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َ
 إلجباريةا متطلبا  التخصص وال

 

LAW021 -  مبادئ الرقانون التجاري 

. صادرهموتطوير  التجاري  القانون  ظهور  حول  تمهيدي قسم خالل من التجاري  القانون  دراسة مبادئيتناول هذا املقرر 

التجاري. واملحل  التاجر  موضوع مناقشة تمت الثاني، القسم في. املختلفة بأنواعه التجاري  العمل األول  القسم يتناول 

 .الثالث القسم خالل من وأنواعها العامة األحكام حيث من التجارية العقود شةمناق وأخيرا، تمت

 )املتطلب السابق: ال يوجد(

 

ACC102 - ( 2مبادئ املحاسبة ) 

صمم ليغطي املهارات األساسية واملعارف التفصيلية في القياس و ( 1ملقرر مبادئ املحاسبة ) امتدادايعتبر هذا املقرر 

األصول غير امللموسة، و الطبيعية،  املواردالثابتة امللموسة،  األصول املدينين وأوراق القبض، و ة، نقديللواإلفصاح 

توزيعات و املساهمة وعمليات تكوين رأس املال،  الشركاتو شركات األشخاص، و ، املتداولة وغير املتداولة وااللتزامات

 األرباح واألرباح املحتجزة.

 (ACC101)املتطلب السابق: 

 

ACC201 - ( 1محاسبة متوسطة ) 

مع بيئة األعمال  اومالءمتهواملعارف املتقدمة لإلطار املفاهيمي للمحاسبة املالية ومدى  ليغطي املهاراتصمم هذا املقرر 

الدولية لفقرات القوائم املالية، عرض القوائم املالية، معايير املحاسبة املوضوعات التالية: تطبيقات  املعاصرة ويتناول 

مقدما واإليرادات  املدفوعةاملخزون؛ املصاريف تقييم عامالت اات الصلة بالنقدية وحسابات القبض، كافة امل

 األصول غير امللموسة، واألصول األخرى.و  ، إضافة إلى األصول غير املتداولة من املمتلكات واملصانع واملعداتاملستحقة

 (ACC102)املتطلب السابق: 

 

 

 



ACC202 - ( 2محاسبة متوسطة ) 

( في تطبيقات املعايير املحاسبية الدولية لفقرات القوائم املالية 1ملقرر محاسبة متوسطة ) امتداداهذا املقرر  يعتبر 

 وااللتزاماتاملتداولة  بااللتزاماتفي املوضوعات التالية: املعامالت اات الصلة  املتقدمةوصمم ليغطي املهارات واملعارف 

، واإليملستحقة ا، املصاريف الطارئة
ً
، االستثماراتطويلة األجل، حقوق املساهمين،  االلتزاماترادات املقبوضة مقدما

 قائمة التدفقات النقدية.و ، التغيرات املحاسبية وتحليل األخطاء، عقود اإلجارةباإليراد، املحاسبة عن  االعتراف

 (ACC201)املتطلب السابق: 

 

ACC221 -  محاسبة التكاليف 

مفاهيم  التالية: محاسبة التكاليفموضوعات املعارف التفصيلية واملهارات املتقدمة في لطالب بلتزويد ااملقرر صمم هذا 

اإلدارة و ، التكاليف املبني على أساس األنشطةنظام و  ،تكاليف املراحلنظام و  ،تكاليف األوامرونظام  اليف،التك وأغراض

 شترةة واملنتجات العرضية.املنتجات املو  ،قسام الخدماتأتكاليف  وتخصيص ،على أساس األنشطة

 (ACC101)املتطلب السابق: 

 

ACC231 -  املحاسبة الضريبية 

يهدف هذا املقرر الى تزويد الطالب بمعرفة تفصيلية ومهارات أساسية في املحاسبة الضريبية. يشمل هذا املقرر 

قبولة وغير املقبولة في امل صاريفملا، من ضريبة الدخل اإلعفاءالضريبة، ضريبة الدخل،  مقدمة فياملوضوعات التالية: 

االعتراض على وتسديد الضريبة املستحقة، التقدير الضريبي،  واقتطاع ضريبة الدخل، اإلقرار  احتسابضريبة الدخل، 

