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 مبادئ إدارة األعمال
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الدارس بالمبادئ والمهارات اإلدارية في منظمات األعمال 

الوظائف اإلدارية التي تؤدي إلى نجاح الهادفة للربح وكذلك تمكن الطالب من التعرف على 
 الشركات والمؤسسات مع التركيز على ممارسة اإلدارة في البيئة المحلية.

السلوك الوظيفي 
 ومهارات االتصال

 يهدف هذا المقرر إلى تعريف الدارس على:
 الوظيفي السلوك أوالً: 

 الفرق بين التقبل والقبول. -

 أهمية دراسة السلوك الوظيفي. -

 ثانياً: السلوك االنساني. -

 الهدف من دراسات السلوك االنساني. -

 خصائص السلوك االنساني . -

 مفهوم السلوك االنساني. -

 العوامل المؤثرة في السلوك االنسان. -

 أنماط سلوك الفرد الوظيفي داخل المنشآت العمل.  -

 الخصائص التي يبحث عنها صاحب العمل في الموظف الجديد. -

 المميزات التي يبحث عنها الموظف الجديد عند صاحب العمل.  -

 ثالثاً مهارات االتصاالت اإلدارية: -

 أركــان االتصال. -

 الفرق بين اإلنسان المرن واآلخر الصلب. -

 أنواع االتصاالت. -

 .المشكالت الرئيسية التي تواجه االتصال الشفهي -

 العوامل التي تؤثر على االتصال داخل المنظمات. -

 األركان السبعة للحياة المتَّزنة. -

 الوصايا المهمة لالتصال الفعال. -

 لماذا تنحرف عملية االتصال عن أهدافها؟ -

مهارات الحاسب  
(ICDL أساسية) 

س في هذا المقرر منهج مهارات الحاسب   أساسية حيث يغطي المنهج المواضيع التالية:  ICDLيُدرَّ

 مقدمة في تقنية المعلومات . 

 .إدارة الملفات باستخدام نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز 

 .معالجة الكلمات باستخدام مايكروسوفت وورد 

 .الجداول اإللكترونية باستخدام مايكروسوفت إكسل 

 مبادئ المحاسبة 

تعريف الدارس مفهوم المحاسبة وعالقتها بالعلوم األخرى واإللمام يهدف هذا المقرر إلى 
بالمبادئ والمفاهيم المحاسبية األساسية، والدورة المحاسبية وإجراء المعالجات المحاسبية 
األساسية لعناصر األصول الثابتة والمتداولة واإللمام بأساليب التسويات الجردية واكتساب 

ً التمكن من استخدام الحاسب اآللي إلجراء بعض  مهارة إعداد القوائم المالية وأيضا
 التطبيقات المحاسبية.

لغة إنجليزية 
 (1تخصصية )

يتم تعزيز وتطوير قدرات الدارسين في المهارات الخمس األساسية في اللغة اإلنجليزية 
:االستماع والتحدث والقراءة والكتابة وقواعد اللغة. حيث يتضمن المقرر مجموعة من 

 األنشطة التي تعالج هذه المهارات من خالل تغطية اساسيات اللغة االنجليزية.
الطالب بالمفردات و المصطلحات المحاسبية باللغة االنجليزية.  يهدف هذا المقرر إلى تزويد

و تمكين الطالب من كتابة التقارير المحاسبية باللغة االنجليزية بالشكل الصحبح. و تزويد   
ة بتقديم العروض الشفهية و مناقشة المشاريع المتعلقة باألعمال و المهارات الخاص

المحاسبة. يهدف هذا المقرر الى تطوير مهارات التواصل المهني و اإلداري للدارسين. و 

 .تزويد الدارس باللغة االنجليزية الخاصة االعمال

 

http://www.e-moh.com/vb/t91653/
http://www.e-moh.com/vb/t91653/
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لغة إنجليزية 
 (2تخصصية )

الطالب بالمفردات و المصطلحات المحاسبية باللغة  يهدف هذا المقرر إلى تزويد
االنجليزية. و تمكين الطالب من كتابة التقارير المحاسبية باللغة االنجليزية بالشكل 

المهارات الخاصة بتقديم العروض الشفهية و مناقشة المشاريع    الصحبح. و تزويد
المتعلقة باألعمال و المحاسبة. يهدف هذا المقرر الى تطوير مهارات التواصل المهني 

 و اإلداري للدارسين .و تزويد الدارس باللغة االنجليزية الخاصة االعمال. 
زية على الهاتف، ومفردات آداب الحديث باإلنجلي  هذا باإلضافة الى التدرب على

التخاطب. سوف تتقدم إلى المزيد من المهام المتقدمة مثل إدارة اجتماع باللغة 
اإلنجليزية والتفاوض على الصفقة وتقديم عرض تقديمي ناجح. وستعرف تتعلم أيضا 

 إتقان مهارات كتابة البريد اإللكتروني والرسائل ومكاتبات األعمال.

