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 م2220/3202من العام الدراسي  األولللفصل   (101قصد) مقررالمحتوى العلمي المطلوب في 
 ة \الما

  والتعليم الفني والمهني المساراتتوحيد : المسار                   811-  801 - 101 قصد - التربية االقتصاديةاسم المقرر ورمزه:  المادة/

 الصف:  المستوى األول                التربية االقتصاديةالكتاب: اسم 

 م2022الطبعة المعتمدة: 

 

 الفصل

 )الوحدة(
 عنوان الدرس ورقمه

 الصفحة 

 ى(إل –) من 
 المالحظات

 األولى

مدخل في التربية 

  االقتصادية

52-31 مدخل علم االقتصاد  

 
35-26 المشكلة االقتصادية  

46-36 النشاط االقتصادي واإلنتاج   

58 -47 رة الجودة الشاملة إدا  

 الثانية

 الثقافة االقتصادية 

85-61 العمل والكسب المشروع  والدخل  
 قراءة . 83-81ص  ترشيد االستهالكو  كدالة االستهال  

96-86 االستهالك و  راالدخا  

 الثالثة

النمو االقتصادي في 

 مملكة البحرين 

  124- 99 ديصاوع  االقتالتنمية المستدامة والرؤية االقتصادية والتن
 ةالمستدام التنمية أبعاد مجال في البحرين مملكة جهود 

 قراءة. 110 – 107ص 

 قراءة . 116ص  (1 – 2 - 3 ل) الشك 

  قراءة. 130-128مجاالت االستثمار ص 

 قراءة.144-142التبادل التجاري في مملكة البحرين ص 
 148 -125 لتبادل التجاريا -االستثمار في مملكة البحرين

 الرابعة

 ريادة األعمال 

 وتمويل المشروعات 

 164 -151 الريادة
 دور التعليم االقتصادي في تنمية المجتمع ص 

 196 -165 تمويل المشروعات الصغيرة ومخاطر االئتمان واألرياح  قراءة. 195 -186 

 الخامسة

قطاع الخدمات 

 المساندة 

121 -199 البنوك و التأمين  
 

292 -221 لتخزين والدعاية واإلعالن النقل وا  
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 م2220/3202من العام الدراسي  األولللفصل  (111)أدر المحتوى العلمي المطلوب في مقرر
 ة \الما

 

 وحيد المساراتتالمسار:                                     Introduction to Office Management 111المادة /اسم المقرر ورمزه: ادر 

 المستوى الثاني :الصف                          Introduction to Office Managementاسم الكتاب: 

 

 م2010الطبعة المعتمدة: 

  

 

 

 الفصل

 )الوحدة(
 ورقمه الدرسعنوان 

 الصفحة

 إلى( –) من 
 المالحظات

  Office design and function  1 - 18  األول

 
 الثاني

 
 Reception   19 - 34  

 51 - 48ة قراء Filing 35 - 60   ثالثال

 قراءة Technology and equipments 76 - 61  الرابع

 89 - 84قراءة  Safety and health 77 - 98  الخامس
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 م2220/3202من العام الدراسي  األولللفصل   (210مقرر )جودالمحتوى العلمي المطلوب في 
 ة \الما

 والتعليم الفني والمهني تتوحيد مساراالمسار:                  805 - 210جود  –أساسيات الجودة ونماذج التميز اسم المقرر ورمزه:  دة/الما

 )توحيد المسارات( المستوى الثانيالصف:                             أساسيات الجودة ونماذج التميزاسم الكتاب: 

 لمستوى الثالث )التعليم الفني والمهني(ا                                                                                                                               

 م2010الطبعة المعتمدة: 

 

 

 

 

 الفصل

 )الوحدة(
 عنوان الدرس ورقمه

 الصفحة 

 المالحظات إلى( –) من 

41 - 19 الجودة األولى  18 - 14قراءة ص  

ائم الجودةدع الثانية  61 – 60 – 59قراءة ص:  97 - 43 

 نماذج الجودة والتميز الثالثة
99 –  115 

120 – 121 

144 - 147 

 119 – 116قراءة: 
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 م2220/3202من العام الدراسي  األولللفصل   (111)مال مقررالمحتوى العلمي المطلوب في 
  رات المساالمسار: توحيد                                              111ضة مالية   مال المادة /اسم المقرر ورمزه: ريا

