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 :الممخص
يركز البحث عمى دراسة تأثير تغير المنياج المحاسبي لممحاسبة عمى ممارسة المينة في العراؽ 
، وتتمثؿ اىداؼ البحث في تطوير مناىج التعميـ المحاسبي لمدراسات االولية وتحديثيا بما يتالءـ 

محاسبي ومتطمبات مينة المحاسبة ، واىمية البحث تكمف في التأكيد عمى التكامؿ بيف التعميـ ال
استمارة  55ومتطمبات مينة المحاسبة وسوؽ العمؿ ، ولتحقيؽ اىداؼ وفرضية البحث تـ توزيع 

عمى اساتذة وخريجي قسـ المحاسبة ومف خالؿ ىذه الدراسة تـ التوصؿ الى عدة استنتاجات 
اىميا ىناؾ مجموعة مف الميارات التي يجب اف يمتمكيا المحاسبيف العامميف في سوؽ العمؿ 

الميارات الفكرية ، والميارات الفنية والتعميمية ، الميارات الشخصية ، الميارات ميارات  منيا
التواصؿ واالتصاؿ ، والميارات التنظيمية . ىناؾ مجموعة مف قواعد السموؾ واداب مينة 
المحاسبة عمى المحاسبييف اف يمتمكوىا ، وااللتزاـ بيا في سوؽ العمؿ ، وقد تـ التوصؿ الى عدة 

صيات تمثمت في تحسيف التعميـ المحاسبي في الجامعات الحكومية واالىمية باحدث المناىج تو 
الدراسية والميارات والكفاءات بما تمبي المتطمبات الحالية لسوؽ العمؿ . ضرورة االىتماـ 
بالميارات المينية والعمؿ عمى تطويرىا سواء أكانت بالنسبة لطالب المحاسبة أـ بالنسبة 

مف خالؿ إقامة دورات لمتعميـ المستمر بيدؼ تعريؼ المحاسب بأىـ المستجدات لمخريجيف 
 . العممية والطرؽ واالساليب الحديثة وبما يساعد في تنمية وتطوير قدراتيـ ومياراتيـ المينية

التعميـ المحاسبي ، جودة التعميـ المحاسبي ، معايير التعميـ المحاسبي ، ) الكممات المفتاحية :
 . (الدراسية المحاسبية ، طبيعة مينة المحاسبة في العراؽالمناىج 
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Abstract: 

The research focuses on studying the impact of changing the accounting 

curriculum for accounting on the practice of the profession in Iraq, The 

Research Authority in the Development of Accounting Education for Studies 

in Publication Curriculum in a manner consistent with the requirements of 

the accounting profession, and the importance of research, and to achieve the 

objectives and hypothesis of the research, 50 forms were distributed to 

professors and graduates of the accounting department. Work, including 

intellectual skills, technical and educational skills, personal skills, 

communication skills, and organizational skills. There is a set of rules of 

conduct and etiquette for the accounting profession that accountants must 

possess and abide by in the labor market, and several recommendations have 

been reached, represented in improving accounting education in public and 

private universities with the latest curricula, skills and competencies to meet 

the current requirements of the labor market. The need to pay attention to 

professional skills and work to develop them, whether for the accounting 

student or for graduates, through the establishment of continuing education 

courses with the aim of introducing the accountant to the most important 

scientific developments and modern methods and methods in a way that 

helps in the development and development of their abilities and professional 

skills. 

Keywords: (Accounting education, quality of accounting education, 

standards of accounting education, accounting curricula, nature of the 

accounting profession in Iraq). 

 :المقدمة
يت بالعديد مف البحوث في الفترة االخيرة ظيعد التعميـ المحاسبي  احد القضايا التي ح

و بمينة المحاسبة والمراجعة ويرجع ذلؾ بالضرورة الى اىمية التعميـ المحاسبي الرتباط
, اف مسؤولية اعداد محاسبيف مؤىميف بالميارات المينية الالزمة لمزاولة المينة تقع 
عمى عاتؽ عدة جيات تأتي مؤسسات التعميـ العالي في مقدمتيا أي اف البرامج 
التعميمية المحاسبية المطبقة عمى مستوى الجامعات تؤدي الى اكساب المتعمـ القدرات 
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لميارات المينية . ومف الموضوعات الميمة في مجاؿ التعميـ المحاسبي مايتعمؽ وا
وذلؾ النو بالجودة المطموبة في المناىج المحاسبية التي تدرس في المرحمة الجامعية 

يمثؿ االساس لتعميـ المحاسبي الميني المستمر )التعميـ مدى الحياة( , ونتيجة التطور 
ت في مجاالت مختمفة ومنيا المحاسبة التي تأثرت بالبيئة والتغيرات السريعة التي حدث

االقتصادية واالجتماعية والسياسية والقانونية والتكنولوجية ويجب اف ينعكس بشكؿ 
واضح عمى التعميـ المحاسبي لمسايرة التغيرات الحاصمة في المحاسبة ومتطمبات البيئة 

الذي يعد الحاضنة الرئيسية االقتصادية بشكؿ عاـ وبما يمبي متطمبات سوؽ العمؿ 
لمخرجات التعميـ المحاسبي . لذلؾ تـ التطرؽ في الجانب النظري الى التعميـ 
المحاسبي وتغير المناىج لممحاسبة وممارسات المينة في العراؽ وتأثير ىذا التغير في 

 المناىج المحاسبية عمى ممارسة مينة المحاسبة .
 منهجية البحثاوال : 

 مشكمة البحث 
تتمثؿ مشكمة البحث في قصور التعميـ المحاسبي في العراؽ عف االيفاء بمتطمبات 
المينة وعدـ تحديث مناىجو عمى النحو الذي يساىـ في اعداد كوادر محاسبية عممية 
ومينية قادرة عمى اف تخدـ الوحدات االقتصادية في ظؿ المتغيرات والتطورات الحديثة 

 كبيا . التي تشيدىا مينة المحاسبة وتوا
 ويمكف صياغة مشكمة البحث بما يأتي : 

 ممارسة مينة المحاسبة ومدى تأثير تغير االطار المنياجي لممينة في العراؽ ؟
 اهداف البحث 

ييدؼ البحث الى تطوير مناىج التعميـ المحاسبي لمدراسات االولية وتحديثيا بما يتالءـ 
الدولية والمنيج العالمي لمتعميـ  ومتطمبات مينة المحاسبة واستخداـ معايير التعميـ

الميني لممحاسبييف المينييف في تطوير المناىج التعميمية المحاسبية في العراؽ , 
وتسميط الضوء عمى االختالفات في مابينيا واقتراح انموذج لمنيج محاسبي يتماشى مع 

قع المحاسبي ىذه المعايير ويمبي االحتياجات المحاسبية االكاديمية والمينية في ظؿ الوا
 الجديد . 
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معرفة مدى جاىزية المسؤوليف عف مينة المحاسبة في العراؽ في العمؿ عمى رفع 
مستوى اداء وكفاءة المحاسبيف , واالطالع عمى التشكيؿ والمياـ لمجيات المسؤولة عف 

ج وتوصيات مف شأنيا تطوير مينة المحاسبيف ئمينة المحاسبة ومحاولة الخروج بنتا
 في العراؽ .