الضريبة في البحرين ، واملعالجة املحاسبية لهاوةيفية احتسابها  ضريبة املبيعات وضريبة القيمة املضافةضريبة الدخل، 

 مجلس التعاون الخليجي.وفي دول 

 (ACC102)املتطلب السابق: 

 

BA241 -  أساليب كمية في اإلدارةE 

 املساق هذا يقوم. اإلدارة في الكمية األساليب بتطبيق املرتبطة واملبادئ والنظريات للمفهوم مقدمة ساققدم هذا املي

 . صنع القرارل الالزمة العمليات إدارة مثل مجاالت في التقدم لتسهيل الالزمة واإلحصائية ضيةبتطوير الكفاءة الريا

 ساليبوتطوير أ،  (STA101) اإلحصاء  مبادئ في تدريسها يتم التي التحليلية والتقنيات املفاهيم على ساقيعتمد هذا امل

 شبكات ونمااج وأسلوب السمبلكس، ومشاكل النقل، ساسيةةمية أةثر تقدما ، مثل البرمجة الخطية وتحليل الح

 اأجل من والخاص الربحي غير  والقطاع الحكومية األعمال قطاعات جميع في الكمية ساليبأل ا ستخداميتم ا .األعمال

 اإلحصائية التقارير  وتفسير  فهم من الطالب سيمكن املساق هذا اإلدارية، القرارات صنعالفعالة في  املشارةة

 (STA101 + ENG102)املتطلب السابق: 

 

 



FIN251 - ة  اإلدارة املالي 

يقدم هذا املساق للطالب مفاهيم وأدوات اإلدارة املالية. محور هذا املساق هو صنع القرار في سياق مالي. ولذلك فإنه 

يفحص التقنيات واألساليب املستخدمة في منظمات األعمال التخاا قرارات تتسق مع الجهود املبذولة لزيادة ثروة 

وعات التي تمت تغطيتها على سبيل املثال ال الحصر، التحليل املالي، أصحاب األعمال في بيئة الشركات. تشمل املوض

والقيمة الزمنية للنقود، وموازنة رأس املال، واملخاطرة والعائد، وتقييم التدفقات النقدية املستقبلية، وتقييم األسهم 

 والسندات، والتمويل طويل األجل.

 (ACC101)املتطلب السابق: 

 

ACC302 - دمة املحاسبة املترق 

املعالجات املحاسبية لالندماج واالتحاد والسيطرة  منهاصمم هذا املقرر ليغطي املوضوعات الخاصة باملحاسبة املتقدمة 

القوائم املالية املوحدة بتاريخ التوحيد وبعد تاريخ التوحيد واجراءات  باستخدام طريقة الشراء وطريقة توحيد املصالح،

العمليات املتبادلة  طرق املحاسبة عن االستثمار في أوراق امللكية، قة توحيد املصالح،اعدادها في ظل طريقة الشراء وطري

ترجمة القوائم املالية  العمالت األجنبية واالحتياط ملخاطر التحويالت، املتعلقة باملخزون واألصول الثابتة والسندات،

 للعمالت األجنبية.

 (ACC102)املتطلب السابق: م 

 

ACC324 -  اإلدارية املحاسبة 

األساليب  وتطبيقواختيار  صمم هذا املقرر ليزود الطالب بمهارات خاصة في الرقابة واتخاا القرارات لتمكينهم من تقييم

الربح، -الحجم-تحليل التكلفة، و املختلفة في املحاسبة اإلدارية. يغطي املقرر املوضوعات التالية: سلوك التكاليف

املعلومات املالئمة للقرار املالئم، و تقييم األداء في املؤسسات الالمرةزية، و املوازنات، املفاهيم املتقدمة في التخطيط و و 

 التسعير الداخلي والخارجي.و 

 (ACC221)املتطلب السابق: 

 

ACC343 -  املحاسبة الحكومية  

سبية في املحاسبة صمم هذا املقرر ليغطي عددا من املوضوعات املتعلقة باملحاسبة الحكومية، وتتضمن املبادئ املحا

العامة للدولة، قواعدها وتصنيفاتها وتطورها، أسس القياس املحاسبي املستخدمة في املحاسبة ة نياوامليز الحكومية، 

لى النظام املحاسبي الحكومي في مملكة البحرين، ونمااج من املوازنة العامة والحسابات الختامية إضافة إالحكومية، 

 للمملكة.

