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 Da.mansour@uot.edu.ly البريد اإللكتروني

 3733443-0021891 الهاتف

 

 

 

 

 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية

 1995 جامعة عين شمس /مصر –كلية التجارة  محاسبة وريوسبكال

 2001 طرابلس /ليبيا–أكاديمية الدراسات العليا  محاسبة ماجستير

 محاسبة دكتوراه
جامعة تونس  –كلية العلوم االقتصادية والتصرف 

 تونس  –المنار 
2017 

 

 

 

 

 

 

 محاسبة التخصص العام

 مجاالت االهتمام
وأية مواضيع خاصة بالمجال المحاسبة البيئية   –والتخطيط المالي  المالي  التحليل

 الموازنات التخطيطية  –المصارف اإلسالمية  –التكنولوجيا المالية  – المحاسبي

 البيانات الشخصية

 المؤهالت العلمية

 التخصص ومجاالت االهتمام العلمي
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 التاريخ جهة العمل الوظيفة

 1996 القاهرة –شركة االستثمارات الخارجية  محاسبة بالقسم المالي

 1997 طرابلس ليبيا–المنظمة العالمية للطاقة  محاسبة بالقسم المالي 

 محاسبة بالقسم المالي 
المعهد الوطني لالدارة  –ادارة الشئون االدارية والمالية 

 طرابلس . –
1998 

 حتى االن 2001 كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس  عضو هيئة تدريس 

 

 

 

 مبادىء المحاسبة المالية . -1
 محاسبة متهسطة. -2
 محاسبة األقدام والفروع. -3
 تحليل القهائم المالية . -4
 محاسبة المذروعات الخدمية. -5
 محاسبة األمهال العامة. -6
 محاسبة المرارف. -7
 محاسبة إدارية. -8
 تخطيط مالي. -9

 تخطيط كمي.  -11
 تحليل التكلفة والعائد -11
 محاسبة تكاليف  -12

 بحهث العمليات فى المحاسبة. -13
 

 

 الخبرة العملية

 المقررات الدراسية التي تم تدريسها
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 التاريخ جهة النشر عنوان البحث اسم الباحث )الباحثين(

 د.داليا على منصور
 

مدى تحمل شركات البترول لمدئهليتها 
دراسة إستطالعية على  –إتجاه البيئة 

 شركة الزاوية لتكرير النفط

مجلة البحوث اإلقتصادية 
 واإلستراتيجية

المركز الليبي للبحوث 
 اإلقتصادية

 4العدد رقم 
 2021 يونيو

 د.داليا علي منصور 
نحه مؤشر لإلفراح المحاسبي البيئي 

 فى قطاع النفط الليبي

نقابة اعضاء هيئة التدريس 
 طرابلس 

سنة  23العدد 
2021 

 د.داليا علي منصور
 د. ليلى التهامي مرغم 

العالقة بين التكنهلهجيا المالية والنمه 
دراسة  –اإلقترادي للدول العربية 
 تطبيقية قياسية 

 -االكاديمية الليبية 
مجلة االكاديمية للعلوم 

 . األساسية والتطبيقية
 

ديسمبر  3العدد 
0202 

 

 

 

والجهة  اسم المؤتمر
 المنظمة

 نوع المشاركة تاريخ اإلنعقاد مكان اإلنعقاد

 
 HOTEL DUتونس 

PARC  
29-

30/5/2013 
 

 

 HOTELتونس 
IMPERIAL 
AQALIFE 

HAMMamet  

23-
25/6/2014 

 

 

HOTEL EL 
MOURADI EL 
MENZAH 4 – 

YASMINE 
HAMMAMET 

28-
30/7/2016 

 

 

 

 

 األبحاث العلمية المنشورة 

 المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
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 التاريخ اسم الهيئة أو الجمعية العلمية المهنية

 2001 عضو بنقابة المحاسبين والمراجعيين ـ ليبيا

 1002 عضو بنقابة اعضاء هيئة التدريس

 

 

 

 االنجليزية والترجمة . العربية التحدث باللغة

 { في العمليات المحاسبية والتحليل المالي واالحصائي  EXCELإستخدام االكسل} 

 العلوم االجتماعية.في في عمليات التحليل االحصائي للبيانات   SPSSإستخدام البرنامج االحصائي  

 إلقاء دورات تدريبية عن مبادىء المحاسبة لغير المحاسبين المعهد الوطني لألدارة .

 إلقاء دورات تدريبية عن محاسبة التكاليف ـ المعهد الوطني لالدارة .
 

 العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية

 مهارات أخرى