 اهمية البحث 
تكمف اىمية البحث في التأكيد عمى التكامؿ بيف التعميـ المحاسبي ومتطمبات مينة 
المحاسبة وسوؽ العمؿ في ظؿ المتغيرات والتطورات المستمرة في عالـ التكنولوجيا 
الحديثة وفي استعراضو لمعايير التعميـ الدولية والمنيج العالمي لمتعميـ الميني 

المناىج التعميمية المحاسبية في العراؽ منيا ومحاولة لممحاسبيف المينييف وبياف موقؼ 
 تطويرىا . 

االىمية التي يتعاظـ فييا دور مينة المحاسبة مف خالؿ تماسؾ وتفاعؿ  ىذه تنبع
 .مقوماتيا وااللتزاـ بيا يعد صماـ االماف لالقتصاد الوطني 

 فرضية البحث
طار المنياجي لممحاسبة تقوـ ىذه الدراسة عمى فرضية رئيسية ىي : تأثير تغير اال

عمى ممارسة المينة في العراؽ سوؼ ينعكس ايجابا عمى تطوير مخرجات التعميـ 
 .المحاسبي واالرتقاء بمينة المحاسبة 

 اساليب جمع البيانات 
تـ االعتماد في جمع المعمومات والبيانات الخاصة بالبحث عمى الكتب واالطاريح 

لتحقيؽ اىداؼ البحث اما في الجانب العممي فقد تـ والرسائؿ ومواقع شبكة االنترنيت 
االعتماد عمى المنيج الوصفي الذي ييدؼ الى دراسة الظاىرة وجمع المعمومات 

 والحقائؽ عنيا .
 ثانيا : االطار النظري 

 التعميم المحاسبي  .1
يعد التعميـ المحاسبي احد حقوؿ المعرفة يحتؿ اىمية كبيرة الى جانب العديد مف   

اصات وحقوؿ المعرفة االخرى وتأتي اىميتو لخصوصية النظرة الى االختص
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المحاسبة والحاجة المستمرة والدائمة الى العمؿ المحاسبي في نطاؽ أي مجتمع مف 
المجتمعات وتنبع اىمية التعميـ المحاسبي مف اىمية المحاسبة و مايمكف اف تقدمو 

 (17:  0515مف فوائد لممجتمع الذي تعمؿ ضمف نطاقو . )جبار ؛ 
التعميـ المحاسبي ىو عبارة عف عممية منظمة تقـو بيا الجيات المسؤولة والتي 
تأتي في مقدمتيا الجامعات وتتـ ىذه العممية بتزويد المتعمـ بالمعارؼ المحاسبية 
والحسابية والقدرات العممية والعممية الالزمة التي تمكنو مف ممارسة مينة المحاسبة 

 ( 7:  0517. )بوعزرية؛ لندار ؛ 
يمكف النظر الى التعميـ المحاسبي عمى انو نظاـ متكامؿ يتكوف مف مجموعة مف 
العناصر المترابطة لتحقيؽ االىداؼ المرجوة منو وىذا النظاـ يشتمؿ عمى العناصر 

 ( 7:  0559االتية : )قطناني وعويس ؛ 
 تتمثؿ المدخالت باالشخاص )الطمبة( الذيف يمكف ( :Inputsالمدخالت ) (1

 تيئيتيـ لممارسة العمؿ المحاسبي بمختمؼ اشكالو وانواعو .
تتمثؿ العممية التشغيمية  ( :Operating Processesالعمميات التشغيمية ) (0

بوسائؿ التعميـ التي يمكف استعماليا في تزويد الطمبة بالمعارؼ والميارات 
 المحاسبية المختمفة .

اص المؤىميف )الخرجيف( تتمثؿ المخرجات باالشخ ( :Outputsالمخرجات ) (3
القادريف عمى ممارسة العمؿ المحاسبي وبالشكؿ الذي يؤدي الى تحقيؽ اليدؼ 

 مف النظاـ التعميمي المحاسبي بصورة عامة .
وىي عممية قياس رد فعؿ المستفيديف  ( :Feedbackالتغذية الراجعة )العكسية( ) (4

مف عمؿ النظاـ ويتـ ذلؾ مف خالؿ الرقابة عمى العناصر السابقة وتقييميا 
اهمية  -2وتطويرىا والعمؿ عمى تصحيح أي انحراؼ يحصؿ في ىذه العناصر 

 (8:  0517)بوعزرية ولندر ؛  التعميم المحاسبيواهداف 
 اهمية التعميم المحاسبي 

 يمكف اختصار اىمية التعميـ المحاسبي الجيد والفعاؿ في النقاط االتية : 
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يساىـ في اعداد وتأىيؿ االطارات المحاسبية مف خالؿ تزويدىـ بالمعارؼ  (1
 واالصوؿ المحاسبية الحديثة .

تزويد االطارات والمفاىيـ المحاسبية العاممة في محتمؼ الوحدات االقتصادية  (0
 ترافؽ مينة عمؿ المحاسبة .بأىـ التطورات التي 

تساعد برامج التعميـ المحاسبي في االيفاء بمتطمبات التنمية االقتصادية وكذلؾ  (3
 تمبية احتياجات بيئة العمؿ المختمفة .

