
 والتمويل في املحاسبة املاجستير 
 

 قرراتاملوصف 
 

 اإلجبارية البرنامج متطلباتأوال: 
 

MAF624 - محاسبة إدارية متقدمة 

املفاهيم املتخصصة تقييم وتطبيق لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة واملهارات االحترافية الالزمة لهذا املقرر صمم 

اتخاذ القرارات املتعلقة  مناإلدارة ستمكن في سياقات العمل املختلفة والتي  املحاسبة اإلداريةوالتقنيات املعاصرة في 

ملزيج البيعي ونظرية . ويغطى املقرر املواضيع التالية: اداء املنظمة وتطورها االستراتيجيل تقييم البالتخطيط والرقابة و 

دفة وتسعير السلع والخدمات، وتقييم املشاريع والتكلفة املستهواتخاذ القرارات في ظل املخاطرة وعدم التأكد، املحددات، 

وإدارة الرأسمالية، ومحاسبة املسئولية وتقييم الداء، وتحليل ربحية العمالء ، وتكاليف الجودة، وبطاقة الداء املتوازن، 

  .وتكاليف دورة حياة املنتج املخزون،

 (ال يوجد)املتطلب السابق: 
 

MAF650 -   إدارة مالية متقدمة 

 هذا املقرر  غطييذا املقرر لتزويد الطالب بمعرفة ناقدة وفهم للمبادئ والنظريات املتخصصة في اإلدارة املالية. و صمم ه

املواضيع الرئيسية التالية: أسواق رأس املال وكفاءة السوق، التمويل قصير االجل وإدارة رأس املال العامل: إدارة 

مويل طويل الجل: السهم والتمويل بالدين، طرق تقييم االستثمارات: حاالت النقدية، إدارة املخزون والذمم التجارية، الت

  االرباح، اإلندماج واإلستحواذ. توزيع متقدمة، نظريات هيكل رأس املال، تكلفة رأس املال، نظريات وسياسات

 )املتطلب السابق: ال يوجد(
 

MAF691 - تمويلواإلحصاء التطبيقي للمحاسبة وال أساليب البحث العلمي 

االحترافية الالزمة  باملعرفة الناقدة والفهم لساليب التقص ي املعمول بها واملهارات الطالب لتزويد املقرر  هذا صمم

علمي رصين ملعالجة املشكالت املعقدة  لتطبيق طرق وأساليب البحث العلمي واإلحصاء التطبيقي الحديثة لتنفيذ بحث

املقرر مجموعة من املوضوعات تشمل: فلسفة وأخالقيات  هذا ويتناول . ة العمالذات العالقة باملحاسبة واملالية في بيئ

البحث العلمي، تحديد وتعريف املشكلة البحثية وبناء الهداف، تطوير فروض البحث. كما ويغطي املقرر منهجية البحث 

نات باستخدام برامج إحصائية العلمي وأدوات جمع البيانات والساليب اإلحصائية التطبيقية املناسبة لتحليل البيا

  .حديثة

 )املتطلب السابق: ال يوجد(
 

MAF603 -  إفصاح مؤسس ي متقدم 

. ويغطي هذا املقرر: في اإلفصاح املؤسس ي املتقدم لجوهريةاملفاهيم التزويد الطالب باملعرفة الناقدة و هذا املقرر  صمم

على أساس السهم، اإلفصاح عن عقود التأمين، اإلفصاح عن  اإلطار املفاهيمي للتقارير املالية، اإلفصاح عن املدفوعات

الصول غير املتداولة واملحتفظ بها للبيع والعمليات املتوقفة، اإلفصاح عن التنقيب عن املصادر املعدنية وتقديمها، 

إلفصاح عن االستدامة، اإلفصاح عن القيمة العادلة، االحتيال في التقارير املالية: إدارة الرباح، اإلفصاح عن املخاطر، ا

  اإلفصاح البياني والتصويري، اإلفصاح املؤسس ي في مملكة البحرين.

