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توصيف المقررات
COURSE DESCRIPTION
2504102 :رقم المقرر
 المحاسبة المالية: اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
 ال يوجد: المتطلبات السابقة
 كما يركز.يعتبر هذا المقرر مقدمة في المحاسبة المالية؛ حيث يتناول المفاهيم والمبادئ المحاسبية وفقا ُ لمعايير المحاسبة الدولية
.على اإلجراءات المتعلقة بالدورة المحاسبية بما فيها إعداد القوائم المالية في المنشآت الخدمية والتجارية
Course Code: 2504102
Course Name: Financial Accounting
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: None
This is an introductory course to financial accounting. It deals with accounting concepts
and principles in accordance with international accounting standards. It also focuses on
the procedures related to the accounting cycle, including preparing financial statements in
service and commercial entities.
2504305 :رقم المقرر
 المحاسبة اإلدارية: اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2504102 : المتطلبات السابقة
يعتبر هذا المقرر مقدمة في المحاسبة اإلدارية؛ حيث يتناول األساليب األساسية والحديثة في المحاسبة اإلدارية واستخداماتها في
 وتحليل، تحليل سلوك التكاليف: كما تشتمل موضوعات المقرر على.إنتاج المعلومات ألغراض التخطيط والرقابة واتخاذ القرار
. والموازنات التشغيلية والرأسمالية، والتكاليف ذات العالقة بصنع القرارات المختلفة،العالقة بين التكلفة والحجم والربح
Course Code: 2504305
Course Name: Management Accounting
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: 2504102
This course is an introduction to management accounting. It deals with the basic and
modern techniques of managerial accounting that are useful in generating information for
planning, control and decision-making purposes. The course topics also include: cost
behavior analysis, analysis of the relationship between cost, volume and profit, costs
related to making various decisions, and operational and capital budgets.
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2504202 :رقم المقرر
)1(  المحاسبة المتوسطة: اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2504102 : المتطلبات السابقة
 حيث إنه يركز على اإلطار المفاهيمي للمحاسبة المالية الذي يحكم أسس المعالجات.يمثل هذا المقرر مقدمة في المحاسبة المتوسطة
 والقضايا المحاسبية األساسية المتعلقة بقياس وعرض اإليرادات والمصروفات واألصول،المحاسبية لمختلف معامالت المنشأة
.واإلفصاح عنها في التقارير المالية في ضوء المعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها
Course Code: 2504202
Course Name: Intermediate Accounting (1)
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: 2504102
This course is an introduction to intermediate accounting. It focuses on the conceptual
framework of financial accounting that governs the accounting treatments for various
financial transactions, and the accounting issues related to the measurement and revenues
disclosure, expenditures, assets, and their disclosure in financial reports in the light of the
generally accepted international accounting standards.

2504302 :رقم المقرر
)2(  المحاسبة المتوسطة: اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2504202 : المتطلبات السابقة
 وااللتزامات المتداولة وغير، ويركز على المحاسبة عن االستثمارات، )1( يعتبر هذا المقرر امتداداً لمقرر المحاسبة المتوسطة
. كما يركز على قائمة التدفقات النقدية. وبعض الموضوعات المحاسبية ذات العالقة، وحقوق الملكية،المتداولة
Course Code: 2504302
Course Name: Intermediate Accounting (2)
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: 2504202
This course is an extension of intermediate accounting (1). It focuses on accounting for
investments, current and non-current liabilities, equity, and some related accounting issues.
It also focuses on cash flow statement.
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2504304 :رقم المقرر
(1) اسم المقرر محاسبة التكاليف
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2504202 : المتطلبات السابقة
 ودورها في توفير، ويركز على مفاهيم محاسبة التكاليف وعالقتها بالمحاسبة المالية،يعتبر هذا المقرر مقدمة في محاسبة التكاليف
 تبويب التكاليف في المنشآت الصناعية: وتشتمل موضوعات المقرر على. واتخاذ القرارات،المعلومات وتحديد تكلفة المنتج
 النظريات المختلفة لتحميل، عالوة على ذلك.ودراسة نظام تكاليف األوامر ونظام المراحل اإلنتاجية وأنظمة التكاليف الحديثة
. وتوزيع تكاليف األقسام الخدمية على األقسام اإلنتاجية،التكاليف
Course Code: 2504304
Course Name: Cost Accounting (1)
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: 2504202
This course is an introduction to cost accounting. It focuses on the concepts of cost
accounting and its relationship with financial accounting and its role in providing
information, determining product cost, and making decisions. The course topics include:
classifying costs in manufacturing companies, job order costing, process costing system,
and other modern costing systems. Moreover, the study of different cost allocation theories,
and costs of service departments.
