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Abstract 

The main goal of this study is to explore to what extent quality of the Libyan 

accounting education in shadow of the technological revolution, institutional and  

academic accreditation by applying study to accounting department of faculty of 

commerce and trade – Elmergib University. Exploratory descriptive approach was 

used and it relied on secondary data which collected by applications of  the National 

Quality Assurance Center and Accreditation of Educational and Training Institutions. 

Those applications include application number (1) which  is to institutional 

accreditation and application number (2) which is to academic accreditation. The 

most important results indicated that there was significant lack of  institutional  and 

academic accreditation which can be negatively reflected on the Libyan accounting 

education. Therefore, the study strongly recommended that it is most important to 

improve and develop the institutional and academic accreditation as well as the 

modern teaching and learning methods.  
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 :مقدمة -1

يع في التشسية ممتعميع دكر ل إفحيث  ،ساسية في السجتسعيعج التعميع العالي مغ أىع الخكائد األ
عمى السؤسدات التعميع ضخكرة  ةاالقترادية كاالجتساعية كالدياسية كالثقافية، كلقج فخضت الثػرة التكشػلػجي

بج مغ االىتساـ  لحا كاف ال ،شطاـ التعميسيستخاتيجيات الإإجخاء مخاجعة ججرية كشاممة عمى سياسات كأىجاؼ ك 
 .(1828مرمي، ة )كخاصة جػدة التعميع السحاسبي في ضل الثػرة التكشػلػجي ،بجػدة التعميع العالي

لعسل عمى تأىيل اك  ،لسػاكبة متصمبات الدػؽ  ؛كليحا تدعى السؤسدات التعميسية لتصػيخ بخامجيا التعميسية
خبخات تتػافق مع سػؽ العسل، فالتالـز بيغ التعميع السحاسبي كالسسارسة مخخجات محاسبية تتستع بسيارات ك 

السيشية أمخ في غاية األىسية لتقجيع ميشة السحاسبة، كمغ ىشا فإف الشطع التعميسية ستكػف مصالبة بأف تمبي 
السؤسدات احتياجات الدػؽ بكفاءة كفاعمية عالية تػاكب متصمبات الدػؽ، كقج فخضت الثػرة التكشػلػجية عمى 

السعشية بالتعميع السحاسبي ضخكرة تصػيخ بخامج التعميع السحاسبي التقميجية كاالرتقاء بيا إلى مدتػى يتعامل مع 
بغ )كرفع مغ مدتػى أداء الخخيجيغ  ،مغ أجل تشسية ميارات شالب السحاسبة ؛التكشػلػجية الحجيثة بكفاءة عالية

 (.48، 1822صالح، 
كمػاكبتو لتصػرات  ،ا بجػدة التعميع السحاسبيا كاضح  الجراسات السحمية كالعخبية اىتسام   بعسكقج أكلت 

 التكشػلػجية كمالئستو لستصمبات سػؽ العسل.
 :لدراسات السابقةا -2
 (2212، مصمي)دراسة  -

كالعػامل السؤثخة عمى كفاءة كمجى  ،ىجفت ىحه الجراسة إلى تحميل كاقع التعميع العالي السحاسبي في ليبيا
كتمبية احتياجات سػؽ العسل، كتع استخجاـ السشيج االستقخائي في تجسيع  ،مػاكبتو لمتصػرات العمسية السعاصخة

راء أعزاء ىيئة التجريذ كشمبة آالستقراء  ةستبانا، كقج استخجمت صحيفة ىاكتفديخ  ياالبيانات كتحميم
مغ  ،ي، ككانت أىع الشتائج تتسثل في كجػد قرػر بالسشطػمة التعميسية الجامعيةالسحاسب كخخيجي التعميع العالي

كغياب كسائل التعميع  ،ىا عمى التمقيغ أكثخ مغ اإلبجاع، ككجػد قرػر في االىتساـ بالصالبحيث اعتساد  
 كالقرػر في تحجيث السشاىج العمسية السحاسبية. ،الحجيثة

 (2212 ،الفطيطي)دراسة  -
اف "دكر التعميع السحاسبي في صقل الخخيجيغ بالسيارات الالزمة لدػؽ العسل"، حيث تست تحت عشػ 

لى معخفة كتحجيج أىع السيارات كالخبخات التي يجب أف يكتدبيا خخيجيغ السحاسبة عشج إىجفت ىحه الجراسة 
اعتسج بذكل رئيذ حيث  ،كمعخفة أىع الصخؽ لسسارستيا، كقج استخجـ الباحث السشيج االستقخائي ،دخػليع لمسيشة

السحاسبة، كتػصمت  يف يكتدبيا خخيجأدب السحاسبي في تذخيز أىع السيارات التي يجب عمى استقخاء األ
خاصة في ضل  ،لى كجػد قرػر في السشاىج العمسية السحاسبية، كعجـ مالءمتيا لستصمبات سػؽ العسلإالجراسة 

 التغيخات كالتصػرات االقترادية.  
 (2212، وآخرون الرفاعي )دراسة  -

ىجفت ، تحجيج معػقات تصبيق إدارة الجػدة الذاممة في أقداـ السحاسبة في الجامعات الحكػمية"بعشػاف "
لى تحجيج السعػقات كالسذاكل التي تػاجو أعزاء ىيئة التجريذ في قدع السحاسبة كتحػؿ دكف تصبيق إالجراسة 

، حيث كانت مشيجية البحث السدتخجمة ىي األسمػب إدارة الجػدة الذاممة في الجامعات الحكػمية األردنية
ة التجريذ في أقداـ ئزعت عمى أعزاء ىيك   ةالػصفي التحميمي، كقج قاـ الباحثػف بترسيع صحيفة استبان

السحاسبة في كل مغ جامعة البمقاء التصبيقية ككمية عساف لمعمـػ السالية كالسرخفية، ككانت أىع الشتائج أنيا 
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ات الستسثمة في ضعف الجعع السالي السقجـ لألبحاث العمسية كاالفتقار إلى معاييخ مػضػعية أبخزت ىحه السعػق
 .ياكإدارات ككحلظ ضعف قشػات االتراؿ بيغ أقداـ الجامعة ،لقياس األداء

 (2212 ،السامرائى)دراسة  -
ثقافة اإلبجاع  لبشاء كدعع ؛اىتست الجراسة بعخض دكر كأىسية تصبيق معاييخ ضساف جػدة التعميع العالي

كدكرىا  ،كالتسيد كالخيادة بالجامعات الخاصة، حيث ىجفت ىحه الجراسة إلى عخض معاييخ ضساف جػدة التعميع
ستخاتيجية مخنة إكرسع  ،كتعديد التصبيقات الشػعية لمجػدة ،في بشاء اإلبجاع كالتسيد كالخيادة بالسؤسدات التعميسية

تائج أف التصبيق كااللتداـ بسعاييخ ضساف جػدة التعميع العالي ضخكرة تتكيف مع تغيخات الدػؽ، ككانت أىع الش
مغ خالؿ استغالؿ القجرات اإلبجاعية لمييئات  ،لتحقيق كنذخ ثقافة اإلبجاع كالتسيد كالخيادة ؛كمصمب حتسي ،ممحة

جة تعسل عمى أف كتدخيخىا كتػجيييا في خجمة الخيادة كالتشسية السدتجامة، كأف تمظ السؤسدات الخائ ،التعميسية
كأف تكػف تمظ السذاريع االقترادية ناجحة  ،كليذ شيادة مغ كرؽ  ،يحسل خخيجييا مقتخح مذخكع اقترادي