 (ACC102)املتطلب السابق: 

 

FIN352 -  أسواق ومؤسسا  مالية 



طبيعة األسواق واملؤسسات املالية،  صمم هذا املقرر ليغطي املهارات واملعارف املتقدمة في املوضوعات التالية:

سوق رأس املال، والسوق النقدية، وسوق الرهن العقاري، وسوق خصائصها، وظائفها، وأشكالها التي تشتمل على 

 ،ألدوات املالية التي يتم تداولها في هذه األسواق، وةيفية تداولها وتسعيرها، واالت األجنبية، وسوق العماملشتقات املالية

ورفع  هاالتي تواجهها األسواق املالية ودراسة السبل الكفيلة بتطوير  تملشكال و والجهات املشارةة في هذه األسواق، 

 ماهية املؤسسات املالية، 
ً
 قتصادية وإدارة األموال.أهدافها ودورها في التنمية االو ةفايتها. ةما يتناول أيضا

 (FIN251)املتطلب السابق: 

 

FIN354 -  التمويل والصيرفة اإلسالمية 

صمم هذا املقرر ليغطي  املهارات واملعارف املتقدمة في املوضوعات التالية: مبادئ النظام االقتصادي واملصرفي اإلسالمي، 

مة لعمل املصارف واملؤسسات املالية أسس وخصائص التمويل في املص ِّ
 
ارف اإلسالمية، املؤسسات الداعمة واملنظ

اإلسالمية في البحرين والعالم، وظائف وأهداف املصارف اإلسالمية، أنواع الودائع وأدوات االستثمار في املصارف 

يغ التمويلية الحديثة في املصارف اإلسالمية، املرابحة، املضاربة، املشارةة، اإلجارة، السلم، االستصناع، ومختلف الص

اإلسالمية، بعض الخدمات املصرفية اإلسالمية مثل البطاقات الصرفية،  الحوةمة والرقابة الشرعية في املصارف 

 اإلسالمية.

 (FIN251)املتطلب السابق: 

 

ACC360 -  التدقيق 

ة باإلطار النظري واملعايير الناظمة لعملية صمم هذا املقرر ليغطي املعارف واملهارات املتقدمة في املوضوعات املتعلق

أوراق التدقيق حيث يتناول فلسفة ومفاهيم التدقيق، والحاجة الى التدقيق وخدمات التأةيد األخرى، برنامج التدقيق، 

شراف على عملية التدقيق، معايير التدقيق املتعارف عليها، األهمية النسبية واملخاطر، العمل للمدقق، التخطيط واإل 

الخطأ والغش ومسؤولية املراجع في اةتشافها، وفحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، تقرير التدقيق، وأدلة االثبات، 

 التدقيق املبني على املخاطر، وتدقيق دورة املشتريات واملبيعات.

 (ACC102)املتطلب السابق: 

 

ACC371 - الرقمية  املحاسبةE 

. املحاسبة في املعلومات تقنيات استخدام في املتقدمة التطبيقية واملهارات عرفةبامل الطالب لتزويد املقرر  هذا صمم

 استخدام املحاسبة، ومهنة املحاسبية املعلومات نظم تطوير  في املعلومات تقنيات دور : التالية املواضيع املقرر  ويتضمن

 بالدورات املتعلقة املحاسبية املعالجات ذوتنفي األعمال، ملنشآت املحاسبية املعلومات نظم إنشاء في املعلومات تقنيات

 .العام األستاا ودورة والرواتب، واملستخدمون  واملوردون، واملشتريات والزبائن، املبيعات مثل املختلفة التجارية

 (ACC102  +ENG101  +CS104 املتطلبا  السابرقة:)

ACC403 -  اإلفصاح املؤسس ي 



 أهميةاملؤسس ي: في اإلفصاح  ة واملعارف الناقدة في املوضوعات التاليةصمم هذا املقرر ليغطي املهارات املتخصص