2504414 :رقم المقرر
 محاسبة الزكاة: اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2504102 : المتطلبات السابقة
 والقواعد، وإجراءات تحصيلها، وأنواعها،  وشروطها، يتناول هذا المقرر المفاهيم والمبادئ األساسية للزكاة بما في ذلك مفهومها
 وحساب، ويركز على الطرق المحاسبية لتحديد وقياس وعاء الزكاة. ودراسة الجوانب األخالقية المتعلقة بها،واللوائح التي تحكمها
.الزكاة على دخل األفراد ودخل المنشآت بأنواعها المختلفة وفقا ً للنظام الزكوي في دولة قطر
Course Code: 2504414
Course Name: Zakat Accounting
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: 2504102
This course deals with the concepts and principles of Zakat including its definition,
requirements, types, collection procedures, rules and regulations, and related ethical
aspects. The course also focuses on the accounting methods to determine and measure
the Zakat base and calculating Zakat on individuals' and corporate income in accordance
to the Zakat system in the State of Qatar.
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2504413 :رقم المقرر
)2(  محاسبة تكاليف: اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2504102 : المتطلبات السابقة
 وتكاليف، وتشتمل موضوعاتهُ على التكاليف المعيارية وتحليل انحرافاتها،)1( هذا المقرر هو امتداد لمقرر محاسبة تكاليف
. وتحليل عميق لسلوك التكاليف،. وأنظمة تكاليف المخزون،المنتجات التالفة والخردة
Course Code: 2504413
Course Name: Cost Accounting (2)
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: 2504102
This course is an extension of cost accounting (1). The course includes standard costs
and variances analysis, cost of spoilage, scrap, inventory cost systems, and a deep
analysis of cost behavior.
2504306 :رقم المقرر
)1(  تدقيق حسابات: اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2504302 : المتطلبات السابقة
، وقواعد السلوك المهني،ُ وفروضه، وأهدافه، كما يركز على المفاهيم األساسية للتدقيق.يمثل هذا المقرر مقدمة في تدقيق الحسابات
 وتوثيق، وتقارير التدقيق، وأدلة اإلثبات، وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، والتخطيط لعملية التدقيق.ومسؤوليات المدقق واإلدارة
.عملية التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية
Course Code: 2504306
Course Name: Auditing (1)
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: 2504302
This course is an introduction to the auditing. It focuses on the basic concepts of auditing,
audit objectives and assumptions, the codes of professional conduct, the responsibilities of
the auditor and management, planning of audit process, evaluating internal control
systems, audit evidence, audit reports and documentation of audit process in accordance
with International Auditing Standards (IAS).
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2504402 :رقم المقرر
)2(  تدقيق حسابات: اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2504306 : المتطلبات السابقة
،)؛ حيث يركز على اختبارات التدقيق التفصيلية لكل من اإليرادات1( يعتبر هذا المقرر امتدادا ً لمقرر تدقيق الحسابات
 والمعاينة، وحقوق الملكية في بيئة نظم المعلومات المحاسبية التقليدية واإللكترونية، وااللتزامات، واألصول،والمصروفات
. والتدقيق التحليلي،اإلحصائية الختبارات الرقابة الداخلية واختبارات التدقيق التفصيلية
Course Code: 2504402
Course Name: Auditing (2)
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: 2504306
This course provides a continuation of the Auditing (1). It deals with substantive tests on
revenue, expenditures, assets, liabilities, and equity in manual and computerized
accounting systems. It also focuses on sampling for tests of controls and detailed audit
tests, and analytical review.

2504303 :رقم المقرر
 المحاسبة الحكومية: اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2504102 : المتطلبات السابقة
 ويركز على التعريف بخصائص النظام المحاسبي في الوحدات،يتناول هذا المقرر المفاهيم والمبادئ األساسية للمحاسبة الحكومية
 والمعالجة المحاسبية للعمليات المالية التي تقوم بها هذه الوحدات وفقا ً لمعايير المحاسبة الحكومية،الحكومية وغير الهادفة للربح
. وإعداد الموازنة العامة والحسابات الختامية للدولة،المتعارف عليها
Course Code: 2504303
Course Name: Government Accounting
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: 2504102
This course deals with the concepts and principles of government accounting, focusing on
introducing the characteristics of the accounting system in government units and non-profit
organizations, the accounting treatment of financial operations carried out by these units
and organizations in accordance with generally accepted governmental accounting
standards, and preparation of general state’s budget and final accounts.
