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  شكر وتقدير
  

  

 الحم��د � رب الع��المين وال��ص�ة وال��س�م عل��ى نبي��ه ال��صادق ب��سم � ال��رحمن ال��رحيم،

 فإن��ه لي��شرفني وي��سعدني ان أتق��دم  عل��ى بإتم��ام كتاب��ة رس��التي ھ��ذه،فبع��د أن م��ن �. ا�م��ين 

 ا�ستاذ الدكتور بوبكر فرج شريعة الذي اش�رف عل�ى ھ�ذه بخالص الشكر وعظيم ا-متنان إلى

 وفائق الشكر وقته ;خراجھا بھذا الشكل العلمي،الرسالة لمتابعته الدؤوبة  وإعطائي الكثير من 

�ستاذ الدكتور عبدالغفار المنفيوالتقدير لمكتب المنھاج الليبي ل<حصاء بإشراف ا.  

ء لجنة المناقشة الكرام لم�ا منح�وني م�ن وق�ت وأتقدم كذلك بوافر الشكر �ساتذتي أعضا

 وجزي��ل ش��كري وعظ�يم امتن��اني إل��ى اض�عة وإثرائھ��ا بتوجيھ��اتھم القيم�ة،لق�راءة رس��التي المتو

الصرح العلمي ال�شامخ جامع�ة بنغ�ازي واخ�ص بال�ذكر أع�ضاء ھيئ�ة الت�دريس ق�سم المحاس�بة 

  .لتعاونھم معي وتزويدي بالبيانات ال�زمة ;جراء ھذه الدراسة

والشكر الدائم والموصول لزم�ئي وأصدقائي الذين وقفوا مع�ي ط�وال م�شوار دراس�تي 

وأثناء كتابة الرسالة واخص بالذكر ص�ديقتي ا�س�تاذة م�ريم العبي�دي ووال�دتھا ال�سيدة الفاض�لة 

  .لمساعدتي في جمع بيانات الدراسة
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ـُير  :  وقال في غده     إني رأيت انه ال يكتب إنسان كتاباً في يوم إال         "  لو غ

ـُدم هذا لكان أفـضل ،                 ـُستحسن، ولو ق هذا لكان أحسن ، ولو زيد كذا لكان ي

ـُرك هذا لكان أجمل ، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل استيالء الـنقص                ولو ت

  ".على جملة البشر

  

  العماد األصفهاني
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  ملخص الدراسة

  
  

 مخرجات التعليم المحاسبي فالت�زم تعتمد مھنة المحاسبة في تطورھا وازدھارھا على

 فق�د ح�ازت  المحاس�بية أم�ر ف�ي غاي�ة ا�ھمي�ة،بين جودة التعليم المحاسبي وكف�اءة الممارس�ات

العمليات التشغيلية في نظام التعليم المحاسبي والمتمثلة بوسائل التعليم التي يمكن استخدامھا في 

ل��دولي للمحاس��بين فاص��در مع��ايير تعليمي��ة الت��زود بالمھ��ارات المحاس��بية عل��ى اھتم��ام ا-تح��اد ا

 المھ�ارات الخاص�ة ك�ي يحق�ق الكف�اءة،يوجب من خ�لھا على المحاس�ب أن يت�صف بع�دد م�ن 

 .ويلزم كل محاسب مھني مسؤولية تطوير نفسه بالتعليم المستمر

ھدفت ھذه الدراسة إلى التع�رف عل�ى م�دى اس�تجابة المق�ررات المحاس�بية ف�ي جامع�ة 

ت العلمي��ة والمھني��ة واقت��صرت ھ��ذه الدراس��ة عل��ى عين��ة م��ن أع��ضاء ھيئ��ة بنغ��ازي للتط��ورا

 التدريس بقسم المحاسبة بجامعة بنغازي وذلك لتشابه المقررات المحاسبية في الجامعات الليبية

 وتناول��ت ھ��ذه الدراس��ة عل��ى وج��ه الخ��صوص المق��ررات المحاس��بية ف��ي المرحل��ة الحكومي��ة،

  .الجامعية

 الحاجة إلى تطوير المقررات المحاسبية المطبقة ف�ي جامع�ة تبحث ھذه الدراسة مشكلة

بنغازي بما يواكب تطورات المھنة من مھارات المحاسبة المحوسبة ومھارات ا-تصال المھنية 

باللغ���ة ا-نجليزي���ة والت���دريب وم���دى كفاي���ة ھ���ذه المق���ررات لتزوي���د الخ���ريج بكاف���ة المع���ارف 

در ا�ولي�ة والدراس�ات ال�سابقة الت�ي أجري�ت والمھارات والخبرات والسلوك وفي ضوء الم�صا

في البيئة المحلية وكشفت عن وجود قصور في أداء المحاسب الليبي  تساءل الباحث عن ما إذا 

كان ھذا القصور يرجع إلى نوعية المقررات الدراسية  والتأخر في عمليات تطويرھ�ا أو لع�دم 

  .بين الجانب النظري مع التطبيقيالتوافق 

ع الدراسة في أعضاء ھيئة التدريس قسم المحاسبة بجامعة بنغازي والب�الغ يتمثل مجتم

 ع�ضو حي�ث ق�ام 29 عضو أخذت من ھ�ذا المجتم�ع عين�ة ع�شوائية ب�سيطة ع�ددھا 80عددھم 

 بخمس درجات ل�تفاق لقياس مدى اس�تجابة المق�ررات (Likert Scale)الباحث ببناء مقياس 

) ال��سيكومترية(لعلمي��ة والمھني��ة وأوف��ى ب��شروطه المحاس��بية ف��ي جامع��ة بنغ��ازي للتط��ورات ا

 وأش�ارت ،%83.5ص�دق وق�وة ثب�ات ا;س�تبانة  لقي�اس  Cronbach's Alphaوبلغ�ت ن�سبة 

وب�ين نتائج  التحليل ا;حصائي إلى وجود ع�قة ذات د-لة إحصائية بين المقررات المحاسبية 

  .التطورات العلمية والمھنية



ط  

ت التعليمي��ة المحاس��بية المطبق��ة حالي��ا تغط��ي بن��سبة كم��ا أوض��حت النت��ائج ان المق��ررا

كبي��رة الم��ساقات والمواض��يع المطروح��ة م��ن قب��ل مع��ايير المحاس��بة الدولي��ة إ- إنھ��ا - ت��زود 

الخ��ريج بكاف��ة المع��ارف والمھ��ارات والخب��رات الت��ي تتطلبھ��ا التناف��سية ف��ي ا�س��واق العالمي��ة  

صلة بتكنولوجي�ا المعلوم�ات ومھ�ارات وذلك لوج�ود ص�عوبات ف�ي تطبي�ق بع�ض المن�اھج المت�

اللغة وا-تصال المھنية والتطبيق الميداني وحلقات النقاش مم�ا ي�صعب عل�ى الخ�ريجين الق�درة 

 وا-تصال مع فرق ار، والقدرة على النقد والتحليل، والقدرة على العرض،على ا;بداع وا-بتك

  .العمل  وكذلك ا-ستق�لية  وا-عتماد على الذات

على النت�ائج ال�سابقة يوص�ي الباح�ث ب�ضرورة التح�ديث ف�ي المق�ررات والم�واد وبناء 

الدراسية بصورة مستمرة وبشكل ي�ئم التطورات في البيئ�ة المحلي�ة والعالمي�ة وإح�داث تواف�ق 

داري واقتصادي بين النظري والتطبيقي يساعد المحاسبين الخريجين في التعامل مع أي نظام إ

  .في العالم بكفاءة
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  :مقدمة

تعاني مؤسسات التعليم العالي العربية تحديات تتصل بتدني نوعية مخرجاتھا وعدم 

 وان عظم البلدان العربية على حد سواء،م�ئمتھا -حتياجات سوق العمل وخطط التنمية في م

أصبح صصات وبرامج ھذه المؤسسات لم تعد تشكل أولوية لحاجة المجتمع وكثيرا من تخ

ات العلوم  وتعاني مخرجاتھا من البطالة وخاصة تخصصسوق العمل المحلي مشبعا بھا،

 ويشترط لتوظيف ھذه المخرجات توفر المھارات ا;ضافية ا�خرى ا;نسانية وا-جتماعية،

 إضافة إلى بعض المھارات والقدرات ام الحاسوب،بية والقدرة على استخدمثل اللغات ا�جن

  ).2009 ،العبيدي(الشخصية ا�خرى 

 انب العديد من ا-ختصاصات ا�خرى،يحتل التعليم المحاسبي أھمية كبيرة إلى ج

وتأتي ھذه ا�ھمية نظرا لخصوصية النظرة إلى المحاسبة والحاجة المستمرة والدائمة إلى 

  .جتمع من المجتمعاتالعمل المحاسبي في نطاق أي م

 وان ھذا ا-ھتمام يم المحاسبي يعتبر ضرورة متواصلة،من ھنا فان ا-ھتمام بالتعل

يمكن أن يتحقق من خ�ل توافر ا�سس العلمية الصحيحة التي يمكن من خ�لھا تحقيق الھدف 

م متكامل من التعليم المحاسبي وبناء على ذلك فانه -بد من النظرة إلى التعليم المحاسبي كنظا

يتكون من مجموعة من العناصر المترابطة لتحقيق أھدافه وتخريج أشخاص مؤھلين لممارسة 

  :عمل المحاسبي، وھي تشمل ك� ً منال

  . المتمثلة  في ا�شخاص الذين يمكن تھيئتھم لممارسة العمل المحاسبي:المدخالت .1

امھا في التزويد  المتمثلة بوسائل التعليم التي يمكن استخد:العمليات التشغيلية .2

  ً.ن أمثلتھا المناھج المعدة مسبقابالمھارات المحاسبية وم

ل المحاسبي  المتمثلة في ا�شخاص المؤھلين والقادرين على ممارسة العم:المخرجات .3

  .بما يحقق الھدف من نظام التعليم المحاسبي بصورة عامة) ا�كاديمي أو المھني(

قابة العناصر السابقة وتقييمھا وتطويرھا  من خ�ل ر):الرقابة(التغذية العكسية  .4

  .ومحاولة تصحيح أي انحرافات تحدث في أي منھا
  

من عناصر التعليم المحاسبي المشار إليھا أع�ه يمكن الحكم على كفاءة النظام عن 

طريق الع�قة بين مدخ�ته ومخرجاته والتي تتأتي من خ�ل مدى توافر العمليات التشغيلية 

ل التعليم المختلفة من مناھج دراسية ومختبرات محاسبية وتطبيقات ميدانية المتمثلة بوسائ

 كما يمكن الحكم على فاعلية النظام عن لكادر العلمي المؤھل للقيام بذلك،إضافة إلى توافر ا

طريق الع�قة بين المخرجات وا�ھداف التي ينبغي للنظام تحقيقھا من خ�ل توفير الكوادر 
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عويس  ،قطناني(ومدى قدرتھا على تحقيق أھداف النظام ) مية والمھنيةا�كادي(المحاسبية 

2007.(  

ما نراه اليوم في العالم من ثورة للمعلومات وا-تصا-ت وا-نفجار المعرفي الذي 

 جعل  م�ئمة مع احتياجات عصر العولمة،يطالب بتجديد التعليم العالي وتحديثه ليكون أكثر

قائم بين أكثر الدول مواكبة لھذه التطورات من خ�ل التطوير دول العالم جميعھا في تنافس 

  .المستمر للتعليم وتحسين مخرجاته

اھمة إن تطورات المشھد الليبي في تسعينيات القرن الماضي من ظھور الشركات المس

 لعام وإنشاء سوق لXوراق المالية،خصخصة لشركات القطاع اوتشجيع ا-ستثمار ا�جنبي و

دراسة التعليم  وعلى وجه الخصوص  ليبيا عموما،ام بالتعليم العالي فييستوجب ا-ھتم

 ومدى م�ئمته للتطورات العلمية والمتطلبات المھنية المستقبلية بنظرة المحاسبي في واقعه

 لتجنب الكثير من المشاكل التي يمكن أن تتسبب ية من اجل إعداد الكوادر المؤھلة،إستراتيج

  .ار اقتصادية واجتماعيةبھا سوء الممارسة من أضر
  

  :مشكلة الدراسة

والھادفة لتقييم القدرة التنافسية ) 2006(توصلت دراسة أجرتھا مجموعة مونتير 

�مية ومعد-ت ا-لتحاق للدولة الليبية إلى تأكيدات بأنه على الرغم من ارتفاع مستويات محو ا

جلة ا-قتصاد إلى ت المطلوبة لدفع ع فان نظام التعليم العالي الليبي - يوفر المھارابالمدارس،

مشاكل ھيكلية مثل عدم (نوعية المناھج والبنية التحتية  وان النظام يعاني من سوء ا�مام،

وكانت ابرز توصياتھا التحديث ) وعدم كفاءة توزيع الموارد العامةوجود معايير موضوعية 

تحقيق كفاءات عامة مثل المستمر للمناھج وتطوير طرق التدريس وتطبيق معايير الجودة و

مھارات اللغة ا-نجليزية ومھارات الحاسوب ومھارات فريق العمل وكفاءات منھجية مثل 

التفكير التحليلي وحل المشك�ت وكفاءات القطاع المھنية المطلوبة لكي تكون القوى العاملة 

  .الليبية قادرة على المنافسة دوليا إلى جانب العمالة ا�جنبية

ي بالمقررات الدراسة في ضرورة التعرف على مدى تمسك جامعة بنغازتكمن مشكلة 

 والتي - تواكب تطورات المھنة من استخدام لمھارات المحاسبة الُمحوسبة المحاسبية التقليدية،

والتي تھدف إلى تدريب الطالب على استخدام جداول العمل ا-لكترونية والتي تعتبر أداة ھامة 

ة مثل إعداد الموازنات التخطيطية، والتخطيط والتطبيقات العملي�غراض التحليل المالي 

 إضافة ية والتشغيلية، الرواتب وا�جور، إعداد التقارير المالالتحليل المالي، معايرة التكاليف،

المحاسب (إلى تدريب الطالب على استخدام وتشغيل احد البرامج المحاسبية الجاھزة مثل 



 - 4 -

 التعليمية المحاسبية المطبقة حاليا في جامعة بنغازي - تكسب وان المقررات) المثالي حاليا

الخريجين مھارات استخدام المصطلحات المحاسبية باللغة ا-نجليزية في حين ان معظم 

المراجع والكتب والمنشورات المتخصصة في مھنة المحاسبة والمواكبة لتطورات المھنة 

كذلك عدم اعتماد الجامعة فلسفة التدريب  وور نشر أجنبية باللغة ا;نجليزية،تصدر من د

الميداني من خ�ل ترسيخ أنماط تعليمية وتطبيقية من شأنھا تنمية مھارات وقدرات الطالب 

بشكل منظم ومنسق من خ�ل تعريفه على المشك�ت المحاسبية وأساليب معالجتھا في الواقع 

ومكاتب  بأنواعھا والمصارف ًالعملي وتحقيقا لذلك يجب ان يتم تدريب الطالب في الشركات

 وفي ظل غياب ھذه التطورات المنھجية في المقررات المحاسبية المراجعة وبإشراف أكاديمي،

 وبالتالي واق العالمية لخريجي ھذه الجامعة،بجامعة بنغازي نتج عنه غياب التنافسية في ا�س

 :ليعرفة ا;جابة على التساؤل التافان مشكلة  ھذه الدراسة تتلخص في م

ما مدى كفاية المقررات التعليمية المحاسبية المطبقة في جامعة بنغازي لتزويد 

الخريج بكافة المعارف والمهارات والخبرات والسلوك التي تتطلبها التنافسية السائدة في 

  العالم اآلن؟

  

  :الدراسات السابقة

غيرات متھناك العديد من الدراسات التي أجريت في بيئات مختلفة تناولت جوانب و

 وعليه سيتم سرد مجموعة من ھذه الدراسات حسب التسلسل عديدة خاصة بموضوع الدراسة،

  .الزمني لھا

 على إن  (The Bedford Committee،1986)في دراسة دولية أكدت لجنة بدفورد

الفجوة بين المعارف التي تتضمنھا مناھج التعليم المحاسبي والمھارات والخبرات التي تتطلبھا 

 مما انعكس سلبا على نوعية الخريجين فأصبحوا غير ًلعمل تزداد اتساعا يوما بعد يوم، ابيئة

 وفي ھذا ا;طار أيضا  ،قادرين على ا-ستجابة لديناميكية الوظائف التي يتولونھا بعد تخرجھم

أكدت ھذه اللجنة على ضرورة صياغة مناھج التعليم المحاسبي با�سلوب والطريقة التي تمكن 

ب من ممارسة التحليل والتعليم الذاتي وتناول القضايا من زوايا غير تقليدية والتفكير الطال

 ،)2010الفطيمي(نق� عن ) AAA،1986(بصورة منطقية لحلول المشاكل المحاسبية 

إلى التمييز بين التدريب المحاسبي والتعليم ) 1988(وعربيا في ليبيا ھدفت دراسة بلو 

لھدف من التعليم المحاسبي ھو إعداد الخريج بأحسن ما يمكن المحاسبي وأشارت إلى أن ا

لمواجھة أي موقف محاسبي بد- من مواجھة مشكلة واحدة محددة ومن أھم النتائج التي توصل 

إليھا الباحث إن غياب التدريب العملي أثناء الدراسة - يعطي فرصة للطلبة في الجامعات 
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ريج المحاسبة - يستطيع عمل أي تقرير داخل الشركة إ- الليبية ;عداد التقارير المالية وان خ

  .بعد مضي سنتين على ا�قل

إلى تحديد مدى م�ئمة التعليم ) 2000( ھدفت الدراسة التي قام بھا الكي�ني 

المحاسبي -حتياجات التنمية ا-قتصادية وا-جتماعية في ليبيا وأشارت ھذه الدراسة إلى أن 

 المحاسبة يعتمد على المنھجية المقررة والمحاضرات الفصلية ويركز التعليم العالي في مجال

على إعداد الطالب لغرض ا-متحان دون تنمية مھاراته على التحليل ا-نتقادي والتفكير 

المستقل وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أھمھا ان برنامج التعليم المحاسبي في 

 كما أوصت بأنه ا-قتصادية وا-جتماعية في ليبيا،لتنمية البيئة المحلية - يفي باحتياجات ا

 ريس إعداد بيانات اقتصادية شاملة،يجب ان تعدل محتويات التعليم المحاسبي لتھدف إلى تد

وتعليم الطلبة بطرق أكثر مساھمة باشتراكھم في النقاش أثناء المحاضرات وتناول الحا-ت 

  .العملية المحلية وتغيير طرق التقييم

وضوع من خ�ل الم) 2003( حين تناولت دراسة يحي وأيوب بجامعة الموصلفي

 ركز المحور ا�ول منھا على أھمية التعليم المحاسبي من خ�ل النظرة ث�ثة محاور أساسية،

التاريخية للتعليم المحاسبي وأھميته في الدولة ا;س�مية وصو- إلى ا�ھمية المتزايدة في 

ور الثاني تناول دراسة لواقع التعليم المحاسبي في العراق وتقييمه من  أما المح،الوقت الحاضر

خ�ل مجا-ت ممارسته في كل من إعداديات التجارة والمعاھد الفنية وكليات ا;دارة 

 فيما تم من خ�ل المعھد العربي للمحاسبة والتدقيق،وا-قتصاد وكليات الجامعات ا�ھلية و

لبات ال�زمة لتطوير التعليم المحاسبي في العراق وا-ھتمام المحور الثالث تحديد أھم المتط

 نوعية الطلبة ام المحاسبة في المعاھد والكليات،بنوعية الطلبة المقبولين للدراسة في أقس

المتقدمين للدراسات العليا وأكدت ھذه الدراسة على ضرورة تطوير مناھج الدراسة وتحديثھا 

Zانة بالكتب المحاسبية لكتاب من خارج القطر أو عن بصورة مستمرة سواء عن طريق ا-ستع

  .طريق تكليف ھيئة التدريس بتأليف الكتب كل ضمن اختصاصه الدقيق

ان بيئة العمل المحاسبي المعنية بعملية ) 2005(ًمحليا أكدت دراسة بن غربية 

مات التطوير تتضمن جملة من العناصر ا�ساسية منھا نشر الوعي بأھمية استخدام المعلو

 واعتماد أسس وقواعد ومعايير ملزمة ;عداد تصادية،المالية في عملية اتخاذ القرارات ا-ق

 وبيان دور ووظيفة المراجعة في مصداقية المعلومات وعرض المعلومات والقوائم المالية،

 ة بإعداد واستخدام ھذه المعلومات،با;ضافة إلى إعداد وتطوير العناصر البشرية التي لھا ع�ق

  . وتحديد واعتماد الھيكلية ا;دارية المناسبة ;دارة ھذا الموضوع
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فقد تطرقت إلى مواضيع ھامة تتعلق بالنظرة ) 2006(أما دراسة العماري 

  :ا;ستراتيجية للتعليم المحاسبي بالجامعات السعودية في ث�ثة محاور

يعة و أساليب  مستقبل ا�عمال وما يترتب على ھذا المستقبل من تغير في طب:األول -

مزاولة ھذه ا�عمال التي تتطلب مھارات جديدة تختلف عن تلك المطلوبة من 

  .المحاسب حاليا

 الخبرة والمھارات والمعرفة الجديدة التي يؤھل بھا المحاسب لمواجھة :الثاني -

  .احتياجات قطاع ا�عمال المستقبلية

استجابته لھذه  ومدى  التعليم المحاسبي في أقسام المحاسبة في الجامعات:الثالث -

 إضافة إلى لى مناھج وطرق التدريس المحاسبية، وانعكاسات ذلك عالتطورات،

  .المشاكل المتعلقة بتطوير المناھج وطرق التدريس
  

أوضح الباحث ان ھناك مشاكل وعوائق تواجه عملية تطوير وتحديث المناھج وطرق 

ناسبة التي يمكن ان تساھم في حل ھذه التدريس الحالية واقترح بعض ا;جراءات المعقولة والم

مطلوبة من المحاسب �داء مھامه  وأھمھا تحديد المعرفة والخبرة والمھارة ال،المشاكل

  .واجباته الجديدةو

 الجانب ا�ول لتتناول ھذا الموضوع من جانبين،) 2007(جاءت دراسة بو فارس 

في إمكانية تطويره من خ�ل يعرض واقع التعليم المحاسبي المھني في ليبيا بھدف النظر 

 يتبناه ا-تحاد الدولي للمحاسبين،ا-عتماد على برنامج التعليم العالي المحاسبي المھني الذي 

 تم استقراء  البيئة المحلية في المدى القريب،وبا-عتماد على نتائج الدراسات التي أجريت في

ھا ضعف مناھج التعليم بعض أسباب القصور في العملية التعليمية والتي كان من أھم

 وفي الجانب الثاني من س وعدم وجود فترة للتدريب العملي، وتقليدية أساليب التدريالمحاسبي،

 محاور وھي الورقة تم طرح متطلبات برنامج التعليم المحاسبي المھني المعياري في ث�ثة

 التعليم المحاسبي في  وبمقارنة واقعوأساليب التدريس والخبرة العملية، مناھج التعليم المھني،

ليبيا بمعايير التعليم الدولي ثم وضع مقترحات التحسين والتي تمثل في مجملھا توصيات اللجنة 

التعليمية با-تحاد الدولي للمحاسبين والتي قد يكون ا-سترشاد بھا نقطة ا-نط�ق نحو 

  .التطوير

ثة محاور الموضوع من خ�ل ث�) 2007( قطناني وعويس بينما تناولت دراسة

 أما المحور الثاني فقد عيات ا�زمة المالية وانعكاساتھا،أساسية ركز المحور ا�ول على تدا

تناول أھمية التعليم المحاسبي ودراسة لواقع التعليم المحاسبي في سلطنة عمان وتقييمه في 
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متطلبات كافة المراحل والمستويات التعليمية فيما تم من خ�ل المحور الثالث تحديد أھم ال

التعليمية ال�زمة لتطوير التعليم المحاسبي في سلطنة عمان ليشمل ذلك كافة عناصر العملية 

 وجاء التأكيد من خ�ل ھذه الدراسة ان التعليم المحاسبي ليس عملية والمؤسسات ذات الع�قة،

 خدمية ولكنه عملية إنتاجية وانه يعطي مخرجات إنتاجية لھا مردود اقتصادي واضح على

 مما يستوجب ا-ھتمام بالتعليم المحاسبي كنظام متكامل يتكون من لعامة،كافة مستويات الحياة ا

