
برامج
كلية العلوم االقتصادية والمالية 

االسالمية



برامج الكلية 

برنامج االقتصاد

مسار اقتصاد األعمال -١

مسار االقتصاد االسالمي -٢

برنامج األعمال

المصرفية والتمويل  

مسار التمويل واالستثمار -١

مسار المصارف واألسواق  -٢
المالية 

برنامج التأمين

مسار التأمين  -١

مسار إدارة المخاطر  -٢



االقتصاد اسم البرنامج

رئيس بمسارات نوع البرنامج 

تحديث فئة البرنامج في مشروع التحول البرامجي

2 عدد مسارات البرنامج
االقتصاد االسالميمسار •
مسار اقتصاد االعمال•

أسماء مسارات البرنامج 

ال في مجالي اقتصاد األعم إعداد كوادر مؤهلة ذات كفاءة عالية
سوق احتياجات ال، قادرة على التكيف مع واالقتصاد االسالمي

.المحلية والدولية
الهدف من البرنامج



االقتصاد وصف مختصر لبرنامج

مكة المكرمة :مقار تقديم البرنامج

كلية العلوم االقتصادية والمالية االسالمية  الكلية المسؤولة عن إعداد البرنامج

االقتصاد القسم المسؤولة عن إعداد البرنامج

206 إجمالي الساعات المعتمدة للبرنامج

4 إجمالي سنوات الدراسة

بكالوريوس الدرجة الممنوحة بنهاية البرنامج

56% نسبة التخصص من اجمالي الوحدات الدراسية لمسار اقتصاد االعمال

55% نسبة التخصص من اجمالي الوحدات الدراسية لمسار االقتصاد االسالمي

19% نسبة المقررات المقدمة عن بعد لمسار اقتصاد االعمال

18% نسبة المقررات المقدمة عن بعد لمسار االقتصاد االسالمي



نقطة الخروج من البكالوريوس: دبلوم االقتصاد العام

١٠٦ الساعات المطلوبة

٢ سنوات الدراسة

قتصاد العامدبلوم اال الشهادة الممنوحة

مصنف حالة  الشهادة من حيث التصنيف

٠٣١١٠١ رقم التصنيف



مسار اقتصاد األعمالل مقررات التخصص

مقررات التخصص

دراسة الجدوى االقتصادية
التحليل االحصائي للبيانات
 ٢و ١التدريب العملي 
التجارة االلكترونية
اقتصاد نقدي والمؤسسات المالية اإلسالمية
 إدارة االعمال الدولية لالقتصاديين
تحليل وتقييم المشاريع 

االقتصاد الجزئي
االقتصاد الكلي
 االقتصاد الرياضي
 االقتصاد الدولي
 التنمية االقتصادية
االقتصاد القياسي
بحوث تطبيقية في اقتصاديات االعمال 

اقتصاديات الموارد والبيئة
 تاريخ الفكر االقتصادي
االقتصاد السعودي
قراءات اقتصادية باللغة االنجليزية
منهج البحث العلمي
اقتصاديات الطاقة
االقتصاد اإلداري



مسار االقتصاد االسالميل مقررات التخصص

مقررات التخصص
دراسة الجدوى االقتصادية
التحليل االحصائي للبيانات
 نظام مالي إسالمي ومالية عامة
النظام االقتصادي اإلسالمي والنظم األخرى
اقتصاد نقدي والمؤسسات المالية اإلسالمية
اقتصاديات الزكاة والوقف
قراءات في االقتصاد والتمويل اإلسالمي

االقتصاد الجزئي
االقتصاد الكلي
 االقتصاد الرياضي
االقتصاد الدولي
االقتصاد القياسي
 التنمية االقتصادية
اقتصاديات الطاقة

اقتصاديات الموارد والبيئة
قراءات اقتصادية باللغة االنجليزية
 تاريخ الفكر االقتصادي
االقتصاد السعودي
منهج البحث العلمي
ةإدارة األصول والتمويل للصيرفة اإلسالمي
تحليل وتقييم المشاريع



