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السمخص

أولت ىذه الؽرقةة در ارةةة واقةو دور ةميةة السحاةة ة – غريةان يةت وكةؽيؼ رأس السةال ال ذةري اعتسةادا عمة وحمية
ال يانات الستعمقة بعرد أعزاء ىيئة الترريس والطم ة السدجميؼ يت الكميةة ضاةاية ضلة وحمية الؽاقةو لعةرد الطم ةة
رةؽليؼا اي ةر الةذي أوةاح ليةذه الر ارةةة.الخريجيؼ بسرحمتةت ال اةالؽريؽس والساجدةتير وعةرد الطم ةة السشتقمةيؼ والس
-: جسؽعة ؼ الشتائج التت ؼ أدرزىا
عة ار عمة و ازيةر دور الكميةة يةت وكةؽيؼ

التؽص ضل

* وزاير عرد الطم ة السدجميؼ بالكمية خةلل يتةرة الر ارةةة والةذي يعطةت

رأس السال ال ذري ؼ خلل وشسية السعارف واييكار لمطم ة الرارةيؼ والستؽقو وخرجيػ دتق لا

م ييسا يتعمةق دشعةام اذنةذارات وىةؽ ةا ية ار ةةم ا2011 * لػ وط ق ضدارة الكمية اللئحة الراخمية دراية ؼ العام

عم عسمية وكؽيؼ رأس السال ال ذري دتق ل ويشذر دترىؽر الجانب ايكاديست بالكميةا

ا وؽصمت ضليو الرراةة ؼ نتائج اقترحت عرد ؼ التؽصيات اليادية أدرزىا ارورة وط يق القؽانيؼ

وبشاء عم

والمؽائح والحرص عم وؽيير عزؽ ىيئة الترريس الذي وتؽير ييو عروط ايةتاذ الجا عتا

Abstract
This Paper examines the reality of the role of accounting faculty – Gharian in the formation
of human capital, based on the analysis of data on the number of faculty members and
students enrolled in the faculty as well as an analysis of the reality of the number graduate
students in the stages of bachelor and master. Also the number of students transferred and
dismissed which enabled the study to reach a set of results, the most prominent of which are:
1- The increasing number of students enrolled in the faculty during the period of study,
which gives an indication of the increasing role if the faculty in the formation of human
capital through the development of knowledge and ideas for students studying and expected
to graduate in the future.
2- The faculty administration did not apply the internal regulations starting from the year
2011 regarding the system of warnings, which negatively affects the process of human
capital formation in the future and threatens deterioration of the academic side of the faculty.
Based on the findings of the study, a number of recommendations were suggested, most
notably the need to apply laws and regulations and to ensure the provision of a faculty
member who meets the conditions of the university professor.

icetr. elmergib. edu.ly

475
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دا صلح الريؼ ان ية جسعة دا ىرى دمحم الذتيؽي أدؽ خريص

جا عة غريان

السقدمة:
يحع وكؽيؼ رأس السال ال ذري باىتسام تزاير ؼ ِق

الرولةة ويت مةؽر ذلةغ ااىتسةام بالتؽةةو اييقةت يةت اليةرم

التعميست بسراحمو السختم.ةة ضذ وؽجيةت ضةةتراويجية الرولةة ضلة ضنذةاء الكميةات والجا عةات يةت العريةر ةؼ السشةاقق
الشائية ذواحة ال.رصة لجسيو أيراد السجتسو ؼ حرةؽليػ عمة حقيةػ يةت التعمةيػ وخاصةة الجةا عت اي ةر الةذي

كّمف الرولة وحس ن.قات عالية ذنذاء العرير ؼ الكميات والجا عات ىادية ضل وكؽيؼ خرجةات وتستةو با.ةاءات

وقررات و يارات وديػ يت وشسية رأس السال ال ذري لإلقتراد الؽقشت ووػذية ةؽق العسة المي ةت بعشرةر العسة
الس ىة والستخرةةص وىةةؽ ةةا يعشةةت أن ومةةغ السخرجةةات عشةةر ا وتشاةةةب ةةو ضحتياجةةات السجتسةةو ةةؼ حية

الكةةػ

والشؽع ةؽف ودارع يةت وحقيةق التشسيةة ااقترةادية والريةو ةؼ عةرات الشسةؽ ااقترةادي عمة

دةتؽى ااقترةاد

ولكةةؼ بةةالشعر ضلة الؽاقةةو العسمةةت لس ةدةةات التعمةةيػ العةةالت نلحةةه الت.ةةاوت ييسةةا ديشيةةا ةةؼ حية

الةةرور يةةت وشسيةةة

كا

ضااية ضل ذلغ ا وجشيو أُةر الخريجيؼ ؼ العؽائر ااقترادية وااجتساعية التت وتحقق ؼ وراء ذلغ ا

رأس الس ةةال ال ذ ةةري ةشتيج ةةة للخ ةةتلف ي ةةت الس ةةرخلت و جسؽع ةةة ةةؼ العؽا ة ة الت ةةت ةةؼ عة ة نيا أن وة ة ار عمة ة
خرجات الكميات ؼ حي

عرد الخةريجيؼ ونةؽعيتيػ و ةرى حاجةة ةةؽق العسة ليةػ وةةذلغ وطةؽر قةررة الكميةات

اذةتيعادية لمطم ة الجرد اااا وغيرىاا

ونتيجةةة لمةةرور الةةذي و ديةةو الكميةةات يةةت وكةةؽيؼ رأس السةةال ال ذةةري الةةذي أصة ح أحةةر السةةرخلت الرئيدةةية لمعسميةةة
اذنتاجية يت ةاية ااقتراديات أولت ىذه الؽرقة درراةة حالة ةمية السحاة ة  -غريان ؼ حي

يت وكؽيؼ رأس السال ال ذري ا

رى داىستيا

مذكمة الدراسة:
يسث العشرر ال ذري أحر الرةةائز الرئيدةية يةت العسميةة التشسؽيةة بإعت ةاره العشرةر السدةت.ير ةؼ وحدةيؼ دةتؽى
السعيذةةة ( دةةتؽى التعمةةيػ

حاربةةة ال.قةةر و دةةتؽى الرةةحة اااا وغيرىةةا) ةةؼ جيةةة و بإعت ةةاره العا ة اذنتةةاجت

ايىػ يت وحريغ عجمة الشذاط ااقترادي ؼ جية أخرى ا

ولكت يساؼ لمرولة وحقيق ىذه التشسية يت رأس السال ال ذري عمييا أن وزو ضةتراويجية لئسةة لتطةؽير العشرةر

ال ذري بسا يخرم العسمية التشسؽية الذا مةا

ووعت ر الكمية والجا عة ؼ أىػ الؽةائ لرى الجيات العا ة لتحقيق وشسية العشرر ال ذري و ؼ ىشا يساؼ قرح
الد ال الرئيدت ليذه الرراةة وىؽ:

ا رى الرور الذي و ديو ةمية السحاة ة  -غريان  -يت وكةؽيؼ رأس السةال ال ذةري م و ةا العؽا ة السة ارة ةةم ا
عم وكؽيشو م
فرضيات الدراسة:
وقؽم الرراةة عم ال.راية التالية
 وشةةا ت دور ةميةةة السحاة ة ة -غريةةان  -يةةت وكةةؽيؼ رأس السةةال ال ذةةري ةةؼ خةةلل و ازيةةر عةةرد الطم ةةة السدةةجميؼوخريجت الكمية ؼ حسمة ال االؽريؽس والساجدتير م

 وزاير ودرب الطم ة ؼ الكمية ( شتقميؼ و .رؽليؼ)ا476
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ةؼ أدةرز العؽا ة السة ارة ةةم ا عمة

عسمية وكؽيؼ رأس السال ال ذريا
أهداف الدراسة:
 -1التعة ّةرف عم ة
ااقتراد المي ت ا

ةةرى نجةةاح الكميةةة يةةت وكةةؽيؼ رأس السةةال ال ذةةري بسةةا يخةةرم السجتسةةو والعسميةةة التشسؽيةةة يةةت

 -2ديان أدرز العؽا

الس ارة ةم ا يت الكمية عم عسمية وكؽيؼ رأس السال ال ذريا

 -3اذةةةيام يةةت دةةاعرة ضدارة الكميةةة اوخةةاذ ق ة اررات شاة ة ة بسةةا يخةةرم أىةةراف الكميةةة التةةت وعس ة عم ة وم يةةة
احتياجات ةؽق العس المي ت ؼ الكؽادر الس ىمة ا
أهسية الدراسة:
 -1و رز أىسية ىذه الرراةة ؼ الرور الحيؽي لرأس السال ال ذري يت العسمية اذنتاجية ولذا دراةة واقةو وكؽيشةو
يت ةمية السحاة ة  -غريان  -ي يؼ رى وحقق أحر أىراف الكمية ا
 -2ضن الؽقؽف عم عؽقات عسمية وكؽيؼ رأس السال ال ذري يت ةمية السحاة ة – غريان ُ -يتيح العس عمة
ورليميا بػ يديػ يت نجاح ووحقيق أىراف الكمية اي ر الذي ةؽف ي ار عم السجتسو و ااقتراد ةا ا
 -3ضن ا يتػ التؽص ضليو يت ىذه الرراةة يساؼ ااةت.ادة شو ؼ خلل وعسيػ الشتةائج والتؽصةيات عمة ةايةة
الكميات بالرولة المي ية اي ر الذي ةةؽف يخةرم ااقترةاد المي ةت دةتق ل

رأس ال بذري يتشاةب و احتياجات ااقتراد المي ت ةسا وةي.اا

ةؼ خةلل السعالجةات الياديةة لتكةؽيؼ

حدود البحث:
 الحرود الساانية – ةمية السحاة ة – غريان – ديرف وحقيق التؽايق ديؼ الجانب الشعري والجانب التط يقت ا -الحرود الز شية – وحمي

خرجات ةمية السحاة ة  -غريان  -خلل ال.ترة ()2215 – 2222

مشهجية الدراسة:
لر ارةةةة السؽاةةؽع وةةػ ااعتسةةاد عم ة السةةشيج الؽصةة.ت التحميمةةت ونع ة ار لمحاجةةة لم يانةةات عةةؼ ةميةةة السحاة ة ة -

غريةةان  -وةةػ ااعتسةةاد يةةت جسةةو ال يانةةات عمة دلية ةميةةة السحاةة ة جا عةةة الج ة الػربةةت لمعةةام  2212ودلية

الر ارةةةات العميةةا جا عةةة الج ة الػربةةت لمعةةام  2228ا ضاةةاية ضل ة السقةةابلت الذخرةةية ةةو ةةةل ةةؼ الدةةادة
السحتر يؼ (عسير الكمية

دج الكمية

بالكمية) ووػ وقديػ الرراةة ضل الس اح

رير اتب أعزاء ىيئة الترريس

اتةب الخةريجيؼ الر ارةةات العميةا

التالية:

 .1مفههم رأس السال البذري وأنهاعه
 .1.1تعريف رأس السال البذري
 .1.2أنهاع رأس السال البذري

 .1.3األهسية االقترادةة لرأس السال البذري
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 -2نذأة كمية السحاسبة وأهدافها.
 1-2نذأة كمية السحاسبة  -غريان.
 2-2أهداف الكمية .
 3-2مكهنات كمية السحاسبة  -غريان .
 4-2العشاصر األساسية لتكهين رأس مال بذري " متسيز" من خريجي كمية السحاسبة  -غريان.
3

واقعععك تكعععهين رأس السعععال البذعععري فعععي كميعععة السحاسعععبة – غريعععان -لمفتعععرة ( )2015-2000والعهامععع

السؤثرة فيه.

