
 

التطبيقات المحاسبية اإللكترونية وانعكاسات تدريسها عمى األداء المهني لمخرجات التعميم المحاسببي الميببي  بي ظب   
 )رؤية أكاديمية ومهنية( متطمبات التنمية المستدامة

 الجامعة األسمرية / ناصر ميالد  ؛ د. المعهد العالي لمعموم والتقنية /المهديمحمد  أ./جامعة المرقب ؛ الرفاعيمفتاح  أ.

434 aisc.elmergib.edu.ly                                                                                                

 ريسها عمى األداء المهني لمخرجاتالتطبيقات المحاسبية اإللكترونية وانعكاسات تد
 التعميم المحاسبي الميبي  ي ظ  متطمبات التنمية المستدامة

 )رؤية أكاديمية ومهنية(
 المولى المهدي محمد عبد أ.                                 مفتاح عثمان الر اعي        أ.

 يةالعزيز -محاضر بالمعهد العالي لمعموم والتقنية                              محاضر بقسم المحاسبة جامعة المرقب    
             moh93619@gmail.com                                                        mu.arifai.27@gmail.com 

ناصر ميالد بن يونس د.  
 محاضر بقسم المحاسبة الجامعة األسمرية اإلسالمية

   naser.youns77@gmail.com 

Abstract 

      The study aims to determine the academic and professional vision of the 

implications of teaching the systematic accounting applications on the professional 

performance of the Libyan accounting education outputs during the high demand of 

sustainable development and identify the obstacles to teach it in The Libyan 

accounting educational system, The study relied on the descriptive approach, The 

researchers used the personal interview method with the interviewees as academics 

(heads of accounting department), and as professionals (officials in the Libyan 

banking sector), The study has achieved several outcomes which are: teaching 

systematic accounting applications reflects on the professional performance of the 

Libyan accounting education outputs in light of the demand of sustainable 

development through (assisting the outputs of accounting education to accomplish 

tasks promptly, improving their management of the outputs of electronic accounting 

applications with the least inaccuracy, and making them able to meet clients' 

requirements precisely and instantly, which leads to the maintenance of those clients 

and enhances confidence in the services provided by the accounting profession), 

Whereas the obstacles that prevent the teaching of systematic accounting 

applications in Libyan accounting educational system, which we highlight the most 

important of them, that is (lack of funding sources to secure the systamatic 

accounting applications  and the weak infrastructure needed to operate and teach 

within The Libyan Universities, lack of experience with professional practices of the 

faculty lecturers and their weak ability to use English language on which to operate 

these applications, The absence and uncertainty of specified standards and 

regulations for practicing accounting profession, and the absence of cooperation 

between academics and professionals), The researchers have recommended working 

to activate the partnership between universities and economic units, in a way that 

contributes to the development of the educational process according to the needs of 

the professional reality of accounting, and the intention to develop the infrastructure 

within Libyan universities in order to ensure that it levels up to the worldwide 

technological developments. 

key words: Teaching systematic accounting applications, Professional performance, 

Libyan accounting education outputs. 
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 . االطار العام لمدراسة0

 :المقدمة 1-1
التنميررة المعاصرررة حيررث   توجررد تنميررة برردون تعمرريم فالتنميررة تررؤ ر فرري التعمرريم يعتبررر التعمرريم أحرردا مكونررات      

وتتررر ر بررال والتعمرريم هررو جررزت مكمررالل لمتطمبررات التنميررة مررن لررالل تطرروير وترهيررل العنصررر الب ررري الررذي يحتاجررا 
 2016سرروا العمررلل ومررن ضررمن األهررداف الترري وضررعتها منظمررة األمررم المتحرردة فرري قرارهررا الصررادر فرري ينرراير 

التعمررريم الجيرررد الرررذي يهررردف إلررر  ضرررمان أن يكتسرررب جميرررع المتعممرررين المعرررارف والمهرررارات الالزمرررة لررردعم التنميرررة 
وسوا العمل يتميرز برالترير الرداام الرذي تفرضرا المتريررات ا قتصرادية والسياسريةل لردا يتوجرب عمر   .المستدامة

التطرورات فري سروا العمرل فري ظرل متطمبرات التنميرة نظام التعميم الجامعي التمتع بالمرونة بما يمكنا من مواكبة 
( فررري هرررذا ال ررررن بررررن الررردول 2012بكرررل مرررا تفرضرررا التريررررات اإلنتاجيرررة والتكنولوجيرررةل حيرررث يضررريف الربيعررري )

المتقدمررة تعمررل باسررتمرار عمرر  الرفررع مررن مسررتوا ومجررا ت المواتمررة بررين ملرجررات األنظمررة التعميميررة وحاجررات 
الجهرررود عرررن زيرررادة مسرررتوا التقرررارب برررين اتجاهرررات الت رررريل واتجاهرررات التعمررريم  سررروا العمرررلل وقرررد أسرررفرت هرررذ 

والترردريب ممررا سرراهم إيجابيررال فرري زيررادة معررد ت النمررو الت ررريميل أمررا عمرر  صررعيد الرردول الناميررة فهنررا  فجرروة بررين 
قصرور بررام  التريرات في سوا العمل ومهارات لريجو األنظمة التعميمية مرن أهرم أسرباب زيرادة هرذ  الفجروة هرو 

ومنراه  التعمرريم والتردريب المرتبطررة بالمؤسسرات التعميميررةل ومرن أهررم اقتراحاترا لمتضرريا هرذ  الفجرروة تحسرين درجررة 
اتساا المناه  الدراسية مرع المهرارات والمرؤهالت المطموبرة فري سروا العمرل وذلر  مرن لرالل بنرات  رراكة حقيقيرة 

 .بين المؤسسات التعميمية والوحدات ا قتصادية

 :المشكمة 0-0
تعتبر مهنة المحاسربة مرن المهرن المهمرة التري تسراند عمميرات التنميرة فنجردها تقردم لردماتها لكرل المجرا ت       

في سوا العملل وفي ظل متطمبات التنمية تطورت اللدمات التي تقدمها مهنة المحاسبة من لردمات يدويرة إلر  
يتطمرب مرن التعمريم المحاسربي تروفير الكروادر المؤهمرة مهنيرال لدمات إلكترونية التي يتعامل بها سوا العمرلل لردا 

( في هذا ال ررن 2008والقادرة عم  تقديم اللدمات اإللكترونية المطموبة في سوا العملل حيث يقول الماقوري )
إن التوفيا بين متطمبات مهنة المحاسبة وما يقدما برنرام  التعمريم المحاسربي يسراعد عمر  النهروض بالمهنرة ويرتم 
ذل  من لالل اهتمام التعميم المحاسبي بإكساب ملرجاتا الكفاتة العالية عن طريا تردريس مرادة تحميرل البيانرات 
والتدريب العممي عم  التطبيقات المحاسبية اإللكترونية من أجل زيادة قدراتهم عم  ممارسة المهنة بصورة فعالةل 

ممية وعممية في ظل التريررات التكنولوجيرة فقرد أوصر  وحت  يستطيع التعميم المحاسبي توفير كفاتات ومهارات ع
( بإعررادة هيكمررة نظررم التعمرريم المحاسرربي بمررا يكفررل تزويررد ملرجاتررا بالمهررارات والمعمومررات لتنميررة 2018ر رروان )

 :قدراتهم لمواجهة تحديات التوظيفل عميا جاتت الدراسة الحالية لإلجابة عم  التساؤ ت التالية

الرؤيرررة األكاديميرررة والمهنيرررة  نعكاسررات تررردريس التطبيقرررات المحاسررربية اإللكترونيرررة عمررر  التسرراؤل األول: مرررا هررري 
 األدات المهني لملرجات التعميم المحاسبي الميبي في ظل متطمبات التنمية المستدامة؟