يساعد في تحديد احتياجات الوحدات االقتصادية مف البرامج والدورات التدريبية  (4
 قتصادية .ومعالجة المشاكؿ التي تواجو عمؿ ىذه الوحدات اال

يساىـ في تطوير مينة المحاسبة مف خالؿ تطوير المناىج العممية وفقا  (5
 لممستحدثات الحديثة . 
 اهداف التعميم المحاسبي 

التبتعد اىداؼ التعميـ المحاسبي عف اىداؼ التعميـ الجامعي بصفة عامة ويمكف 
 حصر ىذه االىداؼ في النقاط االتية :

 تعميـ المحاسبي .زيادة كفاءة وفاعمية مخرجات ال (1
 ضماف االستخداـ االمثؿ لموارد التعميـ المحاسبي . (0
 تطوير مناىج التعميـ المحاسبي وتطوير مينة المحاسبة . (3
 تمبية احتياجات العمؿ مف اليد العاممة . (4
تمقيف مدخالت التعميـ المحاسبي باخالقيات وسموكيات المينة التي يجب عمى  (5

 مزاولييا التحمي بيا .
 العوامل التي تؤدي الى تطوير التعميم المحاسبي  -3

:  0510يتكوف التعميـ المحاسبي مف شقيف اساسيف ىما : )الشقا ؛ الحمداني ؛ 
49 ) 
التعميـ المحاسبي االكاديمي والذي يتعمؽ بالجانب النظري والذي يجب اف يمـ  (1

 بو المتعمـ كي يعتمد عميو في التطبيؽ العممي .
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لميني والذي يتعمؽ بالجانب التطبيقي والذي يؤىؿ المتعمـ التعميـ المحاسبي ا (0
 لممارسة مينة المحاسبة .

لذا فأف ىنالؾ مجموعة مف العوامؿ التي ساىمت في بشكؿ كبير في تطوير مينة 
 ( 8:  0516التعميـ المحاسبي ومف اىـ ىذه العوامؿ ىي : ) عجيمة ؛ قنيع ؛ 

تعميـ العالي وتحديثو ليكوف اكثر االنفجار المعرفي والذي يطالب بتحديد ال (1
 مالئمة مع احتياجات عصر العولمة .

 االنفجار السكاني والذي يطالب باشباع الطمب االجتماعي ونشر التعميـ العالي  (0
تصاعد مستوى المؤىالت المطموبة لمعمؿ ويقابميا التخصص الدقيؽ مع تنوع  (3

تسعى لقياـ نظاـ  الخبرات العممية والعممية وذلؾ ماتفرضو العولمة التي
 اقتصادي عالمي تحكمو قوانيف عالمية .

يعتبر االىتماـ بالتعميـ المحاسبي ضرورة متواصمة يتحقؽ مف خالؿ ضرورة  (4
توفر االسس العممية الصحيحة التي يمكف مف خالليا تحقيؽ اليدؼ مف 

 التعميـ المحاسبي .
فيـ كاؼ لممحاسبيف دور ميـ في صنع القرارات لذلؾ فانيـ بحاجة الى  (5

 لممبادئ االخالؽ المينية مف خالؿ مناىج التعميـ المحاسبي .
 سبل تطوير التعميم المحاسبي  -4

نظاـ التعميـ المحاسبي مف شأنو اف يحقؽ اىدافو بصورة اكثر فاعمية يالحظ اف 
مف خالؿ التقيد بالمستمزمات والمتطمبات العممية التي يمكف توضيحيا وفؽ االسس 

 ( 46:  0514؛ االتية : )مدوخ
االىتماـ بمدخالت التعميـ المحاسبي وذلؾ مف خالؿ ايجاد فرع لمتعميـ التجاري  (1

في مرحمة الدراسة الثانوية مف ضمف مؤسسات التعميمية لوزارة التربية وبكافة 
 المدارس .

االىتماـ بنوعية الطمبة المقبوليف لمدراسة االكاديمية في اقساـ المحاسبة في  (0
 الكميات .
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ضرورة سعي مؤسسات التعميـ العالي لمعمؿ عمى توفير مجاالت اوسع  (3
 لمدراسات العميا مف حممة درجة الدبمـو العالي او درجة الماجستير والدكتوراه .

 االىتماـ بمستمزمات القياـ بالتعميـ المحاسبي وذلؾ مف خالؿ :  (4
مف  اعداد وتطوير مناىج الدراسة التي تدرس في مجاؿ المحاسبة ابتداءا ( أ

المرحمة الثانوية ومف الكميات المتوسطة الى الجامعة بكافة مستويات 
 التعميـ فييا .

تساىـ البحوث المقدمة مف قبؿ المختصيف في المجاالت المحاسبية  ( ب
المختمفة في تطوير التعميـ المحاسبي ؛ وذلؾ مف خالؿ مناقشة االفكار 

اء الرأي العممي والمعوقات التي يتـ تحديدىا ومف ثـ المساىمة في اعط
 بشأنيا وحؿ ىذه المشاكؿ بما يضمف تسييؿ ميمتيا وتطبيقيا بسيولة .

 االىتماـ بمخرجات التعميـ المحاسبي وذلؾ مف خالؿ :  (5
تييئة الكوادر المحاسبية القادرة عمى ممارسة العمؿ المحاسبي مف خالؿ  ( أ

 اعداد برامج التدريب المستمر .
عمى القياـ بالتعميـ المحاسبي لرفع مستوى  تييئة الكوادر المحاسبية القادرة ( ب

 النظاـ التعميمي لممحاسبة .كفاءة وفاعمية 
االىتماـ بالتغذية العكسية مف خالؿ ضرورة تقييـ العناصر ومحاولة تطويرىا  (6

 بيف فترة واخرى .
االىتماـ بالتعميـ المستمر الذي يمكف مف خاللو زيادة فاعمية التعميـ المحاسبي  (7

رات العديدة التي تحصؿ بصورة مستمرة وفي كافة مجاالت في ضوء التغي
 الحياة . 

 جودة التعميم المحاسبي  -5
تحظى جودة التعميـ باىتماـ كبير عالميا باعتبارىا احد ركائز االدارة الناجحة ومف 
ىنا اصبح لزاما عمى عمى مؤسسات التعميـ تبني معايير تحقؽ جودة التعميـ وترقى 

( . ويقصد بالجودة في اطار التعميـ بانيا 0510:19قادي ؛ )بو ادارة وتطبيقا 
المعايير او الخصائص التي ينبغي توافرىا لجميع عناصر العممية التعميمية 
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الجامعية سواء مايتعمؽ منيا بالمدخالت او المخرجات التي تمبي احتياجات 
 المجتمع ومتطمباتو ورغبات المتعمميف وحاجاتيـ . ويتحقؽ ذلؾ مف خالؿ
االستخداـ الفعاؿ والكفوء لجميع العناصر البشرية والمادية في العممية التعميمية 

 ( 3:  0559.)العبيدي ؛ 
أي اف الجودة في التعميـ تتمثؿ في مجمؿ السمات والخصائص التي تتعمؽ 
بالخدمة التعميمية وىي التي تستطيع اف تفي باحتياجات الطالب او ىي جممة 

قبؿ العامميف في مجاؿ التعميـ لرفع وتحسيف نوعية الخدمة الجيود المبذولة مف 
التعميمية ؛ وبما يتناسب مع رغبات المستفيد وقدرات وسمات وخصائص المنتج 

