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 قسم المحاسبة دليل المعايير والمتطلبات االكاديمية للبرنامج االكاديمي

 
 معلومات عامة

 

 جامعة افريقيا للعلوم االنسانية والتطبيقية المؤسسة التعليمية 1

 قسم المحاسبة التي تقدم البرنامجالقسم / الشعبة  2

 المحاسبة البرنامج التعليمياسم  3

 132 الساعات الدراسية االزمة الستكمال البرنامج 4

الشهادات العلمية الممنوحة عند استكمال  5
 البرنامج

 بكالوريوس

قسم التمويل و  ، قسم إدارة االعمال قسم المواد العامة األقسام العلمية ذات العالقة بالبرنامج 6
 و المصارف

 اللغة العربية اللغة المستخدمة في العملية التعليمية 7

 عبدالواحد المختار المجدوب .أ منسق البرنامج 8

المراجعيين الخارجيين و كتيب اللجنة الشعبية العامة  المراجع الخارجية للبرنامج 9
 )سابقاً(

 2113 سنة منح اإلذن في البرنامج 11

 2113( للجنة الشعبية العامة لسنة 46قرار رقم ) منحت اإلذن بالمزاولة الجهة التي 11

السنة التي بدأت فيها الدراسة الفعلية  12
 بالبرنامج

2113 

 

 أهداف البرنامج-1
 .المحاسبة  مجالفي علمياً إعداد الكوادر المؤهلة تأهيالً   .1
ث العلمي بما يساهم في خدمة دعم وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلبة على أثراء حركة البح .2

 . المجتمع والبيئة
 المساهمة في تطوير وتحسين مجال المحاسبة بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات والنقابات .3

 المهنية .

  اتهدفالمست-2
 التمتع بكفاءات عالية في مختلف انشطة المحاسبة المختلفة.  .1
 اع الحكومي او قطاع االعمال.المشاركة في سد احتياجات المجتمع سواء في القط .2
 . ينالقدرة على تحمل مسئولية اعباء المهنة كمحاسب .3

 مقارنة ما يتم تقديمه مع المراجع الخارجية-3
 الكتب المساعدة بما يتوافق مع جامعة طرابلس ونظام التعليم العالي. -1
 الي.االمتحانات النصفية والنهائية بما يتوافق مع جامعة طرابلس ونظام التعليم الع -2
 .لمنهجية.ا المذكرات -3
 الزيارات الميدانية. -4

 القبولام ـــــــــــــــــــــــــــنظ -4
 أوالً: إجراءات الشؤون الطالبية

 سياسة قبول الطالب  1.2

 شروط وضوابط القبول والنقل: 1.1.2

 -يتم قبول الطلبة الجدد بالجامعة وفق الضوابط والشروط اآلتية :

 اإلجراءات وفق يعادلها ما أو الثانوية الدراسة إتمام شهادة على حاصالً  بالجامعة للدراسة مالمتقد الطالب يكون أن -

 .الليبية الجامعات في والنافذة العالي التعليم وزارة من عليها المنصوص والنظم
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 داخل بها المعمول واللوائح واإلجراءات لتخصصه ووفقاً  رغبته حسب المطلوب بالقسم الدراسة في الحق للطالب -

 .الجامعة

 العالي التعليم وزارة من عليها المنصوص للوائح وفقاً  الجامعة إدارة قبل من للقبول المطلوبة المستندات تحدد -

 .الليبية الجامعات في والنافذة

 المواد تبين التي المستندات يقدم أن المنتقل الطالب في ويشترط أخرى جامعات من المنتقلين الطلبة الجامعة تقبل -

 الملف ويحال والدرجات مقرر كل في الوحدات وعدد منها لكل العلمي والمحتوى درسها التي قرراتوالم

 .المعادلة إجراءات إلتمام المختص القسم إلى األكاديمي

 الدراسية المقررات تزيد ال أن بشرط بالقسم، العلمية للجنة الدراسية المقررات كل أو بعض قبول صالحية تكون -

 .المختص بالقسم للتخرج الالزمة المقررات نصف عن بللطال تعادل التي

 القسم من المعتمد الدراسي للبرنامج وفقا قبولها يتم لم التي المقررات يدرس أن المنتقل الطالب في يشترط -

 . المختص

 .بالمائة خمسين( %05) من أقل بتقدير الطالب عليها المتحصل المقررات كل تستبعد -

 .بالكامل أنجزها التي والمقررات الوحدات عدد أساس على تخرجه عند للطالب العام المعدل يحسب -

