
 الجمهوزيت الجصائسيت الديملساطيت الشعبيت

 وشازة التعليم العالي و البحث العلمي 

 

 حامعت عبد الحميد بن باديس مستغانم

 وليت العلوم إلاكتصاديت و التجازيت وعلوم التسيير

 املاليت واملحاسبت كسم العلوم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرهسة جخسج ملدمت ضمن متطلباث نيل شهادة ماستر أوادمي 

 جدكيم ومساكبت التسيير  علوم املاليت واملحاسبت التخصص: عبت:الش

 

 

 

 

 

 

 ملدمت من طسف الطالب :                                                          جحت إشساف ألاستاذ :

 د،مسحوم محمد الحبيب                                          كلمام يوسف                                              

 أعضاء لجنت املناكشت : 

 عن الجامعت السجبت إلاسم و اللللب الصفت

 مستغانم حامعت  مساعد )أ( أستاذ بساهيمي عمس  زئيسا

 مستغانم حامعت  محاضس )ب( أستاذ مسحوم محمد الحبيب  ملسزا

 مستغانم حامعت   مشازن أستاذ الدين مسحوم محمد عالء  مناكشا

 حامعت  أستاذ  مدعو

 

 

 

 8102/  8102السنت الجامعيت:  

 

 متطلباث جىييف حودة التعليم الحاسبي مع 
 واكع سوق العمل في الجصائس 



 



 الشكر
 

العلم والمعرفة والقدرة على إتمام ىذا  وفيق فمنحنىعلى ما أنعم بو علي من فضل وتهلل الحمد 
 العمل.

لهذا  على تتبعو قدال زين الدين دكتور الفاضل األستاذ نتقدم بالشكر الجزيل والتقدير إلى ال
 العمل

القيمة لهذا العمل كما نتوجو بالشكر والتقدير لكافة أعضاء لجنة  بتوجيهاتو ونصائحو 
 المناقشة

على قبولهم مناقشة وإثراء ىذه المذكرة مسبقا وفقهم اهلل في خدمة العلم والمعرفة.   

.وإلى كل من ساىم من قريب وبعيد في انجاز ىذا العمل  

   



 

 

 

 

  

 

 

من أعطتني  إلى دراستي في والمتواصل الدائم التفوق و نجاحي تبصر أن حلمت طالما من إلى
 والدتي أطال اهلل في عمرىا الكثير ولم تنتظر الشكر

 إلى السند والقدوة والدي العزيز أطال اهلل في عمره

وأسير على الدرب معهم أشقائي وشقيقاتي فيو الذي كبرت إلى رفقاء البيت  

الدرب والحياة  ةرفيق ةي الغاليتإلى زوج  

 إلى قرة العين و ثرى الفؤاد ابني الغالي محمد أمين 

إلى كل العائلة الصغيرة و الكبيرة و أخص بالذكر عائلة قلمام و زيتوني  خاصة سلسبيل و 
 و خولة . محمد و لقمان و لجين 

بحث لالرتقاء بالعلم في كل مكان أىديإلى كل من يفكر وي  

ىذا الجهد المتواضع      
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 مقدمة

اليت حظيت بالعديد من البحاوث يف الفًتة األخَتة،  اوايي  يعترب التعليم احملاسيب من أحد ادل      
أمهية التعليم . كما تتضح و دوره يف التنمية االقتصادية ويرج  ذلك بالضرورة إىل أمهية التعليم احملاسيب 

التعليمية،  طرق و ادلناىج ال  احملاسيب من خالل اجلهاود اليت يبذذلا االحتاد الدويل للمحاسبُت لتطاوير
 .زلاسبُت بادلستاوى ادلطلاوب إلعداد احملاسيبوذلك مبا يتم إصداره من معايَت تُعٌت بالتعليم 

مسؤولية إعداد زلاسبُت مؤىلُت بادلهارات ادلهنية الالزمة دلمارسة ادلهنة على عاتق عدة تق   
، أي أن الربامج التعليمية احملاسبية و التكاوين ؤسسات التعليم العايل ميف مقدمتها  جهات، تأيت 

ة لدخاول علم ادلؤىل تعلم القدرات وادلهارات ادلهنيةادلطبقة على مستاوى اجلامعات تؤدي إىل إكساب ادل
 .الشغل
يساىم بفاعلية يف التنمية االقتصادية  ادلؤسسةإن وجاود نظام زلاسيب قادر على تاوفَت معلاومات عن     

يف دوران عملية االقتصاد  يُترئيس يناحملاسبة والتدقيق عنصر  يتوتعترب مهن .وتاوزي  ادلاوارد بصاورة مثلى
ت القرارات االستثمارية باعتبارىا عاكسة للاوي  من أىم مدخال ،حيث تعترب سلرجات النظام احملاسيب

، وىذا يتطلب أن يكاون ىناك  بكل شفافية ووياوح ومبنية على أسس ومعايَت زلاسبية للمؤسسةادلايل 
تقدمي  حىت يستطي  كل واحد منهم، بُت كل من مهنة احملاسبة والتدقيق والتعليم احملاسيب وتنسيق تكامل

وايحة وسلرجات  اوجيب أن يكاون لنظام التعليم احملاسيب أىداف، ادلهمة ادلطلاوبة منو بالشكل ادلناسب
تعليمية زلددة تليب احتياجات ساوق العمل من ادلتخصصُت يف رلال شلارسة مهنة احملاسبة وفق متطلبات 

 العصر احلايل.
 إشكالية البحث 

 اغة اإلشكالية ادلتعلقة بالبحث يف السؤال الرئيسي ادلاوايل:بغية التطرق ذلذا ادلاوياوع مت صي     
 ؟ سوق العملجودة التعليم المحاسبي على  متطلباتما مدى انعكاس 
 األسئلة الفرعية

ه م اإلجابة عليها من خالل زلتاوى ىذرلماوعة من األسئلة الفرعية اليت يت تضم إشكالية البحث     
 ادلذكرة وىي:

 ؟توسلرجا يف تقييم  لتعليم احملاسيبالطلبة  إحصائيةذو داللة  ثرأياوجد ىل -
تقييم مدى كفاءة برنامج اجلامعي على لتعليم احملاسيب اطلبة  ستاوىدل داللة إحصائية وذ أثرىل ىناك  -

 ؟التعليم احملاسيب حاليا يف اجلامعات اجلزائرية
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)ساوق  ساوق العمل احملاسيبعلى تطاوير جلاودة التعليم احملاسيب  داللة إحصائية وذىناك أثر ىل  -
 ؟ العمل(

 الفرضيات
 لإلجابة على سلتلف األسئلة ادلتعلقة مباوياوع البحث مت طرح الفرييات ادلاوالية:        

)مستاوى من حيث لتعليم احملاسيب ا )الطلبة اجلامعيُت( ذو داللة إحصائية دلدخالت ثرأياوجد  -
التعليم احملاسيب يف  )الطلبة ادلتخرجُت( سلرجات التكاوين( يف تقييم، وعاوامل التطاوير، ناوعية ادلدخالت

 زائر.اجل
)مستاوى من حيث لتعليم احملاسيب ا )الطلبة اجلامعيُت( ذو داللة إحصائية دلدخالت ثرأياوجد  -

 حالياادلطبقة تقييم مدى كفاءة برنامج التعليم احملاسيب  ، وعاوامل التطاوير، ناوعية التكاوين( يفادلدخالت
 .يف اجلامعات اجلزائرية

وسلرجات التعليم احملاسيب  )الطلبة اجلامعيُت( التعليم احملاسيب دلدخالت ثرذو داللة إحصائيةأياوجد -
 (.)ساوق العمل ساوق العمل احملاسيب الطلبة ادلتخرجُت( على)

 أهمية البحث
معايَت التعليم احملاسيب يف  يتناول الدور الذي ميكن أن تقاوم بو يكتسب البحث أمهيتو من كاونو      

مبا يضمن  ،و ادلعاىد و لكن بصاورة غَت مباشرة  اليت تدرس باجلامعات التعليم احملاسيبحتسُت جاودة 
الاوظيفة  على التكيف م  متطلبات حىت تكاون ذلم القدرة ،التأىيل ادلهٍت واألكادميي خلرجيي احملاسبة

احملاسيب ادلايل الذي يعترب أحد العاوامل  النظام  تطبيق البحث يتزامن م . كما أنمبعد خترجهادلستهدفة 
احلاجة اىل تقييم دوري دلخرجات معاىد  ، بااليافة اىل عليم احملاسيباليت سامهت يف االىتمام بالت

 لتطاوير التعليم احملاسيب. إيافاتالتكاوين و اجلامعات و ىذا من أجل اجياد حلاول او اقًتاح 
 أهداف البحث

صحة الفرييات ادلتبناة، هتدف ىذه الدراسة إىل  ختباراو باإليافة لإلجابة على إشكالية البحث،       
 حتقيق مايلي:

 .ابة يف ادلعاىد و اجلامعاتم احملمدى تأثَت متطلبات جاودة التعليم احملاسيب حاليا بأقسا معرفة -
 متطلبات التعليم احملاسيب.دراسة معايَت التعليم احملاسيب وحتليلها وأثرىا على  -
 .ساوق العمل احملاسيببيان دور التعليم احملاسيب يف تطاوير  -
 اخلربة و ادلهارة ادلطلاوبة من احملاسب ألداء مهامو وواجباتو اجلديدة.حتديد ادلعرفة و  -
 حتديد أساليب وطرق التعليم ادلناسبة لتأىيل خريج احملاسبة ألداء ادلهام. -
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اجلزائر وذلك من مدخالتو  ات و معاىد  الراىن للتعليم احملاسيب جبامعاويتشخيص وتقييم ال -
 وأساليبو وطرقو وسلرجاتو.

 .ساوق العمل احملاسيبدراسة درجة تأثَت جاودة التعليم احملاسيب على  -
 أسباب اختيار الموضوع

على الرغبة يف االطالع ألسباب مرتبطة بتخصص الباحثتُت و البحث ماوياوع مت اختيار      
يف  ادلستجدات اليت جاءت هبا معايَت التعليم احملاسيب الدويل، وانعكاساهتا على التعليم احملاسيب اجلامعي

ديثة على احلأيضا ألسباب ماوياوعية تتعلق مبضماون ادلذكرة الذي يعترب من ادلاوياوعات و  .اجلزائر
 .ادلستاوى الاوطٍت
 حدود البحث

 يلي:مت تناول ماوياوع البحث يف حدود ما       
على متطلبات جاودة التعليم يف رلال احملاسبة من خالل  تلقي ىذه الدراسة الضاوء الحدود المكانية:-

 .)جامعة شلف ومستغاًل( تطبيق معايَت التعليم احملاسيب يف اجلامعات اجلزائرية
 الحدود الموضوعية: 

 لمنهج المتبعا
بأداتيو  اإلشكالية ادلطروحة مت إتباع ادلنهج االستنباطيللقيام بدراسة ماوياوع ادلذكرة واإلجابة على       

 .التحليل للجانب النظري، وادلنهج االستقرائي للدراسة ادليدانية الاوصف و 
 صعوبة الدراسة

 تتمثل صعاوبات إعداد ىذا البحث فيما يلي:     
بالكتب اليت تناولت قلة الدراسات األكادميية ادلتخصصة اليت تناولت ادلاوياوع، خاصة ما يتعلق  -

 التعليم احملاسيب يف اجلزائر.
 الدراسات السابقة  

 من خالل ما سبق ميكن استعراض أىم ىذه الدراسات فيما يلي:     
أهمية تطوير التعليم المحاسبي في ضوء مستجدات معايير دراسة عبد اهلل بن صاحل، بعناوان  -1

أطروحة دكتاوراه في الدول العربية،  العمل المحاسبيسوق اإلبالغ المالي الدولية ودورها في تحرير 
 .7112علاوم يف علاوم التسيَت، جامعة شلف، اجلزائر، 



 مقدمة
 

ث  
 

يرتكز ىذا البحث على وي  مقًتح لتطبيق معايَت التعليم احملاسيب الدولية، اليت يتم تطاويرىا من طرف  
رللس معايَت التعليم احملاسيب الدويل، باعتبار ىذه ادلعايَت تؤثر يف برامج التعليم احملاسيب والتدريب يف 

التابعة ذلا وادلنظمات ادلهنية على ادلستاوى مجي  أحناء العامل، ويساعد االحتاد الدويل للمحاسبُت واذليئات 
الدويل يف تاوسي  االنتشار الدويل دلعايَت التعليم احملاسيب الدولية بغرض زيادة الكفاءة ادلهنية للمحاسبُت  

 بغض النظر عن البلد الذي تلقى احملاسبُت تعليمهم وتدريبهم.
يَت التعليم احملاسيب الدولية تساعد يف عملية وقد تاوصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج أمهها أن معا    

تصميم برامج زلاسبية وتطاويرىا باعتبارىا تاوفر نتائج للتعلم قابلة للقياس والتحقق باإليافة إىل أن 
معايَت التعليم احملاسيب الدولية تاوفر ادلبادئ التاوجيهية اليت ميكن أن تساعد يف حتديد سلرجات التعليم 

احملاسبية. كما تاوصلت الدراسة إىل العديد من التاوصيات منها يرورة اعتماد معايَت ادلتاوقعة من الربامج 
التعليم احملاسيب الصادرة عن االحتاد الدويل للمحاسبُت وذلك من قبل جلنة التقييم واالعتماد األكادميي 

اف الدويل بربامج للجامعات يف الدول العربية عند إعداد واعتماد الربامج احملاسبية لتسهيل عملية االعًت 
التعليم احملاسيب على مستاوى كل دولة، باإليافة إىل تصميم برامج التعليم احملاسيب وتطاويره مبا يستجيب 

 م  الظروف ادلتغَتة.
استخدام معايير التعليم الدولية للمحاسبين دراسة مقداد أمحد اجلليلي وآالء عبد الاواحد ذناون،  -7

مقالة منشاورة يف رللة تنمية اسبية لمرحلة البكالوريوس في العراق، المهنيين في تطوير البرامج المح
 .7111، 99، العدد 27ادلاوصل، اجمللد ، كلية اإلدارة واالقتصاد،الرافدين
تناولت ىذه الدراسة إمكانية حتسُت ادلنهاج احملاسيب يف مرحلة البكالاورياوس يف العراق من خالل        

استخدام معايَت التعليم احملاسيب الدولية عند إعداد الربامج احملاسبية، وقد خلصت ىذه الدراسة إىل 
ة ميكن االستعانة هبا يف حتسُت رلماوعة من النتائج أمهها أن معايَت التعليم احملاسيب تعد قاعدة أساسي

 جاودة ادلناىج يف أقسام احملاسبة وخصاوصا بالنسبة دلرحلة البكالاورياوس يف اجلامعات العراقية.  
دور التعليم االلكتروني في زيادة كفاءة دراسة زياد ىاشم السقا وخليل إبراىيم احلمداين،  -2

، 17ء ادلؤسسات اجلزائرية، جامعة ورقلة، العدد ، مقالة منشاورة يف رللة أداوفاعلية التعليم المحاسبي
7117. 

تناولت ىذه الدراسة طبيعة التعليم احملاسيب واحلاجة إىل التعليم االلكًتوين م  حتديد أىم            
رلاالت االستفادة من أساليب التعليم االلكًتوين يف رلال التعليم احملاسيب وكذلك أىم ادلتطلبات الالزمة 

اءتو، وتاوصلت ىذه الدراسة أنو ميكن االستفادة من تقنيات ادلعلاومات وتطبيق أساليب التعليم لزيادة كف
 االلكًتوين يف التعليم احملاسيب.



 مقدمة
 

ج  
 

تصور مقترح  لتطبيق معايير التعلم المحاسبي دراسة الفاتح األمُت عبد الرحيم الفكي بعناوان  -4
مقالة منشاورة يف اجمللة  بية السعودية،ودورها في ضبط جودة مناهج المحاسبة في المملكة العر 

، جامعة العلاوم والتكناولاوجيا، 11العربية لضمان جاودة التعليم اجلامعي، اجمللد الساب ، العدد 
 .7114األردن،
ركزت ىذه الدراسة على دور معايَت التعليم احملاسيب الدولية يف حتسُت جاودة مناىج احملاسبة يف        

ة العربية السعاودية، حيث دتثلت مشكلة البحث يف عدم مراعاة اجلامعات دلعايَت أقسام احملاسبة بادلملك
 التعليم احملاسيب عند تصميم مناىج احملاسبة شلا يؤثر سلبا على ادلهارات احملاسبية للطالب.  

ر وقد تاوصلت ىذه الدراسة إىل العديد من النتائج منها أن معايَت التعليم احملاسيب الدولية تاوف       
اإلرشادات لكيفية تصميم منهاج زلاسيب ياواكب ادلتغَتات الدولية، كما مت التاوصل إىل عالقة إجيابية بُت 
معايَت التعليم احملاسيب الدولية واذليئة الاوطنية للتقاومي واالعتماد األكادميي يف ادلملكة العربية السعاودية من 

 ناحية تقييم جاودة الربامج احملاسبية.
 يم البحثستق

تبعا لألىداف ادلسطرة ذلذا البحث، ودلعاجلة اإلشكالية واختبار الفرييات مت تقسيم البحث إىل     
 مايلي:

أساسيات ومفاىيم حاول التعليم  تناول ىذا الفصلاإلطار العام للتعليم المحاسبي  الفصل األول: -
 ات جاودة التعليم احملاسيب.متطلبوتعريف معايَت التعليم احملاسيب الدولية وأمهيتها، وكذا  احملاسيب

من  مت التعرض سوق العمل المحاسبيانعكاس جودة التعليم المحاسبي على الفصل الثاني:  -
ساوق العمل احملاسيب و العالقة بُت جاودة التعليم وكذا  ساوق العمل احملاسيبخالل ىذا الفصل طبيعة 

 .ساوق العمل احملاسيبتحديث التعليم احملاسيب يف اجلزائر وأثره على وصاوال إلى احملاسيب
مت التطرق إىل الدراسة ادليدانية لعينة مكاونة من األكادمييُت  من خالل ىذا الفصلالفصل الثالث:  -

 .  ساوق العمل احملاسيبوادلهنيُت مث قياس أثر جاودة التعليم احملاسيب على 
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 جمهيد

هزه ألاهمُت  حيجأو  ب الػذًذ مً الاخخفاـاث ألاخشي،ًدخل الخػلُم اإلاداظبي أهمُت هبحرة ئلى حاه        

ُت الىظشة ئلى اإلاداظبت والخاحت اإلاعخمشة والذاةمت ئلى الػمل اإلاداظبي في هىاق أي مجخمؼ مً   لخفـى
ً
هظشا

 اإلاجخمػاث.

ػخمذ غلى اظخخذام اللذساث الزاجُت للمداظبحن في الخىم غلى الىثحر مً ألاخذار فاإلاداظبت ح        

مخاص بمػشفت مفىفت لها مادتها الػلمُت التي أمىً جالاكخفادًت واإلاالُت التي جىاحه الػمل اإلاداظبي، هما 

 غبر مشاخل مخخلفت مً الضمً، وهزلً فهي مهىت
ً
م الذساظت والخبرة مػا ٌى ئلحها غً وٍش مىظمت جماسط  الـى

ُت جخفف بها وججػلها باسصة بحن اإلاهً ألاخشي التي ًدخاحها اإلاجخمؼ بفىسة  في الخُاة الػملُت وفم خفـى

 داةمت ومعخمشة.

وان البذ مً الاهخمام بػملُت الخػلُم اإلاداظبي  ،اإلاداظبتفي مجاٌ الىفاء باخخُاحاث اإلاجخمؼ  ولؿشك        

التي ًمىً مً خاللها تهُئت اليىادس ألاوادًمُت واإلاهىُت اللادسة غلى ظذ اخخُاحاث الىلب اإلاتزاًذ غلى 

 غً الخىىساث الػذًذة التي جدذر بفىسة معخمشة. ُت والىاؼئتاإلاداظبالخذماث 

 هزا الففل ما ًلي: ًخممًولهزا 

 ٌ  : أظاظُاث خٌى الخػلُم اإلاداظبي. اإلابدث ألاو

 اإلابدث الثاوي: مػاًحر الخػلُم اإلاداظبي الذولي.

 اإلابدث الثالث: مخىلباث حىدة الخػلُم اإلاداظبي.
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 املبدث ألاول: أساسياث خول الخعليم املداسبي

شحؼ رلً اإلاداظبي مً أخذ اللماًا التي خظ ٌػذ الخػلُم       ُذ بالػذًذ مً البدىر في الفترة ألاخحرة، ٍو

أهمُت الخػلُم اإلاداظبي السجباوه بمهىت اإلاداظبت واإلاشاحػت. هما جخطح أهمُت الخػلُم اإلاداظبي  ئلىبالمشوسة 

ش الػملُت الخػلُمُت، ورلً بما ًخم  مً  ئـذاسهمً خالٌ الجهىد التي ًبزلها الاجداد الذولي للمداظبحن لخىٍى

 مػاًحر حػنى بالخػلُم اإلاداظبي. 

 

 املطلب ألاول:طبيعت وأهميت الخعليم املداسبي

ًأحي الخػلُم الػالي في كمت الهشم الخػلُمي، فهى آخش مشخلت مً مشاخل الخػلُم التي ًمش بها الفشد وأسكاها.       

، هما جمىده أًما مياهت والتي جىعبه مإهالث ومهاساث غالُت حعاغذه فُما بػذ في الخفٌى غلى وظُفت

 احخماغُت مشمىكت.

 طبيعت الخعليم املداسبي-1

ًمثل الخػلُم بفىسة غامت أخـذ أهـم اإلاجـاالث فـي خُـاة اإلاجخمػـاث والزي مـً خاللـه ًمىـً الخفـىٌ         

ومً هىا فان أي  ،معحرة مخخلف اإلاجاالث وفي ؼتى هىاحي الخُاة إلاىاـلتغلـى الىفاءاث واإلاهاساث الالصمت 

اظخػماٌ للىظاةل الخلىُت في أي مجاٌ مـً مجـاالث الخُـاة البـذ أن ًفـاخبه كـذسة وهفاءة غلـى اظـخػماٌ 

لً اإلاجاٌ لزلً فُجـب أن ًـإدي الخػلـُم ئلـى وشح وىادس مإهلت للػمل رجلـً الىظاةل والاظخفادة مجها في 

 1سظت غملها بؽيل وبُعي.جمخلً اإلاػاسف واإلاهاساث التي جمىجها مً مما

وجلؼ معإولُت ئغذاد مداظبحن مإهلحن غلى غاجم غذة حهاث، وجأحي في ملذمتها مإظعاث الخػلُم        

الػـالي ورلً مً خالٌ ولػها وجبىحها ومىاهبتها أظالُب الخػلُم التي جشهض غلى اهدعاب اإلاخػلمحن اللذساث 

 اظبي فُما بػذ في واإلاهاساث اإلاهىُت التي جممً اظخفادتهم مً دساظتهم غىذ مماسظتهم غملهم اإلاد

 .ظل الخاحت اإلاتزاًذة ئلى اظخػماٌ جلىُاث اإلاػلىماث في الػمل الىظُفي

ُاث بؽأن جشؼُذ الػمل اإلاداظبي هما  ئلافت ئلى رلً ما جلذمه الهُئاث واإلاإظعاث اإلاهىُت مً جـى

داظـبي ألاهـادًمي بـالخػلُم اإلا،ًخمثـل الؽم ألاٌو ًالخظ أن الخػلـُم اإلاداظـبي ًخىـىن مـً ؼلحن أظاظـحن

                                                           
رللة أداء ادلؤسسات، ، دور التعليم االلكتروني في زيادة كفاءة وفعالية التعليم المحاسبي، احلمداين إبراىيمزياد ىاشم السقا، خليل  1

 .47، ص2012جامعة ادلوصل، العراق، العدد الثاين، 
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الزي ًخػلم بالجاهب الىظشي الزي ًجب أن ًلم به اإلاخػلم وي ٌػخمذ غلُه في الخىبُم الػملي أما الؽم 

 1الثاوي فهى الخػلُم اإلاداظبي اإلانهي الزي ًخػلم بالجاهب الخىبُلي الزي ًإهل اإلاخػلم إلاماسظت اإلاهىت.

 العاليحعسيف الخعليم  1-1

 International Accounting Education Standardsمجلغ مػاًحر الخػلُم اإلاداظبي الذولي  ٌػشف     

Board ش اإلاػشفت " غملُت مىظمت تهذف ئالخػلُم بأهه واإلاهاساث واللذساث ألاخشي داخل ألافشاد وحؽمل لى جىٍى

ب".  2الخذٍس

الفشد  إلهعابالخػلُم الػالي هى آخش مشخلت مً مشاخل الخػلُم الىظامي، والزي يهذف هما ٌػشف 

 مػاسف ومهاساث وكذساث جخذمه وجخذم اإلاجخمؼ هيل.

ٍلفذ بالخػلُم الػالي، الخػلُم الزي ًخم داخل ولُاث أو مػاهذ حامػُت بػذ الخفٌى غلى الؽهادة و       

ت، وجخخلف مذة الذساظت في هزه  أسبؼ ظىىاث، وهى آخش مشخلت مً مشاخل  ئلىاإلاإظعاث مً ظيخحن الثاهٍى

ت غلى الخػلُم الىظامي. فهى ول أهىاع الذساظاث ً اإلاىحه التي جخم بػذ اإلاشخلت الثاهٍى ً أو الخيٍى ، الخيٍى

معخىي مإظعت حامػُت أو مإظعاث حػلُمُت أخشي مػترف بها همإظعاث الخػلُم الػالي مً كبل 

 3لذولت.العلىاث الشظمُت ل

 حعسيف الخعليم املداسبي 1-2

بمهىت اإلاداظبت، ألن اإلاداظبت لِعذ جلىُت أو لؿت فدعب بل هي  لالسجلاءحػذ اإلاػشفت اإلاداظبُت هأداة        

بذساظت  ئالئهجاصها، وال ًخدلم رلً بىُفُت مىاظبت للمهام التي ًجب  وظُلت مً المشوسي مػشفت اظخػمالها

 ومماسظتها مُذاهُا.أـٌى اإلاداظبت وجىىسها 

عها غبر اإلاشاخل الخػلُمُت           ًلفذ بالخػلُم اإلاداظبي حملت اإلالاًِغ اإلاخػللت باإلاداظبت التي ًخم جذَس

اث والجامػاث واإلاػاهذ واإلاذاسط اإلاخخففت،  لىبُػت الؽهاداث الجامػُت  ئلافتغلى معخىي الثاهٍى

                                                           
 .49ص ، مرجع سبق ذكرهاحلمداين،  إبراىيمزياد ىاشم السقا، خليل 1

رللة ، مدخل مقترح لتطوير العالقة بين التعليم األكاديمي والخبرات الميدانية في برنامج التعليم المحاسبيأمحد حلمي مجعة، 2
 .359الدراسات ادلالية والتجارية، جامعة بين سويف، كلية التجارة، مصر، ص 

ص ،  1999، مؤسسة أعمال ادلوسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، ادلملكة العربية السعودية،7ادلوسوعة العربية العادلية، ، الطبعة الثانية، اجلزء 3
25. 
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شجبي الخػ ً ألاظاجزة اإلايلفحن بذسوط اإلاخدفل غلحها في مُذان اإلاداظبت، ٍو لُم اإلاداظبي أظاظا بىبُػت وجيٍى

 1اإلاداظبت إلاعخىي الىلبت واظخػذادهم إلاضاولت مهىت اإلاداظبت والبرامج اإلاعىشة في الذساظت.

 عىاصس الخعليم املداسبي -2

جـي الخػلـُم اإلاداظـبي،       فـالخالصم بـحن ئن مهىت اإلاداظبت في سكحها واصدهاسها حػخمذ غلـى مـذخالتها مـً خٍش

ـيخهي دوس الخػلـُم اإلاداظبي  ش اإلاهىـت ٍو الخػلـُم واإلاماسظـت الػملُـت ٌػـذ أمـشا فـي ؾاًـت ألاهمُت للمعـاغذة فـي جىـٍى

        ي ًيبغي غلى مضاولي اإلاهىت الخدلي بها.في جىفحر اإلاهاساث والعلىهُاث الت

مىً الىظش ئلى الخػلُم اإلاداظبي هىظام مخيامل ًخيىن مً مجمىغت مً الػىاـش اإلاترابىت لخدلُم       ٍو

 2:ما ًليأهذافه، وهي حؽمل 

وأهىاغه(، إلاداظبي )بمخخلف أؼياله اإلاخمثلت باألشخاؿ الزًً ًمىً تهُئتهم إلاماسظت الػمل ا املدخالث: 2-1

فالخػلُم اإلاداظبي هى غملُت معخمشة لها أهذافها وجمثل الػىاةذ الخـي حػـىد غلى والب اإلاداظبت مؼ لشوسة 

ُلها  وكـذ أولـذ ئحشاء جلُُم لخلً الػىاةذ بؽيل معـخمش للخأهـذ مـً أن أهذاف الخػلُم اإلاداظـبي كـذ جـم جدل

 3هـا أي بشهـامج للخػلُم اإلاداظبي ٌؽمل غلى آلاحي:ن الػىاةـذ الخـي ًجب أن ًدللبػن البـاخثحن أ

 وهي جلً الػىاةذ التي حػبر غً اإلاػشفت ومهاساث خل اإلاؽاول التي ًىدعبها الىالب.   العوائد املعسفيت: -

 .    وألاخالكُتوهي جلً الػىاةذ التي جخمثل بمهاساث الخػامل مؼ الؿحر واإلاهاساث العلىهُت  العوائد السلوكيت: -

ت: - وهي جلً الػىاةذ التي جخمثل بالخأزحراث الىفعُت والتي ججػل مً الىالب أن ًيىن مخمحزا  العوائد الخأثيًر

 وله اللذسة غلى الخفىحر اإلاعخلل.   

باإلاهاساث اإلاخمثلت بىظاةل الخػلُم التي ًمىً اظخخذامها في التزوٍذ  وهي الػملُاث العملياث الدشؼيليت: 2-2

اإلاداظبُت،والخػلُم اإلاداظبي الجُذ واإلاخيامل ٌػخبر حجش ألاظـاط فـي ئغـذاد مداظـبحن مـإهلحن غلمُـا ومهىُـا 

وجلىُـا وبزلً فُيىن هذف الخػلُم اإلاداظبي هى هلل اإلاػشفت واإلاهاساث ئلى الىلبت ولخدلُم هزا الهذف ًيبغي 

 4جىفش غذة غىاـش أهمها:

                                                           
، واإلفصاحمدى توافق مرجعية إعداد القوائم المالية في النظام المحاسبي المالي مع المعايير المحاسبية الدولية للعرض ،صافوفتيحة 1

 .179، ص 2009 مذكرة ماجستري، جامعة شلف، اجلزائر،
، رللة التعليم المحاسبي ودوره في تطوير المهارات المهنية لخرجي قسم المحاسبة، علي عبد احلسني، ىاين الزامليمود زلزلمد 2

 .290(، ص 12(، العدد )3واالقتصاد، جامعة القادسية، اجمللد ) اإلدارة
 .291ص، نفس المرجععلي عبد احلسني، ىاين الزاملي،  مودزلمد زل 3
رللة البحوث االقتصادية، مركز األحباث ، أىمية التكامل بين البحث العلمي والمهنة والتعليم المحاسبي، بن عربية، سامل زلمد4

 .65، ص 1990(، 2(، العدد )2االقتصادية، ليبيا، اجمللد )
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وحىد أظاجزة أهفاء ظىاء مً خُث الخأهُل الػلمي أو مً خُث الخبرة بدُـث أساجرة الخعليم الجامعي: -

ً غلـى ئحـشاء بدـىر ودساظاث ودمج هخاةج هزه البدىر والذساظاث مؼ اإلالشساث الذساظُت.    ًيىهـىا كـادٍس

 جىفش الىخب والذوسٍاث الخذًثت وظهىلت الخفٌى غلحها واظخػمالها.   مؤسساث الخعليم املداسبي: -

ب والخىبُم الػملي.   الوسائل املادًت: -  جىفش وظاةل وظبل الخذٍس

ً غلى مماسظت الػمل املخسجاث: 2-3  اإلاداظبي )ألاوادًمي أو اإلانهي( بما اإلاخمثلت باألشخاؿ اإلاإهلحن واللادٍس

 وىادسن مماسظت الػمل اإلاداظبي جدخاج ئلى وغلُه فا ظام الخػلُم اإلاداظبي بفىسة غامت،ًدلم الهذف مً ه

وفم أظغ غلمُت ئلافت ئلى لشوسة جىافش اللذسة الصخفُت في الخىم غلى الىثحر مً ألامىس التي تهخم  مهُأة

 اإلاداظبت وجلؼ لمً الػمل اإلاداظبي. بها

شها ومداولت جصخُذمً خالٌ سكابت الػىاـش العابلت  الخؼرًت العكسيت )السكابت(: 2-4  وجلُُمها وجىٍى

 مجها. أي اهدشافاث جدذر في أي

م الػالكت بحن        ومً خالٌ غىاـش الخػلُم اإلاداظبي أغاله ًمىً الخىم غلى هفاءة الىظام غً وٍش

 مذخالجه ومخشحاجه والتي جأحي مً خالٌ مذي جىافش الػملُاث الدؽؿُلُت اإلاخمثلت بىظاةل الخػلُم اإلاخخلفت مً 

ى جىافش اليادس الػلمي اإلاإهل لللُام بزلً، مىاهج دساظُت ومخخبراث مداظبُت وجىبُلاث مُذاهُت ئلافت ئل

م الػالكت بحن اإلاخشحاث وألاهذاف التي ًبغي الىظام جدلُلها  هما ًمىً الخىم غلى فاغلُت الىظام غً وٍش

 مً خالٌ جىفحر اليىادس اإلاداظبُت )ألاوادًمُت واإلاهىُت( ومذي كذستها غلى جدلُم أهذاف الىظام.

اإلاداظبي ًدخاج ئلى وىادس مداظبُت مإهلت ومهُىت وفم أظـغ غلمُـت باإللـافت  وبزلً فان مماسظت الػمل      

ئلى لشوسة جىفش اللذسة الصخفـُت للمداظـب فـي مىاحهـت الىثُـش مـً اإلاؽاول أزىـاء الػمـل اإلاداظـبي لـزلً 

 الخػلُم اإلاداظبي هى لشوسة مخىاـلت. أنفُمىً الخأهُذ غلى 
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 يالخعليم املداسبوأهداف أهميت املطلب الثاوي: 

اةذ للمجخمؼ الزي حػمل جلذمه مً فى  أنجأحي أهمُت الخػلُم اإلاداظبي مً أهمُت اإلاداظبت وما ًمىً       

ب وجلخُق ألا  فاإلاداظبت .لمً هىاكه خذار الاكخفادًت بفىسة هي مهىت مىظمت جخخق بدسجُل وجبٍى

مباؼشة أو ؾحر مباؼشة بالىخذة الاكخفادًت، هما أن اإلاداظبت عخفاد مجها الجهاث التي لها غالكت ًمىً أن ٌ

م  ٌى ئلحها غً وٍش هي غلم لمً الػلىم الاحخماغُت ًمخاص بمػشفت مفّىفت لها مادتها الػلمُت التي أمىً الـى

 غبر مشاخل مخخلفت مً الضمً.
ً
 الذساظت والخبرة مػا

 أهميت الخعليم املداسبي -1

الاهخمام باإلاداظبت وبمشوسة جىافش ألاظغ الػلمُت لخػلُمها ومماسظتها وجىىس بيؽىء الخاحت ئلى وؽأ      

ت اإلاخخلفت ومً زم لشوسة كُاط هخاةجها وجلذًم البُاهاث واإلاػلىماث التي ًدخاحها  مماسظت ألاغماٌ الخجاٍس

 1زلً.ب اإلاهخمتألاشخاؿ اللاةمىن بخلً ألاغماٌ أو الجهاث التي 

مىً جىلُذ أهمُت الخػلُم اإلاداظبي مً خالٌ      إلاهىُت اإلاداظبُت مً بػن الباخثحن والجمػُاث ا أساءٍو

 2:ًلي خالٌ ما

مداظبُت ورلً مً خالٌ ئمذادهم  ئواساث وجأهُل ئغذادٌعاغذ الخػلُم اإلاداظبي الجُذ والفػاٌ في  -

ُل اإلاػلىماث باإلاػاسف واإلاهاساث اإلاداظبُت اإلاخىىغت وبما ًمىجهم مً كذسة ا لخفٌى غلى البُاهاث وجـى

 واللذسة غلى اظخخالؿ الىخاةج والخلُُم وؾحرها.  

اإلاداظبُت الػاملت في الىخذاث الاكخفادًت اإلاخخلفت بأهم  الخػلُم اإلاداظـبي بتزوٍذ ؤلاواساث ٌعاغذ -

ش ا ش اإلابادب واإلاػاًحر اإلاداظبُت وجىٍى إلاداظبحن باإلاػـاسف الخىىساث التي جشافم اإلاهىت مً خالٌ جىٍى

 اإلاعخجذة مً خالٌ بشامج الخػلُم اإلاداظبي اإلاعخمش.  

