,  املتاحة,  الداخلية  الأوامر  لينك�ص ومكوناته:  نظام يونيك�ص / 

نظام  و�شيانة  و�شبط  اإعداد  لينك�ص,  ببيئة  اخلا�ص  الأوامر  �شطر  و  املحررات, 

ت�شغيل احلا�شب يونيك�ص / لينك�ص. واإن�شاء ملفات الت�شغيل ذاتية العمل. واملحافظة 

على و�شيانة الت�شالت داخل النظام.

متطلبات �شابقة حامت 120 و 131

حامت 111 �صيانة احلا�صب 

للم�شكالت  حلول  اإيجاد  وكيفية  والربجميات(  )املكونات  الت�شغيل  نظام  واإعداد 

الأ�شا�شية با�شتخدام برجميات ومكونات.

متطلبات �شابقة حامت 110

حامت 176 مقدمة قواعد البيانات

مقدمة للمفاهيم الرئي�شية لنظم قواعد البيانات وهيكلة البيانات املخزنة.  الأنواع 

تو�شيحى.  كمثال  العالقات  وا�شتخدام  التجارية  البيانات  قواعد  لنظم  املختلفة 

مقدمة فى اإدارة نظم قواعد البيانات.  

متطلبات �شابقة حامت 120

حامت 161 اأ�صا�صيات ال�صبكات

امل�شطلحات   . املدى  وا�شعة  الآيل  احلا�شب  و�شبكات  املحلية  احلا�شب  �شبكات 

وكيفية   , وبرجمياتها  ومكوناتها  الآيل,  احلا�شب  �شبكات  فى  امل�شتخدمة  العلمية 

تو�شيل  وطرق  البيانات,  حزم  وهيكلة  ال�شبكات,  وت�شميم   , بينها  الت�شال 

ال�شبكات , وبروتوكولت الت�شال 

متطلبات �شابقة حامت 131

حامت 233 نظام ت�صغيل نوافذ ميكرو�صوفت املحرتف

ببيئة  �شبكات احلا�شب  لإدارة  اليومية  املهام  لأداء  ال�شرورية  واملهارات  املفاهيم 

نوافذ ميكرو�شوفت. 

متطلبات �شابقة حامت 131 و 161

ب�صبكات  واملعلومات  االإلكرتوين  الربيد  تبادل  خادم   232 حامت 

احلا�صب االآيل )نوافذ ميكرو�صوفت(

اأجهزة خادم تبادل الربيد  واإدارة  املفاهيم واملهارات لت�شميم وتخطيط وتنفيذ 

الإلكرتوين واملعلومات ب�شبكات احلا�شب )نوافذ ميكرو�شوفت(.

متطلبات �شابقة حامت 131 و 161

حامت 266 اإعداد و�صبط وتنفيذ بنية �صبكات احلا�صب االآيل )نوافذ 

ميكرو�صوفت(

الآيل  احلا�شب  �شبكات  بنية  ودعم  و�شيانة  و�شبط  لإعداد  واملهارات  املفاهيم 

)نوافذ ميكرو�شوفت(..

متطلبات �شابقة حامت 131 و 161

حامت 234 نظام ت�صغيل النوافذ خلادم �صبكات احلا�صب االآيل )نوافذ 

ميكرو�صوفت(

املفاهيم واملهارات لإعداد و�شبط وتهيئة وحت�شني كفاءة ت�شغيل �شبكات احلا�شب 

ببيئة, ودمج ال�شبكات واإيجاد حلول مل�شكالت خوادم �شبكات نوافذ ميكرو�شوفت. 

متطلبات �شابقة حامت 131 و 161

حامت 269 ت�صميم اأمن �صبكات احلا�صب االآيل )نوافذ ميكرو�صوفت(

الالزمة  والت�شغيل  الأعمال  اإدارة  لتحليل متطلبات  ال�شرورية  واملهارات  املفاهيم 

لت�شميم حلول تنفيذية لأمن �شبكات احلا�شب الآيل )نوافذ ميكرو�شوفت(. ويعترب 

اأحد املقررات املوؤهلة لختبارات احل�شول على �شهادة �شركة ميكرو�شوفت.

متطلبات �شابقة حامت 233, 234 و 266

ب�صبكات  الفعال  الدليل  خدمات  وتنفيذ  و�صبط  اإعداد   237 حامت 

احلا�صب االآيل )نوافذ ميكرو�صوفت(

املفاهيم واملهارات لإعداد و�شبط واإدارة خدمات الدليل الفعال ب�شبكات احلا�شب 

)نوافذ ميكرو�شوفت(.  

