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 ...ان صالتي ونسكي وحمياي ومماتي هلل رب العاملني 

الى من ارجو ان يكون شفيعي يوم القيامة سيد البشرية وخاتم األنبياء والمرسلين محمد صللى   لليل  

 وللى ال  وصحب  اجمعين 

الى من للمني ابجديات الحياة الى من ناضل ألجلي وتعب الرتياحي الى معلمي االول وجوهرة قلبلي اللى 

 خار "ابي الغالي"من احمل اسم  بكل افتمن كان معي بكل الخطوات الى 

ها سر نجاحي الى الشمعة التي انارت دربي وغمرتني بحنانها ولطفها وغرسل  فلي نف لي ؤالى من دلا

 حب العلم وروح العزم واالجتهاد "امي الحبيبة"

وبوجللودهم اكت للب القللوة والمحبللة الللى مللن سللالدوني بلل نوا  الللدلم الللى مللن بهللم اكبللر ولللليهم التمللد 

 نور والحفيد األول مجتبى"ة اخي وللي ومحمد ومصطفى وزوجالمختلفة "اخوتي محمود 

 الى سندي ورفيق دربي الى من امدني بالصبر والتشجيع " زوجي حامد حميد"

وايلام  تياقالى من أرى التفاؤل في ليونهم وال عادة في ضحكاتهم الى االخوات التي لم تلدهن امي "اش

 ت  ورشا" وكل لائلة زوجي كالً باسم  وصفت  ومكان

 تذوق  معهم اجمل اللحظات "صديقاتي العزيزات"الى من 

الى األستاذة والدكتورة التي كان  قدوة وم اندة ومشجعة لي طيلة فترة دراستي التي حرمنا الوباء ملن 

 رحمها   وجودها وتوفاها   قبل اكتمال رسالتي "ابنة لمي الدكتورة سحر" 

 مشواري الدراسي للى مجهوداتهم العاليةالى جميع اساتذتي االفاضل طيلة   

 والى كل من وسعهم قلبي ولم ي عهم قلمي وجمعتنا بهم أواصر الحب في   

 اليكم مجيعا اهدي مثرة هذا اجلهد املتواضع وفاءً وتقديرا وحمبة ودعاء

 ةالباحث 
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 اإلهداء



 

 

 

 

 

لجالل وجه  ولظيم سللطان  نحملدو ونشلكرو كايلرا  الحمد هلل الذي بنعمت  تتم الصالحات حمدا كما ينبغي

 للى توفيق  لنا إلتمام هذا العمل المتواضع ...

لبللارات  ال ي للعني وانللا بصللدد وضللع اللم للات األخيللرة لهللذا العمللل اال ان أتقللدم بجزيللل الشللكر واسللمى

التقدير واالمتنان والعرفان بالجميل الى استاذي ومشرفي ومرشلدي األسلتاذ اللدكتور نلاعم شلعالن جبلار 

لقبوللل  االشللراى للللى هللذو الرسللالة والللذي مللدني مللن منللابع للملل  بللالكاير ومللا اسللداو لللي مللن نصللائ  

لم لتمر طيللة مرحللة وتوجيهات وارشادات قيمة كان  لونا وسندا لي في إتمام الرسالة وللى حرص  ا

 االشراى 

كما يقتضي الواجلب ان أتقلدم بجزيلل شلكري ولظليم امتنلاني اللى اسلاتذتي االفاضلل فلي ق لم المحاسلبة 

الذين حظي  بشرى تدري هم في مرحلتي البكالوريوس والماج تير اللذين اسلهموا فلي بنلائي وتقلديمي 

 م ومجهوداتهم الى ميادين البحث العلمي الرصين وانارة طريقي وللى اخالصه

 والى األساتذة الكرام ألضاء لجنة المناقشة للى تفضلهم بمناقشة هذو الرسالة..

ومن دوالي سروري ان أتقدم بفائق شكري وامتناني الى زمالئلي فلي ق لم المحاسلبة لللى الم لالدات 

 والمجهودات طيلة مرحلة الدراسة 

لكلل او بعيلد فلي انجلاز هلذو الرسلالة أقلول  ملن قريلب وأسلهملكلل ملن قلدم لنلا يلد العلون والشكر الجزيل 

 هؤالء جزاكم   خير الجزاء.

 

 الباحثة 
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 شكر  وامتنان



 

 

 

  :ص البحث  تخلم

هذا البحث الى ابراز أهمية اعتماد المعايير الدولية للتعليم المحاسبي في برامج التعليم المحاسببي فبي  هدف

باالعتماد على برامج تعليم تحاكي متطلببات معبايير التعلبيم المحاسببي الجامعات العراقية وتطوير المناهج 

، ولتحقيق اهداف الدراسبة واتتببار فرابياتها تبم كس على تطوير واقع ممارسة المهنةالدولية وبالتالي ينع

ة فبي اتباع المنهج الوصفي والتحليلي في البحث لوصف وتحليل منباهج التعلبيم المحاسببي اق بام المحاسبب

 .  معات الحكومية العراقيةالجا

في عمليبة التطبوير ا الن المجتمع القائم على نظام تربوي وعلمي منفتح ومتجدد سيحتل موقعا كبيرا نظرو

ظهر مجلس معايير التعليم المحاسبي ، تتالف المناهج الدولية المحاسبيةللتباين الحاصل وا ، ونظراوالبناء

(IAESB) ، احد المجبالس ااربعبة لالتحباد البدولي المحاسببي لوابع المعبايير اللاصبة ببالتعليم  يعدالذي

ال المحاسببين علبى الم بتو  المحاسبي لتقليل ذلك التبباين وتوحيبد المنباهج المحاسببية وت بهيل حريبة انتقب

حاسبي وقيباس وكذلك لتمثل المعايير المرجعية ااساسية لقياس درجة االلتزام بمتطلبات التعليم الم، الدولي

كفباءة ومهبارات  ذويأن م ؤولية االلتزام بتطبيق تلبك المعبايير واعبداد محاسببين ، ومد  كفاءة ملرجاته

، مبن ابرزهبا مؤس بات التعلبيم العبالي، طلبو  تقبع علبى عباتق عبدد مبن الجهباتمهنية وعلى الم تو  الم

الطالببز  تركببز علببى اك ببا ثببة ووذلببك مببن تببالل اعببداد تطببو وسياسببات وأسبباليز تعليميببة تمتبباز بالحدا

  .ديه التفكير التحليلي واالبتكاريالجامعي للقدرات والمهارات المهنية الالزمة وتنمي ل

فبي تمبميم  ت بهممبن ابرزهبا ان معبايير التعلبيم المحاسببي سبتنتاجات وقد توصلت الدراسة البى جملبة مبن اال

مؤس بات التعلبيم والمؤس بات االقتمبادية فبي تعباون ببين التن يق وال ، وانعدام البرامج المحاسبية وتطويرها

العبرا  بهبدف تبببادل اافكبار والبرق  وتلببق المواءمبة والتقبار  مببع البيابة المحليبة واحتياجببات سبو  العمببل 

طبيببق ، ممببا أد  الببى نفببوء فجببوة بببين الدراسببة االكاديميببة وبببين التلعمليببة التعليميببة وتقببويم نتائجهبباومتابعببة ا

اتالقيبات وسبلوكيات مهنببة يم المحاسبببي الموحبد الحاليبة ال تببوفر المامباً كافيباً بقببيم و، وان منباهج التعلبالعملبي

و ، سواء من تالل المواد المجودة في اللطبو او مبن تبالل عبدم اسبتحداثها مبادة منفمبلة فبي اللطبالمحاسبة

                   ةدعم انببببدماا ةدارة المؤس ببببات التعليميببببالدراسببببية باسببببم اتالقيببببات المهنببببة، لببببذلك توصببببي الدراسببببة ببببب

، بهبدف تببادل اافكبار والبرق  الجامعة( مع المؤس ات االقتمادية، مجلس )مجالس ااق ام، مجالس الكليات

والتقار  مع البيابة المحليبة ومعرفبة احتياجبات سبو  العمبل ومبد  متابعبة العمليبة التعليميبة وتقبويم نتائجهبا، 

 املستخلـــــص



لتعليم المحاسبي وترسبي  ال بلوو وااتبال  المهنيبة والعمبل علبى باإلاافة الى االهتمام بالبعد ااتالقي في ا

 .يحدد معالمه وأفراده منهج تاص بهةيجاد ميثا  اتال  يضبطه و
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 ملقدمةا 1

 لمقدمةا

يعد التعليم الجامعي الركيزة ااساس وااللية التي تعمل على تطوير المجتمع بكافة نواحيه انه يتمحبور 

احبد ااهبداف االساسبية التبي ت بعى  كونبه ،عد محور التنمية في كل المجتمعباتالذي ي "االن ان"حول 

تعلمببين بالمعببارف اليهببا مؤس ببات التعلببيم العببالي تتمثببل فببي تهياببة وتببدريز وصببقل مواهببز الطلبببة الم

وهذا بدوره ينطبق على التعليم المحاسبي الذي يهدف الى تقبديم  ،مجال عملهموالمهارات المرغوبة في 

يبتم  لكبيالمعارف والمهارات المهنية المتضمنة لملتلف فروع المحاسبة والمعارف العامة والتكنلوجيبا 

 .اداء وظائفهم م تقبال ةوالكفاءة العالي كوادر بفرية تتميز بالتأهيل المناسزاعداد 

اهميببة اللببدمات التببي نتيجببة ال يتجببزأ مببن أنفببطة المؤس ببات االقتمببادية  اً مهنببة المحاسبببة جببزء تعببد

البى والم بتمرة حاجبة الدائمبة تقدمها، كما انها لغة المال واالعمبال ونظبام للمعلومبات ممبا يبؤدي البى ال

تعتمبد فبي مهنبة المحاسببة وان  ،المجتمعبات مهنة المحاسبة والعمل المحاسبي في نطا  أي مجتمبع مبن

فهمببا مجبباالن ال يمكببن فمببلهما عببن  والبنبباء المببحيح لببه تطويرهببا علببى ملرجببات التعلببيم المحاسبببي

فالتعليم المحاسبي الجيد يجز ان يؤدي في النهاية الى اتبراا محاسبز مؤهبل اكاديميبا ، بعضهما بعض

 .ليقوم بدوره في سو  العمل بكفاءة

ممبا وجيا وظهور وسائل االتمبال وااجهبزة الحديثبة ولاآلونة ااتيرة تقدما في العلم والتكنشهدت قد و

، ما يتلقونه من التعليم المحاسببي أد  الى ظهور ات اع في الفجوة بين احتياجات الطالز التعليمية وبين

يابة كبوادر مهنيبة الحاجة الى تطوير التعليم المحاسبي بما يتالءم مبع هبذه الم بتجدات وته ستوجزا مما

لبم يعبد يقتمبر علبى وان دور المحاسبز  ال سبيما، تعليم تتفاعل مع البياة الحديثبة تتلقى مناهج وأساليز

مجببرد اعببداد الكفببوفات الماليببة بببل يتعببداها الببى وظيفببة توزيببع وتطببوير وتحليببل المعلومببات الماليببة 

لمحاسبين في الحكم على الكثيبر مبن فالمحاسبة علم يعتمد على استلدام القدرات الفلمية لاالقتمادية 

 .االحداث االقتمادية والمالية التي تواجه العمل المحاسبي

( قببد اهببتم بببالتعليم المحاسبببي واليببات IFACنجببد ان االتحبباد الببدولي للمحاسبببين ) ومببن هببذا المنطلببق

وفقبا  تطويره من تالل اصدار مجموعة من المعبايير التبي تهبدف البى تح بين جبودة التعلبيم المحاسببي

لممارسات دولية تعتمد على متطلبات مهنبة المحاسببة وذلبك مبن تبالل قيامبه باصبدار المعبايير الدوليبة 

هذه المعايير بمثابة نماذا توفر أساليز وارشادات عامة مبن اجبل تنظبيم  وتعد( IESللتعليم المحاسبي )

بوصبفه هنبا يبأتي هبذا البحبث  ومبن، سببيوتوجيه ورقابة الممارسات التعليمية فيما يتعلق بالتعليم المحا

 ان ببجامه مببع هببذه المعبباييرمببد  التعلببيم المحاسبببي فببي العببرا  وبببرامج للوقببوف علببى واقببع  محاولببة

 ، فتكبون البحبث مببن أربعبة فمببول تضبمن الفمببل ااولات والمبعوبات التببي تواجبه تطبيقهبباوالمعوقب



 

 

 

 

 ملقدمةا 2

       ، بحببث، أهميببة البحببثث، اهببداف ال، فراببيات البحببالبحببث دراسببات سببابقة )مفببكلة البحببثمنهجيببة 

 .(دود البحث وبعض الدراسات ال ابقةح

 ، ثالثبة مباحبثيتكبون مبن طبار الفكبري للتعلبيم المحاسببي والفمل الثاني )االطار النظري( يتضمن اال

وأدوات ، أهميبة التعلبيم المحاسببي وأهدافبه ،لمحاسببي )مفهبوم التعلبيم المحاسببيالمبحث ااول التعلبيم ا

فبي ظبل االتجاهبات المعاصبرة ودور التعليم المحاسبي فبي تأهيبل المحاسببين  ،مداتله المحاسبيالتعليم 

والتحديات التي تواجه التعليم المحاسبي وطبيعة التعليم المحاسبي االكاديمي والتعليم المحاسببي ، للمهنة

 .عن بعد(

معبايير التعلبيم المحاسببي  مجلبس يتناول معايير التعليم المحاسببي الدوليبة )نببذة عبنفاما المبحث الثاني 

، اهببداف معببايير التعلببيم الببدولي، مفهببوم معببايير التعلببيم المحاسبببي، أهميببة معببايير التعلببيم المحاسبببي

، باإلاافة البى متطلببات ومعوقبات تطبيبق معبايير ض محتو  معايير المحاسبة الدوليةعرالمحاسبي و

 .(التعليم المحاسبي الدولية

مة عن التعلبيم الجبامعي لمحة عادور الجامعات في تطوير التعليم المحاسبي ) الثفيما تناول المبحث الث

عبرا ، شبروط وطبر  االلتحبا  بببرامج المحاسببة فبي العبالي فبي الالمحاسبي عليم واقع الت، في العرا 

تح ببين فاعليببة التعلببيم ، نبباهج التعلببيم المحاسبببي فببي العببرا م، مؤس ببات التعلببيم العببالي فببي العببرا 

 .بي في الجامعات العراقية(المحاس

لتحليلية للبحث ويتكون مبن )االطار العملي( فقد تمص هذا الفمل للدراسة التطبيقية واالفمل الثالث 

 .م المحاسبي في الجامعات العراقية، المبحث ااول يتضمن دراسة مناهج التعليمبحثين

عض الهياات المهنية الرائدة وبعبض اما المبحث الثاني ف يكون عبارة عن دراسة تحليلية لممارسات ب  

 . لناجحة في مجال التعليم المحاسبيالتجار  العالمية ا

 فيتضمن االستنتاجات والتوصيات التي توصل اليها البحث. لرابع أما الفمل ا
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 3 املبحث االول –الفصل األول 

 المبحث األول

 منهجية البحث

  مشكلة البحث( 1.1.1)

عالقببة لهببا بببالواقع المحاسبببي للبياببة ان المنبباهج المحاسبببية المتبعببة فببي الجامعببات الحكوميببة العراقيببة ال 

العراقية من الجانبين الحكومي واللاص مما انعكس على عدم اكت ا  اللبرة المحاسبية من قبل ممارسبي 

، كذلك فأن عدم االهتمام مهنة المحاسبة وتحقيق الهدف من اعدادهم وتأهيلهم ل و  العمل المحلي والدولي

 . ءة اللريجين وتأهيلهم ل و  العملالمناهج ينعكس سلبا على كفابتطبيق معايير التعليم المحاسبي في 

 -:الت اقل التاليمفكلة البحث تتمحور من تالل في هذا ال يا  فأن و

ومبد  انعكاسباته علبى فبي الجامعبات العراقيبة تعلبيم المحاسببي للتطبيق المعايير المحاسببية الدوليبة  هل تم

 مبن قببل المؤس بات التعليميبة الم بؤولة ارض تحققهبتبالمحاسببة المفم تو  كفاءة وفاعلية ممارسي مهنة 

 ؟عن اعدادهم وتأهيلهم ل و  العمل

 

 أهمية البحث( 2.1.1)

فهو يمثل احد الركائز التي يعتمد عليها ، تنبع أهمية البحث من ااهمية التي يكت بها التعليم المحاسبي ( (1

 .يا ونظرياملعة تطور المحاسب

 .مؤهلين في ااسوا  العالميةوأهميته في اعداد محاسبين بمهارات مهنية ودولية عالية ( 2)

أهميببة البحببث تبببرز فببي الحاجببة الماسببة لتغييببرات أساسببية فببي بببرامج ومنبباهج  المحاسبببة وأسبباليز ( 3)

لمعبايير والتكامل بين ما يتم دراسته اكاديميا ومتطلببات سبو  العمبل وفقبا ، ق التعليم المحاسبيائوطر

 .التعليم المحاسبي الدولي

ً الدولية المحاسبي معايير التعليم ابراز أهمية  (4) لتحديبد أوجبه التطبور المطلبو  اللباص  بوصفها مرجعا

االمر الذي يؤدي البى اعبداد وتلبريج محاسببين مهنيبين ، وممارسي المحاسبة في العرا  بتعليم مهني  

 .صنع القرارات قادرين على تلبية سو  العمل والم اهمة في
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 هداى البحثا (3.1.1)

 -:يهدف البحث الى ت ليو الضوء على

 .في الجامعات الحكومية العراقية التعريف بأهمية اعتماد المعايير الدولية فيما يلص التعليم المحاسبي (1)

المحاسببي االلتزام مبن قببل الجامعبات العراقيبة بالمعبايير الدوليبة فبي التعلبيم مد  ( استعراض ومعرفة (2

 .واعتمادها في المناهج

ة مبع المعبايير الدوليبم ء( تقديم المقترحات والحلول الالزمة لالرتقاء بم تو  التعليم المحاسبي بمبا يبتال(3

 .اللاصة به واحتياجات سو  العمل

 

 فرضيات البحث( 4.1.1)

 -:عدة فرايات ان البحث ي تند الى

( تحديث المناهج المحاسبية في الجامعات العراقية واالرتقاء بها بالرجوع الى معايير التعلبيم المحاسببي (1

 .التعليم المحاسبي ومهنة المحاسبةفي تطوير ملرجات  ي همالدولية 

فببي تنميببة  ت ببهموبالكفبباءة البببرامج التعليميببة المحاسبببية المطبقببة حاليببا فببي الجامعببات العراقيببة تتمتببع  (2)

 .المهارات المهنية المطلوبة لللريجين

علببى تقليببل الفجببوة بببين م ببتو  ااداء الفعلببي لملرجببات التعلببيم  ينقببادرتأهيببل تببريجين ( أمكانيببة (3

 .المحاسبي وااداء المطلو  لتلبية احتياجات سو  العمل

 

 والمعلومات وسائل جمع البياناتو ( منهج البحث5.1.1)

لدراسة الجوانز  واالستقرائي نظرا لطبيعة المواوع فقد تم االستعانة بالمنهج الوصفي. منهج البحث : 1

، كمببا تمببت االسببتعانة بببالمنهج التحليلببي لتحليببل د علببى المراجببع والممببادر المتببوفرةباالعتمبباالنظريببة 

حاسبببي التعلببيم المحاسبببي فببي العبرا  لمببد  اسببتجابته لتطبيببق معببايير التعلببيم الم منبباهج برنببامج وتقيبيم

 .وتحليل تجار  بعض الدول الناجحة ، ودراسةالدولية 
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 . وسائل جمع البيانات والمعلومات : 2

 :يأتيتمثلت وسائل جمع البيانات والمعلومات الالزمة إلنجاز البحث  بجانبيه النظري والتطبيقي بما  

من االدبيات ااجنبية والعربية من الكتز والدوريات  ، اذ اعتمدت الباحثة على ما متوفرالجانز النظري أ.

والبحوث المنفورة ذات الملة بمواوع البحث، فضالً عن الدراسات ال بابقة التبي تمبت مراجعتهبا مبن 

 . قبل الباحثة بما ساعد في اغناء البحث واثرائه

البيانبات والمعلومبات علبى حمبول للعدة وسائل  ةلىفي هذا الجانز ، استندت الباحثة الجانز التطبيقي ب.

المنهباا المعتمبد مبن  ، والمطلوبة كمعايير التعليم المحاسبي المادرة من مجلس معايير التعليم المحاسبي

، باإلابافة البى رة التعليم العبالي والبحبث العلمبياللجنة القطاعية المحاسبية والمماد  عليه من قبل وزا

  .ا وتطبيقها في جامعاتنا العراقيةا المجال لالستفادة منهنماذا عن ممارسات بعض الدول الناجحة في هذ

 

 جتمع ولينة البحث م (6.1.1)

دراسببة المنبباهج المحاسبببية الموحببدة  ةذ تمببتيتمثببل مجتمببع البحببث بعببدد مببن الجامعببات الحكوميببة العراقيببة 

واقع الببرامج التعليميبة المحاسببية المطبقبة حاليبا فبي الجامعبات  المادرة من اللجنة القطاعية للوقوف على

الدوليبة المطبقبة لمعبايير التعلبيم المحاسببي  كما تم اتذ نماذا عن ممارسات بعض الهياات المهنية ةالعراقي

 .ومعرفة اليات تطبيقها
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 المبحث الااني

 دراسات سابقة

 يعببرض هببذا المبحببث مببوجزا اهببم مببا تناولتببه بعببض الدراسببات ال ببابقة التببي تمكنببت الباحثببة مببن جمعهببا

نظرا اهمية مواوع التعليم المحاسببي وتبأثيره الهبام علبى ملرجبات العمليبة التعليميبة واالطالع عليها ، 

 . العديد من الدراسات التي تناولت هذا المواوع  والتي تم االطالع عليها واالستفادة منها لذلك توجد

دراسبات محليبة ودراسبات عربيبة وأتبر  اجنبيبة وترتيببا زمنيبا مبن : البىالدراسات ال ابقة تم تق يم  فقد 

  .الى االحدث قدماا

 دراسات محلية : ( 1.2.1)

تطللويرو تلبيللة ( واقللع التعللليم المحاسللبي فللي العللراق وأسللاليب 2005 واخللرون دراسللة )المعاضلليدي -1

 .لالحتياجات المهنية

هدفت هذه الدراسة الى تقيبيم التعلبيم المحاسببي فبي العبرا  وصبياغة أسباليز التبدريس المحاسببي لمواكببة 

اعبداد  اليبة أصببحت غيبر قبادرة علبىحوان ااسباليز ال ، ال سبيماات التطبيقية والممارسات العمليةالمتطلب

تريجين مؤهلين ولديهم القدرة على استيعا  التطبورات الحديثبة فبي علبم المحاسببة والمراجعبة وفبي ظبل 

 . وسائل االتمال واستلدام الحاسو  التقدم التكنلوجي الذي يتم ادتال

توصلت الدراسة الى عجز التدريز الميفي عن تحقيق أهدافه فبي تلبيبة االحتياجبات المهنيبة ب ببز قمبر 

 .ة الزمنية للتدريز وعدم التزام بعض الطلبة به بفكل جديالمد

( اسللتخدام معللايير التعللليم الدوليللة للمحاسللبين المهنللين فللي تطللوير 2010دراسللة )الجليلللي وذنللون  -2

وريوس فللي العللراق )نمللوذج لمللنهج محاسللبي مقتللرح لمرحلللة الالمنللاهج المحاسللبية لمرحلللة البكلل

 . وريوس في العراق(الالبك

مع متطلبات مهنة المحاسبة  مئهدفت هذه الدراسة الى تطوير مناهج التعليم لطلبة الدراسات ااولية بما يتال

ستلدام معايير التعليم المحاسبة الدولية ويتم من تالل اقتراح انموذا لمنهج المحاسببة يتماشبى مبع هبذه اوب

 .ي االحتياجات االكاديمية المهنيةالمعايير ويلب

وتوصلت الدراسة الى ان من اهم العوامل لبناء المهارات المهنية مبن قببل متعلمبي المحاسببة هبي االهتمبام 

 .وربو هذه المناهج بمهنة المحاسبةبالمناهج العلمية المحاسبية 
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م ملع ء( تطوير مخرجات التعلليم المحاسلبي فلي العلراق بملا يلتال2018العنبكي  ودراسة )العزاوي ،  -3

 .العمل من خالل تبني المعايير الدولية للتعليم المحاسبي متطلبات سوق

هدفت هذه الدراسة الى وصف وتفليص وتحليل ظاهرة عدم ان جام وتوافق ملرجبات التعلبيم المحاسببي 

 .واحتياجات سو  العمل باإلاافة الى توافقها مع معايير التعليم المحاسبي

م العالي مبن المحاسببين وببين متطلببات سبو  العمبل توصلت الدراسة الى وجود فجوة بين ملرجات التعلي

 . اللريجين على استيعا ا مما ينعكس سلب

( التحديات التي تواج  التعليم المحاسبي في جامعات إقليم كوردستان 2019 واخرون، دراسة )محمد -4

 .)دراسة استطاللية لعينة من الجامعات(

، علبيم المحاسببي فبي جامعبات اإلقلبيمالتبي تواجبه عمليبة التهدفت هذه الدراسة الى بيبان وتحديبد التحبديات 

وتحديببد اهببم العناصببر المؤديببة الببى وجببود تلببك التحببديات لعببدم الراببا فببي ملرجببات التعلببيم المحاسبببي 

والتطورات المتالحقة في بياة االعمال مما يضع عملية التعليم المحاسبي امام تحديات كبيبرة تفبرض عليبه 

 .ف التي تالئم احتياجات سو  العملن بالمهارات والمعارالتطور وتزويد اللريجي

ردات كببالتركيز علببى مفبب، توصببلت الدراسببة الببى وجببود تحببديات تواجببه الطببال  تببالل فتببرتهم الدراسببية 

وكذلك عدم وجود ارتباط بين ق م المحاسبة ومناهج المراحل اإلعداديبة وعبدم ، المناهج والوسائل التقليدية

 . توفر تدمات كافية للطال

 دراسات العربية :( 2.2.1)

( واقع التعليم المحاسبي في الجامعات الجزائرية في عل التوج  نحو 2017دراسة )بولزرية ، لندار  -1

 .ق معايير اإلبالغ المالي الدوليةتطبي

ومببد  كفبباءة ، المحاسبببي فببي الجامعببات الجزائريببة هببدفت هببذه الدراسببة الببى بيببان ومعرفببة واقببع التعلببيم

 باإلاببافة الببى بيببان مببد  ةمكانيببة الجزائببر فببي اعتمبباد المعببايير، للوفبباء بمتطلبببات سببو  العمببلرجاتببه مل

 . الدولية في تطوير مهنة المحاسبة

م تمر  وان اساليبه تتغير بفكل، سبي في الجامعات الجزائرية مقبولتوصلت الدراسة الى ان التعليم المحا

منهببا اسببتلدام ، فببي اق ببام المحاسبببة ة مببن ال ببلبياتمجموعببال ان هنبباو ، المواكبببة التطببورات الحاصببلة

باإلاافة الى ةيبالء أهميبة للجانبز النظبري ، التلقين اكثر من التعليم الذاتي ااساليز التقليدية المعتمدة على

 .اكثر من الجانز العملي
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نظللر  واقللع التعللليم المحاسللبي فللي الجامعلات الفل للطينية واالردنيللة مللن وجهللة (2018را فللدراسلة )ال -2

 .ة(المحاسبين والمشغلين في الشركات التجارية )دراسة مقارن

والكفبف ، ي الجامعات الفل بطينية واالردنيبةهدفت هذه الدراسة الى التعرف على واقع التعليم المحاسبي ف

بين عن المعوقات والفرو  في التعليم المحاسبي بين الجامعات الفل طينية واالردنية من وجهة نظر المحاس

 .والمفغلين بالفركات التجارية

م توصببلت الدراسببة الببى وجببود عببدة فببرو  بببين واقببع التعلببيم المحاسبببي فببي الجامعببات الفل ببطينية والتعلببي

 .سية والم اقات وال اعات الدراسيةمن حيث اللطو الدرا، المحاسبي في الجامعات ااردنية

معللايير المحاسللبة والمراجعللة فللي عللل متطلبللات  لمهنتلليالم للار التعليمللي  (2018دراسللة )صوشللة  -3

 .التعليم المحاسبي الدولية

هدفت الدراسة الى تحديد مجاالت التطوير الممكنة اللاصة بتنظيم مهنة المحاسبة فبي الجزائبر فيمبا يتعلبق 

لتطوير وبالرجوع الى متطلبات معايير التعليم الدولية وتحديد مجاالت ا، بمتطلبات التعليم لممارسة المهنة 

بلموص اللبرة العلمية المطلوبة للحمول على التأهيبل المناسبز لممارسبة مهنبة المحاسببة فبي الجزائبر 

 .بالرجوع الى المعايير الدولية 

ل هبي بب، المحاسببي مبن قببل طبرف االفبراد فقبوتوصلت الدراسة الى ان الهياات المهنية ال تكتفي بالتعليم 

 .لى تعميق معرفتهم وزيادة تبرتهم على تطبيقهايؤدي ا، تتطلز تحقيقهم لتعليم ةاافي

( الصعوبات التي تواج  برامج التعليم المحاسبي بالجامعات الليبية 2020لعبيدي وا، دراسة )مصباح -4

 .ممارسين(وال –مهنيين وال –ين يكاديماال –)من وجهة نظر أصحاب المصلحة 

يم المحاسببي فبي الجامعبات تواجبه ببرامج التعلبهدفت هذه الدراسة الى الوقوف علبى اهبم المبعوبات التبي 

ممبا يبؤدي البى فجبوة ببين الجانبز االكباديمي ، نعكس سلبا على الممارسبات المهنيبةوالتي بدورها ت، الليبية

 .ف التي تناسز احتياجات سو  العملوالجانز العملي وعدم تأهيل تريجي المحاسبة بالمهارات والمعار

استلدام التدريز العملي وأسباليز وأدوات البحبث العلمبي بالمنباهج  توصلت الدراسة الى وجود اعف في

ببببرامج التعلببيم  راً كمببا أواببحت ان هنبباو قمببو، التعلببيم المحاسبببي لجامعببات ليبيببا الدراسببية فببي بببرامج

المحاسبي بعدم اعتمادها على معايير التعليم المحاسبي المادرة عن االتحاد البدولي للمحاسببين ممبا يبودي 

 .الستفادة من اللبرات الدوليةالى عدم ا
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 جنبية :أدراسات ( 3.2.1)

( التعلليم المحاسلبي فلي تركيلا وتوقعلات المحاسلبين المهنلين  Elif  & Others  2012 دراسلة ) -1

 .المرشحين من التعليم المحاسبي ) بالتطبيق جامعة اولوداغ (

Accounting Education In Turkey and Professional Accountant Candidates 

Expectations from Accounting Education (Uludage University Application). 

تعلببيم المحاسبببي تجبباه هببذا هببدفت هببذه الدراسببة الببى معرفببة توقعببات المحاسبببين المهنيببين المرشببحين فببي ال

يم المحاسبي لتوقعات اولوداغ التركية لتحديد مد  تلبية التعلتناولت التعليم المحاسبي في جامعة  ، ةذالتعليم

تببم اسببتلدام المببنهج الوصببفي وتببم اسببتطالع اراء الطببال  فببي كليببات االقتمبباد والعلببوم ، والطببال  هنبباو

  . اإلدارية من تالل المقابالت الفلمية واالستبانة

التعلبيم العبالي ال يلببي الطمبوح وغيبر  توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها ان التعليم المحاسبي بمؤس ات

 .تعليم المحاسبيفعال وان توقعات الطال  اعلى مما هو في الواقع الفعلي لل

 . إدارة المعرفة والتعليم المحاسبي (Di Giorgio, 2010)دراسة  -2

Knowledge Management and Accounting Education. 

، واسبتندت الدراسبة البى فل بفة المعرفبة فبي تأهيبل طلببة المحاسببة هدفت هذه الدراسة الى بيبان دور ةدارة

، أعضباء هيابة التبدريس فبي الجامعبات وهي تطوير التعلبيم المحاسببي يجبز ان تكبون متأصبلة فبي نفبوس

ذلبك ان يكونبوا مفيبدين ، واالهبم مبن تهم الى طلبة اكفاء وأصحا  مهارةوذلك لكي يتمكنوا من تحويل طلب

 .وير كفاءة ومهارات طلبة المحاسبةلم اهمة اإليجابية ستؤدي الى تط، وهذه افي مجتمعهم

مبادرة مبن االتحباد البدولي للمحاسببين والتبي تحتبوي وتوصلت الدراسة الى ارورة االتذ باإلرشادات ال

وأعضباء هيابة التبدريس على قائمة مفاهيم محدثة بما يتعلق بكيفية انفاء او تلق المعرفة المحاسبية للطلبة 

، كمبا ان المعرفبة المبنيبة علبى مببادف معرفيبة ستفبكل فرقبا وسبتكون افضبل مرجعيبة لمهنبة جامعاتفي ال

  . حاسبة والممارسين لهاالم

سلللد الفجلللوة بلللين االكلللاديميين والممارسلللين بشللل ن كفلللاءة  (Arie Partama, 2015)دراسلللة  -3

 .المحاسبي في اندوني يا ى التعليم( التنفيذ للIESالمحاسبين : تحليل لمعايير التعليم الدولية )
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Bridging the Gap Between the Academicians and Practitioners on 

Accountant competencies : An analysis of International Education 

Standards (IES) Implementation on Indonesia s Accounting Education .  

 ،كبباديميين مببن وجهببات نظببر الممارسببينءات المحاسبببية لالتهببدف الدراسببة الببى وصببف ومقارنببة الكفببا

مبن واعتمدت الدراسة على البيانات التي تبم جمعهبا  ،ت بين الطرفينباإلاافة الى تحليل الفجوات والثغرا

عينة مؤلفبة مبن ثالثبين اكاديميبا وممارسبا محاسببيا يقيمبون فبي جاكرتبا ومقاطعبة جباو الغربيبة مبن تبالل 

م جمعهببا باسببتلدام اإلحمبباء ، ثببم قامببت بتحليببل البيانببات التببي تببعلببى االنترنببت ميم وتوزيببع اسببتطالعتمبب

 .الوصفي

فبة المحاسببين ومهباراتهم وتوصلت الدراسة الى وجود فجوات بين االكاديميين الممارسين في عرض معر

البى  اديميون والممارسبون، وقد نفأت الفجوة ب بز االتتالفات في الطريقبة التبي ينظبر بهبا االكبومواقفهم

، فبي حبين ت بتند اراء وجهبات النظبر بالن ببة لالكباديميين علبى أسباس النظريبة، ومع ذلك ت بتند الكفاءات

  .  ة أساس العملية ومتطلبات االعمالالممارسين ان اللبر

صلاحب العملل  وقعلات( التغللب لللى تRichards, Stevens, Silver & Metts 2019دراسلة ) -4

 .االنترن  مع المعرفةلمحاسبي لبر للتعليم ا

Overcoming employer perceptions of online accounting education with 

knowledge.  

للتغلبز علبى بعبض هدفت هذه الدراسة الى معرفة طبيعة تمورات أصحا  العمل حول التعليم المحاسبي 

تمبورات أصبحا  العمبل كما هدفت الى توايح تبأثير بعبض العوامبل المبؤثرة علبى ، التمورات ال لبية

تببين ان المتغيبرات الفلمبية لهبا ااثبر الواابح فبي تمبورات  ، ةذعليم المحاسبي عبر شبكة االنترنتللت

وان أصحا  العمل مهتمبون ب بالمة التبدريز المحاسببي عببر شببكة االنترنبت والتفاعبل ، أصحا  العمل 

 .ليتم تمميم دورات تت م بالفاعليةالمباشر للطالز 
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 ( أهم  ما تميز ب  البحث الحالي لن الدراسات ال ابقة   4.2.1)

يهدف هذا البحث الى معرفة واستكفاف واقع ببرامج التعلبيم المحاسببي فبي الجامعبات الحكوميبة العراقيبة  

حيث مد  تطبيق المهارات الالزمة التي تعمل هبذه الببرامج علبى تقبديمها للطلببة  وذلبك اعتمبادا علبى من 

وتم االستفادة مبن الدراسبات ال بابقة مبن حيبث معرفبة  (،IESةرشادات المعايير الدولية للتعليم المحاسبي )

تريجببي اق ببام  فبباءةمببد  ااهميببة التببي يحظببى بهببا مواببوع التعلببيم المحاسبببي وكيببف يببؤدي الببى زيببادة ك

ع التعلبيم كونبه يتنباول واقب الحالي من تعزيز تلك ااهميبة باإلابافة البى البحث ، فتميزالمحاسبة الجامعيين

رامج ، وهو على مد  تطبيقه لمعايير التعليم المحاسبي الدوليبة الثمانيبة ابمن ببالمحاسبي من منظور اتر

لعراقية من المنهج الموحد الذي تمدره اللجنة القطاعيبة ، وذلك بأتذ المناهج االجامعات الحكومية العراقية

رفة جوانز القمور في لمعوالمماد  عليه من قبل وزارة التعليم العالي ومقارنتها بمتطلبات تلك المعايير 

ه العملببي البى دراسببة وتحليبل ممارسببات الهيابات المهنيببة بب، فضببال عبن تطرقببه أيضبا فببي جانعبدم تطبيقهبا

التعلبيم كونها نجحت فبي تطبيقهبا لمعبايير ليمكن اتباعها  اتعليم المحاسبي اتذها نموذجالرائدة في مجال ال

.المحاسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي الدوليبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة
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التعليم احملاسيب  ومعايـري 

 التعليم احملاسيب الدولية



 
 

 

 

 

 

 الفصل الااني

 التعليم المحاسبي الدولية التعليم المحاسبي  ومعايير

 

 تمهيد ....