 1-3تطععهر عععدد أعزععا هيدععة التععدريس والطمبععة السدععجمين بكميععة السحاسععبة – غريععان -لمفتععرة (-2000
.)2015
 2-3تطهر عدد الطمبة السشتقمين والسفرهلين من كمية السحاسبة – غريان -لمفترة (.)2015-2000
 3-3تطعععهر ععععدد الخعععريجين بسرحمتعععي البكعععالهريهس والساجدعععتير معععن كميعععة السحاسعععبة  -غريعععان  -لمفتعععرة
(.)2015-2000

 4-3العهام السؤثرة سمباً عمى تكهين رأس السال البذري بكمية السحاسبة – غريان .
 -1مفههم رأس السال البذري وأنهاعه .
 1-1مفههم رأس السال البذري:
لقةر وعةردت وعري.ةات رأس السةال ال ذةري ةشتيجةة للخةتلف يةت وجيةات الشعةر ولكشيةا وكةاد وكةؽن جسيعيةا ورةب

يةةت قشةةاة واحةةرة وعت ةةر أن الشسةةؽ ااقترةةادي يعتسةةر دررجةةة ة ي ةرة عم ة نؽعيةةة الدةةاان وأنيةةػ ىةةػ أةةةاس اازدىةةار

ااقترادي السخطط لو دتق ل ا
وىؽ ا يعشت أن الجةزء ةؼ الدةاان الةذي يدةتخرم ةرخلت يةت العسميةة اذنتاجيةة يةت ةايةة اينذةطة ااقترةادية

(القةةؽى العا مةةة) ُيعةةر ةةا يحسمةةو عشرةةر العسة السدةةتخرم ةةؼ عةةارف وخ ةرات و يةةارات ةةؼ العؽا ة ال ةةارزة يةةت
الت اير عم ضنتاجيتو و ؼ ىشا وػ الربط دةيؼ اذنتةاج ووطةؽره يةت السجتسةو و ةا يحسمةو الدةاان ةؼ رصةير عريةت
يخرم العسمية اذنتاجية وىؽ ا جع وعري.ات رأس السال ال ذري ورور حؽل ذلغ الترابط ا

حي ة ُي ّعةةرف ال ة عا رأس السةةال ال ذةةري ب نةةو
 )128 1998وىةةؽ يؽاةةح أن رأس السةةال ال ذةةري يتسث ة ييسةةا يحسمةةو العشرةةر ال ذةةري ةةؼ قةةررات وخ ة ةرات
جسؽعةةة الخ ةرات والس ة ىلت الستحر ة عمييةةا ال.ةةرد (ناصةةر

و يةةارات و ة ىلت عمسيةةة ة ةؽاء ةانةةت ناوجةةة عةةؼ ال ة ار ج التعميسيةةة والترري يةةة أو ةةؼ السسارةةةة العسميةةة والتةةت

جسيعيةةا وجع ة

ويعاليةةة
ةةؼ العشرةةر ال ذةةري أكثةةر ضنتاجيةةة ّ

سةةا يزيةةر ةةؼ دوره يةةت العسميةةة التشسؽيةةة والريةةو ةةؼ

عرات الشسؽ ااقترادي ا

كس ة ةةا ُي ّع ة ةةرف الة ة ة عا ايخ ة ةةر رأس الس ة ةةال ال ذ ة ةةري ب ن ة ةةو
الدادق)124:اوىذا السخزون يت.اوت ييسا ديؼ الرول ؼ حي

و دتؽى ااقتراد القؽ تا
478

خ ة ةةزون ة ةةؼ الطاق ة ةةات اذنتاجي ة ةةة ل يراد (السر ة ةةرر
الحجةػ والشةؽع

سةا ي ةرز ااةاره عمة حجةػ اذنتةاج

icetr. elmergib.edu.ly

السهافق  9-7أكتهبر 2018

السؤتسر العمسي الدولي الثاني لكمية االقتراد والتجارة

الثؽرة التكشؽلؽجية (اقتراديات القرن الحادي والعذريؼ)

ICETR2018

و ةةؼ التعري.ةةات ايكثةةر انتذةةا ار لةرأس السةةال ال ذةةري وعريةةا شعسةةة اليؽنيدةةيف الةةذي يةةشص عمة أنةةو السخةةزون
الةةذي وستمكةةو دولةةة ةةا ةةؼ الدةةاان ايصةةحاء الستعمسةةيؼ ايك.ةةاء والسشتجةةيؼ الةةذي ُيعةةر عةةا ل رئيدةةيا يةةت وقريةةر
ض اانياويا ؼ حي الشسؽ ااقترادي ووعزيز التشسية ال ذرية (أعرف )2227 55ا
ال.عةال لمتعمةيػ بسراحمةو السختم.ةة يةت وكةؽيؼ رأس السةال ال ذةري
و سا ة ق يلحه أن التعري.ات ُجميا و ةرز الةرور ّ
ووراكسو لذا أيراد السجتسو اي ر الذي ديو بالرول ضل زيادة اىتسا يا بقطاع التعميػ ؼ حي حجػ اذن.اق عميو
أكةةرت العريةر ةؼ الر ارةةات عةؼ أىسيةة التعمةيػ يةت وكةةؽيؼ رأس

وإواحةة ال.رصةة لةتعمػ جسيةو أيةراد السجتسةو حية

السال ال ذري والتت وشعاس ضيجابا عم حجػ اذنتاج يت السجتسةو ضذ وؽصةمت ضلة أن دةتؽى ةؼ التعمةيػ يعسة

عمة زيةةادة ة.ةةاءة العسة وأن الشسةةؽ ااقترةةادي الستحقةةق لمعريةةر ةةؼ الةةرول ُيعةةزى أةاةةةا ضلة التعمةةيػ (الجيؽةةةت
)79 2214ا
وليذا يتطمب ؼ الرول الشا ية التت و.تقر ضل رأس السال ال ذةري الةلزم لتشسيةة اقترةاداويا ادةر أن وعسة عمة
دةتق ل عمة وكةؽيؼ رأس

التؽةو يت التعميػ ةسا نؽعا بسةا ُيتةيح يةرص الةتعمػ لجسيةو الدةاان والةذي دةروره يعسة
السةةال ال ذةةري لمرولةةة الةةذي يمعةةب دو ار رئيدةةيا يةةت اذةةراع بالعسميةةة التشسؽيةةة وزيةةادة اعتسةةاد الرولةةة عمة عشاصةةرىا
السحمية الس ىمة والستخررة والتقمي

ةؼ ااعتسةاد عمة العسالةة السدةتؽردة التةت ومجة ضلييةا ععةػ الةرول الشا يةة

التت وُعانت ؼ حرودية رأس السال ال ذري لرييا ا
 2-1أنهاع رأس السال البذري..

بعر أن وػ وحرير ووعريا رأس السال ال ذري وحرره يت السعريةة التةت يستمكيةا أيةراد السجتسةو والتةت وتحقةق ةؼ
خةةلل اذن.ةةاق عمة التعمةيػ والرةةحة والتةةرريب وإعةةراد ووشذةةئة ايق.ةةال نجةةر أن رأس السةةال ال ذةةري يرةةشف ضلة

نؽعيؼ (أدؽح ي :)12-6 :1992
 1-2-1رأس السال البذري السمسهس:
وىؽ يتزسؼ ةة السرةرويات الزةرورية اللز ةة ذنتةاج اذندةان ن.دةو أي وكةاليف دشةاء حالةة ال.ةرد الجدةسانية
وىةةت وتسث ة يةةت وكةةاليف وشذةةئة ايق.ةةال والتةةت و ة دي ضل ة وخ.ةةيا اةةةتيلك العائمةةة ةةؼ الدةةمو والخةةر ات ةسةةا

وة دي ضلة انخ.ةةا

اذدخةةار و ةةؼ اةةػ انخ.ةةا

السةؽارد التةةت ةةةان ةةؼ السساةةؼ وؽجيييةةا للةةةتثسار ا ضا أن ىةةذه

الش.قةةات السخررةةة لتشذةةئة ايق.ةةال وكةةؽن ادتةةراء ةةؼ ؽلةةر الط .ة حت ة وصةةؽلو لدةةؼ العس ة

وبالتةةالت وُعة ّةرف

وكاليف التشذئة ب نيةا ةة التكةاليف التةت يةتػ ضن.اقيةا ةؼ ق ة القطةاع العةائمت ادتةراء ةؼ ؽلةر الط.ة ضلة دمؽغةو

ةؼ العس (السررر الدادق )8:ضا أن ةؼ العس وختمف ؼ دولة يخرى والتت وُعزى ضل اخةتلف التذةريعات
التت وحردىا ي.ةت ااقترةاد المي ةت ةةؼ العسة و ةرأ ةؼ الدةشة الثا شةة عذةر(18ةةشة)(*)ا وىةؽ ةا يجعة اخةتلف
واقو التشذئة ل ق.ال ؼ دولة يخرى ضااية ضل أن بعا ايق.ةال قةر يتؽيةاىػ ب ق ة وصةؽليػ لدةؼ العسة

والة عا ايخةةر يرةةمؽن لدةةؼ العسة وياؽنةةؽن شدةةح يؼ ةةؼ يئةةة الطةةلب وا ي حثةةؽن وا يحرةةمؽن عمة يرصةةة
عس

بسعش اةتسرار القطاع العائمت يت اذن.اق

سا يزير ؼ قيسة وكم.ة التشذئة

سا ي ار ةم ا عم

رخرات

القط ةةاع الع ةةائمت و ة ةؽارده الت ةةت ة ةةان ةةؼ السسا ةةؼ أن يخرر ةةيا لقشة ةؽات اذة ةةتثسار والت ةةت و ةةرر عمي ةةو عائ ةةر ةةؼ
(*) يشتسط قاًوى الخدهة الودًية الليبي زقن ( )55لسٌة ( )1976في التؼييي أى ال يقل الؼوس ػي ( )18سنٌة لوييند هني التل نيل نو
هرا الووضوع اًظس في ذلن ،أ أ وند رينسآ روننسرى القنواًيي راللنواقر رالقنسازال ذال الؼوقنة رالوايلنة الؼاهنة رالووان (قناًوى
الخدهة الودًية زقن  55لسٌة  )1976الجيء األر  1977طسارلس ليبيا ص .22
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اذةةةتثسار و باعت ةةار العشرةةر ال ذةةري أىةةػ ةةؽرد اقترةةادي خمقةةو ب حي ة

جا عة غريان

أن الرولةةة التةةت و.تقةةر ضل ة العشرةةر

ال ذري (كسةا ونؽعةا) وكةؽن غيةر قةادرة عمة وحقيةق التشسيةة ااقترةادية وااجتساعيةة حتة يةت حالةة وةؽير السةؽارد
الط يعيةةة لةةرييا ا و ةةؼ ىةةذا السشطمةةق وعةةر وكةةاليف وكةةؽيؼ رأس السةةال ال ذةةري السمسةةؽس أي وكةةاليف وشذةةئة حالةةة

ال.رد الجدسانية ارورية ادر أن يةتػ وحسميةا ةؼ أجة وكةؽيؼ رأس السةال ال ذةري دةتق ل قةاد ار عمة السدةاىسة
ال.عالة يت وحقيق التشسية ااقترادية وااجتساعية ا
ّ
 2-2-1رأس السال البذري غير السمسهس
عرف رأس السال ال ذري غير السمسؽس ب نو الرصير السعريت لرى ال.رد وبالتالت يإن ةة الش.قةات
يساؼ أن ُن ّ
التت ؼ ع نيا أن وعس عم وشسيةة السعريةة لةرى ال.ةرد وعةر ن.قةات اةةتثسارية غيةر اديةة أي أنيةا غيةر مسؽةةة

ووشحرر ىذه الش.قات يت الجؽانب التالية (أدؽ ح ي

:)12-8 1992

أوالً -اإلنفاق عمى التعميم:
وىت وتسث يت الش.قات السخررة لقطاع التعميػ بسراحمو السختم.ة وىت ن.قات وتحسميا الرولة أو القطةاع العةام

و وكةةؽن أحةةر دشةةؽد السيزانيةةة العا ةةة وىةةت وكةةؽن وااةةحة السعةةالػ يةةت الةةرول الست عةةة لمشعةةام الةةذي يةةزداد ييةةو وةةرخ

سةةا يجعة ن.قةةات التعمةةيػ وعةةر ن.قةةة عا ةةة ياةةؽن ىةةرف الرولةةة ةةؼ ورائيةةا وحقيةةق

الرولةةة يةةت الشذةةاط ااقترةةادي

السش.عة العا ة ؼ خلل نذر السعرية ديؼ أيراد السجتسو

سا يزير ؼ وكؽيؼ رأس السال ال ذري غير السمسؽس

كسا نجر يت الرول التت وعطت دور أك ر لمقطاع الخاص ويق يييا ورخ الرولةة يةت الشذةاط ااقترةادي (الةرول

الرأةسالية) وزاير الش.قات الخاصة عم التعميػ ا
ثانياً-اإلنفاق عمى التدريب ....
الؽظي.ةةة ايةاةةةية لمتةةرريب وشحرةةر يةةت زيةةادة السيةةارة لم.ةةرد ةسةةا يعةةر التةةرريب ةسةةرخ لمتعمةةيػ السدةةتسر والتربيةةة
السدةةتسرة (عدةةاف  )47-44 2224وىةةؽ ةةا يعشةةت زيةةادة السعريةةة العسميةةة وال.شيةةة سةةا يشسةةت الرصةةير السعريةةت

وال.شت لرى العشرر ال ذري

سا جع الش.قةات السخررةة لمتةرريب أحةر أعةاال اذةةتثسار غيةر الساديةة ا وىةذه

الش.قات قر ياؽن رررىا القطاع العام أي ن.قات الترريب وكؽن عا ة وأيزةا بعزةيا ياةؽن رةرره الس ةدةات