لمحاسربي التساؤل ال اني: ما هي الرؤية األكاديمية لمعوقات تدريس التطبيقات المحاسبية اإللكترونية في التعميم ا
 الميبي؟
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  :األهداف 0-3
التعرررف عمرر  الرؤيررة األكاديميررة والمهنيررة  نعكاسررات ترردريس التطبيقررات المحاسرربية اإللكترونيررة عمرر  األدات  -1

 .المهني لملرجات التعميم المحاسبي الميبي في ظل متطمبات التنمية المستدامة
التطبيقرررات المحاسررربية اإللكترونيرررة فررري التعمررريم المحاسررربي التعررررف عمررر  الرؤيرررة األكاديميرررة لمعوقرررات تررردريس  -2

 .الميبي
 :األهمية 0-4

تكمرررن أهميرررة الدراسرررة فررري إنهرررا تفيرررد المسرررؤولين فررري الجامعرررات الميبيرررة عمررر  تطررروير وتحسرررين األدات المهنررري     
  حرول واقرع لملرجات التعميم المحاسبي في ظل متطمبات التنمية المستدامة وذل  من لالل ما يتك ف من نتراا

تدريس التطبيقات المحاسبية اإللكترونية في الجامعات الميبيةل باإلضافة إل  تحديد أهرم المعوقرات التري تحرد مرن 
 .تدريس هذ  التطبيقات حتي يتسن  لمجامعات تديمها

 :الحدود 0-5
وانعكاسررات تدريسررها : اقتصرررت الدراسررة عمرر  تنرراول موضرروع ترردريس التطبيقررات المحاسرربية الحببدود الموعببوعية

 .عم  األدات المهني لملرجات التعميم المحاسبي
: ترررم جمرررع البيانرررات مرررن األكررراديميين وهرررم رؤسرررات أقسرررام المحاسررربة والمهنيرررين وهرررم الحبببدود البشبببرية والمكانيبببة

 .المسؤولين بالقطاع المصرفي الميبي
 :تعريف المصطمحات اإلجرائية 0-6

وهي مجموعة من التطبيقات منها التطبيقات اإللكترونية فري مجرال المحاسربة  التطبيقات المحاسبية اإللكترونية:
المالية والحكومية )تطبيقات األستاذ العام ودفتر اليومية العامة وهري تطبيقرات تسرتلدم الحاسرب اللري لتنفيرذ أهرم 

اعرررداد القرررواام الماليرررة مهرررام المحاسررربة الماليرررة والحكوميرررة كاإل برررات فررري دفترررر اليوميرررة والترحيرررل لررردفاتر األسرررتاذل و 
ودفاتر الضبط والرقابة والدفاتر البيانية واإلحصااية والمستنداتل والردفاتر المسرتلدمة فري الملرازن كردفاتر يوميرة 
الملرررازف ودفترررر ال رررطب ودفترررر عهررردة الملرررزن سررروات مرتبطرررة أو ذيرررر مرتبطرررة باإلنترنرررت(ل وكرررذل  التطبيقرررات 

)برررام  المحاسررربة عمرر  تكرراليف األوامررر اإلنتاجيررة والمراحررل اإلنتاجيرررة اإللكترونيررة فرري مجررال محاسرربة التكرراليف 
وتحميل انحرافات التكاليف(ل والتطبيقات اإللكترونيرة فري مجرال المحاسربة اإلداريرة ولصوصرال فري مجرا ت اتلراذ 

لتطبيقرات القراراتل والتطبيقرات اإللكترونيرة فري مجرا ت المحاسربة الحكوميرة )منظومرات المرتبراتل والضررااب( وا
اإللكترونية في مجا ت المراجعة )تحديد حجم عينة المراجعةل وبرام  نظرم اللبررة والرذكات ا صرطناعي( وذيرهرا 

 (.2019)لميلل 
وهري عبرارة عرن سربعة ع رر هردف وضرعت مرن قبرل منظمرة األمرم المتحردةل وصردر  أهداف التنمية المستدامة:

ادرجررت هررذ  األهررداف  01/01/2016ل وفرري 25/09/2015بهررا قرررار عررن الجمعيررة العامررة لدرررمم المتحرردة فرري 
ل وهي ترطي مجموعة واسعة من قضايا التنمية اجتماعية واقتصادية 2030ضمن لطة التنمية المستدامة لمعام 

الفقرل الجوعل الصحةل التعميمل المناخل المساواة بين الجنسينل الميرا ل الصررف الصرحيل  الطاقرةل البيارةل وهي )
 .)العدالة ا جتماعية
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 :الدراسات السابقة 0-7

تناولرررت مجموعرررة مرررن الدراسرررات موضررروع  تررردريس التطبيقرررات المحاسررربية وانعكاسرررات تدريسرررها عمررر  األدات      
 :المحاسبي نعرض منها التي المهني لملرجات التعميم

 ( الدراسات السابقة10جدو  رقم )

الدراسة 
 وبيئتها

 أهم النتائج والتوصيات منهجية الدراسة هدف الدراسة

الر اعي 
وآخرون 
0109 
 ليبيا

التعرف عم  واقع 
مناه  المقررات 
المحاسبية في 
الجامعات الميبية 
والتعرف عم  
الصعوبات 
)األكاديمية 

التي واإلدارية( 
 تحد من تطويرها.

اعتمدت الدراسة 
عم  المنه  
الوصفيل 

واستلدمت الدراسة  
أسموب تحميل 
المحتوا لتحميل 
بعض مناه  

المقررات المحاسبية 
في الجامعات 

الميبيةل باإلضافة 
إل  أسموب المقابمة 
ال لصية مع 
رؤسات أقسام 
المحاسبة في 
مجموعة من 

الجامعات الميبية 
)جامعة المرقبل 

لجامعة األسمريةل ا
جامعة مصراتال 
جامعة طرابمسل 
 وجامعة الجفارة(.

يرمب الجانب النظري عم  مناه  المقررات المحاسبيةل 
والجانب العممي في بعض مناه  المقررات المحاسبية   
يتطابا مع الواقع العممي في الوحدات ا قتصاديةل من أهم 

ه  المقررات الصعوبات األكاديمية التي تحد من تطوير منا
المحاسبية إن الموااح الدراسية الحالية المعتمدة برقسام 

المحاسبة   تتضمن فترة تدريبية عممية لمطمبة في الوحدات 
ا قتصادية وقمة استلدامهم لدساليب اإللكترونية الالزمة 
لتوضيح الواقع العممي لبعض مناه  المقررات المحاسبيةل 

اب البنية التحتية ومن أهم الصعوبات اإلدارية ذي
ا لكترونية من أجهزة و بكات ا تصال وبرام  التطبيقات 

المحاسبية وعدم وجود تعاون وتنسيا بين الجامعات 
والوحدات ا قتصادية من أجل التعرف عم  احتياجات هذ  
الوحداتل ومن أهم توصيات الدراسة العمل عم  التنسيا 

دية لمتعرف عم  والتعاون بين الجامعات والوحدات ا قتصا
احتياجاتها من معارف ومهارات وا ستعانة باللبرات 
المهنية في هذ  الوحدات لتدريب أعضات هياة التدريس 
والطمبة عم  بعض الممارسات ا لكترونية المحاسبية 
وا هتمام بتوفير األجهزة و بكات ا تصال والبرام  

مع  والتطبيقات المحاسبية الالزمة لربط الجانب النظري
 الجانب العممي لدا الطمبة.

معتوق 
 وآخرون
0108 
 ليبيا

تحديد مهارات 
تكنولوجيا 
المعمومات 
المطموبة في 
سوا العمل 

الميبي ومدا قيام 
التعميم المحاسبي 
 الميبي بتدريسها.