  .مجموعة من العناصر المترابطة
  

وعامة لضمان جودة التعليم الضوء على محاور ھامة ) 2009(ألقت دراسة العبيدي 

  :العالي
  

جودة للتعليم العالي  ا;طار النظري لدراسة مفاھيم ونظريات ومداخل ضمان ال:أوال -

التي بدأ ا�خذ بھا في مؤسسات التعليم العالي العربي ولم تطبقھا كنظام فاعل على 

  .برامجھا التعليمية 

 دراسة واقع التعليم العالي ومدى مواءمة مخرجاته لحاجات المجتمع وسوق :ثانيا -

  .العمل في البلدان العربية

ا�كاديمي القائمة لث�ثة عشر دولة عربية  واقع ھيئات ضمان الجودة وا-عتماد :ثالثا -

  .وآليات التنسيق بين ھذه الھيئات

  . التجارب الناجحة لھيئات ضمان الجودة وا-عتماد لسبع دول أجنبية وعربية:رابعا -
  

وصل الباحث إلى نتيجة مفادھا ان معظم مؤسسات التعليم العالي في البلدان العربية 

تطوير برامجھا التعليمية لمواكبة التحديات أھمھا تعاني من ضعف وتخلف نظمھا وعدم 

تحديات العولمة والمنافسة العالمية التي فرضت شروطا جديدة ومنھا إبراز منتج أو خريج 

  .يستطيع المنافسة في السوق العالمي 
  

إلى تحديد أھم المھارات والخبرات التي يجب ان ) 2010(ھدفت دراسة الفطيمي 

عند دخوله للمھنة حتى يكون ناجحا في عمله وتم التأكيد على ان يكتسبھا خريج المحاسبة 

نوعية وجودة الخريجين وصقلھم بھذه المھارات - يتم إ- من خ�ل تحسين العناصر ا�ساسية 

 معايير قبول الط�ب وتناولت المناھج، طرق التدريس،: نظام التعليم المحاسبي والمتمثلة فيل

 ستراتيجيات التعليم المحاسبي، المھارات ال�زمة لسوق العمل،ير االحاجة إلى تغي: سةالدرا

  .تحسين فاعلية التعليم
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بتحليل القانون الخاص بعقد امتحان كفاءة ) 2010(القشي   قامت دراسة العبادي و

موحد لطلبة قسم المحاسبة في الجامعات ا�ردنية ومدى نجاعته وجاھزية طلبة قسم المحاسبة 

رأى لكفاءة أداة قياس فاعلة للطلبة وات النظر حول اعتبار امتحان ا وتضارب وجھلتقديمه،

 لتوصيل  يجب أن تكون لغة علمية ومؤھلةعلق باللغة التي يتم التدريس بھا،الباحثان انه فيما يت

 لكون م المحاسبة، ومن المعروف أن اللغة ا;نجليزية ضرورية لتعليا�فكار ا�ساسية للطالب،

أجنبية باللغة ب والمنشورات المتخصصة في المھنة تصدر من دور نشر معظم المراجع والكت

 وقد أكدت الدراسة على ضرورة توجه التعليم إلى اللغة ا;نجليزية حتى ا;نجليزية تحديدا،

يصل إلى المستوى المطلوب ويحتل مكانته المرجوة ولكن ھناك من يعتقد بأن تجربة التدريس 

نھا تحتاج إلى جھود إضافية تتعلق بتوفير المراجع الكافية باللغة العربية ليست سيئة ولك

 والمحافظة على التواصل مع كل جديد في لحات ا�ساسية ترجمة علمية دقيقة،لترجمة المصط

  .ھذا المجال

إلى تحليل واقع التعليم العالي المحاسبي في ) 2010(في حين ھدفت دراسة مصلي 

عاصرة وتلبية دى مواكبته للتطورات العلمية المليبيا والعوامل المؤثرة على كفاءته وم

تحديث المناھج العلمية  وخلص الباحث إلى وجود قصور في برامج احتياجات سوق العمل،

 وعدم وجود برنامج علمي مج تركز على تكنولوجيا المعلومات، وليس ھناك براالمحاسبية،

  . ا-قتصاديةمدروس للتدريب العملي للط�ب وربطھم بمواقع العمل بالوحدات

عليم من خ�ل استقراء الدراسات السابقة يجد الباحث اھتمام متزايد بموضوع الت

 وھذه الدراسة سوف تقتصر على المقررات التعليمية المحاسبي عامة كنظام متكامل،

المحاسبية ومن خ�لھا نسعى إلى بيان وتوضيح مدى استجابة المقررات المحاسبية في جامعة 

 العالمية لخريجي أقسام ت العلمية والمھنية التي تتطلبھا التنافسية في ا�سواقبنغازي للتطورا

 وتوضيح اتجاھات أعضاء ھيئة التدريس بقسم المحاسبة بكلية ا-قتصاد نحو تطوير المحاسبة،

  .المقررات الدراسية
  

  : مصطلحات الدراسة
  

المحددة تدرس ت محتوى علمي يصاغ على صورة مجموعة من المفردا ":المقرر الدراسي

دليل ضمان جودة واعتماد ( ". أو السنة الدراسيةطيلة الفصل الدراسي، أو الوحدة التعليمية،

  ).مؤسسات التعليم العالي
  

المھاري والوجداني المطلوب لتحقيق المخرجات التعليمية المكون المعرفي و ":المنهج

  ).ليدليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العا ("ةالمستھدف
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  . المحاسبة باستخدام الحاسوب:المحاسبة المحوسبة 
  

ً وتحقيقا لھذه ،فلسفة اعتمدتھا بعض الجامعات منھجا وضمنته في نظامھا " : الميدانيالتدريب

الغاية يتم تدريب الطالب لمدة أربعة أسابيع على التطبيقات العملية للنظم المحاسبية في 

 المراجعة وبإشراف أكاديمي حيث يقوم الطالب بالعمل الشركات بأنواعھا والمصارف ومكاتب

ھا من خ�ل تدريبه في ثم يقدم تقرير عن الفائدة التي حقق)  ساعة120بحدود (لفترة قصيرة 

  وجامعة الملك فيصلھا جامعة اليرموك الخاصة با�ردن،ومن أمثلت. ("تلك الشركة

  ).بالسعودية
  

  :فرضيات الدراسة
  

  :الفرضية الرئيسية

 - تزود المقررات التعليمية المحاسبية المطبقة حاليا في : H0فرضية الصفريةال -

ا التنافسية في جامعة بنغازي الخريج بكافة المعارف والمھارات والخبرات التي تتطلبھ

  .ا�سواق العالمية

 تزود المقررات التعليمية المحاسبية المطبقة حاليا في جامعة : H1الفرضية البديلة -

ريج بكافة المعارف والمھارات والخبرات التي تتطلبھا التنافسية في بنغازي الخ

  .ا�سواق العالمية

  :ياغة الفرضيات الفرعية التاليةو-ختبار الفرضية الرئيسية للدراسة فقد تم ص
  

  :الفرضية الفرعية األولى

  . الواقع ا�كاديمي لقسم المحاسبة بجامعة بنغازي غير جيد:H0الفرضية الصفرية  -

  .قسم المحاسبة بجامعة بنغازي جيد الواقع ا�كاديمي ل:H1رضية البديلة الف -

  :الفرضية الفرعية الثانية

 - تزود المقررات التعليمية المحاسبية المطبقة حاليا في :H0الفرضية الصفرية  -

جامعة بنغازي الخريج بمھارات المحاسبة الُمحوسبة والتي تتطلبھا التنافسية في 

  .ا�سواق العالمية

 تزود المقررات التعليمية المحاسبية المطبقة حاليا في جامعة :H1الفرضية البديلة  -

بنغازي الخريج بمھارات المحاسبة الُمحوسبة والتي تتطلبھا التنافسية في ا�سواق 

  .العالمية
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  :الفرضية الفرعية الثالثة

حاليا في  - تزود المقررات التعليمية المحاسبية المطبقة :H0الفرضية الصفرية  -

جامعة بنغازي الخريجين بمھارات ا-تصال المھنية باللغة ا-نجليزية والتي تتطلبھا 

  .التنافسية في ا�سواق العالمية

 تزود المقررات التعليمية المحاسبية المطبقة حاليا في جامعة : H1الفرضية البديلة -

تي تتطلبھا التنافسية بنغازي الخريجين بمھارات ا-تصال المھنية باللغة ا-نجليزية وال

  .في ا�سواق العالمية
  

  :الفرضية الفرعية الرابعة

 - تزود المقررات التعليمية المحاسبية المطبقة حاليا في :H0الفرضية الصفرية  -

جامعة بنغازي الخريج بمھارات ا-تصال المكتسبة من التطبيق العملي و- تعتمد 

  .فسية في ا�سواق العالميةا التنافلسفة التدريب الميداني التي تتطلبھ

 تزود المقررات التعليمية المحاسبية المطبقة حاليا في جامعة : H1الفرضية البديلة -

بنغازي الخريج بمھارات ا-تصال المكتسبة من التطبيق العملي باعتمادھا فلسفة 

  .ا التنافسية في ا�سواق العالميةالتدريب الميداني التي تتطلبھ
  

  :أهداف الدراسة

ف ھذه الدراسة إلى معرفة مدى م�ئمة المقررات المحاسبية في جامعة بنغازي تھد

 وكذلك التعرف على اتجاھات أعضاء تطورات الحديثة في مھنة المحاسبة،ومدى مواكبتھا لل

 وبالتالي التعرف على أھم وير المقررات الدراسية،ھيئة التدريس بأقسام المحاسبة نحو تط

 والتي يمكن ان ا التنافسية في ا�سواق العالمية،ات التي تتطلبھالمعارف والمھارات والخبر

تساھم في تطوير مناھج التعليم العالي المحاسبي في جامعة بنغازي بما يواكب ظروف العولمة 

  .والتطورات الحديثة
  

  :أهمية الدراسة

ي العملية التعليمية والتي تنعكس فحرص على جودة التعليم المحاسبي ووتأتي أھمية ال

 خريج متميز وعلى دراية كافية بمستجدات المعارف والمھارات العلمية والعملية وقادر على

  :في ا�تي) 1997(وضحھا أبو غزالة  كما أالمنافسة محليا وإقليميا ودوليا،

إن التنمية ا-قتصادية تستأثر على كافة الجھود الرسمية والشعبية وتعتبر الكفاءات  .1

ًالمؤھلة تأھي� علميا م  و- يخفى على ،ناسبا أحد ا�ركان ا�ساسية لمتطلبات التنميةً

أحد أن مھنة المحاسبة من موقعھا القريب جدا من القطاعات ا-قتصادية المختلفة 
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قادرة على أن تلعب دوما دورا فعا- في مساعدة ا;دارات العامة في اتخاذ قراراتھا 

 ما يقدمه المحاسب لتلك سي علىبناء على أسس علمية و كمية سليمة تعتمد بشكل رئي

 .ا;دارات

المحاسبة في يومنا ھذا لم تعد مجرد مسك للدفاتر كما كانت عليه لعھد قريب مضى  .2

ولم يعد دور مدقق الحسابات مجرد رقيب يوكل إليه إصدار الرأي في صحة 

 من الحسابات ومدى العدالة التي تعكسھا البيانات والقوائم المالية المنشورة على الرغم

أن مثل ھذه الوظائف ا�ساسية ضرورية جدا ل<فصاح عن واقع ا�مور للمساھمين 

والعاملين والجھات الرسمية على حد سواء فإن ثمة بعدا جديدا للمحاسبة من حيث 

دورھا في تعزيز الثقة وإشاعة الطمأنينة في المجا-ت ا-ستثمارية إن مارست كل 

ن وجودھا وقامت برصد آرائھا والتنبيه إلى أي ا�مانة في إعطاء الصورة الصادقة م

 .ة يسھل تداركھا في الوقت المناسبانحرافات محتمل

 ن المھن ا�خرى بتعدد مسؤولياتھا،إن المحاسبة قد أصبحت تنفرد عن غيرھا م .3

بمعنى أنھا ليست مسؤولية محددة باتجاه جھة واحدة أو شخص واحد بل تعددت تلك 

ل ثم العميل ونھاية بعامة الشعب بل المجتمع المحلي  بداية بصاحب الما،الجھات

 والمعلومات التي يجھزھا وا;قليمي الدولي أي بكل من يعتمد  على قراءة البيانات

نجاز وماھيته ناجحا أم  خاصة وأن إجراءاتھا أصبحت مصدرا لقياس ا;المحاسب،

ات في إطار من تحقق  جرى بإنتاجية اقتصادية مقبولة أم بإھدار للموارد والطاقفاش�،

المصلحة العامة أو الخاصة وما شابه ذلك من استخ�ص للنتائج والعبر المفيدة في 

  .ء ا-قتصادي وا-جتماعي بشكل عامتعظيم عملية البنا

  

  :منهجية الدراسة

في تجميع ) ا-نتقال من الجزء إلى الكل(تعتمد ھذه الدراسة على المنھج ا-ستقرائي 

دل حول ھذا الموضوع من خ�ل البحوث والمؤتمرات والدوريات ما ورد من نقاش وج

با;ضافة إلى شبكة المعلومات العالمية بھدف وضع إطار نظري )  المصادر الثانوية(العلمية 

مناسب للدراسة واستقراء رأي الفكر المحاسبي في تشخيص أھم المھارات والمعارف 

فسية  و التي تتطلبھا ظروف العولمة والتناوالخبرات التي يجب ان يتسلح بھا خريج المحاسبة

في دراسة ) ا-ختباري( وكذلك تعتمد ھذه الدراسة على المنھج التطبيقي في ا�سواق العالمية،

الحالة الخاصة لواقع التعليم المحاسبي في جامعة بنغازي للتحقق من مدى صحة ودقة 



 - 12 -

ديد أھم متطلبات التطوير تحًفرضيات الدراسة واستخراج النتائج في ضوء ذلك وصو- إلى 

  . ال�زمة
  

  :مجتمع الدراسة

 قسم المحاسبة في جامعة يتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء ھيئة التدريس

ً وذلك نظرا لدرايتھم المتعمقة بوضع التعليم ،)حدى الجامعات الليبية الحكوميةإ(بنغازي 

ريقة عشوائية بسيطة لعدد من أساتذة المحاسبي وخبرتھم بالواقع المھني وتم اختيار العينة بط

  .قسم المحاسبة بالجامعة
  

  :أداة جمع البيانات

يركز ھذا الجانب على تجميع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة عن طريق استخدام 

 ثم تحليل البيانات المتحصل عليھا من استمارة ،"ا-ستبيان المغلق"يان استمارة ا-ستب

  .اليب ا;حصائية المناسبةا-ستبيان باستخدام ا�س
  

  :حدود ونطاق الدراسة

  :مثل حدود ونطاق الدراسة في ا�تيتت

 تتناول ھذه الدراسة المقررات المحاسبية المطبقة في جامعة بنغازي :حدود الموضوع .1

وإمكانية تطويرھا لتزود الخريج بكافة المعارف والمھارات والخبرات التي تتطلبھا 

  . في ا�سواق العالمية والتنافسيةظروف العولمة

 المادية ا;مكانيات لمحدودية اقتصرت ھذه الدراسة على جامعة بنغازي :حدود مكانية .2

 با;ضافة لكونھا الجامعة الليبية الوحيدة حتى نھاية ثمانينات الباحث لدى والزمنية

  .ي التي تفردت بوجود قسم المحاسبةالقرن الماض

يئة التدريس قسم المحاسبة في جامعة  وتتمثل في جميع أعضاء ھ:حدود بشرية .3

  .رھم في العينة العشوائية البسيطةبنغازي الذين تم اختيا

  

  :تقسيمات الدراسة

لغرض تحقيق ھدف الدراسة والمتمثل في معرفة مدى كفاية المقررات التعليمية 

ات المحاسبية المطبقة في جامعة بنغازي في تزويد الخريج بكافة المعارف والمھارات والخبر

قسيم ھذه الدراسة إلى ث�ثة  فقد تم تمة والتنافسية السائدة في العالم،التي تتطلبھا ظروف العول

مشكلة الدراسة ثم الدراسات السابقة  الفصل ا�ول مقدمة عن الموضوع و بحيث تناولفصول،
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 حين  فيلذي تسعى إليه،في ھذا المجال وأھدافھا وأھميتھا والمنھجية المتبعة لتحقيق الھدف ا

خصص الفصل الثاني لتناول الجانب النظري للدراسة بحيث يغطي ھذا الجانب التطورات 

العلمية والمھنية للمحاسبة في ظل ظروف العولمة والتطورات الھائلة في مجال المعلومات 

ة وا-تصا-ت ويوضح اتجاھات التطوير المطلوبة في المقررات المحاسبية لتحقيق القدر

لفصل الثالث فقد افرد للدراسة العملية بحيث سيتم فيه استعراض المنھجية التي  أما االتنافسية،

سوف تتبع ;جراء الدراسة الميدانية و إيضاح الوسيلة التي أستخدمھا الباحث لتجميع بيانات 

الدراسة من المجتمع المستھدف والمتمثل في أعضاء ھيئة التدريس بجامعة بنغازي وأسلوب 

 وأخيرا صل عليھا واختبار فرضيات الدراسة،حليل البيانات المتحالتحليل المناسب لت

  .ت إليھا الدراسة وتقديم التوصياتاستعراض النتائج التي توصل
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  :مقدمة

ذا الفصل إلى عرض أھم المعارف والمھارات والخبرات والسلوك التي يھدف ھ

تتطلبھا ظروف العولمة والتنافسية السائدة في العالم واتجاھات التطوير المطلوبة في المقررات 

 فقد حضت مناھج ومقررات التعليم ة التنافسية لخريجي جامعة بنغازي،المحاسبية لتحقيق القدر

تمام البحثي لتحديد نقاط الضعف وأوجه القصور التي تشوبھا المحاسبي بكثير من ا-ھ

 تدريب الط�ب على التفكير الخ�ق،وأجمعت ھذه الدراسات على ضرورة التوجه نحو 

وكيفية استخدام المعلومات والمعرفة المحاسبية في اتخاذ مختلف القرارات وضرورة تدعيم 

لية والدراسة الميدانية وكذلك ا-ھتمام بالبعد المقررات بأمثلة من الواقع العملي والحا-ت العم

الدولي والعالمي في مناھج المحاسبة وان يزداد اھتمام كافة مناھج المحاسبة بعديد من المعاني 

 با;ضافة إلى صدق والشفافية وا�مانة والنزاھة،مثل القيم وا�خ�ق الضرورية لھم كال

 التقني على لمحاسبي �ثر التكنولوجيا والتقدمضرورة توفير مساحة كافية في مناھج التعليم ا

  :م تقسيم الفصل على النحو التاليت، و)2010 الفطيمي،(الممارسات المحاسبية 
  

   جودة وكفاءة التعليم المحاسبي والتحديث المستمر للمناھج والمقررات :المبحث األول

  نحو عولمة مھنة المحاسبة  -

  بة الُمحوسبة ا-تجاه المھني وا�كاديمي نحو المحاس -
  

   دور المقررات المحاسبية في بناء المھارات المھنية :المبحث الثاني

 معايير التعليم الدولية للمحاسبين المھنيين ورؤية لتطبيقھا  -

  المدخل التقليدي والمدخل الحديث للتعليم المحاسبي -
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  اتجودة وكفاءة التعليم المحاسبي والتحديث المستمر للمناهج والمقرر

  
 درات الط�ب وحصولھم على المعرفة،تتركز أھداف التعليم الجامعي في تعزيز ق

وھذا بدوره يؤدي إلى تعزيز ا;مكانات الفكرية وا�خ�قية والثقافية والتحليلية مما يجعل 

 فالتعليم الجامعي يسعى إلى إنتاج قوة عمل فعالة ادرا على النقد واستخ�ص النتائج،الطالب ق

جتمع و تزويد الط�ب با�دوات التي يحتاجونھا لتحسين التفكير وا-ستنتاج ومھارة لخدمة الم

ز القيم ا�خ�قية حل المشاكل للنجاح في الحياة العملية بعد التخرج كما تمكنھم من تعزي

 وفي سبيل الرقي بجودة وكفاءة مخرجات التعليم الجامعي أنشئت الشبكة ،)2013 الزغبي،(

دة التعليم العالي كمنظمة غير حكومية - تستھدف الربح إنما تسعى لتبادل العربية لضمان جو

المعلومات ونشر الممارسات الجيدة  ووضع معايير لضمان جودة مؤسسات التعليم العالي 

ومن ضمنھا مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية في ليبيا ويقدم المركز إسھامات 

من اجل التحسين والتطوير المستمر في كافة قطاعات ) حترافيةا(فعالة وإبداعية بكل مھنية 

التعليم العالي للوصول إلى أعلى مستويات الجودة والكفاءة والتميز وا-رتقاء بمستوى 

الخريجين وا�نشطة البحثية والمعرفية للمساھمة في تحقيق أھداف ومتطلبات التنمية والمنافسة 

 فالجودة والكفاءة من مبادئ ،)2009 ،العبيدي( والدولية في أسواق العمل المحلية وا;قليمية

، 30ة سورة الكھف ا`ي� إنا - نضيع اجر من أحسن عم��شريعتنا ا;س�مية لقوله تعالى 

 ويعرف عشيبة ،)يحب إذا عمل أحدكم عم� أن يتقنهإن � (وأوصانا بھا رسولنا الكريم 

ناصر خصائص التي ينبغي أن تتوفر لجميع عالجودة بأنھا جملة من المعايير وال) 1999(

 سواء منھا ما يتعلق بالمدخ�ت أو المخرجات التي تلبي احتياجات العملية التعليمية بالجامعة،

المجتمع ومتطلباته ورغبات المتعلمين وحاجاتھم وتتحقق من خ�ل ا-ستخدام الفعال لجميع 

فاءة مؤسسات جانبين لتحقيق ك) 1993(م  ويرى عبدالرحيعناصر البشرية والمادية بالجامعة،ال

  :التعليم العالي عامة

 وتتمثل في قدرتھا على إعداد أكبر عدد من المخرجات نسبة :جانب الكفاءة الداخلية .1

 وتوفير الموارد عية المخرجات للمواصفات الموضوعة،إلى المدخ�ت مع م�ئمة نو

 .رية ال�زمة للقيام بھذه ا�عباءالبش

 وتتمثل في قدرتھا على تزويد المتخرجين بالمھارات :الخارجيةجانب الكفاءة  .2

موكلة لھم في مواقع العمل والمؤھ�ت والخبرات التي تمكنھم من أداء المھام ال
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 وھذا يعني التوافق بين عمليات ا;عداد وبين حاجات العمل من المھارات بجدارة،

  .المطلوبة

  

سين جودة التعليم المحاسبي يتطلب ان تح) 2007(في ھذا السياق أضاف عبدالكريم 

ية إتباع مدخل التحسين المستمر والذي يقضي بمراجعة وإعادة النظر في جميع عناصر عمل

ان الجھود ال�زمة لتحسين التعليم المحاسبي تتطلب ) 2000( ويرى عشوش التعليم المحاسبي،

 المناھج يئة التدريس،أعضاء ھ: ر الرئيسية للتعليم المحاسبي وھيا�خذ با-عتبار العناص

  . وما يتطلبه من متابعة وتقويم وتحديث بعضھاية، ا;دارة التعليمية، الطلبة، الخريجون،التعليم

- معنى للجودة في التعليم ما لم تكن شاملة حيث يرتبط مفھوم الجودة أساسا بعمليات 

لمدخ�ت المشاركة في  من ابنائية عديدة تھدف إلى تحسين المنتج النھائي المعتمد على العديد

 وما لم تتصف تلك المدخ�ت والعمليات بالجودة ف� يمكن تحقيق جودة المخرجات إنتاجه،

إلى انه ) 1999( وللتأكيد على ا-ھتمام بجودة التعليم المحاسبي يوجھنا ھادي ،)2006 ،سكر(

 تدريب اد برامجلكي نواكب التطور ونساير الدول المتقدمة في مجال المحاسبة يجب إعد

 إضافة إلى ضرورة تعديل البرامج التدريسية في الجامعات ا�ردنية بما الط�ب والخريجين،

  .يتوافق مع البرامج العالمية في الدول المتقدمة

ُيتجسد ا-ھتمام بالتعليم المحاسبي في إعداد وتطوير المناھج الدراسية التي تـدرس في 

 وضرورة ،إلى الجامعة بكافة مستويات التعليم فيھا مجال المحاسبة بدءا من المرحلة الثانوية 

متابعة ھذه المناھج بصورة مستمرة بحيث يراعي إدخال نتائج البحوث والدراسات في 

 ويفضل في ھذا الصدد ان رة وأخرى عن طريق عمليات التحديث،المقررات الدراسية من فت

ين تخصصا دقيقا في كل مادة يقوم بتأليف المناھج الدراسية مجموعة من ا�ساتذة المتخصص

وان تعقد اجتماعات دورية منتظمة يتم ا-تفاق خ�لھا على مفردات المقرر لكل مادة بما يتفق 

مع التطورات نظرا للع�قة الوثيقة بين المحاسبة والمجتمع الذي تعمل ضمن نطاقه على 

ثر على العمل بد ان تؤاعتبار أنھا نظاما مفتوحا فان أي تغيرات تحدث في المجتمع -

انفصا- شبه تام بين مؤسسات ) 2010( ويجد المصلي .)2007عويس ،قطناني(المحاسبي 

ن ا�ساليب  وفي مجال التدريس ي�حظ  االمجا-ت التطبيقية خارج أسوارھا،التعليم العالي و

تنمي  والتي غالبا ما تعتمد على التلقين أكثر من ا;بداع وبالتالي - التقليدية ھي الشائعة،

ئل التعليمية وفي المجال  أما في مجال الوسانطقي والتحليل النقدي لدى الط�ب،التفكير الم

 فمن النادر ان تعالج البحوث التي يجريھا الط�ب المشك�ت والصعوبات التي  البحثي

عدم ) 2004 ،الحنون( ومن ابرز نتائج دراسة ض الوحدات ا-قتصادية في المجتمع،تعتر



 - 18 -

ھج المقررة بأقسام المحاسبة في الجامعات الليبية مع متطلبات أداء ا�عمال في توافق المنا

