College Collaboration

Curriculum
Year 1
Fall
Course Title

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

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
Course Title

Spring

CRHs Course Title

CRHs

Business Law
Employee Learning &
Development

3

Business Analytics & Visualization

3

3

HR Planning, Recruitment & Selection

3

Negotiations

3

Total Reward Management

3

Organizational Leadership

3

Managing Organizational Change

3

Business Elective-I

3

Social Science-II

3

Natural Science-II

3

Total

18

Total

15

Year 4
Course Title

CRHs Course Title

Strategic Management

3

Comparative Management

3

Business Elective-II

3

General Elective-I

3

General Elective-II

3

Executive Lectures

1

Total

16

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

Spring

Fall

COOP Training-Internship

Amissions Requirement

CRHs

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

12

Alaisal University
Total

12

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 Human Resources
Management
Program Overview
The Human Resources Management (HRM) program is a set
of interrelated courses that equip undergraduate students
with the knowledge and skills in legal and ethical HR practices
to help the organization in achieving its strategic goals.
We provide our students with in-depth knowledge on critical
HRM issues including employee attraction, retention, training
and development, talent management, and compensation
management . The program prepares you to use HR in the
modern market place, you will learn about strategic utilization
of HR, its measurable impact over a business, challenges
relevant to labor relations, health and safety needs, and
fairness concerns. By combining lectures, projects, businesscases, and presentations, our program gives you technical and
practical knowledge alongside leadership skills that you need
to pursue a successful HRM career in any industry setting.

Competitive Edge
Professional Occupations

Consistent with the mission of Alfaisal University and the
College of Business, the HRM major provides its graduates with:

Chief Human Resources Officer (CHRO)

•

Competencies, skills, and knowledge needed to become
experts in Human Resources Management in both an international Saudi market context.

•

Profound knowledge and we target developing skills that
are essential to facilitate life-long continuing learning.

•

Strong partnerships with the industry resulting great
training and career opportunities.

Chief Human Capital Officer (CHCO)
Director of Employee Engagement
Human Resources Manager
Labour Relations Specialist
Professional Recruiter
Training and Development Expert
Health and Safety Advisors
& More.

Alumni Network

We educate the next generation
of business leaders.

ASHRM
Bloomberg
SAGIA
BAE Systems

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
األقتصاد الجز�ئ
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
اإلحصاء لإلدارة

3

إتصاالت األعمال

3

أخالقيات األعمال

3

مبادئ المالية

3

التنظيم
السلوك
ي
إدارة الموارد ش
الب�ية

3
3

3
3

الكم لإلدارة
تقنيات التحليل
ي

3

مقرر من العلوم الطبيعية

18

المجموع

الفصل االول
اسم المادة CRHs

اسم المادة CRHs

قانون األعمال
تنمية وتدريب الموارد ش
الب�ية

3
3

3

التفاوض

3

إدارة التعويضات

3

القيادة اإلدارية

3

مقرر اختياري (كلية األعمال)

3

التنظيم
التغي� و التطوير
إدارة
ي
ي
مقرر من العلوم الطبيعية

3

مقرر من العلوم الطبيعية

3

المجموع

18

السنة الرابعة

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

اإلدارة الدولية

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

www.youtube.com/user/alfaisal.univ

ن
الثا�
الفصل
ي

3
18

تحليل األعمال والرسوم البيانية
تخطيط وتوظيف الموارد ش
الب�ية

ملعايري القبول وكيفية التقديم قم بزيارة:

twitter.com/alfaisal.univ

اسم المادة CRHs

نظم المعلومات اإلدارية

السنة الثالثة

CoB@alfaisal.edu

ن
الثا�
الفصل
ي

مبادئ التسويق

المجموع

 -٠٠٩٦٦١١٢١٥٧٧٧٧من خارج اململكة

3

3

مقرر من العلوم الطبيعية

 - ٩٢٠٠٠٠٥٧٠من داخل اململكة

3

3

ف
مقدمة ي� المحاسبة اإلدارية

اململكة العربية السعودية

3

1

السنة الثانية

رشوط القبول

2

المجموع

ن
الثا�
الفصل
ي

3

3
15

اسم المادة CRHs

ن
التعاو�
التدريب
ي

12

المجموع

12

بكالوريــوس إدارة األعــال
تخصص إدارة املوارد البرشية
نظرة عامة عن الربنامج
تخصص إدارة املوارد البرشية هو عبارة عن مجموعة من الدورات املرتابطة التي تزود
الطلبة باملعرفة واملهارات الالزمة ملامرسة األنشطة املتعلقة باملوارد البرشية القانونية
واألخالقية للوصول باملنظمة لتحقيق أهدافها االسرتاتيجية.
كام أنه مصمم لتزويد الطلبة باملعرفة الكافية حول مختلف قضايا إدارة املوارد البرشية
مثل الهامة مثل جذب املوظفني واالحتفاظ بهم والتدريب والتطوير وإدارة املواهب وإدارة
التعويضات .خالل رحلة الربنامج سيصبح الطلبة جاهزين وقادرين للتعامل مع قضايا
املوارد البرشية يف السوق الحديثة ،وكذلك االستخدام االسرتاتيجي للموارد البرشية ،وقياس
تأثريها عىل األعامل التجارية ،والتحديات ذات الصلة بالعمل والعامل ،واحتياجات الصحة
والسالمة  ،واالهتامم باإلنصاف.
من خالل الجمع بني املحارضات واملشاريع والحاالت العملية والعروض التقدميية  ،مينحك
هذا التخصص املعرفة التقنية والعملية جن ًبا إىل جنب مع املهارات القيادية التي تحتاجها
ملتابعة مهنة إدارة املوارد البرشية الناجحة يف أي بيئة صناعية.

امليزة التنافسية
•متاشياً مع رسالة جامعة الفيصل وكلية إدارة األعامل ،يوفر تخصص إدارة املوارد البرشية
لخريجيها وخريجاتها:
•الكفاءات واملهارات واملعرفة الالزمة ليصبحوا خرباء يف مجال إدارة املوارد البرشية ،محليا
ودوليا.
•املعرفة التامة واستهداف تطوير املهارات الرضورية لتسهيل التعليم املستمر مدى الحياة.
•رشاكات قوية مع مختلف الجهات الصناعية أسفرت عن فرص تدريب وتوظيف رائعة.

املجاالت املهنية
•رئيس إدارة املوارد البرشية ()CHRO
•رئيس إدارة رأس املال البرشي ()CHCO
•مدير إرشاك املوظفني
•مدير املوارد البرشية
•أخصايئ عالقات العمل
•املجند املحرتف
•خبري التدريب والتطوير
•مستشارو الصحة والسالمة
•والكثري غريها من املجاالت املهنية والقيادية
•

شبكة الخريجني
•رشكة االتصالت السعودية ()STC
•Mercer
•املركز الوطني للتخصيص

هدفنا هو تعليم وتخريج الجيل القادم من قادة األعامل.