واعتمدت الدراسة 
عم  المنه  

الوصفي والتحميميل 
واستلدمت الدراسة 
أسموب قاامة 

 ا ستبيان لجمع آرات
المحاسبين 

والمراجعين في مدينة 
طرابمس وأعضات 

ضعف مستوا تدريس مهارات استلدام تكنولوجيا 
المعمومات في الجامعات الميبية وهذا أدا لوجود فجوة بين 

ما تطمبا المؤسسات الميبية من مهارات تكنولوجيا 
معمومات وبين ما تقوم برام  التعميم المحاسبي بتدريسا ال

من هذ  المهارات لطمبة المحاسبة في ليبيال واستلدام 
مهارات تكنولوجيا المعمومات المطموبة بالنسبة للريجي 

المحاسبة تساهم ب كل كبير في تطوير مهنة المحاسبة في 
 ليبيال ويوجد عدة معوقات تحد من قدرة الجامعات الميبية

عم  تدريس مهارات استلدام تكنولوجيا المعمومات وتتم ل 
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هياة التدريس في 
أقسام المحاسبة 
بالجامعات الميبية 
 في المنطقة الرربية

في )ضعف اإلمكانيات المادية واإلداريةل وعدم مالامة 
القاعات الدراسية لتدريس مهارات استلدام تكنولوجيا 

المعمومات في التعميم المحاسبي(ل وأوصت الدراسة بإقامة 
ية دورات تدريبية ألعضات هياة التدريس في الجامعات الميب
 عم  كيفية تدريس مهارات استلدام تكنولوجيا المعمومات.

أبوغالية 
واخرون
0107 
 ليبيا

التعرف عم  أهم 
المعوقات التي 

تحول دون تطوير 
التعميم المحاسبي 

 في ليبيا.

اعتمدت الدراسة 
عم  المنه  
الوصفيل 

واستلدمت الدراسة 
أسموب قاامة 

ا ستبيان لجمع آرات 
أعضات هياة 

برقسام  التدريس
المحاسبة في 

الجامعات الميبية 
)جامعة المرقبل 
الجامعة األسمريةل 
جامعة الزيتونةل 
جامعة بني وليدل 
جامعة مصراتال 
وجامعة عمر 
 الملتار(.

توصمت الدراسة إل  إن من أهم المعوقات التعميمية التي 
تحول دون تطور التعميم المحاسبية في ليبيا )قمة استلدام 
وسااط التقنية الحدي ةل وذياب التعاون بين األكاديميين 
والمهنينل وقمة لبرة أعضات هياة التدريس في الممارسات 

معايير المهنية(ل ومن أهم المعوقات المهنية )عدم وجود 
محاسبية محميةل وعدم وجود سوا مالي ن ط(ل وأوصت 

الدراسة بضرورة تقديم الدعم المادي الكافي لتوفير 
اإلمكانيات المالامة لمؤسسات التعميم المحاسبي في ليبيال 
وا هتمام برعضات هياة التدريس وتوفير الحوافز المادية 

ة البح ية وح هم عم  ا نلراط في البرام  التدريبية واألن ط
المستمرةل وتفعيل دور نقابة المحاسبين والمراجعين في 

تطوير مهنة  المحاسبة من لالل اعتماد معاير محاسبية 
لمزاولة مهنة المحاسبة في ليبيال وفتح قنوات التواصل بين 

األكاديميين والمهنين لتبادل األفكار والرات حول 
 الممارسات المحاسبية.

الصقع 
والتائب 
0107 
 ليبيا

الوقوف عم  
المعوقات التي 
تحد من تطبيا 
التعميم المحاسبي 
اإللكتروني بكميتي 

ا قتصاد 
بالجامعة 

األسمرية وجامعة 
 المرقب.

واعتمدت الدراسة 
عم  المنهجين 
ا ستقرااي 
والوصفيل 

واستلدمت الدراسة 
أسموب قاامة 

ا ستبيان لجمع آرات 
أعضات هياة 
التدريس بكميتي 

بالجامعة ا قتصاد 
األسمرية وجامعة 

 المرقب.

وتوصمت الدراسة إل  عدة نتاا  أهمها: من بين المعوقات 
التي تحد من تطبيا التعميم المحاسبي اإللكتروني نقص 
قدرة اعضات هياة التدريس عم  استلدام المرة اإلنجميزيةل 
وعدم وجود برام  تدريبية لترهيمهم عم  استلدام التعميم 

 اإللكتروني.

شوانر 
0107 

التعرف عم  
إمكانية ا ستفادة 

اعتمدت الدراسة 
عم  المنهجين 

يمكن ا ستفادة من استلدام التعميم ا لكتروني في مجال 
التعميم المحاسبي لتنمية مهارات الطمبة التقنية والتكنولوجية 
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من استلدام   مسطين
التعميم ا لكتروني 
في مجال التعميم 
المحاسبي لتنمية 
قدرات الطمبة 

التقنية 
والتكنولوجية 

لتالام متطمبات 
 التوظيف.

الوصفي والتحميميل 
واستلدمت الدراسة 
أسموب قاامة 
ا ستبيان لجمع 
المعمومات من 

( عضو هياة 64)
التدريس بستة 

جامعات في قطاع 
 ذزة.

لتالام متطمبات التوظيفل ويؤدي استلدام التعميم 
ية وتعزيز مهارات ا لكتروني في التعميم المحاسبي إلي تنم

الطمبة العممية والمهنية المطموبة لسوا العمل. ومن أهم 
توصيات الدراسة ضرورة إعادة النظر في اللطط والمناه  
الدراسية الحالية في أقسام المحاسبة بالجامعات والعمل 
عم  تطويرها من لالل ا هتمام  بالجوانب المتعمقة 

األدوات ا لكترونية  بالحاسوب وا نترنت باعتبارها من أهم
الحدي ة لتزويد الطمبة اللريجين بالقدرات والمهارات 

 التكنولوجية الحدي ة المطموبة لمتوظيف.

رمو 
سماعي   وا 
0107 
 العراق

ت ليص واقع 
برام  التدريب 
المهني في اقميم 
كردستان )العراا( 
وآلياتها ومستوا 

التقنيات 
المستلدمة في 

إعدادها 
وا ذراض 
ا ستراتيجية 
والت ريمية 

المناطة بهال  
وتحديد جوانب 
الترهيل العممي 
الضرورية لكي 
يتمكن المحاسب 
من أدات عمما 
المهني بكفاتة 

 وفاعمية.

 

لمهني العممي الكافي يعمل عم  تعزيز ال قة إن الترهيل ا
باللدمات المقدمة من مهنة المحاسبةل ويجب أن يتزامن 
مع الترهيل العممي وقبل حصول الطالب عم  ال هادة 
ن ظهور تقنية المعمومات وانت ار استلدامها  العمميةل وا 

ب كل واسع من قبل الوحدات الحكومية ومنظمات األعمال 
رفة بها في برام  ترهيل ممارسي مهنة يتطمب ادلال المع

ل ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة أن يبدأ المحاسبة
الترهيل العممي أ نات فترة الدراسة الجامعية ويستمر لما 

بعدها مع ضرورة وضع الوساال التي تضمن فاعميتا سوات 
كان ذل  قبل أو بعد التلرجل وأن تتضمن برام  تعميم 

تركيزا قويا عم  التطبيا العممي م ل المحاسبة المهنية 
التدريب اللارجي في أقسام مهنية ذات عالقة والدورات 
التدريبية المهنية وا عارات لفترات عمل في أقسام مهنية 
متلصصةل واهتمام المؤسسات األكاديمية بالبحث عن 
طرا لمترذية  العكسية عن الترهيل العممي لمسعي لتطوير 

 معالجة الجوانب السمبية.النواحي اإليجابية و 
 

كردمين 
وابوصبع 
0104 
 ليبيا

إلقات الضوت عم  
واقع التلطيط 
لملرجات 

الجامعة لمواتمتها 
مع احتياجات 
 سوا العمل.