 (86:  0510التعميمي . )الميدي والحربي ؛
لذا فاف ىناؾ بعض الفوائد لتحسيف تحسيف جودة التعميـ العالي وىي : )العبيدي ؛ 

 ( 7-6مصدر سابؽ : 
يجاد نظاـ شامؿ لضبط الجودة في الجامعات والذي يمكنيا مف تصحيح ا (1

 المناىج الدراسية ومراجعتيا وتطويرىا .
المساعدة في تركيز جيود الجامعة عمى اتباع االحتياجات الحقيقية لممجتمع  (0

 وسوؽ العمؿ .
ايجاد مجموعة مف اليياكؿ التنظيمية التي تركز عمى جودة التعميـ في  (3

 لتي تؤدي الى مزيد مف الضبط والنظاـ فييا .الجامعات وا
 االرتقاء بالمستوى االكاديمي بصورة مستمرة . (4
 تجاوز االثار الناجمة عف غياب التنافسية في االسواؽ العالمية لمخرجيف . (5
 السيطرة عمى المشكالت التي تواجو العمميات االدارية والحد مف تأثيرىا . (6
اصفات عالية الجودة الى خرجيف بمو االستجابة السريعة لحاجات المجتمع  (7

 والتصدي لممشكالت بخطط طموحة .
 تحسيف نوعية الخدمات المتمثمة في مخرجات التعميـ العالي . (8
 تخفيض تكاليؼ الخدمات والتشغيؿ . (9
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لقد اوضح بعض الباحثيف اف العوائد التي يجب اف يحققيا أي برنامج لمتعميـ 
 ( :095مصدر سابؽ : المحاسبي يجب اف يشتمؿ عمى )الزاممي ؛

وىي تمؾ العوائد التي تعبر عف المعرفة وميارات حؿ  العوائد المعرفية : (1
 المشاكؿ التي يكتسبيا الطالب .

وىي تمؾ العوائد التي تتمثؿ بميارات التعامؿ مع الغير  العوائد السموكية : (0
 والميارات السموكية واالخالقية .

لتي تتمثؿ بالتأثيرات النفسية والتي تجعؿ وىي تمؾ العوائد ا العوائد التأثيرية : (3
 مف الطالب متميزا ولو القدرة عمى التفكير المستقؿ .

 معايير التعميم المحاسبي -6
( IFACاصدر مجمس معايير التعميـ المحاسبي في االتحاد الدولي لممحاسبيف )

مجموعة مف المعايير لمتعميـ المحاسبي لمطمبة في مرحمة الدراسة وفي مرحمة ما 
ومف ىذه المعايير التي يمكف تعدادىا بعد التخرج واالنخراط في سوؽ العمؿ 

( )الجمبي 4: 0515( )مطر واخروف ؛IFAC, 10 : 2010بالشكؿ التالي )
 ( 05-04( )جبار ؛ مصدر سابؽ :5-4:  0515وذنوف ؛ 

 ( متطمبات االلتحاؽ ببرنامج التعميـ المحاسبي 1المعيار رقـ ) (1
 برنامج تعميـ المحاسبة المينية   –( التحسيف الميني االولي 0المعيار رقـ ) (0
 الميارات المينية والتعميـ العاـ  -( التحسيف الميني االولي 3المعيار رقـ ) (3
 قيات والمواقؼ المينية القيـ االخال –( التحسيف الميني االولي 4المعيار رقـ ) (4
 متطمبات الخبرة العممية  –( التحسيف الميني االولي 5المعيار رقـ ) (5
 تقييـ القدرات والكفاءات المينية –( التحسيف الميني االولي 6المعيار رقـ ) (6
 برامج التعميـ مدى الحياة  –( التحسيف الميني االولي 7المعيار رقـ ) (7
 متطمبات الكفاءة لمينة التدقيؽ  –االولي ( التحسيف الميني 8المعيار رقـ ) (8

 المناهج الدراسية المحاسبية  -7
اف المحاسبة في العراؽ تعاني مف تدني الميارات المينية وىذا يعود الى قصور في 
مناىج التعميـ المحاسبي فيي مناىج دراسية وانظمة تعميمية تخمفت عف مواكبة 
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( وىذا يتبيف مف  0515والتكنولوجيا )عبد المطيؼ ؛ التطورات اليائمة في مياديف العمـ 
وجود فجوة واضحة بيف متطمبات السوؽ العمؿ ومينة المحاسبة والمراجعة وبيف 
مخرجات التعميـ المحاسبي فسوؽ العمؿ في العراؽ يفتقر الى محاسبيف مؤىميف يمبوف 

لمحاسبي في العراؽ احتياجات بيئة العمؿ المعاصرة في العراؽ ومازالت مناىج التعميـ ا
 تفتقر الى مواكبة تمؾ االحتياجات .

( اف معظـ المواد الدراسية تركز 187:  0558وقد اظيرت درسة )حسف وحسف ؛ 
عمى الجانب النظري بشكؿ كبير في الوقت الذي تيمؿ فيو الجانب التطبيقي كما اف 

 ىناؾ مواد دراسية ضرورية لـ تكف مشمولة بالمنياج الدراسي.
ايضا اف المناىج الدراسية المحاسبية تتجاىؿ موضوعات محاسبية معاصرة  ويالحظ

كالمحاسبة االجتماعية والمحاسبة البيئية والمحاسبة االسالمية وقاعد السموؾ الميني 
 لممحاسب والمحاسبة عف التجارة االلكترونية . 

يـ ( اختالفات كبيرة بيف مناىج التعم0515كما اوضحت دراسة )مقداد وذنوف ؛ 
 المحاسبي االقميمية وبيف مناىج التعميـ المحاسبي في الجامعات العراقية .