والسذروعات والسرانو الخاصة أي ن.قات خاصة وبالتالت ومعب ن.قات الترريب دشؽعييةا العا ةة والخاصةة دو ار

يت ضعراد العشرر ال ذري ووشسية عاريو وخ راوو و ياراوو

سا ي ار ضيجاديا عم ضنتاجية ال.ردا

ثالثاً -اإلنفاق عمى الرحة والدالمة ..
ضن وؽيير الحساية لم.رد ؼ اي ار
السدةتق مية

وايوبية وإصابات العس

ؼ ع نو أن يزير ؼ ضنتاجية ال.رد خلل ال.ترات

سةا يزيةر ةةؼ دخمةو وبالتةالت يدةةيػ يةت زيةادة الةةرخ القةؽ ت ةسةا أن الش.قةةات عمة الرةحة والدةةل ة

خةةلل ال.ت ةرات السدةةتق مية ةةؼ ع ة نيا أن و ة دي ضل ة وخ.ةةيا عةةرد الؽييةةات ووجشةةب العجةةز
ال.عالة يت العسمية اذنتاجية ا
العشرر ال ذري القادر عم السذارةة ّ

سةةا ُيدةةيػ يةةت وةةؽير

رابع عاً -قابميععة أو إمكانيععة اإلنتقععال :يق ة الطمةةب عم ة الس ةؽارد ااقترةةادية يةةت بعةةا أقةةاليػ الرولةةة ديشسةةا يةةزداد
الطمب عمييا يت ضقميػ أخر سا يزير ؼ دخؽل اذيراد وليذا وعت ر وكاليف انتقةال السةؽارد ااقترةادية عةال ةؼ
أعاال اذةتثسار ووتكؽن وكاليف انتقال العشرر ال ذري يت ال شؽد التالية:
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 -1وكاليف ال طالة الرورية أو الييامية ةشتيجة لمتػيرات الريشا ياية الشاوجة عؼ وػير ايذواق ووػير التقشية ا
 -2وكاليف ال ح

عؼ يرصة عس ا

 -3وكاليف اليجرة الراخمية ديؼ ايقاليػ ا
مخص نؽعت رأس السال ال ذري يت الذا السخطط رقػ (:)1
و سا ة ق يساؼ أن ُن ّ

رأس السال البذري

غير مادي " غير ممسهس

مادي " ممسهس"

تكاليف تشذدة األطفال

-

التعميم

-

التدريب

-

شك رقم ( :)1أنهاع رأس السال البذري(أدؽ ح ي

الرحة والدالمة

إمكانية أو قابمية اإلنتقال

)1992:5

و ؼ خلل الذا أعله يت يؼ وبؽاؽح أن وكؽيؼ رأس السال ال ذري الذي يتحقق ؼ العسمية التعميسيةة التةت وةتػ

يت الجا عات والكميات التابعة ليا وُتيح لمرولةة وكةؽيؼ رصةير ةؼ رأس السةال ال ذةري غيةر السمسةؽس الةذي أصة ح
يسث ة السةةرخ الرئيدةةت لمعسميةةة اذنتاجيةةة اي ةةر الةةذي جع ة يشعةةر ضليةةو ىةةؽ العا ة السدةةئؽل عةةؼ اذخ.ةةاق يةةت

وحقيق التشسية ااقترادية يت الرول الشا ية والريو ؼ عرات نسؽىا وليذا نجاح الجا عات والكميات يةت ضعةراد
()1

الخريجيؼ بسا يتشاةب و تطم ات التشسية الذةا مة والسدةترا ة
ووشسيتو .

يمعةب دو ار بةار از ويعةاّا يةت الشيةؽ

بةالسجتسو

( )1يشيس هلهوم التٌوينة الوسنتداهة ىلنإل اخسنتخدام الوٌ ن للونوازي ال بيؼينة يرى ىلرناب الينسز راألتينا الوسنتقبلية لوؼسفنة الوييند
أًظننس فنني ذلنن ،ج .ير تننو ،هوسشنني استوننة  .رهنناء لنناهيي هبنناي التٌويننة الوسننتداهة ط 1الننداز الدرليننة لمسننت وازال ال قافيننة
ه س  2000ص .19-11
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جا عة غريان

 3-1األهسية االقترادةة لرأس السال البذري:

يتستةو رأس السةال ال ذةري ب ىسيةةة اقترةادية ة يةرة نتيجةة لةةروره الحيةؽي يةت العسميةة اذنتاجيةةة حية ُيعةر العشرةةر
ال ذري أحر العشاصر الرئيدية لإلنتاج عم الرغػ ؼ اختلف السرارس ال.كرية يةت وحريةر أىسيةة العا ة ال ذةري
يت وحقيق التشسية ااقترادية وااجتساعية ضذ وداوي السررةةة التقميريةة دةيؼ أىسيةة العا ة ال ذةري و أىسيةة رأس
السال حي

وعت ر ةلىسا السحرك الرئيدت لمتشسية ااقترادية وااجتساعيةة ا أ ةا السررةةة ااقترةادية الحريثةة

يتعت ةةر العشرةةر ال ذةةري عشرة ار اانؽيةةا ا يةةت حةةيؼ وةةرى أن رأس السةةال ىةةؽ العشرةةر الحيةةؽي وىةةؽ ةةا يعشةةت أنيةةا
وقم

ؼ أىسية العشرر ال ذري يت العسمية اذنتاجية أ ا نعةرة ال.كةر ااعةتراكت يشجةرىا ػةايرة لسةا ةة ق حية

وعت ر العشرر ال ذري ىؽ العشرر الرئيدت والحيؽي
العس

ؼ الرخ القؽ ت (الكشرري  )324 1986ا

سا يزير ؼ أىسية العشرر ال ذري وبالتالت وزداد حرةة

كسا يلحه اىتسام ال احثيؼ والستخرريؼ يت السااةت بعشرةر العسة
عشةةو بعةةرد العسةةال أو ةةةاعات العس ة

ةؼ حية

الكةػ ولةذا ةةان غال ةا ةا ُيعّةر

وىةةؽ وااةةحا يةةت دوال اذنتةةاج و احتدةةاب ضنتاجيةةة عشرةةر العس ة

ضا أن

الؽاقةةو ااقترةةادي اليةةؽم أا ةةت أن أىسيةةة عشرةةر العس ة يةةت العسميةةة اذنتاجيةةة ا وعتسةةر عم ة التػيةةر الكسةةت يةةت

العشرةةر ال ذةةري

سةةا أظيةةر وأدةةرز أىسيةةة ااةةةتثسارات يةةت رأس السةةال ال ذةةري

سةةا ديةةو بالعريةةر ةةؼ الر ارةةةات

والكتابةات ضلة ضعطةاء أىسيةةة بالػةة دةةرور رأس السةال ال ذةةري يةت وحقيةةق التشسيةة ااقترةةادية وااجتساعيةة ويساةةؼ
ومخيص أىسية رأس السال ال ذري يت الشقاط التالية:

 -1ضن التحدةةيؼ الشةةؽعت لمعشرةةر ال ذةةري ي ة دي ضل ة زيةةادة ضنتاجيةةة عشرةةر العس ة

والتةةت ُت ُ عةةر

عشرةر العسة يةةت العسميةةة اذنتاجيةةة وىةةؽ ةةا يعشةت أن وطةةؽر رأس السةةال ال ذةةري ية دي دةةروره ضلة

ع ة ار لةةرور

وطةةؽير دور

العسالةةة يةةت وحقيةةق التشسيةةة ااقترةةادية وااجتساعي ةة أي زيةةادة دور عشرةةر العس ة يةةت اذنتةةاج قارنةةة بعشاصةةر

اذنتاج ايخرى ةسا أن زيادة ضنتاجية عشرر العس

السش ثقة ةؼ وحدةؼ الجانةب الشةؽعت لمعسالةة

ةؼ عة نيا أن

وقمة ةةؼ الطمةةب عمة القةةؽى العا مةةة وىةةؽ ةةا ُيعةةر أ ة ار ضيجاديةةا و رغؽبةةا ييةةو بالشدة ة لمةةرول التةةت وعةةانت ةةؼ نةةررة
عشرر العس (كسا ىؽ الحال يت ااقتراد المي ت) ا
 -2وةةؽير رأس السةةال ال ذةةري يزيةةر ةةؼ قةةررة الرولةةة عم ة ضةةةتخرام أةةةاليب اذنتةةاج الستطةةؽرة التةةت وعتسةةر عم ة
التكشؽلؽجيةةا السعقةةرة والستقر ةةة والتةةت وعسة عمة و.عية الطمةةب عمة العسالةةة السرربةةة والسةةاىرة ووقمة

ةةؼ الطمةةب

عم العسالة العادية وىذا ي رز دؽاؽح يت أةؽاق العس التت ورو.و يييا ند ة ال طالةة لمعسالةة العاديةة وىةؽ ةا

جع العرير ؼ الرراةات وايبحاث و ةر عم ارورة ضعراد القؽى العا مة ؼ خلل التعميػ والترريب والسؽاء ة

دةةيؼ خرجةةات التعمةةيػ و تطم ةةات ةةةؽق العسة

أي وكةةؽيؼ رأس السةةال ال ذةةري بسةةا يخةةرم تطم ةةات وحاجةةة التشسيةةة

ااقترادية وااجتساعية وىؽ ا يتروب عميو وحقيق اذةت.ادة ؼ السؽارد ال ذرية دون ىررىا والتت وعةر ةؽردا
ضقتراديا ىا ا عم

دتؽى ااقتراد الكمتا

 -3يستةاز رأس السةال ال ذةةري دتة ايره عمة عؽا ة اذنتةاج ايخةرى حية
اذنتاجية

ك عا

ضرو.ةاع رأس السةال ال ذةةري يةت العسميةةة

ؼ ع نو أن يعس عم زيادة ضنتاجية عشاصر اذنتاج ايخرى وبالتالت ضرو.اع ةردود اذةةتثسار عمة

ؼ عؽا

اذنتاج

سا ي ةر دور رأس السال ال ذري يت التراكػ الرأةسالت حي

أن اذن.اق الذي يتػ

ذعةةراد ال.ةةرد جدةةرا ويك ة ار ةةؼ خةةلل اذن.ةةاق عم ة الرةةحة والتػذيةةة والتعمةةيػ والتةةرريب ُيعةةر ذلةةغ أ ة ار يةةت غايةةة
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ايىسية نع ار لمرور الذي يمع و العشرر ال ذةري ذو السيةارات والخ ةرات والك.ةاءات يةت زيةادة اذنتةاج واذنتاجيةة

والريو ؼ داىسة عشاصر اذنتاج ايخرى يت العسمية اذنتاجية ا

 -4ضن وؽير رأس السال ال ذري والذي دروره ي دي ضل زيادة اذنتاج واذنتاجية ووقمي اذةتخرام لعشرر العسة
ؼ ع نو أن ي دي ضل وحقيق اذنتاج السخطط لو وب ق وكم.ة وىذا ا أدى ضل

وزاير أىسية رأس السال ال ذري

يةةت وخ.ةةيا وكةةاليف اذنتةةاج والتةةت ةةةؽف يرةةاح يا و ازيةةر ايربةةاح لمس ةدةةات والسذةةروعات

سةةا يذةةجو عم ة

التؽةو يت اذةتثسارات يت الجانب الكست والشؽعت ووزاير ايرباح يعشت وزاير القررة اذةتيعادية لمدةمو ال أرةةسالية
ؼ الخارج والتت وعتسر عم يؼ ضنتاجت تطؽرا وةذلغ يإنو ؼ الزروري أن وعس الجيات ذات العلقةة عمة

ضعراد العشرر ال ذري بسا ُيديػ يةت وؽةةيو اذةةتخرام ل ةةاليب اذنتاجيةة الستطةؽرة
وبتكم.ة أق ا
 -5التحدؼ الشؽعت لعشرر العسة والةذي يدةيػ يةت زيةادة اذنتةاج
الشقريةةة

سةا يزيةر ةؼ حجةػ اذنتةاج

سةا يح.ةز تخةذي القةرار عمة زيةادة أجةؽرىػ

سةةا يزيةةر ةةؼ دخة القطةةاع العةةائمت وبالتةةالت و ازيةةر قةةررة القطةةاع العةةائمت عمة اذةةةتيلك والةةذي يذةةجو