بببر تيعو، تتماصببات ااتببر ان التعلببيم المحاسبببي احببد حقببول المعرفببة التببي تحتببل أهميببة كبيببرة بببين اال

لم بباهمته فببي تطببوير مهنببة  وذلببكمواببوع التعلببيم المحاسبببي مببن الموااببيع التببي تحظببى باهتمببام كبيببر 

كريبببة والفنيبببة والفلمبببية ، الفوالقبببدرات للمحاسببببينميبببة المهبببارات ، ولمبببا لبببه مبببن دور فبببي تنالمحاسببببة

لمحاسببة وفبق مبا يتطلببه سبو  ، لتكوين ملرجات وكوادر محاسبية تكون قادرة على أداء مهنة اواإلدارية

 .العمل
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 المبحث األول 

 تعليم المحاسبيال

ووجهبات النظبر المطروحبة حبول أهميتبه حبث البى الوقبوف علبى مفهبوم التعلبيم المحاسببي مبي عى هبذا ال

تببه مببع اإلشببارة الببى التعلببيم اوأهدافببه والتحببديات التببي تواجهببه مببع تحديببد مببداتل التعلببيم المحاسبببي وادو

 .تي يمكن توايحهما من تالل فقراتهوال، وسلبياته هةيجابياتالمحاسبي عن بعد واهم 

 التعليم المحاسبي تعريف( 1.1.2)

             تبببم عقبببد اول 1962ففبببي عبببام ، مطلبببع ال بببتينات ببببدأ االهتمبببام ببببالتعليم المحاسببببي منبببذ القبببرن الماابببي

( نتيجبة للتطبورات  University of Illinois (س يمؤتمر دولي اهتم بالتعليم المحاسبي في جامعة الينبو

                   لبببذا اصببببح ، مبببن قببببل االتحببباد البببدولي للمحاسببببينوالم بببتجدات فبببي هبببذا المجبببال واالهتمبببام المتزايبببد 

                موابببوع التعلبببيم المحاسببببي مبببن المواابببيع الدائمبببة التجديبببد وهبببذا مؤشبببر علبببى مبببد  حيويتبببه واهميتبببه

 .(1087  : 2018 ،)النعيمي

 :ق بين ممطلحي التعليم والتعلم يفريمكن التو

ت )من تالل منهج دراسبي او معرفبي( مبن يفير الى عملية نقل المعلوما / Educationفممطلح التعليم 

بحاجة البى  ن( يكونوي او المعلم( الى شلص او مجموعة اشلاص )الطال التدري قبل شلص متمرس )

او كما عرفه كحيو واحمد بأنه عملية نظامية تهدف الى ، (,2013 : 49 ، والحمدانيال قا)تلك المعلومات 

يابة وغالببا مبا تبتم عمليبة التعلبيم ابمن ب، وتطويرها للمتعلمبينةيمال المعرفة والمهارات وقدرات أتر  

 . ( ,2016 :355  احمدو، التعليم الرسمية )كحيو

( قببل شبلص )الطالبزحمبول علبى المعلومبات مبن / فيفبير البى عمليبة ال Learningاما ممطلح التعلم 

 .2013 :49 ) الحمدانيو، ال قاتقبالها باالعتماد على االترين )بجهود ذاتية او من تالل اس

ن بنقلهببا يوالببى المنبباهج المعببدة مببن قبببل الجامعببات والتببي يقببوم التدري ببيفببير التعلببيم المحاسبببي لببذلك فببأن 

 .وتوصيلها الى الطلبة

لبذا يتوجبز عليهبا اعبداد ، ول عن التعليم في مجبال المحاسببةاوان الجامعات والكليات تعد هي الم ؤول ا

يببزود الطالبز بالمعلومببات والمعبارف ااساسبية ومواكبببة التطبورات مببع ي ذتطبو وببرامج علببى النحبو الب

 .( ,2012 : 54 واترون مراعاة متطلبات احتياجات المجتمع وسو  العمل ) المنموري
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ق ائبوطر مبن حيبث المنباهج، تكون مميبزة فبي برامجهبا التعليميبةوان مؤس ات التعليم المحاسبي يجز ان 

 .((Mattis, 2019:23ومالحقة التطورات الحديثة والمعاصرة الحاصلة في علم المحاسبة ، التدريس

العلميببة  تقببوم بتزويببد الطالببز واك ببابه المعببارف والقببدرات، المحاسبببي يعببرف بأنببه عمليببة منظمببة فبالتعليم

وان م ببؤولية هببذه العمليببة تقببع علببى عبباتق العديببد مببن الجهببات فببي مقببدمتها ، والعمليببة لممارسببة مهنتببه

 .(,7:2017، لندار الجامعات )بو عزريةي مؤس ات التعليم العالي المتمثلة ف

مج را( بأنبه كافبة المعبارف واللببرات والمهبارات التبي تقبوم عليهبا ببHowieson)قبل كما تم تعريفه من 

ارسبات لتمكبين الطلببة المرشبحين لممارسبة العمبل المحاسببي وتزويبدهم بمم، التعليم المحاسببي االكباديمي

     جوانببببز أساسببببية التعلببببيم العلمببببي والعملببببي والتقنببببي  ةبمببببا يتضببببمن ثالثبببب، المهنببببة ااتالقيببببة والمهنيببببة

(Howieson, 2003 ,77 )" أداء دور اجتمباعي  د مبنمجبال معرفبي يمكبن الفبر. وتم تعريفه أيضبا بأنبه

 .(,2011 :4كي و كبير وتاص" )

العملية التي تتكفل بتوفير االحتياجات ل و  العمل مبن االيبدي العاملبة  بأنهوأيضا ُعرف التعليم المحاسبي 

، ومبببن تاللهببا ت ببتطيع مواكبببة تطببو التنميببة االقتمبببادية تكببون مؤهلببة ومدربببة علميببا وعمليببا والتببي

 .(,2014 :44مدوخ تحقيقها )ةلى واالجتماعية التي ت عى اامم 

ً نظامببوصبفه مما سبق يتبين انه البد مبن النظبر البى التعلبيم المحاسببي  يتكبون مبن مجموعبة مبن  متكبامالً  ا

 -:العناصر المترابطة لتحقيق أهدافه وتفمل هذه العناصر 

العمبل المحاسببي علبى هي الفاة او االفبراد البذين سبيتم تبأهيلهم بقمبد ممارسبة :  Inputsالمدخالت  -أ

 .ملتلف اشكاله

هبي الوسبائل والممارسبات التعليميبة التبي يبتم مبن :  Operating Processesالعمليات التشغيلية  - 

 .المحاسبية تاللها اكت ا  ملتلف المهارات

د الببذين تببم تببأهيلهم لممارسببة العمببل المحاسبببي والببذين يتمتعببون وهببم االفببرا:  Outputsالمخرجللات  -ت

نظببام التعلببيم  بالكفبباءة والمهببارة العبباليتين والقببدرة علببى ممارسببة مهنببة المحاسبببة وتحقيببق الهببدف مببن

 . المحاسبي بفكل عام

هي رقابة على العناصر ال ابقة بقمبد تقييمهبا وتطويرهبا ومعرفبة  : Feedback مرتجعةالتغذية ال -ث

، وهذه الرقابة تتم من تالل معرفبة أي انحرافات تحدث في أي منهما نقاط الضعف ومحاولة تمحيح

 .( ,2018 : 9)وليد واترون  رد فعل الم تفيدين من عمل النظام
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 والفكل ادناه يللص عناصر التعليم المحاسبي : 

 (1الفكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عناصر التعليم المحاسبي

 

 -: اآلتيومن خالل التعاريف ال ابقة يمكن ان نخرج بالتعريف 

، مبن تبالل اانفبطة التعليميبة المعارف والقبدرات ااساسبيةبان التعليم المحاسبي هو عملية تزويد المتعلم 

 . بهاد سو  العمل يالتي يتم تزوفي ممارسة مهنة المحاسبة فتك ز االفراد القدرة على تحقيق كفاءة ااداء 

 

 أهمية التعليم المحاسبي( 2.1.2)

فجودة مهنبة المحاسببة ، محاسبة والفوائد المقدمة للمجتمعتأتي من أهمية مهنة الان أهمية التعليم المحاسبي 

مرتبطببة بجببودة التعلببيم المحاسبببي وطالمببا ان هنبباو متغيببرات بيايببة فراببت الحاجببة الببى اجببراء تغيببرات 

 يعبدلبذا فبأن التعلبيم المحاسببي ، لبى عنمبر النبوع ببدال مبن عنمبر الكبمبمتطلبات سو  العمل ببالتركيز ع

    ذات فاعليببة واسببعة فببي سببو  العمببل واة ااساسببية لبلببوغ ااهببداف فببي تأهيببل الطلبببة ليكونببوا عناصببر النبب

ويكبون هنباو تكامبل ببين الدراسبة والتطبيبق العملبي وان هبذا اصببح ، (,2008 : 184اتبرون وح بن، )

 -: اآلتيةارورة ملحة نظرا للعوامل 

  مرتجعةالتغذية ال
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البذي اوجبز علبى مؤس بات التعلبيم العبالي التجديبد والتحبديث ظهور التكنلوجيا والوسائل الحديثبة االمبر  -

 .حتياجات عمر التكنلوجيا والعولمةمة مع اءليكون اكثر مال

 .االجتماعي بنفر التعليم العالي واشباع الطلززيادة عدد ال كان أد  الى زيادة المطالبة  -

تفرابه  والعمليبة ب ببز مبامبع تنبوع اللببرات العلميبة ، ي م بتو  المبؤهالت المطلوببة للعمبلتماعد ف -

 .قو  عاملة قادرة على التكييف معهالعولمة بالحاجة الى 

االهتمام بالتعليم المحاسبي ارورة متواصلة بضرورة تواصل ااسس العلمية المحيحة لتحقيبق الهبدف  -

 .من التعليم المحاسبي

تال  المهنية دورهم في صنع القرارات لذلك فأنهم بحاجة الى فهم المبادف والقيم اللاصة باا نللمحاسبي -

 .( ,2016 : 39قنيع و، ن تالل مناهج التعليم المحاسبي )عجيلةم

فالتعليم المحاسبي يحتل أهمية كبيرة الى جانز العديبد مبن االتتماصبات ااتبر  وان هبذه ااهميبة تبأتي 

مرة والدائمة الى العمبل المحاسببي فبي نطبا  أي مجتمبع مبن المجتمعبات ومبا يمكبن ان نظرا للحاجة الم ت

فالمحاسبة هي مهنبة . ( ,2012 : 48الحمداني وتقدمه من فوائد للمجتمع الذي تعمل امن نطاقه ) ال قا ، 

منها الجهات ت تفيد ، والتي لماليةمنظمة تلتص بعمليات الت جيل والتبويز والتمنيف والتحليل للعمليات ا

 .  (,2014 : 17)عبد الرحيم التي لها عالقة مباشرة وغير مباشرة بالوحدة االقتمادية 

اكبد  ةذ، معايير التعليم المحاسببي الدوليبةفي مقدمته حول  IFACبيان االتحاد الدولي للمحاسبين  قد اشارو

تبالل المبزا ببين التعلبيم  في تلك المقدمة على ان شرط ةيجاد محاسز مهني مؤهل ومقتدر يكون ذلبك مبن

 .(IFAC, 2013 : 22المحاسبي واللبرة العلمية )

  -: وكما يأتيكما يمكن توايح أهميته من تالل اراء بعض الباحثين والجمعيات المهنية المحاسبية 

 .بالمعارف والمهارات المحاسبية الملتلفةبة ي هم التعليم المحاسبي في اعداد وتأهيل الطل -أوال

بأحببدث التطببورات التببي ترافببق المهنببة ليكونببوا مهياببين للعمببل فببي ملتلببف الوحببدات الطلبببة تزويببد  -ثانيببا

 .( ,2019 : 28االقتمادية ) حجاا 

 . ة واحتياجات بياة العمل الملتلفة اعد برامج التعليم المحاسبي بتلبية متطلبات التنمية االقتماديت -ثالثا

 .ج المحاسبية وفقا اتر الم تجداتمن تالل تطوير المناه، المحاسبة ي هم في تطوير مهنة  -رابعا

مبن ناحيبة الببرامج والبدورات التدريبيبة ، عرفبة احتياجبات الوحبدة االقتمباديةي اعد في تحديبد وم -تام ا

 .(,2017 : 8ومعالجة المفاكل المحتمل ان تواجه عمل هذه الوحدات )بوعزرية ، لندار 
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تطببوير مهنببة المحاسبببة  تبببرز مببن تببالل دوره ااسبباس فببيعلببيم المحاسبببي أهميببة التان  لببذلك يمكببن القببول

فالتعليم المحاسبي هو حجر ااساس فبي اعبداد المحاسبز علميباً وعمليباً وصبقله  هوبالتالي فائدة للمجتمع كل

 . تقبالواالتالقيات وال لوكيات التي تؤهله لممارسة المهنة مبالمهارات الالزمة 

 

 هداى التعليم المحاسبي( ا3.1.2)

حاسببي فهدف التعلبيم الم، بمفة عامةان اهداف التعليم المحاسبي لي ت ببعيدة عن اهداف التعليم الجامعي 

                    والم بببباهمة ، قببببادرين علببببى القيببببام بواجببببباتهمين ؤ( مهنيببببين وكفببببهببببو تببببوفير ملرجببببات )محاسبببببين

                 بفبببكل ةيجبببابي تبببالل فتبببرة حيببباتهم العمليبببة فبببي داتبببل سبببو  العمبببل البببذي يمارسبببون نفببباطهم فيبببه 

 . (19:2018 ,)ح ن، وح ن

 -:ومن هذا الهدف ااساس تنتج مجموعة من ااهداف الفرعية وهي 

 .(,2017 : 8 لندارو، ملرجات التعليم المحاسبي )بوعزرية اعليةزيادة كفاءة وف  •

 ة ؤكفببالكيفيبة التعلببيم البذاتي مببن تبالل صببقلهم بالمهبارات واسببتراتيجيات البتعلم تبدريس المتعلمبين علببى   •

 .(,2016 : 355احمد و، ر بالتعلم تالل حياتهم العملية )كحيولم اعدتهم في االستمرا

فباءة كتلبية احتياجات سو  العمل بانفاء كادر من محاسبين ومبراجعين داتليبين وتبارجيين واعبدادهم ب  •

 .(,2019 : 360العفيبي واترون للتكييف مع الواقع العملي )

ا ي ببهم فببي تطببوير مهنببة تقببويم وتطببوير المنبباهج المحاسبببية بمببا يتناسببز وتطببورات سببو  العمببل وبهببذ  •

 .(,2018 : 29, واترون يح انالالمحاسبة )

التحلي بها من قببل مزاولبي  تالقيات وال لوكيات المهنية التي يجزتلقين مدتالت التعليم المحاسبي باا  •

  .المهنة

 .(,2018 :6نميرة و، امثل لموارد التعليم المحاسبي )دغفلامان االستلدام ا  •

-2017:94,)ببن صبالح -تي :كما تبين احد  الدراسات ااهداف الرئي ة من عملية التعليم المحاسببي بباال

93 ) 

من تالل العملية التعليمية لتهياتهم محاسبين قادرين على ، اك ا  الطلبة المهارات الالزمة وتفجيعهم  ✓

  .كما يتم تعريفهم بالدور الكبير لمهنة المحاسبة، احترام قواعد وسلوو المهنة والنزاهة 
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افكبارهم والقبدرة هبم وئراآتنمية مهارات التواصل واالتمال للمتعلمين مبن تبالل تفبجيعهم علبى اببداء  ✓

 .على فهم االترين

التحليلببي فببي التعلببيم المحاسبببي لببد  المتعلمببين والعمببل علببى دراسببة المفبباكل المحاسبببية  تنميببة الفكببر ✓

 .لتلفة لت اعدهم في الواقع العمليالم

تي فرات وذلك من تالل تعريفهم على الظروف والتحديات الم تجدة ال، تهياة الطلبة للبياة المحاسبية ✓

مبع هبذه المواقبف بأسبلو  واقعبي والنظبر اليهبا وتعبريفهم بكيفيبة التعامبل ، نف ها علبى مزاولبي المهنبة

 بمفهوم واسع.

 أدوات التعليم المحاسبي ومداخل ( 4.1.2)

 أدوات التعليم المحاسبي : -1

 اللطة الدراسية -والأ

والتي تتضمن ااجزاء ااساسية المطلوببة لتأهيبل ، دراسية المعتمدة من قبل الجامعاتونعني بها المناهج ال

الماليببة ومحاسبببة الفببركات  فتفببمل عببدة مقبباييس كالمحاسبببة، لممارسببة مهنببة المحاسبببةد محاسبببين واعببدا

ولكن يتضبح ، كافية من الناحية النظرية تعدوح ز رأي القائمين على واعها فأن هذه المقاييس ، وغيرها

. لعملبيري به فبي الجامعبات والواقبع اهنالبك فجبوة ببين مبا يبتم تد ان، ها غيبر كافيبة مبن الناحيبة العمليبةان

ونظرا للتغيرات الم تمرة والتطورات االقتمادية وجز تطبوير هبذه المنباهج لتماشبى اانظمبة المحاسببية 

ما يتم تدري ه والواقع العملي  واحداث توافق بين في المؤس ات مع التطورات الحاصلة وتقليل تلك الفجوة

 .( ,2016 : 39قنيع وعجيلة ، )

 الهياة التدري ية  -ثانيا

فكلمببا كببان ، التدري ببية وجببودة التعلببيم العببالي ان هنبباو عالقببة بببين نوعيببة وكفبباءة الهيابباتمببن المعببروف 

ً علميبب المببدرس يمتلببك تببأهيالً  اء المببادة العلميببة بمببورة وتبببرة علميببة كلمببا كببان اقببدر وافضببل علببى ةعطبب ا

التدري ببية اذ ان ذلببك  التركيببز علببى التأهيببل العلمببي واللبببرة العلميببة لببد  الهياببات فمببن المهببم، نموذجيببة

علببى ةيمببال المببادة العلميببة وشببرح القضببايا وتوصببيلها الببى الطلبببة بفببكل افضببل يببزودهم بالقببدرة الكافيببة 

 . (,2010 : 168المائغ )
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 البياة التعليمية  -ثالثا

 وهذه الظروف لها عدة، اللارجية التي تؤثر بفكل مباشر على العملية التعليمية  الظروف وتتمثل بملتلف

فمبثال التغيبر فبي وابع اقتمبادي معبين ، ومنهبا االجتماعيبة، يةومنهبا االقتمباد، فمنهبا ال ياسبية، جوانز

يؤدي الى زيادة اهتمام اق بام المحاسببة بم بتو  ونوعيبة تريجيهبا للقيبام ببدورهم فبي التنميبة االقتمبادية 

 . (,2010 : 168)المائغ 

البد من ةعادة النظر والمراجعة الم تمرة بالمناهج االكاديمية وطرائبق التبدريس ليت بنى لمهنبة  ولذلك كان

 . ار في تقديم اافضل في سو  العملالمحاسبة االستمر

 مداخل التعليم المحاسبي : -2

محاسبة مهنة التتزايد باستمرار المطالبات بتطوير التعليم المحاسبي الذي يفكل ااساس في تنمية وتطوير 

، ملرجات التعليم المحاسبي بالمهارات المحاسبية التي تلدم المهنة  زويدمن تالل ت، على النحو المطلو 

وجاءت هبذه المطالببات ب ببز القمبور الواابح فبي الببرامج والعوامبل التعليميبة والتبي بقيبت دون تغييبر 

يبة والفنيبة النمباذا العلميبة والتحليللفترات طويلة ولم تعد قادرة على تأهيل تريجين قادرين على اسبتيعا  

 وب بز التعقيد في بياة االعمال وظهور العديد من التحديات امام المحاسببين ب ببز، في المحاسبة والتدقيق

كانبت مبن المببررات التبي توجبز احبداث ، ئل في تكنلوجيا المعلومات وغيرهااالنفتاح العالمي والتقدم الها

االتبي يوابح أوجبه االتبتالف ببين مبدتل  الجبدولوتغيرات في أسبلو  التعلبيم المحاسببي وتغييبر فل بفته 

 :التقليدي والمدتل الحديث للتعليمالتعليم 

 

 *(1جدول )ال

 مقارنة بين المدتل التقليدي والمدتل الحديث في التعليم العالي

 مدخل التعليم الحديث التقليديمدخل التعليم  ت

التركيببز علببى بياببة االعمببال وقضببايا عامببة فببي  التركيز على الم ائل الفنية للمحاسبة  1 

 التعليم المحاسبي والمعارف العلمية

التكامببببل محببببدود بببببين فببببروع المحاسبببببة   2

 والمناهج التعليمية

التكامببل كبيببر بببين فببروع المحاسبببة والمنبباهج 

 التعليمية
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التأكيببد علببى العمليببات الح ببابية للوصببول   3

 الى ةجابة واحدة

التأكيببد علببى حببل الم ببائل المعقببدة التببي تواجببه 

 الواقع العملي للمحاسبة

 االهتمام بالتعليم والتعلم )التعليم الذاتي( االهتمام بقواعد التعليم )التلقين(  4

واعبببداد كبببوادر التركيبببز علبببى التعلبببيم والبببتعلم  التركيز على اجتياز الطالز لالمتحانات   5

 مؤهلة للعمل المحاسبي في سو  العمل 

عببدم االهتمببام بالمهببارات الفرديببة للطالببز   6

 وم ائل االتمال والعالقة 

زيببببادة االهتمببببام بالمهببببارات الفرديببببة للطالببببز 

 وال لوكيات وم ائل االتمال والعالقة

للمنبباهج التركيببز علببى الببدورة المحاسبببية   7

 ئية المحاسبيةااالبتد

التركيبببز علبببى المنببباهج التنمويبببة ودورهبببا فبببي 

اتلببباذ القبببرارات ةابببافة البببى جوانبببز ماليبببة 

 والدورة المحاسبية

االهتمبببام بالجانبببز النظبببري والجانبببز العملبببي  االهتمام بالجانز النظري  8

والوسائل التقنية ونظبم المعلومبات فبي المنباهج 

 المحاسبية 

التركيز على تلقي الطال  المجبرد للفنبون   9

 المحاسبية 

التركيببز علببى مفبباركة الطببال  فببي الببتعلم مببن 

تببالل االبببداع والببتعلم الببذاتي وتحليببل ومناقفببة 

 القضايا المحاسبية الم تجدة

  ( International Federation, 1999: 12-52( ) 2003 : 4 ،)الحبيطي*

ً يلقى اهتمام بات المحاسبي التعليمن مواوع تطوير ا اذا يمكن القول د من دول العالم وفي في العدي راً كبي ا

ابمن معبايير مقبولبة ، ويبتم ذلبك بين قادرين على مواجهبة سبو  العمبلعداد محاسجل اا، العرا  تاصة

 ً الحاجة البى تطبوير التعلبيم المحاسببي تتزايبد اجبل اعبداد  تفي الفترة ااتيرة فقد اصبح وال سيما، عالميا

حت متففية وتأهيل كوادر محاسبية وفق أسس علمية تكون قادرة على الكفف عن حاالت الف اد التي أصب

 .في اغلز مؤس ات الدولة

 

 دور التعليم المحاسبي في ت هيل محاسبين في عل االتجاهات المعاصرة للمهنة( 5.1.2)

فالتعليم المحاسبي الجيد البد في ، هي مجاالت ال يمكن الفمل بينهما  المحاسبي ومهنة المحاسبةان التعليم 

ولكبن ، دوره بمهنية وكفاءة في سو  العمبلان يؤدي الى اتراا محاسز مؤهل اكاديميا ليؤدي  من النهاية
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ى فبأن ذلبك سبوف يبؤدي الب، )التعليم المحاسبي ومهنة المحاسببة(ب بز قلة التعاون والتن يق بين المجالين 

 .( Ali & Ahmed, 2007:17بوء تطوير مهنة المحاسبة في الدولة ) 

ومع االتجاهات المعاصرة والتطورات المتالحقة في بياة االعمال الحديثة وما رافق ذلك من تطبورات فبي 

احبد العلبوم االجتماعيبة البذي لبه مادتبه  بوصفهعلم المحاسبة فكان البد من تطور العديد من العلوم والمهن 

 نوا، (Balkaoui,2002:5بفبكل متبزامن مبع مراحبل التفكيبر المحاسببي والحاجبات المحاسببية )العلمية 

  وفوجود مهنة محاسببية بالفبكل المطلب، من الضروريات في الوقت الحالي يعدالتأهيل المهني المحاسبي 

ل بأتالقيببات ويير مبع تببوفر المحاسببز المؤهبل والممببقذات أصبول مكتوبببة ومتعببارف عليهبا اببمن المعببا

المهنة وجميع أصولها يؤدي الى تزويد ةدارة الوحدة االقتمادية بالمعلومات الالزمة التلباذ القبرارات فبي 

سواء فبي مرحلبة التلطبيو او مراقببة التنفيبذ او تقيبيم ااداء للببرامج والمفباريع اإلنمائيبة ، جميع مراحلها 

لكبن هنباو مفباكل ، وNassar et al ., 2013:24 ))القرار  ان من يمتلك المعلومة يمتلك مما يؤكد القول

 ,2014 : 5-6 ) ) الطاهر -: تواجه مهنة المحاسبة في التكامل مع التعليم المحاسبي منها

مبع  بالعمبل بباتتالف ببين مبا تبم دراسبته اكاديميبالتحبا  عنبد االوالمهبن ااتبر  تريج المحاسبة  ئتفاج -

 .الواقع العملي

 .التفريعات والقوانين اللاصة بالمحاسبة بفكل كاف  كافة عدم المام تريج المحاسبة ب -

وقبوعهم بأتطباء متكبررة ب ببز ، ة باداء المحاسببين حبديثي التعيبينفقدان الموظفين من ذوي اللبرة الثق -

 .في أعمالهم

وانمبا اهتمامبه منمبز فبي الحمبول علبى ، بفكل عبام بمبد  التحمبيل العلمبيعدم اهتمام بعض الطلبة  -

 .شهادة تؤهله في الحمول على وظيفة م تقبال

اثبببات لبذا ينبغبي توجيبه منبباهج وأسباليز ومحتبو  التعلببيم المحاسببي نحبو المجتمبع وحاجببة سبو  العمبل و

وتهياة الطالبز الجبامعي للحمبول علبى الوظيفبة واالنلبراط بجبدارة فبي بيابة . الوجود في ال احة العالمية

لبذا الببد للتعلبيم المحاسببي مبن اك با  المبتعلم عبدة ، , 2016 : 54 )العمبل والتجباو  معهبا ) الح بيني 

 (2017 : 16 , لندارو، ) بوعزرية -: اآلتيةمهارات مهنية تتللص في النقاط 

 . واستلدام أساليز ةحمائية ورياايةكاستلدام الحاسو  مهارات تفغيل المعرفة  •

 .لمحاسبي وكتابة التقارير المهنيةكالقدرة على القياس امهارات تطبيق المعرفة  •

المهارات التفغيلية كالقدرة على اجراء التحليل والتبويز للبيانات والمعلومات المحاسبية باإلاافة البى  •

  .تحليل الملاطر
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 .االبداع في حل المفاكل المحاسبيةمهارات التفكير االنتقادي و •

 .ة كتقييم ملرجات النظم المحاسبيةقرارات ومهارات التقييم الملتلفالمهارات االستراتيجية كاتلاذ ال •

من تالل فهبم الم بتجدات بفبأن التطبورات الحاصبلة فبي علبم ، االجلمهارات التعليم المحاسبي طويل  •

 .المحاسبة والقدرة على التعلم الذاتي

ات المهنيببة جهباليبه ال   االنتقببال مبن ااسبلو  التقليببدي البى أسبلو  نقببل المهبارات البذي دعببتووجب لبذلك

معبايير التعلبيم المحاسببي  ىابرزها االتحاد الدولي للمحاسببين البى وجبود مبنهج مبدروس وكفبوء مبنبي علب

الجهات الم ؤولة عن احد واهم مؤس ات التعليم هي ، وان فالتعليم المحاسبي يعد الرافد ااساس ، الدولية 

واك بابهم اللببرة الالزمبة قببل قيبامهم  والتكنلوجيبا علميةوتزويدهم بالمهارات ال، اعداد وتأهيل المحاسبين 

وتبببدريبهم علبببى كيفيبببة البببتعلم البببذاتي ليكونبببوا علبببى اسبببتعداد لمواجهبببة أي ظبببروف ،  بالممارسبببة العمليبببة

 ومتغيرات ولتعلم أي م تجدات تطرأ على علم المحاسبة .

 

  التحديات التي تواج  التعليم المحاسبي( 6.1.2)

التعليم المحاسبي يواجه العديد من التحديات في الكثير من دول العبالم علبى الم بتو  العبالمي والعرببي ان 

اببرز تلبك التحبديات كمبا ذكرهبا ) مبدوخ ، وان فبي اغلبهبا  ةوتكاد تكون تلبك التحبديات متفبابه، والمحلي 

  -: هي ( ,2014 : 44-43

لعولمة الى تغيير م ار حركة التعليم الجبامعي نتيجبة اأدت هذه  ةذ، ( تحديات العولمة والمناف ة العالمية 1

تطيع المناف بة فبي ال بو  ومنهبا أهميبة اببراز منبتج ي ب، لجديدة التي فراتها على كبل البدولللفروط ا

 .العالمية

 .لتحقيق حاجات ومتطلبات المجتمع( تحدي النهوض بالتعليم 2

 .تحدي الثورة المعلوماتية (3

 .لريجينتراجع في بعض مؤشرات تكافؤ الفرص امام ال (4

التقليدية وكثرة البرامج النظرية على برامج الدراسات التطبيقية واعف التقويم الم تمر لهبذه الببرامج  (5

 .اعف الكفاءة وارتفاع ن بة الهدر مما يؤدي الى
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الم بتويات اادنبى  انه يتغافل ةذ ،لي احادي االتجاه يمدر من ااعلىالتطوير في مؤس ات التعليم العا (6

فالم بتويات اادنبى تببدي رأيهبا ، طور هي التي تكبون ثنائيبة االتجباهوقد ثبت ان افضل اشكال الت، فيها

 .وتوجه الم تويات اادنى بالتنفيذوالم تويات ااعلى تقوم بدراسته 

در مبن قببل افبراد فباذا بقبي فاافكبار اللاصبة بالتجديبد تمب، الفكر المؤس ي فبي عمليبة التطبوير غيا  (7

استحدثت سياسات وقرارات جديدة مجاله اما اذا ذهبوا  يأتذ التطورفان هؤالء االفراد في موقع القرار 

 . ابقةالجهود التن ف كل 

ان ال ببائد فببي التعلببيم هببو اتببباع اسببتراتيجية النمببو الكمببي وهببذه  ةذ، االهتمببام بببالكم علببى ح ببا  النببوع (8

وهنبباو جهببود مبذولببة ، لببم تبببق علببى نوعيببة التعلببيم وجودتببهفي بحاجببات التعلببيم وواالسببتراتيجية لببم تبب

كن على المبد  البعيبد ولبيس ول، في التغلز على هذه المفكلة وسياسات مطبقة حديثا يتوقع لها ان ت هم

  . القريز

 . صر مدتالت منظومة التعليم العالياعف م تو  وجودة عنا (9

وميببة المتاحببة تتجببه نحببو التنبباقص وذلببك ان االعتمببادات الماليببة الحك ةذ، تحببديات تتعلببق بالتمويببل 10)

  .حجم الطلز المتزايد عليهامع بالمقارنة 

الفبهادات العليبا وذلبك لنبدرة حملبة ، في بعض التلممات وال سيمانقص في أعضاء هياة التدريس  11)

 .في بعض التلممات

وذلبك مبن تبالل عبدم . العبالي واحتياجبات تطبو التنميبةيم مة ببين ملرجبات التعلبءالقمور في الموا 12)

ممبا أد  البى ، العبالي مبن تبريجين التوافق بين احتياجات سو  العمل وبين ما تقدمه مؤس بات التعلبيم

 . في مجاالت معينة وال سيمااتراا بطالة صريحة او مقنعة 

لتحبديات هبذه اولكبن رغبم ، المحاسبيمهنة المحاسبة والتعليم تواجه  تحديات كثيرةوجود  على الرغم منو

لتنظيم عمليبة التعلبيم المحاسببي وبرامج  اعداد وبناء تطومن تالل ، ة اال انه باإلمكان التغلز عليهاالعديد

 .طورات التي يفهدها الواقع المهنيم وتتكيف مع التغيرات والتءلتتال
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 طبيعة التعليم المحاسبي االكاديمي( 7.1.2)

  -: ان التعليم المحاسبي يتكون من شقين أساسيين هما

التعليم المحاسبي االكاديمي / وهو الذي يتعلق بالجانز النظبري والبذي يجبز ان يلبم ببه المبتعلم لكبي  -أوال

 .يعتمد عليه في الجانز التطبيقي )الحياة العملية(

ل المبتعلم البى ممارسبة مهنبة المحاسببة التعليم المحاسببي المهنبي / وهبو الجانبز التطبيقبي البذي يؤهب -ثانيا

 .( ,2013 : 49الحمداني و، ال قا)

ازون بالمهببارات لببذا تعببد مؤس ببات التعلببيم العببالي فببي مقدمببة الجهببات الم ببؤولة عببن اعببداد محاسبببين يمتبب

ث والتغيبرات والتطبورات والتي تمكبنهم مبن مزاولبة المهنبة ومواكبتهبا الم بتمرة ل حبدا، العلمية والعملية

ومببن اببمنها علببم ، والعلببوموعلببى جميببع ااصببعدة ، والتكنلببوجي، علببى المببعيد االقتمببادي، المت ببارعة

ً لذلك فأن المحاسبة ، المحاسبة ومهنة يتوجز عليها تبنيها ومواكبتها لبرامج وأساليز تعليميبة  بوصفها علما

، ( Miller  & Others, 2004ذات الكفاءة واك ا  المحاسببين للقبدرات والمهبارات المهنيبة الالزمبة ) 

مؤتمر التاسع للوزراء الم بؤولين عبن التعلبيم العبالي والبحبث العلمبي فبي البوطن العرببي وقد بين تقرير ال

 -: يأتي ماأسبا  الضعف في فاعلية منظومة التعليم العالي تتللص في

  .أتطاء في أسس القبول في التعليم الجامعي وفي تقييم الدارسين •

  .التدري يين والمدربين باإلاافة الى المادة التعليميةتراجع م تو   •

 .مع اعف توفر المحاسبة المجتمعية هيمنة الدولة والحكومة •

 .البحثية وفي اامثلة والتطبيقات الهمومفي تبعية للعالم اللارجي  •

 .اعف التمويل واالمكانيات •

 .كافؤ الفرص امام الطلبة الدارسينتراجع في بعض مؤشرات ت •

 .م تو  الحرية االكاديميةتدني  •

 .صر مدتالت منظومة التعليم العالياعف في جودة عنا •

 (,2019 : 41المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )

الضبرورية لتبوفر ااجبواء التعليميبة ومن الجدير بالذكر ان معظم الجامعات العراقية تفتقر الى المتطلببات 

فضبال ، ة الملتبرية والتقنيات التعليميبةكأجهزة التكييف وااجهز، سواءسبة للطالز وااستاذ على حد المنا

 .(,2007 : 5عن تردي واع ااثاث والم تلزمات المكتبية )الزهيري 
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، للبريجين المهنيبين للحيباة العمليبةفالتعليم المحاسبي االكاديمي من أهدافه الرئي ة هبو تبوفر كفباءات مبن ا

المحاسببي فبي الجامعبات والبى أي مبد  تبم تحقيبق الجبودة فبي ملرجاتبه فيجز ةعبادة تقيبيم عمليبة التعلبيم 

(Hussein, 2017 : 16-17 ) ، علبى جعلبه مالئمبا مبن حيبث دوره فجبودة التعلبيم العبالي تتمثبل بالقبدرة

وتفاعلبه مبع ، او ةنتاجيبة، او تدميبة، او بحثيبة، سبواء كانبت تعليميبة، كانته في المجتمبع والقيبام بمهامبهوم

مببن حاجببة االقتمبباديات الحديثببة الببى تببريجين قببادرين علببى تطببوير معلومبباتهم  اً تعلببيم بببدءم ببتويات ال

 . (,1995 : 29نوفل عمل في سو  يمتاز بتغيير م تمر )والتحلي بمفة الباحثين وأصحا  ال ، باستمرار

 (,2020 : 4الحنيطي ) -: لها ستة محاور رئي ة (الحنيطي) والجودة كما وصفها

ً تحقيق ااهداف / أي ان مؤس ة التعليم العالي تضع اهداف( الجودة تعني 1 محددة  ووااحة ويتم تحقيقهبا  ا

 .ها تكون ذات جودة عالية بفكل جيد عند

أهمهببا جببودة ، داف يتوقببف علببى العديببد مببن العوامببل( الجببودة بالمببدتالت والعمليببات / ان تحقيببق ااهبب2

 . وااساليز الستثمار هذه المدتالتالمدتالت سواء مادية او بفرية ومجموعة من الطر  

ً او سب اً او جيبد اً فيكبون تقيبيم ااداء ممتباز، / أي ان يكبون هنباو معيبار للجبودة (الجودة المعيارية3 علبى  ياا

 .أساس عالمات معيارية محددة

 .يكمن في التوازن بين الكم والنوع ( الجودة في مقابل الكم / التعليم الجيد4

ليبتمكن ، يتعلبق بالمعرفبة العلميبة والتقنيبةفيمبا  / يقمد بهبا تطبيبق المبنهج العملبي الجودة التكنوقراطية (5

 . ات المجتمع تكنلوجية او اقتماديةالنظام التعليمي في مؤس ات التعليم العالي من تلبية احتياج

م وجببودة أداء وجببودة يهببي جببودة تمببم، عيببة / تكببون مركبببة مببن ثببالث نوعيبباتالجببودة الثالثيببة النو 6)

 . الملرا

المراجعببة والمتابعببة الدوريببة للمحااببرات واالمتحانببات اعضبباء هياببة التببدريس مببن قبببل  لببذلك اببرورة

تأكد من مد  توافقها مع اللطبو الدراسبية المعتمبدة فبي ، والللعمل على دراستها وتحليلها، م ؤولي الق م 

 . اهداف المطلو  ةنجازها وتحقيقهاتطة الق م االكاديمي ومع ا

 التعليم المحاسبي لن بعد( 8.1.2)

تببي تواجببه عمليببة التعلببيم التطببور التكنلببوجي للمعلومببات يمثببل اهببم التحببديات ال اصبببح فببي الوقببت الحببالي

فباءة تبوافر المعرفبة وااللمبام بالتقنيبات الحديثبة وتكنلوجيبا المعلومبات لتحقيبق الك فكان البد مبن، المحاسبي



 

 

 
 

 

 املبحث االول – ثانيالفصل ال
26 

مما أد  الى تزايد االهتمام ببرامج التدريز والتأهيل المحاسبي في الجامعات ، المهنية لطلبة ق م المحاسبة

 : 2لمواكبة التغيرات وتحديات التوظيف الحديثة المعتمدة على المعرفة لتقنيات تكنلوجية حديثبة )رشبوان 

 : 41 يبعقنو، يمثل نقطة البداية نحو التأهيبل المهنبي للمحاسبز )عجيلبة لكترونيوان التعليم اال، ( ,2018

وهو ان يدمج فيها التعليم االلكتروني ، نحو التعليم االلكتروني المتزامنفكانت االتجاهات ت ير ، ( ,2016

أي ان يبتم توظيبف واسبتلدام أدوات التعلبيم االلكترونبي ، مع التعلبيم المبفي ) التقليبدي ( فبي اطبار واحبد 

بعبد تجهيزهبا بمبا يلبزم مبن ، المتمثلة بالكومبيوتر او المعتمبدة علبى الفببكات فبي قاعبات المبف الحقيقيبة 

ولكببن جبباءت جائحببة كورونببا لتجبببر ، ( ,2018 : 275ةمكانيببة االتمببال بفبببكات التعلببيم المببدمج ) قنببا 

فبالتحول فبي نمبو التعلبيم كبان ي بتغر  أعوامبا ، االلكترونبيوالمفباجئ للتعلبيم الجامعات ببالتحول ال بريع 

اال ان سبرعة تففبي الوبباء فبي العبالم ، الطبيعيبة واتلباذ تطبوات وتجربتهبا للتلطيو والتنفيذ في الظروف

وارورة التباعد الج دي والعبزل المنزلبي حفبز المؤس بات الم بؤولة عبن ذلبك البى االنتقبال البى التعلبيم 

 . ( ,2020 : 8لكتروني ) غازي اال

لذلك فقد سعى اتحاد الجامعات العربية فبي اآلونبة ااتيبرة البى التركيبز علبى م باعدة الجامعبات لمواجهبة 

التببي أدت الببى تعطيببل عمليببة ، الواببع الحببالي وظهببور جائحببة كورونبباالظببروف الطارئببة التببي فراببها 

 . ( ,2020 : 2الحنيطي  الدراسة التقليدية للطلبة في الجامعات العربية  )

الضبروري ان تبوفر متطلببات تاصبة اصببح مبن ، نحو هذا النمو من التعليموأيضا لزيادة التوجه العالمي 

صبعيد  غيرهبا مبن المتطلببات ااساسبية علبى و، ااو اليبة اجبراء االمتحانبات، سواء من ناحيبة المنهباا، به

يمثببل ثببورة كاملببة قامببت علببى اكتبباف ثببورة تكنلوجيببا ، فببالتعليم االلكترونببي الكببادر التدري ببي او الطلبببة

البرمجيبات، أنواع مبن التكنلوجيبا هبي )تكنلوجيبا الحاسبو ، وتكنلوجيبا  ةالمعلومات فهي حماد لدمج ثالث

، واطلقت االدبيات على التعليم االلكتروني عدة م بميات ( 12: 2005)المعيدي,  (وتكنلوجيا االتماالت

( ولكبن يبقبى يم المرتكبز علبى الت باقالت وغيرهباالوسبائو ،التعلبيم مبد  الحيباة والتعلبمنها )التعليم متعدد 

 . (77:  2005ممطلح التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد الممطلحي ااكثر انتفارا )الهادي ،

نيبة االلكتروبأنبه "عببارة عبن تقبديم المبادة التعليميبة عببر كافبة الوسبائل التعلبيم المحاسببي عبن بعبد فعرف 

المعنيببة فببي عمليببة التعلببيم والببتعلم كالحاسببو  االلببي وشبببكاته او الهبباتف الجببوال )المحمببول( وغيرهببا 

"(Bahlis,2002 :1 ) او هي طريقة لتقديم البرامج التعليميبة للطبال  متلطيبة حبوجز الزمبان والمكبان ،

 ( .Baomin, 2003: 37ومعتمدة في ذلك على تكنلوجيا المعلومات واالتماالت )

 -التي ذكرتها بعض الدراسات هي :و او التعليم االلكتروني ان من مميزات استلدام التعليم عن بعد
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واالستفادة منها فيما بعد عند ، تقنيات المعلومات اثناء الدراسة تنمية مهارات الطلبة الذاتية للتعامل مع ❖

 . 2018 : 10 ) مزاولة العمل المحاسبي ) رشوان 

 .لدراسة ومكانها مة ومرونة أوقات اءمال ❖

 .  د المتباعدين جغرافيا في المجتمعةمكانية الوصول الى عدد اكبر من االفرا ❖

 .عدم ةااعة الوقت وتوفيره لعدم التنقل بالذها  الى الجامعة  فضال عنقلة التكاليف المادية للطالز  ❖

 .وير مهارات التعلم الذاتي للطلبةاالبتعاد عن التلقين وتط ❖

 .  المؤس ات التعليمية بفكل قمرياالزمات لمفكلة التعليم واغالحل مناسز وقت  ❖

 .( ,2020 : 3حل مفكلة الندرة للمدرسين في بعض التلممات ) الحنيطي  ❖

 :وللوصول الى االحترافية في استلدامه فأن هناو عدة مقومات لالستمرار هي 

 .ةلوجيوتوفير اإلمكانيات التكن -

 .اعداد وتهياة أساتذة المحاسبة -

 .تجهيز وتهياة الطلبة -

 .ليمية لتالئم التعليم االلكترونيالتغيير في بعض المناهج والوسائل التع -

والتبي هبي أربعبة أنمباط : ال بمعي والبمببري باإلابافة البى تغطيبة احتياجبات وانمباط البتعلم الملتلفبة  -

 .( 7: ,2020والحركي ونمو التعلم بالقراءة والكتابة ) اللطيز 

، يواجبه العديبد مبن المبعوبات االلكترونبي عبن بعبد والتعلبيم المحاسببي التعليم المحاسببيان يمكن القول و

منها الحاجة الى بنية تحتية من ناحية توفر أجهزة حاسو  وسرعة عالية في تدمة االنترنت وان تطبيقهما 

حتباا البى فهو نظام غيبر ب بيو وي، الحاجة الى وجود متلممين إلدارتهوأيضا ، لفة عالية جدايتطلز تك

، التقيبيم والحكبم علبى م بتو  الطلببةكما ان هناو صبعوبة فبي ، ذكاء في عمليتي التنفيذ والتطبيقدراسة و

 كبون الطالبز يتعامبل مبع الببرامج نف بهالانه يلفض م تو  االبداع في اإلجابة في االمتحانات  فضال عن

 .وليس هناو مجال لمناقفة اإلجابة

لبز ببين المعلبم والطامتمثلبة فبي سبهولة وسبرعة التواصبل ، انز اإليجابية وبنفس الوقت له العديد من الجو

فضبال عبن ، مبن وسبائل التواصبل الفبوري عبن بعبد وذلك لتبوفر العديبد، حتى تارا أوقات الدوام الرسمي

من مما ي اعد الكثير ، ت طيلة اليوم وكافة أيام ااسبوعتوفر المادة التعلمية وباإلمكان مراجعتها في أي وق

االلتحبا  بعمبل او ، وباإلمكان القيام بأعمال أتبر  البى جانبز الدراسبة كالطلبة على ترتيز وقت دراستهم

 .هناو تقييد بالمكان والزمان فيهاانه ليس  ةذ، دورات او غيرها
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الكببوادر  تحببديث عمليببة التعلببيم تكنلوجيبباً واعببداد وتهياببةاالهتمببام والتركيببز علببى  يضببرورمببن اللببذلك 

اسبتلدام  فأصببح، ت التعليمية بالوسائل التكنلوجيباباإلاافة الى تجهيز المؤس ا، ى استلدامهالتدري ية عل

في عمليبة التعلبيم المحاسببي لتأهيبل المحاسبز ببأهم المهبارات المحاسببية تقنيباً ارورة التعليم االلكتروني 

 ً  . لتالئم متطلبات التوظيف الجديدة وتكنلوجيا

ان التعلبيم المحاسببي يعبد الرافبد ااسباس فبي تزويبد سبو  العمبل مبن  القبولوفي نهاية هذا المبحبث يمكبن 

قطباع عببام وتباص بالمحاسبببين االكفباء المببؤهلين والمتببدربين لمواجهبة المتطلبببات والم باهمة فببي تحقيببق 

، ولكن من ناحية أتر  فأن التعليم المحاسبي يواجه العديد من التحديات مبن قتماديةاهداف المؤس ات اال

وتمويلية وأيضا تحديات االهتمام بالكم على ح ا  النوع وان هذه التحديات  ةا هي تحديات تكنلوجيابرزه

يمكببن التغلببز عليهببا مببن تببالل تطبيببق معببايير التعلببيم المحاسبببي الدوليببة التببي يهببتم مجلببس معببايير التعلببيم 

الثباني تمبص لدراسبة  ، وعليبه فبأن المبحبثا وفقا لمتطلبات البيابة المعاصبرةالمحاسبي الدولي باصداره

            .معايير التعليم المحاسبي ومعرفة اهم متطلبات ومعوقات تطبيقها
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 اانيالمبحث ال

 امعايير التعليم المحاسبي الدولية ومتطلباته

ي عى هذا المبحث الى الوقوف على مفهوم معايير التعليم المحاسبي الدولية ووجهات النظر المطروحبة حبول 

تحقيقهبا ةلبى معوقات ومتطلبات تطبيقها مع عرض تفميلي لما تضمنته تلبك المعبايير واالهبداف التبي ت بعى 

 .لذي يمكن توايحها من تالل فقراته، وامن تاللها

 (IAESBعايير التعليم المحاسبي الدولي )( نبذة لن مجلس م1.2.2)

البذي ينبثبق منبه مجلبس معبايير التعلبيم المحاسببي عببارة عبن منظمبة IFAC) ان االتحاد الدولي للمحاسببين )

حظبى ببه يمهنية معنية بمهنة المحاسبة وليس هناو منظمة محاسبية أتر  في العالم تحظى بمثبل البدعم البذي 

، ليضبم دولة 51من  اً عضو 63بعدد أعضاء يبلغ  1977بدأ االتحاد نفاطه عام  ةذ، نلمحاسبيلاالتحاد الدولي 

، وان هبذا االتحباد يضبم فبي دولبة مبن جميبع انحباء العبالم 130هياة عضوة ومنت بة مبن  175حاليا اكثر من 

المحاسببين ( وجمعيبة AICPA) عضويته العديد من الهياات من بينها المعهد اامريكي للمحاسببين القبانونيين

 .(2017 :133 ,( وغيرها من الهياات )ماريةACCAالقانونين )

 -:ان االتحاد الدولي للمحاسبين بعد فترة وجيزة من تأسي ه قام بانفاء اربع لجان هي 

 .لجنة التعليم -

  .لجنة االتالقيات -

 .لجنة ممارسة التدقيق الدولية -

 .لجنة المحاسبة اإلدارية -

  .ثم بعدها تطورت لتمبح مجالس

  .المحاسز الدولي التعليم مجلس معايير -

  .مجلس معايير ال لوو ااتالقي الدولية للمحاسبين -

 .معايير التدقيق والتأكيد الدوليةمجلس  -

  .مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام -

ت غيبر الزاميبة وكان ُجل اهتمامها هو اصدار المعايير الدولية ةلزامية بعبد ان كانبت موجهبة إلصبدار ةرشبادا

، وكببان ذلبك نتيجبة لاصببالحات التبي توجبه بهببا االتحباد الببدولي لعضبوة باالتحبباد البدولي للمحاسببينللهيابات ا
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 2003( تالل شهر نوفمبر من العبام IAESB، فتم انفاء مجلس معايير التعليم المحاسبي الدولية )نلمحاسبيل

(David, & Others, 2012 : 744)مبؤتمر  2005مبن سبنة  لجنة التعلبيم ابتبداءً  ، ليحل هذا المجلس محل(

، ان هبذا المجلبس يعبد الجهبة الم بؤولة بفبكل مباشبر عبن اصبدار ( 2013 :6اامم المتحدة للتجارة والتنميبة 

ين المهنبين المعايير الدولية فهو مجلس م تقل مهمتبه ااساسبية وابع المعبايير وتوجيبه عمليبة تعلبيم المحاسبب

رئبيس المجلبس ونائبز البرئيس وسبتة عفبر عضبوا  هبميضم ثمانية عفبر عضبوا  ذة، للدمة المملحة العامة

 .(,2018 :14متطوعا من ملتلف انحاء العالم )صوشه 

والفبببكل ادنببباه يوابببح تلبببك  اصبببدارات ةثالثبببان مجلبببس معبببايير التعلبببيم المحاسببببي البببدولي يقبببوم باصبببدار  

  -اإلصدارات :

 (2الفكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةصدارات مجلس معايير التعليم المحاسبي الدولي                           

 : اآلتيةتهدف هذه اإلصدارات الى االلتزام بالمهام 

- (IES )( وصف الممارسات الجيدةمعايير التعليم  المحاسبي الدولية). 