متطلبات �شابقة حامت 233, 234 و 266

حامت 281 التدريب التعاوين

140 �شاعة عمل يف جمال اإدارة الأعمال اأو ال�شناعة

متطلبات �شابقة موافقة الق�شم

حامت 264 خادم تاأمني �صبكات احلا�صب االآيل )نوافذ ميكرو�صوفت(

املفاهيم واملهارات ال�شرورية لإعداد و�شبط واإدارة خادم تاأمني �شبكات احلا�شب 

)نوافذ ميكرو�شوفت(. 

متطلبات �شابقة حامت 234 و 266
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الحاسبات وتقنية المعلومات
ثانيًا: برنامج الر�صم با�صتخدام احلا�صب

مقررات برنامج الر�صم با�صتخدام احلا�صب

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــــــــــــات ال�صاعات 

املعتمدة
ا�صم املقرر

رقم 

املقرر

رمز 

املقرر
م

عملي معمل نظري

ل يوجد 4 0 ريا�شيات متهيدي 1 001 عام 1

ل يوجد 5 15 3 لغة اإجنليزية مكثفة 1 111 عام 2

عام111     3 مقدمة يف تقنية املعلومات 100 حامت 3

عام001  4 0 ريا�شيات متهيدي 2 002 عام 4

عام111  5 15 3 لغة اإجنليزية مكثفة 2 112 عام 5

مواد ال�شنة التح�شريية 2 2 مهارات الت�شال 1 121 عام 6

مواد ال�شنة التح�شريية 2 2 اخالقيات العمل 1 131 عام 7

مواد ال�شنة التح�شريية 2 3 4 مقدمة يف برجمة احلا�شب 120 حامت 8

مواد ال�شنة التح�شريية 2 1 2 نظام ت�شغيل احلا�شب ميكرو�شوفت ويندوز 131 حامت 9

مواد ال�شنة التح�شريية 1 1 مقدمة لبيئة الت�شميم با�شتخدام احلا�شب اليل 140 حامت 10

مواد ال�شنة التح�شريية 2 2 3 اأ�شا�شيات الت�شميم با�شتخدام احلا�شب اليل 141 حامت 11

121 عام 2 2 مهارات الت�شال 2 122 عام 12

141-حامت , 140- حامت 3 3 4 مبادئ اللوان اللكرتونية والر�شم 142 حامت 13

141-حامت , 140- حامت 2 2 3 143 الت�شميم با�شتخدام احلا�شب اليل1 حامت 14

141-حامت , 140- حامت 2 2 3 144 الت�شميم ثنائي البعاد با�شتخدام الحا�شب اليل حامت 15

حامت100  2 2 3 ادوات امل�شمم : برنامج ادوبي ال�شرتاتور 145 حامت 16

مواد ال�شنة التح�شريية 2 2 اإعداد وتطوير رجل الأعمال 200 تام 17

100 حامت 2 2 3 اأدوات امل�شمم : برنامج اأدوبي فوتو�شوب 242 حامت 18

142 حامت 2 2 3 243 ر�شم املناظري املتحركة حامت 19

143-حامت ,142-حامت 2 2 3 244 الت�شميم با�شتخدام احلا�شب اليل2 حامت 20

حامت144  2 2 3 ت�شميم العرو�ص التقدميية املتعددة 246 حامت 21

144-حامت ,142-حامت 2 2 3 247 الن�شر الرقمي حامت 22

131 عام 2 2 اأخالقيات العمل 2 232 عام 23

242-حامت ,143-حامت 2 2 3 245 فن ت�شميم مواقع النرتنت حامت 24

243 حامت 2 2 3 248 الر�شوم املتحركة باحلا�شب اليل حامت 25

141-حامت , 140- حامت 2 2 3 249 الت�شوير باحلا�شب اليل حامت 26

3 التدريب التعاوين 281 حامت 27

69 املجموع
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توصيف مقررات برنامج الرسم باستخدام الحاسب

 

حامت 140 مقدمة لبيئة الت�صميم با�صتخدام احلا�صب االآيل.

التخطيط و الت�شميم با�شتخدام احلا�شب وذلك با�شتخدام املكونات املرئية 

للدعاية والإعالن اللكرتوين ي�شتمل على الن�ص والر�شوم وتخطيط وت�شميم 

املرتبطة  املفاهيم وامل�شطلحات  با�شتخدام احلا�شب. مقدمة يف  ال�شفحات 

بها وطباعة ال�شفحات .

حامت 249 الت�صوير باحلا�صب االآيل

الفوتوغرافية  املعاجلة  اأ�شا�شيات  باحلا�شب.  الفوتوغرايف  الت�شوير  عنا�شر 

الت�شوير  لأ�ش�ص   اجلمالية  النواحي  احلا�شب  برامج  با�شتخدام  لل�شور 

الفوتوغرايف . عر�ص وطباعة ال�شور الرقمية الفوتوغرافية.