ُت حعاغذ بشامج الخػلُم اإلاداظبي باإلًفاء بمخىلباث واخخُاحاث الخىمُت الاكخفادًت والاحخماغُت وجلب -

 اإلاداظبُت.  اخخُاحاث ظىق الػمل مً ؤلاواساث

خىلباث الىخذاث الاكخفادًت مً البرامج والذوساث ٌعاغذ الخػلُم اإلاداظـبي في جدذًذ اخخُاحاث وم -

بُت ومػالجت اإلاؽاول اإلاعخجذة التي جىاحهها هزه الىخذاث.   الخذٍس
                                                           

مناىج التعليم المحاسبي في الجامعات العمانية  لمتطلبات سوق العمل في ظل تداعيات مدى مالءمة  ،خالد قطناين، خالد عويس1
، ص 2009، جامعة العلوم التطبيقية، مسقط، عمان، اإلداريةادلؤمتر العلمي الثاين، كلية االقتصاد والعلوم  إىلحبث مقدم ، األزمة المالية

06. 
2International federation of accounting (IAFC) «Report of accounting éducation and Professional 
skills »,education commette, new York, 2003, p 06, http//www.ifac.org. 
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ش اإلاىـاهج الػلمُـت وفـم اإلاعـخجذاث الخذًثـت فمال  - ش اإلاهىت مً خـالٌ جىـٍى ٌعاغذ الخػلُم اإلاداظبي في جىٍى

اإلاداظبُت الػاملـت فـي  لىاكؼ مً خالٌ ؤلاواساثث غلى أسك اغً اإلاعاغذة في جىبُم هزه الخىىسا

 الىخذاث الاكخفادًت.  

ب وجىمُت  - الػمل غلى جضوٍذ اإلاداظبحن  وحصجُػهم للبدث في مخخلف الخىىساث التي أزشث في اإلاهىت، وجذٍس

ت  ُل اإلاػلىماث، مً خالٌ الشبي بحن مفهىم هظٍش الاجفاٌ كذساث اإلاداظبحن في الخىاـل والاجفاٌ وهزا جـى

ت واإلاماسظت الػملُت. ش اإلاداظبت والػمل غلى جللُق الفجىة بحن الذساظت الىظٍش  1وميىهاتها وبحن جلاٍس

للخػلُم اإلاداظبي أهمُت هبحرة وفي مجاالث مخػذدة فـي خُـاة اإلاجخمػـاث ئر ًيبؿـي أن  أنًالخظ مما ظبم  

ختى ًمىً له مىاهبت هزه  ألاخشي جاالث ًيىن مىاهبا للخىىساث الػلمُت والػملُت التي خفلذ في اإلا

الخىىساث، ومىاحهت أي ظشوف معخجذة جىاحه مهىت اإلاداظبت للشقي بهزه اإلاهىت ئلى معخىي أفمل باإلالاسهت 

 . ألاخشي مؼ اإلاهً 

 أهداف الخعليم املداسبي -2

ٌ إظعاث الجامػُت خادًمُحن في اإلاهىت وألاوحن في اإلاماسظحن اإلاجدباًً آلاساء ب       الخػلُم اإلاداظبي  افأهذ ى

ج ٌػ حن ئلى أنماسظش اإلافُىظ خفىله غلى  ٌالخػلُم اإلاداظبي الجامعي مً خال ذفه  ىغمعخىي الخٍش

ٌ معخىي مػل اف غلى مػشفت الىالب ألاهذ ض ألاوادًمُىن ، بِىما ًشهالالصمتاسة هبُت واإلاػشفت اإلاداظً اإلام ى

 .   الالصمىالب مً الخأهُل اإلاداظبي ىً الألاظاظُت للمداظبت التي جم

جلعُمها ئلى غىاةذ ً  ىتي ًمخىكػت والذ اإلاكُاط الػىاة خالٌالخػلُم اإلاداظبي مً  افذًذ أهذً جدىًم       

 ىن، مؼ لشوسة الخلُُم اإلاعخمش لخلً الػىاةذ للخدلم مً مذيػشفت وغىاةذ مشجبىت بالعلمشجبىت باإلا

مً  ظىمت الخػلُم اإلاداظبي حؽمل حملتىٌ هُيل إلامً خال  ًاظبي، ورلالخػلُم اإلاد افمعاًشتها ألهذ

 2آلاجُت: الخىىاث

 ألاظاظُت مً الخػلُم اإلاداظبي.    افًذ ألاهذجدذ -

 عىشة. اف اإلالشساث اإلاداظبُت الذساظُت لخدلُم ألاهذجفمُم اإلاىاهج واإلا -

ً خمثلت فث اإلاداظبُت واإلاذخال اخخُاس اإلا -  لشساث. هج واإلاىاغلى اظدُػاب جلً اإلاي الىلبت اللادٍس

                                                           
أطروحة دكتوراه، كلية ، معايير مراجعة الحسابات في اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية في ليبياعلي عمر أمحد السويسي، 1

 .188-187ص ، 2000، جامعة باتنة، االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريالعلوم 
 .187ص ، مرجع سبق ذكرهعلي عمر أمحد السويسي، 2
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ت في جىبُخمشاالاظ مانل - م غملُاث الخذَساهج اإلاىم اإلاٍس عخمش للىلبت ُم اإلاوالخفاغل والخلُ غلشسة غً وٍش

 الذساظت.  ٌخال

م كُاط غىاةذ اف اإلاألاهذ جدلُمىاهج ودساظت مذي امج واإلاجلُُم هخاةج البره - عىشة مً البرهامج غً وٍش

 غلى الىلبت.    خػلمال

الشةِعُت مً غملُت الخػلُم اإلاداظبي والتي ًيبغي ئغذادها بىاء غلى  افوجبحن ئخذي الذساظاث ألاهذ       

 1هىُت والتي جخمثل فُما ًلي:اث الىلبت واإلاىظماث اإلاداظبُت اإلاخاح

 خترامبحن مإهلحن وامداظصمت لجػلهم اساث الال هاب اإلاالػملُت الخػلُمُت غلى اهدع خالٌحصجُؼ الىلبت مً  -

ف بالذوس الىبحر إلاهىت والىن اإلاكىاغذ وظل  هىت اإلاداظبت. جزاهت، والخػٍش

ؽاول مخخلف اإلاب والػمل غلى الذساظت والبدث في ىال جىمُت الفىش الخدلُلي في الخػلُم اإلاداظبي لذي ال -

 التي حعاغذهم في الىاكؼ الػملي.   ُتاإلاداظب

فهم  - ذًاث وألاخذار واللماًا والخد وفغلى الظش  شفالخػ ٌت اإلاداظبُت مً خالللبِئتهُئت الىالب وحػٍش

اث ىاكف بأظلىب واكعي، وفهم الػملُؼ اإلاهُفُت الخػامل مت، و هىضاولي اإلاعخجذة التي فشلذ هفعها غلى ماإلا

 واظؼ. ش ئلحها بمفهىمػلذة، والىظاإلا

ص ي والخػبحر غً اد الصخحصجُػهم غلى الاحته ٌخػلمحن مً خالاٌ لذي اإلاجىمُت مهاساث الخىاـل والاجف -

 .ً  آسائهم وأفياسهم وهزا اللذسة غلى فهم آلاخٍش

جي ي واإلاالشةِس  هذفئلى ال ىال ـواف العابلت لُم ألاهذجد مانولم       بت غلى مداظخمثل في جىفحر ولبت وخٍش

 ظاماإلاداظبي هى ظامالى ـش ث وغىاجخفاغل وجخمافش ملىما ي أندسحت غالُت مً الخأهُل الػلمي والػملي، ًيبغ

 انف ظامالى ـش مً غىا فش حر في أي غىؿُشحى مىه، وئرا وشأ حهذف اإلاواخذ، لخدلُم ال ي في آنغلمي وحػلُم

أما الػىاـش أو اإلالىماث .ىف ًإزش غلى الىظام الخػلُمي هيلًإزش غلى الػىاـش ألاخشي، وبالخالي ظ ظىف لًر

ألاهظمت الشكابُت غلى حىدة  ظُت واإلاادًت للػملُت الخػلُمُت،ألاظخار الجامعي، اإلاعخلضماث ألاظا ب،فهي الىال 

 الػملُت الخػلُمُت.

 

 

 

                                                           
، العدد الرابع، 38العامة، الرياض، اجمللد  اإلدارةالعامة، معهد  اإلدارةرللة ، التعليم المحاسبي وتحديات المستقبلزلمد عطية مطر، 1

 .732-731، ص 1999جانفي 
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 يمداخل الخعليم املداسب: املطلب الثالث

ػت واإلاخالخلـتالخؿُـشاث والخىـىساث سافلذ        جىىس الػذًذ  جأزحرهاالخذًثـت كذ هـان مـً  ألاغماٌبِئـت  العـَش

ٌ  مخاص بمػشفت مفىفت لها، وباغخباس أن اإلاداظبت جمً الػلىم واإلاهً ى ئلحها مً  مادتها الػلمُت والتي جم الـى

خالٌ الذساظت والخبرة غبر مشاخل مخخلفت مً الضمً، فلذ جىـىسث اإلاداظـبت غبـش الـضمً بؽيل مخـضامً مؼ 

 .الخاحـاث اإلاداظبُتمشاخـل الخفىُـش اإلاداظبي و 

 عسض املدخل الخلليدي واملدخل الحدًث للخعليم املداسبي -1

ش الخػلُم اإلاداظبي      الزي ًإدي في الجهاًت ئلى وشح مخشحاث مداظبُت  ألامش ئن جىىس اإلاداظبت ًخىلب جىٍى

البـذ مـً ؤلاؼـاسة ئلى ئن هىان  لػمـل اإلاداظـبي وفـي هـزا الفـذدمهىُت كادسة غلى مىاحهت مخىلباث واخخُاحاث ا

 1:لحن للخػلُم اإلاداظبي اإلاخمثالن فُما ًليمذخ

 املدخل الخلليدي للخعليم املداسبي 1-1

 فىىن اإلاداظبُت واحخُـاص الىالـبًشهض اإلاذخل الخللُذي للخػلُم اإلاداظبي غلى اإلاعاةل الفىُت للمداظبت وال      

ٌى ئلى ئحابت وخُذة فمال غً الاهخمام بلىاغذ حػلُم لالمخداهاث والخأهُذ غلى الػملُاث  الخعابُت للـى

باإللافت ئلـى غـذم اهخمامه بالجاهـب الػملـي وجىىىلىحُـا اإلاػلىمـاث خعـب ما هى مىلـىب وهـزلً  ،الىالب

 غـذم الاهخمام بمعاةل الاجفاٌ والػالكاث واإلاهاساث الفشدًت للىالب.  

 ملداسبياملدخل الحدًث للخعليم ا 1-2

 ،ًشهض اإلاذخل الخذًث للخػلُم اإلاداظبي غلى بِئـت ألاغمـاٌ واإلاػـاسف الفىُـت وجىـاٌو كمـاًا مداظـبُت غامـت    

وهزلً الترهحز غلى الخػلُم والخػلم الزاحي وؤلابذاع للؿشك اإلانهي والخأهُذ غلى اإلاعاةل اإلاػلذة التي كذ جىاحه 

بالجاهب الىظشي والجاهب الػملي وجىىىلىحُا اإلاػلىماث خعب ما هى  الخىبُلاث الػملُت فمال غً الاهخمام

وهزلً الاهخمام بمعاةل الاجفاٌ والػالكاث واإلاهاساث الفشدًـت للىالـب فمـال غـً العـعي هدـى  ،مىلىب

 جدلُـم الخيامـل بحن فشوع اإلاداظبت اإلاخخلفت واإلاىاهج أو اإلالشساث الخػلُمُت.

 

 

 

 

                                                           
ادللتقى  إىلحبث مقدم ، متطلبات سوق العمل من خريجي كلية اإلدارة والتجارة في القطاعين العام والخاصاحلبيطي قاسم زلسن، 1

 .4-3، ص 2003ير أداء كليات اإلدارة والتجارة يف اجلامعات العربية، حلب، سوريا، العريب لتطو 
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 ملازهت بين املدخل الخلليدي واملدخل الحدًث للخعليم املداسبي -2

ش اإلاداظبحن جىاحه التي الخدذًاث مً الػذًذ وظهىس  اإلاداظبت بِئت جمحز التي الخػلُذ دسحت أـبدذ       وجىٍى

 الخللُذًت اإلاداظبي الخػلُم مىاهج في الىظش ئغادة حعخىحب التي ألاظاظُت اإلاخؿحراث مً اإلاداظبت، مهىت

ٌ لجذخالٌ ا مً وجدذًثها  :الخالي و

 ي( ملازهت بين املدخل الخلليدي واملدخل الحدًث للخعليم املداسبI-1زكم ) جدول          

مجلت عوامل بىاء املهازاث املداسبيت الخلىيت لطلبت هيئت الخعليم الخلني، حباس حاظم الشبُعي، املصدز: 

 .82، ؿ 2227، الػذد الثاوي، بؿذاد، 22الخلني،اإلاجلذ 

 املدخل الحدًث للخعليم املداسبي املدخل الخلليدي للخعليم املداسبي السكم

1 

 

 الترهحز غلى اإلاعاةل الفىُت للمداظبت

 

الترهحز غلى بِئت ألاغماٌ واإلاػاسف الفىُت فمال غً 

 جىاٌو كماًا غامت في الخػلُم اإلاداظبي

بحن فشوع الخيامل مدذود  2

 اإلاداظبت

 واإلالشساث الخػلُمُت 

  اإلاداظبت بحن فشوع الخيامل هبحر

 واإلالشساث الخػلُمُت 

الخأهُذ غلى الػملُاث الخعابُت  3

ٌى ئلى ئحابت وخُذة    للـى

 الخأهُذ غلى اإلاعاةل اإلاػلذة التي كذ جىاحه

 الىاكؼ اإلاداظبي الػملي  

 والخفىحر اإلاعخلل   بالخػلُم والخػلم الاهخمام الاهخمام بلىاغذ الخػلُم    4 

الترهحز غلى احخُاص الىالب  5  

 لالمخداهاث  

 الترهحز غلى الخػلُم والخػلم بهذف ئغذاد

 وىادس مهىُت مإهلت للػمل اإلاداظبي

 باإلاهاساث الفشدًت غذم الاهخمام 6

 للىالب ومعاةل الاجفاٌ والػالكاث

 ومعاةلالاهخمام باإلاهاساث الفشدًت للىالب 

 الاجفاٌ والػالكاث

 الترهحز غلى الفىىن اإلاداظبُت فُما 7  

 ًخػلم بالذوسة اإلاداظبُت  

 الترهحز غلى ؤلابذاع والخػلُم الزاحي 

 ومىاكؽت وجدلُل اللماًا اإلاداظبُت اإلاعخجذة

 الاهخمام بالجاهب الىظشي والجاهب الػملي الاهخمام بالجاهب الىظشي  8  

 اإلاػلىماث وجىىىلىحُا
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بػذم كذسة  وهزه اللفىس مخمثلت اإلاذخل الخللُذي في الخػلُم اإلاداظبي ٌػاوي مً بػن أوحه اللفىس  أن     

وغذم  ،الػلمُت والخدلُلُت في اإلاداظبت هزا اإلاذخل غلى ئغذاد مخشحاث مإهلت وكادسة غلى اظدُػاب الىمارج

 ن اإلاذخل الخللُذي هى اإلاذخلم أاإلاعخمشة واإلاتزاًذة، سؾ والخاحاث البُئُت اللذسة غلى مىاحهت الخؿحراث

اإلاذخل الخللُذي ال ًخماش ى مؼ اإلاخىلباث  أنؽاتؼ الاظخػماٌ في الخػلُم اإلاداظبي في أؾلب البلذان، ئر ال

وبالخالي غذم اللذسة غلى مىاهبت الخىىساث البُئُت  ،اإلاهىُت والاخخُاحاث الخىبُلُت إلاماسظت مهىت اإلاداظبت

شوسة ئلى الخدٌى ئلى اإلاذخل الخذًث في الخػلُم اإلاداظبي ورلً مً خالٌ الترهحز لزلً فلذ دغذ الم اإلاخخلفت

مداظبُت مإهلت كادسة  ئواساثلمُت أم جدلُلُت بهذف ئغذاد ظىاء أواهذ غ ،غلى اإلاهاساث الخىظُمُت للمهىت

 .بىفاءة وفاغلُتغلى اظدُػاب الىمارج الػلمُت والخدلُلُت ولها اللذسة غلى مماسظت الػمل اإلاداظبي اإلانهي 

واإلاهاساث  وجأهُل مداظبحن ًخمخػىن باإلاػاسفاإلاذخل الخذًث في الخػلُم اإلاداظبي ٌعاغذ في ئغذاد  ما أنه    

اإلاػلىماث بالخىكُخاث اإلاىاظبت وهزلً اللذسة غلى  وئًفاٌوبما ًمىجهم مً اللذسة غلى جللي  ،الخىظُمُت

ج اإلاداظبت ًخمىً مً ؤلاإلاام بمخىلباث مماسظت مهىت اإلاداظبت.   ،الاظخيخاج واجخار اللشاساث  وبالخالي فان خٍش
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 املبدث الثاوي: معاًير الخعليم املداسبي الدوليت

ش الىفاءاث اإلا ئلىجىفش مػاًحر الخػلُم اإلاداظبي جىححهاث غامت جإدي       هىُت للمداظبحن مً خالٌ الػىاًت جىٍى

خمثل الذوس الزي ًلىم بهببرامج   Internationalمجلغ مػاًحر الخػلُم اإلاداظبي  الخػلُم اإلاداظبي، ٍو

Accounting Education Standards Board (IAESB)  التي  ؤلاسؼاداثئغذاد وجفمُم هزه اإلاػاًحر وؾحرها مً في

 حعاغذ غلى جدعحن مىاهج وأظالُب الخػلُم غلى اإلاعخىي الذولي.

 

 األاول: الخعسيف بمعاًير الخعليم املداسبي الدوليت وأهميتهاملطلب 

ش اإلاىاهج اإلاداظبُت، الاظترؼادًمىً  أظاظُتحػخبر مػاًحر الخػلُم اإلاداظبي الذولُت كىاغذ       ورلً بها في جىٍى

ا مً حهت ومخىلباث مماسظخه اإلاهىُت مً حهت  مً أحل حعش الفجىة اللاةمت بحن ما ًذسظه الىالب هظٍش

 لُت الخػلُمُت.اإلاػاًحر حعاهم في جدعحن هفاءة مخشحاث الػم أنأخشي، خُث 

 الخعسيف بمعاًير الخعليم املداسبي الدوليت -1

ش اإلاىاهج اإلاداظبُتغمل أـبدذ      لشوسة ملخت للخأكلم مؼ مخىلباث اإلاماسظاث اإلاهىُت، لزا البذ  ُت جىٍى

لىظش في البرامج ا ئغادةمً وحىد مػاًحر غملُت مدذدة مخفم غلحها ًمىً الاغخماد غلحها همشحػُت غىذ 

 والخىي الذساظُت.

 مفهوم املعياز 1-1

مُت أو الىىغُت، أو هى اإلاػالم ٌػشف اإلاػُاس بفىسة غامت بأهه همي أو خىم ًخخاس أظاظا للملاسهت الى     

مىً اللٌى أن اإلاػُاس أو اإلاػاًحر هي اللاغذة ، أو الالثابخت في دساظت ما ص يء الزي هداٌو أن هخيبأ بىاظىخه، ٍو

 1ألاغماٌ. إلهجاص أو اللاهىن الػام الزي ٌعترؼذ به 

 مفهوم معاًير الخعليم املداسبي 1-2

وجشؼُذ اإلاماسظاث مػاًحر الخػلُم اإلاداظبي هي غباسة غً همارج جىفش ئسؼاداث غامت جإدي ئلى جىحُه      

ل الخػلُمُت فُما م بالخػلُم اإلاداظبي، ٍو
ّ
باـذاس هزه اإلاػاًحر  ىم مجلغ مػاًحر الخػلُم اإلاداظبي الذوليًخػل

خػلُم اإلاداظبي، وهزا اإلاجلغ ًدبؼ وؾحرها مً اإلايؽىساث التي حعاغذ غلى جشؼُذ اإلاماسظاث في مجاٌ ال

ػنى بمػاًحر الخػلُم اإلاداظبي
ُ
مىً مػشفت مذي ، لالجداد الذولي للمداظبحن ووان في العابم غباسة غً لجىت ح ٍو

الخاحت إلاػاًحر دولُت في الخػلُم اإلاداظبي مً خالٌ الذوس الزي ًمىً أن ًلػبه اإلاداظب اإلاإهل في جدلُم 

                                                           
رللة الباحث اجلامعي، العدد الثاين، جامعة أب، ، معايير تطوير البرامج الدراسية في الجامعات اليمنيةالشيخ، عبد الغين حيىي عبد اهلل، 1

 .144، ص 2002اجلمهورية اليمنية، 
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مداظبحن؛ والتي جدىاٌو جدلُم اإلافلخت الػامت، باإللافت ئلى خاحت الجمهىس للثلت في سظالت الاجداد الذولي لل

 1مهىت اإلاداظبت.

 بمجلس معاًير الخعليم املداسبي الدولي الخعسيف 1-3

ٌػخبر هزا اإلاجلغ أخذ اإلاجالغ ألاسبػت لالجداد الذولي للمداظبحن ووان في العابم غباسة غً لجىت حػني      

ش هفاءة البرامج الخػلُمُت بمػاًحر الخػلُم اإلاداظبي،  وجىمً أهمُت مػاًحر الخػلُم اإلاداظبي الذولُت في جىٍى

ولي، وجدلُم الذوس ألاظاس ي لالجداد الذولي إلغذاد مداظبحن مإهلحن جأهُال غلمُا وغملُا غلى اإلاعخىي الذ

ش مهىت اإلاداظبت وجدلُم اإلافلخت الػامت لجمُؼ دٌو ألاغماء  .للمداظبحن اإلاخمثل في جىٍى

ش مً  جخم      ب الػملي للمداظبحن، وفم خىت غملُت الخىٍى خالٌ الترهحز غلى جىمُت اإلاهاساث اإلاػشفُت والخذٍس

ب اإلانهي للمداظب غلى ن معخىي الخباًً في مىاهج الخػجخممً الػمل غلى جخفُ اظتراجُجُت لُم والخذٍس

ش مخشحاث حػلُمُت مداظبُت كادسة غلى معاًشة الخىىساث التي حؽهذها مهىت اإلاداظبت  اإلاعخىي الذولي وجىٍى

وبالخالي ًإدي مجلغ مػاًحر الخػلُم اإلاداظبي دوسا هبحرا في  الاكخفادي وجىىىلىحُا اإلاػلىماث في اإلاجاٌ

ش هفاءة اإلاداظبحن وجىمُتها في ئواس  جدذًذ سظالت الاجداد الذولي للمداظبحن في معاغذة ألاغماء غلى جىٍى

 2جدعحن الخذماث اإلاداظبُت.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
، في ضبط جودة مىاهج املداسبت في الجامعاث السعودًتجصوز ملترح لخطبيم معاًير الخعليم املداسبي ودوزها الفاجذ ألامحن غبذ الشخُم الفيي، 1

 .118، ؿ 2214، 16اإلاجلت الػشبُت لممان حىدة الخػلُم الجامعي، حامػت ؼلشاء، اإلاملىت الػشبُت العػىدًت، اإلاجلذ العابؼ، الػذد 
 .118ؿ ، مسجع سبم ذكسهالفاجذ ألامحن غبذ الشخُم الفيي، 2



 الفصل األول: اإلطار العام للتعليم المحاسبي 
 

15 
 

 أهداف مجلس معاًير الخعليم املداسبي الدولي 1-4

مجلغ مػاًحر الخػلُم اإلاداظبي الذولي معخلل في ولؼ وجفمُم اإلاػاًحر جدذ سغاًت الاجداد الذولي     

ش  ض مهىت اإلاداظبت غلى هىاق غالمي مً خالٌ جىٍى للمداظبحن وجخلخق سؤٍخه في خذمت اإلافلخت الػامت وحػٍض

 1ًلي: ما ئلىلمفلخت الػامت وجدعحن الخػلُم هما يهذف مجلغ مػاًحر الخػلُم اإلاداظبي الذولي وفلا ل

ش اإلاػاًحر  ئـذاس - ب اإلاداظبحن اإلاهىُحن فمال غً  وئسؼاداثوجىٍى وأوساق اإلاػلىماث للخػلُم كبل الخأهُل وجذٍس

ش الخػلُم اإلانهي اإلاعخمش ألغماء مهىت اإلاداظبت.  جىٍى

بشامج حػلُم اإلاداظبت غلى الخدمحر للػمل اإلاؽترن لالكخفادًاث اإلاخلذمت والىامُت للمعاغذة في جلذًم  -

 هىاق غالمي.

 جشهحز الجهىد غلى جدعحن اإلاهاساث واللُم واإلاػشفت اإلاهىُت وألاخالق لىالب اإلاداظبت اإلاهىُحن.-

 ػاًحر حػلُم اإلاداظبت خٌى الػالم.الػمل غلى جدعحن م -

ش ودغم اإلادافظت غلى اإلاػاًحر  -  والىمارج ألاخشي مً الاظدؽاساث واإلاعاغذاث. وؤلاسؼاداثجىٍى

 جىكؼ الاخخُاحاث اإلاعخلبلُت للمعخخذمحن وهخاةج الخػلُم اإلاداظبي. -

 الخفٌى غلى اإلاىافلت مً اإلاىظمحن الشةِعحن غلى مػاًحر الخػلُم اإلاداظبي للمداظبحن اإلاهىُحن. -

 أهميت معاًير الخعليم املداسبي الدوليت -2

مػاًحر دولُت للخػلُم اإلاداظبي لشوسة ملخت لخىفش ئسؼاداث غامت جإدي ئلى جىحُه اإلاماسظاث ئن وحىد       

الخػلُمُت وجشؼُذها فُما ًخػلم بالخػلُم اإلاداظبي. خُث ًلىم مجلغ مػاًحر الخػلُم اإلاداظبي باـذاس هزه 

جظهش أهمُت وحىد ُم اإلاداظبي.اإلاػاًحر وؾحرها مً اإلايؽىساث التي حعاغذ غلى جشؼُذ اإلاماسظاث في مجاٌ الخػل

 2مػاًحر خاـت للخػلُم اإلاداظبي الذولُت مً خالٌ الخالي:

 خفُن الاخخالفاث الذولُت في ؼأن الخأهُل وغمل اإلاداظب اإلانهي. ج-

ت اهخلاٌ اإلاداظبحن اإلاإهلحن غلى اإلاعخىي الذوليحعه -  .ُل خٍش

 جخفُن الخباًً واخخالف اإلاىاهج الذولُت اإلاداظبُت. -

                                                           
الخعليم املداسبي في ضوء مسخجداث معاًير إلابالغ املالي الدوليت ودوزها في جدسيس الخدماث املداسبيت في أهميت جطويس غبذ هللا بً ـالح،  1

ت وغلىم الدعُحر،حامػت ؼلف، ، الدول العسبيت  .124، ؿ2217-2216أوشوخت دهخىساه، ولُت الػلىم الاكخفادًت والخجاٍس

 
بدث ، املداسبي الجامعي لخدليم الشسوط املىصوص عليها في معاًير الخعليم املداسبي الدوليتالازجلاء بالخعليم مدمذ مىش، غبذ الىاـش هىس، 2

 .24، ؿ 2215ملذم ئلى اإلاإجمش الػلمي اإلاإجمش الػلمي اإلانهي الذولي الخادي غؽش، اإلاملىت ألاسدهُت الهاؼمُت، غمان، 
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للُاط مذي التزام اإلاإظعاث الخػلُمُت إلاخىلباث مػاًحر الخػلُم  ئلحهاجىفحر مػاًحر دولُت ًمىً الشحىع  -

 اإلاداظبي الذولُت والتي حعاغذ بالمشوسة في كُاط هفاءة اإلاخشحاث. 

غلى  مػاًحر الخػلُم اإلاداظبي التي ٌػمل مجلغ مػاًحر الخػلُم اإلاداظبي الذوليومً خالٌ ما ظبم ًخطح أن 

ً مداظب  جدلُم أهذاف بشهامج الاجداد الذولي للمداظبحن ورلً بخىفحر مػاًحر جمثل مشحػُت أظاظُت لخيٍى

 مإهل غلى معخىي دولي مً خالٌ الخىت التي ًىضخها الؽيل الخالي:

 نؤهل خسب الاجداد الدولي للمداسبيمواصفاث املداسب امل (I-2الشكل زكم )       

 

 

 

 

الفاجذ ألامحن غبذ الشخُم الفيي، جفىس ملترح لخىبُم مػاًحر  اإلاشحؼ: ئلىالؽيل باالظدىاد  ئغذادجم املصدز: 

الخػلُم اإلاداظبي ودوسها في لبي حىدة مىاهج اإلاداظبت في الجامػاث العػىدًت، اإلاجلت الػشبُت لممان 

، ؿ 2214، 16حىدة الخػلُم الجامعي، حامػت ؼلشاء، اإلاملىت الػشبُت العػىدًت، اإلاجلذ العابؼ، الػذد 

118. 

ًجب جىفش اإلاىاـفاث  ًخمخؼ بالىفاءة، مً خالٌ الؽيل العابم هالخظ أهه إلغذاد مداظب منهي مإهل     

اإلادذدة مً كبل الاجداد  الاصمت لزلً واإلاخمثلت في اإلاػاسف واإلاهاساث اإلاهىُت واللُم وألاخالق والاججاهاث اإلاهىُت

 . IFACالذولي للمداظبحن

 الخاصت باملدخالثمعاًير الخعليم املداسبي  :املطلب الثاوي

ٌعاهم مجلغ مػاًحر الخػلُم اإلاداظبي الذولي في جدلُم سظالت الاجداد الذولي للخػلُم اإلاداظبي مً      

اإلاداظب اإلاإهل خعب اإلاىاـفاث اإلادذدة، ورلً بما ًلذمه مً  إلغذادخالٌ ولؼ ألاظغ والمىابي 

ض الخػلُم  ش وحػٍض  اإلاداظبي. معاهماث وجىٍى

 المهنيةالمعارف     

                                                    واألخالق القيم المهارات المهنية  
 المهنية المواقفو 



 الفصل األول: اإلطار العام للتعليم المحاسبي 
 

17 
 

         ة مػاًحر حػني بالخػلُم اإلاداظبيغذ باـذاس وكذ كام مجلغ مػاًحر الخػلُم اإلاداظبي الذولي 

International Education Standard  للىلبت في مشخلت الذساظت ومشخلت ما بػذ الخخشج والاهخشاه في

 1:مل، واإلاػاًحر الخاـت باإلاذخالث هيظىق الػ

-IES1لخداق ببرامج الخػلُم اإلاداظبي.: مخىلباث الا 

- IES2 ش اإلانهي ألاولي  مدخىي بشامج حػلُم اإلاداظبت اإلاهىُت. -: الخىٍى

- IES3 ش اإلانهي ألاولي  اإلاهاساث اإلاهىُت والخػلُم الػام.   –: الخىٍى

- IES4 ش اإلانهي ألاولي  واإلاىاكف اإلاهىُت.  وألاخالكُاثاللُم  –: الخىٍى

 "مخطلباث الالخداق ببرامج الخعليم املداسبي"(: 1)الخعليم املداسبي الدولي زكم  معياز -1

م ولؼ مخىلباث هضيهت ومخىاظلت  ئلى (1الذولي سكم )يهذف مػُاس الخػلُم        خماًت اإلافلخت الػامت غً وٍش

ًفىشون بااللخداق ببرامج حػلُم اإلاداظبت اإلاهىُت غلى اجخار كشاساث ، حعاغذ ألافشاد الزًً لاللخداق بالبرامج

فف جمثُل مخىلباث الالخدا ئظاءةمهىُت مىاظبت، ولمان أن ال جخم  ق ببرامج حػلُم اإلاداظبت اإلاهىُت، ٍو

، اإلابادب التي ًخػحن اظخخذامها ـُاؾت 2224الزي جم اغخماده أـال في غام ( و 1مػُاس الخػلُم اإلاداظبي )

 ًلي: رلً ًىق هزا اإلاػُاس غلى ما ئلىباإللافت 2وؤلابالؽ غً مخىلباث الالخداق ببرامج حػلُم اإلاداظبت اإلاهىُت.

 مىاـفاث مخىلباث الالخداق ببرامج حػلُم اإلاداظبت اإلاهىُت. -

 بُان أظغ مخىلباث الالخداق. -

 ؼشه مػحن ًلض ي بػذم وحىد غىاةم صاةذة أمام الالخداق بالبرامج. -

راث الفلت للجمهىس بدُث ًمىً لؤلفشاد الزًً ًفىشون بأن ًفبدىا ؼشه مػحن ًلض ي باجاخت اإلاػلىماث  -

هم في جدلُم رلً بىجاح.  مداظبحن أن ًلُمىا فـش

 ( " مدخوى بسامج حعليم املداسبت املهىيت"2)الخعليم املداسبي الدولي زكم  معياز -2

ًفف مدخىي اإلاػشفت لبرهامج وهى  2225وجم جىفُزه فػلُا في ًىاًش  2224أـذس هزا اإلاػُاس في ماًى       

جىن اإلاششخىن ئلى اهدعابها ختى ًفبدىا مداظبُحن مهىُحن أي أهه  حػلُم اإلاداظبت الزي ًدخاج الخٍش

مىً جلعُم هز ه اإلاعاكاث في ًدىي مجمىغت اإلاعاكاث التي ًجب أن ًذسظها والب جخفق اإلاداظبت. ٍو

 3زالر مجمىغاث غلى الىدى الخالي:

                                                           
 .5ص مرجع سبق ذكره، زلمد مطر، عبد الناصر نور، 1
 www.ascasociety.orgموقع اجملمع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني. 2

 .125ص ، مرجع سبق ذكرهالفاتح األمني عبد الرحيم الفكي، 3

http://www.ascasociety.org/
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 اإلاداظبت واإلاالُت وفشوع اإلاػشفت راث الػالكت. -

 ألاغماٌ. وئداسةاإلاػشفت الخىظُمُت  -

 اإلاػشفت بخىىىلىحُا اإلاػلىماث واخخفاـاجه. -

 املهازاث املهىيت والخعليم العام"(:"3)الخعليم املداسبي الدولي زكم  معياز -3

ت الاجداد الذولي للجضوٍذ  هزا اإلاػُاس ئلىيهذف       ت، مداظباإلاششخحن لػمٍى حن بخلُي مً اإلاهاساث الفىٍش

في بِئت ـىسة  بأفمل، ختى ًلىمىا بىظُفتهم همداظبحن مهىُحن الفىُت، الصخفُت والخىاـل بحن ألاشخاؿ

ؼ الخىاـل بفاغلُت واللذسة في واظؼ في الخفىحر و  أفم أصخاب، ورلً بأن ًفبدىا مػلذة ومخؿحرة بؽيل ظَش

 أوظؼ، مما ٌعاغذهم في اجخار اللشاساث في بِئت وظُاق دلُل الىلذيالخلص ي والخفىحر اإلاىىلي والخ ئحشاء

الصخُدت ومماسظت الاخخفاؿ اإلانهي والخفاغل مؼ مجمىغاث  ألاخيامم وجمىجهم مً اجخار مجخمػه في

لت  ألاشخاؿمخخلفت مً   1مىىلي. أظاطوغلى  أفملوالخفىحر بىٍش

ً سةِعت  هىُحن جدذ خمعتًخمخؼ بها اإلاداظبحن اإلا أنوكذ ولػذ اإلاهاساث التي ًخىلبها والتي ًجب       غىاٍو

ت،: وهي ، ألاشخاؿاث الاجفاٌ والخىاـل بحن ومهاس  وظُفُت وجلىُت، ومهاساث شخفُتمهاساث  مهاساث فىٍش

 . ألاغماٌ وئداسةمهاساث جىظُمُت  وأخحرا

ت جمىً اإلاداظب اإلانهي مً خل اإلاؽاول واجخار اللشاساث  أن خُث      ألاخيام وئوالقاإلاهاساث الفىٍش

 أن، خُث البا ما جيىن هخاج الخػلُم الػاماإلاهاساث ؾ دت في الخاالث الخىظُمُت اإلاػلذة، وهزهالصخُ

ت اإلاىلىبت حؽمل ما ًلي:   اإلاهاساث الفىٍش

ذ اإلاػلىماث والخفٌى غلحها -  واإلافادس الالىتروهُت.  ألاشخاؿوجىظُمها وفهمها مً  اللذسة غلى ـس

 . اللذسة غلى الخلص ي، البدث، الخفىحر اإلاىىلي والخدلُلي، الاظخذالٌ والخدلُل الىلذي -

 . اإلاألىفتاللذسة غلى جدذًذ وخل اإلاؽاول ؾحر  -

مداظبحن اإلاهىُحن، متزاًذة للراث أهمُت  أـبدذ ألاغماٌ ئداسةن اإلاهاساث الخىظُمُت ومهاساث اوغلُه ف    

م ـىؼ اللشاسخُث  ًخفهمىا  أن، وهدُجت لزلً فاهه مً اإلاهم أـبذ اإلاداظبىن اإلاهىُىن حضءا مً فٍش

 حمُؼ حىاهب غمل اإلاىظمت. 