 )توحيد المسارات( المستوى الثاني  :الصف                              Financial Mathematicsاسم الكتاب: 

 

م       2022 الطبعة المعتمدة:  

 المالحظات الصفحة  عنوان الدرس ورقمه الفصل )الوحدة( 

1 
Lesson 1.1,2,3   Review Numbers (  Write, Place , Round ) 15-27  

Lesson 1.4         Money Currency System  28 -32  

2 

Lesson 2.1         System of Payment  
Lesson 2.2         Payroll by Hour & Week 

39-44  

Lesson 2.3         Payroll by Piece & Rate 
Lesson 2.4         Payroll by Commission & Bonus 

45-49  

Lesson 2.5          Deductions 50-54 Pages 55-58  read only (Lesson 2.6) 

3 

Lesson 3.1         Trade Discount 65-72  

Lesson 3.2         Cash Discount 73-76  

Lesson 3.3         Value Added Tax (VAT) 
Lesson 3.4         Tariff in the Kingdom of Bahrain  

77-84  

Lesson 3.5,6      Pricing goods Based on (Cost -  Selling) 
Lesson 3.7         Mark -Down  

85-96  

4 

Lesson 4.1         The Concept of Simple Interest 
Lesson 4.2          Formula of Simple Interest & amount  
Lesson 4.3          Simple Interest ( months - years  - months & years)  

105-114  

Lesson 4.3          Simple Interest ( days- Counting Days) 
Lesson 4.4          Exact and Trade Interest 

115-119  

Lesson 4.5          Finding Factors of Simple Interest 120-125  
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 المحتوى العلمي المطلوب في مقرر )محا111(  للفصل األول من العام الدراسي 2023/2022م

 التعليم الفني والمهنيالمسار:                                      803محا  - 111محا -1اسم المقرر ورمزه: مبادئ المحاسبة 

 الصف: المستوى الثاني                                            Principles of Accounting اسم الكتاب:

 م2020الطبعة المعتمدة: 

 

 

 الفصل

 )الوحدة(
 عنوان الدرس ورقمه

 الصفحة 

 إلى( –) من 
 المالحظات

 قراءة Introduction of Accounting 9 – 22 األول

  Accounting in Action     23 - 49 الثاني

 الثالث
Analyzing and Journalizing 

           Transactions    
50 - 73  

 الرابع
Posting Journal Entries and 

           Preparing Trial Balance 
74 - 103  

 الخامس
Preparing Financial Statements  

           for Services Business     
104 - 119  

  Adjusting the Accounts 120 - 139 السادس

  Worksheet for Services Business     140 - 153 السابع
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 م2220/3202من العام الدراسي  األولللفصل (  212)محا مقررالمحتوى العلمي المطلوب في 
 

 توحيد المساراتلمسار: ا                                                                         212 محا – 2اسم المقرر ورمزه: المحاسبة 

 الثانيالصف: المستوى                         Accounting-2اسم الكتاب: 

 

 م2020الطبعة المعتمدة: 

 

 

 الفصل

 )الوحدة(
 ورقمه الدرسعنوان 

 الصفحة

 إلى( –) من 
 المالحظات

 األول
Journal Entries for Merchandising    

Business -Perpetual  Inventory System. 
9 - 35  

 الثاني
  Journal Entries for Merchandising Business 

- Periodic Inventory System. 
37 - 56  

 التأثير على القوائم المالية )قراءة( Accounting For Receivable. 58 - 82 الثالث

  Depreciation of Plant Assets. 84 - 105 الرابع

 Plant Assets Disposals. 107 - 119 الخامس
 مطلوب فقط

(Disposals of Plant Assets ) 

