وحدات ومقررات قسم المحاسبة:

أوال :المواد اإللزامية:
أ.

ب.المواداإللزامية التخصصية

المواد اإللزاميةاألساسية

ر.م

المادة

الوحدات

األسبقية

ر.م

المادة

الوحدات

األسبقية

100

اللغة العربية

2

//

230

المحاسبة المتوسطة 1

4

131

101

الدراسات اإلسالمية

2

//

231

المحاسبة المتوسطة 2

4

230

102

القانون المدني

3

//

330

محاسبة شركات األشخاص

3

231

103

اللغة االنجليزية 1

3

//

331

محاسبة األقسام والفروع

3

231

104

اللغة االنجليزية 2

3

103

332

محاسبة الشركات المساهمة

3

330

109

تطبيقات الحاسب اآللي

3

//

333

محاسبة تكاليف

4

231

110

مبادئ االقتصاد 1

3

//

335

المحاسبة الضريبية

3

231

111

مبادئ االقتصاد 2

3

110

336

محاسبة نفط

3

231

120

مبادئ إدارة األعمال

4

//

337

محاسبة مصارف وتأمين

3

231

130

مبادئ المحاسبة 1

3

//

338

تحليل قوائم مالية

3

231

131

مبادئ المحاسبة 2

3

130

339

محاسبة أموال عامة

3

335

140

مبادئ اإلحصاء 1

2

//

430

المحاسبة اإلدارية

3

333

141

مبادئ اإلحصاء 2

2

140

431

المراجعة

4

330/331

142

تحليل رياضي 1

2

//

433

طرق البحث في المحاسبة

3

141/231

143

تحليل رياضي 2

2

142

435

تصميم نظم محاسبية

3

231/109

150

مبادئ العلوم السياسية

3

//

المجموع

49

170

مبادئ التمويل واالستثمار

3

//

جـ .المواد اإللزامية غير التخصصية:

151

مبادئ اإلدارة العامة

3

150

المجموع

49

202

القانون التجاري

3

102

210

االقتصاد التحليلي الجزئي 1

3

110/142

220

إدارة العمليات اإلنتاجية

3

120/140

270

أساسيات اإلدارة المالية

3

170/230

322

بحوث عمليات 1

3

220

15

المجموع
ثانيا :المواد االختيارية
د .المواد االختيارية التخصصية:

ه .المواد االختيارية غير التخصصية:

((يختار الطالب ما ال يقل عن  6ساعات من الجدول))

((يختار الطالب ما ال يقل عن  6ساعات من الجدول))

530

محاسبة الشركات القابضة

3

332

105

اللغة االنجليزية 3

3

104

532

محاسبة مشروعات خدمية

3

333

211

االقتصاد التحليلي الكلي 1

3

111

533

محاسبة تكاليف متقدمة

3

333

212

االقتصاد التحليلي الجزئي 2

3

210

537

المحاسبة الدولية

3

231

222

السلوك التنظيمي

3

120

538

تطبيقات محاسبية باستخدام الحاسوب

3

109/231

225

إدارة الموارد البشرية

3

222

539

دراسات في المحاسبة

3

333/430

273

األسواق المالية

3

170

شروط التخصص:

274

أساسيات التأمين

2

170

.1يتم إعالن التخصص بعد اجتياز الطالب لـ  36ساعة تدريسية على األقل.

313

نقود ومصارف

3

211

.2أن جيتاز الطالب مقرر " 130و 131مبا ال يقل عن نقطتني ( )2.0بتقدير ) ،(cومبعدل

318

مالية عامة

3

211

 %55فما فوق.

 125وحدة

إجمالي عدد الوحدات

Bachelor Of Accounting-Program Structure
)Compulsory Units ( Subjects
)1: Essential Compulsory Units(subjects

2-Specialization ( Major) Compulsory subjects/
Department Compulsory Units

Prerequisite Units

Subject

Code

Prerequisite Units

Subject

Code

131

4

Intermediate
Accounting 1

230

//

2

Arabic Language

100

230

4

Intermediate
Accounting 2

231

//

2

Islamic Studies

101

231

3

Partnership/Copartnership
Accounting

330

//

3

Civil Law

102

231

3

Accounting for Branches
and Departments

331

//

3

English Language 1

103

330

3

Corporate Accounting

332

103

3

English Language 2

104

231

4

Cost Accounting

333

//

3

Computer Applications

109

231

3

Tax accounting

335

//

3

Principles of Economics1

110

231

3

Oil Accounting

336

110

3

Principles of Economics2

111

231

3

Banks & Insurance
Accounting

337

//

4

Principles of Management

120

231

3

Financial Statement
Analysis

338

//

3

Principles of Accounting1

130

335

3

Public Sector
Accounting

339

130

3

Principles of Accounting2

131

333

3

Managerial
Accounting

430

//

2

Essentials of statistics1

140

330/331

4

Auditing

431

140

2

Essentials of statistics2

141

141/231

3

Accounting Research
Methods

433

//

2

Mathematical Analysis 1

142

231/109

3

Accounting
Information Systems
(Design)

435

142

2

Mathematical Analysis 2

143

//

3

Principles of Political
Science

150

49

Total

//

3

Principles of Finance &
investment

170

150

3

Principles of Public
Administration

151

3-Non-Specialization Compulsory Subjects
Prerequisite Units

Subject

Code

102

3

Commercial Law

202

110/142

3

Microeconomics

210

120/140

3

Production Operations
Management

220

170/230

3

Essentials of financial
Management

270

220

3

Operations Research

322

15

49

Total

Total

Elective Subjects

Faculty Electives: Choose 6 credit Units from the

Department Electives: Choose 6 credit Units from the

following:

following:

Prerequisite Units

Subject

Code

Prerequisite Units

Subject

Code

104

3

English Language 3

105

332

3

Advanced Corporate
Accounting

530

111

3

Macroeconomics 1

211

333

3

Service Firm Accounting

532

210

3

Microeconomics 2

212

333

3

Advanced Cost
Accounting

533

120

3

Organizational
Behavior

222

231

3

International
Accounting

537

222

3

Human resource
management

225

231/109

3

Computer
Applications in
Accounting

538

170

3

Financial markets

273

333/430

3

Studies in Accounting

539

170

2

Essentials of
Insurance

274

211

3

Money and banks

313

211

3

Public finance

318

Specialization requirements

1. Before selecting their major of study, students must
complete at least 36 credit units.

2. In order to enroll in the Bachelor of Accounting plan,
students are required to complete 130 & 131 with at
least ( C) / ( 55%).

Total Credit Units of the program: 125

توصيف المقررات الدراسية بقسم المحاسبة:

مبادئ المحاسبة 1

اسم المقرر

)Unit( Subject

Principles of Accounting I
رقم المقرر

130

Unit Code

األسبقية

ال يوجدN/A -

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

أهداف المقرر Subject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :
 تعريف الطالب بعلم المحاسبة وأهميته والعالقة بينه وبين العلوم األخرى. تعريف الطالب بالمفاهيم والمبادئ والفروض المحاسبية . تعريف الطالب بعمليات التسجيل والتبويب وتلخيص وعرض البيانات للمنشآت . تعريف الطالب باستخدام أساسيات القيد المزدوج في تحليل وتسجيل المعامالت المالية . تعريف الطالب باستخراج ميزان المراجعة .تعريف الطالب بإعداد القوائم المالية لتحديد نتيجة األعمال والمركز المالي للمنشأة في نهاية الفترة المحاسبية .مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر يتوقع أن يكون الطالب قاد ار على :
 فهم واقع علم ومهنة المحاسبة. معرفة اإلطارالمفاهيمي للمحاسبة وكيفية تطبيقه مهنيا.القيام باإلجراءات المحاسبية وإعداد الدورة المحاسبة من مرحلة التحليل وصوالً إلى إعداد وعرض القوائم المالية. تطبيق المهارات العلمية المرتبطة بالمفاهيم ،والمبادئ ،والنظريات ،والفروض المحاسبية.محتوى المقرر Content :

مدخل إلي علم المحاسبة
1

نشأة المحاسبة وتطورها  ،تعريف علم المحاسبة ووظائفه وأهدافه  ،مستخدمي المعلومات المحاسبية  ،فروع
علم المحاسبة وعالقته بالعلوم األخرى  ،الفروض والمبادئ المحاسبية .

2

تحليل العمليات المالية
تعريف العملية المالية  ،تحليل العمليات وفقاً ألسلوب معادلة الميزانية وتحليل العمليات وفقاً ألسلوب اآلخذ
والمعطي

3

تسجيل العمليات المالية
التعرف على مصادر القيود المحاسبية  ،التعرف على الدورة المحاسبية  ،نظام القيد المزدوج ،
أنواع القيود المحاسبية .

4

الدفاتر المحاسبية
دفتر اليومية العام  ،دفتر األستاذ العام  ،دفتر األستاذ ذو الرصيد المتحرك ( األربعة أعمدة )
الترحيل  ،الترصيد  ،إعادة فتح الحسابات .

5

العمليات التمويلية والرأسمالية
عمليات رأس المال  :إيداع رأس المال في بداية حياة المشروع  ،زيادة رأس المال خالل حياة المشروع ،
تخفيض رأس المال خالل حياة المشروع  ،المسحوبات الشخصية  ،القروض  ،المصاريف اإليرادية والرأسمالية
.

6

عمليات البضاعة
طرق إثبات عمليات البضاعة بالدفاتر  ،بضاعة أول المدة  ،المشتريات  ،الشراء بالعربون  ،مصاريف الشراء
 ،مردودات ومسموحات المشتريات  ،المبيعات  ،البيع بالعربون  ،مردودات ومسموحات المبيعات  ،شروط
التسليم ومعالجة مصاريف نقل المشتريات والمبيعات

7

الخصم

مفهوم الخصم وأنواعه  :الخصم التجاري  ،الخصم النقدي  ،خصم الكمية .
ميزان المراجعة

8

تعريف ميزان المراجعة ،أإشكال ميزان المراجعة  ،ميزان المراجعة بالمجاميع  ،ميزان المراجعة باألرصدة ،
أهداف إعداد ميزان المراجعة  ،اكتشاف األخطاء التي تؤدي إلي عدم توازن ميزان المراجعة .
الحسابات الختامية وكشف الميزانية العمومية

9

قائمة الدخل  ،قائمة حقوق الملكية  ،قائمة المركز المالي  ،حساب المتاجرة  ،حساب األرباح والخسائر .
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 - Lectures

 - 2التطبيقات العملية

2 - Exercises

 - 3البحوث و أوراق العمل

3 – Research

 –4أخرى

4 - Others
التقييم Assessment :

االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد األوراق و حل

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class
Participation

التمارين

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة

تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير مبرر
لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

د .يونس حسن الشريف واخرون

مبادئ المحاسبة المالية

2004

منشورات جامعة قاريونس – بنغازي

د .عبد الناصر ابراهيم نور

أصول المحاسبة المالية

2000

دار المسيرة _ عمان األردن

واخرون

األسبقية

231

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

أهداف المقرر Subject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :


تعريف الطالب باألشكال القانونية لألنشطة وفقا للتشريع الليبي بما في ذلك أنواع الشركات



التعريف الطالب على طبيعة وخصائص شركات األشخاص




تعريف الطالب بالمعالجة المحاسبية للعمليات المختلفة في شركات األشخاص

تعريف الطالب بأنواع التصفية والضوابط القانونية لها والمعالجة المحاسبية لكل نوع
مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:







فهم وإدراك طبيعة وخصوصية شركات االشخاص.
القيام بالمعالجة المحاسبية لتأسيس شركات األشخاص.
القيام بالمعالجة المحاسبية لعمليات إعادة تنظيم شركات األشخاص (تعديل عقد التأسيس).
إعداد الحسابات الختامية في شركات األشخاص.
القيام بالمعالجة المحاسبية لعملية تصفية شركات األشخاص.