 "واملواكف املهىيت وألاخالكياثواملخعلم بالليم "(: 4معياز الخعليم املداسبي الدولي زكم ) -4

كذ جضودوا باللُم اإلاهىُت  ٍت الاجداد الذولي للمداظبحناإلاششخحن لػمى  أن ئلى لمان هزا اإلاػُاس  يهذف     

الاجداد الذولي للمداظبحن مذوهت  أظغوظاةفهم همداظبحن مهىُحن، خُث  لخأدًتواإلاىاكف  وألاخالكُاث

                                                           
  .126ص ، نفسو مرجعالفاتح األمني عبد الرحيم الفكي، 1
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ت الاجداد اإلاهىُت جشجبي بؽيل مباؼش بشظال وألاخالقاللُم  هزهدولُت للمداظبحن اإلاهىُحن، وان  أخالق

اإلاهىُت جشجبي بؽيل مباؼش بشظالت الاجداد الذولي  وألاخالقاللُم  ن هزهحن اإلاهىُحن، وأالذولي للمداظبُ

ش وجدعحن مهىت اإلاداظبت في الػالم.  ئلىللمداظبحن اإلاهىُحن والشامُت   جىٍى

خىحب اإلاه وألاخالكُاثُت جىمُت اللُم جبذأ غمل أنفُجب       ىُت واإلاىاكف بؽيل مبىش في حػلُم اإلاداظب ٍو

، وجدخاج بشامج الخػلُم للخػامل مؼ اللىاغذ ألامش هجضء مً الخػلم مذي الخُاةٌػخبر هزا  أنغلى اإلاداظب 

لت اًجابُت و  ألاخالكُت  باإلاؽاسهت.بىٍش

 إلاخىلباث ومىاةمتها اإلاداظبُت امجالبر  داسظت فُه ًخم الزي الػام ؤلاواس بمثابت ظخيىن  العابلت اإلاػاًحر ئن     

ت وفىُت وجىظُمُت،  الػمل، ظىق  ما جإهذ غلى أن مىاهج الخػلُم اإلاداظبي ًجب أن جدخىي غلى مهاساث فىٍش

 واجخار اللشاساث الفاةبت. ختى ًخمىً اإلاداظب مً خل اإلاؽىالث التي ظخىاحهه

 

 املطلب الثالث: معاًير الخعليم املداسبي الخاصت باملخسجاث

ش الخػلُم اإلاداظبي الزي ٌؽيل اللاغذة ألاظاظُت في جىمُت مهىت  جتزاًذ      باظخمشاس اإلاىالباث بخىٍى

اإلاداظبت غلى الىدى اإلاىلىب مً خالٌ ـلل مخشحاث الخػلُم اإلاداظبي باإلاهاساث اإلاداظبُت التي جخذم 

الػىامل الخػلُمُت وجىابػها اإلاهىت، وكذ حاءث هزه اإلاىالباث بػذ جلمغ اللفىس الىاضح في الػذًذ مً 

لت ولم حػذ كادسة غلى ئغذاد مخشحاث راث جأهُل كادس غلى اظدُػاب  والتي بلُذ مً دون حؿُحر إلاذة وٍى

 ًلي: الىمارج الػملُت، خُث جخمثل مػاًحر الخػلُم اإلاداظبي الذولي الخاـت باإلاخشحاث فُما

-5IESش اإلانهي ألاولي  . مخىلباث الخبرة الػملُت-: الخىٍى

- 6IESش اإلانهي ألاولي  جلُُم اللذساث والىفاءة اإلاهىُت. -: الخىٍى

- 7IESش اإلانهي اإلاعخمش  بشهامج الخػلُم مذي الخُاة. -: الخىٍى

- 8IES: .مخىلباث الىفاءة إلاهىت الخذكُم 

 "والخىظيميت إلادازيتواملخعلم باملهازاث "(:5معياز الخعليم املداسبي الدولي زكم ) -1

ؼ وئداسةالتي جخػلم بالخخىُي الاظتراجُجي، غلى حػلُم اإلاداظب لهزه اإلاهاساث و  هزا اإلاػُاس  سهض       ، اإلاؽاَس

ش  وئداسة اإلاىاسد واجخار اللشاساث واللذسة غلى الخىظُم وهلل جىحهاث اإلاىظمت والترهحز غلى خىافض وجىٍى

 .واإلاؽاول الاغترالاثم في ظل وحىد الػاملحن في اإلاىظمت واللُادة واللذسة غلى الخى

مخىلباث الخبرة الػملُت بدُث ًجب أن حؽيل الفترة اإلاالةمت مً الخبرة التي ًممحها  ئلىهما أؼاس     

اإلاداظب اإلانهي في أداء غمله غىفشا مً غىاـش بشهامج ما كبل الخأهُل، هما ًيبغي أن جيىن فترة الخبرة 
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ؼهشا  12الخفٌى غلى دسحت اإلااحعخحر بدُث ال جلل غً الػملُت لثالر ظىىاث هدذ أدوى بما ٌػادٌ فحها 

مىً الخفٌى غلى الخبرة الػملُت بػذ أو بجاهب البرهامج الذساس ي كبل الخأهُل.  في العىت، ٍو

ش هفاءة اإلاداظب 25 سكم الخػلُمي ػُاساإلا خعب الػملُت الخبرة حعاغذ لزلً       1ًلي: ما خالٌ مً غلى جىٍى

ش -  أدائها.  جلُُم ووشق  إظعاثاإلا أهظمت فهم جىٍى

ت اإلاداظبُت ُماإلافاه بحن الشبي -  الػملُت.  وجىبُلاتها الىظٍش

 اإلاداظبُت.  الخذماث بِئت فهم -

ش -  الػملُت.   ماسظتاإلا في ىاكفواإلا وألاخالق اللُم جىٍى

بفي  جخمثل التي ألاظالُب مً هىغُت ئلى ػُاساإلا أؼاس الػملُت الخبرة ذافأه ولخدلُم        لمً الخذٍس

 وألاخالق واللُم هاساثواإلا ػشفتاإلا جىبُم غلى الػمل، وهزا إظعاثواإلا اإلاداظبت جبميا وفي اإلاجمىغاث

، باإللافت ئلى الػمل مؽاول خل غلى الخمشن  في واظخخذامها الذساظُت، جاإلاىاه لمً نهياإلا والعلىن

 للخػلم. وىظُلت الػمل بِئت في ىحىدةاإلا ألاغماٌ ئهجاص باغادة ورلً ط،الاوػيا اظخخذام

 "اث واللدزاث املهىيتواملخعلم بالكفاء"(:6يم املداسبي الدولي زكم )معياز الخعل -2

ج اإلاداظبت اإلانهي ظىاء للمػاسف  سهض هزا اإلاػُاس          غلى الخلُُم الجهاتي للمخىلباث الالصمت مً خٍش

ت والػمل مً وشف مجلغ مػاًحر الخػلُم اإلاداظبي  حنمُوألاوادً ذسبحناإلا مىالبت ذجم ولزلً ُت.الىظٍش

 مً للخأهذ للمهىت، ىظمتاإلا هىُتاإلا ُئاثاله ومؼ الىلبت، حعخلبل التي الػمل بِئاث مؼ والخيعُم بالػملالذولي 

بُت الخػلُمُت البرامج أن  .مىىلي حعلعل وراث ألاوشاف، لجمُؼ مالةمت الخذٍس

م لشوسة أًما أوحبهما  م غملُت ئلى ئلافت دعبت،اإلاى الخبرة جلٍى  وهفاءة للذساث الجهاتي الخلٍى

ف والتي جخشحهم كبل للمهىت ششخحناإلا م اللذساث والىفاءة  26 سكم الذولي اإلاداظبي الخػلُم مػُاس ـو جلٍى

 2ًلي: ما خالٌمً اإلاهىُت ومخىلباتها بالخففُل 

 مػُىت.  اظبُتمد مىالُؼ اهاجج الفني الخغ امخالن -

 هىُت. اإلا اإلاداظبُت للمػاسف الػملي الخىبُم -

ٌ  اظخخالؿ -  اإلاداظبُت.  للمؽاول ىتاإلامى الخلى

 لت. اإلاؽي لخل الةمتاإلا وؾحر الةمتاإلا ػلىماثاإلا بحن الخمُحز -

 لُلحها. وجد شهبتاإلا ؽاولاإلا خل غلى اللذسة -

                                                           
1  Education Committee of IFAC, IES 5: Practical Expérience Requirements, ( www. IFAC .org, 
October 2003).para 11. 

 .222عبد هللا بن صالح، مرجع سبق ذكره، ص  2
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ٌ  الخخُاس ألامثل الفهم -  لت. للمؽي البذًلت الخلى

 هاساث. واإلا ػشفتاإلا مً خلفتمخ مىالُؼ جىلُف -

ُاث بفُاؾت ورلً عخخذمحن،إلا امػ بفػالُت الاجفاٌ -  ومىىلي.   خفشمخ بأظلىب واكػُت جـى

 ألاخالكُت. ؽاولاإلا غلى الخػشف -

 (: الخطويس املنهي املسخمس "بسهامج الخعليم مدى الحياة"7)معياز الخعليم املداسبي الدولي زكم  -3

 مىالبت لشوسة غلى هق والزي عخمش،اإلا نهياإلا الخػلُم العابؼ الذولي اإلاداظبي الخػلُم مػُاس ئـذاس جم   

ش ئواس في عخمشاإلا الخػلُم بمشوسة اإلاداظبحن الضامب هىُتاإلا اإلاداظبُت ىظماثاإلا  .هىتاإلا جىٍى

ش هزا ًخمؼ أن ًجب  في ًخمثل والزي ؤلاخماع هزا ماهُت ػُاساإلا هزا فلشاث هظمذ خُث العلىاث هزهل الخىٍى

ش بشامج بخىفحر هىُتاإلا العلىاث امكُ ٌ الذخ غملُت وحعهُل وحصجُؼ عخمش،اإلا نهياإلا الخىٍى  ػشولتاإلا البرامج في ى

ً، كبل مً م آلاخٍش  الشدع وجىفحر حىدتها، غلى والشكابت مجها، والخدلم وكُاظها، البرامج، ههز مالةمت مذي وجلٍى

ش في ًفؽلىن  الزًً أو ػُاساإلا هزا مخىلباث ًلبىن ال  الزًً للمداظبحن ىاظباإلا  غلى واإلادافظت كذساتهم جىٍى

ا هفاءتهم  1.غالُت مخىشاث راث أغماال ؿلىن ٌؽ الزًً ئًأول خفـى

 ألاوؽىت غلى أهه العابؼ اإلاداظبي الخػلُم مػُاس خعب عخمشاإلا نهياإلا لخػلُمحػٍشف ا ىًًم ظبم ما ٌخال ومً   

والخػلُم الىظامي، والخػلم غً بػذ، مً خالٌ مخخلف وشق الخػلم:  ،ومهاساتهم كذساتهم ألافشاد بها ًىىس  التي

ب، وؾحرها، م والخذٍس  2:ًلي فُما ُفهاخجل ىًٍو

 .وؾحرها شاثواإلاإجم الذساظُت الىذواث في ؽاسهتاإلا -

ب ئلى باإللافتألازش، واإلاالخظت وؾحرها،  وئسحاع، والخبرة الزاحي الخػلم غلى الاغخماد -  أزىاء اإلاىظم الخذٍس

 حذًذة وجلىُاث ئحشاءاث غلى أو حذًذة، أهظمت غلى الخذسب أو حذًذ، بشهامج غلى الػمل وخاسج الػمل،

 نهي. اإلا الذوس  ألداء خذمحعخ

 اإلاداظبي. الخأهُل امخداهاث ئحشاءمؼ  هىُتاإلا اإلاداظبُت ألابدار -

ش حػلُمُت دوسة حػلُم أو دساس ي ملشس  حػلُم -  مً أي هىُتاإلا عإولُاثباإلا شجبيم مجاٌ في عخمشاإلا نهياإلا للخىٍى

ً.  ػشفتاإلا وهلل ،غالخذَس أوؽىت الٌخ  لآلخٍش

 هىُت. اإلا عإولُاثباإلا شجبىتاإلا الشظمُت الذساظت -

                                                           
-12ادلؤمتر الوطين األول حول احملاسبة، طرابلس ، المهارات الواجب توافرىا في المحاسب ومجهوداتو لتطويرىاعبد السالم علي العريب، رندة عطية بوفارس، 1

06-2006. 
 .100، ص مرجع سبق ذكرهعبد اهلل بن صاحل،  2
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 هلاػ.    خللاث لمً ألافياس ومىاكؽت شاثاإلاإجم في ؽاسواثاإلا جفػُل -

 مػُىت.  اظبُتمد مؽاول جخممً التي اإلاداظبُت البدىر حصجُؼ -

 الػملي.  الىاكؼ في وجىبُلها البدىر وجفػُل ىالػتاإلا -

 (: مخطلباث الكفاءة ملهىت الخدكيم8زكم ) الخعليم املداسبي معياز  -4

ألهمُت اللىاةم اإلاالُت وىنها ئخذي اإلافادس الشةِعت التي ٌػخمذ غلحها في غملُت  اش هظجم اـذس هزا اإلاػُاس     

ت، ًخىحب ئغذاد هزه اللىاةم غلى أظغ جخفم مؼ مخىلباث ؤلاففاح اشاس اللالظُما  اللشاس ـىؼ  ث الاظدثماٍس

ئر أن أي جملُل في اإلاػلىماث اإلاخممىت في  اس ش اللغً ألامىس الؿاممت راث الخأزحر اليعبي اإلاهم في غملُت اجخار 

ث اإلاهمت اشاس اللمً  ذالاظدثماس الزي ٌػ اس ش كهزه اللىاةم مً ؼأهه أن ًفلذها أهمُتها وبالخالي الخأزحر في 

 دسحت هبحرة مً الذكت واإلاىلىغُت. والخىحرة ٌعخلضم جىافش مػلىماث غلى

جيىن اللىاةم اإلاالُت كذ جم ئغذادها وفلا إلاػاًحر مداظبُت ئما مدلُت  ًماف ئلى ما ظبم لشوسة أن 

كب خعاباث مً خالٌ اش مأو غاإلاُت وليي ًخم ئلفاء دسحت مً الثلت غلى هزه اإلاػلىماث فانها جلترن باظم 

اث ألاداء اإلالبىلت  ش اإلاشفم مؼ اللىاةم اإلاالُت، وليي ًخأهذ اإلاذكم بأن معخىي ألاداء اإلانهي ًخفم مؼ معخٍى الخلٍش

 .فالبذ مً الاظترؼاد بمجمىغت مً اإلاػاًحر التي حػذ بمثابت اإلافاهُم ألاظاظُت للخذكُم

لؤلهذاف الػامت ليل مذكم معخلل وحػذ بمثابت ملاًِغ جبرص أهمُت مػاًحر الخذكُم مً خالٌ جبىحها 

ش اإلاذكلحن فلذ ولػذ اإلاىظماث اإلاهىُت مػاًحر  للخىم غلى حىدة أداةه، وليي ال ًيىن هىان جفاوث في جلاٍس

 مدذدة إلاهىت الخذكُم حػبر غً دسحت الجىدة اإلاىلىبت مً اإلاذكم في أداءه إلاخخلف أغماله كبل ئكذامه غلى

حػت الخعاباث والممان، وخل مدل اللجىت اش ماإلاجلغ الذولي إلاػاًحر  2222وكذ أوص ئ في غام  .يالشأئبذاء 

 1الخعاباث. مشاحػتاإلاػىُت باإلاماسظاث الذولُت في مجاٌ 

جللُق الفشوكاث  مً اإلاخشحاث اإلاشحىة مً جىبُم مػاًحر الخػلُم الذولُت مً خالٌ ما ظبم وعخيخج أهه      

جىفحر ملاًِغ و  ،حعهُل الخشهت الػاإلاُت للمداظبحن اإلاهىُحن، و جأدًت دوس اإلاداظب اإلانهيالذولُت في مخىلباث 

ش الىفاءة اإلاهىُت.دولُت للمماسظاث الجُذة في حػلُم اإلاداظبت اإلاهىُت  .باإللافت ئلى جىفحر مىهج فػاٌ لخىٍى

 

 

                                                           
، تفاعل االتجاىات الحديثة للتعليم والتأىيل المحاسبي بين جودة المخرجات المحاسبية ومتطلبات سوق العمل بالدول العربية عبد اهلل سليمان بن صاحل 1

، ادلؤمتر السنوي العام األول حول واقع مهنة احملاسبة بني التحديات والطموح، بغداد، مجهورية العراق، يق معايير اإلبالغ المالي الدوليةفي ضوء التوجو نحو تطب
 . 08، ص 2014
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 املبدث الثالث: مخطلباث جودة الخعليم املداسبي

ش هىغُت الخػلُم و الجهىك بمعخىاه في غفش حػذ الجىدة في      الخػلُم اإلاداظبي ئخذي وظاةل جدعحن وجىٍى

فه بأهه غفش الجىدة، فلم حػذ الجىدة خلما حععى ئلُه اإلاإظعاث الخػلُم اإلاداظبي   الػىإلات الزي ًمىً ـو

ا لها الخم في أخزه أو جشهه، بل أـبدذ لشوسة ملخت جملحها الخؿحراث اإلاد عاسغت التي ٌؽهذها أو جشفا فىٍش

 كىاع الخػلُم اإلاداظبي في حمُؼ أهداء الػالم ومخىلباث الخُاة اإلاػاـشة.

 

 الجامعيألاول: جودة الخعليم املداسبي و  املطلب

مخمحز في الػمل لخفاةق والعماث اإلاشؾىب فحها بؽيل هىعي و باًجاد ا بالخػلُم اإلاداظبي جشجبي الجىدة     

ذه، بما ًخفم و  سؾباث اإلاعخفُذًً مً رلً الػمل،ٌػني أن حىدة الخػلُم جخمثل في جدلُم هذف اإلاشاد ججٍى

جي اإلاإظعاث الخػلُمُت بفىسة مىاظبت. هزا وكذ حػذدث مفاهُم الجىدة  أظاس ي وهى جدلُم أهذاف خٍش

 خذ مذاخل جدلُم الجىدة.أ م مجهاواسجبي بيل مفهى 

 املداسبيهوم الجودة في الخعليم الجامعي و مف -1

لت فػالت لُدلم       حػخبر الجىدة في الخػلُم اللىة الذافػت اإلاىلىبت لجػل الىظام الخػلُمي ٌػمل بىٍش

 أهذافه اإلاىولت ئلُه مً كبل اإلاجخمؼ وألاوشاف ألاخشي راث الػالكت بالىظام الخػلُمي.

 حعسيف الجودة 1-1

، في خحن أن ولمت الشديء هلُن أي جشحؼ ولمت الجىدة في اللؿت الػشبُت ئلى اإلافذس حىد، وحػني الجُذ     

ت حػني الىُفُت أو الىىغُت، و في اللؿت الاهجل Quality)) الجىدة هزلً حػني الامخُاص، وأخُاها حػني جلً حًز

 .1الػملُاث  أو اإلاإؼشاث التي ًمىً مً خاللها جدذًذ الص يء أو فهم بىِخه

الخذماث باألفشاد والػملُاث والهُئت باإلاىخجاث اإلاادًت و ُىُت مشجبىت وكذ غشفذ الجىدة بأنها خالت دًىام     

ٍالخظ مً هزا الخػٍشف غذم سبي الجىدة باإلاىخىج أو و  اإلادُىت بدُث جخىابم هزه الخالت مؼ الخىكػاث

 الخذمت 

 2فلي و ئهما سبي الجىدة باألفشاد و الػملُاث والبِئت اإلادُىت خعب اإلاخؿحراث اإلاخىكػت.

                                                           
، ورقة عمل مقدمة إىل ادلؤمتر الثالث تكامل سلرجات التعليم مع  درجة توفر معايير ضمان الجودة في برنامج إعداد معلم التربية االبتدائية"" مهام مسري محادنو، 1

 10، ص 01/05/2014سوق العمل يف القطاع العام و اخلاص، جامعة الريموك ،األردن ، 
, Mac millanCollegepublishing, New York, 1994, p 4.  Total Quality, Avidlcoetsh, Stanly  Davis2 
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ً، و  أن الجىدة هي ـفت "Puchباحؾ " الباخث ًشي  هما      جدذًذا هي الففت اإلاىخج مثل الدجم أو الخيٍى

ـمم  ئلى أي مذي مً الىفاءة ظُإدي رلً اإلاىخج الىظُفت أو اإلاهمت التيلتي جدذد كُمت اإلاىخج في العىق و ا

 1.مً أحلها

باإلاىخج أو الخذمت و التي الخفاةق الخاـت ىغت مً اإلاضاًا و هما غشف البػن الجىدة بأنها " مجم      

كابلُت و  هم في ئؼباع سؾباث اإلاعتهلىحن، وجخممً العػش وألامان واإلاىزىكُت والاغخمادًتحعا

الخظ مً الخػٍشف الترهحز 2.الاظخػماٌ" لُت و ٍو ت للخىم غلى حىدة أي غلى الجىاهب الدعٍى ؤلاهخاحُت المشوٍس

 مىخج أو خذمت.

ىُت       خفاةق اإلاىخج أو الخذمت مً اإلاضاًا و  بأنها مجمىغتىدة لمبي الجهما غشفتها الجمػُت ألامٍش

 3.اللادسة غلى جلبُت خاحاث اإلاعتهلىحن

ف الجىدة ًخخلف خعب ا ف هجذ أن الخػٍش مً إلاىظىس أو اإلاذخل الزي سهض غلُه،مً خالٌ هزه الخػاٍس

ؤلاداسة ئرا لم حعخىُؼ ؤلاجفاق غلى حػٍشف واضح داخل اإلاإظعت ختى ًمىً كُاظها و هىان كٌى ؼاتؼ في 

 كُاظها فاهً ال حعخىُؼ ئداستها.

 مفهوم جودة الخعليم الجامعي 1-2

فها مً غذة مذاخل غلى الىدى       ه ًمىً حػٍش
ّ
حؽحر أدبُاث البدث في مجاٌ الجىدة في الخػلُم الػالي ئلى أه

 4:آلاحي

بالترهحز غلى مذخالث ومخشحاث الىظام جلىم فىشة الخمحز في الخػلُم الػالي أن  أي الجىدة بمػنى الخمحز  -

 شوه اللُاظُت للبٌى الىلبت فحها،الخػلُمي مً جدذًذ مخىلباث الذخٌى ئلحها أو الخخشج مجها، مثل الؽ

 ـػىبت ملشساتها والامخداهاث التي ًخمؼ لها الىلبت. 

داٌو ِىىلم هزا اإلاذخل مً ؾاًاث وأهذاف بدُثلجىدة بمػنى اإلاىاءمت مؼ الؿاًاجا - اإلاإظعت أو البرهامج ٍو

لمان الجىدة مً خالٌ الخأزحر غلى الػملُاث التي ججشي داخل اإلاإظعت بالىظش ئلى اإلاىاسد اإلاخاخت لجػلها 

 جدلم بؽيل أفمل الؿاًاث وألاهذاف اإلاػخمذة.

                                                           
 .1، ص1996، مصر ،المنهج العلمي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العربيةفريد عبد الفتاح زين الدين،  1

2Dale, H. Besterfield,Quality Control by prentice, Hall new Gersy, 1986،p1. 
 16، ص 2002ر و التوزيع ، الطبعة األوىل، ،دار الصفراء للنش الجودة في المنظمات الحديثةزلمد الدرادكة، طارق الشبلي،   3
 .77، ص2005، اذليئة اللبنانية للعلوم الرتبوية، بريوت، ضمان الجودة في الجامعات العربيةرمزي سالمة، 4
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جىدة غمذ هزا اإلاذخل ئلى معاواة الئر  اإلاعخفُذًً وأصخاب الؽأن اإلاػىُحن االجىدة بمػنى جأمحن سل -

 بلذسة اإلاإظعت أو البرهامج غلى الاظخجابت لخىكػاث اإلاعخفُذًً وظاةش أصخاب الؽأن. 

غلى ظلعلت مً اإلاػاًحر اإلادذدة معبلا بؽيل واضح  باالغخماد الجىدة بمػنى جأمحن مػاًحر الخذ ألادوى -

جدذ ئؼشاف حهاث  والىاحب اخترامها. ومً حهت زاهُت، ًلض ي هزا اإلاذخل بأن ججشي غملُاث لمان الجىدة

 .خاسحُت معخللت غً مإظعت الخػلُم الػالي لخأمحن الثلت اإلاجخمػُت بهزه الػملُاث وبيخاةجها

 مفهوم جودة الخعليم املداسبي  1-3

ظهشث هىدُجت لالهخلاداث اإلاىحهت للخػلُم اإلاداظبي مً بُجها جذوي هىغُت اإلاخشحاث وغذم مىاءمتها      

 غً اإلاىافعت الخادة في الخخُاحاث ظىق الػمل 
ً
ومخىلباث جىفُز خىي الخىمُت بعبب اسجفاع الخيلفت، فمال

ذ مخشحاجه  ظىق الػمل والخىافغ بحن مإظعاث الخػلُم اإلاداظبي هىدُجت للػىإلات، فعػذ الذٌو ئلى ججٍى

ً خاللها باوؽاء وحؽىُل الخالًا والهُئاث واإلاجالغ اإلاخخففت لالغخماد ألاوادًمي ولمان الجىدة لخممً م

 1جىوُذ زلتها ببرامجها الخػلُمُت اإلاداظبُت ومىاءمت مخشحاتها مؼ مخىلباث اإلاجخمؼ وظىق الػمل.

هثر مىاظبت لالخخُاحاث حػله أ"جدعحن هىغُت الخػلُم اإلاداظبي و  وحػشف حىدة الخػلُم اإلاداظبي بأنها     

ً مفادس مدذودة هما ًلفذ بها أًما حىدة حػله أهثر فػالُت لخدلُم أهذافه بما له مالفشدًت والجماغُت  و 

 2أداء خذمت الخػلُم اإلاداظبي بخيلفت مػُىت لخدلُم هذف ًخفم مؼ وبُػت وظُفت الػملُت الخػلُمُت".

ي جخػلم باإلاجاٌ وغلُه فان مفهىم الجىدة في الخػلُم اإلاداظبي  ًخػلم بيافت العماث والخىاؿ الت     

 هي جشحمت اخخُاحاث وجىكػاث الىالب ئلىللىخاةج اإلاشاد جدلُلها ، و  حىدةالتي جظهش الجامعي و  الخػلُم

بهم لخػمُم الخذمت الخػلُمُت لل خفاةق ما ًىافم جىلػاث بمداظبت  مدذدة جيىن أظاظا في حػلُمهم و جذٍس

 .الىلبت

 الخعليم املداسبي مشاكل جودة 1-4

ئال أن جىبُلها ًفادف الػذًذ مً اإلاػُلاث   سؾم العماث واإلامحزاث للجىدة في مجاٌ الخػلُم اإلاداظبي     

 3:ما ًلي والفػىباث أهمها

                                                           
ادلؤمتر الثاين عشر للوزراء ادلسئولني عن التعليم العايل والبحث العلمي  ،ضمان جودة مخرجات التعليم العالي في إطار حاجات المجتمع.سيالن جربان العبيدي،  1

 .05-04ص  2007، يف الدول العربية، ادلواءمة بني سلرجات التعليم العايل وحاجات اجملتمع يف الوطن العريب، ادلنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

، مؤمتر النوعية يف التعليم اجلامعي، فلسطني،  يين في التعليم الجامعي في ضوء مفهوم إدارة الجودة الشاملةتطوير كفايات للمشرفين األكاديم، مجيل نشوان  2
 .08، ص2004جويلية  جامعة القدس ادلفتوحة ،

 34م، ص1995، 1رللد، 3، رللة مستقبل الرتبية العلمية، العدد مأزق سياسات التعليم العالي في ظل التوجيهات التنمويةنوفل، زلمد نعناع،  3
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مت مؼ اخخُاحاث غفش مالء جدذًثه لُيىن أهثر ًىالب بخجذًذ الخػلُم اإلاداظبي و الزي الاهفجاس اإلاػشفي و  -

 .الػىإلات

 وؽش الخػلُم اإلاداظبي.باؼباع ولب اإلاإظعاث اإلاداظبُت و الزي ًىالب الاهفجاس العياوي و  -

ٍلابلها جخفق الذكُم مً جىىع الخبراث الػلمُت والػملُت ورلً معخىي اإلاإهالث اإلاىلىبت للػمل و جفاغذ  -

ما جفشله الػىإلات التي حععى للُام هظام اكخفادي غالمي جدىمه كىاهحن غاإلاُت، مما ًإهذ الخاحت ئلى كىي 

 .غاملت كادسة غلى الخىُف مػه وفم مهاساث مدذدة

م  - خم جلٍى الجامػاث و اليلُاث بالػملُاث وكذستها غلى لبىها  ألاداء الجامعي مً خالٌ كُاط الىفاءة فيٍو

شها ٍىظش ئلى الفاغلُت بأنها مذي التي جإزش غلى الػالم الخاسجي. و ، أما الفاغلُت فخخػلم بىىع اإلاخشحاث وجىٍى

ا وغالكتها مؼ بِئتها ي جدذد أداءهألاوؽىت الذاخلُت التػلُم اإلاداظبي لىبُػت الػملُاث وئدسان مإظعاث الخ

هزلً كذستها غلى العُىشة غلى الػملُاث و جىححهها خعب اإلاخؿحراث الذاخلُت والخاسحُت لخدلُم اإلادُىت، و 

 أهذافها. 

 1ًلي: لُم اإلاداظبي غامت اإلاخمثلت فُماوهىان حاهبان لىفاءة مإظعاث الخػ    

لى ئغذاد أهبر غذد مً اإلاخشحاث وعبت ئلى اإلاذخالث مؼ وجخمثل في كذستها غجاهب الكفاءة الداخليت:  -

ت الالصمت لللُام  مالةمت هىغُت اإلاخشحاث للمىاـفاث اإلاىلىغت في مجاٌ مهىت اإلاداظبت، جىفحر اإلاىاسد البؽٍش

 بهزه ألاغباء.

التي جمىجهم  الخبراثاإلاإهالث و إلاخخشححن باإلاهاساث و وجخمثل في كذستها غلى جضوٍذ اجاهب الكفاءة الخازجيت:  -

هزا ٌػني الخىافم بحن غملُاث ؤلاغذاد وبحن خاحاث ىولت لهم في مىاكؼ الػمل بجذاسة، و مً أداء اإلاهماث اإلا

 الػمل مً اإلاهاساث اإلاىلىبت.

 في الخعليم املداسبيطلباث جطبيم الجودة مخ -2

اإلاداظبي ختى حعخىُؼ  ئن جىبُم الجىدة بداحت ئلي ئخذار مخىلباث أظاظُت لذي اإلاإظعاث الخػلُم     

ت بػُذة غً الىاكؼجلبل مفاهُم الجىدة  بفىسة ظلُمت كابلت للخىبُم الػملي ولِغ مج ، شد مفاهُم هظٍش

ٌى ئلي سلا اإلاعخفُذ الذاخلي وا ت للـى لخاسجي للمإظعت وليي جترحم مفاهُم الجىدة في اإلاإظعاث التربٍى

 ًلي: ،  ومً هزه اإلاخىلباث ماالخػلُم اإلاداظبي

 . ةدغم وجأًُذ ؤلاداسة الػلُا لىظام الجىدة الؽاملت لخدلُم ألاهذاف اإلاشحى  -

                                                           
 .44م، ص 1993، ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية، جامعة الريموك، األردن ، الفاعلية التنظيمية للجامعات الرسميةعبد الرحيم، منري زلمود سليمان ،  1
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ش وجدذًث اإلاىاهج واظخخذام وشق جذَسغ خذًثت جخالءم - ت واإلاػلمحن وجىٍى مؼ مخؿحراث  جىمُت اإلاىاسد البؽٍش

م اإلاخىىسة وجدذًث الهُاول الخىظُمُت إلخذار الخجذًذ التربىي الػفش الخذًث وجبني  أظالُب الخلٍى

 اإلاىلىب 

 اإلاداظبي مًمؽاسهت الػاملحن مً خالٌ الخأهُذ غلى اإلاؽاسهت الفػالت لجمُؼ الػاملحن اإلاؽاسهحن بالخػلُم  -

 ء.ألادااللاغذة ئلى اللمت بذون جفشكت ول خعب مىكػه وبىفغ ألاهمُت لخدعحن معخىي 

ب اإلاعخمش ليافت ألافشاد. الخػلُم -  والخذٍس

خاسحُحن هم غىاـش اإلاجخمؼ الخػشف غلي اخخُاحاث اإلاعخفُذًً الذاخلُحن وهم الىالب والػاملحن وال -

 ث إلاػاًحر للُاط ألاداء والجىدة.، وئخماع هزه الاخخُاحااإلادلي

 دغم وجأًُذ ؤلاداسة الػلُا لىظام لمان الجىدة  -

 ألاهذاف التي حععى اإلاإظعت ئلى جدلُلها باغخباسها اإلاذخل ألاٌو في هظام لمان الجىدة.جدذًذ  -

أولُاء سؾباث الىلبت و حهها الخخُاحاث و جىحجدلُلها و ألاخز بػحن الاغخباس ألاهذاف التي حععى ؤلاداسة ئلى  -

 اإلاجخمؼ .ألامىس و 

 مؽاسهت حمُؼ الػاملحن في اإلاإظعت. -

ب  -  ؤلاحشاءاث اإلاخبػت في اإلاإظعت.ئدخاٌ جدعِىاث غلى ألاظالُب ووافت همارج الجىدة، و  الػاملحن غلىجذٍس

ش اإلاىاهج وجبني أظالُب  - م اإلاخىىسة،جىٍى وجدذًث الهُاول الخىظُمُت إلخذار الخجذًذ التربىي  الخلٍى

 اإلاىلىب.

وحعاغذ في غملُت اجخار اللشاساث  ،جىفش كاغذة للبُاهاث و اإلاػلىماث والتي ًشجىض غلحها هظام لمان الجىدة -

 الصخُدت و الذكُلت داخل اإلاإظعت.

 هم.اإلاعإولُاث اإلاىىوت بوالعلىت الالصمت ألداء اإلاهام و  مىدهم الثلتالػاملحن و  حصجُؼ -

 الابخػاد غً الخىف مً جىبُم لمان الجىدة. -

 

 املطلب الثاوي: مبادئ و أهداف الجودة في الخعليم املداسبي

حن، والزي ًإدي بذوس ئلى ح         ىدة الخػلُم اإلاداظبي حػني كذسة الخػلُم اإلاداظبي غلى جدلُم الخػلم الـش

، والخػامل بزواء مؼ اللماًا الػامت والخاـت غلى العىاء ومىاـلت إلاخػلم ملىماث الخفىحر الصخُذئهعاب ا

مُف البػن الجىدة في  الخػلُم اإلاداظبي بأنها ما ًجػل الذساظت بخفىق وجمىً في حمُؼ مشاخل الخػلُم. ٍو

الخػلُم اإلاداظبي مخػت وبهجت، خُث أن اإلاإظعت الخػلُمُت)الجامػت( التي ججػل والبها مدؽىكحن لػملُت 
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الخػلُم والخػلم مؽاسهحن فُه بؽيل ئًجابي وؽي مدللحن مً خالله اهدؽافاتهم وئبذاغاتهم الىابػت مً 

 .وهمىهم اظخػذاداتهم وكذساتهم اإلالبُت لخاحاتهم

 

 مبادئ الجودة في  الخعليم املداسبي و الجامعي  -1

 1فلعفت حىدة  الخػلُم الجامعي بؽيل غام و اإلاداظبي بؽيل خاؿ غلى اإلابادب الخالُت: جلىم

 هظسيتمبادئ  1-1

  .الدؽذًذ غلى الىالب و مخىلباجه في غملُت الخخىُي للخذمت الخػلُمُت وجىفُزها -

ذه مً مخىلباث ًيبغي أن ًخدفل غلحها الىالب في الدؽذًذ غلى خاحاث  - اإلاجخمؼ و مإظعاجه و ما جٍش

 .اإلاإظعت الخػلُمُت و هزا ٌػني ان حىدة الخػلُم جلاط بمذي ئؼباغها خاحاث الىلبت و اإلاجخمؼ

فها حؽيل غىاـش لىظام الجىدة ًإزش  - الدؽذًذ غلى جدعحن الػملُاث و الىخاةج مػا فمال غً اإلاذخالث بـى

 ذها في ألاخش ، وهزا ٌػني الدؽذًذ غلى ئًجاد الخلٌى بؽيل معخمش ألًت مؽيلت حػترك ظبل الخدعحن .اخ

الدؽذًذ غلى مىؼ ألاخىاء كبل وكىغها, وهزا ٌػني الاهخمام بالىكاًت مً ألاخىاء ألامش الزي ًخىلب غملُاث  -

 كُاط و اخخباس معخمشة.

