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Principles of Accounting (I)  (2103101)                                                      (3 Cr Hrs) 
This introductory course is intended to familiarize students (business and 

accounting students) with fundamental accounting principles, concepts, and 
practices utilized in the preparation of financial statements. Topics cover 

journals, ledgers and the mechanics of the accounting cycle including collecting, 
recording, summarizing, analyzing, adjusting and closing the accounts,  and 

reporting financial information pertaining to service and mercantile enterprises. 
Prerequisite: None 
 
 
 

                     مبادئ المحاسبة )1(
 

 

إلى تعريف الطالب )طالب األعمال والمحاسبة(  بـ مبادئ و مفاهيم المحاسبة األساسية والممارسات  التمهدي ا المساقهدف هذي
ل المستخدمة في إعداد البيانات المالية. وتغطي موضوعات دفتر اليوميه و االستاذ و الدورة المحاسبيه بما في ذلك جمع وتسجي

البضاعه.و وتلخيص وتحليل وتسوية وإقفال الحسابات ، وتقارير المعلومات المالية المتعلقة بالخدمة و الشركات التجارية  
.ال يوجد متطلب سابقالمتطلب السابق:   

 
 

Principles of Accounting (II) (2103102)                                                     (3 Cr Hr) 
This course is a continuation of ACC 101. It explores further topics in financial 

accounting such as internal control mechanisms, inventories systems, bank 
reconciliation, accounting for receivables and payables, investments and cost 

allocation for property plant and equipments  and intangible assets, all mentioned 
topics are covered based on international financial reporting standards (IFRS). 

Prerequisite: 2103101.   
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        مبادئ محاسبة )2(                   
ساعات (3)          (2103101) المتطلب السابق:  

 

، وتتضمن المزيد من الموضوعات في المحاسبة المالية مثل الرقابة  1مبادئ محاسبة  ـل متمما المساق هذ
المعدات التكاليف على  توزيع و  لذمم المدينة والدائنه، االستثماراتاالداخلية ، والمخزون ، والتسويات ، و 

الدولية. بناًء على معايير االبالغ الماليتتم تغطية جميع المواضيع المذكورة  واألصول غير الملموسة ،  

2103101المتطلب السابق:    

Statistical Analysis in Accounting  (2103200)                    (3 Cr Hrs)       
This course aims to familiarize students with statistics and its applications in 

accounting and business research. It covers data collection and classification, 
hypothesis testing, sampling methods, descriptive and inferential statistical 

analysis. It also introduces students to the basics of probabilities, arithmetic, 
algebraic formulas, linear programming. In addition, the course presents 
computer statistical packages software and provides students with hands-on in 

using SPSS software to analyze data.  Prerequisite: No prerequisite 
 

            التحليل اإلحصائي والرياضي في المحاسبة   

 

 
إلى تعريف الطالب باإلحصائيات وتطبيقاتها في مجال البحوث المحاسبية و التجارية. ذا المساق هدف هي

تتضمن جمع البيانات وتصنيفها ، واختبار الفرضيات ، وطرق اختيارالعينات ، والتحليل اإلحصائي الوصفي 
لخطية. ما تعرف الطالب على أساسيات االحتماالت ، والحساب ، الصيغ الجبرية ، والبرمجة او االستنتاجي. ك

مجموعه برمجيات إحصائية حيث تتيح التدريب العملي للطالب على استخدام  باإلضافة إلى ذلك ، تقدم
.برمجيات لتحليل البيانات  

 المتطلب السابق: ال يوجد متطلب سابق
Corporate Accounting (2103218)           (3 Cr Hrs) 
This course introduces the most common legal forms of economic entities 

(partnerships and corporation) and the accounting procedures and treatment 
related to these forms in accordance with Jordanian Company Law. The course 

mainly covers accounting for partnerships: formation, admission and withdrawal 
of partners and partnership liquidation. Also it covers accounting for 

corporations: raising capital through the issuance of stocks and bonds, reserves  
and provisions and liquidation. Prerequisite: 2103102 
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محاسبة شركات      

ساعات (3)          (2103102) المتطلب السابق:  

 

ا للكيانات االقتصااادية )الشااركات و الم سااسااات( وما هي  يقدم هذا المساااق إلى تعريف الطالب باألشااكال القانونية األكير شاايوعي
غطي محاسابة الشاركات بشاكل ال وفقيا لقانون الشاركات األردني. حيث تاإلجراءات  و المعالجات المحاسابية المتعلقة بهذ  األشاك

أساسي: تكوين الشركة، انضمام وانسحاب الشركاء وكذلك التصفية. كما تغطي محاسبة الشركات: زيادة رأس المال من خالل 
 إصدار األسهم والسندات واالحتياطيات والمخصصات وتصفيتها. 