 كتديع في بشاء السجتسع. ،كمشتجة تجعع االقتراد كالتشسية السدتجامة
 ( 2213 ،اشطيمة والطرلي)دراسة  -

عميع السحاسبي كمتصمبات سػؽ العسل، مجى التػافق بيغ مشاىج الت :ضيخت ىحه الجراسة تحت عشػاف
ىجفت إلى استقراء كجيات نطخ أعزاء ىيئة التجريذ كخخيجي أقداـ السحاسبة بالجامعات الميبية حػؿ ذلظ ك 

كلسعخفة مجى الفجػة السػجػدة، كاعتسجت الجراسة عمى السشيجيغ االستقخائي كالػصفي في عخض  ،التػافق
أداة لجسع البيانات. كقج  ةكتحميل األدب السحاسبي حػؿ مذكمة الجراسة، فيسا استخجمت استسارة االستبان

خجاـ مجخل الجػدة لتصػيخ يسة كذات عالقة بجػدة التعميع، كالتي مفادىا عجـ استمتػصمت الجراسة إلى نتيجة 
 لتقميل حجع الفجػة بيغ التعميع السحاسبي كمتصمبات سػؽ العسل. ؛كتحديغ بخامج التعميع السحاسبي

 (2213، مهسى)دراسة  -

اىتست الجراسة بالبحث في مجى تػافخ متصمبات الجػدة كاالعتساد األكاديسي في بخامج الجراسات العميا 
لميبية الحكػمية، التي استسجت أىسيتيا مغ العالقة القػية بيغ تػافخ متصمبات بأقداـ السحاسبة بالجامعات ا

الجػدة كاالعتساد األكاديسي مغ جية كبيغ مدتػى مخخجات العسمية التعميسة كاألداء السيشي مغ جية أخخى، كقج 
إلى استخجاـ  اعتسجت مشيجية الجراسة عمى السشيج الػصفي التحميمي لعخض كدراسة األدب السحاسبي، إضافة

مشيجية دراسة الحالة التي تع تصبيقيا عمى قدع السحاسبة بجامعة الداكية، كخمرت الجراسة إلى نتيجة ذات 
عجـ تػفخ متصمبات الجػدة كاالعتساد األكاديسي في بخنامج الجراسات العميا بقدع  تقخرالتي ىي أىسية كبيخة ك 

 السحاسبة بجامعة الداكية.
 (2213، ةلربش والطقم)دراسة  -

تشاكؿ الباحثاف دراسة متصمبات تصػيخ التعميع السحاسبي بالذكل الحي يتالءـ مع تصمعات الصمبة في 
كالتعخؼ عمى إمكانيات تصػيخه، كاستخجمت  ،الجامعات الميبية، حيث ىجفت إلى تقييع كاقع التعميع السحاسبي

يفة استبانة كزعت عمى مجتسع الجراسة، كسا الجراسة السشيج الػصفي التحميمي، كقج قاـ الباحثاف بترسيع صح
استخجمت األساليب اإلحرائية السشاسبة لسػضػع التعميع السحاسبي، كقج أضيخت الجراسة الشتائج التي تػضح 

مغ االىتساـ بتػافخ متصمبات الجػدة، مسا أدى إلى  تخكيد بعس مقخرات التعميع السحاسبي الميبي عمى الكع بجال  
 لسيارات األساسية كالسيشية لمسحاسبة.  الحج مغ اكتداب ا
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 ( 2214، بن صالح)دراسة  -

"تفاعل االتجاىات الحجيثة لمتعميع كالتأىيل السحاسبي بيغ جػدة  :تع إجخاء ىحه الجراسة تحت عشػاف
سالي بالغ الالسخخجات السحاسبية كمتصمبات سػؽ العسل بالجكؿ العخبية في ضػء التػجو نحػ تصبيق معاييخ اإل

الجكلية"، كىجفت ىحه الجراسة إلى تصػيخ بخامج التعميع السحاسبي باستخجاـ السعاييخ الجكلية في إشار تػجو 
في  ابالغ السالي الجكلية، حيث كانت أىع نتائج ىحه الجراسة أف ىشاؾ ضعف  معطع الجكؿ العخبية لتبشي معاييخ اإل

صمبات سػؽ العسل في ضل التصػرات الستالحقة كاستخجاـ التخابط بيغ مقخرات التعميع السحاسبي السصبقة كمت
 تكشػلػجيا السعمػمات.

 (2215، كري دراسة )ز  -
اىتع الباحث في ىحه الجراسة بالتحقيق في التحجيات كالسذاكل السعاصخة التي تػاجو الجػدة الذاممة  

كتحميل أثخ  ،ػاجو التعميع السحاسبيىجفت الجراسة إلى تحجيج السعػقات التي تكلحلظ لمتعميع السحاسبي في ليبيا، 
تمظ السعػقات عمى جػدة التعميع السحاسبي بالجامعات الميبية، كقج استخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي 
ليحه الجراسة، كسا استخجـ صحيفة استبانة لجسع بيانات الجراسة مغ شمبة قدع السحاسبة، ككانت أىع الشتائج أف 

يزعف ف ،ا عمى أداء الصمبةاألمخ الحي سيؤثخ سمب   ؛ات األساسية كالخجمات الجامعيةفي التجييد  اىشاؾ نقر  
ستاذ الجامعي عمى تػصيل السعمػمة لمصمبة ىػ أحج أسباب ضعف جػدة التعميع جػدة التعميع، كأف عجـ قجرة األ

 السحاسبي.
 :مشكمة البحث -3

عمى السؤسدات السعشية بالتعميع السحاسبي إف الثػرة التكشػلػجية التي يذيجىا العالع اليـػ فخضت 
ضخكرة تصػيخ بخامج التعميع السحاسبي التقميجي، كاالرتقاء بيا إلى مدتػى يتعاشى مع التكشػلػجية الحجيثة 

أداء  ى بكفاءة عالية مغ أجل تشسية ميارات الصالب الجارسيغ ليحا الفخع مغ فخكع السعخفة، كالخفع مغ مدتػ 
فإف التعميع السحاسبي في الجكؿ الستقجمة يحطى باىتساـ كبيخ، فعمى سبيل السثاؿ في  الخخيجيغ، نتيجة لحلظ

بخامج اإلصالح كالتصػيخ في التعميع السحاسبي، أما في دكلة متقجمة تدتسخ باعتبارىا سخيكية ػالػاليات الستحجة األ
إلى اإلصالح كالتصػيخ كالتحديغ في في الجكؿ الشامية كمغ بيشيا ليبيا فسغ الستػقع أف تكػف الحاجة أكبخ كأشج 

نطع التعميع السحاسبي، حتى يتسكغ مغ مقابمة احتياجات كمتصمبات مؤسدات السجتسع بالجػدة السصمػبة 
 .(1، 1828الفصيسي، )

 ،كعميو تأتي مذكمة البحث مغ خالؿ التعخؼ عمى أىع القزايا التي تػاجو التعميع السحاسبي في ليبيا
لسحاسبي في ضل الثػرة التكشػلػجية"، كبشاء  عمى ما سبق يسكغ كضع مذكمة البحث في كىي "جػدة التعميع ا

 :تيالدؤاؿ الخئيذ اآل
 * ما مدى جهدة التعميم الطحاسبي الميبي في ظل الثهرة التكظهلهجية؟

 كلإلجابة عمى الدؤاؿ الخئيذ فقج تع تقديسو إلى سؤاليغ فخعييغ ىسا:
 السؤال الفرعي األول:

 جػدة االعتساد السؤسدي لمتعميع السحاسبي الميبي بسا يتساشى مع متصمبات الثػرة التكشػلػجية؟ما مجى 
 السؤال الفرعي الثاني:

 ما مجى جػدة االعتساد البخامجي لمتعميع السحاسبي الميبي بسا يتساشى مع متصمبات الثػرة التكشػلػجية؟
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 :أهداف البحث -4
حث ىػ التعخؼ عمى جػدة التعميع السحاسبي في ليبيا في ضل مسا سبق يتزح أف اليجؼ األساس لمب

 :تيةالثػرة التكشػلػجية، كقج ثع تقديع اليجؼ األساس إلى األىجاؼ الفخعية اآل
التعخؼ عمى مجى جػدة االعتساد السؤسدي لمتعميع السحاسبي الميبي بسا يتساشى مع متصمبات الثػرة  -2

 التكشػلػجية.