 عمليت مبادئ  1-2

في حؿحر معخمش لزلً فان غملُت الخدعحن ًجب  مخىلباث حىدة الخػلُم اإلاداظبين الخدعحن اإلاعخمش أي أ -

 ال جخىكف، والاظخمشاس في غملُت الخدعحن ًخىلب ئًجاد كىىاث اجفاٌ فػالت داةمت بحن اإلاإظعت  ئن

ُاؾت  ذ الػمالء، ـو الخػلُمُت والىلبت واإلاجخمؼ واإلاإظعاث التي جخللى الىالب بػذ جخشحه لخػشف ما ًٍش

 غملُاجه.أهذاف الخدعحن وجفمُم 

 اإلاعخلبلُت.و  مً خالٌ جلبُت جىكػاجه الخالُت الترهحز غلى سلا وظػادة الػمُل -

 .آلُاث الجىدةمً كُاداث اإلاإظعاث الخػلُمُت و  دغم وامل -

 .اإلابذغحنجبني ألافياس اإلابذغت و حصجُؼ و  -

 الترهحز غلى الىكاًت بذال مً البدث غً الػالج -

 أهداف الجودة في  الخعليم الحاسبي  -2

 : 2ياإلاخمثلت فُما ًلئن هظام جدعحن الجىدة في الخػلُم اإلاداظبي  ًشمي ئلى جدلُم ألاهذاف 

                                                           
 109لنشر و التوزيع، صه، عمان، دار صفاء ل1430-م2009، الطبعة األوىل، الجودة الشاملة و الجديد في التدريسزلسن علي عطية،1
 .639، ص 1982، 2، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة المعجم الوسيطأنيس إبراىيم، 2
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 جدلُم الجىدة بؽيل معخمش . -

 أو ؤلاهخاج. خفن جيالُف الخذمت -

 الػمل. إلهجاص الخذ مً هذس الىكذ الالصم  -

 جدعحن بِئت الػمل. -

ادة كذسة اإلاإظعت الخػلُمُت غلى اإلاىافعت و هعب سلا الىاط. -  ٍص

ت اإلاإظعت الخػلُمُت و وؽاوها . - ادة خٍُى  ٍص

 سفؼ هفاًت الػاملحن في اإلاإظعت الخػلُمُت . -

 م العػادة بما ًىجضون.بىاء زلت الػاملحن بأهفعهم و جدلُ -

 جىَشغ سوح الخػاون و الػمل الجماعي بحن الػاملحن . -

اتها. -  ولىح البرامج ألاوادًمُت ومدخٍى

-  ٌ ت خى  جىفحر مػلىماث واضخت للمخػلم، وأسباب الػمل وؾحرهم مً اإلاػىُحن بالػملُت الخػلُمُت والتربٍى

 ت إلهجاخها.أهذاف البرامج الذساظُت، وبأنها جىفش الؽشوه الالصم

ت للبرامج اإلاػخمذة جخفم مؼ اإلاػاًحر الػاإلاُت ومخىلباث الخخففاث وهزلً  - الخأهذ مً أن ألاوؽىت التربٍى

 خاحاث اإلاإظعت والىلبت واإلاجخمؼ والذولت.

 جىفحر آلُت اإلاعاءلت حمُؼ اإلاػىُحن باإلغذاد والخىفُز وؤلاؼشاف غلى البرامج ألاوادًمُت. -

 الخذماث اإلاهىُت التي جلذمها اإلاإظعت للمجخمؼ.الاسجلاء بىىغُت  -

 

 املطلب الثالث: خطواث الحصول على الجودة في الخعليم املداسبي و هخائج جطبيلها 

ت،و ئوؽاء هُئت اغخماد حىدة ووىُت،وولؼ مػاًحر ووىُ      ت ئن جدلُم الجىدة ًخىلب الخىحه هدى الالمشهٍض

ىثحر مً سؤٍت الحاث الخػلُم اإلاداظبي باخخُاحاث العىق الخلُلُت.سبي مخش للُاط مىخج الخػلُم اإلاداظبي،و 

ا ها لخممً خذمت الخػلُم اإلاداظبي الذٌو اإلاخلذمت جىبُم الجىدة الؽاملت وهظم ؾحر مخزبزبت واهمباوا ئداٍس

 .في الىكذ هفعه داخلُا ًىفش مىاخا للخىظؼ والخمحز 

 املداسبي خطواث الحصول على الجودة في الخعليم -1

جمش غملُت الخفٌى غلى الجىدة في اإلاإظعاث الخػلُم اإلاداظبي وبشامجها ألاوادًمُت بىفغ الخىىاث      

 1:التي ًمش بها الاغخماد ألاوادًمي، باغخباسهما وحهان لػملت واخذة، وهزه الخىىاث هي

                                                           
 .13 -12،ص مرجع سبق ذكرهمهام مسري محادنو،1
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ش مىخىب غً جلذم فحها اإلاإظعاث الخػلُمُت أو البرامج التي جىلب لمان الجى  الدزاست الراجيت: 1-1 دة جلٍش

هزا ًخىلب مػها مىظماث جمىذ لمان الجىدة، و ألاداء في اإلاإظعت أو البرامج، ٌػخمذ غلى اإلاػاًحر التي ج

 أدلت غً حىدة اإلاإظعت أو البرامج.جىزُم واظؼ و 

ت و ًلىم أغما مساجعت الىظير: 1-2 عُت و ؤلاداٍس ت بػن ألاغماء الػامت بمشاحػت الذساظء الهُئت الخذَس

اسة اإلاُذاهُت .الزاجُت للمإظعت أو البرامج، و  م الٍض  هأنهم بمثابت فٍش

م صاةش إلاشاحػت اإلاإظعت أو  الزيازة امليداهيت: 1-3 وفي هزه اإلاشخلت، جشظل الهُئت اإلااهدت لممان الجىدة فٍش

ش الزاحي.البرامج للخأهذ مً صخت اإلاػلىماث   اإلالذمت في دساظت الخلٍش

لت اكخىاع الهُئت اإلااهدت لممان الجىدة باظدُفاء مػاًحر لمان الجىدة في اإلاإظعت في خا إصداز الحكم: 1-4

يىن اللشاس في الفئاث )مؽشوهأو البرامج، فانها جذسج اظمها في كاةمت   جدذ اإلاإظعاث أو البرامج اإلاػخمذة، ٍو

 ظىىاث . 5 الاخخباس، ؾحر مؽشوه (، ومذجه

جخابؼ الهُئت مىذ لمان الجىدة اإلاإظعاث أو البرامج خالٌ فترة مىذ لمان الجىدة للخدلم مً  املخابعت: 1-5

 الجىدة.الاظخمشاس بالىفاء بمػاًحر 

 :داسبيهخائج جطبيم الجودة في الخعليم امل -2

 :1ؾحر مباؼشة بما ًليػلُم اإلاداظبي ئلى هخاةج مباؼش و لخفذ هخاةج جىبُم الجىدة في الخ      

 هخائج مباشسة 2-1

 ئسلائهم.الىفاء بمخىلباث الىلبت وألاولُاء ألامىس واإلاجخمؼ و  -

 مؽاسهت  حمُؼ الػاملحن في ئداسة اإلاإظعت. -

 الاسجلاء بمعخىي الىالب في حمُؼ الجىاهب الجعمُت والػللُت والاحخماغُت والىفعُت والشوخُت. -

 ئداسي مىفشد .حػل غملها ميسجما بذال مً هظام سبي أكعام اإلاإظعت و  -

ادة الثلت والخػاون بحن اإلاإظعاث الخػلُمُت في مجاٌ الخػلُم اإلاداظبي واإلاجخمؼ اإلادلي . -  ٍص

 جىفحر حى مً الخفاهم والخػاون والػالكاث ؤلاوعاهُت بحن حمُؼ الػاملحن في اإلاإظعت الخػلُمُت للمداظبت. -

حن والػاملحن. -  الترابي والخيامل بحن حمُؼ ؤلاداٍس

 هخائج ػير مباشسة 2-2

 لمان حىدة الخذماث اإلاداظبُت  اإلالذمت. -

 جشظُخ ـىسة اإلاإظعت لذي الجمُؼ بالتزامها بىظام لمان الجىدة في خذماتها اإلاداظبُت. -

                                                           
 .12، ص نفس المرجع، مهام مسري محادنو 1
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 وحىد ألاخىاء اإلاخىشسة .و الخللُل مً البحروكشاوُت،  -

 جخفُن الهذس في مىاسد ووكذ مإظعاث الخػلُم اإلاداظبي. -

ش  -  .ي  هدُجت لىلىح ألادواس وجدذًذ اإلاعئىلُاثبؤلاداسي في مإظعت الخػلُم اإلاداظالىظام  لبي وجىٍى

حن واإلاػلمحن والػاملحن باإلاإظعت الخػلُمُت في مجاٌ الخػلُم اإلاداظبي - ادة هفاًاث ؤلاداٍس  .ٍص

ذ مً الاخترام اإلادلي والخلذًش الػالمي -  .جىبُم هظام الجىدة ًمىذ اإلاإظعت اإلاٍض
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 خالصت الفصل ألاول                                                                                

الخظ أن الخػلُم اإلاداظبي ًدظى باهخمام هبحر و متزاًذ في مػظم الذٌو ًمً خالٌ الذساظت العابلت       

ت  ،اإلاخلذمت و الىامُت خُث ٌػخبر الخػلُم اإلاداظبي مً خالٌ اإلاإظعاث ألاوادًمُت واخذ مً اإلاإظعاث التربٍى

، ولهزا ٌػخبر خُث جفب حمُؼ اإلاإظعاث ألاوادًمُت في خذمت اإلاجخمؼ ،اإلاهمت التي جإزش ئًجابا في اإلاجخمؼ

ئمياهُاث جيىن راث كذساث و وادًمُت والتي ألاهاخُت جىفش اليىادس وش مهم مً اإلاػاهذ أمالاهخمام بالجامػاث و 

 هبحرة وهفاءة. 

فه حضءا سةِعف       ت في جدلُم ا مً مىظىمت الخػلُم، ًمىً اغخباسه حجش الض ُالخػلُم اإلاداظبي بـى اٍو

ئغذاد الىفاءاث ي مً خالٌ بىاء ؤلاوعان الػفشي وسفؼ معخىاه الػلمي و الخلذم الخماس الخىمُت الؽاملت و 

ذ مػظم اإلاىظماث اإلاداظبُت اإلاهىُت بمشوسة الػمل  واإلادافظت غلى . لزا خلف اإلاجاالثاللُادًت في مخ أـو

شها، ورلً لممان جأدًت معإولُاجه اللاهىهُت واإلاهىُت، مً خالٌ غملُت  الىفاءة اإلاهىُت للمداظبحن وجىٍى

ألاظاظُت الاهخمام بالخأهُل الػلمي اإلاىاظب للمداظب، والتي مً خاللها ًخم الػمل غلى جدذًذ اإلاىاـفاث 

ٌى والمىابي ش اإلاهىت، والالتزام  لػملُت الخػلُم اإلاداظبي، وهزا مػشفت ألـا وجدذًذ اإلاىاهج الػلمُت لخىٍى

 بلىاغذ آداب وظلىن اإلاهىت للمداظبحن.
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 جمهيد

الضولي، هظه الخؿىعاث ؤزغث  حهٍغ مهىت اإلاداؾبت الهضًض مً الخؿىعاث اإلاخالخٓت نلى اإلاؿخىي       

ىانض جد٘م  بشٙل ٖبير نلى جباًً اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت، وبظلٚ قهغث الخاحت إلى مهاًير مداؾبُت ْو

ير ألاؾاؽ اإلآبٛى للخهامل مو مخؿلباث  يراإلاماعؾاث اإلاداؾبُت وطلٚ لخَى لًت  اإلاهىت َػال نً جَى

انضة نمل بين ت ْو  .صولي اإلاداؾبين نلى هؿاّ مشتٖر

ت نلى اإلاؿخىي  اصة حجم الخباصالث الخجاٍع الضولي هدى حصجُو الاؾدثماعاث ألاحىبُت صَو  وهكغا لٍؼ

بمسخلِ اإلاىكماث اإلاداؾبُت اإلاهىُت والخهلُمت إلى جيؿٔ حهىصها  إلنضاص مهاًير حهلُم مداؾبي صولُت 

ً مداؾبين  غ مهىت اإلاداؾبت وجٍٙى وإضضاع مىاهج مداؾبُت شاملت جدكى بٓبٛى نالمي حؿهم في جؿٍى

ً نلى الهمل اإلاداؾبي في قل الخؿىعاث التي حشهضها ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاالث.  ؤُٖاء ْاصٍع

ٗاصًمي ؤول الهضٍ الغبِس ي إن        غ مهىت اإلا اإلانهي لخهلُم اإلاداؾبي ألا غ هى جؿٍى داؾبت، لظا َئن جؿٍى

الخهلُم اإلاداؾبي ًخؿلب مىاٖبخه للخًيراث اإلاؿخمغة في ؾّى الهمل ولظلٚ ًىص ي الاجداص الضولي 

ـ اإلاداؾبت نلى ؤؾاؽ اخخُاحاث  غ بغامج الخهلُم اإلاداؾبي بإهمُت جدضًض بغامج جضَع للمداؾبين بخؿٍى

 مماعس ي اإلاهىت.  
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 طوق الػمل املداطبي املبدث ألاول: طبيػت 

 

وهظه  ًماعؾها الُغص في خُاجه اإلاهىُتجىحض في ٗل مهىت ميزة جميزها نً بُٓت اليشاؾاث ألازغي التي       

ت جٓىُت مماعؾتها، إط ًمً٘ جدضًض اإلاهىت بهظه  اإلايزة لها مدخىي ًٙىن ماصتها ومىغىنها، والبض مً مهَغ

مهىت اإلاداؾبت حجغ ألاؾاؽ إلوشاء اْخطاص وؾني ْىي ونالمي حهض  خُث آلاعاء اإلاظٗىعة ؤو حؼء منها.

و شإن اإلاداؾبت  َلظلٚ جم الانخىاء باإلاهىت وؤوص ئ لها هُئاث ومىكماث صولُت وناإلاُت نملذ نلى َع

 واإلاداؾب.

 

 املطلب ألاول: مفهوم مهىت املداطبت وخصائصها

مؿؤولُت الهمل لخدُٓٔ الطالح الهام،  اإلاميزة إلاهىت اإلاداؾبت هي ْبٛى هظه اإلاهىت الخطابظمً      

ومً زم لم جً٘ مؿؤولُت اإلاداؾب اإلانهي هي مجغص جلبُت عيباث الهمُل ول٘نها جخجاوػ ٗل هظا مً ؤحل 

 جدُٓٔ الطالح الهام التزاما بالٓىانض ألازالُْت لهظه اإلاهىت.

 حػسيف املهىت  -1

مجمىنت  ة، لظلٚ حهٍغ اإلاهىت اضؿالخا نلى ؤنهاوالهمل ًدخاج إلى زبرة ومهاع  لًت الهملاإلاهىت هي      

مً ألانماٛ التي جخؿلب مهاعاث مهُىت ًؤصيها الُغص مً زالٛ مهاعاث مهُىت. واإلاهىت مطؿلح خضًث في 

ٔ اإلاماعؾت  مجاٛ جطيُِ ألانماٛ ت ًخم اٖدؿابها نً ؾٍغ ت خُث ؤن الخَغ خم الُطل بين اإلاهىت والخَغ ٍو

 1ت نالُت، ؤما اإلاهىت َلها مخؿلباث حهلُمُت للُٓام بها.صون الالخداّ بمؤؾؿاث حهلُمُ

 حػسيف مهىت املداطبت -2

جىضِ مهىت اإلاداؾبت مً خُث ؾبُهت مسغحاتها بإنها لًت ألانماٛ، ٖما جىضِ بإنها لًت اإلااٛ،      

وجىضِ مً خُث ؾبُهت وشاؾها بإنها هكام للمهلىماث ٌهخمض نلى الُٓاؽ والخىضُل للمهلىماث اإلاالُت، 

هلىم الؿبُهُت ٖما جىضِ بإنها نلم ومهىت، نلم خضًث وؿبُا إطا ما ْىعن بالهلىم الاحخمانُت ؤو ال

ذ هُؿه مهىت ْضًمت، إط ؤن اإلاداؾبت بضؤث مهىت يير مىكمت جسخلِ مً شخظ إلى  ألازغي، ل٘نها في الْى

هها بين الهلىم الخضًثت بىضُها نلما احخمانُا له ؤهمُت، ومهىت ؤؾاؾُت في ٗل  آزغ، زم بضؤث جدخل مْى

ٗاهذ صعحت جٓضمها ؤو ؾبُهت الىكام الاْخطاصي اإلا ؿبٔ. ومً زم َاإلاداؾبت بهض ما جٓضم الضٛو مهما 

 2جمثل نلما ومهىت مىكمت، نلم خضًث ومهىت ْضًمت.

                                    
، ص 2014، غزة، اإلسالميةمذكرة ماجستٰى، اجلامعة ، واقع تطور مهنة المحاسبة بين التأىيل المهني والتكنولوجي للمحاسبينخيام حممد كامل مدوخ، 1

13. 
 .12-10، ص 1989دار القلم، ديب، ، دراسات في نظرية المحاسبةحممود السيد الناغي،  2
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ب وجلخُظ ألاخضار  ٖما      حهٍغ مهىت اإلاداؾبت نلى ؤنها مهىت مىكمت جسخظ بدسجُل وجبٍى

الاْخطاصًت بطىعة ًمً٘ ؤن حؿخُُض منها الجهاث التي لها نالْت مباشغة ؤو يير مباشغة بالىخضة 

ٔ زطىضُت جخطِ بها وججهلها باعػة الاْخ ظلٚ َهي مهىت مىكمت جماعؽ في الخُاة الهملُت َو طاصًت. ٖو

 1بين اإلاهً ألازغي التي ًدخاحها اإلاجخمو بطىعة صابمت ومؿخمغة.

غ اْخطـــــاصًاث الخل ؤن مهىــــــت اإلاداؾــــــبت مــــــً اإلاهــــــً الخــــــي لهــــــا صوع وؤهمُــــــت ًَؾبٔ  مً زالٛ ما ــــــي جؿــــــٍى

غ وعَـــــو مؿـــــخىي الُ٘ــــــاءة واإلاماعؾـــــت والؿـ ــــلٕى اإلاهىــــــي اإلاجخمهـــــاث، وجدـــــغص هــــــظه اإلاهىـــــت نلـــــى جؿــــــٍى

ً باإلاهلىمـــاث ألنػـــائها الظًً ٌهضون الجهـــت الخـــي حهمـــل نلـــى جؼوٍـــض حمُـــو ؤلا  ؾاعاث بمـــا َـــههم اإلاؿـــدثمٍغ

هالـــت ؾـــاهمذ بشـــٙل مـــؤزغ َـــي جدُٓــٔـ  َٙلمـــا الجســـاط الٓغاعاث. الالػمـــت ٗاهـــذ هـــظه اإلاهىـــت مخؿـــىعة َو

 نملُـــت الخىمُت مً زالٛ ما جٓضمه مً مهلىماث مالبمت ومىغىنُت ًمً٘ الانخماص نلهها.

 مجاالث مصاولت مهىت املداطبت -3

حهض مهىت اإلاداؾبت مً ؤهم و ؤؾغم اإلاهً همىا، ؾىاء في الضٛو الطىانُت اإلاخٓضمت ؤم الضٛو الىامُت.       

ٗاصًمي جدُذ مهىت اإلاداؾبت الهضًض مً مجاالث الهمل ؤمام اإلاماعؾين ـ ألا ، (II-1شٙل ) إغاَت إلى الخضَع

 مجاالث عبِؿُت مىضخت في الشٙل الخالي: والتي ًمً٘ جٓؿُمها إلى زالر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 1 خالد قطناين، خالد عويس، مرجع سبق ذكره، ص 05. 
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 ( مجاالث مصاولت مهىت املداطبتII-1شيل )                 

                                                                                                                                           

 خدماث جدكيم الحظاباث

                                                                                                                                           

 اطدشازاث وخدماث ضسيبيت

                                                                                                                                          

 اطدشازاث إدازيت وجىظيميت

                                                                                                                                      

 خوطبت الىظم املداطبيت

 

                                                                                                                                            

 مداطب مالي

                                                                                                                                            

 مداطب جياليف

                                                                                                                                            

 مداطب إدازي 

                                                                                                                                        

 خبير هظم املػلوماث

                                                                                                                                           

 خبير ضسيبي

                                                                                                                                      

 اخليمدكم د

                                                                                                                                       

 مداطب مالي وإدازي 

 المحاسبون

مهنة المحاسبة العامة: 
 مكاتب التدقيق

 والمحاسبة

مهنة المحاسبة الخاصة: 
منشآت األعمال 

 التجارية

مهنة المحاسبة في 
الجهات الحكومية 

والجهات التي التهدف 
 الربح لىإ
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 خبير بالدوائس الضسيبيت

 خبير ببوزصت ألاوزاق املاليت  

 إلىمداطب بوخداث التهدف   

 حامػاث...()مظدشفياث،                      السبذ

الؿبهت الثاهُت، صاع وابل لليشغ، حامهت نمان مدخل الىظسيت املداطبيت، عغىان خلىه خىان، املصدز: 

  .19، ص2009ألاهلُت، ألاعصن، 

م )      مهىت  مجاالث إلاؼاولت مهىت اإلاداؾبت واإلاخمثلت في 03( هالخل ؤن هىإ II-1مً زالٛ الشٙل ْع

الهمل في مٙاجب الخضُْٔ واإلاداؾبت ٖمماعؾت مهىت خغة، ومهىت  اإلاداؾبت الهامت والتي ًٓطض بها

ت الهاصَت إلى الغبذ، ومهىت اإلاداؾبت في  اإلاداؾبت الخاضت التي ًٓطض بها الهمل في ميشأث ألانماٛ الخجاٍع

ٓطض بها ميشأث ألانماٛ التي ال الىخضاث الخٙىمُت  تهضٍ إلى الغبذ. ٍو

 خصائص مهىت املداطبت -4

 1ل زطابظ مهىت اإلاداؾبت في الخالي:جخمث       

ب والخهلُم. -  إجٓان مهاعة زٓاَُت مهُىت ًخم الخطٛى نلهها بالخضٍع

 ْبٛى واحباث هدى اإلاجخمو ٖٙل باإلغاَت إلى واحباث ججاه الهمُل. -

 هكغة مىغىنُت لألمىع. -

 جٓضًم زضماث ؤؾاؾها اإلاجهىص البشغي ولِـ الخهامل في ؾلهت ؤو ضُٓت. -

 وؾُلت مً وؾابل جىضُل اإلاهلىماث نً ؤصاء الىخضاث الاْخطاصًت لألؾغاٍ الاحخمانُت اإلاسخلُت.حهض  -

خي نً الىخضة الاْخطاصًت ومهامالتها  - جمثل إخضي الىؾابل الهامت التي ًخم مً زاللها جٓضًم سجل جاٍع

 مو البِئت اإلادُؿت.

ا في مسخلِ الٓغاعاث جؤزغ مهىت اإلاداؾبت مً زالٛ البُاهاث واإلاهلىماث اإلاداؾ - بُت اإلاسخلُت جإزيرا حىهٍغ

 للىخضة الاْخطاصًت واإلاجخمو نلى خض ؾىاء.

 

 طوق الػمل املداطبي املطلب الثاوي: أهواع 

ًٓىم اإلاهىُىن بضوع اًجابي نلى مؿخىي الضولت واإلاؤؾؿاث، خُث حؿخُُض منهم اإلاؤؾؿاث اإلاخهاْضة       

 ة، واٖدشاٍ ألازؿاء واإلاسالُاث وجصخُدها، ٖما مههم مً زالٛ جٓضًم الىطابذ واإلاشىع 

                                    
 .15ص ، مرجع سبق ذكرهخيام حممد كامل مدوخ،1
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ابت نلى مضي جؿبُٔ الٓىاهين. َالخضماث اإلآضمت مً ؾٍغ هؤالء ال ًمً٘ الاؾخًىاء  ؤنهم ًماعؾىن الْغ

 ننها لٙل ألاؾغاٍ الُانلت في الاْخطاص الىؾني.

 ممازطو املهن املداطبيت في الجصائس-1

ًٓؿم اإلاهىُين الظًً ًماعؾىن مهىت اإلاداؾبت في الجؼابغ إلى زالر َئاث: الخبير اإلاداؾب، مداَل  

 .الخؿاباث و اإلاداؾب اإلاهخمض

 الخبير املداطب 1-1

م  18جىظ اإلااصة       نلى ؤهه "ٌهض زبيرا مداؾبُا ٗل شخظ ًماعؽ بطُت ناصًت،  01-10مً الٓاهىن ْع

م وجدلُل اإلاداؾبت، ومسخلِ ؤهىام باؾمه الخاص وجدذ مؿؤولُخه  دظ وجٍٓى مهمت جىكُم َو

الخؿاباث للمؤؾؿاث و الهُئاث في الخاالث التي هظ نلهها الٓاهىن، والتي جٙلُه بهظه اإلاهمت بطُت 

 حهاْضًت لخبرة الخؿاباث".

خذ وغبـ ومغاْبت وججمُو مداؾبت اإلاؤؾؿاث      ؼة َو ٓىم الخبير اإلاداؾب ؤًػا بمؿٚ ومٖغ ٍو

 1ُئاث التي ال ًغبؿه بها نٓض نمل.واله

خُ٘ل الخبير اإلاداؾب باإلاهام آلاجُت:      2ٍو

م وجدلُل اإلاداؾبت. - دظ وجٍٓى  جىكُم َو

خ - ؼة َو  ومغاْبت وججمُو مداؾبت اإلاؤؾؿاث. ذ وغبـمؿٚ ومٖغ

ٗاث والهُئاث وهى اإلاؤهل الىخُض للُٓام بظلٚ. -  الخضُْٔ اإلاالي واإلاداؾبي للشغ

ٗاث والهُئاث في اإلاُضان اإلاالي والاحخماعي والاْخطاصي.جٓضًم  -  اؾدشاعاث للشغ

ت والدؿُير التي لها نالْت بمهمخه. - اث ؤلاصاٍع  إنالم اإلاخهاْضًً مهه بمضي جإزير التزاماتهم والخطَغ

 مدافظ الحظاباث  1-2

لخاضت إزباث ٌهٍغ مداَل الخؿاباث نلى ؤهه:"ٗل شخظ ًخىلى باؾمه الخاص وجدذ مؿؤولُخه ا    

 3ضضّ وصخت خؿاباث مؤؾؿت مسخلُت نلى ؤن ًؼاٛو هظه اإلاهىت بشٙل مؿخمغ ومهخاص.

هض مداَل الخؿاباث و الجؼابغي ٗل شخظ ًماعؽ بطُت ناصًت باؾمه الخاص وجدذ  َو في الدشَغ

و  ٗاث والهُئاث واهخكامها ومؿابٓتها ألخٙام الدشَغ  مؿؤولُخه مهمت اإلاطاصْت نلى صخت خؿاباث الشغ

 4اإلاهمٛى به.

                                    
يونيو سنة  29، الصادر يف 42اجلريدة الرمسية، العدد ، المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد 10-01القانون  1

 .                                                                         06، ص 2010
 .                                                                                                        07-06، ص 42العدد ، مرجع سبق ذكره، 01-10القانون 2

ique de audit comptable et financier en Algérie dans le cadre des pratDjebarra Abdelmadjid, 3

école expérience de commerce, alger, 2001, p88., novelles orientions économiques 
 .07، ص42العدد ، مرجع سبق ذكره، 01-10القانون 4
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ت الىؾىُت إلاداَكي       ًخم حهُين مداَل الخؿاباث مً بين اإلاهىُين اإلاهخمضًً واإلاسجلين في الًَغ

الخؿاباث، مً ؾٍغ الجمهُت الهامت ؤو الجهاػ اإلاٙلِ باإلاضاوالث بهض مىآَتها ٖخابُا، وال ٌهُي وحىص 

وجخمثل 1الٓاهىهُت لخهُين مداَل الخؿاباث.هُاٗل صازلُت للمغاحهت، اإلاؤؾؿت ؤو الهُئت مً ؤلالؼامُت 

 2هظه اإلاهام في الىٓاؽ الخالُت:

ت مىخكمت و صخُدت و مؿابٓت جماما  - ٖظا و  لىخابج نملُاث الؿىت اإلاىطغمتٌشهض بإن الخؿاباث الؿىٍى

ٗاث و الهُئاث.  ألامغ باليؿبت للىغهُت اإلاالُت و ممخلٙاث الشغ

ت و  - غ الدؿُير الظي ًٓضمه اإلاؿيرون ًُدظ صخت الخؿاباث الؿىٍى مؿابٓتها للمهلىماث اإلابِىت في جٍٓغ

ٗاء ؤو خاملي الخطظ.  للمؿاهمين ؤو الشغ

ابت الض - غ زاص خىٛ إحغاءاث الْغ ؤلاصاعة و  ازلُت اإلاطاصّ نلهها مً ؾٍغ مجلـًبضي عؤًه في شٙل جٍٓغ

ً ؤو اإلاؿير  مجلـ اإلاضًٍغ

ت التي ًغاْبها و اإلاؤؾؿاث ؤو الهُئاث الخابهت لها، ؤو بين  - ًٓضع شغوؽ إبغام الاجُاُْاث بين الشٖغ

ت اإلاهىُت مطالح مباشغة ؤو يير  ً للشٖغ اإلاؤؾؿاث و الهُئاث التي جٙىن َهها للٓابمين باإلصاعة ؤو اإلاؿيًر

 مباشغة.

ً و الجمهُت الهامت ؤو هُئت اإلاضاولت اإلاؤهل - ت بٙل هٓظ ْض ً٘دشُه ؤو اؾلو نلُه، ومً ٌهلم اإلاؿيًر

ل اؾخمغاع اؾخًالٛ اإلاؤؾؿت ؤو الهُئت.  ؾبُهخه ؤن ٌهْغ

غ نً مسخلِ ألاخضار التي ْض حهِشها اإلاؤؾؿت وفي خالت  إضضاع  - ت  إنضاصشهاصاث وجٓاٍع الشٖغ

 لخؿاباث مضنمت

 املداطب املػخمد 1-3.

ذ اإلااصة )     اإلاهخمض نلى ؤهه اإلانهي الظي ًماعؽ بطُت ناصًت ، اإلاداؾب 01-10( مً الٓاهىن 41نَغ

باؾمه الخاص وجدذ مؿؤولُخه، مهمت مؿٚ وغبـ مداؾباث وخؿاباث الخجاع واإلاؤؾؿاث ؤو الهُئاث 

 4ٍمً٘ جلخُظ ؤهم مهام اإلاداؾب اإلاهخمض في الىٓاؽ آلاجُت:و  3التي جؿلب زضماجه.

خذ الخؿاباث واإلاداؾباث. -  مؿٚ وغبـ َو

ت ؤو الهُئت التي ؤؾىضث إلُه مؿٚ  نغع ال٘خاباث - اإلاداؾبُت وجؿىع نىاضغ ممخلٙاث الخاحغ والشٖغ

 بُت اإلآضمت إلُه، وجدذ مؿؤولُخهمداؾبتها، وطلٚ نلى ؤؾاؽ الىزابٔ وألاوعاّ اإلاداؾ

داث الاحخمانُت الجبابُت - ت ًمً٘ للمداؾب اإلاهخمض ؤن ٌهض حمُو الخطٍغ اإلاخهلٓت باإلاداؾبت  وؤلاصاٍع

 التي ٗلِ بها.

                                    
 .08، ص42العدد ، مرجع سبق ذكره، 01-10القانون 1
 .07ص ، نفس المرجع، 01-10القانون 2
 .08، ص42العدد ، مرجع سبق ذكره، 01-10القانون 3
 .09-08، ص42العدد ، مرجع سبق ذكره، 01-10القانون 4
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 اإلاهىُت. ؤلاصاعاثًم٘ىه ؤًػا ؤن ٌؿانض ػبىهه لضي مسخلِ  -

 الجضاٛو اإلاالُت. إنضاصًمً٘ للؼبىن ؤن ًلخمـ مً اإلاداؾب اإلاهخمض الُٓام باإلاهام اإلاؿانضة في  -

 املداطب املػخمدومدافظ الحظاباث و الخبير املداطب  ممخنهي ومظؤولياثوط شس -2

لػمان جدُٓٔ الًاًت مً مماعؾت مهً الخبرة اإلاداؾبُت و مداَكت الخؿاباث و اإلاداؾبت، و   

غو اإلاشغم الجؼابغي مجمىنت مً الشغوؽ التي ًجب جىاَغها في الصخظ الظي ًغيب في مماعؾت هظه 

 .خضص اإلاؿؤولُاث التي ًخدملها ٗل منهي ؤزىاء مؼاولخه إلاهىخه باإلغاَت إلى ؤهه اإلاهً

 ممازطت املهىت: شسوط2-1

مداَل ا إلاماعؾت مهىت الخبير اإلاداؾب و الشغوؽ التي ًجب جىاَغه 01-10( مً الٓاهىن 08خضصث اإلااصة )

مو  ؤن ًدىػ شهاصة إلاماعؾت اإلاهىت ، و الخؿاباث و اإلاداؾب اإلاهخمض، وهي ؤن ًٙىن حؼابغي الجيؿُت

 1:جدٓٔ الشغوؽ اإلاىالُت

ا  باليؿبت إلاهىت الخبير اإلاداؾب ًٙىن - ت للخبرة اإلاداؾبُت ؤو شهاصة مهتَر خابؼا نلى الشهاصة الجؼابٍغ

 بمهاصلتها.

ا  -  ت إلاداَل الخؿاباث ؤو شهاصة مهتَر باليؿبت إلاهىت مداَل الخؿاباث ًٙىن خابؼا نلى الشهاصة الجؼابٍغ

 بمهاصلتها.

ت للمداؾب ؤو شهاصة حؿمذ له  -  باليؿبت إلاهىت اإلاداؾب اإلاهخمض ًٙىن خابؼا نلى الشهاصة الجؼابٍغ

 .اإلاهىت بمماعؾت

 ؤن ًخمخو بجمُو الخّٓى اإلاضهُت و الؿُاؾُت.-

 ؤن ال ًٙىن ْض ضضع في خٓه خ٘م باعجٙاب حىاًت ؤو حىدت مسلت بشٍغ اإلاهىت.-

لُت و ؤن ًٙىن مسجال في اإلاطِ الىؾني للخبراء اإلاداؾبين ؤو في ؤن ًٙىن مهخمضا مً الىػٍغ اإلاٙلِ باإلاا -

ٔ الشغوؽ  ت الىؾىُت إلاداَكي الخؿاباث ؤو في اإلاىكمت الىؾىُت للمداؾبين اإلاهخمضًً، َو الًَغ

 .اإلاىطىص نلهها في الٓاهىن 

ت الىؾىُت ؤو - اإلاىكمت الىؾىُت ؤن ًؤصي الُمين بهض الانخماص و ْبل الدسجُل في اإلاطِ الىؾني ؤو الًَغ

ؤمام اإلاجلـ الٓػاةي اإلاسخظ اْلُمُا إلادل جىاحض مٙاجبهم، بالهباعاث آلاجُت: " ؤْؿم باهلل الهلي الهكُم 

ؤن ؤْىم بهملي ؤخؿً ُْام وؤحههض ؤن ؤزلظ في جإصًت وقُُتي و ؤن ؤٖخم الؿغ اإلانهي و ؤؾلٚ في ٗل ألامىع 

 ."ْٛى شهُضؾلٕى اإلاخطٍغ اإلادتٍر الشٍغِ، و هللا نلى ما ؤ

 املػخمد ومدافظ الحظاباث واملداطب الخبير املداطب ممخنهيمظؤولياث  2-2

 1ٗاآلحي: مؿؤولُاث الخبير اإلاداؾب و مداَل الخؿاباث في الُطل الثامً مىه 01-10الٓاهىن خضص     

ير الىؾابل صون  -  الىخابج.ًخدمل مداَل الخؿاباث اإلاؿؤولُت الهامت نً الهىاًت بمهمخه و ًلتزم بخَى

                                    
 .05، ص42العدد ، مرجع سبق ذكره، 01-10القانون 1
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ٌهض الخبير اإلاداؾب و اإلاداؾب اإلاهخمض ؤزىاء مماعؾت مهامهما مؿؤولين مضهُا ججاه ػبابنهما في الخضوص -

 الخهاْضًت.

َهض تي ًغج٘بها ؤزىاء جإصًت مهامه، و ٌهض مداَل الخؿاباث مؿؤوال ججاه الُ٘ان اإلاغاْب نً ألازؿاء ال-

 ًيخج نً مسالُت ؤخٙام هظا الٓاهىن.مخػامىا ججاه الُ٘ان ؤو ججاه الًير نً ٗل غغع 

ال ًخبرؤ مداَل الخؿاباث مً مؿؤولُخه َُما ًسظ اإلاسالُاث التي لم ٌشتٕر َهها، إال إطا ؤزبذ ؤهه ْام -

هه بلٌ مجلـ ؤلاصاعة باإلاسالُاث، وإن لم جخم مهالجتها بطُت مالبمت زالٛ ؤباإلاخؿلباث الهاصًت لىقُُخه و 

ُل الجمهىعٍت لضي ؤْغب حمهُت نامت بهض اؾالنه  نلهها، وفي خالت مهاًىت مسالُت ًثبذ ؤهه ؤؾلو ٖو

 اإلاد٘مت اإلاسخطت.

ًخدمل الخبير اإلاداؾب ومداَل الخؿاباث و اإلاداؾب اإلاهخمض اإلاؿؤولُت الجؼابُت نً ٗل جٓطير في  -

 ْاهىوي. الُٓام بالتزام

 ًخدمل الخبير اإلاداؾب ومداَل الخؿاباث واإلاداؾب اإلاهخمض اإلاؿؤولُت الخإصًبُت ؤمام اللجىت الخإصًبُت  -

للمجلـ الىؾني للمداؾبت، ختى بهض اؾخٓالتهم مً مهامهم نً ٗل مسالُت ؤو جٓطير جٓني ؤو ؤزالقي في 

 الٓىانض اإلاهىُت نىض مماعؾت وقابُهم.