- (PEG ) الم اعدة على تنفيذ هذه الممارسبات الجيبدة وتبوفير قواعبد توجيهيبة للوصبول اليهبا ويبتم اسبتلدام

 .على "افضل الممارسات" في العالماامثلة 
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- (IP )، مببن تببالل تقببديمها  لتعزيببز النقببا  فببي قضببايا التعلببيم والتنميببة التببي لهببا تببأثير علببى مهنببة المحاسبببة

 ( .2018 :12الستنتاجات او وصف حاالت ذات صلة )العزاوي واترون 

( IAESB( ومجلس معايير التعليم المحاسبي الدولي )IFACومما تقدم يتضح ان االتحاد الدولي للمحاسبين )

معايير مهنيبة ذات مهنة المحاسبة دوليا من تالل اصدار  التعليم المحاسبي وبالتالي ي عيان الى تقوية وتعزيز

جببودة عاليببة وةقامببة المببؤتمرات والنببدوات العلميببة الدوليببة ، فمعببايير التعلببيم المحاسبببي تؤكببد علببى المهببارات 

ي زيبادة ثقبة المهنية والقيم وااتال  واسس القببول ممبا يزيبد مبن كفباءة مهنبة المحاسببة عالميبا وممبا ي بهم فب

 .الجمهور بتلك المهنة

 

 معايير التعليم المحاسبي الدولية  تعاريف( 2.2.2)

ً المحاسبي  ان معايير التعليم  مرجعيبا للمقارنبة ولتحقيبق التقبار  البدولي ومبن ثبم  الدولية جباءت لتبوفر أساسبا

تبم وابع هبذه لبذا ، (2018 :273 ,ت هيل عمليبة انتقبال المحاسببين المهنيبين علبى الم بتو  البدولي )صوشبه

، ان هبذه المعبايير تمبف مهنبي م بتمر بم بتويات جبودة مرابية وتطبورالمعايير لتحقيق تطور مهني اولبي 

، وهناو العديد من التنوع علبى المبعيد البدولي والبذي يعتبرف ببه مجلبس ممارسات الجيدة للتعليم المحاسبيال

 (31:2018 ,)الفرا -( مثل :IAESB)الدولي معايير التعليم المحاسبي 

 .ظم القانونية واالجتماعيةذلك النالتنوع الثقافي وتنوع اللغة وك -1

 .وع أدوار ااداء المحاسبي المهنيتن -2

ق وذلبك باتتيبار ائب( يقر بأن معايير التعليم المحاسبي يتم تنفيذها من قبل ااعضاء بعبدة طرIAESBكما ان )

 .ريقة المثلى لتنفيذ تلك المعاييرنوع من أنواع التعليم والتطوير فقو وتحديد الط

، مبن تبالل مقارنبة المعيبار ببااداء يتم من تاللبه قيباس شبيء معبين مقياسالمعيار بفكل عام هو تعريف ان 

، وفبي فانبه يبدل علبى ان ااداء غيبر جيبد ، اما العكسوافق فهذا يدل على ان ااداء جيدالفعلي فاذا كان هناو ت

 ، فتكبون المعبايير(,2020 :104محمبود و، عبة اللطبو واجبراء التح بينات )محمبدهذه الحالبة الببد مبن مراج

، فال يمكن (371: 2004بمثابة المرشد ااساس لقياس االحداث والظروف وترشيد الممارسات )لطفي , عامة

أي من هذه المعايير سواء كانبت طبيعيبة او وابعية او ةلهيبة تليل الحياة وانتظامها وتطورها من دون وجود 

 . ( 60: 2005)المبروو ,
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اما معايير التعليم المحاسبي الدولية فال تلرا عن هذا المفهوم ، فتعرف بانها "معايير التطبيبق الجيبد المقببول 

، اذ تضع هذه المعايير العناصر ااساسبية لمحتبو  لمحاسبين المهنيين وتطوير أدائهمعلى نحو عام في تعليم ا

( بانهبا IESمعايير التعلبيم المحاسببي الدوليبة )، وأيضا تعرف (2019 :17وني ي والتعليم وعمليته" )فرا ، 

 2014)الفكبي , يبد الممارسبات فبي التعلبيم المحاسببيتوحعبارة عن قواعد وارشادات عامة ت اعد في عمليبة 

:118). 

ان معببايير التعلببيم المحاسبببي تمثببل " مقيبباس او نمببوذا أسبباس يهببدف لواببع الطريقببة  لببك يمكببن القببولومببن ذ

ال ببليمة للتطبيببق الجيببد والتأكيببد علببى م ببتو  مناسببز مببن التعلببيم المحاسبببي لتببوفير ااسبباس الضببروري فببي 

ي الدتول الى عالم الممارسة المهنية ، فالحمول على م تو  مناسز من التعليم يوفر ااسباس الضبروري فب

، وان هبذه المعبايير تتمتبع بباعتراف وقببول أتالقية الزمة في ممارسة المهنبة اكت ا  معارف ومهارات وقيم

( التبببابع لالتحببباد البببدولي للمحاسببببين IEASBكونهبببا صبببادرة عبببن مجلبببس معبببايير التعلبببيم البببدولي )لدولبببي 

(IFAC.") 

 

 ( أهمية معايير التعليم المحاسبي الدولية 3.2.2)

أهميببة المعببايير بمببورة عامببة تكمببن فببي انهببا تببؤدي دورا مهمببا فببي حيبباة االن ببان فمببن المببعز تليببل الحيبباة 

، فبأن أهميبة وجبود معبايير معايير طبيعيبة او وابعية او غيرهباوانتظامها وتطورها دون معايير سواء كانت 

ذلببك ان مواببوعية  ،ن صببحة ومواببوعية ملرجببات المحاسبببيةللتعلببيم المحاسبببي تتمثببل فببي كونهببا تعببزز مبب

، وان اطبار متكامبل يحكبم عمليبة التطبيبق القياس التي تتطلبهبا المحاسببة ال يمكبن تحقيقهبا اال فبي حالبة وجبود

، وةزاء عمليببة قلم مببن متطلبببات الممارسبة المهنيببةعمليبة تطببوير المنباهج المحاسبببية تمثببل ابرورة ملحببة للتبأ

 .مكن الرجوع اليها في هذه العمليةدة ومتفق عليها يالتطوير هذه البد من وجود معايير علمية مهنية محد

، )معبايير 2010 :4))الجليلي ، وذنبون  -وتبرز أهمية معايير التعليم المحاسبي الدولية في كونها تعمل على :

 ( ,2006 :4-3التعليم الدولية للمحاسبين المهنيين 

ا يؤدي الى الممارسات المحاسبية الجيدة ممتدمة المملحة العامة من تالل التقدم الواسع لتطبيق وتطوير  -1

 .معايير من قة ومن جمة

حاسببة المهنيبة قببل اصدار سل لة من البيانبات التبي تعكبس التطبيبق والممارسبة الجيبدة لتعلبيم وتطبوير الم -2

 . التأهيل وبعده
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 .زة ذات العالقة بتعليم المحاسبينتعزيز المناف ة الدولية بفأن القضايا البار -3

 . نفاطات االتحاد الدولي للمحاسبينلق عالمات اغراض المقارنة والمطابقة مع ت -4

، ومبن الممكبن ان تحظبى هبذه وي عليها برامج التعليم والتطويرواع عناصر أساسية من المتوقع ان تحت -5

 .عناصر باعتراف وقبول وتطبيق دوليال

، )البنبك (,2019 :18، ووني بي )فبرا -: يأتييما كما يمكن تلليص أهمية معايير التعليم الدولية للمحاسبين ف

 ( 2014 :9الدولي في عمان 

 .يلص التأهيل وعمل المحاسز المهنيتلفيض وتقليل االتتالفات الدولية فيما  •

 .ين المهنيين على الم تو  العالميت هيل ودعم حرية انتقال المحاسب •

االلتبزام مبن قببل المؤس بات التعليميبة توفير معايير ومراجع دولية يمكبن الرجبوع اليهبا لقيباس مبد   •

  .بمتطلبات معايير التعليم المحاسبي الدولية لقياس كفاءة الملرجات

 .ى مع التغيرات التي ترافق المهنةتطوير عملية التعليم المحاسبي بالفكل الذي يتماش •

ي مهنة المحاسببة فوجبود ن أهمية وجود معايير دولية للتعليم المحاسبي تأتي من حاجة الجمهور للثقة ففألذلك 

المعببايير يضببمن ملرجببات تعليميببة علببى م ببتو  عببال  مببن التأهيببل وغيابهببا يببؤدي الببى اتببتالف فببي ااسببس 

حاسببة وبالتبالي فبي ، مما يؤدي الى اعف الثقبة فبي تريجبي المة والذي ينعكس سلبا على الملرجاتالتعليمي

 .مهنة المحاسبة

 

 ( أهداى معايير التعليم المحاسبي الدولية 4.2.2)

ان مجلببس المعببايير الدوليببة للتعلببيم المحاسبببي يقببوم باصببدار المعببايير للم بباهمة فببي اعببداد وتأهيببل وتطببور 

ومبن هنبا ، المطلوبة لفبغل الوظبائف المحاسببيةالكفاءات المحاسبية وامدادهم بأنواع من المعارف والمهارات 

 ( IAESB, 2015 :6) -تبرز عدة اهداف هي :

 .هنية الالزمة للملرجات التعليميةعال  من التأهيل والكفاءة الفنية والم الوصول الى قدر   -1

توحيببد ااسببس التعليميببة التببي تتبعهببا المؤس ببات التعليميببة فببي جميببع الببدول ااعضبباء فببي االتحبباد الببدولي  -2

 . النضمام اليهةلى ا( او التي ت عى IFACللمحاسبين )
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ا ومن ثم في الم اعدة في تعزيز نوعية الملرجات مما يؤدي الى تعزيز الثقة في تريجي المحاسبة عموم -3

 . مهنة المحاسبة تموصا

 ( 19: 2019)فرا ، وني ي ,  -: اآلتيكما يمكن اإلشارة الى عدة اهداف أتر  تتمثل في 

 وعيهم بواجباتهم وم ؤولياتهم .  اعداد طلبة قادرة على النجاح في االعمال والوظائف المهنية وتنمية ✓

 .ادرة على التكيف مع الواقع العاماعداد كفاءات ق ✓

 .مواجهة المفاكل العلمية وعالجها اعداد باحثين لهم القدرة على ✓

✓  ً ً  الم اهمة في تنمية المجتمبع اقتمباديا ، عبن طريبق اعبداد ملرجبات مؤهلبة وقبادرة علبى  واجتماعيبا

 .عدة في اتلاذ القرارات االقتمادية المناسبةتقديم المعلومات المالئمة للم ا

 

 الدولية يالمحاسبالتعليم ( لرض محتوى معايير 5.2.2)

تتناول هذه المعبايير مببادف التعلبيم والتطبوير المحاسببي المهنبي فهبي تمبف الممارسبات الجيبدة لمبا يجبز ان 

، وان هبذه المعبايير تبم تعبديلها وتطويرهبا مبن قببل ااعضباء فبي لجنبة عليه التعليم والتطوير المحاسبي يكون

 قبل وبعد التعديل : معايير التعليم المحاسبي الدولية والجدول االتي يواح، معايير التعليم المحاسبي الدولية

 ( 2) الجدول

 معايير التعليم المحاسبي قبل وبعد التعديل

 (2005-2020المعايير بعد التعديل )ةصدار  (2005المعايير قبل التعديل )ةصدار 

IES مواوع المعيار IES مواوع المعيار 

متطلبات الدتول في برامج التعليم  1

 المحاسبي 

متطلبات الدتول في برامج التعليم  1

 المحاسبي 

مكونات برنامج التعليم المحاسبي  2

 المهني 

 التطوير المهني االولي )الكفاءة الفنية( 2

التطوير المهني االولي )المهارات  3 المهارات المهنية والتعليم العام  3

 المهنية (

التطوير المهني االولي )القيم  4 القيم وااتال  واالتجاهات المهنية  4
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 وااتال  واالتجاهات المهنية(

 متطلبات اللبرة العملية  5 متطلبات اللبرة العملية  5

التطوير المهني االولي )تقييم الكفاءة  6 تقييم القدرات والكفاءة المهنية  6

 المهنية(

التعلم مد   –التطوير المهني الم تمر  7 التطوير المهني الم تمر  7

الحياة والتطوير المهني الم تمر 

 للكفاءة

متطلبات الكفاءة المهنية للمراجع  8

 المهني

عن  اتمراجع الح ابالتطوير المهني ل 8

 مهمة المراجعة للقوائم المالية 

 

ً ان لكل معيار اهداف   ة البلدان تحقيقها لمواكبةلى الجهات الم ؤولة ال عي  ومتطلبات معينة يجز على ا

 : اآلتيومن هنا سيتم استعراض كل معيار والهدف الرئيس منه كما في الجدول ، الرائدة في هذا المجال

 ( 3الجدول )

 معايير التعليم المحاسبي الدوليةجدول اهداف 

رمز 

 المعيار

تاري   عنوان المعيار

 المدور

 هدف المعيار

IES1 هدف هذا المعيار واع متطلبات الدتول  2014 متطلبات الدتول لبرامج التعليم المحاسبي

لبرنامج المحاسبة والتأكد من تلفية معينة 

للمقبولين في برنامج التعليم المحاسبي التي 

 تضمن تحقيق النجاح .

IES2 )يهدف الى وصف لمتطلبات المعرفة  2015 التطوير المهني االولي )الكفاءة الفنية

 يتضمن :ووكفاءة المرشحين للعمل 

 ع المعرفة المحاسبية والمالية : موااي -1

 المحاسبة المالية واعداد التقارير  -
 المحاسبة اإلدارية والرقابة  -
 االعمال والقانون التجاري -
 المالية واإلدارة المالية -
 الضرائب  -
 القيم واألخالق المهنية  -
 التدقيق والتأكيد  -
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 مواايع المعرفة المتعلقة بااعمال : -2

 اآلتيةحيث يجز ان تتضمن المواايع 

:اقتماد ، بياة االعمال التجارية ، 

اتالقيات االعمال التجارية ، ااساليز 

الكمية ، حوكمة الفركات ، ال لوو 

التنظيمي ، االعمال التجارية ، ةدارة واع 

القرار االستراتيجي ، االعمال التجارية ، 

 الدولية والعولمة . 

متعلقة بتكنلوجيا مواايع العولمة ال -3

 المعلومات : 

المواد الدراسية يجز ان تفمل المعارف 

 العامة لتكنلوجيا المعلومات .

IES3 )تفمل : و 2015 التطوير المهني االولي )المهارات المهنية 

 Intellectualالمهارات الذهنية  -1

Skills 

وهذه المهارات ت اعد المحاسز المهني 

 على :

 حل المفكالت  -

 اتلاذ القرارات -

 للحاالت التنظيمية المعقدة.الحكم الجيد  -

 Personalالمهارات الفلمية  -2

Skills 

 ن يتتعلق بمواقف وسلوو المحاسبين المهني-

ان تطور هذه المهارات ي اعد على  -

وتح ين شلمية المحاسز وتحقيق 

 االلتزام بالتطور الذاتي الم تمر .

 Interpersonalمهارات التواصل  -3

and Communication Skills 

ان مهارات االتمال ت اعد المحاسز على  

 : 

العمل مع االترين من اجل المالح العام  -

 للوحدة االقتمادية 
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 القدرة على تلقي ونقل المعلومات  -

 القدرة على اتلاذ القرارات الفعالة  -

 Organizationalمهارات ةدارية  -4

and Business Management 

Skills 

 ت اعد هذه المهارات على : و

 التلطيو االستراتيجي وةدارة المفاريع  -

 ةدارة الموارد وصنع القرار  -

 القيادة وحكم المهنية  -

 القدرة على التنظيم وتفويض المهام . -

IES4   التطوير المهني االولي )القيم وااتال

 واالتجاهات المهنية(

 يهدف هذا المعيار الى : 2015

 دفع الطلبة نحو النفع العام  -

 التعلم الم تمر  -

 احترام القوانين والتفريعات  -

 الم ؤولية االجتماعية  -

مادة دراسية بوصفها تعليم االتالقيات  -

 ق واليات تدري ها .ائومواايع وطر

IES5 يهدف هذا المعيار الى ان اللريجين لديهم  2015 متطلبات اللبرة العلمية

من اللبرة والمراجعة العملية لممارسة 

المهنة وتوفير مناهجها واليات الرقابة 

 واالشراف عليها . 

IES6  التطوير المهني االولي )تقييم الكفاءة

 المهنية(

 يهدف الى :  2015

توفير تقييم نهائي لجميع اللريجين قبل  -

سبين مهنين من تالل عملية تأهيلهم كمحا

اتتبار المعرفة النظرية والتطبيق العملي 

للمعرفة وان من ي توفون الكفاءات أولاك 

فقو من ي مح لهم بممارسة المهنة وذلك 

لحماية المملحة العامة وممداقية مهنة 

 المحاسبة 

الم ؤولية لضمان ان المحاسبين  -

المحترفين لديهم اتتماص متوقع منهم من 

 العمل والجمهور بفكل عام قبل اربا  
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 انان التقييم ليس نهاية المطاف ،  -

المحاسبين المهنيين يجز عليهم االستمرار 

 والحفاظ على الكفاءة المهنية .

IES7  مد   مالتعل –التطوير المهني الم تمر

 الحياة والتطوير المهني الم تمر للكفاءة

 هدف هذا المعيار هو :ي 2015

واع معايير لتطوير الكفاءة للمحاسبين 

المهنيين واستمرار التعلم لمواكبة جميع 

التغيرات في مهنة المحاسبة وعالم 

 التكنلوجيا .

IES8 عن مهمة  مراجعالتطوير المهني ل

 المراجعة للقوائم المالية

 هدف هذا المعيار هو :  2015

التركيز المطلو  لبناء ملرجات تعليمية 

ن المدقق يجز ان يكون لديه وكفايات ، وا

معرفة كافية بمعايير ومهارات التدقيق 

ةاافة الى تطبيق اتالقيات المهنة وتبرة 

 عملية محددة . 

 ( 2006،  عايير التعليم المحاسبي الدولية للمحاسبين المهنيينم *الممدر )

 : وفيما يلي شرح تفميلي لمعايير لتعليم المحاسبي الدولية

IES 1  متطلبات الدخول في برنامج التعليم المحاسبي 

ان هذا المعيار يضع شروط للقبول لبرنامج التعليم المحاسبي المهني ، وان الغاية من هذا المعيار هبو لضبمان 

النجباح تبالل  ان الطال  الذين سيمبحون محاسبين مهنيين ان تكون لديهم تلفية تعليميبة تضبمن لهبم تحقيبق

اط فببي ولهببذا فببأن بعببض الهياببات قببد تضببع شببروط معينببة للطلبببة الببراغبين فببي االنلببر ،الدراسببات ومببا بعببدها

، ة المهنة والحفاظ عليها وتطويرهباانه يُعتقد ان هذه الفروط  هي لضمان جود ةذ، برنامجها للتعليم المحاسبي

بيببة المعببايير لتل ن فببي برنببامج التعلببيم لي ببو علببى اسببتعدادووان جببودة المهنببة ال تببتم اذا كببان االفببراد المقبولبب

( محاولببة IFAC، وان علببى جميببع الهياببات ااعضبباء فببي االتحبباد الببدولي للمحاسبببين )الموجببودة فببي المهنببة

هبي اللطبوة ااولبى فبي ، وان شروط القببول لمدتالت للدراسة في ق م المحاسبةاستقطا  افضل نوعية من ا

وان هببذه الفببروط تتضببمن تلفيببة عببن البياببة االقتمببادية والتفببريعية وةدارة االعمببال والمعرفببة ، هببذه العمليببة

 .(2018 :13المحاسز )وليد واترون  من قبلااساسية والتعلم المتوقع اكت ابه 
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IES 2  )التطوير المهني االولي )الكفاءة الفنية 

المحاسببي واالهتمببام منمببز حبول طبيعببة المعببارف ان هبذا المعيببار يهبتم بمضببمون ومحتببو  ببرامج التعلببيم 

، فهببو يمببف (,2014 :11العببزام و، البهببا )زريقبباتالواجببز تقببديمها مببن قبببل بببرامج التعلببيم المحاسبببي لط

، لبذلك اكت بابها ليكونبوا تبريجين مهنيبين المحتو  المعرفي لبرامج التعليم المحاسبي الواجز على اللريجين

 عدد من المقاييس التي يجز على طالز تلمص المحاسببة دراسبتها وهبي :هناو ثالث مجاميع تحتوي على 

 .2018 :15), )دغفل، ونميرة

، وهبي تمثبل القاعبدة النظريبة ة وفبروع المعرفبة ذات العالقبة بهباالمجموعة ااولى : تتمثل بالمحاسببة والماليب

دراكيبة اذا مبا اح بن دراسبتها واال ةواالساس الجوهري الفني الذي ي اعد الطالز على زيادة مهارتبه المعرفيب

واستيعابها ، باإلاافة الى زيادة قدرته على التحليل واالنتقاد واالستف ار والبحبث الكتفباف أمباكن ومواابع 

 .لومات الالزمة وتحميلها وتنظيمهاالمع

المفاكل وحلها  ىالمجموعة الثانية : فهي تلص المقاييس المتعلقة بالمعرفة التنظيمية والقدرة على التعرف عل

 باإلاافة الى تحليل الملاطر والقدرة على التلطيو االستراتيجي وةدارة الموارد البفرية . 

، هبا التبي يجبز علبى المحاسبز معرفتهباالمجموعة الثالثة : فهبي تفبمل المعرفبة بتكنلوجيبا المعلومبات وفروع

ً هذا المعيار يجز ان يكون الطالز مكت ب زفح  ا فبي حبل للقدرة على استلدام تكنلوجيا المعلومبات وتنظيمهب ا

 . مفاكل االعمال والمحاسبة

 

IES 3 )التطوير المهني االولي )المهارات المهنية 

يلتص هذا المعيار بالمهارات الواجز تضبمينها فبي ببرامج التعلبيم المحاسببي التبي مبن شبأنها تمكبين الطالبز 

سبو  العمبل واالسبتعداد للتعامبل مبع المفباكل والحباالت اليوميبة التبي  م تقبال مبن االسبتفادة مبن مهارتبه فبي

( قام بتق يم هذه المهارات على تمس IFAC، وان االتحاد الدولي للمحاسبين )مهنة المحاسبة يتواجه ممارس

، اللتبزام ببالتطور البذاتي الم بتمر(مجاميع هي : مهارات شلمبية )كمواقبف وسبلوو المحاسببين المهنيبين وا

، مهببارات ريببة )ةدارة المببوارد وصببنع القببرار(ات فكريببة)حل المفبباكل واتلبباذ القببرارات( ، مهببارات ةدامهببار

 :112العببزام و)زريقببات ، وظائفيببة ومهببارات التواصببل واالتمببال )القببدرة علببى تلقببي ونقببل المعلومببات( 

2014,. ) 

 



 

 

 
 

 

 40 ثانياملبحث ال  –ثانيالفصل ال

IES 4 )التطوير المهني االولي )القيم واألخالق واالتجاهات المهنية 

المعيار القيم وااتال  المهنية التي يجز ان تتضمنها ببرامج التعلبيم المحاسببي والتبي يجبز ان يتحلبى يتناول 

بوصببفهم ، فيهببتم هببذا المعيببار ويركببز علببى اببمان بببأن ااشببلاص المرشببحين رسببو مهنببة المحاسبببةبهببا مما

را القببيم والعببادات والتقاليببد وعببدم اللببروا تببا بببالقيم وااتببال  والمواقببف المهنيببة م تزويببدهممحاسبببين قببد تبب

 .(2017 :14)بوعزرية ، ولندار لتأدية وظائفهم بفكل مهني  المتعارف عليها في العمل او المهنة

( مبن وصبف اتبال  المحاسببين يبرتبو بفبكل مباشبر IAESBان ما قدمه مجلس معايير التعليم المحاسببي )

تطبوير مهنبة المحاسببة ، لبذا يجبز ان تببدأ بفبكل ةلى ( التي تهدف IFACالدولي للمحاسبين )االتحاد برسالة 

من البتعلم مبد  الحيباة للقضباء علبى  اً المحاسز جزء يعدمباشر بتعليم المحاسز وان هذه االتالقيات يجز ان 

، التبي نبص عليهبا المعيبار: اامانبة ومبن ببين هبذه القبيم، اتالقية وففل الفركات واالحتيالال لوكيات غير ا

 .(42: 2012( )الذنيبات , 76: 2015)جمعة, المواوعية  و، زاهة، ال رية، الففافيةة، النالممداقي

   

IES 5  متطلبات الخبرة العملية 

، وان هببذا م بببق اللاصببة بالمحاسبببين المهنيببينان هببذا المعيببار يؤكببد علببى اببرورة وجببود بببرامج التأهيببل ال

اكمال ثالث سبنوات كحبد  مؤهلين يكونوا محاسبينااشلاص المرشحين بان على المعيار قائم على أساس ان 

ادنببى مببن اللبببرة قبببل تلقببي الممببادقة الكاملببة الكت ببا  القببدرة علببى حببل الم ببائل العمليببة وتطبيببق المعببارف 

النظريببة والفنيببة ، باإلاببافة الببى تطببوير المهببارات اإلداريببة والتنظيميببة التببي تتعلببق بببالتلطيو االسببتراتيجي 

، وكبذلك والمفاكلات ارذ القرارات ، والقدرة على القيادة والحكم في ظل وجود التعاوةدارة المفاريع واتلا

وغيرها ، فكل هذه المعارف ح بز المعيبار يبتم تعلمهبا  وحدة االقتماديةالقدرة على التنظيم ونقل توجيهات ال

قيبادة مناسببة لبذا يبنص هبذا المعيبار علبى ابرورة وابع الطبال  فبي بيابة مناسببة وتحبت ، في فتبرة محبددة 

تضعهم فبي مواجهبة التحبديات وتبوفير الفبرص لتطبوير مهباراتهم المهنيبة ، وبهبذا تكبون الفرصبة متاحبة لهبم 

للتدريز العملي واكت ا  اللبرة العملية ، ولكن يجز ان يكون هذا التدريز تحت اشراف مدر  كفبوء للتأكبد 

 ( .,2018 :17، نميرة لرا للمهارات بطريقة سليمة )دغفلمن اكت ا  المت

 

 

 



 

 

 
 

 

 41 ثانياملبحث ال  –ثانيالفصل ال

IES 6 )التطوير المهني االولي )تقييم الكفاءة المهنية 

ليات تقيبيم الكفباءات المهنيبة لمبدتالت ببرامج التعلبيم المحاسببي لضبمان قبدرتهم علبى أداء آهذا المعيار بيهتم 

التقيبيم ، لبذا فبان هبذا المعيبار يركبز علبى (2014 :112العبزام ومتطلبات مهنة المحاسبة اليوميبة )زريقبات ، 

ان هببذا و، بة المهنببي مببن معببارف نظريببة وعمليببةالنهببائي لمببد  تببوفر المتطلبببات الالزمببة مببن تببريج المحاسبب

، وان احد العناصبر المطلوببة لتلبك اللريج من ناحية الكفاءة المهنيةالمعيار يتطلز وجود عملية مناسبة لتقييم 

، لكن هذه العملية بالرغم او جهة تنظيمية ملتمة ية محاسبيةالعملية هو اجراء اتتبار نهائي من قبل هياة مهن

كونها تتطلز مفاركة عدد كبير مبن ااشبلاص لمن انها طريقة مناسبة لتقييم اللريجين اال انها مكلفة ومعقدة 

            ، ولهبببببذا وجبببببد ببببببديالن اتبببببران لهبببببذه العمليبببببة :يكونبببببوا ممتحنبببببين ومبببببراجعين وممبببببححينالمبببببؤهلين ل

 (,2017 :15بوعزرية ، ولندار )

البديل ااول : يتمثل في انضمام الهيابة المحاسببية المنفبأة حبديثا البى هيابة محاسببية قائمبة ، السبتلدام بعبض 

  .، ويمكنها ةاافة أورا  محلية في الجوانز التي توجد بها اتتالفات كالضرائز والقانونباراتهااتت

ات محاسببية أتبر  ا مع قبدرات واحبدة او اكثبر مبن هياباما البديل الثاني : فهو قيام الهياة المهنية بجمع قدرته

ن بتحقيببق ن البببديالا، في بباعد هببذة بتطببوير وةدارة اتتبببارات مفببتركة، لكببي ت ببهم مجتمعبببالببدول المجبباورة

 تلفيض في التكلفة. 

 

IES 7  التعلم مدى الحياة والتطوير المهني الم تمر للكفاءة -التطوير المهني الم تمر 

لمببدتالت بببرامج التعلببيم  تقببديم ةرشببادات حببول متطلبببات واليببات التطببوير المهنببي الببىي ببعى هببذا المعيببار 

 نص هبذا المعيبار علبى ان التغيبرات ت بير علبى نحبو مت بارع مبن ناحيبة المهبارات والمعبارف ةذ، المحاسبي

عاتقهبا م بؤولية فيمبا اذا كبان قبع علبى ي، لذا فأن الهيابات المحاسببية المهنيبة المطلوبة من المحاسبين المهنيين

ن يواصلون باستمرار تطوير قدراتهم ام ال ومبد  المحافظبة عليهبا بالفبكل البذي يمكبنهم مبن العمبل والمحاسب

ان التطببوير المهنببي يعببد تطببوة مهمببة واساسببية للمحافظببة علببى و. ءة المطلوبببة لتأديببة دورهببم المهنببيبالكفببا

، وبالتببالي  يببدعو هببذا المعيببار للقيببام بنفبباطات ي بياببة العمببلالتغيببرات الحاصببلة فبب ممببداقية المحاسبببين رغببم

، وتكون مالئمة للعمل الذي يقبوم ببه مهمبا كبان ااسبلو  لم تمر بفكل قابل للقياس والتحققالتطوير المهني ا

ان اللطة االبتدائية ح ز هذا المعيبار هبي فبي التبرويج اذ  .لهياة في التطوير المهني الم تمرالذي ت تلدمه ا

، وذلك للتفجيع عليه مع استلدام المراقببة علبيهم الكتفباف حباالت عبدم د  أهمية التطوير المهني الم تمرلم

 . ,2018 :19)االلتزام واتباع ذلك بالعقوبات المناسبة لها )العزاوي ، واترون 
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IES 8 لن مهمة المراجعة للقوائم المالية  مراجع الح اباتالتطوير المهني ل 

يعملببون اببمن بياببات  ، بمببا فببي ذلببك الببذينكفبباءة لمراقبببي الح ببابات المهنيببينمتطلبببات اليضببع هببذا المعيببار 

( تحتباا البى وابع سياسبات IFAC، ان الهياات ااعضاء في االتحباد البدولي للمحاسببين )وصناعات محددة

، والمراجعبةم دور تبير فبي التبدقيق الوفاء بمتطلبات هذا النظام قبل توليهبوةجراءات معينة ت مح اعضائها 

تتقاسم الهياات ااعضاء واالتحاد الدولي للمحاسبين ومنظمات مراجعبة الح بابات وغيبرهم م بؤولية تطبوير 

( ، لبذا فبان هبذا المعيبار يتضبمن مقباييس معينبة Kostadinovski,et al, 2014,6وتقيبيم كفباءة المبدققين )

  .(,2016 :361) كحيو ، واحمد :  اآلتيلتأهيل المدقق فتكون على النحو 

 .ارات تحليلية وةصدار احكام مهنيةتطبيق مه -

 .نة، ةاافة الى التقيد بمنهجية معيستلدام صيغ مناسبة من التكنلوجياا -

 .نيين ممن يتمتعون بمهارات ةداريةفريق من المه من ان يكون -

لمحاسبببة لدوليببة ومعببايير اااللتببزام بكببل المعببايير التقنيببة كمعببايير التببدقيق الدوليببة ومعببايير رقابببة الجببودة ا -

 . الحكومية الدولية وغيرها

 .اللتزام بمعايير اتالقيات المهنةا -

 

 ( متطلبات معايير التعليم المحاسبي الدولية 6.2.2)

لتعلبيم المحاسببي وتوحيبدها علبى المبعيد العبالمي ي بهم فبي ةزالبة الغمبوض والتنباقض فبي اان وجود معايير 

ان مفهبوم  ةذ، عوا لمعبايير واحبدة ومفباهيم واحبدةكبونهم تضبلعمل المحاسببين فبي ملتلبف دول العبالم وذلبك 

د المحاسببي هبو ، فالتوحيي التماثل والتطابق وعدم التباينا اً التوحيد الدولي بمفة عامة هو جعل الفيء واحد

عمليببة االن ببجام والتناسببق للممارسببات المحاسبببية فببي بلببدان ملتلفببة مببن العببالم ، وتقليببل مجبباالت االتببتالف 

 . (,2011 :56وتقريز تلك اانظمة الملتلفة من بعضها بعض )فتيحة 

متطلبببات تاصببة  ن مببن المتطلبببات :اواجببل هببذا التوحيببد مببع معببايير التعلببيم المحاسبببية الدوليببة فهنبباو نوعبب

 ومتطلبات عامة :
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 خاصة المتطلبات ال -1

  -: مبا يبأتيان لكبل معيبار متطلباتبه اللاصبة وهبي  ةذ، اصة هي متطلبات كبل معيبار علبى حبدةالمتطلبات الل

  .(,2018 :115-47)صوشة 

 IES 1متطلبات  : أوالً 

 :  اآلتيةالمطالز  ةلى تطبيقه فييهتم هذا المعيار بمتطلبات الدتول في برنامج التعليم المحاسبي ويحتاا 

على الهياات المهنية والجامعات ان تحرص على ان تكون فرصة االلتحا  ببرامجهبا للتعلبيم طلب األول : تالم

، مبع وجبود مرونبة فبي ذلبك مالها بنجباحلمؤشرات المعقولة إلكالمحاسبي متاحة فقو ل فراد ذوي الحظوظ وا

وعدم المبالغة في التفديد في متطلباتها باإلاافة الى عدم المبالغة في هذه المتطلببات وان يكبون الهبدف دائمبا 

 .فراد ذوي الفرص ااقو  للنجاح بههو في استيعا  برامج التعليم المحاسبي لجميع اال

لدتول برامجها  وتوايح ااساس وراء اتتيارها لهذه المتطلباتالهياات المهنية شرح على طلب الااني : تالم

 ، بحيث يوجه هذا التوابيح والفبرح لملتلبف ااطبراف ذات العالقبة واالفبراد البراغبين فبيللتعليم المحاسبي

 .مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة

ل للتعلبيم المحاسببي مبن تبالمتطلببات البدتول لبرامجهبا  اإلعبالن عبنلهياات المهنية على اطلب الاالث : تالم

الدقبة وان تفبمل ، وان تت م هذه المعلومات بالوابوح وموقعها االلكتروني وما تقدمه من منفورات مطبوعة

ج الحاسببو (، ، المتطلبببات التكنلوجيببا للتعلببيم كبببرامتحديببد المببؤهالت العلميببة المطلوبببةكمعلومببات أساسببية )

ة للبرنامج ، توايح عن فرص العمل المتاحة للفرد عنبد اكمالبه كتحديد االلتزامات الزمنيومعلومات ةاافية )

 .تقديم االحمائيات الداعمة لذلك(البرنامج التعليمي بنجاح و

 

 ً   IES 2متطلبات  : ثانيا

( على مبدتل ملرجبات التعلبيم عنبد تحديبده لمحتبو  IAESB)الدولي مجلس معايير التعليم المحاسبي  اعتمد

ً  ويعدمعاييره ،  تبني هذا المدتل عند تمميم وتنفيذ برامج التعليم المحاسبي ، فمدتل الملرجات هو ما  ةلزاما

يتوقع من الطالز معرفته او القدرة على عمله بعد اكماله لمقرر دراسبي معبين ، ليمبف اإلنجباز المتوقبع مبن 

 . لمتعلم بعدة مجاالت فنية ومهاريةا

ء دوره وفقبا داتمثل "قدرته علبى تطبيبق المعبارف المهنيبة ا ةذان هذا المعيار متعلق بالكفاءة الفنية للمحاسز 

 ، ان ملرجات التعليم لهذا المعيار تفمل : لما حددته المعايير"
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 (4الجدول )

 IES 2ملرجات التعليم المتعلقة بالكفاءة الفنية  

 ملرجات التعليم مجاالت الكفاءة

. المحاسبة المالية 1

 واعداد التقارير 

 ق المبادف على المعامالت وغيرها من االحداث .يطبت -

 او غيرها من المعايير ذات العالقة بالعمليات واالحداث. IFRSق يطبت -

 مة ال ياسات المحاسبية الم تلدمة إلعداد التقارير المالية .ءقيم مد  مالت -

 ر القوائم المالية وااليضاحات ذات الملة . يف ت -

وي على بيانات غير مالية كتقارير االستدامة والتقارير رير التي تحتار التقيف ت -

 المتكاملة .

. المحاسبة 2

 اإلدارية 

دعم التقنيات لدعم عمليات صناعة القرارات اإلدارية ، بما فيها تكلفة المنتج ، تحليل  -

 االنحرافات ، ةدارة الملزون ، اعداد الموازنات والتنبؤ .

 لمالية لتقديم معلومات مالئمة لمنع القرارات اإلدارية .ل البيانات المالية وغير ايحلت -

 قيم أداء المنتجات وقطاعات االعمال . ت -

 ق التقنيات الكمية المناسبة لتحليل سلوو التكلفة . يطبت -

بما فيها تقارير التلطيو واعداد  التقارير لدعم عملية اتلاذ القرارات اإلدارية ، ادعدا -

 الموازنات ، ةدارة التكلفة ، رقابة الجودة ، قياس ااداء والمقارنة المرجعية .

. التمويل 3

 واإلدارة المالية

ممادر التمويل المتاحة ، بما فيها التمويل البنكي ، اادوات المالية ، ال ندات  مقارنة -

 وااسهم ، ااسوا  المالية . 

 قيم مناسبة المكونات الم تلدمة لح ا  تكلفة رأس مال المنظمة .ت -

 ق تقنيات اعداد الموازنة الرأسمالية عند تقديم قرارات االستثمار الرأسمالي . يطبت -

 ل التدفقات النقدية واحتياجات رأس المال العامل للمنظمات .يحلت -

لدام التقنيات المناسبة ، بما فيها ل الموقف المالي الحالي والم تقبلي للمنظمة باستيحلت -

 تحليل الن ز ، تحليل االتجاه وتحليل التدفقات النقدية .

شرح مداتل )ال و  ، ااصول ، الدتل( الم تلدمة في االستثمار ، تلطيو االعمال  -

 ، اإلدارة المالية طويلة االجل .

 .  شرح االمتثال للضرائز المحلية ومتطلبات اإليداع - . الضرائز 4

 شرح االتتالف بين التلطيو الضريبي ، االعفاء الضريبي والتهر  الضريبي .  -

 ل المواايع الضريبية المتعلقة بالمعامالت الدولية غير المعقدة .يحلت -

 ح ابات الضرائز المباشرة وغير المباشرة ل فراد والمنظمات . ادعدا -

. المراجعة 5

 وتدمات التأكيد

 صف اهداف ومراحل القيام بمراجعة القوائم المالية .و -

 قيم ملاطر ااتطاء الجوهرية بالقوائم المالية ، واثرها على استراتيجية المراجعة .ت -



 

 

 
 

 

 45 ثانياملبحث ال  –ثانيالفصل ال

شرح العناصر ااساسية للدمات التأكيد ، والمعايير المطبقة ذات الملة بهذه   -

 اللدمات .