عمة زيةةادة اذنتةةاج لتػطيةةة الطمةةب وبالتةةالت وةةشعاس ا اةةار عمة

والطمب الكمت وىذا ا يعاس أىسية رأس السال ال ذري عم

دةةتؽى ااقترةةاد الكمةةت ويت ازيةةر الشةةاوج القةةؽ ت

دتؽى ااقتراد الكمت ؼ ىذا الجانبا

 -6و رز أىسية رأس السال ال ذري ؼ خلل الرور الذي قام بو يت ضعادة دشاء السشذ ت ااقترادية ورأس السةال
السادي لمرول التت وعرات لمةر ار جةراء الحةرب العالسيةة الثانيةة وعمة ةة ي السثةال ا الحرةر ألسانيةا حية
و يؼ أن أةاس وطؽرىا ااقترادي ىؽ التحدؼ الشؽعت لسؽاردىا ال ذرية(خمف )131 2227ا
 -7وت كةةر أىسيةةة رأس السةةال ال ذةةري

ةةؼ خةةلل الؽاقةةو ااقترةةادي واذجتسةةاعت لمةةرول الػشيةةة التةةت وستمةةغ ةؽارد

ق يعية ىا ة ضا أنيا لػ ودتطيو وحقيق وطؽرىا ااقترادي واذجتساعت (كسا ىؽ الحال يت الرول الش.طيةة دول

الخمة ةةيج ولي ية ةةا) نع ة ة ار ذيتقارىة ةةا ل ة ةرأس السة ةةال ال ذة ةةري بالقة ةةرر الة ةةذي يساشية ةةا ة ةةؼ ضحة ةةراث وػي ة ةرات ىيامية ةةة ية ةةت
ضقترةادياويا ضذ يلحةه و.ةةاقػ ووعقةر ذةاكميا ااقترةةادية وااجتساعيةة ضذ أنيةا وستمةةغ رأس السةال السةادي ووتسيةةز
بالشةةررة الشدة ية لعشرةةر العسة

ضا أنيةةا وزيةةر ةةؼ ضعتسادىةةا عمة عشرةةر العس ة ايجش ةةت عم ة الةةرغػ ةةؼ ضرو.ةةاع

ند ة ال طالة يت عشرر العس السحمت وىؽ ُيعر أ ة ار تشاقزةا ةسةا ىةؽ الحةال يةت ااقترةاد المي ةت الةذي ورة
ييةةو ند ة ة ال طالةةة ضل ة ()%19لمعةةام (2012التخطةةيط  )18 :2212سةةا يعاةةس ضخةةتلل ةةةؽق العس ة المي ةةت

كشتيجة لعرم التؽايق ديؼ نؽعت رأس السال ال ذري (الجانب الشؽعت لعشرر العس ) و تطم ات التشسية ااقترادية
وااجتساعية ا

 -2نذأة كمية السحاسبة وأهدافها
 1-2نذأة كمية السحاسبة – غريان .
ودةةع الرولةةة ضل ة نذةةر السعريةةة وإواحةةة ال.رصةةة لك ة أي ةراد السجتسةةو لمحرةةؽل عم ة حقيةةػ يةةت التعمةةيػ بسراحمةةو

السختم.ةةة ونتيجةةة لت ازيةةر عةةرد الطةةلب يةةت الجا عةةات السعرويةةة والقريسةةة يةةت لي يةةا (جا عةةة دشػةةازي ق ةرادمس ااا
وغيرىا) ضاةةاية ضلة ضو ةةاع الرولةةة ةياةةةة أن الجا عةةات و حة

عةةؼ الطالةةب ولةةيس العاةةس

سةةا ديةةو بالرولةةة ضلة

أخر ذلغ يت عا ضةتراويجية ىادية وىؽ ا جع المجشة الذع ية العا ة لمتعميػ ةابقا وؽايق عم ضنذةاء ةميةات
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دا صلح الريؼ ان ية جسعة دا ىرى دمحم الذتيؽي أدؽ خريص

جا عة غريان

يةةت السشةةاقق التةةت و.تقةةر ضل ة الكميةةات والجا عةةة الخاصةةة ديةةا وىةةؽ ةةا و مةةؽر يةةت ضنذةةاء ةميةةة السحاة ة ة بسريشةةة

غريان ا
حي ة

أُنذةةئت ةميةةة السحاة ة ة – غريةةان -بسؽجةةب ق ةرار المجشةةة الذةةع ية العا ةةة لمتعمةةيػ ةةةابقا رقةةػ  925لدةةشة

1985م والرةةادر دتةةاري  10ربيةةو ايول  1395وار السؽايةةق  /23ن ةةؽيس ر 1985م(الج ة الػرب ةةت :2212
)11ا

ووعت ةةر ةمي ةةة السحاةة ة ة -غري ةةان الشة ةؽاة ايولة ة لجا ع ةةة الج ة ة الػرب ةةت وب ةةرأ الت ةةرريس دي ةةا ي ةةت الع ةةام الج ةةا عت
( 1987 -1986م) وةانةةت ال رايةةة بالسرحمةةة الجا عيةةة ايول ة

ال اةةالؽريؽس اةةػ عسمةةت ضدارة الكميةةة عم ة

ضةت.تاح درنا ج الرراةات العميا الساجدتير ويساؼ وؽايح ذلغ عم الشحؽ التالت:

 1-1-2مرحمة البكالهريهس:
دةةرأت ةميةةة السحاة ة ة  -غريةةان بسةةشح اذجةةازة الستخررةةة ال اةةالؽريؽس يةةت أربةةو وخررةةات عمسيةةة وبالتةةالت
وزػ الكمية ايقدام العمسية التالية:

اوا :قدػ ااقتراد
اانيا :قدػ السحاة ةا
االثا :قدػ اذدارة
رابعا :قدػ وحمي ال يانات
ويت خريا  2009 / 2008م وػ اةةتحراث قدةػ جريةر بالكميةة (قدةػ التسؽية والسرةارف) لياةؽن بالكميةة ()5
خسدة أقدام عمسية تخررة وسشح عيادة ال االؽريؽسا

 2-1-2مرحمة الساجدتير:
بعةةر ةةرور عةةرة ةةةشؽات عم ة ضنذةةاء الكميةةة وق اربةةة ( )8اسانيةةة ةةةشؽات عسمةةت ضدارة الكميةةة عم ة ضةةةتحراث درنةةا ج
الر ارةةةات العميةةا ذعةةراد عشاصةةر ةةؼ حسمةةة الساجدةةتير التخررةةية ضاةةاية ضلة حسمةةة ال اةةالؽريؽس وقةةر و مةةؽر

ذلغ اليرف بإيتتاح قدػ الرراةات العميا بالكمية خريا 1993م بقدست اذدارة والسحاة ة اػ أُايف ضلييسا قدةػ
ااقتراد يت الدشة التاليةة ويةت عةام  2224وةػ ضعتسةاد درنةا ج الر ارةةات العميةا يةت قدةػ وحمية ال يانةات (الج ة
الػربت  )26 2228ا
وادر ؼ التشؽيو ىشا ضل أن عرط الترريس بالرراةات العميا وإيتتاح قدػ بالر ارةةات العميةا يتطمةب وةؽير عةرد ()3

الا ةةة أعز ةةاء ىيئ ةةة و ةةرريس ق ةةاريؼ وبررج ةةة أة ةةتاذ د ةةاعر وى ةةؽ ةةا و ةةؽير بايقد ةةام العمسي ةةة (السحاةة ة ة اذدارة

ااقتراد وحمي ال يانةات) سةا أوةاح لتمةغ ايقدةام ةشح درجةة الساجدةتير التخررةية يةت ايقدةام السةذةؽرة يةت
حةةيؼ قدةةػ التسؽي ة والسرةةارف لةةػ ياتس ة الشرةةاب حت ة ا ن اي ةةر الةةذي أخةةر ضعتسةةاد درنةةا ج الر ارةةةات العميةةا

بالقدػ السعشت ا
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 2-2أهداف الكمية:
وزداد حاجة ااقتراد المي ت ضل العشاصر الس ىمة والسرربة لتػطية تطم ات ةؽق العس الست ازيةرة وىةؽ ةا دعةاء

ضل ضنذاء العرير ؼ الس ةدات التعميسية اليادية وىؽ ىريا ذترةا لك الس ةدات ضا أن ايىراف وتعرى ذلغ

يعةةاا يةةت نذةةر الةةؽعت والثقايةةة ةةؼ خةةلل السحااةرات التؽعؽيةةة والةةرورات الترري يةةة لذةرائح
لياةةؽن لمس ةدةةة دو ار ّ
ختم.ة ؼ السجتسو وةسا ىؽ الحال بالشد ة لكمية السحاة ة -غريان  -وتعرد أىراييا ويساؼ حررىا يت الشقاط
التالية (الكمية :)7-8 2212
 -1وخ ةريج عشاصةةر ةةؼ الك.ةةاءات الستسي ةزة دثقايتيةةا السحاة ة ية واذداريةةة وإعةةراد الخ ةرات الستخررةةة يةةت ىةةذه
السجاات ا
 -2القيةةام بةةال حؽث العمسيةةة والسذةةارةة يةةت وحةةري
لمعس عم وطؽير السجتسو وح

ووطةةؽير العمةةؽم الساليةةة واذداريةةة واذحرةةائية وااقترةةادية

ذالووا

 -3وذجيو الشذاط الجا عت العام بسختمف أنؽاعو يج صق عخرية الطالب وصق

ؽاى و ا

 -4الترةيز عم ضوقان الطالب لمػة العربية باذااية ضل المػة اذنجميزية يت جال وخرروا
 -5أيزةةا ويةةرف الكميةةة ضلة ضعةةراد ووخ ةريج مكةةات يةةت التخررةةات الدةةابقة وذلةةغ دتط يةةق خطةةة د ارةةةية ورةةةز
عم التخرص ؼ أج السداعرة يت اةتيعاب العمؽم السحاة ية واذدارية وااقترادية ا
 -6ة ةةذلغ ويةةرف ةميةةة السحاة ة ة – غريةةان ضل ة و ةةرريب قم ةةة الر ارةةةات العميةةا عمة ة أة ةةاليب ال حةة

العمس ةةت

باذا ةةاية ضلة ة وشسي ةةة خ ة ةرات أعز ةةاء ىيئ ةةة الت ةةرريس ةةؼ خ ةةلل ال ح ةةؽث والر ارة ةةات واذعة ةراف عميي ةةا ووق ةةريػ

اذةتذارات ال.شية يت جال التخرصا
 3-2مكهنات كمية السحاسبة  -غريان .
ضن وكةةؽيؼ رأس السةةال ال ذةةري ةسةةا نؽعةةا يتطمةةب العريةةر ةةؼ السةةرخلت ولتحقيةةق ذلةةغ عسمةةت الرولةةة عم ة وةةؽيير
العريةةر ةةؼ الس اريةةق ايةاةةةية لمكميةةة واللز ةةة لشجةةاح العسميةةة التعميسيةةة والتةةت وُعةةر أصةةؽل اادتةةة لمكميةةة ادةةر ةةؼ
وؽييرىةةا ووطؽيرىةةا بسةةا يخةةرم عسميةةة وكةةؽيؼ الك ةؽادر الس ىمةةة والستسي ةزة والتةةت ودةةيػ بذةةا اعةةر يةةت وكةةؽيؼ رأس

السال ال ذري يت ااقتراد المي ت ويساؼ حرر رايق الكمية يت الشقاط التالية( السرجو الدادق :)115-113
1-3-2

السبشى اإلداري لمكمية  ...وىؽ يتكؽن ؼ دور أرات ودور أول يزػ اتب عسير الكمية باذاةاية

ضل الذ ون اذدارية والسالية والسااوب التابعة ليا وايقدام العمسية أيزا والتدةجي والر ارةةة واذ تحانةات وبعةا

السرايق ايخرى ةالسخازن وصالة الشد والترؽير اا وغيرىا ا
2-3-2

مبشى السدرجات  ....و بو( )4أربو ررجات ةةعة الؽاحةر شيةا حةؽالت  200قالةب باذاةاية ضلة

صةةالة د ارةةةية ة ي ةرة ودةةو ( )90ودةةعؽن قال ةةا وقري ةةا ا باذاةةاية ضل ة

ااوةةب وصةةالة لمسشاقذةةة ااا وغيرىةةا ةةؼ

السرايق بس ش السررجاتا

 3-3-2مبشى القاعات الدراسية  ...ويتكؽن ىذا الس ش
والروريات والسعا
حؽالت ( )30قال اا
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4-3-2

جا عة غريان

السدعععرح ....يؽجةةر بالكميةةة دةةرح يدةةتخرم يةةت عقةةر الشةةروات والس ة وسرات والح.ةةلت ااا وغيرىةةا ةةؼ

التعاىرات واينذطة الثقايية السختم.ة التت وقيسيا الكمية وةان ىذا السدرح ي.تقر لمتجييزات ويةت العةام (2014