 المستندات المطلوبة للتسجيل:  2.1.2

 جديد طالب تسجيل -أ

 .يعادلها ما أو العامة الثانوية للشهادة األصلية النسخة -1

 . الميالد شهادة -2

 . حديثة شخصية صور( 6) عدد -3

 حديثة صحية شهادة -4

 . بالجامعة الخاص الشخصية المعلومات نموذج تعبئة -5

 . بالجامعة الخاص الرغبات نموذج تعبئة -6

 منتقل طالب تسجيل -ب

 .يعادلها ما أو العامة الثانوية للشهادة األصلية النسخة -1

 . الطالب منها المنتقل الجامعة من أصلي درجات كشف -2

 .منها المنتقل الجامعة من معتمدة الدراسية المقررات مفردات -3

 . الميالد شهادة -4

 . حديثة شخصية رصو( 6) عدد -5

 .بالجامعة الخاص الشخصية المعلومات نموذج تعبئة -6

 تسجيل طالب وافد -ج

 (.الجودة ضمان من معتمدة) يعادلها ما أو العامة الثانوية للشهادة األصلية النسخة -1

 .المفعول سارية اإلقامة تأشيرة من صورة مع األمر، وولي الطالب سفر جواز من صورة -2
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 لطلبة الجدد:آلية القبول ل 3.1.2

 -تنسجم آلية القبول والتسجيل بالجامعة مع رؤيتها ورسالتها وأهدافها حيث يتم التسجيل وفق الخطوات التالية:

 . للدراسة الزمني البرنامج وفق للجامعة العام المسجل إدارة قبل من الجدد للطلبة القبول موعد عن اإلعالن -1

 .التسجيل إدارة قبل من بالجامعة التسجيل وشروط ضوابط وفق بالطالب الخاصة المستندات استالم -2

 -:كالتالي وهي التسجيل إدارة قبل من المعدة النماذج بتعبئة الطالب يقوم -3

 الشخصية المعلومات نموذج: األول النموذج. 

 للطالب الرغبات تسجيل نموذج: الثاني النموذج. 

 بالجامعة اتواالمتحان الدراسة الئحة على اإلطالع إقرار: الثالث النموذج. 

 العلمي القسم إلى وإحالته بالجامعة التسجيل آلية نظام وفق جامعي قيد رقم منحه بعد للطالب أكاديمي ملف إعداد -4

 .المختص

 -:التالية المعايير وفق العلمية األقسام قبل من للجامعة االستيعابية القدرة مراعاة -5

 .للجامعة الخدمية المرافق وكافة والمعامل الدراسية للقاعات االستيعابية القدرة -أ

 .العلمية لألقسام المخصصة المادية واإلمكانيات التجهيزات -ب

 مراعاة يتم أن على الجامعة في بها المعمول واللوائح النظم وفق الطلبة من المخصصة باألعداد االلتزام -ج

 .الدراسي المقرر في الراسبين للطلبة الدراسية المقررات حجز أولوية

 يل للطلبة الجدد:آلية التسج 4.1.2

 آلية وفق الطالب قبل من النماذج كافة وتعبئة المطلوبة المستندات وتوافر القبول ضوابطو شروط استيفاء بعد -

 -:يلي كما أرقام ثمانية من الرقم ويتكون بالجامعة للطالب القيد رقم يمنح الجدد، للطلبة القبول

 على يدل2 و الخريف فصل على يدل 1 (:حيث الدراسي الفصل رقم على يدل اليسار من األول الرقم -أ

 ) .الصيف فصل على يدل3 و الربيع فصل

 . الطالب فيها التحق التي السنة على يدل والثالث الثاني الرقم -ب

 . العلمي القسم رقم على يدل الخامس و الرابع الرقم -ج

 .بالجامعة للطالب التسلسلي الرقم على يدل والثامن والسابع السادس الرقم -د

 .االلكترونية التسجيل بمنظومة الطالب تسجيل -

 الصيف فصل عدا فيما) دراسي فصل لكل بالتسجيل الطالب يلتزم بالجامعة المتبع الدراسي الفصل نظام وفق -

 .(اختيارياً  باعتباره

 المرشد وبإشراف المختص العلمي القسم قبل من الدراسي لفصل الجدد للطلبة المقررات تسجيل إجراءات تتم -

 .ياألكاديم

 . التسجيل بداية من الثالث األسبوع انتهاء بعد طالب أي تسجيل يجوز ال -

 للفصل الزمني البرنامج وفق الدراسية المقررات لبعض واإلضافة باإلسقاط الطالب تسجيل في التعديل يمكن -

 .الدراسي
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 وكذلك قررات،للم المحدد التسلسل حسب وذلك بأول، أول الدراسية المقررات في التسجيل الطالب على يجب -

 . المختص العلمي القسم قبل من المعتمدة الدراسية الخطة حسب

 مخرجات التعلم المستهدفة -5

 
 الفهم:والمعرفة أ. 

 لتطور علم المحاسبة و عالقته بالعلوم األخرى . المراحل المختلفةمعرفة  1أ.

 مبادئ المحاسبيةجميع المصطلحات المستخدمة في نظرية المحاسبة و الفروض و المعرفة  2أ.

 إلمام المحاسب التام بالجانبين النظري و العملي كعلم مستقل . 3أ.

 
 :ذهنيةالمهارات الب. 

 العملية و المهنية تج. المهارا
 

 
  والمنقولة. عامةالالمهارات . د

 القدرة على التواصل مع االخرين لعرض المعلومات المحاسبية . 1د.

لومات لمتخذي التعامل بمهارة مع الحاسب االلي و التكنولوجيا الحديثة لتوصيل المع 2د.

 القرارات .

 كل المحاسبية في الجانب العملي .االقدرة على وضع حلول مالئمة للمش 3د.