متطلبات �شابقة حامت 140 و 141

حامت 142 مبادئ االألوان االلكرتونية و الر�صم

عالقة   , الألوان  نظرية  الت�شميم.  لتوا�شل  لالألوان  التفاعلي  ال�شتخدام 

الألوان والتالعب بالألوان اللكرتونية با�شتخدام الر�شم باحلا�شب , الر�شوم 

والتمثيل  التكوين   . للر�شم  الأ�شا�شية  املبادئ  املتعددة.  والو�شائط  املتحركة 

املعري با�شتخدام و�شائط ر�شم متعددة.

متطلبات �شابقة حامت 140 و 141

حامت 141 اأ�صا�صيات الت�صميم با�صتخدام احلا�صب االآيل

العنا�شِر الأ�شا�شيِة ومبادِئ الت�شميِم الثنائي الأبعاِد

حامت 144 الت�صميم ثنائي االأبعاد با�صتخدام احلا�صب االآيل

والطرق  الأبعاد  ثنائية  �شور  واإن�شاء  الإبعاد  الثنائي  الت�شميم  ومفاهيم  عنا�شر 

التقليدية يف حل امل�شكالت الب�شرية و تقنيات احلا�شب الآيل وطرق العر�ص الفني.

متطلبات �شابقة حامت 140 و 141

حامت 143 الت�صميم با�صتخدام احلا�صب االآيل1

تطوير مهارات الت�شميم و النق�ص من خالل ال�شتخدام الوظيفي واجلمايل 

,الإنتاج,  ,العدة  النق�ص  �شاملة.  خمططات  اأنتاج  اليدوي  الر�شم  للطباعة. 

مناذج  ا�شتخدام   , الأنواع  موا�شفات   , التاريخي  التطور  النوعي,  التو�شيح 

احلروف كعنا�شر للت�شميم.

متطلبات �شابقة حامت 140 و 141

حامت 242 اأدوات امل�صمم :برنامج ادوبي فوتو�صوب

الروؤية  وتكييف  لتعديل  برجمية  جمموعة  وهو  فوتو�شوب(,  )ادوبي  عنا�شر 

ماكنتو�ص,   , ويندوز  نظام  على  تعمل  حا�شب  اأجهزة  با�شتخدام  الفنية 

معاجلة  لعملية  والعملية  النظرية  اجلوانب  الإلكرتونية,  ال�شور  اأ�شا�شيات 

اللكرتونية  التقنيات  ل�شتخدام  اأ�شا�ص  منهج  الفوتو�شوب  ل�شتخدام  ال�شور 

با�شتخدام اأجهزة اإدخال والإخراج الإنتاجية.

متطلبات �شابقة حامت 100

حامت 145 اأدوات امل�صمم :برنامج اأدوبي ال�صرتايتور

الروؤية  وتكييف  لتعديل  برجمية  وهو جمموعة  ال�شرتايتور(,  )اأدوبي  عنا�شر 

تعلم  ماكنتو�ص,   , ويندوز  نظام  على  تعمل  حا�شب  اأجهزة  با�شتخدام  الفنية 

لت�شحيح  والعملية  النظرية  اجلوانب  اللكرتوين,  الفني  العمل  اأ�شا�شيات 

التقنيات  ا�شتخدام  اأ�شا�ص يف  منهج  ال�شرتايتور(  )اأدوبي  با�شتخدام  ال�شور 

اللكرتونية ي�شمل اأجهزة الإدخال والإخراج الإنتاجية.

متطلبات �شابقة حامت 100

حامت 244 الت�صميم با�صتخدام احلا�صب االآيل 2

والرتويج   , الدعاية  يف  امل�شتهلك  م�شكالت  حلول  وت�شميم  مفهوم  تنمية 

للمبيعات ومواد العالقات العامة للنماذج الفنية  املف�شرة ون�شخها عن طريق 

حلول الر�شوم املبتكرة. عمليات الإنتاج واملل�شقات.

متطلبات �شابقة حامت 142 و 143

حامت 243 ر�صم املناظري للر�صوم املتحركة

�شرح تقنيات املنظور ليجاد عمق تخيلي على النحو املطبق على مبادئ ومناذج 

البعد الثالثي و الر�شوم املتحركة. درا�شة عالقات الأحجام , متغريات وحجم 

اأنظمة  التقاء اخلطوط, نقطة التال�شي, املناظري الأفقية املتداخلة  الف�شاء, 

ال�شاءه اخلفيفة الثالثية الأبعاد والتغيريات على مدى امل�شافة

متطلبات �شابقة حامت 142

حامت 246 ت�صميم العرو�ص التقدميية املتعددة

اإن�شاء   , ت�شميم مب�شاعدة احلا�شب لت�شميم وتطوير  برنامج هوية ال�شركة 

واأعداد  ال�شوق  لتاأثريات  املو�شحة  الفيديو  �شرائط  وتطوير  ات�شال  نقاط 

حافظة كاملة من الر�شوم الفنية .

