
ب- المتطلبات األساسية إلدارة األعمال:
والطالبات خلفية جيدة عن  الطالب  إعطاء  المتطلبات هو  الهدف من هذه 
النحو  على  معتمدة  ساعة   44 من  المتطلبات  هذه  وتتكون  األعمال  إدارة 

التالي:

 االقتصاد الجزئي	 
  االقتصاد الكلي	 
اإلحصاء التجاري	 
االتصاالت التجارية	 
مبادئ المالية	 
أخالقيات العمل	 
مبادئ التسويق	 
مقدمة في المحاسبة المالية	 
مقدمة في المحاسبة اإلدارية	 

ج. متطلبات تخصص المالية :

تمويل الشركات	 
المالية اإلدارية	 
األسواق والمؤسسات المالية	 
تطبيقات الحاسب اآللي في المحاسبة والمالية	 
االستثمار	 
التمويل الدولي	 

د- المتطلبات المساعدة واإلختيارية والتدريب العملي:
يتعين على الطلبة إكمال ساعات معتمدة في مواد إختيارية في تخصصات 

إدارة االعمال االخرى مثل إدارة الموارد البشرية و ريادة االعمال و غيرها. 
هذا باالضافة للتدريب العملي في سوق العمل الفعلية و الذي يتم 

تغطيتها في فصل دراسي كامل تحت إشراف قسم متخصص في الكلية.

تخصص المالية

 لماذا المالية؟ 
المالية هي دراسة كيف يمكن لألفراد والمؤسسات والحكومات وبالتالي 
الشركات الحصول على وادارة األموال واألصول المالية األخرى	 وبالتالي 

فإن تخصيص وتنظيم هذه المؤسسات المالية واألصول ضرورة لزيادة 
إلنتاجية بالشكل األمثل لموارد البالد	 

 عن البرنامج: 
تم تصميم البرنامج لتطوير المهارات الالزمة لمواجهة التحديات والنهج 
الفعالة في إدارة األعمال الدولية الحديثة. يتكون البرنامج من مجموعة 

من وحدات مترابطة تهدف إلى بناء المعرفة والمهارات العملية الموجهة 
الحتياجات السوق والتوقعات بالتدريج ، ولذلك تم تصميم المنهج و 

الممارسات الستيعاب توقعات و طبيعة السوق. 
سوف يتعلم الطالب المهارات التقنية واألساسية للتعامل مع تحديات 
األعمال. ومن أجل الحصول على أعلى قبول أكاديمي ، تسعى الجامعة 

إلى الحصول على االعتماد الدولي إلضافة قيمة أعلى و مسارات وظيفية 
للخريجين.

برنامج المالية والفرص المستقبلية:
منذ عام 2001م حدث تطور كبير في أسواق النقد ورأس المال في 

الشرق األوسط من حيث التطور والبنية التحتية والتقنية. ضمن المطالب 
المتزايدة للعولمة وحركة رأس المال، أصبح الطلب على الخبراء الماليين 

الذين تلقوا تعليما عاليا أمرا حاسما بالنسبة لمستقبل المملكة. آفاق 
المستقبل الوظيفي وفيرة محليا ودوليا، على سبيل المثال: اإلدارة المالية، 

المؤسسات المالية، االدخار التعاقدي، منظمات والممتلكات العقارية، 
وأسواق األوراق المالية وشركات االستثمار. كما أنه أصبح من الممكن 

الحصول على الشهادات المهنية مثل محلل مالي معتمد.

 محتويات برنامج المالية:
يعتمد نموذج التدريس في برنامج المالية على مزيج من المحاضرات ، 

والتطبيقات العملية والمشاريع البحثية الفصلية باإلضافة للتدريب العملي 
قبل التخرج ، للتخرج بشهادة بكالورس في إدارة األعمال بتخصص مالية 
يجب على الطالب/الطالبة إكمال مايعادل 126 ساعة معتمدة تتكون من 

المتطلبات التالية:

أ- متطلبات الجامعة العامة:
متطلبات الجامعة العامة تتكون من 44 ساعة معتمدة وتشمل اللغة 

العربية واللغة األنجليزية والدراسات األسالمية والعلوم الطبيعية والعلوم 
األجتماعية وبعض المتطلبات العامة األخرى.

نظم المعلومات اإلدارية	 
السلوك التنظيمي	 
القانون التجاري	 
 إدارة العمليات	 
األساليب الكمية الدارة األعمال	 
االدارة االستراتيجية	 
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Finance
Concentration

Why Finance?
Finance is the study of how individuals, institutions, governments, and 
businesses acquire, spend, and manage money and other financial 
assets.  Therefore the efficient allocation and organization of these 
financial institutions and assets are essential for optimum productivity 
and output of a country’s resources.

The Program
The program is designed to develop the necessary skills to confront 
the challenges and most effective approach of modern international 
business. These consist of a set of interrelated modules designed to 
gradually build knowledge and practical skills oriented to market needs 
and expectations. With business focus, the teachings and practices are 
designed to accommodate the modern dynamics of market nature. 
Students will learn essential technical skills to deal with business chal-
lenges and most effective approaches.

Bright Career Futures
Since 2001 the financial markets in the Middle East have evolved in 
terms of product sophistication and technical infrastructure. Within 
the ever growing demands of globalization and mobility of capital, the 
demands for highly educated financial experts is crucial for the King-
dom’s future. Future career prospects are abundant, domestically and 
internationally. Areas such as: financial management, depository finan-
cial institutions, contractual savings and real property organizations, 
securities markets and investment firms. Work experience comple-
ments the rigid of classroom instruction. Professional certification such 
as Chartered Financial Analyst (CFA) is available.

Program Structure:
The adopted teaching model is based on blended educational tech-
niques using lectures, hands-on practical sessions, business cases, 
videos, simulations, field trips, internships, and on-going projects. To 
graduate, a student must complete a total of 126 credit hours. In addi-
tion to the mandatory Finance courses, a range of additional courses 
in diverse business knowledge areas are offered from, accounting, 
economics, management, marketing, strategy, operations, technol-
ogy, analytics, and soft skills. Below are key categories of the Finance 
program:

A. University General Education Requirements (GER):
These are a set of liberal art courses consists of 44 credits and 
includes courses in the following disciplines: Arabic, English, Islamic 
Studies, Mathematics, Natural Science, Social Science, and General 
Electives.

B. Business Core Courses:
In order to equip our students with all general business knowledge 
and expertise, a 44 credits are required from completion of the follow-
ing courses:

C. Finance Core Course

D. Business elective courses and internships:
The students are also expected to complete a number of credits from 
business elective courses offered within the college of business. 

Further credits is required to complete an internship placement for a 
whole semester with businesses in local or international markets

•	Introduction to Management 
Accounting 
•	Management Information Systems 
•	Organizational Behavior
•	Business Law 
•	Operations Management 
•	Quantitative Methods for Business
•	Strategic Management

•	 Microeconomics
•	 Macroeconomics
•	 Introduction to Financial 

Accounting 
•	 Business Communications
•	 Principles of Finance
•	 Business Ethics 
•	 Principles of Marketing 
•	 Business Statistics 

•	 Computer Applications in 
Accounting & Finance

•	 Investments
•	 International Finance

•	 Corporate Finance
•	 Managerial Finance
•	 Financial Markets & 

Institutions

Apply Now! Don’t Miss the Opportunity!
Check out our website at: www.alfaisal.edu
Or contact us on 920 000570
Apply online at: www.admissions.alfaisal.edu
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