 هياث مهىت املداطبتاملطلب الثالث: مبادئ وكواغد طلو 

اهخمذ اإلاىكماث اإلاهىُت بالجىاهب الصخطُت للمداؾب َٓض ؤضضعث الهضًض مً اإلاىازُٔ التي      

جخػمً ألازالّ الىاحب جىاَغها في اإلاداؾب، بدُث ًجب ؤن ًٙىن مؿخُٓما وؤًىا ومسلطا في نمله 

ت اإلاهل  ًدطل نلهها مً اإلاؤؾؿت.ىماث التي اإلانهي، ونلُه ؤن ًخىخى الهضالت، وؤن ًدترم ؾٍغ

 مبادئ الظلون املنهي -1

مو ؤنػاء مىخمين له، لخماًت اإلاطلخت الهامت مً زالٛ  (IFAC) ريللمداؾب يلولضا صاحتإلا ًهمل     

 مهىت ريؿحتو جؿىًغ نلى ًهملصة، وىجلا نالُت مهىت امباؾخسض مللهاا ءاحنؤ ب٘اَتحصجُو اإلاداؾبين 

 2اؾبت.حملا

 نَئ ريللمداؾب يلولضا صاحتإلا خؿبو ،لُتولضا حهتاللمغ ينمه لُلص اعبئضض يلولضا صاحتإلا مْا اظهلو     

 3:يف جخمثل اؾبتحملا مهىت صامبا

                                                                                                          
 .11-10، ص42العدد ، مرجع سبق ذكره، 01-10القانون 1
املؤمتر الدويل األول حول احملاسبة واملراجعة يف ظل بيئة األعمال، ، والمراجعة في بيئة األعمال الدوليةتأثير أخالقيات مهنة المحاسبة زينب حجاب، 2

 .09، ص 2012جامعة سعد دحلب، اجلزائر، 
امعة االسكندرية، الدار اجلامعية، كلية التجارة، ج، قواعد أخالقيات وسلوكيات مهنة المحاسبة والمراجعةعبد الوهاب نصر علي، شحاتة السيد شحاتة، 3

 .108-107، ص2009مصر، 
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 ًٓطضو ،ًتعلخجاوا إلاهىُتا ثلهالْاا ُومج يف ْاصضاو مُىاؤ ينإلاها اؾبحملا نً٘ى ؤن بجي هت:الىصا 1-1

 مػللت. ؤو بتطٖا ثمهلىما جخػمً ًغعجٓا ؤي يف إرتالشا منض هتابالىؼ

 لآلزغًً ؽإلاُغا ٰىلخإزا ؤو حلإلاطاا عبجػا ؤو بالخدُؼ ينإلاها اؾبحملا ًؿمذ ال ؤن بجي ملوضوغيت:ا 1-2

 ًت. علخجاوا إلاهىُتا مألخ٘اا وػ لخجا

 ءةبالُ٘ا حبتالىا بالهىاًت إلاهىُتا ثضماخلبا مًٓى ؤن ينإلاها اؾبحملا نلى ريًخه ملهىيت:ا لػىاًتوا ءةلىفاا 1-3

 ٛإلاهمىا إلاهىُتوا لُىُتا ٰىللمهاً َٓاو نىاًتو صحخهاا ب٘ل مهامه صيًؤ ؤن نلُه ًىبًي ٖما ة،إلاثابغوا والضْت

 إلاهىُت. ا ثضماخلا جُٓم نىض بها

 ًتعلخجاوا إلاهىُتا ثلهالْاا هخُجت نلُها طلحي يتلا ثإلاهلىماا ؾغًت ينإلاها اؾبحملا محيرت ؤن بجي لظسًت:ا 1-4

 صضحم نْاهى ؤو ضغًذ جغزُظ ؤو جُىًؼ صون  زالثت اٍألؾغ ثإلاهلىماا هظه مً ؤي نً ًُطذ ال ؤن ًىبًيو

 نىها.  حباإلَطا ينمه ؤو ينْاهى حبوا ؤو خٔ ٕهىا نٖا إطا الإ

 نمل ؤي ًخجىب ؤن ًىبًيو ،لطلتا طاث ألهكمتوا ريهابالٓى ينإلاها اؾبحملا مًلخؼ ؤن بجي :ينملها نلظلوا 1-5

 إلاهىُت.  ا بالؿمهت لخي ؤو ًؿئ

 ينملها نلظلوا غداكو -2

 ْبتاإلاغا مهىت ؾتعإلاما ينإلاها ٕلؿلىا نضاْى هتومض ْبتامغ لخىحُهُتا صاإلاباوا ٰىإلاهاًا مىكمت صثخض    

 1مىها: هظٖغ نضالٓىا مً جمىنتمب اماللخؼا لٓابما لشسظا ثؿاباحل لٓاهىهُتا

 جىُُظ نىض لٚمي ال ؤن نلُه بجيو صّ،ضا عؤي ؤو خ٘م اعضضإ للمضْٔ ىنًخؿ ملوضوغيت:وا الطخلالليتا 2-1

 ٘م. حلا مىغىنُتو ؾخٓاللُتا نلى انًؤزغ بذع ؤو مطلدت ؤي ْبتاإلاغا

م  49جىظ اإلااصة  ملهىيت:ا لػىاًتا 2-2  لُتوإلاؿؤا ثؿاباحلا اَكىحم ًخدمل ؤن "نلى 08-91مً الٓاهىن ْع

 لهىاًتا ٛبض ثؿاباحلا اَلحم نلى ؤي لىخابج"ا صون  لىؾابلا ٰىبخىَ نًلخؼمىو همخهممب لهىاًتا نلى لهامتا

 اًض. حم ينَ عؤي اءبضوإ نلُها إلاخدطلا ريهاربلوا لتصألا مً لخإٖضوا مؿانضجه نلى اٍإلشغوا ل٘اَُتا إلاهىُتا

ٛ ًؼ ل٘ي ملهىيت:ا ءةلىفاا 2-3  نمليو نلمي بخإهُل ًخمخو ًجب ؤن حهو ٖملؤ نلى هشاؾه ثؿاباحلا اَلحم او

 خلُت. خم ٍعمها بٖخؿاوا

 حهت. اإلاغا ثجٓىُاو يباؾحملا لخىكُما مً ٰىل٘با لخمً٘وا اؾبتحملا يف مهمٓت مهغَت -

 اهبجلا يف إلاهمٔا لخضُْٔا حهت مً لُاجهومؿؤو مهىخه وصخض نلى ٍللخهغ ٛألنماا نْاهى يف ٖاَُت ٍعمها -

 للمؤؾؿت.   لخشغًهيوا ينلٓاهىا

                                    
وطين الرابع، جامعة  ملتقى، مدى تأثير أخالقيات مهنة محافظ الحسابات على جودة المراجعة الخارجية في الجزائرأيوب بوقرورة، وعبد العايل حممدي، 1

 .05عمار ثليجي، األغواط، اجلزائر، ص 
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 عاءإلاضا جهلُمو ًبعجض يف ألزالْيا بالىني ٰىلخُ٘ا ىلإ ؤصث ةٰىألزا هتوآلا يف ثقهغ يتلا إلاالُتا لُػابذا إن    

 إلاالُت. وا اؾبتحملا مهىت ثزالُْاؤ لخؿىًغ لٚوط ثألزالُْاا ٛاجم يف ريإلاهىُا ريلوإلاؿؤوا

ٛ   ،ألمغًُ٘تا ةإلاخدضا ثلىالًاوا ريللمداؾب يلولضا صاحتإلوا َغهؿا هخمذا خُث  نلى ُٖؼرتبال بُتؤعو  وصو

 يف إلاالُتوا اؾبتحملا مهىت ثزالُْاؤ لخؿىًغو مللهاا ءاحنؤ ُومج يف ريإلاهىُا ريإلاؿئىلوا رياؾبحملا جهلُمو ًبعلخضا
 1:ريللمداؾب يلولضا صاحتإلا يف ءحا ٖما مللهاا

 . رياؾبحملا ريبعللمخض ْلُمُتإ صاثُْا مً مٓضمت ًبُتعجض ثخلٓا يف ألزالْيا لىنيا احرتْا -

 لهلُا. ا اعؽإلاضوا إلاهاهضوا ثامهاجلا يف بللؿال زالُْتؤ جىنُت ؤو زالُْتؤ ٰىمهاً مجص -

 ا.غهُُ اًٛؼ ال ألزالُْتا للخىنُت إلاسطظا لىْذا ؤو ثلؿاناا ًبٓي لٚط موو

 

 

 

 

 ( ًلخص مبادئ وكواغد أخالكياث املهىت في الشيل الخالي:II-2الشيل زكم )        
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 العمل المحاسبي                                        

 المهنة مدونة أخالقيات                                    

 مبادئ السلوك المهني

 النزاهة 
 املوضوعية 
  الكفاءة والعناية

 املهنية
 السرية 
 السلوك املهين 

 قواعد السلوك المهني

  االستقاللية
 واملوضوعية

 العناية املهنية 
 الكفاءة املهنية 
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 .مً إنضاص الؿالباملصدز:         

م ) ىانض ؤزالُْاث مهىت اإلاداؾبت وII-2ًلخظ الشٙل ْع  مهكم يف بها ٛإلاهمىا ٰىإلاهاًا هظه ربجهخ( مباصا ْو

 ٛ  إلاثلى.ا ثإلاؿخىًاا ثابتمب ربجهخ نهاأل ،مللهاا صو

 

 

 

 

 

 

 

 

 طوق الػمل املداطبي و  املداطبي الخػليم حودة بين الػالكت الثاوي: املبدث

 

َجىصة ، مخٙامالنهما مجاالن َ ؾّى الهمل اإلاداؾبي ال ًمً٘ َطل حىصة الخهلُم اإلاداؾبي نً      

ٗاصًمُامداؾب مؤهل  إزغاججؤصي في النهاًت إلى  ؤنالخهلُم اإلاداؾبي ًجب  ه اإلانهي في ؾّى لُٓىم بضوع  ؤ

ؾٍى ًؤصي  ؾّى الهمل اإلاداؾبي بين الخهلُم اإلاداؾبي و إن ْلت الخهاون و الخيؿُٔ الهمل بٙل ُٖاء و 

هت للضولت، و  إلاالُتإلى إهضاع اإلاطاصع ا غ مهىت اإلاداؾبت في الضولت و بالخالي نضم الاؾخجابت الؿَغ بـء جؿٍى

 للخدضًاث في الاْخطاص الخضًث ؤو الخهامل الؿلُم مو ألاػماث اإلاالُت و الاْخطاصًت.

 

 طوق الػمل املداطبي في جطويس  والخػليم املداطبي مؤطظاث الخػليم الػالياملطلب ألاول: دوز 

حهض مؤؾؿاث الخهلُم الهالي في مٓضمت الجهاث اإلاؿؤولت نً إنضاص مداؾبين مؤهلين باإلاهاعاث       

جٙىن نلُه في و غهها و الهلمُت و الهملُت التي جم٘نهم مً مؼاولت اإلاهىت، و طلٚ مً زالٛ ما ًيبغي ؤن 

ؼ نلى إٖؿاب  جبىهها و مىاٖبتها ألؾالُب الخهلُم اإلابيُت نلى الُ٘اءة في ؤلانضاص اإلانهي، ؤي جلٚ التي جٖغ

 اإلاخهلم الٓضعاث و اإلاهاعاث اإلاهىُت.

 طوق الػمل املداطبي دوز مؤطظاث الخػليم الػالي في جطويس  -1
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ي إنضاص ُٖاءاث مداؾبُت مؤهلت جمخلٚ اإلاهاعاث الهلمُت جؤصي اإلاؤؾؿاث الجامهُت صوعا مهما ف      

والخؿبُُٓت التي جم٘نهم مً مؼاولت مهىت اإلاداؾبت، وطلٚ مً زالٛ ما ًيبغي ؤن جٙىن نلُه وغهها وجبىهها 

ؼ نلى إٖؿاب اإلاخهلم  ومىاٖبتها ألؾالُب الخهلُم اإلابيُت نلى الُ٘اءة في ؤلانضاص اإلانهي، ؤي جلٚ التي جٖغ

خم طلٚ نلى ؤؾاؽ ما ًلي:واإلاهاعا الٓضعاث  ث اإلاهىُت، ٍو

ًخؿلب مً هظه اإلاؤؾؿاث الاهخٓاٛ مً ألاؾلىب الخٓلُضي في الخهلُم إلى ؤؾلىب هٓل اإلاهاعاث والتي  -

صنذ اإلاىكماث اإلاهىُت وؤبغػها الاجداص الضولي للمداؾبين إلى غغوعة الخدٕغ غمً هظا الاججاه بمهنى ؤن 

 سخلُت.ٍغها زالٛ اإلاغاخل الخهلُمُت اإلااإلاهاعاث التي ًخم جؿى 

ت  - ًمً٘ ؤن جُُض م٘دؿبها نىض اهخٓاله إلى مغخلت الهمل، وبالخالي َئن هظا اإلاُهىم ًمً٘ مً مهَغ

اإلاهاعاث اإلاؿلىبت في الهمل، زم ًطاع إلى صمجها في البرامج الخهلُمُت، َػال نً ؤن هظه اإلاهاعاث اإلاؿىعة 

 1هخٓاله بين بِئاث الهمل اإلاسخلُت.ًىٓلها اإلاداؾب نىض ابهض طلٚ نملُا ًمً٘ ؤن 

ٍخىحب نلهها بىاء زؿؿها وبغامجها نلى ٛ نً الخهلُم في مجاٛ اإلاداؾبت و الجامهاث اإلاؿؤوٛ ألاو حهض  -

اإلاهلىماث ألاؾاؾُت وبما حؿاًغ مو ما ٌؿخجض مً جؿىع نلى َغوم ىدى الظي ًؼوص الؿالب باإلاهاٍع و ال

ت اإلاسخلُت ٗان الخطٛى نلى شهاصة حااإلاجخمو وؾّى الهمل، و  مو مغاناة مخؿلباث اإلاهَغ مهُت َٓض ال إلاا 

 ًُ٘ي إلاماعؾت اإلاهىت.

ًجب ؤن ً٘ؿب اإلاداؾب الخبرة الالػمت ْبل ُْامه باإلاماعؾت الهملُت، لظا ًيبغي نلى الجهاث اإلاؿؤولت  -

ٍب منهي إلاضة ػمىُت مهُىت لػمان نً جىكُم مهىت اإلاداؾبت غغوعة خطٛى ؾالبي مؼاولت اإلاهىت نً جضع 

 اٖدؿاب الخبرة التي جم٘نهم مً مماعؾت اإلاهىت نلى الىحه اإلاالبم. 

إلاهىت وطلٚ بخٓضًمها البض ؤن ًىٓل هظا اإلاىغىم إلى اإلاىكماث والهُئاث اإلاهىُت التي حشٍغ نلى ا -

بُت الضعاؾاث و  غ ألاصاء اإلانهي و البرامج الخضٍع  2للمداؾبين.الخىضُاث الهاصَت إلى جؿٍى

 الخػليم املداطبي في جطويس مهىت املداطبت دوز مؤطظاث-2

غ مهىت اإلاداؾبت ًخم مً زالٛ مؤؾؿاث الخهلُم اإلاداؾبيإن         باججاهين: جؿٍى

غ مهىت اإلاداؾبت ًخم مً الهملُت الخهلُمُت ووغو مهاًير لٓبٛى الؿلبت في ؤْؿام الاججاه ألاول  - : لخؿٍى

غ مىاهج الخهلُم اإلاداؾبي، و ًطاخب ط اإلاداؾبت بالجامهت و  ٍىكغ ؤصخاب هظا الغؤي إلى ؤن لٚ جؿٍى

غ الهملُت الخهلُمُت ووؾابلها ًيخج نىه   .نملُاالخطٛى نلى مسغحاث مؤهلت نلمُا و جؿٍى

بالخالي َئن ، و الاْخطاصي وصوعه في اإلاجخموَٓض حاء لخُؿير صوع اإلاداؾب في اليشاؽ  الاججاه الثاوي:-

ض وشؿذ لغؤي  ًغون ؤهه البض مً نملُت إناصة جُُٓم ؤصخاب هظا ا لهظه اإلاهىت والبدث في مٓىماتها، ْو

                                    
مدى مساىمة مقومات مهنة المحاسبة في رفع كفاءة المحاسبين لترشيد القرارات االستثمارية،الكلية جابر حسري املنصوري، عماد عبد الستار املشكور، 1

 07،ص2006، البصرة،التقنية اإلدارية
 08-07ص، نفسومرجع  جابر حسري املنصوري، عماد عبد الستار املشكور2
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و ُٖاءة ؤصاء الجمهُاث و الاجداصاث اإلاهىت اإلاداؾبُت في هظا اإلاجاٛ إلبغاػ ؤهمُت مٓىماث اإلاهىت في َع

 اإلاداؾبين.  

 

 طوق الػمل املداطبي الباخثين في جطويس  دوز  املطلب الثاوي:

ًٙىن  ؤنهٓل الاْخطاص إلى خالت ؤَػل مما هى نلُه ىاٖبت الخٓضم بالخسؿُـ الخىمىي و جخؿلب نملُت م    

ٗاهىإ حًُير و  غ اإلاهً للمُاصًً  غ في حىاهب مخهضصة منها جؿٍى ت وييرها.  ؤلاهخاحُتَت ؾىاء جؿٍى ؤو ؤلاصاٍع

غ اْخطاصًو   .اث اإلاجخمهاثحهض مهىت اإلاداؾبت مً اإلاهً التي لها صوع و ؤهمُت في جؿٍى

غ وعَو مؿخىي الُ٘اءة و و       اإلاماعؾت والؿلىٕ اإلانهي ألنػائها بهضهم الجهت جدغص هظه اإلاهىت نلى جؿٍى

ً باإلاهلىماث ال  الؿاهضة الجساط الٓغاعاث،الػمت و التي حهمل نلى جؼوٍض حمُو ألاؾغاٍ بما َههم اإلاؿدثمٍغ

ٗاهذ هظه اإلاهىت مخؿىعة و  ٛ ما جٓضمه مؤزغ في جدُٓٔ نملُت الخىمُت مً زالَهالت ؾاهمذ بشٙل َٙلما 

ل نلهها.مً مهلىماث مالبمت و   مىغىنُت ًمً٘ الخهٍى

 الدزاطاث التي جىاولذ موضوع جطويس مهىت املداطبت -1

غ مهىت اإلاداؾبت      ْض ؾل٘ذ ، و ًؼزغ ألاصب اإلاداؾبي بالهضًض مً الضعاؾاث التي جىاولذ مىغىم جؿٍى

مهىُت جغجٓي باألصاء اإلاداؾبي هدى ؤنلى  إؾاعاثهظه الضعاؾاث ْىىاث مخهضصة بًُت الىضٛى إلى 

اث منها:  1اإلاؿخٍى

غ اإلاهىت مً زال إن :السكابيت الدوليتخخدام املػاًير املداطبيت و جطويس املهىت من خالل اط 1-1 ٛ جؿٍى

و ُٖاءة ؤصاء اؾخسضام اإلاهاًير اإلاداؾبُت و  غ اإلاهىت وطلٚ بًُت َع ابُت الضولُت له صوع ٖبير في جؿٍى الْغ

ابُت.   اإلاداؾبين، باالؾخسضام ألامثل للمهاًير اإلاداؾبُت والْغ

البهؼ آلازغ انخٓضوا ؤن  :جطويس املهىت من خالل هلل الخلىياث املداطبيت غبر كىواث ووواالث 1-2

غ ًخم مً زالٛ هٓل الخٓىُاث اإلا ٗاالثالخؿٍى ٗاث اإلاخهضصة الجيؿُت  داؾبُت نبر ْىىاث وو مثل الشغ

ٗاالث الضولُت و و  اصة زبرة اإلاداؾبين.الى  بالخالي ٍػ

 دوز الباخثين في جطويس مهىت املداطبت -2

غ اإلاهىت، ومً       غمً هظا اإلاىكىع َٓض ٖخب الهضًض مً الباخثين في مجاٛ اإلاداؾبت ُُُٖت جؿٍى

ذ ما   ًلي:الاهجاػاث  التي ؤحٍغ

 ( :آليت جطويس املهىتII-1حدول زكم )                             

 طم الباخثا 
طوق س آلاليت املػخمدة لخطوي

 الػمل املداطبي 

طوق من غمليت جطويس  الهدف

 الػمل املداطبي 

                                    
 07ص مرجع سبق ذكره،، عماد عبد الستار املشكورجابر احلسري املنصوري ، 1
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 Scoot 1970صعاؾت  1

وقُُت اإلاداؾبت في الٓؿام  -

 الخاص 

 مهىت اإلاداؾبت اإلادلُت -

وقُُت اإلاداؾبت في اإلاؤؾؿاث  -

 الخهلُمُت 

 اإلاداؾبت في الٓؿام الخٙىمي -

جلبُت مخؿلباث مؿخسضمي 

غ اإلاداؾبُت الضازلُين  الخٓاٍع

ٗاث الهامت  والخاعحُين للشغ

 1989ؾىت  Pereraصعاؾت 2

صعاؾاث وبدىر لخدضًض  -

 اخخُاحاث اإلاهىت 

جدضًض صوع اإلاهىت في نملُت  -

غ الاْخطاصي   الخؿٍى

غ اإلاهىت  -  إًجاص إؾاع لخؿٍى

و اإلاهاعاث  - ب اإلاداؾبين لَغ جضٍع

 الصخطُت

 الاعجٓاء بإصاء اإلاداؾبين

 1997ؾىت صعاؾت الغخُلي 3

غ اإلاداؾبت  -  إوشاء مغاٖؼ لخؿٍى

 حصخُظ اإلاشاٗل اإلاداؾبُت -

وضِ ؤلاحغاءاث الالػمت  -

غ  للخؿٍى

ب  - جدؿين الخهلُم و الخضٍع

 اإلاداؾبي  

غ مهىت   اإلاداؾبتجؿٍى

4 

صعاؾت 

Holzer&Chandlerؾىت  الغحبي

1994،Boer 2000ؾىت. 

وغو مهاًير للٓبٛى في ؤْؿام  -

 اإلاداؾبت.

حًُير و جدضًث مىاهج الخهلُم  -

 اإلاداؾبي .

 انخماص مىهج الىكم في الخًُير  -

ُت   - إصزاٛ الىىاحي الؿلٖى

 وألازالُْت في الخهلُم اإلاداؾبي 

 مداؾب ِٖء

5 

هٓل الخٓىُاث اإلاداؾبُت نبر     2001ؾىت Sterling صعاؾت 

ٗاث اإلاخهضصة الجيؿُت  الشغ

 واإلاىكماث اإلاهىُت

غ مهىت اإلاداؾبت  جؿٍى
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مدى حابغ خؿين اإلاىطىعي، نماص نبض الؿخاع اإلاشٙىع، اإلاغحو باالنخماص نلى مً إنضاص الؿالب: املصدز

الٙلُت الخٓىُت ،لترشيد اللسازاث الاطدثمازيتمظاهمت ملوماث مهىت املداطبت في زفؼ هفاءة املداطبين 

ت، البطغة  08،ص2006، ؤلاصاٍع

غ مهىت اإلاداؾبت ًخؿلب صوع اإلاداؾبت في جسؿُـ الخىمُت       مً زالٛ الجضٛو هالخل ؤن جؿٍى

غ اإلاداؾبت بما ًخالءم انام اووغو إؾاع  ،الاْخطاصًت والاحخمانُت ٖظلٚ ًخؿلب ألامغ جؿىع متزامىا  ،لخؿٍى

ٗاَت ، اإلاداؾبت الخهلُم اإلاداؾبي، مهىت اإلاداؾبت، مداؾبت ْؿام ألانماٛ) لهىاضغ الىكام اإلاداؾبي 

غ مبيُت نلى مضزل الىكم.  (الخٙىمُت  ؤن جٙىن زؿت الخؿٍى

 طوق الػمل املداطبي في جفػيل  وز الهيئاث الخاصت: دالثالث املطلب

ً و احتهاصٌهض الخؿىع       ه مهىت اإلاداؾبت والؿلب اإلاتزاًض نلى زضماتها هخابج جٍٙى  ال٘بير الظي حهَغ

غ  نلى  ؤلاشغاٍمً زالٛ  اإلاداؾبُت ؤلاحغاءاثبما ًُ٘ل ؾالمت  ؤلالؼامالهُئاث اإلاهىُت اإلاداؾبُت التي جَى

ن، إلنضاص ٗىاصع جىكُم مد٘م لخدؿين حىصة الخضماث اإلاهىُت اإلاداؾبُت وعَو مؿخىي الخإهُل للمداؾبي

ىابم مالُت نالُت  غ ْو مداؾبُت مؤهلت جإهُال نلمُا حُضا بما ًػمً الاعجٓاء بمؿخىي اإلاهىت وإنضاص جٓاٍع

ىانض مخهاٍع نلهها. ٔ غىابـ وؤؾـ ْو  الجىصة جلبي اخخُاحاث مسخلِ مؿخسضمهها َو

يز         إزغاء الُ٘غ اإلاداؾبي وجؿىعه. في هظا اإلاؿلب نلى اإلاىكماث اإلاداؾبُت التي ؾاهمذ فيوؾِخم التٖر

 :طوق الػمل املداطبي املظاهمت في جطويس  دوليتال ىظماثامل -1

غ مهىت اإلاداؾبت وبىاء اإلاهاًير َهاٛ التي ؾاهمذ بشٙل  الضولُتالهضًض مً اإلاىكماث  هىإ       في جؿٍى

ير الخهلُم اإلاىاؾب، و اإلا  1ًلي: ٍمً٘ طٖغ ؤهم هظه اإلاىكماث َُماداؾبُت وجَى

 

 (A.A.A)الجمػيت ألامسيىيت  1-1

ٗاصًمُت ونلمُت ًيخمي إلهها ٖباع ؤؾاجظة اإلاداؾبت، جم جإؾِؿها ؾىت       وجطضع صوعٍت  1916هي حمهُت ؤ

ُا للمداؾبت  ت تهخم بدباصٛ ألاَٙاع واإلاُاهُم وهخابج البدىر الهلمُت، ْض ْضمذ الجمهُت حهٍغ عبو ؾىٍى

ت  ابمت باإلاباصا اإلاداؾبُت التي جد٘م وجىكم الٓىابم اإلاالُت ًمً٘ مً زالله بىاء هكٍغ اإلاداؾبت، ْو

 للمداؾبت.

غ مهىت اإلاداؾبت مً زالٛ       لٓض ؤشاعث هظه الجمهُت إلى غغوعة ؤن ٌؿانض الخهلُم اإلاداؾبي في جؿٍى

غ اإلاهاعاث اإلاهىُت للمداؾبين، لً٘ ؤوضخذ إلى ؤن هىإ َجىة   بين مىاهج الخهلُم  Gape جؿٍى

جي اإلاداؾبت إط  اإلاداؾبي ومهاعاث وزبراث اإلاداؾبين اإلاهىُين،وهظه الُجىة جىه٘ـ ؾلبا نلى هىنُت زٍغ

ً نلى الاؾخجابت للمشاٗل التي جىاحههم في الخُاة الهملُت ٖما ؤن وحىص هظه الُجىة  ًطبدىا يير ْاصٍع

غ  إلقهاع ؾخٙىن نابٓا للخهلُم اإلاداؾبي  غ اإلاهاعاث اإلاهاعاث اإلاهىُت،  صوعه في جؿٍى اإلاهىت مً زالٛ جؿٍى

                                    
1

 .28، ص2007، الؿبهت ألاولى، صاع خامض لليشغ والخىػَو، نمان، ملدمت في هظسيت املداطبت واملساحػتخُضع مدمض نلي بني نؿا، 
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ض اْترخذ ، لظلٚ َئن ألامغ ًؿلب البدث نً ؤؾباب هظه الُجىة بػغوعة ضُايت مىاهج  (A.A.A)ْو

ٓت التي جمً٘ ؾالب اإلاداؾبت مً مماعؾت الخدلُل والاؾخيخاج  والخهلم الخهلُم اإلاداؾبي باألؾلىب والؿٍغ

ُت ختى ًخمً٘ مً خل اإلاشاٗل اإلاداؾبُت التي ْض جىاحه الخؿبُٔ الهملي في الظاحي والخُ٘ير بطىعة مىؿٓ

 .1الىخضاث الاْخطاصًت اإلاسخلُت

 (AICPA)اطبين اللاهوهيين املػهد ألامسييي للمد 1-2

ٙي للمداؾبين الٓاهىهُين مً ؤٖبر الخىكُماث اإلاهىُت اإلاداؾبُت في الىالًاث اإلاخدضة  اإلاههض ٌهض       ألامٍغ

غه مً  غ اإلاهىت، هكغا إلاا ًَى هخبر مً اإلاىكماث الغابضة التي ؾاهمذ في جؿٍى ُ٘ت، َو مداؾبُت  إعشاصاثألامٍغ

غ ُٖاءتهم وزبراتهم في اإلاهى  ت.لخىحُه اإلاداؾبين في اإلاماعؾت الهملُت لخؿٍى

ير مخؿل       جُو الُٓام بالبدىر اإلاداؾبُت ووشغ باث الخإهُل والخهلُم للمداؾب وحصٖما ًٓىم بخَى

ؤلاعشاصاث التي حؿانض في جىحُه اإلاماعؾين للمهىت لخدؿين حىصة الخضماث في مجاالث مخىىنت جخهلٔ 

ٗاث ت للشغ  2.باإلاماعؾاث اإلاداؾبُت والجبابُت وجٓضًم الخضماث الاؾدثماٍع

 ( في الوالًاث املخددة ألامسيىيت FASBمجلع كواغد ومػاًير املداطبت املاليت) 1-3

ت إلاجلـ مهاًير اإلاداؾبت اإلاالُت         حهض مجلـ مهاًير اإلاداؾبت اإلاالُت ٖهُئت مؿانضة واؾدشاٍع

ذ ؾىت  ض نَغ ُ٘ت في بىاء اإلاهاًير اإلاداؾبُت.ْو همىطج ( FAFجبني مؤؾؿت اإلاداؾبت اإلاالُت ) 1977ألامٍغ

حضًض في هُٙل نالْاث الخىأَ بين مسخلِ اإلاىكماث اإلاداؾبُت وجخهلٔ بمجلـ مهاًير اإلاداؾبت اإلاالُت 

ٙي وباقي الهُئاث ألازغي في مجاٛ اإلاداؾبت بالىالًاث اإلاخدضة، ب ٗاث ألامٍغ هضٍ جىؾُو الاحتهاصاث واإلاشاع

ؼ الا والبدىر اإلاداؾبُت مً ْبل هظه اإلاىكماث و ٖظلٚ بهضٍ حه  اإلاالُتؾخٓاللُت إلاؤؾؿت اإلاداؾبت ٍؼ

(FAF)  ٗاهذ جدذ مؿؤولُت الاجداص ُ٘ت التي  َُما ًسظ نملُت بىاء وإضضاع اإلاهاًير اإلاداؾبُت ألامٍغ

ٙي للمداؾبين الٓاهىهُين مو جىؾُو ضالخُاث هظا ألازير َُما ًسظ ؤلاشغاٍ وإضضاع مهاًير  ألامٍغ

ذ جدىال  ا في اهخٓاٛ مؿؤولُت إنضاص اإلاهاًير اإلاداؾبُت في  الخضُْٔ و اإلاغاحهت، وبظلٚ َٓض نَغ حظٍع

ٙي.  3الىالًاث اإلاخدضة إلى مجلـ مهاًير اإلاداؾبت اإلاالُت ألامٍغ

 (IASB)مجلع مػاًير املداطبت الدوليت  1-4

بىغو اإلاهاًير اإلاداؾبُت، ًخم حهُين ؤنػابه  2001مجلـ مهاًير اإلاداؾبت الضولُت ٗلِ بضء مً ؾىت     

خُث ؤن مجمىنت مً ؤنػابه تهخم بالخُاف نلى الهالْت ومىاضلتها مو مهضي  (،trustee) مً ؾٍغ

 ٛ وألنػابه نهضة إلاضة زمـ ؾىىاث ْابلت للخجضًض مغة  ،اإلاهاًير والٓابمين بالخيؿُٔ في مسخلِ الضو

باث ومؿخسضمين واخضة. ًخٙىن اإلاجلـ ؤؾاؾا مً ؤنػاء صابمين ًمثلىن مضْٓين ومهضي خؿا

                                    
1American Accounting Association (AAA), Committee on Bedford , Content and Scope of Accounting Education, Issue in 

Accounting Education, New York, vol(1), No(1), 1986, pp(170-171) 
 91-90، ص2008،دار الثقافة للنشر والتوزيع،الطبعة األوىل، عمان، المحاسبة الدولية ومعاييرىاحسري القاضي و مأمون محدان،  2
 32ذكره،ص مرجع سبقعبد اهلل بن صاحل،3
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زخير حمُههم نلى ؤؾاؽ الخبرة في مجاٛ إنضاص ث اإلاالُت للمهلىما
ُ
وحامهُين ومً جسططاث ؤزغي، ا

 اإلاهاًير.

ال ًخدٓٔ  International  Financial(IFRSجخمثل مهمت اإلاجلـ ألاؾاؾُت في إنضاص مهاًير ؤلابالى اإلاالي )     

 1اؾخهملذ اإلاؤؾؿت اجُاُْاث وؾّغ مدضصة مؿبٓا ومٓبىلت ْبىال ناما. إطا إال

 واطىخلىدا اهجلترافي ول من مػاهد املداطبين اللاهوهيين  5-1

 هىإ الهضًض مً اإلاهاهض اإلاداؾبين الٓاهىهُين مً بُنها اهجلترا واؾ٘خلىضا جخمثل َُما ًلي:      

ذ مهىت اإلاداؾبت جؿىعاث ٖبيرة في  :(ICAEW)وويلص اهجلترا مػهد املداطبين اللاهوهيين في  1-5-1 نَغ

ؤًً جإؾِـ ؤٛو عابؿت وؾىُت للمداؾبين في اهٙلترا، لخخىؾو إلى  1870مً ؾىت اإلامل٘ت اإلاخدضة ابخضاء 

ً هُئاث ؤزغي غمً اإلامل٘ت اإلاخدضة، وفي إؾاع الخيؿُٔ بين نمل الهُئاث التي جم جإؾِؿها جم إوشاء  جٍٙى

ض ؾاهم هظا اإلاههض بانخباعه ؤٖبر ججمو  1880 اإلاداؾبين الٓاهىهُين في اهٙلترا ووٍلؼ ؾىتمههض  ْو

غ اإلاهىت.  للمداؾبين في اإلامل٘ت اإلاخدضة بانخباعه ٌشٍغ نلى حمُو الهُئاث الخمؿت في جؿٍى

 مػهد املداطبين اللاهوهيين في اطىخلىدا 1-5-2

ٗان ٌؿمى آهظإ عابؿت اإلاداؾبين وبضاًت مً ؾىت وال 1853ٌهىص جإؾِـ هظا اإلاههض إلى ؾىت      ظي 

ض ن 1854 ٍ حًُيراث واؾهت في غ جم إضضاع مغؾىم ملٙي لخهضًله وجدٛى بظلٚ إلى حمهُت اإلاداؾبين، ْو

 1867وإلى ياًت  1951مً زالٛ صمج بهؼ اإلاىكماث اإلاداؾبُت ألازغي ابخضاءا مً ؾىت هكام هظا اإلاههض 

ػم هظا الخىكُم اإلاداؾبي مجمىنت وبظلٚ ؤضبذ ٌؿمى مههض اإلاد اؾبين الٓاهىهُين في اؾ٘خلىضا ٍو

غ مهىت  هخبر مً اإلاىكماث اإلاداؾبُت التي ؾاهمذ ٖثيرا في جؿٍى ت اإلاداؾبين الٓاهىهُين َو واؾهت لهػٍى

 الخلٛى للمشاٗل اإلاداؾبُت  وإًجاص واؾترشاصاثاإلاداؾبت في اإلامل٘ت اإلاخدضة مً زالٛ جٓضًم اْتراخاث 

بىاء نلى احتهاصاث والبدىر اإلاداؾبُت التي ْام بها ؤنػاء هظا اإلاههض ممثلت في اإلاداؾبين وطلٚ 

 2والجمهُاث اإلاداؾبُت اإلاهىُت بهضٍ جلبُت خاحاث مؿخسضمى الٓىابم اإلاالُت.

 (CNC)الفسوس ي  املجلع الوطني للمداطبت 1-6

ا طو ؾابو وػاعي مشتٕر       ٓىم بمهمت الخيؿُٔ ٌهخبر هظا اإلاجلـ حهاػا اؾدشاٍع ومنهي مشتٕر ٍو

ًسػو هظا اإلاجلـ  دث وغبـ مٓاًِـ اإلاداؾبت والخؿبُٓاث اإلاغجبؿت بها،والخلخُظ في مجاٛ الب

خه  نػىا مً اإلاداؾبين ومداَكي الخؿاباث والخبراء اإلاداؾبين  58لؿلؿت وػٍغ اإلاالُت ًػم في نػٍى

ظا ممثلين نً ألاحهؼة الخٙ ٗاث واإلاداؾبين اإلاهخمضًً، ٖو ت مهمخه  والاجداصاثىمُت والشغ الخجاٍع

                                    
1Alain Fayel et Daniel Pernot, Comptabilité générale de l’entreprise: manuel et 
application,Dunod Paris, 13e édition, 2003, p 6. 