  2103102المتطلب السابق: 

 
Intermediate Accounting I (2103236)                          (3 Cr Hrs) 
This course covers financial accounting principles and practices at an intermediate level. It 

covers several financial accounting topics pertaining to the conceptual framework underlying 

financial accounting such as the financial position statement, the profit or loss account, and the 

cash flow statement and related information. It also covers revenue recognition, accounting for 

inventories, receivables, short and long term liabilities. The topics of this course are covered 

based on international financial reporting standards (IFRS) especially, IAS.1, IAS.34, IAS.8, 

IAS.7 IAS.2, IAS.37. Prerequisite: 2103102 

 

( 1محاسبة متوسطة )  
ساعات (3)          (1251903) المتطلب السابق:  

  
لمبادئ والممارسات المحاسبية المالية في المستوى المتوسط.  حيث يغطي العديد من موضوعات المحاسبة يغطي هذا المساق ا

المالية المتعلقة باإلطار المفاهيمي للمحاساابة المالية ميل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وريرها من 

يرادات و المخزون والذمم وااللتزامات قصااااااايرة وطويلة األجل. تتم تغطية هذ  المعلومات ذات الصااااااالة. ويغطي االعتراف باإل
IFRSالمواضيع بناءي على معايير االبالغ المالي الدولية ) ي  ( خصيصا IAS.1, IAS.34, IAS.8, IAS.7 IAS.2, IAS.37 

2103102المتطلب السابق:    

 
Intermediate Accounting II (2103334)                                                       (3 Cr Hrs)  

This course is a continuation of the study of financial accounting theory and 
practices at an intermediate level. It covers additional topics in financial 

accounting including, property plant and equipments, intangible assets, short and 
long term investments, stockholders equity, dividends, revenue recognition, and 

leases. The topics of this course are covered based on international financial 
reporting standards (IFRS), especially, IAS.16, IAS.23, IAS.38, IAS.36, IFRS.9, 

IFRS.15, IFRS.16. Prerequisite: 2103236 
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( 2محاسبة متوسطة )  

 

ساعات(3)       (  3521903المتطلب السابق)  

 
هذا المساق متمم لدراسة النظرية المحاسبة المالية والممارسات في المستوى المتوسط. ويغطي مواضيع إضافية في المحاسبة 

لكات والمعدات، واألصول رير الملموسة ، واالستيمارات قصيرة وطويلة األجل ، وحقوق المساهمين المالية بما في ذلك ، الممت
، وتوزيعات األرباح ، واالعتراف باإليرادات ، واإليجارات. تتم تغطية هذ  المواضيع بناءي على معايير االبالغ المالي الدولية 

(IFRS) 
ي   IAS.16, IAS.23, IAS.38, IAS.36, IFRS.9, IFRS.15, IFRS.16خصيصا

2103236المتطلب السابق:   

 
Accounting for Financial Institutions (2103251)         (3 Cr Hrs) 

This course discusses the unique aspects of accounting for financial institutions. 
It covers the accounting treatments and the financial reporting practices in banks 

and insurance companies. Prerequisite: 2103102. 
 