–  )2015وػ وجييزه بالكا

وبذا جير بسا يخرم أىراف الكمية ا

 5-3-2مرافق أخرى .....وحتؽي الكمية عم أ اكؼ خررة لسؽيق الديارات ةؽاء ةانت بالداحات الؽاةةعة

أ ة ة ةةام الس ش ة ة ة اذداري والقاعة ة ةةات والسة ة ةةررجات ضاة ة ةةاية ضل ة ة ة ضةة ة ةةتحراث ؽقة ة ةةف خة ة ةةاص لمدة ة ةةيارات ية ة ةةت العة ة ةةام
الجا عت()2016-2015ا لتقمي ضزدحام الديارات أ ام رخ الكمية ا
كسةةا يؽجةةر بالكميةةة عةةرد ةةؼ ايكذةةاك و قي ة خر ةةة لمطةةلب وودةةيير الخةةر ات ليةةػ ةسةةا وؽجةةر بالكميةةة لعةةب
خاصة بالدمة وةرة القرم والطائرة ودتخرم عشر قيام الكمية باينذطة الريااية التت يتؽاىةا قدةػ الشذةاط السخةتص

بالكمية ا
 4-2العشاصر األساسية لتكهين رأس مال بذري " متسيز" من خريجي كمية السحاسبة  -غريان .
وحرص ضدارة الكمية عم وخريج ديعات تتالية ة ير دراةت بسرحمة ال االؽريؽس والساجدتير وبقررات تسيزة

وبت.ةةؽق الة عا شيةةا اي ةةر الةةذي ةةشح خريجةةت الكميةةة ةةةسعة جيةةرة يةةت ةةةؽق العسة المي ةةت وىةةؽ عةةروف لةةرى
الكثير ؼ الستخرريؼ والسدئؽليؼ وايكاديسييؼ ضذ عػ بعا خريجت الكمية اركةز عسة

عرويةة يةت الرولةة

المي ت شيا (السرارف التجارية السررف السرةزي الس ةدة الؽقشية لمش.ط أعزةاء ىيئةة التةرريس بالجا عةات
ااااضل ة ) وا ةةت ةةؼ خةةلل السلحعةةات ال ةؽاردة ضل ة ضدارة الكميةةة ةةؼ بعةةا الس ةدةةات العا ةةة يةةت الرولةةة دتسيةةز
خريجةةت ةميةةة السحاة ة ة  -غريةةان ولزةةسان ضةةةتسرار نجةةاح الكميةةة يةةت وكةةؽيؼ رأس ةةال بذةةري تسيةةز بقةةررات

وة.ةةاءات و عةةارف جيةةرة يدةةتؽجب أن وعس ة ضدارة الكميةةة خاصةةة والجا عةةة والجيةةات ذات السد ة ولية عم ة وةةؽيير
جسؽعةةة ةةؼ العشاصةةر اللز ةةة والزةةرورية لتحقيةةق ذلةةغ اليةةرف وىةةذه العشاصةةر يساةةؼ حرةةرىا يةةت الجؽانةةب

التالية:

 1-4-2أعزا هيدة التعدريس تتعهفر فعيهم شعروس األسعتاا الجعامعي اااا يعت ةر وةؽيير عزةؽ ىيئةة وةرريس
جيةةر أةةةاس نجةةاح العسميةةة التعميسيةةة حية

ايةةةتاذ الجةةا عت ىةةؽ الةةذي يقةةؽم دتؽصةةي السعمؽ ةةة والسعريةةة لمطالةةب

ال.عالةةة يةةت وكةةؽيؼ رأس السةةال ال ذةةري ةةؼ خةةلل وزويةةر الطم ةةة
بذةةا اعةةر و ةةؼ ىشةةا وش ثةةق أىسيةةة ايةةةتاذ ّ
باييكةار والسعةةارف ضذ ايةةةتاذ الستسيةةز القةةادر عمة ضيرةةال السعمؽ ةة ولةةو السيةةارة يةةت التةةرريس ةة ذلةةغ يةةشعاس
بذا

اعر عم الطم ة الرارةيؼ بالكمية اػ عم

خرجاويا وجؽدويا ا

والجرير بالذةر ىشا أن الحرؽل عم درجة الساجدتير أو الرةتؽراه يعت ةر عةرقا اةروريا لمتةرريس بالكميةة ولكشةو

غيةر ةةةاف حية

ىشةةاك بعةةا الجؽانةب ايخةةرى يتطمةةب وؽيرىةا يةةت عزةؽ ىيئةةة التةةرريس لزةسان نجةةاح العسميةةة

التعميسيةةة ثة الذةةيادة لةةو بةةالت.ؽق عشةةر د ارةةةتو وعةةرم رةةةؽبو يةةت السةؽاد التخررةةية وحرةةؽلو عمة
رادر عروية و عتسرة ؼ ق

ىلوةةو ةةؼ

القطاع العام ا

 2-4-2مفردات السهاد العمسية اااا وذةترط الكميةة لتخةريج الطالةب أن يجتةاز جسؽعةة ةؼ السقةررات الر ارةةية
التخررية با قدػ وايىسية ا وش و ةؼ عةرد ومةغ الس.ةردات قارنةة باميةات أخةرى ولكةؼ ايىةػ ةؼ ذلةغ ىةؽ
الس.ردات التت وحتؽييا ومغ الس.ردات و رى اةت.ادة الطالب شيا والتت وعشت وزوير الطالب بالسعارف التت وتيح
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لةةو بة ن ياةةؽن قةةاد ار عمة التسيةةز واذدةةراع يةةت جةةال وخررةةو وىةةؽ ةةا يدةةيػ يةةت وكةةؽيؼ رأس ةةال بذةةري يم ةةت

احتياجات ةؽق العس المي ت ا

وادر ؼ التشؽيو ىشا أن ومغ الس.ردات لمسؽاد العمسية ا وتدػ بالجسؽد بالعاس قادمةة لمتػييةر والتطةؽير بسةا يتسذة
و التطؽرات الحاصمة يت العمؽم والشعريات العمسية يةت ختمةف التخررةات وةة ذلةغ يعتسةر بالررجةة ايولة

عم قررات عزةؽ ىيئةة التةرريس عمة التطةؽير و ااةةت.ادة ةؼ ايةةاليب الحريثةة والستطةؽرة بسةا يدةي الطريةق
لمطالةةب لمتزويةةر دتمةةغ السعةةارف الجريةةرة وىةةؽ ةةا يعسة عمة ضعةةراده بذةةا جيةةر بسةةا يدةةيػ يةةت وشسيةةة رأس السةةال

ال ذري للقتراد الؽقشت بذا عام ا

 3-4-2طرق التعدريس الستبععة فعي الكميعة :ومعةب قةرق التةرريس الست عةة ةؼ ق ة عزةؽ ىيئةة التةرريس دو ار
يسةةا يةةت جةةؽدة خرجةةات الكميةةة حية

التجةةارب والر ارةةةات أا تةةت أنةةو عشةةر وةةؽير وةةةائ اذيزةةاح السختم.ةةة ةةؼ

رةؽ ات وأعاال ديانية والتحمي الس اعر لمشعريةات بعةرة قةرق ويةت الةز ؼ السحةرد والسشاةةب ضاةاية ضلة ضقحةام
الطالةب يةت السذةارةة العمسيةةة بالسحااةرات ةو دةذل ايةةةتاذ جيةؽد أك ةر يةت التحزةةير لمسةادة ةو ومخةيص أىةةػ

اييكار يت ورقات حردة وؽير لمطالب قاعرة ديانات جاىزة يدي ضدراكيا ووكؽن لو رصير دائػ يجره جاى از ةمسا

وطةةرق لمسةةادة العمسيةةة دةةتق ل وة ة ذلةةغ ي ة ار وبررجةةة عاليةةة يةةت ضدراك الطالةةب و ةةرى اةةةتيعابو لمسؽاةةؽعات
العمسية والذي يشعاس بالزرورة عم جؽدة رأس السال ال ذري الذي يتػ ضعراده عم

دتؽى الكمية

سا يزير ؼ

دور الكمية يت وكؽيشو وزيادة داىستيا يت خر ة السجتسو ووطؽيره ووشسيتوا
ضا أن ة ذلغ يعتسر أةاةا عم وؽير عزؽ ىيئة الترريس السشاةب والذي ياؽن لريو القررة والرغ ة وااةةتعراد
لمعس

بسا يخرم العسمية التعميسية وةيرىا ويق ال ار ج السخطط لياا

 4-4-2السكتبة والدوريات ....وُعر السات ةة والةروريات السرةرر ايةاةةت لمسعريةة الست ويةة ةؼ الكتةب السشيجيةة
والسشذةةؽرات الحريثةةة حية وةةؽيير الكتةةب السشيجيةةة السرو طةةة بةةالس.ردات الر ارةةةية ُيتةةيح لمطالةةب السراجعةةة وورةةةي
اييكار والسعمؽ ات التةت وةػ وشاوليةا يةت السحااةرات اليؽ يةة ضاةاية ضلة وساةيؼ الطالةب ةؼ ال حة

والتحرةي

بالطريقة التت وشاة و بسا يشست أيكاره ورصير عريتوا
ويةةزداد دور السات ةةة والةةروريات يةةت وكةةؽيؼ رأس السةةال ال ذةةري عشةةر ا وُت ةةو ايةةةاليب الحريثةةة يةةت العةةر
السشيجية والسشذؽرات ةاةتخرام الحاةب ا لت واذنترنت ضااية ضل الخر ات التت يحتاجيا الطالب ؼ ضااءة
لمكتةةب

جيرة والت رير والتريئة واليروء ااا وغيرىاا
 5-4-2القهانين والمهائح  ...وعت ر القؽانيؼ والمؽائح السشعسة لمعس اذداري بالكمية والجا عة ضااية ضل الية
ق ؽل السعيريؼ وأعزاء ىيئةة التةرريس رةيةزة أةاةةية ل شةاء العسميةة التعميسيةة عمة

دةتؽى الكميةة والجا عةة وعشةر

التحرث عؼ الؽاقو العسمت ضذ وط يق ةميةة السحاةة ة  -غريةان لمقةؽانيؼ والمةؽائح ةؼ حية

عةروط الق ةؽل لمطةلب

والسعيريؼ وأعزاء ىيئة الترريس وىؽ ا أعط ديعة قؽية ؼ الجرية واذخلص يت العس

خاصة بعةر نذة ويا

اعرة عام ( )1985وىذا ي رز دؽاؽح عشر السقارنة باميات أخرى يت الرولة المي ية وىؽ ا ي يؼ أن التط يةق

الرارم لمقؽانيؼ والمؽائح (التت وخرم العسميةة التعميسيةة السخطةط ليةا) أةةيػ بذةا

اعةر وأحيانةا يساةؼ القةؽل أنةو

أةاس الشجاح الذي حققتو الكمية يت وكؽيؼ رأس السال ال ذري الست.ةؽق والةذي دةرز دوره الشةاجح يةت ةةؽق العسة
المي ت ا
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دا صلح الريؼ ان ية جسعة دا ىرى دمحم الذتيؽي أدؽ خريص

جا عة غريان

 6-4-2العععاممين بالكميععة  ....يعت ةةر وجةةؽد عشرةةر العس ة الةةذي يسةةارس عسمةةو ةسؽظةةف اس ة لمسيةةام الةةذي

ي دييةةا عزةةؽ ىيئةةة التةةرريس ضذ يعسةة العةةا مؽن يةةت ة ة الؽظةةائف خاصةةة السدةةج والر ارةةةة واذ تحانةةات ااا
وب.عالية عشر وستو اييراد العا ميؼ بعلقات وظي.ية
وغيرىا عم وؽيير الخر ات وودييرىا لمطلب ويزداد دورىػ ّ
داخة الكميةةة بذةةا جيةةر يدةةيػ يةةت وكةةاوف الجيةةؽد ذنجةةاز وظةةائ.يػ عم ة الؽجةةو السطمةةؽب سةةا يمعةةب ذلةةغ دو ار

حيؽيا يت عسمية التحري العمست لمطالةب ويةزداد ذلةغ الةرور وبؽاةؽح عشةر ا ياةؽن الجةزء ايك ةر ةؼ العةا ميؼ
ذو ىلت عمسية وجعميةػ قةادريؼ عمة التكيةف وبعلقةات حدةشة ةو ز لئيةػ والطةلب اي ةر الةذي ية دي ضلة

زيادة دور السؽظ.يؼ يت وش.يذ ال ار ج التعميسيةة السخطةط ليةا وىةؽ ةا يعشةت يةت الشيايةة زيةادة دةاىسة السةؽظ.يؼ

العا ميؼ يت وكؽيؼ رأس السال ال ذري ؼ خةلل وحدةيؼ دةتؽى الخةر ات السختم.ةة التةت يحتاجيةا الطالةب أاشةاء

دراةتو بالكمية ا

 -3واقك تكهين رأس السال البذري في كمية السحاسبة -غريان  -لمفترة ( )2015 -2000والعهامع السعؤثرة

فيه.