 .51،ص1992مكتبة جامعة عري الشمس، مصر، أصول المراجعة،إبراهيم عثمان شاهري، 2
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ظا جٓضًم  ألاؾاؾُت اإلاداَكت نلى جؿبُٔ الؿُاؾاث اإلاداؾبُت غمً ألاهضاٍ اإلاؿؿغة للضولت ٖو

 1لىػاعة اإلاالُت مً ؤحل الضعاؾت وإضضاعها في شٙل ْىاهين.الاْتراخاث وآلاعاء وعَهها 

غ مهىت       جٓضًم طلٚ مً زالٛ البدىر و الضعاؾاث و اإلاداؾبت و حهمل هظه اإلاىكماث حمُها نلى جؿٍى

جىضُاث ووغو اإلاباصا اإلاداؾبُت التي م٘ىذ هظه اإلاهىت مً مؿاًغة الخؿىع الاْخطاصي، وزضمت إصاعة 

ً و اإلاجخمو. ٖما ؾانضث هظه اإلاىكماث نلى خل ال٘ثير مً اإلاشاٗل  الىخضاث الاْخطاصًت و اإلاؿدثمٍغ

ٗاث و وغو ْىانض زابخت وؤؾـ م اإلاداؾبُت ؤلاحغابُت مً زالٛ نغع ىخضة لُٓاؽ مؿخىي ؤصاء الشغ

 .البُاهاث

 هىموذج زكابت مهىت املداطبت في الوالًاث املخددة ألامسيىيتالجهاث املظؤولت غن جىظيم و  -2

ُ٘ت َهي جخمثل بمجلـ       ابت مهىت اإلاداؾبت في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ الجهاث اإلاؿؤولت نً جىكُم و ْع

ابت الهامت  ٙي للمداؾبين الٓاهىهُينو الْغ ( ومجلـ ْىانض ومهاًير اإلاداؾبت اإلاالُت AICPA) اإلاههض ألامٍغ

ل لهظه الجهاث مً زالٛ الجضٛو ا مً٘ جلخُظ الدشُ٘ل واإلاهام والخمٍى  لخالي:ٍو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الجهاث املظؤولت غن جىظيم مهىت املداطبت في الوالًاث املخددة ألامسيىيتII-2حدول زكم )

الجهاث املظؤولت  

 غن املهىت
 الخمويل املهام الدشىيل

1 

ابت  مجلـ الْغ

ٙي  الهامت ألامٍغ

زمـ ؤنػاء ًخم 

ازخُاعهم مً ْبل م٘خب 

اإلاداؾب الهام ازىان 

ؾابٓين منهم مماعؾين 

ٗاث - حسجُل شغ

 اإلاغاحهت 

إضضاع و جبني  -

 مهاًير اإلاغاحهت 

ت  - عؾىم حسجُل شٖغ

 اإلاداؾبت 

وؿبت جدضصها لجىت ألاوعاّ  -

ٗاث  اإلاالُت جدطل مً الشغ

                                    
2Stephan BRUNM : L’essentiel desnormes comptables internationales IASL/IFRS, édition 
GualinoEJA, paris 2004, p 29. 
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ُىا نً مماعؾت  )جْى

ؾىىاث نلى  5اإلاهىت 

 ألاْل(

ابت الىىنُت -  الْغ

 الؿلىٕ اإلانهي  -

َدظ ؤنماٛ 

ٗاث اإلاغاحهت   شغ

 اإلاسجلت في ألاؾىاّ اإلاالُت 

 

2 

ٙي  اإلاههض ألامٍغ

للمداؾبين 

 AICPAالٓاهىهُين 

منهم مً  16نػىا ) 23

مً  3الىالًاث و 

الصخطُاث الهامت طاث 

 الخسطظ و الاهخمام(

 جىكُم ؤمىع اإلاهىت  -

جٓضًم بغامج  -

 الخإهُل 

شاصاث جٓضًم ؤلاع -

 الهملُت و اإلاداؾبُت 

الخيؿُٔ مو  -

 الهُئاث الضولُت 

ٗاث  -  اشترا

 إضضاعاث  -

 مؤجمغاث -

 جبرناث  -

3 

مجلـ مهاًير 

اإلاداؾبت اإلاالُت 

FASB 

ؾبو ؤنػاء مخُغنين 

ؤعبهت منهم مداؾبين 

مً  3مؼاولين للمهىت و 

طوي الخإهُل الهلمي و 

الهملي في مجاٛ 

غ اإلاالُت  اإلاداؾبت و الخٓاٍع

ًخم حهُُنهم مً ْبل 

مؤؾؿت اإلاداؾبت اإلاالُت 

FAF 

إنضاص اإلاهاًير  -

 اإلاداؾبُت

جدؿين مىُهت  -

غ   الخٓاٍع

اإلاؿاهمت في وغو  -

 اإلاهاًير الضولُت 

 

 

مؤؾؿت اإلاداؾبت اإلاالُت  -

FAF 

اإلاجلـ الاؾدشاعي إلاهاًير  -

 اإلاداؾبت اإلاالُت

مدى باالنخماص نلى اإلاغحو حابغ خؿين اإلاىطىعي، نماص نبض الؿخاع اإلاشٙىع، مً إنضاص الؿالب :املصدز

الخٓىُت الٙلُت مظاهمت ملوماث مهىت املداطبت في زفؼ هفاءة املداطبين لترشيد اللسازاث الاطدثمازيت،

ت، البطغة  10-09ص،2006، ؤلاصاٍع

غ مهىت اإلاداؾبت وعَو ُٖاءة         ًخطح مما ؾبٔ ؤن للمىكماث اإلاهىُت اإلاؿؤولُت والضوع ال٘بير في جؿٍى

خجلى طلٚ مً زالٛ مؿؤولُتها نً جىكُم ؤمىع اإلاهىت وإضضاع اإلاهاًير وجٓضًم ؤلاعشاصاث  ؤصاء اإلاداؾبين ٍو

ابتها ألصاء  والخيؿُٔ مو الهُئاث اإلاهىُت ألازغي طاث الهالْت ٖهُإة ألاوعاّ اإلاالُت وييرها، َػال نً ْع

 ضم إلى مؿخسضمي البُاهاث اإلاالُتاإلاداؾبين اإلاهىُين للىضٛى إلى ؤَػل زضمت جٓ
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 طوق الػمل املداطبي وأزسه غلى  الخػليم املداطبي في الجصائس  جددًث املبدث الثالث:

 

هاث واإلاىكماث اإلادا      ؤهمُت ٖبيرة بالخهلُم اإلاداؾبي والخإهُل الٙافي  ؾبُت اإلاهىُتؤولذ الدشَغ

ب  واإلاىاؾب للمداؾب، وطلٚ هكغا العجباؾه بالُ٘اءة اإلاهىُت للمداؾبت مً حهت والخبرة الهملُت والخضٍع

غ مهىت اإلاداؾبت  مً حهت ؤزغي. ٖما ؤن حىصة الخهلُم اإلاداؾبي والخإهُل الجُض للمداؾب ٌؿاهم في جؿٍى

 بشٙل مؿخمغ.وجٓضمها 

 

 لخػليم املداطبي وفير بيئت مىاطبت لاملطلب ألاول: ج
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ؤهمُت بالًت للخإهُل ماعؾت مهىت اإلاداؾبت في الجؼابغ له َُما ًسظ الخإهُل الهلمي والهملي إلا      

ً الخبراء اإلاداؾبين و مداَكي الخؿاباث للخطىٛ نلى شهاصة الخبرة و  الخهلُم اإلاداؾبي خُث ًخم جٍٙى

ت اإلاخسططت وطلٚ مً زالٛ مغخلخين ؤولها  اإلاداؾبُت وشهاصة مداَكت الخؿاباث مً زالٛ هُٙل اإلاهَغ

ً اإلاخسطظ، و اإلاغخلت الجامهُت للخطٛى نلى شهاصة لِؿاوـ للترشح إلى ا مغخلت مخدان الضزٛى للخٍٙى

ً اإلاخسطظ للخطٛى نلى شهاصة زبير مداؾب و شهاصة مداَل الخؿاباث بهظا ؾِخم يز في  الخٍٙى التٖر

ت للخطٛى نلى الشهاصة الجامهُت. ت الىكٍغ  هظا اإلابدث نلى اإلاهَغ

 فاغليت الخػليم املداطبي في الجامػاث الجصائسيتزفؼ  -1

َئهه العجٓاء بمؿخىي اإلاهىت ل ،واإلاداؾب اإلاهخمض خؿاباثفي إؾاع إنضاص زبراء مداؾبين و مداَكي        

يز  غ الخهلُم اإلاداؾبي وجُُٓم بُت حامهُت حُضة،َنلى مسغحاث مداؾمً اإلاالبم التٖر هظا مً زالٛ جؿٍى

ـ و ٗاَت مٙىهاجه اإلامثلت في اإلا ٖظا شغوؽ الٓبٛى لضعاؾت جسطظ ىاهج الخهلُمُت ؤًػا ؾّغ الخضَع

غج٘ؼ جُهُل الخهلُم اإلاداؾبي نلى مامداؾبت.  1ًلي: ٍو

 جددًث مىاهج الخػليم املداطبي 1-1

ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث و انخماص هكم اإلاداؾبت نلى الخاؾىب، و زاضت في غىء هكغا للخؿىع ال٘بير في     

ش  110-09ضضوع اإلاغؾىم الخىُُظي  ل 07بخاٍع ُُُٖاث مؿٚ اإلاداؾبت اإلادضص لشغوؽ و  2009 ؤٍَغ

ت، مً زالٛ  بىاؾؿت ؤهكمت ؤلانالم آلالي، َالبض ؤن ًخم الىكغ في اإلاىاهج اإلاداؾبُت في الجامهاث الجؼابٍغ

ٗاصًمُىن و اإلاهىُىن باآل ٌشإع  إؾتراجُجُتوغو  عاء و الاْتراخاث، ٖما جدؿم باإلاغوهت لدؿهُل َهها ألا

 الخُُٓم الضوعي للمىاهج و مضي جىآَها مو مخؿلباث ؾّى الهمل.

ب وطلٚ مً      ير الٓضع اإلاىاؾب والٙافي للخضٍع      ٖما ًيبغي لخدضًض مىاهج الخهلُم اإلاداؾبي غغوعة جَى

، ختى جمً٘ ؤلاؾتراجُجُتبـ الجامهاث بمسخلِ الُانلين الاْخطاصًين و مٙاجب اإلاداؾبت لخُهُل زالٛ ع 

 2ؾالب اإلاداؾبت مً الٓضعة نلى جؿبُٔ اإلاهاٍع اإلاداؾبُت اإلا٘دؿبت.

غ و       ختى جخالءم هظه اإلاىاهج مو مهاًير الخهلُم اإلاداؾبي الضولُت ًيبغي جبني اإلاُهىم ألازالقي غمً جؿٍى

ت إلاماعؾت مهىت ؤلاؾتراجُجُت ؼ الُٓم و ألازالّ و النزاهت الػغوٍع ، هكغا ألهمُت هظا الجاهب في حهٍؼ

غ  اإلاداؾبت، وحصجُو ؾالب اإلاداؾبت نلى جىمُت الٓضعة نلى خل اإلاشاٗل اإلاداؾبُت، ٖما ًيبغي جؿٍى

غ للمىاهج اإلاداؾبُت مً زالٛ هكغة جٙاملُت للمٓاًِـ اإلاضعؾت وال ؤلاؾتراجُجُت هالْت بُنهما ختى جَى

ت جؤهله لضزٛى اإلاههض اإلاخسطظ إلاهىت اإلاداؾب. ت هكٍغ ج مهَغ  للؿالب الخٍغ

 جطويس طسق الخدزيع  1-2

                                    
 .211ص ذكره، مرجع سبق عبد اهلل بن صاحل،1
 .212، صنفسومرجع  عبد اهلل بن صاحل،2
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غ  إؾتراجُجُتلػمان           ت جُُٓم صوعي لؿّغ  جؿٍى الخهلُم اإلاداؾبي ًيبغي نلى الجامهاث الجؼابٍغ

ـ مىاهج الخهلُم اإلا ـ اإلاؿبٓت خالُا في الخضَع جٙىن مبيُت نلى  ؤنداؾبي، و التي مً اإلاُغوع الخضَع

ٓا إلاا جىظ نلُه مهاًير الخهلُم اإلاداؾبي الضولُت، بهضٍ غمان ُٖاءاث  حصجُو الخهلم الظاحي للؿالب َو

 مداؾبُت طاث حىصة و الهمل نلى جىمُتها.

ـ التي حؿانض الؿالب نلى الُهم الجُض  اؾتراجُجُتوبالخالي ًيبغي في إؾاع      غ اؾخسضام ؾّغ جضَع الخؿٍى

ت و الخدلُل، باإلغاَت إلى ُُُٖت جؿبُٓها في خل اإلاشاٗل اإلاداؾبُت، ٖما ًخم  و جىمُت الٓضعاث الٍُ٘غ

يز نلى  هاجطمُم الامخداهاث بانخباع  ؤصاة مهمت في ُْاؽ ْضعة الؿالب نلى الخُ٘ير و الخدلُل بضال مً التٖر

 لخُل و الخلٓين و اؾخضناء للمهلىماث اإلا٘دؿبت ؾابٓا.ا

ـ اإلاىاهج اإلاداؾبُت مً زالٛ مىاْشت الخاالث      غ ؾّغ جضَع يز نلى الؿالب في جؿٍى ٖما ًيبغي التٖر

ٗاث و الهملُت و البدىر و حصجُو الُّغ البدثُت في الهمل، و  جؿبُٓاث صعاًت الخاالث الهملُت للشغ

ما جىكُم صوعاث و صعوؽ مً ؾٍغ اإلاماعؾين لتزوٍض الؿالب ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث اإلا جاٛ اإلاداؾبي، ٖو

 1بمسخلِ الخاالث و اإلاؿخجضاث الخاضت بمهىت اإلاداؾبت.

 طياطاث اللبول والدزاطت في املداطبت  1-3

غ بغهامج الخهلُم اإلاداؾبي ًيبغي الهمل نلى وغو ؤؾـ مخٙاملت لٓبٛى الؿالب لضعاؾت       لخؿٍى

اؾبت في الجامهت بانخباعها مهىت جسضم ؤهضاٍ اإلاجخمو، و ٖظا الشغوؽ الالػمت لخهُين جسطظ مد

ـ الخسطظ. وبالخالي َئن جدؿين ؾُاؾاث الٓبٛى و الضعاؾت في الخسطظ مداؾبت  ألاؾاجظة في جضَع

ً جمثل مضزالث ؤؾاؾُت لػمان مسغحاث حامهُت طاث ُٖاءة بهضٍ  ؾخمً٘ مً اؾخٓؿاب ؾالب مخميًز

 ء الاعجٓا

 بمهىت اإلاداؾبت.

 

 البدور املداطبيت الػلميت 1-4

غ ٖثير مً الضٛو الهغبُت نلى مىاهج الخهلُم اإلاداؾبي في  حهخمض      ت البدىر  اؾتراجُجُتجؿٍى جغاعي ؤولٍى

اإلاداؾبُت وحصجُهها، مً زالٛ جيؿُٔ الخهاون مو الجهاث اإلاداؾبُت اإلاهىُت وجىمُت الهالْاث مو اإلادُـ 

الاْخطاصي و اإلاؤؾؿاث الاْخطاصًت لتزوٍض الؿالب بمسخلِ الخؿىعاث في اإلاهىت و مخؿلباث ؾّى 

غ هظه   2نلى ؾّى الهمل. جُجُتالاؾتراالهمل، و هظا لػمان الخًظًت اله٘ؿُت لخؿٍى

                                    
 213-212ذكره،ص مرجع سبقعبد اهلل بن صاحل،1
ورقة عمل مقدمة للمؤمتر  "، المعاصرة و تلبية احتياجات سوق العملمدى مواكبة التعليم العالي في ليبيا للتطورات العلمية " عبد احلكيم حممد مصلي، 2

 .2013حول التعليم العايل و سوق العمل املنعقد يف جامعة مصراتة، ليبيا، 
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غ البدىر الهملُت في مجاالث اإلاداؾبت و الخضُْٔ مً زالٛ صعاؾت  وفي هظا ؤلاؾاع ًمً٘ الهمل نلى جؿٍى

ل الالػم و مسخلِ اإلاشاٗل التي جىاحه اإلاؤؾؿاث الاْخطاصًت في الخؿبُٔ ال ير الخمٍى ٖظا هملي، مو جَى

 ألاؾخاط زالٛ نملُت الخىحُه.مسخلِ اإلاغاحو و اإلاطاصع التي حؿهل نمل الؿالب و 

 الدوليت  البرامج الدزاطيت الجامػيت خظب مػاًير الخػليم املداطبي وي: مظاًسة مدخوى املطلب الثا

ظا اإلاهىُت  ؤلانضاص ًٓخض ي      ت ٖو اإلانهي الجُض للمداؾب اٖدؿاب مجمىنت مً اإلاهاٍع اإلاداؾبُت الىكٍغ

ًمً زالٛ نملُت الخضع   .ٍب و الخٍٙى

 كبل الخأهيل( الصادز غن مجلع الخػليم املداطبي الدولي بسهامج الخػليم املداطبي ) وى مدخ -1

ٓا للخىكُم  IES2جىاولذ الُٓغاث الالخٓت مً اإلاهُاع  اث بالخُطُل و طلٚ َو اإلاظٗىع، مىاغُو هظه اإلادخٍى

 الجضٛو آلاحي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدولي للمداطبين لالجداد(: مدخوى بسهامج الخػليم املداطبي II-3الجدول زكم )       

 املجاالث                                                     

املداطبت و الخمويل و املػسفت املخصلت 

 بها
 املػسفت بالخىىولوحيا املػلوماث املػسفت بالخىظيم و ألاغمال

 املواضيؼ السئيظيت 

غ  - ت الهامت بخ٘ىىلىحُا  - الاْخطاص  - اإلاداؾبت اإلاالُت و إنضاص الخٓاٍع اإلاهَغ

 اإلاهلىماث 

ابت  - ت و الْغ ابت نلى ج٘ىىلىحُا  - بِئت ألانماٛ  - اإلاداؾبت ؤلاصاٍع ت بالْغ اإلاهَغ
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 اإلاهلىماث 

ابت نلى ج٘ىىلىحُا  - مت(الخد٘م اإلاؤؾس ي)الخٖى- الػغابب - ُٖاءة الْغ

 اإلاهلىماث

إصاعة و جُُٓم و جطمُم ؤهكمت  - ؤزالُْاث ألانماٛ  - الٓاهىن الخجاعي و ألانماٛ  -

 اإلاهلىماث 

  ألاؾىاّ اإلاالُت  - الخضُْٔ والخإُٖض -

 

 

 

 

ل وؤلاصاعة اإلاالُت -  ألاؾالُب ال٘مُت - الخمٍى

 الؿلىٕ الخىكُمي  - الُٓم اإلاهىُت و ألازالّ -

 

 

 

 الاؾتراجُجُتؤلاصاعة  -

-  ٔ  الدؿٍى

 

 تألانماٛ الضولُت و الهىإلا -

 املواضيؼ الفسغيت                                                  

 

ش مهىت اإلاداؾبت و الُ٘غ اإلاداؾبي  - ت باالْخطاص ال٘لي و  - جاٍع اإلاهَغ

 الجؼةي 

 باليؿبت للمؿخسضم -

الخؿبُٔ اإلاىاؾب ألهكمت -

لىماث وألاصواث ج٘ىىلىحُا اإلاه

 في مشاٗل اإلاداؾبت و ألانماٛ  و

غ  - اإلادخىي و اإلاُاهُم و الهُٙل للخٍٓغ

نً نملُاث اإلاىكمت لٙل مً 

الخاعحُين ؿخسضمين الضازلُين و اإلا

دخاحها مخسظي حشمل اإلاهلىماث التي ًو 

الخُُٓم اإلاهُاعي لضوع الٓغاعاث اإلاالُت و 

اإلاهلىماث اإلاداؾبُت في جدُٓٔ عغا 

 اإلاؿخسضمين 

ت باألنماٛ وألاؾىاّ  - اإلاهَغ

 ُُُٖت نملها اإلاالُت و 

جٓضًم الُهم ألهكمت اإلاداؾبت  -

 وألانماٛ

 جؿبُٔ ألاؾالُب ال٘مُت - مهاًير اإلاداؾبت والخضُْٔ الضولُت -

 وؤلاخطابُت في ألانماٛ

ألاهكمت  جؿبُٔ الػىابـ نلى-

 الصخطُت 

هاث اإلاداؾبُت  -  َهم الخد٘م اإلاؤؾس ي - الدشَغ

 وؤزالُْاث ألانماٛ

 

ت و حشمل الخسؿُـ اإلا - ُُُت  -داؾبت ؤلاصاٍع  َهم الخىكُماث والبِئت ٖو
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واإلاىاػهاث وإصاعة الخٙلُت وعْابت الجىصة 

 اإلآاعهاث اإلاغحهُتومٓاًِـ ألاصاء و 

 حشمل البِئت الاْخطاصًت نملها و 

والٓاهىهُت والؿُاؾُت 

الُٓم الثٓاَُت والاحخمانُت و 

 الؿابضة

ابت التي  - مُاهُم وؾّغ ونملُاث الْغ

غ الض ْت والنزاهت للبُاهاث اإلاالُت جَى

 خماًت ؤضٛى اإلاىكمتو 

الخىمُت َهم ْػاًا البِئت و  -

 اإلاؿخضامت 

 

جإزيرها نلى الٓغاعاث اإلاالُت  الػغابب و  -

تو  ؤلاصاٍع

ُت الهالْاث بين ًىامَُ٘هم ص -

اإلاجمىناث صازل ألاَغاص و 

اإلاىكمت وحشمل ؤؾالُب ؤلابضام 

 إصاعة الخًُير صازل اإلاىكمت و 

 

ت بالبِئت الٓاهىهُت لألنماٛ  - اإلاهَغ

ْاهىن حشمل ْاهىن البىعضت و و 

ٗاث نلى اإلاؿخىي اإلادلي   الشغ

ت و َهم ْػ - اًا اإلاىاعص البشٍغ

ألاَغاص وإصاعة اإلاشغوناث 

ٔو   الدؿٍى

 

الخإُٖض ؾبُهت الخضُْٔ وزضماث  -

حشمل جُُٓم اإلاساؾغ واٖدشاٍ ألازغي و 

ت  الًش وؤلاحغاءاث ألاؾاؾُت والٍُ٘غ

 لألصاء

 والاؾتراجُجُتَهم صنم الٓغاع  -

ؤلاصاعة الاؾدشاعة و وحشمل

 وؤلاصاعة الهامت الاؾتراجُجُت

 

ل وؤلاصاعة اإلاالُت  - ت بالخمٍى اإلاهَغ

 اإلاالُت وألاصواثوحشمل جدلُل البُاهاث 

ىاّ اإلاالُت اإلادلُت والضولُت ألاؾاإلاالُت و

 إصاعة اإلاىاعصو 

  مساؾغ الدشًُل َهم اإلاىكمت و  -

ألازالّ واإلاؿؤولُاث اإلاهىُت للمداؾب  -

 اإلانهي في نالْتها باإلاهىت والبِئت الهامت 

ت ألاؾاؾُت بالخجاعة  - اإلاهَغ

ل و ألانماٛ الضولُت والخمٍى

 ونملُاث الهىإلات 

 

اإلاداؾبت في الىخضاث  ْػاًا -

 يير الهاصَت للغبذالخٙىمُت و 

الٓضعة اإلاخٙاملت نلى اهجاػ  -

 الاؾتراجُجُتألاهضاٍ 

 

اؾخسضام مٓاًِـ ألاصاء يير اإلاالُت في  -

 ألانماٛ
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مدخل ملترح لخطويس بين الخػليم ألاوادًمي و الخبراث امليداهيت في بسهامج ؤخمض خلمي حمهت، املصدز: 

ِ، ٗلُت الخجاعة، الخػليم املداطبي ت، حامهت بني ؾٍى  .380، ص 2008، مجلت الضعاؾاث اإلاالُت و الخجاٍع

ل حهبر نً       مً زالٛ الجضٛو الؿابٔ ًالخل ؤن اإلاىاغُو الخاضت باإلاهاٍع اإلاغجبؿت باإلاداؾبت و الخمٍى

ت ألاؾاؾُت التي جمً٘ الؿالب مً جىمُت اإلاهاعاث اإلا ُت و ؤلاصعاُٖت مً زالٛ الُهم و الجىاهب الىكٍغ هَغ

ظا جىمُت ْضعة الؿالب نلى الاؾخ٘شاٍ و البدث نً اإلاهلىماث و  م، ٖو جؿبُٔ اإلاُهىم و الخدلُل و الخٍٓى

اإلاىؿٓي، ٖما حهمل  اإلاطاصع و ُُُٖت جىكُمها، للخهٍغ نلى خل اإلاشاٗل اإلاداؾبُت و ْضعجه نلى الخُ٘ير

غ و  ُُُت مًنلى جىمُت اإلاهاعاث الُىُت و الىق غ الخٓاٍع  1جدلُل اإلاساؾغ.ْضعة الؿالب نلى الُٓاؽ وجدٍغ

ت بالخىكُم و      ألانماٛ حهمل نلى مؿانضة اإلاداؾبين لخؿبُٔ مسخلِ اإلاهاعاث اإلاهىُت ؤما اإلاهَغ

ت في بِئت الهمل، و اإلا٘دؿبت زالٛ ا ُهم بالٓضعاث اإلاسخلُت لألَغاص جسخلِ الٓضعة نلى اللضعاؾت الىكٍغ

غة و ة اإلاخالخبر و   2ألامىع الخىكُمُت.ت واإلاؿاهمت في إصاعة ألانماٛ ومضي اإلاشاٖعَى

غ مهاٍع ؤلاصعإ و بالخالي جلبي هظه اإلاهَغو  َُت الجساط الٓغاعاث اإلاىاؾبت اإلاهاعاث اإلاهغ ت مخؿلباث جؿٍى

ظا جؼوٍض الؿو  الخلٛى إًجاص و  خطغهاالب بالٓضعة نلى جدضًض اإلاشاٗل و جدلُل اإلاساؾغ الىاججت نىه، ٖو

ً.ل نلى صنم الخسؿُـ الاؾتراجُجي و اإلاىاؾبت لها، مً زالٛ الهم  الٓضعة نلى الخإزير نلى آلازٍغ

ت بخ٘ىىلىحو       ام الجُض لخ٘ىىلىحُا جمُ٘نهم مً الاؾخسضُا اإلاهلىماث نلى إٖؿاب الؿالب و حهمل اإلاهَغ

ٍخؿلب ألامغ لهمل مسخلِ ألاهكمت و ٖظا َهمهم مسخلِ جٓىُاتها في خل اإلاشاٗل اإلاداؾبُت، و اإلاهلىماث و 

ت الؿالب في نمل غ اإلاهاٍع ُت إنضاص وجطمُم هظه ألاهكمت و للىضٛى إلى هظه الٓضعاث مشاٖع طلٚ لخؿٍى

غ  ٔ الخجغبت، وجؿٍى الُىُت والظهىُت في خل مسخلِ اإلاشاٗل اإلاداؾبُت اإلاهٓضة والخىضل إلى خلٛى نً ؾٍغ

 مهاعة الخهلم اإلاؿخمغ.

 ع أطاليب الخدزي -2

ً الجُض لألؾاجظة واإلاضعبين، مً زالٛ الهمل  ؤٖضث مهاًير الخهلُم اإلاداؾبي الضولُت نلى غغوعة الخٍٙى

غ  ٔ مٓاعبت الُ٘اءاث في  ؤؾالُبنلى جؿٍى التي مً اإلانهي الؿلُم للمداؾبين و  ؤلانضاصالخهلُم الخضًثت َو

غصوصًخه و ٖظا حصجُو الهمل الخؿىعي في طاجه وم إصاعةزاللها ًخم اٖدؿاب اإلاخهلم مهاعاث الخهلم الظاحي و 

ض اضضع مهُاع الخهلُم اإلاداؾبي الضولي الثاوي  غ، ْو  3الخالُت :  ألاؾالُبنملُت الخؿٍى

ٗاة مىاِْ اإلاماعؾت الهملُت . -  اؾخسضام الخاالث الضعاؾُت وييرها مً الىؾابل إلادا

                                    
، أكادميية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا،  التعليم المحاسبي المهني الواقع و سبل التطوير، المؤتمر العلمي للتعليم المحاسبيرندة عطية بوفارس، 1

31/03/2007. 
2Education Committee of IFAC , IES2 : Content of  Professional  Accounting Education Program, 

October 2003), Para 26., WWW.IFAC.org( 
 .365ص ، مرجع سبق ذكرهأمحد حليمي مجعة3

http://www.ifac.org/
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 مً اإلاجمىناث.حصجُو الهمل غ -

 .مل التي ٌهمل بها اإلاداؾب اإلانهيوؾّغ الخضَعـ، إلاؿاًغة الخًير اإلاؿخمغ في بِئت اله ألاؾالُب مىابمت -

 الظاحي.اهتهاج مؿاّ ٌصجو الؿالب نلى الخهلم الظاحي بهض الخإهُل  -

ت الُهالت في نملُت الخهلم. -  حصجُو الؿالب نلى اإلاشاٖع

 اإلانهي.اث و الُٓم الالػمت للمداؾب اؾخسضام ؾّغ الُٓاؽ و الخُُٓم التي حه٘ـ اإلاهاٍع و اإلاهاع  -

إخضار هىم مً الخٙامل بين اإلاهاٍع واإلاهاعاث والُٓم اإلانهي وألازالّ واإلاىاِْ نبر مضي مخىىم مً  -

 اإلاىاغُو إلاىاحهت مىاِْ مهٓضة و مخهضصة ألابهاص.

يز نلى خل اإلاشاٗل، مً زالٛ حصجُو اإلاداؾب اإلانهي نلى حمو اإلاهلىماث اإلاالبم - ت وإحغاء الخُُٓم التٖر

 اإلاىؿٓي والخىضل إلى هخابج واضخت.

 اؾخ٘شاٍ هخابج البدىر. -

بمػاًير مجلع الخػليم املداطبي الجامػاث الجصائسيت وأطاليب الخدزيع في  امللازهت بين البرامج -3

 الدولي 

ً لشهاصة لِؿاوـ مً ْبل وػاعة الخهلُم الهالي والبدث الهلمي اإلاىضح في  بمٓاعهت مدخىي بغامج الخٍٙى

 الجضولين آلاجُين ًخطح ما ًلي:  

 

 

 

 

 

اكخصادًت ملحم البرهامج اللاغدي املشترن لشهادة ليظاوع حرع مشترن غلوم ( II-4)حدول زكم

 البدث الػلمي. الػالي و  الخػليمزيت لوشازةحظيير و غلوم ججا

 الظداس ي الثاوي الظداس ي ألاول 

 امللياض وخدة الخػليم امللياض وخدة الخػليم

 الانماٛ  إلصاعةمضزل  وخضة الخهلُم ألاؾاؾُت مضزل لالْخطاص  وخضة الخهلُم ألاؾاؾُت

  2اْخطاصحؼةي   1حؼةي  اْخطاص

 2مداؾبت نامت  1مداؾبت نامت 

اةو  ش الْى جاٍع

 الاْخطاصًت

 

 2إخطاء  وخضة حهلُم اإلاىهجُت  1إخطاء  وخضة الخهلُم اإلاىهجُت 

اغُاث  اغُاث  1ٍع  2ٍع

 إنالم آلي  1مىهجُت البدث 
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وخضة حهلُم 

 اؾخ٘شاَُت

وخضة حهلُم  مضزل للٓاهىن 

 اؾخ٘شاَُت

 ْاهىن ججاعي 

 نلم إحخمام اإلاىكماث  مضزل لهلم الاحخمام

 2لًت ؤحىبُت  وخضة حهلُم ؤَُٓت  1لًت ؤحىبُت  وخض حهلُم آَُت 

م  املصدز: الظي ًدضص بغهامج الخهلُم الٓانضي اإلاشتٕر  2014 /07 /23اإلاؤعر في  581الٓغاع الىػاعي ْع

ت.لشهاصاث لِؿاوـ في مُضان نلىم اْخطاصًت, حؿُير و نلىم   ججاٍع

ميدان غلوم اكخصادًت حظيير                              ظاوعملحم البرهامج اللاغدي لظىت الثاهيت لي (II-5)حدول زكم

 . غلوم ججازيت فسع غلوم ماليت و مداطبتو 

 الظداس ي السابؼ الظداس ي الثالث

 امللياض وخدة الخػليم امللياض وخدة الخػليم

 اْخطاص اإلاؤؾؿت وخضة الخهلُم ألاؾاؾُت مداؾبت جدلُلُت   وخضة الخهلُم ألاؾاؾُت

  2اْخطاص ٖلي  حؿُير مؤؾؿت 

اغُاث مالُت 1اْخطاص ٖلي   ٍع

 اإلاهاًير اإلاداؾبُت الضولُت 

 اإلاالُت الهامت وخضة حهلُم اإلاىهجُت  3إخطاء  وخضة الخهلُم اإلاىهجُت 

 مالُت اإلاؤؾؿت

 3إنالم آلي  وخضة حهلُم اؾخ٘شاَُت 2إنالم آلي  وخضة حهلُم اؾخ٘شاَُت

 الُؿاص و  ؤزالُْاث الهمل وخضة حهلُم ؤَُٓت  3لًت ؤحىبُت  وخض حهلُم آَُت 

م املصدز  ًدضص بغهامج الخهلُم لؿىت الثاهُت لىُل شهاصة  24/07/2014اإلاؤعر في  640: الٓغاع الىػاعي ْع

ت  . لِؿاوـ في نلىم اْخطاصي و حؿُير و نلىم ججاٍع

ً زالٛ الجظم  ،مً زالٛ الجضٛو ؤناله اإلاشتٕر ًٌلب نلهها الؿابو الاْخطاصي ًالخل ؤن مىاص الخٍٙى

ً مؼاٛو اإلاهىت ما ناصا ما ًخهلٔ بمىاص اإلاداؾبت  الهام ولِـ الؿابو اإلاالي واإلاداؾبي الظي له نالْت بخٍٙى

ولً٘  زالٛ الؿىت الثاهُت َغم نلىم مالُت ومداؾبت بمٓاعهت مو  ،الهامت والٓاهىن الخجاعي وؤلاخطاء

مٓاًِـ طاث ؾابو مداؾبي ومالي ولضيها خهلُم اإلاداؾبي الضولي هالخل لمدخىي بغامج مجلـ مهاًير ا

ً اإلاداؾب، وطلٚ مً زالٛ صعاؾت اإلاداؾبت الخدلُلُت ومالُت اإلاؤؾؿت زالٛ  نالْت مباشغة بخٍٙى

اغُاث اإلاالُت باإلغاَت إلى ؤزالُْاث ألانماٛ في الؿضاس ي  الؿضاس ي ألاٛو واإلاهاًير اإلاداؾبُت الضولُت والٍغ

اوي إلاا لها مً ؤهمُت في نمل اإلاداؾبين، باإلغاَت إلى بهؼ اإلاىاص الٓاهىهُت طاث الهالْت وجٓىُاث الث

 البىٕى وؤلانالم آلالي.