                          محاسبة منشآت المالية

(ساعات3)          (1903125المتطلب السابق)  

   

 يهدف هذا المساق إلى التعريف بالمنشآت المالية وهياكلها التنظيمية خصوصا شركات التأمين والبنوك،
ويناقشىالجوانب الفريدة لمحاسبة المنشآت المالية. كما يغطي معالجات وممارسات التقاريرالمالية المحاسبية 

.في البنوك وشركات التأمين  
2103102المتطلب السابق:   

 
Accounting for Taxation (2103253)           (3 Cr Hrs) 

This course offers an overview of the Jordanian income tax law. It discusses the 
principles upon which taxation is based and covers Jordanian income tax laws 

pertaining to gross income inclusions and exclusions, deduction for personal and 
business expenditures, capital gains and other pertinent information for the 

preparation of statements for taxation purposes. It also covers accounting for 
sales tax.  Prerequisite:  2103102 

 
 

 
 

 



 

 96232375540+فاكس: (61710) (،الرمز البريدي7( ص.ب )6157، 6158فرعي: ) 99 – 380 2372 9623+هاتف:  األردن –الكرك

Karak–Jordan Tel.: +9623 2372 380-99 Ext: (6085, 6086) P.O.Box: (7) Postal Code (61710) Fax: +96232375540  

www.mutah.edu.jo   Facebook: business school media 

 "نحو الريادة في بيئة األعمال المحلية واإلقليمية في مجاالت التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع"رؤيتنا: 

 وصف المادة 

Mutah University 

School of Business 

Accounting 

 ةــجامعة مؤت   

 كلية األعمال   

  المحاسبة قسم    

  
 

 
 

                                              محاسبة ضرائب

ساعات(3)        (1903125المتطلب السابق :)  
 

يقدم هذا المساق لمحة عامة عن قانون ضريبة الدخل األردني. ويناقش المبادئ التي تقوم عليها الضرائب 
ع للضريبة و االعفاءات، وخصم النفقات ويغطي قوانين ضريبة الدخل األردنية بتحديد إجمالي  الدخل الخاض

الشخصية والتجارية ، ومكاسب رأس المال ورير ذلك من المعلومات ذات الصلة إلعداد القوائم ألرراض 
 .ويشمل أيضا ضريبة المبيعات ريبيةض

 2103102المتطلب السابق: 
 

Principles of Cost Accounting (2103262)          (3 Cr Hrs) 

This course introduces students to the principles and concepts of cost accounting. 
Topics include classifications of manufacturing and non-manufacturing costs, 

cost accumulation and allocation, cost accounting report forms, job order and 
process costing systems, activity based costing system, joint and by-product costs, 

standard costing system and variance analysis. Prerequisite: 2103102 
محاسبة التكاليف مبادئ                 

  المتطلب السابق:) 1903125(        )3ساعات(                                          

 

يقدم هذا المساق الطالب لمبادئ ومفاهيم محاسبة التكاليف. وتتضمن موضوعات تصنيف التكاليف التصنيعيه 
يعها ، ونماذج تقارير محاسبة التكاليف ، ونظم تحديد تكاليف ورير التصنيعية ، وتراكم التكاليف و توز

ة، والتكاليف كالمشتر النشاط ، وتكاليفاساس على ه م، ونظام تحديد التكاليف القائ والمراحل  االوامر 
التباين.االنحرافات وتحليل  المعيارية و  

2103102المتطلب السابق:    
 

Managerial Accounting (2103361)                       (3 Cr Hrs)  

This course explains the importance of accounting information for planning, 
controlling and decision making, placing particular emphasis on technical aspects 

and concepts of modern management accounting practices. It covers the 
objectives, development and tools of management accounting, cost classifications, 
cost-volume–profit analysis, relevant costs and revenues for short-term and 

routine decisions, pricing decisions, budgets, capital budgeting and responsibility 
accounting. Prerequisite: 2103262 
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إداريةمحاسبة   

ساعات(3)       (6619032المتطلب السابق:  )  

 
يهدف هذ  المساق إلى توضيح المعلومات والطرق المحاسبية المستخدمة لمساعدة اإلدارة العليا في اتخاذ 

لتقنية لممارسات القرارات والتخطيط والرقابة وتقييم األداء مع التركيز بشكل خاص على الجوانب والمفاهيم ا
المحاسبة اإلدارية الحديية. وتشمل مواضيع عدة منها دراسة نشأة ومفهوم المحاسبة اإلدارية ، تصنيفات 

التكاليف وسلوكها ، تحليل العالقة بين التكاليف وحجم النشاط واألرباح ، تحديد المعلومات المحاسبية 
ير ، الموازنات الرأسمالية والتقديريه وطرق إعدادها ، المالئمة التخاذ القرارات قصيرة اآلجل وقرارات التسع