االعتساد البخامجي لمتعميع السحاسبي الميبي بسا يتساشى مع متصمبات الثػرة التعخؼ عمى مجى جػدة  -1
 التكشػلػجية.

 :أهطية البحث -5
تكسغ أىسية البحث في  تأكيج أىسية جػدة التعميع السحاسبي في ضل الثػرة التكشػلػجية، كالتعخؼ عمى 

تعخؼ عمى معػقات كصعػبات التي تػاجو نقاط القػة كالزعف في جػدة التعميع السحاسبي الميبي بذكل عاـ، كال
جػدة التعميع السحاسبي في ضل الثػرة التكشػلػجية بذكل خاص كمتصمبات سػؽ العسل، كمحاكلة كضع حمػؿ 

كذلظ مغ خالؿ  ،كالخفع مغ كفاءة جػدة التعميع السحاسبي كمػاكبتو لتصػرات التكشػلػجية ،ليحه الرعػبات
 تػصيات البحث.

 :مظهجية البحث -6
كذلظ لتقري مجى تػفخ متصمبات الجػدة في التعميع  ؛عتسج البحث عمى السشيج الػصفي االستكذافيا 

السحاسبي الميبي، فيسا استشج البحث في جانبو العسمي عمى بيانات ثانػية تع جسعيا مغ خالؿ نساذج معجة مغ 
( 2تقييع رقع )التتزسغ نسػذج كالتي  ،السخكد الػششي لزساف جػدة كاعتساد السؤسدات التعميسية كالتجريبية

عيشة  ت( لتجقيق الجػدة كاالعتساد البخامجي، فيسا تسثم1تقييع رقع )اللتجقيق الجػدة كاالعتساد السؤسدي، كنسػذج 
البحث في قدع السحاسبة بكمية االقتراد كالتجارة جامعة السخقب. كقج تع استخجاـ أسمػب التحميل اإلحرائي 

 .الػصفي في تحميل البيانات
 :حدود البحث -7

تخكد اىتساـ البحث عمى جانب جػدة التعميع السحاسبي الميبي في ضل متصمبات  حدود مهضهعية: -أ
 الثػرة التكشػلػجية.

 قدع السحاسبة بكمية االقتراد كالتجارة، جامعة السخقب. حدود مكانية: -ب
 :الجانب الظعري لمبحث -8
  :مفههم التعميم الطحاسبي 8-1

ا فعاال  ميع السحاسبي بأنو "نقصة البجاية نحػ التأىيل السيشي لمسحاسب بإعجاده ليربح عزػ  ؼ التعخ   ع  
كتػجب عميو مػاصمة التعميع لتصػيخ السيشة كمػاكبة التقجـ  ،في ميشة السحاسبة التي تعسل عمى تشطيع نفديا

 .(21، 1821السشترخ، )إضافة  إلى تشسية الخكح البحثية" 
"عسمية مشطسة يتع مغ خالليا إكداب شالب السحاسبة األسذ كالسيارات كالقيع ا بأنو يز  أخؼ كع  

بيجؼ تحقيق االستفادة الكاممة لو كتخخجيع عمى مدتػى عالي مغ الكفاءة كالقجرة لسػاكبة  ؛كاألخالؽ السيشية
لمتأكج  ،كل مدتسخكذلظ مع ضخكرة التقييع لتمظ االستفادة بذ ،الستغيخات االقترادية كاالجتساعية كالتكشػلػجية

 .(3، 1882بػفارس، )مغ أف أىجاؼ التعميع السحاسبي يتع تحقيقيا" 
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كمغ السؤكج أف التعميع السحاسبي ىػ الحي  يتكفل بتػفيخ احتياجات الدػؽ مغ األيجي العاممة السؤىمة 
التي تدعي األمع لتحقيقيا،  ا التي تدتصيع مػاكبة التشسية االقترادية كاالجتساعية كالتقشيةا كعسمي  كالسجربة عمسي  

حيث ال تخمػ أي مؤسدة اقترادية ميسا كاف حجسيا أك نذاشيا مغ ضخكرة كجػد شخز يقـػ بالعسل 
 :تيةالسحاسبي، حيث أصبح التعميع السحاسبي ضخكرة ممحة  يصمبيا الػضع الحالي كذلظ لمعػامل اآل

 مة مع ءكتحجيثو ليكػف أكثخ مال ،عاليالديادة اليائمة في السعخفة الحي يصالب بتججيج التعميع ال
 احتياجات العرخ الحجيث.

 .ازدياد العجد الدكاني الحي يصالب بإشباع الصمب االجتساعي كنذخ التعميع العالي 

  ككحلظ التخرز الجقيق مع تشػع الخبخات العمسية  ،السؤىالت العمسية السصمػبة لمعسل ى ارتفاع مدتػ
 كالعسمية.

 االىتساـ بالتعميع السحاسبي ضخكرة متػاصمة يتحقق مغ خالؿ تػفخ األسذ العمسية الرحيحة  جيع
 التي يسكغ مغ خالليا تحقيق اليجؼ مغ التعميع السحاسبي.

 لحلظ فإنيع بحاجة إلى فيع كافة السبادئ األخالقية السيشية مغ  ،لمسحاسبيغ دكر ميع في صشع القخارات
لتكػف لو أىسية كبيخة لمعامميغ في السجاؿ السحاسبي األكاديسي كالسجاؿ السيشي  ؛يخالؿ مشاىج التعميع السحاسب

 .(32-33 ،1821عجيمة كقشيع، )

كىي: السعخفة، السيارات، القيع السيشية، كىحه األىجاؼ  ،إف التعميع السحاسبي لو ثالثة أىجاؼ رئيذ
إليجابي في تصػيخ السيشة كالسجتسع بذكل ا سياـيسكغ أف تديع في خمق محاسب ميشي ذك كفاءة قادر عمى اإل

ا بالثقافات ا، كممس  دراؾ مغ خالؿ تجفق األفكار كاألحجاث كفق تدمدل حجكثيا تاريخي  عاـ، كيتستع بالفيع كاإل
العامة التي تؤثخ في حياة الشاس كالستعمقة بالسعارؼ األساسية بالدمػؾ اإلنداني كاألفكار العامة كمعانييا 

لظ السػاضيع الخئيدة السؤثخة عمى الجػانب االجتساعية كاالقترادية كالدياسية كالتكشػلػجية كأبعادىا، ككح
 .     (21 ،1821السشترخ، )
 :مكهنات التعميم الطحاسبي 8-2

 كىي: ،يتكػف التعميع السحاسبي مغ عجة عشاصخ ميسة في العسمية التعميسية لمسحاسبة 
األشخاص "الصالب كأعزاء ىيئة التجريذ كالسقخرات الجراسية الحيغ يسكغ في السجخالت: الستسثمة  - 2

 .                (1821زكخي، )ترشيفيع كتييئتيع لسسارسة العسل السحاسبي بسختمف أشكالو كأنػاعو 

جاميا العسميات التعميسية: كىي شخؽ التجريذ كالعسميات التذغيمية الستسثمة بػسائل التعميع التي يسكغ استخ - 1
 في التدكيج بالسيارات السحاسبية.