متطلبات �شابقة حامت 144

حامت 245 فن ت�صميم مواقع االنرتنت

لغة  كتابة  واأ�شلوب  العالقات,  النرتنت,  م�شطلحات  الطباعة,  مفردات 

HTML و �شبكة النرتنت. مناق�شة الألوان, الن�شبة, الت�شميم. اإنتاج املواقع 
على �شبكة النرتنت با�شتخدام لغة HTML , برامج تطوير املواقع , الن�ص 

الرقمي , والر�شوم , لإنتاج العمل الفني �شكال وم�شمونا للويب.

متطلبات �شابقة حامت 143 و 242

حامت 248 الر�صوم املتحركة باحلا�صب االآيل

فن الر�شوم املتحركة  با�شتخدام احلا�شب. خ�شائ�ص الإن�شاء , خلفية الر�شوم 

ومعاجلة   , والتحرير   , , اخلاليا,.والتوقيت  الق�ش�شية  اللوحات   , الألوان   ,

الأ�شطح .روؤية ومناق�شة فيديو واأفالم ق�شرية للر�شوم املتحركة

متطلبات �شابقة حامت 243

حامت 247 الن�صر الرقمي

عنا�شر مبادئ الن�شر الرقمي والتقنيات امل�شتخدمة يف احلا�شب . برجميات 

األوان   , الت�شجيل  اللكرتوين,  ال�شفحة  تقنيات تخطيط   . باحلا�شب   الن�شر 

النقطة ,التوقيع , اأجهزة اإخراج املنتجات .

متطلبات �شابقة حامت 144 و 142

حامت 249 الت�صوير باحلا�صب االآيل

الفوتوغرافية  املعاجلة  اأ�شا�شيات  باحلا�شب.  الفوتوغرايف  الت�شوير  عنا�شر 

الت�شوير  لأ�ش�ص   اجلمالية  النواحي  احلا�شب..  برامج  با�شتخدام  لل�شور 

الفوتوغرايف . عر�ص وطباعة ال�شور الرقمية الفوتوغرافية.

متطلبات �شابقة حامت 140 و 141
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أعضاء  هيئة التدريس بالقسم

االأ�صاتذة امل�صاعدون

أحمد معين عبدالمعين
علوم احلا�شب

2009 جامعة ماليا ماليزيا

عبد اهلل الطيب المليص
هند�شة الربجميات

2003 جامعة جورج وا�شنطن اأمريكا

aalmalaise@kau.edu.sa

املحا�صرون

أيمن إسماعيل مدبولي
هند�شة الإلكرتونيات والت�شالت

2002 جامعة عني �شم�ص م�شر

 amadbouly@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/amadbouly

حسنين ظفر بلوش
علوم الكومبيوتر

2001 جامعة العلوم ماليزيا

 hbalosh@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/hbalosh

راشد محمود ثاقب
علوم احلا�شب

2003 جامعة البنجاب باك�شتان

رضوان جافيد
علوم احلا�شب

1999 بهاء الدين زكريا باك�شتان

شبلي صادق شودري
علوم احلا�شب الآيل

1998 جامعة كينجزفيل تك�ش�ص امريكا

 schowdhaury@kau.edu.sa
عالء أحمد الخولي

تكنولوجيا املعلومات – ذكاء ا�شطناعي

1997 جامعة الإ�شكندرية م�شر

 aaalkholy@kau.edu.sa
غالم محمد غالم رسول

تقنية املعلومات

2000 جامعة العلوم ماليزيا

فهد محمد باواكد
هند�شة حا�شبات

2009 جامعة امللك عبدالعزيز ال�شعودية

مروان محمود درويش
هند�شة حا�شبات

2008 جامعة امللك عبدالعزيز ال�شعودية

mmadarwish@kau.edu.sa
مورالي كرشنان

علوم احلا�شب

1999 جامعة بوترا ماليزيا

هاني سامي برديسي
تقنية املعلومات والعمال

2008 جامعة اآر اإم اآي تي ا�شرتاليا

hbrdesee@kau.edu.sa

قسم

الحاسبات وتقنية المعلومات
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المواد العامة