 دراسة مفهوم الالمركزية وعالقته بمحاسبة المس ولية وتقييم األداء
2103262المتطلب السابق:    

 
Contemporary Cases in Accounting (2103472)          (3 Cr Hrs) 
This course aims to present special cases in accounting such as: corporate 

governance, earnings and quality managements, analysing of big data, exposure 
draft of new standards, and issues pertaining to consolidated financial statements 

and multi-international corporations. In addition, this course highlights 
concentrates on distinct different perspectives for recent accounting issues. 

Prerequisite: 2103102 
   حاالت محاسبية معاصرة 

 ساعات(3)       (1903125المتطلب السابق: )

يهدف هذا المساق إلى تقديم بعض الحاالت الخاصة في المحاسبة وخاصة المواضيع المعاصرة مثل: حوكمة 
دارة الجودة واالرباح ، وتحليل البيانات الضخمة ، والقضايا المتعلقة بالقوائم المالية الموح دة الشركات ، وا 

والشركات متعددة الجنسيات. باإلضافة إلى ذلك يركز على احدث المشكالت المحاسبية مع عرض لمختلف 
 وجهات النظر المتميزه حول قضايا المحاسبة الحديثة

2103102المتطلب السابق:   
 

Advanced Accounting (2103340)           (3 Cr Hrs) 
This course aims to discuss advanced topics in accounting and special accounting 
procedures. It covers the following topics: accounting for merger, consolidated 

financial statements, accounting for currencies differences, accounting for 
international operations, preparing and interpreting financial statements for 

subsidiary companies, inter-transactions between parent and subsidiary 
companies, disclosure in financial statements for international operations.  The 

topics of this course are covered based on international financial reporting 
standards particularly, IFRS.3, IFRS.10 IFRS.12. IAS.21 Prerequisite: 2103334 
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                      محاسبة متقدمة  
(ساعات3(            )1903335المتطلب السابق:)  

 

هذا المساق إلى مناقشة بعض المواضيع واإلجراءات المحاسبية المتقدمة الخاصة  إليضاح الحلول  يهدف
المحاسبية المتعلقة بها وتتضمن الموضوعات التالية: محاسبة اندماج الشركات، واعداد القوائم  والمعالجات

المالية الموحدة ، والمحاسبة عن فروقات االسعار في العمالت االجنبية، والمحاسبة عن العمليات الدولية ، 
عداد وترجمة القوائم المالية للفروع والشركات التابعة، والمعامالت فيم ا بين الشركات األم والشركات التابعة ،  وا 

والعمليات المتبادلة بين الفروع والشركة األم ، واإلفصاح القطاعي عن المعلومات ،واإلفصاح الدوري عن 
 المعلومات. تتم تغطية مواضيع هذه الدورة بناًء على معايير االبالغ المالية الدولية وعلى وجه الخصوص

IFRS.3 ،IFRS.10 IFRS.12. IAS.21 

2103334المتطلب السابق:     
 

Advanced Cost Accounting (2103367)          (3 Cr Hrs) 
This course explains the importance of accounting information for controlling 

and evaluation, the course covers: the relation between accounting control 
systems and other management control systems, using ABC and ABM systems for 

control and evaluation purposes, financial and non-financial measures, factors 
influencing the design of accounting control systems, responsibility accounting, 

and variance analysis. Prerequisite: 2103262 
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    محاسبة التكاليف المتقدمة  
1903266المتطلب السابق )  ساعات(3)        (  

 
في الرقابة اإلدارية وتقييم األداء وتتضمن المواضيع التالية: عالقة نظم  يح أهمية المعلومات المحاسبيةيهدف هذا المساق لتوض

دامات أنظمة التكاليف ميل الرقابة المحاسبية بباقي أنظمة الرقابة اإلدارية داخل المنشأة، استخ  ABC وABM لغايات الرقابة  
وتقييم األداء ، مقايس األداء المالية ورير المالية ، والعوامل الم يرة على تصميم  نظم الرقابة المحاسبية ، محاسبة المس ولية 

مبيعات واألرباح ، ومحاسبة التكاليف التكاليف المعيارية وتحليل انحرافاتها المتعددة ، و تحليل انحراف الوتحليل االنحرافات . 