 مداطبتماليت و يظاوع بسهامج الظىت الثالثت شهادة ل( II-6)زكم حدول           

 الظداس ي الظادض الظداس ي الخامع

 امللاًيع وخداث الخػليم امللاًيع وخداث الخػليم
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اإلاداؾبت اإلاالُت  وخضة الخهلُم ألاؾاؾُت

 1اإلاهمٓت

اإلاداؾبت اإلاالُت  وخضة الخهلُم ألاؾاؾُت

 2اإلاهمٓت

ٗاث  حؿُير مالي مداؾبت الشغ

 مغاحهت حبابُت حباًت اإلاؤؾؿت

 الخضُْٔ اإلاداؾبي وخضة الخهلُم اإلاىهجُت حؿُير اإلايزاهُت وخضة الخهلُم اإلاىهجُت

غ جغبظ نمىمُتمداؾبت   جٍٓغ

ُت   حباًت حمٖغ

الخؿبُٓاث ألاولُت  وخضة حهلُم اؾخ٘شاَُت

 spssلبرهامج 

ت ْػابُت وخضة حهلُم اؾخ٘شاَُت  إَالؽ وحؿٍى

 لًت ؤحىبُت وخضة الخهلُم ألآَُت لًت ؤحىبُت  وخضة الخهلُم ألآَُت

ؼ الجامعي شلِ املصدز:  الضلُل البُضايىجي للخدػير لشهاصة اللِؿاوـ باإلاٖغ

ًالخل مً زالٛ الجضٛو ؤناله و باإلآاعهت مو بغهامج الخهلُم اإلاداؾبي خؿب مهُاع الخهلُم اإلاداؾبي 

الضولي الثاوي ؤن البرهامج ًٌلب نلهها الؿابو الىكغي َٓـ صون مماعؾت نملُت في الىاْو و بالخالي ًمً٘ ؤن 

ت للؿالب بين ما ًضعؽ في الجامهاث وبين الىاْو الهملي، وختى حؿخضٕع  ًؤصي إلى احؿام الُجىاث اإلاهاٍع

ً اإلاداؾب. ً مخسطظ لخٍٙى ٔ غمان جٍٙى  الجؼابغ هظا الىٓظ وبهضٍ جٓلُظ هظه الُجىة نً ؾٍغ

 

 

 

 طوق الػمل املداطبي غلى املطلب الثالث: غالكت حودة الخػليم املداطبي 

غ الخهلُم اإلاداؾبي في الجؼابغ وطلٚ       ٌهض الاهخمام بمسغحاث البرامج اإلاداؾبُت وحىصتها ؤؾاؽ جؿٍى

ظا مهاًير  غ اإلاهىت بما ًسضم الاْخطاص الىؾني، وبظلٚ ٌؿخضعي ألامغ إلى وغو مهاًير لالنخماص ٖو لخؿٍى

غ  الجىصة في اإلاؤؾؿاث الجامهُت لػمان الٓضعة نلى اإلاىاَؿت والخميز، وطلٚ مً  الاؾتراجُجُتزالٛ جؿٍى

 .ة التي حؿخجُب للخؿىعاث اإلاؿخمغةالشاملت مً هاخُت َلؿُتها وعؾالتها واإلاسغحاث طاث الجىص

 جلييم حودة البرامج املداطبيت في الجامػاث -1

غ وجدؿين ؤصاء  ٌهض      جُُٓم حىصة البرامج اإلاداؾبُت الجامهُت زؿىة عبِؿُت وهٓؿت اهؿالّ مهمت لخؿٍى

 1ًلي: اإلاؤؾؿاث الخهلُمُت، وبالخالي الاعجٓاء بمؿخىي حىصتها مً زالٛ ما

 الاغخماد ألاوادًمي في بسامج الخػليم املداطبي  1-1

                                    
اجمللة العربية لضمان ، نموذج مقترح لتقييم جودة البرامج المحاسبية من منظور االعتماد األكاديميخالد عبد العزيز عطية وعالء الدين حممود زهران، 1

 .06 ، ص2008جودة التعليم اجلامعي، اجمللد األول، العدد الثاين، 
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م الــظاحي إلافي الــبرا ميًـب لخؿبُــٔ الانخمــاص ألاٖــاصًخؿلـ      سخلــِ الــبرامج مج اإلاداؾــبُت غــغوعة الخٓــٍى

ٗاصُْاؾــا للمهــاًير التي  غ إلاًجػهها مؤؾؿاث الانخماص ألا ىاْشت واْـو الخؿبُـٔ ؤو مي مً زالٛ إنضاص جٓاٍع

ير موالخىحههاث وال ؤلاعشاصاث الخُـاص، وحؿـانض مؤؾؿـاث الانخماص في جَى  ىماطج التي حؿـهل نملُـت الخٓـٍى

 التي حؿهل الهملُت.    ىبتوألاحمـً نملُـت الاؾخٓطـاء لألؾـئلت 

 أهواع الاغخماد ألاوادًمي  1-1-1

ٗاص        خسطظ. ى هىنين هما: الانخماص اإلاؤؾؿاحي والانخماص اإلاإل ميًبطُت نامت ًىٓؿم الانخماص ألا

خؿلــــب جُٓــــُم شــــامل ألصاء الجامهــــت مــــً زــــالٛ الخدطــــُل الهلمــــي وحــــىصة احيالاغخماد املؤطظ - : ٍو

 الخــــضماث الخهلُمُت.     

مج الخهلُم اإلاداؾبي وجٓىم به مؤؾؿاث ضصة مثل بغابخُُٓم بغامج مد خظًس الاغخماد املخخصص: -

 خطت.   مهىُت مس

 اد ألاوادًمي في الخػليم املداطبي مخطلباث جدليم الاغخم 1-1-2

 1ب ؤن ٌشخمل نلى ما ًلي:ًج ُُٓم الظاحي لخدُٓٔ الانخماص َئههزالٛ نملُت الخ    

ٗاص مهاًير الانخماص هلُم اإلاداؾبي ُْاؾا مو ما جخؿلبهجؿابٔ بغهامج الخ -  .   ميًألا

 جُجُت للجامهت وجلبُت خاحاث اإلاجخمو.  مضي جدُٓٔ البرهامج لألهضاٍ الاؾترا -

غ اإلا - غجَى شٍغ مدخىي اإلآاًِـ اإلآغعة واإلاىاهج الضعاؾُت والؿاْم الخهلُمي اإلا وضِ هلىماث التي جَى

ـ.  نلى الخضَع

 

 كياض غوائد الخػلم   1-1-3

مثــل الجمهُــت  يالانخمــاص ألاٖــاصًمؤؾؿــاث مــاه الخــضًث للهضًــض مــً ـض ُْــاؽ نىابــض الــخهلم الاججٌهـ     

ؿـانض هـظا الاجج ُ٘ــت لٙلُاث ومضاعؽ ألانمـاٛ، َو امج اإلاداؾـبي مـً زـالٛ ُْـاؽ ـاه مـً جُٓـُم البرهـألامٍغ

الخدطُل حاهب ًخػمً  إلى، وطلٚ مً زالٛ جٓؿُمه لؿـــــّى الهمـــــل مىاءمخـه ومـضي ـضاٍجدُٓـٔ ألاه

بــــالخُُٓم  ــخظَو البدــــث وحاهــــب آزــــغ ًسخابُــــت والشــــُهُت ومشــــاع زالٛ الامخداهــــاث ال٘ مً ي للؿالبالهلم

 .مــــً ؾــــٍغ ؾــــّى الهمــــل

 أهميت الاغخماد ألاوادًمي للبرامج املداطبيت 1-2

غ وجدٌهخبر الخُٓ يبغي ؿين ؤصاء البرامج اإلاداُم هٓؿت مهمت للهمل نلى جؿٍى ؾبُت في الجامهاث، ٍو

وغمان الجىصة، مو  ُٓٔ الخميز مً ْبل الجامهاث تهضٍ إلى جد اؾتراجُجُتلخدُٓٓه الهمل نلى وغو 

 .ا في زضمت اإلاجخموفي الجامهت وصوعه بجمُو الىقابِ غغوعة الانخماص

                                    
في جودة الخدمات التعليمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في دور تقييم األداء الجامعي هبة حممد حسري الطائي، 1

 .48، ص 2014، 5، العدد 27، جملة التقين، اجمللد الكليات التقنية
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ؾبُت للخإهُل اإلاداؾبي ؾُؤصي إلى انخماص الشهاصاث اإلادا لخميز في بغامج الخهلُم اإلاداؾبيُٓٔ اوبالخالي جد

م٘ ٗاصًمً إٍو  1:الخالُتٓاؽ ي للبرامج اإلاداؾبُت في الىبغاػ ؤهمُت الانخماص ألا

ٗاص ضصمدنضم وحىص َهم واضح و  - ، هخج نىه ينمًُلجىصة الخهلُم اإلاداؾبي بين ال٘ثير مً ألاؾاجظة وألا

ؤًػا يُاب  اإلاداؾبُت، وهخج نىه ؾبي بالبرامجاعؾاتهم الخالُت لخدُٓٔ حىصة الخهلُم اإلادامم ازخالٍ في

 اه الخسؿُـ والخىُُظ لخدُٓٔ حىصة الخهلُم اإلاداؾبي. عهم الُانل ججصو 

اإلاداؾبُت، مً زالٛ ُْاؽ ؤهضاٍ البرامج ومضي  جىصة البرامجلغغوعة الهمل نلى جُُٓم مؿخمغ  -

 الالػمت لخدؿُنها.   ح آلالُاثؽ الٓىة والػهِ في البرامج واْتراضًض هٓامالءمتها لؿّى الهمل، وجد

ٗاصًمى ًيبغي اإلا - ب للبرامج اإلاداؾبُت والتي ًج ياػهت بين الهىابض والخٙالُِ للخطٛى نلى الانخماص ألا

هت مً البرهامج وجد صعاؾتها بهىاًت مً ؤحل حهكُم حضوي الخطٛى نلى الانخماص ضًض اإلاىاَو اإلاخْى

ٗاصًم  ي.  ألا

ؿانضة نلى جطمُم اص في اإلاؤؾؿاث الضولُت لالنخمالطاصعة مً ْبل اإلاىصة والانخماص حؿانض مهاًير الج -

ٗاصًمإؾاع الخطى اإلاداؾبُت في  جالبرام  ي.  ٛ نلى الانخماص ألا

ٗاصًم ٌهض خطٛى البرهامج اإلاداؾبي - لُٓاؽ حىصة البرهامج ومضي مالءمخه اما مؤشغا ه ينلى الانخماص ألا

 هىت.  ت مً حؿهُل مماعؾت اإلالؿّى الهمل بما ٌؿانض اإلاسغحاث اإلاداؾبُ

غ البرامج اإلاداؾبُت - ٔ مٙىهاث مؤهلت جخمثل في ؤنػاء هُئت الخهلُم ججمو بين اإلاؤهالث  ٌهض جؿٍى َو

ىص جىىم في ابي نلى حىصة البرامج اإلاداؾبُت، ٖظلٚ ٌؿانض وحالهلمُت والخبراث الهملُت له مغصوص إًج

والخبراث في  اإلاداؾبُت، مً خُث الضعحاث الهلمُتبرامج زطابظ وضُاث ؤنػاء الهُئت الخهلُم بال

 ُٓٔ حىصة البرامج اإلاداؾبُت. جد

لخدُٓٔ حىصتها منها الهمل نلى  مىنت مً الهىاملطمُم البرامج اإلاداؾبُت مغاناة مجًيبغي نىض ج -

برهامج جدُٓٔ عؾالت وؤهضاٍ البرهامج ومغاناة مخؿلباث اإلاماعؾت اإلاهىُت اإلاداؾبُت نىض جطمُم مدخىي ال

لى مغاناة ْضعاث وزبراث ، ومغاناة مطالح ألاؾغاٍ طاث الطلت بالبرهامج، باإلغاَت إاإلاداؾبي ؤو مٓغعاجه

ؿُت بالبرهامج. ؤنػاء اله  ُئت الخضَع

غ ؾّغ الخُُٓم ؿٖيز نلى الخطٛى نلى الانخماص اإلار الت - خٓل للبرامج اإلاداؾبُت والظي ًىه٘ـ نلى جؿٍى

غ الخؿت الضعاؾُت، وجدالخهلُم. ُئت ألنػاء ه مً حاهب ٖال مً الؿالب  ُٓٔ حظب ؤَػل للبرهامجوجؿٍى

ـ.  وؤنػاء هُئت الخضَع

 خطواث الحصول غلى الاغخماد ألاوادًمي في بسامج الخػليم املداطبي  1-3

ٗاصًمفي إؾاع الخطٛى نلى الانخماص ف     جُت: غوع نلى الخؿىاث آلاالبض مً اإلا يي بغامج الخهلُم اإلاداؾبي ألا
2 

                                    
 .27-26، ص مرجع سبق ذكرهخالد عبد العزيز عطية وعالء الدين حممود زهان، 1
 .30ص  ،مرجع سبق ذكرهخالد عبد العزيز عطية وعالء الدين حممود زهان، 2
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جخؿلبـه  مهالجت هٓاؽ الػهِ التي جكهغ مً زالٛ نملُت الخُُٓم الظاحي للبرهامج اإلاداؾبي بىاء نلى ما -

ٗاصًم  خلِ الىخضاث طاث الهالْت.  مً زالٛ إًجاص خلٛى مىاؾبت بالخيؿُٔ مو مس يمهـاًير الانخماص ألا

ؿـخٓلت بهـض إحـغاء نملُـت الخُٓـُم الـظاحي الخاعجي مً ؾٍغ حهاث الانخماص اإلاغغوعة ُْام بالخُُٓم  -

جي للــبرامج اإلاداؾــبُت في الخ٘ــم نلــى للبرهـامج اإلاداؾـبي وانخمــاصه بطــُت عؾمُــت، ويهــضٍ الخُٓــُم الخــاع 

 ـظه الــبرامج ومــضي مؿــاًغتها لؿّى الهمل.   ُٖــاءة ه

غ الٙ - ؾـبي والهمـل خىضـل إلههـا مـً ؾـّغ الخُٓـُم الخـاعجي للـبرامج اإلادالُت والىخابج التي جم الإنضاص الخٓاٍع

 خىي البرهامج.  نلـى جؿبُٓهـا في جدؿين مد

ٗاصًم اػ صلُــل نــً بغهــامجالهمــل نلــى اهج  - ًىغــذ  ُــتالخهلــُم اإلاداؾــبي ٖإخــض مخؿلبــاث الــبرامج ألا

 سخلُت.لخسططاث اإلاوالغؾالت والبرامج وا ضاٍمسخلـِـ ألاه

 

 الخػليم املداطبي  أخالكياث -2

بشإن مضي إصعإ اإلاجخمو الضولي  2006في صعاؾت ؤنضها مجلـ مهاًير الخهلُم اإلاداؾبي الضولي نام      

 1:ًلي ماَُهظه الضعاؾت هخابج خُث جخجلى  ،للٓػاًا ألازالُْت

 إصعإ اإلاجخمو الهالمي لٓػاًا ألازالّ.  -

 اإلاىكماث اإلاهىُت لهىامل الُشل ألازالقي.َهم ؤنػاء  -

 ألازالقي. الىاػماؾدُهاب ألاَغاص اإلاهىُين لهىامل  -

مجلـ مهاًير الخهلُم اإلاداؾبي الضولي ؤن هىإ بىاصع إًجابُت  ؤنضهاؤوضخذ هخابج الضعاؾت التي      

بشان الخاحت للخهلُم اإلاداؾبي ألازالقي، ٖما ؤن هىإ انخٓاص نام بإن الخهلُم ألازالقي غغوعي لػمان 

 حًؿُت الٓػاًا ألازالُْت التي ًىاحهها اإلاداؾبىن في اإلاماعؾت اإلاهىُت. 

بىاؾؿت اؾخجاباث التي ْضمذ مؤشغاث واججاهاث ي ًجب ؤن جدضص ٖما ؤن هؿاّ ْػاًا الخهلُم ألازالق

ٗاصًمي ْبل الخإهُل وبهض الخإهُل ؾٍى  ـ منهاج ألازالّ في الخهلُم ألا الخهلُم ألازالقي، ونمىما َئن جضَع

 ًدٓٔ ألاهضاٍ الخالُت:

ت  - اصة اإلاهَغ  .وؤلاخؿاؽ ألازالقيٍػ

ت باإلاهاًير طاث الهالْت بالؿلى  - اصة اإلاهَغ  ٕ وجدؿين ألاخٙام ألازالُْت.ٍػ

 لخطٍغ بشٙل ؤزالقي وصنم الهضالت في اإلاجخمو.لجدؿين ْىة ؤلاعاصة  -

 الىظام املداطبي املالي هأداة لخبني الخػليم املداطبي  -3

ًىضعج الىكام اإلاداؾبي اإلاالي في الجؼابغ في إؾاع جدضًث آلالُاث التي جطاخب ؤلاضالخاث الاْخطاصًت و      

ظا بىحىص صواَو اْخطاصًت ومداؾبُت و الاعجباؾاث الجضًضة للجؼا سُت لخًُير اإلاىكىمت و ْاهىهُت بغ، ٖو جاٍع

                                    
 .360صمرجع سبق ذكره، امحد حلمي مجعة، 1
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حؼء اإلاداؾبُت بهضٍ جىآَها مو اإلاهاًير اإلاداؾبُت الضولُت ولظلٚ ًدخىي هظا الىكام في جؿبُٓه نلى 

غ اإلاالُت الضولُت اإلاىطىص نلههامهم مً اإلاهاًير اإلاداؾبُت و   في إؾاع نغع الٓابم اإلاالُت.       الخٓاٍع

ٗان الىكام اإلاداؾبي اإلاا      ض  هُت و ْو هىوي مً خُث جىكُمُت ؤٖؿبخه الؿابو الٓالي مىغىم مطاصع حشَغ

ًٙىن  جطىعٍاٖظا إلؼامُت الخؿبُٔ في اإلاىانُض اإلادضصة، ٖما ؤضبذ للمداؾبت إؾاعا اإلادخىي وألاهضاٍ و 

ُاهُم و الانخماص نلى اإلاباصا و الٓىانض اإلاداؾبُت اإلاضعحت بمٓخض ى مغحها لٙل نمل مداؾبي، بخىخُض اإلا

م  مو مغحهُت اإلاهاًير  اإلاخىآَتخهلٔ بالىكام اإلاداؾبي اإلاالي و اإلا 25/11/2007اإلاؤعر في  11-07الٓاهىن ْع

ؤؾـ إنضاص الٓىابم اإلاالُت، ٖما جػمً الؿّغ الخضًثت لخىكُم اإلاداؾبت وال ؾُما مؿٚ اإلاداؾبُت و 

ٔ ؤلانالم آلالي، ٖما ٌ ُين بخؿبُٔ مداؾبت الخجاع و ؿمذ للمؤؾؿاث الطًيرة و اإلاداؾبت نً ؾٍغ الخَغ

ىت.  1مالُت مبؿؿت جغج٘ؼ نلى مداؾبت الخٍؼ

للمؤؾؿاث لخدؿين جىكُمها الضازلي وحىص اجطاالتها مو الاؾغاٍ اإلاهىُت  اٗل طلٚ ًمثل َغض    

ؾبي مً بين اإلاؿالب التي ًجب جدُٓٓها، بانخباعه زؿىة هامت بالٓىابم اإلاالُت، إط ٌهخبر ؤلاَطاح اإلادا

ت ؤمام مطالح الػغابب وحمُو هُئاث الخُُٓم اإلاخسططت في خالت الضزٛى إلى  ؾخجهل اإلاؤؾؿت م٘شَى

و عؤؽ اإلااٛ وختى زالٛ إنالن اإلاىاْطاث الىؾىُت والضولُت، ألامغ الظي ؾُضَو اإلاؤؾؿت  البىعضت ؤو لَغ

لُت جخميز بالخطابظ الىىنُت التي جػمنها الىكام اإلاداؾبي اإلاالي واإلاخىآَت مو ؤلاؾاع بخٓضًم مهلىماث ما

 اإلاُاهُمي إلاجلـ مهاًير اإلاداؾبت الضولُت.

وللخطٛى نلى ْىابم مالُت بمهلىماث في اإلاؿخىي اإلاؿلىب مً الجىصة الهالُت، ًخهين ؤن ًٙىن اإلاداؾب 

 ًٍ والُ٘اءة اإلاهىُت ْىانض الؿلٕى اإلانهي.الٓابم بئنضاصها نلى صعحت ٖبيرة مً الخٙى 

وعيم ؤن الىكام اإلاداؾبي اإلاالي لم ًدىاٛو ٗل الخُاضُل الىاعصة في اإلاهاًير اإلاداؾبُت الضولُت، إال ؤهه        

مما ٌؿانض نلى إنضاص ْىابم مالُت ْابلت للمٓاعهت وفي  ،ٌهخبر زؿىة مهمت في مجاٛ الخىخُض اإلاداؾبي

زاضت  اإلاؿدثمغ اإلادلي وألاحىبي، ألامغ الظي ًىه٘ـ إًجابُا نلى الاْخطاص الجؼابغي مؿخىي اخخُاحاث 

غ مهىت اإلاداؾبت والاهخمام  غث الهىامل اإلاؿانضة نلى إهجاح جؿبُٓه واإلاخهلٓت ؤؾاؾا بخؿٍى إطا جَى

بُت حغاءاث ؤلا جدضًث ي، باإلغاَت إلى جُهُل البىعضت و بالخهلُم اإلاداؾبي وعبؿه بالىاْو الهمل الػٍغ

 للخىأَ مو مخؿلباث الىكام اإلاداؾبي اإلاالي.

 

 

 

 

 

                                    
 16-15ص،مرجع سبق ذكره،د.عبد اهلل سليمان بن صاحل1
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 خالصت الفصل الثاوي 

، والتي بضوعها ْض ؤزغث في مشٙل مخىىنتمً زالٛ الضعاؾت اؾخيخج بإن الخهلُم اإلاداؾبي ٌهاوي      

ضعتهم نلى مىاٖبت ألاؾالُب الخضًثت اإلاؿبٓت في مجاالث ألانماٛ  جي اإلاداؾبت ْو مؿخىي ُٖاءة زٍغ

جين وحؿلُدهم باإلاهاعاث  ت مً جإهُل الخٍغ اإلاسخلُت. وختى جخمً٘ ؤْؿام اإلاداؾبت بالجامهاث الجؼابٍغ

ن اإلاؿخمغ زالٛ الخدؿيُت الخهلُم اإلاداؾبي مً والخبراث الالػمت لؿّى الهمل ًخؿلب طلٚ جدؿين َانل

غ اإلاؿخمغ للمىاهج التي جخػمً ؤبهاصا جخم لٙاَت نىاضغه ومٙىهاجه، يز نلى الخؿٍى ش ى مو اَُجب التٖر

اصة ٖمُت وحىصة اإلاىاغُو يير اإلاهىُت  ظلٚ ٍػ ٓهها غمً مىاهج الخهلُم التي ًخم جلالخؿىعاث اإلاهاضغة ٖو

ير ٖما ًجب حصجُو  اإلاداؾبي، غ ؤؾالُبهم الخهلُمُت وطلٚ مً زالٛ جَى ـ نلى جؿٍى ؤنػاء هُئت الخضَع

ير ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث بٙل ؤهىانها.  وؾابل الهغع وجَى
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 جمهيد

غلى غسض هخائجه وبىاء جىصُاجه  ًلخم بمىطىغُت البدث، مً زالٌ الاغخمادلخدازن ؤي هلص كد          

في طُاق الخىحهاث التي جؼبؼ خلل اإلاداطبت بمسخلف حىاهبه طىاء ألاوادًمُت ؤو الػملُت، جم الخىاٌو في 

هرا الفصل الدزاطت اإلاُداهُت إلاىطىع البدث والىكىف غلى واكؼ الخػلُم اإلاداطبي في الجامػاث 

ت وؤزسه غلى الخدماث اإلاداطبُت، وهػُ )شلف، مظخؿاهم( ومً زم غسض بىالًتي ىت جمذ الدزاطت الجصائٍس

زالٌ البدث مؼ ؤلاحابت غلى مسخلف ألاطئلت اإلاؼسوخت في إشيالُت البدث، مً الىخائج اإلاخىصل إليها 

 جلدًم بػع الاكتراخاث في نهاًت الدزاطت. وغلُه ًمىً

 زالر مباخث زئِظُت هي: إلىولخدلُم ذلً جم جلظُم الفصل 

ت.اإلابدث  - : دزاطت جلُُمُه لجىدة الخػلُم الػالي في الجامػت الجصائٍس  ألاٌو

 دزاطت مُداهُت بئحساء ملابالث مؼ الفاغلين في اإلاُدان .الشاوي :اإلابدث -

 . الخػلُم اإلاداطبي في الجصائس  جدظين حىدة  ؤفاقاإلابدث الشالث : 
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 الػالي في الجامػت الجصائسيتدزاست جلييميه لجىدة الخػليم املبحث ألاول: 

ع في الجامػت هى ألاكسب إلى غالم الشؿل و طىق الػمل كمىا بدزاطت         اهؼالكا مً وىن غالم الخدَز

مىطىع البدث غلى مظخىاها و هرا هظيرا للمجهىداث الجبازة و الخشِشت التي جلىم بها الىشازة والجامػت 

 ُيلُت ؤو البُداؾىحُت.غلى خد طىاء مً زالٌ ؤلاصالخاث طىاء اله

 ػمل زلُت طمان الجىدة غلى مظخىي حامػت الشلف. لو واهذ الدزاطت غبازة غً غسض و جلُُم 

 

 الجىدة للجامػت خليت طماناملطلب ألاول:

اإلاخػللت للد جظمً مُشاق الجىدة الصادز غً الظُد زئِع الجامػت حملت مً الخىصُاث الخاصت       

غلى الىدى  اإلاظؼسة وهي ألاهداف ؤهمالخػلُم والبدث الػلمي غلى مظخىي الجامػت هما جظمً بدشمين 

 :الخالي

 ذي حىدة غالُت ًإزر بالخظبان مخؼلباث زىائُت )اإلاجخمؼ ً  إدماج ألحلاإلاؤطظت( -طمان جيٍى

 منهي ؤخظً إلاسسحاث الجامػت.

  اللُام ببدىر غلمُت ذاث حىدة و  و الباخشين ٌظاغد غلى لألطاجرةتهُئت مىار اًجابي و مالئم

 حدوي.

  س البدث الػلمي و جلدًم الخدمت الخػلُمُت  اإلاظخلصماثو  ؤلامياهاثجىفير دازل الجامػت لخؼٍى

 بجىدة.

 .)ٌطمان خُاة ؤفظل ليافت ؤفساد ميىهاث ؤطسة الجامػت )ػلبت ،ؤطاجرة ، مىظفين، غما 

  بالجامػت و  في اجساذ اللسازا ألاػساف مسخلف إشسانالسشُدة مً زالٌ  الخيىمتجىَسع كىاغد

 فلا إلابدؤ الشفافُت.

 اكخصادًت مؼ اإلادُؽ الاحخماعي و الاكخصادي لظمان جىمُت مدلُت  -جىَسع الػالكاث الظىطِبى

 مظخدامت.

  اهفخاح الجامػت غلي مسخلف مؤطظاث الخػلُم الػالي الىػىُت والاحىبُت مً زالٌ جإطِع و

س غالكاث حػاون و شساه   ت.جؼٍى
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بمدًس الجامػت ، / الخػٍسف بسلُت طمان الجىدة : زلُت طمان الجىدة  هي هُئت زطمُت ملخلت مباشسة 1

ؤوشئذ في طىء الظُاطت وشازة الخػلُم الػالي و البدث الػلمي لظمان الجىدة في ؤداء اإلاؤطظاث الخابػت 

 لللؼاع في الجصائس. 

م الراحي.   و هي زلُت جخمخؼ باالطخلاللُت و لها ؤماهت و مىخب، جخفسع مً هره الخلُت فسق الخلٍى

، غلى 2016-2015ىفذ زلُت طمان الجىدة مىر اهؼالكها زالٌ الظىت الجامػُت : غ /ألاهداف و املهام2

جىفير ؤدواث جدُذ ألغظائها إزطاء ممازطاث الجىدة وجمىً ألاطاجرة مً جدظين ممازطاتهم البُداؾىحُت: 

مُشاق الجىدة: وهي جمشل مفهىم الجىدة في حامػت خظِبت بً بىغلي الشلف والتزام الظُد مدًس الجامػت 

ودغىجه ليل ؤغظاء ألاطسة الجامػُت الهدماحهم في غملُت طمان الجىدة. الىظام الدازلي لخلُت طمان 

 .ألاطاس يالجىدة ًخمم الىظام الدازلي اللاهىن 

جابػت إلادًس  2015: جم حػُين مظؤوٌ غً زلُت طمان الجىدة في دٌظمبر  / أغظاء خليت طمان الجىدة3

ماٌ التي تهدف إلى جدظين الجىدة. د. بلػالُت غص الدًً مظؤوٌ زلُت الجامػت ميلفت باإلشساف غلى ألاغ

ص ولُت الػلىم ؤلاوظاهُت والاحخماغُت د. فالق مدمد ولُت الػلىم  طمان الجىدة د. دًلمي غبد الػٍص

ت وغلىم الدظُير د. غاًلي زطىان ولُت الخلىق والػلىم الظُاطُت د. مِظىم غبد  الاكخصادًت، الخجاٍز

 .ت آلاداب اللادز ولُ

  /املسجػيت الىطػيت لظمان الجىدة4

الػالي بالجصائس هي وزُلت ؤغدتها  الخػلُم مؤطظاث إلاسحػُت الىػىُت لظمان الجىدة الدازلُت في

ىضح اإلاسحؼ ؤهداف طمان الجىدة  ” ”CIAQESالػالي الخػلُم في الجىدة طمان لخؼبُم الىػىُت اللجىت ٍو

الخلظُم آلاحي: اإلاُدان؛ الخلل وجفظيره؛ اإلاسحؼ وجفظيره؛ زمص الهدف؛ وهُفُت مخابػت جدلُلها وفم 

م الراحي دازل اليلُاث اإلاػىُت  لت للخلٍى اإلاػُاز؛ ؤلازباجاث. ًخمشل دوز زلُت طمان الجىدة في وطؼ ػٍس

باألمس لخددًد هلاغ اللىة والظػف وآفاق الخدظين. وهرا ًخم بفظل التزام ؤلادازة، وصف اإلاؤزساث 

 خملت غلى الخػلُم اإلاداطبي.اإلاد
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 املطلب الثاوي : خطت غمل خليت الجىدة 

م للىصٌى الى  2016/2017كامذ اللجىت باصداز زؼت غمل للمىطم الجامعي  و كد جظمً زازػت ػٍس

الاهداف اإلاظؼسة و التي واهذ في ول مسة جمشل الؿاًت الاطاطُت و الهدف السئِس ي لخدظين الاداء الخػلُمي 

ني للجامػت ، و جو   ظمىذ مسخلخين :الخيٍى

  املسحلت الاولى : الخحظير 

 في هره اإلاسخلت جلىم زؼت الػمل غلى الخدظير لػمل لجىت طمان الجىدة و فم الخؼىاث الخالُت 

م الاغالم إلاسخلف اإلادزلين  -1 الاطخددار : و جلىم الجامػت باطخددار اللجىت وهرا غً ػٍس

لين طىاء دازلُين )هؼلبت و هُئاث ػالبُت ( او زازحُين ) مً مىظفين و مظؤولين و مخػام

 اكخصادًين و شسواء مً مسخلف الشسائذ الىػىُت(  همخػاملين

حشىُل اللجىت : حشىُل اللجىت ًخم غلى ؤطع و مػاًير مخػازف غليها جصدزها وشازة الخػلُم  -2

ِع لجىت لىطؼ و اإلاخظمً جإط  29/12/2014مؤزر في  2004الػالي مً زالٌ اللساز زكم 

 هظام لظمان الجىدة في كؼاع الخػلُم الػالي و البدث الػلمي، و طؼ اللجىت كُد الػمل.

فلظفت الخلُُم الراحي للجىت  ؤو از الخصىزي للجىت الخلُُم الراحي: و هى ًمشل الخصىز الاًؼ -3

ع و جفػُلها.  إمياهُتمدي  إلىطمان الجىدة و جخؼسق   جؼبُم بسامج الخدَز

: و هي جىظُم غمل لجىت الخلُُم الراحي بالخىافم مؼ غمل زلُت الخلُُم الراحي جىظُم لجىت -4

 طمان الجىدة. 

 البرمجت الصمىُت ليشاغ لجىت طمان الجىدة.  -5

  كيد الخىفير وطؼ اللجىت  الثاهيت:املسحلت 

 و جيىن في هره اإلاسخلت وطؼ اللجىت كُد الخىفُر وفم الخؼىاث الخالُت.

 ججمُؼ اإلاػلىماث  -1

 مػالجت و جدلُل اإلاػلىماث  -2

جدلُل الفسص و التهدًداث مؼ جددًد هلاغ اللىة و  SWOTجدلُل باطخػماٌ بسهامج  -3

 الظػف. 

س  -4 س الخلٍس  جدٍس

س    إبداء السؤي و اإلاالخظاث -5  و جإهُد الخلٍس
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 املطلب الثالث: الىظام الداخلي لخليت الجىدة 

مهامها، هما جظمً جظمً الىظام الدازلي لخلُت الجىدة زمظت فصٌى للخػٍسف بالخلُت و حشىُلها و 

 ( مادة .24ؤزبػت و غشىن )

: الخػٍسف بسلُت طمان الجىدة.  الفصل ألاٌو

الصادز في  2004و هي زلُت جيشإ غلى مظخىي الجامػاث و اإلاساهص الجامػُت جبػا لللساز الىشازي زكم 

 2014مُت للشالسي السابؼ لظىت اليشسة السط

ممشل واخد غً اليلُت و ممشلين غً اليلُاث و ممشلين الفصل الشاوي : حشىُلت الخلُت.جدشيل اللجىت مً 

غً الؼلبت، إلادة زالر طىىاث كابلت للخجدًد و ًخم حػُين ؤغظاء الخلُت بملسز و ًخم غٌص الػظى و إكالخه 

 خظب الخىظُم.

 الخلُت و مهامها .الفصل الشالث: صالخُاث 

 جخمشل ؤهم الصالخُاث في 

  س دوزي الى الظُد زئِع زصد مسخلف مظاهس  ؤلازالٌ  اإلاخػللت بظمان الجىدة و زفؼ جلٍس

 الجامػت

 اإلاهام جىمً فُما ًلي : ؤما

  ينمسافلت و مخابػت اإلاظؤولين و س الجامػت.  ؤلاداٍز  و البُداؾىحُين اإلايلفين بدىفُر مسؼؼاث جؼٍى

 ُم الراحي ججظُد ا ُم الدازلي و إلاسحػُت الىػىُت للملاًِع و اإلاػاًير و جإػير الخلٍى  إحساءو الخلٍى

 دزاطاث اطدشسافُت .

  اللاغدي للمىظفين و اإلاظؤولين  لألطاجرةالظهس غلى جىفير حى غمل ً و الباخشين و جىفير الخيٍى

 زاصت البُداؾىحُين .

  ت والتي مً شإنها السفؼ مً ؤداء الجىدة دازل الدزاطُ ألاًامجىظُم الىدواث و اإلالخلُاث و

 الجامػت.

 .س الظىىي غً ؤغماٌ الخلُت الى الظُد مدًس الجامػت  زفؼ الخلٍس
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ًخمشل طير غمل الخلُت في الاحخماغاث الدوزٍت الػادًت و اإلادددة في  الخلُت.طير غمل  السابؼ:الفصل 

 2/3باللاهىوي و اإلادددة  بلىؽ الىصاب( احخماغاث غادًت مىشغت غلى الظىت، مؼ طسوزة 05زمظت )

  الشلشين. 

ؼت جىفس الفصل الخامع: ؤخيام مسخلفت  ًمىً إطافت الئدت غمل إلى الىظام الدازلي ؤو حػدًله شٍس

 .الىصاب اللاهىهُت ألغظاء اللجىت

و مً زالٌ ما طبم ذهسه ًمىىىا مالخظت ان الجامػت كامذ باهجاشاث حبازة لخدظين اإلاظخىي الخػلُمي 

 لىً ما مدي جىافم هره الاهجاشاث مؼ الىاكؼ الػملي. 
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 املبحث الثاوي :دزاست ميداهيت بئجساء ملابالث مؼ الفاغلين في امليدان-

بػد ججمُؼ وافت اإلاػؼُاث ألاطاطُت بصىزة مسجبت ومىظمت جم اطخسدامها همدزالث في                   

وذلً باطخسدام الؼسق ؤلاخصائُت اإلاالئمت، وجيخهي غملُاث اإلاػالجت غملُاث اإلاػالجت والخدلُل، 

لها غلى طىء ألاطئلت اإلاؼسوخت في ؤلاشيالُت.  والخدلُل بئغؼاء مػنى للىخائج اإلاخدصل غليها مً زالٌ جإٍو

وغلى هرا ألاطاض جم مػالجت اإلاػؼُاث بػد حمػها مً اإلاُدان وغسض زصائص الػُىت التي               

ظػذ للدزاطت، جم جلدًم الىخائج التي جىصلذ إليها الدزاطت فُما ًخػلم بمظخجداث اإلاىظىمت ؤز

اإلاداطبُت و في ألازير جم غسض هخائج جدلُل جىكػاث ؤفساد الػُىت بشإن ؤزس حىدة الخػلُم اإلاداطبي غلى 

 طىق الػمل اإلاداطبي .