 القدرة على تحديد البيانات و المعلومات التي تساعد في أعداد القوائم المالية . 1ب.

 أعداد القوائم المالية وفقاً لما تتطلبه المحاسبة المقبولة . 2ب.

 رة على الوصول الى االنسجام التام بين الجانب النظري و الجانب العملي للمحاسبة .القد 3ب.

 تبويبها و تحليلها . ترحيلها وأستخدام برنامج االكسل في تسجيل العمليات المالية و  1.ج

 ئم المالية .أستخدام البرامج اإلحصائية لتفسير و عرض نتائج تحليالت القوا 2.ج

 أستخدام مهارات في تصميم أساليب عرض التقارير المالية و الحسابات الختامية . 3.ج
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 البرنامج كونات ) محتويات(م-6
  األسبوعية: عدد الساعات 

 المجموع  التدريب    المعامل  المحاضرات   
 35.11النسبة  ( 46)ددالع:اإللزامية  مدة للمواد العامةــاعات المعتــدد الســــــــــــــع% 
 04.54 النسبة (6)العددلمواد الغير تخصصية االختيارية: دد الساعات المعتمدة ــــــع% 
 11.36( النسبة 15)العددلمواد الغير تخصصية االلزامية: دد الساعات المعتمدة ــــــع% 
 04.54سبة الن (6) العدداالختيارية :  التخصصية دد الساعات المعتمدة للموادـــــــــع%                 
 44.27( النسبة 55)العددلمواد التخصصية االلزامية: دد الساعات المعتمدة ـــــــــــــع%  
 100ساعة  131لكل المواد الدراسية         : العدد دد الساعات المعتمدة ـــــــــــــع% 
 
 

 البرنامج مقررات -7
 
 .االلزامية المواد العامة/ 1

  سم المقررا رمز المقرر
عدد 

 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع
 األسبقيات

مخرجات التعلم 
المستهدفة التي يتم 

 تغطيتها ) الرمز(
 تمارين معمل محاضرات

GA 100 3 3 اللغة العربية - -   

GE 103 3 3 اللغة اإلنجليزية     

PS 150 3 3 مبادئ علوم سياسية     

LW 102 دنيمبادئ القانون الم  3 3     

ECO 110  جزئي 1مبادئ االقتصاد(   3 3     

ECO 111  الكلي 2مبادئ االقتصاد(   3 3   ECO 110  

BMG120 1مبادئ إدارة األعمال  4 4     

GS 140  1أساسيات اإلحصاء  3 3     

GS 141  2أساسيات اإلحصاء  3 3   GS 140  

GM 142 
أساسيات التحليل 

1الرياضي  
3 3 

    

CS 144 3 3 مبادئ الحاسب االلي     

GI 101 3 3 دراسات أسالمية     

ACC130  1مبادئ محاسبة  3 3     

ACC 131  2مبادئ محاسبة  3 3   ACC130  

FINB160 
مبادئ التمويل و 

 االستثمار
3 3 

  ECO 111  

    46 46 المجمـــــــــــــــــــــــوع
 

 
 اريةالمواد الغير تخصصية االختي /2

  سم المقررا رمز المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع
 

 األسبقيات

مخرجات التعلم 
المستهدفة التي يتم 

 تغطيتها ) الرمز(
 تمارين معمل محاضرات

CS146 3 3 تطبيقات الحاسب اآللي - - CS 144  

ECO211 3 3 االقتصاد التحليلي الكلي   ECO 111  

ECO313 3 3 لمصارفالنقود و ا   ECO 111  

320BMG 3 3 اإلدارة المالية   BMG120  

    6 6 مجموع الساعات المختارة
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 المواد الغير تخصصية االلزامية/ 3