محتوى المقررContent: :
طبيعة شركات االشخاص

1

انواع الشركات
تعريف شركة األشخاص
انواع شركات األشخاص
اإلطار القانوني الذي يحكم شركات األشخاص
خصائص شركات االشخاص
تأسيس شركات األشخاص

2



المعالجة المحاسبية لتقديم حصص الشركاء في رأس المال( نقدا عينا،




اعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية

في شكل مشروع فردي قائم)
الحسابات الجارية للشركاء

3

المعامالت بين الشركاء والشركة
مسحوبات الشركاء وفوائدها
مرتبات الشركاء
قروض الشركاء
الفائدة على الحسابات الجارية للشركاء
وثائق التأمين على حياة الشركاء

4

الحسابات الختامية لشركات االشخاص
ترصيد حسابات رأس المال والحسابات الجارية للشركاء
حساب المتاجرة
حساب األرباح والخسائر
حساب توزيع االرباح والخسائر
قائمة المركز المالي

5

إعادة تنظيم شركات األشخاص
انضمام شريك
انفصال او وفاة شريك

6

إعادة تنظيم شركات األشخاص
زيادة وتخفيض راس المال
معالجة شهرة المحل

7

تصفية شركات األشخاص
اإلطار القانوني المنظم لتصفية شركات األشخاص
التصفية السريعة
التصفية التدريجية

8

تصفية شركات األشخاص

التصفية التدريجية

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 - Lectures

-2عروض تقديمية

2- Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 -5أخرى

5 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class
Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

حلمي محمد نمر وعبد المنعم

األصول العلمية والعملية في

محمود

محاسبة الشركات

أحمد الصباغ

المحاسبة في شركات

2000

العربية
1995

األشخاص
بعض المجالت العلميةالمنصوح بها

دار النهضة

منشورات جامعة
غريان

مجلة جامعة بنغازي للعوم االقتصادية

Research
Journals

مجلة المختار للعلوم االقتصادية
Journal of Applied Research in
Accounting and Finance

االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

)Unit( Subject
محاسبة األقسام والفروع

Accounting for Branches and
Departments
رقم المقرر

331

Unit Code

األسبقية

231

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

أهداف المقرر Subject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :
 تعريف الطالب بماهية المحاسبة في المنشآت ذات الفروع الداخلية والخارجيةوكذلك بضاعة االمانة والبيع بالتقسيط. تعريف الطالب بأسلوب عرض نتائج نشاط االقسام والفروع الداخلية والخارجية وكذلك البيع بالتقسيط. تعريف الطالب بأهمية تفسير نتائج اقسام وفروع المنشأة وثم التعريف بنتائج وربحية المنشأة بالكامل.إكساب الطالب مهارة في التعامل مع اسعار الصرف ومعرفة االرباح والخسائر الناجمة عن تقلباتها.إكساب الطالب مهارة في كيفية اعداد القوائم المالية المجمعة للمنشأة سواء ذات الفروع الداخلية او الفروع الخارجية .تعريف الطالب بمفهوم بضاعة االمانة والبيع بالتقسيط. اكساب الطالبة المهارة في المعالجة المحاسبية وفقاً للمبادئ المعايير المحاسبية لبضاعة االمانة او البيع بالتقسيط.مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر يتوقع أن يكون الطالب قاد ار على :
 فهم وإدراك المفاهيم العلمية المتعلقة بتحديد نتائج االقسام (ربحاً أو خسارة) ،ومعالجة مشاكلها المتمثلة في  :التحويالت فيما بينها – المفاضلة فيمسألة إقفال االقسام الخاسرة من عدمها.
 فهم وإدراك أهمية تحيد نتيجة نشاط الفروع غير المستقلة عندما ترسل إليها البضاعة بالتكلفة أو بسعر التحويل وكذلك المشاكل المتعلقة بالتحويالتفيما بينها وتسوية االختالف مع المركز الرئيسي لها.

فهم واستيعاب نتيجة نشاط الفروع المستقلة الداخلية عندما ترسل إليها البضاعة بالتكلفة أو بسعر التحويل وكذلك المشاكل المتعلقة بالتحويالت فيمابينها وتسوية االختالف مع المركز الرئيسي لها.
 فهم واستيعاب نتيجة نشاط الفروع الخارجية عندما ترسل إليها البضاعة والتحويالت النقدية بأسعار صرف معينة وكذلك المشاكل المتعلقة بالتحويالتفيما بينها وتسوية االختالف مع المركز الرئيسي لها..
تعرف الطالب بهذا على كيفية اعداد القوائم المالية المجمعة للفروع الداخلية والخارجية .تعرف الطالب كذلك على كيفية احكام الرقابة الداخلية وتحيد نتيجة النشاط فيما يتعلق بالبيع بالتقسيط و بضاعة االمانة .محتوى المقرر Content :
حماسبة االقسام
1

 اإلطار المفاهيمي للمحاسبة االقسام. -ماهية النظام المحاسبي(نتيجة النشاط) في حالة تحديد مجمل وصافي دخل االقسام.

2

معالجة المشكالت المحاسبية في محاسبة االقسام المتمثلة في :
 معالجة مشكلة التحويالت ذات سعر تحويل عندما وجود مخزون اخر لمدة منها.معالجة مشكلة القرار المتعلقة باستبعاد القسم الخاسر من عدمه.تمارين مختلفة
حماسبة الفروع غري املستقلة الداخلية

3

 اإلطار المفاهيمي للمحاسبة الفروع غير المستقلة الداخلية. ماهية النظام المحاسبي (نتيجة النشاط) في حالة ارسال البضاعة بالتكلفة من المركز للفرع . ماهية النظام المحاسبي (نتيجة النشاط) في حالة ارسال البضاعة بسعر تحويل اعلى التكلفة (اعلى من التكلفة او بسعرالبيع)من المركز للفرع .

4

 معالجة المشكالت المحاسبية في محاسبة الفروع غير المستقلة الداخلية المتمثلة في : -معالجة مشكلة الفروق في حساب بضاعة الفرع.

 معالجة مشكلة العمليات الداخلية بين الفروع.تمارين مختلفة
حماسبة الفروع املستقلة الداخلية

5
 -مقدمة عامة .

 ماهية النظام المحاسبي (نتيجة النشاط) في حالة ارسال البضاعة بالتكلفة من المركز للفرع . ماهية النظام المحاسبي (نتيجة النشاط) في حالة ارسال البضاعة بسعر تحويل اعلى التكلفة (اعلى من التكلفة او بسعرالبيع)من المركز للفرع .

6

 آلية اعداد القوائم المالية المجمعة (قائمة الدخل – االرباح المحتجزة – المركز المالي) معالجة المشكالت المحاسبية في محاسبة الفروع المستقلة الداخلية المتمثلة في : العمليات التبادلية بين الفروع . الديون المشكوك في تحصيلها االصول الثابتة.تمارين مختلفة
حماسبة الفروع اخلارجيةوعمليات التبادل اخلارجي

7

 عمليات االستيراد والتصدير. ، معالجة فروق اسعر الصرف . معالجة عمليات التعاقد على الشراء والبيع بالعمالت االجنبية والعملة المحلية .8

 ماهية النظام المحاسبي (نتيجة النشاط) للفروع الخارجية. ألية اعداد القوائم المالية المجمعة المترجمة (قائمة الدخل – االرباح المحتجزة – المركز المالي) للفروع الخارجية.تمارين مختلفة

9

حماسبة بضاعة االمانة

 النواحي القانونية في بضاعة االمانة . المعالجة المحاسبية لبضاعة االمانة المنتهية: -1المعالجة المحاسبية لبضاعة االمانة في دفاتر الموكل.
 -2المعالجة المحاسبية لبضاعة االمانة في دفاتر الوكيل.
10

 مشاكل بضاعة االمانة ،ومعالجتها :البضاعة الباقية – البضاعة المرتدة – التلف والعجز -تحوليها الى وكيل آخر –افالس الوكيل
تمارين مختلفة
احملاسبة عن البيع بالتقسيط

11
 مقدمة عامة . احتساب الفوائد واالقساط.12

 كيفية المعالجة في دفاتر البائع وفقاُ للطرق التالية: -1طريقة الفوائد تحت التسوية.
 -2طريقة بالبيع بالتقسيط.
تمارين مختلفة

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 – Lectures

-2عروض تقديمية

2- Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

5 – Research

 – 5أخرى

6 – Others

التقييم Assessment :

االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

& Assignments , Attendance
Class Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده الالئحة

التمارين

من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة تجاوز
النسبة المسموح بها من الغياب الغير مبرر لن
يسمح للطالب باالمتحان في المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

د .جمعة خليفة الحاسي

المحاسبة التطبيقية

2004

منشورات جامعة قاريونس

(اقسام وفروع –بضاعة االمانة –البيع
بالتقسيط)
أ.د .محمد مطر –د .إنعام

النظم المحاسبية المتخصصة

زويلف

وتطبيقاتها العملية في (شركات المقاوالت
– الشركات ذات الفروع-بضعة االمانة –

2012
(الطبعة
الثالثة)

دار وائل للنشر _ عمان
األردن

المستشفيات –المنشأة ذات االقسام -الفنادق
–النوادي والجمعيات)

االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

محاسبة الشركات المساهمة

اسم المقرر

)Unit( Subject

Corporate Accounting
رقم المقرر

332

Unit Code

األسبقية

330

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

أهداف المقرر Subject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :


تعريف الطالب باألشكال القانونية لألنشطة وفقا للتشريع الليبي بما في ذلك أنواع الشركات



التعريف الطالب على طبيعة وخصائص الشركات المساهمة وضوابطها القانونية وفقا للتشريع الليبي.



تعريف الطالب بكيفية تأسيس الشركات المساهمة والمعالجة المحاسبية لعمليات التأسيس.



تعريف الطالب بالمعالجة المحاسبية للعمليات المختلفة في الشركات المساهمة.



تعريف الطالب بأنواع التصفية والضوابط القانونية لها والمعالجة المحاسبية لكل نوع.