اعتمدت الدراسة 
عم  المنهجين 

الوصفي والتحميميل 
واستلدمت أسموب 
قاامة ا ستبيان 

( 170لجمع آرات )
طالبال وطالبة بكمية 

جامعة ا قتصاد 
 الزاوية.

  يوجد تلطيط وتنسيا بين الجامعات الميبية والقوا 
العاممة لتحديد احتياجات سوا العملل وفي التعميم 

الجامعي يتم ا عتماد عم  أسموب التمقين النظري دون 
 التركيز عم  التدريب العممي.
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مدوخ
0104 
  مسطين

بيان أ ر الترهيل 
المحاسبي 

والتكنولوجي عم  
الفعمي الواقع 

لمهنة المحاسبة 
في قطاع ذزةل 
والتركيد عم  دور 
إدارة المعرفة 
وتكنولوجيا 

المعمومات في 
تطوير وتحسين 
الترهيل المحاسبي 
وفقا لمتطمبات 
سوا العمل 
 الفمسطيني.

اعتمدت الدراسة 
عم  المنهجين 

الوصفي والتحميميل 
واستلدمت الد راسة 
أسموب المقابمة 

ال لصية لجمع أرات 
اسبين العاممين المح

ورؤساتهم في 
ال ركات العاممة في 

 قطاع ذزة.

توجد عالقة بين توصمت الدراسة إل  عدة نتاا  أهمها: 
الترهيل التكنولوجي لممحاسب وواقع مهنة المحاسبة لدا 
يتطمب من الجامعات استلدام برام  أكاديمية متطورة في 

ا توجد تعميم المحاسبين لمواكبة التطورات التكنولوجيةل كم
أيضا عالقة بين التعميم المهني والواقع الفعمي لمهنة 

المحاسبة وذل  من لالل استلدام ال ركات لمحاسوب في 
ومن أهم األعمال المحاسبية عند برام  المحاسبة الملتمفةل 

توصيات الدراسة ضرورة تناسا برام  ومنهجيات أقسام 
ية المحاسبة وتطويرها بحيث تواكب التطورات ا قتصاد

والمهنية والتكنولوجيةل وأهمية ت جيع أقسام المحاسبة عم  
وضع األطر المالامة لتقويم التعميم المحاسبي بربعاد  
الملتمفةل والعمل عم  ضرورة التعميم المستمر لزيادة 

المهارات ومواكبة التطورات الحدي ة في تقنية المعموماتل 
ع آرات والتعاون بين األكاديميين والممارسين واستطال

الممارسين حول احتياجات الممارسة العممية ومدا وفات 
 برام  التعميم بمتطمبات التطبيا المتطورة.

 ةاشميم
والطرلي 
0103 
 ليبيا

تحديد مدا وجود 
فجوة بين مناه  
التعميم المحاسبي 
في الجامعات 

الميبية ومتطمبات 
سوا العمل من 
لالل تحميل آرات 
أعضات هيرة 

ولريجي التدريس 
أقسام المحاسبةل 
ومن  م تحديد 
أهم العناصر 
المؤدية إل  
 وجودها.

واعتمدت الدراسة 
عم  المنه  
ا ستقراايل 

واستلدمت الدراسة 
أسموب قاامة 

ا ستبيان لجمع آرات 
أعضات هياة 
التدريس برقسام 

المحاسبة بالجامعات 
الميبية ولرجي هذ  

 األقسام.

ي الجامعات الميبية   تفي أن مناه  التعميم المحاسبي ف
العمل وذل  بسبب انعدام أي برام  بمتطمبات سوا 

م تركة بين الجامعات والوحدات ا قتصاديةل واهمال 
المناه  المحاسبية والمتعمقة باستلدام الحاسوب في 
المحاسبةل وعدم وجود فترة لمتدريب العممي متزامنة مع 

ومن توصيات الدراسة النظرية ضمن التعميم المحاسبيل 
ا الدراسة  ا هتمام بتطوير المناه  المحاسبيةل ولصوصل

 .فيما يتعما باستلدام الحاسوب في المحاسبة

السقا 
والحمداني
0100 
 الجزائر
 

توضيح الحاجة 
ال  التعميم 
ا لكترونيل 
وتحديد أهم 

مجا ت ا ستفادة 
من أساليب 

اعتمدت الدراسة 
عم  المنه  

الوصفي لوصف 
الطاهرة من لالل 
ما تناولا الدب 

 السابا.

يتكون التعميم المحاسبي من  قين األول األكاديمي  
جانب النظري وال ا األلر يتعما بالجانب ويتعما بال

المهنيل ويجب تهيات الطالب عم  التعامل مع التقنيات 
اإللكترونية الحدي ة حت  يستطيع ممارسة مهنة المحاسبة 

وذل  لمواكبة التطورات السريعة في مجا ت تقنية 
المعمومات واستلداماتها المتعددة في العمل المحاسبيل 
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التعميم اإللكتروني 
في مجال التعميم 

وأيضا المحاسبيل 
تحديد أهم 

المتطمبات الالزمة 
لزيادة كفاتة 
وفاعمية التعميم 
المحاسبي من 
لالل ا ستفادة 
من أساليب 
التعميم 

 اإللكتروني.

اسة ا تي: ضرورة اجرات دورات ومن أهم توصيات الدر 
تدريبية في مجال استلدام تقنيات المعمومات بصورة عامة 

والوساال التي يمكن أن تستلدم في مجال التعميم 
ا لكتروني بصورة لاصة ألعضات هياة التدريس الذين   

 يمتمكون المعرفة الكافية بها.

الشرايري
0100 
 األردن
 
 
 
 
 

بيان أهمية 
تدريس المواد 
المحوسبة في 
تلصص نظم 
المعمومات 
المحاسبيةل 

ومعرفة ا ر هذ  
المواد عم  حاجة 
سوا العملل 

وتحديد الم كالت 
والمعوقات التي 
تواجا استلدام 
الحاسوب في 

التعميم المحاسبي 
في جامعة البمقات 

 التطبيقية.

اعتمدت الدراسة 
عم  المنه  
الوصفيل 
اسة واستلدمت الدر 

أسموب ا ستبيان 
لجمع  ارات طالب 
تلصص نظم 
المعمومات 

المحاسبية في 
جامعة البمقات 
 التطبيقية باألردن.

يوجد أ ر لممواد المحاسبية اإللكترونية عم  متطمبات سوا 
العملل كما توجد حاجة لتدرس نظم المعمومات المحاسبية 

واد تطبيقيال. ومن أهم توصيات الدراسة ا تي: تعزيز الم
المحاسبية اإللكترونية في اللطة الدراسية المتبعة في 

الجامعةل وتوفير البرام  المحاسبية اإللكترونية التي تناسب 
متطمبات التلصص وسوا العملل والحث عم  تك يف 
البرام  التدريبية لطمبة نظم المعمومات المحاسبية في 
 الجامعة من أجل ترهيمهم لدلول سوا العمل بكفاتة.

الفطيمي
0101 
 ليبيا

معرفة وتحديد أهم 
المهارات 

واللبرات التي 
يجب أن يكتسبها 
لري  المحاسبة 
عند دلولا 

لممهنةل ومعرفة 
أهم السبل 
 لتحقيقها.