السخخجات: الستسثمة في السحاسبيغ السؤىميغ كالقادريغ عمى مسارسة العسل السحاسبي  األكاديسي أك  - 3
 السيشي بسا يحقق اليجؼ مغ نطاـ التعميع السحاسبي برػرة عامة.

ل الشطاـ مغ خالؿ رقابة العشاصخ التغحية العكدية )الخقابة(: كىي قياس ردة فعل السدتفيجيغ مغ عس - 1
 .  (1822بػعدرية كلشجر، )انحخافات تحجث في أي مشيا  كمحاكلة ترحيح أي   ،الدابقة كتقييسيا كتصػيخىا

 ا:مفههم التكظهلهجي -9
ىػ استعساؿ الحاسػب كاألجيدة الحجيثة، كىحه الشطخة محجكدة  اإف السفيـػ الذائع لسرصمح التكشػلػجي

التي يقرجىا ىحا السرصمح ىي شخيقة  ا، بيشسا التكشػلػجياالخؤية؛ فالحاسػب نتيجة مغ نتائج التكشػلػجي
لتفكيخ، كحل السذكالت، كىي أسمػب التفكيخ الحي يرل بو الفخد إلى الشتائج السخجػة، أي أنيا كسيمة كليدت ا

بيجؼ الػصػؿ إلى نتائج إلشباع  ؛جة، كسا أنيا شخيقة التفكيخ في استخجاـ السعارؼ، كالسعمػمات، كالسياراتنتي
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تعشي االستخجاـ األمثل لمسعخفة العمسية كتصبيقاتيا كتصػيعيا  احاجة اإلنداف كزيادة قجراتو، كليحا فإف التكشػلػجي
نفجار السعخفي الزخع الستسثل في الكع اليائل مغ لخجمة اإلنداف كرفاىيتو؛ كقج عخفيا البعس بأنيا اال

زماـ )السدتخجمة في تذغيل كنقل كتخديغ السعمػمات في شكل إلكتخكني  االسعخفة، كىي جسيع أنػاع التكشػلػجي
 (.1823كسميساني، 

 :التعميم امفههم تكظهلهجي 9-1
يدة كالتشطيسات السدتخجمة في نطاـ جدكات كالسػاد كاألالتعميع بسعشاىا الذامل تزع الصخؽ كاأل الػجيػ تكش

التعميع ال تعشي مجخد  ازح مغ ذلظ أف تكشػلػجييتك  ،غخض تحقيق أىجاؼ تعميسية محجدةلتعميسي معيغ 
كىػ اتباع مشيج  ،نطسةكؿ األخح بأسمػب األسقاـ األالجيدة الحجيثة، كلكشيا تعشي في استخجاـ اآلالت كاأل

كفقا  امكانيات التي تقجميا التكشػلػجيإات مشطسة كتدتخجـ كل سمػب كشخيقة في العسل تديخ في خصػ أك 
سمػب الشطخة الستكاممة لجكر الػسائل التعميسية كارتباشيا بغيخىا مغ كيؤكج ىحا األ ،لشطخيات التعميع كالتعمع

 .(1823مػسى، )ا متبادال  نطسة ارتباش  مكػنات ىحه األ
 :التعميم الطحاسبي التكظهلهجي 9-2

السسارسة  عمى كمباشخ كبيخ بذكل أثخ مسا ،ىائال   االسحاسبة تصػر   لسيشة األخيخ التكشػلػجي التصػر شيج 
 مغ التعميع اليجؼ تحقيق خالليا مغ يسكغ عمسية كفق أسذ مييأة كأكاديسية ميشية كػادر كاحتياج ،السحاسبية

 االجتساعية باستخجاـ الذبكات لعخبيةكا العالسية الجامعات في ىيئة التجريذ أعزاء مغ الكثيخ بجأ فقج السحاسبي،

 بالسيارات يتسيد ا فاعال  عشرخ   الصالب فييا يكػف  كتفاعمية شفافة تعميسية خمق بيئة أجل مغ الصمبة مع لمتػاصل

  .(1822رشػاف، (الجراسية  القاعة في مدتقبل لمسعمػمات مجخد كليذ العالية، كالكفاءة
نقصة البجاية نحػ التأىيل السيشي لمسحاسب بإعجاده ليربح عزػ كيسثل التعميع السحاسبي التكشػلػجي 

كتػجب عميو مػاصمة التعمع لتصػيخ السيشة كمػاجية الستغيخات  ،كيعسل عمى تشطيع نفدو ،فاعال  في ميشتو
 .(12، 1821عجيمة كقشيع، )كتشسية ركح البحث لجيو  ،االقترادية كاالجتساعية كالتكشػلػجية

 عميم:مفههم جهدة الت -12
تذيخ الجػدة في السجاؿ التعميسي إلى مجسػعة مغ السعاييخ كاإلجخاءات التي ييجؼ تشفيحىا إلى  

الكػادر  هالتحديغ السدتسخ في الكػادر التعميسية، كتذيخ كحلظ إلى السػاصفات كالخرائز الستػقعة في ىح
كفي العسميات كاألنذصة التي تتحقق مغ خالليا تمظ السػاصفات مع تػفخ أدكات كأساليب متكاممة تداعج 

 السؤسدات التعميسية عمى تحقيق نتائج مخضيو.
( الجػدة بأنيا "نيج متكامل لخجمة العسيل، فيي ليدت مجخد إدارة 1، 1823ؼ الرمػي، )حيث عخ  

في مجاؿ معيغ أك أكثخ داخل السؤسدة، بل عسمية متكاممة تذسل جسيع  متخررة تدعى لتحقيق الجػدة
كػف نقصة ضعف تؤثخ في يف أي خمل في أي حمقة  إشكل سمدل، بحيث  فياألنذصة كالػضائف كاألنطسة 

الجػدة الكمية"، كييتع نطاـ الجػدة بالتحجيج الذامل لمييكل التشطيسي كتػزيع السدؤكليات كالرالحيات عمى 
يغ كالعساؿ كشخح األعساؿ، كاإلجخاءات الكفيمة بسخاقبة العسل، كمتابعتو كالتأكيج عمى أف الخجمة السقجمة السػضف

 .تحقق مدتمدمات الجػدة السصمػبة
كيقـػ نطاـ الجػدة الذاممة عمى مذاركة جسيع أعزاء السشطسة، كيدتيجؼ الشجاح شػيل السجى تحقيق 

كقج سسيت الجػدة بالجػدة الذاممة ألف السدؤكلية تذسل جسيع فخيق  ؛مشافع لمعامميغ في السشطسة، كلمسجتسع
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العسل، كل فخد في حجكد مجاؿ عسمو، كصالحياتو، باإلضافة إلى أف الجػدة تذسل جسيع مجاالت العسل 
 .(11، 1884الحجيجي،)صغيخىا ككبيخىا  ،كعشاصخه
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 :معايير جهدة التعميم -11
ا ألنطسة التقييع التي تخاقبيا، إال أنيا تمتقي الت التي تصبقيا تبع  تختمف معاييخ الجػدة باختالؼ السجا

