
Curriculum
Year 1

Fall Spring

Course Title CRHs Course Title CRHs

Arabic Language I 2 Arabic Language II 2

Islamic Studies I 2 Islamic Studies II 2

Freshman English 1 3 Freshman English II 3

Pre-Calculus 3 Business Calculus 3

Introduction to Computing 3 Intro. to Financial Accounting 3

Microeconomics 3 Macroeconomics 3
 Student Orientation and
Academic Success 1  

Total 17 Total 16

Year 2
Fall Spring

Course Title CRHs Course Title CRHs

Business Statistics 3 Principles of Marketing 3

Business Communications 3 Management Information Systems 3

Business Ethics 3 Organization Behavior 3

Principles of Finance 3 Human Resource Management 3

Intro. to Mgmt Accounting 3 Quantitative Methods for Business 3

Natural Science-I 3 Social Science-I 3

Total 18 Total 18

Year 3
Fall Spring

Course Title CRHs Course Title CRHs

Business Law 3  Business Analytics & Visualization 3

Negotiations 3 Managing Organizational Change 3

Intr. to Entrepreneurship 3 Design Thinking 3

Entrepreneurial Finance 3 Family Business Management 3

Business Elective-I 3 Social Science-II 3

Natural Science-II 3  

Total 18 Total 15

Year 4
Fall Spring

Course Title CRHs Course Title CRHs

Strategic Management 3

COOP Training-Internship 12

Management of Innovation 3

Business Elective-II 3

General Elective-I 3

General Elective-II 3

Executive Lectures 1

Total 16 Total 12

Amissions Requirement
For Admission criteria and how to apply.
Visit:  http://admissions.alfaisal.edu

For more information about Alfaisal Major in 
Entrpreneurship and Family Business 
visit:  http://admissions.alfaisal.edu

Alaisal University
P.O. Box 50927, Takhasusi Road - Riyadh
Kingdom od Saudi Arabia

   Local Tel: 920000570 | Int’l Tel: +966 11 215 7777

  CoB@alfaisal.edu

  twitter.com/alfaisal.univ

  www.youtube.com/user/alfaisal.univ

College Collaboration



Major in Entrepreneurship and 

Family Business

Program Overview
Benchmarked with the best schools around the world, the major 
in Entrepreneurship and Family Business equips graduates 
with the skills, knowledge, and confidence for a career as 
entrepreneurs, family-business owners, or innovators in new 
ventures. The focus on entrepreneurship and family business 
studies provides students with the opportunity to develop 
entrepreneurial talents while offering a solid intellectual 
foundation to confront the challenges facing a business owner.  
The study plan includes courses from a range of business 
areas including management, finance, law, innovation, and 
human resources management to help students prepare for 
a leadership role in a family business or as an entrepreneur.  
We offer an experiential learning perspective in our program 
by using case studies and experiential activities. Our approach 
afford, students the opportunity to develop their business 
acumen under the guidance of  qualified instructors.

Competitive Edge
• An excellent program that covers the essential knowledge 

and skill a business requires to establish successfully.
• Students will develop action plans for their family 

businesses and manage growth opportunities to ensure 
family business continuity and growth.  

• Our faculty are committed to producing an educational 
experience that focuses on student success by providing 
excellent pedagogy and opportunities for practical 
learning. 

• Strong general management courses designed to develop 
the skills and competencies you need to succeed in any 
industry.

• Expand leadership potential as we adopt a synthesizing 
approach in effective communication, negotiation   
leadership, managing change, organizational behaviour, 
and strategic management.

Professional Occupations
An entrepreneur

Chief Executive Officer (CEO) 