اف المناىج الدراسية تعد جوىر التعميـ العالي وانعكاس لسياستو لذلؾ البد مف اعتماد 
مبدأ المراجعة الدورية وتعديميا وتطويرىا لتأميف تجاوبيا لمتطمبات سوؽ العمؿ 

قانة ؛ والتركيز عمى الجانب النوعي . )العاني والنعيمي ومواكبتيا لمستجدات العمـ والت
 ( 0513؛ 

( اف المناىج الدراسية في جامعاتنا ومعاىدنا تحتاج الى 0515ويعتقد )عبد المطيؼ ؛
دراسة شاممة ومعمة بغية تطويرىا كما ونوعا ونظاما تعميميا ومنيجية في استخداـ 

 االساليب التعميمية الحديثة . 
 هنة المحاسبة طبيعة م -8

عرفت المينة بشكؿ عاـ بانيا ميزة امتالؾ اسموب فكري معيف مكتسب بالتدريب والذي 
باإلمكاف تطبيقو  في كؿ ناحية مف نواحي الحياة باإلضافة الى اتباع مجموعة مف 
الممارسات او الخبرات او التطبيقات التي تييكؿ المينة ، فمينة المحاسبة او المحاسب 

طبيعة مخرجاتيا بانيا لغة االعماؿ ومف حيث طبيعة نشاطيا بانيا توصؼ مف حيث 
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نظاـ لممعمومات يعتمد عمى القياس والتوصيؿ لممعمومات المالية وتوصؼ بانيا عمـ 
 (155: 0557: ) ارديني ،انب اىمياومينة وتختمؼ عف غيرىا مف الميف مف عدة جو 

ؿ  المعمومات  عف اداء  المحاسبة كالمغة اذ تعد وسيمة مف  وسائؿ توصي – 1
الوحدات االقتصادية وتتمثؿ  رموزىا باألرقاـ والكممات الدائنة والمدينة  وقواعدىا تتمثؿ 
في مجموعة مف االجراءات العامة الواجب اتباعيا في اعداد البيانات والمعمومات 

 المتعمقة بالوحدة االقتصادية .
تـ مف خالليا تقديـ سجؿ تاريخي عف المحاسبة تمثؿ احد الوسائؿ  اليامة التي ي – 0

 الوحدة االقتصادية ومعامالتيا مع البيئة المحيطة .
تؤثر المحاسبة تأثير جوىري في مختمؼ القرارات الخاصة بالوحدة االقتصادية   – 3

 والمجتمع مف خالؿ البيانات والمعمومات التي تقدميا .
مالية بعالقات تختمؼ عف تمؾ ترتبط منشأت  المحاسبة  مع مستخدمي القوائـ ال – 4

 التي تربط الميف االخرى بمستخدمي خدماتيا .
 (9: 0501، عمي واخروف):مقومات  مهنة المحاسبة في ما يميو   وتتمثل خصائص

 اتقاف ميارة ثقافية معينة والتي يتـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ التدريب والتعميـ . – 1
 والسموكيات المينية .اتباع قواعد االخالقيات  – 0
تنمية روح التعاوف والمشاركة بيف المحاسبيف بصفة عامة ومراقبي الحسابات  – 3

 بصفة خاصة والعمؿ عمى رعاية مصالحيـ .
العمؿ عمى كسب ثقة المجتمع مف خالؿ توفير معمومات موثوؽ فييا بحيث  – 4

 يستطيع متخد القرار االعتماد عمييا .
وتدعيـ النصوص القانونية واالحكاـ لتوفير الكفاية المينية  رفع مينة المحاسبة – 5

 والعممية لممحاسب الميني والسعي الى تحقيؽ مستويات اداء مرتفعة لممحاسب الميني 
ومف اىـ مقومات مينة المحاسبة وجود اطار فكري الذي يمثؿ نظاـ متكامؿ مف 

متناسقة لوصؼ طبيعة ومياـ  االىداؼ واالسس المتسقة التي يتـ بموجبيا اعداد معايير
ومحددات المحاسبة ووفقا لوجية نظر مجمس معايير المحاسبة المالية فأف اىمية وجود 
اطار فكري لممحاسبة  يساعد عمى ايجاد الحموؿ العممية لممشاكؿ التطبيقية المستحدثة 
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ت التي تواجو المحاسب ، زيادة ثقة مستخدمي القوائـ المالية في موضوعية المعموما
ميميا وتفسيرىا مع امكانية المقارنة بيف حالواردة في القوائـ المالية وزيادة القدرة عمى ت

القوائـ المالية لموحدات المختمفة ما دامت تعد وفقا لمعايير واسس متماثمة ومتعارؼ 
عمييا كما اف وجود ىيكؿ مف االىداؼ والمفاىيـ المحاسبية يمكف مف اعداد معايير 

 ( 5: 0505ية متناسقة .) المنصوري واخروف ،واجراءات محاسب
اف واقع مينة المحاسبة في معظـ ارجاء العالـ يعاني مف مواطف ضعؼ والتي مف 

 ( 9: 0555اىميا ما يمي : ) الناظر ،
 النقص في عدد المحاسبيف المؤىميف تأىيال مينيا جيد . – 1
 سبة وبتسارع اكثر .التغيرات التي طرأت في اآلونة االخيرة عمى عمـ المحا – 0
ال توجد سبؿ مناسبة تمكف المحاسبيف  مف  تطوير انفسيـ بالمستوى الذي تتطمبو  – 3

 احتياجات المينة .
اف المعالجات المتباينة لمموضوع الواحد ال تزاؿ سائدة في ظؿ التعبير الفني  – 4

 لممصطمح عميو وفقا لممبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا .
جودة التأىيؿ الميني والعممي لممحاسب يضمف المحافظة عمى مينة وبالتالي فأف 

المحاسبة وتقدميا بشكؿ مستمر ويزيد مف احتراـ وتقدير الجيات المختمفة ليا نتيجة 
لكفاءة وتنوع الخدمات التي تقدميا لممجتمع ويقصد بالممارسة المينية لمينة المحاسبة 

ؿ ترتبط  بمينة المحاسبة وتدقيؽ بانيا : جميع ما يقوـ بو المحاسب  مف اعما
الحسابات عمى اختالؼ انواعيا في منظمات االعماؿ التي ليا عالقة بمينة المحاسبة 
وىناؾ مجموعة مف الركائز االساس التي يعتمد عمييا في التطوير والتأىيؿ الميني 

 ( 8:  0519المحاسبي ىي : ) الطويؿ واخروف ، 
ير بيف مختمؼ المعنييف بمينة المحاسبة والمراجعة بث الشعور بالحاجة الى التطو  – 1

ويمكف اف يتحقؽ ذلؾ مف خالؿ المؤتمرات والندوات العممية باإلضافة الى وسائؿ 
 االعالـ المختمفة .

تظافر الجيود بيف كؿ مف المؤسسات التعميمية والمنظمات المينية اذ اف تطوير  -0
 مسؤوليات الحكومة ومؤسسات التعميـ .التأىيؿ الميني لـ يعد شأنا خاص انما ىو مف 
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تحديد اجراءات وخطوات التطوير بشكؿ متدرج وبعيد عف  التصرفات الفردية  – 3
واعطاء وقت كافي لمتعرؼ عمى اثار التطوير اذ اف االثار التي يحدثيا التطوير ال 

 تظير فورا وانما تظير بعد فترة قد تطوؿ او تقصر .
 ة والبشرية فضال عف االدوات والوسائؿ الالزمة لمتطوير .توافر االمكانات المادي – 4
استمرارية التطوير والتحسيف والتقويـ مف خالؿ المراجعة المستمرة لمحتويات  – 5

المقررات المحاسبية وسياسات التدريب العممي لمتحقؽ مف مالئمتيا لمظروؼ 
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية المتجددة والمتطورة .