المقارنة المرجعية

القسم  الجامعة  
اقتصاد 

- - Economics

ييلجامعة 
- Yale University -    الواليات  المتحدة

اقتصاد االعمال
-Business - Economics

كارديف جامعة
- Cardiff University المملكة المتحدة-

اقتصاد االعمال   
-Business - Economics جالسكوجامعة 

  - University of Glasgow -المملكة المتحدة

اقتصاد االعمال
-Business -Economics

المدرسة الدولية لألعمال
-International School of Business -شمال امريكا

االقتصاد وعلوم القرار
- Economics & Decision Sciences- المدرسة العليا للتجارة بباريس

  - International School of Business فرنسا-



األعمال قتصادمسار االمهن والوظائف لخريجي 

القطاع الخاص القطاع العام

 اإلسالمية  وظائف البنوك

الشركات االستثمارية

 مكاتب االستشارات والدراسات االقتصادية

ع التحليل االقتصادي ودراسة الجدوى للمشاري

 محرر اقتصادي في احدى الصحف أو المجالت

الشركات الخاصة باختالف مجالتها

 الوظائف األكاديمية

 الوظائف اإلدارية

  التنمية االجتماعية  وزارة وظائف

 وظائف البنك المركزي السعودي

 وظائف وزارة التجارة

 وظائف وزارة االقتصاد والتخطيط

مصلحة الجمارك



االقتصاد االسالمي مسارالمهن والوظائف لخريجي 

القطاع الخاص القطاع العام

 وظائف المصارف االسالمية و البنوك

هيئة الرقابة الشرعية في المصارف

التأمين  شركات

 شركات التمويل واالستثمار

 تداول(هيئة سوق المال  (

 البنك اإلسالمي للتنمية

 الوظائف األكاديمية

 الوظائف اإلدارية

   هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

 وظائف وزارة التنمية االجتماعية

 وظائف وزارة االقتصاد والتخطيط  



دبلوم االقتصاد العامالمهن والوظائف لخريجي 

القطاع الخاص القطاع العام

 المصارف و وظائف البنوك

بمختلف تخصصاتها وظائف الشركات الخاصة

 محرر اقتصادي في احدى المجالت أو الصحف

 مكاتب الصرافة

الوظائف اإلدارية

 وظائف الشركات العامة بمختلف اختصاصاتها



التصنيف السعودي الموحد للمهن

مختصي االقتصاد المديرون
 

٢٤١١٠٩
٢٤٢١٠٣
٢٤٢١٠٥
٢٤١١١٠

أخصائي مراقبة مخزون 
  أخصائي تنظيم اداري

أخصائي تطوير اداري 
أخصائي مستودعات 

١٢١٢٠٢
١٢١٢١٤
١٢١٢١٣
١٢١٣١٤
١٢١٣٠١

مدير تخطيط قوى عاملة 
مدير تنظيم اداري

مؤسسي  مدير تطوير
مدير إدارة مشاريع 

اقتصادية  مدير تنمية



برنامج اإلعمال المصرفية 
والتمويل

عمال المصرفية والتمويلاأل اسم البرنامج

رئيس بمسارات نوع البرنامج 

تحديث فئة البرنامج في مشروع التحول البرامجي

2 عدد مسارات البرنامج
مسار التمويل واالستثمار•
مسار المصارف واألسواق المالية •

أسماء مسارات البرنامج 

 قادرة على التكيف مع ،داد كوادر مؤهلة  ذات كفاءة عاليةاع
.متطلبات عالم المال واالستثمار

الهدف من البرنامج



األعمال المصرفية والتمويل وصف مختصر لبرنامج

مكة المكرمة :مقار تقديم البرنامج
كلية العلوم االقتصادية والمالية االسالمية  الكليات المسؤولة عن إعداد البرنامج/الكلية