اتصاالت القسم
جهة االت�صال:   رئي�ص الق�شم 

ت:  2870026   حتويلة: 500     ف: 2870024    

kau.edu.sa@maalshmrani1
www.kau.edu.sa/jcc

مقررات املواد العامة    

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــــــــــــات ال�صاعات 

املعتمدة
ا�صم املقرر

رقم 

املقرر

رمز 

املقرر
م

عملي معمل نظري

ل يوجد 4 0 ريا�شيات متهيدي 1 001 عام 1

ل يوجد 5 15 3 لغة اإجنليزية مكثفة 1 111 عام 2

عام 001  4 0 ريا�شيات متهيدي 2 002 عام 3

عام 111  5 15 3 لغة اإجنليزية مكثفة 2 112 عام 4

مواد ال�شنة التح�شريية 2 2 مهارات الت�شال 1 121 عام 5

عام 121  3 2 مهارات الت�شال 2 122 عام 6

مواد ال�شنة التح�شريية 2 2 اأخالقيات العمل 1 131 عام 7

عام 131  3 2 اأخالقيات العمل 2 232 عام 8

10 48 14 املجموع

توصيف مقررات المواد العامة

عام 002 ريا�صيات متهيدي )2(

اللوغارمتية,  والدوال  الآ�شية,  الدوال  وبخا�شة  بالر�شم  ومتثيلها  الدوال 

ال�شكل,  املخروطية  والقطاعات  املتجهات,  ومعكو�شاته.  املثلية  الهند�شية 

ونظام املعادلت اخلطية وحل امل�شكالت الواقعية با�شتخدام النماذج والتحليل 

وال�شتنتاج.

متطلبات �شابقة عام 001

عام 001 ريا�صيات متهيدي )1(

الدوال  حتليل  الأ�ش�ص,  املطلقة,  القيم  الفرتات,  احلقيقة,  الأعداد  نظام 

العمليات  الدوال,  مبادئ  اجلذرية,  املعادلت  اخلطية,  الدوال  الرتويعية, 

اجلربية للدوال, ر�شم الدوال, الدوال كثرية احلدود, والدوال الك�شرية. 

عام 112 لغة اإجنليزية مكثفة )2(

املهارات الأربع : ال�شتماع, التحدث, القراءة, الكتابة,

مهارات  تنمية  الهامة  اللغة  وظائف  لغوية.  قاعدة  وبناء  النطق  حت�شني  و   

التوا�شل يف التوا�شل يف جمموعة متنوعة من املو�شوعات.

متطلبات �شابقة عام 111

عام 111 لغة اإجنليزية مكثفة )1(

فهم  وحت�شني  التوا�شل  على  قدراتهم  وحت�شني  الإجنليزية  اللغة  اأ�شا�شيات 

الن�شو�ص املكتوبة, وا�شتخدام اللغة الإجنليزية يف املواقف احلياتية.

عام 122 مهارات االت�صال 2

اللفظية  الأ�شاليب  مت�شمنة  واخلارجية  الداخلية  الأعمال  واإدارة  الت�شالت 

وغري اللفظية.

متطلبات �شابقة مقررات ال�شنة التح�شريية + عام 121

عام 121 مهارات االت�صال 1

مهارات الت�شال باللغة العربية, ال�شتماع والكتابة والتحدث والقراءة والفهم, 

مع بع�ص القواعد النحوية.

متطلبات �شابقة مقررات ال�شنة التح�شريية

عام 232 اأخالقيات العمل   2

والأخالق  القيم  واأهمية  والجتاهات,  والعالقات  الأخالقية,  الق�شايا 

وال�شلوكيات ال�شرورية يف مواقع العمل.

متطلبات �شابقة مقررات ال�شنة التح�شريية    +  عام 131

عام 131 اأخالقيات العمل   1

واأثره على  الإ�شالمي  ال�شلوك  مبادئ  واأهميتها  الإ�شالمية  للدرا�شات  مقدمة 

اأن�شطة العمل.

متطلبات �شابقة مقررات ال�شنة التح�شريية
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أعضاء هيئة التدريس بالقسم

االأ�صاتذة

صالح الدين عبداهلل البحيري
اأ�شتاذ دكتور الريا�شيات

1992 جامعة يريفان, رو�شيا

 sbehiry@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/sbehiry

االأ�صاتذة امل�صاعدون

إمام عالم خان
اللغة الإجنليزية

2000 جامعة ماجاد بيهار الهند

 eakhan@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/eakhan

أميرتشند مهراج مهراج
الرتبية

2005 جامعة وي�شرتن كيب تاون جنوب اأفريقيا

 amaharaj@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/amaharaj

إنتخاب علم خان
الرتبية والتعليم

1997 جامعة ميليا اإ�شالمية الهند

www.kau.edu.sa/ikhan1
بسام محمد داخل

ريا�شيات

1978 جامعة كلود برنانر ليون فرن�شا

جعفر رضا عيسى
الأدب املقارن والعام

1987 جامعة اإك�ص مار�شيل فرن�شا

جميل أحمد أحمد
اللغة الإجنليزية

2002 جامعة األيجرا الهند

 Jahmad1@kau.edu.sa
www..kau.edu.sa/jahmad1

سامي فاروق أبوسيف
اللغة الإجنليزية 

2002 جامعة املنيا م�شر

 sabdelmaqsood@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/sabdelmaqsood