 114-113-112ص 

 السادس
Income Statement for Merchandising 

Business. 
121 - 144 

Single –Income Statement 

 (134-133ص ) قراءة
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 م3202/  2202من العام الدراسي  األول لللفص (211) تام مقررالمحتوى العلمي المطلوب في 
  حيد مساراتالمسار: تو                                                         211التأمين  تام المادة /اسم المقرر ورمزه:  

                                                                                               المستوى الثاني )توحيد المسارات( :لصفا                                 التأمين                                           اسم الكتاب: 

 

 .م2013الطبعة المعتمدة: 

 

 

 

 

 الفصل

 )الوحدة(
 عنوان الدرس ورقمه

 الصفحة

 لى(إ –) من 
 المالحظات

    16- 5 .مفهوم التأمين ونشأته وفوائده األول

  24-17 أمين وخسائره.أخطار الت الثاني

  33-25  .أركان عقد التأمين قسط ومبلغ التأمين و الثالث والرابع

  49-39 تصنيفات التأمين ووثائق التأمينات الخامس والسادس

  54-50 .مكونات سوق التأمين السابع

  66-55 .خطوات التأمين وإجراءاته الثامن

  78-71 .بوالسبب القري ةصلحة التأمينيمبدأ منتهى حسن النية والم التاسع والعاشر

  87-79 مبادئ التأمين الخاصة. الحادي عشر

  105-89 .نشأة التأمين ومؤسسات التأمين في البحرين الثاني والثالث عشر

  112-106 .أنواع التأمين في مملكة البحرين الرابع عشر
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 م2220/3202من العام الدراسي  األولللفصل   (805)مشري مقرر المحتوى العلمي المطلوب ف
 ة \الما

 المهني )المسار الصناعي(التعليم الفني والمسار:                   805مشر  -  المشروعات الصغيرة وريادة األعمالالمادة /اسم المقرر ورمزه: 

 الثالث: المستوى الصف                    المشروعات الصغيرة وريادة األعمالاسم الكتاب: 

 الفصل

 )الوحدة(
 عنوان الدرس ورقمه

 الصفحة 

 المالحظات إلى( –) من 

 لمشروعات الصغيرةا األول والثاني
 أهمية المشاريع الصغيرة 17قراء ص 11-21

 29جدول أنواع المشروعات ص 24-36

 48-47قراءة ص 52 - 37 ريادة األعمال الثالث

  64 – 53 ارات اإلدارية والقياديةالمه الرابع

  77 – 65 أخالقيات العمل واألمن والسالمة الخاسم

  92 – 79 االحتياجات المالية للمشروعات الصغيرة السادس

السابع 

 والثامن
 لموارد التي يحتاجها المشروعا

93 – 101 
 قراءة

103-117 

 

 م2011 الطبعة المعتمدة:
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 م2220/3202من العام الدراسي  األولللفصل (  211في مقرر ) قان المحتوى العلمي المطلوب 

 
 والتعليم الفني والمهني توحيد المساراتلمسار: ا                               (     803قان -211قان ) –اسم المقرر ورمزه:  القانون التجاري 

 المستوي الثاني والثالث الصف :                                    اسم الكتاب: القانون التجاري

 

 

  م2013 دة:الطبعة المعتم

 

 

 

 

 الفصل

 )الوحدة(
 ورقمه الدرسعنوان 

 الصفحة

 إلى( –) من 
 المالحظات

  22 – 1 القانون والقانون التجاري األول

 

 الثاني

 

  58 – 23 األعمال التجارية والعقود التجارية

  94 – 59 التاجر والمشاكل التجارية المعاصرة الثالث
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 م2220/3202من العام الدراسي  األولللفصل  (312)سفرالمحتوى العلمي المطلوب في مقرر 
 ة \الما

 اتتوحيد المسار المسار:                                       312سفر   -المادة /اسم المقرر ورمزه: أعمال مكاتب وكاالت السفريات  

 : المستوى: الثاني والثالثالصف                  كاالت السفريات   عمال مكاتب وأاسم الكتاب: 

 

 

 م2011الطبعة المعتمدة: 