نين واللوائح ذات العالقة بمراجعة القوائم ق معايير المراجعة المالئمة ، والقوايطبت -

 المالية .

 ق ااساليز الكمية الم تلدمة في عمليات المراجعة .يطبت -

. الحوكمة ، ةدارة 6

الملاطر والرقابة 

 الداتلية

بما فيها حقو  وم ؤوليات المالو ، الم تثمرون ،  شرح مبادف الحوكمة الرشيدة ، -

الم ؤولين عن اإلدارة ، يفرح دور أصحا  الممالح في تحقيق متطلبات الحوكمة ، 

 الففافية واالفماح .

 ل الملاطر والفرص للمنظمة باستلدام هيكل إلدارة الملاطر .يحلت -

 ل مكونات هيكل الحوكمة للمنظمة .يحلت -

 لرقابة الداتلية المتعلقة باعداد التقارير المالية .ل مكونات ايحلت -

 شرح القانون واللوائح التي تحكم عمل المنظمات بأشكالها القانونية الملتلفة . - . القانون التجاري7

 شرح القوانين واللوائح المطبقة بالبياة التي يعمل بها المحاسبون المهنيون . -

. تكنلوجيا 8

 المعلومات

 م تكنلوجيا المعلومات لدعم اتلاذ القرارات من تالل تحليل االعمال .استلدا -

 شرح كيف ت هم تكنلوجيا المعلومات في تحليل البيانات وصناعة القرارات . -

 ل مد  كفاية اوابو تكنلوجيا المعلومات العامة واوابو التطبيق ذات العالقة .يحلت -

. االعمال والبياة 9

 التنظيمية 

المنظمة : القو  االقتمادية ، القانونية ، ال ياسية ، االجتماعية ، الدولية صف بياة و -

 والثقافية .

د مالمح العولمة بما فيها دور الفركات متعددة الجن ية ، التجارة االلكترونية يحدت -

 وااسوا  الناشاة .

 ل جوانز البياة العالمية التي تؤثر على التجارة والتمويل الدولي .يحلت -

 صف المبادف ااساسية لالقتماد الجزئي والكلي . و - . االقتماد 10

 صف تأثير التغيرات في مؤشر االقتماد الكلي على النفاط االقتمادي .و -

شرح اانواع الملتلفة لهياكل ال و  :المناف ة الكاملة ، المناف ة االحتكارية ، احتكار  -

 القلة .

. اإلدارة 11

واستراتيجية 

 االعمال

 شرح الطر  الملتلفة لتنظيم المؤس ات وهيكلتها .  -

شرح كيفية استلدام نظريات ال لوو التنظيمي لتعزيز أداء الفرد وفريق العمل  -

 والمنظمة . 

 ل العوامل الداتلية واللارجية التي يمكن ان تؤثر على استراتيجية المنظمة .يحلت -

 شرح هدف واهمية ملتلف المجاالت التفغيلية والوظيفية في المنظمة . -

 شرح العمليات التي يمكن استلدامها لتنفيذ استراتيجية المنظمة . -
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نالحظ ان المجلس من تالل معياره الثاني اكد على ان التطوير الفني للمحاسببين المرشبحين ال يبتم فقبو مبن و

رة بمجبال اتتماصبهم المحاسببي وانمبا مبن تبالل ملرجبات تعلبم ذات تالل ملرجات تعلبم ذات صبلة مباشب

 صلة بعدد من المجاالت كاإلدارة والحوكمة والبياة التنظيمية وةدارة الملاطر .

 

  IES 3متطلبات  ثالثا :

ُتمببص هببذا المعيببار للمهببارات الالزمببة للمحاسببز المهنببي فالمهببارات المطلوبببة مببن تببالل هببذا المعيببار هببي 

الذهنية واالجتماعية والفلمية والتنظيمية التي يقوم المحاسبز المهنبي ببدمجها مبع الكفباءة الفنيبة "المهارات 

 والقيم وااتال  والمواقف المهنية من اجل اظهار الكفاءة المهنية".

 : يالتوكما في الجدول ال تتضح ان ملرجات التعليم

 ( 5جدول )ال

 IES 3ملرجات التعليم المتعلقة بالمهارات المهنية 

 ملرجات التعليم مجاالت الكفاءة

. المهارات 1

 الذهنية

يم المعلومات من ممادر وجهات نظر متنوعة من تالل القيام بـ: البحث والتحليل تق -

 والتجميع .

ق الحكم المهني بما فيه تحديد وتقييم البدائل للتوصل الى استنتاجات على درجة يطبت -

 عالية من المواوعية تأتذ بعين االعتبار كل االحداث والظروف ذات الملة .

 ق االستدالل والتعليل  ، التحليل االنتقادي والتفكير اإلبداعي لحل المفاكل .يطبت -

 تماصين لحل المفاكل والتوصل الستنتاجات.د متى يحتاا للتفاور مع االتيحدت -

 ح الحلول للمفاكل متعددة الجوانز .اقترا -

. المهارات 2

االجتماعية 

 واالتمالية

 عرض التعاون ، والعمل في فريق من اجل تحقيق اهداف المنظمة . -

تواصل بواوح وبدقة عند عراه ومناقفته لتقريره الرسمي وغير الرسمي ال -

 والكتابي . الففهي 

 ق تقنيات االستماع الجيد والمقابلة الفعالة . يطبت -

 ق مهارات التفاوض للوصول الى الحلول واالتفاقيات . يطبت -

ق مهارات التفاور من اجل تقليل المراعات او فضها وحل المفاكل وزيادة يطبت -

 الفرص . 

 االت . ر الوعي لالتتالفات الثقافية واللغوية في جميع االتماظها -

 ظهر التزاما بالتعليم الم تمر . ا -. المهارات 3
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 توقع التحديات ويلطو للحلول الممكنة .  - الفلمية

 ق الفك المهني من تالل االستف ار والتقييم النقدي لكل المعلومات . يطبت -

 الوقت والموارد للوفاء بااللتزامات المهنية . ادارة -

 ه الفلمي . ئومراقبة ادااع معايير عالية لتوجيه و -

 عامل مع الفرص الجديدة بعقل منفتح . الت -

. المهارات 4

 اإلدارية والتنظيمية

 ذ المهام بالتوافق مع الممارسات المتبعة للوفاء بالمواعيد المحددة . يفتن -

 ق مهارات التفويض لتوزيع المهام .يطبت -

 ترين .ق مهارات ةدارة االفراد لتحفيز وتطوير االيطبت -

ق مهارات القيادة للتأثير على االترين من اجل العمل نحو تحقيق اهداف يطبت -

 المنظمة.

اعماله واعمال مرقوسيه لتحديد ما اذا كانت متوافقة مع معايير الجودة  ةراجعم -

 للمنظمة .

 

من تمس في ةصداره ال ابق  ان اتتالف هذا المعيار باإلصدار بعد التعديل هو انه يتضمن أربع مهارات بدالً 

تبم تناولهبا ابمن المعيبار الثباني  والتبيواالتتالف في المهارات الوظيفية غير الموجودة في اإلصدار الحالي 

ان المهارات التي يتضمنها هذا المعيار هي للم اهمة في اك ا  الطالز القدرة على  حيث يتبينللكفاءة الفنية  

لقببرارات وتح ببين شلمببية المحاسببز والزامببه بببالتطور الببذاتي الم ببتمر حببل المفبباكل التببي تواجهببه واتلبباذ ا

 ً  فضال عن اك ابه المهارات التي تؤدي الى افضل النتائج من تالل ما متاح من مبوارد ماديبة وبفبرية وايضبا

 .لمملحة العامة للوحدة االقتماديةلتحقيق ا اآلتريناك ابه لمهارة التعامل مع 

 

 IES 4متطلبات  رابعا :

، فالقيم وااتال  والمواقف المهنية هي المكون وااتال  لممارسي مهنة المحاسبة ان هذا المعيار يهتم بالقيم 

 :  يالتالل الجدول الوتمثل ملرجات التعليم لها من ت، ة الفنية ومكون المهارات المهنيةالثالث بعد الكفاء
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 ( 6الجدول )

  IES 4  واالتجاهات المهنية ملرجات التعليم المرتبطة بالقيم وااتال

 ملرجات التعليم مجاالت الكفاءة

. الفك 1

 والحكم المهني

ق استجوابا عقليا انتقاديا من اجل تقييم المعلومات المالية وغيرها من البيانات ذات يطبت -

 العالقة . 

االحداث نية على كل بد ويقيم البدائل للتوصل الى استنتاجات معللة بفكل جيد ، وميحدت -

 والظروف ذات العالقة .

. المبادف 2

 ااتالقية

 د القضايا ااتالقية ويحدد متى يطبق المبادف ااتالقية . يحدت -

 د الم ارات البديلة للعمل ، والعواقز ااتالقية لكل منها . يحدت -

شرح طبيعة االتال  ، ويفرح مزايا وعيو  المدتل القائم على القواعد / المبادف  -

 تال  .ل 

ق المبادف ااتالقية ااساسية : النزاهة ، المواوعية ، الكفاءة المهنية ، العناية يطبت -

 المهنية ، ال لوو المهني وال رية . 

ق المتطلبات ااتالقية ذات العالقة بال لوو المهني بالتوافق مع المعايير )معايير يطبت -

 المراجعة ومعايير المحاسبة وغيرها ( . 

االلتزام . 3

بمملحة 

 الجمهور

 شرح دور االتال  في عالقتها مع مفهوم الم ؤولية االجتماعية . -

 شرح دور االتال  في عالقتها مع االعمال ومع الحوكمة الرشيدة . -

ل العالقة المتبادلة بين االتال  والقانون بما فيها : القانون ، اللوائح ومملحة يحلت -

 الجمهور.

 

والحذر الم بتمر  يفير الى الفك والحكم المهني فالفك المهني هو نزعة تتضمن عقال مت ائالً في هذا المعيار 

، امبا الحكبم المهنبي فهبو التبدريز تفبير البى تحريفبات ب ببز تطبأ او غب بفأن الحاالت التبي قبد تحتبوي او 

ذات تلفيبة معرفيبة والمعرفة واللبرة ذات المبلة بالمحاسببة والمراجعبة والقواعبد ااتالقيبة التلباذ قبرارات 

 وهبي غيبرن يفبمالن ملتلبف المحاسببين ان الممبطلحابفأن م ارات العمل المناسبة لظروف المراجعة وهذ

ً مفاهيميبب اً ملتمببة بببالمراجعين فقببو ، امببا المبببادف ااتالقيببة فأنهببا تتطلببز اطببار للقببيم وااتببال  والمواقببف  ا

ببأن الجمهبور هبم جميبع االفبراد والجماعبات لكبون ، اما االلتزام بمملحة الجمهور فقد واح المجلس المهنية

، لذلك فأن م ؤولية المحاسز ال على كل اطراف المجتمع ق مباشرة وغير مباشرةائمهنة المحاسبة تؤثر بطر

 .كلهتقتمر على العميل او صاحز العمل فقو بل يجز ان تفمل م ؤوليته اتجاه مملحة الجمهور 
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  IES 5متطلبات  تام ا :

معيار المتطلببات الواجببة للحمبول علبى اللببرة العمليبة المناسببة لتطبوير كفباءة المحاسبز المهنبي حدد هذا ال

 : ما يأتيالمرشح وهي 

ارورة اكمال المحاسز المهنبي المرشبح لفتبرة اللببرة العمليبة قببل اكمالبه مرحلبة التطبوير طلب األول : تالم

 :باالتي   االولي ، وتفمل هذه الفترة

 .من ناحية كيفية سير العمل وغيرهاتزويده بالمعرفة والفهم المرتبطة ببياة تقديمه للدمته  -

 .غيره من وظائف الوحدة االقتماديةتمكينه من ربو العمل المحاسبي ب -

 .  من تالل مواجهته لمواقف حقيقيةتمكينه من تطوير المهارات والقيم وااتال -

 . ولية تحت اشراف مناسزتدرجة للم ؤتطويره بم تويات م -

حرص الهياات المهنية ان يكون ما تطلبه من تبرة علمية من المحاسبين المرشحين "كافيا" طلب الااني : تالم

، والمقمبود بالكفايبة هنبا هبو ان اللببرة لمهارات المهنية والقيم وااتال وتمكينهم من اظهار الكفاءة الفنية وا

ى مجموعبة ، العمق واالت اع والدمج لمواد من مجباالت ملتلفبة علبلتطبيقتكون مزيج بين المعرفة وا العلمية

ً من الحاالت او ال ياقات مبن تبالل البربو ببين اللببرة العمليبة وبرنبامج التعلبيم  ، وتحقيبق الكفايبة يكبون أيضبا

، وذلبك بتبدريز المحاسبز المرشبح علبى موابوع معبين يتطلبز منبه حاسبي تالل مرحلة التطوير االوليالم

مبن تبالل برنبامج التعلبيم تطبوة سبابقة  ويعبداظهار م تو  معبين مبن المعرفبة بلمبوص هبذا الموابوع ، 

 .المحاسبي

هذا المطلز يرتبو بوجو  ت جيل وتوثيق اللبرة العلمية للمحاسز المرشح وتوافقها يرتبو طلب الاالث : تالم

، ويكبون البدليل القاببل للتحقبق اللبرة بأدلبة قابلبة للتحقبق منهبا الفكل المحدد من قبلها مع تطلبها تأكيد هذهمع 

ً مواوعي دليالً  ً لاثبات ومحتفظ قابالً  ا ن الهبدف منهمبا هبو ا، وهبذين المطلببي او الكترونبيببه فبي شبكل كتباب ا

 .ة المطلوبةققة للمواصفات المالئمعملية رقابية لمد  تلبية اللبرة المح

ان تتم فترة اللبرة العملية وتنفيبذها تحبت اشبراف مفبرف يمكنبه مبن الحمبول علبى تببرة طلب الرابع : تالم

 . كافية وتفي باحتياجاته التطويريةعلمية 
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 IES 6متطلبات  سادسا :

 وهذا المتطلبات هي :، فاءة المهنية للمحاسبين المرشحينُتمص هذا المعيار لتقييم الك

 :  وذلك بهدفارورة التحقق في نهاية مرحلة التطوير االولي للكفاءة المهنية المطلوبة طلب األول : تالم

 .تدمة جميع ااطراف ذات العالقةاظهار قدرتهم على االلتزام تجاه من تمكين المحاسبين المرشحين  -

 .ر وتعزيز الثقة في مهنة المحاسبةحماية مملحة الجمهو -

يتعلببق هببذا المطلببز بوجببو  الحببرص علببى تحقيببق م ببتويات عاليببة مببن الثبببات والمببد  طلللب الاللاني : تالم

في ظبل  بات يفير الى نفس النتيجةثان ال ةذ، ا تمممه وتنفذه من أنفطة تقييميةوالعدالة والففافية والكفاية فيم

 .نفس الظروف

ن يكون العدالة أي ان ان ، في حيلظاهري وصد  المحتو  وصد  التنبؤالمد  بأشكاله المتعددة كالمد  او

العلني عن التفاصيل المرتبطة  شفافية عندما يتم اإلفماح ذاالففافية هو ان يكون ، والتقييم عادال وغير متحيز

 . اع والعمق وبين المعرفة والتطبيق، فيمتاز بالكفاية اذا كان يحقق توازنا بين االت اما الكفاية، به

ماد في تقييم الكفاءة المهنية للمحاسببين المرشبحين علبى ادلبة قابلبة للتحقبق يجز ان يتم االعتطلب الاالث : تالم

  -:مثل منها 

 .نجاح المحقق باالتتبارات المنفذةالملرجات الم جلة المرتبطة بال -

 .لبرة العملية للمحاسبين المرشحينت جيل اإلنجاز المحقق تالل فترة ال -

 

 IES 7متطلبات  سابعا :

ولكبي يبتم االلتبزام مبن قببل المحاسببين ، أي البتعلم مبد  الحيباة ،المعيار بالتطوير المهني الم تمر اهذ يلتص

 هي :والمهنيين فهناو عدة متطلبات 

المهنيببين بأنفببطة التطببوير مطالبببة الهياببات المهنيببة بزيببادة التببزام أعضببائها مببن المحاسبببين طلللب األول : تالم

ن مبع م بتلدمي العمل والتعاو، وهذه اانفطة واهمية االلتزام بها، من تالل قيامها بالترويج اهمية الم تمر

 .هني الم تمر، من اجل زيادة وتوسيع ااهمية المعطاة من قبلهم انفطة التطوير المالمحاسبين المهنيين
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المتاحبة  البى الفبرص والمبوارد مطالببة الهيابات المهنيبة بت بهيل عمليبة وصبول المحاسببينطللب الالاني : تالم

، ويكبون ذلبك مبن تبالل التقبديم المباشبر لببرامج التطبوير المهنبي الم بتمر المالئمبة للتطوير المهني الم بتمر

تقبديم بعبض ، وامج مقدمبة مبن اطبراف أتبر  غيرهباللمحاسبين المهنيين او قيامها بت بهيل وصبولهم البى ببر

 :مثل تلطيو انفطتهم للتطوير المهني الم تمر  اادوات للمحاسبين المهنيين لم اعدتهم على

 تقديم ترائو للكفاءة المطلوبة من المحاسبين المهنيين لتكون مرجعا يقيم على أساسه المحاسز المهني •

 .كفاءته ويحدد احتياجاته للتطوير

 .دهم في تحديد فجوة الكفاءة لديهمتقديم نماذا للطة تعلم وتوفير ةرشادات ت اع •

يتوجببز علببى الهيابات المهنيببة مطالبببة أعضببائها مبن المحاسبببين المهنيببين باسببتلدام أنفببطة ث : طللب الاالللتالم

عليهبا و، امللتطوير المهني الم تمر بفكل يناسز ادوارهم وم ؤولياتهم ، ولقيبام الهيابات بمتابعبة مبد  االلتبز

 : ماه تانتحديد عملي

 مداتل : ةبين ثالث تتيارالالقياس : اجل قياس مد  التزام أعضائها يتوجز عليها ا -

دة للتلمبص او المدتل القائم على الملرجات )كالنفر لمقال مهنبي او نتبائج مفبروع بحثبي او شبها •

 .شهادات أتر  غيرها(

م او تحديبد )كتحديد الوقت المطلو  اسبتغراقه فبي أنفبطة مناسببة للبتعل دتالتالمدتل القائم على الم •

 .وحدات التعلم وغيرها(

 . )تطبيق متطلبات كال المدتلين(يج مدتل المز •

الرقابة : ان تحديد عملية القياس وحدها غير كافية وانما يجز ان تقترن بتنفيذ عملية رقابية منظمبة للمتابعبة  -

، متطلبات التطوير المهنبي الم بتمر تمريح حول استيفائهموالتحقق من االلتزام ، وهذا يتطلز من المحاسز 

 . هدفة والمحافظة عليها او تطويرهاالم ت ادلة تؤكد تحقيق الكفاءاتو

م لعمليبة التطبوير المهنبي يتم تحديد عقوبات مناسبة للمحاسبين المهنيين في حال عدم امتثالهطلب الرابع : تالم

، وقد تفمل هذه العقوبات النفر العلني اسماء المحاسبين المهنيين الذين لم يمتثلوا لمتطلبات التطوير الم تمر

 . تمر او سحز رتمة الممارسة منهممالمهني ال
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 IES 8متطلبات  ثامنا :

، ولكن هذه المبرة لفابة أتبر  مبن المعني بالتطوير المهني الم تمر IES 7هو مكمل للمعيار  IES 8المعيار 

، فتمثل ملرجات التعليم لهذا المعيبار ن عن مراجعة القوائم الماليةوالمحاسبين المهنيين وهم الفركاء الم ؤول

 كما في الجدول ادناه : و

 (7الجدول )

 IES 8 عن مراجعة القوائم المالية مراجع الح اباتملرجات التعليم المتعلقة بالكفاءة المهنية ل

 ملرجات التعليم مجاالت الكفاءة

 الكفاءة الفنية

 من استراتيجية المراجعة .  بوصفها جزءاً تحديد وتقييم ملاطر التحريف الهامة  - . المراجعة1

قيم فيما اذا كانت عملية المراجعة قد نفذت ووثقت بالتوافق مع معايير المراجعة ت -

 المطبقة  .

 قيم الردود تجاه ملاطر التحريف الهامة .ت -

 ر رأي مراجعة مناسز ، وتقارير المراجعة ذات العالقة . يطوت -

. المحاسبة 2

 المالية والتقارير

قيم فيما اذا كانت الوحدة االقتمادية المراجعة قد اعدت من جميع النواحي الجوهرية ت -

 البيانات المالية وفقا إلطار اعداد التقارير المالية المعمول بها وللمتطلبات القانونية . 

قيم العرض العادل للبيانات المالية بالن بة لطبيعة االعمال التجارية ، بياة العمل وقدرة ت -

 نفأة على االستمرار . الم

يم االعتراف والقياس والعرض واالفماح عن المعامالت واالحداث امن القوائم تق -

 المالية وفقا إلطار اعداد التقارير المالية المعمول بها وللمتطلبات القانونية . 

ة قيم االحكام والتقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة ، بما فيها تقديرات القيمت -

 العادلة .

. الحوكمة 3

 وةدارة الملاطر 

قيم هياكل حوكمة الفركات ، وعمليات تقييم الملاطر التي تؤثر على القوائم المالية ت -

 من استراتيجية المراجعة .بوصفها جزءاً للوحدة االقتمادية 

ل المناعة ذات العالقة والتنظيم وغيرها من العوامل اللارجية بما فيها ال و  يحلت - . بياة االعمال4

 والمناف ة وتكنلوجيا المنتج والمتطلبات البياية .

قيم اإلجراءات المتبعة لمعالجة ملاطر ااتطاء الجوهرية في البيانات المالية فيما ت - . الضرائز5

 على استراتيجية المراجعة .يتعلق بالضرائز وتأثير نتائج هذه اإلجراءات 

. تكنلوجيا 6

 المعلومات

قيم بياة تكنلوجيا المعلومات لتحديد الضوابو ذات الملة بالبيانات المالية ، وتحديد ت -

 تأثير ذلك على استراتيجية المراجعة .

واللوائح لتحديد اثر ذلك على قيم عدم االمتثال او االشتباه فيه فيما يرتبو بالقوانين ت -. القوانين 7
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 استراتيجية المراجعة . واللوائح التجارية

. المالية 8

 واإلدارة المالية

قيم ملتلف ممادر التمويل المتاحة للوحدة االقتمادية واادوات المالية الم تلدمة من ت -

 طرفها ، لتحديد تأثير ذلك على استراتيجية المراجعة .

الموازنات والتنبؤات للوحدة االقتمادية ، وكذلك متطلبات رأس  قيم التدفق النقدي ،ت -

 المال العامل لتحديد تأثير ذلك على استراتيجية المراجعة .

 المهارات المهنية

. المهارات 1

 الذهنية

التفكير المنطقي ، والتحليل النقدي للنظر في  يحل م ائل المراجعة باستلدام التحقيق ، -

 البدائل وتحليل النتائج .

. المهارات 2

االجتماعية 

 واالتمالية

يتواصل بفكل فعال ومناسز مع فريق العمل ، اإلدارة والقائمين على ةدارة الوحدة  -

 االقتمادية .

 ر الفعال .يحل عند الضرورة م ائل المراجعة من تالل تبادل اافكار والتفاو -

. المهارات 3

 الفلمية

 يفجع ويتبنى التعليم الم تمر مد  الحياة . -

 قدوة لفريق عملية المراجعة .بوصفه يتمرف ويعمل  -

 يقدم التوجيه واالشراف لفريق عملية المراجعة . -

. المهارات 4

 التنظيمية

 يقيم فيما اذا كان لفريق العمل المواوعية والكفاءة المناسبة للقيام بعملية المراجعة . -

 يدير عمليات التدقيق من تالل توفير القيادة وةدارة المفاريع لفريق العمل . -

 القيم وااتال  والمواقف المهنية

. االلتزام 1

بمملحة 

 الجمهور

مع التركيز واالهتمام على حماية مملحة  يعزز جودة المراجعة في جميع اانفطة -

 الجمهور . 

. الحكم والفك 2

 المهني

يطبق الفك والحكم المهني في تلطيو وتنفيذ عملية التدقيق ، وفي التوصل الى  -

 استنتاجات يبني رأيه على أساسها .

. المبادف 3

 االتالقية

المواوعية ، العناية الواجبة  يطبق المبادف ااتالقية  في سيا  المراجعة كـ: النزاهة ، -

 ، ال رية ، الكفاءة المهنية وال لوو المهني ، ويحدد الحلول المناسبة للمفاكل ااتالقية .

يقيم ويواجه التهديدات التي يمكن ان تحدث اثناء عملية التدقيق للمواوعية  -

 واالستقاللية.

 ؤولياته ااتالقية ومع يحمي المعلومات ال رية للوحدة االقتمادية بالتوافق مع م -

 المتطلبات القانونية ذات العالقة .

 

عن مراجعة القوائم  مراجع الح اباتبدور  ان هذا المعيار قد الزم الهياات المهنية بمطالبة أعضائها ممن يقوم

 : بما يأتيالمالية 
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 .ملرجات التعليم المحددة بالمعيارالمحافظة على كفاءتهم من تالل استيفائهم ل -

 .ظة على كفاءتهم المهنية وتطويرهاتنفيذ أنفطة التطوير المهني الم تمر للمحاف -

 

 متطلبات لامة  -2

 (:10-9 2018, ، نورتفمل نوعين : )الججاويمعايير التعليم المحاسبي وهي متطلبات للتوافق وتوحيد 

 : متطلبات التوافق  •

ويقمد بمتطلبات التوافق هو ما يجز القيام به من اجل تهياة واعداد البياة المحلية من جامعبات ومبدارس 

من وغيرها إلعداد تريجين قادرين على مواكبة التطبيقات العلمية للمعايير المحاسبية الدولية وما يرافقها 

ً متطلبات لتطبيق هذه المعايير مناسبة وكأنبه يعمبل وبالمواصفات ال جيداً  اعداداً  معداً  ، وبالتالي ينتج تريجا

 : تمثل ما يأتي، أي اندماا البياة المحلية بالبياة الدولية ، لذا فأن متطلبات التوافق في بياة دولية

أوال : ةعادة النظر في المناهج الدراسية المحلية بفكل عام ، بحيبث تكبون متوافقبة ومن بجمة مبع المنباهج 

 . عات عالمية متفوقة في هذا المجالاالستعانة بمناهج جام الدراسية الدولية من تالل

ً ثانيا : ةعادة النظر في مفردات ومواايع لكل مادة على حدة ، بحيث يكون فيها الجانبز النظبري متناسبق  ا

 . مع الجانز العملي

لتحقيق الفقرتين أعاله الببد مبن تهيابة الكبادر التدري بي وتعبريفهم واطالعهبم بفبكل تفمبيلي علبى  ثالثا :

مببوا بنقببل تلببك اللبببرات الببى المعببايير المحاسبببة الدوليببة للتعلببيم المحاسبببي وطببر  تطبيقهببا لكببي يقو

 .طالبهم

 ة الدولية للتعليم المحاسبي.رابعا : محاولة تحديث الكتز والمناهج بما يتالءم ومتغيرات المعايير المحاسبي

 .لدول ااتر  في تطبيقها للمعاييرتام ا : االستفادة من تجار  ا

 .اسز وتتوافق مع المعايير الدوليةسادسا : اصدار معايير وقرارات محلية تتن

، الدوليبة التعلبيم المحاسببي سابعا : ان يكون لد  الوزارة والم ؤولين تطة تهدف الى التوافق مع معبايير

 ً  . وتقوم بتطبيقها على الجامعات تباعا
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ثامنا : ان يتم تحديد الفر  بين المعايير الدولية للتعليم المحاسبي وبين ما مطبق حاليبا ودراسبة هبذا الفبر  

 . بداله اذا كانت الظروف ت مح بذلكواست

 متطلبات التطبيق :  •

فهبي تمثبل الجانبز العملبي مبن اجبل  طبيبقان متطلبات التوافق تمثل الجانز النظري امبا متطلببات الت

متطلبات التطبيبق مبا يجبز علبى الجمعيبات  تعني، وولي واالندماا مع البياة الدوليةتحقيق التوافق الد

، دقيق والفبركات وغيرهبا ان تقبوم ببهالمهنية والمؤس ات المعنية بمهنة المحاسبة وكبذلك مكاتبز التب

بمبا وفي اوء ما تقدم يمكن معرفبة متطلببات التطبيبق ، معايير التعليم المحاسبي الدوليةاجل تطبيق 

 : يأتي

حاسبببية الدوليببة أوال : ان تقببوم الجمعيببات المهنيببة بببدورات تلممببية عببن كيفيببة تطبيببق المعببايير الم

 .للتعليم المحاسبي

 .ق تطبيقهاائثانيا : ان تقوم المؤس ات المهنية ااتر  بنفر كل ما يتعلق بالمعايير وطر

تقوم مكاتز التدقيق وتنظيم الح ابات بأشراو العباملين لبديها ببدورات تطويريبة تاصبة بكيفيبة  ثالثا :

 . حاسبية الدولية للتعليم المحاسبيتطبيق المعايير الم

ات تطويريبة رابعا : ان تقوم الفبركات والوحبدات االقتمبادية الملتلفبة بأشبراو العباملين لبديها ببدور

 .تلممية عن هذا المجال

 

 ( معوقات تطبيق معايير التعليم المحاسبي الدولية 7.2.2)

، والتي جاءت بعدة دراسبات وتبم معايير التعليم المحاسبي الدوليةهناو عدة معوقات وصعوبات تواجه تطبيق 

 -: ما يأتيتناولها من عدة جهات وهي 

 (,2020 :449، ممباح ) العبيديصعوبات تتعلق بالتدريس وألضاء هي ة التدريس  -1

 .ساتذةم تو  اا •

 .بق م المحاسبة على م تو  الجامعةمد  توفر برامج التدريز للتدري ين  •

 .عدد المحاارات للكوادر التدري يةالعزء التدري ي و •

 .اساتذة بالجانز العملي للمحاسبةتبرة ا •

 .اساتذة في تغيير أساليز تدري همدرجة عدم ممانعة ا •

 .التدريس العالية والبحوث المقدمةمد  تناسز مكافأة الكوادر التدري ية عن جودة  •
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 (2017 :511-510, )قمبر صعوبات تتعلق بالطلبة -2

 .عدد الطال  في الق م الواحد •

 .تمام الطلبة بدراسة ق م المحاسبةمد  اه •

 .قاومة الطلبة لتغيير طر  التدريسمد  م •

 .يةق م المحاسبة بمرحلة الدراسة الثانو م تو  التحميل التعليمي لطلبة •

 .  قدرتها على تقييم م تو  الطلبةالطر  التقليدية للتقييم ومد •

 

 2017 :129))أبو غالية واترون ,  صعوبات تتعلق بالتعاون بين مهنة المحاسبة والتعليم المحاسبي -3

 .المحاسبي الجامعي ومهنة المحاسبةمد  التواصل بين التعليم  •

 .المؤس ات المحلية من عدمهوجود عالقة بين الجامعات والمنظمات ومد   •

تطبوير التعلبيم  مد  وجود الحاجة او الطلز على المحاسبة في البياة العراقية وم تو  اغطها تجباه •

 .المحاسبي الجامعي

 

 2019 :115))محمد واترون  صعوبات أخرى -4

 .والدعم واالهتمام تجاه تطويرهبي مد  اهتمام ةدارة الجامعات بالتعليم المحاس •

 .لمكتبات المجهزة بالكتز والممادرمد  توفر ا •

 توفر التمويل المناسز ومحدوديته.مد   •

 .م لمهنة المحاسبة من قبل المجتمععدم ادراو الدور المه •

 .امة فضال عن قلة الوظائف المتاحةتدني م تو  التعليم بمفة ع •

 

فقبد تبم أيضبا التطبر  البى معوقبات أتبر  فبي مبؤتمر اامبم المتحبدة  هذه المعوقات سبابقة البذكر ،فضال عن 

 .,2013 :23-19))مؤتمر اامم المتحدة للتجارة والتنمية  -للتجارة والتنمية وهي :

ان حبباجز اللغببة يحببول دون حضببور الحلقببات  ةذقلببة تببوفر الكتببز المحاسبببية المترجمببة او المحليببة  -

 الدولي .الدراسية والمؤتمرات على المعيد 
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االفتقببار الببى التن ببيق بببين وزارة التعلببيم العببالي ومنظمببات المحاسبببة المهنيببة ، فعببدم وجببود التن ببيق  -

لببرامج التعلببيم الجببامعي مببع المببؤهالت المهنيببة والتنظببيم المهنبي يببؤدي الببى حالببة مببن التضببار  فببي 

ات المطلوببة ل بو  المتطلبات التبي يجبز تلبيتهبا وحالبة مبن الفجبوة ببين تريجبي الجامعبات والمهبار

 العمل . 

 .االفتقار الى المعرفة الكافية بمعايير التعليم المحاسبي الدولية ومتطلباتها -

معايير التعليم المحاسببي  ان هناو العديد من المعوقات التي تحول دون تطبيقيمكن القول وتالل ما سبق 

المهنيبة مبن  اباتية والمنظمبات والهيولكن بالتعباون ببين الم بؤولين عبن اعبداد الببرامج المحاسبب، الدولية

تالل المناقفات والوصول الى الحلول المناسبة الناجعة التي من شبأنها ان تبؤدي البى تبذليل تلبك العقببات 

والتبي سبيقع والعمل على تطبيق المعايير الدولية للتعليم المحاسبي لمواكبة التعليم علبى الم بتو  العبالمي 

، وهبذا مبا سبيتم دون تطبيقهبايقها ومعالجبة وتبذليل العقببات التبي تحبول على الجامعات العراقية مهمة تطب

 .البحثمن هذا  لثالتطر  اليه في المبحث الثا

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 58 ثالثاملبحث ال –ثانيالفصل ال

 لثالمبحث الاا

 في تطوير التعليم المحاسبي والمعاهد المهنية العراقية دور الجامعات

المحاسببي واقع التعلبيم ةعطاء لمحة عامة عن التعليم الجامعي في العرا  وتوايح ي عى هذا المبحث الى 

باإلاافة الى مناهج التعليم المحاسببي لدراسة هذا الق م  االلتحا كيفية االنضمام وفي الجامعات العراقية و

 -، وكما يلي :التعليم لمحاسبي في العرا اعلية وطر  تح ين ف

 يةالعراق الجامعات التعليم المحاسبي فيواقع  1.3.2))

، اذ ي بعى دارة واالقتمبادان ق م المحاسبة هو احد ااق ام العلميبة المتلممبة واالساسبية فبي كليبات اإل

 ً ً  هذا الق م في برامجه الى ان تكبون ملرجاتبه اكثبر ارتباطبا ، لحاجاتبه وأهدافبه بلمبائص المجتمبع وملبيبا

فضببال عببن وان تتضببمن برامجببه النظببرة الفببمولية بمببا يتناسببز مببع تطببور اللببريج والتطببورات الحديثببة ، 

علببى الم بباهمة فببي تدمببة  اً جوانببز تطبيقيببة وعمليببة تعببزز برنببامج تأهيببل واعببداد المحاسببز ليكببون قببادر

 . ( 2007 :42الراوي و، قطاعات االعمال ) العاني 

وقبدمت درجبة علميبة  1973ظهر التعليم المحاسبي في الجامعات العراقية اول مرة فبي جامعبة بغبداد قد ل

، اما ق بم المحاسببة فظهبر اول مبرة فبي الببالد فبي جامعبة البمبرة ةدارة االعمال مع تركيز المحاسبةفي 

         واليببوم يمتلببك ، 1986ام وبعببد ذلببك قامببت جامعببة بغببداد بتأسببيس ق ببم محاسبببة ايضبباً عبب، 1985 عببام 

، فبي علبوم المحاسببةالبكالوريوس جامعة حكومية من غير الجامعات اللاصة التي تقدم درجة  19 العرا 

 .دف استيعا  االهتمام بهذه المادةبه

ة دراسبرنامج ال، )صباحي وم ائي( نوعين من الدراسةتقدم الجامعات برنامج التعليم المحاسبي من تالل 

من حيث انه يقبل الطال  عن طريق القببول المركبزي التبابع لبوزارة التعلبيم ، حي هو ااكثر تقليديةالمبا

ويكون االساس هو المعبدل التراكمبي للنجباح البذي احبرزه ، ث العلمي بتقديم الطلبات الرسميةالعالي والبح

 .جامعات المعنيةترشيح ااسماء لل في حالة القبول يتم، والدراسة الثانوية مرحلة عند انتهاء

 ة الم ائية فتوفر للطالز الذي لم يبتم قبولبه رسبمياً ببالقبول المركبزي للدراسبة المبباحية فرصبةدراساما ال

ابافة البى باإل، ةالمبباحي الدراسبة وحضور المقررات التي يدرسبها ااسباتذة لطلببة، لدراسة المواد ذاتها 

 .اجراء االمتحانات ذاتها

، ازداد بفكل كبير ومت ارع في الجامعات العراقيةقد ان عدد طال  المحاسبة اآلونة ااتيرة  في لوحظ و

اذ ان معبدل ، واردهبا لبم يطبرأ عليهبا تغييبر يبذكراال ان الجدير بالذكر هو ان م تويات سعة الجامعبات وم
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ً دل مرتفعبهبذا المعب ويعبد، طالبز فبي معظبم الجامعبات  50الطال  في الفمل الواحد يبلبغ اكثبر مبن  جبداً  ا

 .(documents/1841/Iraq/www.jauiraq.orgبالمقارنة مع الجامعات ااتر  في المنطقة  )

  -: بما يأتيتتميز  في العرا  لوريوساان الدراسة المحاسبية على م تو  البك

سببنوات تتضببمن مببواد دراسببية محاسبببية وأتببر  مببواد  عببدد سببنوات الدراسببة فببي هببذه المرحلببة اربببع  ▪

 ً  .تالل فترات الدراسة م اعدة ويتدرا مجموع المواد المحاسبية تماعديا

يقبببل فببي هببذه الدراسببة تريجببو الثانويببة للفببرعين العلمببي واالدبببي باإلاببافة الببى العفببرة ااوائببل مببن   ▪

 . لتجارةتريجي المعاهد الفنية ق م المحاسبة وكذلك تريجو اعداديات ا

 .يتم تدريس المواد من قبل أساتذة حاملي شهادة الماج تير او الدكتوراه   ▪

يتم تعيين  ةذ، لوريوس تؤهله لمزاولة العمل في المجال المحاسبياتنتهي الدراسة بمنح اللريج شهادة بك ▪

 باإلاببافة الببى. لبباصتببريج ق ببم المحاسبببة بوظببائف ماليببة وتدقيقيببة فببي دوائببر الدولببة والقطبباع ال

ماج ببتير ودكتببوراه محاسبببة والدراسببات المهنيببة دبلببوم مراقبببة ح ببابات  العليببا الدراسببات االكاديميببة

  .  ,2005  :105-106))المعاايدي واترون  تدقيق ومراقبة الح اباتو

 

وان  التعليم المحاسبي في العبرا  يببدأ بعبد الدراسبة الثانويبة للفبرعين العلمبي واالدببيع ان واقيمكن القول 

 لبىلبذلك فبأن اتتيبارهم لهبذا الق بم يكبون ع، س لديهم أي المبام م ببق بالمحاسببةتريجي هذين الفرعين لي

على مفورة من شلص ما او ب ببز طريقبة القببول وعبدم قدرتبه علبى اكمبال الدراسبة فبي  اً االغلز معتمد

المرحلبة الجامعيبة العبرا  علبى يقتمر التعلبيم المحاسببي فبي  ، كذلكالفروع ااتر  او اية عوامل أتر 

أي ان الطلبة بعد تلرجهم لبيس بمقبدورهم الحمبول علبى الم باعدة مبن احبد فبي ممارسبتهم العمليبة ، فقو

أي تنقطع صلة الطال  بالجامعبات ، ناء الدراسة في مرحلتهم الجامعيةللتعلم المحاسبي الذي تم تلقيهم له اث

 .والكليات التي تلرجوا منها

  

 تحاق ببرامج المحاسبة في مؤس ات التعليم العالي في العراق شروط وطرق االل 2.3.2))

اال ان طلبببة تلببك ، اسببة الثانويببة فببي اعداديببة التجببارةان التعلببيم المحاسبببي فببي العببرا  يمببارس مببن الدر

ً محاسببب بمببفتهم ولببيس، ح ببابات االعببداديات يتلرجببون ويببتم تببوظيفهم بمببفة كاتببز ً متلممبب ا ولكببن ، ا

بمببفتهم العفببرة ااوائببل مببن تلببك اإلعداديببة يمكببنهم اكمببال دراسببتهم فببي المعاهببد والكليببات ويببتم تببأهيلهم 

يجببز ان يببتم واببع أسببس متكاملببة لقبببول الطالببز ، تم تطببوير بببرامج التعلببيم المحاسبببييبب لكببيو، محاسبببين

ااساتذة لك شروط لتعيين وكذ، مهنة أساسية تلدم اهداف المجتمع بوصفهالدراسة المحاسبة في الجامعات 

http://www.jauiraq.org/
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فالمبدتالت ، ا سبيؤدي البى التحبا  طبال  متميبزينف ياسات القببول وتح بينه، في تدريس تلمص معين

)ببن صبالح               الى ملرجات ذات كفاءة عالية بهدف االرتقاء بمهنة المحاسبة بالتأكيد الجيدة تؤدي 

,2017 :213). 