 أسم المقرر رمز المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع
 

 األسبقيات

مخرجات التعلم 
المستهدفة التي يتم 

 تغطيتها ) الرمز(
 تمارين عملم محاضرات

LW202  قانون المعامالت

 التجارية
3 3   

LW 102  

ECO210 3 3 االقتصاد التحليلي الجزئي   ECO 110  

BMG321  3 3 1بحوث العمليات   GM 142  

BMG220 3 3 إدارة العمليات اإلنتاجية   BMG120   

BMG221  3 3 طرق البحث   BMG220  

    15 15 عالمجمـــــــــــــــــــــــو

 االختيارية التخصصية لمواد/ا4

  سم المقررا رمز المقرر
عدد 

 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع
 األسبقيات

مخرجات التعلم 
المستهدفة التي يتم 

 تغطيتها ) الرمز(
 تمارين معمل محاضرات

ACC531 
محاسبة المشروعات 

 الزراعية
3 3   

ACC231 
 

ACC530 3 3 ةدراسات في المحاسب   ACC331  

ACC 533 
األساليب الكمية في 

 المحاسبة
3 3   

ACC333 
 

ACC532 
المحاسبة في 

 المؤسسات اإلسالمية
3 3   

ACC231 
 

ACC534 3 3 المراجعة الداخلية   ACC334  

    6 6 مجموع الساعات المختارة

 المواد التخصصية االلزامية /5

  اسم المقرر رمز المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع
 

 األسبقيات

مخرجات التعلم 
المستهدفة التي يتم 

 تغطيتها ) الرمز(
 تمارين معمل محاضرات

ACC230  3 3 1المحاسبة المتوسطة - - ACC 131  

ACC 231  3 3 2المحاسبة المتوسطة   ACC230  

ACC 330  3 3 1محاسبة الشركات   ACC 231  

ACC 331 3 3 2كات محاسبة الشر   ACC 330  

ACC 332  3 3 1محاسبة التكاليف   ACC 231  

ACC 333  3 3 2محاسبة التكاليف   ACC 332  

ACC334 3 3 المحاسبة الضريبية   ACC 231  

ACC 335 3 3 محاسبة النفط   ACC 231  

ACC336 
محاسبة المصارف و 

 التأمين
3 3   ACC 231  

ACC337 
محاسبة المشروعات 

 الخدمية
3 3   ACC 231  

ACC338 3 3 محاسبة األموال العامة   ACC334  

ACC339 3 3 تحليل القوائم المالية   ACC 331  

ACC430 3 3 1المراجعة   ACC 231  

ACC 431  3 3 2المراجعة   ACC430  

ACC432 
محاسبة األقسام 

 والفروع
3 3   ACC 336  

ACC433 3 3 تصميم النظم المحاسبية   ACC334  

ACC434 3 3 المحاسبة اإلدارية   ACC 333  

ACC 438 3 3 المحاسبة الدولية   ACC332  

ACC 500 كل ماسبق   4 4 مشروع التخرج  

    59 59 المجمـــــــــــــــــــــــوع

 طرق التعليم والتعلم-5
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 استعمال السبورة .1
 استعمال المكتبة الورقية وااللكترونية .2
 جهاز العرض المرئي استعمال .3
 في بعض المواد  دراسة حالة .4
 المحاضرات . .5

 

 طرق التقييم-9
 تحديدمع  التعليم والتعلم بالبرنامج عملية لتفصيل طرق التقييم المتبعة في توضيح وباال يجب

ى عل ,وكيفية تقييمها , _إن وجدت_ التقييم العامة المتبعة لطرق  المقررات التي ال تخضع
 سبيل المثال: 

ة / ـــــــــــــــــــــــالسن
 ل الدراسي ــــــــــــــــــــــــــــــالفص

 طريقة التقييم

 %60، االمتحان النهائي  %40أعمال الفصل  الفصل األول

 %60، االمتحان النهائي  %40أعمال الفصل  الفصل الثاني

 %60، االمتحان النهائي  %40أعمال الفصل  الفصل الثالث

 %60، االمتحان النهائي  %40أعمال الفصل  لرابعالفصل ا

 %60، االمتحان النهائي  %40أعمال الفصل  الفصل الخامس

 %60، االمتحان النهائي  %40أعمال الفصل  الفصل السادس

 %60، االمتحان النهائي  %40أعمال الفصل  الفصل السابع

 %100التدريب الميداني   الفصل الثامن

 %100  مشروع التخرج 

 متطلبات االستمرار في الدراسة بالبرنامج-10
المؤسسة تحديد متطلبات االستمرارية في الدراسة ى في هذه الفقرة من المتطلبات يجب عل

 ىللحصول عل التاليةأو السنة الدراسية  التاليبالبرنامج التعليمي واالنتقال إلى الفصل الدراسي 
مساعدة التي قد يحتاجها الطالب من مقررات تمهيدية مع توضيح العوامل ال ,الدرجة العلمية
 .  الدراسة بالقسم فياالستمرارية بتساعد الطالب 

ة / ـــــــــــــــــــــــالسن
 ل الدراسي ــــــــــــــــــــــــــــــالفص

 طريقة التقييم

 لكل مقرر دراسي %05المعدل ال يقل عن  الفصل األول

 لكل مقرر دراسي %05 يقل عن المعدل ال الفصل الثاني

 لكل مقرر دراسي %05المعدل ال يقل عن  الفصل الثالث

 لكل مقرر دراسي %05المعدل ال يقل عن  الفصل الرابع

 لكل مقرر دراسي %05المعدل ال يقل عن  الفصل الخامس

 لكل مقرر دراسي %05المعدل ال يقل عن  الفصل السادس

 لكل مقرر دراسي %05عن المعدل ال يقل  الفصل السابع

 لكل مقرر دراسي %05المعدل ال يقل عن  الفصل الثامن

 لكل مقرر دراسي %05المعدل ال يقل عن 
 
 
 
 

 مــــــــــــــف التقييـــــــــتصني -11
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تحديببد الحببد األدنببى إلببى ( ,إضببافة اً أو أبجببدي اً رقميبب اً ) تقييمبب عتصببنيف التقيببيم المتببب تحديببديجببب 
بالتسببجيل فببي بالتببالي و , أو السببنة الدراسببية , الجتيبباز المقببرر / الفصببل الدراسببيالمسببموب بببه 

 بببالنموذج االسترشبباد يمكببن , المقببرر التببالي / الفصببل الدراسببي التببالي أو السببنة الدراسببية التاليببة
 :التقييمفي عملية  التالي