، باإلضافة إلى اإلبالغ املالي الدوليمعايير ، اإلفصاح املؤسس ي، اإلطار العام لإلفصاح املؤسس ي، معايير املحاسبة الدولية

الشرةة،  الفكري وقيمةعن راس املال و لي، الية واألداء املااململعلومات غير عن ا واإلفصاحواالختياري،  اإلجباري  اإلفصاح

 .تاألداء االجتماعي والبيئي، وغيرها من اإلفصاحاو 

 (ACC201)املتطلب السابق: 

 

ACC404 -  التحليل املاليE  

تضمن يتم تصميم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة والتفصيلية التي تمكنهم من إجراء تحليل مالي متعمق. 

ملالية )امليزانية العمومية، قائمة الدخل لقوائم والترةيز على ا ،واضيع التالية: أهداف وأهمية التحليل املاليململقرر اا

وقائمة التدفقات النقدية( في تحليل األداء املالي الحالي للشرةة، من أجل التنبؤ بأدائها املستقبلي. استخدام تقنيات مثل 

 والتمويل. االستثمار قرارات في لفهم املشاكل والفرص املتاحة  ”ملاليةالنسب ا ”"تحليل التدفقات النقدية" و

 (ACC102 + FIN251 + ENG102 املتطلبا  السابرقة:)

 

ACC410 -  محاسبة املؤسسا  املالية اإلسالمية 

 ةسالمياملوضوعات املتعلقة باملحاسبة اإل متخصصة في  تفصيلية ومهاراتصمم هذا املقرر لتزويد الطالب بمعرفة 

إضافة إلى بيان املعالجات املحاسبية ملجموعة واسعة من أدوات  ،ومجاالت استخدامها في املؤسسات املالية االسالمية

وتطوير مهارات الطالب في إعداد القوائم املالية الختامية للمؤسسات املالية  ،االسالمية املصارفالتمويل التي تطبقها 

 اإلسالمية.

 (FIN354)املتطلب السابق: 

 

FIN453 -   االستثمار 

صمم هذا املقرر ليغطي املهارات املتخصصة واملعارف الناقدة في املوضوعات التالية: مفاهيم االستثمار، املقومات 

األساسية لقرار االستثمار، عائد ومخاطر االستثمار وةيفية قياسها، إدارة املحافظ االستثمارية، شركات االستثمار، 

ل االستثمار وتشمل التحليل الفني والتحليل األساس ي، ويختم املقرر بموضوعات حديثة في صناديق االستثمار، تحلي

 السلوةية املاليةاالستثمار الشخص ي وتقديم املشورة االستثمارية، االستثمار والتكنولوجيا الحديثة،  االستثمار مثل

 .االستثمار وسيكولوجية

 (FIN251السابق: )املتطلب 

 

 

FIN458 - خاطر إدارة امل 



 صمم هذا املقرر لتزويد الطالب بمعرفة ناقدة وتفصيلية ومهارات متخصصة في إدارة املخاطر، ويتناول هذا املقرر 

املوضوعات التالية: مقدمة في إدارة املخاطر )مفهومها، أنواعها، مصادرها(، مخاطر السيولة النقدية، مخاطر السوق 

، مخاطر االلتزامات، املخاطر التشغيلية، مخاطر االئتمانة(، مخاطر )أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبي

 .االستثمارات الرأسمالية واألصول الثابتة، مخاطر التعثر واإلفالس، باإلضافة إلى املخاطر الخارجية

 (FIN251)املتطلب السابق: 

 

ACC460 -  التدقيق الرقمي 

في التدقيق الرقمي. ويتضمن املقرر املواضيع التالية:  رات متخصصةومها ر لتزويد الطالب بمعرفة ناقدة هذا املقر  صمم

بيئة نظم املعلومات املحاسبية الرقمية، إطار حوةمة تقنيات املعلومات وإدارتها )كوبت(، التهديدات واألخطار التي تتعرض 

ا، تدقيق نظم املعلومات الخاصة به أنظمة الرقابة الداخليةلها  نظم املعلومات املحاسبية الرقمية، فحص وتقييم 