 -: اآلتيةبالنقاط ان شروط االلتحا  والقبول تتمثل 

الفبرع التجباري  الحمول على شهادة اإلعدادية بفرعيها العلمي واالدبي باإلاافة البى المتفبوقين مبن -

لمناف بة علبى نظبام القببول الطلببة مباشبرةً مبن دون ا يبتم قببولامبا الكليبات االهليبة ف، والمعاهد التقنيبة

 .المركزي

لوريوس في المحاسبة تؤهله لمزاولة العمل اسنوات هي المدة الالزمة لحمول الطالز على البك اربع -

 .في المجال المحاسبي

 

 -توجد فيها الكثير من نقاط الضعف منها  : مؤس ات التعليم العاليفي القبول  آليةوتر  الباحثة ان 

فبي تقبدير انتمباء  اً وحيبد اً معيباربوصفها ثانوية ان االعتماد على معدل النجاح في ال ةذ، معيار القبول : أوال

ً تادع اً الطالز للكلية او المعهد يمثل معيار وان هذا ، لمناسبة الطالز لكلية معينة او فرع معين وغير دقيق ا

وال بد من ةيجباد معبايير اتبر  للمناف بة علبى ، بملتلف أنواعهاالمعيار ال يؤدي الى تطوير التلممات 

لضمان كفاءتبه فعبال ، ستعداه الفكري والعقلي واالبداعيا اساس ةلىت تند فيها ، تالكليامقاعد الدراسة في 

 . في هذا التلمص الذي سيمضي سنوات في دراسته ثم سنوات تمتد طوال فترة حياته المهنية

ل فمن المعروف ان هناو اوابو تحكم عملية قبو، أعداد الطال  المقبولين في الجامعات والكليات  : اثاني

 كالحجم وتمميم القاعات واعداد الطلبة لكل تدري ي وغيرها من الضوابو، طلبة في أي مؤس ة جامعيةال

باسبتثناء  ولكن يبدو ان هذه الضوابو ال يتم العناية بها كثيرا في العبرا ، التي يجز ان تأتذ بعين االعتبار

ً  ادزديب ةفنجد ان عدد الطلبب، عدد محدود من جامعاتنا عبن الطاقبة االسبتيعابية لهبا وذلبك  بفبكل كبيبر سبنويا

 .بقبول كل اللريجين من المدارس الثانويةوالبحث العلمي نتيجة إللزام وزارة التعليم العالي 

 

 مناهج التعليم المحاسبي في العراق 3.3.2))

فالمنهج الدراسبي ، (,2011 : 179حلقة الوصل بين الطالز والمدرس )كي و : يمكن تعريف المنهاا بأنه 

ويجز ان يتج د من ، مه الجامعة للطالز من اجل تأهيلههو تطة شاملة وعامة للمحتو  الذي يجز ان تقد

 .,2006 : 52)تاللها دور الجامعة في تطوير المجتمع وقيادته )الفجيري 
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،  ية فبي العبراالمنباهج المحاسبب حديثلت اً اتلذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار 2008في عام 

ة الرأي التي كانت تتبألف مبن هياومنها  والهياات وتالل هذه الفترة قامت الوزارة بتأسيس عدد من اللجان

كليبات اإلدارة واالقتمباد المعنيبة  داءلجنة عمب فضال عن، العالي ورقساء الجامعات العراقيةوزير التعليم 

فببي كليببات اإلدارة  كوميببة وااهليببة فببي العببرا بتنظببيم التعلببيم والرقابببة عليببه فببي جميببع الجامعببات الح

 .واالقتماد

وتكون هذه اللجنة منبثقة عن لجنة عمبداء ، كان منذ بداية الثمانينات  ةان الهدف نحو تطوير محاسبة موحد

وفببي سبنوات الحقببة تلببت تأسي بها قامببت لجنببة قطباع المحاسبببة بتطببوير مببنهج ، كليبات اإلدارة واالقتمبباد 

كانبت جامعبات بات المناهج الالزمة لجميبع جامعبات العبرا  عبدا ةقلبيم كردسبتان سبواء موحد لتحديد متطل

ويتبرأس هبذه اللجنبة دكتبور فبي المحاسببة او ، او أهلية والتبي تقبدم درجبات علميبة فبي المحاسببة  حكومية

  . المالية وأيضا ان يكون عميداً احد  كليات اإلدارة واالقتماد

وكل لجنة سواء لجنة عمداء كليات اإلدارة واالقتمباد او لجنبة قطباع المحاسببة فهبي تابعبة فبي عملهبا البى 

وقامبت كبل مبن لجنبة ، م العبالي والبحبث العلمبي فبي بغبدادة الرأي التي هي بمنزلبة جهباز وزارة التعلبيهيا

 2010البذي اتبذ مجبراه عبام  الرأي ولجنة عمداء كليات اإلدارة واالقتماد بالموافقة علبى المبنهج الموحبد

 .لجامعات العراقيةفي جميع ا

نهبا الحمبول علبى وزع علبى مبدار ارببع سبنوات ويتطلبز منباهج محبددة ال يمكبن مبن دومان هذا المنهج 

لفاببة  وتعببد تلببك المنباهج الزاميببة ولي ببت اتتياريببة اوان هنباو منبباهج وبببرامج محاسبببية، الفبهادة الجامعيببة

 8وهذا يعني انه تالل اارببع سبنوات يتطلبز مبن الطلببة ان يدرسبوا مبن ، ممعينة من الطال  دون غيره

أي تبالل سبنة ، المنباهج علبى مبدار فمبلين دراسبيين فبي ال بنة وان يبتم تبدريس تلبكواد دراسبية م 9الى 

ً منهج 48 عدد المناهج الكلية يبلغ وبالتالي يكون دراسية كاملة   .(اً )مقرر ا

ان الجامعبات العراقيبة و ،وح ز المنهج الموحد يتم االعتماد على عدد ساعات معينة الستكمال كل مبنهج 

ةلبى وأن جميع الطال  الذين ي عون ، قييم تقدم الطلبة وبلوغهم التلراال ت تلدم نظام ال اعات المعتمد لت

ال بنة وتبالل ، ي الفتبرة ذاتهبافب، المحاسبة البى دراسبة المبنهج ذاتبه وريوس فياللحمول على شهادة البكا

وهكذا فبأن الطالبز يتقبدم نحبو التلبرا تبعباً لعبدد ال بنوات الدراسبية ولبيس عبدد ال باعات ، الدراسية ذاتها

، وهي ن بة جيدة  %20وال يمكن اي تدري ي ان يعدل اللطو والمناهج اال امن هام  ن بة . المعتمدة

حاسبي فيكبون بموافقبة لجنبة قطباع المحاسببة ولجنبة عمبداء الرجوع فيها بتعديل أي منهج م أناما غيرها ف

 . كليات اإلدارة واالقتماد
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كمبا ان هنباو مبواد ، مواد الجانز العملي او التطبيقي ان معظم المواد تركز على الجانز النظري اكثر من

ن نفبس البرأي مب (للعبرداوي)وقبد كبان ، (,2008 : 187 محمدارورية لم تكن موجودة بالمنهج )ح ن و

لطالبز لحياتبه العمليبة بعبد كون معظمها مجرد منباهج نظريبة ملتلفبة كثيبراً عبن تهيابة ايالمناهج تكاد  ان

عنبد نبزولهم البى سبو  العمبل نتيجبة تفباجؤون يمبن كافبة الكليبات لذلك نجبد ان معظبم اللبريجين ، التلرا

، مهارات عملية في سو  العملقا من الفجوة الواسعة بين ما تعلموه في الجامعات وبين ما يحتاجون اليه ح

ق التدريس التي تقوم على أساس التلقين وامالء المعلومبات وحفبرها فبي عقبل الطالبز ائباإلاافة الى طر

حيث ان شيوع وكثرة التلقين في تعليمنا الجامعي أد  الى ان هناو شكو  من الطال  بأنهم حفظوا الكثير 

فالحفظ كان لهبدف النجباح والحمبول علبى الفبهادة ال ، رةً من المعلومات لكنهم ن وها بعد االمتحان مباش

وان االتتالفببات كبيببرة بببين منبباهج التعلببيم ، ( ,2020لحببز المعرفببة والتطببور الببذاتي للطلبببة )العببرداوي 

 (.5: 2010, ذنونو، الجليليالمحاسبي اقليمياً ومناهج الجامعات العراقية )

ق ائبابرورة اتبباع منباهج وطروانه ينبغبي تح بين منباهج التعلبيم المحاسببي وتطويرهبا  يمكن القوللذلك 

ة دراسبته نظريباً وكيفيبة تطبيقبه فبي ارض الواقبع فبي  الحيبا توأساليز تمكن الطالز من الربو بين مبا تمب

 .ت الحاالت او الزيارات الميدانيةكدراساالعملية 

 

 الجامعات العراقية تح ين فاللية التعليم المحاسبي في( 4.3.2)

يمكببن قيبباس كفبباءة برنببامج التعلببيم المحاسبببي الجببامعي بمببد  قدرتببه علببى تزويببد اللببريجين بالمعببارف 

من تبالل التبوازن ، للعمل المحاسبي في الوقت الحالي او الم تقبلي  وء داء الكفلهم تؤهلوالمهارات التي 

 . هارات المهنية الالزمةبين عملية اعداد اللريج وحاجات العمل من الكفاءات والم

 -:(  ,2020 : 11)غازي  اآلتيةويمكن تح ين فاعليته من تالل النقاط 

أي قبل البدء بالتعليم المحاسبي في الجامعات تكون هنباو منباهج ، هتمام بمدتالت التعليم المحاسبياال - 1

 .وبكافة المدارسات وزارة التربية للتعليم التجاري في مرحلة الدراسة الثانوية امن مؤس 

 . للدراسة االكاديميةح ن اتتيار نوعية الطلبة المقبولين في اق ام المحاسبة  - 2

ارورة ال بعي مبن قببل مؤس بات التعلبيم العبالي للعمبل علبى تبوفير مجباالت أوسبع للدراسبات العليبا  -3 

ً سواء دبلوم ً عالي ا  .او ماج تير او دكتوراه ا
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، المحاسبي من تالل اعداد وتطوير مناهج الدراسة فبي المجبال المحاسببياالهتمام بم تلزمات التعليم  4 -

نها ومحاولبة حلهبا وةعطاء الرأي بفبأ ،ات للبحوث المقدمة من قبل ملتمينمناقفة اافكار والمعوقو

 . وت هيل تطبيقها

سبة العمبل قبادرة علبى ممارتهيابة الكبوادر المحاسببية ال من تاللاالهتمام بملرجات التعليم المحاسبي  5 -

رة تهيابة الكبوادر المحاسببية القباد، ووتطوير قدراتهم واعداد برامج التدريز الم بتمر لهبم، المحاسبي

 . لرفع م تو  الكفاءة والفاعلية للنظام، على القيام بالتعليم المحاسبي

 . ( ,2018 : 515-516االهتمام بالتغذية العك ية لتطوير النظام بين فترة وأتر  )الح اني واترون 6 - 

تغيير اهداف التعليم بتحويلها من شكلها التقليدي الى شبكل اتبر يتمحبور حبول اعبداد ملرجبات تمتباز  -7 

)مطببر بالكفبباءة والمهببارات والمببؤهالت التببي تجعلهببم قببادرين علببى اسببتمرار تعلببيم انف ببهم بأنف ببهم 

,1998 :3) . 

تفجيع البحوث المبتكبرة التبي لهبا و يةالدراس تحديد مؤهالت ااساتذة الذين سيقومون بتدريس المناهج - 8

افا  علمية وتطبيقية جديدة وكذلك تفجيع أعضاء هياة التدريس على المفاركة البحثية في مبؤتمرات 

 . ,2011 : 180)دولية )كي و 

ة بباادوات والتجهيبزات الالزمبة وعبدد طلببة يتبراوح جهبزالعمل على توفير قاعات تدريس مهياة وم – 9

ً طالب 20لى ا15 بين   . (,2007 : 8)ممطفى  ا

فبي الجامعبات العراقيبة ان الحاجة الى تطبوير التعلبيم المحاسببي  يمكن ان ن تللص من تالل هذا المبحث

، التببي يفببهدها العببالم بعببد التطببورات المت ببارعة  ال سببيمااصبببح اببرورة وفببق معببايير التعلببيم المحاسبببي 

والتعديل على اللطو  التعليم المحاسبي بين بلدان العالم والعرا فأصبح من الضروري تضييق الفجوة بين 

وزيبادة فاعليتهبا فبي سبو   تطبوير وتعزيبز مهنبة المحاسببةالوصول البى اذا ما اردنا ، ومج المعتمدةوالبرا

مواكببة التطبورات العلميبة  من التعليم المحاسبي فأنه يتطلز، ي ينمز في النهاية للدمة المجتمعالعمل الذ

المجتمببع فببي المجببال الببذي يببؤدي الببى ملرجببات محاسبببية مهنيببة قببادرة علببى تلبيببة احتياجببات تلفببة المل

، وعليبه فبأن معايير الدولية للتعلبيم المحاسببي، وان هذا التطوير يكون على أساس المطابقة مع الالمحاسبي

ية ومد  مطابقتهبا قالفمل الثالث تمص لدراسة وتحليل المناهج المحاسبية في الجامعات الحكومية العرا

ا المجبال واالسبتفادة ، باإلاافة الى استعراض وتحليل تجبار  بعبض البدول الناجحبة فبي هبذلتلك المعايير

 . من تبراتها
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 المعاهد المهنية في العـــراق ( 5.3.2)

 المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية  -

اهم المؤس ات التابعة الى وزارة التعليم العالي  يعتبر المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية من

والبحث العلمي ، والتي لها تأثير كبير من الناحية االقتمادية وااكاديمية ، تأسس بموجز قانون تأسيس 

 المحاسبة القانونية والكلف واإلداريةالمعهد عدة تلممات في  يفمل 1999ل نة   33المعهد رقم

، وهي اعلى شهادة مهنية في حقل االتتماص ، اذ يتمتع حاملها بجميع  والممارف والضرائز والتأمين

، وهنالك عدة تعليمات تاصة في المعهد حقو  وامتيازات شهادة الدكتوراه من تاري  الحمول عليها 

 -كاالتي : 2002وسنة التفريع  147العالي للدراسات المحاسبية والمالية بموجز رقم التفريع 

(http://wiki.dorar-aliraq.net) 

 1مادة 

 يهدف المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية الى اعداد متلممين مجال :

 المحاسبة القانونية والرقابة المالية . (1)

 محاسبة الكلف والمحاسبة اإلدارية . (2)

 الممارف . (3)

 الضرائز . (4)

 التأمين . (5)

  2مادة 

 ( يفترط للحمول على شهادة محاسز قانوني او محاسز كلف وةدارية ما يأتي : 1)

 أسبوعا  سنويا ولمدة اربع سنوات .  25اكمال متطلبات الدراسة النظرية التي ال تقل عن  -أ

 أسبوعا سنويا لمدة اربع سنوات وفقا للبرنامج التدريبي . 25اكمال مدة تدريز ال تقل عن  - 

 المتحان المهني الفامل .النجاح في ا -جـ

 اعداد بحث تطبيقي في مجال االتتماص بعد اكمال الدراسة النظرية والتدريز العملي . -د

 في الممارف او الضرائز او التأمين ما يأتي :( يفترط للحمول على شهادة الدبلوم العالي 2)
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 اكمال متطلبات الدراسة النظرية  -أ

 أسبوعا سنويا لمدة سنتين وفقا للبرنامج التدريبي . 12اكمال مدة تدريز ال تقل عن  - 

 اعداد بحث تطبيقي في مجال االتتماص بعد اكمال الدراسة النظرية والتدريز العملي .  -جـ

تقوم الجهات التي يجري التدريز فيها بأعالم المعهد بمد  نجاح الطالز المتدر  وذلك بتقرير سري  (3)

 ر على ااقل يعد من تلك الجهات كل ثالثة اشه

يقوم كل من المفرف العلمي والمفرف العملي بملء استمارة التدريز اللاصة بذلك وتحديد الدرجة  (4)

التي ي تحقها الطالز عن مدة التدريز ، وتقديم التوصية الى عمادة المعهد في حالة نجاحه ، او ةعادة 

 التدريز جزءا او كالً .

  3المادة 

نة الثالثة في ق م الدراسات المحاسبية وال نة ااولى في ق م الدراسات المالية للطالز بعد اجتياز ال  (1)

 طلز الت جيل على البحث التطبيقي قبل نهاية الفمل الدراسي ااول .

 يناق  مجلس الق م مفاريع بحوث الطلبة وترفع التوصية بفأنها الى مجلس المعهد إلقرارها . (2)

يفترط في المفرف ان يكون محاسباً قانونياً او محاسز كلف وةدارية حاصال على اعلى شهادة مهنية  (3)

في حقل االتتماص وله ممارسة ال تقل عن اربع سنوات او استاذاً م اعداً من المفهود لهم بالكفاءة 

 لعلمية والمهنية . 

 عددهم عن اثنين عدا المفرف . تفكل لجان مناقفة البحوث من رئيس اللجنة وأعضاء ال يقل (4)

  4مادة 

( يجري لطلبة ق م الدراسات المحاسبية امتحان مهني شامل تحريري وشفوي بعد اكمال متطلبات 1)

الدراسة النظرية والتدريز العملي لل نة الرابعة من لجنة امتحانية برئاسة رئيس الق م وأربعة أعضاء من 

حملة شهادة الدكتوراه في المحاسبة ال تقل مراتبهم العلمية عن أستاذ الهياة التدري ية يكون اثنان منهم من 

م اعد واثنان من الحاصلين على اعلى شهادة مهنية في حقل االتتماص ممن لهم تبرة ال تقل عن اربع 

 سنوات . 

( تقدم اللجنة االمتحانية تقريرا عن م تو  الطالز الى مجلس المعهد يتضمن التوصية بترشيحه 2)

 ول على اعلى شهادة مهنية في حقل االتتماص او باعادة االمتحان المهني الفامل لمرتين .للحم
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( اذا رشحت اللجنة االمتحانية الطالز للحمول على اعلى شهادة مهنية في حقل االتتماص عليه 3)

يه ان اكمال المتطلبات ااتر  للحمول على هذه الفهادة ، اما اذا اوصت اللجنة باعادة االمتحان فعل

 يتقدم لالمتحان الفامل ثانيةً في مدة ال تزيد عن ستة اشهر .

( ي مح للطالز باعادة االمتحان للمرة الثالثة بناًء على توصية اللجنة االمتحانية وتالل مدة ال تزيد عن 4)

 ستة اشهر ، وفي حال ففله تنهى دراسته .

 المعهد العربي للمحاسبين القانونيين  -

( في مقدمة مؤس ات التدريز المتلممة ومراكز AIALالعربي للمحاسبين القانونيين )يعتبر المعهد 

االمتحانات في المنطقة ، اذ يأتذ المعهد زمام المبادرة من تالل تقديم برامج تدريز تفاعلية وذات صلة 

قبل  والتي تعزز سلوو عمل الموظفين وأدائهم ، وان المعهد العربي للمحاسبي القانونيين معتمد من

المملكة المتحدة والواليات المتحدة االمريكية وسوي را وهولندا وفرن ا وغيرها ، وقد تم تفريع التعليمات 

التالية امن االجتماع المنعقد للجمعية العمومية لالتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العر  المنعقد في 

 (https//www.iraqisearch.com) -وتضمن االتي : 2010تونس سنة 

أوال/ يؤسس معد متلمص بالدراسات العليا في المحاسبة والتدقيق باسم )المعهد العربي للمحاسبين 

 القانونيين( يرتبو باالتحاد ويتم االشراف عليه من قبل هياة اامناء .

ل الم تقلة وااهلية الكاملة في التعاقد واكت ا  الحقو  والتملك وتحمثانيا/ للمعهد الفلمية القانونية 

 ( من هذا النظام .17( )15االلتزامات مع مراعاة احكام المادتين )

ثالثا/مقر المعهد في بغداد / جمهورية العرا  ويجوز له فتح مراكز امتحانية و / او فروع في دولة المقر 

 وسائر انحاء الدول العربية .

 رابعا/ يهدف المعهد الى ما يأتي 

 اعمال المحاسبة والتدقيق وترسيلها على صعيد الوطن العربي .ترويج ااسس المهنية والعلمية في  -1

 منح شهادات اتتماص عليا في المحاسبة القانونية وفي فروع المحاسبة والتدقيق ااتر  . -2

وامان م تو  علمي رفيع لمزاوليها واعدادهم علمياً تنظيم الفؤون الفنية للمهنة في الوطن العربي  -3

 وعملياً .

 تطوير الت هيالت المتوفرة ل شلاص الذين يدتلون المهنة من ناحية الثقافة والتدريز . -4



 

 

 
 

 

 67 ثالثاملبحث ال –ثانيالفصل ال

نفر الوعي بالتفريعات المالية والضريبية في الوطن العربي بين ممارسي المهنة ، والتأكيد على توفر  5-

ة بين هذه اللبرة بهذه التفريعات بين المنتمين للمعهد ، والتفجيع على اجراء الدراسات المقارن

 التفريعات.

االشراف المهني على أعضاء المعهد وواع قواعد سلوو وم تويات أداء يتم اتباعها اغراض  -6

 مزاولة المهنة .

 النهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بالمحاسبة والتدقيق . -7

 تقديم االستفارة الفنية في حقل المهنة للجهات التي تطلبها . -8

 لمالي والمحاسبي مركز التدريب ا -

في العرا  ، ويعتبر  1981( عام 93تأسس مركز التدريز المالي والمحاسبي استنادا الى القانون رقم )

المركز احد تفكيالت وزارة المالية ، ليتولى مهام تدريز موظفي وزارة المالية وتفكيالتها فضالً عن 

موظفي الوزارات ااتر  والجهات غير المرتبطة بوزارة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع اللاص 

ت تدريبية متنوعة في المجاالت )المالية في المجاالت المالية والمحاسبية ،  اذ يعمل على تقديم تدما

على أسس وأساليز وطر  علمية ، ان المركز يقدم قيمة والمحاسبية( من تالل برامج تدريبية قائمة 

مضافة سنوية من تالل ادراا دورات تدريبية تت م بالحداثة والتطور تماشياً مع التغيرات البياية الملتلفة 

رات بين فترة وأتر  وانطالقاً من مبدأ التح ين الم تمر للعملية ةاافة الى تغيير مناهج هذه الدو

 -التدريبية بما ين جم مع نظم الجودة ، يمكن تلليص اهداف المركز بالتالي :

(https://drive.google.com) 

 امان ات ا  البرامج التدريبية مع البرنامج الحكومي وتوجهات وزارة المالية . -1

وتأهيلية واحترافية في المجال المالي والمحاسبي لرفع كفاءة الموارد البفرية  تقديم برامج تلممية -2

ومهاراتها قيادياً وفنياً في وزارة المالية والوزارات ااتر  والدوائر غير المرتبطة بوزارة ومنظمات 

 المجتمع المدني والقطاع اللاص .

من اللبرات المتراكمة في وزارة المالية لافادة توفير مركز معرفي للبرامج المالية والمحاسبية  -3

 والوزارات والدوائر الحكومية وغير الحكومية ااتر  .

 التركيز على الطر  اإلبداعية في مجال التدريز المالي والمحاسبي . -4
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االسهام في نفر المعرفة والثقافة ذات الملة بالعمل المالي والمحاسبي والممرفي واإلداري  -5

والقانوني والترجمة وتكنولوجيا المعلومات . 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 الدراسة التحليلية



 

 

 

 

 

 االثالفصل ال

 الدراســة التحليليــة

 تمهيد...

( فبي الجامعبات الحكوميبة العراقيبة تعبد تطبوة ل مبام تجباه IESالدولية للتعليم المحاسبي )ان تطبيق المعايير 

بالتبالي االرتقباء مواكبة التطورات العالمية في علم المحاسبة واالسبتفادة مبن تجبار  البدول فبي هبذا المجبال و

تطبيبق معبايير التعلبيم ، عليبه ركبز هبذا الفمبل علبى معرفبة مبد  امتثبال الجامعبات العراقيبة لبمهنة المحاسبة

ركبز وكذلك ، لبكالوريوس في الجامعات الحكوميةالمحاسبي من تالل تحليل لمناهج اق ام المحاسبة لمرحلة ا

 على دراسة وتحليل ممارسات بعض الهياات المهنية الرائدة وتجار  الدول العالمية الناجحة في هذا المجال.

 

 

 

 

 

 

 

69 



 

 

 
 

 

 70 املبحث االول  –ثالث الفصل ال

 المبحث األول 

 مدى امتاال الجامعات العراقية لمعايير التعليم المحاسبي الدولية 

 )دراسة تحليلية لمناهج اق ام المحاسبة(

، ةابافة البى تحليبل مبنهج م المحاسببي فبي الجامعبات العراقيبةهج التعلبياتمص هذا المحور لتحليبل عبام لمنب

بتطبيبق تلبك المعبايير  المحاسبي الموحد مقارنة بمعايير التعليم المحاسبي الدولية لمعرفة مبد  التزامهباالتعليم 

 .في منهاجها

 العراقية الحكومية هج التعليم المحاسبي في الجامعات ا( تحليل لام لمن1.1.3)

لتي تمنح شبهادة فبي تلمبص االعراقية حكومية الجامعات ال يارتتتم ا، تقييم التعليم المحاسبي الجامعي بهدف

ق ائببتببم الببتمعن فببي مناهجهببا وأسبباليز وطر، ومراجعببة منبباهج تلببك الجامعببات والتحقببق منهببا  فببتم، المحاسبببة

م المحاسببي الجبامعي، ومبن تبالل البحبث هج التعلبياالتدريس فيها بهدف التوصبل البى نتبائج تتعلبق بجبودة منب

، در مبن اللجنبة القطاعيبة المحاسببيةالمبنهج الموحبد المبا ، لوحظ ان جميع جامعات العينبة تعتمبدوتقييم العينة

 ويفمل المنهج الموحد الممرح باستلدامه والمطبق في الجامعات العراقية االتي:

 (8الجدول )

النظام الفصلي لمناهج الدراسة الجامعية األولية )البكالوريوس( ألق ام المحاسبة في الجامعات العراقية الحكومية والكليات 

 2015/2016االهلية 

 الفمل ااول   2015/2016 منهاا ال نة ااولى 

اسم  ت

 المادة

رمز 

 المقرر

عدد  عدد ال اعات

 الوحدات

UNIT 

SUBJECTS 

 نظري   

Theory 

 عملي

practical 

مجموع 

ال اعات 

 الفعلية

Actual 

 total 

hours 

مجموع 

ال اعات 

 المرجحة

Weighted 

total 

hours 

محاسبة  1

 (1مالية)

م 1101

 1مم

3 2 5 4 4 Financial accounting 

(1) 

 Business 2 2 2 - 2م 1102مبادف  2
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ةدارة 

 اعمال

 administration دع

principles 

مبادف  3

 اقتماد

م 1103

 مق

2 - 2 2 2 Economics 

principles 

حاسو   4

(1) 

م 1104

 1حا

2 2 4 3 3 Computers skills (1) 

لغة  5

 عربية

م 1105

 لع

2 - 2 2 2 Arabic language 

 TOTAL 13 13 15 4 11   المجموع

 

 

 الفمل الثاني  2015/2016 منهاا ال نة ااولى 

رمز  اسم المادة ت

 المقرر

عدد  ال اعاتعدد 

 الوحدات

UNIT 

SUBJECTS 

 نظري   

Theory 

 عملي

practical 

مجموع 

ال اعات 

 الفعلية

Actual 

 total 

hours 

مجموع 

ال اعات 

 المرجحة

Weighted 

total 

hours 

محاسبة  1

 (2مالية)

م 2106

 2مم

3 2 5 4 4 Financial 

accounting(2) 

رياايات  2

 (1عامة)

م 2107

 1رع

3 - 3 3 3 General 

mathematics(1) 

مبادف  3

 ةحماء

م 2108

 حص

3 - 3 3 3 Statistics 

principles 

حاسو   4

(2) 

م 2109

 2حا

2 2 4 3 3 Computers 

skills(2)  

قراءات  5

ومراسالت 

 Eمحاسبية

م 2110

 قم

2 - 2 2 2 Accounting 

readings & 

correspondence in 

English 

حقو   6

ان ان 

م 2111

 حق

2 - 2 2 2 Human rights & 

democracy 
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 وديمقراطية

 TOTAL 17 17 19 4 15   المجموع

 

 

 الفمل ااول  2015/2016 منهاا ال نة الثانية 

رمز  اسم المادة ت

 المقرر

عدد  عدد ال اعات

 الوحدات

UNIT 

SUBJECTS 

 نظري   

Theory 

 عملي

practical 

مجموع 

ال اعات 

 الفعلية

Actual 

 total 

hours 

مجموع 

ال اعات 

 المرجحة

Weighted 

total 

hours 

محاسبة  1

 (1متوسطة)

م 1212

 1مت

3 2 5 4 4 Intermediate 

accounting(1) 

محاسبة  2

 (1حكومية)

م 1213

 1حك

2 2 4 3 3 Governmental 

accounting(1) 

محاسبة  3

 (1باإلنكليزية)

م 1214

 1من

2 2 4 3 3 Accounting in 

English 

ت ويق  4

وتجارة 

 الكترونية

م 1215

 تس

3 - 3 3 3 Marketing & 

E-Trade 

م 1216 قانون االعمال 5

 قع

2 - 2 2 2 Business law 

تطبيقات  6

محاسبية 

 بالحاسو 

م 1217

 تح

2 2 4 3 3 Accounting 

application in 

computer 

رياايات  7

 (2عامة)

م 1218

 2رع

2 - 2 2 2 General 

mathematics(2) 

 TOTAL 20 20 24 8 16   المجموع

 

 الفمل الثاني  2015/2016 منهاا ال نة الثانية 

 SUBJECTSعدد  عدد ال اعاترمز  اسم المادة ت
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 الوحدات المقرر

UNIT    نظري 

Theory 

 عملي

practical 

مجموع 

ال اعات 

 الفعلية

Actual 

 total 

hours 

مجموع 

ال اعات 

 المرجحة

Weighted 

total 

hours 

محاسبة  1

 (2متوسطة)

2219l  م

 2مت

3 2 5 4 4 Intermediate 

accounting(2) 

محاسبة  2

 (2حكومية)

م 2220

 2حك

2 2 4 3 3 Governmental 

accounting(2) 

محاسبة  3

الوحدات غير 

 الربحية

م 2221

 وغ

3 - 3 3 3 Accounting for 

nonprofit 

organization 

م 2222 مالية عامة  4

 مع

2 - 2 2 2 Public finance 

بحوث  5

عمليات 

محاسبية 

 باإلنكليزية

م 2223

 بع

3 - 3 3 3 Accounting 

operation 

research in 

English 

محاسبة  6

 (2باإلنكليزية)

م 2224

 2من

2 2 4 3 3 Accounting in 

English 

 TOTAL 18 18 21 6 15   المجموع

 

 

 ااول الفمل  2016/ 2015 منهاا ال نة الثالثة

اسم  ت

 المادة

رمز 

 المقرر

عدد  عدد ال اعات

 الوحدات

UNIT 

SUBJECTS 

 نظري   

Theory 

 عملي

practical 

مجموع 

ال اعات 

 الفعلية

Actual 

 total 

hours 

مجموع 

ال اعات 

 المرجحة

Weighted 

total 

hours 



 

 

 
 

 

 74 املبحث االول  –ثالث الفصل ال

محاسبة  1

 (1كلفة)

م 1325

 1مك

3 2 5 4 4 Cost accounting(1) 

محاسبة  2

 شركات

م 1326

 م 

3 2 5 4 4 Corporate accounting 

نظام  3

محاسبي 

 (1موحد)

م 1327

 1نظ

3 - 3 3 3 Uniform accounting 

system(1) 

محاسبة  4

 اريبية

م 1328

 مض

3 - 3 3 3 Tax accounting 

تحليل  5

القوائم 

 Eالمالية 

م 1329

 تق

2 2 4 3 3 Financial statements 

analysis in English 

محاسبة  6

منفات 

 مالية

م 1330

 شا

2 2 4 3 3 Accounting for 

financial enterprises 

 TOTAL 20 20 24 8 16   المجموع

 

 

 الفمل الثاني  2015/2016 منهاا ال نة الثالثة 

اسم  ت

 المادة

رمز 

 المقرر

عدد  عدد ال اعات

 الوحدات

UNIT 

SUBJECTS 

 نظري   

Theory 

 عملي

practical 

مجموع 

ال اعات 

 الفعلية

Actual 

 total 

hours 

مجموع 

ال اعات 

 المرجحة

Weighted 

total 

hours 

محاسبة  1

مالية 

 متقدمة

م 2331

 قد

3 2 5 4 4 Advanced financial 

accounting 

محاسبة  2

ممادر 

 طبيعية

م 2332

 مص

2 2 4 3 3 Natural resource 

accounting 

 Uniform accounting 3 3 3 - 3م 2333نظام  3
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محاسبي 

 (2موحد)

 system(2) 2نظ

محاسبة  4

 (2كلفة)

م 2334

 2مك

3 2 5 4 4 Cost accounting(2) 

تدقيق  5

 ورقابة

م 2335

 ر 

3 - 3 3 3 Auditing & auditing 

standards 

تدريز  6

 محاسبي

م 2336

 تم

- 4 4 2 2 Accounting training 

 TOTAL 19 19 24 10 14   المجموع

 

 

 الفمل ااول  2015/2016 منهاا ال نة الرابعة 

رمز  اسم المادة ت

 المقرر

عدد  عدد ال اعات

 الوحدات

UNIT 

SUBJECTS 

 نظري   

Theory 

 عملي

Practical 

مجموع 

ال اعات 

 الفعلية

Actual 

 total 

hours 

مجموع 

ال اعات 

 المرجحة

Weighted 

total 

hours 

محاسبة كلفة  1

متقدمة 

 (1باإلنكليزية)

م 1437

 1كم

3 2 5 4 4 Advanced cost 

accounting in 

English(1) 

نظم محاسبية  2

 متلممة

م 1438

 تص

3 2 5 4 4 Specialized systems 

accounting 

معايير التدقيق  3

 الدولية

 م1439

 تد

2 - 2 2 2 International auditing 

standards 

محاسبة  4

ةدارية 

 (1باإلنكليزية)

م 1440

 1اد

3 2 5 4 4 Managerial 

accounting in 

English(1) 

م 1441 محاسبة دولية 5

 دو

2 - 2 2 2 International 

accounting 

 Methodology and 2 2 2 - 2م 1442مناهج  6
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واتالقيات 

 البحث العلمي

 ethics of scientific هج

research 

 TOTAL 18 18 21 6 15   المجموع

 

 

 الفمل الثاني  2015/2016 منهاا ال نة الرابعة 

رمز  اسم المادة ت

 المقرر

عدد  عدد ال اعات

 الوحدات

UNIT 

SUBJECTS 

 نظري   

Theory 

 عملي

practical 

مجموع 

ال اعات 

 الفعلية

Actual 

 total 

hours 

مجموع 

ال اعات 

 المرجحة

Weighted 

total 

hours 

محاسبة  1

ةدارية 

 (2باإلنكليزية)

م 2443

 2اد

3 2 5 4 4 Managerial 

accounting in 

English(2) 

محاسبة كلفة  2

متقدمة 

 (2باإلنكليزية)

م 2444

 2كم

3 2 5 4 4 Advanced cost 

accounting in 

English(2) 

المعايير  3

الدولية 

 لابالغ المالي

م 2445

 اغ

2 - 2 2 2 International 

financial 

reporting 

standards  

نظرية  4

 محاسبية

م 2446

 ظر

3 - 3 3 3 Accounting 

theory 

نظم معلومات  5

 محاسبية

م 2447

 ظم

3 - 3 3 3 Accounting 

information 

systems 

مفروع بحث  6

 التلرا

م 2448

 حث

- 2 2 1 1 Graduation 

research project 

 TOTAL 17 17 20 6 14   المجموع
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اللجنببة القطاعيببة المحاسبببية والممبباد  عليببه مببن قبببل وزارة التعلببيم العببالي الممببدر: )المنهبباا المعتمببد مببن 

 ، ن تنتج االتي :( وعند استعراض المنهج الموحد2016-2015ل نة  والبحث العلمي

ال يتم االعتماد فقو على المواد المحاسبية ولكن باالعتماد على مواد أتر  ذات صلة بمجبال تلممبهم  ❖

والبياببة التنظيميببة باإلاببافة الببى مهببارات الحاسببو  المحاسبببي ذات صببلة بعببدد مببن المجبباالت كبباإلدارة 

   . نكليزيةواللغة اإل

عنبد اسبتعراض و ،عبرا  هبو نظبام الكورسباتنظبام فبي الفال غيا  المبواد االتتياريبة وانعبدام المرونبة . ❖

مجببال ، يتضببح ان جميببع المنبباهج ةلزاميببة وال يوجببد تببي يفببملها مببنهج التعلببيم المحاسبببيالمواببوعات ال

، مما يفباقم انعبدام المرونبة وعبدم قبدرة مبنهج التعلبيم المحاسببي الموحبد علبى التتيار المناهج االتتيارية

 .  العمل لبرامج التعليم المحاسبيسو االستجابة الهتمامات الطال  والستجابة

المعبايير  متناسبز مبعالعدد اإلجمالي للمناهج الالزمة للتلرا من برنامج المحاسبة الجامعية فبي العبرا   ❖

ان اجمببالي عببدد المنبباهج المطلوبببة تببالل فتببرة  ةذ، لمقببرر الواحببد اببمن فمببلين دراسببيين(االقليميببة )ا

ً  48ال نوات الدراسية ااربعة يبلبغ  ، وعنبد التأمبل فبي العبدد وحبدة معتمبدة 150، وبعبدد وحبدات  منهجبا

فبق البى حبد مبا مبع الجامعبات ا، نجبد بأنبه يتوة لتلرا طلبة المحاسبة الجبامعييناإلجمالي للمناهج الالزم

ً  50-40لف مبن أالدولية التي تتب ، وكبذلك مجمبوع الوحبدات المعتمبدة يلببي المعبدالت الدوليبة )ببين منهجبا

مواءمببة  ةلببى، فقببد سببعى العببرا  ان مهنببة المحاسبببة هببي مهنبة عالميببة، وبمببا حبدة معتمببدة(و 150و 120

برامجببه مببع المعببدالت العالميببة فببي محاولببه منببه لتقببديم فببرص اكبببر لطالبببه للممارسببة عبببر الحببدود 

لك ذواالعتراف المتبادل باالنتهاء من الدراسات في مجال المحاسبة وبالفهادات فبي البدول المجباورة وكب

 ي اللارا .ف

 

 ( تحليل منهج التعليم المحاسبي الموحد مقارنة بمعايير التعليم المحاسبي الدولية 2.1.3)

، فبتم اجبراء التحلبيالت مقارنبة بمعبايير التعلبيم الدوليبة اغراض تحليل الثغرات الموجودة في المبنهج الموحبد

 التالية للمعايير الثمانية ومعرفة مد  امتثال الجامعات الحكومية العراقية لها وكاالتي :

                (1برنلللامج التعلللليم المحاسلللبي فلللي الجامعلللات العراقيلللة لمعيلللار التعلللليم اللللدولي رقلللم ) ملللدى امتالللال -1

 .)متطلبات الدخول في برامج التعليم المحاسبي(

دتول فببي برنببامج التعلببيم ( متطلبببات البب1نالحببظ ان المببنهج يمتثببل بفببكل عببام لمعيببار التعلببيم الببدولي رقببم )

، فببالتعليم المحاسبببي فبي العببرا  فببي المرحلبة الجامعيببة للدراسببات ااوليبة )البكببالوريوس( يبببدأ بعببد المحاسببي
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عببالي والبحببث العلمبي مببن ناحيببة عمليببة ، وب ببز الطبيعببة المركزيببة لببوزارة التعلبيم الاكمبال الدراسببة الثانويببة

 ً كبون ت، وبعبدها ال نقطبة انطبال  للقببول فبي الجامعبةبوصبفه  الدتول الى الجامعة فيمثبل ذلبك تطبيقبا نموذجيبا

متطلبات ةاافية للقبول في برنامج دراسة المحاسبة ، ولكبن ببالنظر البى عبدد المقاعبد المحبدود وان  ةهناو أي

رغببو  دراسببتها فيحمببل الطببال  الببذين يمتلكببون اعلببى معببدل تراكمببي علببى ق ببم المحاسبببة مببن ااق ببام الم

، معدل تراكمي في الدراسة الثانويبةلجامعة ، أي على أساس اعلى اااولوية للدراسة في برنامج المحاسبة في 

، طريقة غيبر منحبازة ونزيهبة ن ببيا لمحاسبة على أساس ااداء المدرسيوان طريقة قبول الطلبة في برنامج ا

لتقييم مد  مالءمة الطالز للدتول في برنامج التعليم المحاسبي ممبا يعطبي المرونبة مبن تبالل تبوفير فرصبة 

مثقلببة  للطبال  الملتلفببين القببدرات والببدوافع علبى االلتحببا  بهببذا البرنببامج مبن دون فببرض شببروط او حببواجز

بول واالعتماد علبى أسباس معبدل ، لكن ما يؤتذ على هذه الطريقة المركزية في القومفرطة تعيق التحاقهم بها

الدراسة الثانوية هو عدم قدرة ااق ام المحاسبية في التحكم بهذه المعايير واتتيار الطلبة الذين تبراهم مبؤهلين 

لهذا الق م ، فينبغي اعتماد استراتيجيات أتر  بديلة كاتلاذ الفمل ااول من ال نة الدراسية الجامعية ااولبى 

لقبدرة علبى مواجهبة لحاالت الففبل بنباًء علبى المتطلببات ااساسبية لمهنبة المحاسببة كانقطة للتفليص المبكر 

، وفي نفس الوقت وسيلة أيضا الكتفاف الطلبة المتميبزين والمببدعين واجتبذابهم ومراعباتهم المفاكل وغيرها

 .التعليم المحاسبي بأشلاص متميزينواالستفادة منهم لرفد مهنة المحاسبة و

 

               (2برنلللامج التعلللليم المحاسلللبي فلللي الجامعلللات العراقيلللة لمعيلللار التعلللليم اللللدولي رقلللم ) ملللدى امتالللال -2

 .)التطوير المهني االولي / الكفاءة الفنية(

 ( التطور المهني االولبي )الكفباءة الفنيبة( ان برنبامج التعلبيم المحاسببي الببد2كما هو مذكور في المعيار رقم )

 :  اآلتيةثالثة ان يغطي المكونات ال من

 مواايع المعرفة المحاسبية والمالية . •

 مواايع المعرفة المتعلقة بااعمال . •

 مواايع العولمة المتعلقة بتكنلوجيا المعلومات . •

مببن تببالل تعيينببه  وال يكتفببي هببذا المعيببار بتعببداد هببذه المكونببات انمببا يتعمببق فببي هببذه المجبباالت بفببكل اكبببر

. وسبعيا البى مقارنبة المبنهج الموحبد ةلمواايع محددة يتطلز تغطيتها في اطبار كبل مبن هبذه المجباالت الثالثب

، حددت الباحثة عناوين المواد المعياريبة بقائمة المواايع في هذه المجاالتالذي ت تلدمه الجامعات العراقية 

، ثم قامت الباحثبة مفملة في معايير التعليم الدوليةالمواايع ال التي ت تلدمها الجامعات العراقية عادةً لتج يد
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ت التبي قبد توجبد عنبد تطبيببق بمقارنبة مبواد المبنهج الموحبد ببالمواد المعياريبة المحبددة مببن اجبل تحديبد الثغبرا

 ( :2. والجدول االتي يعرض درجة االمتثال لمعيار التعليم الدولي رقم )المادة

 (9الجدول )

 ( بالمنهج الموحد في الجامعات العراقية2مواايع معيار التعليم الدولي رقم )مقارنة مجاالت 

 مواايع المعرفة المحاسبية والمالية -1

مجاالت المواايع المفملة في معيار 

 (2التعليم الدولي )