 
 
 
 
 
 

 تقييم البرنامج -12
 

بشبكل دوري ومنبتظم ,  يجب تحديد اآللية واألساليب المستخدمة في تقييم البرنامج) مخرجبات البتعلم المسبتهدفة(
خببريجين متضببمنة مجموعببة مببن المسببتفيدين مببن البرنببامج) مؤسسببات سببوق العمببل المسببتهدف( , والطببالب وال

 ن.يالتدريس والمقيمين الخارجي ةوأعضاء هيئ
 

 واإلمكاناتمصادر التعليم - 13
 

المكتبة التي توجد بها التجهيزات كافيبة للمسباعدة علبى ممارسبة لالطبالع وكبدلك يوجبد  -1
 بها نظام يساعد الطالب على الكتب ويوجد بها نظام اعارة خارجية.

 دراسة حالة في بعض المواد -2
 . دراسة ميدانية -3

 
ن لين عبؤوالجدول التبالي حبدد عبدد أعضباء هيئبة التبدريس المسب في أعضاء هيئة التدريس:

 عالقة بالبرنامج:ذات  ىريس وبحث علمي وخدمات أخرتنفيذ البرنامج من تد
 الكادر االكاديمي لقسم المحاسبة

الرقم  ت
 االكاديمي

عضو هيئة 
 التدريس

الدرجة  الصفة
 العلمية

المؤهل 
 العلمي

الجهة  التخصص
 المانحة

سنة 
الحصول 

 عليه

عبدالواحد المختار  151611 1
 المجدوب

محاضر  رئيس القسم
 مساعد

االكاديمية  محاسبة ماجستير
 الليبية

2012 

عبدالرؤوف  151612 2
 سعيد عبود

منسق الجودة 
 بالقسم

محاضر 
 مساعد

االكاديمية  محاسبة ماجستير
 الليبية

2013 

سالمة محمد  151613 3
 التهامي

عضو هيئة 
 تدريس قار

محاضر 
 مساعد

ج.  محاسبة ماجستير
 طرابلس

2016 

عبدالحميد علي  151611 4
 المقروس

عضو هيئة 
 تدريس متعاون

ج.  محاسبة دكتوراه محاضر
قلوستر. 
 بريطانيا

2012 

عضو هيئة  احمد سعد احمد 151611 5
 تدريس متعاون

تمويل  دكتوراه محاضر
 ومصارف

ج. 
الوطنية. 

 ماليزيا

2013 

ابوبكر جمعة  151612 6
 معتوق

عضو هيئة 
 تدريس متعاون

 -ج. دندي  محاسبة دكتوراه محاضر
 بريطانيا

2014 

ابراهيم احمد  151621 7
 ابراهيم

عضو هيئة 
 تدريس متعاون

محاضر 
 مساعد

االكاديمية  محاسبة ماجستير
 الليبية

2010 

طارق محمد  151621 8
 دردور

عضو هيئة 
 تدريس متعاون

 محاضر
 مساعد

تمويل  ماجستير
 ومصارف

االكاديمية 
 الليبية

2012 

وليد ابراهيم  151623 11
 ابوجناح

عضو هيئة 
 تدريس متعاون

محاضر 
 مساعد

االكاديمية  محاسبة ماجستير
 الليبية

2013 

عبدالرحيم محمد  151624 11
 مصباح

عضو هيئة 
 تدريس متعاون

محاضر 
 مساعد

االكاديمية  محاسبة ماجستير
 الليبية

2004 

 2004ج. تمويل  ماجستيرمحاضر عضو هيئة محمد صالح  151721 12

 يةئوالنسبة الم المصطلح

 %51أقل من  راسب

 %64إلى  %51 مقبول

 %74إلى  %65 جيد

 %84 -%75 اجيد جدً 

 111% -%85 ممتاز
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سالفورد.  شركات مساعد تدريس متعاون التقازي
 بريطانيا

عزالدين  151721 13
 محمد العقيبي

عضو هيئة 
 تدريس متعاون

محاضر 
 مساعد

التخطيط  ماجستير
 المالي

ج. 
 طرابلس

2013 

علي صالح  151711 14
 امحمد

عضو هيئة 
 ريس متعاونتد

تمويل  دكتوراه محاضر
 ومصارف

ج. 
الوطنية. 

 ماليزيا

2013 

ناجية محمد  151722 15
 كعبار

عضو هيئة 
 تدريس متعاون

االكاديمية  محاسبة ماجستير محاضر
 الليبية

2012 
 

محمد صالح  151622 16
 عاشور

عضو هيئة 
 تدريس متعاو

محاضر 
 مساعد

ج.  محاسبة ماجستير
بروجايا. 
 اندونيسيا

2015 

 معلومات  يجب توفرها -14
 الخطة الدراسية التي سيتبعها الطالب حتى التخرج. .1
ة للمقررات الدراسية ليتخذها عضو هيئة التدريس كمرجع إللقاء  المفردات المنهجية المعتمد .2