  .الوحدات ا-قتصادية

و;حداث التطورات في العمل المحاسبي فيما يتعلق بالجانب التطبيقي والعملي 

للمحاسبة في الوحدات ا-قتصادية المختلفة فان ا�مر يتطلب ضرورة مواصلة الع�قات بين 

بصورة مستمرة وذلك ) المحاسبين(عليم المحاسبي والقائمين على العمل المحاسبي عملية الت

 لكليات في وحدات التعليم المستمر،من خ�ل ا-لتحاق بالدورات التدريبية التي تقيمھا ا

زيادة التأكيد على عقد الندوات وث التطبيقية من الواقع العملي ووالتشجيع على إجراء البح

، أيوب يحي،( الدراسة وتحديثھا بصورة مستمرة  تطوير مناھجوالمؤتمرات وضرورة

ريجي  فمھنة المحاسبة تعتمد في رقيھا وازدھارھا على منتسبيھا ومدخ�تھا من خ،)2003

 فالت�زم بين التعليم المحاسبي والممارسة المحاسبية أمر في غاية التعليم المحاسبي في الدولة،

 يأتي دور التعليم المحاسبي والمؤسسات التعليمية لصقل ا�ھمية لتقدم العمل بالمھنة وھنا

  ).1998 ،الراشد(منتسبي المھنة الواعدين بما يكفل تقدم المھنة 
  

 :ة مهنة المحاسبةنحو عولم

نتيجة عولمة ا-قتصاد تنعكس تدريجيا على المحاسبة من توحيد معايير المحاسبة 

الوحدات ا-قتصادية من مختلف دول العالم دوليا لتوفير قاعدة مشتركة للمحاسبين في مختلف 

  .وذلك تجاوبا مع الواقع ا-قتصادي الجديد والتنافسية ا-قتصادية على الصعيد الدولي 

 أي Globe المشتقة من كلمة  Globalizationھي الترجمة لكلمة "ُعرفت العولمة  

الثقافة  Global Culture الكرة ا�رضية ويتحدث علماء ا-جتماع عنھا في مجال التحديث 

العالمية وتدل العولمة على مشروع لمركزة العالم في حضارة واحدة وانكماش العالم وازدياد 

الوعي بالعالم ككل وتشكيل وبلورة العالم بوصفه موقفا واحد وظھور حالة إنسانية عالمية 

 جديدة لة وھي بذلك مرح،)1997 خلف،" (صورة مستمرة ودائمةواحدة تشھد تباد- وتفاع� ب

 حيث ت ا-جتماعية على الصعيد العالمي، تتكثف فيھا الع�قامن مراحل التطور والحداثة،

روابط  ويتم فيھا ربط المحلي والعالمي بر قابل للفصل بين الداخل والخارج،يحدث ت�حم غي

  .اقتصادية وثقافية وإنسانية

 فرضت على لم اليوم،علومات التي يشھدھا العاان ثورة الم) 2007(يعتقد الروياتي 

المؤسسات المعنية بالتعليم المحاسبي ضرورة تطوير برامج التعليم المحاسبي التقليدية 

وا-رتقاء بھا إلى مستوى يتعاطى مع التكنولوجيا الحديثة بكفاءة عالية من اجل تنمية مھارات 

ين نتيجة لذلك الط�ب الدارسين لھذا الفرع من فروع المعرفة والرفع من مستوى أداء الخريج
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 وان كان التعليم المحاسبي في ،فان التعليم المحاسبي يحظى في الدول المتقدمة باھتمام كبير

أمريكا كدولة متقدمة يتطلب ا;ص�ح والتطوير فان التعليم المحاسبي في الدول النامية ومن 

ابلة احتياجات بينھا ليبيا في اشد الحاجة إلى ا;ص�ح والتطوير والتحسين حتى يتمكن من مق

انه - يمكن ) 2003( ويرى جريس مؤسسات المجتمع بالجودة المطلوبة،ومتطلبات 

 فقد أحدثت تقنية المعلومات ا،ا-ستمرار بتدريس المحاسبة كما كانت تدرس قبل ث�ثين عام

تغيرا في طريقة عمل المحاسبين ا�مر الذي ...) من بين عوامل أخرى كثيرة (والعولمة 

 حيث تقدم تقنية برامج الحاسوب حاليا أنظمة لمسك امعات العربية في م�حظته،فقت الجأخ

 ويوصي الجامعات العربية بان تتقن عملھا في سج�ت وإعداد الموازنات والتحليل،الدفاتر وال

تدريب ط�بھا على جوانب المحاسبة وا�عمال وذلك بتغير نظام إيصال المعلومات المتبع في 

عليم الط�ب كيفية التفكير بشكل مستقل والعمل ضمن مجموعات وإجراء معظم الجامعات وت

البحوث ويؤكد على ان أسلوب الحفظ المتبع في العديد من المؤسسات التعليمية -بد له ان 

  .يتوقف

تتجه جوانب التأھيل والتعليم المحاسبي ضمن إطار العولمة إلى معالجة المشاكل 

 بتعليم وتأھيل محاسبيھا على مستوى يتناسب مع مستوى الخطيرة في الدول النامية الخاصة

إحضار محاسبين المحاسبين في البلدان المتقدمة حتى - نرى الشركات الدولية مجبرة على 

 فالذي يحدث في الوقت الراھن ان الدول المختلفة تتبع أساليب مختلفة لتأھيل من بلدان أخرى،

   .)1997 أبو غزالة،( ستوى أعلى من غيرهى مالمحاسبين حيث ان بعضھا يمنح تأھيل عل

 ھو تحول المجتمع  والمعلوماتية التي نعيشھا حاليا،ان أھم مظاھر ثورة المعرفة

 والذي  من مجتمع صناعي إلى مجتمع معرفي، وبروز ما يعرف باقتصاد المعرفة،الحديث

نھا من ما نتج ع كذلك العولمة ومعي ضرورة إعادة النظر في أھدافه،يفرض على التعليم الجا

 فرضت على المؤسسات التعليمية ضرورة القيام بمراجعة برامجھا ظاھرة التنافسية العالمية،

ا�كاديمية بشكل دوري والتحقق من جودة مخرجاتھا لتحقيق التنمية ا-قتصادية وا-جتماعية 

مناھج ) 2010 (، وصف مصلي)2008عطية، زھران (�ي دولة متقدمة كانت او نامية 

محاسبة في الجامعات الليبية بأنھا يغلب عليھا الطابع النظري وعدم وجود برنامج علمي ال

ظرا مدروس للتدريب العملي للط�ب وأشار لعدم استفادة الط�ب من المراجع ا-نجليزية ن

حاسبي في الجزائر يؤكد  وفي إشارة إلى نقاط ضعف التعليم الملضعف اللغة ا-نجليزية لديھم،

ان إھمال تعليم اللغات ا�جنبية في مسار المحاسبة - يتماشى مع ) 2013(وقفة بحميداتو و

ا-نفتاح ا-قتصادي للجزائر خصوصا وان وظيفة ا-تصال تعتبر من أھم الوظائف المحاسبية 

 ويجد وإرساله للمعلومات إلى مستخدميھا، استقبال المحاسب للبيانات وفھمھا،التي تقوم على 
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فؤ الفرص إزاء  الصيغة التي طبق بھا التعريب فرضت نوعا من عدم تكاان) 1998(بلقزيز 

 وذلك بعزلھم عن عالم  ;قصاء مخرجاتھا، وأعطت نوعا من الشرعيةالمؤسسة التعليمية،

 كما ان مواصفات المتخرجين من التعليم العمومي في صيغته الشغل وا;نتاج والخدمات،

قد تبين ان مقاومة آثار العولمة المفروضة على نظام  فعربة ستجعلھم ضحايا `لة العولمة،الم

التعليم والمحافظة على الھوية ا�صلية - تكون بواسطة ا-نكماش وراء المواقف الدفاعية أو 

  .ا-حتجاجية وكل محاولة في ھذا ا-تجاه سيكون مآلھا المزيد من العزلة والتھميش

في المھارات المحاسبية في انه يوجد نقص شديد ) 2001،أبوغزالة(بينت دراسة 

 وتھدد الثورة الرقمية ءات المتخذة اتجاھھا ضئيلة نسبيا،معظم البلدان النامية وا;جرا

 واقترح أبو غزالة المؤھل المحاسبي العالمي عن نية بتوسعة الفجوة و ليس تضييقھا،ا-لكترو

المي وما يرافق بة عطريق نظام امتحانات عالمي والنجاح فيھا يؤدي إلى منح مؤھل محاس

  .ذلك من ميزات

 على دعم 1983 عربيا يعمل المجمع العربي للمحاسبين القانونيين منذ إنشائه عام 

 ومن ضمن إسھاماته الرئيسية ربي من خ�ل العديد من المبادرات،مھنة المحاسبة في العالم الع

  .سلة من ا-متحاناتعينة ويجتاز سلمنح شھادة للمحاسب العربي الذي يلبي متطلبات تعليمية م

ومن المتطلبات التي يفرضھا المجمع على المرشحين الراغبين في عضويته إظھار 

الكفاءة في عدد من المواضيع التي تتضمن بعض المجا-ت غير المحاسبية با;ضافة إلى انه 

لكبرى ويتألف من ثمانية يغطي المنھاج الكامل للمحاسبة وا�عمال الذي يدرس في الجامعات ا

  :أجزاء ھي

 )الجزء ا�ول( التنظيم وا�عمال المعرفة في مجال .1

 ا-قتصاد -

 ا�ساليب الكمية  -

 ا;حصاء -

 )الجزء الثاني(التنظيم وا�عمال المعرفة في مجال  .2

 السياسة العامة لXعمال -

 ا;دارة والتسويق وا�عمال الدولية -

 إدارة  وإستراتيجية العمليات  -

 تقنية المعلومات .3

 1سبية الممارسات المحا .4

 2الممارسات المحاسبية  .5
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 التدقيق .6

 قوانين التجارة والضرائب .7

  ).2003 ،جريس... (اللغة ا-نجليزية أو الفرنسية .8
  

 إلى وجود فجوة كبيرة بين متطلبات سوق العمل والحاجات) 2013( يشير سمھود

) عينالمحاسبين والمراج( وبين مخرجات التعليم المحاسبي الجديدة لبيئة ا�عمال المعاصرة،

 توى المھارات المختلفة للمحاسبين،سواء على مستوى المعارف العلمية والتقنية أم على مس

وان ا�سباب في ذلك تعود في معظمھا إلى ضعف المناھج الدراسية وتقليدية طرق التدريس 

) 2010 الفطيمي(وھذا ما أكدته دراسة  . وعدم ا-ھتمام بوجود برامج عملية وتدريبية للط�ب

ھنية بشكل خاص حتى تتمكن الجامعات الليبية من مواكبة احتياجات المؤسسات المانه 

 فھناك حاجة ;عادة التفكير بشكل جذري في طبيعة ومحتوى برامج والمجتمع بشكل عام،

التعليم المحاسبي من اجل تخريج عناصر متخصصة ومسلحة بالمھارات والخبرات ال�زمة 

  .ات سوق العمل المتجددةول ومتطلبتلبي متطلبات خطط التح
  

  :االتجاه المهني واألكاديمي إلى المحاسبة المحوسبة

كترونية بشكل عام إلى تغير ملحوظ في مھام أدى استخدام النظم المحاسبية ا-ل

ح أكثر فعالية في مساعدة ا;دارة في اتخاذ  إذ تطور دوره وأصبومسؤوليات المحاسب،

النظم الفرصة للمحاسب للتركيز على أنشطة جديدة  فقد أتاحت ھذه القرارات المختلفة،

وتطوير أنواع عديدة من المعلومات بد- من استنزاف وقته وجھده في الوظائف المحاسبية 

  .التقليدية كالتسجيل والترحيل وإعداد التقارير

 تستخدم يات المستخدمة في العمل المحاسبي،ان الجداول ا-لكترونية ھي إحدى التقن

يانات وتخطيطھا وإدارتھا وتعد الجداول ا-لكترونية أداة فعالة في التطبيق المحاسبي لتحليل الب

لما تمتاز به من مرونة وسھولة التطبيق ونتيجة للفوائد التي يمكن ان تصاحب استخدام ھذه 

الجداول في العمل المحاسبي قام المحاسبون با-ستعانة بھا سعيا وراء مزيد من الفاعلية 

 ولتحقيق ، تحقيق أھداف الوظيفة التي يقوم بھا المحاسبون وتحسين مستوى أدائھاوالكفاءة في

 فض� عن إمكانية تخفيض تكلفة العمل والمستلزمات  تجھيز المعلومات،السرعة والدقة في

  .المختلفة مقارنة مع كمية العمل التي يمكن انجازھا من خ�ل ھذه الجداول

أھميتھا أيضا من خ�ل اعتمادھا أداة لحل العديد اكتسبت برامج الجداول ا-لكترونية 

من التمارين والحا-ت الدراسية المختلفة في أكثر الكتب العلمية المحاسبية لتطبيق المعالجات 
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المحاسبية باستخدام الحاسوب في مجا-ت المحاسبة المختلفة كالمحاسبة المالية ومحاسبة 

  .)2009،  زويلف،نور (حليل المالي وغيرھاوالتدقيق والتالتكاليف والمحاسبة ا;دارية 

في الو-يات المتحدة، وفي استط�ع للرأي بين ممارسي المحاسبة والكادر المحاسبي 

 أنظمة المعلومات في المرتبة الثانية على قائمة المواضيع ا�كثر أھمية في جاء موضوع

ملة شھادة المحاسبة  ومن المھم ان يكون حص المحاسبة بعد المحاسبة المالية،دراسة تخص

 ،أودونيل(قادرين على فھم واستخدام التقنية الحديثة ليضيفوا قيمة إلى عمليات أصحاب العمل 

ا-ھتمام بتقنية المعلومات ) 2006 ،بوفارس(وكانت أھم توصيات دراسة ). 2004، جريس

 وذلك استخدامھا من خ�ل مواكبة تطورھا، وا-ھتمام بتطوير مھارات ،فھي دائمة التطور

 فان ھذه المھارات ھي مھارات مھنية مطلوبة لمستجد فيھا سواء برمجيا أم آليا،بتعلم استخدام ا

  .من المحاسبين وفق المعايير المحاسبية المھنية الدولية

اثر التطور "أوضحت دراسة تحليلية �قسام المحاسبة في الجامعات السورية بعنوان 

ان درجة البكالوريوس في " اسية للمواد المحاسبيةفي تقنية المعلومات في المناھج الدر

 ساعة وعلى الرغم من 240المحاسبة من كليات ا-قتصاد في الجامعات السورية تمنح بعد 

محاسبة (العدد الكبير للساعات ال�زمة للتخرج فان الساعات المخصصة لتقنية المعلومات 

جمالي الساعات وھي بذلك - من إ% 10 ساعة فقط أي بنسبة  قدرھا 24بلغت ) ُمحوسبة

تغطي المحاور التي أوصت بھا لجنة اليونكاد مثل الشبكات وا-نترنت والتجارة ا-لكترونية 

والمصرف ا-لكتروني بالرغم من ا�ثر الكبير لھذه المواضيع في تأھيل المحاسب في قضايا 

شبيطة احثين قاسم وبة وأمن النظام وإدارة المعلومات، وعليه فان البمثل التوثيق والرقا

يوصيان بإعطاء أھمية اكبر لتقنية المعلومات في المناھج الدراسية للمواد المحاسبية ) 2007(

من خ�ل زيادة المقررات ذات الع�قة بھذا الموضوع حتى تت�ئم مع المتطلبات التي يفرضھا 

  .الواقع وسوق العمل

 وب من أساليب  التعليم،عرفة وأسلتعد شبكة ا-نترنت واحدة من أھم مصادر الم

 بل عن طريق جمع ا الطالب ليس عن طريق كتاب منھجي،وأصبح الكثير من المواد يتعلمھ

 وھناك جامعات عديدة باشرت ملة من مواقع ا-نترنت التعليمية،المعلومات الحديثة والمتكا

 الويب بطرح مقرراتھا الدراسية لبرامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه عبر صفحات

)Web pages(، ومثال ذلك )University of phonex online ( وأمكن للباحثين الحصول

 ،القاضي(على احدث البحوث وملحقاتھا من الجامعات ومراكز البحوث العلمية بسرعة كبيرة 

عدد من الوسائط التي يمكن استخدامھا في ) 2007(وذكر صيام ورحاحلة ). 2000آخرون 

ا-لكتروني من البرمجيات الحاسوبية الجاھزة التي تتميز بقدرتھا على توفير التعليم المحاسبي 
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 والصور المتحركة مما يجعل فيديو، وتوفير ا�لوان، والصوت،نماذج جاھزة مدعمة  بلقطات 

إجراء اتصال بين عضو التدريس والطلبة من خ�ل البريد علم أكثر متعة، وحلقات النقاش والت

 فالھدف من تطوير المحتوى  المستخدمة في العملية التعليمية،ن ا�ساليبا-لكتروني وغيرھا م

عرفة مشتركة في العلوم ھو خريج لديه م) 2005(الدراسي المحاسبي كما يراه بدر 

 والتكنولوجيا ونظم المعلومات والقانونية، وا;حصائية، تصادية، وا-ق، وا;داريةالمحاسبية،

 الجيد والتفكير ا;بداعي وان تكون لديه معرفة عن وكذلك معرفة وقدرة على ا-تصال

ولقد حدد ا�كاديميون والمھنيون منذ وقت طويل . أخ�قيات المھنة التي سيتخصص بھا

 ومع  ضرورية للنجاح في مھنة المحاسبة،مجا-ت مثل ا-تصال ومھارات التحليل كمسائل

بحت من المھارات الضرورية لمھنة  فقد أص للتكنولوجيا وتغلغلھا في المھنة،ا-ختراق القوي

 فالحواسيب ُة أرقام لم تعد تـــ�ئم المھنة،المحاسبة وان الصورة التقليدية للمحاسب كطاحون

 وحتى حررت المحاسبين من المھام المملة،وغيرھا من أنواع وأدوات التكنولوجيا الحديثة قد 

عديل وتطوير التعليم المحاسبي وتتتكيف المھنة مع المتطلبات الجديدة يتطلب ا�مر إص�ح 

 ا�خير من أساتذة إذ يطلب) 2010 مصلي،( ويتفق في ھذا مع .)2004، رونواخ ،دھيمش(

المحاسبة ا�خذ بعين ا-عتبار التحول المتوقع في مھارات المحاسب وتطوير المقررات 

ن التعليم الدراسية وطرق التدريس بحيث تكون أكثر تداخ� مع حقول المعرفة ا�خرى وتضمي

  .المحاسبي المھارات والسلوكيات التي ينبغي على مزاولي المھنة التحلي بھا
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  دور المقررات المحاسبية في بناء المهارات المهنية

  
 وما نشأ عنه من المحاسبة في غالبية بلدان العالم،ان التطور الذي حدث في مھنة 

ير دولية تحكم المناھج  الحاجة لوجود قواعد ومعاياخت�فات في الممارسات المحاسبية أدى إلى

 فض� عن توفير لغة ل للتعامل مع متطلبات ھذه المھنة، لتوفير ا�ساس المقبوالمحاسبية،

 فزيادة المباد-ت التجارية بين دول  المحاسبين في أرجاء العالم كافة،مشتركة وقاعدة عمل بين

الجنسية واتجاه غالبية الدول نحو فتح أسواقھا العالم المختلفة وظھور الشركات المتعددة 

ل�ستثمارات ا�جنبية قد دعا المنظمات ا�كاديمية والمھنية إلى التنسيق في ما بينھا ;عداد 

 فتسھم في رفد مھنة  محاسبية شاملة تحظى بقبول عالمي،معايير تعليم دولية وإصدار مناھج

لمحاسبي في ظل التطورات والتكنولوجيا المحاسبة بمحاسبين أكفاء قادرين على العمل ا

  .الجديدة

 أساسية  التعليم المحاسبي عامة سواء كان تعليما أكاديميا أو مھنيا يركز على نقطة

 فھما واسعا مستمدا  لذا فان تطوير برامج التعليم المحاسبي يتطلبوھي خدمة مھنة المحاسبة،

 بتحديد برامج المقررات المحاسبية  ويكون تطوير برامج التعليم المحاسبيمن سوق العمل،

  .المھنةعلى أساس أھمية واحتياجات ممارسي 

ُوعلى ھذا ا�ساس أعد المنھاج الدراسي للتعليم المحاسبي المھني ;ع�م المجتمع 

 ثم يتحقق تقانھا ليصبح محاسبا مھنيا دوليا،الدولي بالنواحي الفنية التي يجب على الطالب إ

بات التأھيل المھني الذي من شأنه زيادة التجارة عبر الحدود لخدمة مھنة ا-تساق العالمي لمتطل

 ،العظيم عبد( معايير لتقديم الخدمات المحاسبيةالمحاسبة التي يقدمھا محاسبون تتوافر فيھم 

2003(.  

في دراسة نشرتھا المجلة العربية للمحاسبة لتقييم دور مناھج التعليم المحاسبي في بناء 

نية أكدت ان المناھج الحالية المطبقة في معظم الجامعات العربية غير مؤھلة المھارات المھ

 ومن الضروري استحداث مداخل في ظل بيئة تتزايد تعقيدا وتغيرا،لسد حاجات سوق المھنة 

، الفضل ،الجحاوي( اسبية وا-ھتمام بالتدريب العمليتحليلية وانتقاديه في المناھج المح

2000(.  
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  :يم الدولية للمحاسبين المهنيين ورؤية لتطبيقهامعايير التعل
  

  : المفهوم واألهمية لمعايير التعليم الدولية

 ار أساسا للقياس الكمي أو النوعي، أو حكم يختعرف المعيار بصورة عامة بأنه نمطي

). 2002 ،الشيخ( أو الشيء الذي نحاول ان نتنبأ بواسطته  ھي المعالم الثابتة في دراسة ما،أو

 فھي معايير التطبيق لمحاسبين المھنيين عن ھذا النطاق، تخرج معايير التعليم الدولية لو-

 إذ تضع ھذه لمحاسبين المھنيين وتطوير أدائھم،الجيد المقبول على نحو عام في تعليم ا

 ويمكن القول ان المعايير ھي القاعدة أو القانون العناصر ا�ساسية لمحتوى التعليم،المعايير 

 الذي يسترشد به -نجاز ا�عمال ومعايير التعليم ھي واحدة من ھذه المعايير التي تمثل العام

ما قواعد أساسية يمكن ا-ستعانة بھا في تطوير المنھج المحاسبي لتقليل درجة التفاوت بين 

 وتنبع أھمية ،)2003لتعليم الدولية للمحاسبين، معايير ا (درس نظريا والممارسة المھنية

  :ين المھنيين من كونھا تعمل علىلتعليم الدولية للمحاسبمعايير ا

ليم المحاسبين المھنيين خدمة المصلحة العامة من خ�ل التقدم الواسع ا-نتشار لتع .1

 .ي يؤدي إلى معايير منسقة ومنسجمة ا�مر الذوتطويرھم،

 إصدار سلسلة من البيانات التي تعكس التطبيق والممارسة الجيدة لتعليم المحاسبة .2

 .المھنية وتطويرھا قبل التأھيل وبعده

خلق ع�مات تعليمية مميزة �غراض المطابقة مع نشاطات ا-تحاد الدولي  .3

 .للمحاسبين

تعزيز وتقوية المنافسة والمناظرة الدولية بشأن القضايا البارزة ذات الع�قة بتعليم  .4

 .المحاسبين وتطويرھم

 ومن  برامج التعليم والتطوير،وي عليھاوضع عناصر أساسية من المتوقع ان تحت .5

 .)2010 ، ذنونالجليلي،(يق دولي المحتمل ان تحظى باعتراف وقبول وتطب

  

  :محتوى معايير التعليم الدولية للمحاسبين المهنيين

 ستة معايير تضع ا�سس العالمية 2003اصدر ا-تحاد الدولي للمحاسبين خ�ل سنة 

  :تھم وھيلتعليم المحاسبين المھنيين وتنمية مھارا

متطلبات الدخول إلى برنامج تعليم المحاسبة ): 1(معيار التعليم الدولي ذو الرقم  -

  .المھنية

  .محتوى برامج تعليم المحاسبة المھنية ):2(معيار التعليم الدولي ذو الرقم  -
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 .المھارات المھنية ):3(معيار التعليم الدولي ذو الرقم  -

  .لقيم ا�خ�قية والسلوك المھنيا): 4(معيار التعليم الدولي ذو الرقم  -

  .متطلبات الخبرة العملية ):5(معيار التعليم الدولي ذو الرقم  -

 .تقييم الكفاءة والقدرات المھنية): 6(معيار التعليم الدولي ذو الرقم  -
  

وھذه البيانات قد صدر عن المجلس بيانات وإرشادات ممارسة التعليم المحاسبي 

 البيانات الث�ثة لمتعلقة بمعايير التعليم الدولية،في ا�مور ا وتتوسع تفسر، توضح، تشرح،