تتقدـ ىذه المينة البد مف االىتماـ بالسموؾ الميني واالخالقي اذ تعد اخالقيات لكي  
مينة المحاسبة والمراجعة ركيزة اساس لجميع العامميف في مينة المحاسبة سواء عممو 
في شركات حكومية او خاصة فأف عمييـ مسؤوليات  اخالقية معينة ترتبط بالقدرة 

والموضوعية المعوؿ عمييا في عمميـ المحاسبي بعيدا  المينية وتقديـ المعمومات الكاممة
عف التحريؼ في القوائـ المالية وتشير اخالقيات مينة المحاسبة الى مجموعة المبادئ 
والمعايير المينية التي تحدد ما ىو صحيح او غير صحيح  في عمؿ المحاسبيف لذا 

:  0518واخروف ، فأف المدخؿ االخالقي لممحاسبة يبنى عمى ما ياتي : ) عثماف 
180 ) 

 اجراءات المحاسبة ينبغي اف تقدـ معالجة عادلة لكافة االطراؼ  ذات العالقة . – 1
 التقارير المالية ينبغي اف تقدـ الحقيقة والكشؼ الدقيؽ وبدوف تحريؼ . – 0

وبالتالي فأف عدـ تطبيؽ االخالقيات المينية في مجاؿ المحاسبة كاف مف ابرز العوامؿ 
ببت في انييار العديد مف الشركات في مختمؼ الدوؿ مما ادى الى االعتراؼ التي تس

 باف اخالقيات العمؿ ىي ضرورة مطمقة لكؿ االعماؿ والوظائؼ في االقتصاد والمجتمع 
 ثالثا : الجانب العممي

 التحميل االحصائي 
ىذا المبحث يتناوؿ وصفا لمنيج الدراسة ولعينة مجتمع الدراسة كما تضمف ادوات 
الدراسة المستخدمة ونموذج الدراسة واخيرا تضمف االساليب االحصائية المعتمدة في 

 تحميؿ الدراسة وفيما يمي وصؼ لمعناصر السابقة الذكر 
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 منهج الدراسة  -1
تـ استخداـ المنيج الوصفي ، في ضوء طبيعة البيانات المراد الحصوؿ عمييا 

 وذلؾ الف المنيج الوصفي يدرس ويصؼ العالقة بيف المتغيرات وصفا كميا .
 مجتمع الدراسة  -2

لقد تمثؿ مجتمع الدراسة باستاذة الجامعات وخريجي قسـ المحاسبية مف 
 المينييف .

 عينة الدراسة  -3
تيارىـ بطريقة ( مف االساتذة الخريجيف ولقد تـ اخ55تكونت عينة الدراسة مف )

 العينة العشوائية .
 ( توزيع افراد عينة الدراسة )خصائص عينة الدراسة(1جدوؿ )
 النسبة المئوية  التكرار  مستويات المتغير المتغيرات 

 %65 35 اكاديمي الوظيفة الحالية
 %45 05 ميني 
 %55 05 دكتوراه 

 %05 15 ماجستير التحصيؿ الدراسي
 %35 15 بكالوريوس 
 %05 15 سنة او اقؿ5 

 %05 15 سنة  15 سنوات الخبرة 
 %05 15 سنة  15 
 %45 05 سنة 05 

 ادلة الدراسة  -1
تـ تصميـ استبانة مف اجؿ التعرؼ عمى تأثير تغير االطار المنياجي 
لممحاسبة عمى ممارسة المينة في العراؽ ، وقد تضمف االستمارة القسـ الخاص 

 11بالمعمومات العامة الخاصة بعينة البحث ، حيث كاف عدد اسئمة االستبانة 
 سؤاؿ موزعة عمى محوريف : 
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 المتغير االول : المنهاج المحاسبي )التعميم المحاسبي( 
 المتغير الثاني : مهنة المحاسبة 

 المعالجات االحصائية  -4
الختبار فرضية الدراسة تـ تفريغ البيانات ، ثـ تحميؿ النتائج ومعالجتيا 

 باستخداـ االساليب االحصائية المناسبة .
 )التعميم المحاسبي(المتغير االول : المنهاج المحاسبي ( 2جدول )

 العبارة ت
اتفق 

 بشدة 
 الاتفق محايد اتفق

الاتفق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ىناؾ تعميـ لتخصصات محاسبية حديثة في  1
 15.357 10.5 5 15 - 15 05 قسـ المحاسبة

0 
المناىج الدراسية التي يتمقاىا طمبة قسـ 
المحاسبة حديثة ومتطورة تمبي متطمبات 

 السوؽ 
16 14 15 8 0 15 3.651 

ىناؾ حاجة لتغير التعميـ المحاسبي بما يتفؽ  3
 9.073 15 4 4 6 15 06 مع طمب السوؽ

4 

ضعؼ التأىيؿ النظري والعممي لممحاسب في 
بالميمات التي الجامعات والمعاىد لمقياـ 

تتطمبيا المينة بخصوص قواعد السموؾ 
 الميني

10 14 15 15 4 15 3.741 

5 
عدـ اشراؾ جيات سوؽ العمؿ والممارسيف 
لممينة في تطوير مناىج المحاسبة باقساـ 

 المحاسبة في الجامعات العراقية 
15 5 15 05 5 15 6.103 

6 

اف تطوير المناىج التعميمية بما يتالءـ 
واحتياجات السوؽ وادخاؿ طرؽ تعميمية 

معتمدة عمى التطبيؽ العممي يسيـ في تقميؿ 
 الفجوة بيف النظرية والتطبيؽ 

06 15 15 4 - 10.5 9.899 
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( مف افراد عينة البحث متفقوف مع مضاميف ىذه 09.667يشير نتائج البحث الى اف )
( فيما بمغ المعدؿ العاـ لالفراد غير المتفقيف 9.0فيما بمغ معدؿ المحايديف )العبارات ، 

( 17.39( ، ويؤكد ذلؾ المتوسط الحسابي العاـ الذي بمغ )13.3مع العبارات )
( . وتشير ىذه النتائج الى ىناؾ اتفاؽ جيد الفراد 15.808وبانحراؼ معياري عاـ )