 الدروس.
 ...(.االدلة واللوائح المعمول بها داخل الجامعة وبالتالي القسم )دليل الطالب، الئحة الدراسة ... .3
 الملفات االكاديمية للطالب لتحديد مسار الدراسة الصحيح حتى التخرج. .4
 الساعات المكتبية لرئيس القسم وأعضاء اللجنة العلمية والمرشدين األكاديميين. .5

 المكتبة -15
 توفر الكتب المنهجية لكل المقررات الدراسية. .1
 ن المستهدفات.المكتبات االلكترونية وامكانية الحصول على نسخ الكترونية م .2
 نسخ المتطلبات الدراسية من الكتب والرسائل والبحوث العلمية. .3
 المطالعة والتحضير واعداد البحوث. .4
 الحصول على الرسائل والبحوث العلمية ومشاريع التخرج والدوريات العلمية. .5

 المختبرات والمعامل -16
 يخص قسم المحاسبة ال .1

 الحقــــــــــــــــــالم-17
 محمـــــــــد صـــــالح عـــاشـــور -: أقســـم منـــسق ال

 عبدالواحد المجدوب : أ.و رئيس القسم  منسق البرنامج

 /       /      التاريخ                            

 مبـــادئ المحاسبــــةI 
ACC 130      3عدد الساعـــــات:  :  رقم المقر 

 الهدف من المقرر:
تعريببف الطالببب بالمفبباهيم والمبببادب المحاسبببية، حيببث يركببز علببى تسببجيل، هببذا المقببرر إلببى  يهدددف 

تبويب، تلخيص وعرض البيانات في المنشبتت الفرديبة. ويشبمل المقبرر علبى أساسبيات القيبد المبزدوج 
 في تحليل وتسجيل المعامالت المالية واستخراج ميزان المراجعة.

يجة األعمال والمركبز المبالي للمنشبأة فبي نهايبة الفتبرة هذا فضالً على إعداد القوائم المالية لتحديد نت   
 المحاسبية وتصحيح األخطاء.

 مبادئ المحاسبةII 
       ACC 130متطلبات المقرر: مبادئ المحاسبة        ACC 131رقم المقرر: 

 3عدد الساعات: 
 الهدف من المقرر:

سبية التي تم تناولها في مقرر مبادب هذا المقرر إلى استكمال دراسة المبادب واإلجراءات المحا يهدف 
(، ويركز هذا المقرر على التسويات الجردية لمختلف الحسابات وإعداد القوائم الماليبة 130المحاسبة )

 بعد التسويات الجردية باإلضافة إلى دفاتر المساعدة والطرق المحاسبية.
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 Iالمحاسبة المتوسطة 
 131ACCادئ المحاسبة متطلبات المقرر: مبACC     230رقم المقرر: 

 3عدد الساعات: 
 الهدف من المقرر:

يهدف هذا المقرر بصفة عامة إلى تعميق فهم الطالب للمحاسبة المالية، بحيث يتعرض لموضبوعات    
 أكثر عمقاً واتساعاً وتفصيالً لبنود القوائم المالية.

 المتوسطة المحاسبةII 
 (231ACCبة المتوسطة )متطلبات المقرر: المحاس   ACC 231رقم المقرر: 

 3عدد الساعات: 
 الهدف من المقرر:

هببذا المقببرر إلببى اسببتكمال موضببوعات المحاسبببة الماليببة التببي تببم تناولهببا فببي مقببرر المحاسبببة  يهدددف 
 (.230ACCالمتوسطة )

 1 شركات محاسبة 
 3الساعات:  عدد   ACC 331رقم المقرر: 

 (112القانون التجاري )(، 231ACCمتطلبات المقرر: المحاسبة المتوسطة ) 
 الهدف من المقرر:

يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطالب من التعريف على المعالجة المحاسببية المتعلقبة بمختلبف العمليبات 
 المالية المتعلقة بشركات األشخاص.

  2محاسبة شركات 
           (       331ACCمتطلبات المقرر: محاسبة شركات األشخاص )      ACC 331رقم المقرر: 

 3عدد الساعات: 
 الهدف من المقرر:

 هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمعالجة المحاسبية للعمليات المتعلقة بشركات األموال.يهدف    
 

 محاسبة التكاليفI 
 (231ACCمتطلبات المقرر: محاسبة شركات )    ACC 332رقم المقرر: 

 3عدد الساعات: 
 الهدف من المقرر:

المقبرر إلبى تعريبف الطالبب بمفباهيم وأسبس محاسببة التكباليف، تصبميم نظبام التكباليف، هبذا يهدف    
 .تنظيم حسابات التكاليف ألغراض القياس والرقابة

  2محاسبة التكاليف   
 (332ACCمتطلبات المقرر : محاسبة التكاليف )     ACC 333رقم المقرر 

 3عدد الساعات 
 الهدف من المقرر :
( ويركز على بعض 332ACCستكماال لما تم دراسته في مقرر محاسبة التكاليف )يعتبر هذا المقرر ا

المواضبيع المتقدمبة فبي محاسببة التكباليف مثبل نظبام تكباليف األوامبر ونظبام تكباليف المراحبل و نظبام 
 التكاليف على أساس النشاط  .