اعتمدت الدراسة 
عم  المنه  

ا ستقرااي من لالل 
استقرات رأي الفكر 
المحاسبي في 
ت ليص أهم 

المهارات والمعارف 
واللبرات التي يجب 

يتسمح بها لري   أن

لمحصول عم  محاسبيين أكفات يتمتعون بالمهارات 
واللبرات الالزمة لسوا العمل يتطمب ذل  تحسين فاعمية 
التعميم المحاسبي من لالل التحسين المستمر لكافة 

عناصر  ومكوناتال فيجب التركيز عم  التحديث المستمر 
رات التكنولوجية المتالحقة في بياة لممناه  لممواكبة التطو 

األعمال حيث يستمزم تدعيم المقررات الدراسية برم مة من 
 الواقع العممي والتركيز عم  متطمبات التجارة اإللكترونية.
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 المصدر: إعداد الباحثون

المحاسبة عند دلولا 
 لممهنة

الماقوري 
0118 
 ليبيا

تحميل العوامل 
المؤ رة في الفجوة 
بين ملرجات 
برنام  التعميم 
المحاسبي 
ومتطمبات 

ممارسة المهنة 
 في البياة الميبية.

اعتمدت الدراسة 
عم  المنهجين 
ا ستقرااي 
وا ستنباطيل 

واستلدمت الدراسة 
أسموب قاامة 

ا ستبيان لجمع آرات 
أعضات هياة 
التدريس برقسام 
المحاسبة بجامعة 
طرابمس وجامعة 

مصراتا واألكاديمية 
الميبيةل ومدري 
اإلدارات المالية 
ومكاتب المراجعة 

األقسام ورؤسات 
المالية ب ركات 
النفط الممموكة 
 لمدولة الميبية.

يمكن تضييا الفجوة بين ملرجات برنام  التعميم 
المحاسبي ومتطمبات ممارسة المهنة من لالل ا هتمام 
بتحديث المناه  المحاسبية وفقال لمتطورات المستمرةل 

وا هتمام بالجانب التطبيقي والتدريبات العممية لمطالبل 
تمام بالترهيل العممي لعضو هياة التدريس وتدريبا وا ه

 عم  تنويع طرا التدريس.

الربيعي
0117 
 العراق

تحميل عوامل بنات 
المهارات 

المحاسبية التقنية 
في المجال 

العمميل والماليل 
والتدريب 
 والتطوير.

اعتمدت الدراسة 
عم  المنهجين 

الوصفي والتحميميل 
واستلدمت الدراسة 
أسموب قاامة 

ا ستبيان لجمع آرات 
( عضو هياة 100)

تدريس برقسام 
المحاسبة في معاهد 
وكميات هياة التعميم 
التقني العراقي لمعام 

(2004-2005) 

من أهم عوامل بنات المهارات المحاسبية التقنية في المجال 
العممي توفير المصادر المحاسبية الحدي ة واستلدام التقنية 

يل أما بلصوص عوامل بنات الحدي ة في التعميم المحاسب
المهارات المحاسبية التقنية في مجال التدريب فرهمها 
وتطوير المهارات المحاسبية لممدربين والفنيين وتوفير 
المستمزمات الحدي ة في الملتبرات المحاسبيةل أما في 
مجال البحث والتطوير فرهم عوامل بنات المهارات 

القدرات البح ية المحاسبية التقنية تم ل في ا رتقات ب
المحاسبية ألعضات هياة التدريس ووضع برام  لتكريم 
المتميزينل وأوصت الدراسة بتوفير الفرص ألعضات هياة 
التدريس المحاسبي لالطالع عم  ما حدث من تطوير في 
الجامعات والمعاهد العممية من لالل تبادل الزيارات 

 ة.وت جيع الم اركة في المؤتمرات والحمقات الدراسي
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عم  عدم امتال  ملرجات التعميم المحاسبي  ويالحظ من لالل استعراض الدراسات السابقة أن أذمبها أكدت
لممهارات الالزمة لتنفيذ األعمال المهنيةل وقد عممت بعض هذ  الدراسات سبب ذل  لعدم تطوير المناه  
المحاسبية بما يمبي احتياجات مهنة المحاسبة بسوا العمل ولاصة في الجانب العمميل وقد اقترحت بعض هذ  

القضية ومن أهمها تدريس التطبيقات المحاسبية اإللكترونية لملرجات التعميم الدراسات عدة حمول لحل هذ  
المحاسبي من ضمن المقررات المحاسبيةل وانطالقا من هذ  القضية ركزت الدراسة الحالية عم  بيان انعكاس 

إلضافة لتحديد تدريس التطبيقات المحاسبية اإللكترونية عل األدات المهني لملرجات التعميم المحاسبي الميبي با
ل وتعتبر الدراسة الحالية من أول  الدراسات التي اهتمت بهذ  القضية وذل  حسب عمم معوقات تدريسها

 الباح ون.

 :الجانب العممي .0

 :: منهجية الدراسة0-0

اعتمررردت الدراسرررة عمررر  المرررنه  الوصرررفي الرررذي يهررردف إلررر  وصرررف الظررراهرة وت ليصرررها وتحديرررد جوانبهرررال     
البرررراح ون أسررررموب المقابمررررة ال لصررررية مررررع مجتمررررع الدراسررررة المتم ررررل فرررري األكرررراديميين )رؤسررررات أقسررررام واسررررتلدام 

المحاسبة في الجامعرات الميبيرة(ل والمهنيرين وهرم المسرؤولين بالقطراع المصررفي الميبري الرذين لهرم عالقرة بتوظيرف 
مررن أك ررر القطاعررات الترري تقرروم ملرجررات التعمرريم المحاسرربيل وتررم التيررار القطرراع المصرررفي مم ررل لممهنيررين كونررا 

بتوظيررف ملرجررات التعمرريم المحاسرربي وكررذل  اعتمرراد  عمرر  التطبيقررات المحاسرربية اإللكترونيررة ب رركل كبيرررل بينمررا 
تم مررت عينررة الدارسررة فرري سررتة ع ررر رارريس قسررم المحاسرربة فرري سررتة ع ررر جامعررة )األكرراديميين(ل و ال ررة ع ررر 

  :( كالتالي03( وجدول رقم )02في جدول رقم ) مسؤول في تسعة مصارف )المهنيين( وهي موزعة

 ( المعمومات الشخصية لعينة الدراسة األكاديميين )رؤساء أقسام المحاسبة  ي الجامعات الميبية(10رقم )جدو  
الدرجة  المؤه  العممي تاريخ المقابمة المدينة الجامعة ت

 العممية
 الخبرة المهنية الخبرة األكاديمية

اللميس  جدابيال اجدابيا 1
3/9/2020 

( 8أك ر من ) محاضر ماجستير
 سنوات

( 13أك ر من )
 سنة

عمر  2
 الملتار

اللميس  درنة
3/9/2020  

( 9أك ر من ) أستاذ مساعد ماجستير
 سنوات

( 14أك ر من )
 سنة

السبت  سرت سرت 3
5/9/2020 

( 9أك ر من ) محاضر ماجستير
 سنوات

( 4أك ر من )
 سنوات

السبت  صرمان صبراتة 4
5/9/2020 

( 12أك ر من ) محاضر ماجستير
 سنة

( 12أك ر من )
 سنة

األحد  طبرا طبرا 5
6/9/2020 

( 6أك ر من ) محاضر ماجستير
 سنوات

( 4أك ر من )
 سنوات

األحد  الزاوية الزاوية 6
6/9/2020 

( 7أك ر من ) محاضر ماجستير
 سنوات

( 16أك ر من )
 سنة

األ نين  طرابمس الرفاا 7
7/9/2020 

( 16أك ر من ) أستاذ م ار  دكتورا 
 سنة

( 16أك ر من )
 سنة

( 4أك ر من )( 14أك ر من ) محاضر دكتورا األ نين   اللمس المرقب 8
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 سنوات سنة 7/9/2020
األ نين   مصراتا مصراتا 9

7/9/2020 
( 6أك ر من ) محاضر ماجستير

 سنوات
( 8أك ر من )

