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وصف مقررات برنامج بكالوريوس المحاسبة
COURSE DESCRIPTION
2504102 :رقم المقرر
 المحاسبة المالية:اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
 ال يوجد:المتطلبات السابقة
 ويناقش،يقدم هذا المقرر مفاهيم ومبادئ المحاسبة المالية لمنشآت األعمال المختلفة في ضوء المعايير المحاسبية المتعارف عليها
. وتوصيل المعلومات المحاسبية لمستخدميها.االجراءات المتعلقة بالدورة المحاسبية وإعداد وعرض وتحليل التقارير المالية
Course Code: 2504102
Course Name: Financial Accounting
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: None
This course introduces the financial accounting concepts and principles for various
business entities based on the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). It also
introduces the procedures for accounting cycle and the preparation, presentation and
analyzing financial statements, and communicating accounting information.
2504305 :رقم المقرر
 المحاسبة اإلدارية:اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2504102 :المتطلبات السابقة
يناقش هذا المقرر األساااااالي المحاسااااابية الشاااااا عة في مجال إنتاج واساااااتخدام المعلومات المحاسااااابية اةدارية الالتمة التخاذ
 وتحليل التكاليف،  وسااالو، مصاااطلحات، ساااوف يتعرف الطلبة مل خاللها عل. وتخطيط ورقابة أنشاااطة المنشاااوة،القرارات
. وكل التكاليف المالءمة التخاذ القرار، والمواتنات التخطيطية، والتكاليف المتغيرة،بالنسبة لحجم اةنتاج والربحية
Course Code: 2504305
Course Name: Management Accounting
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: 2504102
It discusses the common accounting techniques, which are implemented in
generating and using management accounting information for decision making,
planning and controlling business activities. It also, introduces the cost terms,
cost behavior, cost-volume-profit analysis, variable costing, budgeting, and
relevant costs for decision -making to the students.
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2504202 :رقم المقرر
)1(  المحاسبة المتوسطة:اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2504102 :المتطلبات السابقة
 المفاهيم والمبادئ األساااسااية للمحاساابة المالية والتسااويات الجردية التي تعتمد عليها الشااركات في إعداد تقاريرها،تشااتمل عل
، وغيرها مل األصول، والمعدات، واآلالت، والعقارات، والمختول، النقدية والمدينول: وتتضمل موضوعات الدراسة.المالية
. يتم االعتراف باةيراد،ومت
Course Code: 2504202
Course Name: Intermediate Accounting (1)
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: 2504102
It includes essential financial accounting concepts and principles and adjusting entries
related to corporate reporting with special emphasis on preparation of financial
statements. It also covers several topics including cash, receivables, inventory, plant and
equipment, and revenue recognition.
2504302 :رقم المقرر
)2(  المحاسبة المتوسطة:اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2504202 :المتطلبات السابقة
 تتضمل مواضيع.يعتبر هذا المقرر امتداداً لدراسة مفاهيم ومعايير المحاسبة المالية المتعلقة بإعداد التقارير المالية للشركات
 والتغييرات المحاسبية، قا مة التدفقات النقدية، عقود االست جار، حقوق الملكية،الدراسة االلتتامات الجارية وطويلة األجل
.وتحليل األخطاء
Course Code: 2504302
Course Name: Intermediate Accounting (2)
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: 2504202
The topics included in this course are a continuation of financial accounting concepts and
standards related to corporate reporting. It also covers several topics including current
and long-term liabilities, owners’ equity, leases, statement of cash flows, and accounting
changes and error analysis.

2

القوات المسلحة القطرية
كلية أحمد بن محمد العسكرية
عمادة الشئون األكاديمية
قسم المحاسبة

Qatar Armed Forces
Ahmad Bin Mohammed Military College
Deanship of Academic Affairs
Department of Accounting

2504304 :رقم المقرر
(1) اسم المقرر محاسبة التكاليف
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2504202 :المتطلبات السابقة
، وايضا لطرق تحميل عناصر التكاليف، ونظام االنتاج بالمراحل،تحليل لطرق محاسبة التكاليف في ظل نظام االنتاج باألوامر
، والرقابة عليها، محاسبة التكاليف ألغراض تحليل التكاليف، كما يركت هذا المقرر عل.والعالقات بيل التكلفة والحجم والربح
. واتخاذ القرارات،والتخطيط

Course Code: 2504304
Course Name: Cost Accounting (1)
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: 2504202
Analysis of cost accounting methods and procedures, including job order costing, process
costing, cost allocation, and cost-volume-profit relationships. It emphasizes on
accounting for cost as a managerial tool for analyzing and controlling costs, planning and
decision-making.