( ، وم شرات األداء رير المالية وبطاقات تقييم األداء الموازنة ، وأسعار التحويل ، وأساليب ABCعلى أساس األنشطة ) 
المكافآت والحوافز المالية للمديرين  واألير السلوكي لها.  

2103262المتطلب السابق:   
 

Accounting for governmental and non-for profit organizations (2103344)    (3 Cr 

Hrs) 
This course introduces the fundamental of accounting for governmental agencies 

and non for profit organizations, demonstrating the procedures of recording, 
reporting, budgeting, and evaluating the financial performance of government 

agencies, this course also highlights the main differences from financial 
accounting. Prerequisite: 2103102 
 

  محاسبة حكومية ومؤسسات غير ربحية  
ت(ساعا3)          (1903125المتطلب السابق: )   

 

يقدم هذا المساق األساسيات للمحاسبة الحكومية والم سسات رير الربحية ،  وبيان أهدافها و نطاق تطبيقها 
لمالية، كذلك ويسلط الضوء على اوجه الشبه واالختالف الرئيسية بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة ا

الموازنة العامة للدولة من حيث مبادئها ومراحلها، و تبويبها، و اإلجراءات العامة  لضبط عمليات األنفاق 
الحكومي، و اإلجراءات المتبعة لضبط عمليات المقبوضات الحكومية ، و الرقابة الداخلية  والخارجية، ودور 

الحكومية وأنواعها والحساب الختامي للدولة  من خالل ديوان المحاسبة في الرقابة المالية ، والحسابات 
  توضح إجراءات التسجيل والميزانية وتقييم األداء المالي للم سسات الحكومية

2103102المتطلب السابق:   

 
Auditing  (2103350)                             (3 Cr Hrs) 

This course introduces the auditing profession and its relation with accounting, 
explaining the auditing ethics, goals, procedures, scope, and standards. It 

demonstrates the differences between internal auditing and external auditing, 
importance of internal control systems, the auditing report. This course provides 

real life cases from domestic and international auditing firms.  Prerequisite: 
2103102. 
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                                               تدقيق الحسابات

ساعات(3(            )21251903المتطلب السابق: )  

 

يهتم هذا المساق بالتعرف بمهنة التدقيق وعالقتها بالمحاسبة و الشروط الواجب توافرها بالمدقق وشرح 
دقق ونطاقه وايضا معايير التدقيق المتعارف عليها. أخالقيات وأهداف التدقيق واإلجراءات  التي يقوم بها الم

ويوضح االختالفات بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي وأدلة اإلثبات في التدقيق ، وتقييم أنظمة الرقابة 
الداخلية  ،وتقرير المدقق ، وأنواع تقرير المدقق الخارجي مع حاالت تطبيقية عملية عليه. حيث يقدم هذا 

الت واقعية من شركات تدقيق محلية ودوليةالمساق حا  
2103102المتطلب السابق:   

Computer Applications in Accounting (2103362)          (3 Cr Hrs) 
This course aims to provide students with hands-on in utilizing various 

accounting applications and software. It covers integrated accounting packages, 
Access and Excel applications in accounting, computerized accounting systems 

like QuickBooks and using statistical package software like SPSS. Prerequisite: 
2103236 
 

 ي باإلنجليز تطبيقات الحاسب في المحاسبة
 ساعات(3)         (1903235المتطلب السابق :) 

 
مجموعه يهدف هذا المساق إلى تزويد الطالب بالتدريب العملي على استخدام تطبيقات المحاسبة والبرامج المختلفة. وهو يغطي 

، وتطبيقات  المالية الجاهزةالبرامج المحاساااابة من  Access و   Excel في المحاساااابة ، وأنظمة محاساااابية محوساااابة ميل  

QuickBooks جموعه من برمجيات إحصائية ميل وباستخدام م  SPSS 
2103236المتطلب السابق:    

 

