
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 Corporate Finance 3
 Intro. to Management
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
 Intermediate Financial
Accounting 3 Financial Modeling 3
Financial Markets & Institu-
tions 3 Fin. Statmt Analysis & Valuation 3

Investments 3 International Finance 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

Banking Management 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 Finance   

Program Overview

Making the right financial decisions is crucial to the successful 
operation of any business.  Our program aims to equip you with 
the skills that you need to make the right financial choices all the 
time.  You will learn about all aspects of financing and taking this 
program with us will allow you to build your knowledge and develop 
the technical skills you need for today’s workplace. 
We cover topics across all critical areas within the finance discipline, 
from learning how to invest to managing risk. You will find that our 
subjects build the foundations you will later use to become specialists 
in your chosen field. Our faculty are experts. They produce leading 
research and are skilled teachers. With their guidance, you will gain 
the subject knowledge and skills that will allow you to stand out 
from the crowd as you embark upon a career in finance. 

Competitive Edge
• Build strong industry required technical and quantitative skills.

• Gain a comprehensive education in key financial concepts.

• Learn from Internationally recognised experts 

• Work with the best, by joining our unique partnership pro-
gram that introduces you to the leading financial institutions 
in Riyadh.

Alumni Network
• Al Rajhi Capital
• KPMG
• Treasury departments of most Saudi Bank
• Corporate banking of most Saudi Bank
• Public Investment Fund (PIF)
• Jadwa Investment
• Royal Court
• Ministry of Governance and Investments
• Ministry of Finance
• Saudi Central Bank
• Capital Market Authority
• Goldman Sachs group.

Professional Occupations
• Trader

• Broker

• Risk Manager

• Chief Financial Officer 

• Financial Analyst 

• Treasurer

• Portfolio Manager

• Financial Engineer

We educate the next generation 
financial 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

كات3مبادئ المالية 3تمويل ال�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 البيانية3قانون األعمال

3تحليل وتقييم البيانات المالية3المحاسبة المالية المتوسطة )2(

3النمذجة المالية3األسواق والمؤسسات المالية

3التمويل الدولي3االستثمارات

3مقرر من العلوم الطبيعية3مقرر اختياري )كلية األعمال(

 3مقرر من العلوم الطبيعية

15المجموع18المجموع

السنة الرابعة
يالفصل االول

الفصل الثا�ن
CRHsاسم المادةCRHsاسم المادة
اتيجية 3األداره األس�ت

ي
12التدريب التعاو�ز

3األداره البنكية

ي األعمال
3ماده أختياريه �ز

3ماده أختياريه عامه 1

3ماده أختياريه عامه 2

ات تنفيذيه 1محا�ز

12المجموع16المجموع

تخصص املالية

نظرة عامة عن الربنامج
 

يهدف هذا التخصص لحصول الطلبة عىل املهارات األساسية الالزمة التخاذ القرارات 

املالية الصائبة والتي تعترب من أهم األمور املساعدة لنجاح أي مرشوع. 

ستتعلم يف هذا التخصص جميع األمور املتعلقة يف التمويل مبا يضمن تطوير 

مهارتك العملية واألكادميية الالزمة لنجاحك يف بيئة األعامل التنافسية.

يغطي الربنامج النقاط األساسية ومن ضمنها:

متويل الرشكات، االستثامر، املؤسسات املالية، صناديق االستثامر، إدارة املحافظ، 

وغريها من النقاط التي تضمن حصولك عىل التعليم الالزم للعمل كمحرتف يف هذه 

القطاعات. سيحصل الطلبة عىل أفضل النتائج وذلك من خالل التفاعل مع أعضاء 

هيئة تدريس يتسمون بالقدرة واملهارة البحثية والتدريسية.

امليزة التنافسية

تدريب مكثف يف أكرث النطاقات التقنية يف املجاالت املالية، مع الرتكيز عىل 

الجوانب الكمية والتجريبية.

التأسيس األمثل يف مجال متويل الرشكات واالستثامرات.

تدريبات مكثفة يف التصميم املايل وتحليل البيانات.

كلية معرتف بها دوليا.

رشاكات مميزة وفريدة.

شبكة الخريجني

الراجحي املالية

KPMG

أقسام الخزينة مبعظم البنوك السعودية

الخدمات املرصفية للرشكات يف معظم البنوك السعودية

)PIF( صندوق االستثامرات العامة

جدوى لالستثامر

الديوان املليك

وزارة واالستثامر

وزارة املالية

البنك املركزي السعودي

هيئة السوق املالية

Goldman Sachs group

 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

املجاالت املهنية

 	.)CFA( يعدك الختبار محلل مايل معتمد

مدير مايل تنفيذي.	 

محلل مايل.	 

مدير خزينة.	 

مدير محفظة استثامرية.	 

مهندس مايل.	 

مدير مخاطر.	 

 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.هدفنا هو تعليم وتخريج الجيل القادم من قادة األعامل

جهات التعاون 

األعــامل  رة  إدا لوريــوس  بكا

https://twitter.com/Alfaisaluniv
https://www.youtube.com/user/alfaisaluniv

	Button 6: 
	Button 5: 