مد  ورود هذه المواد في المنهج  المواد الدراسية المعيارية 

 الموحد للجامعات العراقية

 مبادف المحاسبة  - المالية واعداد التقاريرالمحاسبة 

 المحاسبة المتوسطة -

 محاسبة الفركات -

 المحاسبة المالية المتقدمة -

 (2و 1نعم )محاسبة مالية 

 نعم 

 نعم

 نعم

المحاسبة اإلدارية والرقابة  بما في 

 ذلك ةدارة التكاليف

 المحاسبة اإلدارية  -

 محاسبة التكاليف -

 نعم

 نعم

 نعم القانون التجاري  - والقانون التجارياالعمال 

المالية واإلدارة المالية بما في ذلك 

 تحليل البيانات المالية واادوات المالية

 اإلدارة المالية  -

 تحليل البيانات المالية -

 اادوات المالية -

 نعم

 نعم

 كال

 نعم المحاسبة الضريبية - الضرائز

 كال واالتالقيات المهنيةالقيم  - القيم وااتال  المهنية

 التدقيق - التدقيق والتأمين

 التأمين -

 نعم

 نعم

معايير المحاسبة والمراجعة الوطنية 

 والدولية

المعايير الدولية إلعداد التقارير  -

 المالية 

 نظرية المحاسبة  -

 معايير التدقيق الدولية -

 نعم

 

 نعم

 نعم

م ائل المحاسبة الحكومية وغير 

واستلدام التدابير غير المالية الربحية 

 في االعمال التجارية

 نعم المحاسبة الحكومية  -

 مواايع المعرفة المتعلقة بااعمال  -2

علم االقتماد بما في ذلك االقتماد 

 الكلي واالقتماد الجزئي

 مبادف االقتماد الجزئي -

 مبادف االقتماد الكلي  -

 نعم

 نعم

 مبادف اإلدارة  - ئياتبياة االعمال التجارية واالحما

 اإلحماء -

 نعم

 نعم
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 كال اتالقيات العمل التجاري - اتالقيات االعمال التجارية

 نعم الت ويق - الت ويق

 كال حوكمة الفركات - حوكمة الفركات

 كال ال لوو التنظيمي - ال لوو التنظيمي

االعمال التجارية والمالية على المعيد 

 الدولي

 كال الدولي -

 كال اإلدارة االستراتيجية - ةدارة واع القرار االستراتيجي

 ااسوا  المالية - اإلدارة المالية وااسوا  المالية

 اإلدارة المالية -

 كال

 نعم

 مواايع العولمة المتعلقة بتكنلوجيا المعلومات  -3

المعرفة العامة في مجال تكنلوجيا 

 المعلومات

 نعم مهارات حاسوبية -

في مجال مراقبة تكنلوجيا المعرفة 

 المعلومات

تطبيقات برنامج ةك يل في  -

 المحاسبة 

 نعم

الكفاءات في مجال مراقبة تكنلوجيا 

 المعلومات 

 نعم تطبيقات الكمبيوتر في المحاسبة  -

 نعم نظم المعلومات المحاسبية - كفاءات م تلدم تكنلوجيا المعلومات

او المقي م او مممم نظم  أدوار المدير ،

 المعلومات

 نعم نظم المعلومات المحاسبية -

 

من التحليل الوارد في الجدول أعاله المتعلق بكل من درجة امتثال المنهج الموحد للجامعات العراقية لمعايير 

 التعليم الدولية ومجاالت االتتالف فيما يتعلق بعملية تطبيقها يمكن استلالص النتائج االتية :

أوال/ يمكن تقدير درجة امتثال منهج التعليم المحاسبي في الجامعات العراقية مبع المواابيع المفمبلة فبي هبذا 

كر ان درجبة االمتثبال هبذه مرتبطبة ذ، والجبدير بالبن بة جيدة لتطبيق المعيار الثانيوهي % 77 المعيار بن بة

لبيم فبي هبذه المواابيع او تطبيبق معبايير فقو بعنوان المادة ووجودها وال تعكس مضبمون المبادة ونوعيبة التع

من المنهج الموحد ومقارنتهبا  اً جزءبوصفها ، ولد  مراجعة المواد المدرجة لتعليم الدولية في قاعات الدراسةا

ً ( تببين ان المبنهج كبان ناقمب2بالمواد المعيارية التي تقبدم عبادة لالمتثبال لمعيبار التعلبيم البدولي رقبم ) بن ببة  ا

، يد المواابيع تحبت عنبوان مبادة أتبر فقو على صعيد وجود المواد ذات المبلة او تج ب% من الحاالت 23

 والمواد المعيارية التي تبين انها ناقمة تفمل :

 اادوات المالية ✓

 القيم وااتال  المهنية ✓
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 حوكمة الفركات  ✓

 اتالقيات العمل التجاري ✓

 ال لوو التنظيمي ✓

 الدولي ✓

 اإلدارة االستراتيجية ✓

 ااسوا  المالية ✓

ثانيبا/ يفتقبر المبنهج الموحبد الحبالي فبي الجامعبات العراقيبة البى مبواد دراسبية متعلقبة بأتالقيبات المهنبة وهببذا 

، وقد ادرو مجلبس معبايير تعلبيم المحاسببة البدور البذي يلعببه تعلبيم هبذه االتالقيبات النقص يفكل عجزا جديا

الي علبى ، وتحقيبق االسبتقرار المبلمباليأساس أتالقي قوي لمهنبة المحاسببة، وتطبوير القطباع ا لضمان توفير

 .المعيدين الوطني والدولي

بوصبفها لذلك يجز الم ارعة الى معالجة م ألة النقص في هذه المادة او مواد منفملة للتركيز على مواايع 

 .مل او القيم واالتالقيات المهنيةأتالقيات الع

التعلبيم  ، تتجلبى نقباط ابعف فبيلمحاسبة التقنيبةواد دراسية حول اثالثا/ على الرغم من التركيز على ادراا م

 ببلوو ، اللببق بموااببيع مثببل حوكمببة الفببركات، فيفببكل االفتقببار الببى مببواد تتعااسبباس فببي مجببال االعمببال

، جارة والمالية على المبعيد البدولي، والتالقرارات اإلدارية واالستراتيجية، واتلاذ التنظيمي، ااسوا  المالية

رجبببال اعمبببال بوصبببفهم فيمبببا يتعلبببق بالبببدور المتنبببامي للمحاسببببين المهنيبببين  فكبببل ذلبببك شبببك ل نقطبببة ابببعف

 .وم تفارين

رابعا/ على الرغم من وجود عدد كاف من المواد النظرية التي تركز على أهمية تكنلوجيا المعلومات ودورهبا 

، مبن اجبل لواقبعاا ببرامج تقنيبة ترتكبز علبى ااال انه يتطلز المزيد من اجراء التح بينات واالهتمبام علبى ادر

 . ياة الطلبة بفكل أفضل ل و  العملته

تام ا/ التركيز المفرط علبى المحاسببة مبن الناحيبة النظريبة وذلبك علبى ح با  التركيبز بفبكل مناسبز علبى 

ام المنباهج ، فعند تقييم المنهج الموحد الظباهر فبي الجبدول ال بابق وانق بالطلبة التطبيق العملي للمحاسبة تعليم

ساعة( من التعليم يركز على الجانز العملبي فبي حبين  52% فقو )31، فتبين ان ن بة التطبيقيبين النظري و

، وعلى الرغم من ان التركيز على الجانز التعليم يركز على الجانز النظري ساعة( من116% )69ان ن بة 

عمل بعد لدتول سو  ال، اال ان هذه الن بة غير متوازنة وقد ال تكون مناسبة لتحضير الطلبة النظري امر مهم

  .اجتياز المرحلة الجامعية
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مما يؤكبد الفرابية ااولبى فبي ةمكانيبة تحبديث المنباهج المحاسببية فبي الجامعبات الحكوميبة العراقيبة باابافة 

المببواد والموااببيع الغيببر موجببودة اببمن المببنهج الموحببد مببن تببالل الرجببوع الببى معببايير التعلببيم المحاسبببي 

 الدولية.   

 

                (3برنلللامج التعلللليم المحاسلللبي فلللي الجامعلللات العراقيلللة لمعيلللار التعلللليم اللللدولي رقلللم ) الللالملللدى امت -3

 .)التطوير المهني االولي / المهارات المهنية(

ا يجبز ان ت بعى ببرامج تعلبيم المحاسببة االكاديميبة البى تغذيبة طلبتهب IES 3كمبا نبص عليبه المعيبار البدولي 

، ومهارات التعامل مع االترين فضال عن القدرة علبى االتمال، والتفكير االنتقاديبمهارات مهنية كمهارات 

 .هم بمهارات فنيةتزويد، هذا الى جانز هالتعامل مع المفاكل التي لها اكثر من حل يمكن الدفاع عن

فيمبا يلبص تطبوير وتعزيبز مهبارات التواصبل فبان المببنهج الموحبد يفبمل مبادتين مبن الممكبن تف بيرهما بمببا 

، وهبذا تعلبم الحاسبو  واللغبة اإلنكليزيبة اوهبي مهارتب IES 3يتماشى مع هذه المهارات وتتوافق مبع المعيبار 

، وعلبى البرغم مبن وجبود بعبض ثالث وتعزيز تنمية مهبارة التواصبليظهر درجة معتدلة للتوافق مع المعيار ل

 ً ً  التح ين في مهارات التواصل تحدثا حاسببة فبال ببد مبن تفبديد ةابافي فبي للريجي اق ام الم وكتابةً  واستماعا

التمكن مبن اللغبة اإلنكليزيبة واسبتلدام افضبل لببرامج الحاسبو  لكونهبا مبن اهبم اادوات الحديثبة وان الطلبز 

ر االنترنببت والتجببارة يببزداد علببى المحاسبببين الببذين يتقنببون مهببارة تكنلوجيببا المعلومببات الحديثببة مببع تطببو

 .االلكترونية

اما المهارات الذهنية فأنها تمكن المحاسز المحتبرف مبن حبل المفباكل والتفكيبر المنطقبي والتحليبل االنتقبادي 

، ان تعلببيم المهبارات الذهنيببة والفكريببة يببد فببي المواقبف التنظيميببة المعقبدةالحكبم الجفضبال عببن وصبنع القببرار 

والمنطقببي والفهببم واالسببتلدام اافضببل ي بباعد فببي بنبباء قببدرة الطلبببة مببن اجببل االستف ببار والتفكيببر التحليلببي 

، ي تحديد وحبل المفباكلللبيانات الكمية وتنمية الروح الجدلية وروح انتقاد اارقام المحاسبية وتحديد قدرتهم ف

ل مببببببواد منفببببببردة ومنفمببببببلة                             وبمبببببا ان تعلببببببم المهببببببارات الذهنيببببببة ال يُكت ببببببز بفببببببكل دائببببببم مببببببن تببببببال

 .مكن ادراجها امن مواد أتر  متاحة، او المواد المنطقية( لكن من المالستراتيجية)كالفل فة، وا

فهذه المهارات لي ت مفرواة من تالل المنهج لكن يمكبن ان تنتقبل البى الطالبز مبن تبالل اسبتلدام أسباليز 

 ليل : من هذا التح اآلتية، وقد توصلنا الى النتائج وتطبيق تقنيات تقييم من جمة معهاتعليم مناسبة 
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هببذه اللطببو والمنبباهج ذكببر ، مببن الممكببن ان نفببير الببى افتقببار ل تقيببيم اللطببو والمنبباهج الدراسببية* مببن تببال

ال تفمل هذه اللطو عادةً أي شكل اتر للتقييم غير شبكل  ةذ، عليم، وملرجات التعليم وأساليز التالكفاءات

 .حانات )اول، ثاني، كورس اول(، )اول، ثاني، كورس ثاني(االمت

 .كامل عن اللطو والمناهج الدراسية* يغيز التركيز او اإلشارة الى تعليم المهارات الذهنية بفكل شبه 

ً ، تاركا فرصاه واحد* تدريس المادة ي تند الى المحاارات وباتج ل والمفباركة مبن جهبة فعباأتر  للبتعلم ال ا

 .)دور الم تمع للمقدم من معلومات(، فيأتذ الطالز دورا سلبيا الطال 

غالببا مبا تكبون  ه، اال انبعليم الجامعي في المجال المحاسببي* في حين تفكل المحاارة جزءا ال يتجزأ من الت

ااساليز التعليميبة التفاعليبة هبي ااكثبر مالءمبة لتنميبة المهبارات الذهنيبة والمعرفيبة كمفباريع العمبل فبي 

ع أبحباث جماعيبة تكبون فرصبة ، فالتقييمبات الجماعيبة والقيبام بمفباري(Working groupsمجموعبات )

 IESللطلبة لتطوير مهاراتهم الفلمية ومهارات التعامل مع االترين التي هي عنمر أساس في المعيار 

3. 

ً أسببلوببوصببفها * يُفبكل االعتمبباد المفببرط علببى االمتحانببات  ً لتعلببيم الطببال  وتقيببيم أدائهببم عائقبب ا علببى توسببيع  ا

ولبيس لغبرض ان يجز ان يكون الهدف ااسباس للكليبات تعلبيم طلببتهم كيبف يتعلمبوا  ةذ، مهاراتهم الذهنية

، وبالتبالي سبيتعلمون كيبف يعلمبوا انف بهم  باعدهم فبي تطبوير مهباراتهم الفنيبة، ممبا ييجتازوا االتتبارات

 .م هذه المهارة الى ما بعد التلراوسيحملون معه

، وبالتبالي ال ترسب  روح ت التبي أعطيبت اثنباء المحاابراتيقبا* تقوم االمتحانات غالببا علبى اامثلبة والتطب

، (Case studies، فاسبتلدام دراسبة الحالبة )ذاتي الالزمين لحياة مهنية ناجحبةالتحدي الذهني والتحفيز ال

( Work situations، وغيرهبا مبن الوسبائل التبي تحباكي مواقبف العمبل )(projectsوعبروض العمبل )

، ممبا يج من المهارات الذهنية والفلمبيةارية لد  الطلبة والحمول على مزتنمي الروح اإلبداعية والمه

ً استفاريبوصفه يؤدي الى تعميق نظرة المجتمع الى المحاسز   .ناتبدال من معد بيا ا

المببادة بفببكل مللببص وبعببدد قليببل مببن اامثلببة المفمببلة الملتببارة مببن اجببل توسببيع * غالبببا مببا يكببون محتببو  

اكل المحاسببة فبي ة ، فهذا يحد من قدرة الطالز علبى اسبتيعا  الواقبع الحقيقبي لمفبالمهارات الذهنية للطلب

 .الحياة الواقعية

* ي هم العدد الكبير والضلم في القاعات الدراسبية م باهمة كبيبرة فبي المبعوبات التبي يواجهبا ااسباتذة مبن 

فبي القاعبة الدراسبية الواحبدة ان متوسبو عبدد الطلببة  ةذ، ليز تعليميبة وتربويبة اكثبر فاعليبةناحية دمج أسبا

ً طالب 60-50يتراوح من   .يز تعليمية وتقييمية اكثر فاعلية، مما يجعل من المعز تطبيق أسالا
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وبالرجوع الى الفراية الثانية نجد انها غير متحققة حيث قلة كفاءة البرامج التعليمية المحاسبية المطبقة حاليبا 

هببارات المهنيببة المطلوبببة تها بفببكل كببافي فببي تنميببة المفببي الجامعببات الحوميببة العراقيببة وعببدم م بباهم

 . لللريجين

 

                 (4برنلللامج التعلللليم المحاسلللبي فلللي الجامعلللات العراقيلللة لمعيلللار التعلللليم اللللدولي رقلللم ) ملللدى امتالللال -4

 .)التطوير المهني االولي / القيم واألخالق واالتجاهات المهنية(

اللاص بالقيم وااتال  وال لوكيات لممارسي مهنة المحاسببة  IES 4بالنظر الى المعيار التعليمي المحاسبي 

، فنجبد ان المبنهج الموحبد ال يحبافظ علبى مبواد مبن برنبامج تعلبيم المحاسببة اً جزءبوصفها التي يجز تغطيتها 

بببدمج المبببادف  يفببجع المعيببار الرابببع انكمببا ، القيببات المهنببة واالعمببال التجاريببةمنفمببلة حببول موااببيع ات

الطالببز بالقببدرة علببى النظببر فببي االثببار ااتالقيببة الممكنببة  يااتالقيببة والحبباالت فببي ملتلببف االعمببال لتحلبب

 .تر للمفاكل التي تجري مناقفتها في دراستهم للمواايع اا

ً لمامبةان مناهج التعليم المحاسبي في العرا  ال تبوفر  ً كاف ا ت وسبلوكيات المهنبة ،  فالمواابيع بقبيم واتالقيبا يبا

، هبذه المواابيع لي بت جت امن المواد ااساسبية للمحاسببة، ولكبن مبع ذلبكالتي تتعلق بأتالقيات المهنة در

مببادف المعيبار البدولي  مبع عبارض بفبدةتمفمولة اال ظاهريا ومن دون تن يق على م بتو  ااق بام ، وهبذا ي

IES 4 ات وال لوو لمهنبة المحاسببة تحتباا البى ان تعبالج بحبد ذاتهبا فبي الذي ينص على ان "القيم واالتالقي

، فمبن ل لوو واتالقيات المهنة في عملهماطار التعليم ، فاذا ادرو المحاسبون المهنيون م تقبال أهمية القيم وا

سببة ثانوية فبي ببرامجهم التعليميبة ااساسبية" فمهنبة المحا اً أموربوصفها الضروري اال ينظروا الى معالجتها 

اامانببة وال ببرية والنزاهببة  ةذ تعببدتنطببوي علببى مبببادف وقببيم وسببلوو تمثببل اطببارا متكببامال للنظببام ااتالقببي ، 

 ، وان المعببباييرقوالمواببوعية مببن العناصببر ذات ااهميببة المرتفعببة فبببي ممارسببة مهنببة المحاسبببة والتببدقي

ا يبقبى مرهونبا بأتالقيبات ر تطبيقهب، فمهما كانت دقة هذه المعبايير فبأن امبالمحاسبية معدة على أساس أتالقي

 .المحاسز

ال تفي اللطو الموجودة في الجامعات العراقية بالتركيز علبى كبل مبا يتعلبق بأتالقيبات مهنبة المحاسببة سبواء 

كان ذلك من تالل المواد الموجودة في اللطو بفكل متزامن او من تالل استحداث مادة منفملة الذي اصبح 

، واالرتقاء عية باسم اتالقيات مهنة المحاسبةملطو التعليم من قبل اللجنة القطاوجوبا استحداث مواايع في 

بالوعي ااتالقبي للمهنبة وعبدها مبن المهبن ذات البعبد االجتمباعي واإلن باني بحيبث يكبون هنباو ادراو لبد  

 . عن ملالفة الطبيز لضميره المهني المحاسز بأن ملالفة المعايير ااتالقية لها ال يقل
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، فأن االفتقار الى االعمال الفردية في المواايع المتعلقة بالقيم وال لوو واتالقيات المهنبة ومبا يتبعهبا وحاليا 

 .المهنية ومكانتهامن دورات تقنية للمحاسبة فأنها تفير الى افتقارها الى أهمية الممارسات 

 

          (5ار التعلللليم اللللدولي رقلللم )برنلللامج التعلللليم المحاسلللبي فلللي الجامعلللات العراقيلللة لمعيللل ملللدى امتالللال -5

 .)متطلبات الخبرة العملية(

البى تنميبة مهبارات الطلببة عبن طريبق تحقيبق التفاعبل مبا ببين الجانبز  IES 5يهبدف تطبيبق المعيبار البدولي 

مباشبر البى طبيعيبة وظبروف  لالنظري والجانز الميداني لتعزيز اللبرات والمهارات العملية والتعبرف بفبك

، والتعببرف علببى المفبباكل تلمببص المحاسبببة والتلممببات ااتببر  بياببة العمببل والعالقببات المتبادلببة بببين

    الحقيقيببة فببي بياببة العمببل ولتطبيببق مببا تببم تعلمببه مببن المعببارف والمهببارات التببي نمببت عليهببا المعببايير ال ببابقة 

(IES 2-4ليكون اللريج بذلك مؤهال لمواجهة ما ،)  صبعوبات عنبد ممارسبة مهنبة المحاسببةقد ينتظره مبن ،

لذلك سيتم تقييم عملية التدريز اق ام المحاسبة في الجامعات الحكومية العراقية وفيما اذا كانت تفي بأغراض 

 : وكما يأتياكت ا  اللبرة العملية 

 ((10الجدول 

 م تو  تطبيق متطلبات اللبرة والتدريز العملي 

الخبرة والتدريب 

 العملي

 نقاط الضعف م توى التطبيق

 غير مطبق مطبق جزئيا مطبق كليا

استكمال مدة تدريبية 

مناسبة اثبات ان 

المتدربين قد اكت بوا 

اللبرة العلمية الكافية 

والمطلوبة امن 

 مجاالت تلممهم 

قمر المدة الزمنية   ✓ 

للتدريز )شهر واحد 

 تالل ااربع سنوات(

تحديد مجاالت 

الكفاءة والمهام 

 مطلوبة التنفيذ 

عدم وجود تطة    ✓

لعملية التدريز وعدم 

تحديد للمهام 

 المطلوبة

تحديد م تويات 

للكفاءة المطلوبة من 

 قبل المتدربين

انعدام التلطيو  ✓  

لتحديد م تويات 

 للكفاءة المطلوبة
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تنوع بياة االعمال 

تالل مدة التدريز 

من تالل زا 

المتدربين في عدة 

 أماكن للعمل فيها

اقتمار أماكن   ✓ 

التدريز في الدوائر 

 الحكومية 

واع توقيتات 

وجداول زمنية 

لتجزئة وتنفيذ برنامج 

التدر  للتعرف على 

مهارة ةدارة الوقت 

 وتنفيذ المهام

عدم وجود جداول  ✓  

زمنية لتنفيذ المهام 

النعدام اللطو 

وقمر الفترة الزمنية 

 زللتدري

ادراا ةرشادات 

وتوجيهات للمتدربين 

يتم االسترشاد بها 

عند تنفيذ البرامج 

 التدريبية

عدم وجود ةرشادات  ✓  

وااحة يمكن 

االعتماد عليها من 

 قبل المتدربين 

تطوير القيم 

وال لوكيات 

 واتالقيات المهنة

النعدام وجود    ✓ 

للمتدربين  ةرشادات

لتطوير القيم 

ول لوكيات 

 واتالقيات المهنة 

تتم عملية االشراف 

من قبل أساتذة 

 الكليات

هناو عملية  تلي    ✓

اشراف من قبل 

ااساتذة على الطلبة 

 المتدربين 

التزام الطالز في 

الفترة المناطة له 

 للتدريز

عدم التزام الطالز   ✓ 

بفترة التدريز 

بمورة جدية النعدام 

 االشراف والمتابعة 

وجود تقييم المتدربين 

ومعرفة نقاط 

الضعف والقمور 

 لديهم

✓    

قيام الطلبة المتدربين 

بتقييم مد  االستفادة 

عدم وجود استمارة    ✓

 تقييم المفرفين تم 
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من المفرفين في 

أماكن تدريبهم عند 

نهاية مدة التدريز 

لمعرفة مد  كفاءة 

 المفرفين

 من قبل المتدربين

ت جيل وتوثيق 

اللبرة العملية 

 للمتدربين

✓    

  3 4 5 تكرار اإلجابة

 25 33 42 %الن بة 

 

ً من الجدول أعاله نجد ان هناو تباين  33%% مطببق كليبا و42ان ن ببة  ةذفي ن بز م بتو  تطبيبق المهبارة  ا

فبي اك با  الطالبز لللببرة والتبدريز ولكنهبا غيبر كافيبة  عقولبة، وهذه ن بة ممطبق% غير 25جزئيا ون بة 

بفكلها المناسز سواء من ناحية العمل على وصل ج بور التعباون ببين مؤس بات التعلبيم العبالي والمؤس بات 

 ت بباعده علببىالحكوميببة واالقتمببادية ذات اانظمببة المحاسبببية بهببدف اك ببا  الطالببز اللبببرات العمليببة التببي 

ان يكبون مبن ابمن م بؤوليات النقاببات والجمعيبات المهنيبة ان يبتم اشبراكها فبي  ، اوالتكيف مبع بيابة العمبل

المنباهج الدراسبية من ناحية تحويل عملية التلقين الى عملية تحليل وربو ببين مفبردات وكذلك  الجانز العملي 

 :  اآلتية. ومن تالل ما سبق يمكن اللروا بالنتائج والواقع العملي

قمر المدة الزمنية للتدريز )شهر واحد تالل ااربع سنوات( تؤدي للحيلولة دون تحقيق عملية التدريز  •

، فينبغي ان تكون فترة التبدريز بالمبدة والكثافبة الكبافيين التبي ت بمح فها في تلبية االحتياجات المهنيةأهدا

اتببال  المهنيببة التببي المكت بببة والقببيم واالمعرفببة والمهببارات  -يثبتببوا-للمفبباركين فيهببا مببن ان يظهببروا 

 .حملوا عليها

، لمتابعبة والتوجيبه مبن قببل الكليباتعمليبة ا النعبدامعدم التزام الطلبة انف هم تالل مدة التدريز الميفي  •

 ."روتينية" من قبل الطالز والكليةكأن تكون عملية التدريز عملية 

ركات والدوائر الحكوميبة اغبراض تدريبيبة ملتلفبة تتطلز بعض المناهج المحاسبية زيارات ميدانية للف •

 .نها تقييم نظام الرقابة الداتليةم

الطالببز بببه تببالل الدراسببة  تببم تزويببدمببا انعببدام اللطببو والبببرامج التدريبيببة المدروسببة والتببي توافببق مببع  •

امج الحلبول وابمها البى ببر ، وتحديبد المفباكل والمعوقبات التبي تواجبه تطبيقهبا ومحاولبة ةيجبادالنظرية

 .التدريز
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، وكبذلك قلبة مبدة التبدريز عدم وجود االرشادات والتوجيهبات للمتبدربين ليبتم االسترشباد بهبا عنبد تنفيبذه •

وببين التطبيبق دراسبته مبن جهبة  تالدورات والبرامج التطبيقية التبي مبن شبأنها تقليبل الفجبوة ببين مبا تمب

 .المهني من جهة أتر 

لطلببة وتبأهيلهم فبي ة بالجامعبات وبيابات سبو  العمبل السبتقبال اقلة التعاون والتن يق بين اق ام المحاسب •

 .من تحقيقهم للكفاءة المطلوبة، وبما يضالجانز العملي

 

               (6برنلللامج التعلللليم المحاسلللبي فلللي الجامعلللات العراقيلللة لمعيلللار التعلللليم اللللدولي رقلللم ) ملللدى امتالللال -6

 .المهنية()التطوير المهني االولي / تقييم الكفاءة 

، لمعرفبة مبد  ببد مبن وجبود اليبة مناسببة لتقييمبهبعملية تقييم تريجي المحاسبة والبذي ال IES 6اهتم المعيار 

، وتقيبيم مهاراتبه التبي تؤهلبه بة المهني من معبارف نظريبة وعمليبةتوفر المتطلبات الالزمة من تريج المحاس

، وببالنظر البى الجامعبات الثقبة فبي مهنبة المحاسببةر وتعزيبز ل و  العمل وتؤدي الى حماية ممبلحة الجمهبو

، البذي تأتبذ ية تقييم في نهاية كل سبنة دراسبيةالعراقية نجد انه تم تطبيق المعيار ال ادس من ناحية وجود عمل

تعتمد عملية التقييم في الجامعات العراقية على االمتحانات فقو وبواقع  ةذ، يه ال نة الدراسية نظام الكورساتف

، فببالرجوع البى النظبام في كل كورس )اول ، ثاني ، نهائي(، ولكل مادة ح بز عبدد وحبداتهامتحانات ثالث ا

، وتعادل الوحدة جهد ساعة نظرية أسبوعية تعد( 2016-2015الفملي للمناهج المادر من اللجنة القطاعية )

 . ة اغراض التقييم واحت ا  المعدلكل ساعتين عملية ساعة نظرية واحد

طبيعة ااسالة تعتمد  ان، ات الطلبة واكتفاف اكثر لقدراتهمعتماد على االمتحانات فقو ال ينمي مهاروان اال 

، وفي الفترة ااتيرة وب بز جائحة كورونبا تبم ةابافة نبوع اتبر للتقيبيم الحفظ والتلقين في اكثر ااحيان على

ةابافة  تعبد، وهبذه التقبارير مبغر(اصة بكل مادة )على شكل بحبث مالى جانز االمتحانات وهي التقارير الل

، البذي يتبنبى اكتفباف قبدرات  IES 6جيدة ولكن لي ت بكافية لتلبية الغرض الذي على أساسه صدر المعيبار 

 . مواجهة الحياة العملية وتحدياتهاالطلبة ومد  تأهيلهم بفكل اكبر لللوض في بياة العمل الحقيقة و

مجبباالت التقببويم وأسبباليز التببدريس التببي يتبعهببا أعضبباء هياببة  فعلببى الجامعببات تطببوير ااسبباليز المطبقببة فببي

، باإلابافة البى حقيقية تربو الجامعة ب بو  العمبل التدريس باالتجاه الذي يحول قاعة الدرس الى ورشة عمل

ادماا الطلبة بأنفطة عملية تارا نطبا  الفمبل الدراسبي ، وتغييبر نمبو أسبالة االمتحانبات بتضبمينها أنمباط 

ي تي تنمي لديهم مهارات التفكير والتحليل واالبداع في حل المفاكل وربطها بمفكالت الواقع العملبالحاالت ال

، لتغطي ما يكفي من المعرفة المهنية والمهارات والقيم وااتال  المهنية الالزمة إلثببات ان الفبرد لديبه للمهنة
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ً محاسببببوصببفه قببدرات وكفبباءة فببي التأهيببل  ً محترفبب ا لببة لتحفيببز ذهببن الطالببز علببى اعأداة ف، فيكببون االمتحببان ا

، ممبا ي بهم فبي تلبريج أفبواا مبن ثوقة وصبحيحةالتحليل المنطقي ومواجهة المفاكل وتكون عملية تقييمه مو

 .مؤهلين لتلبية متطلبات سو  العملالطلبة المتمكنين وال

                  (7برنلللامج التعلللليم المحاسلللبي فلللي الجامعلللات العراقيلللة لمعيلللار التعلللليم اللللدولي رقلللم ) ملللدى امتالللال -7

 .(اءةالتعلم مدى الحياة والتطوير المهني الم تمر للكف –)التطوير المهني الم تمر 

، المهنيببينمهنببي الم ببتمر للمحاسبببين سببلو الضببوء علببى أهميببة االلتببزام بببالتعلم والتطببوير ال IES 7المعيببار 

ازه لالتتببارات عند التحاقه ببرنامج التعليم المحاسبي وتحقيقه لفترة مناسبة من اللبرة العمليبة واجتيب طالزفال

ً محاسبببوصبفه ، عنبدها يحمبل علبى التأهيبل امن هذا البرنبامج ً مهنيب ا انتهباء عمليبة ، غيبر ان هبذا ال يعنبي ا

مجباراة  مبن كبي يبتمكن هبذه الكفباءة المكت ببة وتطويرهبا ى، فهو سبيحتاا البى المحافظبة علبالتعليم بالن بة له

الجامعببات فقببو وانمببا  وهببذه المهمببة لي ببت م ببؤولية ،ت فببي بياببة عملببه وفببي م بباره المهنببيوم ببايرة التغيببرا

وتالفا لما نص عليه المعيار ال ابع  ،هات كالنقابات والمنظمات المهنيةالم ؤولية تقع على عاتق عدد من الج

، وانعبدام وابع المنباهج لتطوير المهني الم تمر فبي العبرا تفرض الزامية تطبيق أنفطة ا نجد غيا  سياسة

 (.Self-learningالتي تحث على التعلم الذاتي )

 نجد عدم تطبيق أي منها وكما يأتي : IES 7وبالرجوع الى متطلبات تطبيق المعيار 

 (11الجدول )

 IES 7مد  تطبيق متطلبات المعيار  

 التطبيقمدى  المعيار ال ابعمتطلبات 

 المطلز ااول  

الترويج اهمية التطوير المهني الم تمر واهمية االلتزام 

 به

 غير مطبق

التعاون مع أصحا  العمل من اجل تعزيز ااهمية المعطاة 

 انفطة التطوير المهني الم تمر

 غير مطبق 

 المطلز الثاني  

تقديم الكليات بفكل مباشر لبرامج التطوير المهني 

الم تمر او ت هيل وصولهم لبرامج أتر  من اطراف 

 غيرها

 غير مطبق

توفير ةرشادات تفجع وتوجه المحاسبين المهنيين او تقديم 

أدوات ت اعدهم على التلطيو انفطة التطوير المهني 

 غير مطبق
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 الم تمر

 المطلز الثالث  

القياس لمعرفة مد  االلتزام كمدتل اجراء عملية 

 الملرجات والمدتالت والمزيج

 غير مطبق

 غير مطبق  الرقابة والمتابعة لمعرفة درجة االلتزام

تحديد عقوبات مناسبة لعدم امتثالهم انفطة التطوير 

 المهني الم تمر 

 غير مطبق

 

فمن تالل الجدول ال ابق نجد ان معيار التطوير المهني الم تمر غير مطبق بالكامل فبي اق بام المحاسببة فبي 

الجامعات الحكومية العراقية ، ويطبق بحاالت فرديبة مبن قببل بعبض المحاسببين المهنيبين البذين يرغببون فبي 

ل اق ببام المحاسبببة فببي بعببض تكببون هنبباو دورات محببدودة مببن قببب ةذ، لمحافظببة وتطببوير مهبباراتهم المهنيببةا

 .محاسبين دون وجود أي الزام عليهم، ويكون ذلك برغبة من هؤالء الالكليات

، باإلابافة وحبث المحاسببين علبى االلتبزام بهبا فالبد من اعداد برامج توعية مكثفة لنفر ثقافة البتعلم الم بتمر

تدريبيببة م ببتمرة فببي المحاسبببة  الببى االهتمببام مببن قبببل ةدارة الجامعببات باقامببة نببدوات وور  عمببل ودورات

بوصفه للمحاسبين المهنيين واالسترشاد باللبرات االكاديمية والمهنية في المؤس ات والهياات المنظمة للمهنة 

ً أسلوب ً استراتيجي ا ، ومبن الممكبن ان تقبوم باصبدار جريبدة او مجلبة ة مهارات المحاسبين في سو  العمبللتنمي ا

رية( توابح مبن تاللهبا اافكبار الحديثبة التبي تطبرأ فبي مجبال المحاسببة شه-علمية بمورة دورية )أسبوعية

 . لمحاسبي في اوء التغيرات الناشاةواسس العمل ا

 قببلالمعرفبة والمهبارات المملوكبة مبن مبن لبز حبديث التلبرا لكبم كبيبر افمن غير المناسز توقع امبتالو الط

، لبذا الببد علم الم بتمر تبالل م بيرته المهنيبةه ببالت، فهذا االمر يتحقق فقو عند التزامالمحاسز المهني اللبير

(  How to learnمببن التركيببز فببي بببرامج التعلببيم المحاسبببي االكاديميببة علببى تعلببيم الطالببز كيفيببة الببتعلم )

وتوجيهببه نحببو بنبباء مهببارة الببتعلم الم ببتمر مببن تببالل تزويببده بالقاعببدة ااساسببية مببن المعرفببة والمهببارات 

 .ي يبني عليها تعلمه الم تمرة التواالتجاهات الحديث
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           (8برنلللامج التعلللليم المحاسلللبي فلللي الجامعلللات العراقيلللة لمعيلللار التعلللليم اللللدولي رقلللم ) ملللدى امتالللال -8

 .(لن مراجعة القوائم المالية)التطوير المهني لمراجع الح ابات 

ما هي اال الحبدود البدنيا مبن الكفباءة المهنيبة لمطلوببة للوصبول البى  IES 8ان المتطلبات التي يقدمها المعيار 

، واستلدام المنهجية المتعارف عليها في التدقيق واسبتلدام احبد لمرجوة من عملية مراقبة الح اباتااهداف ا

تبدقيق االشكال المالئمة والمناسبة من التكنلوجيبا علبى ان تتوافبق جميعهبا مبع المعبايير ذات المبلة )معبايير ال

ر أتبر  دوليبة ( واي معاييIFRSمعايير ةعداد التقارير المالية الدولية -ISQCمعايير الجودة الدولية -الدولية

، فضال عن توافقها مع المعايير المطلوبة من اتالقيات المهنة ، وكما تم التطر  اليبه فبي او محلية معمول بها

، فعبدم وجبود ا المعيبارلبرة العملية ينطبق أيضا على هبذالمعايير ال ابقة من صقل للمهارات واالتالقيات وال

مواد تاصة بأتالقيات مهنة التدقيق وانما لمواايع متضمنة في مادة التبدقيق والرقاببة ومبادة معبايير التبدقيق 

الدولية والتي ليس لهما شكل ثابت او مواايع ثابتة في كل الجامعات العراقية ب بز عدم ذكبر التفاصبيل لكبل 

، وعبدم التطبر  البى مبواد متضبمنة حوكمبة الفبركات وةدارة بقا(ن المبنهج الموحبد )كمبا ذكرنبا م بمادة ابم

، فكلهبا تبؤدي البى دقيق تبالل اارببع سبنوات الدراسبيةالملاطر وأيضا انعدام وجود تدريز يلبص عمليبة التب

)كفباءة فنيبة، مهبارات دقيق عدم احتواء مناهج التعليم المحاسببية فبي العبرا  علبى متطلببات التأهيبل لمهنبة التب

ً ، قيم واتال  ومواقف مهنية( الذي يعد تناقضمهنية  .((IES 8لمعيار التعليم المحاسبي الدولي الثامن  ا

وبببالرجوع الببى الفراببية الثالثببة نجببدها غيببر متوافقببة مببع مببا مطبببق حاليببا فببي الجامعببات العراقيببة حيببث عببدم 

معيار اللامس وكذلك عبدم تطبيبق المعيبار ال بابع اللباص االستلدام الكافي لمتطلبات اللبرة العملية امن ال

عدم التطبيق الكلي للمعيار الثامن يؤدي الى وجود فجوة بين م بتو   م والتطوير المهني الم تمر وأيضابالتعل

 .مطلو  لتلبية احتياجات سو  العملااداء الفعلي لملرجات التعليم المحاسبي وااداء ال

ي فبي الجامعبات الحكوميبة محدودية استلدام وتطبيق معبايير التعلبيم المحاسبب ومما سبق ن تطيع التوصل الى

والدقوببة مبن قببل الجهبات المعنيبة وةدتبال التح بينات اتبر اصبدار للمبنهج  العراقية، رغم الجهبود المبذولبة

ً الموحد منها ةاافة مواد جديدة  ليكون العدد متوافق مبنهج البى 33 مع المعايير اإلقليمية والدولية ليتحبول مبن  ا

، بة والمراجعبةهميبة فبي مجبال المحاسبلما لهبذه المبادة مبن أ معايير التدقيق الدولية ها مادةامنمنهجا من  48

ولكن رغبم هبذه الجهبود اال ان ببرامج التعلبيم المحاسببي ال تبزال تعباني مبن القمبور وانعبدام تطبيقهبا اغلبز 

التعرف في المبحث القادم على كيفية تطبيقها من قبل بعض الدول والهياات المهنية التبي  المعايير ، لذلك سيتم

ً نموذجببا بوصببفهواتببذها نجحببت فببي اسببتلدامها لتلببك المعببايير  لتمببحيح الم ببارات وتقويببة نقبباط الضببعف  ا

.ي فببببي الجامعببببات الحكوميببببة العراقيببببةوالقمببببور فببببي عببببدم تطبيقهببببا اببببمن بببببرامج التعلببببيم المحاسببببب
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 المبحث الااني

وبعض التجارب العالمية ة رائدالهيئات المهنية البعض ممارسات دراسة تحليلية ل 

 الناجحة في مجال التعليم المحاسبي 

رائبدة وبعبض التجبار  العالميبة الناجحبة هياات المهنية البعض الممارسات  دراسة وتحليليتناول هذا المبحث 

مجلس معايير التعليم المحاسبي أشبار فبي اكثبر مبن  ان لالستفادة منها وةمكانية تطبيقها في جامعاتنا الحكومية

ميبة فبي تببادل ضبها بعبض لمبا لهبا مبن أههيابات المحاسببية المهنيبة علبى جهبود بعالمرة البى ابرورة اطبالع 

، لبذلك سبيتم تحقيبق ذلبك مبن الرقي بمهنة المحاسبة وبممارسبيها، بهدف التح ين الم تمر واللبرات فيما بينها

 .فس ترتيز معايير التعليم الدوليةتالل هذا المبحث من تالل فقراته التي ستأتذ ن

  IES 1ممارسات لمتطلبات  (1.2.3)

ً الذي يضبع متطلببات وشبروط IES1بالعودة الى متطلبات معيار التعليم  لاللتحبا  ببرنبامج التعلبيم المحاسببي  ا

قيببق مببار الببدتول الببى برنامجهببا علببى الفاببة التببي تملببك الفرصببة للنجبباح فيهببا واجتيبباز اتتباراتهببا مببع تحتواق

، وأيضبا اتاحبة م االفراط في التفبديديل وكذلك عدعدم االفراط في الت ه وهي، تاصيتين، ااولى هي المرونة

، وبباالطالع علبى كيفيبة تحقيبق الهيابات المهنيبة الدتول في برامجها للجمهور عامة الهياات المهنية لمتطلبات

، نجبد ببان العديبد مبن الهيابات اتاحبت دتبول برنامجهبا علومات اللاصة بمتطلباتهالهاتين اللاصيتين ونفر الم

الذي يمتد لمبدة ثبالث ( CAIمعهد المحاسبين القانونيين في ايرلندا ) تول برنامجلفاات متعددة من االفراد فد

            مببن تببالل م ببارات متعببددة لببدتول برنامجببه تفببمل IES 1، فيحقببق المعهببد المرونببة المطلوبببة فببي سببنوات

 -ما يأتي :

دون اشبتراطه  ان تكبون ، للفهادات الجامعيبة لمرحلبة التبدرا، ولمرحلبة مبا بعبد التبدرااالفراد الحاملين  •

 . تلمص محاسبي او حتى مجال االعمالهذه الفهادات ب

يكبون مطلوببا مبن االفبراد بهبذه الفابة  ةذ، School Leave) االفراد غير الحاملين للفبهادات الجامعيبة ) •

يحبق االلتحا  أوال بالبرنامج التعليمي لمعهد تقنني المحاسبة )سنتين للدراسة + سبنتين لللببرة العمليبة( و

حاجبة إلكمبال بالمعهبد دون ال ال نة الثانية االلتحا  مباشرة ًللناجحين منهم في اتتبارات ال نة ااولى او 

 .سنتي اللبرة العملية
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ااول بالبرنبامج يُعفى حملة الفهادات الجامعية بتلممات المحاسبة واالعمال من اتتببارات الم بتو   •

، وموابوع االعفباء هنبا هبو الدراسبة  بابق المحقبق مبن قبلهباببالتعليم ال، كباعتراف منبه التعليمي للمعهد

 واالتتبارات المرتبطة ببعض المناهج المفك لة لبرنامجه التعليمي.