 واتسن
األربعات  سوا األحد الزيتونة 10

9/9/2020 
( 11أك ر من ) أستاذ مساعد دكتورا 

 سنة
( 13أك ر من )
 سنة

األربعات   العزيزية الجفارة 11
9/9/2020 

محاضر  ماجستير
 مساعد

( 5أك ر من )
 سنوات

( 16أك ر من )
 سنة

السبت  سبها سبها 12
12/9/2020 

( 12أك ر من ) أستاذ مساعد دكتورا 
 سنة

( 14أك ر من )
 سنة

السبت  ودان الجفرة 13
12/9/2020 

محاضر  ماجستير
 مساعد

( 5أك ر من )
 سنوات

( 9أك ر من )
 سنوات

السبت  ترهونة الزيتونة 14
12/9/2020 

( 13أك ر من ) أستاذ مساعد دكتورا 
 سنة

( 8أك ر من )
 سنوات

السبت  ذريان ذريان 15
12/9/2020 

( 11أك ر من ) محاضر دكتورا 
 سنة

( 13أك ر من )
 سنة

اإلسالمية  16
 األسمرية

 محاضر ماجستير األحد  مسالتا
 مساعد

( 7أك ر من )
 سنة

( 13أك ر من )
 سنة

( إن مجتمع الدارسة المتم ل في األكاديميين يمتمكون مؤهالت عممية 02ويالحظ من الجدول رقم )
الطويمة في مجال العمل تمكنهم من فهم أسامة المقابمة واإلجابة عميهال باإلضافة إل  أنهم من ذوي اللبرة 

 األكاديمي والمهني مما تجعل إجاباتهم أك ر دقة بما يزيد ال قة في نتاا  الدارسة.

 ( المعمومات الشخصية لعينة الدراسة المهنيين )المسؤولين بالقطاع المصر ي(13رقم )جدو  
المؤه   الصفة تاريخ المقابمة المدينة المصرف ت

 والتخصص
الخبرة  التخصص

 العممية
مصرف  1

الصحارا 
 )اإلدارة العامة(

األحد  طرابمس
6/9/2020 

مدير إدارة الموارد 
 الب رية

أك ر من  إدارة أعمال بكالوريوس
 سنة 25

أك ر من  إدارة أعمال ماجستير رايس قسم التدريب
 سنة 20

المصرف  2
التجاري )إدارة 

 الفروع(

األ نين  طرابمس
7/9/2020 

ال ؤون رايس مكتب 
 اإلدارية والعاممين

أك ر من  إحصات دبموم عالي
 سنة 30

مصرف المتحد  3
لمتجارة 
 وا ست مار

األ نين  طرابمس
7/9/2020 

مدير إدارة الموارد 
 الب رية

أك ر من  إدارة وتنظيم ماجستير
 سنة 11

مصرف  4
الجمهورية 

 )اإلدارة العامة(

ال ال ات  
8/9/2020 

مساعد مدير إدارة 
 الموارد الب رية

أك ر من  إدارة أعمال بكالوريوس
 سنة 42

تمويل  ماجستير رايس قسم التدريب
 ومصارف

أك ر من 
 سنة 20
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مصرف ا دلار  5
وا ست مار 

العقاري )اإلدارة 
 العامة(

األربعات  طرابمس
9/9/2020 

مدير إدارة التلطيط 
 وا ست مار

أك ر من  المحاسبة بكالوريوس
 سنة 30

رايس مكتب المراجعة 
 الدالمية

تمويل  ماجستير
 ومصارف

أك ر من 
 سنة 20

مصرف السراي  6
والتجارة 
 وا ست مار

ا ربعات  طرابمس
9/9/2020 

رايس قسم التدريب 
)ومدير إدارة الموارد 
 الب رية المكمف(

أك ر من  إدارة أعمال ماجستير
 سنة 2

مصرف  مال  7
 افريقيا

 )اإلدارة العامة(

األحد  طرابمس
13/9/2020 

نااب مدير إدارة الموارد 
 الب رية

أك ر من  إدارة أعمال دبموم عالي
 سنة 31

تمويل  ماجستير رايس قسم التدريب
 ومصارف

أك ر من 
 سنوات 5

رايس قسم  ؤون   تاجورات مصرف التنمية 8
 العاممين

أك ر من  قانون ليسانس
 سنوات 9

مصرف الوحدة  9
 الفروع()إدارة 

ال ال ات  طرابمس
29/9/2020 

رايس قسم التدريبل 
)مدير إدارة الموارد 

 الب رية سابقال(

اك ر من  إدارة اعمال دبموم عالي
 سنة 29

( إن مجتمع الدارسة المتم ل في المهنيين يمتمكون مؤهالت عممية تمكنهم 03ويالحظ من الجدول رقم )
باإلضافة إل  أنهم من ذوي اللبرة الطويمة في مجال العمل المهني من فهم أسامة المقابمة واإلجابة عميهال 

 المصرفي مما تجعل إجاباتهم أك ر دقة بما يزيد ال قة في نتاا  الدارسة.

 عرض وتحمي  إجابات المقابالت الشخصية: 0-0
نعكاسات تدريس : )ما هي الرؤية األكاديمية والمهنية ال اإلجابات المتعمقة بالتساؤ  األو  لمدراسةأواًل : 

التطبيقات المحاسبية اإللكترونية عمى األداء المهني لمخرجات التعميم المحاسبي الميبي  ي ظ  متطمبات 
 التنمية المستدامة؟(:
)األكاديميين والمهنيين( عم  أن تدريس التطبيقات المحاسبية اإللكترونية لملرجات  دراسةالأكد مجتمع 

دلال البيانات  التعميم المحاسبي الميبي ينعكس عم  أداتهم المهني حيث يساعدهم عم  إنجاز العمل بسرعة وا 
ألطاتل ويسهل لهم برقل  التطبيقات المحاسبية اإللكترونيةبرقل ألطاتل باإلضافة إل  تعاممهم مع ملرجات 

( عم  إن 2017إعداد التقارير وطباعتها وطباعة الو ااا وك وفات الحساباتل وفي هذا ال رن أكد ر وان )
استلدام التعميم اإللكتروني في التعميم المحاسبي يؤدي إلي تنمية وتعزيز مهارات الطمبة العممية والمهنية 

فقد توصموا إل  إن استلدام مهارات تكنولوجيا المعمومات  (2018المطموبة لسوا العملل أما معتوا وآلرون )
 المطموبة بالنسبة للريجي المحاسبة تساهم ب كل كبير في تطوير مهنة المحاسبة في ليبيا.

ا عم  أن تدريس التطبيقات المحاسبية اإللكترونية  دراسةكما أكد مجتمع ال )األكاديميين والمهنيين( أيضل
بي الميبي ينعكس عم  أداتهم المهني من لالل التقيد بإجراتات الرقابة الدالمية لمملرجات التعميم المحاس

)الموااح الدالمية واإلر ادات الوظيفية(ل ويجعمهم قادرين عم  تمبية طمبات العمالت بصورة صحيحة وسريعة مما 
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سماعيل  يؤدي لممحافظة عميهم ويعزز ال قة باللدمات المقدمة من مهنة المحاسبةل وبهذا اللصوص أكد رمو وا 
 ( عم  إن الترهيل المهني العممي الكافي يعمل عم  تعزيز ال قة باللدمات المقدمة من مهنة المحاسبة.2017)

فيما أضاف مجتمع الدراسة المتم ل في المهنيين إل  ذل  أن تدريس التطبيقات المحاسبية اإللكترونية 
تكاليف التدريب لمموظفين الجدد ألنهم سيكونون مدربون  لملرجات التعميم المحاسبي الميبي يساهم في تلفيض

( توجد عالقة بين الترهيل التكنولوجي لممحاسب وواقع مهنة المحاسبة لدا 2014لحد مال حيث يقول مدوخ )
 يتطمب من الجامعات استلدام برام  أكاديمية متطورة في تعميم المحاسبين لمواكبة التطورات التكنولوجية.