  :ھي

  .يم، ا�خ�ق، والمواقف المھنية مداخل للتطوير والمحافظة على الق:)1(ان رقم البي

 كما انه يتضمن القيم وا�خ�ق والمواقف المھنية،يحدد ھذا البيان مدخلين لتطوير 

 التشديد على أھمية التعليم والتقييم ليم آداب المھنة،الطرق الخاصة بتعإرشادات بشأن عدد من 

  .بموقع العمل
  

  .ومات بالنسبة للمحاسبين المھنيين تقنية المعل:)2(البيان رقم 

يوفر ھذا البيان إرشادات لXعضاء والمنتسبين ل�تحاد الدولي للمحاسبين ومقدمي 

لومات من برامج التعليم المحاسبي التعليم ا`خرين فيما يتعلق بتنفيذ مكون معرفة تقنية المع

  .المھني السابقة للتأھيل 
  

 فيما الدولي للمحاسبين والجھات ا�خرى، إرشادات للھيئات المنتمية ل�تحاد :)3( رقم البيان

  .نشاء برامج فعالة للخبرة العمليةيتعلق بإ

ام  ومھ، محتوى متطلبات الخبرة العملية،يغطي ھذا البيان فترة الخبرة العملية

  .ومسؤوليات أعضاء ا-تحاد الدولي للمحاسبين وكذلك المدربين وأصحاب العمل

المتطلبات المتعلقة بالتطور المھني المستمر بينما تناول ) 7(يحدد معيار التعليم الدولي 

 يستوفيھا مراجع الحسابات المھني متطلبات الكفاءة التي يجب ان) 8(معيار التعليم الدولي 

  .)2011  للمحاسبين،ا-تحاد الدولي(

وكذلك صدر عن ا-تحاد الدولي للمحاسبين برنامج للمعارف والمھارات المطلوبة في 

  :التعليم المحاسبي يوضحھا الجدول التالي
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  ) 1(جدول رقم 

  المعارف والمهارات المطلوبة في التعليم المحاسبي

 المحتويات البرنامج

نيــــــــة يهــــــــدف إلــــــــى تنــــــــاول اإلجــــــــراءات الف:المعــــــــارف .1
ــــــــف  ــــــــة والتعري ــــــــات المهن وأساســــــــيات المحاســــــــبة وأخالقي
ـــــــــــى  ٕبالمعلومـــــــــــات المحاســـــــــــبية وقياســـــــــــها وايـــــــــــصالها إل

 .المستخدمين 

المفـــاهيم المحاســـبية والمبـــادئ األساســـية .1
ــــديهيات المحاســــبية  ــــة والب واإلجــــراءات الفني

 .وأخالقيات مزاولة المهنة 

بعـــــــد التعريـــــــف بالمبـــــــادئ : المعـــــــارف المتخصـــــــصة .2
بية تــأتي مرحلــة تقــديم المعــارف المتخصــصة فــي المحاســ

الفـــروع المحاســـبية والتـــي تؤهـــل المـــتعلم لفهـــم أعمـــق فـــي 
 .المحاسبة وتمكنه من دخول مجال المهنة 

  .دور نظم المعلومات المحاسبية.1
  .الضرائب.2
  .أخالقيات المهنة وتنظيمها.3
  .محاسبة مالية متقدمة .4
 .المحاسبة االجتماعية والمتخصصة.5

توســــيع مــــدارك المــــتعلم نحــــو الثقافــــة : الثقافــــة العامــــة .3
ٕاثــــــارة التــــــساؤالت والتحليــــــل العامــــــة والتفكيــــــر المنطقــــــي و

 .الذهني

تــــدفق المعلومــــات وثقافــــة فــــي الحــــضارة .1
  .والمدنية 

  .أساسيات الفنون واآلداب.2
اســــــتخدام التقــــــدير وتحكــــــيم العقــــــل فــــــي .3

 .األمور

المحاســــــــب تأهـــــــل : معلومـــــــات عــــــــن بيئـــــــة األعمــــــــال.4
 .بأساسيات بيئة األعمال التي يزاول عمله فيها

أساســــــــــــيات اإلدارة العامــــــــــــة والتمويــــــــــــل .1
  .والتسويق واالقتصاد

ــــــــــــــــــة التنظــــــــــــــــــيم اإلداري .2 مــــــــــــــــــداخل بيئ
 .واالتصاالت

  المهارات وهي مهارات عديدة أبرزها.5
وهــي مهــارات للتعامــل مــع : مهــارات التكيــف والــتفهم ) أ 

 البيئات المختلفة

ارات تطبيـــق المعـــارف المحاســـبية وهـــي مهـــ
فـــــي حـــــل المـــــشاكل العمليـــــة والقـــــدرة علـــــى 

 .التعايش مع البيئات المختلفة

وهـــــي مهـــــارات لالتـــــصال مـــــع : مهـــــارات االتـــــصال ) ب
ٕالمعلومــات اســتقباال وايــصاال للغيــر مــع القــدرة علــى بيــان 

 .اآلراء وتحليلها 

التـــدريب علـــى األساســـيات المناســـبة فـــي .1
  .علم االتصال

ــــــة .2 ــــــات التعامــــــل مــــــع كاف تخطــــــيط عملي
  .أشكال االتصال

نقـــــل المعـــــارف فـــــي مختلـــــف الظـــــروف .3
  .والبيئات

 .مهارات التفاوض.4
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 المحتويات البرنامج

وهـي مهـارات لـشحذ القـدرات العقليـة : مهـارات ذهنيـة ) جــ
 .والتفكير المنطقي للمساعدة في عملية اتخاذ القرارات

ــــــول .1 ــــــز وايجــــــاد الحل ــــــى التركي ــــــدرة عل ٕالق
  المفيدة

ب علــــى تفعيــــل التفكيــــر العقالنــــي التـــدري.2
  .والترجيح

التــــــدريب علــــــى التحليــــــل والبحــــــث عــــــن .3
  .الحقائق 

التفكيــــــــــــر فــــــــــــي المــــــــــــسائل األساســــــــــــية  .4
واألخالقية والتمييز بـين البـديهيات واألمـور 

  .القابلة للجدل
التعامـــل مـــع الـــضغوط المختلفـــة وتحديـــد .5

 .األولويات

 المحاســـب وهـــي مهـــارات لتفعيـــل دور: مهــارات ذاتيـــة ) د
 .في فهم المهنة وبيئات األعمال المتعددة 

الـــــــــصفات الذاتيـــــــــة كـــــــــالتفهم والتعـــــــــاون .1
  .واالحترام

ـــــــــة والعمـــــــــل .2 ـــــــــة والثق التفاعـــــــــل وااليجابي
  .الجماعي 

تقبــــــــــــل اآلراء وتفهــــــــــــم الشخــــــــــــصيات و .3
 .األمزجة المتنوعة

وهـــي تنميـــة الجوانـــب الشخـــصية : مهـــارات شخـــصية ) هــــ
 .ة في المستقبل لدى ممارس مهنة المحاسب

  .التفكير اإلبداعي والرؤية اإلستراتيجية.1
  .البحث والتمحيص.2
  .القيادة والدافعية .3
  .اإلصرار وتوجيه اإلدارة .4
  .اإلحساس بالمسؤولية االجتماعية.5
  .االلتزام بأهمية التعليم المستمر.6
 .االلتزام بالممارسات األخالقية.7

  

  )2007،الربيعي (

  

دولي أساليب التعلم المركزي التي أوصى بھا ا-تحاد ال) 2013(يرة أوجز مامي وم

 وتقع تعلم والتوجيه الذاتي بعد التخرج، والتي تھدف إلى إكساب الط�ب مھارة الللمحاسبين،

  :ليب في احد عشر أسلوبا، كما يليھذه ا�سا
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  وغيرھا من،Projects وعروض العمل ، Case studiesاستخدام دراسات الحالة  .1

  .الوسائل التي تحاكي مواقف العمل

  .Work in groupsالعمل في مجموعات  .2

لتي يعمل بھا تكييف ا�ساليب والمواد التعليمية لمواكبة التغير المستمر في بيئة العمل ا .3

  .المحاسبون المھنيون

 وبالتالي فان الط�ب ،Self-Learningوضع المناھج التي تحث على التعلم الذاتي  .4

  . وسيحملون معھم ھذه المھارة إلى ما بعد التخرج، يعلمون أنفسھم سيتعلمون كيف

  .كة بفعالية في العملية التعليميةتحفيز الط�ب للمشار .5

استخدام أساليب القياس والتقويم التي تعكس التغيير في المعرفة والمھارات والقيم  .6

  .وا�خ�ق والسلوك المھني المطلوب للمحاسبين المھنيين

لمواضيع والفروع  ضمن ا والقيم وا�خ�ق والسلوك المھني،المھاراتدمج المعرفة و .7

 وذلك لعرض الجوانب المتعددة للمتطلبات المھنية والنموذج المثالي في الدراسية،

  .Complex situations typicalالمواقف المعقدة 

 ا�مر الذي يشجع للتعرف على المعلومات عريف بالمشاكل القائمة وسبل حلھا،الت .8

  .ى استنتاجات واضحة والتوصل إل، ووضع التقديرات المنطقية،م�ئمة ال

  .اكتشاف النتائج البحثية .9

  .تحفيز الط�ب لتطوير شكوكھم وأرائھم المھنية .10

  . في عملية التعليم المحاسبيE-Learning والتعليم ا-لكتروني استخدام التكنولوجيا، .11
  

ر المناھج المحاسبية التي على ضرورة العمل على تطوي)2013(شدد مامي وميرة 

تدرس حاليا بأقسام المحاسبة في الجامعات الليبية بما يتوافق مع متطلبات معايير التعليم 

المحاسبي التي أوصى بھا ا-تحاد الدولي للمحاسبين والذي يتضمن ان تزود المناھج 

عارف النظرية، مجموعة الم: المطلوبة للتأھيل المھني وأھمھاالمحاسبية بالمھارات والمعارف 

 لتعامل مع المعالجات ا-لكترونية، ومھارة تقنية الحاسوب، ومھارة اومھارة ا-تصال،

والتطبيق باللغات ا�جنبية وذلك من خ�ل إدراج مواضيع وبعض المقررات تلحق بالمناھج 

  .الحالية تؤدي لتغطية جميع المھارات والمعارف المطلوبة للتأھيل المحاسبي

نموذج المنھج المحاسبي المقترح لمرحلة البكالوريوس ) 2010(ذنون قدم الجليلي و

  :لمعايير التعليم الدولية كما يليفي أقسام المحاسبة بكليات ا;دارة وا-قتصاد في العراق وفقا 
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  ) 2(جدول رقم 

  المقررات الدراسية المقترحة لمرحلة البكالوريوس في أقسام المحاسبة 

  ية للسنة األولىاد في العراق وفقا لمعايير التعليم الدولبكليات اإلدارة واالقتص

 مواد الفصل الدراسي الثاني مواد الفصل الدراسي األول

 )2(مبادئ محاسبة  )1(مبادئ محاسبة 

 مبادئ االقتصاد الكلي مبادئ االقتصاد الجزئي

 )1(محاسبة محوسبة  )1(دراسة محاسبية باللغة االنجليزية 

 الرياضيات المالية السلوك التنظيمي

 أصول قانون إحصاء

 الثقافة العامة اللغة العربية

 مبادئ اإلدارة )1(الحاسوب 

  
  ) 3(جدول رقم 

  المقررات الدراسية المقترحة لمرحلة البكالوريوس في أقسام المحاسبة 

   التعليم الدولية للسنة الثانيةبكليات اإلدارة واالقتصاد في العراق وفقا لمعايير

 مواد الفصل الدراسي الثاني د الفصل الدراسي األولموا

 )2(المحاسبة المتوسطة  )1(المحاسبة المتوسطة 

 التسويق القانون التجاري

 إدارة الموارد البشرية التجارة االلكترونية

 المحاسبة الحكومية المالية العامة

 بحوث العمليات مهارات محاسبية واتصال

 )2(محاسبة محوسبة   )2(نجليزية دراسة محاسبية باللغة اال

 النظام المحاسبي الموحد )2(الحاسوب 
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  ) 4(جدول رقم 

  المقررات الدراسية المقترحة لمرحلة البكالوريوس في أقسام المحاسبة 

   التعليم الدولية للسنة الثالثةبكليات اإلدارة واالقتصاد في العراق وفقا لمعايير

 مواد الفصل الدراسي الثاني مواد الفصل الدراسي األول

 )2(محاسبة الشركات  )1(محاسبة الشركات 

 )2(محاسبة التكاليف  )1(محاسبة التكاليف 

 اإلدارة اإلستراتيجية أخالقيات مهنة المحاسبة

 )3(دراسة محاسبية باللغة االنجليزية  تحليل ومناقشة القوائم المالية

 سبيةنظم المعلومات المحا المحاسبة الضريبية

 التدقيق والرقابة الخارجية التدقيق والرقابة الداخلية

 المحاسبة الدولية )3(محاسبة محوسبة 

  

  ) 5(جدول رقم 

المقررات الدراسية المقترحة لمرحلة البكالوريوس في أقسام المحاسبة بكليات اإلدارة 

  واالقتصاد في العراق وفقا لمعايير التعليم الدولية للسنة الرابعة

 مواد الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األولمواد

 )2(المحاسبة اإلدارية  )1(المحاسبة اإلدارية 

 )تأمين+مصارف(ة المؤسسات المالية محاسب
محاسبة (المحاسبة المتخصصة

 )محاسبة زراعية+نفط

 الرقابة المالية النظرية المحاسبية

 المحاسبة اإلسالمية مشاكل محاسبية معاصرة

 Eمحاسبة تكاليف متقدمة  بة تكاليف متقدمةمحاس

 بحث التخرج مناهج البحث العلمي

 تدريب عملي في المحاسبة )4(محاسبة محوسبة 
  

فيما يلي توصيف المقررات الدراسية لنموذج المنھج المحاسبي المقترح في أقسام 

  :يات ا;دارة وا-قتصاد في العراقالمحاسبة بكل
  

  :ول الفصل األ- السنة األولى

بنشأة المحاسبة وتطورھا  تھدف ھذه المادة إلى تعريف الطالب :)1(مبادئ المحاسبة  -

 لميزانية، وطريقة القيد المزدوج، وتحليل العمليات المالية طبقا لمعادلة اوأھميتھا،
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مليات المالية والع)  سجل ا�ستاذسجل اليومية،(والسج�ت المحاسبية والدفاتر 

 ليات البضاعة، وعمعمليات المتعلقة بصاحب المشروع،ال والخاصة برأس المال،

 والمصاريف  وفوائدھا، والمصاريف ا-يرادية،والعمليات الخاصة بالقروض

 . ومعالجة اقتناء ا�صول الثابتة،الرأسمالية

ي،  تتضمن ھذه المادة تعريف الطالب با-قتصاد الجزئ:مبادئ االقتصاد الجزئي -

 وتوازن ا�سعار ومرونة الطلب والعرض،ونظرية الطلب، ونظرية العرض، 

 الكمية، ونظريات سلوك المستھلك، ونظرية ا;نتاج، ونظرية التكلفة، وتوازن

 . ونظرية التوزيعوا-حتكار،

 تھدف ھذه المادة إلى تعريف الطالب ):1(دراسات محاسبية باللغة االنجليزية  -

نحو مفصل حتى يتمكن من بالمبادئ والمفاھيم المحاسبية باللغة ا-نجليزية وعلى 

 إذ تتطرق ھذه الدراسة لتغطية كافة حات المحاسبية باللغة ا-نجليزية،ا;لمام بالمصطل

فض� عن إعداد القوائم ) 2،1(المصطلحات التي تدرس في مادة مبادئ المحاسبة 

 .المالية في صورتھا المبسطة باللغة ا-نجليزية

ك التنظيمي وأصله تعريف الطالب بالسلو تھدف ھذه المادة إلى :السلوك التنظيمي -

 وأھم ا�فكار التي تعالج الجانب وتطوره ودوافعه، والقناعة المھنية، والشخصية،

ا;دراك والتعلم والدوافع مة وتتضمن  ھذه المادة ا�فكار والسلوكي للعاملين في المنظ

ا في السلوك  وأثرھات كما تشمل دراسة مجموعات العمل، والسلطة والقيادة،وا-تجاھ

وان ھذا المنھج يھدف إلى فھم السلوك ا;نساني في البيئة التي يعيش ا;نسان ويعمل 

 . فيھا

 تھدف ھذه المادة إلى التعريف بعلم ا;حصاء واستخداماته وجمع وتصنيف :اإلحصاء -

يانات، ومقاييس النزعة البيانات ا;حصائية والتوزيعات التكرارية وأساليب عرض الب

 . ومقاييس ا-رتباط وا-نحدار، ومقاييس التشتت،المركزية

 تھدف ھذه المادة إلى تحسين ملكة التعبير لدى الطالب والى توجيھه :اللغة العربية -

 لديه كتابة ومحادثة واضحة ودقيقة،نحو اللغة العربية الفصيحة لتكون أداة التعبير 

) التعبيرالقراءة و(ويركز المنھج على مھارات الكتابة والنحو وا�داء الوظيفي 

 عدد من النصوص ا�دبية  ويتم ذلك من خ�ل دراسةومھارات التذوق الجمالي،

 وبيان ما فيھا من جماليات تھا النحوية واللغوية وا�سلوبية، وتحليل أبنيالمختارة،

 .الشكل والمضمون
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  تھدف  ھذه المادة إلى تعريف الطالب بالمفاھيم ا�ساسية للحاسوب:)1(الحاسوب  -

 وكيفية التعامل مع الملفات Windows وبيئة النظام المكونات المادية والبرمجية له،و

 والتركيز على التطبيقات المتعلقة بالمحاسبة MS-Officeالمختلفة في حزمة 

 للتعامل مع الجداول Excel،Lotus123،Quttro proوا;حصاء مثل برامج 

  .ا-لكترونية

 

  : الفصل الثاني- السنة األولى

وتتضمن ) 1( تعد ھذه المادة تتمة لمادة مبادئ المحاسبة ):2(بادئ المحاسبة م -

 اسبية للشيكات وا�وراق التجارية،المعالجات المحاسبية للخصم والمعالجات المح

قائمة الدخل والميزانية  وإعداد زان المراجعة بالمجاميع وا�رصدة،وإعداد مي

طاء المحاسبية وإعداد ميزان المراجعة  والتسويات القيدية وتصحيح ا�خالعمومية،

 .المعدل بعد التسويات وتصحيح ا�خطاء

لقومي، والناتج  تتناول ھذه المادة موضوعات عن الدخل ا:مبادئ االقتصاد الكلي -

 والنقود ظرية الحدية في الدخل وا-ستخدام، والنالقومي ا;جمالي، والناتج المحلي،

ا، وميزان المدفوعات  نظرياتھلية، مفھومھا،ية والداخوالمصارف والتجارة الخارج

 والتضخم النقدي والنظريات المفسرة لظاھرة التضخم وأثاره وسعر الصرف،

 .وانعكاساته وطرائق ع�جه

 تھدف ھذه المادة إلى تنمية مفاھيم الطلبة فيما يتعلق بمفھوم ا;دارة :مبادئ اإلدارة -

 ووظائف ھا ومشك�تھا وعناصرھا،سھا ومبادئوأصولھا وأساليبھا ونظرياتھا ومدار

وتسليط الضوء على التطورات )  الرقابة-  التوجيه - التنظيم -التخطيط (ا;دارة 

 .المستجدة في حقل ا;دارة

ضيات  تھدف ھذه المادة إلى تنمية مفاھيم الطلبة بأساسيات الريا:الرياضيات المالية -

 الصحيحة والفرق ارية والفائدة إذ تتضمن الفائدة التجالمتعلقة با�عمال التجارية،

 ومعدل الفائدة المركب ولة ومعدل الفائدة المركب السنوي، والعمبينھما، والخصم،

المركب الشھري،  ومعدل الفائدة ومعدل الفائدة المركب ربع السنوي،نصف السنوي 

 . والقيمة الحاليةوالقيمة ا-سمية،

رية القانون من حيث المفھوم  تتضمن ھذه المادة تعريف الطالب بنظ:أصول قانون -

التشريع والعرف ومبادئ (وخصائص القاعدة القانونية ومصادر القانون الرسمية 
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 وكذلك ،)القضاء الفقه(القانون التفسيرية ومصادر ) لشريعة ا;س�مية وقواعد العدالةا

 .تعريفه بنظرية الحق ومصادر ا-لتزام

 بتاريخ العراق القديم وتاريخه الحديث  تتضمن ھذه المادة تعريف الطالب:ثقافة عامة -

من خ�ل إلقاء الضوء على أھم الحضارات التي قامت على أرضه وتوضيح دوره 

 .اعل الحضاري مع مختلف دول العالمفي التف

 تتمثل ھذه المادة في التطبيق العملي لما درس نظريا في مادة ):1(محاسبة محوسبة  -

 المحاسبية واستخداماتھا على نحو يمكن مبادئ المحاسبة من خ�ل نقل البيانات

الطالب من التعامل مع ا;جراءات المحاسبية من خ�ل أنظمة الحاسوب وتوسيع 

 ھوم المحاسبة باستخدام الكمبيوتر،نطاق تفكيره من مفھوم المحاسبة التقليدية إلى مف

د ميزان وإعداد البرامج المحاسبية البسيطة مثل التعامل مع معادلة الميزانية وإعدا

  .المراجعة وقائمة الدخل باستخدام الجداول ا-لكترونية

  

  : الفصل األول-السنة الثانية

 وإعداد ه المادة ا;طار الفكري للمحاسبة، تتضمن ھذ:)1(محاسبة متوسطة  -

 ودراسة ة،الحسابات الختامية والكشوفات المالية في المنشآت التجارية والصناعي

 لنقدية وا-ستثمارات قصيرة ا�جل، ودراسة ادية،أوراق العمل والتسويات القي

 .والمدينين والمخزون السلعي

 ودراسة  التعريف بقانون الشركات العراقي، تتضمن ھذه المادة:القانون التجاري -

  وكذلك دراسة الحوالةشركات ا�موال بموجب ھذا القانون،لشركات ا�شخاص و

 . والصك،) الكمبيالة( والسند �مرالتجارية،

 تتضمن ھذه المادة التعريف بمفھوم التجارة ا-لكترونية ومراحل :تجارة الكترونية -

 مل التي أسھمت في زيادة ازدھارھا، واھم سماتھا وأھدافھا ومعوقاتھا والعوا،تطورھا

وكيفية التعامل مع البرامج التي تكسب الطالب المھارات الخاصة بالتعامل مع 

 واكتشاف أھمية اتھا في التسويق ا-لكتروني،تخدامالتعام�ت ا-لكترونية واس

ا-نترنت في إجراء الصفقات التجارية با-عتماد على ا�سواق المحلية والعالمية 

 وا�نظمة الرقابية في أنظمة البرمجيات وأھمية دورھا في عالم ،ومضامينھا

 .المحاسبة

 وطبيعة الطالب بنطاق علم المالية العامة، تتضمن ھذه المادة تعريف :مالية عامة -

 .النفقات و ا;يرادات العامة والموازنة العامة واستراتيجيات التوازن
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ة  تتضمن ھذه المادة تعريف الطالب بالمھارات المحاسبي:مهارات محاسبية واتصال -

 ليكون قادرا على العمل مع ا`خرين في ومھارات ا-تصال وتدريبه عليھا،

لتأثير فيھم وعرض أرائه وأفكاره والدفاع عنھا بفاعلية من خ�ل لغة مجموعات وا

 وكذلك التعامل مع الظروف والمشك�ت ية أو غير رسمية مكتوبة أو شفھية،رسم

 .التي ستواجھه خ�ل الممارسة المھنية

 تمثل ھذه المادة مدخ� لدراسة المحاسبة :)2(ة محاسبية باللغة االنجليزية دراس -

لتعريف بأھم المبادئ والمفاھيم والمصطلحات ا�ساسية التي تدرس فيھا المتوسطة وا

حتى يتمكن الطالب من استيعاب ھذه المادة على نحو جيد وباللغتين العربية 

 .وا-نجليزية

مع التوسع في ) 1( تمثل ھذه المادة تكملة لما درس في مادة الحاسوب ):2(حاسوب -

 فض� عن  المختلفة في ا�عمال المحاسبية،ادراسة البرامج المحاسبية واستخداماتھ

 وإعطاء مقدمة تعريفية عن ،Power pointدراسة برامج العروض التقديمية مثل 

  ).ا-نترنت(الشبكة الدولية للمعلومات 

  

  : الفصل الثاني-السنة الثانية

، وتتضمن )1(ة  تعد ھذه المادة تتمة للمحاسبة المتوسط):2(محاسبة متوسطة  -

دراسة ا-ستثمارات طويلة ا�جل والموجودات الثابتة : ا`تيةالموضوعات 

واستھ�كاتھا وطرائق احتساب ا-ستھ�ك ومحاسبة ا�صول غير الملموسة بأنواعھا 

 .وكيفية إطفائھا ومحاسبة عقود ا;يجار التمويلي والمحاسبة عن البيع بالتقسيط

  وسلوك المستھلكين،لنظام التسويقي وتشمل ھذه المادة على دراسة ا:التسويق -

ودراسة المنتج وكيفية الترويج والتسعير والتوزيع والمبيعات والمشتريات والنقل 

 .والتخزين واط�ع الطلبة على نظم المعلومات ونظم التسويق والخدمات

 تتضمن ھذه المادة تعريف الطالب بطبيعة إدارة الموارد :إدارة الموارد البشرية -

 والمحاسبة عن الموارد البشرية والتعبئة وعملية  الموارد،بشرية وتنظيمھا، وتخطيطال

 خطيط للمھنة وتطويرھا، والحوافز، والتر والمقابلة، والتوجيه والتدريب،ا-ختيا

 .وع�قات العمل

 تتناول ھذه المادة ماھية المحاسبة الحكومية والقواعد وا�سس :محاسبة حكومية -

 وماھية الموازنة العامة للدولة وأنواعھا الية،يھا، وع�قتھا بالمحاسبة المالمستخدمة ف
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وأھدافھا ومراحل إعدادھا وطرائق تقدير المصروفات وا;يرادات ودراسة الھيكل 

