Curriculum
Year 1
Fall
Course Title

College Collaboration
Spring

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
Student Orientation and
Academic Success

3

Macroeconomics

3

Total

17

Total

16

1

Year 2
Fall
Course Title

Spring

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
Intro. to Mgt. Accounting

3
3

Intermediate Financial Accounting I
Quantitative Methods for Business

3
3

Natural Science-I

3

Social Science-I

3

Total

18

Total

18

Year 3
Fall
Course Title

Spring

CRHs Course Title

CRHs

Business Law

3

Business Analytics & Visualization

3

Interm. Fin. Accounting II

3

Fin, Statmt Analysis & Valuation

3

Zakat and Income Taxes

3

Auditing and Assurance Services

3

Cost Accounting

3

Special Topics in Taxation

3

Business Elective-I

3

Social Science-II

3

Natural Science-II

3

Total

18

Total

15

Amissions Requirement

Year 4

Spring

Fall
Course Title

CRHs Course Title

Strategic Management

3

Advanced Fin. Accounting

3

Business Elective-II

3

General Elective-I

3

General Elective-II

3

Executive Lectures

1

Total

16

COOP Training-Internship

Total

CRHs

12

12

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

Bachelor of Business Administration
Major in Accounting
Program Overview
Why Major in Accounting?
Accounting is one of the most rewarding careers in business and offers
a lot of opportunities with the lowest risk as it is the center of gravity
for any business decision. The American Institute of Certified Public
Accountants (AICPA) describes Accounting as “The One Degree with
360 Degree Possibilities.” Your accounting degree prepares you to
become successful CPA, entrepreneur, CFO, or CEO. In fact, no matter
what you decide to do, accountants have access to top jobs. More
than any other business function, accounting prepares you to take
on senior management positions in any field. Why? First, accounting
professionals are known for their trustworthiness and high degrees of
integrity. Second, they have financial acumen necessary to diagnose
the financial health of their companies and determine activities that
maximize the outcome of decisions that affect a firm’s value. Third,
the path from the CFO (the top accounting job) to the CEO position
is increasingly seen as a natural transition. In recent years, the CFO
position has become a training ground and stepping stone for many
top jobs.

Professional Occupations
Public accounting
Internal auditing,

Competitive Edge
Joining the Big Four Accounting Firms:
A typical and well proven career path for accounting students is to join

Internal control,

one of the “Big Four” accounting firms, such as PwC, EY, Deloitte, and

Financial planning,

KPMG. If you decide to join one of these firms, you are likely to start

Risk management,

your career after completing your undergraduate accounting degree

Wealth management,

at Alfaisal College of Business as an associate accountant. Within your

Financial analysis,

first five years with the company, you would have been promoted to

Corporate governance,

different positions, such as a senior associate, and senior auditor, and

Management and financial consulting,

by the end of your fifth year, you are likely to be in charge of a portfolio

Business valuations, and many more.

of more than 50 companies, spanning across several industries (e.g.,
banking, petrochemical, insurance, you name it).

We educate the next generation of
financial leaders.

جهات التعاون

الخطة الدراسية
السنة األوىل
الفصل االول

ن
الثا�
الفصل
ي

اسم المادة CRHs
2
اللغة العربية
الدراسات اإلسالمية
يز
االنجل�ية
اللغة
حساب التفاضل و التكامل
ف
مقدمة ي� الحوسبة
ئ
الجز�
األقتصاد
ي
األكاديم
الطال� والتفوق
اإلرشاد
بي
ي
المجموع

اسم المادة CRHs
2
اللغة العربية

2

الدراسات اإلسالمية
يز
االنجل�ية
اللغة
ف
حساب التفاضل والتكامل ي� االعمال
ف
مقدمة ي� المحاسبة المالية
الكل
األقتصاد ي

3

17

المجموع

16

3
3
3
2

الفصل االول
اسم المادة CRHs

ن
الثا�
الفصل
ي

اإلحصاء لإلدارة

3

إتصاالت األعمال

3

أخالقيات األعمال

3

مبادئ المالية

3

التنظيم
السلوك
ي
المحاسبة المالية المتوسطة ()1

3
3

3
3

الكم لإلدارة
تقنيات التحليل
ي

3

مقرر من العلوم الطبيعية

18

المجموع

الفصل االول
اسم المادة CRHs

ن
الثا�
الفصل
ي

3

اسم المادة CRHs

قانون األعمال

3

تحليل األعمال والرسوم البيانيه

المحاسبة المالية المتوسطة ()2
الزكاة ض
و�يبة الدخل

3

تحليل وتقييم البيانات المالية

3

3

محاسبة التكاليف

3

خدمات التأكيد والتدقيق
موضوعات خاصة عن ض
ال�ائب

3
3

مقرر اختياري (كلية األعمال)