2504413 :رقم المقرر
)2(  محاسبة تكاليف:اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2504102 :المتطلبات السابقة
 والتكاليف، واالنحرافات، والتكاليف المعيارية،امتدادا لتطبيق طرق وإجراءات محاسبة التكاليف بما في ذل المواتنات المرنة
 محاسبة التكاليف كوحد األدوات، ومواصلة التركيت عل. التكاليف المشتركة والتكاليف العرضية، والتكاليف الغارقة،المباشرة
.اةدارية
Course Code: 2504413
Course Name: Cost Accounting (2)
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: 2504102
Continued application of cost accounting methods and procedures including flexible
budgets, standard costs, variances, direct costing, absorption costing, joint and byproduct costs. It continues the emphasis on accounting for cost as a managerial tool.
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رقم المقرر2504306 :
اسم المقرر :تدقيق حسابات ()1
عدد الساعات 3 :ساعات مكتسبة
المتطلبات السابقة2504302 :
هذا المقرر عبارة عل مقدمة تتناول أسااااف ومفاهيم المراجعة ،ومعايير رقابة الجودة ،ومحددات آدا وقواعد الساااالو المهني
للمراجع .كما أل هذا المقرر يغطي موضااااااوعات مختلفة منها أدلة المراجعة ،برنامج المراجعة ،أسااااااف ومفاهيم نظام الرقابة
الداخلية وتقييم مخاطره ،وتقدير مخاطرة المراجعة واألهمية النسبية.
Course Code: 2504306
)Course Name: Auditing (1
)Credit Hours: (3 credit hours
Prerequisites: 2504302
The course is an introduction to the basic concepts of auditing, quality control standards
and professional ethics code. It also covers several topics including audit evidences, audit
program, basic concepts and principles of the internal control system and assessing its
risk and estimating the audit risk and materiality.
رقم المقرر2504402 :
اسم المقرر :تدقيق حسابات ()2
عدد الساعات 3 :ساعات مكتسبة
المتطلبات السابقة2504306 :
هذا المقرر يتناول دراسااااة اختبارات المراجعة التفصاااايلية لكل مل اةيرادات ،المصااااروفات ،األصااااول ،االلتتامات ،وحقوق
الملكية في بي ة نظم المعلومات المحاساابية التقليدية واةلكترونية .دراسااة العينة اةحصااا ية الختبارات الرقابة الداخلية ودراسااة
العينة اةحصااا ية الختبارات المراجعة التفصاايلية ،ودراسااة األنواع المختلفة لتقرير المراجع وكذل دراسااة الخدمات األخر
التي يقوم بها المراجع.
Course Code: 2504402
)Course Name: Auditing (2
)Credit Hours: (3 credit hours
Prerequisites: 2504306
This course covers the study of substantive audit tests for expenses, revenues, assets,
liabilities, and stockholder’s equity in a classic or electronic based accounting information
systems environment. It will also introduce statistical sampling for internal control and
substantive tests, introduction to audit reports and other assurance services.
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2504303 :رقم المقرر
 المحاسبة الحكومية:اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2504102 :المتطلبات السابقة
يقدم هذا المقرر دراسااااة متكاملة ةجراءات تسااااجيل العمليات المالية في الوحدات الحكومية وإعداد القوا م المالية وفق المبادئ
المحاسااااااابية المتعارف عليها والمتعلقة بالوحدات الحكومية بما في ذل الكليات والجامعات والمراكت الصاااااااحية وغيرها مل
. تحقيق الربح،المؤسسات التي ال تهدف إل
Course Code: 2504303
Course Name: Government Accounting
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: 2504102
It introduces a comprehensive study of the recording of transactions by governmental
units and the preparation of financial statements based on the generally accepted
accounting principles for governmental units including colleges, universities, healthcare
entities and other non-profit organizations.
2504307 :رقم المقرر
 نظم المعلومات المحاسبية:اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2504203 :المتطلبات السابقة
،يتعلق هذا المقرر بدراسة المفاهيم واةجراءات المتعلقة بنظم المعلومات بصفة عامة ونظم المعلومات المحاسبية بصفة خاصة
،  دراسة العالقة بيل نظم المعلومات المحاسبية وغيرها مل نظم المعلومات األخر.وتصميم وتنفيذ النظم المحاسبية االلكترونية
. واألدوات األخر للنظم،دراسة تطبيقات الحاس اآللي وخرا ط التدفق
Course Code: 2504307
Course Name: Accounting Information Systems
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: 2504202
This course covers the concepts and procedures related to information systems in
general and the accounting information systems in particular and the system design and
implementation for computerized accounting information systems. It also covers the
relationship between accounting information systems and other information systems
within the organization, flowcharts, computerized accounting applications, and other
system tools.