التمويل   
المصارف واألسواق المالية    

األقسام المسؤولة عن إعداد البرنامج/القسم

198 إجمالي الساعات المعتمدة للبرنامج

4 إجمالي سنوات الدراسة

بكالوريوس الدرجة الممنوحة بنهاية البرنامج

51%
نسبة التخصص من اجمالي الوحدات الدراسية لمسار التمويل 

واالستثمار

51%
نسبة التخصص من اجمالي الوحدات الدراسية لمسار المصارف 

واألسواق المالية

20% نسبة المقررات المقدمة عن بعد للمسارين



ن نقطة الخروج م: دبلوم األعمال المصرفية والتمويل
البكالوريوس

104 الساعات المطلوبة

2 سنوات الدراسة

دبلوم األعمال المصرفية والتمويل الشهادة الممنوحة

مصنف حالة  الشهادة من حيث التصنيف

٠٤١٢ رقم التصنيف



األعمال المصرفية والتمويل لدبلوم مقررات التخصص

مقررات التخصص

اقتصاديات الوساطة المالية
إدارة الخزينة
تطبيقات مالية على الحاسوب
 قراءات مالية باللغة االنجليزية
 التدريب العملي

ادارة مالية
سة سياسات واستراتيجيات المؤس

التمويلية
التحليل المالي
الرياضيات المالية

مقدمة في النقود والمصارف
مبادئ التمويل واالستثمار
تمويل المشروعات
ديالنظام النقدي والمصرفي السعو
األسواق المالية



مسار التمويل واالستثمارل مقررات التخصص

مقررات التخصص
 نظريات االندماج واالستحواذ
تحليل النمذجة والتقييم المالي
صناديق االستثمار اإلسالمي
القرارات التمويلية واالستثمارية
تمويل مشروعات الطاقة المتجددة
صناديق التحوط
الهندسة المالية
التمويل البيئي
الرقابة والتدقيق الشرعي
التدريب العملي
التمويل الجماعي
تمويل الشركات الدولية

حوكمة المؤسسات المالية
 محاسبة المؤسسات المالية
لتطبيقات بحوث العمليات في التموي
إعداد وتحليل التقارير المالية
سياسات التحول الرقمي في التمويل
إدارة الميزانية العامة
 تمويل األوقاف والمشروعات الصغيرة

غير ربحية
السلوكية المالية
ة قراءات في التمويل باللغة اإلنجليزي

ةالتمويل الدولي وإدارة العمالت األجنبي
 االئتمان والتصنيف الدولي
موضوعات بحثية في التمويل

ادارة المخاطر التمويلية واالستثمارية
التمويل العقاري
العمالت الرقمية والبلوكيشين
التمويل المتناهي الصغر
ادارة المحافظ االستثمارية
 التخطيط والرقابة المالية
إدارة الجودة الشاملة
تقييم الشركات
رأس المال المغامر
االقتصاد القياسي المالي
أساليب التنبؤ المالي



مسار المصارف واألسواق الماليةل مقررات التخصص

مقررات التخصص
 تسويق المنتجات المالية
السوق المالي السعودي
ةمصطلحات مصرفية باللغة االنجليزي
المصرفية االلكترونية
تمويل مشروعات الطاقة المتجددة
التحليل االحصائي للبيانات المالية
الهندسة المالية
الرقابة والتدقيق الشرعي
موضوعات بحثية في المصارف
 التدريب العملي

حوكمة المؤسسات المالية
قضايا مصرفية ومالية معاصرة
الخدمات المصرفية االسالمية
األسواق المالية اإلسالمية
 تمويل األوقاف والمشروعات الصغيرة

غير ربحية
عمليات مالية ومصرفية دولية
ادارة الخزينة في المصارف
التمويل الشخصي
قواعد السلوك المهني

ادارة المخاطر التمويلية واالستثمارية
حاالت دراسية في المصارف
ةالنظريات والسياسات النقدية والمالي
المؤسسات المالية الدولية
ادارة المحافظ االستثمارية
إدارة الجودة الشاملة
تقييم الشركات
االقتصاد القياسي المالي
 ادارة االئتمان المصرفي والتحليل

االئتماني



  المقارنة في إليها الرجوع تم التي والجامعات البرامج
المرجعية

هارفارد جامعة•

ستانفورد جامعة•

معهد ماساتشوستس •
للتكنولوجيا

جامعة أكسفورد•

المدرسة العليا للتجارة •
  بباريس



مويل واالستثمارلتمسار االمهن والوظائف لخريجي 

القطاع الخاص القطاع العام

 وظائف البنوك
الشركات االستثمارية
مدير محفظة مالية
سمسار مالي
أخصائي إدارة استثمار
مستشار خدمات مالية
شركات االوراق المالية
 تداول(هيئة سوق المال(
شركات إدارة األصول المالية
الخدمات المالية
محلل مالي بنوك وشركات
 مدير مالي بنوك وشركة

