
 والتمويل في املحاسبة ملاجستيرا
 

 رقراا املوصف 
 

 اإلجبارية البرنامج متطلبات
 

MAF624 - محاسبة إدارية متقدمة 

املفاهيم املتخصصة والترقنيا  ترقييم وتطبيق لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة واملهااا  االحترافية الالزمة لهذا املرقرا صمم 

اتخاذ الرقرااا  املتعلرقة بالتخطيط  مناإلدااة ستمكن في سياقا  العمل املختلفة والتي  املحاسبة اإلداايةاملعاصرة في 

واتخاذ ملزيج البيعي ونمرية املحددا ، . ويغطى املرقرا املواضيع التالية: ادا  املنممة وتطواها االستراتيييل ترقييم الوالرقابة و 

دفة وتسعير السلع والخدما ، وترقييم املشاايع الرأسمالية، والتكلفة املستهالرقرااا  في ظل املخاطرة وعدم التأكد، 

 وإدااة املخزون،وتكاليف الجودة، وبطاقة الدا  املتوازن،  العمال ،ومحاسبة املسئولية وترقييم الدا ، وتحليل ابحية 

  .وتكاليف دواة حياة املنتج

 (ال يوجد)املتطلب السابق: 
 

MAF650 -   إدارة مالية متقدمة 

 هذا املرقرا  غطييا املرقرا لتزويد الطالب بمعرفة ناقدة وفهم للمبادئ والنمريا  املتخصصة في اإلدااة املالية. و صمم هذ

املواضيع الرئيسية التالية: أسواق اأس املال وكفا ة السوق، التمويل قصير االجل وإدااة اأس املال العامل: إدااة النرقدية، 

ويل طويل الجل: السهم والتمويل بالدين، طرق ترقييم االستثمااا : حاال  مترقدمة، إدااة املخزون والذمم التجااية، التم

  االاباح، اإلندماج واإلستحواذ. توزيع نمريا  هيكل اأس املال، تكلفة اأس املال، نمريا  وسياسا 

 )املتطلب السابق: ال يوجد(
 

MAF691 - مويلواإلحصاء التطبيقي للمحاسبة والت أساليب البحث العلمي 

االحترافية الالزمة لتطبيق  باملعرفة الناقدة والفهم لساليب الترقص ي املعمول بها واملهااا  الطالب لتزويد املرقرا  هذا صمم

علمي اصين ملعالجة املشكال  املعرقدة ذا  العالقة  طرق وأساليب البحث العلمي واإلحصا  التطبيرقي الحديثة لتنفيذ بحث

املرقرا مجموعة من املوضوعا  تشمل: فلسفة وأخالقيا  البحث العلمي،  هذا ويتناول . العمال باملحاسبة واملالية في بيئة

تحديد وتعريف املشكلة البحثية وبنا  الهداف، تطوير فروض البحث. كما ويغطي املرقرا منهجية البحث العلمي وأدوا  

  .ا  باستخدام برامج إحصائية حديثةجمع البيانا  والساليب اإلحصائية التطبيرقية املناسبة لتحليل البيان

 )املتطلب السابق: ال يوجد(
 

MAF603 -  إفصاح مؤسس ي متقدم 

. ويغطي هذا املرقرا: اإلطاا في اإلفصاح املؤسس ي املترقدم لجوهريةاملفاهيم التزويد الطالب باملعرفة الناقدة و هذا املرقرا  صمم

على أساس السهم، اإلفصاح عن عرقود التأمين، اإلفصاح عن الصول املفاهيمي للترقااير املالية، اإلفصاح عن املدفوعا  

غير املتداولة واملحتفظ بها للبيع والعمليا  املتوقفة، اإلفصاح عن التنرقيب عن املصادا املعدنية وترقديمها، اإلفصاح عن 

فصاح عن االستدامة، اإلفصاح البيايي الرقيمة العادلة، االحتيال في الترقااير املالية: إدااة الاباح، اإلفصاح عن املخاطر، اإل 

  والتصويري، اإلفصاح املؤسس ي في مملكة البحرين.