 محاسبة المصارف وشركات التأمين 
 ( 231ACCقرر: المحاسبة المتوسطة )متطلبات الم          ACC 336رقم المقرر: 

 3عدد الساعات: 
 الهدف من المقرر:

 هذا المقرر إلى دراسة المحاسبة المالية في المصارف المتخصصة وشركات التأمين.يهدف    

    محاسبة ضريبية 
 (331ACCمتطلبات المقرر : محاسبة شركات األموال )          ACC 334رقم المقرر :  

 3عدد الساعات 
الهدف من المقرر : يهتم هذا المقرر بتعريف الطالب باألسس المحاسبية للضرائب ، فيتضمن التعريف 

 بالنظام الضريبي وكيفية المحاسبة عنها وفقاً للتشريع الضريبي الليبي.

  محاسبة النفط 
 (231ACCمتطلبات المقرر : المحاسبة المتوسطة )        ACC 335رقم المقرر : 

 3عدد الساعات  
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 الهدف من المقرر :
يهدف هذا المقرر الى دراسة أبرز المشبكالت المحاسببية فبي مراحبل البحبث عبن البنفط وإنتاجبه        

ومناقشة طرق معالجتها في ضوء المبادب المحاسبية المتعارف عليها في صناعة النفط ، بحيث يبتمكن 
المختلفة التي تنطبوي عليهبا نشباطات  الطالب من اإللمام بشكل كاف بكيفية معالجة المراحل والعمليات

 البحث عن النفط وتطوير مصادره وإنتاجه .

 محاسبة المنشآت الخدمية 
 ( 231ACCمتطلبات المقرر: المحاسبة المتوسطة )           ACC 337رقم المقرر: 

 3عدد الساعات: 
 الهدف من المقرر:

 ألدوات المحاسبية في المنشتت الخدمية.هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمبادب واألسس وايهدف    

 محاسبة األموال العامة 
 ( 334ACCمتطلبات المقرر: محاسبة ضريبية )        ACC 338رقم المقرر: 

 3عدد الساعات: 
 الهدف من المقرر:

هببذا المقببرر بدراسببة النظببام المحاسبببي فببي وحببدات الجهبباز الحكببومي فيتنبباول أسبباليب إعببداد يهددتم    
ازنة العامة للدولة، دورة المحاسبة وإجراءات المحاسبة عبن المعبامالت الماليبة للوحبدات وإصدار المو

اإلداريببة العامببة، نظببم الرقابببة علببى الوحببدات اإلداريببة، وأخيببراً الحسببابات الكليببة علببى مسببتوى الدولببة 
 والقطاعات.

 التحليــــل المالي 
(، 331ACCشركات األموال )متطلبات المقرر: محاسبة            ACC 339رقم المقرر: 

 (332ACCومحاسبة التكاليف )
 3عدد الساعات:    

 الهدف من المقرر:
هذا المقرر إلبى التركيبز علبى كيفيبة اسبتخدام البيانبات والمعلومبات المختلفبة البواردة ببالقوائم يهدف    

خبالل عمليبة محبل التحليبل وذلبك مبن  المنشباةالمالية ومرفقاتها في تكوين صورة واضحة وسليمة عن 
 .المنشاةتحليل ونقد القوائم المالية بهذه 

  المراجعــــةI 
(                334ACCمتطلبات المقرر: محاسبة ضريبية )         ACC  431رقم المقرر: 

 3عدد الساعات: 
 الهدف من المقرر:

 عة الحسابات.هذا المقرر إلى تعريف الطالب باإلطار النظري والمجال التطبيقي لمراجيهدف     

  المراجعــــــةII 
 (431ACCالمقرر: محاسبة ضريبية ) متطلبات                   ACC  431رقم المقرر: 

 3عدد الساعات: 
 الهدف من المقرر:

المقرر إلى استكمال دراسبة موضبوعات المراجعبة التبي تبم تناولهبا فبي مقبرر المراجعبة يهدف هذا    
(430ACC.) 

 فروعمحاسبة األقسام وال 
المقرر: محاسبة المصارف وشركت التأمين  متطلبات          ACC 432رقم المقرر: 

(331ACC) 
 3عدد الساعات: 

 الهدف من المقرر:
هذا المقرر بدراسة عدد من المشاكل المحاسبية المتعلقة بالمنشتت ذات الفروع والبيع بالتقسبيط يهتم    

 وبضاعة األمانة.

 تصميـــم نظم محاسبية 
(،  ومحاسبة 144متطلبات المقرر: مبادئ الحاسب اآللي )              ACC  433المقرر:  رقم

 (334ACCضريبية )
 3عدد الساعات:       

 الهدف من المقرر:



- 12 - 

 

هذا المقرر إلى التعريف بإطار نظم المعلومات المحاسبية والمفاهيم والتطبورات الجاريبة فبي يهدف    
لهببا، ويتضببمن المقببرر مقومببات نظببام المعلومببات المحاسبببية، وتصببميم هببذا المجببال والطببابع التطبيقببي 

 وتنفيذ نظام المعلومات المحاسبية في ظل استخدام الحاسب اآللي.