Accounting Theory (2103410)              (3 Cr Hrs) 
This course aims to strengthen students' understanding of basic accounting 

concepts, principles and standards. It covers the conceptual framework of 
accounting theory and its impact on measuring and disclosing information about 

business income, assets and liabilities. In addition, it covers issues related to 
measuring net income and other financial statements elements, as well as 

accounting legislation issues for domestic and international practices. 
Prerequisite: 2103334 
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                                                  النظرية المحاسبية

                             (ساعات3)          (1903335المتطلب السابق: )

 
لمفاهيم المحاسبية األساسية وكيفية تطوير المبادئ والمعايير يهدف هذا المساق إلى تعميق فهم الطالب ل

المحاسبية. وكما و يشمل على تقديم إطار فكري للمحاسبة واير ذلك على فلسفة القياس واإلفصاح المحاسبي 
عن المعلومات المتعلقه بـ الدخل  واالصول و االلتزامات.  وباإلضافة إلى ذلك ، فهو يغطي القضايا المتعلقة 

صافي الدخل و ريرها من عناصرالقوائم المالية، فضال عن التعرف على قضايا التشريعات المحاسبية المحلية ب
 والدولية و كيفية حلها في ظل معايير المحاسبة الدولية

 2103334المتطلب السابق:  
Accounting Information Systems (2103417)                          (3 Cr Hrs) 

This course deals with the following subjects: accounting as an information 
system and its significance in business organization, revenue cycle, expenditure 

cycle, payroll cycle and other important operating cycles. It covers the theoretical 
and practical aspects of analyzing, designing and implementing a new accounting 

information system, including the design and management of databases and 
evaluation of internal control in both manual and electronic systems, in addition 

to studying computer usage in accounting systems. Prerequisite: 2103102 
 

 نظم معلومات محاسبية 
ساعات(3)         (1903125المتطلب السابق)  

  

يتضمن هذا المساق المواضيع التالية: المحاسبة كنظام معلومات وأهميته في المنشأت المالية ودورة 
األخرى المهمة. ويغطي اإليرادات ودورة المصروفات ودورة الرواتب وريرها من الدورات التشغيلية 

الجوانب النظرية والعملية لتحليل وتصميم وتنفيذ نظم للمعلومات المحاسبية جديد ، بما في ذلك تصميم 
وإدارة قواعد البيانات وتقييم الرقابة الداخلية في كل من األنظمة اليدوية واإللكترونية ، باإلضافة إلى دراسة 

األنظمة المحاسبية تطبيقية عملية على استخدام الحاسوب في  
2103102المتطلب السابق:   

Financial Statements Analysis (2103420)          (3 Cr Hrs) 
This course presents financial statement analysis, its significance, tools and main 

users. It covers business and industrial analysis, vertical and horizontal analysis, 
comparisons, ratio analysis, analysis of the impact of accounting policy changes 

on company’s performance and operating efficiency. It further takes a look at the 
limitations of financial statement analysis. Prerequisite: 2103334 
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قوائم الماليةتحليل ال           

                  ساعات(3)          (1903335المتطلب السابق )

 

أدوات تحليل القوائم المساق التعرف على كيفية تحليل القوائم المالية وأهميته والجهات المستفيدة منه و كذلك يبين لنا  يقدم هذا
ت ، والنسب المالية والمعدالت، مع حاالت عملية تطبيقية عليها( ، وتحليل المالية، )التحليل األفقي والتحليل العمودي، والمقارنا

اير تغير السياسات المحاسبية على أداء المنشأة وكفاءتها التشغيلية )ميل تغيير طريقة تقييم المخزون وطريقة االستهالك( و 
 .  نواحي القصور في تحليل القوائم المالية

 2103334المتطلب السابق: 

 
Agriculture Cost Accounting (2103456)          (3 Cr Hrs) 

This course covers Agricultural accounting, Agricultural cost accounting, 
budgeting for agricultural activities, Agricultural branches, elements, activities 

costs, Agricultural costing statements,  utilization of Agricultural lands, and life 
stock accounting. Prerequisite: 2103262 
 

         محاسبة التكاليف الزراعية

                    ساعات(3)         (1903266المتطلب السابق)

 
لتقديرية الزراعية، واستغالل يغطي هذا  المساق نبذة عن المحاسبة الزراعية ، ومحاسبة التكاليف الزراعية، والموزانة ا