التنظيمي للنظام المحاسبي الحكومي من حيث مفھوم الخزينة وواجباتھا وتشكي�تھا 

 .وأساليب الرقابة عليھا

ساسيات بحوث العمليات التي يمكن  تشمل ھذه المادة التعريف بأ:بحوث العمليات -

استخدامھا في مجا-ت المحاسبة المختلفة مثل البرمجة الخطية وا-حتما-ت وشبكات 

 .ا�عمال ونظرية المباراة

 تشتمل ھذه المادة على دراسة تطور النظام المحاسبي :النظام المحاسبي الموحد -

اول شرح الموجودات  كما تتنابات ا;جمالية وا;طار العام له،الموحد والحس

 .والمطلوبات وا-ستخدامات والموارد والمعالجات المحاسبية للنظام المحاسبي الموحد

ُ تتمثل ھذه المادة بالتطبيق العملي لما درس نظريا في مادة ):2(محاسبة محوسبة  -

 من خ�ل تعلم كيفية التعامل مع البرامج ،المحاسبة المتوسطة والتجارة ا-لكترونية

  .ية وخدمات ا-نترنت المختلفةالمحاسب
  

  : الفصل األول- السنة الثالثة

 تھدف ھذه المادة إلى تعريف الطالب بمفھوم الشركات ):1(محاسبة شركات  -

التضامنية والمساھمة من حيث تكوينھا ورأس مالھا وتوزيعات ا�رباح فيھا 

 . المتعلقة بھا فض� عن تصفيتھا وا;جراءات المحاسبية تطرأ عليھا،والتعدي�ت التي

 تھدف ھذه المادة إلى تعريف الطالب بمحاسبة التكاليف ):1(محاسبة تكاليف  -

 وتتضمن التعريف بمحاسبة التكاليف وبيان أھدافھا وأسس تبويب التكاليف الصناعية

نصر تكلفة العمل  والرقابة على عنصر المواد وعوغير الصناعية ونظريات التكاليف،

 . محاسبة ا�وامر ونظاموعنصر المصروفات،

 تعمل ھذه المادة على تزويد الطالب با�ساس الفلسفي :أخالقيات مهنة المحاسبة -

 الدور ا-جتماعي  وإبرازفكير ا�خ�قي والجوانب السلوكية،وا�دوات النظرية للت

 مما كوين الرأسمالي وتوزيع رأس المال، والتأكيد على أھميته في التلمھنة المحاسبة،

 كما يؤدونه وتؤديه المھنة في المجتمع،ة على إدراك أھمية الدور الذي يساعد الطلب

تتناول دراسة التعليم ا�خ�قي وأنواعه ومصادر القيم ا�خ�قية والمبادئ ا�ساسية 

 فض� عن دراسة أساليب اسبي وقواعد آداب المھنة وسلوكھا،للنظام ا�خ�قي المح

 .ا-حتيال المھني المحاسبي وأسبابه
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 تتضمن ھذه المادة التعريف بتحليل القوائم المالية :حليل ومناقشة القوائم الماليةت -

التحليل ا�فقي والتحليل وأھميته والجھات المستفيدة منه وأدوات تحليل القوائم المالية و

 ونواحي  حا-ت عملية تطبيقية عليھا، والنسب المالية والمعد-ت معالعمودي،

 وسياسات رأس  المالية، وكشف التدفقات النقدية، والتنبؤ،القصور في تحليل القوائم

 . والكلفة المرجحة لرأس المالل، وتقييم المشاريع ا-ستثمارية،المال العام

 تتضمن ھذه المادة التعريف بمفھوم المحاسبة الضريبية :المحاسبة الضريبية -

عقار والضريبة  والضريبة على التلفة للدخل، وا;عفاءات الضريبية،والمفاھيم المخ

 .على العرصات

ادة دراسة ا;طار النظري للتدقيق،  تتضمن ھذه الم:التدقيق والرقابة الداخلية -

 ومستلزمات عملية التدقيق ودراسة نظام الرقابة الداخلية مواصفات المدقق ومؤھ�ته،

 .وأدلة ا;ثبات في التدقيق والتدقيق الداخلي

 في التطبيق العملي لما درس في مادة  تتمثل ھذه المادة:)3(محاسبة محوسبة  -

ت المحاسبية وتطبيقاتھا  وتحليل القوائم المالية ونظم المعلوما،محاسبة التكاليف

 لبيان كيفية تحليل Spss فض� عن استخدام برامج الحزمة ا;حصائية مثل المختلفة،

يقات التكاليف غير المباشرة إلى تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة وغيرھا من التطب

  .ا�خرى

  

  : الفصل الثاني- السنة الثالثة

 وتھدف إلى طرح عدد من الموضوعات المحاسبية المتقدمة :)2(محاسبة شركات  -

بھدف وضع الحلول والمعالجات للمشك�ت المحاسبية المتعلقة بمحاسبة ا�قسام 

 .والفروع والمحاسبة في الشركات القابضة والتابعة والمحاسبة في شركات المقاو-ت

 وتتضمن نظام تكاليف ،)1( وھي تتمة لمادة محاسبة التكاليف :)2(محاسبة تكاليف  -

 وتكاليف المنتجات  عدد الوحدات في ظل نظام المراحل،المراحل ومعالجة التغير في

  ومعالجة تكاليف الوحدات التالفة،المشتركة والمنتجات العرضية وطرائق توزيعھا

 .ABCكاليف على أساس ا�نشطة فض� عن مقدمة في نظام تحميل الت

 تھدف ھذه المادة إلى استخدام المعلومات كلھا التي يمتلكھا :اإلدارة اإلستراتيجية -

 وتتضمن أھمية دور �ستفادة منھا في اتخاذ القرارات،الطالب في مجال ا;دارة ل

 وتحليل البيئة والمھمات ا�ساسية التي يقوم بھا،المدير ا;داري وطبيعة عمله 
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 الداخلي، والبدائل ا;ستراتيجية، وا-ستراتيجيات الوظيفية،خارجية وتحليل ا�داء ال

 .وحتمية التغير ا-ستراتيجي وضبطه وتنفيذه بطريقة منھجية

 تتضمن ھذه المادة موضوعات المحاسبة بوصفھا نظام :نظم معلومات محاسبية -

ات والمصروفات، أة، ودورة ا;يرادمعلومات وأھمية النظام المحاسبي في المنش

لومات المحاسبية  والجوانب النظرية والعملية في تحليل نظام المعودورة الرواتب،

 ودراسة تكنولوجيا نظم المعلومات وقواعد البيانات والرقابة وتصميمه وتنفيذه،

 . ودراسة تطبيقية عملية على استخدام الحاسوب في ا�نظمة المحاسبيةاخلية،الد

 تشتمل ھذه المادة على دراسة المفاھيم :)3( االنجليزية ة محاسبية باللغةدراس -

حتى يتمكن الطالب من استيعاب ھذه ) 2،1(والمصطلحات الخاصة بمحاسبة التكاليف 

 .المادة على نحو جيد باللغة ا-نجليزية

 تتضمن دراسة لمفاھيم الرقابة على الحسابات ومعايير :التدقيق والرقابة الخارجية -

 كما يستعرض دراسة إجراءات نظمات المھنية المحلية والعالمية،مالتدقيق في ظل ال

 بعمليات الفحص وانتھاء التدقيق الخارجي التي يمارسھا مراقب الحسابات بدءا

 ثم دراسة للفروع المستجدة في مجال التدقيق كالتدقيق البيئي والتدقيق بالتقرير،

 .ا-جتماعي

ولية ومفاھيمھا وأھدافھا  المحاسبة الد تشمل ھذه المادة مبادئ:المحاسبة الدولية -

 إذ تزود الطلبة بالخلفية ال�زمة لفھم المسائل والمشك�ت المختلفة المتعلقة وتطورھا،

 ليل ھذه المسائل والمشك�ت وحلھا،بالمحاسبة الدولية والمعرفة الضرورية بكيفية تح

حاسبة الدولية فض� عن اط�ع الطلبة على معايير التدقيق الدولية ومعايير الم

  .وتطبيقاتھا المختلفة

  

  : الفصل األول-السنة الرابعة

مفھوم المحاسبة ا;دارية  تھدف ھذه المادة إلى توضيح ):1(المحاسبة اإلدارية  -

ن التكاليف وحجم النشاط  وتحليل الع�قة بيلتكاليف وسلوكھا، ومفاھيم اوتطورھا،

 والتخطيط والرقابة عن ة بين البدائل،مة وقرارات المفاضل والتكاليف الم�ئوا�رباح،

 .طريق الموازنات الشاملة

حاسبة في المصارف  تتضمن ھذه المادة موضوعات الم:محاسبة المؤسسات المالية -

 إذ يتم التعريف بأنواع المصارف وتطورھا وأھميتھا والتركيز على وشركات التأمين،
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بات الختامية في النشاط اوظائف المصارف والمحاسبة في ا�قسام المختلفة والحس

 كما تتضمن التعريف بماھية التأمين وأنواعه وفوائده وإعادة التأمين المصرفي،

 .والتركيز على محاسبة التأمين على الحياة وأنواع التأمين ا�خرى

 تتضمن ھذه المادة دراسة ا;طار النظري للمحاسبة من حيث :نظرية محاسبية -

 ومفھوم القياس والتحقق من عناصر القوائم اسبية،ادئ والفروض والسياسات المحالمب

 .المالية وأھداف المحاسبة والمعلومات المحاسبية المفيدة

 ان الھدف من ھذه المادة ھو تزويد الطالب بالتطبيقات :مشكالت محاسبية معاصرة -

ية مثل محاسبة العلمية والعملية في المحاسبة والتي ترتبط بعدد من القضايا المال

 وحسابات الفوارغ وغير ذلك من القضايا الحديثة في مجال  والخصخصة،التضخم،

 .المحاسبة

 ، تتضمن ھذه المادة موضوعات تطور ا�ساليب الرقابية:محاسبة تكاليف متقدمة -

يم ا�داء، والتكاليف المعيارية، وتحليل والموازنة المرنة بوصفھا أداة للرقابة وتقو

 .اسبة التكاليف المعيارية وإجراءات محا-نحرافات وأسبابھا،

 تھدف ھذه المادة إلى تعرف الطالب بأساسيات البحث العلمي :مناهج البحث العلمي -

لة البحث وأبعاده، وتصميم  وتحديد مشكناھجه من حيث خطوات البحث العلمي،وم

 وصياغة الفرضيات واختبارھا جمع المعلومات وتصنيفھا وترتيبھا، وطرائق البحث،

 وفي نھاية دراسة ھذه المادة وعملية توثيق مراجع البحث العلمي،ئج واستخ�ص النتا

ينبغي ان يكون لدى الطالب القدرة على العمل بمفرده في مجا-ت البحث العلمي 

 .وكتابة التقارير

 تتضمن ھذه المادة التطبيق العملي لما درس نظريا في ):4(محاسبة محوسبة  -

 . المتقدمة وتطبيقاتھما المختلفةالمحاسبة ا;دارية والمحاسبة المالية
  

  : الفصل الثاني-السنة الرابعة

 تتناول ھذه المادة التطورات الحديثة في مجال التجارة وبيئة :)2(محاسبة إدارية  -

 ودراسة لتقنية التسعير الجديدة ة وتأثيرھا في المحاسبة ا;دارية،ا�عمال الحديث

  إدارة التكلفة، والجودة، والوقت،ومجا-توإستراتيجية تقييم ا�داء وسياساته 

 . فض� عن دراسة محاسبة المسؤوليةالتحسين المستمر، ونظرية القيود،و
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  محاسبة استخراج النفط، والنفاذ، تتضمن ھذه المادة موضوعات:محاسبة متخصصة -

دام  ومحاسبة التكاليف الزراعية واستخف المشتركة لعمليات إنتاج  النفط،والتكالي

العمل ا;نساني  ولتكاليف الزراعية، وتأجير ا�راضي الزراعية للغير،الحسابات وا

الموارد ا�ولية والمحاسبة عليھا، وقوائم التكاليف الزراعية،  ووا`لي والحيواني،

 ومحاسبة الثروة الحيوانية والحسابات الختامية وحسابات المحاصيل الزراعية،

 .والميزانية في المنشآت الزراعية

مالية وأسسھا  تتمثل ھذه المادة في دراسة المفاھيم ا�ساسية للرقابة ال:ةرقابة مالي -

 وتقويم ا�داء وا-تجاھات الحديثة في الرقابة وتقويم نظام وأنواعھا ومعاييرھا،

 .الرقابة المالية للتنظيم الوظيفي

 ;طار النظري للمحاسبة ا;س�مية، تتمثل ھذه المادة في دراسة ا:محاسبة إسالمية -

 تقة من أخ�قيات ا;س�م ومبادئه،المبادئ والفروض والسياسات المحاسبية المشو

 وتتناول كذلك طبيق في المجتمعات الحديثة،وص�حية الفكر المحاسبي ا;س�مي للت

 للزكاة ومفاھيم الزكاة وأھدافھا، دراسة محاسبة الزكاة من حيث الھيكل النظري

 والطرائق المحاسبية العامة لمحاسبة الزكاة،والفرق بين الزكاة والضريبة، وا�سس 

 .لقياس الزكاة

اليف المتقدمة  تشمل ھذه المادة على دراسة محاسبة التك:Eمحاسبة تكاليف متقدمة  -

 . حتى يتسنى للطالب استيعابھا وتعلمھا باللغتين العربية وا-نجليزيةباللغة ا-نجليزية،

 درسه الطالب لى تطبيق عملي لما تشمل ھذه المادة ع:تدريب عملي في المحاسبة -

 وذلك بإلحاقه بإحدى المنشآت للعمل في أقسام الحسابات فيھا خ�ل سنوات الدراسة،

 .مدة فصل دراسي كامل وبإشراف مباشر من القسم

 إذ يقوم الطالب بكتابة لمادة الجانب العملي في المحاسبة، تتناول ھذه ا:بحث التخرج -

 ثم المھمة وبإشراف احد أساتذة القسم،لمحاسبة بحث يستعرض فيه أحد موضوعات ا

  .يقدمه إلى إدارة القسم لمناقشته في نھاية الفصل الدراسي
  

 :المدخل التقليدي والمدخل الحديث في التعليم المحاسبي

ن الطريقة التقليدية في تدريس المحاسبة ھي الشائعة إذ تدرس المحاسبة بكافة إ

ودعت الضرورة إلى ا-ھتمام بالتعليم المحاسبي وأساليبه فروعھا من دون ترابط فيما بينھا 

وتكنولوجيته من خ�ل زيادة التركيز على القدرات والمھارات الفنية التحليلية في مھنة 

 وبسبب اجات التطبيقية في الواقع العملي،المحاسبة بما يت�ئم مع المتطلبات المھنية وا-حتي
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لتحدي أمام المحاسبين المھنيين نتيجة ا-نفتاح العالمي تعقد بيئة ا�عمال وبروز المزيد من ا

اسبي والتقدم التقني الھائل وغيرھا من المبررات توجب إحداث تغييرا في فلسفة التعليم المح

دخل  والجدول التالي يوضح مقارنة بين المدخل التقليدي والمعن ا�سلوب التقليدي المتبع،

  :الحديث في التعليم المحاسبي

  

  ) 6(قم جدول ر

  مقارنة بين المدخل التقليدي والمدخل الحديث في التعليم المحاسبي

 المدخل الحديث المدخل التقليدي

 .التركيز على المسائل الفنية المحاسبية.1
تنـــاول قـــضايا عامـــة فـــي التعلـــيم المحاســـبي وبيئـــة .1

 .األعمال والمعارف الفنية 

تكامــل محــدود بــين فــروع ومعــارف المحاســبة فــي .2
 .لمفردات التعليميةا

تكامــل كبيــر بــين المقــررات المحاســبية كالــضرائب .2
 .والمحاسبة اإلدارية ونظم المعلومات والتدقيق

التأكيــــد علــــى العمليــــات الحــــسابية للوصــــول إلــــى .3
 .إجابة وحيدة

زيـادة االهتمــام بحــل المـسائل المعقــدة التــي تتطلــب .3
 .عمق في التحليل كالحاالت العملية

 ).التعلم الذاتي(االهتمام بالتعليم والتعلم .4 ).التلقين(د على قواعد التعليم التأكي. 4

 .التعليم ألجل اجتياز االختبارات.5
ـــيم المحاســـبي منهـــا .5 ـــر للتعل ـــراف بأهـــداف أكث االعت

 .التعليم للغرض المهني

عـــــدم االهتمـــــام بمـــــسائل االتـــــصاالت والعالقـــــات .6
 .والمهارات الفردية

 بالشخــصية والمهــارات والــسلوكيات زيــادة االهتمــام.6
 .من خالل التقديم والعروض الجماعية

 .تلقي الطالب المجرد للفنون المحاسبية.7
ـــداع .7 ـــيم مـــن خـــالل اإلب مـــشاركة الطـــالب فـــي التعل

 .والتعلم الذاتي

عـــــرض الوســـــائل التقنيـــــة نظريـــــا بمـــــا فيهـــــا نظـــــم .8
 .المعلومات

فــــــي إدخــــــال الوســــــائل التقنيــــــة ونظــــــم المعلومــــــات .8
 .المناهج التعليمية المحاسبية

تركــز المقــررات االبتدائيــة المحاســبية علــى الــدورة .9
 .المحاسبية

ــــــة .9 ــــــة للمحاســــــبة التنموي ــــــررات االبتدائي ــــــاول المق تن
ودورهــا فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات عــالوة علــى تنــاول 

 .جوانب المالية والدورة المحاسبيةال
  

  )2007،الربيعي( 

  

يم المحاسبي عند تأھيل المحاسبين على إكساب المتعلم القدرات يجب أن يركز التعل

والمھارات المھنية وا-نتقال من ا�سلوب التقليدي في التعليم إلى أسلوب نقل المھارات وكفاءة 

  ).2008، المشكور ،المنصوري(ا;عداد المھني 
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  :الخالصة

ات المحاسبية لتحقيق من خ�ل مناقشة الباحث -تجاھات التطوير المطلوبة في المقرر

  :ة التنافسية لخريجي جامعة بنغازي، يمكن استخ�ص ا�تيالقدر

 ونتيجة لذلك يجب  يؤثر ويتأثر بالبيئة المحيطة به،إن التعليم المحاسبي نظام مفتوح

 عن كنولوجي السائد اليوم بكافة صوره،ان تعكس مخرجات التعليم المحاسبي التطور الت

  .لحديثة في المقررات المحاسبية كتطبيقات عملية معمليةطريق إدراج التقنيات ا

وان تلبي ھذه المقررات احتياجات سوق العمل من خ�ل إكساب الخريجين مھارات 

إلى جانب المعارف )   مھارات ا-تصال في عصر العولمةمن أھم(اللغة ا-نجليزية 

فسية السائدة في العالم ا`ن والمھارات والخبرات والسلوك التي تتطلبھا ظروف العولمة والتنا

ة المحاسبية والواجب توافرھا في المحاسب والمكتسبة غالبا من التطبيق العملي والممارس

يم التعل" للمحاسبين في دولة قطر بعنوان  حيث كانت من أھم توصيات الملتقي الثالثالميدانية،

يم المحاسبي في الجامعات التأكيد على تطوير برنامج التعل" المحاسبي في دول مجلس التعاون

الخليجية لكي تواكب التطورات ا-قتصادية وتكنولوجيا المعلومات وتعالج الصعوبات التي 

يواجھھا خريجو تخصص المحاسبة لدى التحاقھم بسوق العمل بالتركيز على الجانب التأھيلي 

ئل التعليمية التقنية لط�ب المحاسبة وزيادة الجرعة التدريبية العملية لھم واستخدام احدث الوسا

  .والبرمجيات المعاصرة في تدريس المقررات المحاسبية
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  :ةمقدمـ

 المحاسبي التعليم نظام استجابة مدى على التعرف إلى  الدراسة من الفصل ھذا يھدف 

 في منه المطلوبة با-حتياجات ووفائه العالم في السائدة فسيةالتنا لظروف بنغازي جامعة في

 المحاسبية بالمقررات بنغازي جامعة تمسك مدى ومعرفة والمھنية العلمية التطورات ظل

 يواكب بما للمقررات المستمر التحديث بأھمية التدريس ھيئة أعضاء إدراك وكذلك التقليدية

  .المھنة تطورات

 حيث الب�د جامعات أولى وكانت الليبية الجامعات رقاع من بنغازي جامعة تعد

 ا`داب كلية الجامعة لھذه  ا�ولى النواة وكانت ،مباشرة ليبيا استق�ل بعد 1955 عام تأسست

 تدريس ھيئة أعضاء وعشرة طالب 48 بعدد 1957 العام في ا-قتصاد كلية أنشئت ثم والتربية

 الجامعي العام وفي ،خريجا 29 عددھم نوكا 1961 عام ط�بھا من دفعة أول وتخرجت

 الھامة التعدي�ت بعض تضمنت التي الداخلية ال�ئحة تطبيق في الكلية بدأت) 1970/1971(

 مسيرتھا الكلية بدأت وقد ،الدراسية المواد وتوزيع الط�ب قبول وشروط الدراسة نظام في

 قسم انفصل ثم والمحاسبة عمالا� إدارة وقسم ا-قتصاد قسم ھما فقط علمين بقسمين العلمية

 الزمن وبمرور بذاته مستق� قسما وأصبح) 1970/1971 (الجامعي العام في المحاسبة

  :التالية العلمية ا�قسام تضم وأصبحت بنغازي جامعة ا-قتصاد كلية توسعت

 .المحاسبة قسم -

 .ا�عمال إدارة قسم -

 .ا-قتصاد قسم -

 .السياسية العلوم قسم -

 .مةالعا ا;دارة قسم -

 .التسويق قسم -

  .والمصارف التمويل قسم -
   

 العلوم في وا�كاديمي العلمي التعليم من مستوى أعلى تقديم مھمة الكلية ھذه تبنت 

 في المساھمة من والباحثين الطلبة لتمكين العليا والدراسات البكالوريوس لطلبة ا-قتصادية

 والندوات والمؤتمرات لتدريبيةا والدورات المحاضرات خ�ل من وذلك ا-قتصادية التنمية

 كلية وتعتبر ،القرار لمتخذي وا-قتراحات ا-ستشارات وتقديم وأبحاث دراسات وإجراء

 منشأة أية تخلو تكاد - حيث الحياة مجا-ت بجميع وارتباطا حيوية الكليات أكثر من ا-قتصاد

  .والعام الخاص القطاعين ك� وفي الكلية ھذه خريجي من
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 الى أدت جديدة قفزة ا-قتصاد كلية قفزت) 1977 / 1976 (الجامعي العام من وابتداء

 المكتسبة والساعات الدراسي الفصل نظام بإقرار وذلك ،شاملة بصفة بھا الدراسة نظام تغيير

  .بالكلية طالب كل من مستمر وعمل جدية يتطلب الذي  النظام وھو

 جديد جيل خلق بھدف الطلبة توقدرا مھارات تنمية في بالكلية المحاسبة قسم يسھم

 المحيطة بالبيئة وع�قتھا والتجارية والمالية ا-قتصادية بالمشك�ت ووعيا إدراكا أكثر

 تحمل علمية كفاءات تخريج إلى القسم ويسعى الشاملة التنمية في البناءة للمشاركة

 الكلية في المتاحة ا-ختصاصات ببقية جيدا فكريا الماما وتحمل جھة من دقيقة اختصاصات

  . أخرى جھة من

  :إلى الميدانية الدراسة قسمت وقد

  .البكالوريوس لبرنامج بنغازي جامعة المحاسبة قسم خطة :األول المبحث

  .ا;حصائية وا;جراءات الدراسة منھجية :الثاني المبحث

  .والتوصيات النتائج :الثالث المبحث
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  البكالوريوس برنامجل بنغازي جامعة المحاسبة قسم خطة

  

 125 الطالب يجتاز أن بعد بنغازي جامعة من المحاسبة في البكالوريوس درجة تمنح

   .دراسية ساعة

  :البكالوريوس لبرنامج بنغازي بجامعة المحاسبة قسم خطة توضح التالية والجداول
  

   :اإللزامية المواد - أوال
  

  ) 7 (رقم جدول

  األساسية اإللزامية المواد

 رقم

 قررالم
 سابق متطلب الساعات المقرر اسم

  2 العربية اللغة 100

  2 إسالمية دراسات 101

  3 مدني قانون 102

  3 1 انجليزية لغة 103

 103 3 2 انجليزية لغة 104

  3 اآللي الحاسب في تطبيقات 109

  3 1 االقتصاد مبادئ 110

 110 3 2 االقتصاد مبادئ 111

  4 األعمال إدارة مبادئ 120

  3 1 محاسبة مبادئ 130

 130 3 2 محاسبة مبادئ 131

  2 1 اإلحصاء مبادئ 140

 140 2 2 اإلحصاء مبادئ 141

  2 1 رياضي تحليل 142

 142 2 2 رياضي تحليل 143
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 رقم