مبن تبالل تحديبد  -االعفباء-يقيم المعهد طلز االعتراف ل فراد المقدمين لطلز االستفادة من هذه العمليبة  •

، ومبد  تغطيبة طلببات شبهادته للمحاسببة القانونيبةلتحقيبق متمد  توافق ومناسبة التعلبيم ال بابق ل فبراد 

 . لوجيا المعلومات واالتمال والبحثبرنامج الجامعة لمتطلبات كااتال  وتكن

الدتول الى برنامجه التعليمي للفاة غير المحققة  ةأتاح قد حقق المرونة من تالل (CAIوبهذا فان معهد )

 .حاسبي او بمجال االعمال، وللفاة المحققة لهذا التعليملمجال المللتعليم االكاديمي ال ابق با

الضبرورية لهبذا البرنبامج  اما فيما يلص ةتاحة المعهد لمتطلبات دتول برنامجه وغيرهبا مبن المعلومبات

" Becoming a Student، فبأن هبذه اللاصبية نجبدها علبى شببكة االنترنبت لمبفحة بعنبوان "للجمهور

 :  ويدتل في اطار هذا تحديد كل من

واللمائص المميبزة لفبهادة المعهبد للمحاسببة القانونيبة مقارنبة  ،مجاالت عمل المحاسبين القانونيين 

 .صة بالمعهدبغيرها من الفهادات المهنية ، وكذلك معدالت النجاح باالتتبارات اللا

املببة، كبرنببامج المعهببد ومببدتها سببنة لالمببدة المطلوبببة إلكمببال كببل م ببتو  مببن الم ببتويات التعليميببة  

، وطريقة عملية التعليم )وجها لوجه او عن بعد( وأماكن تواجد مراكز والمناهج في كل م تو  منها

 المعهد والتكلفة الالزمة لكل م تو  من م توياته واالعفاءات الممنوحة.

 .لمرتص لهم تقديم التدريز العملياجوانز أتر  متعلقة بالتدريز العملي والم تلدمين  

تقببدم ( (ICAEWمعهللد المحاسللبين القللانونيين فللي إنجلتللرا و ويلللز ( فببأن (CAIلمعهببد  وفببي اطببار مماثببل

متطلبببات الببدتول فببي برنامجهببا وكببذلك اإلعفبباءات الممنوحببة مببن قبلهببا ، فهببي تتببيح الببدتول الببى برنامجهببا 

  : اآلتيةوالحمول على شهادتها للفاات بالم ارات 

 .لتلمص، تدرا، او ما بعد التدراالم ار ااول : حملة الفهادات الجامعية با -

 .ت المهنية المحددة من طرف المعهدالم ار الثاني : ااعضاء باحد  الهياا -

 .(ICAEW CFAB) الم ار الثالث : والحاصلين على شهادة المعهد في المحاسبة والمالية واالعمال -
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، كما ان اول والثاني في برنامج المعهدا الفاة ااولى والثانية ت تفيد من االعفاء في بعض اتتبارات الم تو 

، فهي ت مح لبه بالتوجبه د الراغبين في الحمول على شهادتهالمعهد ال يتطلز أي مؤهالت اكاديمية من االفرا

 .ف من قبل المنظمات في دول العالمشهادته تحظى باالعترا انمباشرة الى سو  العمل 

، وعبدد أعضبائه لبه، مبن حيبث تباري  تأسي به ودوره تعريفبااما بالن بة للمعلومبات فقبد تضبمن موقبع المعهبد 

باإلاافة الى عدد طالبه ومد  االعتراف الدولي بالفهادة المقدمة من قبله وكل هذه المعلومات للم باعدة فبي 

 .تحا  بالمعهد والحمول على شهادتهتزويد الجمهور بالمعلومات الكافية وتفجيعهم على االل

نموذجببا ثالثببا يمكببن تقديمببه عببن  (CA ANZانونيين فللي اسللتراليا ونيوزلنللدا )معهللد المحاسللبين القللويمثببل 

 : اآلتية، فالدتول لبرنامج هذا المعهد متاح ل فراد IES1الهياات المهنية المحققة لمتطلبات معيار التعليم 

الحاصل على شهادة بكالوريوس او ماج تير في المجال المحاسبي من جامعة معتمدة مبن طبرف المعهبد  •

 . ت الكفاءة المحدد من قبل المعهدمع تحقيقه لدرجة النجاح بمواايع مجاال

يقبوم و، جامعبة غيبر معتمبدة مبن طبرف المعهبد الحاصل على شهادة بمجبال غيبر المجبال المحاسببي مبن •

، مبن ناحيبة مواابيع لك فجوة للكفاءة بالن بة لحاملها، وتحديد فيما اذا كانت هناالمعهد بتقييم تلك الفهادة

جبوة فبي حبال ، ويجبز تغطيبة هبذه الفالمعهد وغير موجودة بهذه الفهادةالت الكفاءة المحددة من قبل مجا

، فيدتل الفرد لتنفيذ برنامج د من قبل المعهد، اما الدتول في برنامج تحويلي معتموجودها بأحد الليارين

ة بالمجبال المحاسببي ، او تعليم اكاديمي لما بعد التدرا يكون مناسبا من تحقيق م تو  أساس من المعرف

، فيدتل الفبرد فبي برنبامج تعليمبي مقتبرح مبن طبرف المعهبد ، مبع تول في البرنامج التأسي ي للمعهدالد

الحبال بالن ببة للبرنبامج تأكيد هذا ااتير على ان هبذا البرنبامج ال يُعبد برنامجبا لمبا بعبد التبدرا كمبا هبو 

 .التحويلي

تببر  ، وفببي حببال تقييمببه واعترافببه علببى ااقببل لدرجببة الحاصببل علببى مؤهببل معتببرف بببه فببي دولببة أ •

              ، فيكببببون م ببببموحا لحاملهببببا بببببدتول برنببببامج المعهببببد والحمببببول البكببببالوريوس بأسببببتراليا ونيوزلنببببدا

، شببريطة دتولببه لبرنببامج تحببويلي مببن قبببل المعهببد او برنببامج المعهببد لمحاسبببة القانونيببةعلببى شببهادة ا

 التأسي ي.

يبوفر معلوماتبه عببر موقعبة  ةذ، المعيار فهو كالمعهدين ال ابقين متاحة المتعلقة بمتطلبات هذااما المعلومات ال

 على شبكة االنترنت وهذه المعلومات متعلقة بـ: 

 مزايا الحمول على شهادته ، وعلى عضويته . -

 .برنامجيقة التعلم والتقييم في ال، وطري البرنامج ، والمدة الزمنية لهاالمناهج التعليمية ف -
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 .لها الدتول في برنامجه التعليمي الفاات المتاح -

 .التعليمية غير المعتمدة من قبله معلومات أتر  بفأن برنامجه التأسي ي الموجه للريجي البرامج -

، بنفبر فيبديوهات قمبيرة توابيحية يبروي مبن م وبفكل مماثل للمعهدين ال بابقينباإلاافة الى ذلك فأنه يقو

تاللها أعضاقه تجاربهم ونجاحهم وعملهم بعد حمولهم على شهادة المحاسببة القانونيبة مبن المعهبد ، لتحفيبز 

 . م الى المعهد والحمول على شهادتهاالفراد من اجل االنضما

                           مطلبببببز المرونبببببة (CPA Canadaهيئلللللة المحاسلللللبين المهنيلللللين المعتملللللدين فلللللي كنلللللدا ) وتحقبببببق

، وفاببة الحاصببلة علببى الفببهادات االكاديميببةمببن تببالل اتاحببة الفرصببة للفاتببين ، الفاببة  IES 1للمعيببار ااول 

العبباملين بالمجببال المحاسبببي وغيببر المحققببين لهببذه الفببهادة مببن الببدتول الببى برنببامج المعهببد والحمببول علببى 

 :  يأتيشهادته وكما 

ن اجبل حاصلة على الفهادات االكاديمية : تتطلز الهياة من الفرد الحمول على شهادة أكاديمية مبالفاة ال •

اديميبة ان تكبون بالتلمبص وتفضبل الهيابة بالن ببة لحملبة الفبهادات االك ،ال ماح للدتول في برنامجهبا

نببز التعلببيم ، ةاببافة الببى تغطيببة جوايكافاهببا سبباعة تعلببم او مببا 120، فهببي تتطلببز تحقببيقهم لببـ المحاسبببي

المحددة من قبلها ليتاح للفرد الدتول امن برنامجها ، اما في حال عدم تلبيته الحد هذه المتطلبات يكبون 

  .ن تالل البرنامج التحضيري للهياةمطلوبا منه سد هذه الفجوة الم جلة لديه م

الفاببة ذات اللبببرة وغيببر الحاصببلة علببى الفببهادات االكاديميببة : ت ببمح الهياببة ل فببراد العبباملين بالمجببال  •

، شبريطة تحقبيقهم الدتول لبرنامجها للتعليم المهنيالمحاسبي وغير الحاصلين على التعليم االكاديمي من 

، مبع اثببات تطبويره للكفباءة ةلثالث سنوات من اللببرة المالئمب لعدد من المتطلبات من قبيل اثبات تحقيقه

بمجببالين مببن المجبباالت الفرعيببة المحببددة لهببا بوثيقببة الهياببة المواببحة لمتطلباتهببا بفببأن اللبببرة العمليببة 

ه الكفاءة على ااقبل بالم بتو  ااول ذالمطلوبة امن شهادتها للمحاسبة القانونية ، مع تطلز ان تكون ه

  .يات المحددة لها امن هذه الوثيقةمن الم تو

كما يبتم تحقيبق مطلبز اتاحبة المعلومبات للجمهبور عببر موقعبه علبى شببكة االنترنبت عببر صبفحتها المعنونبة 

"Become a CPA البرنببامج هببي : متطلبببات الببدتول الببى برنامجببه" والمعلومببات الضببرورية المتاحببة ،

 التحضيري ، برنامج التعليم المهني ، اللبرة العملية والتقييم .

لفاببات ذوي تلفيببات تعليميببة هببو سببماح الهياببات المهنيببة بببدتول برنامجهببا ت ال للابقة خالصللة الممارسللاان 

، لتتعامل مع هذا االتتالف من تالل اعفاء المحققين للتعليم المحاسبي بفكل سابق مع بعض م تويات ملتلفة
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احبة مبن قببل ، او من تبالل مطالببة غيبر المحققبين للتعلبيم المحاسببي بتحقيقبه مبن تبالل الببرامج المتبرامجها

 .التحضيرية الجامعات او من تالل برامجها

كذلك تربو الهياات المهنية استفادة المحققين للفهادات االكاديمية بالمجال المحاسبي من االعفاء بتحقيقهم لهذه 

المكبون التعليمبي المحقبق مبن قببلهم قبد يمببح غيبر مالئبم فبي ظبل  ان، الفهادات تالل فترات زمنيبة معينبة

 .ليم المحاسبيالم تمر بمتطلبات المهنة وببرامج التعالتغيير 

تضببمن المعلومببات المناسبببة والمتعلقببة ببببرامج يةاببافة الببى تلمببيص موقببع الكترونببي علببى شبببكة االنترنببت 

 .برنامجها والجمهور عامة علىالهياات المهنية الموجه للفرد الذي يرغز في الدتول 

 

 IES 2-4 , 6ممارسات لمتطلبات  (2.2.3)

كفباءة مكونبات لل ةالمتعلبق بثالثب IES 2-4ان مطلز مجلس معايير التعليم المحاسبي من تالل معاييره الثالثة 

، واببرورة تحديببد الهياببات القببيم وااتببال  والمواقببف المهنيببة، المهنيببة هببي الكفبباءة الفنيببة، المهببارات المهنيببة

، نجبدها محققبة لمكبون التعلبيم واللببرة العمليبةا المهنية لملرجات التعلم المطلو  اظهارها من طلبتها باكمالهب

وفي عراه  (ICASفمعهد المحاسبين القانونيين في اسكتلندا ) نية الرائدةهمن طرف العديد من الهياات الم

اتبع المنهج القبائم علبى ، ولمكون اتالقيات االعمال بهذا البرنامج مناهج المكونة لبرنامجه التعليميلمكونات ال

، حببد د ملرجببات التعلببيم ميببة المغطبباة مببن تببالل هببذه المنبباهجفببالى جانببز تحديببده للمحبباور التعلي، الملرجببات

 ة، والم ببتو  المطلببو  لببذلك مببن بببين سببتمالببه لعمليببة الببتعلم المرتبطببة بهببامطلوبببة االظهببار مببن الطالببز باكال

 .م، التطبيق، التحليل، التركيز، التقييم، الفهم تويات متماعدة هي المعرفة

المتعلق بتقييم تحقيق الطلبة لملرجات التعلم المطلوبة نفير  IES2-4 ,6رسات محققة لمطلز المعايير وكمما

، وعلبى المفبكلة للم بتو  ااول ببرنامجبه الى اعتمباد المعهبد علبى ااسبالة الموابوعية باتتببارات المنباهج

م ببتو  تببدريبا للطالببز للتعامببل مببع ، فيُعببد هببذا السببيناريو بالن بببة لم ببتواه الثبباني ااسببالة المبنيببة علببى شببكل

، الذي يكون على شكل دراسة الحالة متعبددة ت الم تو  الثالث لبرنامج المعهدالحاالت المقدمة امن اتتبارا

، واستلدام هذا النوع مبن االتتببارات ( بالن بة لم تواه الثالثMulti-discipline Case Studyالجوانز )

، وي بمح للطالبز مع الحاالت الحقيقية لبياة العملء إلعداد الطالز للتعامل )دراسة الحالة متعددة الجوانز( جا

، واستلدام ما يراه ستلدام الطالز لكمبيوتره المحمولفي اتتبارات الم تو  الثالث ببرنامج المعهد بامكانية ا

متهببا ءال، باإلاببافة الببى ةمكانيببة الطالببز فببي ةدتببال أي مببواد يببر  مناسبببا مببن بببرامج ) وورد ، ةك ببيل (م

يبر  المعهبد ان الهبدف مبن هبذا  ةذ. (Open Bookلالتتبار فهذا االتتبار من نوع اتتبار الكتا   المفتبوح )
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، واتلباذ معالجتهبا، تحليلهبا -االتتبار هو اظهار الطالبز لقدرتبه علبى التعامبل مبع المتباح لديبه مبن معلومبات 

رجاع المعلومببات وهببذا االتتبببار هببو طريقببة ولببيس قدرتببه علببى حفببظ واسببت - القببرار وابببداء المفببورة بفببأنها

 لتقريبه من البياة الحقيقية للعمل.

             ومببن الممارسببات التقييميببة المميببزة للمعهببد تلميمببه لعببدد مببن النقبباط لتقيببيم المهببارات االتمببالية للطالببز 

ثر العالمببة الكليببة ، بحيببث تتببأبمنبباهج الم ببتو  الثبباني لبرنامجببه ( اببمن كببل اتتبببار مببرتبو4-،  4)مببا بببين +

المحققة من الطالز بالن بة لكل مقرر بعالمته للمهارات االتمالية . وأيضا يعد ممارسة مميزة للمعهد ما يقبوم 

ن الطلببة ي بعى للحمبول علبى تغذيبة مرتبدة مبو، اكمال كل مبنهج مبن منباهج برنامجبه به من تقييم مباشر بعد

، والجيبد ا من الجوانز ذات العالقبةلتدري ية بالمنهج ، وغيره، أداء أعضاء الهياة ابلموص المواد التعليمية

، مبع توابيحه للمزمبع تنفيبذه مبن علبى الطلببة - التقييم -أيضا كممارسة للمعهد هو عراه لنتائج هذه العملية 

، وقببل هبذا نجبد ممارسبته المرتبطبة بتوابيحه للطلببة الهبدف مبن ل الدورة المقبلبة لتقبديم المبنهجتغييرات تال

 IES2-4، وهذه الممارسة )التقييم المرتبو بالمناهج( تحقبق مطلبز هم في ةطارهاعملية التقييم ، والمطلو  من

 .لدورية لبرنامج التعليم المحاسبيالمتعلق بضرورة المراجعة ا

ان مطلبز تقببديم تريطبة للكفبباءة توابح ملرجببات البتعلم المطلوبببة مبن المحاسبببين المهنيبين محقببق أيضبا مببن 

حيث قام المعهد بواع ةطار للكفاءة واح  (SAICAالمحاسبين القانونيين في جنوب افريقيا ) معهد طرف

، مع تحديده للكفاءات المفكلة لكل مجال من هذه المجباالت الكفاءة المطلوبة لحاملي شهادته من تالله مجاالت

، ه فبي المحاسببة القانونيبةن لفبهادتوم تو  الكفاءة المطلو  اظهاره عند كبل اتتببار مبن االتتببارين المفبكلي

، يببة للمحاسبببين المهنيببين المحتملببينوهببذه طريقببة لتحديببد م ببؤولية كببل جهببة م بباهمة فببي بنبباء الكفبباءة المهن

، ند االتتبار ااول لفهادة المعهبدفالجامعات ستركز على تمكين الطالز من اظهار م تو  الكفاءة المطلو  ع

 .وبة عند االتتبار ااتير للفهادةن اظهار م تو  الكفاءة المطلكما ان برامج التدريز ستركز على تمكينه م

ً ( لببم يحببدد محتببو  تعليميببSAICAفمعهببد ) يجببز علببى الجامعببات المقدمببة لبببرامج التعلببيم المحاسبببي  اً محببدد ا

تقديمه وانما ترو لها حرية تمميم برامجها في ةطار التزامها بتحقيق الكفاءات الظاهرة باطبار الكفباءة المقبدم 

 .لى االبتكار فيما تقدمه من برامجن طرفه ، االمر الذي يفجع هذه الجهات عم

لمقدمي برامج التعليم  نة والحرية المتاحةووان اهمية واع المعهد إلطار الكفاءة المطلوبة ال تتوقف على المر

، وانما يتعد  ةمها للمناهج  ببرامجها التعليمي، وعلى ما يتبع ذلك من ابتكار بلموص طريقة تممياالكاديمي

فمل توايح االطار للمطلو  العمل على تطويره وتقييمه من كفاءات من تبالل مكبوني التعلبيم المهنبي يذلك ل

 واللبرة المهنية امن شهادة المعهد للمحاسبة القانونية .
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( يحبدد مبن تاللهبا المعبارف Knowledge reference list( قائمة معرفة مرجعية )SAICAويقدم معهد )

، أي الحبد البدنى مبن المواابيع التبي ءة الفنيبة المحبددة باطبار الكفباءةااكثر صلة بكل مجال من مجاالت الكفبا

محبدد مبن كفباءات ابمن هبذه يجز اظهارهبا وادراجهبا ابمن برنبامج التعلبيم االكباديمي ، مبن اجبل تحقيبق ال

مبببن بالن ببببة لكبببل موابببوع  ، باإلابببافة البببى تحديبببده لم بببتو  العمبببق للمعرفبببة والفهبببم المطلبببوبينالمجببباالت

 .م تويات )أساس، متوسو، متقدم( ة، ومحدد بثالثمواايعها

فالغاية من تقديم المعهد لقائمة المعرفة المرجعية هي لضبمان تمكبين ببرامج التعلبيم االكاديميبة لطلبتهبا بتحقيبق 

ان أساس بنباء الكفباءة ، وهذا من منطلق اره تالل االتتبار ااول بفهادتهالم تو  المطلو  من الكفاءة واظه

المعرفبة  ان، طبيق العملي لهذه المعرفة والفهمهو تحقيق المعرفة والفهم المرتبطة بها ، وأيضا الحاجة الى الت

، فبأن ملبي فبي ببرامج التعلبيم االكاديميبة، ولكن لمعوبة الجانبز العر كافيين لوحدهما لتفكيل الكفاءةوالفهم غي

، وهبذا مبن مبل قبدر الم بتطاع مبن تبالل منباهجهملى محاولة عكبس بيابة العالمعهد وجه مقدمي هذه البرامج ا

  .ة بما فيها دراسة الحالة الممغرةتالل استلدام  الطر  التعليمية المناسب

المرتبو بضبرورة المراجعبة والتحبديث البدوري  IES2-4وللمعهد ممارسة أتر  متوافقة مع مطلز المعايير 

علببق هببذه الممارسببة باشببارة المعهببد الببى ان ةطببار الكفبباءة المواببوع مببن قبلببه لبرنببامج التعلببيم المحاسبببي ، وتت

سيكون محال لعملية تقييم م تمرة من ناحية الفكل والمحتو  اللاص به ، بحيث يتم التعامل مع نتبائج تطبيقبه 

االعمبال ،  من طرف المقد مين لبرنامج التعليم االكاديمي ولبرنامج التدريز ، ومع التغيبرات ال بريعة فبي بيابة

 البياة االجتماعية وال ياسية .

 عبن الممارسبات ال بابقة (HKICPAكونلغ )غ معهلد المحاسلبين القلانونيين فلي هونلوال تلتلف ممارسبات 

فالمعهد حدد ملرجات التعلم مطلوبة التحقيق من طلبته بالن بة لكبل مبنهج مبن منباهج برنامجبه ااربعبة عفبر 

( مببن تعلببيم ، كمببا حببدد الم ببتو  المطلببو  capstoneالنهببائي للبرنببامج )وبالن بببة للمتنبباول تببالل الم ببتو  

  م تويات هي : ةتحقيقه بالن بة لكل ملرجة من هذه الملرجات ، من تالل ثالث

 .والفهم المطلو  اظهاره من الطالز( : يعكس هذا الم تو  المعرفة Foundationالم تو  ااول )

 .لتحليل المطلو  اظهاره من الطالزس هذا الم تو  التطبيق وا( : يعكIntermediateالم تو  الثاني )

 .لتقييم المطلو  اظهاره من الطالز( : يعكس هذا الم تو  الدمج واAdvancedالم تو  الثالث )

بالملرجببات  IES2-4( عراببا ربببو فيببه ملرجببات الببتعلم المحببددة بالمعببايير HKICPAوقببد قببدم معهببد )

 The CPAعليببه م ببمى تريطببة الكفبباءة للمحاسبببين القببانونيين المعتمببدين ) ، اطلببقالمحببددة مببن ق بلببه
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Competence Blueprint)ن ارتبببو احببدهما بملرجببات الببتعلم المحببددة لمجبباالت ، ولهببذه اللريطببة شببكال

كمبا حبدد المعهبد البوزن  IES3,4، وااتر بملرجات التعلم امن المعيارين IES 2الكفاءة الظاهر بالمعيار 

 .متعلق بكل منهج من مناهج برنامجهله كل ملرجة تعلم امن االتتبار الالذي ستفك   

( علبى أسبالة االتتيبار مبن HKICPAوكأساليز لتقييم اظهار طلبته لملرجبات البتعلم المحبددة يعتمبد معهبد )

ودراسببة ، واالسببالة المقاليببة منبباهج الم ببتو  ااول مببن برنامجببه متعببدد واالسببالة المقاليببة بالن بببة التتبببارات

. لالتتببار النهبائي بهبذا البرنبامج ، ودراسبة الحالبة المتكاملبة بالن ببةالثاني  الحالة بالن بة التتبارات الم تو

، ( وأسبلو  دراسبة الحالبةOpen Bookوالمميز بهذه الممارسات للمعهد هو استلدامه التتببارات مفتوحبة )

، فتعامبل الطالبز مبع الذهنيبة للطالبزالمهبارات  وهذا بالنظر لما لهبذا ااسبلو  مبن أهميبة فبي تطبوير وقيباس

 .االنتقادي واستلدام حكمه المهني الحالة المقد مة له يتطلز منه التحليل والتقييم

بهيئللة المحاسللبين المهنيللين المعتمللدين فللي كنللدا  وفببي سببيا  مفببابه للممارسببات ال ببابقة ت ببير تلببك اللاصببة

(CPA Canada) ،االظهبار مبن الطالبز ببرنامجهبا التعليمبي والم بتو  انهبا حبددت الكفباءات مطلوببة  ةذ

مبن فهبم  ( تعكس تمباعدا فبي المطلبو  اظهباره مبن الطالبزA,B,Cم تويات ) ةالمطلو  لذلك من بين ثالث

،  الكفباءة للمحاسبز المهنبي المعتمبد ، وهذا من تالل ما قدمتبه تحبت م بمى تريطبةوتحليل واستلدام للمعرفة

قيامها بتحديبد ملرجبات للتعلبيم  IES 2-4يدتل أيضا امن ممارسات الهياة لتحقيق متطلبات معايير التعليم 

اقه ، وملرجبات التعلبيم هنبا تعكبس المطلبو  مبن الطلببة معرفتبه وادل كفاءة محددة ابمن تريطبة الكفباءةلك

  .اجل اظهار الكفاءة المطلوبة

قديم قائمة معرفة مرجعية تاصة بكل مجال من مجاالت الكفاءة الفنية وكممارسة جيدة لهذه الهياة هو قيامها بت

هذه القائمة أواحت المواايع المالئمبة التبي يجبز تناولهبا  ان، تي تم تحديدها امن تريطة الكفاءةال تة ال

اسبة تعتمد الهيابة بفبكل أسباس عنبد تقيبيم كفباءة طلبتهبا علبى در ةذ، هج برنامج التعليم المهني للهياةامن منا

الموجبودة فبي بيابة العمبل كونهبا تحباكي الحباالت لالحالة ، وكما تم توابيحه سبابقا ببأن هبذه الطريقبة مالئمبة 

، وبكل اتتبارات الهياة يكون الفنية والتمكينية في الوقت نف ه، ويمكن من تاللها تقييم كفاءات الطلبة الحقيقية

  ا )قوانين ، معايير غيرها(.م موحا للطلبة بادتال عدد من المواد المحددة من قبله

من ناحية اتجاهها نحو واع ترائو للكفاءة تحبدد المطلبو  مبن تريجبي خالصة تجارب الهيئات ال ابقة ان 

ً أسببلوببوصببفها برامجهببا ، ونحببو اعتمبباد أسببلو  دراسببة الحالببة  ، ونحببو جعببل العديببد مببن للتقيببيم ببرنامجهببا ا

ه االتتببارات للجمهبور تعبد ممارسبات جيبدة ذلتفاصيل المتعلقة بهباتتباراتها مفتوحا ، الى جانز اتاحتها لكل ا

 .من المناسز االستفادة واالتذ بها
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  IES 5ممارسات لمتطلبات  ((3.2.3

الهياات المهنية على تنفيذ عدد من المتطلبات من ابمنها متطلبز اللببرة العمليبة مبن  IES 5ألزم هذا المعيار 

هبارات اجل الحمول على مبا تمنحبه مبن شبهادات مهنيبة ، وان تكبون تلبك اللببرة كافيبة إلظهبار اكت بابهم للم

محاسبين مهنيين م بمفتهية الضرورية اداء دورهم ن، والقيم وااتال  والمواقف المهالمهنية ، والكفاءة الفنية

ارورة تحديبد الهيابات المهنيبة لمبدتلها للقيباس بالن ببة للمحقبق  IES5في الم تقبل ، فنجد من بين متطلبات 

، دتل المدتالت ال يعد مبدتال مفضبالمن الطالز ببرنامجها تالل فترة اللبرة العملية ، ليواح المعيار بأن م

تحقيق فترة محبددة لللببرة مهنية الرائدة ال تكتفي بمطالبة طلبتها بوفي هذا ال يا  نجد بأن العديد من الهياات ال

 .ذه الفترة وفقا لم تويات محددة، بل تتجاوز ذلك لتطالبهم باظهار تحقيقهم لكفاءات محددة تالل هالعملية

باإلاببافة الببى تحديببده لفتببرة اللبببرة العمليببة ( SAICAفمعهللد المحاسللبين القللانونيين فللي جنللوب افريقيللا  ) 

المطلوبة ، قدم برنامجا للتدريز واح من تاللبه مجباالت الكفباءة المطلوببة مبن المتبدر  تبالل فتبرة اللببرة 

مجاالت( والكفاءات المكونة لكل مجال من هذه المجاالت والمهبام المطلوببة للتنفيبذ بالن ببة لكبل  ةالعملية )سبع

ذه المهبام ، باإلابافة البى تبوفير بيابة مناسببة كفاءة محددة ، وم تو  الكفاءة المطلوببة عنبد تأديبة المتبدر  لهب

  للتدريز تمكن المتدر  من :

الحمول على م تو  متقدم من الكفاءة بالن بة للمهارات المهنية ، والمحاسبة والتقارير المالية ، واللذان  -

 .بينمجالين مطلوبة من جميع المتدريطلق عليهما ت مية "المهارات االجبارية " فالكفاءة في هذين ال

، والبذي يطلبق د مجباالت الكفباءة اللمبس المتبقيبةالحمبول علبى م بتو  متقبدم مبن الكفباءة بالن ببة الحب -

عليهمبا المعهبد ت بمية "المهبارات االتتياريببة" فهبذه المهبارات تمثبل مجبال الكفبباءة البذي تبم اتتيباره مببن 

ً ةابافي مجباالً بوصبفه طرف جهة التبدريز  والمحاسببة والتقبارير  ،البى جانبز مجبالي المهبارات المهنيبة ا

 المالية.

 .مجاالت الكفاءة ااربعة المتبقيةتحقيق م تو  أساس من الكفاءة في  -

، متبقيبة( سبعيا منبه لضبمان حمبول جميبع المتبدربين علبى ارية، اتتياريبةان مجاالت الكفاءة في المعهد )اجب

تر( ، ومجال اتتياري اهارات المهنيةارير المالية ، المتبرة واسعة على ااقل بم تو  متقدم )المحاسبة والتق

ً ، ومهمبا كانببت الجهبة صباحبة التببدريز سبواء كانبت قطاعببوبم بتو  أسباس بببباقي المجباالت ً عامب ا تببز او مك ا

 .محاسبة ومراجعة وغيرها

عببن معهببد  (HKICPAكونللغ )غ معهللد المحاسللبين القللانونيين المعتمللدين فللي هونلل وال تلتلببف ممارسببات

(SAICA )وان التبي تمتبد مبن ثبالث البى تمبس سبنواتقام بتحديد فتبرة اللببرة العمليبة فبي هبذا المعهبد  ةذ ،
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برة مبن اعترافه بتعدد وتنوع البياات التي يمكن ان تحقق بها مكون اللبرة العملية ،  وبامكانية تحقيق هذه الل

التبي سبيظهرها التبتالف كونبه يعتبرف بحقيقبة اتبتالف الكفباءات ل، وجاء ذلبك تالل اكثر من جهة م تلدمة

، وان اعترافبه بهبذه الحقيقبة مبن تبالل تحديبده ل بتة مجباالت للكفباءة الفنيبة ادوارهم في بياات عملهم الملتلفة

، الحوكمببة حاسبببة اإلداريببة واإلدارة الماليببة، الميببة والتقببارير، المراجعببة والتأكيببد، الضببرائز)المحاسبببة المال

مكونبات بالن ببة لكبل  ة، وثالثبالمعلومات واستراتيجية االعمبال( تكنلوجيا والرقابة الداتلية وةدارة الملاطر ،

، ويكبون المطلبو  مبن كبل متبدر  هبو فقبو تلبيبة كلبي لهبذه المكونبات هبو ثمانيبة عفبر، ليكون العدد المجال

ة مجبال المحاسببة الماليب، مع االشتراط ان يكون احد هبذه المكونبات هبو مكونات منها ةمتطلبات الكفاءة اربع

، هبذا البى جانببز تحقيقهبا لكببل أساسبا لجميببع المحاسببين المهنيببين ، علبى اعتبببار ان هبذا المجببال يعبدوالتقبارير

 هبذه المهبارات مطلوببة لبدعم تحقيبق ملتلبف اادوار ان، ل فترة اللببرة العمليبةكفاءات تمكين المطلوبة تال

 .المطلوبة من المحاسبين المهنيين

هيئة المحاسبين  ممارسات الهياتين ال ابقتين )جنو  افريقيا وهونكونغ( لم تقتمر ه نر  أننف   يا الوفي 

على مطالبة الطالز باكماله فترة محددة لللبرة العملية التي  (CPA Canadaالمهنيين المعتمدين في كندا )

، وقد حددت و  لهاطلوبة منه وبالم تو  المطل، وانما مطالبته باظهار تحقيقه للكفاءة المشهرا 30ال تقل عن 

 الهياة متطلباتها بهذا اللموص لنوعين من الكفاءات هما :

الكفبباءات الفنيببة مطلوبببة التطببوير تببالل فتببرة اللبببرة العمليببة هببي المجبباالت التببي تببم الكفللاءات الفنيللة :  •

لماليبة، ا من قبل المعهد )التقرير المالي، االستراتيجية والحوكمة، الضرائز، المحاسبة اإلدارية، اتحديده

ة بلمببوص كببل مجببال مببن هببذه ، وتببم تحديببد عببدد مببن المجبباالت الفرعيببة للكفبباءالمراجعببة والتأكيببد(

ً ، فيكون المتدر  مطالببالمجاالت مكونبات ااولبى هبي الكفباءات ااساسبية المطلوببة منبه  ةبتحقيبق ثالثب ا

  .اع والعمق المطلو  لهذه الكفاءاتوالثاني والثالث هي االت 

يتطلبز اظهبار كفباءات التمكبين وتطويرهبا تبالل فتبرة اللببرة العمليبة وهبي اللم بة :  كفاءات التمكلين •

كل ، حبل المفبالمهنبي، االتمبال، القيبادة والعمبل الجمباعيددة من قبل المعهبد )ال بلوو ااتالقبي واحالم

أسبالة  ة، وةظهار المتدر  تحقيقه لهذا التطبوير مبن تبالل اجابتبه علبى ثالثبواتلاذ القرار ، ةدارة الذات(

" حبول "كيفيبة تحقيبق  ? What، بحيبث يبدور ال بؤال ااول " لقة بكبل كفباءة مبن الكفباءات اللمبسمتع

المتدر  للكفاءة المطلوبة" فتكون اإلجابة من تالل تقديمبه وصبفا لوابعية يعتقبد بأنبه قبد يُظهبر الكفباءة 

"مطالببة المتبدر  بتقبديم توابيح " فيدور حول  ? So Whatالمطلوبة من تاللها ، اما ال ؤال الثاني" 

  ? Now What، ليبدور ال بؤال الثالبث "كفاءة من تالل الواعية الموصوفة"وتحليل لكيفية تطويره لل

" حول "مطالبة الطالز بتوابيح كيفيبة رقيتبه السبتلدامه الم بتقبلي للكفباءة المحققبة" واجاببة المتبدر  
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اسبتلدام البتعلم اتي المنفذ من قبله مبن أنفبطة وكيفيبة على هذا ال ؤال يعكس مد  مقدرته على التقييم الذ

  .ياته المهنية الم تقبلية، مما يواح قدرته على تحقيق مثل هذه العمليات في حالمحقق من تاللها

قحام ااتير بعملية تفكيبر أسالة ال ابقة هي إل ةان الهياة من تالل مطالبتها بتقديم المتدر  ااجوبة عن الثالث

، هذا وان كل المعلومات المرتبطة بمتطلبات  تقبال للكفاءات التي تم تطويرهافكير في استلدامه م، والتوتأمل

، سواء في صفحات متناولبة لهبذه فر على موقعها على شبكة االنترنتالهياة بلموص اللبرة العملية هو متو

 .وبفكل اكثر تفميالن تالل موقعها المتطلبات بفكل ملتمر، او من تالل الملفات القابلة للتحميل م

عببن ممارسببات  (CA ANZمعهللد المحاسللبين القللانونيين فللي اسللتراليا ونيوزلنللدا )وال تلتلببف ممارسببات 

ان الفتببرة الزمنيببة لللبببرة  ةذ، ة لمكببون اللبببرة العمليببة المطلوبببةالهياببات ااتببر  المتناولببة فيمببا سبببق بالن ببب

، ناسبز لبد  م بتلدم معتمبد مبن الهيابةدور محاسببي مالعملية تمتد لثالث سنوات ، من تالل تأدية المتدر  ل

                    علببببى، وهببببذه الكفبببباءات مق ببببمة لكفبببباءة المطلوبببببة تببببالل تلببببك الفتبببرةكمبببا انببببه يتطلببببز اظهببببار الطالبببز ل

 مجموعتين هما :

مجبباالت منهببا :المحاسبببة اإلداريببة، الضببرائز، المراجعببة، الماليببة، نظببم  ةالكفبباءات الفنيببة : المرتبطببة بثمانيبب -

 .المعلومات المحاسبية

، المهبارات ، البحبث والتقيبيملمجاالت بمبا فيهبا العمبل ابمن فريبقالكفاءات غير الفنية : المرتبطة بعدد من ا -

 .القي والمهنيهارات االتمال والمهارات الفلمية، ال لوو اات، مالتنظيمية، اتلاذ القرار

مبنهج مبن منباهج  فبي تنفيبذ أي الببدءويبين المعهبد ببأن المتبدر  يمكبن الببدء فبي ممارسبة اللببرة العمليبة قببل 

راد ، وان دتولبه متباح ل فبمقبررات ةوالجدير بالذكر ان برنامج المعهد يحتوي علبى تم ب ،برنامجه التعليمي

سبيكون لديبه معرفبة سبابقة  طال  في فتبرة اللببرة العمليبة، ومن ثم فأنه عند االنالمحققين لتعليم محاسبي سابق

 .بالمجال

والى جانز ما سبق يمكن أن نفبير ةلبى ممارسبة أتبر  متميبزة لبد  الهيابات المهنيبة هبي تلبك التقبارير التبي 

ذه التقبارير هبو تمممها لتوجه المتدربين نحو ملاها بفكل دوري تالل فترة اللبرة العمليبة، ووجبه التميبز بهب

، وهنببا يمكببن أن نفببير ةلببى نمبباذا التقببارير أو أدوات التقيببيم المعببدة مببن طببرف معهببد التفمببيل بهببا درجببة

 : اآلتيا على النحو محدد الهدف لكل منه اداتين، فهو يقدم (SAICAالمحاسبين القانونيين لجنو  ةفريقيا )

درة المتدر  على اظهار المهارات المهنية المطلوبة منه كمبا جباءت محبد دة ق ااداة ااولى : تتعلق بتقييم 

جبانبين ُتمبص ااول منهمبا  علبىببرنامج التدريز للمعهد . وقد اتلذت هذه ااداة شكل الجدول المق م 



 

 

 
 

 

 ثانياملبحث ال  – ثالث الفصل ال
103 

، لمتبدر  والم بؤول عنبه بفبكل مباشبر(للمتدر  والثاني للم ؤول عن تقييم أدائبه )الفبلص المراقبز ل

بتحديبد المهبارات المهنيبة التبي يعتقبد بتحقيقبه  م م  الجانز الملمص للمتدر  من تالل قيامبهبحيث يت

، مع ت جيله للمهبام التبي حق بق مبن تاللهبا من مهام تالل الفترة المقرر عنهالها من تالل المنف ذ من قبله 

باظهاره لبه ءة الذي يعتقد م تو  الكفالتطوة أتيرة بوصفه هذه المهارات ، والدليل المؤيد لذلك ، ليحد د 

 . بالن بة لهذه المهارة

لة من طرف المتدر  ويتضمن الجانز الملمص للمقي  م اطالعه على ، وتحديبده لم بتو  كفباءة اادلة الم ج 

، ليقوم أيضا بتقديم أي مالحظبات تم اظهارها هذا ااتير بالن بة للمهارات المحد دة من قبله على أساس أنه قد

المتدر  والمقي م اداة التقييم هي عملية م تمرة  ملء، وعملية ف في التقييم بينه وبين المتدر بفأن أي اتتال

 .لة جديدة على ااقل مرة كل شهرينتتطلز من المتدر  ت جيل ُمدت

ااداة الثانية : تتعلق بتقييم كفاءة المتدر  فيما يتعلبق بالمهبارات الفنيبة المطلوببة منبه كمبا جباءت محبد دة  

جبانبين أحبدهما ملمبص  علبىبرنبامج المعهبد للتبدريز. وهبي تتلبذ أيضبا شبكل الجبدول المق بم امن 

 هذه ااداة تتم بفكل دوري مرة على ااقل كل شهرين. ملءللمتدر  واآلتر للمقي م ، وعملية 

، العملبيلمتبدر  تبالل فتبرة التبدريز أن المطلبو  مبن ا ةلبىةن ااداتين ال ابقتين تعطيان ةشارة مبن المعهبد 

ة منبه ، وةنما العمل على اظهار تحقيقه للكفاءات المطلوبلفترة والحجم ال اعي المحد د لهاليس فقو اكمال هذه ا

، وطريقببة تببين هببو درجببة الدقببة والتفمببيل بهمببا. والمميببز بالن بببة لهبباتين ااداوفقببا للم ببتو  المطلببو  لببذلك

ُحد د بهمبا مجباالت الكفباءة، الكفباءات، والمهبام  ةذعراهما التي ت هل على المتدر  والمدر  استلدامهما ، 

 . يل أمام المنف ذ من قبله من مهام، ليكون المطلو  من المتدر  هو فقو الت جمطلوبة التنفيذ

ويضاف لنماذا التقارير ما تقدمه الهياات المهنية من أدوات تدريبية للمقيمين تالل فترة اللبرة العملية يكبون 

، ومببن اامثلببة عببن هبذه اادوات مببا قدمببه معهببد تقيبيم المتببدربين تببالل هببذه الفتبرةالببة الهبدف منهببا اببمان عد

(SAICAتحت م مى شجرة القرار، الفجرة التبي توابح ملتلبف الم بارات ال ) معببرة عبن ااداء المحتمبل

 . ل م ار منها، والتقييم المرتبو بكللمتدر 

هببو اتجاههبا البى واببع تريطبة تواببح  ات المهنيلةالممارسلات ال لابقة للهيئللةن أهبم مبا يمكببن اعتمباده مببن 

الكفاءات المطلوبة االظهار من المتدر  تالل فترة اللبرة العملية ، واعترافها بتعدد البيابات الممكنبة لتحقيبق 

، مع وابعها لمعبايير محبددة لتجارية، اللدمية، المناعية، المؤس ات ارة العملية فهناو مكاتز المحاسبةاللب

، مببع ربطهببا لبببرة العمليبة المطلوبببة للمتبدربينبياببات مناسببة لتقببديم البوصبفها هببذه الجهببات مبن أجببل اعتمباد 

 . عتماد الممنوح بفترة زمنية محددةلال
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 IES 7ممارسات لمتطلبات  ((4.2.3

)التطوير المهني الم بتمر( العديبد مبن المتطلببات منهبا : ابرورة العمبل مبن قببل  IES 7يتضمن هذا المعيار 

يل وصولهم الى الفبرص ، وت هالمهنيين بعملية التطوير الم تمرالهياات المهنية على تعزيز التزام المحاسبين 

شبارة اليبه ابمن اإل ت، ومن بين ما تمبهذه العملية ةلى، واعتماد أساليز للقياس والرقابة واالمتثال المحققة لها

مهنببي الم ببتمر هببو ان مببدتل المببدتالت ال يعببد المببدتل اافضببل لقيبباس أنفببطة التطببوير ال IES 7المعيببار 

، وبهذا يمكن اإلشبارة الملرجات هو اافضل بهذا االطار اإلشارة الى ان مدتل ت، كما تمللمحاسبين المهنيين

ه هبو ان المدتل المتبع مبن طرفب ةذ (ICAEWو ويلز )معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا الى ممارسة 

، فهبو ال يلبزم اعضباءه مبن المحاسببين المهنيبين بتحقيبق عبدد سباعات معينبة او المدتل القائم على الملرجبات