جسيعيا في كثيخ مغ السػاصفات كالسقاييذ التي تدتشج إلى مبادئ ك مختكدات أساسية تيتع كميا بجػدة السشتػج 
ميع كىحه بعس معاييخ الجػدة في التع (1821أبػ خخيز، شكذظ، )ا بسختمف مخاحل اإلنتاج مخكر   ،الشيائي

 :حدب بعس الجراسات األكاديسية كالبحػث العمسية
 :جهدة عضه هيئة التدريس 11-1

ليذ ىشاؾ خالؼ حػؿ الجكر الحي يقـػ بو عزػ ىيئة التجريذ في إنجاز العسمية التعميسية، كتحقيق 
أىجاؼ السؤسدة التعميسية التي يعسل بيا، كيقرج بجػدة عزػ ىيئة التجريذ ىػ تأىيمو العمسي كالدمػكي 

يديع في إثخاء العسمية التعميسية  كالثقافي، كخبخاتو العمسية التي تتكامل بجكرىا مع تأىيمو العمسي، األمخ الحي
كفق الفمدفة التخبػية التي يخسسيا السجتسع، كتشقدع عسمية تقييع أداء أعزاء ىيئة التجريذ الجامعي إلى تقييع 
شخري كيقرج بو التخكيد عمى استخجاـ نتائج التقييع في تحديغ البخامج، كذلظ مغ خالؿ تصػيخ األداء 

يتع إعالـ األستاذ السعشي بشتائج تقييع أدائو مغ خالؿ شمبتو، كىشاؾ التقػيع  التجريدي لألستاذ الجامعي حيث
الختامي الحي يدتخجـ ألغخاض إدارية تتعمق بعسمية التػضيف كالتخقية، كتججيج العقػد، كمشح عالكات مالية 

 .(1821زكخي، )كغيخىا 
الفمدفة  كفق التعميسية العسمية إثخاء مىع ليعسل ا،كثقافي   اكسمػكي   اعسمي   تأىيمو عمى ضافة الى العسلإ
 إسياـ كمجى التجريذ ككفايتيع، مخاعاة عجد أعزاء ىيئة يجب السعيار ىحا كفي السجتسع، يخسسيا التي التخبػية

 .(1823الرمػي، )لصالبيع  السعمسيغ كاحتخاـ السجتسع، خجمة في السعمسيغ
 جهدة الطالب: 11-2

التي أنذئت مغ أجميا، كيقرج بيا مجى تأىيميا في مخاحل ما قبل ىي األساس في العسمية التعميسية 
كتكتسل متصمبات تأىيميا، كبحلظ  ،ا حتى يتسكغ مغ استيعاب السعخفةا كنفدي  ا كثقافي  ا كصحي  الجامعة عمسي  

 دكاتو.يزسغ أف يكػف ىؤالء الصالب مغ أفزل الخخيجيغ القادريغ عمى االبتكار كاإلبجاع كتفيع كسائل العمع كأ
 استيعاب مغ متصمبات جا يعكنفدي   اكثقافي   اكاجتساعي   اعمسي   دراستو مخاحل في الصالب ف تأىيلإف ،عميو

 كدافعية لو، تقجـ التي كالخجمات تكمفة الصالب كمتػسط السعمسيغ، إلى الصالب دجع ندبة مخاعاة كيشبغي السعخفة،

 .(1823الرمػي، )لمتعمع  كاستعجادىع الصالب،
 جهدة البرامج التعميطية وطرق التدريس: 11-3

 كمػاكبتيا بالػاقع، كمجى ارتباشيا كاألسمػب كالصخيقة كمحتػاىا، مدتػاىا كجػدة السشاىج مػضػعية يتزسغ

 جسيع في كأبحاثو دراساتو في ذاتو تػجيو عمى تداعج الصالب بحيث كالتكشػلػجية، السعخفية كالتصػرات لمتغيخات

 كيعسل االىتساـ، محػر الصالب فيو يكػف  الحي التعميسي الشذاط الجراسية تػفخ السشاىج أف يجب كسا التعمع، أنػاع

 عمى السقجرة كمغ ثع الصالب، كعي زيادة في يديع الحي األمخ لجييع، ضخكرية كميارات اتجاىات عمى خمق

 بالعسق تتدع أف كسا يجب كالبحث العمسي، التحريل يثخي  مسا كاالشالع بالبحث لمسعمػمة الحاتي التحريل

 كالثقافية، االقترادية كالتحجيات االتكشػلػجي في مجاؿ العالسية التصػرات لسختمف كاستيعابيا كالتكامل كالذسػؿ

 شخؽ  يجعل أف شأنو مغ الحي األمخ، الستالحقة البيئية الستغيخات مع يتشاسب بسا البخامج ىحه مخكنة ككحلظ

ا تجريديا بعيجة  كشخؽ  البخامج التصبيقية لتمظ السسارسات خالؿ مغ الصالب كعقػؿ ألفكار كمثيخة الستمقيغ عغ تسام 

 (.1823الرمػي، )تجريديا 
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 جهدة الطباني والتجهيزات: 11-4
 السكتبة مغ الصالب كمجى استفادة األىجاؼ تحقيق عمى في قجرتو كتجييداتو التعميسي السبشى جػدة تتسثل

 عمى كبيخ تأثيخ ليا مجرسي، أثاث إضاءة، قاعات، تيػية، مغ السادية التجييدات فجسيع التعمع، مرادر كغخؼ

 أنو كسا كالصالب، السعمسيغ عمى إيجابي دكر ليا كاف السادية التجييدات ىحه تتػفخ  فكمسا كمخخجاتو، التعميع جػدة

 كالخصط البخامج كتشفيح التعميع تسػيل كبيخ عمى بذكل ذلظ يداعج الكافية السادية كالسػارد اإلمكانات تػفخت كمسا

 .لو السخصط األىجاؼ تحقيق ثع كمغ، ليا
حج محاكر العسمية التعميسية حيث يتع فيو التفاعل بيغ مجسػع عشاصخه أف جػدة السبشى كتجييداتو إ

سحتػياتيا ف السباني التعميسية بأالعالمات البارزة، كمغ الججيخ بالحكخ  ىحجإكتذكل جػدة السباني كتجييداتيا 
 ،ضاءة كالسقاعج كالرػت كغيخىا تؤثخ في جػدة التعميع كمخخجاتوالسادية كالسعشػية مثل: القاعات كالتيػية كاإل

زكخي، )عزاء ىيئة التجريذ كالصالب أ ككمسا تحدشت القاعات التعميسية كاكتسمت أثخ ذلظ بجكره في قجرات 
1821) . 
 والمهائح:دارة الجامعية والتشريعات جهدة اإل 11-5

دارة ف جػدة اإلأا، ك ا كحتسي  ا ضخكري  مخ  أدارة الجػدة الذاممة تعج إف قيادة أليذ ىشاؾ خالؼ عمى 
دارة الجػدة الذاممة إدراكو لمسجخل الييكمي نحػ إذا فذل في إالجامعية تتػقف إلى حج كبيخ عمى القيادة العميا، ف

ستخاتيجي دارة الجامعية جػدة التخصيط اإلار جػدة اإلشإف يتحقق أي نجاح، كيجخل ضسغ أفسغ غيخ السحتسل 
ج ب   ما جػدة التذخيعات كالمػائح الجامعية فالأدارة الجػدة الذاممة، إنذصة التي تقػد إلى خمق ثقافة كمتابعة األ

 ىسيا التغيخاتأ ف تػاكب كافة الستغيخات كالتحػالت مغ حػليا ك أف تكػف مخنة ككاضحة كمحجدة كسا يجب عمييا أ
زكخي، )ف الجامعة تػجج في عالع متغيخ تؤثخ كتتأثخ بو ف يؤخح ذلظ في االعتبار ألأكمغ ثع يجب  ،التكشػلػجية

1821) . 
كنطخا ألىسية الجانب العسمي ليحا البحث فقج تشاكؿ بذيء مغ التفريل كال مغ مجتسع البحث، كعيشة 

حرائي سمػب اإلع البيانات كسا يتزسغ األدكات التي ثع استخجاميا كاالستعانة بيا في تجسيالبحث، كاأل
 السدتخجـ  لتحميل بيانات الشساذج السدتخجمة.