3

مقرر من العلوم الطبيعية

3

مقرر من العلوم الطبيعية

3

المجموع

18

http://admissions.alfaisal.edu

الفصل االول

ملزيد من املعلومات حول تخصص الفيصل يف ريادة األعامل والرشكات العائلية:
visit: http://admissions.alfaisal.edu

اسم المادة CRHs
ت
3
االس�اتيجية
اإلدارة

جامعة الفيصل

المحاسبة المالية المتقدمة

3

مقرر اختياري (كلية األعمال)

3

مقرر اختياري (عام)

3

صندوق بريد  , ٥٠٩٢٧الرياض ١١٥٣٣

مقرر اختياري (عام)
ض
محا�ات تنفيذية

3
1

المجموع

16

المجموع

ن
الثا�
الفصل
ي

املحاسبة هي واحدة من أعىل املهن مكافأة يف مجال األعامل كام أنها توفر الكثري من
الفرص بأقل املخاطر ألنها أحد أهم العنارص األساسية ألي قرار يف مجاالت األعامل .يصف
املعهد األمرييك للمحاسبني القانونيني ( )AICPAاملحاسبة بأنها «شهادة واحدة ولكن
بإمكانيات  360درجة» .تؤهلك درجة املحاسبة لتصبح محاسبًا قانونيًا ناج ًحا أو رائد
أعامل أو مدير مايل أو مدير تنفيذي ناجح .عالوة عىل ذلك ،ميكن للمحاسبني الوصول
إىل الوظائف العليا .املحاسبة متنكنك من شغل أحد املناصب العليا يف مختلف املجاالت
التجارية .ملاذا؟
أوالً  ،ارتباط متخصصو املحاسبة بدرجات عالية من الثقة والنزاهة.
ثان ًيا ،لديهم النظرة املالية الالزمة لتشخيص الحالة املالية لرشكاتهم وتحديد األنشطة التي
تزيد من فعالية القرارات التي تؤثر عىل قيمة الرشكة.
ثالثًا ،أهلية خريج املحاسبة لشغل منصب منصب املدير املايل والذي يعتمرب الخطوة األوىل
لالنتقال ملنصب املدير التنفيذي .ويف السنوات األخرية املاضية ،نالحظ أن منصب املدير
املايل أصبح مبثابة تدريب ونقطة انطالق للمناصب العليا.

18

3

السنة الرابعة

ملاذا نتخصص يف املحاسبة؟

اسم المادة CRHs

نظم المعلومات اإلدارية

السنة الثالثة

 - ٩٢٠٠٠٠٥٧٠من داخل اململكة

3

مبادئ التسويق

ملعايري القبول وكيفية التقديم قم بزيارة:

تخصص املحاسبة

3

3

المجموع

اململكة العربية السعودية

3

3

مقرر من العلوم الطبيعية

رشوط القبول

2

1

السنة الثانية

ف
مقدمة ي� المحاسبة اإلدارية

بكالوريــوس إدارة األعــال

15

اسم المادة CRHs

ن
التعاو�
التدريب
ي

12

المجموع

12

املجاالت املهنية
•املحاسبة العامة (املراجعة العامة )CPAs
•التدقيق الداخيل
•الرقابة الداخلية التخطيط املايل
•الرقابة املالية
•إدارة املخاطر
•التحليل املايل
•حوكمة الرشكات
•االستشارات اإلدارية واملالية
•تقييامت األعامل،
•وغريها الكثري.

 -٠٠٩٦٦١١٢١٥٧٧٧٧من خارج اململكة
CoB@alfaisal.edu
twitter.com/alfaisal.univ
www.youtube.com/user/alfaisal.univ

هدفنا هو تعليم وتخريج الجيل القادم من قادة
األعامل.

امليزة التنافسية
االنضامم إىل رشكات املحاسبة األربع الكربى:
أحد املسارات الوظيفية املثالية لطالب وطالبات املحاسبة هو االنضامم إىل إحدى رشكات
املحاسبة «األربعة الكبار»  ،مثل  PwCو  EYو  Deloitteو  .KPMGإذا قررت االنضامم
إىل إحدى هذه الرشكات  ،وبحكم حصلك عىل شهادة البكالورويس يف املحاسبة من
كلية إدارة األعامل بجامعة الفيصل ،فعىل األغلب أنك ستبدأ حياتك العملية كمحاسب
مشارك .خالل سنواتك الخمس األوىل يف الوظيفة ،هناك احتاملية كبرية لرتقيتك ملناصب
مختلفة مثل مساعد أول أو مدقق حسابات أو مدقق أول .وبحلول نهاية السنة الخامسة،
من املحتمل أن تصبح مسؤوالً عن محفظة تضم أكرث من  50رشكة ،متتد عرب العديد من
الصناعات (عىل سبيل املثال  ،البنوك والبرتوكيامويات والتأمني  ،وغريها).

شبكة الخريجني
•KPMG
•Ernst & Young
•PWC
•Deloitte