بعر أن وػ التطرق ضل أىػ العشاصر ايةاةية لتكؽيؼ رأس السال ال ذةري الستسيةز يةت ةميةة السحاةة ة -غريةان
والستسثة يةةت وخ ةريج ديعةةات تتاليةةة ةةؼ الطم ةةة حسمةةة ى ة ال اةةالؽريؽس والساجدةةتير حية
رحمة التخةرج وتحقةق حيةاة الطالةب الجا عيةة بالت.اعة

ق ة الؽصةةؽل ضل ة

ةو أعزةاء ىيئةة التةرريس ويةق القةؽانيؼ والمةؽائح السعسةؽل

دياا
و رحمة الرراةة الجا عية لمطالب و ةرأ بةالق ؽل والتدةجي بالكميةة واذةةتسرار يةت الر ارةةة لسةرة ( )8اسانيةة يرةؽل
دراةية تتالية وقررىا ائحة الكمية لمؽصؽل ضل التخرج بعر اذي.اء بستطم ات التخرجا ضا أن بعا الحاات ؼ

الطم ةةة يةةتػ يرةةمو ذخ.اقةةو يةةت د ارةةةتو وبعةةا الحةةاات ايخةةرى وشتقة ضلة خةةارج الكميةةة وليةةذا ق ة د ارةةةة واقةةو
خرجات الكميةة يتطمةب د ارةةة واقةو أعزةاء ىيئةة التةرريس والطم ةة السدةجميؼ والسشتقمةيؼ اا وغيرىةا ةسةا ىةؽ وارد

يت ال.قرات التالية:
 1-3تطععهر عععدد أعزععا هيدععة التععدريس والطمبععة السدععجمين بكميععة السحاسععبة -غريععان -لمفتععرة (-2000

)2015

يعت ر عزؽ ىيئة التةرريس السشاةةب والةذي يتستةو بالقةررات والك.ةاءات والسيةارات ةؼ العشاصةر ايةاةةية لتكةؽيؼ

رأس السال ال ذري ةسا ة ق اذعارة لذلغ ا

ضا أن وةؽير العةرد السطمةؽب بسةا يم ةةت اذحتياجةات الكسيةة والكي.يةة ل قدةام العمسيةةة السختم.ةة يةت الدةشؽات ايولة
ةةؼ يت ةرة ىةةذه الر ارةةةة ةةشخ.ا اي ةةر الةةذي يرةةاح و وحريةةر الطاقةةة اذةةةتيعادية ةةؼ الطم ةةة الجةةرد يةةت حةةرود

اذ اانيات الستاحة وىةؽ ةا ية ار عمة عسميةة وكةؽيؼ رأس السةال ال ذةري ولسعريةة ةرى التػيةرات الحاصةمة يةت

عرد أعزاء ىيئة الترريس وعرد الطم ة السدجميؼ بالكمية خلل يترة الرراةة نعر
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جدول رقم ()1
تطهر عدد أعزا هيدة التدريس والطمبة السدجمين في كمية السحاسبة
 -غريان  -لمفترة ()2015 -2000

السنوات

عدد أعضبء هيئة التدريس

الطلبة المسجلين

عدد الطلبة لكل أستبذ

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

29
29
29
29
150
150
150
150
150
150
150
182
182
182
182
67

137
273
912
1331
1497
1374
1297
1316
1876
1847
1793
1000
1751
2530
2805
1429

4
9
31
45
10
9
8
8
12
12
11
5
9
13
15
21

السررر :ضدارة الكمية:
و ؼ الجرول يساؼ أن ندتشتج ا يمت:
(*)

 -1دمةةع عةةرد أعزةةاء ىيئةةة التةةرريس ( حميةةيؼ) ( )29ودةةعة وعذةةرون أةةةتاذ

لمعةةام  2000الةةذي قادمةةو عةةرد

الطم ةةة السدةةجميؼ  137قال ةةا والةةذي يعشةةت بسعةةرل ( )4قم ةةة لكة أةةةتاذ وىةةؽ يعت ةةر ةةشخ.ا ولكشةةو يةةت ن.ةةس
التحرةي والسراجعةة واذعةراف وإ اانيةة السقادمةة

الؽقت ُيتيح لمطم ة اذةت.ادة دررجة أك ر ؼ أةاوذويػ ؼ حي
لعةةرة ةرات وىةةؽ ي ة ار بذةةا ة يةةر عم ة وحرةةيميػ العمسةةت وإدراكيةةػ سةةا ي ة ار ضيجابةةا عم ة عسميةةة وكةةؽيؼ رأس
السال ال ذري الجيرا

 -2يت يؼ ؼ الجرول أنو خلل ال.ترة ( )2003 -2000ضةتسرار عرد أعزةاء ىيئةة التةرريس بالكميةة ةسةا ىةؽ
عميو يت حيؼ وزاير عرد الطم ة السدجميؼ اي ر الذي أو عو زيادة عرد الطم ة لك أةتاذ حي

دمع ( )45قالب

ةؼ ضةةت.ادة الطالةب ةؼ عزةؽ ىيئةة التةرريس ةشتيجةة

يت العام  2003وىذا ُيعر رو.عا جرا اي ر الذي يقمة
ذنخ.ةةا الؽقةةت السخرةةص لمطالةةب ةةؼ ق ة ايةةةتاذ ةةؼ جانةةب وو ازيةةر انذةةػال عزةةؽ ىيئةةة التةةرريس بسيةةام

أخرى وقم

ؼ وقتو و اىتسا و بالطالب

سا يشعاس ةم ا عم عسمية وكؽيؼ رأس السال ال ذري ا

(*) كاً رداية الكلية في الؼام  1985راخػتواي الكبيس ػلإل أػيناء هيةنة التندزيس هني األتاًن جنن ااجهن الكلينة ىلنإل ػولينة التليين
ادزيجيا ً هي نو اؼييي أػياء هيةة ادزيس ليبييي رقبو الوؼيديي راخيلاي للدزاسة رالخازج تإل رصل الكلينة ىلنإل التليين رالكاهنل
ىذ تويغ األقسام الؼلوية اؼتود ػلإل أساارآ هرلييي هي الركوز راخًاث .
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دا صلح الريؼ ان ية جسعة دا ىرى دمحم الذتيؽي أدؽ خريص

 -3خلل ال.ترة ( )2010- 2004وزاير عرد أعزاء ىيئة الترريس حية

دشد ة زيةادة قةررىا  % 417قارنةة بةال.ترة ()2003 -2000

جا عة غريان

دمةع ( )150عزةؽ ىيئةة وةرريس أي

سةا يعاةس ةياةةة الكميةة التؽةةعية يةت وؽظيةف

أعزةاء ىيئةةة وةةرريس جةرد والةةذي صةةاح و التؽةةو يةةت ق ةةؽل الطم ةة الجةةرد حية

دمةع عةةرد الطم ةةة  1847قال ةةا

 1793قال ا لمعام()2010 ،2009عم التؽالت ا
دمةع  12قال ةا

وعم الرغػ ؼ وزاير عرد الطم ةة السدةجميؼ ضا أن عةرل عةرد الطم ةة لكة أةةتاذ أنخ.ةا حية

ويعةةزى ذلةةغ ضل ة الزيةةادة يةةت وؽظيةةف أعزةةاء ىيئةةة وةةرريس
 11قال ةةا لمعةةا ت ( )2010 ،2009عم ة الت ةؽالت ُ
دشد ة رو.عة التت ة ق اذعارة لياا
وادةةر ةةؼ التشؽيةةو ضل ة ضن و ازيةةر الطم ةةة السدةةجميؼ والةةذي رايقةةو التؽةةةو يةةت وؽظيةةف أعزةةاء ىيئةةة التةةرريس يعطةةت
ع ار عم أ اانية ةمية السحاة ة  -غريان يت السداىسة دررجة أك ر يت وكؽيؼ رأس السال ال ذري دتق لا

 -4نلحةه ةؼ الجةرول خةلل ال.تةرة ( )2014 – 2011ضةةتس اررية و ازيةر عةرد أعزةاء ىيئةة التةرريس حية

دمةع

عةةردىػ  182أةةةتاذ أي دشد ة ة زيةةادة قةةررىا  % 21قارنةةة بةةال.ترة ( )2010 – 2004ويةةت ن.ةةس الؽقةةت و ازيةةر
عرد الطم ة السدجميؼ وىؽ ا ي ةر ضو اع الكمية ن.س وويرة ال.ترة الدابقة ()2010 – 2004ا

 -5نلحه يت العام  2015اذنخ.ا
ضنخ.ا

الحاد يت أعزاء ىيئة الترريس حي

دمع عردىػ  67أةةتاذ أي دشدة ة

قةررىا ( % 63 )-والةذي يرجةو أةاةةا ضلة قة اررات اذي.ةاد يعزةاء ىيئةة التةرريس ذةةتكسال د ارةةتيػ

يةةت الخةةارج وعمة الةةرغػ ةةؼ ذلةةغ دمةةع عةةرل عةةرد الطم ةةة لكة أةةةتاذ  21قالةةب وىةةؽ ُيعةةر ق ةةؽل ويتساعة
السعيار الذي أُو و لترشيف الجا عات حي أُعتسر عرل عرد الطم ة لك أةتاذ ( )20قالبا

ةةو

 2-3تطععهر عععدد الطمبععة السشتقمععين والسفرععهلين مععن كميععة السحاسععبة  -غريععان  -خععالل الفتععرة (-2000

)2015

ضن عرد الطم ة الذيؼ يتػ ق ؽليػ بالكمية غير اادت حي

يشتق بعةا الطم ةة نتيجةة لعةروف خاصةة ديةػ وسةشعيػ

ةةؼ اذةةةتسرار يةةت الر ارةةةة بالكميةةة وال ة عا ايخةةر يةةتػ يرةةمو نتيجةةة ذخ.اقةةو يةةت د ارةةةتو اي ةةر الةةذي يؽاةةح

وجةةؽد ة ة عةةام د ارةةةت عةةرد ةةؼ الطم ةةة السشتقمةةيؼ والس.رةةؽليؼ وىةةؽ ةةا ي ة ار ةةةم ا عم ة دور ةميةةة السحاة ة ة -

غريان يت وكؽيؼ رأس السال ال ذري ولسعرية ذلغ نعر

الجرول التالت:

جدول رقم()2

تطهر عدد الطمبة السشتقمين والسفرهلين لسرحمة البكالهريهس بكمية السحاسبة
–غريان  -خالل الفترة ()2015-2000
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المنتقلين

المفصولين

اإلجمبلي

2000

5

3

8

2001

8

1

9

2002

79

24

103

2003

109

46

155

2004

25

177

202
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2005

10

59

69

2006

95

61

156

2007

99

69

168

2008

233

105

338

2009

150

141

291

2010

76

66

142

2011

116

1

117

2012

115

1

116

2013

92

صلس

92

2014

132

صلس

132

2015

79

صلس

79

الوجووع

1423

754

2177

السررر :دج الكمية  /اتب الخريجيؼ بالكميةا
و ؼ الجرول الدادق يساؼ التؽص ضل أىػ الشتائج التالية:
 -و ازيةةر عةةرد الطم ةةة السشتقمةةيؼ ةةؼ الكميةةة حي ة

أرو.ةةو العةةرد ةةؼ ( )5قم ةةة لمعةةام 2000م ضل ة 233

قالةةب  150قالةةب  132قالةةب لمدةةشؽات  2014 ،2009 ،2008عم ة التةؽالت وىةةؽ يعاةةس ارو.ةةاع ند ة ة
التدرب لمطم ة ؼ الكمية سا يقم

ؼ دورىا يت عسمية وكةؽيؼ رأس السةال ال ذةري واةياع ال.رصةة عمة الطم ةة

السشتقمةةيؼ ةةؼ حرةةؽليػ عم ة السعريةةة الستسي ةزة ديةةا الكميةةة التةةت وُتةةيح ليةةػ دشةةاء دةةتق ميػ وإةةةيا يػ يةةت وشسيةةة
ااقتراد ووطؽيره ا
 -دمع ضجسالت عرد الطم ة السشتقميؼ خلل يترة الرراةة  1423قالب وقال ة ويساؼ ضرجةاع ذلةغ ضلة عةرة
شيا ا يمت:

عؽا

أ -وط يق الكمية لملئحة الراخمية بذ ن اذنذارات وال.ر

وبالتالت بعا الطم ة عشر حرؽليػ عم عرد

ةؼ اذنةذارات يقؽ ةةؽن بسعالجةة واةةعيػ ق ة ال.رة باذنتقةال ضلة الكميةات ايخةةرى ا وط ةق ائحةةة ال.رة ةسةةا
ىؽ الحال يت نعام الرراةة بامية السحاة ة  -غريانا
ب -نتيجة لمسدتؽى السترنت ل عا الطم ة يت رحمةة التعمةيػ الستؽةةط رغةػ حرةؽليػ عمة وقةرير جيةر ضا
أنةةو ا ي ة ىميػ للةةةتسرار يةةت الر ارةةةة بالكميةةة وعشةةر ا يةةررك الطالةةب ب نةةو غيةةر قةةادر يمج ة ضل ة

باذنتقال ضل ةميات أخرى ا

عالجةةة واةةعو

ج -نتيجةةة لمعةةروف اي شيةةة بعةةر العةةام  2011والتةةت وروةةب عمييةةا يةةت ةثيةةر ةةؼ ايحيةةان بعةةرم قةةررة الطالةةب

عمة الحزةةؽر لمكميةةة وبالتةةالت نجةةر عةةرد ةةؼ الطم ةةة خةةارج غريةةان يمجة ون ضلة اذنتقةةال ضلة

شةةاقق وساةةشيػ ةةؼ

اذةتسرار يت الرراةة ا
د -وعرد الكميات الجريرة التت وػ اةتحراايا يت شاقق أخرى وقري ة ؼ ةمية السحاة ة  -غريان ث ةمية
السحاة ة ة  -العزيزيةةة وةميةةة السحاة ة ة  -الرج ةةان اي ةةر الةةذي وروةةب عميةةو ضواحةةة ال.رصةةة ل ة عا الطم ةةة ةةؼ
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دا صلح الريؼ ان ية جسعة دا ىرى دمحم الذتيؽي أدؽ خريص
اذنتقال ضل الكميات السجةاورة حية

واعتقادىػا

جا عة غريان

يةرون أن المةؽائح الراخميةة دتمةغ الكميةات يتشاةةب عيةػ حدةب وجيةة نعةرىػ

ىة -ورنت الخر ات بالقدػ الراخمت خاصة بعر العام  2011وعةرم وةؽير اي ةؼ بالقدةػ الةراخمت
الطم ة ضل اذنتقال ضل ةميات أخرى قري ة ؼ ةاشاىػ ا يحتاجؽن ضل قدػ داخمتا

سةا ديةو بعةا

 -يت ةةيؼ ةةؼ الجةةرول وذدةةذب وو ازيةةر عةةرد الطم ةةة الس.رةةؽليؼ ةةؼ ( )3قم ةةة لمعةةام 2001م ضلة  177قالةةب

 105قالب  141قالب لمدشؽات  2009 ،2008 ،2004عم التؽالت وىؽ يذير ضل ضخ.ةاق بعةا الطم ةة
يت دراةتيػ رغػ ال.رص التةت وسةشح ليةػ ةؼ ق ة ضدارة الكميةة ضذ لةيس ةؼ اذنةذار ايول يةتػ يرة الطالةب دة
عرة ضنذارات ورغػ دراية الطالب دذلغ ضا أنو ير ضل

بالكميةةة ضلة وط يةةق اللئحةةة الراخميةةة بذة ن ال.رة

رحمة و ةر أنو غير قادر عم ودؽية واعو

سا يريو

ولكةةؼ ىةةذا اذج ةراء يةةت ن.ةةس الؽقةةت يةةريو د ةةاقت الطم ةةة ضلة

الر ارةةةة بجريةةة سةةا يريةةو وحرةةيميػ العمسةةت ويزيةةر ةةؼ و ةراكػ اييكةةار لةةرييػ اي ةةر الةةذي يت عةةو وشةةا ت قةةرراويػ

و يةاراويػ وىةؽ ةا يزيةر ةؼ دور الكميةة يةت عسميةة وكةؽيؼ رأس السةال ال ذةري خر ةة لمسجتسةو و ااقترةاد دتةةؽيير
عشاصر ىمة وم ت ضحتياجات ةؽق العس المي ت ا

 -نلحةةه ةةؼ الج ةةرول بع ةةر الع ةةام  2011د ةةرأ وؽج ةةو الكميةةة ضلة ة ع ةةرم وط ي ةةق اللئح ةةة الراخمي ةةة بذة ة ن نع ةةام
اذنذارات وال.ر

اي ر الذي أدى ضل وراكػ أعةراد ةؼ الطم ةة وىةػ يحسمةؽن عةرد ةؼ اذنةذارات وزيةر حتة عةؼ

( )10ضنذارات ا
حي

ة ق وأن وػ ذةر أحر العشاصر ايةاةية لتكؽيؼ رأس السةال ال ذةري يةت ةميةة السحاةة ة -غريةان (القةؽانيؼ

والمؽائح) وىؽ ا ورد بال.قرة ( )5بالر.حة( )18ؼ ىذه الرراةة و ؼ ىشا يساؼ القؽل أنةو عةرم وط يةق اللئحةة
ةةؽف ية ار ةةةم ا وبذةةا ة يةةر عمة
الكمية

خرجةةات الكميةةة ةةؼ حية

الكةةػ والكيةةف والةةذي دةةروره قةةر ية دي ضلة ضخ.ةةاق

دتق ل يت عسمية وكؽيؼ رأس السال ال ذري اللزم لمعسمية التشسؽية يت السجتسو ا

والجرير بالذةر ىشا أن عرم وط يق اللئحة الراخمية بذ ن ير الطم ة الستعثريؼ ؼ الستؽقو دتق ل أن ير ح
عةرد الطم ةةة بالكميةةة الستعثةريؼ يزيةةر عةؼ عةةرد الطم ةةة الةةذيؼ ا يحسمةةؽن ضنةةذارات وىةؽ ةةا ية ار ةةةم ا وبذةةا ة يةةر

عم

خرجات الكمية ةسا و ةي.ا وورنت ةسعة الكمية ووقميص دورىا يت اذعراد الجير لمكؽادر الس ىمة والستسيزةا

لذا ؼ باب الحرص عم الكمية ودورىا ال ارز يت خر ة السجتسو و رةمحة الطةلب بذةا عةام ادةر ةؼ ضوخةاذ
ضجراءات وورادير ؼ ِق جا عة الج الػربت وو ازرة التعميػ العةالت بذة ن وط يةق القةؽانيؼ والمةؽائح الراخميةة عمة
دتؽى الجا عة لزسان نجاح الكميات ووحقيق أىراييا بسا يخرم السجتسو دتق ل ا

 -دم ةةع ضجسة ةةالت ع ةةرد الطم ةةة السشتقم ةةيؼ والس.ر ةةؽليؼ  2177قال ةةب وقال ةةة خ ةةلل يتة ةرة الر ارة ةةة (-2000

 )2015وىةةؽ ي ةةةر بذةةا عةةام و ازيةةر ودةةرب الطم ةةة ةةؼ الكميةةة اي ةةر الةةذي يةةشعاس ةةةم ا عمة أىةةراييا ةشتيجةةة
لمعؽا

التت ة ق اذعارة لياا

 3-3تطهر عدد الخريجين بسرحمتي البكالهريهس والساجدتير من كمية السحاسبة  -غريان  -لمفترة ()2015 -2000

وحرص ضدارة الكمية عم وخريج ديعات تتالية ؼ حسمة ال االؽريؽس خلل يرمت الربيو والخريا ؼ ةة عةام

ىاديةةة ضلة ة وزويةةر السجتسةةو المي ةةت بالعشاصةةر الس ىمةةة يةةت التخررةةات السختم.ةةة ضا أن أعةةراد الخة ةريجيؼ ةةؼ
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رحمت ةةت ال ا ةةالؽريؽس والساجد ةةتير تذد ةةذب نتيج ةةة لمعري ةةر ةةؼ العؽا ة ة السة ة ارة ا ولسعري ةةة ة ةةرى وط ةةؽر أع ةةراد
الخريجيؼ بالكمية نعر

الجرول التالت:
جدول رقم ()3

تطهر عدد الطمبة الخريجين بسرحمتي (البكالهريهس و الساجدتير) في كمية السحاسبة
–غريان  -خالل الفترة ()2015-2000

هس لة البكالوزيو،
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السررر :دج الكمية  /اتب الخريجيؼ بالكمية
و ؼ الجرول الدادق يساؼ ضةتشتاج الشقاط التالية:
 -1اذوجةاه العةام لخريجةت الكميةة ةؼ حسمةةة ال اةالؽريؽس يت ازيةر خةلل يتةرة الر ارةةة ( )2015 -2000خاصةةة

بعر العام 2004م وعم العاس ؼ ذلغ بالشد ة للوجاه العام لخريجت الكميةة ةؼ حسمةة الساجدةتير حية
العرد يت اذنخ.ا

دةرأ

دراية ؼ العام 2007م لير ضل قالب واحر يةت الدةشة درايةة ةؼ العةام 2010م والةذي

يعزى أةاةا ضل وعثر درنا ج الرراةات العميا يت الدشؽات ايخيرة نتيجة ذعتساد الترريس واذعةراف عمة بعةا
أعزاء ىيئة الترريس ؼ خارج الج

الػربت ونتيجةة لعةرم اذةةتقرار والعةروف اي شيةة وعةذر ض اانيةة الؽصةؽل

لمكميةةة ضاةةاية ضلة وعثةةر بعةةا الطم ةةة يةةت رحمةةة الساجدةةتير نتيجةةة لعةةروف خاصةةة ديةةػ والتةةت ةانةةت ةة ا يةةت

ضنقطاع عردا شيػ عؼ الرراةة ا
-2

دمع ضجسالت الطم ة الخريجيؼ بسرحمة ال االؽريؽس  997قالب وقال ة يت حيؼ ضجسالت الطم ة الخريجيؼ

حسمة الساجدتير  118قالب وقال ةة وىةؽ ةا يعشةت أن ضجسةالت الخةريجيؼ يةت ختمةف التخررةات ةؼ الكميةة
دمةةع  1115قالةةب وقال ةةة خةةلل يت ةرة الر ارةةةة ( )2015 -2000والةةذي يعطةةت
493
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دا صلح الريؼ ان ية جسعة دا ىرى دمحم الذتيؽي أدؽ خريص

جا عة غريان

السحاة ة  -غريان يت وػذية ةؽق العس المي ةت بعةرد ةؼ الخةريجيؼ السة ىميؼ خر ةة لمسجتسةو و ااقترةاد ةاة

وزيادة رصير الرولة المي ية ؼ رأس السال ال ذري الذي ُيعر أةةاس العسميةة التشسؽيةة التةت يطسةح ااقترةاد المي ةت
ضل وحقيقيا لمخروج بالسجتسو ؼ التخمف ضل التقرم ا
 4-3العهام السؤثرة سمباً عمى تكهين رأس السال البذري بكمية السحاسبة – غريان .
بعر أن وػ دراةة العشاصر ايةاةية لتكؽيؼ رأس السال ال ذري بالكمية و وحمي واقو التػيرات الحاصمة يت ةل
ةةؼ عةةرد أعزةةاء ىيئةةة التةةرريس والطم ةةة السدةةجميؼ والسشتقمةةيؼ والس.رةةؽليؼ ووطةةؽر أعةةراد الطم ةةة الخ ةريجيؼ ةةؼ
رحمتت ال االؽريؽس والساجدتير وإةتخرام ذلغ ةس عةر عمة

ال ذةري بسةةا يخةةرم السجتسةو و ااقترةةاد ةاة
السدةةئؽليؼ بالكميةةة (عسيةةر الكميةةة

بالكميةةة

ةرى دةاىسة الكميةة يةت عسميةة وكةؽيؼ رأس السةال

و ةؼ خةةلل ةة ذلةغ ضاةةاية ضلة السقةابلت الذخرةةية ةةو الدةةادة

دةةج الكميةةة

ةةرير اتةةب أعزةةاء ىيئةةة التةةرريس بالكميةةة

اتةةب الخ ةريجيؼ

اتةةب الر ارةةةات العميةةا) ةةو اذقةةلع عمة بعةةا السدةةتشرات الستعمقةةة ب عزةةاء ىيئةةة التةةرريس والقة اررات

الستعمقة بدير العسمية التعميسية ا اؼ ؼ التؽص ضل وجؽد بعا العؽا

(التت ا يشكرىا أحر) التت و ار ةم ا

عم عسمية وكؽيؼ رأس السال ال ذري بالكمية يساؼ حرر أىسيا يت الشقاط التالية:

 -1وجؽد بعا الق اررات ال.ؽقية الرادرة يت عير الشعةام الدةادق والتةت لةػ وُ ارعةت عةروط عزةؽ ىيئةة التةرريس
لكؽنيةةا شيةةة عمةة العلق ةةات الذخرةةية دون ايخةةذ ي ةةت اذعت ةةار السرةةمحة العا ةةة وى ةةت و ة ار وبذةةا ة ي ةةر