ف مجتسع البحث تسثل في مؤسدات التعميع السحاسبي في ليبيا، أما عيشة البحث إ: تهوعيظ مجتطع البحث -12
 فقج تسثمت في قدع السحاسبة بكمية االقتراد كالتجارة بجامعة السخقب.

تكػف مغ ي الحينسػذج السعج مغ مخكد ضساف الجػدة داة جسع البيانات في األأتسثمت أداة جطع البيانات:  -13
( لتجقيق الجػدة 1نسػذج التقييع رقع )أ( لتجقيق الجػدة كاالعتساد السؤسدي، ك 2نسػذج التقييع رقع )أ :جدئيغ

 دع السحاسبة السحكػر.كاالعتساد البخامجي، كالتي تست معالجتيا مغ قبل مشدق الجػدة بق
 أساليب التحميل اإلحصائي:  -14

 تع استخجاـ أسمػب التحميل الػصفي كالقياـ بسا يمي:     
 .حداب الشدب السئػية لعيشة البحث 

 .الخسع البياني لتػضيح الشدب السئػية لعيشة البحث 
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 حصائي لطحهري البحث:التحميل اإل -15
مجى جػدة التعميع السحاسبي الميبي في ضل الثػرة  إف مذكمة البحث تسثمت في التعخؼ عمى

التكشػلػجية، كذلظ مغ خالؿ محػري االعتساد السؤسدي كاالعتساد البخامجي. عميو فقج تع تحميل السحػريغ 
 :السحكػريغ كسا يمي
 حصائي لطحهر االعتطاد الطؤسسي في التعميم الطحاسبي الميبي:التحميل اإل

 

 

الطئهية لطحاور جهدة االعتطاد الطؤسسي التي تتطاشى مع متطمبات الثهرة ( الظسب 1الشكل رقم )
 التكظهلهجية

 حرائي لسحػر جػدة االعتساد السؤسدي ما يمي:يتزح مغ الذكل الدابق السػضح لمتحميل اإل    
ضل الثػرة  ىجاؼ، اتزح أف بشػد جػدة التعميع السحاسبي الميبي السػجػدة فيكؿ: الخسالة كاألفي السحػر األ -أ 

التكشػلػجية تسثمت فقط في مجى كجػد رسالة كاضحة كمػثقة معتسجة كمعمشة بسا يتساشى مع متصمبات الثػرة 
 % مػجػد، كمػجػد جدئي ا كاف بشدبة مختفعة كىي21.1نقصة، بشدبة  18نقصة مغ أصل  2.1ح التكشػلػجية، أخ

 %.11%، كغيخ مػجػد بشدبة 11.1

نقصة،  12نقصة مغ أصل 21.1داري، تحرمت البشػد السػجػدة بو عمى التشطيع اإلفي السحػر الثاني: ك  -ب 
 %.13%، كغيخ مػجػد بشدبة عالية كىي 14بشدبة ف% مػجػد، أما السػجػد جدئي ا 13بشدبة 

في السحػر الثالث: البخنامج التعميسي، يشقدع إلي: )الجراسة الجامعية( حيث تحرمت البشػد السػجػدة بيا ك  -ج 
%، كغيخ 11كاف بشدبة ف% مػجػد، أما السػجػد جدئي ا 21نقصة، بشدبة  118نقصة مغ أصل  38ى عم
 % ، بيشسا )الجراسات العميا( لع يتع اإلجابة عمييا.33سػجػد كاف بشدبة ال

نقصة  8في السحػر الخابع: ىيئة التجريذ، تحرمت بشػد جػدة التعميع السحاسبي السػجػدة في ليبيا عمى ك  -د 
كىي  ،اسػجػد بشدبة عالية جج  ال%، كغيخ 8% مػجػد، كالسػجػد جدئي ا بشدبة 8نقصة، بشدبة  11أصل  مغ

288.% 

مغ  8كىي  ،في السحػر الخامذ: خجمات الجعع التعميسية، تحرمت البشػد السػجػدة بيا عمى أقل نقاطك  -ق 
 %.12سػجػد بشدبة الغيخ %، ك 11 % مػجػد، كالسػجػد جدئي ا بشدبة8نقصة، أي بشدبة  288أصل 
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تحرل  :أي ،%11كىي  ،ف الصالبية، كانت البشػد السػجػدة بيا بشدبة جيجةؤك السحػر الداس: الذكفي  –ك 
 %.22سػجػد بشدبة ال%، كغيخ 33نقصة، كالسػجػد جدئي ا بشدبة  13نقصة مغ أصل  11.1عمى 

نقصة، كالسػجػد جدئي ا  11مغ أصل  8في السحػر الدابع: السخافق، حيث تحرل السػجػد بيا عمى ك  -ز 
 %.34سػجػد بشدبة عالية ججا  ال%، كغيخ 22بشدبة 

ألنو لع يكغ لجيو السعمػمات الكافية  ؛السحػر الثامغ: الذؤكف السالية، لع يتع اإلجابة عمى بشػدىاكفي  –ح 
 لإلجابة.

نقصة، بشدبة  13نقصة مغ أصل  13في السحػر التاسع: البحث العمسي، تحرمت البشػد السػجػدة عمى ك  -ط 
 %.4كىي  ،اسػجػد بشدبة ضئيمة جج  ال%، كغيخ 11% مػجػد، أما السػجػد جدئي ا بشدبة 32

السحاسبي في السحػر العاشخ: ضساف الجػدة كالتحديغ السدتسخ، تحرمت بشػد جػدة السػجػدة لمتعميع ك  -ي 
%، 288% مػجػد، كالسػجػد جدئي ا كاف بشدبة مختفعة ججا  كىي 8نقصة بشدبة  38مغ أصل  8في ليبيا عمى 

 %.8سػجػد بشدبة الأما غيخ 

ع عمى مجى جػدة محػر االعتساد السؤسدي بالتعميع السحاسبي الميبي فقج تع عخضيا عس  كلمحرػؿ عمى نتائج ت  
 :آلتيفي الذكل ا

 

مع متطمبات الثهرة  ( الظسبة الطئهية لجهدة االعتطاد الطؤسسي التي تتطاشى2)الشكل رقم 
 التكظهلهجية

 :أتيحرائي جػدة االعتساد السؤسدي ما ييتزح مغ الذكل البياني الدابق السػضح لمتحميل اإل   
 :أي ،نقصة 314نقصة مغ أصل  281ف جػدة االعتساد السؤسدي تحرمت بشػد الجػدة السػجػدة عمى إ -أ

 ا.ا جج  % كىي ندبة ضعيفة جج  21بشدبة 

تحرمت بشػد السػجػد جدئي ا في جػدة االعتساد السؤسدي الحي يتساشى مع متصمبات الثػرة التكشػلػجية  -ب 
تحديغ جػدة االعتساد لكىي تجؿ عمى أف ىشاؾ محاكلة  %18نقصة بشدبة  314نقصة مغ أصل  313عمى 

 السؤسدي.

