
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 Intro. to Project MGT and Tools 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

Operations Management 3 Quality Management 3
 Pr. of Logistics and Supply
Chain MGT 3 Special Topics in Op. MGT 3
Advanced Project Man-
agement 3 Project Risk 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

Major in Operations and Project 

Management

Program Overview
The operations and project management (OPM) major is de-
signed for students interested in developing business analyt-
ics skills to oversee the planning and execution of a variety of 
projects in the service and manufacturing sectors. Furthermore, 
students in the OPM major develop skills in operations, supply 
chain, logistics, quality management, scheduling, data analytics, 
simulation and innovation management. 

Competitive Edge
The current cross-sector multi-billion projects supporting the Vi-
sion 2030 in the Kingdom of Saudi Arabia increasingly require 
skilled local graduates with operations and project management 
skills tailored to Saudi business and cultural needs. 

We are the only college in the Kingdom offering an operations  
and project management major. 

We are the first registered education provider (R.E.P) by the Proj-
ect Management Institute (PMI), which gives our major’s stu-
dents the opportunity to directly sit the exam by the PMI and 
attain the certificate associate in project management (CAPM) or 
the Project Management Professional (PMP).

We are the ony college in the Kingdom preparing critical think-
ers and analysts through a minor in Business Analytics that uses 
market leading tools such as tableau, Power BI, SPSS.  

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

We prepare and inspire analytically 
minded operations and project managers 
for future business success.

College Collaboration

Professional Occupations
Possible sectors to work for, as operations and project manager 
(PM), include but not limited to: 
• Government agencies (VROs)
• Various public and private projects
• Consulting 
• Information Technology
• Manufacturing, Oil & Gas
• Construction
• Telecommunications 
• Transportation 

These roles open doors to gain further specialized work experi-
ence that can be coupled with international certifications such 
as PMP, PgMP or PMI-RMP, Tableau certified analyst to develop 
brighter career path. 

Classic roles performed by a operations and project manager 
involves: 

• Project Management Roles
• Chief Project Officer
• Director of Program Manager
• Program Manager
• Senior Project Scheduler
• Project Manager (VROs)
• Operations Management Roles
• Chief Operations Officer
• VP Business Operations
• Operations Director
• Strategy and Operations Leader
• Business Operations Manager.

Alumni Network
• KPMG
• Ernst & Young
• Boston Consulting Group
• STC
• PWC
• Deloitte
• Mckinzey & Company

Bachelor of Business administration

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


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 التسويق3إحصائيات لألعمال

3نظم المعلومات اإلدارية3اتصاالت األعمال

3سلوك المؤسسة3أخالقيات األعمال

وع واألدوات3مبادئ التمويل ي إدارة الم�ش
3مقدمة �ز

ي المحاسبة اإلدارية
3الطرق الكمية لألعمال3مقدمة �ز

3 علوم اجتماعية 3Iعلم الطبيعة

18المجموع18المجموع

السنة الثالثة
يالفصل االول

الفصل الثا�ن
CRHsاسم المادةCRHsاسم المادة

3تحليالت األعمال والتصور3قانون األعمال

3إدارة الجودة3إدارة العمليات
مبادئ إدارة اللوجستيات وسلسلة 
ي إدارة العمليات3التوريد

3موضوعات خاصة �ز

وع3إدارة المشاريــــع المتقدمة 3إدارة مخاطر الم�ش

I ي األعمال
3علوم اجتماعية 3IIمادة اختيارية �ز

II 3علم الطبيعة 

15المجموع18المجموع

السنة الرابعة
يالفصل االول

الفصل الثا�ن
CRHsاسم المادةCRHsاسم المادة

اتيجية 3اإلدارة االس�ت

ي
12التدريب التعاو�ز

3إدارة االبتكار

II ي األعمال
3مادة اختيارية �ز

I  3مادة اختيارية - عامة

II 3مادة اختيارية - عامة

ات تنفيذية 3001 محا�ز

12المجموع16المجموع

تخصص إدارة العمليات واملشاريع.