 

 

 

 

 

 الفصل

 )الوحدة(
 ورقمه الدرسعنوان 

 الصفحة

 إلى( –) من 
 المالحظات

  33-12 دليل الرحالت بشركات الطيران )النسخة العالمية( األولى

 

 الثانية

 

  62-34 الحجوزات والتذاكر والوثيقة

  64-84 (TIM)لسفر كتيب معلومات ا الثالثة
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 م2220/3202من العام الدراسي  األولللفصل  (324)سفر مقررالمحتوى العلمي المطلوب في 
 اراتمسالتوحيد  ار:المس                                                       324السفر والسياحة    سفر  المادة /اسم المقرر ورمزه: 

 المستوى الثاني والثالث :الصف                                                                     السفر والسياحة   اسم الكتاب: 

 م2011الطبعة المعتمدة: 

 

 

 الفصل

 )الوحدة(
 عنوان الدرس ورقمه

 الصفحة

 إلى( –) من 
 المالحظات

  18-14 السياحة. األول

  37-29 .السياحة في مملكة البحرين الثالث

  42-38 العوامل المؤثرة في السياحة. الرابع

  53-46 وكالة السفر والسياحة. الخامس

  79-68 التوقيت العالمي. السابع

  90-82 الخدمات التي تقدم للمسافر. الثامن

  100-94 من المسافرين المختلفةالفئات  التاسع

 .غير مطلوبنظام القطع  بالجداول  107-101 (.1أمتعة المسافر) العاشر

  117-112 ( .2أمتعة المسافر ) الحادي عشر

  127-122 التسويق السياحي. الثاني عشر

  139-134 اآلثار االقتصادية والثقافية واالجتماعية للسياحة. الربع عشر

  143-141 تأثير األنشطة والبرامج السياحية في البيئة. الخامس عشر
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 م2220/3202من العام الدراسي  األولللفصل   (311)بيع مقرروى العلمي المطلوب في المحت
   ة\الما

 توحيد المساراتلمسار: ا                                                                      311اسم المقرر ورمزه: فن البيع / بيع  المادة/

 المستوى الثاني والثالثالصف:                           فن البيع اسم الكتاب:

 

 م2001 الطبعة المعتمدة:

 

 

 

 الفصل

 )الوحدة(
 عنوان الدرس ورقمه

 الصفحة 

 المالحظات إلى( –) من 

24 - 1 والتجارة اإللكترونية فن البيع األولى   

 

 الثانية

 

47 - 25 رجل البيع   

101 - 66 العمالء الثالثة   
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 م2220/3202من العام الدراسي  األولللفصل   (321)سوقمقرر لوب في المحتوى العلمي المط
 ة \الما

 تعليم الفني والمهنيوال توحيد المساراتالمسار: (                        881سوق  – 321) سوق -المادة /اسم المقرر ورمزه:      التسويق  

 وى الثاني والثالث: المستالصف                        اسم الكتاب: التسويق 

 

 م2010الطبعة المعتمدة: 

 

 

 

 الفصل

 )الوحدة(
 عنوان الدرس ورقمه

 الصفحة

 إلى( –) من 
 المالحظات

 42 – 1 المفاهيم والقضايا األساسية بالتسويق األولى
 24 – 18قراءة من ص 

 42 - 39قراءة من ص 

  65 – 44 دراسة سلوك المستهلك الثانية

 102 - 89قراءة من ص  122– 67 المزيج التسويقي الثالثة
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 م2220/3202من العام الدراسي  األولللفصل   (211مقرر )قصدالمحتوى العلمي المطلوب في 

 ة \الما

 والتعليم الفني والمهنيمسارات التوحيد المسار:                             805قصد -  211قصد –مبادئ االقتصاد اسم المقرر ورمزه:  المادة/

 الثالثالصف: المستوى                    مبادئ االقتصادسم الكتاب: ا

 : مالحظة

 .162 إلى 146من ص  قراءة :الوحدة السادسة - 101إلى ص  75من ص  : قراءةالوحدة الرابعة