 الوظائف األكاديمية
 الوظائف اإلدارية
 محلل مالي
مدير مالي
 مستشار مالي
 أخصائي تخطيط مالي
والمراجعة المالية أخصائي في التدقيق
وسيط في البورصة



المصارف واألسواق  مسارالمهن والوظائف لخريجي 
المالية

القطاع الخاص القطاع العام
 وظائف البنوك
هيئة الرقابة الشرعية في المصارف
 شركات التمويل واالستثمار
 إدارة الخزينة
 مراقب مالي
  تداول(هيئة سوق المال  (
 مالي بنوك وشركات محلل
 الخدمات المالية واالستثمارية
  إدارة المحافظ االستثمارية
 الوساطة المالية في سوق المال
 إدارة المخاطر

 الوظائف األكاديمية
 الوظائف اإلدارية
 إدارة الخزينة والمخاطر
 أخصائي تمويل واستثمار
 أخصائي في التدقيق والمراجعة المالية
 االستثمارية إدارة المحافظ
 وظائف البنك المركزي السعودي
  مراقب مالي
  باحث مالي



دبلوم األعمال المصرفية المهن والوظائف لخريجي 
والتمويل

القطاع الخاص القطاع العام

 وظائف البنوك

شركات التمويل واالستثمار

 إدارة الخزينة

الخدمات المالية واالستثمارية

الوظائف اإلدارية

 إدارة الخزينة والمخاطر

 أخصائي تمويل واستثمار



التصنيف السعودي الموحد للمهن

مختصي التمويل والمصارف المديرون
 

٢٤١٢٠١
٢٤١٢٠٢  
٢٤١٣٠١
٢٤١٣٠٤
٢٤١٣٠٥
٢٤١١٠٦
٢٤١١٠٧
٢٤١١٠٩

 أخصائي استشارات مالية  
  أخصائي استثمار  
 أخصائي تمويل شركات     
 محقق مالي     
 أخصائي تطوير منتجات مالية   
 مراقب مالي     
 أخصائي موازنة مالية
 أخصائي مراقبة مخزون     

١٢١١٠١  
١٢١١٠٤  
١٢١١٠٥  
١٢١١١٠

 مدير مالي       
 مدير خزينة   
 مدير ميزانية 
 مدير استثمار   



اسم البرنامج  تأمينال

رئيس بمسارات نوع البرنامج 

تحديث فئة البرنامج في مشروع التحول البرامجي

2 عدد مسارات البرنامج
مسار التأمين•
المخاطر و التأمين إدارةمسار •

أسماء مسارات البرنامج 

    ها اعداد وتكوين كوادر في مجال التأمينات بمختلف أنواع 
.  وتصنيفاتها

الهدف من البرنامج



التأمين وصف مختصر لبرنامج

مكة المكرمة :مقار تقديم البرنامج

كلية العلوم االقتصادية والمالية االسالمية  :الكليات المسؤولة عن إعداد البرنامج/الكلية

:األقسام المسؤولة عن إعداد البرنامج/القسم       تأمينال

192 :إجمالي الساعات المعتمدة للبرنامج

4 :إجمالي سنوات الدراسة

بكالوريوس :الدرجة الممنوحة بنهاية البرنامج

60 %   تأميننسبة التخصص من اجمالي الوحدات الدراسية لمسار ال

55% إدارة المخاطر و التأمين نسبة التخصص من اجمالي الوحدات الدراسية لمسار

17% نسبة المقررات المقدمة عن بعد للمسارين



نقطة الخروج من البكالوريوس: دبلوم التأمين

97 الساعات المطلوبة

2 سنوات الدراسة

الشهادة الممنوحة تأمينالدبلوم 

مصنف حالة  الشهادة من حيث التصنيف

0412 رقم التصنيف



التأمين لدبلوم مقررات التخصص

مقررات التخصص

أساسيات الرياضيات للتأمين
االحصاء الوصفي لالقتصاديين
 تأمينات الحماية و االدخار
الرياضيات المالية للتأمين
التأمين الصحي