األراضي الزراعية ومحاسبتها، و فروع النشاط الزراعي، وعناصر التكاليف الزراعية ، وقوائم التكاليف الزراعية، و طرق 
 محاسبة مشروع النشاط الزراعي المختلفة، ومحاسبة اليروة الحيوانية

2103262المتطلب السابق:   
 

International Accounting (2103463)                     (3 Cr Hrs) 

This course familiarizes the students with characteristics of major accounting 
systems used in different parts of the world. It also explains the main difficulties 

facing (multinational) companies when preparing their financial statements 
under different accounting systems environments and the role of international 

accounting standards in harmonization for the purpose of improving 
comparability among companies. This course covers several accounting standards 

related to international activities, such as hedging contract that included within 
IFRS.9, associate and joint venture IAS.28, joint arrangements IFRS.11, 

translation financial statements into foreign currency and individual foreign 
transactions that included within the content of IAS.21.  Prerequisite: 2103461 
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باإلنجليزيمحاسبة دولية                            

(ساعات3)          (1903335المتطلب السابق )  
 

يعّرف هذا المسااااااق الطالب بخصاااااائص أنظمة المحاسااااابة الرئيساااااية المساااااتخدمة في أجزاء مختلفة من العالم وتأييرها على 
تمارس نشااااااطاتها في الدول المختلفة، كما يشااااارح الصاااااعوبات الرئيساااااية التي تواجه الشاااااركات )متعددة  المشاااااروعات التي

الجنسيات( عند إعداد تقاريرها المالية في ظل تأيير االختالفات البيئية على النظم المحاسبية ، والقوائم المالية .و من هناء جاء 

تحسااااين المقارنة بين الشااااركات. يغطي هذا المساااااق العديد من المعايير  دور معايير المحاساااابة الدولية في خلق توافق لغرض
المحاساااابية المتعلقة باألنشااااطة الدولية ، ميل: عقود التحوط المتضاااامن في IFRS.9 كذلك الشااااركات المشااااتركه و الزميلية ،

IAS.28 وريرها من المواضيع الدولية    
2103461المتطلب السابق:   

 

International Accounting Standards (2103461)         (3 Cr Hrs) 
This course explains the different stages in formulating and issuing international accounting 

standards (IASs) as well as International financial reporting standards (IFRSs). It further 

reviews the scope and concepts of several major IASs, IFRSs covered in previous courses. That 

are : IAS.1; IAS.34; IAS.8; IAS.7; IAS.2; IAS.37; IAS.16; IAS.23; IAS.38; IAS.36; IFRS.9; 

IFRS.15; IFRS.16; IFRS.3; IFRS.10; IFRS.12; IAS.21. Moreover, this course covers investment 

property IAS.40, assets held for sale IFRS.5, Exploration for and Evaluation of Mineral 

Resources IFRS.6, accounting for agriculture IAS.41, income taxes IAS.12, Operating 

Segments IFRS.8, fair value IFRS. 13, employees benefits IAS.19 and IAS.26. Prerequisite: 

2103340 
 
 

 معايير المحاسبة الدولية                

            ( ساعات3)         ( 1903459المتطلب السابق )

  
( وكذلك معايير االبالغ IASsيوضااااح هذا المساااااق المراحل المختلفة في كيفية صاااايارة وإصاااادار معايير المحاساااابة الدولية )
IFRSsالمالي الدولية ) ما سيتم شرح و توضيح أهم معايير المحاسبية الدولية و معايير االبالغ ( و المراحل التي مرت بها. ك

المالي الدولية الرئيسية التي تم تغطيتها في المساقات اإلجبارية السابقة. وهذ  هي:  
 IAS.1; IAS.34; IAS.8; IAS.7; IAS.2; IAS.37; IAS.16; IAS.23; IAS.38; IAS.36; IFRS.9; 

IFRS.15; IFRS.16; IFRS.3; IFRS.10; IFRS.12; IAS.21IAS.21  
2103340المتطلب السابق:   

 

International Auditing Standards (2103466)                 (3 Cr Hrs) 
The objective of this course is to familiarize the students with the international 