 )املتطلب السابق: ال يوجد(



MAF653 –  ةيإدارة املحفظة االستثمار 

 تناول هذا املقرر وي .صمم هذا املقرر لتزويد الطالب بمعرفة ناقدة وفهم متخصص بتحليل االستثمار وإدارة املحفظة

 تسعير  نموذج الكفؤة، املحفظة املحفظة، نماذج إختيار  ومخاطر  التنويع املحفظة، ومخاطر  عات التالية: عائداملوضو 

 إدارةAPT) املتعددة العوامل املرجح، نموذج التسعير  نظرية (،CAPM) الرأسمالية املوجودات
ً
 (، ويتناول هذا املقرر أيضا

  املالية، محفظة االستثمار الجنبي. املحافظ، املشتقات أداء ماالستثمار، تقيي وصناديق السهم والسندات محفظة

 )املتطلب السابق: ال يوجد(
 

MAF631 -  محاسبة ضريبية متقدمة 

الضريبية. ويغطي هذا املقرر: الدخول  املحاسبةفي لجوهرية املفاهيم التزويد الطالب باملعرفة الناقدة و هذا املقرر  صمم

واملعفاة منها، النفقات املقبولة ضريبيا والنفقات غير املقبولة ضريبيا، ضريبة الدخل على  وااليرادات الخاضعة للضريبة

الرواتب واالجور والدخول املشابهة، ضريبة الدخل على املكلفين الذين يمسكون حسابات منتظمة، طرق دفع الضريبة 

 .يبيوالغرامات، الضريبة العامة على املبيعات والقيمة املضافة والتهرب الضر 

 )املتطلب السابق: ال يوجد(
 

MAF658 – تحليل وإدارة املخاطر املالية 

يغطي هذا املقرر املالية، و  املخاطر  صمم هذا املقرر لتزويد الطالب بمعرفة ناقدة وفهم متخصص بتحليل وإدارة

الية وأنواعها، تحليل والتي تشتمل على: مقدمة في اإلحتماالت واإلحصاء الوصفي، املخاطر امل املوضوعات منمجموعة 

وإدارة مخاطر اإلئتمان، تحليل وإدارة مخاطر السيولة، تحليل وإدارة مخاطر معدالت الفائدة، تحليل وإدارة مخاطر أسعار 

مخاطر  ،ملخاطرا إدارة يف هاودور  ملاليةا لهندسةصرف العمالت، تحليل  وإدارة مخاطر امللكية، مخاطر غسيل الموال، ا

  كفاية رأس املال في البنوك التقليدية واالسالمية.

 )املتطلب السابق: ال يوجد(
 

MAF604 - تحليل مالي متقدم 

املوضوعات   يتناول هذا املقرر ُصمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة واملهارات االحترافية في التحليل املالي. 

أدوات وطرق التحليل املالي، تحليل قائمة املركز املالي، تحليل قائمة الدخل، تحليل قائمة  التالية: تحليل القوائم املالية،

، تقييم تحليل الربحية،  التحليل اإلئتماني لغايات اإلقراض في الجل القصير والجل الطويلالتدفقات النقدية، 

 الشركات، والتنبؤ املالي.

 )املتطلب السابق: ال يوجد(
 

MAF699 - لة الرسا 

صمم هذا املقرر إلعداد الطالب لتخطيط وتنفيذ رسالة ماجستير متخصصة في املحاسبة و/أو التمويل قائمة على 

 لخطوات البحث العلمي املتخصصة. يتوقع من الطالب استخدام مهارات املستويات العليا 
ً
اإلشراف. ويتم إعدادها وفقا

دة وابتكار الحلول االبداعية لها، وذلك باعتماد منهجية منظمة، إلجراء التقييم النقدي للمعلومات لتقص ي مشكلة معق

ومراجعة لألدبيات وتحليل للبيانات ذات العالقة، للوصول لالستنتاجات البحثية والتوصيات املالئمة التي يؤمل أن 

ة للدفاع العام ويستند تساهم في إحداث التطوير النوعي على املستويين املنهي واملجتمعي. وتخضع الرسالة بنسختها النهائي