التامين التكافلي
اقتصاديات التأمين
 تأمينات النقل
ةتأمينات الممتلكات و المسؤولي
ييناالحصاء االستداللي لالقتصاد

مبادئ الخطر والتأمين
١زية قراءات تأمينية باللغة االنجلي
التأمين الهندسي و الطاقة
قواعد السلوك المهني



مسار التأمينل مقررات التخصص

مقررات التخصص
تحليل و تقييم شركات التأمين 

  ٢الحسابات االكتوارية -
تطبيقات الحاسب في التامين  -

الحسايات االكتوارية باستخدام الجداول 
االلكترونية 

موضوعات بحثية في التأمين  -

تأمينات اجتماعية و نظم التقاعد -
تسويق الخدمات التأمينية  -
أعادة التأمين  -
 ٢ قراءات في التأمين باللغة اإلنجليزية -
محاسبة التأمين  -
طرق كمية في التامين  -

التامين العقاري  -
اإلحصاء االكتواري  -
عمليات التامين الفنية  -
  ١الحسابات االكتوارية -
إدارة المخاطر  و تطبيقاتها  -
إدارة هيئات التأمين  -
حوكمة شركات التأمين  -



مسار إدارة المخاطر والتأمينل مقررات التخصص

مقررات التخصص
شركات التأمين تحليل مخاطر-

  ٢الحسابات االكتوارية  -

ادارة مخاطر األمن السيبراني  -  

البرمجة الخطية -  

ادارة االزمات و الكوارث -

التحليل االحصائي في إدارة المخاطر -
التحوط في المخاطر -
 ادارة المخاطر المالية باللغة اإلنجليزية  -
أعادة التأمين -
إدارة مخاطر المحافظ االستثمارية-

اساسيات إدارة المخاطر  -  

اإلحصاء االكتواري  -  

ر تطبيقات الحاسب االلي في إدارة المخاط-

  ١الحسابات االكتوارية-

السالمة والصحة في المخاطر المهنية -

حوكمة الشركات و إدارة المخاطر -



 التي والجامعات البرامج
 في إليها الرجوع تم

المرجعية المقارنة

  ليدز جامعة•

      ميشيغان جامعة•

  اكسفورد جامعة•

         كارولينا ساوث جامعة•

     كينت والية جامعة•



لتأمينمسار االمهن والوظائف لخريجي 

القطاع الخاص القطاع العام

   المصارف و المؤسسات المالية

الشركات االستثمارية

 وكيل تأمين

شؤون التأمين  أخصائي

أخصائي إدارة استثمار

 صناديق التأمين الخاصة

 الوظائف األكاديمية

 الوظائف اإلدارية

 البنك المركزي السعودي

  اخصائي تأمين

تأمين  باحث  

مستشار تأمين

 خبير معاينة  و مقدر خسائر

ةأخصائي تسوية المطالبات التأميني



دارة المخاطر و التأمينإ مسارالمهن والوظائف لخريجي 

القطاع الخاص القطاع العام

  اخصائي ادارة المخاطر

 شركات القطاع الخاص

   السبرانيمدير االمن

   الجمعيات الخيرية

جامع بيانات

 إدارة المحافظ االستثمارية

  الوظائف األكاديمية

 الوظائف اإلدارية

 البنك المركزي السعودي

 اخصائي إدارة البيانات

 مدير إدارة المخاطر

 ا دارة مخاطر باحث

 خبير معاينة  و مقدر خسائر



دبلوم التأمينالمهن والوظائف لخريجي 

القطاع الخاص القطاع العام

مسؤول طلبات التأمين  

اخصائي صحة و سالمة عامة

وسيط تأمين

وكيل تأمين

الوظائف اإلدارية

   إدارة المخاطرمساعد اخصائي

  باحث تأمين مساعد



التصنيف السعودي الموحد للمهن

اعدونالفنيّون واالختصاصيّون المس االختصاصيون المديرون
 

332103
332102 
332101

نمسؤول طلبات التأمي
وسيط تأمين
وكيل تأمين

241306 121109  أخصائي تأمين  
121118

مدير خدمات
 تأمين مدير

إكتواري 



الخطططرفمنالمستهدفةالرؤيةبرامج
الدراسية