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2504404 :رقم المقرر
 المحاسبة المتقدمة:اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2504302 :المتطلبات السابقة
 والمحاسبة، وترجمة العملة األجنبية.يتضمل هذا المقرر مقدمة للمحاسبة عل اندماج الشركات وإعداد القوا م المالية الموحدة
. وإعداد القوا م المالية المرحلية، وتصفية الشركات،في شركات األشخاص
Course Code: 2504404
Course Name: Advanced Accounting
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: 2504302
The course includes an introduction to accounting for business combinations and
consolidated financial statements. It also covers several topics including currency
translations, accounting for partnership and liquidation and interim reporting.
2504406 :رقم المقرر
 تحليل القوائم المالية:اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2504302 :المتطلبات السابقة
 وفيه يتم إيضاح كيفية تحليل القوا م المالية.يتناول هذا المقرر بالتفصيل موضوعات تقييم األداء مل الناحية المالية والمحاسبية
 مقاييف األداء المتواتل، وفيه أيضا تعط.وقوا م التدفقات النقدية باستخدام السالسل التمنية والنس المالية وتحليل االتجاهات
.اهتمام خاص
Course Code: 2504406
Course Name: Financial Statements Analysis
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: 2504302
This course elaborates on the performance evaluation from an accounting and financial
perspective. It shows how to use time series, ratios and trends in analyzing the financial
and cash flow statements. In addition, it gives special attention to the balanced
scorecards as performance measures.
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2504407 :رقم المقرر
 المحاسبة الدولية:اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2504102 :المتطلبات السابقة
 و دراسة، تناغم المبادئ المحاسبية،يتناول هذا المقرر القضايا المحاسبية المتعلقة بالمعامالت المالية الدولية
 ال تغير، المحاسبة عل، الموضوعات المغطاة تشمل التغيرات في البي ات المحاسبية.مقارنة للنظم المحاسبية
 الضريبة عل المعامالت الما لية، تدقيق حسابات الشركات الدولية، تحليل القوا م المالية الدولية،في األسعار
. المبادئ المحاسبية الدولية، قضايا المحاسبة اةدارية،الدولية
Course Code: 2504407
Course Name: International Accounting
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: 2504102
This course presents accounting issues related to the international business
transactions, harmonization of accounting principles, and comparative
accounting systems. Topics covered include changes of the accounting
environments, accounting of changing prices, international financial statement
analysis, auditing for global operatio ns, taxation, managerial accounting
issues, and the International Accounting Standards (IAS).
2504408 :رقم المقرر
 محاسبة البترول:اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2504102 :المتطلبات السابقة
 ويتضمل. أنشطة استكشاف واستخراج البترول،يتضمل هذا المقرر دراسة تطبيق المبادئ المحاسبية عل
.أيضا إعداد وتحليل التقارير المالية لشركات البترول والطرق المستخدمة في عمليات التخطيط والرقابة
Course Code: 2504408
Course Name: Petroleum Accounting
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: 2504102
This course includes the application of principles of accounting in the
petroleum industry: exploration and production activities. It also includes the
preparation and analysis of financial reports in the oil and gas companies and
accounting methods in planning and co ntrol.
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2504409 :رقم المقرر
 محاسبة ضرائب:اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2504102 :المتطلبات السابقة
 وأيضا فهو.يعرض هذا المقرر المبادئ الضريبية والطرق التي تستخدم للمحاسبة عل الضرا المباشرة وغير المباشرة
.يوجه عناية خاصة نحو قانول الشركات في قطر ودول مجلف التعاول الخليجي
Course Code: 2504409
Course Name: Tax accounting
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: 2504102
This course introduces the principles of taxation and methods used in
accounting for the direct and indirect taxes. It also gives special attention to
company laws in the State of Qatar and GCC countries.
2504410 :رقم المقرر
 دراسات الجدوى االقتصادية:اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2501105, 2501106 :المتطلبات السابقة
 ومصادر،يتناول هذا المقرر التعريف بدراسة الجدو االقتصادية وتبيال أهمية وتطور عمليات تقييم المشروعات االستثمارية
، وأيضا يتناول هذا المقرر بالتفصيل دراسة الجدو المبد ية للمشروعات االستثمارية.األفكار االستثمارية وكيفية تصفيتها
. والتقييم المالي، والتمويلية، والفنية،واةطار العام ةعداد دراسة الجدو االقتصادية التفصيلية الذي يشمل الدراسة التسويقية
Course Code: 2504410
Course Name: Feasibility Studies
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: 2501105, 2501106
This course explains the definition of feasibility studies, importance and development of
capital investment appraising, and the sources and filtration of capital investment ideas.