 قررالم
 سابق متطلب الساعات المقرر اسم

  3 التسويق في مقدمة 160

  3 التمويل في مقدمة 170

  3 سياسية علوم مبادئ 150

  3 عامة إدارة مبادئ 180

 ساعة 52 جموعالم

  

  ) 8 (رقم جدول

  التخصصية اإللزامية المواد

 رقم

 المقرر
 سابق متطلب الساعات المقرر اسم

 131 4 1 المتوسطة المحاسبة 230

 230 4 2 المتوسطة المحاسبة 231

 231 3 األشخاص شركات محاسبة 330

 231 3 والفروع األقسام محاسبة 331

 330 3 المساهمة الشركات محاسبة 332

 231 4 تكاليف محاسبة 333

 231 3 ضريبية محاسبة 335

 231 3 النفط محاسبة 336

 231 3 وتأمين مصارف محاسبة 337

 231 3 المالية القوائم تحليل 338

 335 3 عامة أموال محاسبة 339

 333 3 إدارية محاسبة 430

 331/330 4 المراجعة 431

 109/231 3 المحاسبية النظم تصميم 435

 ساعة 46 المجموع
  

 في ا`لي الحاسب استخدامات 434 المقررات) 8 (رقم الجدول يتضمن - وبذلك 

  .بالقسم الدراسية للخطة إضافتھا المنتظر من والتي الميدانية المحاسبة 436 ،المحاسبة
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  ) 9 (رقم جدول

  التخصصية غير اإللزامية المواد

 رقم

 المقرر
 سابق متطلب الساعات المقرر اسم

 102 3 التجاري القانون 202

 142/110 3 جزئي تحليلي اقتصاد 210

 140/120 3 اإلنتاجية العمليات إدارة 220

 230/170 3 المالية اإلدارة أساسيات 270

 220 3 1 عمليات بحوث 322

 ساعة 15 المجموع

  
   :االختيارية المواد - ثانيا

  

  ) 10 (رقم جدول

   التخصصية االختيارية المواد

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

 رقم

 المقرر
 سابق متطلب الساعات المقرر اسم

 231 3 المحاسبة في بحث طرق 433

 332/330 3 القابضة الشركات محاسبة 530

 333 3 متقدمة تكاليف محاسبة 533

 231 3 دولية محاسبة 537

 430/333 3 المحاسبة في دراسات 539
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  ) 11 (رقم جدول

   التخصصية غير االختيارية المواد

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

 رقم

 المقرر
 سابق متطلب الساعات المقرر اسم

 104 3 3 انجليزية لغة 105

 111 3 1 الكلي التحليلي االقتصاد 211

 210 3 جزئي تحليلي اقتصاد 212

 120 3 التنظيمي السلوك 222

 222 3 البشرية الموارد ارةإد 225

 160/120 3 المبيعات إدارة 261

 160/120 3 اإلمداد إدارة 262

 170 3 المالية األسواق 273

 170 2 التأمين أساسيات 274

 211 3 ومصارف نقود 313

 211 3 عامة مالية 318
  

جامعة  المقررات التعليمية المحاسبية المطبقة حاليا في ان السابقة الجداول بينت

  .عليمية ل�تحاد الدولي للمحاسبينبنغازي تغطي جانب كبير من متطلبات المعايير الت
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  اإلحصائية واإلجراءات الدراسة منهجية

  
  

  : الدراسة منهج -1

 ا�دب في كتب ما استقراء خ�ل من ا-ستقرائي المنھج على الدراسة اعتمدت

 كما ،السابقة للدراسات المكتبي المسح طريق نع وذلك المحاسبي التعليم حول المحاسبي

 الحالة دراسة في) ا-ختباري (التطبيقي للمنھج وفقا ميدانية دراسة إجراء على اعتمدت

 فرضيات ودقة صحة مدى من للتحققالخاصة لواقع التعليم المحاسبي في جامعة بنغازي 

 .الدراسة
  

  :الدراسة مجتمع -2

عضاء ھيئة التدريس قسم المحاسبة في جامعة يتكون مجتمع الدراسة من جميع أ

 مكونة بسيطة عشوائية عينة على الدراسة أجريتو) إحدى الجامعات الليبية الحكومية(بنغازي 

 جمع من الباحث تمكن والذين بنغازي، بجامعة المحاسبة قسم من تدريس ھيئة عضو 29 من

 التالي والجدول تدريس ھيئة عضو 80 البالغ الدراسة لمجتمع الكلي العدد بين من استجاباتھم

  .الدراسة لعينة  الشخصية الخصائص يوضح
  

  ) 12 (رقم جدول

  الدراسة لعينة الشخصية الخصائص

 النسبة التكرار 

 %82.8 24 ذكر

 الجنس نوع %17.2 5 أنثى

 %100 29 المجموع

 %6.9 2 سنة 30 من اقل

 %37.9 11 سنة 39 إلى 30 من

 %24.1 7 سنة 45 إلى 40 من

 %31.0 9 سنة 50 من أكبر

 العمرية الفئة

 %100 29 المجموع

 %96.6 28 عامة محاسبة

 العلمي التخصص %3.4 1 آخر تخصص

 %100 29 المجموع
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 النسبة التكرار 

 %51.7 15 دكتوراه

 العلمي المؤهل %48.3 14 ماجستير

 %100 29 المجموع

 %34.5 10 مساعد محاضر

 %37.9 11 محاضر

 %10.3 3 مساعد أستاذ

 %13.8 4 مشارك أستاذ

 %3.4 1 أستاذ

 العلمية الدرجة

 %100 29 المجموع

 %34.5 10 سنوات 5 من اقل

 %13.8 4 سنوات 10وحتى 5من

 %13.8 4 سنة 15وحتى 11من

 %10.3 3 سنة 20وحتى 16من

 %6.9 2 سنة 25وحتى 21من

 %20.7 6 سنة 25 من أكثر

 في الخبرة سنوات
 التدريس مجال

 %100 29 المجموع

  

 الدراسة لعينة الشخصية الخصائص يتناول والذي) 12 (رقم السابق الجدول من

 من كثير ان من وبالرغم% 82.8 بنسبة الذكور من العينة مفردات أغلبية جنس ان يتضح

 اثوا;ن الذكور بين معنوية د-له ذات فروق توجد - انه مفادھا نتيجة إلى توصلت الدراسات

 للجوانب ومراعاة وإدراكا حساسية أكثر النساء ان مفادھا خ�صة إلى توصل البعض أن إ-

 أحكامه فانه العمر في ا;نسان تقدم مع انه ا;دراكي ا�خ�قي النمو نظرية وتشير ا�خ�قية

 المبحوثين من% 31 نسبة وكانت ا�خ�قي القرار صنع في با;يجاب تتغير ومعتقداته

 كان حيث الدراسة عينة في كثيرا العلمية التخصصات تتنوع لم ،سنة 50 عن زيدت أعمارھم

 وكانت ،عليھا المتحصل البيانات على إيجابيا انعكس وھذا% 96.6 المحاسبة تخصص نصيب

 ونجد متقاربة نسب وھي ماجستير% 48.3 الدكتوراه لحملة% 51.7 العلمية المؤھ�ت

%  20.7 حين في خبرة سنوات 5 من أقل% 34.5 نتفكا الخبرة سنوات في الكبير التنوع

  .كبير حد إلى متفقة كانت البيانات ان إ- التدريس مجال في خبرة سنة 25 من أكثر
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  : الدراسة أدوات -3

 تم والتي ا-ستبيان صحيفة استخدام خ�ل من ا�ولية البيانات جمع على الباحث اعتمد

  .السابقة بالدراسات وا-ستعانة لدراسةا وفرضيات �سئلة وفقا وتصميمھا أعدادھا
  

  :القياس ألدوات السيكومترية الخصائص اختبار -4

  Cronbach's Alpha  كرونباخ - ألفا معادلة خ�ل من الفرعية الفروض اختبار تم

 وبذلك مختلفة بطرق ا-ختبار تجزئة عن الناتجة المعام�ت متوسط على فكرته تقوم والذي

 من بند كل تباين حساب ويتم ا-ختبار أجزاء من جزئين أي بين رتباطا- معامل يمثل فإنه

 ا-ختبار نتائج ولمعرفة ل�ختبار الكلية الدرجة تباين وكذلك التباينات مجموع ثم ا-ختبار بنود

  ).2 (الملحق مراجعة يرجى
  

  :)يةاإلحصائ المعالجة (النتائج واستعراض الدراسة بمحاور المتعلقة البيانات تحليل -5

 المقررات كفاية مدى ما: ا�تي التساؤل عن ول<جابة الدراسة، أھداف لتحقيق

 والمھارات المعارف بكافة الخريج لتزويد بنغازي جامعة في المطبقة المحاسبية التعليمية

 تمت ا`ن؟ العالم في السائدة والتنافسية العولمة ظروف تتطلبھا التي والسلوك والخبرات

  .بھا المتعلقة للعبارات اختبار يلي وفيما المحاور من عدد يف الفرضيات صياغة

  

  :للدراسة الرئيسية الفرضية

- Ho: - الخريج بنغازي جامعة في حاليا المطبقة المحاسبية التعليمية المقررات تزود 

  .العالمية ا�سواق في التنافسية تتطلبھا التي والخبرات والمھارات المعارف بكافة

- H1: الخريج بنغازي جامعة في حاليا المطبقة المحاسبية التعليمية المقررات تزود 

  .العالمية ا�سواق في التنافسية تتطلبھا التي والخبرات والمھارات المعارف بكافة
  

 في الفرضيات ھذه وتقوم الفرعية، الفرضيات من بعدد الفرضية ھذه اختبار تم

 كان إذا ما لتحديد المعياري، المتوسط مع الدراسة محاور متوسطات مقارنة على ا�ساس

  . - أم إحصائيا دال بشكل المعياري المتوسط من أعلى المحسوب المتوسط

 استخدام تم فقد - أم الطبيعي التوزيع تتبع الدراسة محاور كانت إذا فيما ولتحديد

 الطبيعي التوزيع تتبع الدراسة محاور بيانات أن وتبين Kolmogorov-Smirnova اختبار

  ). 2 (الملحق مراجعة يرجى ا-ختبار نتائج فةولمعر
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 وذلك البيانات تحليل اجل من ا;حصائي والتحليل الوصف أسلوب الباحث استخدام 

 استخدام تم حيث الفرضيات واختبار التحليل عملية في ا;حصائية الرزم برنامج باستخدام

  :التالية ا;حصائية الوسائل

  .المئوية والنسب التكرارات -

 .المعيارية وا-نحرافات الحسابية سطاتالمتو -

  .واحدة لعينة T اختبار -
  

  (Likert Scale)ليكرت مقياس على قياسھا تم قد الدراسة فقرات لكون ًونظرا

  :يلي كما الفرضيات صياغة تمت فقد وبالتالي ،3 ھو المعياري المتوسط فيكون

H0 :  µ ≤ 3 

  )والتي تعني عدم وجود الظاھرة (

  بديلةضد الفرضية ال

H1 :  µ > 3  

  )الظاھرة وجود تعني والتي(

  

  :الدراسة بمحاور المتعلقة البيانات وتحليل النتائج عرض

 رقم الجدول بيانات (المحاسبة لقسم األكاديمي الواقع بمحور المتعلقة النتائج عرض - أوال

13(:  

 بصورة الدراسية خططه من يطور - القسم ان على التدريس ھيئة أعضاء يتفق

 مجال في التكنولوجية التطورات مواكبة عن الدراسية المقررات تأخير عليه ترتب مما ريةدو

 القسم في النظرية الدراسة كانت إذ فيما يختلف البعض فان ھذا من الرغم وعلى ،التخصص

 ،العمل بسوق ل�لتحاق الخريجين تأھيل في كفايتھا ومدى العمل سوق متطلبات مع تتوافق

 وخريجي طلبة جودة تحسين في تسھم لم ا-قتصادية الثانويات تجربة ان المبحوثون ويؤكد

 الدراسية المجموعة في الط�ب عدد أن على كبير إجماع ونرى ملحوظ بشكل المحاسبة قسم

  . جيد بشكل العلمية المادة -ستيعاب م�ئم غير الواحدة
  

  :الفرعية رضيةالف تقبل عليه )13 (رقم الجدول في الواردة النتائج على وبناء

  . الواقع ا�كاديمي لقسم المحاسبة بجامعة بنغازي غير جيد:H0الفرضية الصفرية 
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  ) 13(جدول 

  نتائج التحليل اإلحصائي المتعلقة بمحور الواقع األكاديمي لقسم المحاسبة

 موافق غير محايد موافق بشدة موافق
 موافق غير

 بشدة
 العبارات ت

لتك
ا

بة رار
نس

ال
 

رار
لتك

ا
بة 

نس
ال

 

رار
لتك

ا
بة 

نس
ال

 

رار
لتك

ا
بة 

نس
ال

 

رار
لتك

ا
بة 

نس
ال

 
 H0 االنحراف المتوسط

1 
 خططـــه بتطـــوير بنغـــازي جامعـــة فـــي المحاســـبة قـــسم يقـــوم
 .مناسبة فترات على

 قبول 1.09859 2.2759 27.6% 8 37.9% 11 13.8% 4 20.7% 6 0% 0

2 
 الحديثـــة التكنولوجيـــة التطـــورات الدراســـية المقـــررات تواكـــب

 .التخصص مجال يف
 قبول 1.08958 2.4828 17.2% 5 41.4% 12 20.7% 6 17.2% 5 3.4% 1

3 
 مطلـوب هـو مـا مـع المحاسـبة بقسم النظرية الدراسة تتوافق

 .العملي الواقع في
 قبول 1.06558 2.7241 13.8% 4 31% 9 24.1% 7 31% 9 0% 0

4 
ــا المطبقــة المقــررات تعــد  القــسم خريجــي لتأهيــل كافيــة حالي

 .العمل بسوق لاللتحاق
 قبول 1.18488 3.2414 6.9% 2 24.1% 7 20.7% 6 34.5% 10 13.8% 4

5 
 مالئــــــم الواحــــــدة الدراســــــية المجموعــــــة فــــــي الطــــــالب عــــــدد

 .جيد بشكل العلمية للمادة الطلبة الستيعاب
 قبول 1.17549 2.1034 37.9% 11 34.5% 10 10.3% 3 13.8% 4 3.4% 1

6 
ـــة ـــات تجرب  جـــودة تحـــسين فـــي ســـاهمت صاديةاالقتـــ الثانوي
 .المحاسبة قسم طلبة

 قبول 1.32613 2.4828 27.6% 8 34.5% 10 6.9% 2 24.1% 7 6.9% 2
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  :)14 رقم الجدول بيانات (المحوسبة المحاسبة بمحور المتعلقة النتائج عرض - ثانيا

 اتالمعلوم تكنولوجيا استخدام �ھمية التدريس ھيئة أعضاء إدراك من الرغم وعلى 

 قسم يطبق ولم العلمية المج�ت في ا-شتراك خدمات يقدم - القسم إن إ- التعليمية العملية في

 المحاسبة  (المحاسبة في ا`لي الحاسب -ستخدامات مقررات بنغازي بجامعة المحاسبة

 وتعزز ا;نتاجية وزيادة بسرعة المھام انجاز في المحاسبة خريجي تساعد والتي) المحوسبة

 للتعليم برنامج المحاسبة قسم  يطبق لم وكذلك العالمية العمل أسواق في التنافسية راتھمقد من

  .العالمية المعلومات شبكة  خ�ل من ا-لكتروني

  :الفرعية الفرضية تقبل عليه )14 (رقم الجدول في الواردة النتائج على وبناء

 المطبقة حاليا في جامعة  - تزود المقررات التعليمية المحاسبية:H0الفرضية الصفرية 

  .بنغازي الخريج بمھارات المحاسبة الُمحوسبة والتي تتطلبھا التنافسية في ا�سواق العالمية
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  ) 14(جدول رقم 

  نتائج التحليل اإلحصائي المتعلقة بمحور المحاسبة المحوسبة

 دةبش موافق غير موافق غير محايد موافق بشدة موافق

 العبارات ت

رار
لتك
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نس
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 H0 االنحراف المتوسط

7 

ال تجـــــد جامعـــــة بنغـــــازي صـــــعوبات فــــــي 
تطبيــق مقــرر اســتخدامات الحاســب اآللــي 

 في المحاسبة

 قبول 0.84077 2.7241 3.4% 1 41.4% 12 34.5% 10 20.7% 6 0% 0

8 

ـــساعد المقـــرر ات المحاســـبية فـــي جامعـــة ت
بنغـــــــازي الخـــــــريج علـــــــى تنميـــــــة مهـــــــارات 
اســــــــتخدام بــــــــرامج الجــــــــداول االلكترونيــــــــة 

 وقواعد البيانات في بيئة العمل

 قبول 0.72431 2.1034 17.2% 5 58.6% 17 20.7% 6 3.4% 1 0% 0

9 

ُيمكن استخدام برامج الجداول االلكترونيـة 
وقواعــــد البيانــــات خريجــــي المحاســــبة مــــن 

 المهـــــام بـــــسرعة وزيـــــادة اإلنتاجيـــــة انجـــــاز
 .وتعزيز قدرتهم التنافسية

5 17.2% 11 37.9% 6 20.7% 6 20.7% 1 3.4% 3.4483 1.12078 
 قبول عدم
 رفض أو

10 

تقــــــدم الجامعــــــة للطلبـــــــة وأعــــــضاء هيئـــــــة 
التــدريس خــدمات االشــتراك فــي المجــالت 

 .العلمية االلكترونية

 قبول 0.91512 2.1379 24.1% 7 48.3% 14 17.2% 5 10.3% 3 0% 0
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  :)15 رقم الجدول بيانات (االنجليزية اللغة بمحور المتعلقة النتائج عرض -ثالثا

 باللغة محاسبية مقررات باستحداث يھتم - بنغازي بجامعة المحاسبة قسم ان

  .جيدة غير الخريجين لدى ا-نجليزية باللغة المھنية ا-تصال مھارات فان وبالتالي ا-نجليزية
  

  :الفرعية الفرضية تقبل عليه )15 (رقم الجدول في الواردة النتائج على وبناء

 - تزود المقررات التعليمية المحاسبية المطبقة حاليا في جامعة :H0الفرضية الصفرية 

بنغازي الخريجين بمھارات ا-تصال المھنية باللغة ا-نجليزية والتي تتطلبھا التنافسية في 

  .ا�سواق العالمية
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  ) 15 (رقم جدول

 نتائج التحليل اإلحصائي المتعلقة بمحور اللغة االنجليزية

 بشدة موافق غير موافق غير محايد موافق بشدة موافق
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 H0 االنحراف المتوسط

11 

ال تجــــد جامعــــة بنغــــازي صـــــعوبات 
في تطبيق مقررات المحاسبة باللغـة 

 .االنجليزية 

 قبول 1.18488 2.2414 31% 9 34.5% 10 20.7% 6 6.9% 2 6.9% 2

12 

ـــــــــسم  باســـــــــتحداث مـــــــــادة  يهـــــــــتم الق
محاسبية انجليزية لكل مرحلـة وذلـك 
مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــالل إدراج مالحـــــــــــــــــق 
للمـــــــــــصطلحات فـــــــــــي كـــــــــــل مـــــــــــادة 

 .تخصصية

 قبول 0.57235 1.5517 48.3% 14 48.3% 14 3.4 1 0% 0 0% 0

13 

المقـــــررات المحاســــــبية فـــــي جامعــــــة 
بنغــــــــــازي تــــــــــزود الخــــــــــريج بمهــــــــــارة 

 .االتصال المهنية باللغة االنجليزية

 قبول 0.56803 1.5862 44.8% 13 51.7% 15 3.4% 1 0% 0 0% 0

14 

تعتبر مهارات طالب وخريجـي قـسم 
ـــــــة  ـــــــي اللغـــــــة االنجليزي المحاســـــــبة ف

متطلبات التنافـسية العالميـة مناسبة ل
. 

 قبول 0.71231 1.6897 41.4% 12 51.7% 15 3.4% 1 3.4% 1 0% 0
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  :)16 رقم الجدول بيانات (الميداني التدريب بمحور المتعلقة النتائج عرض - رابعا

 التدريب أھمية على المحاسبة قسم في التدريس ھيئة أعضاء إجماع من الرغم على

 تطبيق في صعوبات تواجه الجامعة أن إ-) 22،21،20 (الفقرات خ�ل من للط�ب الميداني

  .)الميدانية المحاسبة (المقررات ھذه
  

  :الفرعية الفرضية تقبل عليه) 16 (رقم الجدول في الواردة النتائج على وبناء

 - تزود المقررات التعليمية المحاسبية المطبقة حاليا في جامعة :H0الفرضية الصفرية 

الخريج بمھارات ا-تصال المكتسبة من التطبيق العملي و- تعتمد فلسفة التدريب بنغازي 

  .ا التنافسية في ا�سواق العالميةالميداني التي تتطلبھ
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  )16(جدول رقم 

  نتائج التحليل اإلحصائي المتعلقة بمحور التدريب الميداني
  

 موافق رغي محايد موافق بشدة موافق
 موافق غير

 بشدة

 اراتـالعب ت

رار
لتك

ا
بة 

نس
ال

 

رار
لتك

ا
بة 

نس
ال

 

رار
لتك

ا
بة 

نس
ال

 

رار
لتك

ا
بة 

نس
ال

 

رار
لتك

ا
بة 

نس
ال

 
 H0 االنحراف المتوسط

15 
ال تجـــد جامعـــة بنغـــازي صـــعوبات فـــي تطبيـــق مقـــرر 

 .المحاسبة الميدانية
 قبول 0.72091 2.3448 10.3% 3 48.3% 14 37.9% 11 3.4% 1 0% 0

16 

ـــــزود  البـــــرامج التعليميـــــة المحاســـــبية  المطبقـــــة فـــــي ت
الجامعـــــة الخـــــريج بمهـــــارة التكيـــــف مـــــع بيئـــــة العمـــــل 

 .ومهارات العمل مع الفريق

 قبول 1.04457 2.3448 24.1% 7 34.5% 10 24.1% 7 17.2% 5 0% 0

17 
يوجه القسم التـدريب المناسـب للمقـررات الدراسـية فـي 

 المكان المناسب
 قبول 0.75266 1.9310 27.6% 8 55.2% 16 13.8% 4 3.4% 1 0% 0

18 
يخـــــصص القـــــسم ســـــاعات مـــــن المقـــــررات الدراســـــية 

 .لصالح التدريب الميداني
 قبول 0.81700 2.1034 20.7% 6 55.2% 16 17.2% 5 6.9% 2 0% 0

19 
ال يوجد تكرار لبعض المواضيع والمفردات في المواد 

 .المحاسبية على  حساب التدريب الميداني
 قبول 1.03866 2.3103 17.2% 5 55.2% 16 10.3% 3 13.8% 4 3.4% 1

20 
التدريب الميـداني يـساعد الخـريج علـى تنميـة مهـارات 

 .حل المشكالت واتخاذ القرارات في بيئة العمل
5 17.2% 15 51.7% 3 10.3% 3 10.3% 3 10.3% 3.5517 1.21262 

 قبول عدم
 رفض أو

21 
نميـــة قدرتـــه التـــدريب الميـــداني يـــساعد الخـــريج علـــى ت

 .على النقد والتحليل في بيئة العمل
5 17.2% 15 51.7% 6 20.7% 3 10.3% 0 0% 3.7586 0.87240 

 قبول عدم
 رفض أو
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 موافق رغي محايد موافق بشدة موافق
 موافق غير

 بشدة

 اراتـالعب ت

رار
لتك
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بة 

نس
ال

 

رار
لتك

ا
بة 

نس
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 H0 االنحراف المتوسط

22 
التدريب الميـداني يـساعد الخـريج علـى تنميـة مهـارات 

 .االتصال كالكتابة واإللقاء والعرض
5 17.2% 16 55.2% 6 20.7% 2 6.9% 0 0% 3.8276 0.80485 

 بولق عدم
 رفض أو

23 

تزود البرامج التعليمية المحاسـبية المطبقـة  حاليـا فـي 
جامعـــة بنغـــازي الخـــريج بـــسمة االســـتقاللية واالعتمـــاد 

 .على الذات

 قبول 1.11748 2.9655 6.9% 2 34.5% 10 20.7% 6 31% 9 6.9% 2

24 
تزود البرامج التعليمية المحاسـبية المطبقـة  حاليـا فـي 

 االلتزام بآداب وسلوكيات المهنةالجامعة الخريج بقيم 
 قبول 1.03510 3.000 6.9% 2 24.1% 7 37.9% 11 24.1% 7 6.9% 2
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 عن الدراسة محاور متوسطات في معنوية د-لة ذو اخت�ف ھناك كان إذا ما و-ختبار