 المحاسبة اإلدارية 
 (333ACCمتطلبات المقرر: محاسبة التكاليف )               ACC  434رقم المقرر: 

 3عدد الساعات:       
 الهدف من المقرر:

هببذا المقببرر بدراسببة دور المعلومببات المحاسبببية فببي العمليببة اإلداريببة ويتضببمن المقببرر تحليببل تم يهد   
العالقبببة ببببين الحجبببم والبببربح واتخببباذ القبببرارات، الموازنبببة التخطيطيبببة الرئيسبببية للعمليبببات، محاسببببة 

 المسؤولية وقياس تقييم األداء الداخلي للقطاعات.

 دراسات في المحاسبة المالية 
 (331ACC) متطلبات المقرر: محاسبة شركات األموال    ACC  531: رقم المقرر

 3عدد الساعات:   
 الهدف من المقرر:

 يهتم هذا المقرر بدراسة بعض المشاكل المحاسبية المعاصرة في مجال المحاسبة المالية.   

 محاسبة المنشاة الزراعية والجمعيات التعاونية 
(                         331ACCرر: محاسبة شركات األموال )متطلبات المق    ACC 531رقم المقرر: 

 3عدد الساعات: 
 الهدف من المقرر: 

إلببى تعريببف الطالببب بالمفبباهيم واألسبببس واإلجببراءات المحاسبببية فببي المنشببتت الزراعيبببة يهدددف    
 والجمعيات التعاونية.

 
 
 

 المحاسبة في المؤسسات اإلسالمية 
 (331ACCمتطلبات المقرر: محاسبة شركات األموال )        ACC 532رقم المقرر: 

 3عدد الساعات: 
 الهدف من المقرر:

 المقرر إلى تعريف الطالب بالمحاسبة وفق التشريعات اإلسالمية.يهدف    

 األساليب الكمية في المحاسبة 
(  عدد 333ACCالمقرر: المحاسبة المتوسطة ) متطلبات           ACC 533رقم المقرر: 

 3ات:الساع
 الهدف من المقرر:

هبذا المقبرر إلبى تعريبف الطالبب بكيفيبة االسبتفادة مبن األسباليب الكميبة فبي معالجبة المشباكل يهدف    
 المحاسبية وخاصة في مجال محاسبة التكاليف.

 المراجعة الداخلية 
 (     334ACCمتطلبات المقرر: محاسبة الضريبية )         ACC 534رقم المقرر: 

  3ت:عدد الساعا 
 الهدف من المقرر:

هببذا المقببرر إلببى تعريببف الطالببب بالمعببايير واإلجببراءات واألسبباليب  الالزمببة ألداء أعمببال يهدددف    
 المراجعة الداخلية.

  عتمادا      

 



 
 

 ) لقسم المحاسبة ( المستهدفة للبرنامج التعليمي التعلم ومخرجات التعليمي البرنامج أهداف مصفوفة

 
اهداف 
 البرنامج

 لتعليميا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــاراتالمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المعرفة والفهم (أ)

 منقولةوالالمهارات العامة )د(   ية والمهنيةملالمهارات الع (ج) المهارات الذهنية (ب)

   3د. 2د. 1د.   3ج. 2ج. 1ج.   3ب. 2ب. 1ب.   3أ. 2أ. 1أ.

1 √     √     √     √     

2  √     √     √     √    

3   √     √     √     √   

 

 عتمادا
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 المستهدفة للبرنامج التعليمي التعلم ومخرجات الدراسية المقررات مصفوفة

رمز المقرر 
 الدراسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــاراتالمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لفهمالمعرفة وا (أ)

 والمنقولةالمهارات العامة    )د(  المهارات العلمية والمهنية (ج) المهارات الذهنية (ب)

 5د. 4د. 3د. 2د. 1د. 5ج. 4ج. 3ج. 2ج. 1ج. 5ب. 4ب. 3ب. 2ب. 1ب. 5أ. 4أ. 3أ. 2أ. 1أ.

GA100 √     √      √    √     

GE 103  √       √  √     √     

PS 150 √     √      √    √     

LW 102    √     √    √     √   

ECO 110   √    √     √      √   

ECO 111   √    √     v      √   

BMG120 √     √       √   √     

GS 140 √     √      √     √    

GS 141 √     √      √     √    

GM 142 √     √      v     √    

CS 144 √     √     √      √    

GI 101    √     √     √    √   

ACC130                     

ACC 131                     

FINB160                     

CS146                     

320BMG                     

LW202                     

ECO210                     

BMG321                     

BMG220                     

BMG221                      

ACC530                     

ACC534                     

ACC230                     

ACC 231                     
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ACC 330                     

ACC 331                     

ACC 332                     

ACC 333                     

ACC334                     

ACC 335                     

ACC336                     

ACC337                     

ACC338                     

ACC339                     

ACC430                     

ACC 431                     

ACC432                     

ACC433                     

ACC434                     

ACC 438                     

ACC 500                     

 مالحظة :
 عدد أسابيع الفصل ستة عشر أسبوعا منها أسبوعان لالمتحانات .-1
 . عدد أسابيع السنة الدراسية ثالثون أسبوعاً منها أسبوعان لالمتحانات-2

 