سعيد أحمد شاد
الريا�شيات

1979 جامعة ولية كان�ش�ص امريكا

 sshad@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/sshad
سعيد إسماعيل حسين

الريا�شيات

1993 جامعة القاهرة م�شر

سعيد ناصر الغامدي
العقيدة واملذاهب املعا�شرة

الإ�شالمية  �شعود  بن  حممد  الإمام  جامعة  هـ   1420

ال�شعودية

 snalghamdi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/snalghamdi

عدنان نعمان راشد
الفيزياء

1994 جامعة هرييوت – وات  بريطانيا

 adrashed@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/adrashed

محمد أحمد الشمراني
الريا�شيات

2006 جامعة جال�شكو بريطانيا

maalshmrani1@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/maaalshmrani1

محمد فيض محمد
مناهج وطرق تدري�ص اللغة الإجنليزية

2007 جامعة بني �شويف م�شر

 mfahmed@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mfahmed

ميهوب عبد العظيم ميهوب
الرتبية

2005 جامعة القاهرة م�شر

 mmayhoob@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mmayhoob

املحا�صرون

 

إبراهيم أبو بكر جربا
تدري�ص اللغة الإجنليزية – الإدارة املالية

2004- 1997 جامعة ميدل�شك�ص بريطانيا

 igarba@kau.edu
www.kau.edu.sa/igarba

إسالم أحمد المرابط
تدري�ص اللغة الإجنليزية للناطقني بغريها

2004 جامعة �شرق مت�شجان  امريكا

 ialmurabit@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ialmurabit

تركي جبر السلمي
تعليم اللغة الإجنليزية

2004 نيو �شاوث ويلز ا�شرتاليا

 tgalsulami@kau.edu.sa
تنوير قل ميان عبد الرشيد

اللغة الإجنليزية

2001 جامعة قائد اأعظم باك�شتان

 tmian@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/tmian

عرفان أحمد
اإدارة الأعمال

1999 اإي اإن بيه �شي باري�ص

 iahmid@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/iahmid

محمد أسلم سرور خان سبرا
اللغة الإجنليزية

2000 جامعة العالمة اإقبال اأوبني  باك�شتان

 msipra@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/msipra

محمد قاسم منضور حسين
الريا�شيات – احلا�شب الآيل

برل  معهد   – العثمانية  اجلامعة   2004  -  1994

التكنولوجي الهند

 mqasim@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mqasim

وين أنثوني راو
مهارات تدري�ص اللغة

2002 جامعة وي�شتمين�شرت  بريطانيا

 wraw@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/wraw

قسم

المواد العامة
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قسم

تقنية المعلومات الصحية
اتصاالت القسم

جهة االت�صال:  رئي�ص الق�شم

ت:  2870026   حتويلة: 600    ف: 2870024    

imkhalid@kau.edu.sa
          www.kau.edu.sa/ jcc

النشأة
2007 م 

مقررات برنامج م�صاعد �صيديل

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــــــــــــات ال�صاعات 

املعتمدة
ا�صم املقرر

رقم 

املقرر

رمز 

املقرر
م

عملي معمل نظري

ل يوجد 4 0 ريا�شيات متهيدي 1 001 عام 1

ل يوجد 5 15 3 لغة اإجنليزية مكثفة 1 111 عام 2

عام111  5 15 3 لغة اإجنليزية مكثفة 2 112 عام 3

عام111  3 مقدمة يف تقنية املعلومات 100 حامت 4

مواد ال�شنة التح�شريية 2 2 مهارات الت�شال 1 121 عام 5

مواد ال�شنة التح�شريية 2 2 اأخالقيات العمل 1 131 عام 6

مواد ال�شنة التح�شريية 2 2 3 الكيمياء  الع�شوية للعلوم ال�شحية 102 �شيد 7

مواد ال�شنة التح�شريية 2 2 3 علم الأحياء العام للعلوم ال�شحية 104 �شيد 8