 )املتطلب السابق: ال يوجد(

 



MAF653 –  ةيإدارة املحفظة االستثمار 

 تناول هذا املرقرا وي .صمم هذا املرقرا لتزويد الطالب بمعرفة ناقدة وفهم متخصص بتحليل االستثماا وإدااة املحفمة

 تسعير نموذج الكفؤة، املحفمة املحفمة، نماذج إختياا ومخاطر التنويع املحفمة، ومخاطر عا  التالية: عائداملوضو 

 إدااةAPT) املتعددة العوامل املرجح، نموذج التسعير نمرية (،CAPM) الرأسمالية املوجودا 
ً
 (، ويتناول هذا املرقرا أيضا

  املالية، محفمة االستثماا الجنبي. املحافظ، املشترقا  أدا  ماالستثماا، ترقيي وصناديق السهم والسندا  محفمة

 )املتطلب السابق: ال يوجد(
 

MAF631 -  محاسبة ضريبية متقدمة 

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

واملعفاة منها، النفرقا  املرقبولة ضريبيا والنفرقا  غير املرقبولة ضريبيا، ضريبة الدخل على  وااليرادا  الخاضعة للضريبة

الرواتب واالجوا والدخول املشابهة، ضريبة الدخل على املكلفين الذين يمسكون حسابا  منتممة، طرق دفع الضريبة 

 .يبيوالغراما ، الضريبة العامة على املبيعا  والرقيمة املضافة والتهرب الضر 

 )املتطلب السابق: ال يوجد(
 

MAF658 – تحليل وإدارة املخاطر املالية 

يغطي هذا املرقرا مجموعة املالية، و  املخاطر صمم هذا املرقرا لتزويد الطالب بمعرفة ناقدة وفهم متخصص بتحليل وإدااة

الية وأنواعها، تحليل وإدااة مخاطر والتي تشتمل على: مرقدمة في اإلحتماال  واإلحصا  الوصفي، املخاطر امل املوضوعا  من

اإلئتمان، تحليل وإدااة مخاطر السيولة، تحليل وإدااة مخاطر معدال  الفائدة، تحليل وإدااة مخاطر أسعاا صرف 

مخاطر كفاية اأس  ،ملخاطرا إدااة يف هاودوا  ملاليةا لهندسةمخاطر امللكية، مخاطر غسيل الموال، ا تحليل وإدااةالعمال ، 

  املال في البنوك الترقليدية واالسالمية.

 )املتطلب السابق: ال يوجد(
 

MAF604 - تحليل مالي متقدم 

التالية:  املوضوعا  املرقرا يتناول هذا ُصمم هذا املرقرا لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة واملهااا  االحترافية في التحليل املالي. 

أدوا  وطرق التحليل املالي، تحليل قائمة املركز املالي، تحليل قائمة الدخل، تحليل قائمة التدفرقا  تحليل الرقوائم املالية، 

 ، ترقييم الشركا ، والتنبؤ املالي.الربحية الطويل، تحليلالتحليل اإلئتمايي لغايا  اإلقراض في الجل الرقصير والجل النرقدية، 

 )املتطلب السابق: ال يوجد(
 

MAF699 - الرسالة  

صمم هذا املرقرا إلعداد الطالب لتخطيط وتنفيذ اسالة ماجستير متخصصة في املحاسبة و/أو التمويل قائمة على اإلشراف. 

 لخطوا  البحث العلمي املتخصصة. يتوقع من الطالب استخدام مهااا  املستويا  العليا إلجرا  الترقييم 
ً
ويتم إعدادها وفرقا

وابتكاا الحلول االبداعية لها، وذلك باعتماد منهجية منممة، ومراجعة لألدبيا   النرقدي للمعلوما  لترقص ي مشكلة معرقدة

وتحليل للبيانا  ذا  العالقة، للوصول لالستنتاجا  البحثية والتوصيا  املالئمة التي يؤمل أن تساهم في إحداث التطوير 

للدفاع العام ويستند في ترقييمها على العرض الكتابي النوعي على املستويين املنهي واملجتمعي. وتخضع الرسالة بنسختها النهائية 