، وانما يترو اعضائه حرية الحكم والتقدير لما يلبزمهم تحقيقبه منهبا لتعليم المهني الم تمرانقاط امن أنفطة 

على تحديد احتياجاتهم  ، هذا من رقيته بأنهم االقدرمطلوبة كالً ح ز دوره الذي يؤديهالكفاءة الللمحافظة على 

، وان المعهد يقتمبر دوره بهبذه العمليبة علبى توجيبه أعضبائه ديد المالئم من اانفطة لتحقيقها، وتحالتطويرية

، فتمثلببت هببذه ي الم ببتمرمهنببنحببو المالئببم تنفيببذه مببن تطببوات فببي ةطببار تلطببيطهم لتنفيببذ عمليببة التطببوير ال

 اللطوات في :

هببارات أي قيببام العضببو بالتأمببل والتفكيببر فببي عببدة جوانببز قبببل تحديببده للمعرفببة والم( : Reflectالت مللل ) -

، ليقوم بعدها بتحديد احتياجاته للتعلم اته والمنتظر منه من قبل االترين، وم ؤوليالمطلوبة للدور الذي يؤديه

، فبهببذا يبببين المعهببد ان علببى العضببو التركيببز علببى وتططببه للتطببوير الببوظيفي المرتبطببة بببدوره الحببالي

كبل مبا هبو جديبد فبي مجبال  ، فهو ليس مطالبا باالطالع علىي يؤديهذاحتياجاته من التعلم في اوء دوره ال

 .بالجديد بمجال الدور الذي يؤديه ، انما معرفتهالمحاسبة

فيبذ أنفبطة التطبوير المهنبي الم بتمر لتلبيبة احتياجاتبه التعليميبة أي قيام العضو بالببدء بتن( : Actالتصرى ) -

ً نفباطبوصبفها المحددة من قبله ، فيترو المعهد هنا أيضا المجال للعضو التتيار وتقبدير الطريقبة المالئمبة   ا

 ، دراسبةمن تالل االنترنت، المناقفة مع الزمالء، القبراءة للتطوير المهني الم تمر وهي عدة منها : البحث

، فيكبون دور المعهبد فبي هبذه اللطبوة فقبو اعبالم ها من الوسبائل ذات العالقبة بعملبهاللوائح والمعايير وغير

 . ليارات دون ان  يفرض احدهما عليهالعضو بما يتيحه من وسائل للتعلم واعطاءه ال

فبطة التعلبيم المهنبي ه انفي هذه اللطوة قيام العضو بتقيبيم فعاليبة مبا قبام ببه مبن تنفيبذ( : Impactالت ثير ) -

انبه يبر  بأنبه يحتباا البى  أو، ة اسبتطاع مبن تاللهبا تحقيبق أهدافبه، فهل هو مقتنع بأن هبذه اانفبطالم تمر

المزيببد منهببا لتحقيببق أهدافببه وتلبيببة احتياجاتببه المحببددة مببن قبلببه ؟ وفببي هببذه اللطببوة يببنعكس تطبيببق المعهببد 
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، فمن تاللهبا يبتم توابيح التطوير المهني الم تمر اعضائه للمدتل القائم على الملرجات في قياس أنفطة

 .ي ظل ما قام به من أنفطة تعليميةالملرجات المحققة من قبل كل عضو ف

لم بتمر، واالحتفباظ ، يلزم المعهد من أعضائه بت جيل انفطتهم للتطوير المهني اباإلاافة الى هذه اللطوات 

المعهبد يقبوم سبنويا باتتيبار عينبة مبن ااعضباء  ان، ي حبال طلببهيمبه للمعهبد فبي، وهذا بهدف تقبهذا الت جيل

 .ات عملية التطوير المهني الم تمربفكل عفوائي ومطالبتهم بتقديم اادلة المرتبطة بتلبيتهم لمتطلب

ن تقبديم تمبريح بوابعيتهم تجباه عمليبة ومن جميع أعضائه بمبا فبيهم المتقاعبد ICAEW)كما يتطلز معهد )

، ويكون تقديم التمبريح امبا عبن طريبق موقعبه علبى شببكة لم تمر تالل الفترة المتاحة لذلكاالتطوير المهني 

، وان هبذا التمبريح هبو مجبرد اعبالم للمعهبد مبن قببل ل ارساله الى المعهبد بفبكل مباشبراالنترنت او من تال

يالته ت ببج، فببال يتضببمن مر تببالل االثنببي عفببر شببهرا المااببيةالعضببو بواببعيته تجبباه عمليببة التطببوير الم ببت

 ، لذلك فهو يكون على احد الفكلين :بلموص انفطته تجاه العملية

فيبذ المالئبم مبن ، وقيامبه بتنمبن الناحيبة التعليميبة والتطويريبةتأكيد العضبو علبى مراجعتبه الحتياجاتبه  •

 .اانفطة لتلبيتها

ط المحبددة لبذلك فبرو، قيامه بتحقيق الم بأنفطة التطوير المهني الم تمرطلز العضو االعفاء من القيا •

 .من طرف المعهد

ان هذا االعفاء من القيام بتنفيذ أنفطة التعليم المهني الم تمر يرتبو بحباالت معينبة كتقاعبد ااعضباء مبع عبدم 

تببرة طويلببة ، او ان العضببو يقببرر التوقببف عببن العمببل لفات محاسبببية بمقابببل او بببدون مقابببلتقببديمهم الي تببدم

مومببة او حالببة ااعضبباء غيببر ت التوقببف المؤقتببة ل عضبباء كاجببازات اال، امببا حبباالاسبببا  صببحية او عائليببة

 .سببا كافيا للحمول على االعفاء تعدالعاملين والذين هم في مرحلة البحث عن العمل وغيرها فال 

ممارسبات بوصبفها  (ACCAجمعية المحاسبين القانونيين المعتملدين )وكذلك يمكننا اإلشارة الى ممارسات 

بها فيما يتعلق بقياس أنفطة التطوير المهني الم تمر ، فمتطلبات هذه الهياة بهبذا اللمبوص  يمكن االسترشاد

( Unitsتظهر اعتمادها على مدتل المزيج )المدتالت والملرجات معا( ، فهبي تتطلبز عبدد وحبدات معينبة )

ً معينبب اً ، وان الوحببدة الواحببدة ت بباوي سبباعة تعلببم واحببدة ، كمببا تتطلببز بببأن عببددفببكل سببنويللببتعلم ب مببن هببذه  ا

، فتحديد عدد معين من الوحدات التي يجز على العضو اثبات تحقيقه لها فهبذا يحقبق الوحدات قابال للتحقق منه

تمائص المدتل القائم على المدتالت ، اما ما يلص الفق المتعلق بالمدتل القبائم علبى الملرجبات فهبو مبن 

ل اعتبار نفاط البتعلم البذي تبم تنفيبذه مبن قببل العضبو تالل ما حددته الجمعية من شروط واجبة التحقق من اج

 ، ويكون ذلك من تالل اإلجابة بنعم عن هذه ااسالة :للتحقق منه قابل  
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 هل ان نفاط التعلم المنفذ له صلة بدوره الحالي ، او بلطواته م تقبلية لم اره المهني ؟ -

 عمله ؟هل يمكنه شرح طر  تطبيق التعلم التطويري المنفذ في مكان  -

 على ان نفاط التعلم قد تم تنفيذه فعال ؟ هل يمكن له ان يقدم دليالً  -

والمميز في ممارسبات الجمعيبة هبي طلبهبا ببأن يكبون نفباط البتعلم للعضبو لبه صبلة مباشبرة ببدوره الحبالي او 

طبوير ة الت، فهو يواجبه ببأن العضبو ال يقبوم بعمليبره المهني )كما في ال ؤال ااول(بلططه الم تقبلية في م ا

، (Do، العمببل )(Plan، وانمببا يقببوم بتنفيببذ ثببالث تطببوات هببي : التلطببيو )المهنببي الم ببتمر بفببكل عفببوائي

، لببك اانفببطة )العمببل(، واتتيببار المناسببز مببن تحديببد احتياجاتببه للببتعلم )التلطببيو(، لت(Reviewوالمراجعببة )

 .فاط المنفذ على أدائه )المراجعة(وتقييم الن

، فأي نفاط للتعليم يكبون نفطة التعليم المقبولة من قبلهاتتيحه الجمعية من مرونة بالن بة االمميز أيضا هو ما 

، كبأن الم بتمرالعضو قبادرا علبى تحديبد صبلته باحتياجاتبه التعليميبة ودوره المهنبي يعبد نفباطا للبتعلم المهنبي 

ً يكببون تعلمبب ً الكترونيبب ا التببدريز والتوجيببه، والحمببول علببى ، العمببل فببي لجببان، الف ببر  ومجموعببات المناقفببة، ا

 .مؤهالت ةاافية

، كبأن يكبون أنفطة قابلبة للتحقبق منهبابوصفها باإلاافة الى عدم تفديدها على أنفطة التعلم التي يمكن قبولها 

علبى  م العضو بالبحث مبن تبالل االنترنبت، او من تالل االنترنت مثل قيا..( وجها لوجه )ندوات ، مؤتمرات

 .لك نفاطا للتطوير المهني الم تمرصة بأحد العمالء فيمكن ان يعد ذتلبية متطلبات تا

وكنموذا ثالث عن الممارسات الجيدة بلموص التطوير المهني الم تمر للمحاسبين المهنيبين يمكننبا اإلشبارة 

نيبة والرابطبة الوط (AICPAالمعهد األمريكي للمحاسلبين القلانونيين )الى بيان المعايير المعَد  بالفراكة بين 

م عدة معايير كان الهدف منها تقدNASBAلمجالس الدولة للمحاسبة ) م عدة توجيهات بفأن برامج ي( الذي ا 

 .اظ بالوثائقالتعليم المهني الم تمر من تطوير ، تقديم ، قياس ، منح الفهادات واالحتف

( هبو سبعيه الببى AICPAبالن ببة لمعهبد ) IES 7وكممارسبة جيبدة محققبة وداعمبة لمتطلببات معيبار التعلبيم 

، كلطبوة م باعدة علبى  تمر)تطوير، تقديم، قياس، توثيق(تنظيم الجوانز المرتبطة ببرامج التعليم المهني الم

( علببى بببرامج تعليمببة قببادرة علببى تمكيببنهم مببن CPAsاببمان حمببول المحاسبببين القببانونيين المعتمببدين )

ومثل هذا الجهد للمعهد يمكبن لغيبره مبن الهيابات االستمرار في تلبية التزاماتهم تجاه تدمة مملحة الجمهور، 

المهنيببة االسترشبباد بببه لواببع المتطلبببات التنظيميببة اللاصببة بهببا فيمببا يتعلببق ببببرامج التعلببيم المهنببي الم ببتمر 

هة لمالح أعضائها من  . المحاسبيين المهنيين الموجَّ
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ين م بتو  ااداء الفعلبي لملرجبات يق الفجبوة ببيلتضببأنه توجد امكانيبة كبيبرة  يتضح وبناء للى كل ما تقدم

، من تالل تحقيق امتثال أكبر بين لمتطلبات معايير التعليم الدوليةالتعليم المحاسبي وبين ااداء المطلو  وفقا 

معايير التعليم الدولية والممارسات المحاسببية واجبراء تغيبرات أساسبية فبي اسباليز البتعلم والتعلبيم المحاسببي 

ول العبالم الرائبدة فبي هبذا ي عدم تطبيبق معبايير التعلبيم المحاسببي الدوليبة ومواكببة دف والقضاء على القمور

التأكيبد علبى التكامبل ببين التعلبيم المحاسببي ااكباديمي واللببرات الميدانيبة مبن تبالل تحقيبق كبذلك ، والمجال

لتطبورات الم بتمرة توازن أكبر بين أسلو  التعليم النظري والتطبيقي في مجال التعليم في ظبل المتغيبرات وا

 حبد العالميبة ةلبى المعبدالت مبع مواءمبة الببرامج التعليميبة يتعين ، ولم تكنولوجيا المعلومات واالتمالفي عا

، فمعبايير التعلبيم الدوليبة هبي معبايير توجيهيبة وةرشبادية ت باعد مبع هبذه المعبدالت أفضبل نحبو علبى يتماشى

، فضال عن توفير أمثلة أو أدلة علبى تنفيذ التدريز والتطبيق الجيدين، وقد توفر النمح واإلرشاد بطبيعتها في

وتتمثل أهمية وجبود معبايير للتعلبيم . لية للتعامل مع القضايا الملتلفةعافأفضل الممارسات أو الطرائق ااكثر 

مواوعية القياس التي تتطلبها  نا، ز من مواوعية الملرجات المحاسبيةفي مجال المحاسبة في كونها تعز

، وتمثببل عمليببة تطببوير المنبباهج ةطببار متكامببل يحكببم عمليببة التطبيببق المحاسبببة ال يمكببن تحقيقهببا ةال بوجببود

المحاسبية ابرورة ملحبة للتبأقلم مبع متطلببات الممارسبة المهنيبة وةزاء عمليبة التطبوير هبذه ال ببد مبن وجبود 

 .يةجوع ةليها في هذه العملمعايير علمية محددة متفق عليها يمكن الر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 االستنتاجات والتوصيات



 

 
 

 

 

108 
 ستنتـاجات والتوصيـاتاال   –رابع الفصل ال

 رابعالفصل ال

 االستنتاجات والتوصيات

ت في احاقترال، وا بحثالباحثة من تالل هذا الفمل عراا مللما الهم النتائج التي توصل اليها ال عرضت

 اوئها بعض التوصيات والمقترحات .

 ول/ االستنتاجاتالمبحث اال

 : اآلتيةبناًء على كل ما تقدم من الدراسة النظرية والعملية يمكن اللروا باالستنتاجات 

ات االقتمبادية فبي العبرا  بهبدف تببادل اافكبار وحبدببين مؤس بات التعلبيم والعدم وجود تن يق وتعباون  -1

والبرق  وتلببق المواءمبة والتقببار  مببع البيابة المحليببة واحتياجبات سببو  العمببل ومتابعبة العمليببة التعليميببة 

 .االكاديمية وبين التطبيق العملي ، مما أد  الى نفوء فجوة بين الدراسةوتقويم نتائجها

تعلبيم وتفعيبل ى تحقيق التوازن بين أسلو  التعليم النظري وأسلو  التعليم التطبيقبي فبي مجبال الالحاجة ال -2

 .الزيارات الميدانية

ً أسلوببوصفها االعتماد بفكل مفرط على االمتحانات  -3 لتقييم اداء الطلبة وتعليمهم ال ترس  التحدي البذهني  ا

رات ذا بالتالي يحرم الطلبة مبن فرصبة تطبوير هبذه المهبا، وهذاتي الالزمين لحياة مهنية ناجحةوالتحفيز ال

 .  الذهنية ويمقل الدافع الفلمي

4-  ً ً فرصبب ي ببتند تببدريس المببادة بمعظمببه الببى المحااببرات ويببتم باتجبباه واحببد تاركببا ل عببأتببر  للببتعلم الفا ا

فبي حبل والمفاركة من جهة الطبال  وبالتبالي البى قمبور فبي تطبوير الطالبز لمهبارات التفكيبر واالببداع 

ي هم عدد الطبال  الضبلم داتبل القاعبة الدراسبية م باهمة كبيبرة فبي المبعوبات  ، اذالمفاكل المحاسبية 

 .ليمية اكثر فاعليةا التدري يون من ناحية استلدام ودمج طر  وأساليز تعه  التي يواج

ووجودهبا ابمن المعيبار الثباني امن المنهج الموحد لبرنبامج التعلبيم المحاسببي  عدم ادراا بعض المواد -5

، وبالتبالي البى عبدم أهميتهبا فبي عمبل المحاسبز والمبدقق على الرغم مبنلمعايير التعليم المحاسبي الدولية 

 .تعليم المحاسبي الثانيتوافق بينها وبين مفردات المناهج وفقا لمعيار ال

أساسبية يمكبن االسبتعانة بهبا فبي تطبوير  ان معايير التعليم الدولية هي واحدة من المعايير التي تمثل قواعبد -6

 ً  .والمحاسبة المهنية المنهج المحاسبي الموحد وتقليل درجة التفاوت بين ما دُرس نظريا

، وعبدم وجبود ةرشبادات وتوجيهبات لمعرفبة لحكوميبةاقتمار أماكن تدريز طلبة المحاسبة علبى البدوائر ا -7

ة دي الى عجبز التبدريز المبيفي عبن تقبويم كفباء، مما يؤبأول جوانز القمور والضعف وتمحيحها اوالً 

 .وقدرات اللريجين بالفكل المحيح
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ً مناهج التعليم المحاسبي الموحبد الحاليبة ال تبوفر المامب -8 ً كاف ا ، ة المحاسببةبقبيم واتالقيبات وسبلوكيات مهنب يبا

طو الدراسبية جودة في اللطو او من تالل عدم استحداثها مادة منفملة في اللوسواء من تالل المواد الم

 .سم اتالقيات المهنةاب

ال يببتم تببدريز الطلبببة علببى الببتعلم الببذاتي مببن تببالل اسببتلدام المكتبببات ومببا يتببوفر بهببا مببن كتببز ومراجببع  -9

 .ج التعليم المحاسبييدل على قمور في مناه وهذامحاسبية 
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 ااني/ التوصياتالمبحث ال

 : اآلتيةمن تالل االستنتاجات ال ابقة ن تطيع اللروا بالتوصيات 

ةعادة النظر بالمناهج الدراسبية وصبياغتها بمبا يضبمن تطبيبق المعبايير المحاسببية للتعلبيم ووفبق متطلببات  -1

سو  العمل بمبا يواكبز الم بتجدات والتغيبرات البيايبة، فضبال عبن تطبوير مبؤهالت وقابليبات التدري بيين 

 .  ساسية في برامج التعليم المحاسبين اهم الركائز ااكونهم مل

ات لوحبد، مجلبس الجامعبة( مبع امؤس ات التعليمية )مجبالس ااق بام، مجبالس الكليباتدعم اندماا ةدارة ال -2

، بهدف تبادل اافكار والرق  والتقار  مع البياة المحلية ومعرفة احتياجات سو  العمل ومد  االقتمادية

 .لعملية التعليمية وتقويم نتائجهامتابعة ا

تعزيز مهنة المحاسبة بالجانبز المعرفبي والتطبيقبي مبن تبالل تفعيبل دور ببرامج التبدريز المبيفي وذلبك  -3

بتولي لجبان ملتمبة مبن التدري بيين وذوي اللببرة مبن المهنيبين التن بيق مبع مؤس بات الدولبة الحكوميبة 

حد من فاعلية البرنامج التدريبي وزيبادة أواصبر التعباون مبع وااهلية لدراسة المفكالت والمعوقات التي ت

 .ات لواع أسس علمية رصينة للتدريزتلك المؤس 

الجامعببات العراقيبة نحببو تعزيببز التعلبيم المحاسبببي الجبامعي مواءمببة مناهجهببا التعليميبة مببع المنبباهج سبعي  -4

 .حو افضل مع الدول العالميةعلى ن المقررة والالزمة للتلرا من برنامج المحاسبة الى حد يتماشى

، امعيين حببول أسبباليز التعلببيم النفببو، والتربيببة الحديثببةتببوفير التببدريز والتعلببيم المناسبببين ل سبباتذة الجبب -5

وأساليز تقييم ااداء ااكثر تعمقا وذلك لتفجيع اإلصالحات فبي منباهج المحاسببة والتعلبيم بأفضبل طريقبة 

 داعية لد  الطلبة. ممكنة وتنمية المهارات الذهنية واالب

ان ت تند تطة القبول وفقا للطاقة االستيعابية اق بام المحاسببة مبع تبوفير كافبة الم بتلزمات المطلوببة مبن  -6

 . ة للتدريس وبرامج تدريبية وغيرهاقاعات دراسية وكتز وتقنيات حديث

اببافة بعببض المببواد اببرورة تح ببين فاعليببة التعلببيم المحاسبببي مببن تببالل االهتمببام بتحببديث المنبباهج وا -7

، باإلابافة البى موجودة امن المنهج الموحدالالمادرة امن المعيار الثاني اللاص بالكفاءة الفنية وغير 

اليز والطرائق توفير اإلمكانيات المادية الالزمة اق ام المحاسبة في الجامعات بما يمكنهم من تطوير ااس

 .التدري ية المتبعة

ابمن المبحبث الثباني فبي  لرائدة في مجال تطبيق المعبايير )والتبي سببق ذكرهباتبادل اللبرات مع الدول ا -8

 ( لالستفادة من التجار  العالمية الناجحة.العملي
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، وانمبا يجبز ي لممارسبة المهنبةلما كان الحمول على شهادة جامعية أولية ودراسة المواد النظريبة ال يكفب -9

، لببذا ينبغببي علببى الجامعببات قيامببه بالممارسببة العمليببةزمببة قبببل ان يكت ببز المحاسببز المرشببح اللبببرة الال

شراف ومتابعة من الق م لضمان اكت با  اارورة حمول طلبتها على تدريز مهني لمدة زمنية معينة وب

 اللبرة التي تمكنهم من ممارسة المهنة على الوجه المالئم .

ااتبال  المهنيبة والعمبل علبى ةيجبباد االهتمبام بالبعبد ااتالقبي فبي التعلبيم المحاسببي وترسبي  ال بلوو و -10

 .منهج تاص به هفرادأميثا  اتال  يضبطه ويحدد معالمه و

على الجهات القائمة على التعليم المحاسبي واع المناهج التي تحث على التعلم الذاتي من تالل استلدام  -11

التببي مببن تاللهببا  زالمكتبببات ومببا يتببوفر بهببا مببن كتببز ومراجببع محاسبببية وتدقيقيببة وغيرهببا مببن ااسببالي

، وعلبى رئاسبة الجامعبة م هذه المهارة البى مبا بعبد التلبراسيتعلمون كيف يعلمون انف هم وسيحملون معه

 .ممدرية حديثةالمكتبات من حيث توفر حاسبات الكترونية وكتز منهجية او وعمادة الكليات تطوير 

 تطلبات تاصة لبياات وصناعات معينة، بما فيها تحديد مطلبات التأهيل للمدققين المهنيينتحديد مت -12

 .م بعمليببببببببببببببببببببببببببببببببة التطببببببببببببببببببببببببببببببببوير المهنببببببببببببببببببببببببببببببببي الم ببببببببببببببببببببببببببببببببتمروالببببببببببببببببببببببببببببببببزامه 
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 والمصادر المراجع

 أوال : القرآن الكريم 

، مناهج الدراسة الجامعية األولية )البكالوريوس( ألق ام اللجنة القطالية المحاسبيةثانيا : 

 .2015/2016المحاسبة في الجامعات الحكومية والكليات االهلية  

 ثالاا : المصادر العربية واألجنبية 

 المصادر العربية  -أ

 الكتب  -

ار صبفاء للطباعبة والنفبر د ،اخالقيات مهنة المحاسبة والتحكم المؤس ي ،(2015) ،، احمد حلميجمعة 1)

 .ااردن ،والتوزيع

، الطبعبة  ابات في ضلوء المعلايير المحاسلبيةتدقيق المحاسبي للح، (2012) ،، علي عبد القادرالذنيبات 2)

 .اارز، عمانمطابع ، شركة الثالثة

، دار فرحببة للنفببر ة : مدرسللة القللرن الحللادي والعشللرونالمدرسللة الذكيلل، (2005) ،، سببلمىالمببعيدي 3)

 .والتوزيع، القاهرة

، جامعبة أسلاليب لمليلة –المحاسلبة الماليلة : ملدخل لمللي ( 2014ح ين تليفبة )و، ( عبد الرحيم، الفاتح4

 .الطبعة ااولى –، المملكة العربية ال عودية / مكتبة الرشيد شقراء

، الدار الجامعيبة، اإلسبكندرية، لدولية والشركات متعددة الجن ياتالمحاسبة ا( 2004، امين احمد )لطفي 5)

 .ممر

عبة ااولبى ، الطبة وانعكاسلاتها لللى اللدول العربيلةالمحاسلبة الدوليل، (2005)، المبروو، محمد أبو زيد 6)

 .ايتراو للنفر والتوزيع، القاهرة، ممر

 ، الدار الممرية اللبنانية للنفر.يم االلكتروني لبر شبكة االنترن التعل ،(2005)، الهادي، محمد محمد 7)
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 الرسائل واألطاري  الجامعية -

الجزائريلة فلي عللل واقلع التعلليم المحاسلبي فلي الجامعلات ، ( 2017) ،نبيلبة لنبدارو، ، هجيبرة( ببو عزريبة1

، رسبالة ماج بتير، جامعبة الجياللبي ببو نعامبة، (IFRSالتوج  نحو تطبيلق معلايير اإلبلالغ الملالي الدوليلة )

 .الجزائر

أهمية تطوير التعليم المحاسبي في ضوء م لتجدات معلايير اإلبلالغ الملالي ، (2017)، بن صالح، عبدهللا (2

           ، جامعببة ح ببيبة بببن، أطروحببة دكتببوراهفللي الللدول العربيللة دمات المحاسللبيةالدوليللة ودورهللا فللي تحديللد الخلل

 . بو علي، الفلف، الجزائر

تعليم المحاسبة في الجامعات الجزائريلة فلي علل التوافلق المحاسلبي اللدولي /  ،(2019)، ( حجاا، رشيدة3

 .، رسالة ماج تير، الجزائريقدراسة استطاللية لعينة من جامعة ام البوا

مدى توافق التعليم المحاسبي مع متطلبات سوق العملل / دراسلة  ،(2018) ،محمد صبحي جمعة، ( ح ان4

ماج بتير، الجامعبة اإلسبالمية، ، رسبالة يات االهليلة المحليلة فلي قطلا  غلزةميدانية للى المؤس ات والجمع

 .فل طين

ة الجزائر من وجهة نظر هيئتقييم مخرجات التعليم المحاسبي في ، (2018)، بالل نميرةو، ( دغفل، تالد5

ماج ببتير، جامعببة محمببد بببو  مببذكرة مقدمببة السببتكمال متطلبببات شببهادة، التللدريس والمحاسللبين والممارسللين

 .اياف، الم يلة، الجزائر

معلايير الم ار التعليمي لممتهني المحاسبة والمراجعة في عل متطلبلات ، 2018))، ( صوشه، مارية علي6

 . أطروحة دكتوراه، جامعة محمد بو اياف، الم يلة، الجزائر، التعليم المحاسبي الدولية

واقع التعليم المحاسبي في الجامعات الفل طينية واالردنيلة ملن وجهلة نظلر ، (2018)، ( الفرا، عائد مازن7

، رسبالة ماج بتير، الجامعبة اإلسبالمية، غبزة، الشركات التجارية / دراسة مقارنلةالمحاسبين والمشغلين في 

 .فل طين

، حاللة الجزائلر /دوافلع توحيلد المعلايير المحاسلبية الدوليلة فلي علل العولملة ، (2011) ،، بكطبا فتيحة (8

 .أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، الجزائر

محاسلبة ملن خلالل الحد من الممارسات غير األخالقية في مهنلة ال، (2019)، مريم وني يو، رندة ،فرا (9

 .جامعة الفهيد حمه للضر، الجزائر ، رسالة ماج تير،التعليم المحاسبي
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فلي  واقع تطلور مهنلة المحاسلبة بلين الت هيلل المهنلي والتكنللوجي للمحاسلبين ،(2014) ،، تيام( مدوخ10

 . سالة ماج تير، الجامعة اإلسالمية، غزة فل طين، رالشركات العاملة في قطا  غزة

دور التعلليم المحاسلبي فلي جلودة مهنلة ( 2018مبومن بكبو  ياسبين )و، دريهم وليبدو، ( وليد ، جيدياني11

ماج تير، جامعة الفهيد  مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة، استبيانية بوالية الواديالمحاسبة / دراسة 

 .حمه للضر، الوادي، الجزائر

 الدوريات والمؤتمرات -

معوقللات تطللوير ، (2017) ،منمببور محمببد الفرجببانيو، احمببد يوسببف العبيببديو، أبببو غاليببة، مفتبباح سببالم (1

تمببادية ، مجلببة العلببوم االقمللن وجهللة نظللر ألضللاء هيلل ة التللدريس التعللليم المحاسللبي بالجامعللات الليبيللة

 .وال ياسية، العدد العاشر

، عمببان، سللاتذة الجامعللات فللي كليللة المحاسللبةداء وأمللورشللة لمللل لع( 2014البنببك الببدولي فببي عمببان ) (2

 .ااردن

اسللتخدام معللايير التعللليم الدوليللة للمحاسللبين ( 2010االء عبببد الواحببد ذنببون )و، الجليلببي، مقببداد احمببد (3

المهنيين في تطوير المناهج المحاسبية لمرحلة البكالوريوس في العراق / انملوذج لملنهج محاسلبي مقتلرح 

 .32، مجلد 99، العدد ، مجلة تنمية الرافدينفي العراق البكالوريوسلمرحلة 

دنيلة / متطلبلات المعايير المحاسلبية الدوليلة والبيئلة األر ،(2018) ،الناصر نورعبد و، ، طاللالججاوي (4

 .، كلية العلوم اإلدارية والمالية، جامعة االسراء، ااردنالتوافق والتطبيق

لتعللليم المحاسللبي الفللر  ا ،(2008) ،بفببر  عبببد الوهببا و، محمببد ح ببنو، ح ببن، عبببد الفتبباح امببين (5

 .49، العدد  14، المجلد االقتمادية واإلداريةجلة العلوم ، موالتحديات

لتجارة في القطلالين العلام متطلبات سوق العمل من خريجي اإلدارة وا، (2003)، الحبيطي، قاسم مح ن (6

، حلبز، جبارة فبي الجامعبات العربيبة، بحث مقدم الى الملتقى العربي لتطبوير أداء كليبات اإلدارة والتوالخا 

 .سوريا

رفلع م لتوى الجلودة فلي التعلليم العلالي للن طريلق تحقيلق تكاملل ، (2016) ،سليمان بن سالم، الح يني 7)

ت لتطلع اراء مخرجات التعلليم العلالي ملع متطلبلات سلوق العملل / دراسلة ميدانيلة تحللل مشلاريع التخلرج و

 .م العاليل ادس لضمان جودة التعلي، بحث منفور عن وقائع المؤتمر العربي الدولي ااالكاديميين والطلبة
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، صبادر عبن مجلبس ابمان الدليل العملي لجودة برامج التعليم لن بعد، (2020)، ( الحنيطي، عبد الرحيم8

 .عتماد في اتحاد الجامعات العربيةالجودة واال

منللاهج التعللليم ، (2018) ،عقيببل دتيببل االعبباجيبيو، رحيببدر عببباس العطبباو، ادي عبببدهبب، وعببد ( الح بباني9

العملي للمحاسبين في المؤس ات الحكومية العراقيلة / بحلث تطبيقلي العلمي والمحاسبي واثرها في الجانب 

 ، مجلة الدنانير، العدد الثالث عفرة العاملين في المؤس ات الحكوميةللى لينة من طلبة وخريجي المحاسب

 اسللتخدام التعللليم االلكترونللي فللي مجللال التعللليمدور  ،(2018)، عبببد الببرحمن محمببد سببليمان، رشببوان (10

 .لية الجامعية للعلوم والتكنلوجيا، غزة، فل طين، الكي لتنمية مهارات الطلبة الخريجينالمحاسب

، وجيلا المعلوملاتاستراتيجية بناء القدرات المحلية في تطبيقلات تكنل ،(2017)، ( الزهيري، طالل ناظم11

 .المعلومات، الجامعة الم تنمرية، المجلد ااول، العدد ااوللة العراقية لتكنلوجيا المج

واقلع بللرامج التعللليم المحاسللبي فللي الجامعللات ، (2014) ،عي ببى احمببد العببزامو، زريقبات، قاسببم محمببد( 12

ربيبة للمحاسببة ، المجلبة العيلة للتعلليم المحاسلبيملن المعلايير الدول 3األردنية وتوافقها مع متطلبات المعيار 

 .ال ابع عفر، العدد الثانيالمجلد 

كفللاءة وفالليللة التعللليم  دور التعللليم االلكترونللي فللي زيللادة ،(2013)، تليببل الحمببدانيو، ( ال ببقا، زيبباد13

 .، مجلة أداء المؤس ات الجزائرية، العدد الثانيالمحاسبي

فلي  تحليليةالتعليم المحاسبي الجامعي في العراق / دراسة  ،(2006)، حوي  عالوي، محمد ( الفجيري14

 .، مجلة دراسات محاسبية ومالية، العدد ااولضوء مدخل التغيير الراديكالي

دور التعليم المحاسبي الجامعي في ت هيل الخريجين للى استخدام  ،2010))، ( المائغ، بالل امجد محمد15

 .30دد ، الع6، المجلد ريت للعلوم اإلدارية واالقتمادية، مجلة تكي العمل المحاسبيالحاسوب ف

اسلبي للوفلاء باحتياجلات ت هيلل مخرجلات التعلليم المح ،(2014) ،تبامرة ببو عمامبةو، ، تبامرةالطاهر (16

 .، جامعة غرداية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائرسوق الشغل

نميلة مهلارات طلبلة م اهمة التعليم المحاسلبي االلكترونلي فلي ت ،(2016)، احمد قنيعو، مد، مح( عجيلة17

 .، جامعة غرداية، الجزائر3، العدد رية للدراسات المحاسبية والمالية، المجلة الجزائالمحاسبة اق ام

واقللع التعللليم  ،(2019)، فتحببي موسببى سببالمو، صببالح أبببو بكببر الجببازويو، ( العفببيبي، منمببور محمببد18

، م المحاسللبةى هييئللة التللدريس ب ق للاالمحاسللبي فللي مؤس للات التعللليم العللالي الليبيللة / دراسللة ميدانيللة لللل

 .ااول حول بياة االعمال في ليبيا، المؤتمر العلمي جامعة بنغازي، ليبيا
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ظمللة الجللودة فللي مللداخل لبنللاء أن، (2007)، مهببا عبببد الكببريم حمببود الببراويو، العبباني، تليببل ةبببراهيم (19

 .1، العدد 14، المجلد ة بابل للعلوم المرفة والتطبيقية، مجلة جامعالجامعات العراقية

الصللعوبات التللي تواجلل  بللرامج التعللليم المحاسللبي  ،(2020) ،، احمببد يوسببف شببعيز ممببباحالعبيببدي (20

جلببة م ،يين، المهنيللين والممارسللين(بالجامعللات الليبيللة العامللة مللن وجهللة نظللر أصللحاب المصلللحة )االكللاديم

 .4، العدد 10، المجلد البحوث والدراسات االقتمادية

المصلري  اطار مقترح لتطلوير بلرامج التعلليم المحاسلبي، (2020)، غازي، حمادة ال عيد المعمراوي 21)

 .لدولي المركزي الديمقراطي العربي، برلينالمؤتمر ا، في زمن األوبئة العالمية

تطور مقترح لتطبيق معايير التعليم المحاسبي ودورهلا فلي ، (2014)، ( الفكي، الفاتح اامين عبد الرحيم22

، ربيببة لضببمان جببودة التعلببيم الجببامعي، المجلببة العفللي الجامعللات ال للعوديةالمحاسللبية  ضللبج جللودة المنللاهج

 .، المملكة العربية ال عودية16، العدد 7المجلد 

دور التعلليم االلكترونلي فلي تح لين جلودة التعلليم المحاسلبي / ، (2018)، ال الم مولبود علبي، عبد ( قنا23

 .مجلة العلوم البحثية والتطبيقية، جامعة سبها، ليبيا ،انية في كلية االقتصاد والمحاسبةدراسة ميد

الصعوبات التي تواج  تعليم المعايير المحاسبية الدوليلة ملن وجهلة نظلر  ،(2017) ،، جميلة سعيد( قمبر24

رقباء للبحبوث والدراسبات ، مجلبة الزم المحاسلبة فلي كليلة اقتصلاد صلرمانألضاء هيئة التدريس وطلبة ق 

 . ل ابع عفر، العدد الثانيلمجلد ا، ااإلن انية

مدى مالئمة منلاهج التعلليم المحاسلبي المهنلي  ،(2016)، احمد ميري احمدو، ( كحيو، امل عبد الح ين25

، العبدد 13، المجلبد غبري للعلبوم االقتمبادية واإلداريبة، مجلبة اللمعيلار التعلليم المحاسلبي اللدولي في العراق

 .العرا ، ، الكلية التقنية اإلدارية، الكوفة39

، حاسبي بالتطبيق للى ق م المحاسلبةمتطلبات تحقيق جودة التعليم الم، ( 2011) ،، تمارة عامر( كي و26

 .2، العدد 1، المجلد كوو للعلوم اإلدارية واالقتماديةمجلة جامعة كر

مللدى م للاهمة مقومللات مهنللة  ،(2012)، عمبباد عبببد ال ببتار المفببكورو، المنمببوري، جببابر ح ببين( 27

إلدارة واالقتمبباد / جامعببة ، مجلببة ابين لترشلليد القللرارات االسللتاماريةالمحاسللبة فللي رفللع كفللاءة المحاسلل

 .اول، العدد اكربالء

واقع التعليم ، (2005) ،صبا احمد سعيد العبيديو، انماف محمد باشيو، ( المعاايدي، منى سالم ح ين28

 .(27) 79، مجلة تنمية الرافدين المهنية تطويرو تلبية لالحتياجاتالمحاسبي في العراق وأساليب 
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، المبؤتمر اللبامس جلات التعلليموحلدة ضلمان الجلودة ومخر، (2007)، بد الرقوف زهبديع، ( ممطفى29

 .عضاء من اتحاد الجامعات العربية، حلز ، سوريادا  وااعضاء من واالجمعية كلية اآل

التحلديات التلي تواجل  ، (2019) ،عببدهللا هبه ريبم احمبدو، كبارزان عبدنان تضبرو، محمد، اكبرم احمبد( 30

، 2، المجلبد يبه للعلبوم اإلن بانية واالجتماعيبة، مجلبة جامعبة كولمحاسبي في جامعات إقلليم كردسلتانالتعليم ا

 .1العدد 

بالغ المالي لالي الجودة من قبل األسس الجوهرية لإل، (2013) ،( مؤتمر اامم المتحدة للتجارة والتنمية31

 .: تحديات تنمية الموارد البشرية الشركات

تطللوير تنظلليم مهنللة المحاسللبة بللالجزائر فللي ضللوء متطلبللات المعيللار  ،(2017)، ( ماريببة، علببي صوشببه32

 .18، العدد مادية والت يير والعلوم التجارية، مجلة العلوم االقتIES 7الدولي للتعليم المحاسبي 

تلدقيق البلرامج التدريبيلة لطلبلة المحاسلبة  ،(2020)، احمبد تالبد محمبودو، ( محمد، موفق عببد الح بين33

الي للدراسلات ( / دراسة تطبيقية في المعهد العلIES 5القانونية للى وفق معيار التعليم المحاسبي الدولي )

 .1، العدد 12، المجلد ، جامعة بغداد، مجلة كلية مدينة العلمالمحاسبية والمالية

، ، مجلة المحاسز القانوني العربيوتحديات القرن الواحد والعشرونة المحاسب ،(1997)، ( مطر، محمد34

 .101العدد 

 .2006( معايير التعليم الدولية للمحاسبين والمهنيين 35

الدولي الاامن  متطلبات الكفاءة المهنية لمهنة مراقبي الح ابات وفق المعيار ،(2018) ،، فالح( النعيمي36

 .  4، العدد ن انية لجامعة زاتولة العلوم اإل، مجللتعليم المحاسبي

، مجلبة م بتقبل يم العلالي فلي علل توجيهلات التنميلةم زق سياسات التعلل ،(1995)، ( نوفل، محمد نعمان37

 .1، مجلد 3، العدد التربية العربية

 

 مواقع االنترن  -ب

 www.jauiraq.org/documents/1841/Iraq( موقع الكتروني   1

 aliraq.net-http://wiki.dorar ( موقع الكتروني 2

   https//www.iraqisearch.com ( موقع الكتروني3

http://www.jauiraq.org/documents/1841/Iraq
http://wiki.dorar-aliraq.net/
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 https://drive.google.com  ( موقع الكتروني4

، تحلللللديات التعلللللليم االلكترونلللللي فلللللي علللللل ازملللللة كورونلللللا وملللللا بعلللللدها  2020)، معبببببن )( اللطيبببببز5

.http://www.aljazeera.net  

، جامعبة كبربالء، مركبز الدراسبات مشكلة التعلليم الجلامعي فلي العلراق( 2020، تالد عليوي )( العرداوي6

  edu.iq www.okerbala.،  االستراتيجية

تطلوير مخرجلات التعلليم ( 2018سناء جاسم محمد )و، احمد طاهر كاظم العنبكيو، ( العزاوي، ند  سلمان7
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Abstract: 

     This research aimed to  focus on  the importance of adopting international 

standards for accounting education in accounting education programs in Iraqi 

universities and developing curricula by relying on education programs that 

simulate the requirements of international accounting education standards and thus 

reflect on the development of the reality of the practice of the profession, and to 

achieve the objectives of the study and test its hypotheses, the descriptive and 

analytical approach was followed in the research To describe and analyze 

accounting education curricula for accounting departments in Iraqi public 

universities. 

         Given that the society based on an open and renewed educational and 

scientific system will occupy a great position in the process of development and 

construction, and given the discrepancy and the difference in international 

accounting curricula, the Accounting Education Standards Board (IAESB), which 

is one of the four councils of the International Accounting Federation to set 

standards for accounting education, appeared to reduce this Variation and 

standardization of accounting curricula and facilitating the freedom of movement 

of accountants at the international level, as well as to represent the basic reference 

standards for measuring the degree of commitment to the requirements of 

accounting education and measuring the efficiency of its outputs, and that the 

responsibility of commitment to the application of those standards and the 

preparation of accountants with qualified and professional skills and at the required 

level rests with a number of authorities, The most prominent of these are higher 

education institutions, through the preparation of modern educational plans, 

policies and methods that focus on providing the university student with the 

necessary professional capabilities and skills and developing analytical and 

innovative thinking. 

    The study reached a number of conclusions, most notably that accounting 

education standards contribute to the design and development of accounting 

programs, and the lack of coordination and cooperation between educational 

institutions and economic institutions in Iraq with the aim of exchanging ideas and 

visions, creating harmonization and rapprochement with the local environment and 

labor market needs, following up on the educational process and evaluating its 

results. Which led to the emergence of a gap between academic study and practical 

application, and that the current unified accounting education curricula do not 

provide sufficient knowledge of the values, ethics and behaviors of the accounting 

profession, whether through the materials included in the plans or by not 

introducing a separate article in the study plans in the name of professional ethics. 

The study recommends supporting the integration of the management of 



 

 

 

educational institutions (department councils, college councils, university council) 

with economic institutions, with the aim of exchanging ideas and visions, 

rapprochement with the local environment, knowing the needs of the labor market 

and the extent to which the educational process is followed up and evaluating its 

results, in addition to paying attention to the ethical dimension in accounting 

education and consolidating behavior professional ethics and work to find a code 

of ethics that controls it and defines its features It has its own curriculum. 
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