 .وغيرها من املوضوعات املرتبطة باملقرر  املحاسبية الرقمية والدورات التجارية باستخدام سلسلة الكتل،

 (ACC360)املتطلب السابق: 

 

ACC466 -  الحوكمة واخالقيا  املهنة 

ت املهنة حيث يتناول مبادئ صمم هذا املقرر ليغطي مجموعة من املوضوعات املتقدمة املتعلقة بالحكومة واخالقيا

حوةمة الشركات، النظريات االقتصادية في حوةمة الشركات، ميثاق حوةمة الشركات في البحرين, مجلس اإلدارة 

همية االخالق في مهنة املحاسبة، مبادئ وقواعد السلوك االخالقي في املمارسة ، أاملسؤولية االجتماعية للشركات ،واللجان

 .قي وعالقته بحوةمة الشركاتالسلوك االخال العامة،

 (ACC102)املتطلب السابق: 

 

ACC471 -  نظم املعلوما  املحاسبية 

صمم هذا املقرر ليغطي مجموعة من املعارف املتقدمة واملهارات املتخصصة في نظم املعلومات املحاسبية، حيث يتناول: 

قها، قواعد البيانات العالئقية، تحليل العالقة بين النظام املحاسبي ومقوماته، تطوير نظم املعلومات املحاسبية وتوثي

الدورات التجارية في نظم املعلومات املحاسبية، االحتيال وإساءة استخدام الحاسوب، أمن وحماية نظم املعلومات 

 املحاسبية.

 (ACC371)املتطلب السابق: 

 

 

 



ACC491 -  )تدريب ميداني )محاسبة 

بة الخبرات والتجارب العملية وسد الفجوة بين النظريات واملفاهيم العلمية طالب املحاس إلةسابصمم هذا املقرر 

وهو ما يزيد فرص النجاح املنهي والتقدم الوظيفي في مكان اةتسبها واملمارسات العملية، وتطبيق املهارات املتخصصة التي 

 ي بيئة العمل.العمل. ةما يساعد هذا املقرر الطالب في التواصل مع زمالئه واالندماج السريع ف

 (معتمدة ساعة 90السابق: )املتطلب 

 

ACC499 -  بحث تطبيرقي في املحاسبة 

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملهارات املتخصصة لتقص ي املشكالت وتنفيذ بحث علمي ملعالجتها. ويتناول هذا املقرر 

ع البحث، مراجعة األدبيات، تحديد مشكلة املوضوعات التالية: مدخل إلى البحث التطبيقي، طرق البحث، اختيار موضو 

مناقشة خطة البحث، جمع وتحليل إعداد و  منهجيته،اختيار و  صياغة أسئلته أهدافه، تطوير فروض البحثالبحث و 

 تابة التقرير النهائي للبحث وتقرير التقييم الذاتي.اختبار الفروض، االستنتاجات والتوصيات، ةالبيانات، 

 (BA303 + ACC491 )املتطلب السابق:

 

 

 ثا
َ
 : متطلبا  التخصص اإلختياريةنيا

 

ACC480 -  النظرية املحاسبية 

 أهداف املحاسبية، النظرية تطور  صمم هذا املقرر ليغطي املهارات املتخصصة واملعارف الناقدة في املوضوعات التالية:

 املالي املرةز  قائمة بها، املرتبطة ملبادئوا والفروض الدخل قائمة الدخل، مفهوم ومبادئها، وفروضها ومفاهيمها املحاسبة

 العامل، املال برأس املرتبطة املحاسبية املشاكل بها، املرتبطة واملبادئ النقدية التدفقات قائمة بها، املرتبطة واملبادئ

 .املحاسبية للتقارير  املعلوماتي املحتوى 

 (ACC201)املتطلب السابق: 

 

ACC481 -  قضايا محاسبية معاصرة 

 ،الفكري للمحاسبة االبداعية اإلطار هذا املقرر ليغطي املعارف الناقدة واملهارات املتخصصة في املوضوعات التالية: صمم 

س املال الفكري أالفلسفي لر  اإلطار ملحاسبة الخضراء فضال عن تغطيته ، واواملحاسبة عن املسؤولية االجتماعية