C-level management

Mid-level management 

We educate the next generation 
of  business leaders

Bachelor of Business administration



الخطة الدراسية
السنة األوىل

يالفصل االول
الفصل الثا�ن

CRHsاسم المادةCRHsاسم المادة
2اللغة العربية2اللغة العربية

2الدراسات اإلسالمية2الدراسات اإلسالمية

ية ز ية3اللغة االنجل�ي ز 3اللغة االنجل�ي

ي االعمال3حساب التفاضل و التكامل
3حساب التفاضل والتكامل �ز

ي الحوسبة
ي المحاسبة المالية3مقدمة �ز

3مقدمة �ز

ي
3األقتصاد الكلي2األقتصاد الجز�ئ

ي والتفوق األكاديمي 1اإلرشاد الطال�ب

16المجموع17المجموع

السنة الثانية
يالفصل االول

الفصل الثا�ن
CRHsاسم المادةCRHsاسم المادة

3مبادئ التسويق3اإلحصاء لإلدارة

3نظم المعلومات اإلدارية3إتصاالت األعمال

3السلوك التنظيمي3أخالقيات األعمال

ية 3مبادئ المالية 3إدارة الموارد الب�ش

ي المحاسبة اإلدارية
3تقنيات التحليل الكمي لإلدارة3مقدمة �ز

3مقرر من العلوم الطبيعية3مقرر من العلوم الطبيعية

18المجموع18المجموع

السنة الثالثة
يالفصل االول

الفصل الثا�ن
CRHsاسم المادةCRHsاسم المادة

3تحليل األعمال والرسوم البيانيه3قانون األعمال

3 إدارة التغي�ي و التطوير التنظيمي3التفاوض 

ي ريادة األعمال
3التفك�ي التصميمي3مقدمة �ز

3إدارة المشاريــــع العائلية3اإلدارة المالية لريادة األعمال

3مقرر من العلوم الطبيعية3مقرر اختياري )كلية األعمال(

 3مقرر من العلوم الطبيعية

15المجموع18المجموع

السنة الرابعة
يالفصل االول

الفصل الثا�ن
CRHsاسم المادةCRHsاسم المادة

اتيجية 3اإلدارة االس�ت

ي
12التدريب التعاو�ز

3إدارة االبتكار

3 مقرر اختياري )كلية األعمال(

3مقرر اختياري )عام(

3مقرر اختياري )عام(

ات تنفيذية 1محا�ز

12المجموع16المجموع

 رشوط القبول
 ملعايري القبول وكيفية التقديم قم بزيارة: 

http://admissions.alfaisal.edu 

 ملزيد من املعلومات حول تخصص الفيصل يف ريادة األعامل والرشكات العائلية:

visit:  http://admissions.alfaisal.edu

 جامعة الفيصل

صندوق بريد ٥٠٩٢٧ , الرياض ١١٥٣٣

اململكة العربية السعودية

٩٢٠٠٠٠٥٧٠  - من داخل اململكة   

٠٠٩٦٦١١٢١٥٧٧٧٧- من خارج اململكة

  CoB@alfaisal.edu

  twitter.com/alfaisal.univ

  www.youtube.com/user/alfaisal.univ

جهات التعاون 



تخصص ريادة األعامل والرشكات العائلية.

نظرة عامة عن الربنامج
 

تم تصميم الربنامج ليتامىش مع أفضل الجامعات يف جميع أنحاء العامل، حيث يزود 

التخصص يف ريادة األعامل والرشكات العائلية الخريجني والخريجات باملهارات واملعرفة 

والثقة الالزمة ليصبحوا رواد أعامل مستقلني أو أصحاب أعامل عائلية أو مبتكرين يف 

مشاريع جديدة.

يوفر التخصص الفرصة لتطوير املواهب الريادية، مع توفري أساس فكري متني ملواجهة 

التحديات التي تواجه صاحب العمل. تتضمن الخطة الدراسية دورات يف مجاالت عمل 

مختلفة مثل اإلدارة، والتمويل، والقانون، واالبتكار، وإدارة املوارد البرشية، ملساعدة الطلبة 

عىل االستعداد لدور قيادي يف رشكة عائلية أو كرائد أعامل.

يرتكز التخصص عىل منظر تعليمي تجريبي، حيث يتم استخدام حاالت عملية واقعية 

وكذلك أنشطة تجريبية. ويوفر نهجنا للطلبة الفرصة لتنمية قدراتهم ومقوماتهم التجارية 

وذلك تحت إرشاف أعضاء هيئة تدريس عىل مستوى عال من الكفاءة واملهارة.

امليزة التنافسية

ميتاز الربنامج بتغطية املعرفة األساسية واملتقدمة لتأسيس وإدارة األعامل التجارية 	 
من البداية إىل النجاح.

سيتمكن الطلبة بتطوير خطط عمل لرشكاتهم العائلية واستغالل فرص النمو لضامن 	 
استمرارية األعامل العائلية ومنو أعاملهم.

يلتزم أعضاء هيئة التدريس لدينا باتباع تجربة تعليمية تركز عىل نجاح الطلبة من 	 
خالل توفري طرق تدريس متقدمة وفرًصا للتعلم العميل.

دورات اإلدارة العامة القوية املصممة لتمكني الطلبة من تنمية املهارات والكفاءات 	 
الالزمة للنجاح يف األدوار التنظيمية املختلفة عند العمل يف مختلف املجاالت 

والصناعات.

تطوير املهارات واإلمكانيات القيادية للطلبة حيث نعتمد نهًجا يربط بني التواصل 	 
الفعال وقيادة التفاوض وإدارة التغيري والسلوك التنظيمي واإلدارة االسرتاتيجية.

املجاالت املهنية

ريادي أو رجل أعامل	 

رئيس تنفيذي 	 

املناصب العليا	 

اإلدارة الوسطى	 
هدفنا هو تعليم وتخريج الجيل القادم من قادة األعامل.

األعــامل  رة  إدا لوريــوس  بكا