تكوين خلفية عامة عن الشركات القابضة والتابعة وبعض المشاكل المحاسبية المتعلقة بها.
مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:









فهم وإدراك طبيعة وخصائص الشركات المساهمة.
القيام بالمعالجة المحاسبية لتأسيس الشركات المساهمة (.إصدار األسهم عند التأسيس)
القيام بالمعالجة المحاسبية لعمليات زيادة رأس مال الشركات المساهمة.
القيام بالمعالجة المحاسبية للعمليات المختلفة في دفاتر الشركات المساهمة،
إعداد الحسابات الختامية وعرض القوائم المالية للشركات المساهمة.
القيام بالمعالجة المحاسبية لعملية تصفية الشركات المساهمة.

فهم وإدراك الفرق بين الشركات التابعة والقابضة والمعالجات المحاسبية المرتبطة بها.

محتوى المقررContent: :

1

مقدمة عن شركات األموال
أنواع الشركات
تعريف شركات األموال
انواع شركات األموال

اإلطار القانوني الذي يحكم شركات االموال
خصائص شركات األموال.
2

الشركات المساهمة
اإلجراءات القانونية لتأسيس الشركات المساهمة
مصادر أموال الشركات المساهمة

3

رأس مال األسهم
طبيعة األسهم وخصائصها
انواع األسهم
األسهم العادية واألسهم الممتازة
حصص التأسيس

4

المعالجة المحاسبية لرأس مال االسهم
المعالجة المحاسبية إلصدار األسهم نقدا
عالوة إصدار األسهم
سداد األسهم دفعة واحدة
سداد األسهم على أقساط
اإلجراءات المترتبة على التأخر في سداد االقساط

5

إصدار األسهم العينية

6

تعديل رأس المال
االجراءات الالزمة لتعديل رأس المال
المعالجة المحاسبية لتعديل رأس المال

7

اإلفصاح عن رأس المال في القوائم المالية
مكونات حقوق الملكية
اإلفصاح عن رأس مال األسهم في المركز المالي

8

تصفية الشركات المساهمة
اإلجراءات القانونية لتصفية الشركات المساهمة

تحديد ارباح وخسائر التصفية
تحديد حقوق الغير
تسوية حقوق المساهمين
االنضمام واالندماج في الشركات المساهمة

9

مفهوم االنضمام واالندماج
اجراءات االنضمام واالندماج
المشاكل المحاسبية المتعلقة باالنضمام واالندماج

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 - Lectures

-2عروض تقديمية

2- Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class
Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

حلمي محمد نمر وعبد المنعم

األصول العلمية والعملية في

2000

دار النهضة

محمود

محاسبة الشركات

العربية

عبد السالم كبالن و امراجع غيث

المحاسبة المتوسطة ()2

2013

دار الكتب الوطنية

محمد ابو نصار

المحاسبة المالية المتقدمة

2010

دار وائل للنشر

بعض المجالت العلميةالمنصوح بها

مجلة جامعة بنغازي للعوم االقتصادية

Research Journals

مجلة المختار للعلوم االقتصادية
Journal of Applied Research in Accounting
and Finance
تواريخ هامةImportant Dates

نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

محاسبة التكاليف

اسم المقرر

)Unit( Subject

Cost Accounting
رقم المقرر

333

Unit Code

األسبقية

231

Prerequisites

عدد الوحدات

4

Credit Units

أهداف المقرر Subject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :





تعريف الطالب بطبيعة النشاط في المنشآت الصناعية والفرق بينه وبين األنشطة األخرى وأثر ذلك على المحاسبة.
إلمام الطالب بمفهوم وطبيعة محاسبة التكاليف وعالقتها بالعلوم األخرى والفرق بينها وبين المحاسبة المالية.
تعريف الطالب بتصنيفات التكاليف

تعريف الطالب بالطرق المحاسبية لحساب تكاليف اإلنتاج ،ومراحل إنتاج المنتح  ،وانواع أنظمة التكاليف وتطورها.
مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:






فهم وإدراك أهمية ودور محاسبة التكاليف في المنشآت الصناعية.
إعداد قوائم التكاليف وفقا للنظريات المختلفة
تخصيص تكاليف الصنع اإلضافية لغرض الوصول إلى تكلفة الوحدة الواحدة من المنتج
التمييز بين أنظمة التكاليف المختلفة واستخداماتها ومميزات كل نظام ومتطلبات استخدامه.

محتوى المقررContent: :

1

مدخل لمحاسبة التكاليف وتأثير التغيرات االقتصادية على تطور محاسبة التكاليف.

2

المفاهيم المختلفة للتكلفة وكيفية تصنيف التكاليف

4+3

القوائم المالية للمنشآت الصناعية
حسابات التكاليف

6+5

عناصر تكاليف اإلنتاج :المواد األولية

7

عناصر تكاليف اإلنتاج :األجور المباشرة

9+8

عناصر تكاليف اإلنتاج :تكاليف الصنع اإلضافية

11+10

نظام األوامر

12

نظام المراحل
نظام التكاليف على أساس النشاط
 – 1المحاضرات

1 - Lectures

-2عروض تقديمية

2- Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

5 – Research

 –5أخرى

6 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class
Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة

تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
جمعة خليفة الحاسي

محاسبة التكاليف

2014

دار الكتب الوطنية

عبدالسالم كبالن

محاسبة التكاليف

2013

دار الكتب الو

بعض المجالت العلميةالمنصوح بها

مجلة جامعة بنغازي للعوم

Journals

االقتصادية
مجلة المختار للعلوم
االقتصادية
تواريخ هامةImportant Dates

نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

المحاسبة الضريبية

اسم المقرر

)Unit( Subject

Tax Accounting
رقم المقرر

335

Unit Code

األسبقية

231

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

أهداف المقرر Subject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :


تعريف الطالب بالضرائب ونشاتها وأهميتها.



تعريف بأسس فرض الضريبة.



تعريف الطالب باألهداف المختلفة لفرض الضرائب.



تعريف الطالب باألسس المحاسبية لفرض واحتساب الضرائب.



تعريف بمكونات الهيكل الضريبي الليبي



تعريف الطالب بكيفية احتساب الضرائب المختلفة وفقا للتشريع الليبي.
مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:


فهم وإدراك أهمية الضرائب في تحقيق األهداف المختلفة للمجتمع



فهم وإدراك الفرق بين الضرائب وكل من الرسوم ،والغرامات ،والقروض ،والمبالغ اإللزامية األخرى



.فهم وإدراك اسس العدالة الضريبية



فهم وإدراك التقسيمات المختلفة للضرائب وأسسها.



مواكبة التغييرات التي تحدث للتشريعات الضريبية



فهم مكونات الهيكل الضريبي الليبي



احتساب الضرائب المختلفة المفروضة وفقا للهيكل الضريبي الليبي.
محتوى المقررContent: :

1

مدخل في المحاسبة الضريبية
تعريف الضريبة وأهدافها ومراحل تطورها

أسس فرض الضريبة
2

اإلطار النظري للمحاسبة الضريبية
االثار االقتصادية واالجتماعية والسياسية للضريبة
أسس العدالة الضريبية

3

التقسيمات الفنية للضرائب
الضريبة الواحدة والضرائب المتعددة
الضريبة على األموال والضريبة على األشخاص
الضرائب العينية والضرائب الشخصية
الضرائب التوزيعية والضرائب التحديدية
الضرائب المباشرة والضرائب الغير مباشرة
الضرائب النسبية والضرائب التصاعدية

4

الهيكل الضريبي الليبي
مكونات الهيكل الضريبي الليبي
الضرائب المباشرة والغير مباشرة وفقا للهيكل الضريبي الليبي

5

الهيكل الضريبي الليبي
قانون ضرائب الدخل
الدخول الخاضعة والمعفاة
الضرائب النوعية على دخل األفراد

6

الهيكل الضريبي الليبي
الضريبة على الدخل من التجارة والصناعة والحرف

ضريبة الجهاد على التجارة والصناعة والحرف
ضرائب الدمعة على الدخل من التجارة والصناعة والحرف
الهيكل الضريبي الليبي

7

الضريبة على الدخل من المهن الحرة
ضريبة الجهاد على المهن الحرة
ضرائب الدمغة على الدخل من المهن الحرة
الهيكل الضريبي الليبي

8

الضريبة على الدخل من العمل وما في حكمه
ضريبة الجهاد على المرتبات
ضرائب الدمغة على المرتبات
الهيكل الضريبي الليبي

9

الضريبة على دخل الشركات
ضريبة الجهاد على الشركات
ضرائب الدمغة على المرتبات
الهيكل الضريبي الليبي

10

قانون ضريبة الدمغة
الدمغة على المعامالت
الدمغة على المحررات
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 - Lectures

-2عروض تقديمية

2- Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 -5أخرى

5 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class
Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

مختار ابو زريده

المحاسبة الضريبة

2007

دار الكتب
الوطنية -بنغازي

بعض المجالت العلميةالمنصوح بها

مجلة جامعة بنغازي للعوم االقتصادية
مجلة المختار للعلوم االقتصادية
Journal of Taxation

Research
Journals

Journal of American Taxation Association
Journal of Applied Research in
Accounting and Finance
Important Datesتواريخ هامة

نوع التقييم
Assignments

مستمر

االوراق و التمارين

Midterm Test

األسبوع الخامس

امتحان الجزئي

Final Exam

االمتحان النهائي

محاسبة نفظ

اسم المقرر

)Unit( Subject

Oil Accounting
رقم المقرر

336

Unit Code

األسبقية

231

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

أهداف المقرر Subject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :
 -دراسة موجزة ألهم المفاهيم والمبادئ العامة المتعارف عليها في علم المحاسبة .

 تحليل المراحل والعمليات المختلفة التي تنطوي عليها نشاطات البحث عن النفط الخام وتطويرمصادرة .

 تحليل مختلف النفقات والمصروفات التي تتكبدها شركات النفط في كل مراحل االستطالعواالستكشاف والحفر والتطوير وإنتاج الخامات البترولية.

 بيان طرق االستهالك واالستنفاذ النفقات الرأس مالية في صناعة النفط. -التعرف على أنواع االيرادات في شركات النفط وطرق تحديدها .

 تحليل للنفقات المسموح باستقطاعها من الخل الخاضع للضريبية الليبية. كيفية إعداد الحسابات والتقارير الختامية لشركات النفط لغرض الضريبة.مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر يتوقع أن يكون الطالب قاد ار على :
 فهم وإدراك األسس والمبادئ المحاسبية التي يصعب تطبيقها في صناعة النفط . التعرف علي مراحل تطور عقود االمتياز السائدة في الدول المنتجة للنفط (دول الشرق االوسط). فهم وإدراك الجوانب الفنية للمراحل والعمليات التي تنطوي عليها نشاطات البحث عن النفط . فهم وإدراك كيفية المعالجة المحاسبية لنفقات الخطوة االولى والثانية من المرحلة االولى ،وكذلك معالجتهاوفقا ً لقانون النفط الليبي.

