
 التخصص رمز التخصص  مسمى التخصص في التصنيف السعودي املوحد رمز التخصص في التصنيف السعودي املوحد

 اإلدارة املالية 041201

 اإلدارة املالية 04120101

 اإلدارة املالية واملصرفية 04120102

 العلوم املالية والبنكية 04120103

 العلوم املالية 04120104

 مالية الشركات 04120105

 اإلدارة املالية والبنوك 04120106

 التخطيط واملوازنة 04120107

 اإلدارة املالية اإلسالمية 041202

 اإلدارة املالية اإلسالمية 04120201

 الدراسات املصرفية واملالية اإلسالمية 04120202

 املصرفية اإلسالمية 04120203

 اإلسالميالتمويل  04120204

 إدارة التمويل واالستثمار 041203

 إدارة التمويل واالستثمار 04120301

 إدارة التمويل 04120302

 االستثمار 04120303

 التمويل 04120304

 التمويل الدولي 04120305



 التمويل واالستثمار 04120306

 التمويل واألعمال البنكية 04120307

 التمويل والتأمين 04120308

 التمويل واملؤسسات املصرفية 04120309

 التجارة والتمويل 04120310

 التجارة والتمويل الدولي 04120311

 املالية واالستثمار 04120312

 استراتيجية وتمويل املشاريع 04120313

 إدارة املصارف واألسواق املالية 041204

 واألسواق املاليةإدارة املصارف  04120401

 إدارة املصارف والبورصات 04120402

 األعمال املصرفية 04120403

 األعمال املصرفية والتمويل 04120404

 العلوم املصرفية 04120405

 األعمال البنكية 04120406

 املعامالت املصرفية 04120407

 إدارة املخاطر والتأمين 041205

 املخاطر والتأمينإدارة  04120501

 التأمين 04120502



 التأمين الصحي 04120503

 أعمال التأمين 04120504

 املخاطر والتأمين 04120505

 إدارة أعمال التأمين 04120506

 التأمين التكافلي 04120507

 التأمين البحري واملوانئ 04120508

 التأمين االحترافي 04120509

 اإلدارة العامة 041301

 اإلدارة العامة 04130101

 اإلدارة الجمركية 04130102

 القيادة اإلدارية األمنية 04130103

 أنظمة وإجراءات األحوال املدنية 04130104

 املوارد البشرية 041302

 املوارد البشرية 04130201

 إدارة وتنظيم املوارد البشرية 04130202

 املوارد البشريةتطوير  04130203

 إدارة املواهب 04130204

 إدارة املوارد البشرية 04130205

 إدارة األعمال  04130301 إدارة األعمال  041303



 اإلدارة 04130302

 العلوم اإلدارية 04130303

 إدارة العمليات 04130304

 إدارة العمليات والجودة 04130305

 املنشآتإدارة  04130306

 إدارة األعمال الصغيرة 04130307

 االبتكار وريادة األعمال 04130308

 االبداع وريادة االعمال 04130309

 إدارة األعمال والخدمات املالية 04130310

 الريادة في األعمال 04130311

 إدارة التقنية 04130312

 العلوم اإلدارية واملالية 04130313

 اإلدارة العدلية 04130314

 إدارة األعمال التنفيذي 04130315

 نظم املعلومات اإلدارية 041304

 نظم املعلومات اإلدارية 04130401

 نظم املعلومات املالية 04130402

 إدارة العمليات واملعلومات 04130403



 إدارة نظم املعلومات 04130404

 األعمالنظم معلومات  04130405

 إدارة أعمال الحج والعمرة 04130801 إدارة أعمال الحج والعمرة 041308

 إدارة األعمال الدولية 04130901 إدارة األعمال الدولية 041309

 إدارة املشاريع 041311

 إدارة املشاريع 04131101

 اقتصاديات وإدارة املشروعات 04131102

 إدارة الجودة 04131201 إدارة الجودة 041312

 اإلدارة الصناعية 041315

 اإلدارة الصناعية 04131501

 إدارة الصناعات الغذائية 04131502

 تقنية إدارة املواد 04131503

 علوم اإلدارة الصناعية 04131504

 نظم اإلدارة والهندسة الصناعية 04131505

 التنظيم الصناعي 04131506

 والتطوير اإلداري التنظيم  041321

 التنظيم والتطوير اإلداري  04132101

 األنظمة اإلدارية 04132102

 التسويق 041401

 التسويق 04140101

 التسويق التطبيقي  04140102



 التسويق واملبيعات 04140103

 التسويق وإدارة األعمال الدولية 04140104

 التسويق والتجارة اإللكترونية 04140105

 إدارة التسويق 04140106

 تقنيات التسويق واالبتكار 04140107

 اإلعالن واالتصال التسويقي 041402

 اإلعالن واالتصال التسويقي 04140201

 اتصاالت اإلعالن 04140202

 إدارة اإلعالن 04140203

 اإلعالن 04140204

 االتصال املؤسس ي 04140205

 اإللكترونيةالتجارة  041403

 التجارة اإللكترونية 04140301

 األعمال اإللكترونية 04140302

 إدارة املبيعات 041601

 إدارة املبيعات 04160101

 املبيعات 04160102

 إدارة البيع بالتجزئة 04160103

 