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2504307 :رقم المقرر
 نظم المعلومات المحاسبية: اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2504203 : المتطلبات السابقة
 وتصميم وتنفيذ نظم، ويركز على تحليل، واإلجراءات والمكونات المتعلقة بنظم المعلومات المحاسبية،يتناول هذا المقرر المفاهيم
. ودورتي اإليرادات والنفقات، وقـواعد البيانات الخاصة بها، وأدوات توثيقها،المعلومات المحاسبية اليدوية والمحوسبة
Course Code: 2504307
Course Name: Accounting Information Systems
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: 2504202
This course addresses concepts, procedures, and components of accounting information
systems. It focuses on the analysis, design, and implementation of manual and
computerized accounting information systems. It also focuses on system documentation
tools, databases, and revenue, as well as expenditure cycles.

2504404 :رقم المقرر
 المحاسبة المتقدمة: اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2504302 : المتطلبات السابقة
 والعمليات المالية المتبادلة، وعمليات اندماج الشركات،يتناول هذا المقرر المحاسبة عن عمليات تأسيس وتصفية شركات األشخاص
. وإعداد القوائم المالية الموحدة،بين الشركات القابضة والتابعة في مجال البضاعة واألصول الثابتة

Course Code: 2504404
Course Name: Advanced Accounting
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: 2504302
This course deals with the accounting for the establishment and dissolves of sole
proprietorships, the merger of companies, the inter-company transactions that occur
between holding and subsidiary companies such as goods and fixed assets, and
preparation of consolidated financial statements.
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2504406 :رقم المقرر
 تحليل القوائم المالية: اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2504302 : المتطلبات السابقة
 من اجل فهم واستقراء العالقات ما بين البنود المختلفة للحكم على كفاءة اإلدارة،يتناول هذا المقرر التحليل الشمولي للقوائم المالية
، والتحليل األفقي والعمودي، وتحليل الرفع المالي والتشغيلي، وتحليل االتجاهات، والتحليل المقارن،وذلك باستخدام النسب المالية
.والتحليل الفني
Course Code: 2504406
Course Name: Financial Statements Analysis
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: 2504302
This course deals with the comprehensive analysis of financial statements for
understanding the relationships between the different items to judge the efficiency of
management, using financial ratios, comparative analysis, trend, financial and operational
leverage, horizontal and vertical, and technical analysis.
2504407 :رقم المقرر
 المحاسبة الدولية: اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2504102 :المتطلبات السابقة
 ويتناول.يعتبر هذا المقرر تلخيصا ً وتطبيقا ً للمفاهيم واإلجراءات والقواعد والسياسات المحاسبية الخاصة بمعايير المحاسبة الدولية
 وآثار تقلبات أسعار، وعمـــــليات التصدير واالستيراد، والمحاسبة عن العمليات بالعمالت األجنبية،اإلطار العام للمحاسبة الدولية
. وترجمة وإعداد القوائم المالية للشركات متعددة الجنسيات، والفروع األجنبية،صرف العمالت األجنبية
Course Code: 2504407
Course Name: International Accounting
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: 2504102
This course provides a summary and application of accounting concepts, procedures,
rules, and policies of international accounting standards. It deals with the framework of
international accounting, and the accounting for operations in foreign currencies, export
and import operations, foreign exchange rate fluctuations effects, foreign branches, and
translation and preparation of the financial statements for multinational companies.
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2504408 :رقم المقرر
 محاسبة البترول: اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2504102 :المتطلبات السابقة
 ويركز على المعالجة المحاسبية لعمليات.يتناول هذا المقرر دراسة تطبيق المبادئ واألصول المحاسبية في شركات البترول
. وكذلك إعداد القوائم المالية لشركات البترول. وإنتاج واستخراج النفط والغاز، والتطوير، والحفر، واالستكشاف،البحث
Course Code: 2504408
Course Name: Petroleum Accounting
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: 2504102
This course deals with the application of accounting principles in petroleum companies. It
focuses on the accounting of searching and exploration, drilling, development, production
and extraction of oil and gas, as well as preparing financial statements for petroleum
companies.