 فهم وإدراك طرق االستهالك الشائعة االستخدام و المتعارف عليها بين الشركات العالمية  ،ومبرراتاستخدامها والحجج المعارضة لها.
 فهم وإدراك االحتماالت التي عندها يتم قفل العقود غير المطورة وكيفية معالجتها محاسبيا ً في حالة احتسابالشركة الحتياطي استهالك  ،أو عدم احتسابها.
 فهم وإدراك أنواع االيرادات في شركات النفط وطرق تحديدها. -يعرف كيفية إعداد الحسابات والتقارير الختامية لشركات النفط لغرض الضريبة.

محتوى المقررContent: :
1

المفاهيم والمبادئ المحاسبية العامة

2

طبيعة صناعة النفط وخصائصها

3

نفقات االستكشاف والحصول على عقود االمتياز

4

المصروفات الرأسمالية المحملة للعقود غير المطورة

5

نفقات الحفر والتطوير

6

عمليات االنتاج

7

استنفاد المصروفات الرأسمالية واستهالك االصول الثابتة

8

تحديد اإليرادات في شركات النفط

9

النفقات التي تخصم من الدخل الخاضع للضريبة

10

الحسابات والتقارير الختامية في شركات النفط
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 - Lectures

-2عروض تقديمية

2- Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

5 – Research

 – 5أخرى

6 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class
Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

د .مختار على أبوزريدة

محاسبة النفط

(2000الطبعة

الشركة الدولية

الثالثة)

للطباعة

أصولها العلمية وتطبيقاتها
بعض المجالت العلميةالمنصوح بها

مجلة جامعة بنغازي للعوم االقتصادية
مجلة المختار للعلوم االقتصادية
Journal of Accounting Research

Research
Journals

Journal of Applied Research in
Accounting and Finance

محاسبة مصارف وتأمين

اسم المقرر

)Unit( Subject

Bank & Insurance Accounting
رقم المقرر

337

Unit Code

األسبقية

237

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

أهداف المقرر Subject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :


تعريف الطالب بالمصارف التجارية وخصائصها ،وأهميتها وأهدافها.



تعريف الطالب بمصادر واستخدامات األموال في المصارف التجارية.



تنمية قدرات الطالب حول كيفية كتابة التقارير المالية والفنية في حالة التحاقه بالوظيفة المصرفية.



تعريف الطالب بالمعالجة المحاسبية للعمليات المختلفة في األقسام الفنية للمصارف التجارية.



تعريف الطالب بشركات التأمين وأنواعها ،وأنواع التأمين.



تعريف الطالب بالمعالجة المحاسبية لألنواع المختلفة للتأمين.
مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر يتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:


فهم وإدراك كافة البيانات المحاسبية لكل من المصارف وشركات التامين.



فهم وإدراك طبيعة العمل والمعالجة المحاسبية في كل من :

(قسم الخزينة  ،قسم الحسابات الجارية ،قسم الودائع اآلجلة  ،قسم االئتمان ،قسم األوراق التجارية ،قسم األوراق
المالية ،قسم خطابات الضمان ،االعتمادات المستندية ،قسم الصرف األجنبي).


إعداد الحسابات الختامية للمصارف التجارية.



فهم وتحليل محتويات التقارير المختلفة المتعلقة بالعمل المصرفي.



المعالجة المحاسبية للعمليات المختلفة لشركات التأمين



إعداد الحسابات الختامية لشركات التأمين.

محتوى المقرر Content :

1

مقدمة عامة

2

مدخل عام للمصارف التجارية ومكوناتها

3

قسم الخزينةوقسم الحسابات الجارية

4

قسم الودائع -قسم االئتمان

5

قسم خطابات الضمان و قسم المقاصة

6

قسم االعتمادات المستندية.

7

قسم الحواالت والعمليات الخارجيةوقسم تأجير الخزائن

8

قسم االوراق المالية ،وقسم الكمبياالت

9

قسم المحاسبة العامة
وإعداد الحسابات الختامية للمصارف التجارية.

10

شركات التأمين

11

المعالجة المحاسبية لعمليات شركات التأمين.

12

الحسابات الختامية في شركات التامين.
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 - Lectures

 – 2المناقشة

2- Discussion

 -3البحوث و أوراق العمل

3– Research

 – 4أخرى

4 - Others
التقييم Assessment :

االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد

% 10

Class
&Participation
Research Papers

األوراق البحثية

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

خالد أمين عبدهللا

العمليات المصرفية

الطبعة العاشرة

ﺩﺍﺭ وائل للنشر والتوزيع

 2010م

عمان

علي عبد هللا شاهين

محاسبة العمليات

الطبعة االولى

دار المريخ –المملكة العربية

المصرفية

2013

السعودية

في المصارف التجارية و
اإلسالمية)
محمد لطفي حسونة

المحاسبة في شركات

الطبعة الثانية عشر

كلية التجارة _جامعة عين

التامين

2013

شمس

تواريخ هامةImportant Dates
األوراق البحثية والمهام

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

تحليل القوائم المالية

اسم المقرر

)Unit( Subject

Financial Statement Analysis
رقم المقرر

338

Unit Code

األسبقية

332

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

أهداف المقرر Subject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :


تعريف الطالب بماهية القوائم المالية وأهدافها .



تعريف الطالب بأسلوب عرض المعلومات المحاسبية وحدود االستفادة منها .



تعريف الطالب بأهمية التحليل المالي وأغراضه وأدواته .



تعريف الطالب بأهمية تفسير نتائج التحليل المالي لتقديم المقترحات ومناقشتها حول المركز المالي للمشروع وربحية المشروع



اكساب الطالب مهارة التحليل المالي باستخدام اسلوب التحليل الرأسي و األفقي و تحليل االتجاهات.





اكساب الطالب مهارة التحليل المالي باستخدام اسلوب النسب المالية المختلفة .

تعريف الطالب بكيفية إعداد قائمة التدفقات النقدية واكتسابه المهارة المطلوبة لتحليل قائمة التدفقات النقدية.

تعريف الطالب بمفهوم الفشل المالي و األساليب و النماذج المستخدمة للتنبؤ بالفشل المالي
مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر يتوقع أن يكون الطالب قاد ار على :


فهم وإدراك المفاهيم العلمية المتعلقة باإلفصاح عن المعلومات المحاسبية في القوائم المالية .



فهم وإدراك أهمية تحليل القوائم المالية وحسن استخدام أدوات التحليل المالي المختلفة .



استخدام أدوات التحليل المالي وفقا للغرض من عملية التحليل وخدمة للقرار الواجب اتخاذه .




استخدام أساليب التحليل المالي األفقي والرأسي وتفسير نتائجها .

استخدام أدوات التحليل المالي لغايات اإلقراض قصير األجل والسيولة والسداد .



استخدام أساليب التحليل المالي لدراسة مؤشرات الربحية في المشروع .



استخدام أساليب التحليل المالي لدراسة النسب المالية المتعلقة بالمديونية والقدرة على السداد  ،و النشاط و السوق.



استخدام األساليب المناسبة للتنبؤ بالفشل المالي

محتوى المقرر Content :
القوائم المالية :

1

 االطار المفاهيمي للمحاسبة المالية ماهية القوائم المالية وأهدافها وحدود االستفادة منها محتويات التقرير المالي عرض المعلومات في القوائم المالية ألغراض التحليل المالي2

التحليل المالي :
 ماهية التحليل المالي وأغراضه والمستفيدون منه مقومات التحليل المالي ومستوياته -خطوات التحليل المالي وأساليبه وأدواته

3

أدوات التحليل المالي :أ_ التحليل الرأسي :
 األهمية النسبية لعناصر القوائم المالية تفسير نتائج التحليل الرأسيأدوات التحليل المالي :ب_ التحليل األفقي واالتجاهي ( التطور ) :
 -تفسير نتائج التحليل األفقي

4

أدوات التحليل المالي :النسب المالية في التحليل المالي :
 التحليل باستخدام النسب المالية التحليل لغايات اإلقراض قصير األجل والسيولة والسداد -تفسير مؤشرات التحليل المتعلق بالسيولة

5

التحليل المالي لنسب الربحية :
 -التحليل المالي لمؤشرات الربحية والنسب المالية المتعلقة بها

 تفسير نتائج التحليل المالي والتعليق عليها6

التحليل المالي لنسب النشاط :
 التحليل المالي للنسب المالية المتعلقة بالنشاط والمالئمة ومؤشرات السوق -تفسير نتائج التحليل المالي المتعلق بهذه النسب

7

التحليل المالي لنسب المديونية :
 التحليل النسب المتعلقة بالمديونية والقدرة على السداد في األجل الطويل تفسير نتائج التحليل المالي والتعليق عليهاتحليل درجة الرفع  :المالي -التشغيلي -المشترك

8

تحليل التدفقات النقدية :
 إعداد التقارير المتعلقة بالتدفقات النقدية -تحليل وتفسير بيانات قائمة التدفقات النقدية

9

تحليل الرفع :
تحليل الرفع المالي
تحليل الرفع التشغيلي
تحليل الرفع المشترك

10

التنبؤ بالفشل المالي :
 التحليل المالي ألغراض التنبؤ بالفشل المالي والسياسة االئتمانية مظاهر الفشل المالي -النماذج الكمية لدراسة الوضع المالي للشركات الفاشلة والمقترضة

تحليل رأس المال :

11

 تحديد التكلفة المرجحة لرأس المال محددات الهيكل األمثل لرأس المالأساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 - Lectures

-2عروض تقديمية

2- Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق

% 10

Assignments , Attendance & Class
Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده الالئحة من حيث

و حل التمارين

الحضور ،حيث أنه وفي حالة تجاوز النسبة المسموح بها من
الغياب الغير مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة .
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة
النشر

الناشر

سالم الحصادي

تحليل القوائم المالية  :مفاهيم – أساليب و أدوات_

2005

مجاالت تطبيقية
د .مؤيد راضي خنفر

تحليل القوائم المالية  :مدخل نظري و تطبيقي

و غسان فالح

المكتب الوطني للبحث و التطوير -
طرابلس

2011

دار المسيرة _ عمان األردن

2ndedn

المطارنة
Martin
Fridson&Fernand
Alvarez
بعض المجالت
العلميةالموصى بها

Financial Statement Analysis: A

2012

Wiley & Sons

Practitioner’s Guide
مجلة جامعة بنغازي للعوم االقتصادية
مجلة المختار للعلوم االقتصادية
Journal of Finance
Journal of Financial Analysts
Journal of Applied Research in Accounting
and Finance

Research Journals

اسم المقرر

محاسبة أموال عامة

)Unit( Subject

Public Sector Accounting
رقم المقرر

339

Unit Code

األسبقية

335

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

أهداف المقرر Subject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :


تعريف الطالب بأهمية ومبادئ محاسبة األموال العامة.



تزويد الطالب بخلفية كافية عن المحاسبة في الجهات االدارية.