: )ما هي الرؤية األكاديمية لمعوقات تدريس التطبيقات جابات المتعمقة بالتساؤ  الثاني لمدراسةاإل : ثانياً 
 المحاسبية اإللكترونية  ي التعميم المحاسبي الميبي؟(:

أفاد مجتمع الدراسة )األكاديميين( برن من أهم معوقات تدريس التطبيقات المحاسبية اإللكترونية في 
قمة وجود مصادر التمويل لتوفير برام  التطبيقات المحاسبية ا لكترونية وضعف البنية  التعميم المحاسبي الميبي

التحتية الالزمة لت ريمها وتدريسها دالل الجامعات الميبيةل عالوة عم  ذل  ك رة عدد الطمبة دالل المجموعات 
لحالية ألقسام المحاسبة   تسمح والموااح الدراسية ا التطبيقات المحاسبية اإللكترونيةلا أ ر سمبي عم  تدريس 

( عم  أنا توجد عدة معوقات تحد من قدرة 2018بإضافة مفردات جديدةل وفي هذا ال رن أكد معتوا وآلرون )
الجامعات الميبية عم  تدريس مهارات استلدام تكنولوجيا المعمومات وتتم ل في )ضعف اإلمكانيات المادية 

راسية لتدريس مهارات استلدام تكنولوجيا المعمومات في التعميم المحاسبي(ل واإلداريةل وعدم مالامة القاعات الد
( فقد أكدوا عم  إن أهم الصعوبات اإلدارية التي تحد من تطوير مناه  المقررات 2019أما الرفاعي وآلرون )

فترة تدريبية عممية  المحاسبية في الجامعات الميبية الموااح الدراسية الحالية المعتمدة برقسام المحاسبة   تتضمن
لمطمبة في الوحدات ا قتصادية وذياب البنية التحتية ا لكترونية من أجهزة و بكات ا تصال وبرام  التطبيقات 

 المحاسبية
وكذل  أكد مجتمع الدراسة )األكاديميين( عم  إن قمة لبرة أعضات هياة التدريس في الممارسات المهنية 
وانلفاض قدرتهم عم  استلدام المرة ا نجميزية التي يعتمد عميها ت ريل هذ  التطبيقاتل وعدم توفر الفنيين 

مام الجامعات بإعداد الدورات التدريبية والمتلصصين في مجال الحاسب اللي والتدريبات العمميةل وعدم ا هت
لترهيل أعضات هياة التدريس لتدريس وت ريل التطبيقات المحاسبية اإللكترونية تعتبر من معوقات تدريس 

( 2017التطبيقات المحاسبية اإللكترونية في التعميم المحاسبي الميبيل وبهذا اللصوص يقول أبوذالية وآلرون )
المحاسبة تؤ ر عم  تضييا الفجوة بين برنام  التعميم المحاسبي ومتطمبات مهنة  إن اللبرة العممية لمهنة

( فقد أكدوا عم  إن من بين المعوقات التي تحد من تطبيا التعميم 2017المحاسبةل أما الصقع والتااب )
رام  تدريبية المحاسبي اإللكتروني نقص قدرة أعضات هياة التدريس عم  استلدام المرة اإلنجميزية وعدم وجود ب

( ا هتمام بترهيل عضو هياة 2008لترهيمهم عم  استلدام التعميم اإللكترونيل في حين اقترح الماقوري )
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التدريس وتدريبا عم  تنويع طرا التدريس وذل  لتضييا الفجوة بين ملرجات برنام  التعميم المحاسبي 
 ومتطمبات ممارسة المهنة في ليبيا.
)األكاديميين( إل  ما سبا إن عدم وجود معايير واضحة ومحددة لممارسة مهنة وأضاف مجتمع الدراسة 

المحاسبة وذياب التعاون بين األكاديميين والمهنيين وقمة ا هتمام بإعداد المؤتمرات والندوات وورش العمل في 
سبية اإللكترونية في مجال التطبيقات والبرام  ا لكترونية المحاسبية تعتبر من معوقات تدريس التطبيقات المحا

ال وفي هذا ال رن يقول أبوذالية وآلرون ) ( إن من أهم المعوقات المهنية 2017التعميم المحاسبي الميبي أيضل
التي تحول دون تطور التعميم المحاسبي في ليبيا عدم وجود معايير محاسبية محمية وعدم وجود سوا مالي 

م  إنا   يوجد تلطيط وتنسيا بين الجامعات الميبية والقوا ( فقد أكدوا ع2014ن طل أما كردمين وأبوصبع )
( فقد أكدوا عم  أن مناه  التعميم 2013العاممة لتحديد احتياجات سوا العملل بينما ا ميمة والطرلي )

المحاسبي في الجامعات الميبية   تفي بمتطمبات سوا العمل وذل  بسبب انعدام أي برام  م تركة بين 
 دات ا قتصادية.الجامعات والوح

 :النتائج والتوصيات .3
 :: النتائج3-0

 :بعد إجرات المقابالت ال لصية مع مجتمع الدراسة تم التوصل لمنتاا  التالية
: ينعكس تدريس التطبيقات المحاسبية اإللكترونية عم  األدات المهني لملرجرات التعمريم المحاسربي الميبري فري و ل أ

 :من لالل التي ظل متطمبات التنمية المستدامة
يسراعد ملرجررات التعمريم المحاسرربي عمر  إنجرراز العمرل بسرررعةل وتعراممهم مررع ملرجرات التطبيقررات المحاسرربية  1.

 .اإللكترونية برقل األلطاتل ويسهل لهم إعداد التقارير وطباعتها وطباعة الو ااا وك وفات الحسابات
اح الدالميررة واإلر ررادات الوظيفيررة(ل ويجعمهررم قررادرين عمرر  يمكررنهم مررن التقيررد بررإجراتات الرقابررة الدالميررة )المرروا .2

تمبيررة طمبررات العمررالت بصررورة صررحيحة وسررريعة ممررا يررؤدي لممحافظررة عمرريهم ويعررزز ال قررة باللرردمات المقدمررة مررن 
 .مهنة المحاسبة

ي الميبرري : هنررا  مجموعرة مررن المعوقرات تعيررا تردريس التطبيقررات المحاسربية اإللكترونيررة فري التعمرريم المحاسرب انيرال 
 :من أهمها

عرردم وجررود مصررادر التمويررل لترروفير برررام  التطبيقررات المحاسرربية اإللكترونيررة وضررعف البنيررة التحتيررة الالزمررة  .1
 .لت ريمها وتدريسها دالل الجامعات الميبية

ك رررة عرردد الطمبررة دالرررل المجموعررات لررا أ رررر سررمبي عمرر  ترردريس التطبيقرررات المحاسرربية اإللكترونيررة والمررروااح  .2
 .الدراسية الحالية ألقسام المحاسبة   تسمح بإضافة مفردات جديدة

تواضع لبرة أعضات هياة التردريس فري الممارسرات المهنيرة وانلفراض قردرتهم عمر  اسرتلدام المررة اإلنجميزيرة  .3
بات مجال الحاسب اللري والتردري .التي يعتمد عميها ت ريل هذ  التطبيقاتل وعدم توفر الفنيين والمتلصصين في

 .العممية
قمررة اهتمررام الجامعرررات بإعررداد الررردورات التدريبيررة لترهيرررل أعضررات هيارررة الترردريس لتررردريس وت ررريل التطبيقرررات  .4

 .المحاسبية اإللكترونية



 

