
1 

 

 

 

 السنة األولى

 الفصل األول

الساعات 

 المعتمدة
 رمز المقرر اسم المقرر المتطلب السابق

 ARB101 اللغة العربية  3

 ENG101 (1اللغة االنجليزية )  3

 ECO104 مبادئ االقتصاد الجزئي  3

 ACC101 (1مبادئ المحاسبة )  3

 BA101 (1مبادئ اإلدارة )  3

 HBH105 تاريخ وحضارة البحرين  3

 المجموع 81

 

 

 

الثانيالفصل   

الساعات 

 المعتمدة
 رمز المقرر اسم المقرر المتطلب السابق

3 ENG101 ( 2اللغة اإلنجليزية) ENG102 

 CS104 مهارات حاسوب   3

3 ACC101 ( 2مبادئ محاسبة) ACC102 

 MATH101 رياضيات األعمال  3

3 ECO104 مبادئ االقتصاد الكلي ECO105 

58  المجموع 

 

برنامج )بكالوريوس في المحاسبة(الخطة الدراسية ل  

Study Plan (Bachelor of Accounting) BA 
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 السنة الثانية

 

 الفصل األول

الساعات 

 المعتمدة
 رمز المقرر اسم المقرر المتطلب السابق

3 ACC101 االدارة المالية FIN251 

3 BA101 مبادئ التسويق BA211 

3 MATH101  مبادئ االحصاء STA101 

3 ACC102 محاسبة الشركات ACC204 

 LFC102 صالتطوير مهارات التفكير واالت   3

3 

 

 - متطلب جامعة أختياري

 المجموع 81

 

 

 

الثانيالفصل   

الساعات 

 المعتمدة
 رمز المقرر اسم المقرر المتطلب السابق

 HR106 حقوق اإلنسان  3

3 ACC102 ( 1محاسبة متوسطة) ACC205 

3 ACC102 مبادئ المحاسبة باللغة االنجليزية ACC203 

3 ACC101 محاسبة التكاليف ACC221 

3 

 

 LAW021  مبادى القانون التجاري

3 

 

 - متطلب جامعة اختياري

 المجموع 81
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 السنة الثالثة
 

 

األولالفصل   

الساعات 

 المعتمدة
 رمز المقرر اسم المقرر المتطلب السابق

 POL101 مدخل الى العلوم السياسية - 3

3 STA101 األساليب الكمية في اإلدارة E BA241 

3 ACC205 ( 2محاسبة متوسطة) ACC306 

3 FIN251 أسواق ومؤسسات مالية FIN352 

3 ACC204 محاسبة حكومية ACC341 

3 ACC221 محاسبة ادارية ACC324 

 المجموع 81

 

 

 

 

الثانيالفصل   

الساعات 

 المعتمدة
 رمز المقرر اسم المقرر المتطلب السابق

3 

 

 BA303  أساليب البحث العلمي

3 ACC204 حاسبة  المتقدمةالم ACC307 

3 ACC306 معايير المحاسبة الدولية ACC311 

3 ACC306 معايير التدقيق الدولية ACC332 

3 ACC204 محاسبة اسالمية ACC340 

3 ACC324+CS104+ENG102  تطبيقات الحاسوب في المحاسبة والماليةE ACF343 

 المجموع 81
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 السنة الرابعة
 

 

األولالفصل   

ت الساعا

 المعتمدة
 رمز المقرر اسم المقرر المتطلب السابق

3 ACC306+ENG102  تحليل ماليE ACF461 

 ACC461 تدريب ميداني )محاسبة( ساعة معتمدة09 3

3 ACC332 التدقيق ACC433 

3 ACC307 نظرية المحاسبة ACC412 

 - متطلب تخصص اختياري  3

 المجموع 81

  

الثانيالفصل   

الساعات 

مدةالمعت  
 رمز المقرر اسم المقرر المتطلب السابق

3 ACF343 نظم المعلومات المحاسبية ACC443 

3 ACC307 قضايا محاسبية معاصرة  ACC463 

3 ACC433 اخالقيات المهنة ACC434 

3 ACC461 بحث تطبيقي في المحاسبة ACC469 

 - متطلب تخصص اختياري  3

 المجموع 81

 

 

 