تعريف الطالب بكيفية إعداد المرتبات واحتساب االستقطاعات المختلفة.



تعريف الطالب بكيفيةإعداد الموازنة العامة لدولة والميزانيات وتقرير الختامية والتفويض المالي للمؤسسات .



تعريف الطالب بصندوق الضمان االجتماعي وأهدافه وموارده والمحاسبة عن المنافع التي يقدمها



إكساب الطالب المهارات الضرورية الالزمة في العمل بالوحدات اإلدارية العامة بطريقة علمية و بكفاءة وفعالية.
مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر يتوقع أن يكون الطالب قاد ار على :


فهم وإدراك مكونات النظام المحاسبي في الوحدات اإلدارية العامة.



فهم وإدراك التشريعات النافذة التي تحكم المحاسبة عن انشطة الوحدات اإلدارية العامة.



فهم وإدراك المعالجات المحاسبية للعمليات المختلفة في الوحدات اإلدارية العامة.



إعداد المرتبات للعاملين بالوحدات اإلدارية العامة وفقا للنماذج التي أقرها القانون.



إعداد الميزانية العامة للوحدات اإلدارية العامة ،وفهم وإدراك آلية وضعها موضع التنفيذ.



تحليل بيانات الموازنة العامة ومقارنة الموازنة مع البيانات الفعلية ،واستخدام البيانات الفعلية في التنبؤ المستقبلي.



إعداد واحتساب المنافع الضمانية المختلفة وما يتعلق بها من اشتراكات وتسويات.



فهم وإدراك كيفية الرقابة على األموال العامة والجهات المسؤولة عن ذلك.
محتوى المقرر Content :

مقدمة عامة :
1

 مفهوم المحاسبة الحكوميةأهداف المحاسبة الحكومية .المقارنة بين المحاسبة الحكومية والتجارية أسس قياس النتائج.النظام المحاسبي في الوحدات اإلدارية العامة :

2

 مكونات نظام المعلومات المحاسبية نظام ديوان المحاسبة. القيود وأنواع الحسابات والتقارير في الوحدات اإلدارية العامة.المحاسبة عن المرتبات في الوحدات اإلدارية العامة

3



تعريف المرتب .



المرتب عند التعين.



المرتب األساسي

العال وات

4

العالوة والمكافآت والبدالت المستحقة للموظفين بالوحدات اإلدارية العامة
االستقطاعات

5

6



االستقطاعات والخصومات المختلفة على المترتب



احتساب صافي المرتب.

المحاسبة عن المعاشات الضمانية والتقاعدية


تعريف الضمان االجتماعي



موارد الضمان االجتماعي



منافع الضمان االجتماعي



االشتراكات الضمانية
المنافع الضمانية

7

المعاش األساسي ،والمعاش التقاعدي ،ومعاش العجز
وأسس وقواعد استحقاق واحتساب المنافع الضمانية
الميزانيات العامة لدولة

8


مفهوم الميزانية العامة للدولة



أسس إعداد الميزانية العامة وكيفية تنفيذها.



مكونات جانب المصروفات في الميزانية العامة.



مكونات اإليرادات في الميزانية العامة
التقارير والقوائم المالية في الوحدات العامة

9



تقارير متابعة إعداد الميزانية وتنفيذها


الحساب الختامي

الرقابة العامة على األموال العامة

10


الرقابة الداخلية



ديوان المحاسبة  ،وهيئة الرقابة اإلدارية




رقابة ديوان المحاسبة على االموال العامة للدولة لمنع الفساد المالي،

طرق االصالح .

مفاهيم واهداف المحاسبة القومية

11
اهداف المحاسبة القومية-مكونات المحاسبة القومية

-المحاسبة على مستوى الوحدات االقتصادية.

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:

 – 1المحاضرات

1 - Lectures

 – 2المناقشة

2- Discussion

 - 3البحوث

3- Research

 – 4أخرى

4- Others
التقييم Assessment :

االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة

% 10

Class Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير مبرر
لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة ( بالدورين
األول و الثاني)

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلف

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

ون
سالم بن غربية

المحاسبة الحكومية

 2017الطبعة
األولى

دار الكتاب الوطنية بنغازي

سالم بن غربية

محاسبة االموال العامة

مركز البحوث االقتصادية

2001

أحمد بالخير

المحاسبة اإلدارية

اسم المقرر

)Unit( Subject

Managerial Accounting
رقم المقرر

430

Unit Code

األسبقية

333

Prerequisites

عدد الوحدات

4

Credit Units

أهداف المقرر Subject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :






تعريف الطالب بدور المعلومات المحاسبية في اتخاذ الق اررات اإلدارية

تعريف الطالب باستخدام أساليب المحاسبة اإلدارية في اتخاذ الق اررات اإلدارية قصيرة األجل.

تعريف الطالب كيفية إعداد الموازنات التخطيطية المختلفة.

تعريف الطالب بكيفية تقييم المشروعات االستثمارية وإعداد الموازنات الرأسمالية.

تعريف الطالب بمحاسبة المسؤولية وأساليب تقييم األداء.
مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:



فهم وإدراك أهمية المحاسبة اإلدارية في العملية اإلدارية وعالقة المحاسبة اإلدارية بمحاسبة التكاليف والمحاسبة







فهم وإدراك التصنيفات المختلفة للتكاليف والفرق بين القوائم المالية في المنشآت التجارية والمنشآت الصناعية.

المالية.

استخدام األساليب المختلفة للفصل بين التكاليف المختلطة
تحليل العالقة بين التكلفة وحجم النشاط واألرباح ( تحليل التعادل)  ،واستخدام هذه العالقة في ق اررات النشأة.
استخدام تحليل التفاضل و مفهوم اإليرادات والتكاليف المالئمة في اتخاذ الق اررات قصيرة األجل.
إعداد الموازنات التخطيطية و الموازنات الرأسمالية.

فهم وإدراك كيفية استخدام األساليب المختلفة لتقييم األداء.

محتوى المقررContent: :
مدخل في المحاسبة اإلدارية:
نشأة ومفهوم المحاسبة اإلدارية
1

عالقة المحاسبة اإلدارية بوظائف اإلدارة
عالقة المحاسبة اإلدارية بكل من محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية
عالقة المحاسبة اإلدارية بالعلوم األخرى.
التطورات الحديثة في المحاسبة اإلدارية
المعايير األخالقية للمحاسب اإلداري
طبيعة وتصنيفات التكاليف
التصنيفات المختلفة للتكاليف

2

الفرق بين القوائم المالية في المنشآت الصناعية والمنشآت التجارية
طرق فصل التكاليف المختلطة
تقدير سلوك التكاليف والتنبؤ بها
تحليل العالقة بين التكلفة وحجم النشاط واألرباح ( التعادل)

4+3

مفهوم تحليل التعادل
الطرق المختلفة الحتساب نقطة التعادل
استخدامات تحليل التعادل
مفهوم هامش األمان
قائمة الدخل وفقا لطريقة هامش المساهمة ومفهوم الرافعة التشغيلية
الق اررات اإلدارية قصيرة األجل
تصنيف التكاليف وفقا لعالقتها بالق اررات اإلدارية

6+5

مفهوم التكاليف التفاضلية واإليرادات التفاضلية والتكاليف الغارقة
مفهوم تكلفة الفرصة البديلة
مفهوم تحليل التفاضل

استخدام تحليل التفاضل في كل من  :المفاضلة بين البدائل ،وقبول أو رفض طلبية،
والتصنيع الداخلي أو الشراء من مورد خارجي ،واغالق أو االستمرار في حط إنتاجي معين

ق اررات التسعير
7

العوامل المؤثرة على قرار التسعير
سياسات تسعير المنتجات
الموازنات التخطيطية:
مراجعة التكاليف المعيارية وتحليل االنحرافات

9+8

مفهوم الموازنات التخطيطية
استخدام الموازنة كأداة رقابية
انواع الموازنات
أسس اعداد الموازنة التخطيطية
مراحل إعداد الموازنة التخطيطية
مكونات الموازنة الشاملة
إعداد الموازنات التخطيطية
الموازنات الرأسمالية
طبيعة الق اررات االستثمارية والفرق بين الق اررات فثيرة األجل وطويلة األجل

11+10
طرق تقييم البدائل االستثمارية  :الطرق التي تأخذ في االعتبار القيمة الزمنية للنقود،
والطرق التي تتجاهل القيمة الزمنية للنقود
أثر الضرائب على تقييم البدائل
أثر طرق االستهالك على تقييم البدائل
أثر التضخم على تقييم البدائل

محاسبة المسؤولية وتقييم األداء
النظم المركزية والالمركزية

12

محاسبة المسؤولية
مقومات محاسبة المسؤولية
مراكز التكلفة ،مراكز الربحية ،مراكز االستثمار
أساليب تقييم األداء

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 - Lectures

-2عروض تقديمية

2- Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

5 – Research

 - 5أخرى

6 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class
Participation

التمارين

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

أسامة الحارس

المحاسبة اإلدارية

2010

دار وائل

محمد تيسير الرجبي

المحاسبة اإلدارية

ري إتش جاريسون :ترجمة أحمد

المحاسبة اإلدارية

دار وائل
2014

دار المريخ

حجاج
Garrison, Noreen& Brewer

Managerial Accounting
14thedn

Longfield-S,ith& Hilton

Management Accounting
6thedn

بعض المجالت العلميةالمنصوح بها

2018
2014

مجلة جامعة بنغازي للعوم االقتصادية
مجلة المختار للعلوم االقتصادية
Journal of Management Accounting
Journal of Applied Research in
Accounting and Finance

McGraw-Hill

McGraw-Hill

Research
Journals

اسم المقرر

)Unit( Subject
المراجعة

Auditing
رقم المقرر

431

Unit Code

األسبقية

331 ،330

Prerequisites

عدد الوحدات

4

Credit Units

أهداف المقرر Subject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :
 تعريف الطالب بماهية المراجعة وأهدافها وعالقة المراجعة بالعلوم األخرى. تعريف الطالب بمعاييروإجراءات المراجعة.تعريف الطالب بالتأهيل العلمي والمهني للمراجع و آداب وسلوك مهنة المراجعة. تعريف الطالب بمعايير أعداد تقارير المراجعة وأنواع التقارير. تعريف الطالب باألخطاء والغش وحدود مسؤولية المراجع عنها. تعريف الطالب بكيفية تخطيط عملية المراجعة وإعداد برنامج المراجعة. تعريف الطالب بالرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية.تعريف الطالب بأدلة اإلثبات وأنواعها.تعريف الطالب بعالقة التشريعات الليبية بمهنة المراجعةتعريف الطالب بإجراءات مراجعة األصول الثابتة تعريف الطالب بمراجعة المخزون . -تعريف الطالب بمراجعة المدينون والنقدية.

