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 معلومات عامة: (1

 AC3112محاسبة شركات النفط  ورمزه   اسم المقرر الدراسي

 المحاسبة القسم الذي يقدم المقرر الدراسي 

 د. خالد محمد  منسق المقبرر 

 المحاسبة. األقسام العلمية ذات العالقة بالمقرر الدراسي. 

 ساعات 3 الساعات الدراسية للمقرر

 العربية.اللغة  اللغة المستخدمة في العملية التعليمية

 م 2022خريف  الفصل الدراسي 

 م اللجنة العلمية بالقسم 2022 تاريخ وجهة اعتماد المقرر

 

 عدد الساعات األسبوعية: 

 المجموع  التدريب  المعامل المحاضرات

3 0 0 3 

 

 المقرر: أهداف (2

 تعريف الطالب بالمفاهيم والمبادئ المحاسبية العامة في محاسبة النفط.  -1

 تعريف الطالب بطبيعة صناعة النفط وخصائصها.  -2

 إلمام الطالب بإيرادات ونفقات شركات النفط.  -3

 تعريف الطالب بالحسابات والتقارير الختامية في شركات النفط. -4

 التعلم المستهدفة: مخرجات (3

 أ.المعرفة والفهم

 . علي المفاهيم والمبادئ واإلجراءات العامة في شركات النفط أن يتعرف الطالب 1أ.

 النفط. عمليات االستكشاف وعمليات الحفر وعمليات التطوير وعمليات إنتاج  أن يشرح الطالب 2أ.

 عقود االمتياز ونفقات الحفر والتطوير.  علىبين نفقات االستكشاف والحصول  أن يقارن الطالب 3أ.

 أن يفسر الطالب استنفاذ المصروفات الرأسمالية واستهالك األصول الثابتة.  4أ.

 



 

 ب.المهارات الذهنية

 عمليات االستكشاف وعمليات الحفر وعمليات التطوير وعمليات إنتاج النفط.  أن يربط الطالب بين 1ب.

 .عقود االمتياز علىنفقات االستكشاف والحصول أن يحلل الطالب  2ب.

 .طرق استهالك العقود الغير مطورة في صناعة النفط ينتقد الطالب أن 3ب.

 بين استنفاذ المصروفات الرأسمالية واستهالك األصول الثابتة. أن يقارن الطالب 4ب.

 

والمهنية  العمليةج. المهارات   

 النفط.  عمليات االستكشاف وعمليات الحفر وعمليات التطوير وعمليات إنتاج   أن يميز الطالب بين 1ج.

  .االستكشاف الجيولوجي وتكلفة اآلالتأن يجمع الطالب بين تكلفة الحصول علي حق االستكشاف ونفقات  2ج.

 . أن يستخدم الطالب قدراته ومهاراته في معالجة بعض مشاكل صناعة النفط 3ج.

 مصروفات وإيرادات شركات النفط للحصول علي دخلها الصافي.أن يجمع الطالب بين  4ج.

 

العامة والمنقولة المهاراتد.   

 المستمر. تطوير الذات من خالل التعلم الذاتي  1د.

 والشفوي. أن يكون الطالب قادرا على االتصال والتواصل التحريري  2د.

 المالية. أن يكون الطالب قادرا على حل بعض المشاكل المحاسبية  3د.

 فريق.  أن يكون الطالب قادرا على العمل في  4د.

 

 المقرر: محتوى (4

 الموضوع العلمي 
عدد  

 الساعات 

 تمارين  محاضرة 

  1 3 المفاهيم والمبادئ المحاسبية في صناعة النفط

  1 3 طبيعة صناعة النفط وخصائصها

  2 6 عقود االمتياز  علىنفقات االستكشاف والحصول 

  1 3 العقود الغير مطورة علىالمصروفات الرأسمالية المحملة  

  2 6 نفقات الحفر والتطوير 

  1 3 اإلنتاج والنشاطات التي تشملها مراحل اإلنتاج عمليات 

  1 3 استنفاذ المصروفات الرأسمالية واستهالك األصول الثابتة

  1 3 تحديد اإليرادات في شركات النفط

  1 3 النفقات التي تخصم من الدخل الخاضع للضريبة الليبية

  1 3 الحسابات والتقارير الختامية 

 

 التعليم والتعلم  طرق  (5

 المحاضرات.  5-1

 األوراق البحثية. 5-2

 التعلم الذاتي.  5-4

 الحالة. دراسة  5-6

 

 



 

 

 طرق التقييم: ( 6

 

 مالحظات  النسبة المئوية  تاريخ التقييم  طرق التقييم  ت

  % 30  ( )تحريريامتحان نصفي  1

  % 60  ( )تحريريامتحان نهائي  4

  % 10  المحاضرة النشاط خالل  5

  % 100  المجموع 

 

 جدول التقييم: ( 7

 التاريخ  أسلوب التقييم  رقم التقييم  

 السادس  االسبوع ( )تحريريامتحان نصفي  التقييم األول

 خالل الفصل   النشاط تمارين ومشاركات  التقييم الثاني

 السبوع الرابع عشر ( )تحريري امتحان نهائي  التقييم الثالث 

 

 والدوريات  المراجع( 8

 

 مكان تواجدها المؤلف  النسخة الناشر عنوان المرجع  نوع المرجع 

      مذكرات المقرر

الكتب الدراسية  

 المقررة.

محاسبة النفط أصولها 

 العلمية وتطبيقاتها

 المكتبة  مختار ابوزريدة  2000الثالثة  غريان 

الطبعة  دار وائل للنشر.  محاسبة النفط.  كتب مساعدة

-األولى سنة

2010 

عبد  أمين  خالد-د

 .هللا

 المكتبة. 

      مجالت علمية

      مجالت دورية 

      مواقع إنترنت 

 

المقرر.اإلمكانيات المطلوبة لتنفيذ  (9  

 

 د . خالد محمد    أستاذ المقرر:

 د / عزالدين الطاهر عراب   :البرنامجمنسق 

 م  1/1/2022

 مالحظات. اإلمكانيات المطلوب توافرها. ر.م

  آلي.جهاز حاسب  1

  . Data Showجهاز  2

  ".شبكة االتصاالت الدولية "اإلنترنت 3

  للمقرر. مد مكتبة الجامعة بعدد بالمراجع الداعمة  4



 

 AC 3112 النفطشركات محاسبة : مصفوفة المقرر الدراسي
 

األسبوع  

 الدراسي 
 المعرفة والفهم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــارات المهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العامة  المهارات ج( ) ية والمهنية عملالمهارات ال ( ب ) المهارات الذهنية  ( أ)

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

1  √                    

2  √  √                   

3   √                   

4   √     √               

5    √     √     √  √     √     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان النصفــــــــــــــ

7    √     √     √  √     √  √    

8    √     √      √      √    

9    √     √      √       √   

10     √     √      √      √   

11     √     √      √      √   

12     √     √  √     √       √  

13     √      √      √      √  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان النهاالمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 