 مبادئ االقتصاد

هدف هذا المقرر إلى تقديم المعرفة إلى الدارس بالمبادئ العامة االقتصادية ي
 وأساسيات منها:

التعرف على المهارات ، دراسة مرونة السوق، عرض وطلب التوازن في السوق
 لالزمة للقيام بالتحليل المطلوب من الناحية االقتصادية.

 نظم القانون التجاري

الدارس بالمهارات والمعارف العلمية والمعلومات يهدف هذا المقرر إلى تزويد 
القانونية التب تتعلق بالنشاط التجاري في سبيل المساهمة في إعداد الدارس إعداداً 

ً يعينه على فهم واستيعاب جملة األنظمة والتشريعات المتعلقة باألعمال  قانونيا
التجاري بكل ما والشركات التجارية كما تكسبه القدرة على فهم آلية عمل النظام 

 يثيره من قضايا وتساؤالت ومشاكل فقهية وقانونية.

 المحاسبة المالية
يهدف هذا المقرر إلى تعرف الدارس بكيفية عمل التسويات الجردية. وجرد 
المصروفات واإليرادات وجرد األصول غير المتداولة وجرد األصول المتداولة 

 صحيحها.ومعرفة كيفية معالجة األخطاء المحاسبية وت

 مبادئ اإلحصاء

يهدف هذا المقرر إلى التعريف بعلم اإلحصاء ودوره في خدمة المجتمع، وفهم عملية 
للبيانات، والتعرف على  جمع البيانات وترميزها، والتعريق الخاص بالعرض الجدولي

الطريقة المثلى للعرض البياني للبيانات، التعريف بالمقاييس اإلحصائية للبينات غير 
وتشغيلها، وإدخال  SPSSالمبوبة والمبوبة، التعرف بحزمة البرامج اإلحصائية 

ً من \البيانات وتحريرها ومعالجتها. الت دريب على تحليل بعض البيانات إحصائيا
 .SPSSيقات اإلحصائية باستخدام برنامج خالل التطب
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 المحاسبة اإلدارية
إكساب الدارس معرفة ومهارة كيفية استخدام البيانات يهدف هذا المقرر إلى 

لمزاولة النشاط في منشأة والمعلومات المحاسبية لخدمة الوظائف اإلدارية الالزمة 
 العمال من تخطيط ورقابة وتقويم أداء واتخاذ قرار.

 المحاسبة الحكومية

هدف هذا المقرر إلى إعطاء الدارس صور عامة حول المفاهيم واإلجراءات المحاسبية ي
المستخدمة في الوحدات الحومية مع التركيز بصفة أساسية على نظام المحاسبة 

 الرقابة المالية في المملكة العربية السعودية.الحكومية ونظام 
 

 المراجعة
هذا المقرر إلى تعريف الدارس باإلطار النظري والتطبيقي للمراجعة وكيفية  يهدف 

القيام بعملية مراجعة الحسابات بغرض إعداد تقرير يتضمن رأي المراجع في مدى 
 عدالة القوائم المالية في التعبير عن المركز المالي ونتائج أعمال المنشأة.

المحاسبة الضريبية 
 والزكاة

ر إلى إعطاء الدارس فكرة مختصرة عن النظرية العامة للضريبة مع يهدف هذا المقر
على  دراسة تفصيلية لكل من نظام ضريبة الدخل ونظام الزكاة في المملكة مع التركيز

 الجوانب المحاسبية والتطبيقية.
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نظم المعلومات 
 المحاسبية

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الدارس بنظم المعلومات الحاسوبية في حالة التشغيل 
اليدوي للبيانات وفي حالة التشغيل باستخدام الحاسبات المالية ويتضمن  ذلك تمكين 

 الدارس معرفة تحليل وتصميم وتنفيذ وتقويم نظم المعلومات المحاسبية

استخدام الحاسب في 
 المحاسبة

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الدارس بالحاسبات اآللية واستخداماتها في مجاالت  
المحاسبة المختلفة ,وتمكين الدارس كيفية التعامل مع التطبيقات المحاسبية على 

 الحاسب اآللي.

 االلكترونية الجداول
MOS 

التعامل مع جميع  تعريف الدارس على بيئة عمل الجداول اإللكترونية واكتسابه مهارة
 الدوال اإلحصائية لتسهيل عمله المحاسبي.

 تدريب ميداني
تعريف الدارس ببيئة عمل المحاسب الفعلية وتهيئته للعمل في المجاالت المحاسبية 
ً على إعداد واستخدام المعلومات المحاسبية  المختلفة وذلك من خالل تدريبه عمليا

 ألغراض اتخاذ القرارات المختلفة.

 