 تعريف الطالب بكيفية مراجعة االلتزامات وحقوق الملكية.تعريف الطالب بإجراءات مراجعة عناصر قائمة الدخل.تعريف الطالب بكيفية المعاينة اإلحصائية وتطبيقاتها في المراجعة. تعريف الطالب بمراجعة األنظمة االلكترونية.التعريف بمبادئ حوكمة الشركات ومعايير االنتوساي) ( Intosaiمخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر يتوقع أن يكون الطالب قاد ار على :
 فهم وإدراك أهداف مهنة المراجعة ودورها في الحد من الفساد والتالعب المالي. معرفة المعايير التي تحكم مهنة المراجعة ،وآداب وسلوك المهنة.فهم أهمية نظم الرقابة الداخلية بالشركات ودورها في تخطيط عملية المراجعة. إدراك مسؤولية المراجع الخارجي تجاه الغش واألخطاء واإلجراءات التي يجب اتخاذها حيال ذلك. فهم وإدراك أهمية مهنة المراجعة وعالقتها بالتشريعات األخرى في ليبيا . معرفة دور المراجع الخارجي في تقييم األدلة إلبداء رأي فني محايد حول القوائم المالية. فهم وإدراك إجراءات مراجعة بنود القوائم المالية . معرفة بنود القوائم المالية ذات األهمية النسبية وطرق مراجعتها.معرفة كيفية فحص المراجع للحسابات والقوائم المالية الختامية إلبداء رأي فني محايد حول عدالة القوائمالمالية.
فهم وإدراك الطرق اإلحصائية المستخدمة في عملية المراجعة ،ودورها في توفير الوقت والجهد والتكلفة عليالمراجع .
-معرفة كيفية استخدام األنظمة االلكترونية في عملية المراجعة.

فهم وإدراك مبادئ حوكمة الشركات ومعايير االنتوسايمحتوى المقرر Content :
المراجعة  :تعريفها ،أهدافها  ،مفاهيمها
1

نشأة وتطور المراجعةتعريف المراجعةأهداف المراجعةأهمية المراجعة لألطراف المختلفةعالقة المراجعة بالعلوم األخرىأنواع المراجعة-عالقة التشريعات الليبية بمهنة المراجعة

2

معايير وإجراءات المراجعة و آداب وسلوك المهنة:
 معايير المراجعةإجراءات المراجعةالتأهيل العلمي للمراجعالتأهيل المهني للمراجعتعريف وإبعاد االستقالليةالعوامل المؤثرة علي استقاللية المراجعالعناية المهني وحقوق وواجبات المراجع.
-مسؤوليات المراجع

أهداف وأنواع قواعد السلوك المهني3

األخطاء والغش ومسؤولية المراجع :
 أسباب ارتكاب األخطاء والغش.أنواع األخطاء والغش وطرق ارتكابها.مسؤولية المراجع الخارجي تجاه األخطاء والغش.-إجراءات المراجع الخارجي تجاه األخطاء والغش.

4

الرقابة الداخليةوالمراجعة الداخلية : :
تعريف وأهمية الرقابة الداخلية.أهداف الرقابة الداخلية وأسباب االهتمام بها.مقومات وعناصر الرقابة الداخلية.وسائل دراسة وتقييم الرقابة الداخلية.موقف المراجع الخارجي من الرقابة الداخليةتعريف وأهداف المراجعة الداخلية .مجال عمل المراجعة الداخلية.الفرق بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية.-معايير األداء المهني للمراجعة الداخلية.

5

معايير أعداد تقارير المراجعة:
 معايير إعداد التقارير-أهمية تقرير المراجعة

العناصر األساسية لتقارير المراجعة وأنواع التقارير.أدلة اإلثبات وأوراق عمل المراجعة:

6

تعريف أدلة اإلثبات وأهميتها.مصادر أدلة اإلثبات ومصادر تجميعها.موضوعية أدلة اإلثبات ومقوماتها.العوامل التي تؤثر علي كمية أدلة اإلثباتتخطيط عملية المراجعة وإعداد برنامج المراجعة.أوراق عمل المراجعة7

مبادئ حوكمة الشركات ومعايير االنتوساي

8

مراجعة األصول الثابتة والمخزون

9

مراجعة النقدية المدينينو األصول األخرى

10

مراجعة االلتزامات وحقوق الملكية وعناصر قائمة الدخل

11

المعاينة اإلحصائية وتطبيقاتها في المراجعة

12

مراجعة األنظمة االلكترونية
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 – Lectures

-2عروض تقديمية

2- Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

-4المناقشة

4-discussion

 - 5البحوث و أوراق العمل

5 – Research

 - 6أخرى

6 – Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class
Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير مبرر
لن يسمح للطالبباالمتحان في المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

د.إدريس عبدالسالم اشتيوي

المراجعة  :معايير وإجراءات

2013م (

الليبية للطباعة

الطبعة

والنشر-ليبيا

الفين ارينز ،جميس لوبك

المراجعة –مدخل متكامل

السادسة)
2002م

دار المريخ -

(ترجمة :محمد محمدالديسطي،

الرياض

احمد حامد حجاج)

السعودية

حازم هاشم أللوسي

 2006م

الطريق إلي علم المراجعة

منشورات

والتدقيق :المراجعة إجرائيا -الجزء

الجامعة

الثاني

المفتوحة-
طرابلس

S. K. Basu

Fundamentals of Auditing

2009

Pearson India

K. H. Spencer Pickett

THE INTERNAL AUDITING
HANDBOOK

Third edition
2010

Wiley and
Sons,

بعض المجالت العلميةالمنصوح بها

مجلة جامعة بنغازي للعوم االقتصادية
مجلة المختار للعلوم االقتصادية
Managerial Auditing Journal.
International Journal of Auditing

Research
Journals

طرق البحث المحاسبي

اسم المقرر

)Unit( Subject

Accounting Research Methods
رقم المقرر

433

Unit Code

األسبقية

141/231

Prerequisites

أهداف المقرر Subject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :
 تعريف الطالب بأهمية البحث العلمي ودره في تطور ورقي األمم. تعريف الطالب بمناهج البحث العلمي المختلفة. تعريف الطالب بكيفيةإعداد البحوث والتقارير العلمية.تنمية قدرات الطالب حول كيفية كتابة التقارير االدارية والفنية في حالة التحاقه بالوظيفة. تزويد الطالب بخلفية كافية عن البحث العلمي استعدادا لمناقشته مستقبال للدرجات العلمية فوق الجامعية كالماجستير والدكتوراه.إكساب الطالب المهارات الضرورية التي تمكنه من كتابة بحث علمي بكفاءة وفعالية. تعويد الطالب على التنقيب عن الحقائق واكتشاف آفاقا جديدة من المعرفة و التعبير عن آراءه بحرية وصراحة.-

التعود

على

استخدام

الوثائق

والكتب

المعلومات

ومصادر

والربط

بينهم

 اكساب الطالب مهارة معالجة المواضيع بموضوعية ونزاهة ونظام.مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر يتوقع أن يكون الطالب قاد ار على :
 فهم وإدراك أن البحث العلمي هو الطريق للمعرفة. االعتماد علي نفسه في النقد والتحليل وإيجاد الحلول المناسبة للمشكالت التي تواجه . -استخدام منهج البحث العلمي المناسب وفقا للحالة البحثية .

للوصول

الى

نتائج

جديدة

.

 تحديد مجتمع وعينة الدراسة واستخدام أدوات جمع المعلومات المالئمةلذلك .قراءة وتقييم الدراسات السابقة وتحديد المفاهيم المرتبطة بالمشكلة المراد دراستها.التوصل إلى كافة المصادر التي تعينه على إيجاد المعلومات الدقيقة. كتابة التقارير االدارية والفنية في حالة التحاقه بالوظيفة.على االبتكارواإلبداع ،و القدرة على التخطيط الجيد و النشاط و الصبر.كتابة البحوث العلمية في حال مواصلة دراسته العليا.محتوى المقرر Content :
خلفية عامة :
1



مفهوم البحث العلمي و اهداف



أهمية البحث العلمي.



منهج البحث العلمي



مراحل البحث العلمي



لبحث المحاسبي  :خصائصه وسماته
اختيار موضوع البحث :

2


مسؤولية اختيار موضوع البحث والهدف منه



تحديد مشكلة البحث ومدي صالحيتها للبحث



مساهمة البحث في إضافة معرفة جديدة .



الفروض العلمية تعريفها ومصادرها،



شروط الفروض السليمة .



نموذج البحث وتحديد المتغيرات.



كيفية كتابة الفروض من نموذج البحث.
كيفية كتابة خطة البحث والنقد والتعليق علي الدراسات السابقة:

3


عنوان البحث ومقدمة البحث.



مشكلة البحث.



أهداف وأهمية البحث.



منهجية البحث



حدود البحث.



تقسيمات البحث المتوقعة.



النقد والتعليق علي الدراسات السابقة
مناهج البحث العلمي:

4


تعريف مناهج البحث والهدف منها.



أنواع مناهج البحث العلمي



المنهج االستنباطي واالستقرائي.



المنهج التاريخي أوالوثائقي.



المنهج المسحي.



المنهج التجريبي.



منهج دراسة الحالة.



المنهج االحصائي.

أدوات جمع البيانات:

5


تصنيف وتحليل أدوات جمع البيانات.



أنواع ادوات جمع البيانات.



تحليل وتفسير البيانات



أدوات عرض البيانات االشكال البيانية والجداول
استمارة االستبيان:

6


استمارة االستبيان تعريفها ومواصفاتها



القواعد االساسية في صياغة االسئلة.



اختبار االستمارة احصائياً.



مزايا وعيوب استمارة االستبيان



بعض االخطاء الشائعة في استمارة االستبيان.
المقابلة الشخصية والمالحظة:

7


تعريف المقابلة الشخصية وكيفية االعداد لها.



أنواع المقابالت الشخصية



مزايا وعيوب المقابلة الشخصية



المالحظة وأنواعها واستخداماتها



مزايا وعيوب المالحظة
دراسة العينة والمجتمع:

8


كيفية تحديد العينة من المجتمع.



انواع العينات.



أسباب اختيار العينة من المجتمع.



االخطاء والعينات.



التصميم العلمي للجانب التحليلي للبحث.
كتابة البحث:

9


هيكل البحث.



كتابة الجانب النظري.



االقتباس والهوامش وعالمات الترقيم.



كتابة المراجع في القائمة.
الشكل النهائي للبحث:

10


تنسيق البحث من حيث الصفحات التمهيدية.



الجداول و االشكال والمالحق.