Auditing standards issued so far by the International Federation of Accountants. 
It focuses mainly on the standards related to planning, internal control, evidences, 

review reports, accepting the work of others, specialized fields and relevant 
services. Prerequisite: 2103350 
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            معايير التدقيق الدولية

  المتطلب السابق )1903350(            )3ساعات (               

 
يهدف هذا المساااااق إلى تعريف الطالب بمعايير التدقيق الدولية الصااااادرة حتى اآلن من قبل االتحاد الدولي للمحاساااابين. ويركز 

ت ونتائج تقارير التدقيق والخدمات ذات العالقة ابشااااكل أساااااسااااي على المعايير المتعلقة بالتخطيط والرقابة الداخلية وأدلة االيب

 باإلضافة إلى البيانات ) القوائم ( الدولية
2103350المتطلب السابق:    

 

Research Methodology in Accounting (2103470)                                      (3 Cr 

Hrs) 
This course explains the basics of research methodologies, approaches and steps 
for designing and conducting a scientific research. It covers problem specification, 

research design, data collection and classification, hypotheses formation and 
testing, obtaining results and discussing it, and documenting the research. The 

empirical part of the course aims at enhancing students ability to understand most 
resent findings in accounting research as well as conducting a reach project in a 

relevant area in accounting and defending it in front of class mates. Prerequisite: 
2103362. 
 

   ةالمحاسبالعلمي منهجية البحث 
( ساعات3)     (1903200المتطلب السابق )  

 
تهدف هذ  المادة إلى تعريف الطالب بأساااساايات البحث العلمي ومناهجه من حيث خطوات البحث العلمي ، تحديد مشااكلة وابعاد 

ها ، صيارة الفرضيات واختبارها واستخالص النتائج ، وعملية البحث، تصميم البحث،  طرق جمع المعلومات وتصنيفها وترتيب
توييق المراجع للبحث العلمي. ويشاااااااتمل الجانب التطبيقي لهذ  المادة إلي تعزيز قدرات الطالب من خالل اطالعهم على احدث 

تصاااميم وتنفيذ بحث علمي  اآلراء والمساااتجدات في البحث العلمي في المحاسااابة ، وتكليفه بواجبات تحليلية وبحيية بما في ذلك
 محاسبي متخصص وعرضه و الدفاع عنه أمام زمالئه الطلبة 

2103362المتطلب السابق:   

 
Islamic Accounting (210355)                                                                             (3 Cr Hrs) 

 

The main objective of the Islamic accounting course is to acquaint the students, teachers and 

other readers with the principles, concepts, constraints, methods and techniques of accounting 

in accordance with Islamic principles and Shariah. Islamic Accounting course is important 

especially in case of Islamic banks, Insurance Companies, other organizations and institutions , 

which operate according to Islamic Principles and Shariah. Accounting under Islamic 

perspective would also enable the students to understand the supremacy of Islamic Accounting 

over conventional accounting system. prerequisite: 2103102       
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 المحاسبة اإلسالمية 
   )3ساعات ( المتطلب السابق )1903125( 

 
يعتبر هذا المساق األساس لدراسة المحاسبة اإلسالمية، حيث سيتعرف الطلبة على المحاسبة اإلسالمية، مفاهيمها، أهدافها، 

يميزها عن المحاسبة وفقا للمبادئ اإلسالمية والشريعة.يهدف هذا المساق الى التعرف على النظام االقتصادي  خصائصها و ما

اإلسالمي و أهمية المال في اإلسالم، باإلضافة الى التعرف على بعض األدوات المالية اإلسالمية وطرق معالجتها محاسبيا، 
لمواضيع الزكاة و طرق احتسابهاو تعتبر المحاسبة اإلسالمية مهمة خاصة في  كالصكوك و العقود اإلسالمية المتعددة باإلضافة

ي للمبادئ الشريعة اإلسالمية. كما أن المحاسبة في ظل منظور  حالة البنوك اإلسالمية والم سسات األخرى التي تعمل وفقا
ة التقليديإسالمي من شأنها تمكين الطالب من فهم تفوق المحاسبة اإلسالمية على نظام المحاسب . 

2103102المتطلب السابق:                                         
 
 

 
 

 
 