نظرة عامة عن الربنامج
 

تم تصميم تخصص إدارة العمليات واملشاريع )OPM( للطالب والطالبات املهتمني 

 Project( و إدارة املشاريع )Business Analytics( بتطوير مهارات تحليل األعامل

Management(. الربنامج مصمم لتطوير قابليات الطلبة للتخطيط و االرشاف عىل وتنفيذ 

مجموعة متنوعة من املشاريع يف قطاعي الخدمات والتصنيع. عالوة عىل ذلك، يطور هذا 

التخصص مهارات الطالب والطالبات يف العمليات وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية 

وإدارة الجودة و الجدولة وتحليل البيانات واملحاكاة واالبتكارو غريها من املواضيع الحديثة 

ذات العالقة بتطورات األعامل والعوملة.

امليزة التنافسية

إن الرتكيز عىل الخصخصة وتعدد املشاريع يف مختلف القطاعات يف اململكة العربية 

السعودية لدعم رؤية 2030، أدى و بشكل كبري لزيادة الطلب عىل خريجني وخريجات 

محليني يتمتعون مبهارات إدارة العمليات واملشاريع و مصممة خصيًصا لتلبية االحتياجات 

التجارية والثقافية السعودية. 

كام و تجدر اإلشارة عىل ان كلية إدارة األعامل بجامعة الفيصل هي الكلية الوحيدة 

يف اململكة التي توفر شهادة جامعية يف إدارة العمليات واملشاريع. كام وأننا أول مزود 

تعليمي مسجل )R.E.P( من قبل معهد إدارة املشاريع العاملي )PMI( وكذلك أصبحنا 

الحقا “رشيك تدريب معتمد )ATP(”. هذا االعتامد مينح طالب التخصص الفرصة إلجراء 

االمتحان مبارشة من قبل معهد إدارة املشاريع )PMI( والحصول عىل شهادة مساعد مدير 

.)PMP( أو مدير مرشوع محرتف )CAPM( مرشوع

كام وأننا الكلية الوحيدة يف اململكة التي تؤهل خريجينا وخريجاتنا كمفكرين ومحللني 

ناقدين من خالل تخصص ثانوي يف تحليل األعامل )Business Analytics( التي تستخدم 

.SPSS و Power BI و Tableau أدوات رائدة يف السوق مثل

شبكة الخريجني
 	KPMG

 	Ernst & Young

 	Mckinsey & Company

 	PWC

رشكة االتصاالت السعودية	 

 	Boston Consulting Group

 	AT Kearney

 	Deloitte

 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

القطاعات املمكن العمل بها كمدير مرشوع او عمليات عىل سبيل املثال ال الحرص:

الوكاالت واملؤسسات الحكومية	 

مختلف املشاريع العامة والخاصة	 

االستشارات	 

تكنولوجيا املعلومات	 

التصنيع والنفط والغاز	 

العامرة	 

االتصاالت	 

تتيح هذه األدوار املجال الكتساب املزيد من الخربة العملية املتخصصة التي ميكن أن تقرتن 

 Tableau أو محلل معتمد من PMI-RMP أو  PgMP أو  PMP  بشهادات دولية مثل

للوصول إىل مسار وظيفي أكرث إرشاقًا.

تتضمن األدوار الطبيعية التي يؤديها خريج تخصص ادارة العمليات واملشاريع ما ييل: 

رئيس املرشوع	 
مدير إدارة الربامج	 
مدير الربامج	 
كبري جدولة املشاريع	 
مدير املرشوع	 
أدوار خريج إدارة العمليات	 
رئيس العمليات	 
نائب الرئيس إلدارة العمليات	 
مدير العمليات	 
قائد االسرتاتيجيات والعمليات	 

مدير عمليات األعامل	 

 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

نهدف لتعليم وإلهام أصحاب الفكر التحلييل 
ومديري املشاريع وإعدادهم لتحقيق نجاحات 

مستقبلية يف مجاالت األعامل.

جهات التعاون 

األعــامل  رة  إدا لوريــوس  بكا

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