نقصة  314نقصة مغ أصل  118سػجػد في جػدة االعتساد السؤسدي تحرمت عمى لاف البشػد غيخ إ -ج 
 % كىي تجؿ عمى ضعف جػدة االعتساد السؤسدي .38بشدبة 
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 حصائي لطحهر جهدة االعتطاد البرامجي في التعميم الطحاسبي الميبي:التحميل اإل
 

 

 التي تتطاشى  ( الظسب الطئهية لطحاور جهدة االعتطاد البرامجي3الشكل رقم )
 مع متطمبات الثهرة التكظهلهجية

 :أتيحرائي لسحػر جػدة االعتساد البخامجي ما ييتزح مغ الذكل البياني السػضح لمتحميل اإل     
 21كؿ: البخنامج التعميسي، تحرمت بشػد السػجػدة في جػدة التعميع السحاسبي في ليبيا عمى في السحػر األ -أ 

%، كغيخ السػجػد بشدبة مختفعة 13% مػجػد، كمػجػد جدئي ا بشدبة 1بشدبة نقصة  118نقصة مغ أصل 
28.% 

نقصة ، كالسػجػد  238مغ أصل  8السحػر الثاني: ىيئة التجريذ، تحرمت البشػد السػجػدة بيا عمى كفي  –ب 
 %، كأنو لع يتع اإلجابة عمى سؤاليغ.21%، كغيخ السػجػد بشدبة مختفعة 23جدئي ا بشدبة 

نقصة،  238مغ أصل  8السحػر الثالث: خجمات الجعع التعميسية، تحرمت البشػد السػجػدة بيا عمى في ك  –ج 
 أسئمة. 2%، أنو لع يتع اإلجابة عغ 31%، كغيخ السػجػد بشدبة 13كالسػجػد جدئي ا بشدبة 

نقصة  318ل نقصة مغ أص 18السحػر الخابع: الذؤكف الصالبية، تحرمت البشػد السػجػدة بيا عمى كفي  –د 
كأنو لع يتع اإلجابة عمى  %،14%، كغيخ السػجػد بشدبة عالية 11%، كالسػجػد جدئي ا بشدبة 1كبشدبة ضئيمة 

 أسئمة. 3

نقصة، كالسػجػد  283مغ أصل  8السحػر الخامذ: السخافق، تحرمت البشػد السػجػدة بيا عمى كفي  –ق 
 %.41 %، كغيخ السػجػد بشدبة مختفعة ججا  3جدئي ا بشدبة 

مغ أصل  8السحػر الدادس: ضساف الجػدة كالتحديغ السدتسخ، تحرمت البشػد السػجػدة بيا عمى كفي  –ك 
 أسئمة. 1%، كأنو لع يتع اإلجابة عمى 18%، كغيخ السػجػد بشدبة 18نقصة، كالسػجػد جدئي ا بشدبة  388

ي بالتعميع السحاسبي في ليبيا فقج تع كلمحرػؿ عمى نتائج تعسع عمى مجى جػدة محػر االعتساد البخامج     
 :اآلتي( 1عخضيا في الذكل )
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 ظسبة الطئهية لجهدة االعتطاد البرامجي التي تتطاشيال( 4الشكل رقم )
 مع متطمبات الثهرة التكظهلهجية 

 حرائي جػدة االعتساد البخامجي ما يمي:كيتزح مغ الذكل البياني السػضح لمتحميل اإل     
البشػد السػجػدة في جػدة االعتساد البخامجي الحي يتساشى مع متصمبات الثػرة التكشػلػجية تحرمت عمى ف إ -أ 

 % كىي تجؿ عمى ضعف جػدة االعتساد البخامجي.1ا نقصة بشدبة ضعيفة جج   2143نقصة مغ أصل  31

كبشدبة  2143غ أصل نقصة م 123أف البشػد السػجػد جدئي ا في جػدة االعتساد البخامجي تحرمت عمى  -ب 
% كتجؿ عمى محاكالت ضعيفة في تحديغ جػدة االعتساد البخامجي الحي يتساشى مع متصمبات الثػرة 13

 التكشػلػجية.

بشدبة   2143نقصة مغ أصل  2242سػجػد في جػدة االعتساد البخامجي تحرمت عمى الالبشػد غيخ  -ج 
االعتساد البخامجي الحي يتساشى مع متصمبات الثػرة  ا كتجؿ عمى ضعف جػدة% كىي ندبة مختفعة ندبي  28.21

 التكشػلػجية.
 نتائج البحث: -16

ؼ عمى جػدة التعميع السحاسبي الميبي في ضل الثػرة التكشػلػجية إلى تػصل البحث الحي اىتع بالتعخ  
 :تيةالشتائج اآل

تتفق نتائج ىحا البحث مع  بعس الجراسات الدابقة عمى أىسية جػدة االعتساد السؤسدي بالتعميع   - 2
 بعسنو يػاجو إالسحاسبي الميبي التي تتساشى مع متصمبات الثػرة التكشػلػجية كالرعػبات التي تػاجييا، حيث 

 كمغ أىسيا: ،السذاكل كالقرػر في عجة جػانب

مشيا عجـ تػفخ البشية التحتية الجيجة كخجمات  ،ساسيةامعية كالتجييدات األكجػد نقز في الخجمات الج -أ 
 (.1821(، )الدامخائي، 1821نتخنت كالكتب كغيخىا، كىحا ما اتفق مع دراسة )زكخي، اإل

كعجـ تػفخ التجريب العسمي لمصالب في الػحجات االقترادية، كىحا ما  ،كجػد ضعف في الجعع السالي -ب 
 (.1828(، )مرمي، 1821)الخفاعي كالشججاكي كخصيب، يتفق مع دراسة 

تتفق بعس الجراسات الدابقة مع ىحا البحث عمى أىسية جػدة االعتساد البخامجي بالتعميع السحاسبي الميبي  - 1
السذاكل كالقرػر  بعسنيا تػاجو إالتي يتساشى مع متصمبات الثػرة التكشػلػجية كالسذاكل التي تػاجييا، حيث 

 مغ أىسيا: ،ػانبفي عجة ج

 جودة االعتماد الرباجمي

 الموجود

 الموجود جزئيا

 الغير موجود
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كىحا تدبب  ،عجـ تصػيخ شخؽ التجريذ بالػسائل الحجيثة كالزعف في تحجيث السشاىج العمسية السحاسبية -أ 
(، 1828عزاء ىيئة التجريذ كالبخنامج التعميسي، كىحا ما اتفقت عميو دراسات )مرمي ،أ في ضعف جػدة 

 (.1828(، )الفصيسي، 1821)زكخي، 

السؤسدي كجػدة االعتساد البخامجي، أدى إلى ضعف جػدة التعميع السحاسبي كعجـ ضعف جػدة االعتساد  -ب 
(، )الفصيسي، 1828دراسات )مرمي،  مػاكبتو لتصػرات التكشػلػجية كمتصمبات سػؽ العسل، كىحا ما اتفقت عميو

 (.1821(، )زكخي، 1821(، )بغ صالح، 1821(، )الدامخائي، 1821(، )الخفاعي كالشججاكي كخصيب، 1828
 تهصيات البحث: -17

 :اآلتيليو البحث، فإنو يػصي بإبشاء عمى ما تػصل 
تحديغ جػدة االعتساد السؤسدي بسا يتساشى مع متصمبات الثػرة التكشػلػجية، كذلظ بتحديغ  ىالعسل عم -2

 نتخنت كالكتب.جػدة البشية التحتية كتػفيخ خجمات اإل

تحديغ الجعع السالي لمقياـ بالبحػث العمسية، كتصػيخ الصالب مغ خالؿ تػفيخ تجريب عسمي في الػحجات  -1
 االقترادية.