الطباعة والتجليد.
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:

 – 1المحاضرات

1 - Lectures

 - 2المناقشة

3 - Discussion

 - 3البحوث و أوراق العمل

4 – Research

-4عروض تقديمية

4- Presentations

 - 5أخرى

5 - Others
التقييم Assessment :

اإلختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد األوراق

% 10

Class Participation& Research Papers

البحثية
مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة.
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا

المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

ذوقان عبيدات-عبد

البحث العلمي مفهومه وأدواته

الطبعة

ﺩﺍﺭﺍلفﻜﺭللﻁباعةﻭﺍلنشﺭﻭﺍلتﻭﺯيععماﻥ

الرحمن عدس-كايد

وأساليبه

الثامنة عشر
 2016م

عبد الحق
أوما سيكاران ( ترجمة

طرق البحث في االدارة –مدخل

اسماعيل علي بسيوني)

لبناء المهارات البحثية

Mark Saunders

Research Methods for
Business Students

Philip Lewis

 2006م

seventh
edition
2016

دار المريخ –الرياض -المملكة العربية السعودية

Person eduction England • London New
York • Boston

Adrian Thornhill
تواريخ هامةImportant Dates
نوع التقييم
األوراق البحثية والمهام

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

االسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

(تصميم) نظم محاسبية

اسم المقرر

)Unit( Subject

Accounting Information
)Systems (Design
رقم المقرر

435

Unit Code

األسبقية

109/231

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

أهداف المقرر Subject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :
 تعريف الطالب بماهية النظام وأهدافه . تعريف الطالب بأسلوب معالجة البيانات المحاسبية . تعريف الطالب بأهمية النظام المحاسبي وأغراضه و مقوماته . تعريف الطالب بالتشغيل االلكتروني للتطبيقات المحاسبية . إكساب الطالب مهارة التحليل للنظام المحاسبي من منظور نظرية النظم. إكساب الطالب مهارة التحليل للنظام المحاسبي من منظور نظرية النظم. تعريف الطالب بدورة االستاذ العام ودورة االيراد والمدفوعات. إكساب الطالب آلية تصميم النظام المحاسبي ،من حيث:

كيفية تصميم المستندات باعتبارها اهم مدخالت النظام المحاسبي.



المراحل والعناصر االساسية للتصميم

مراحل تطبيق النظام المحاسبي الذي تم تصميمه.

مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر يتوقع أن يكون الطالب قاد ار على :
 فهم وإدراك المفاهيم العلمية المتعلقة بنظم المعلومات المحاسبية . -فهم وإدراك أهمية النظام المحاسبي لكافة انواع المنشأة .

 المعرفة والدراية بكيفية تطوير او تصميم نظم المعلومات المحاسبية.محتوى المقرر Content :
اإلطار المفاهيمي لنظم المعلومات المحاسبية:
1

-

تعريف النظم.

-

المقومات الرئيسية للنظام

2

-

الفرق بين البيانات والمعلومات.

-




4






-

اإلطار العام لنظم المعلومات.

-

تقسيمات نظم المعلومات:

نظام المعلومات االدارية(.)MIS

نظم المعلومات المحاسبية(.)AIS

تعريفها.
اهدافها.

تطبيقات نظام المعلومات االدارية في المجاالت الوظيفة بالمنشأة.

نبذة عن نشأت وتطور(مراحل) النظام المحاسبي

تعريفه.



ماهية نظم المعلومات المحاسبية.



طبيعة عالقته نظم المعلومات المحاسبية بنظم المعلومات االدارية.



7

بيئة نظام المعلومات.

 نظم المعلومات المحاسبية(:)AIS

6

تعريف نظم المعلومات(.)IS

 نظم المعلومات االدارية(:)MIS

5

عناصر النظام.
بيئة النظام.

-

3

تعريف النظام.

النظم الفرعية لنظم المعلومات المحاسبية.

العوامل المؤثرة على نظم المعلومات المحاسبية.
-

اهداف النظام المحاسبي.

-

متطلبات النظام المحاسبي.

-

نظم المعلومات المحاسبية والدورة المحاسبية.

-

عناصر النظام المحاسبي.

 -الحاسوب ونظم المعلومات المحاسبية.

8

*بناء (تصميم) النظام احملاسبي*

9
-

مرحلة التعريف بالمشكلة.

-

مرحلة تصميم النظــــــــــــــــم.

-

10

-

مرحلة الدراسة الميدانية.

مرحلة التحول للنظام الجديد.

مرحلة المراجعة الالحقــــــــــــــــــــــــــــة.

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 – Lectures

-2عروض تقديمية

2- Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 – Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

5 – Research

 - 5أخرى

6 – Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا

المؤلف/المؤلفون

د .عبدالسالم كبالن وآخرون

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

تصميم نظم المعلومات

2007

دار الفضيل
للطباعة والنشر

المحاسبية
سالم ين غربية  ،والمعتز
الشيخي
د .ثناء على القباني
بعض المجالت
العلميةالمنصوح بها

نظم المعلومات المحاسبية

2018

دار الكتب الوطنية

مفاهيم وحاالت تطبيقية
نظم المعلومات المحاسبية
مجلة جامعة بنغازي للعوم االقتصادية

2008

الدار الجامعية
Research Journals

مجلة المختار للعلوم االقتصادية
Journal of Accounting Research
Journal of Applied Research in
Accounting and Finance
تواريخ هامةImportant Dates

نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

محاسبة الشركات القابضة

)Unit( Subject

Advanced Corporate Accounting
رقم المقرر

530

Unit Code

األسبقية

332

Prerequisites

أهداف المقرر Subject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :


االلمام الكافي للطالب في كيفية اعدادا لقوائم المالية المجمعة للمركز الرئيسي والفروع



االلمام بالمعالجات المحاسبية لعملية اندماج الشركات



االلمام بكيفية اعداد القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة والشركة التابعة



االلمام بكيفية المحاسبة عن السيطرة التدريجية



االلمام بكيفية المحاسبة عن العمليات لمتقابلة التي تتم بين الشركة القابضة والشركة التابعة



االلمام بالمعالجات المحاسبية للعمليات التي تؤدي الي تعدي لنسبة السيطرة
مخرجات التعليم Learning Outcomes

بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر يتوقع أن يكون الطالب قاد ار على :


اعداد القوائم المالية المجمعة للمركز الرئيسي والفروع.



معرفة اجراءات المحاسبة عن اندماج الشركات



اعداد القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة والشركة التابعة



معالجة العمليات لمتقابلة بين الشركة القابضة والشركة التابعة



ترجمة القوائم المالية المعدة بعمالت اجنبية

2+1

محتوى المقرر Content :
المحاسبة عن االندماج بين منشآت األعمال:
مفهوم االندماج منشآت االعمال

-

االسباب الشائعة الندماج منشآت االعمال
أساليب االعداد الندماج المنشآت.

-

الطرق المحاسبية لالندماج

المحاسبةعنالسيطرةوإعدادالقوائمالماليةالمجمعةللشركةالقابضةوالشركةالتابعةالمملوكةكليا وجزئيا:

5+4+3

-

مفهوم السيطرة من خالل الملكية

اعداد القوائم المالية في ظل الملكية الكاملة

-

مفهوم حقوق االقلية وتقييمها واالفصاح عنه

-

اعداد القوائم المالية في ظل الملكية الجزئية

6

احملاسبةعنالعملياتاملتقابلةبينالشركةالقابضةوالشركةالتابعة

7

اعدادقائمةالتدفقاتالنقديةاجملمعةواحملاسبةعنالسيطرةالتدرجيية؛والعملياتالتيتؤديالىتعديلنسبةالسيطرة

8

ترمجةالقوائماملاليةاجملمعة

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 - Lectures

-2عروض تقديمية

2- Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4– Research

 - 5أخرى

5 - Others
التقييم Assessment :

اإلختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد

% 10

& Assignments , Attendance
Class Participation

األوراق و حل التمارين

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده الالئحة من
حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة تجاوز النسبة المسموح
بها من الغياب غير المبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في
المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا

المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة النشر

محمد عبد الفتاح محمد

المحاسبة عن الشركات القابضة وإعداد

2013

وآخرون

القوائم المالية المجمعة

الناشر
مركز التعليم المفتوح -القاهرة

محمد ابو نصار

المحاسبة المالية المتقدمة

2010

دار وائل للنشر

H. A. Finney

Consolidated Statements for
Holding Company and
Subsidiaries

-

University of California Libraries

بعض المجالت العلميةالمنصوح بهاRecommended Journal Articles ،،،،
مجلة جامعة بنغازي للعوم االقتصادية
مجلة المختار للعلوم االقتصادية
Journal of Financial Reporting
Journal of Applied Research in Accounting

محاسبة المنشآت الخدمية

اسم المقرر

)Unit( Subject

Service Firm Accounting
رقم المقرر

532

Unit Code

األسبقية

333

Prerequisites

أهداف المقرر Subject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :


تعريف الطالب باإلطار الفكري للمحاسبة في المنشآت الخدمية وعالقتها بفروع المحاسبة األخرى .



اكساب الطالب المهارة العملية إلجراء العمليات المحاسبية لنشاط المستشفيات .



تعريف الطالب بكيفية أعداد القوائم والتقارير المالية في المستشفيات.



اكساب الطالب مهارة العملية إلجراء العمليات المحاسبية لنشاط الفنادق السياحية



إكساب مهارة اعداد القوائم والتقارير المالية للنشاط الفندقي.



اكساب الطالب المهارة العملية إلجراء العمليات لنشاط شركات النقل والجامعات والمدارس.



تعريف الطالب بالمعالجة المحاسبية للجمعيات التعاونية وأعداد القوائم المالية الختامية المتعلقة بها.



تعريف الطالب بالمعالجة المحاسبية للجامعات والمدارس وأعداد القوائم المالية الختامية المتعلقة بهامخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر يتوقع أن يكون الطالب قاد ار على :


فهم وإدراك طبيعة النشاط الخدمي والمحاسبة في المنشآت الخدمية .



فهم وإدراك كيفية المعالجة المحاسبية في المنشآت الخدمية.



-معرفة أهم السجالت المحاسبية الواجب االحتفاظ بها حسب نوع النشاط الخدمي.



اعداد القوائم المالية لألنشطة الخدمية المختلفة.



كيفية إعداد قائمة االيرادات والمصروفات في المنشآت الخدمية.محتوى المقرر Content:

مقدمة عامة عن النشاط الخدمي

1

محاسبة الفنادق :

3+2

-

تعريف وأهمية محاسبة الفنادق

الهيكل التنظيمي للفنادق السياحية ( الجانب المالي )

-

السجالت المحاسبية للفنادق السياحية

-

المعالجة المحاسبية لعمليات الفنادق

-

اعداد قائمة االيرادات والمصروفات لكل قسم

الفرق والنزالء

-

قسم الطعام والشراب

-

قسم الهاتف

-

األقسااام االنتاجية األخرى ( مغسااله  /حمام السااباحة  /صااالون الحالقة والتجميل  /بيع السااجائر

-

اعداد قائمة االيرادات والمصروفات الشاملة لجميع أقسام الفندق

والحلوى والصحف )
-

اعداد قائمة المركز المالي للفندق

محاسبة المستشفيات :

5+4
-

تعريف وأهمية وخصائص وأنواع المستشفيات .
النظام المالي والمحاسبي في المستشفيات

-

المعالجة المحاسبية لنشاط المستشفيات

-

اعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية الختامية في المستشفيات

المحاسبة في شركات النقل

6
-

طبيعة وخصائص شركات النقل

-

المعالجة المحاسبية لإليرادات والمصروفات في شركات النقل

-

قياس نتائج االعمال والمركز المالي في شركات النقل.