عام112  2 2 امل�شطلحات الطبية وال�شيدلية 110 �شيد 9

مواد ال�شنة التح�شريية 2 2 مقدمة يف التقنية ال�شيلية 112 �شيد 10

عام001  2 2 احلـ�شابات ال�شيـدلنية 114 �شيد 11

عام121  3 2 مهارات الت�شال 2 122 عام 12

عام131 3 3 مبادىء الت�شويق 140 تام 13

�شيد112  2 2 اإ�شعافات اأولية 106 �شيد 14

مواد ال�شنة التح�شريية 2 2 النواجت الطبيعية 111 �شيد 15

عام131  2 2 قوانني و اأخالقيات ال�شيدلة 113 �شيد 16

�شيد114  2 2 3 �شيدلنيات 116 �شيد 17

�شيد110  2 2 3 علم الأدوية 1 118 �شيد 18

تام140   0 3 3 �شـلوكيات الـم�شتهـلك 141 تام 19

�شيد102  2 2 3 الكيمياء  التحليلية للعلوم ال�شحية 202 �شيد 20

�شيد104  2 2 3 علم الت�شريح و وظائف الأع�شاء للعلوم ال�شحية 204 �شيد 21

�شيد104  2 3 4 عـلم الأحياء الدقيـقـة للعلوم ال�شحية 206 �شيد 22

�شيد ,114 �شيد116  0 2 2 العمليات ال�شيدلنية 210 �شيد 23

حامت ,100 �شيد118  0 2 2 تطبيقات احلا�شوب يف ال�شيدلة ومعلومات الدواء 216 �شيد 24

�شيد118  0 2 3 II   عـلم الأدوية 218 �شيد 25

�شيد ,116 �شيد210  300 2 التطبيق يف �شيدلية م�شت�شفى ) تدريب تعاوين( 281 �شيد 26

�شيد ,116 �شيد210  300 2 التطبيق يف �شيدلية جمتمع ) تدريب تعاوين( 282 �شيد 27

66 املجموع
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توصيف مقررات برنامج مساعد صيدلي 

�صيد 104 علم االأحياء العام للعلوم ال�صحية

علم اخللية وعلم الأن�شجة, الهيكل العظمي, والع�شالت, واجلهاز الع�شبي 

و الدموي واللمفاوي والغدد ال�شماء, واأجهزة اله�شم والتنف�ص , واجلهاز 

البويل والتنا�شلي.

متطلبات �شابقة مواد ال�شنة التح�شريية

�صيد 102 الكيمياء  الع�صوية للعلوم ال�صحية

الأوا�شر الكيميائية, تركيب وخوا�ص املواد, املحاليل الكيميائية, احلوام�ص 

يف  العملي  الع�شوية.التدريب  املركبات  بع�ص  وخوا�ص  تركيب  والقواعد. 

معمل الكيمياء امل�شكالت العملية 

متطلبات �شابقة مواد ال�شنة التح�شريية

�صيد 112 مقدمة يف التقنية ال�صيدالنية

مو�شوعات يف التاريخ وتعريفات متعلقة مبهنة ال�شيدلة: الواجبات واملهارات 

واللفظي.  الكتابي  الإت�شال  مهارات  والأخالقية.  القانونية  املحددات   ,

قراءة  وت�شلمه,  الدواء  اإي�شال  اأنظمة  الطبية,  واملخت�شرات  امل�شطلحات 

حتديد  الدواء,  بجرعات  اخلا�شة  ال�شتمارات  الأدوية,  وطلبات  الو�شفات 

معايري الكفاءة يف املهنة.

متطلبات �شابقة مواد ال�شنة التح�شريية

�صيد 110 امل�صطلحات الطبية وال�صيدالنية

واجلموع,  والرتاكيب  الكلمات  جذور  للكلمات,  والإ�شافات  امللحقات 

للمخت�شرات ذات الأ�شول املتعلقة بعلوم الت�شريح ووظائف الأع�شاء املعايري 

الدوائية القيا�شية, والرموز واملخت�شرات يف كتابة الو�شفات الطبية, تهجي 

اأ�شماء الأدوية, القوامي�ص واملراجع.

متطلبات �شابقة عام 112

�صيد 106 اإ�صعافات اأولية

مبادىء وتطبيقات الإ�شعافات الأولية 

متطلبات �شابقة �شيد 112

�صيد 114 احل�صابات ال�صيدالنية

ال�شيدلنية,  القيا�ص  واأنظمة  التجاري  الوزن  واأنظمة  املرتي  النظام 

تخفيف  وح�شابات  واجلرعات  الن�شب  ال�شيدلة.  يف  امل�شتعملة  احل�شابات 

وتركيز املحاليل يف حت�شري الأدوية. احل�شابات األ�شيدلنية لتح�شري دواء 

معني. 

متطلبات �شابقة عام 001 

�صيد 118 علم االأدوية 1

ج�شم  وا�شتجابة  لتاأثرياتها  اإ�شافة  �شرفها  واأ�شكال  وجرعاتها  الأدوية 

الإن�شان لها. ت�شنيف الأدوية يف جمموعات وفعلها يف اأجهزة اجل�شم : جهاز 

اله�شم والدوران وجهاز الغدد ال�شماء واجلهاز التنا�شلي واجليني. 