  : واحدة لعينة T اختبار استخدام تم الفرضي الوسط

  

  ) 17 (جدول

  )المحاسبة لقسم األكاديمي الواقع محور( واحدة لعينة T اختبار

  الدراسة محور
 المتوسط

 المرجح

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

 t إحصائية

 القيمة

 االحتمالية

 األكاديمي الواقع محور
 المحاسبة لقسم

2.552 .80440 -3.001 0.006 

  

 الواقع محور لمتوسط حقيقي اخت�ف وجود يتضح) 17 (رقم الجدول نتائج خ�ل من

 ا-حتمالية القيمة ان تبين فقد) 3 (للمقياس الفرضي الوسط عن المحاسبة لقسم يميا�كاد

%. 5المفترض المعنوية مستوى من اقل وھي) 0.006 (بلغت قد t إحصائية لقيمة المناظرة

  .جيد غير للقسم ا�كاديمي الواقع ان إلي يشير مما

  

  ) 18 (جدول

  )بةالمحوس المحاسبة محور (واحدة لعينة T اختبار

 الدراسة محور
 المتوسط

 المرجح

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

 t إحصائية

 القيمة

 االحتمالية

 0.000 -4.178 0.5111 2.603 المحوسبة المحاسبة محور
  

 محور لمتوسط حقيقي اخت�ف وجود يتضح) 18 (رقم الجدول نتائج خ�ل من

 القيمة ان تبين فقد) 3( للمقياس الفرضي الوسط عن المحاسبة لقسم المحوسبة المحاسبة

 المعنوية مستوى من اقل وھي) 0.000 (بلغت قد t إحصائية لقيمة المناظرة ا-حتمالية

 في ا`لي الحاسب استخدام على تساعد مقررات يقدم - القسم ان إلي يشير مما% 5المفترض

  .المحاسبة
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  ) 19 (جدول

  )االنجليزية اللغة محور  (واحدة لعينة T اختبار

 الدراسة محور
 المتوسط

 المرجح

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

 t إحصائية

 القيمة

 االحتمالية

 0.000 -11.881 0.5587 1.767 االنجليزية اللغة محور
  

 اللغة محور لمتوسط حقيقي اخت�ف وجود يتضح) 19 (رقم الجدول نتائج خ�ل من

 لقيمة المناظرة -حتماليةا القيمة ان تبين فقد) 3 (للمقياس الفرضي الوسط عن ا-نجليزية

 ان يؤكد مما%. 5المفترض المعنوية مستوى من اقل وھي) 0.000 (بلغت قد t إحصائية

  .جيدة غير للخريجين ا-نجليزية باللغة المھنية ا-تصال مھارات

  

  ) 20 (جدول

  )الميداني التدريب محور  (واحدة لعينة T اختبار

 الدراسة محور
 المتوسط

 المرجح

 االنحراف

 لمعياريا

 قيمة

 t إحصائية

 القيمة

 االحتمالية

 0.073 1.863- 0.5383 2.814 الميداني التدريب محور
  

 التدريب محور لمتوسط اخت�ف وجود يتضح) 20 (رقم الجدول نتائج خ�ل من

 لقيمة المناظرة ا-حتمالية القيمة ان تبين فقد) 3 (للمقياس الفرضي الوسط عن الميداني

 ان إلي يشير مما% 5المفترض المعنوية مستوى من أكبر وھي) 0.073 (غتبل قد t إحصائية

إن المقررات التعليمية و الميداني التدريب تطبق محاسبية تعليمية برامج تقديم أھمية يرى القسم

  .المحاسبية المطبقة حاليا في جامعة بنغازي تغطي جزء من متطلبات سوق العمل
  

  ) 21 (جدول

  )العلمية للتطورات المحاسبية المقررات استجابة مدى (واحدة لعينة T اختبار

 الدراسة محور
 المتوسط

 المرجح

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

 t إحصائية

 القيمة

 االحتمالية

 المقررات استجابة مدى
 العلمية للتطورات المحاسبية

2.539 0.4653 -5.338 0.000 
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 استجابة لمتوسط يقيحق اخت�ف وجود يتضح) 21 (رقم الجدول نتائج خ�ل من

 القيمة ان تبين فقد) 3 (للمقياس الفرضي الوسط عن  العلمية للتطورات المحاسبية المقررات

 المعنوية مستوى من اقل وھي) 0.000 (بلغت قد t إحصائية لقيمة  المناظرة ا-حتمالية

 كلبش تستجيب - المحاسبة قسم في الدراسة خطط تطوير ان إلي يشير مما%. 5 المفترض

  .والمھنية العلمية للتطورات سريع

 العلمية للتطورات القسم في المحاسبية المقررات استجابة تأخر على ا;حصاءات تتفق

 والعالمي المحلي العمل سوق في التعليمية العملية مخرجات على سلبا ينعكس مما والمھنية

   :على تنص التي الصفرية الفرضية وتقبل البديلة الفرضية ترفض وعليه

- تزود المقررات التعليمية المحاسبية المطبقة حاليا في جامعة بنغازي الخريج  "

  ".ا التنافسية في ا�سواق العالميةبكافة المعارف والمھارات والخبرات التي تتطلبھ
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  النتائج والتوصيات

  

بية  ررات المحاسلقد تم التركيز في ھذه الدراسة على إبراز أھمية الع�قة بين المق

من النتائج  وبناءا على ذلك فقد أسفرت ھذه الدراسة عن جملة والتطورات العلمية والمھنية،

  :يمكن إيجازھا بما يلي

لدى أعضاء ھيئة التدريس قناعة كبيرة بأھمية التطوير المستمر للخطط الدراسية على  .1

ان قسم % 65.5  حيث يجديواكب التطورات العلمية والمھنية،فترات مناسبة بما 

 .المحاسبة في جامعة بنغازي - يطور من المقررات الدراسية المحاسبية

من المبحوثين على ان عدد الط�ب في المجموعة الدراسية الواحدة % 72.5يتفق  .2

كبير مما يصعب عملية إيصال المادة العلمية بشكل جيد في ظل غياب الوسائل 

 .التعليمية التقنية الحديثة 

من المبحوثين على تقليدية المقررات التعليمية في القسم وعدم مواكبتھا % 72.5 يتفق .3

 .تخدام برامج تكنولوجيا المعلوماتللتطورات المعاصرة وكذلك القصور في اس

علقة باللغة من المبحوثين على إھمال مھارات ا-تصال المكتسبة والمت% 96.6يؤكد  .4

لنظام التعليمي غير مواكبة  مما جعل من مخرجات ھذا اا-نجليزية في القسم

 .للتطورات المرتبطة بالعولمة والمتصلة بمھارة ا-تصال المھنية

صعوبة تطبيق المقررات المتعلقة بحلقات النقاش والتدريب الميداني للط�ب في  .5

الوحدات ا-قتصادية المختلفة وكذلك عدم وجود معمل محاسبي بالقسم تتوافر به جميع 

 .اسبيةالسج�ت والدفاتر المح
  

  :لية يوصي الباحثوفي ضوء ما تم استخ�صه من نتائج نظرية وعم

البدء ودون تأخير في عملية التقييم للبرامج والخطط التعليمية المطبقة في قسم  .1

المحاسبة وانتقاء المقررات الدراسية بصورة متكاملة ومتنوعة وعلمية مواكبة لسوق 

 .العمل

المحاسبة بالجامعات الليبية المختلفة للسعي إلى الدعوى لمؤتمرات محلية تجمع أقسام  .2

 على الدراسة ھذه مثل تطبيق وكذلك يد الخطط الدراسية ووصف المقررات،توح

 الليبية، الجامعات من عدد في المحاسبة أقسام على تطبق بحيث جغرافيا أوسع نطاق

 اتللتطور عام بشكل المحاسبية المقررات استجابة مدى معرفة من للتمكن وذلك

 أثبتت لو فيما لتطويرھا، وسائل إيجاد على العمل ثم النتائج وتعميم والمھنية العلمية

 .للمتغيرات استجابتھا في التأخير الدراسات
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تحفيز أقسام المحاسبة وحثھا على البحث عن مبدأ النوعية ونبذ مبدأ الكم فيما يتعلق  .3

 .بالخطة الدراسية

تقنية المعلومات بما تحوى من تطبيقات لھا تدريس المقررات المحاسبية المتعلقة ب .4

 وتخصيص ساعات دراسية للتدريب الميداني وإعداد دورات ة بحقل ا�عمال،ع�ق

 ا-نجليزية  كلھا كجزء -  وكذلك ا-ھتمام بمھارات ا-تصال المھنية باللغة،تدريبية

ات  وليس اعتبارھا مساقات عامة أو متطلبيتجزأ من متطلبات دراسة المحاسبة

 .امعةج

 يكون عدد الطلبة في المجموعة الدراسية الواحدة مناسب لتطبيق حلقات يجب أن .5

  .النقاش وا�نشطة التدريبية
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  قائمة المراجع

 

كليـة التجـارة    " نحو عولمـة مهنـة المحاسـبة      ) : "1997( ط�ل ،ابو غزالة  -1

  .ا�مارات - العين ، جامعة ا;مارات العربية المتحدة ، القتصادوا

 "معايير المصادقة المحاسبية لألسـواق العالميـة      ") : 2001( ط��ل ،اب�و غزال�ة  -2

 ،ملتقى بعد ا-قتصاد الجديد وا-تجاھ�ات والق�وى وا`ث�ار ف�ي مختل�ف أرج�اء الع�الم 

  .نلند - تشاتام ھاوس ،المعھد الملكي للشؤون الدولية 

األدوات والموارد التي تدعم تطـوير هيئـة        ") : 2011(ا-تحاد الدولي للمحاسبين  -3

  . الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:   ترجمة "محاسبية مهنية

تقويم دور مناهج التعليم المحاسبي ") : 2000( مؤي�د ، ط�ل ؛ الف�ضل ،الجحاوي  -4

دراس�ة ميداني�ة لحال�ة " ويرهـا الجامعي في بناء المهارات المهنية واتجاهـات تط       

،  الم��ؤتمر العلم��ي المھن��ي الث��اني تح��ت ش��عار المحاس��بة وتح��ديات الم��ستقبل،الع��راق

  .ا-ردن-عمان

اس�تخدام مع�ايير التعل�يم ) : "2010( آ-ء عبدالواح�د ، مقداد أحم�د ؛ ذن�ون ،الجليلي  -5

الوريوس ف�ي الدولية للمحاسبين المھنيين في تط�وير المن�اھج المحاس�بية لمرحل�ة البك�

  ).99العدد - 32المجلد (مجلة تنمية الرافدين ،بحوث جامعة الموصل " العراق 

أس��باب ع��دم ا-س��تفادة م��ن مجموع��ة المع��ارف العلمي��ة ) : "2004( ح��سن ،الحن��ون  -6

 جامع�ة ، كلي�ة ا-قت�صاد ، رسالة ماجستير غيـر منـشورة     " المكت�سبة للخ�ريجين

  .بنغازي

المجلــة " المھ��ارات المھني��ة ف��ي التعل��يم المحاس��بيبن��اء ) : "1998( وائ��ل ،الراش��د  -7

  . الكويت،)العدد ا�ول  -المجلد الثاني (العربية للمحاسبة

عوام��ل بن��اء المھ��ارات المحاس��بية التقني��ة لطلب��ة ) : "2007( جب��ار جاس��م ،الربيع��ي  -8

  . العراق،)  العدد الثاني -المجلد العشرون (،  مجلة التقني ،" ھيئة التعليم التقني

 "مدى توافر متطلبات جودة التعليم المحاسبي     ") : 2007( ع�وض احم�د ،لروي�اتي ا -9

 واقع��ه وإمكاني��ات -ليبي��ا بح�وث الم��ؤتمر العلم��ي الث��اني ح��ول التعل��يم المحاس��بي ف��ي 

  .ليبيا  - طرابلس تطويره،
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مقدرة العملية التعليمية في األقسام المحاسبية ") : 2013( عب�د� محم�د ،الزغب�ي  -10

ات االردنية على تخريج كوادر محاسبية مؤهلـة مـن وجهـة نظـر              في الجامع 

  .  ا-ردن، منشورات جامعة الزيتونة "الخريجين 

امع�ات تطوير البرامج الدراسية في الجمعايير ) : "2002( عبدالغني عبد� ،الشيخ  -11

  . اليمن، جامعة آب ، العدد الثاني ، مجلة الباحث الجامعي" اليمنية

مدى قدرة طلبة تخصص المحاس�بة عل�ى ) : "2010( ظاھر،القشي  ھيثم ؛ ،العبادي -12

مجلـة الدراسـات    " اجتياز امتحان الكفاءة الجامعي الموحد في الجامعات ا�ردنية 

  ). العدد ا�ول ، جامعة بني سويف ،كلية التجارة  ( ، المالية والتجارية

عالي في إطار   ضمان جودة مخرجات التعليم ال    ") : 2009( سي�ن جب�ران ،العبيدي  -13

بح�وث الم�ؤتمر الث�اني ع�شر للتعل�يم الع�الي والبح�ث العلم�ي ف�ي " حاجات المجتمع   

  .لبنان - بيروت ،الوطن العربي 

التعليم المحاسبي في أقسام المحاسبة فـي       ") : 2006( ص�الح ب�ن راش�د ،العماري -14

ي�ة المملك�ة العرب - بحوث جامعة المل�ك س�عود "الجامعات السعودية رؤية مستقبلية     

  .السعودية 

دور التعليم المحاسبي في صـقل الخـريجين       ") : 2010( محم�د مفت�اح ،الفطيم�ي  -15

 بحوث المؤتمر العربي حول التعليم الع�الي وس�وق "بالمهارات الالزمة لسوق العمل   

  .ليبيا - مصراته ،العمل 

 دار ال�صفاء ، 1 ط،"مقدمة إلـى االنترنـت     ") : 2000( زي�اد وآخ�رون ،القاض�ي  -16

  . ا�ردن ، عمان ،التوزيع للنشر و

التعل���يم المحاس���بي وع�قت���ه بالتنمي���ة ) : "2000( الكي�ن���ي عب���دالكريم ،الكي�ن���ي  -17

 مرك�ز ،بنغ�ازي  ( ، مجلة البحوث االقتصادية   ،" ا-قتصادية وا-جتماعية ف�ي ليبي�ا

  ). العددين ا�ول والثاني ، المجلد الحادي عشر ،البحوث ا-قتصادية 

 بحوث "تقييم القدرة التنافسية للجماهيرية " ) : 2006(ي الدولي المجلس ا-ستشار -18

  .مجموعة مونتر للدراسات ا;ستراتيجية 

دليـل  ") : 2010(المركز الوطني لضمان واعتم�اد المؤس�سات التعليمي�ة والتدريبي�ة  -19

  ."ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي
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ى مساهمة مقومـات مهنـة      مد" ) : 2008( ج�ابر ؛ الم�شكور عم�اد ،المن�صوري -20

 بح�وث كلي�ة "المحاسبة في رفع كفاءة المحاسبين لترشيد القرارات االسـتثمارية          

  .العراق - البصرة ،التقنية ا;دارية 

تقنية المعلومات في التعليم    ") : 2004(ادوارد جي�ه ،جوزيف بي ؛ ج�ريس،اودونيل -21

  .ا-ردن - عمان ،  منشورات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين "المحاسبي

تطوير منـاهج التعلـيم اإلداري التجـاري        ") : 2005( حام�د أحم�د رم�ضان ،بدر -22

  .مصر  - القاھرة ، المنظمة العربية للتنمية ا-دارية "الجامعي في الوطن العربي 

لم���ة الثقاف���ة أم ثقاف���ة عو :العولم���ة والھوي���ة الثقافي���ة: " )1998(بلقزي���ز، عبدا;ل���ه  -23

 ، مرك�ز دراس�ات الوح�دة العربي�ة ، 229الع�دد - تقبل العربي مجلة المس  ،"العولمة؟

  .لبنان -بيروت 

تعليم وتدريب المحاسبين ف�ي الجماھيري�ة ) : " 1988( عبد الفتاح عظيم محمد ،بلو  -24

  . ليبيا، جامعة بنغازي ، رسالة ماجستير غير منشورة ،" 

مكاني�ة ا-س�تفادة تطور بيئة العمل المحاسبي وإ) : " 2005( سالم محمد ،بن غربية  -25

مجلـة  البحـوث    ،" من نتائج الجھود السابقة في تطوير البيئ�ة الوطني�ة للمحاس�بة 

  )العدد الثاني ، المجلد السادس ، مركز البحوث ا-قتصادية ،بنغازي  (، االقتصادية

المهارات الواجـب توافرهـا فـي المحاسـب         ") : 2006( رنده عطي�ه ،بوفارس  -26

 -وث الم�ؤتمر ال�وطني ا-ول ح�ول المحاس�بة ف�ي ليبي�ا بح�" ومجهوداته لتطويرها   

 .ليبيا  - طرابلس ،المحاسبة مھنة ومعايير تقييم وإص�ح 

التعليم المحاسبي المهني الواقع وسبل التطوير      ") : 2007( رن�ده عطي�ه ،بوفارس  -27

واقع�ه وإمكاني�ات  - بحوث المؤتمر العلمي الثاني ح�ول التعل�يم المحاس�بي ف�ي ليبي�ا "

  .ليبيا  - طرابلس ،ره تطوي

 ، "مستقبل التعليم المحاسبي في العالم العربـي      ") : 2003( إدوارد جي�ه ،ج�ريس  -28

  .ا-ردن - عمان ،منشورات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين 

التعليم المحاسبي في دول مجلس   " ) : 2011(جمعية المحاسبين القانونيين القطرية  -29

  . قطر، جامعة قطر ،حاسبين في دولة قطر  الملتقى الثالث للم"التعاون
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واقع البيئة المحاسبية الجزائرية فـي      " ) : 2013(ع�ء ، صالح ؛ بوقفة ،حميداتو -30

واقع وافاق النظام المحاسبي :  الملتقى الوطني حول ،" ظل إصالح النظام المحاسبي

  .زائرالج - جامعة الوادي ،المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 

المجلة العربية للعلـوم    " العولمة والھوية الثقافي�ة  ) : " 1997( سليمان نجم ،خلف -31

   . 16 العدد ، اإلنسانية

أنظمة وتكنولوجيا المعلومات في التعليم     ") : 2004( نعيم حسني وآخرون ،دھمش  -32

 الم�ؤتمر العلم�ي ا-ول ، "المحاسبي في الجامعات االردنية مرحلة البكـالوريوس      

 جامعة مؤت�ة ،واقع وتحديات  -المحاسبة حول المحاسبة في عصر المعلوماتية لقسم 

  . ا-ردن،

تقويم اداء جامعة االقصى كخطـوة علـى طريـق    ") : 2006( ناجي رجب ،سكر -33

 الم�ؤتمر العرب�ي ا-ول ح�ول الجامع�ات ومتطلب�ات ،" تحقيق جودتهـا الـشاملة      

  . المتحدةا-مارات العربية - الشارقة ،الترخيص وا-عتماد 

مدى مالئمة مخرجات التعلـيم المحاسـبي    " ) : 2013( فتح�ي المب�روك ،س�مھود  -34

 - ط�رابلس ، بح�وث م�ؤتمر واق�ع مھن�ة المحاس�بة ف�ي ليبي�ا "لمتطلبات سوق العمل    

  .ليبيا

ــصية " ) : 2007(محم��د ياس��ين ، ولي��د زكري��ا ؛ رحاحل��ة ،ص��يام  -35 ــل الشخ العوام

دراسـة  " يم الجامعي المحاسبي االلكتروني المؤثرة على استفادة الطالب من التعل    

  . ا-ردن، بحوث الجامعة الھاشمية ،الجامعة الهاشمية : حالة 

الفاعلية التنظيمي�ة للجامع�ات الرس�مية ) : "1993( منير محمود سليمان ،عبدالرحيم  -36

 -جامع�ة اليرم�وك ، كلي�ة التربي�ة ، رسالة ماجستير غير منـشورة     ،" ف�ي ا-ردن 

  .ا-ردن

مدى توافق خطـط دراسـة المحاسـبة فـي         ") : 2003( محمد حسن،لعظيم عبدا -37

الجامعات المصرية وجامعات دولة االمارات العربيـة المتحـدة مـع متطلبـات             

 جامع�ة ، م�ؤتمر م�ستقبل مھن�ة المحاس�بة والمراجع�ة "المنشآت المهنية العالميـة     

  .مصر -القاھرة 

 بح�وث "التعلـيم المحاسـبي   تحسين جودة   ") : 2007(ع�ارف عب�د� ،عب�دالكريم  -38

 ،واقع�ه وإمكاني�ات تط�ويره  -المؤتمر العلمي الثاني حول التعليم المحاسبي في ليبي�ا 

  .ليبيا  -طرابلس 
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قي��اس وتحلي��ل اتجاھ��ات أع��ضاء ھيئ��ة الت��دريس ) : "2000( محم��د ايم��ن ،ع��شوش  -39

 التج�ارة كلي�ة، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   " حيال ا�داء الحالي وآفاق السلوك

  .العدد الثاني، جامعة عين شمس ،

الجودة الشاملة وإمكانية تطبيقها في التعلـيم    ") : 1999( فتح�ي دروي�ش ،ع�شيبة  -40

تطوير نظم إعداد المعلم العرب�ي  -بحوث المؤتمر العلمي السابع " الجامعي المصري 

  . مصر ، جامعة حلوان ،وتدريبه 

نموذج مقترح لتقييم جودة البرامج ) : "2008( ع�ء الدين ، خالد  ؛ زھران ،عطية  -41

المجلة العربية لضمان جـودة التعلـيم       " المحاسبية من منظور ا-عتماد ا�ك�اديمي

  ).العدد الثاني -المجلد ا�ول  (الجامعي

اث�ر التط�ور ف�ي تقني�ة ) : " 2007( معاذ ف�وزي ، عبدالرزاق محمد ؛ شبيطة ،قاسم  -42

دراس�ة تحليلي�ة �ق�سام المحاس�بة " اد المحاسبية المعلومات في المناھج الدراسية للمو

 ( ، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتـصادية والقانونيـة      ،ف�ي الجامع�ات ال�سورية 

  ). العدد الثاني ، 23المجلد 

مدى مالئمة مناهج التعليم المحاسبي في     "): 2007(خال�د ،خال�د ؛ ع�ويس ،قطناني  -43

 بح�وث "ظل تداعيات األزمة المالية     الجامعات العمانية لمتطلبات سوق العمل في       

  .سلطنة عمان -كلية الزھراء 

ــاهج  " ) :2013( عب���دالحفيظ ف���رح ، ط���ارق المھ���دي ؛ مي���رة ،م���امي -44 دور المنـ

 ، دراس�ة تطبيقي�ة بجامع�ة الزاوي�ة "المحاسبية في تطوير ممارسة مهنة المحاسبة       

  .ليبيا -طرابلس ،بحوث مؤتمر واقع مھنة المحاسبة في ليبيا 

مدى مواكبة التعلـيم العـالي فـي ليبيـا          ") : 2010( عب�دالحكيم محم�د ،ي م�صل -45

 بحوث المؤتمر العربي "للتطورات العلمية المعاصرة وتلبية احتياجات سوق العمل 

  .ليبيا  -، مصراتهحول التعليم العالي وسوق العمل 

بين اس�تخدام المحاس�) : "2009( إنعام محسن ،الناصر إبراھيم ؛ زويلف   عبد،نور  -46

ــة " لب��رامج الج��داول ا-لكتروني��ة دراس��ة تطبيقي��ة عل��ى المحاس��بين ف��ي ا�ردن مجل

  ). العدد الثاني،المجلد السادس والث�ثون  (دراسات العلوم اإلدارية

 بح�وث "األردن بين عولمة االقتصاد والمحاسـبة     ") : 1999( سليمان ص�فاء،ھادي -47

مل��ة عل��ى ا-قت��صاد ا�ردن��ي العولم��ة وآثارھ��ا المحت -الم��ؤتمر ا-قت��صادي الخ��امس

  .ا�ردن - اربد ، جامعة اليرموك ،والعربي 
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متطلبـات النهـوض بـالتعليم    ") 2003(لقم�ان محم�د، زياد ھاش�م ؛ أي�وب ،يحيى  -48

المحاسبي في العراق وسد االحتياجات المستمرة والدائمة من الكادر المحاسـبي           

  .العراق  -بحوث جامعة الموصل" بشقيه األكاديمي والمهني 

49-    American Accounting Association (AAA) The Bedford 

Committee1986    مرجع سابق،نق� عن محمد مفتاح الفطيمي .  
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  )1(ملحق 

  )صحيفة استبيان(

  
  

  اإلخوة 

  .  كلية االقتصاد بجامعة بنغازيأعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة
  ،،،،  تحية طيبة وبعد

 مدى استجابة المقررات المحاسبية في "يقوم الباحث بإعداد دراسة لقياس 

وذلك باعتماد جامعة بنغازي نموذج "  للتطورات العلمية والمهنية جامعة بنغازي
   .بوبكر فرج شريعةوبإشراف الدكتور 

 فان إجاباتكم على ة في هذا المجال،م وخبرتكم العمليونظرا الهتمامك
 وسوف تساعد ستبيان المرفقة ستكون محل تقدير،األسئلة الواردة بصحيفة اال

  .الباحث بإذن اهللا في الوصول إلى نتائج قيمة تحقق الهدف من الدراسة
 كما  تستخدم إال ألغراض البحث العلمي،ويؤكد الباحث ان إجاباتكم لن

فقط اكتب في . (لتزويدكم بنتائج الدراسة عند طلبكم ذلك يفيدكم بأنه على استعداد 
  ).نهاية االستبيان عنوان بريدك االلكتروني

  
  و أخيرا تفضلوا بقبول فائق االحترام

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  الباحث

 رقية عبد 
 بالحسن
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  بيانات عامة يرجى اإلشارة إلى اإلجابة المناسبة: الجزء األول 

  

 :نوع الجنس  .1

o ذكر 

o أنثى 

 

 :الفئة العمرية  .2

o  سنة30اقل من  

o سنة39 إلى 30 من  

o  سنة50 إلى 40من  

o  سنة50اكبر من  

 :التخصص العلمي  .3

o محاسبة عامة 

o  يرجى ذكره(تخصص آخر..........( 

  

 :المؤهل العلمي  .4

o دكتوراه 

o ماجستير 

  

 :الدرجة العلمية  .5

o محاضر مساعد 

o محاضر 

o أستاذ مساعد 

o أستاذ مشارك 

o أستاذ  
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 :كم عدد سنوات الخبرة  في مجال التدريس الجامعي  .6

o  سنوات) 5(من اقل 

o  سنوات) 10(وحتى ) 5(من 

o  سنة) 15(وحتى ) 11(من 

o  سنة) 20(وحتى ) 16(من 

o  سنة) 25(وحتى ) 21(من 

o  سنة) 25(أكثر من  
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 فيما يلي بعض العبارات المتعلقة بموضوع الدراسة والمطلوب تحديد درجة موافقتك على هذه العبارات :ًثانيا
  .في الخانة المخصصة والتي تعبر على اختياركم) √(ة وذلك بوضع عالم

  

 العبارة م.ر
موافق 
 بشدة

 غير موافق محايد موافق
غير موافق 

 بشدة

1. 
يقوم قسم المحاسبة في جامعة 

بنغازي بتطوير خططه 
 الدراسية على فترات مناسبة

     

2. 
تواكب المقررات الدراسية 

التطورات التكنولوجية الحديثة 
 التخصصفي مجال 

     

3. 
تتوافق الدراسة النظرية بقسم 
المحاسبة مع ما هو مطلوب 

 في الواقع العملي
     

4. 
تعد المقررات المطبقة حاليا 
كافية لتأهيل خريجي القسم 

 لاللتحاق بسوق العمل
     

5. 