 لدليل الرسائل في جامعة العلوم التطبيرقية.
ً
  والشفوي، اللذين يعدا وفرقا

 (ساعة معتمدة MAF691  +18)املتطلب السابق: 

 

 



 االختيارية البرنامجمتطلبات 
 

MAF651 –  تمويل املشاريع الريادية 

د الطالب بمعرفة ناقدة وفهم متخصص في تمويل املشاايع الريادية. ويتناول املرقرا املواضيع التالية: إلى تزويهذا املرقرا  يهدف

خصائص وأهمية املشاايع الريادية، ومصادا التمويل، والتنبؤ املالي باإليرادا ، وترقييم االحتياجا  املالية، وطرق تحديد 

  مملكة البحرين. في الرياديةجيا  الخروج، وتمويل املشاايع الرقيمة املالية، وترقاسم املخاطر والعوائد، واستراتي

 )املتطلب السابق: ال يوجد(
 

MAF654 -  تمويل إسالمي 

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

صيغ التمويل اإلسالمي: املرابحا  واإلجااا  واملشااكا  واملضاابا   ،واستخداماتها اإلسالمي وخصائصه، مصادا الموال

 ، كما يناقش اإلطاا التنميمي والتشريعي للصناعة املالية اإلسالمية، كمالها التي تتعرضوأهم املخاطر  والسلم واالستصناع،

  .املصااف اإلسالمية فيية جتماعاملسؤولية اال و  الحوكمة والرقابة الشرعيةاملرقرا  ناقشي

 )املتطلب السابق: ال يوجد(
 

ECO601 -  اقتصاد إداري 

صمم هذا املرقرا لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة للنمريا  املتخصصة واملفاهيم الجوهرية املتعلرقة باالقتصاد اإلدااي. 

االستراتييي، نممة االفتصادية، والتخطيط في ال يتناول املرقرا املواضيع التالية: التكاليف والطلب والتسعير وهيكل السوق 

 ، وتحليل التوقعا  االقتصادية.توازن السوق في ظروف املنافسة املختلفةو 

 : ال يوجد(السابق)املتطلب  
 

MAF660 -  متقدمتدقيق 

يتناول املرقرا  صمم هذا املرقرا لتزويد الطالب باملعرفة الناقدة والفهم للرقضايا املعاصرة واملفاهيم املتخصصة في التدقيق.

املواضيع التالية: حاجة املجتمع للتدقيق، واسترقاللية املدقق والشك املنهي، واالحتيال في الرقوائم املالية ومسؤولية املدقق، 

، تصميم وفحص 6جودة التدقيق وادااة االاباح، وضبط جودة التدقيق باستخدام ترقنيا  الذكا  االصطناعي ومنهج سيجما 

والتدقيق البيئي  التدقيق،عملية التدقيق، وترقااير  التحليلية، واكتمالاخلية، اجرا ا  املراجعة انممة الرقابة الد

  واالجتماعي.

 )املتطلب السابق: ال يوجد(
 

MAF671 - متقدمة نظم معلومات محاسبية  

رقرا املواضيع التالية: الدوا . ويتناول املاملحاسبيةإلى تزويد الطالب باملعرفة الناقدة في نمم املعلوما  هذا املرقرا  يهدف

توثيق نمم املعلوما  املحاسبية: مخطط تدفق الوثائق، إضافة قيمة للمنشأة، في االستراتييي لنمم املعلوما  املحاسبية 

نمم املعلوما  تدقيق ، و (COBIT)إطاا الهداف الرقابية للمعلوما  والتكنولوجيا الرقابة ونمم املعلوما  املحاسبية، 

 وتحليل تطوير، النمم تصميم وتنفيذ(، و REAالكيان والعالقة ) لبيانا  باستخدام نموذجا قواعدة املحوسبة، و املحاسبي

  .املحاسبية املعلوما  نمم تطوير استراتيجيا  ،املحاسبية املعلوما  نمم

 )املتطلب السابق: ال يوجد(