التطبيقات المحاسبية اإللكترونية وانعكاسات تدريسها عمى األداء المهني لمخرجات التعميم المحاسببي الميببي  بي ظب   
 )رؤية أكاديمية ومهنية( متطمبات التنمية المستدامة
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 .عدم وجود معايير واضحة ومحددة لممارسة مهنة المحاسبةل وذياب التعاون بين األكاديميين والمهنيين .5
بإعرررداد المرررؤتمرات والنررردوات وورش العمررل فررري مجرررال التطبيقرررات والبررررام  اإللكترونيرررة قمررة اهتمرررام الجامعرررات  .6

 .المحاسبية
 :: التوصيات3-0
 :بنات عم  ما توصمت إليا الدراسة من نتاا  يوصي الباح ون بالتوصيات التالية  
العممية التعميمية حسب العمل عم  تفعيل ال راكة بين الجامعات والوحدات ا قتصادية بما يساهم في تطوير  .1

 .احتياجات الواقع المهني لممحاسبة
 .ا هتمام بتحسين البنية التحتية دالل الجامعات الميبية بما يكفل مواكبتها لمتطورات التكنولوجية .2
ا هتمرررام بإعرررداد الررردورات التدريبيرررة لترهيرررل أعضرررات هيارررة التررردريس لتررردريس وت رررريل التطبيقرررات المحاسررربية  .3

 .اإللكترونية
 :المراجع

(ل معوقرات تطرروير التعمريم المحاسربي بالجامعررات الميبيرة )مرن وجهررة 2017أبوذاليرةل مفتراح سررالمل وآلررون ) -1
نظرررر أعضرررات هيررررة التررردريس(ل مجمرررة العمررروم ا قتصرررادية والسياسررريةل كميرررة ا قتصررراد والتجرررارة زليرررتنل الجامعرررة 

 .156-112ل ص ص 10األسمرية اإلسالميةل ع 
(ل مرررردا التوافررررا بررررين منرررراه  التعمرررريم المحاسرررربي 2013ا ررررميمال مرررريالد رجرررربل والطرلرررريل محمررررد مفترررراحل ) -2

ل 1ومتطمبات سوا العملل مجمة العموم ا قتصادية والسياسيةل كمية ا قتصاد والتجارة زليتنل جامعرة المرقربل ع
 .292-254ص ص 

المحاسرربية التقنيررة لطمبررة هياررة التعمرريم التقنرريل مجمررة (ل عوامررل بنررات المهررارات 2007الربيعرريل جبررار جاسررم ) -3
 .20ل م 2التقنيل هياة التعميم التقني العراقيل ع

(ل اوضرراع التنميررة والتعمرريم فرري المررررب العربرريل المررؤتمر السررنوي الرابررع 2012الربيعرريل فررالح لمررف عمرري ) -4
 .جودة في التعميملممنظمة العربية لضمان الجودةل القاهرة: المنظمة العربية لضمان ال

(ل المنرراه  المحاسرربية فرري الجامعررات الميبيررة )الواقررع وصررعوبات 2019الرفرراعيل مفترراح ع مررانل وآلرررون ) -5
التطرروير(ل المررؤتمر العممرري ال رراني حررول المقررررات الدراسررية بالجامعررات الميبيررة مررن التلطرريط إلرر  ا سررتراتيجياتل 

 .نالوت: كمية التربية جامعة نالوت
(ل دور التعمررريم اإللكترونررري فررري زيرررادة كفررراتة وفاعميرررة 2012زيررراد ها رررمل والحمررردانيل لميرررل إبرررراهيم )السرررقال  -6

 .62-45ل ص ص 2التعميم المحاسبيل مجمة المؤسسات الجزااريةل ل ع 
(ل مررردا تقبرررل طمبرررة نظرررم المعمومرررات المحاسررربية لممرررواد المحاسررربية الحاسررروبية فررري 2012ال ررررايريل ماجرررد ) -7

ت التطبيقيرررة وأ رهرررا عمررر  سررروا العمرررل األردنررريل مجمرررة الجامعرررة اإلسرررالمية لمدراسرررات ا قتصرررادية جامعرررة البمقرررا
 .437-417ل ص ص 2ل ع 20واإلداريةل م 

(ل معوقات تطبيا التعميم المحاسبي اإللكتروني لممنراه  2017الصقعل محمد سالمل والتاابل عادل أحمدل ) -8
محاسرربة بالجامعررة األسررمرية وجامعررة المرقررب أنموذجررال(ل النرردوة العمميررة المحاسرربية فرري الجامعررات الميبيررة )قسررمي ال

األول  لقسم المحاسربة حرول واقرع مهنرة المحاسربة فري ليبيرا )التحرديات وآفراا النهروض(ل اللمرس: قسرم المحاسربة 
 .بكمية ا قتصاد جامعة المرقب
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جين بالمهرررارات الالزمرررة لسررروا (ل دور التعمررريم المحاسررربي فررري صرررقل اللرررري2010الفطيمررريل محمرررد مفتررراح ) -9
ليبيا: كمية ا قتصاد والعموم السياسرية جامعرة -العملل المؤتمر العربي حول التعميم العالي وسوا العملل مصراتا

 .مصراتا
(ل تضييا الفجوة برين برنرام  التعمريم المحاسربي ومتطمبرات ممارسرة المهنرةل 2008الماقوريل نادية ميالد ) -10

 .من ورةل كمية ا قتصادل جامعة الزاويةرسالة ماجستير ذير 
 :(ل المحاسبة اإللكترونيةل متاحة عم  الرابط التالي2019لميلل يعقوب لميل ) -11

https://197.251.104.104:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/541%25D8%25A7%25D9

%2584%25D9%2585%25D8%25AD%25D8 

(ل دور اسرتلدام التعمريم اإللكترونري فري مجرال التعمريم المحاسربي لتنميرة 2017ر وانل عبردالرحمن محمرد ) -12
 :التاليمهارات الطمبة اللريجين بقطاع ذزةل فمسطينل متاحة عم  الرابط 

http://www.ptcdb.edu.ps/site/research/wp-content/uploads/sites/13/2018/09 

تعزيرز ال قرة (ل ا رتقرات بالتردريب المهنري ودور  فري 2017رمول وحيرد محمرودل واسرماعيلل ب رير يوسرف ) -13 
ل ص ص 21بمهنرررة المحاسررربة دراسرررة اسرررتطالعية فررري اقمررريم كردسرررتان العرررراال مجمرررة كميرررة الترررراث الجامعرررةل ع 

380-412. 
(ل تقيرريم التلطرريط لممواتمررة بررين ملرجررات التعمرريم 2014كررردمينل محمررد ساسرريل وأبوصرربعل نرروري أحمررد ) -14

ل حررول سياسررات تلطرريط التعمررريم العررالي فرري ليبيرررال العررالي وحاجررات سرروا العمرررلل المررؤتمر العممرري الررردولي األو 
 .ليبيا: جامعة الزاوية-صرمان

(ل واقررع تطرور مهنررة المحاسربة بررين الترهيررل المهنري والترهيررل التكنولرروجي 0214مردوخل ليررام محمرد كامررل ) -15
-اإلسرالمية لممحاسبين في ال ركات العاممة في قطاع ذزةل رسالة ماجستير ذيرر من رورةل كميرة التجرارة الجامعرة

 .ذزة
(ل مهررارات تكنولوجيررا المعمومررات المهمررة للريجرري المحاسرربة فرري 2018معترروال أبرروبكر جمعررةل وآلرررون ) -16

ليبيرا: -ليبيال المؤتمر العممي ال الث حول المؤسسات وا كاليات التنمية في الدول النامية "ليبيا أنموذجرر"ل اللمرس
 عة المرقب.كمية ا قتصاد والتجارة جام

https://197.251.104.104:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/541%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AD%25D8
https://197.251.104.104:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/541%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AD%25D8
http://www.ptcdb.edu.ps/site/research/wp-content/uploads/sites/13/2018/09