 م.2012الطبعة المعتمدة 

 

 

 الفصل

 )الوحدة(
 عنوان الدرس ورقمه

 الصفحة 

 إلى( –) من 
 المالحظات

 األولى
 المدخل إلى علم االقتصاد

 الفصل األول: المدخل إلى علم االقتصاد
15 - 25   

 الثانية

 

 المشكالت االقتصادية

ة االقتصاديةالفصل الثاني: المشكل  
27 -34  

  39 - 35 الفصل الثالث : البطالة

 قراءة 51 - 43 الفصل الرابع: التضخم

 الثالثة

 

 اإلنتاج والتوزيع

 الفصل الخامس: اإلنتاج
55 - 63  

73 - 64 الفصل السادس: التوزيع  69 – 2رقم  68 – 2رقم  67قراءة: ص  

 71ص  – 2رقم  70 – 4و  3رقم 

 الخامسة
لب والعرض وتوازن السوقالط  

13و  12و  11الفصل:   
103 - 145  138 - 134قراءة: من ص  
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 م2220/3202دراسي من العام ال األولللفصل   (111)مال مقررالمحتوى العلمي المطلوب في 

 
 لفني والمهنياالتعليم المسار:                             805مال  -  111المادة /اسم المقرر ورمزه: رياضة مالية   مال 

 المستوى الثالث )التعليم الفني والمهني(  :الصف                              Financial Mathematicsاسم الكتاب: 

 

   

                                                                                                                 

 م       2014 الطبعة المعتمدة:

 

 

 

 الفصل

 ة()الوحد
 عنوان الدرس ورقمه

 الصفحة 

 لى(إ –) من 
 المالحظات

1 - 2 Simple interest in years- months-years & months 6  - 18  

3 Simple interest in days (Trade & Exact)  19 - 23  

4 - 5 Calculate Compound Amount & interest 28 - 35  

6 Annual & Partial interest rate 36 - 39  

8 Finding the principal  44 - 45  

9 
Finding the factor of Time /Period                                           46 - 47  

Finding the factor of Interest Rate                                          48 - 50  

10 - 11 Calculate Discount & present value 58 - 64  

12 Total Discount  65 - 69  

13 The amount and interest of Ordinary annuity 77 - 82  

14 The amount and interest of Due Annuity 82 - 85  
15 Find the Value of annuity 86 - 87  
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 م2220/3202من العام الدراسي  األولللفصل   (313)مهرالمحتوى العلمي المطلوب في مقرر 
 ة \الما

 توحيد المساراتلمسار: ا                                                          313مهر  -صالة المحاكاة المادة /اسم المقرر ورمزه: 

 : المستوى الثاني والثالثالصف                                                                      صالة المحاكاةاسم الكتاب: 

 الموضوعات المقررة الوحدة
عدد 

 األسابيع

 التقويم التكويني
 المالحظات 

 لالمعد النوع

Introduction to simulation of Kids Fashion Factory 1   

TASK 1  السيرة الذاتيةCV 1 10 اختبار عملي 
 منتصف الفصل

TASK 2 Application Letter 1 10 اختبار عملي 

TASK 3 Application Form 1 أعمال الفصل 10 اختبار عملي 

TASK 4 Job Interview 1 النهائيدرجة  5 اختبار شفوي 

TASK 5 Invitation Card 1 10 اختبار عملي 
 أعمال الفصل

TASK 6 Notice Board 1 10 اختبار عملي 

TASK 7 Advertisement 1 5 اختبار عملي 
 درجة النهائي

TASK 8 Fax Form 1 5 اختبار عملي 

TASK 9 Memorandum 1   

TASK 10 Project 3  30 عمليأداء 

 درجة النهائي

Activity (4-1) Sending Fax 

2  
Activity (4-2) Photocopy 

Activity (4-3) Binding Machine 

Activity (4-4/5) Searching for Information 

 مالحظة السلوك الطالبي

 1.5 االنضباط

 1.5 التعاون مع الزمالء

 2 السلوك األكاديمي

 100 المجموع

 