متطلبات �شابقة �شيد 104  و 110

�صيد 116 �صيدالنيات

والتجان�ص  اخللط  الدوائية  للجرعات  التقليدية  والأ�شكال  ال�شيغ  مناذج 

والت�شفية والتقطري وال�شتخراج والتعقيم 

متطلبات �شابقة �شيد 112 و 114

�صيد 206 علم االأحياء الدقيقة للعلوم ال�صحية

الأحياء الدقيقة وعالقتها ب�شحة الإن�شان. منو وتكاثر بع�ص اأنواع الأحياء. 

املركب,  املجهر  دفاعه.  وو�شائل  الإن�شان  جل�شم  الأمرا�ص  انتقال  طرق 

التعقيم  طرق  املجهرية.  الأحياء  بع�ص  زراعة  يف  ال�شحيحة  الو�شائل 

وا�شتخدام املواد املطهرة ومواد العالج الكيميائي.

متطلبات �شابقة �شيد 104  

�صيد 204 علم الت�صريح ووظائف االأع�صاء للعلوم ال�صحية

تركيب ووظائف اأع�شاء ج�شم الإن�شان. اأجهزة الدوران واللمفاوي والتنف�شي 

واله�شمي والبويل والتنا�شلي.

متطلبات �شابقة �شيد 104  

�صيد 218 علم االأدوية 2

تركيب  يف  الداخلة  الأ�شا�شية  للمواد  العالجية  والقيمة  وتاأثريات  خوا�ص 

والتلقائي,  املركزي  الع�شبي  اجلهاز  يف  املوؤثرة  املواد  الأدوية  جمموعات 

املواد امل�شادة لاللتهابات. اأ�شماء الأدوية التجارية.

متطلبات �شابقة �شيد 118 

�صيد 210 العمليات ال�صيدالنية

�شرف الو�شفات والأدوية يف ال�شيدليات التجارية و�شيدليات امل�شت�شفيات 

وجرد الأدوية امل�شتمر. رزم الأدوية وتخزينها. ا�شتخدام مراجع املعلومات 

وو�شائل الت�شال.

متطلبات �شابقة �شيد 116 

�صيد 282 التطبيق يف �صيدلية جمتمع )تدريب تعاوين(

معرفتها  ال�شيديل  م�شاعد  على  يتوجب  والتي  واملهارات  املعلومات  تطبيق 

الدواء  عن  املعلومات  تدوين  التجارية.  ال�شيدليات  يف  عمليا  وتطبيقها 

وتوجيهات ا�شتخدامه على علبة الدواء كما تو�شحه و�شفة الطبيب. ح�شاب 

وظيفة  يف  والقانونية  الأخالقية  املفاهيم  حجمه.  اأو  الدواء  حبات  عدد 

م�شاعد �شيديل. يجب على الطالب اأن يجمع 300 �شاعة تدريب.

متطلبات �شابقة �شيد 116 و 210

�صيد 281 التطبيق يف �صيدلية م�صت�صفى )تدريب تعاوين(

معرفتها  ال�شيديل  م�شاعد  على  يتوجب  والتي  واملهارات  املعلومات  تطبيق 

قسم

تقنية المعلومات الصحية
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كما   , امل�شروفة  الأدوية  ت�شجيل وجتهيز  امل�شت�شفيات.  وتطبيقها عمليا يف 

تطبيق املفاهيم الأخالقية والقانونية 

متطلبات �شابقة �شيد 116 و 210

�صيد 216 تطبيقات احلا�صوب يف ال�صيدلة ومعلومات الدواء

ا�شتخدامات وتطبيقات احلا�شب الآيل يف علم ال�شيدلة والأدوية

متطلبات �شابقة �شيد 118 و حامت 100

أعضاء هيئة التدريس بالقسم

االأ�صاتذة 

جمال الدين عبدالفتاح الجندي
�شيدلنيات

2004م اأ�شيوط م�شر

االأ�صاتذة امل�صاركون

رشاد رزق الهندي
الأحياء الدقيقة والأطعمة

1997 �شرتاثكاليد جال�شجو بريطانيا 

rhindi@kau.edu.sa
www.rhindi.kau.edu.sa

محمود محمد شيحة
ال�شيدلة 

1996 جامعة اأ�شيوط م�شر 

kau.edu.sa@msheha1
www.kau.edu.samshehal

االأ�صاتذة امل�صاعدون

إبراهيم أحمد مخالد
كيمياء

2006 جامعة درم بريطانيا 

imkhalid@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/imkhalid

أحمد عبدالعظيم عبداللطيف
العلوم ال�شيدلية

2004 جامعة بون املانيا

فارس فالح حسن
�شيدلنيات

ايرلندا الوطنية ايرلندا

املحا�صرون

أفتاب أحمد
علم الأدوية 

1998 جامعة همدارد الهند 

 aabdulsalam@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/aabdulsalam

قسم

تقنية المعلومات الصحية
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