It also elaborates on the primary feasibility study for capital investments and the
framework for preparing the detailed feasibility study including the marketing, technical
and finance studies and the financial appraising.
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رقم المقرر2504411 :
اسم المقرر :النظرية المحاسبية
عدد الساعات 3 :ساعات مكتسبة
المتطلبات السابقة2504302 ،2504102 :
يتناول هذا المقرر دراسة اةطار الفلسفي والنظري للمحاسبة مع التركيت عل ،المحاسبة المالية بشكل خاص .يتضمل المقرر
عدة موضوعات تشمل طبيعة علم المحاسبة ،ومجاله ،وأهدافه وعالقته بالعلوم األخر  ،مع استعراض للجذور التاريخية لعلم
المحاسبة المعاصرة .كما أل المقرر يلقي الضوء عل ،دور األفراد والمنظمات التي ساهمت في تطور هذا العلم ،وعل ،االتجاهات
الحديثة لتطوير هذا العلم ومستقبله ،وعل ،كيفية تطبيق الفروض والمبادئ المتعارف عليها كإطار علمي للمحاسبة ،وكذل
مناهج البحث العلمي لبناء تل الفروض والمبادئ.
Course Code: 2504411
Course Name: Accounting Theory
)Credit Hours: (3 credit hours
Prerequisites: 2504102, 2504302
This course deals with the philosophical and theoretical framework of accounting with
concentration particularly on financial accounting. It covers several topics including
nature, fields and objectives of accounting science and its relation with other disciplines
and the historical roots of contemporary accounting. The course will shed light on the role
of individuals and organizations participating in the development of the accounting
science, the contemporary trends for developing accounting science and its future, the
implementation of generally accepted accounting principles as a scientific framework for
accounting and the scientific research approaches used in developing those principles.
رقم المقرر2504405 :
اسم المقرر :موضوعات محاسبية معاصرة
عدد الساعات 3 :ساعات مكتسبة
المتطلبات السابقة2504302 :
يتناول هذا المقرر المشاكل المحاسبية المعاصرة والتي ترتبط بالتضخم ،الموارد البشرية ،المسؤولية االجتماعية ،التلوث البي ي،
القيمة العادلة ،ترجمة القوا م المالية في الشركات متعددة الجنسية ،التوسع واالندماج في الشركات المساهمة العامة وتتويد
الطال بالحلول المقترحة لها مل خالل التطبيقات النظرية والعملية.
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Course Code: 2504405
Course Name: Contemporary Accounting Topics
Credit Hours: (3 hours)
Prerequisites:
2504302
This course deals with contemporary accounting problems, which are linked to inflation,
human resources, social responsibility, environmental pollution, the fair value, translation
of financial statements in multinational companies, expansion and integration into public
shareholding companies and provide students with the proposed solutions through
theoretical and practical applications.
2504412 :رقم المقرر
 مشروع تخرج:اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2504302 :المتطلبات السابقة
 في دراسة،  تطبيق المهارات والمعارف التي اكتسبها خالل دراسته األكاديمية، مساعدة الطال عل،يهدف هذا المق رر إل
 وفق األسالي المنهجية في ظل االشراف والتوجيه المستمر مل أحد أساتذة، وتحليل مشاكل مرتبطة بمجال المحاسبة والمراجعة
 توسيف قاعدة عملية لد الطال ةتباع األسالي المنهجية في دراسة وتحليل المشاكل والموضوعات، مما يساعد عل، القسم
 تنمية قدراته الكتابية والتنظيمية في جمع البيانات والمعلومات وإعداد تقارير موثقة تساعد، كما يساعد عل، ً التي تواجهه عمليا
.  وإكسابه مهارة العمل بروح الفريق في تنفيذ وإنجات دراسات ومشروعات مهمة، في اتخاذ القرارات الرشيدة
Course Code: 2504412
Course Name: Senior project
Credit Hours: (3 hours)
Prerequisites:
2504302
The purpose of this course is to help students develop the necessary skills and knowledge
which they have acquired during their academic life in studying and analyzing problems
related to accounting and auditing. This is accomplished according to the methodology
used in these fields and under the supervision and guidance of an assigned academic
staff advisor. This course helps students establish a practical base line of methodological
approaches from which they can follow while studying and analyzing real accounting and
auditing situations. It also aims to help students develop their abilities in collecting and
organizing data and writing well-structured reports to help them make making rational
decisions. In addition, the course aims in helping students develop team works skills
which will enable them to conduct significant studies and improve project skills.
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