النتائج الى اف التعميـ المحاسبي في  العينة مع عبارات ىذا المتغير وتؤكد ىذه
الجامعات والكميات االىمية منسجمة ومتوافقة مع متطمبات سوؽ العمؿ واف المناىج 

 المحاسبية متطورة وحديثة .
 المتغير الثاني : مهنة المحاسبة ( 3الجدول )

اتفق  العبارة  ت
الاتفق  الاتفق محايد اتفق بشدة

 بشدة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

1 

عدـ توافر الفرصة لمواكبة مستجدات 
المينة مف خالؿ االشتراؾ بالندوات 
والدورات المخصصة بقواعد السموؾ 

 الميني 

15 15 15 15 5 15 3.535 

0 
عدـ توافر مراكز خبرة وتدريب في 

مجاؿ المحاسبة عمى الرغـ مف الحاجة 
 الييا 

15 15 15 5 - 15 5.7 

3 
عدـ وجود دورات تأىيمية لممحاسب في 
بداية تعيينو لتعريؼ بقواعد السموؾ 
 الميني والقوانيف التي تشير الى ذلؾ 

05 15 15 8 0 15 6.48 

4 
يدرس طالب قسـ المحاسبة قواعد 

السموؾ واداب مينة المحاسبة مف خالؿ 
 دراستيـ في الجامعات العراقية 

05 14 6 - 5 11.05 7.937 

5 
يمتمؾ خريجو المحاسبة ميارات عممية 

 وعممية كافية لمعمؿ بالسوؽ 
18 14 8 8 0 15 6.164 
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( مف افراد عينة البحث متفقيف مع مضاميف ىذه العبارات 08.0تشير النتائج الى اف )
( ، فيما بمغ المعدؿ العاـ لالفرادغير المتفقيف مع 8.8، فيما بمغ معدؿ المحايديف )

( وبانحراؼ 16.5ويؤكد ذلؾ المتوسط الحسابي العاـ الذي بمغ ) (.10.5العبارات )
( . وتشير ىذه النتائج الى اف ىناؾ اتفاؽ ضعيؼ الفراد العينة مع 15.3معياري بمغ )

عبارات ىذا المتغير . وتؤكد ىذه النتائج اف مينة المحاسبة تفتقر الى عدـ وجود مراكز 
وندوات وكذلؾ اليمتمؾ خريجو المحاسبة لمتدريب والتأىيؿ المحاسبي واقامة دورات 

 الكثير مف الميارات العممية والعممية الكافية التي تؤىميـ لمعمؿ في السوؽ .
مف خالؿ التحميؿ االحصائي الجابات عينة البحث عمى فقرات االستبانة واستخراج 

ت المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لممحاور الخاصة باالستبانة وجود عالقة ذا
داللة معنوية عمى اف تأثير تغير االطار المنياجي لممحاسبة عمى ممارسة المينة في 
العراؽ وبالتالي ادى الى اف ممارسة مينة المحاسبة ليا  تأثير في تغير االطار 

 المنياجي لممحاسبة .
 االستنتاجات والتوصيات  -رابعا :

 االستنتاجات 
 التوصؿ الييا :ادناه اىـ االستنتاجات التي تـ 

ضرورة اف يكوف التعميـ المحاسبي مرنا ولو القدرة عمى مواكبة التغيرات  (1
 والتطورات البيئية المختمفة وبما يناسب واقع سوؽ العمؿ .

ىناؾ مجموعة مف الميارات التي يجب اف يمتمكيا المحاسبيف العامميف في  (0
لتعميمية ، الميارات سوؽ العمؿ منيا الميارات الفكرية ، والميارات الفنية وا

 الشخصية ، الميارات ميارات التواصؿ واالتصاؿ ، والميارات التنظيمية .
ىناؾ مجموعة مف قواعد السموؾ واداب مينة المحاسبة عمى المحاسبييف اف  (3

 يمتمكوىا ، وااللتزاـ بيا في سوؽ العمؿ .
ف ىناؾ دور لسوؽ العمؿ في تحسيف جودة التعميـ المحاسبي مف خالؿ تحسي (4

 منياج التعميـ ، وتحسيف اساليب التعميـ .
5)  
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 التوصيات 
بحث واقع سوؽ عمؿ المحاسبة ، والتعميـ المحاسبي مف خالؿ المؤتمرات  (1

والندوات الدورية بيف الجيات المينية مثؿ نقابة المحاسبيف ، مكاتب المحاسبة 
 . والتدقيؽ ، والجيات االكاديمية المتمثمة بالجامعات الحكومية و االىمية

تحسيف التعميـ المحاسبي في الجامعات الحكومية واالىمية باحدث المناىج  (0
 الدراسية والميارات والكفاءات بما تمبي المتطمبات الحالية لسوؽ العمؿ .

تعمـ الطالب باحدث الخبرات ، الميارات ، المعرفة المحاسبية ، قواعد السموؾ  (3
ة والمؤتمرات الداخمية ، اداب المينة ، وذلؾ مف خالؿ الدورات التدريبي

 والخارجية . 
ضرورة االىتماـ بالميارات المينية والعمؿ عمى تطويرىا سواء أكانت بالنسبة  (4

لطالب المحاسبة أـ بالنسبة لمخريجيف مف خالؿ إقامة دورات لمتعميـ المستمر 
بيدؼ تعريؼ المحاسب بأىـ المستجدات العممية والطرؽ واالساليب الحديثة 

 . ي تنمية وتطوير قدراتيـ ومياراتيـ المينيةوبما يساعد ف
 المصادر 

التحػػديات التػػى تواجػػو تطبيػػؽ (  0557أردينػػى ، طػػو أحمػػد حسػػف . ) (1
ؽ . بغداد: جامعة الموصؿ ، كمية اإلدارة اأخالقيػػات مينػػة المحاسبة فى العر 

 .158، ص  09، المجمد  58فديف ، العدد اواإلقتصاد ، مجمة تنمية الر 
(،استخداـ معايير التعميـ  0515مقداد أحمد الجميمي ، االء عبدالواحد ذنوف، ) (2

الدولية لممحاسبيف المينييف  في تحسيف  المناىج المحاسبية  لمرحمة 
البكالوريوس في العراؽ : أنموذج المنيج محاسبي مقترح لمرحمة البكالوريوس 

 . 99 ،العدد 30في  العراؽ. مجمة ت 
( ،الموائمة  بيف مخرجات التعميـ العالي 0559سيالف جبراف العبيدي، ) (3