2504409 :رقم المقرر
 محاسبة ضرائب: اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2504102 :المتطلبات السابقة
 وتحديد، وأنواع الضرائب المفروضة وفقا ً للنظام الضريبي في دولة قطر،يتناول هذا المقرر المفاهيم األساسية للمحاسبة الضريبية
 والتهرب، والمشاكل الضريبية كاالزدواج الضريبي، والتقدير الضريبي، والدخل الخاضع للضريبة والمعفى،الوعاء الضريبي
.الضريبي وآثاره
Course Code: 2504409
Course Name: Tax accounting
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: 2504102
This course deals with basic concepts of tax accounting, types of taxes imposed according
to the tax system in the State of Qatar, determination of the tax base, taxable and exempt
income, tax assessment, and tax problems such as double taxation, tax evasion, and their
effects.
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2504410 :رقم المقرر
 دراسات الجدوى اإلقتصادية: اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2501105, 2501106 : المتطلبات السابقة
يتناول هذا المقرر التعريف باألصول والمبادئ واألسس والمفاهيم العلمية المتعلقة بإعداد دراسات لتقييم جدوى المشروعات
، والقانونية، ويركز بشكل أساس على المراحل األساسية في إعداد هذه الدراسات التي تشمل الدراسة المبدئية.االستثمارية وأهميتها
. والمالية وكذلك جدوى المشروعات على المستوى القومي، والفنية،والسوقية
Course Code: 2504410
Course Name: Feasibility Studies
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: 2501105, 2501106
This course deals with the principles, fundamentals, and scientific concepts related to the
preparation of studies to assess the feasibility of investment projects. It focuses on the
stages in the preparation of these studies, which include preliminary, legal, marketing,
technical, and financial. It also focuses on the feasibility of investment projects at the
national level.
2504411 :رقم المقرر
 النظرية المحاسبية: اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2504302 ،2504102 :المتطلبات السابقة
 والمداخل التي استخدمت لبناء هيكلها وعالقتها.يتناول هذا المقرر تطور النظرية المحاسبية ودور المنظمات المهنية في تطويرها
. ومشاكل العرض واإلفصاح، وإدارة األرباح، كما يركز هذا المقرر على المفاهيم المختلفة لقياس الدخل.بتطبيقات المحاسبة المالية
Course Code: 2504411
Course Name: Accounting Theory
Credit Hours: (3 credit hours)
Prerequisites: 2504102, 2504302
This course deals with the development of accounting theory, and the role of professional
organizations in the development, and the approaches used to build its structure. It also
focuses on the relationship of the accounting theory with financial accounting applications,
the various concepts of income measurement, profit management, and disclosure problem.
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2504405 :رقم المقرر
 موضوعات محاسبية معاصرة: اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2504302 :المتطلبات السابقة
 والمسؤولية، والموارد البشرية،يتناول هذا المقرر بعض القضايا المحاسبية المعاصرة ومنها المحاسبة عن التغيرات في األسعار
. والمشتقات المالية، والتجارة اإللكترونية، والتأجير التمويلي،االجتماعية
Course Code: 2504405
Course Name: Contemporary Accounting Topics
Credit Hours: (3 hours)
Prerequisites: 2504302
This course deals with some contemporary accounting issues namely accounting for price
changes, human resources, social responsibility, financial leasing, e-commerce, and
financial derivatives.
2504412 :رقم المقرر
 مشروع تخرج: اسم المقرر
 ساعات مكتسبة3 :عدد الساعات
2504302 :المتطلبات السابقة
 والتدريب على إجراء البحوث العملية باستخدام،يتناول هذا المقرر التعريف بطرق ومناهج البحث العلمي في مجال المحاسبة
المنهج العلمي من خالل دمج المعرفة المفاهيمية التي تعلمها الطالب طوال فترة الدراسة مع المهارات العملية الخاصة بالتطبيقات
المحاسبية وتطبيقها في مشروع بحثي حول قضايا في المحاسبة تهم مؤسسات القوات المسلحة القطرية بشكل خاص وغيرها من
.المؤسسات تحت إشراف أستاذ المقرر
Course Code: 2504412
Course Name: Senior project
Credit Hours: (3 hours)
Prerequisites: 2504302
This course deals with the methods of conducting scientific research and focuses on train
students to do practical research projects. They learn how to combine the conceptual
knowledge that they have learned throughout the study period with the practical skills of
computerized accounting applications they experience in the course. The students conduct
these projects mainly on accounting issues of particular interest to the institutions of the
Qatari Armed Forces and other institutions and under the supervision of academic staff
members.
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