العسل عمى تحديغ جػدة االعتساد البخامجي بسا يتساشى مع متصمبات الثػرة التكشػلػجية، كذلظ بتصػيخ  -3
 ميارات أعزاء ىيئة التجريذ بالصخؽ كالػسائل الحجيثة.

 جخاء دراسات مدتقبمية ككرش عسل تصخح آلية تصػيخ بشػد جػدة التعميع السحاسبي في ليبيا.إ -1
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 قائطة الطراجع -18

دارة الجػدة الذاممة بسؤسدات إ، " معػقات تصبيق 1821حسج أخخيز، عسخاف عمي، شكذظ، مرصفى  أبػ -
مجمة العمـػ االقترادية كالدياسية، كمية سالمية"، سسخية اإلدراسة تصبيقية عغ الجامعة األ ،التعميع العالي

 .سالمية، العجد الخابعسسخية اإلالجامعة األ –االقتراد كالتجارة
، " مجى التػافق بيغ مشاىج التعميع السحاسبي كمتصمبات 1823اشسيمة، ميالد رجب، الصخلي، دمحم مفتاح  -

بة بالجامعات الميبية"، مجمة العمـػ قداـ السحاسأة التجريذ كخخيجي ئعزاء ىيأ سػؽ العسل مغ كجية نطخ 
 كؿ.جامعة السخقب، العجد األ –االقترادية كالدياسية، كمية االقتراد كالتجارة زليتغ 

، "أىسية تصػيخ التعميع السحاسبي في ضػء مدتججات معاييخ اإلبالغ السالي 1822صالح، عبج هللا  بغ -
الجكلة العخبية"، رسالة دكتػراه في عمـػ التدييخ، كمية العمـػ الجكلية كدكرىا في تحخيخ الخجمات السحاسبية في 

 االقترادية كالتجارية كعمـػ التدييخ، جامعة حدبيو بغ عمي بالذمف، الجدائخ.
، "كاقع التعميع السحاسبي في الجامعات الجدائخية في ضل التػجو نحػ 1822بػعدرية، ىجيخة، لشجار، نبيمة،  -

" رسالة ماجدتيخ، كمية العمـػ االقترادية كالتجارية كعمـػ التدييخ،  LFRSالسالي الجكليةتصبيق معاييخ اإلبالغ 
 جامعة الجياللي بػنعامة بخسيذ مميانة، الجدائخ. 

، "التعميع السحاسبي السيشي الػاقع كسبل التصػيخ" كرقة مشذػرة في السؤتسخ 1882بػفارس، رنجة عصية،  -
 يسية الجراسات العميا، شخابمذ، ليبيا.كادأالعمسي لمتعميع السحاسبي، 

، "درجة مسارسة القيادة التخبػية العميا في كزارة التخبية كالتعميع العالي الفمدصيشية 1884الحجيجي، عساد أميغ،  -
،غدة،  اإلسالمية ،الجامعة التخبية كمية لجكرىا اإلداري في ضػء الفكخ اإلداري الحجيث" رسالة ماجدتيخ،

 فمدصيغ.
، "أثخ استخجاـ الذبكات االجتساعية في التعميع السحاسبي عمى تشسية 1822اف، عبج الخحسغ دمحم، رشػ  -

ندانية كاالجتساعية، كمية الجامعية سجمة العخبية في العمـػ اإلالميارات الصمبة لتالئع متصمبات سػؽ العسل" 
 لمعمـػ كالتكشػلػجية، غدة، فمدصيغ.

، "تحجيج معػقات تصبيق الجػدة الذاممة في أقداـ 1821، الخصيب، خالج، الخفاعي، خميل، الشججاكي، أكـخ -
 ردنية" السؤتسخ العخبي الجكلي الثاني لزساف جػدة التعميع العالي.السحاسبة في الجامعات األ

، "التحجيات كالسذاكل التي تػاجو الجػدة الذاممة لمتعميع السحاسبي في ليبيا 1821زكخي، دمحم أبػ القاسع،  -
 كؿ، ليبيا.كجية نطخ شمبة السحاسبة" مجمة اآلفاؽ االقترادية العجد األك 
كاستخجاماتو في العسمية التعميسية"  ا، "تصػر مفيـػ التكشػلػجي1823الجيغ، سميساني، صباح،  زماـ، نػر -

 .ندانية كاالجتساعية، جامعة دمحم خيزخ، الجدائخمجمة العمـػ اإل
ة تصبيق معاييخ ضساف الجػدة التعميع العالي لبشاء كدعع الثقافة اإلبجاع ، "أىسي1821الدامخائي، عسار،  -

 كالتسيد كالخيادة لمجسعات خاصة" السؤتسخ العخبي الجكلي الثاني لزساف جػدة التعميع.
ستخاتيجي" كرقة بحثية ،"الجػدة الذاممة في التعميع مغ خالؿ مبجأ التخصيط اإل1823الرمػي، أنػار دمحم،  -

 إلدارة الجػدة الذاممة، تعد، اليسغ.مقجمة 

لكتخكني في تشسية ميارات شمبة أقداـ ، "مداىسة التعميع السحاسبي اإل1821عجيمة، دمحم، قشيع، أحسج،  -
 ، العجد الثالث."السحاسبة "السجمة الجدائخية لمجراسات السحاسبية كالسالية

صقل الخخجيغ بالسيارات الالزمة لدػؽ العسل" ، "دكر التعميع السحاسبي في 1828الفصيسي، دمحم مفتاح،  -
 السؤتسخ العخبي حػؿ التعميع العالي كسػؽ العسل، الجامعة السفتػحة، مرخاتو، ليبيا.
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، "التعميع السحاسبي في الجامعات الميبية كمتصمبات 1823لخبر، مشرػر دمحم، السقمة، محسػد عاشػر  -
جامعة  ،عمـػ االقترادية كالدياسية، كمية االقتراد كالتجارة زليتغتصػيخه بسا يتالءـ كتصمعات الصالب"، مجمة ال

 .كؿالسخقب، العجد األ
، "مجى مػاكبة التعميع العالي في ليبيا لتصػرات العمسية السعاصخة كتمبية 1828السرمي، عبج الحكيع دمحم،  -

ل، كمية اقتراد كالعمـػ سؤتسخ العخبي حػؿ التعميع العالي كسػؽ العسالاحتياجات الدػؽ العسل"، بحػث 
 مرخاتو، ليبيا. ،الدياسية

، "العػامل السؤثخة في جػدة مخخجات التعميع السحاسبي الجامعي" رسالة 1821السشترخ، نػارة مدعػد،  -
 دارية كالسالية، شخابمذ، ليبيا.ماجدتيخ، كمية العمـػ اإل

اد األكاديسي في بخامج ، " مجى تػافخ متصمبات الجػدة كاالعتس1823مػسى، فتحي رمزاف  -
دراسة حالة جامعة الداكية"، مجمة العمـػ ، الجراسات العميا بأقداـ السحاسبة بالجامعات الميبية الحكػمية

 جامعة السخقب، العجد الثاني. ،االقترادية كالدياسية، كمية االقتراد كالتجارة زليتغ
 