وحاجات المجتمع في الوطف العربي. مؤتمر الثاني عشر لموزراء المسؤوليف 
 .ديسمبر 15- 6عف التعميـ العالي والبحث العممي في الوطف العربي، بيروت 
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تقاء بالتعميـ (،االر  0515محمد مطر،عبد الناصر نور، نضاؿ الرمحي،) (4
المحاسبي الجامعي لتحقيؽ الشروط المنصوص عمييا في معايير التعميـ 

ية لمعا نحوالمحاسبي الدولية. المؤتمر العممي الميني الدولي الحادي عشر 
 15-9 االردف، الردني ا يفالقانون المحاسبيفية جمعوالتدقيؽ،  مينة المحاسبة

 . أيموؿ
افؽ برنامج االعداد التربوي مع معايير (،مدى تو  0510مناؿ عامر قادي، ) (5

الجودة الشاممة وأىـ صعوبات التطبيؽ في كمية التربية بجامعة اـ القرى. 
 .المؤتمر العربي الثاني لضماف جودة التعميـ العالي 

(،ضماف  0510ايسر فتحي الينداوي الميدي، قاسـ بف عائؿ الحربي، ) (6
. المؤتمر  الجودة في نظاـ التعميـ االلكتروني : بحث تحميمية في ابعاد المفيـو

  .العربي الدولي لضماف جودة التعميـ العالي 
خياـ محمد مدوخ، واقع تطور مينة المحاسبة بيف التأىيؿ الميني والتكنولوجي  (7

يف في الشركات العاممة في قطاع غزة، رسالة لنيؿ شيادة الماجستير لممحاسب
تخصص محاسبة وتمويؿ، كمية التجارة، الجامعة االسالمية غزة، فمسطيف، 

0514. 
محمد عجيمة، أحمد قنبع )مساىمة التعميـ المحاسبي اإلمكتروني في تنمية  (8

محاسبية والمالية المجمة الجزائرية لمدراسات ال (ميارات طمبة أقساـ المحاسبة
 .0516عاـ  3عدد 

السػػقا زيػػاد ىاشـ الحمػػداني خميؿ إبػػراىيـ "دور التعمػػيـ االلكترونػػي فػػي زيػػادة  (9
 (0كفاءة وفاعميػػة التعمػػيـ المحاسبي مجمة أداء المؤسسات الجزائرية العدد )

.2112 . 
ـ المحاسبي في قطناني ، خالد ، عويس ، خالد ، "مدى مالئمة مناىج التعمي (11

الجامعػات العمانيػة لمتطمبػات سػوؽ العمؿ في ظؿ تداعيات االزمة المالية" 
بحث مقدـ إلى المؤتمر العممي الثاني كمية االقتصاد والعموـ االدارية جامعة 

 .0559العمـو التطبيقية مسقط عماف 
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ات بوعزرية ، ىجيرة ، لندار، نبيمة ، "واقع التعميػـ المحاسبي في الجامع (11
 (IFRS)الجزائرية في ظؿ التوجو نحو تطبيؽ معايير االبالغ المالية الدولية

شيادة الماستر االكاديمي في العموـ المالية والمحاسبية ، جامعة الجيالني 
بونعامة بخميس مميانة ، كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو  التسيير ، 

  .0517الجزائر ، 
(،دور المحاسب في التنمية االقتصادية، ورقة عمؿ  0555الناظر، زىير، ) (12

مقدمة إلى المؤتمر العممي االوؿ "االستثمار والتمويؿ في فمسطيف بيف آفاؽ 
التنمية والتحديات المعاصرة"، المنعقد بكمية التجارة ، الجامعة االسالمية في 

 .، غزة، فمسطيف 0555مايو  15-8الفترة 
13) IFAC, (2010),Tools and Resources to support the 

profession development of the Accounting www.ifac.org.  
(،واقع التعميـ المحاسبي في العراؽ ومدى  0515ناظـ شعالف جبار، ) (14

انسجامو مع معايير التعميـ المحاسبي الدولية : بحث تطبيقية لعينة مف 
،العدد  5المثنى لمعموـ االدارية واالقتصادية، المجمد الجامعات العراقية. مجمة 

1. 
( ،" التعميـ المحاسبي ودوره في 0514عمي عبد الحسيف ىاني الزاممي ، ) (15

تحسيف الميارات المينية لخريجي قسـ المحاسبة : بحث استطالعية الراء عينة 
مف اعضاء ىيئة التدريس وخريجي قسـ المحاسبة بجامعة القادسية ، مجمة 

 االدارة واالقتصاد،مجمد الثالث، العددالثاني عشر .
حسف عبد الفتاح اميف ، محمد حسف ، بشرى عبد الوىاب ، "التعميػـ المحاسبي  (16

 49العدد-14والفرص والتحديات" ، مجمة العمـو االقتصادية واالدارية ، المجمد 
 .0558لسنة 

العراؽ بيف الواقع "التعميـ العالي في  0515عبدالمطيؼ ، أحمد محمود ، (17
 .والطموح"، كمية العمـو ،جامعة بابؿ
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"التعميـ العالي 0513العاني ،طارؽ عمي جاسـ، والنعيمي، صالح عبدالقادر، (18
 .والتنمية في العراؽ الواقع. التحديات. االفاؽ"، مكتب اليونسكو لمعراؽ

(، دراسة وتحميؿ واقع التأىيؿ الميني 0519الطويؿ، عصاـ، واخروف، ) (19
اسبي بيدؼ تعزيز التنمية االقتصادية، المؤتمر الثاني المحكـ لكمية المح

االقتصاد والعموـ االجتماعية، نحو رؤيا شاممة لتعزيز البنية التحتية االقتصادية 
 .في فمسطيف، فمسطيف

، اخالقيات مينة المراجعة ودورىا في كشؼ ممارسات إدارة واخروف  عثماف (21
العامة االردانية، مجمة العمـو االدارية، جامعة االرباح في شركات المالية 
 .0518، 0إفريقيا العالمية، ليبيا، العدد 

(، "مدى مساىمة مقومات مينة المحاسبة في 0501المنصوري، واخروف ، ) (21
 -رفع كفاءة المحاسبيف لترشيد القرارات االستثمارية"، مجمة كمية التقنية االدارية

 .جامعة البصرة/العراؽ،
( ، " مدى مساىمة التعميـ  0505الد عبدالرحمف واخروف ، )، خ يعم (22

المحاسبي لمجامعات الحكومية اليمنية فى تنمية الميارات المينية لدى الطمبة: 
، 3دولي معيار التعميـ المحاسبي الدراسة حالة جامعة تعز فى ضوء متطمبات 

موـ التربوية مجمة العموـ التربوية والدراسات االنسانية: سمسمة االداب والع
 . 8واالنسانية والتطبيقية ، عدد 