ساليب التجارة أحاسبة القضائية ومحاسبة القيمة املضافة في ضوء واملعالجة املحاسبية لتسجيل املوارد البشرية، امل

لى ما يستجد من موضوعات إضافة إومحاسبة التضخم  ،يجار واالستئجارااللكترونية واملعالجات املحاسبية عن عقود اإل 

 .خرى أمحاسبية 

 (ACC201)املتطلب السابق: 

 



ACC482 -  املحاسبة الدولية 

اإلطار العام للمحاسبة الدولية،  عارف الناقدة واملهارات املتخصصة في املوضوعات التالية:امل صمم هذا املقرر ليغطي

املحاسبة عن العمليات بالعمالت األجنبية، تغطية املخاطر املترتبة على تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية، إعداد 

عن الفروع األجنبية، تحليل القوائم املالية الدولية،  وتحليل القوائم املالية املجمعة واملعدة بعمالت أجنبية، املحاسبة

 دولي. منظور  من الضريبي التحاسب

 (ACC201)املتطلب السابق: 

 

FIN456 -  التأمين و التكافل 

صمم هذا املقرر ليغطي املعارف الناقدة واملهارات املتخصصة في التأمين والتأمين التكافلي في املوضوعات التالية:  مقدمة 

في التأمين، إجراءات التأمين وعقد بوليصة  االحتماالتتأمين والتأمين التكافلي، أنواع التأمين، تطبيقات نظرية في ال

التأمين، القواعد واملبادئ القانونية التي تحكم عقد التأمين، التأمين وإعادة التأمين، حساب قسط التأمين )التأمين على 

األموال في التأمين  واستخداماتت(، التأمين اإلسالمي والتأمين التكافلي، مصادر الحياة، تأمين املمتلكات، تأمين السيارا

 قطاع التأمين والتأمين التكافلي في مملكة البحرين.
ً
 التكافلي، تطبيقات التأمين التكافلي، إدارة املخاطر، وأخيرا

 (FIN251)املتطلب السابق: 

 

FIN457 -  التخطيط املالي والتمويل الشخص ي 

متخصصة لتمكن الطالب من العمل بمستوى ومهارات ميم هذا املقرر لتزويد الطالب بمعرفة ناقدة وتفصيلية تم تص

في  التالية: مقدمة املوضوعات املقرر املتعلقة بالتخطيط املالي والتمويل الشخص ي. يتناول هذا املجاالت في  ياحترافإ

والتخطيط املالي الشخص ي، أسس ومبادئ ونظريات التمويل التخطيط املالي والتمويل الشخص ي، قطاع التخطيط املالي 

الشخصية،  االستثماريةالقرارات  اتخااالقرارات املالية الشخصية،  اتخااالشخص ي، إدارة التمويل الشخص ي، 

 .والتمويل الشخص يالتخطيط للمستقبل املالي وتحقيق األهداف املالية الشخصية، حاالت عملية في التخطيط املالي 

 (FIN251تطلب السابق: )امل

 

FIN459 -  املالية  واالبتكارا التكنولوجيا 

مجال التكنولوجيا واإلبتكارات املالية في املوضوعات  تخصصة واملعارف الناقدة فيليغطي املهارات املمم هذا املقرر ص  

التمويل ، العمالت الرقميةو حفظة امل الدفع اإللكتروني، التحويالت املالية،، التمويل الرقمي والتمويل البديل التالية: 

التكنولوجيا ، البيانات الكبيرة، السرية، والخصوصية، الخدمات املصرفية الرقمية، الجماعي واإلقراض املتبادل

الشمول املالي، التكنولوجيا واإلبتكارات املالية في ، واإلبتكارات املالية في مجال التأمين، اإلستثمار، واألسواق املالية

ع الصغيرة واملتوسطة، التكنولوجيا املالية واإلبتكارات والبنوك املرةزية واألنظمة والقوانين الحديثة، اإلتجاهات املشاري

 الحديثة ومستقبل التكنولوجيا واإلبتكارات املالية في مملكة البحرين. 

 (FIN251)املتطلب السابق: 