 لدليل الرسائل في جامعة العلوم التطبيقية.
ً
  في تقييمها على العرض الكتابي والشفوي، اللذين يعدا وفقا

 (% من مقررات الخطة الدراسية50+ اجتياز  MAF691)املتطلب السابق: 

 



 االختيارية البرنامج: متطلبات ثانيا
 

MAF651 –  تمويل املشاريع الريادية 

إلى تزويد الطالب بمعرفة ناقدة وفهم متخصص في تمويل املشاريع الريادية. ويتناول املقرر املواضيع هذا املقرر  دفيه

التالية: خصائص وأهمية املشاريع الريادية، ومصادر التمويل، والتنبؤ املالي باإليرادات، وتقييم االحتياجات املالية، وطرق 

  في مملكة البحرين.  اطر والعوائد، واستراتيجيات الخروج، وتمويل املشاريع الرياديةتحديد القيمة املالية، وتقاسم املخ

 )املتطلب السابق: ال يوجد(
 

MAF654 -  تمويل إسالمي 

هذا املقرر: مفهوم يغطي صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة واملفاهيم الجوهرية في التمويل اإلسالمي. و 

صيغ التمويل اإلسالمي: املرابحات واإلجارات واملشاركات  ،وخصائصه، مصادر الموال واستخداماتها التمويل اإلسالمي

، كما يناقش اإلطار التنظيمي والتشريعي للصناعة املالية لها التي تتعرضوأهم املخاطر  واملضاربات والسلم واالستصناع،

  .في املصارف اإلسالميةية جتماعاملسؤولية اال و  الحوكمة والرقابة الشرعيةاملقرر  ناقشي اإلسالمية، كما

 )املتطلب السابق: ال يوجد(
 

ECO601 -  اقتصاد إداري 

صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة للنظريات املتخصصة واملفاهيم الجوهرية املتعلقة باالقتصاد اإلداري. 

في النظمة االفتصادية، والتخطيط ب والتسعير وهيكل السوق يتناول املقرر املواضيع التالية: التكاليف والطل

 ، وتحليل التوقعات االقتصادية.توازن السوق في ظروف املنافسة املختلفةو االستراتيجي، 

 : ال يوجد(السابق)املتطلب  
 

MAF660 -  متقدمتدقيق 

املفاهيم املتخصصة في التدقيق. يتناول صمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة والفهم للقضايا املعاصرة و 

املقرر املواضيع التالية: حاجة املجتمع للتدقيق، واستقاللية املدقق والشك املنهي، واالحتيال في القوائم املالية ومسؤولية 

 ،6املدقق، جودة التدقيق وادارة االرباح، وضبط جودة التدقيق باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي ومنهج سيجما 

تصميم وفحص انظمة الرقابة الداخلية، اجراءات املراجعة التحليلية،  واكتمال عملية التدقيق، وتقارير التدقيق ، 

  والتدقيق البيئي واالجتماعي.

 )املتطلب السابق: ال يوجد(
 

MAF671 - متقدمة نظم معلومات محاسبية  

. ويتناول املقرر املواضيع التالية: الدور املحاسبيةاملعلومات إلى تزويد الطالب باملعرفة الناقدة في نظم هذا املقرر  يهدف

توثيق نظم املعلومات املحاسبية: مخطط تدفق الوثائق، إضافة قيمة للمنشأة، في االستراتيجي لنظم املعلومات املحاسبية 

نظم املعلومات تدقيق ، و (COBIT)إطار الهداف الرقابية للمعلومات والتكنولوجيا الرقابة ونظم املعلومات املحاسبية، 

 وتحليل تطوير ، النظم تصميم وتنفيذ(، و REAالكيان والعالقة ) لبيانات باستخدام نموذجا قواعداملحاسبية املحوسبة، و 

  .املحاسبية املعلومات نظم تطوير   استراتيجيات  ،املحاسبية املعلومات نظم

 )املتطلب السابق: ال يوجد(