 املطلب ألاول: : مجخمؼ وغيىت الدزاست

 مجخمؼ الدزاست .1

تهدف اإلالابلت إلاػسفت مدي جؼابم وحهاث الىظس خىٌ مدي اوػياض مخؼلباث حىدة الخػلُم         

اإلاداطبي غلى طىق الػمل في الجصائس ، خُث اطتهدفذ اإلالابالث ممازس ي مهىت اإلاداطبت وؤطاجرة الخػلُم 

ت، وؤلاػازاث في مجاٌ اإلاداطبت غلى مظخىي اإلاؤطظ اث الاكخصادًت، هظسا اإلاداطبي في الجامػت الجصائٍس

الزجباغ حصء مً ؤطئلت اإلالابلت بمظخىي الخإهُل الػلمي الري ٌظمذ ألفساد الػُىت بالخػامل مؼ مظمىن 

 اطخمازة الاطخبُان بشيل حُد، وغلُه جم خصس مجخمؼ الدزاطت طمً زالر فئاث زئِظُت:

 ألاوادًمُين ) ؤطاجرة اإلاداطبت بجامػت شلف ومظخؿاهم(. الفئت ألاولى:  -

 مصاولى مهىت اإلاداطبت ) اإلاداطب اإلاػخمد، الخبير اإلاداطبي، ومدافظ الخظاباث(.الفئت الثاهيت:  -

 ؤلاػاز اإلاداطبي في اللؼاغين الػام والخاص.الفئت الثالثت:  -

 غيىت الدزاست .2

ملابلت شملذ ؤوادًمُين  30احساء اإلالابالث و جظمىذ لم ًخم جددًد حجم الػُىت مظبلا كبل      

لت اإلالابلت اإلاباشسة وغً  ومهىُين مػخمدًً وإػازاث مداطبُت، جم الاغخماد في بػع الخاالث غلى ػٍس

د الالىترووي. م البًر  ػٍس

 حدود الدزاست  .3

 جخمشل خدود الدزاطت فُما ًلي:   

الاوػياطاث اإلاخىكػت مً ؤزس جؼبُم حىدة الخػلُم  جللى هره الدزاطت الظىء غلىالحدود املكاهيت:  -

ت غلى طىق الػمل  لخلبُت مخؼلباث الظىق.  اإلاداطبي في الجامػاث الجصائٍس

جمذ الدزاطت بػد جؼبُم مػاًير الخػلُم اإلاداطبي الدولي وإغادة هُيلت اإلاىظماث الحدود الصماهيت:  -

 حػدًل بػع اللىاهين وإصداز مساطُم حدًدة.اإلاهىُت اإلاشسفت غلى مهىت اإلاداطبت في الجصائس، و 
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جم الاطدىاد في جىاٌو اإلاىطىع غلى ؤزاء واًجاباث ألاوادًمُين واإلاهىُين واإلاىظفين في الحدود البشسيت:  -

 مجاٌ اإلاداطبت في اإلاؤطظاث اإلايىهت للػُىت.

ىع، جخىكف حىدتها غلى اهخمذ الدزاطت باإلاىاطُؼ واإلاداوز اإلاسجبؼت ؤطاطا باإلاىطالحدود املىطىغيت:  -

 هىغُت ؤلاحاباث اإلادصل غليها.

 مشاكل الدزاست -4

 الدزاطت مً بػع اإلاشاول واللُىد الشيلُت واإلاىطىغُت. لم حظلم    

 صػىبت الىصٌى الى اإلاخػاملين زاصت اإلاهىُين هظسا لظسوف الػمل التي جصادفذ مؼ فترة الػمل الظىىي  -

 لها مؼ فترة نهاًت الظىت و بداًت الظىت الجدًدة. طُم فترة الدزاطت زاصت مؼ جىاف -

 اهدشاز ؤفساد الػُىت في مىاػم حؿسافُت مسخلفت ألامس الري ؤدي إلى صػىبت  الخىاصل مػهم. -

 : جحليل خصائص الػيىت ويالثااملطلب  

ًخؼلب غسض هخائج الدزاطت اإلاُداهُت في البداًت جلدًم زصائص الػُىت التي جم إزظاغها للدزاطت     

فبمػسفت هره الخصائص ًمىً إحساء الخدلُالث الالشمت في اإلاساخل واإلاخػللت باإلاىاطُؼ التي جم الخؼسق 

خمهُدي لالطخبُان والري ًسجبؽ إليها في الاطخمازة، وغلُه طىف ًخم في هرا الجصء بدزاطت جدلُل اإلادىز ال

(، وهي ألاطئلت اإلاخػللت بسصائص الػُىت ) الجيع، الػمس، اإلاؤهل الػلمي 5-1بمجمىغت الظؤاٌ ألاٌو )

 ػبُػت اإلاهىت، طىىاث الخبرة(.

 طبيػت أفساد الػيىت )جيس الػيىت( -1

مػسفت الترهُبت التي جم الاغخماد ( جىشَؼ ؤفساد الػُىت  إلى ذوىز وإهار بهدف III-1مً زالٌ الجدٌو )      

 غليها ومدي اطخجابت  جفاغل ول ػسف. زاصت فُما ًخػلم باالطخمازاث التي لم ًخم السد غليها.

 (: جىشيؼ أفساد الػيىت )جيس الػيىت(III-1جدول )                    

 

 

 

 مً إغداد الؼالب .املصدز:                

 (: الخمثيل البياوي لخىشيؼ أفساد الػيىت حسب الجيسIII-1الشكل) 

 %اليسبت       الخكساز      البيان    

 70% 21       الركىز 

 %30 09 إلاهاث

 100% 30 املجمىع
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 مً إغداد الؼالب اطدىادا إلى مسسحاث اإلاػالجت ؤلاخصائُت.املصدز:

في خين %70مً زالٌ الخمشُل البُاوي وحدٌو اليظب هالخظ ؤن وظبت مشازهت الروىز في اإلالابلت بلؿذ    

سحؼ هرا ألامس إلى هُمىت غىصس الروىز غلى مهىت اإلاداطبت ملابل 30%بلؿذ وظبت مشازهت ؤلاهار وظبت ٍو

ظُفت وهرا خظب الظسوف غصوف الػىصس ألاهشىي غً الاهخمام بامخدان اإلاداطبت طىاء همهىت خسة ؤو وى 

 التي جم فيها جىشَؼ اطخمازاث اإلالابلت غلى الػُىت اإلاظتهدفت.

 الػمس -2

( جىشَؼ اإلاشازهين خظب الػمس، وجساوخذ بين III- 3 جباًيذ ؤغماز ؤفساد الػُىت اإلاظخجىبت الجدٌو )    

ت هما ًلي 50ؤهثر مً  –طىت 30)ؤكل مً   :طىت(، وغلُه جم حشىُل ؤزبؼ فئاث غمٍس

 (: جىشيؼ أفساد الػيىت حسب الػمسIII- 2جدول )               

 %اليسبت            الخكساز    البيان             

 %6.7 02 سىت 30أكل مً 

 %56.7 17 سىت 30و 40بين 

 %20 06 سىت 50و 40بين 

 %16.7 05 سىت 50أكثر مً     

 %100 30 املجمىع

 الؼالب اطدىادا إلى مسسحاث اإلاػالجت ؤلاخصائُت.مً إغداد املصدز:           

 (: الخمثيل البياوي لخىشيؼ الفئت املستهدفت حسب الػمسIII-02الشكل )              

70% 

30% 

0 0 

 الجنس

 الذكور

 اإلناث
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 : مً إغداد الؼالبخان اطدىادا إلى مسسحاث اإلاػالجت ؤلاخصائُت.ملصدزا           

اهؼالكا مً الجدٌو الظابم والخمشُل البُاوي لفئاث الػمس ًمىً مالخظت ؤن وظبت ألافساد الػُىت       

ت ) بين  سحؼ هرا %56.70طىت( وذلً بيظبت )  40و 30الىبيرة مً اإلاشازهين مخمسهصة غىد الفئت الػمٍس (ٍو

و مهىُين هما ؤنها جدىش غلى زبرة باألطاض لخىحه هره الفئت للػمل في اإلاُدان اإلاداطبي طىاء ؤوادًمُين ؤ

 .فهم و ؤلاحابت غلى  اإلالابلتمُداهُت حظاغد غلى الخ

 املؤهل الػلمي -3

ظهس ذلً   اث مً اإلاؤهالث الػلمُت لُمىً جمشُل اإلاجخمؼ بشيل واطؼ ٍو جم جىشَؼ اإلالابلت غلى ؤزبؼ مظخٍى

 ( ( جىشَؼ اإلاشازهين خظب III-03( جىشَؼ اإلاشازهين خظب اإلاؤهل الػلمي والشيل) III- 4مً زالٌ الجدٌو

 اإلاؤهل الػلمي.

 

 (: جىشيؼ أفساد الػيىت حسب املؤهل الػلميIII-3الجدول )            

 %اليسبت الػدد البيان

 %30 09 دكخىزاه

 %30 09 ماجسخير

 %26.7 08 شهادة ليساوس

 %10 03 شهادة مهىيت

 %3.3 01 أخسي 

 %100 30 املجمىع

 مً إغداد الؼالب باالغخماد غلى مسسحاث اإلاػالجت ؤلاخصائُت.املصدز: 

6,70% 

56,70% 

20% 

16,70% 

 السن

 سنة  30أقل من 

 سنة 40و 30بين  

 سنة 50و 40بين 

 سنة 50اكثر من 
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 (: الخمثيل البياوي لخىشيؼ أفساد الػيىت حسب املؤهل الػلميIII-3الشكل ) 

 

 مً إغداد الؼالب  باالغخماد غلى مسسحاث اإلاػالجت ؤلاخصائُت.املصدز: 

مً ؤفساد الػُىت الخاصلين غلى دهخىزاه، في خين  %30ًالخظ مً زالٌ الػُىت اإلاظخجىبت ؤن وظبت        

مً شهادة ماحظخير، ؤما وظبت اإلاظخجىبين الخاصلين غلى شهادة اللِظاوع جلدز  %30ؤًظا ؤن وظبت 

فئت الجامػُين  ، ٌػىع في الىاكؼ هرا الخىشَؼ زؾبت الباخشخين في خصس غُىت الدزاطت غلى%26.7ب

الخاصلين غلى شهادة الدهخىزاه و اإلااحظخير غلى ألاكل، خُث جخىفس لديهم الخلفُت الػلمُت لإلحابت غً 

هم الخاصلين غلى شهادة مهىُت، ؤما اليظبت  %10ؤطئلت الدزاطت هىغا مً الشلت واإلاصداكُت.ؤما وظبت 

 الخاصلين غلى ؤزس. %3.3اإلاخبلُت 

 طبيػت املهىت -4

جىشَؼ ػبُػت اإلاهىت ألفساد الػُىت اإلادزوطت غلى زالر ؤهىاع مً فئاث) ؤطخاذ حامعي في مجاٌ  جم    

 ( ظهس ذلً مً زالٌ الجدٌو ( جىشَؼ ؤفساد III- 6اإلاداطبت، ومصاٌو مهىت اإلاداطبت وإػاز مداطبي(، ٍو

 الػُىت خظب ػبُػت اإلاهىت (.

 طبيػت املهىت(:جىشيؼ أفساد الػيىت حسب III- 4جدول)             

 %اليسبت الخكساز البيان

 %60 18 أسخاذ جامعي

 %16.7 05 مصاول مهىت املحاسبت

 %23.3 07 اطاز محاسبي

 %100 30 املجمىع

30% 

30% 

26,70% 

10% 

3,30% 

 المؤهل العلمي

 دكتوراه

 ماجستير

 شهادة ليسانس

 شهادة مهنية

 أخرى
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 مً إغداد الؼالب باالغخماد غلى مسسحاث اإلاػالجت ؤلاخصائُت.املصدز:             

 حسب طبيػت املهىت(: الخمثيل البياوي لخىشيؼ أفساد الػيىت III-4الشكل )

 

 مً إغداد الؼالب باالغخماد غلى مسسحاث اإلاػالجت ؤلاخصائُت.املصدز:               

فسد مً ؤفساد غُىت ؤطخاذ  18( جىشَؼ ؤفساد غُىت خظب ػبُػت اإلاهىت خُث ًمشل III- 5ًبين الجدٌو )      

مً ؤفسد الػُىت ًيخمىن إلى مصاٌو مهىت  05مً إحمالي اإلاظخجىبين، في خين  %60حامعي ؤي ما بيظبت 

 .%5.9اإلاداطبت بِىما اإلاظخجىبين الرًً ًيخمىن لإلػاز اإلاداطبي فلد بلؿذ 

 الخبرة املهىيت -5

ت، ول فئت لها مدي، وكد جم الاغخماد في     جم جىشَؼ طىىاث الخبرة ألفساد الػُىت غلى ؤزبؼ فئاث طىٍى

)ازخ ت وجىشَؼ ؤفساد الػُىت خظب الخبرة اإلاهىُت وفم الجدٌو ( III- 5ُاز الفئاث غلى جىشَؼ الفئاث الػمٍس

 جىشَؼ اإلاشازهين خظب الخبرة اإلاهىُت الخالي:

 (: جىشيؼ أفساد الػيىت حسب الخبرة املهىيتIII-5الجدول)          

 %اليسبت الخكساز البيان

 %23.3 07 سىت 15أكثر مً 

 %10 03 سىت 15إلى  10مً 

 %43.3 13 سىىاث 10إلى  05مً 

 %23.3 07 سىىاث 05أكل مً 

 %100 30 املجمىع

 مً إغداد الؼالب باالغخماد غلى مسسحاث اإلاػالجت ؤلاخصائُت.املصدز:          

60% 16,70% 

23,00% 

 طبيعة المهنة

 أستاذ جامعي

 مزاول مهنة المحاسبة

 إطار محاسبي
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 (: الخمثيل البياوي جىشيؼ أفساد الػيىت حسب الخبرة املهىيتIII-5الشكل )

 

 إغداد الؼالب باالغخماد غلى مسسحاث اإلاػالجت ؤلاخصائُت.مً املصدز:          

جليها  %43.3طىىاث ؤي بيظبت  10إلى  05ًالخظ ؤن ؤؾلبُت اإلاظخجىبين جخمسهص زبرتهم غىد الفئت مً    

 15إلى  10زم الفئت ألازيرة مً %23.3طىت بيظبت  15طىت و ؤكل مً 15الفئخين بىفع اليظبت ؤهثر مً 

 را ما ًشبذ ؤهه جم الترهيز في جىشَؼ اإلالابلت غلى الفئت التي لها طىىاث زبرة مػخبرة.، وه%10طىت بيظبت 

 املطلب الثاوي: غسض امللابلت 

 إلزساء مىطىع البدث وجدازن ؤي هلص كد ًلخله، ومػسفت وكُاض دزحت جؼابم وحهاث هظس      
ً
مداولت

اإلامازطين اإلاهىُين خٌى مهىت اإلاداطبت ومخؼلباث حىدة الخػلُم اإلاداطبي، جم الاغخماد غلى ؤطلىب 

هم وطائل حمؼ الخدسي اإلاباشس باطخسدام اإلالابلت الري ٌػخبر مً ؤهثر ؤدواث البدث شُىغا ومً ؤ

 البُاهاث واإلاػلىماث، الزخباز حملت مً الفسطُاث اإلاسجبؼت بمىطىع البدث و ألازر بأزاء اإلاخػاملين .

 : ؤما هماذج ألاطئلت اإلاظخسدمت جىىغذ إلى:طبيػت ألاسئلت -

ت ألفساد الػُىت لصُاؾت إحاباتهم، وكد أسئلت مفخىحت:  - واهذ ًترن في هرا الىىع مً ألاطئلت وامل الخٍس

هره ألاطئلت ذاث مؿصي زاصت في خالت اإلالابالث  التي جم مألها ، خُث جم الخصٌى غلى مػؼُاث ؤهثر 

زساء وشمىلُت ذلً بظبب الخىاحد لخظت السد غلى ألاطئلت ، وبالخالي إمياهُت جلدًم جىطُداث فُما حػلم 

 بمسخلف ؤلاطخفهاماث.

، ولىً لم ًخم إدزاج هرا الىىع مً ألاطئلت في ؤطئلت ذاث بدائل مدددة هلصد بهاأسئلت مغللت:  -

  اإلالابالث.

23,30% 

10% 

43,30% 

23,30% 

 الخبرة المهنية

 سنة 15أكثر من 

 سنة 15إلى  10من 

 سنوات 10الى  05من 

 سنوات 05أقل من 
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إن وحىد هخائج الدزاطت اإلاُداهُت حػخمد غلى ؤلاغداد الجُد للخلىُاث اإلاظخسدمت في إهجاشها وحػخبر     

غملُت جصمُم وصُاؾت ألاطئلت مً ؤهم زؼىاث الخدظير للملابلت، وججدز ؤلاشازة إلى ؤهه جم ػسح ؤطئلت 

 ؤطئلت زئِظُت. 09ظمىذ مباشسة، وج

 أهم أسئلت امللابلت : 

  هل اهت زاض غلى مسخىي الخػليم املحاسبي في الجصائس 

  هل جملك مػلىماث حىل خليت الجىدة غلى مسخىي الجامػت 

  هل يخىافم مسخىي الخػليم مؼ مخطلباث الخىظيف الحاليت 

  هل حػخلد ان مشكل الخػليم املحاسبي يكمً في مخسجاث الخػليم أم في جحصيل الطالب 

  ماهي ملازهخكم للخػليم املحاسبي الحالي مؼ السىىاث السابلت 

  كيف يمكً السفؼ السفؼ مً مسخىي الخػليم املحاسبي 

  ماهي جطلػاجكم حىل افاق الخػليم املحاسبي في الجصائس 

  هل جسي ان الاسخاذ الجامعي يجب ان يخظؼ للخدزيب املنهي 

  هل جسي أن الطالب الجامعي يجب ان يحافظ غلى الخكىيً املسخمس في خالل الاهخداب في

 سىق الػمل 

هره الاطئلت جىشغذ بين ؤطئلت للؼلبت و ؤطئلت لألطاجرة و ؤزسي زاصت باإلاهىُين و ؤ زباب الػمل 

 اكتراخاث للسفؼ مً مظخىي الخػلُم اإلاداطبي.  و جلخصذ مجمل الاحاباث في
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 الخػليم املحاسبي في الجصائس جحسين جىدة املبحث الثالث : أفاق 

 ًمىً جلخُص ؤفاق الخػلُم اإلاداطبي مً زالٌ هلؼخين ؤطاطِخين هما 

 مشسوع كاهىن ألاطخاذ الباخث 

س الخػلُم اإلاداطبي   اكتراخاث ؤزباب الػمل و ألاطاجرة لخؼٍى

 املطلب الاول : مشسوع كاهىن ألاسخاذ الباحث 

 مادة مجمىغت  218للد جظمً مشسوع كاهىن اطخاذ الخػلُم الػالي و الاطخاذ الباخث في مىاده اٌ 

ثر لجىدة للخػلُم الجامعي مما ًخماش ى و الخؼىز ن ؤهطما مً الترجِباث التي حػُد لالطخاذ الجامعي هُبخت و 

الخاصل غلى اإلاظخىي الػالمي و افاق جددًث اطالُب الخػلُم الػالي و طمان ؤهثر لدًمىمت البدث الػلمي 

، هما جؼسق اإلاشسوع و الٌو مسة في حملت اللىاهين السطمُت الى حىدة الخػلُم الػالي و البدث الػلمي مً 

 زالٌ ماًلي 

  مً اإلاشسوع ( 10جفػُل هظام لظمان حىدة الخػلُم اإلاداطبي )اإلاادة طسوزة 

 (11اوشاء ووالت وػىُت حػنى بجىدة الخػلُم الػالي )اإلاادة 

  ل )اإلاادة  (12مىذ اطخلاللُت جامت للىوالت مً خُث الدظُير و الخمٍى

 

 املطلب الثاوي : اكتراحاث الفاغلين في مجال الخػليم املحاسبي 

 ساجرة : / اكتراحاث الا 1

  اًجاد اػس كاهىهُت لخدلُم الاشواحُت مؼ اللؼاع الخاص والػام 

  اإلاظخمس و الجاد لالطخاذ الجامعي ً  طمان الخيٍى

 اًجاد طىق لالبدار الػلمُت اإلاخىصل اليها  

 ل مسابس البدث الػلمي الجامػُت  . اًجاد بدائل لخمٍى

 /  اكتراحاث الطلبت 2      

  الؼالب خظب مخؼلباث طىق الػمل ً  جيٍى

  والػمل بػد الدزاطت ً  البدث غلى اجفاكُاث الخيٍى

  مىذ فسصت اإلاشازهت و الابداع للؼالب 

 جفػُل مىاهج الدزاطت خظب ما ًؼلؼ الُه الؼالب و ما ًخماش ى و طىق الػمل . 

 

 الػمل  أزباب اكتراحاث/ 3    

  ً  اشسان ازباب الػمل في بسامج الخيٍى
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  مظخمس لهم ً  مخابػت الػماٌ ازىاء الػمل و طمان جيٍى

 مداولت اخالٌ حامػاث زاصت لخلم الخىافظُت  

 / اكتراحاث املهىيين :4

  ع و الخاػير  طسوزة اشسان اإلاهىُين في غملُت الخدَز

 .مىذ بػع اإلاهىُين زاصت الخبير اإلاداطب صفت ؤطخاذ باخث 

 هىُين  و الجامػت ما ًظمً جبادٌ للخبراث اًجاد آلُت كاهىهُت للخيظُم الػام بين اإلا 

  ع  الاغخماد ؤهثر غلى اإلاهىين في غملُاث الاطدشازة و البدث و اغداد بسامج الخدَز

 .طىاء اللاغدي ؤو اإلاخىاصل للمهىُين ً  مىذ صالخُاث الخيٍى

  . إلاياجب اإلاداطبت ً  مىذ اغخماد الخيٍى

  الخيظُم ؤهثر بين اإلاجلع الىػني للمداطبت و وشازة الخػلُم الػالي و البدث الػلمي زاصت و ؤن

ً في اإلاجاٌ اإلاداطبي   مً بين ألاغماٌ التي ًلىم بها مجلع اإلاداطبت هى إغداد بسامج الخيٍى
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 خالصت الفصل الثالث

بػد اللُام بالدزاطت اإلاُداهُت جم جدلُل البُاهاث ومػالجتها مً زالٌ دزاطت ؤزس حىدة الخػلُم     

 طىق الػمل اإلاداطبيطبي غلى اإلادا

للد جىصلذ الدزاطت إلى مجمىغت مً الىخائج غً زصائص غُىت الدزاطت مً ؤوادًمُين ومهىُين إطافت 

مؼ واكؼ طىق الػمل في حىدة الخػلُم اإلاداطبي جىُُف خٌى مىطىع الدزاطت " مخؼلباث  ؤزاءهمإلى 

 الجصائس. 

فػلى ؤطاض الدزاطت الخدلُلُت ًخبن ؤن الخدماث اإلاداطبُت اإلاخمشلت في مجمل ما ًلدمه اإلاهىُىن   

ت واإلاىحهت إلى طىق الػمل في اإلاُدان  مسجبؼت وإلى خد هبير بىىغُت الفئت اإلاخسسحت مً الجامػت الجصائٍس

فيلما جميزث هره الفئت  بمظخىي حُد ولما واهذ الخدماث اإلالدمت في اإلاظخىي اإلاؼلىب كد   ،اإلاداطبي

ًصل إلى الػاإلاُت. ؾير ؤن هره الػالكت الؼسدًت ال ًمىً ؤن جخدلم إذا لم ًىً اإلاىؼلم صخُدا ومبني غلى 

الالشمت، ًظاف إلى ؤطاض غلمي مدزوض، ؤي الاهخمام الفػاٌ بالؼلبت الجامػُين وجىفير ول ؤلامياهُاث 

 ذلً الالتزام بمػاًير الخػلُم اإلاداطبي التي حػخبر مً ملىماث الخػلُم غلى الصػُد الدولي.
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 خاتمةال
 التعليم احملاسيب جودة يف رلال ثلة بصفة رئيسية من خالل الدراسة وحتقيقا ألىداف البحث ادلتم        

اليت تطرح برامج تعليمية زلاسبية مع متطلبات شلارسة مهنة  جلزائرية اجلامعات اىدفت إىل إبراز أمهية تفاعل 
 .احملاسبة وفق إطار معايري التعليم احملاسيب الدولية ومبا ينعكس على تطوير واقع شلارسة ادلهنة

على توفري صورة إن شلارسة مهنة احملاسبة بطريقة سليمة وفق متطلباهتا األخالقية ينعكس إجيابا       
الرتكيز على أخالقيات  إىلصادقة عن القوائم ادلالية، وبالتايل افتقار العديد من اجلامعات اجلزائرية 

 ادلمارسات ادلهنية. 
تتناول ىذه الدراسة التعليم احملاسيب يف اجلامعات وأمهيتو هبدف النظر يف إمكانية تأثري متطلبات      

دمات احملاسبية ولل  من خالل اعاعتماد على برامج التعليم احملاسيب حتاك  جودة التعليم احملاسيب على اخل
 متطلبات معايري التعليم احملاسيب الدولية.

  اختبار الفرضيات
وحتليل سلتلف جوانب ادلوضوع مبجاليو النظري والتطبيق ، مت التوصل إىل النتائج ادلرتبطة  بعد عرض      

 بالفرضيات ادلوضوعة مسبقا كما يل :
لتعليم احملاسيب )مستوى ا )الطلبة اجلامعيني( لو دعالة إحصائية دلدخالت ثرأيوجد  الفرضية األولى: -

التعليم احملاسيب يف  )الطلبة ادلتخرجني( سلرجات يف تقييم، وعوامل التطوير، نوعية التكوين( ادلدخالت
 تقييم ادلخرجاتحتسني مستوى ادلدخالت فان فقد مت التوصل من خالل الدراسة ادليدانية أنو عندزائر.اجل

 كبري شلا يدل على صحة الفرضية.  حيث كان حجم التأثريسريتفع
لتعليم احملاسيب )مستوى ا )الطلبة اجلامعيني( دلدخالت لو دعالة إحصائية ثرأيوجد : الفرضية الثانية -

تقييم مدى كفاءة برنامج التعليم احملاسيب حاليا يف  ، وعوامل التطوير، نوعية التكوين( يفادلدخالت
تقييم حتسني مستوى ادلدخالت فان فقد مت التوصل من خالل الدراسة ادليدانية أنو عند .اجلامعات اجلزائرية

كبري شلا يدل على أن الفرضية الثانية   حيث كان حجم التأثريسريتفع برنامج التعليم احملاسيبمدى كفاءة 
 صحيحة.

)الطلبة اجلامعيني(وسلرجات التعليم احملاسيب دلدخالت لو دعالة إحصائية يوجد اثر: الفرضية الثالثة -
مت الدراسة ادليدانية من خالل العمل (.التعليم احملاسيب ) الطلبة ادلتخرجني( على اخلدمات احملاسبية) سوق 

حتسني اخلدمات احملاسبية حيث متيز النمولج بقوة تفسريية عالية شلا  علىادلخرجات إبراز مدى تأثري ادلدخالت و 
 .سريتفع حتسني اخلدمات احملاسبيةفان  وادلخرجات ادلدخالت مستوى حتسني يدل على أنو عند
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 النتائج 
 :التوصل إىل اآليتخالل ما سبق مت من      
توجد عالقة إجيابية بني تطبيق معايري التعليم احملاسيب الصادرة من رللس معايري التعليم احملاسيب الدويل  -

 .اجلزائرية الدويل للمحاسبني وجودة سلرجات ادلناىج احملاسبية اليت تدرس باجلامعات لالحتادالتابع 
هبا عند حتديد سلرجات التعلم  اعاسرتشادتوفر معايري التعليم احملاسيب ادلعدلة إرشادات واضحة ميكن  -

 اسبية.ادلنتظرة من ادلناىج احمل
 تركيز مناىج التعليم احملاسيب على تعريف الطالب بقيم وأخالقيات مهنة احملاسبة. -
دلوضوعية من العناصر لات األمهية ادلرتفعة يف شلارسة يف شلارسة مهنة احملاسبة تعترب السرية و النزاىة وا -

 مهنة احملاسبة والتدقيق من وجهة نظر أعضاء اذليئة التدريسية يف اجلامعات اجلزائرية.
إن مستوى تغطية أخالقيات ادلهنة يف احملاسبة أثناء التدريس اجلامع  وفقا دلتطلبات التعليم احملاسيب  -

ن اخلطط الدراسية لتخصصات احملاسبية يف اجلامعات اجلزائرية عا دلطلوب وأاكانت دون ادلستوى   ،الدويل
 تتضمن مواد مستقلة تتعلق بأخالقيات ادلهنة.

تقدير عايل يف ادلواد احملاسبية خالل احلصول على  برنامج التعليم احملاسيب تتضمن شروط القبول يف -
 الدراسة اليت تسبق مرحلة الدراسة اجلامعية.

 االقتراحات
كفاءة برامج التعليم احملاسيب بوضعها احلايل غري كافية لتدعيم ادلخرجات مبجموعة معارف مكتسبة  -

 .دلمارسة مهنة احملاسبة
ادلقررات وحتديدىا على أساس أن يصمم ادلنهج اعاعتماد على معايري التعليم احملاسيب الدويل عند تصميم  -

 إل اقتضت الضرورة لل .بشكل يقبل إجراء التعديالت عليو 
ادلعايري اخلاصة بالتعليم احملاسيب  عند تقدميها لربامج التعليم احملاسيبتراع   أنعلى اجلامعات اجلزائرية  -

 ولتناظر أفضل ادلمارسات يف التعليم احملاسيب.ادلستوى العادل  يف التعليم احملاسيب  إىلالدويل لرتقى 
 يف لالخنراط يف مهنة التدريس. احلساباتزلافظ  ضرورة تشجيع ادلهنيني من  -
 تعزيز دور اذليئات ادلهنية يف تنظيم وتطوير ادلهنة وشلارسيها. -
تطوير برامج التعليم احملاسيب اجلامع  مع ادلستجدات، وتوثيق العالقة بني اجلانبني األكادمي  والتطبيق   -

 يف التعليم.
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تعليم اليت تسبق التعليم العايل كشرط لاللتحاق وضع شرط احلصول على مستوى عايل يف مرحلة ال -
عقد امتحان قدرات، وىذا يضمن متتع ادللتحق مبستوى مالئم من القدرات  إىلبدراسة احملاسبة إضافة 

والتعليم العام الذي سيبين عليو دراستو احملاسبية، ويساعده على إصلاح الربنامج التعليم  احملاسيب ومن مث 
 اسيب ادلهين.النجاح يف العمل احمل

 آفاق الدراسة
الدراسة ذلذا ادلوضوع، تظهر إمكانية ادلواصلة للبحث فيو من عدة جوانب، ميكن ذلا أن تكون  بعد      

 :ـــزلل إشكاليات لبحوث مستقبلية تستحق الدراسة، ولل  بالتطرق للمواضيع ادلتعلقة ب
 دراسة مقارنة جلودة التعليم احملاسيب دراسة مقارنة مع احدى الدول الرائدة يف اجملال.  -
ايري التعليم احملاسيب معمناىج التعليم احملاسيب ادلطبقة يف اجلامعات اجلزائرية مع دراسة مدى توافق  -

  الدولية.
 رية.دراسة مدى صلاعة عمل خلية ضمان اجلودة على مستوى اجلامعة اجلزائ -
 دور إصدارات معايري التدقيق اخلارج  على تطوير اخلدمات احملاسبية يف اجلزائر. -
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 .2014امعة اإلسالمية، غزة، مذكرة ماجستري، اجل
مدى توافق مرجعية اعداد القوائم المالية في النظام المحاسبي المالي مع المعايير صافو فتيحة،  -

 .2009، مذكرة ماجستري، جامعة شلف، اجلزائر، المحاسبية الدولية للعرض واإلفصاح
ماجستري غري منشورة    مذكرة، الفاعلية التنظيمية للجامعات الرسميةعبد الرحيم، منري زلمود سليمان ،  -

 .2000كلية الرتبية، جامعة الريموك، األردن، 
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 المؤتمرات -4
تطوير كفايات للمشرفين األكاديميين في التعليم الجامعي في ضوء مفهوم إدارة ، مجيل نشوان  -

 .2004، مؤمتر النوعية يف التعليم اجلامعي، فلسطني، جامعة القدس ادلفتوحة ،جويلية الشاملةالجودة 
"مدى مالءمة مناىج التعليم المحاسبي في الجامعات العمانية  خالد قطناين، خالد عويس -

ة حبث مقدم اىل ادلؤمتر العلمي الثاين، كلي، لمتطلبات سوق العمل في ظل تداعيات األزمة المالية"
 .2009االقتصاد والعلوم االدارية، جامعة العلوم التطبيقية، مسقط، عمان، 

،  ادلؤمتر العلمي للتعليم احملاسيب، التعليم المحاسبي المهني الواقع و سبل التطويررندة عطية بوفارس،  -
 .31/03/2007أكادميية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا، 

ادلؤمتر الدويل ، المحاسبة والمراجعة في بيئة األعمال الدولية تأثير أخالقيات مهنةزينب حجاب،  -
 .2012جامعة سعد دحلب، اجلزائر، ، المحاسبة والمراجعة في ظل بيئة األعمالاألول حول 

ادلؤمتر  ،ضمان جودة مخرجات التعليم العالي في إطار حاجات المجتمع.سيالن جربان العبيدي،  -
الثاين عشر للوزراء ادلسئولني عن التعليم العايل والبحث العلمي يف الدول العربية، ادلواءمة بني سلرجات 

 .2007التعليم العايل وحاجات اجملتمع يف الوطن العريب، ادلنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، 
في ليبيا للتطورات العلمية المعاصرة و تلبية " مدى مواكبة التعليم العالي عبد احلكيم زلمد مصلي،  -

ورقة عمل مقدمة للمؤمتر حول التعليم العايل و سوق العمل ادلنعقد يف جامعة  احتياجات سوق العمل "،
 .2013مصراتة، ليبيا، 

المهارات الواجب توافرىا في المحاسب ومجهوداتو عبد السالم علي العريب، رندة عطية بوفارس،  -
 .2006-06-12دلؤمتر الوطين األول حول احملاسبة، طرابلس ا، لتطويرىا

، تفاعل االتجاىات الحديثة للتعليم والتأىيل المحاسبي بين جودة عبد اهلل سليمان بن صاحل -
المخرجات المحاسبية ومتطلبات سوق العمل بالدول العربية في ضوء التوجو نحو تطبيق معايير 

، ادلؤمتر السنوي العام األول حول واقع مهنة احملاسبة بني التحديات والطموح، االبالغ المالي الدولية
 .2014بغداد، مجهورية العراق، 

االرتقاء بالتعليم المحاسبي الجامعي لتحقيق الشروط المنصوص عليها زلمد مطر، عبد الناصر نور،  -
ي ادلؤمتر العلمي ادلهين الدويل احلادي حبث مقدم إىل ادلؤمتر العلم، في معايير التعليم المحاسبي الدولية
 .2015عشر، ادلملكة األردنية اذلامشية، عمان، 
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، ورقة درجة توفر معايير ضمان الجودة في برنامج إعداد معلم التربية االبتدائيةمهام مسري محادنو،  -
عمل مقدمة إىل ادلؤمتر الثالث تكامل سلرجات التعليم مع سوق العمل يف القطاع العام واخلاص، جامعة 

 .01/05/2014الريموك،األردن ، 
 وموسوعات مجالت ومنشورات -4
مدخل مقترح لتطوير العالقة بين التعليم األكاديمي والخبرات الميدانية في أمحد حلمي مجعة،  -

 رللة الدراسات ادلالية والتجارية، جامعة بين سويف، كلية التجارة، مصر.، يم المحاسبيبرنامج التعل
رللة الباحث ، معايير تطوير البرامج الدراسية في الجامعات اليمنيةالشيخ، عبد الغين حيىي عبد اهلل، -

 .2002اجلامعي، العدد الثاين، جامعة أب، اجلمهورية اليمنية، 
تصور مقترح لتطبيق معايير التعليم المحاسبي ودورىا في ضبط الفاتح األمني عبد الرحيم الفكي، -

اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي، جامعة ، جودة مناىج المحاسبة في الجامعات السعودية
 .2014، 16شقراء، ادلملكة العربية السعودية، اجمللد السابع، العدد 

رللة البحوث ، أىمية التكامل بين البحث العلمي والمهنة والتعليم المحاسبيامل زلمد بن عربية، س -
 .1990(، 2(، العدد )2االقتصادية، مركز األحباث االقتصادية، ليبيا، اجمللد )

رللة التقين، ، عوامل بناء المهارات المحاسبية التقنية لطلبة ىيئة التعليم التقنيجبار جاسم الربيعي،  -
 .2007، العدد الثاين، بغداد، 20اجمللد 

نموذج مقترح لتقييم جودة البرامج المحاسبية من خالد عبد العزيز عطية وعالء الدين زلمود زىران،  -
اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي، اجمللد األول، العدد الثاين، ، منظور االعتماد األكاديمي

2008. 
دور التعليم االلكتروني في زيادة كفاءة وفعالية التعليم ، ىاشم السقا، خليل ابراىيم احلمداينزياد -

 .2012رللة أداء ادلؤسسات، جامعة ادلوصل، العراق، العدد الثاين، ، المحاسبي
، رللة مستقبل الرتبية مأزق سياسات التعليم العالي في ظل التوجيهات التنمويةنوفل، زلمد نعناع،  -

 .م1995، 1، رللد3العلمية، العدد 

- زلمد زلمود علي عبد احلسني، ىاين الزاملي، التعليم المحاسبي ودوره في تطوير المهارات المهنية 
 لخرجي قسم المحاسبة، رللة االدارة واالقتصاد، جامعة القادسية، اجمللد )3(، العدد )12(.

- ىبة زلمد حسني الطائي، دور تقييم األداء الجامعي في جودة الخدمات التعليمية من وجهة نظر 

 أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات التقنية، رللة التقين، اجمللد 27، العدد 5، 2014
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مدى مساىمة مقومات مهنة المحاسبة في رفع  جابر حسني ادلنصوري، عماد عبد الستار ادلشكور،-
 .2006، البصرة،رات االستثمارية،الكلية التقنية اإلداريةكفاءة المحاسبين لترشيد القرا

، مؤسسة أعمال ادلوسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، 7ادلوسوعة العربية العادلية، ، الطبعة الثانية، اجلزء  -
.1999ادلملكة العربية السعودية،   

األجنبيةباللغة   
-American Accounting Association (AAA), Committee on Bedford , Content and 
Scope of Accounting Education, Issue in Accounting Education, New York, vol(1), 
No(1), 1986. 
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