عدد الطالب في المجموعة 
الدراسية الواحدة مالئم 
الستيعاب الطلبة للمادة 

  جيدالعلمية بشكل

     

6. 
تجربة الثانويات االقتصادية 
ساهمت في تحسين جودة 
 طلبة وخريجي قسم المحاسبة

     

7. 

ال تجد جامعة بنغازي 
صعوبات في تطبيق مقرر 

استخدامات الحاسب اآللي في 
 434المحاسبة 

     

8. 

تساعد المقررات المحاسبية 
في جامعة بنغازي الخريج 
 على تنمية مهارات استخدام
برامج الجداول االلكترونية 
وقواعد البيانات في بيئة 

 العمل
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 العبارة م.ر
موافق 
 بشدة

 غير موافق محايد موافق
غير موافق 

 بشدة

9. 

ّيمكن استخدام برامج الجداول  ُ
االلكترونية وقواعد البيانات 
خريجي المحاسبة من انجاز 
المهام بسرعة وزيادة اإلنتاجية 

 .وتعزيز قدرتهم التنافسية

     

10. 

تقدم الجامعة لطلبة 
المحاسبة وأعضاء هيئة 

ريس خدمات االشتراك التد
في المجالت العلمية 

واستخدام شبكة المعلومات 
  .العالمية

 

     

11. 

ال تجد جامعة بنغازي 
صعوبات في تطبيق مقررات 

  .المحاسبة باللغة االنجليزية 
 

     

12. 

يهتم القسم  باستحداث مادة 
محاسبية انجليزية لكل مرحلة 

وذلك من خالل إدراج 
 كل مالحق للمصطلحات في

  .مادة تخصصية
 

     

13. 

المقررات المحاسبية في 
جامعة بنغازي تزود الخريج 

بمهارة االتصال المهنية باللغة 
  .االنجليزية

 

     

14.  
  
 

 تعتبر مهارات طالب
وخريجي قسم المحاسبة في 
اللغة االنجليزية مناسبة 
  .لمتطلبات التنافسية العالمية

 

     

15. 

ال تجد جامعة بنغازي 
عوبات في تطبيق مقرر ص

  436المحاسبة الميدانية 
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 العبارة م.ر
موافق 
 بشدة

 غير موافق محايد موافق
غير موافق 

 بشدة

16. 

تزود البرامج التعليمية 
المحاسبية  المطبقة في 

الجامعة الخريج بمهارة التكيف 
مع بيئة العمل ومهارات العمل 

  مع الفريق
 

     

17. 
يوجه القسم التدريب المناسب 
للمقررات الدراسية في المكان 

  المناسب
 

     

18. 

 القسم ساعات من يخصص
المقررات الدراسية لصالح 

  التدريب الميداني
 

     

19. 

ال يوجد تكرار لبعض 
المواضيع والمفردات في المواد 

المحاسبية على  حساب 
 التدريب الميداني

     

20. 

التدريب الميداني يساعد 
الخريج على تنمية مهارات 

حل المشكالت واتخاذ القرارات 
  في بيئة العمل

 

     

21. 
التدريب الميداني يساعد 

الخريج على تنمية قدرته على 
 النقد والتحليل في بيئة العمل

     

22. 

التدريب الميداني يساعد 
الخريج على تنمية مهارات 
االتصال كالكتابة واإللقاء 

  والعرض
 

     

23. 

تزود البرامج التعليمية 
المحاسبية المطبقة  حاليا في 

ج بسمة جامعة بنغازي الخري
االستقاللية واالعتماد على 

  الذات
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 العبارة م.ر
موافق 
 بشدة

 غير موافق محايد موافق
غير موافق 

 بشدة

24. 

تزود البرامج التعليمية 
المحاسبية المطبقة  حاليا في 
جامعة بنغازي الخريج بقيم 
االلتزام بآداب وسلوكيات 

 المهنة

     

  
  :إذا كانت لديك أية مالحظات أو اقتراحات أخرى تتعلق بموضوع الدراسة يرجى كتابتها

..........................................................................................................  
..........................................................................................................  
..........................................................................................................  

  
 شكرا لتعاونكم

 

E-Mail:……………………………… 
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 )2(ملحق 

  اإلحصائية البرامج باستخدام البيانات تحليل نتائج

  

  والوظيفية الشخصية المتغيرات: أوال

 النوع

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 82.8 82.8 82.8 24 ذكر

 100.0 17.2 17.2 5 انثى

Valid 

Total 29 100.0 100.0  

 

 

 الفئة العمرية

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 6.9 6.9 6.9 2 سنة30 اقل من

 44.8 37.9 37.9 11 سنة 39 الى 30 من

 69.0 24.1 24.1 7 سنة 45 الى 40 من

 100.0 31.0 31.0 9 50 برمناك

Valid 

Total 29 100.0 100.0  

 

 

 التخصص العلمي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 96.6 96.6 96.6 28 محاسبة عامة

 100.0 3.4 3.4 1 تخصص اخريذكر

Valid 

Total 29 100.0 100.0  

 

 

 المؤھل العلمي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 51.7 51.7 51.7 15 دكتوراه

 100.0 48.3 48.3 14 ماجستير

Valid 

Total 29 100.0 100.0  
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 الدرجة العلمية

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 34.5 34.5 34.5 10 محاضرمساعد

 72.4 37.9 37.9 11 محاضر

 82.8 10.3 10.3 3 اعداستاذ مس

 96.6 13.8 13.8 4 استاذ مشارك

 100.0 3.4 3.4 1 استاذ

Valid 

Total 29 100.0 100.0  

 

 

 عدد سنوات التدريس في المجال الجامعي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 34.5 34.5 34.5 10 سنوات 5 اقل من

 48.3 13.8 13.8 4 سنوات 10 وحتى 5 من

 62.1 13.8 13.8 4 سنة 15 وحتى 11 من

 72.4 10.3 10.3 3 سنة 20 وحتى 16 من

 79.3 6.9 6.9 2 سنة 25 وحتى 21 من

 100.0 20.7 20.7 6 سنة 25 اكثرمن

Valid 

Total 29 100.0 100.0  
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  :الدراسة محاور - ثانيا
  

  

  المحاسبة لقسم اYكاديمي الواقع
  
 

Statistics 

 1 2 3 4 5 6 

Valid 29 29 29 29 29 29 N 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 2.2759 2.4828 2.7241 3.2414 2.1034 2.4828 

Std. Deviation 1.09859 1.08958 1.06558 1.18488 1.17549 1.32613 

 

 

 ناسبةيقوم قسم المحاسبة في جامعة بنغازي بتطوير خططه الدراسية على فترات م

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 27.6 27.6 27.6 8 غير موافق بشدة

 65.5 37.9 37.9 11 غير موافق

 79.3 13.8 13.8 4 محايد

 100.0 20.7 20.7 6 موافق

Valid 

Total 29 100.0 100.0  

  

 

 

 يثة في مجال التخصصتواكب المقررات الدراسية التطورات التكنولوجية الحد

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 17.2 17.2 17.2 5 غير موافق بشدة

 58.6 41.4 41.4 12 غيرموافق

 79.3 20.7 20.7 6 محايد

 96.6 17.2 17.2 5 موافق

 100.0 3.4 3.4 1 موافق بشدة

Valid 

Total 29 100.0 100.0  
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  الدراسة النظرية بقسم المحاسبة مع ما ھو مطلوب في الواقع العمليتتوافق

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 13.8 13.8 13.8 4 غير موافق بشدة

 44.8 31.0 31.0 9 غير موافق

 69.0 24.1 24.1 7 محايد

 100.0 31.0 31.0 9 موافق

Valid 

Total 29 100.0 100.0  

 

 

 تعد المقررات المطبقة حاليا كافية لتأھيل خريجي القسم لrلتحاق بسوق العمل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 6.9 6.9 6.9 2 غير موافق بشدة

 31.0 24.1 24.1 7 غير موافق

 51.7 20.7 20.7 6 محايد

 86.2 34.5 34.5 10 موافق

 100.0 13.8 13.8 4 شدةموافق ب

Valid 

Total 29 100.0 100.0  

 

 

 عدد الطrب في المجموعة الدراسية الواحدة مrئم Yستيعاب الطلبة للمادة العلمية بشكل جيد

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 37.9 37.9 37.9 11 غير موافق بشدة

 72.4 34.5 34.5 10 غير موافق

 82.8 10.3 10.3 3 محايد

 96.6 13.8 13.8 4 موافق

 100.0 3.4 3.4 1 موافق بشدة

Valid 

Total 29 100.0 100.0  
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 تجربة الثانوية اYقتصادية ساھمت في تحسين جودة الطلبة وخريجي قسم المحاسبة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 27.6 27.6 27.6 8 شدةغير موافق ب

 62.1 34.5 34.5 10 غير موافق

 69.0 6.9 6.9 2 محايد

 93.1 24.1 24.1 7 موافق

 100.0 6.9 6.9 2 موافق بشدة

Valid 

Total 29 100.0 100.0  

 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 8044. 2.552 4.3 1.2 29 الواقع اxكاديمي لقسم المحاسبة

Valid N (listwise) 29     

 
  

  حوسبةالمحاسبةالم

 

Statistics 

 7 8 9 10 

Valid 29 29 29 29 N 

Missing 0 0 0 0 

Mean 2.7241 2.1034 3.4483 2.1379 

Std. Deviation .84077 .72431 1.12078 .91512 

 

 434 ت الحاسب اYلي في المحاسبة Y تجد جامعة بنغازي صعوبات في تطبيق مقرر استخداما

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 3.4 3.4 3.4 1 غير موافق بشدة

 44.8 41.4 41.4 12 غير موافق

 79.3 34.5 34.5 10 محايد

 100.0 20.7 20.7 6 موافق

Valid 

Total 29 100.0 100.0  
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ية في جامعة بنغازي الخريج على تنمية مھارات استخدام برامج الجداول اYلكترونية و قواعد تساعد المقررات المحاسب

 البيانات في بيئة العمل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 17.2 17.2 17.2 5 غير موافق بشدة

 75.9 58.6 58.6 17 غير موافق

 96.6 20.7 20.7 6 محايد

 100.0 3.4 3.4 1 موافق

Valid 

Total 29 100.0 100.0  

 

  

 

يمكن استخدام برامج الجداول اYلكترونية و قواعد البيانات خريجي المحاسبة من انجاز المھام بسرعة و زيادة ا�نتاجية و 

 تعزيز قدرتھم التنافسية

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 3.4 3.4 3.4 1  بشدةغير موافق

 24.1 20.7 20.7 6 غير موافق

 44.8 20.7 20.7 6 محايد

 82.8 37.9 37.9 11 موافق

 100.0 17.2 17.2 5 موافق بشدة

Valid 

Total 29 100.0 100.0  

 

 
لمعلومات تقدم الجامعة لطلبة المحاسبة و أعضاء ھيئة التدريس خدمات اYشتراك في المجrت العلمية واستخدام شبكة ا

 العالمية

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 24.1 24.1 24.1 7 غير موافق بشدة

 72.4 48.3 48.3 14 غيرموافق

 89.7 17.2 17.2 5 محايد

 100.0 10.3 10.3 3 موافق

Valid 

Total 29 100.0 100.0  
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 5111. 2.603 4.0 1.3 29 المحاسبة المحوسبة

Valid N (listwise) 29     

 

  
  

  اللغةا�نجليزية

 

Statistics 

 11 12 13 14 

Valid 29 29 29 29 N 

Missing 0 0 0 0 

Mean 2.2414 1.5517 1.5862 1.6897 

Std. Deviation 1.18488 .57235 .56803 .71231 

 

 Y تجد جامعة بنغازي صعوبات في تطبيق مقررات المحاسبة باللغة اYنجليزية

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 31.0 31.0 31.0 9 غير موافق بشدة

 65.5 34.5 34.5 10 غير موافق

 86.2 20.7 20.7 6 محايد

 93.1 6.9 6.9 2 موافق

 100.0 6.9 6.9 2 دةموافق بش

Valid 

Total 29 100.0 100.0  

 

 

 يھتم القسم باستحداث مادة محاسبة انجليزية لكل مرحلة وذلك من خrل إدراج مrحق للمصطلحات في كل مادة تخصصية

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 48.3 48.3 48.3 14 غير موافق بشدة

 96.6 48.3 48.3 14 غير موافق

 100.0 3.4 3.4 1 محايد

Valid 

Total 29 100.0 100.0  
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 المقررات المحاسبية في جامعة بنغازي تزود الخريج بمھارة اYتصال المھنية باللغة اYنجليزية

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 44.8 44.8 44.8 13 غير موافق بشدة

 96.6 51.7 51.7 15  موافقغير

 100.0 3.4 3.4 1 محايد

Valid 

Total 29 100.0 100.0  

 

 

 تعتبر مھارات طrب وخريجي قسم المحاسبة في اللغة اYنجليزية مناسبة لمتطلبات التنافسية العالمية

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 41.4 41.4 41.4 12 غير موافق بشدة

 93.1 51.7 51.7 15 غير موافق

 96.6 3.4 3.4 1 محايد

 100.0 3.4 3.4 1 موافق

Valid 

Total 29 100.0 100.0  

 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 5587. 1.767 2.8 1.0 29 اللغة اYنجليزية

Valid N (listwise) 29     

 
  

 دانيالمي التدريب

Statistics 

 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Valid 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 N 

Missin

g 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 2.3448 2.3448 1.9310 2.1034 2.3103 3.5517 3.7586 3.8276 2.9655 3.0000 

Std. 

Deviation 
.72091 1.04457 .75266 .81700 1.03866 1.21262 .87240 .80485 1.11748 1.03510 
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  Y 436 تجد جامعة بنغازي صعوبات في تطبيق مقرر المحاسبة الميدانية

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 10.3 10.3 10.3 3 غير موافق بشدة

 58.6 48.3 48.3 14 غير موافق

 96.6 37.9 37.9 11 محايد

 100.0 3.4 3.4 1 موافق

Valid 

Total 29 100.0 100.0  

  

 

 تزود البرامج التعليمية المحاسبية المطبقة في الجامعة الخريج بمھارة التكيف مع بيئة العمل ومھارات العمل مع الفريق

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 24.1 24.1 24.1 7 غير موافق بشدة

 58.6 34.5 34.5 10 غير موافق

 82.8 24.1 24.1 7 محايد

 100.0 17.2 17.2 5 موافق

Valid 

Total 29 100.0 100.0  

 

 

 يوجه القسم التدريب المناسب للمقررات الدراسية في المكان المناسب

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 27.6 27.6 27.6 8 غير موافق بشدة

 82.8 55.2 55.2 16 ر موافقغي

 96.6 13.8 13.8 4 محايد

 100.0 3.4 3.4 1 موافق

Valid 

Total 29 100.0 100.0  

 

 يخصص القسم ساعات من المقررات الدراسية لصالح التدريب الميداني

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 20.7 20.7 20.7 6 غير موافق بشدة

 75.9 55.2 55.2 16 غير موافق

 93.1 17.2 17.2 5 محايد

 100.0 6.9 6.9 2 موافق

Valid 

Total 29 100.0 100.0  
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 Y يوجد تكرار لبعض المواضيع والمفردات في المواد المحاسبية على حساب التدريب الميداني

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 17.2 17.2 17.2 5  بشدةغير موافق

 72.4 55.2 55.2 16 غير موافق

 82.8 10.3 10.3 3 محايد

 96.6 13.8 13.8 4 موافق

 100.0 3.4 3.4 1 موافق بشدة

Valid 

Total 29 100.0 100.0  

 

 

 التدريب الميداني يساعد الخريج على تنمية مھارات حل المشكrت و اتخاذ القرارات في بيئة العمل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 10.3 10.3 10.3 3 غير موافق بشدة

 20.7 10.3 10.3 3 غيرموافق

 31.0 10.3 10.3 3 محايد

 82.8 51.7 51.7 15 موافق

 100.0 17.2 17.2 5 موافق بشدة

Valid 

Total 29 100.0 100.0  

 

 نمية قدرته على النقد والتحليل في بيئة العملالتدريب الميداني يساعد الخريج على ت

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 10.3 10.3 10.3 3 غير موافق

 31.0 20.7 20.7 6 محايد

 82.8 51.7 51.7 15 موافق

 100.0 17.2 17.2 5 موافق بشدة

Valid 

Total 29 100.0 100.0  

 

 يساعد الخريج على تنمية مھارات اYتصال كالكتابة وا�لقاء والعرضالتدريب الميداني 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 6.9 6.9 6.9 2 غير موافق

 27.6 20.7 20.7 6 محايد

 82.8 55.2 55.2 16 موافق

 100.0 17.2 17.2 5 موافق بشدة

Valid 

Total 29 100.0 100.0  
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 زود البرامج التعليمية المحاسبية المطبقة حاليا في جامعة بنغازي الخريج بسمة اYستقrلية واYعتماد على الذاتت

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 6.9 6.9 6.9 2 غير موافق بشدة

 41.4 34.5 34.5 10 غيرموافق

 62.1 20.7 20.7 6 محايد

 93.1 31.0 31.0 9 موافق

 100.0 6.9 6.9 2 موافق بشدة

Valid 

Total 29 100.0 100.0  

  

 

 تزود البرامج التعليمية المحاسبية المطبقة حاليا في جامعة بنغازي الخريج بقيم اYلتزام بآداب وسلوكيات المھنة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 6.9 6.9 6.9 2 غير موافق بشدة

 31.0 24.1 24.1 7 غير موافق

 69.0 37.9 37.9 11 محايد

 93.1 24.1 24.1 7 موافق

 100.0 6.9 6.9 2 موافق بشدة

Valid 

Total 29 100.0 100.0  

  

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 5383. 2.814 3.9 1.7 29 التدريب الميداني

Valid N (listwise) 29     

  
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

مدى استجابة المقررات للتطورات 

 العلمية
29 1.7 3.5 2.539 .4653 

Valid N (listwise) 29     
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-Kolmogorovخدام اختبار لتحديد فيما اذا كانت محاور الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي ام P فقد تم است
Smirnova وقد تبين ان بيانات محاور الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي . 

  
 

Kolmogorov-Smirnova  

Statistic df Sig. 

200. 29 063. مدى استجابة المقررات للتطورات العلمية
* 

  

  
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

 1494. 8044. 2.552 29 ع اxكاديمي لقسم المحاسبةالواق
 
 

One-Sample Test 

Test Value = 3 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Lower Upper 

الواقع اxكاديمي لقسم 

 المحاسبة
-3.001 28 .006 -.4483- -.754- -.142- 

 

T- 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 0949. 5111. 2.603 29 المحاسبة المحوسبة

 

 

One-Sample Test 

Test Value = 3 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Lower Upper 

المحاسبة 

 المحوسبة

-

4.178 
28 .000 -.3966- -.591- -.202- 
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One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 1038. 5587. 1.767 29 اللغة اYنجليزية

 

 

One-Sample Test 

Test Value = 3 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Lower Upper 

اللغة 

 اYنجليزية

-

11.881 
28 .000 -1.2328- -1.445- -1.020- 

 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 1000. 5383. 2.814 29 التدريب الميداني

 

 

One-Sample Test 

Test Value = 3 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Lower Upper 

التدريب 

 الميداني

-

1.863 
28 .073 -.1862- -.391- .019 

 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

مدى استجابة المقررات للتطورات 

 العلمية
29 2.539 .4653 .0864 
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One-Sample Test 

Test Value = 3 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Lower Upper 

مدى استجابة المقررات 

 للتطورات العلمية
-5.338 28 .000 -.4612- -.638- -.284- 

  

Reliability Statistics 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

.835 24 

Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlatio

n 

Cronbach'

s Alpha if 

Item 

Deleted 

1 57.4000 120.267 .332 .831 

2 57.1000 112.100 .815 .812 

3 57.1000 113.433 .598 .819 

4 56.4000 109.822 .718 .813 

5 57.7000 126.233 .116 .839 

6 57.0000 116.667 .389 .829 

7 56.9000 139.656 -.438- .860 

8 57.6000 124.933 .190 .836 

9 55.9000 126.544 .090 .840 

10 57.3000 110.233 .749 .812 

11 57.1000 112.989 .426 .829 

12 58.0000 117.778 .761 .820 

13 58.0000 120.889 .763 .823 

14 58.0000 120.889 .763 .823 

15 57.5000 126.500 .235 .834 

16 57.5000 117.167 .542 .823 

17 57.9000 121.211 .549 .826 

18 57.9000 122.544 .659 .826 

19 57.5000 132.500 -.153- .850 

20 56.0000 130.222 -.066- .848 

21 55.9000 119.878 .435 .827 

22 55.6000 125.378 .120 .840 

23 56.8000 106.178 .808 .807 

24 56.7000 108.011 .819 .808 

  



Abstract 
 

 

The purpose of this study is to determine the impact range of scientific 

and professional developments on the accounting curriculum content used in 

Libyan universities. The study was implemented by a number of teaching 

staff members of the department of accounting of Benghazi University, due to 

the similarity of accounting curriculums used in the Libyan public 

universities. The operational processes of the accounting education system 

(the teaching methods that can be used to acquire accounting skills), gained 

much attention, the fact that led the International Federation of Accountants to 

issuing educational standards in which an accountant is required to be skilled 

in order to achieve efficiency. Educational standards in which every 

professional accountant is obligated to improve and develop own skills 

through continuous learning. 

 This study aims to examine the academic accounting curriculum in 

particular. 

Primary recourses and previous researches revealed existence of 

deficiency in performance of Libyan accountants. 

Researcher believes that the deficiency is either due to the quality of 

the curriculum and its slow development or the incompatibility  between the 

theoretical interpretation and the practical application aspects of accounting. 

The researcher submitted a scale to measure the impact of the scientific 

and professional developments on the content of the accounting 

curriculumusedin the Libyan universities. The method and all its 

“psychometric” aspects were carried out andperformed onrandom staff 

members of the Department of Accounting, Faculty of Economics,University 

of Benghazi.  

The results of the statistical analysis revealed a clear lack of relevance 

and statistically significant differences between the content of the accounting 

curriculum and the scientific and professional developments.  



The results also showed that the content of the accounting curriculum 

used currentlyis greatlyinfluencedby the standards of the international 

accounting teaching methods and subjects. 

However, those standardsdo not provide the graduate with all the 

knowledge, skills and expertise required in the competitive international 

markets, due to the difficulty of implementing curriculum-related information 

technology, technology language,communication skills, application and 

discussions limiting the graduate’s ability to create, analyze and exhibit new 

ideas and affecting their independence and ability to communicate with the 

work team. 

Based on the previous results, the researcher recommend updating the 

curriculum in a regular basis in order to accommodate the national and 

international developments and to create parallel between the theoretical and 

practical aspects of accounting what will eventually make graduates able to 

work in any administrative and economic environment efficiently. 
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