الجمعيات التعاونية :

8+7
-

تعريف وأهداف وأهمية الجمعيات التعاونية

موارد واستخدامات الجمعيات التعاونية

-

المعالجة المحاسبية للجمعيات التعاونية من تأسيس الجمعية حتى تصفيتها .

-

اعداد الحسابات المتاحة للجمعيات التعاونية

-

اعداد القوائم المالية الختامية للجمعيات التعاونية

تصفية الجمعيات التعاونية

المحاسبة في الجامعات والمدارس :

10+9
-

تعريف وأهمية وخصائص الجامعات والمدارس.

النظام المالي والمحاسبي في الجامعات والمدارس

-

المعالجة المحاسبية لنشاط الجامعات والمدارس

-

اعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية الختامية في الجامعات والمدارس.

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 - Lectures

-2عروض تقديمية

2- Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

-4اوراق العمل

4-researches

 - 5أخرى

5- Others
التقييم Assessment :

االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد

% 10

Assignments , Attendance
& Class Participation

األوراق و حل
التمارين
مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي
حالة تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب
غير المبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في
المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

حسن سليمان زكي

المحاسبة في المنشآت

2014

دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع

الخدمية

أحمد يحيى

المحاسبة في

عياصرة

المستشفيات والفنادق

2014

دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع

حسن سليمان
زكي
وليد ناجي الحيالي

محاسبة الجمعيات

2007

االكاديمية العربية المفتوحة

التعاونية
بعض المجالت العلميةالمنصوح بهاRecommended Journal Articles ،،،،
مجلة جامعة بنغازي للعلوم االقتصادية
مجلة المختار للعلوم االقتصادية

محاسبة التكاليف المتقدمة

اسم المقرر

)Unit( Subject

Advanced Cost Accounting
رقم المقرر

533

Unit Code

األسبقية

333

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

أهداف المقرر Subject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي :
تعميق فهم الطاب

في محاسبة التكاليف.

تسليط الضوء على آخر التطورات في محاسبة التكاليف.
إلمام الطالب بالتغيرات التي تحدث باستمرار في بيئة العمل وتأثيرها على محاسبة التكاليف.
تسليط الضوء على المواضيع الحديثة في محاسبة التكاليف والتي تستعدي االستكشاف والبحث.
مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:
فهم وإدراك التطور في البيئة الصناعية وأثره على ممارسات محاسبة التكاليف.
فهم إدراك األساليب الحديثة والمتطورة المستخدمة في محاسبة التكاليف .
فهم وإدراك المتطلبات الشخصية التي يحتاجها محاسب التكاليف لمواكبة التغيرات السريعة في بيئة األعمال.

محتوى المقررContent: :
1

دور المحاسبة في المنظمات الصناعية

2

مراجعة مفاهيم ومصطلحات التكلفة.

3

استخدام التكاليف المعيارية في عملية الرقابة

4

التكلفة المستهدفةTarget Cost

5

التحسين المستمر Kaizen Costing

6

تكاليف الجودة

7

نظام  ،ABCونظام  ABCالموجه بالوقت.

8

االنتاج في الوقت المحدد )( Just in Time Production

9

محاسبة التكاليف ومواكبة التطور في تقنية المعلومات.

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 - Lectures

-2عروض تقديمية

2- Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

5 – Research

 - 5أخرى

6 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class
Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا

يترك لألستاذ اختيار المراجع المختلفة لكل موضوع يتم تناوله مع التركيز على األبحاث والدوريات
الحديثة التي تتطرق لمواضيع المادة.
تواريخ هامةImportant Dates

نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

محاسبة دولية

)Unit( Subject

International Accounting
رقم المقرر

537

Unit Code

األسبقية

231

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

أهداف المقرر Subject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي:


تعريف الطالب بالبيئة الدولية للمحاسبة



تعريف الطالب بمعايير المحاسبة الدولية.



تعريف الطالب باإلجراءات والمعالجات الالزمة للعمليات بالعملة األجنبية ،والمخاطر المترتبة عليها



تعريف الطالب بإعداد وترجمة وتفسير بترجمة والقوائم المالية المعدة بالعملة األجنبية.



تعريف الطالب باإلجراءات والمعالجات المحاسبية للفروع األجنبية.



تعريف الطالب بالتطوريات المحاسبية في الدول النامية.
مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر يتوقع أن يكون الطالب قاد ار على :
فهم وإدراك اإلطار العام للمحاسبة الدولية.




تلخيص وتطبيق معايير المحاسبة الدولية



تحليل وتسجيل المعالجة المحاسبية عن العمليات بالعمالت األجنبية.



تحليل وتسجيل كيفية تغطية المخاطر المترتبة علي تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية.



توضيح كيفية ترجمة القوائم المالية المعدة بعملة أجنبية.



إعداد وتفسير القوائم المالية المجمعة والمعدة بعمالت أجنبية.



تحليل وتسجيل المعالجات المحاسبية عن الفروع األجنبية



فهم وإدراك طبيعة وبيئة المحاسبة في الدول النامية.

محتوى المقرر Content :

1

اإلطار العام للمحاسبة الدولية.

2

 .معايير المحاسبة الدولية ،IASsوالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية IFRS

3

المحاسبة عن العمليات بالعمالت األجنبية.

4

تغطية المخاطر المترتبة علي تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية.

5

ترجمة القوائم المالية المعدة بعملة أجنبية.

6

إعداد وتحليل القوائم المالية المجمعة والمعدة بعمالت أجنبية.

7

المحاسبة عن الفروع األجنبية.

8

تحليل القوائم المالية الدولية.

9

المحاسبة في الدول النامية.
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 - Lectures

 - 2التطبيقات العملية

2 - Exercises

-3عروض تقديمية

3- Presentations

 - 3البحوث و أوراق العمل

3 – Research

 –4أخرى

4 - Others
التقييم Assessment :

االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد

% 10

األوراق و حل التمارين

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير مبرر
لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة

Assignments ,
& Attendance
Class
Participation

دراسات في المحاسبة

اسم المقرر

)Unit( Subject

Contemporary Studies in
Accounting
رقم المقرر

539

Unit Code

األسبقية

332/333/430

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

أهداف المقرر Subject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى ما يلي  :إلمام الطالب بالتطورات والتغييرات التي تط أر في بيئة المحاسبة من خالل تسليط الضوء على
القضايا والمواضيع الحديثة في المحاسبة.
مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على  :فهم وإدراك ومواكبة التطور والتغييرات التي تط ار
على بيئة عمل المحاسبة في مختلف المجاالت
محتوى المقررContent: :
1

المحاسبة عن تغيرات األسعار

2

المعايير المحاسبية

3

المسؤولية االجتماعية للشركات

4

حوكمة الشركات

5

المحاسبة البيئية

6

قضايا التعليم المحاسبي

7

القيمة العادلة

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 - Lectures

-2عروض تقديمية

2- Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 - 5أخرى

5 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations
:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm
Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class
Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده الالئحة من

حل التمارين

حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة تجاوز النسبة المسموح
بها من الغياب الغير مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في
المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
يترك لألستاذ اختيار المراجع التي تتماشى مع مواضيع المقرر  ،كما يترك لألستاذ إضافة مواضيع أخرى ذات عالقة
بعض المجالت
العلميةالمنصوح بها

مجلة جامعة بنغازي للعوم االقتصادية
مجلة المختار للعلوم االقتصادية
journal of International Accounting research
Journal of Applied Research in Accounting and
Finance
Journal of International Accounting

Research Journals

Journal of Accounting Reseach
تواريخ هامةImportant Dates

نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

تطبيقات محاسبية باستخدام الحاسوب

اسم المقرر

)Unit( Subject

Computer Applications in
Accounting
رقم المقرر

538

Unit Code

األسبقية

109/230

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

أهداف المقرر Subject(Unit) Objectives
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بما يلي:
استخدام الجداول االلكترونية  Microsoft Office Excelفي المجاالت المحاسبية المختلفة.
مهارات استخدام وإنشاء قواعد البيانات في برنامج .Excel
البرامج المحاسبية الجاهزة وكيفية عملها.
مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:



استخدام مهارات  Excelفي المحاسبة المالية ،ومحاسبة التكاليف والمحاسبة اإلدارية  ،والمحاسبة الضريبية



التعامل مع الجداول االلكترونية كقاعدة بيانات واستخدام الجداول المحورية.

والحكومية ،وتحليل القوائم المالية.

محتوى المقررContent: :

1

الحاسوب والمحاسبة المحوسبة.

2

مقدمة في الجداول االلكترونية Microsoft Office Excel
تطبيقات  Excelفي المحاسبة المالية
قائمة الدخل
قائمة المركز المالي

3

قائمة التدفقات النقدية
جداول االستهالكات
مخصصات الديون المشكوك فيها
الخصومات على المبيعات والوصول لصافي المبيعات.

تطبيقات  Excelفي المحاسبة اإلدارية ومحاسبة التكاليف
إعداد الموازنات المختلفة ( الموازنة الشاملة)
4

تحليل التعادل
قوائم التكاليف
التكاليف المعيارية
القيمة الزمنية للنقود واحتساب صافي القيمة الحالية للمشروعات
معدل العائد الداخلي
النبؤ بالمبيعات والوحدات المنتجة والمباعة
تطبيقات  Excelفي التحليل المالي
التحليل الرأسي
التحليل األفقي

5

تجليل النسب
تطبيقات  Excelفي المحاسبة الضريبية والمحاسبة الحكومية
احتساب ضرائب الدخل

6

احتساب االستقطاعات األخرى على المرتبات
احتساب صافي المرتب.
إعداد كشوفات المرتبات
إعداد الموازنات حسب طريقتي المتوسطات والتقدير التاريخي
استخدام  Excelكقواعد بيانات

7

قواعد البيانات في Excel
استخدام الدالة  VLOOKUPوالدالة HLOOKUP

8

الجداول المحورية

9

مقدمة البرامج المحاسبية الجاهزة

Quickbook
PeachTreaa
SAP

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
 – 1المحاضرات

1 - Lectures

-2عروض تقديمية

2- Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 - 5أخرى

5 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي ( عملي)

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
& Attendance
Class
Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة
تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب الغير
مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

سنة النشر

الناشر

مؤيد الدوري و نور الدين أبو زناد

التحليل االلي باستخدام

2010

دار وائل

الحاسوب
سالم بن غربية و معتز الشيخي

نظم المعلومات المحاسبية:

2018

دار الكتب الوطنية

مفاهيم وحاالت تطبيقية
محمود الطبري وخالد جعارات
أحمد حسن خميس

تطبيقات محاسبية باستخدام الجداول
االلكتروني
الجداول االلكترونية

2010

دار إثراء.

2010

EasyTut