و اعر عم التحري العمست لمطم ة و ضةتسرار ىذا الؽاو يشذر دت.ذت ال.داد اذداري دتق ل ويعطت ر ار
لعرم الجرية يت العس وعرم وط يق المؽائح ولسعالجة ىذا ال.داد يتطمب ؼ ضدارة الكمية و جمةس الجا عةة ضوخةاذ

اذجراءات السشاة ة لمسعالجة عم

دتؽى الكمية والجا عة وىؽ ا يعطت ديعةة ضصةلح لمشيةؽ

بعسميةة ضعةراد

الطم ةةة ةسةةا و ةي.ةةا اي ةةر الةةذي ةةةؽف يدةةاىػ يةةت عسميةةة وكةةؽيؼ رأس السةةال ال ذةةري بذةةا يخةةرم يعةةل العسميةةة
التشسؽية يت ااقتراد المي ت ا
 -2عةةرم وط يةةق اللئحةةة الراخميةةة لمكميةةة ييسةةا يتعمةةق دشعةةام اذنةةذارات وال.رة

حي ة

وةةػ ضي.ادنةةا ب نةةو يةةت العيةةر

الدادق وةػ ضعطةاء يةرص لمطم ةة الستعثةريؼ وةةان ةة ا يةت عةرم وط يةق اللئحةة وأصة ح يةت الؽقةت الحةالت ُعريةا

بعرم وط يقيا نتيجة لمعروف اي شية ؼ جانب وعرم وجؽد لؽائح أصل يت بعا الكميةات ايخةرى اي ةر الةذي
يتحجج بو الطم ة الستعثريؼ والذي يقشو يةت ةثيةر ةؼ ايحيةان بعةرم وط يةق اللئحةة وىةؽ أ ةر بالزةرورة ةةؽف

ي دي ضل أن ياؽن عرد الطم ة الستعثريؼ يزير عؼ الطم ة الذيؼ ا يحسمؽن ضنذارات وىؽ ي ار ةم ا عم ةسعة
الكمية وىرييا ايةاةت يت ضعراد الخريجيؼ بسا يخرم رصير ااقتراد المي ت ؼ رأس السال ال ذري ا

العميا ييسةا يتعمةق بةالحرص عمة
 -3التراخت يت وط يق القؽانيؼ والمؽائح خاصة ؼ ق السدئؽليؼ بالسدتؽيات ُ
وط يق ؽاص.ات ايةتاذ الجا عت السشاةب ث عرم ايخذ بالتقرير ق ؽل ورةؽب الستقرم يت العرير ؼ السةؽاد
العمسية وحرؽلو عم عرة ضنذارات والذي ةةان أصةل .رةؽا ضذا ق قةت اللئحةة الراخميةة عميةو وبالتةالت ق ةؽل
ث ومغ الحاات درون عغ ةةؽف ية ار ةةم ا عمة

الذي يتطمب أةاةا عشاصر ىمة و تسيزة لتكؽيشوا

خرجةات الكميةة وةةسعتيا وعسميةة وكةؽيؼ رأس السةال ال ذةري

 -4نتيجة لمترابط الس اعر ديؼ راح التعميػ السختم.ة و ضعتسادىا عمة بعزةيا الة عا وليةذا دشةاء عمة وةرنت
التحرةي العمسةت لمطم ةة خرجةات التعمةيػ الستؽةةط ةشتيجةةة لمعريةر ةؼ العؽا ة السعرويةة حية

494

ومةغ السخرجةةات

icetr. elmergib.edu.ly

السهافق  9-7أكتهبر 2018

السؤتسر العمسي الدولي الثاني لكمية االقتراد والتجارة

الثؽرة التكشؽلؽجية (اقتراديات القرن الحادي والعذريؼ)

ICETR2018

ىةةت ةةرخلت لمكميةةة وبالتةةالت ذلةةغ ُيعةةر ةة ا يةةت وةةرنت التحرةةي لةةذا الطالةةب الجةةا عت نعة ار يةاةةةو الزةةعيف
والذي يتػ وقييسو أصل عم أُةس غير صحيحة ا
 -5عةةرم وجةةؽد لجشةةة رةزيةةة بالجا عةةة لس ارق ةةة أداء أعزةةاء ىيئةةة التةةرريس ةةؼ حي ة

وػطيةةة الس.ةةردات ووقةةريػ

السحااةرات يةةت الؽعةةاء الز شةةت السحةةرد والةةذي ىةةؽ أحةةر عةايير الجةةؽدة سةةا أوةةاح لة عا أعزةةاء ىيئةةة التةةرريس

بعرم التقير بسعايير الجؽدة اي ر الذي يديػ بذا

وكؽيؼ رأس السال ال ذري بالكمية ؼ حي

اعر يةت وةرنت التحرةي العمسةت لمطالةب

سةا ية ار عمة

الكيف خاصة ا

 -6التياون يت وط يق العقؽبات السشرؽص عمييا يت المؽائح والقؽانيؼ حي

عشر ا ط الحاات السخال.ة ةؼ

بعا أعزاء ىيئة الترريس وإحالتيا لمجا عة يلحه عرم وط يق العقؽبات نتيجة لمزػؽقات والعلقةات اي ةر

الذي ية ار ةةم ا عمة أداء ضدارة الكميةة وايقدةام العمسيةة وية دي ضلة الةتسمص ةؼ السدة وليات وىةذا ية دي دةروره
ضل ال.داد اذداري القاو لعسمية وكؽيؼ رأس السال ال ذري ا

وادر ؼ التشؽيو ىشا ضل أن ا وػ ذةره ُيعر ؼ أدرز العؽا الس ارة ةم ا عم عسمية وكؽيؼ رأس السال ال ذري
واليرف ؼ وراء ذلغ ضيرال وإيزاح ذلغ الؽاقو لعمو يديػ يت التؽجو لمعس الجاد واذخلص ؼ ِق الجيات
ذات العلقةةة لتحقيةةق أىةةراف الكميةةة ونجاحيةةا والةةذي ىةةؽ ىةةرف ةة صةةرح عمسةةت والستسثة بذةةا عةةام يةةت ضعةةراد

الخريجيؼ الس ىميؼ والستسيزيؼ خر ة لدؽق العس ووشسية ااقتراد السحمت ووطؽيرها
الخاتسة

بعر دراةة واقو الرور الذي و ديو ةمية السحاة ة  -غريان يت وكؽيؼ رأس السةال ال ذةري ةؼ خةلل التطةرق ضلة
وطؽر عرد الطم ة الخريجيؼ ؼ الكمية بسرحمتةت ال اةالؽريؽس والساجدةتير وعةرد الطم ةة الجةرد السدةجميؼ بالكميةة
ضااية ضل عرد الطم ة السشتقمةيؼ والس.رةؽليؼ

السةال ال ذةري يساةؼ الؽصةةؽل ضلة

ةو ذةةر أدةراز أىةػ العؽا ة السة ارة ةةم ا عمة عسميةة وكةؽيؼ رأس

جسؽعةة ةؼ الشتةةائج وبعةا التؽصةيات التةت يساةةؼ أن ودةيػ يةت وشسيةةة دور

الكمية خر ة لمسجتسو و ااقتراد ةا وذلغ عم الشحؽ التالت:
 :1الشتائج ..

 -1و ازيةةر عةةرد الطم ةةة السدةةجميؼ بالكميةةة خةةلل يت ةرة الر ارةةةة ( )2015 -2000يعطةةت

ع ة ار عم ة و ازيةةر دور

الكميةةة يةةت وكةةؽيؼ رأس السةةال ال ذةةري ةةؼ خةةلل وشسيةةة السعةةارف واييكةةار والسيةةارات لمطم ةةة الرارةةةيؼ والستؽقةةو

وخرجيػ دتق لا

 -2وشةةا ت ع ةةرد الخةةريجيؼ ةةؼ حسمةةة ال اةةالؽريؽس خةةلل يتةةرة الر ارةةةة يةةت حةةيؼ ح ةةروث ضنخ .ةةا

يةةت ع ةةرد

الخريجيؼ ؼ حسمة الساجدتير ا
 -3لػ وط ق ضدارة الكمية اللئحة الراخمية دراية ؼ العام 2011م ييسا يتعمق دشعام اذنذارات وال.ر

وىؽ ا

ي ار ةم ا عم وشسية رأس السال ال ذري دتق لا و ؼ الستؽقو أن يزير عةرد الطم ةة الستعثةريؼ عةؼ الطم ةة الةذيؼ
ليس لرييػ ضنذارات اي ر الذي يشذر دترىؽر الجانب ايكاديست بالكمية ا
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دور كمية السحاسبة غريان في تكهين رأس السال البذري خالل الفترة ()2015-2000

دا صلح الريؼ ان ية جسعة دا ىرى دمحم الذتيؽي أدؽ خريص

جا عة غريان

ثانياً :التهصيات
 -1ارورة أن وعس ضدارة الكمية بالتشديق و الجا عة بذ ن وط يق القؽانيؼ والمةؽائح داخة ةميةات جا عةة الج ة
الػربت حت ُيتيح لمكمية وط يق ائحتيا الراخميةا
 -2ارورة أن وحرص ضدارة الكمية عم وؽيير عزةؽ ىيئةة التةرريس الةذي وتةؽير ييةو عةروط ايةةتاذ الجةا عت
ويةت حالةة وجةؽد وجةاوزات ااةية ( ةؼ الشعةام الدةةادق) ادةر أن وعسة ضدارة الكميةة بالتشدةيق ةو الجا عةة عمة
عالجة ذلغ الؽاو لسا لو ؼ ااار ةم ية عم وكؽيؼ رأس السال ال ذري ا

 -3اةةةتحراث اليةةات لسراق ةةة أداء عزةةؽ ىيئةةة التةةرريس و ةةرى وػطيةةة السقةةررات الر ارةةةية و ةةرى اذلت ةزام بالؽعةةاء
يعاليةةة دور الكميةةة يةةت وكةةؽيؼ رأس السةةال
الز شةةت السحةةرد لمسحاا ةرات ين ذلةةغ ةةؼ ع ة نو أن يدةةيػ يةةت زيةةادة ّ
ال ذري اللزم لمعسمية التشسؽية بالسجتسو المي ت ا
قائسة السراجك
 -1أدمحم أحس ةةر دية ةرة واخ ةةرون الج ةةزء ايول  1977القة ةؽانيؼ والمة ةؽائح والقة ة اررات ذات العلق ةةة بالؽظي .ةةة العا ةةة

والسؽظف (قانؽن الخر ة السرنية رقػ  55لدشة  )1976ا قرادمس لي يا

 -2العربت أعرف بسجمة ال حؽث ااقترادية العربية العرد  39 2227رأس السال ال ذري يت رر القاىرةا
 -3خريجةةة عس ةةر ناصةةر  1998وشسي ةةة الس ةؽارد ال ذة ةرية ي ةةت السسمكةةة العربي ةةة الدةةعؽدية دول جم ةةس التع ةةاون
الخميجت ط1ا
 -4جا عة الج
 -5جا عة الج

الػربت  2212دلي ةمية السحاة ة – غريان ا
الػربت  2228دلي الرراةات العميا ا

 -6ع ةةر ال.تةةاح ع ةةر الدةةلم أدؽح ية

( جمةةة ال حةةؽث ااقترةةادية السجمةةر الثةةانت العةةرد ايول )1992اذةةةتثسارات

ووكؽيؼ رأس السال السادي غير ال ذري المي ت ( رةز ال حؽث ااقترادية دشػازي لي ياا)26- 3

 -7ع ر السعطت دمحم عداف  2224الترريب ووشسية السؽارد ال ذرية دار زىران عسان ا
 -8ع ر ب ر زان الكشرري  1986اقتراديات السؽارد دراةة وحميميةة لمسةؽارد الط يعيةة وال ذةرية واينذةطة

السرو طة ديا

جا عة الكؽيت وةالة السط ؽعات ا

 -9يميح حدؼ خمف  2227ضقتراديات التعميػ ووخطيطو عالػ الكتاب الحري
 -12فا دو جةةلس ؽةذةةيت ورجسةةة ا ديةةاء عةةاىيؼ 2222
لإلةتثسارات الثقايية

أربر ايردنا

ةةادا التشسيةةة السدةةترا ة ط 1الةةرار الروليةةة

رر ا

-11ولير الجيؽةت  2214أُةس التشسية ااقترادية دار جميس الز ان ايردن ط 1ا
 - 12ضدارة الكمية ( :اتب أعزاء ىيئة الترريس بالكمية
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