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 ممخص البحث :
نكٍ َرىافك يغ  , هذف انثحس انً تُاٌ اهًُح ادخال ذكُىنىجُا انًؼهىياخ فٍ انرؼهُى انًحاسثٍ

يرطهثاخ سىق انؼًم . وانؼًم ػهً اكرساب يُرجاخ انرؼهُى انًحاسثٍ انًهاراخ االنكرزوَُح انًحاسثُح 

م انكرزوَُا فٍ انؼًم انًحاسثٍ. ؼًانًطهىتح نهؼًم فٍ شزكاخ ذسؼً انً ذىظُف يٍ نذَهى انمذرج ػهً ان

نرحمُك أهذاف انثحس سؼد انذراسح انً ذمذَى  اطار يمرزح اضافح ذطثُماخ ػًهُاخ يحاسثُح انكرزوَُح فٍ 

كثزَايج ياَكزوسىفد اكسم انذٌ ًَكٍ ذىظُف االجزاءاخ انًحاسثُح فُه اكثز  . انًمزراخ انذراسُح

انسؤال واالسرفسار يٍ اصحاب انشزكاخ وانًُرجاخ   افادج, وذىصهد انذراسح انًُذاَُح يٍ خالل

انًحاسثُح انذٌ هى انطهثح  تؼذو لذرج خزَجٍ انًحاسثح ػهً انرؼايم يغ هكذا تزايج وكُفُح ذىظُف 

االجزاءاخ انًحاسثُح انكرزوَُا نذنك هُانك فجىج تٍُ يرطهثاخ سىق انؼًم ويُرجاخ انرؼهُى انًحاسثٍ. 

نرؼهُى انًحاسثٍ نكٍ َرُاسة يغ يرطهثاخ سىق انؼًم , وضزورج سَادج نذنك َىصٍ ترطىَز يمزراخ ا

 تاإلضافحاالهرًاو تانرذرَثاخ انًُذاَُح يٍ خالل انًراتؼح وسَادج ساػاخ انرذرَة فٍ انمطاػاخ انًرُىػح , 

انً انرزكُش ػهً ذطىَز لذراخ انطهثح فٍ يجال اسرخذاو ذكُىنىجُا انًؼهىياخ وانثزايج انًحاسثُح 

نكرزوَُح  , وػهً ذًُُح انًهاراخ نذي انطهثح, وذطىَز انًُاهج انًحاسثُح وضزورج ديج واسرخذاو اال

أحذز انرمُُاخ وانركُىنىجُا انحذَثح فٍ انرذرَس ألٌ انطهثح سُرؼايهىٌ يغ َظى يحاسثُح انكرزوَُح 

 يرطىرج ػُذ انرحالهى تسىق انؼًم.

Abstract 

The aim of the research is to demonstrate the importance of introducing 

information technology into accounting education in order to meet the 

requirements of the labor market. And to work on the acquisition of accounting 

education products required electronic accounting skills to work in companies 

seeking to employ those who have the ability to work electronically in 

accounting work. To achieve the objectives of the research, the study sought to 

provide a proposed framework to add applications of electronic accounting 

processes in the curriculum. Such as Microsoft Excel, which can be used 

accounting procedures more useful, The field study concluded by asking the 

owners of accounting companies and products that students are unable to deal 

with such programs and how to employ accounting procedures electronically, so 

there is a gap between the requirements of the labor market and accounting 

education products. Therefore, we recommend the development of accounting 

education courses to suit the requirements of the labor market, And the need to 
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increase attention to field training through follow-up and increase training hours 

in various sectors, In addition to focusing on developing students' abilities in the 

use of information technology and electronic accounting programs, , And to 

develop the skills of students, , The development of accounting methodologies 

and the need to integrate and use the latest technology and modern technology in 

teaching because students will deal with advanced electronic accounting systems 

when they join the labor market. 

 مقدمـــة
في بيئة األعماؿ  االعتبارتكنولوجيا المعمومات ىي  أحد اىـ المتطمبات التي يجب أخذىا بنظر 

وسائؿ تقنيات المعمومات الحديثة في العديد مف  استخداـالحديثة التي تعتمد في كثير مف األحياف عمى 
 المجاالت .

 اعتبارنولوجيا المعمومات الحديثة ، وعمى تك استخداـفي  االقتصاديةونظرًا لتوسع العديد مف الوحدات 
، فإف األمر تطمب  اقتصاديةأف نظـ المعمومات المحاسبية تمثؿ نظمًا رسمية لممعمومات في أي وحدة 

تكنولوجيا المعمومات الحديثة في مجاالت عمؿ نظـ المعمومات المحاسبية في سبيؿ  استخداـضرورة 
مف مميزات وخصائص ىذه الوسائؿ في  االستفادةخالؿ إمكانية تحقيؽ كفاءة وفاعمية أكبر في عمميا مف 

 عمؿ نظـ المعمومات المحاسبية .
التكنولوجيا الحديثة لنظـ المعمومات في مجاؿ المحاسبة اف تتوافر لدى القائميف عمى  استخداـويتطمب 

ؽ العممي تمكنيـ عمؿ نظـ المعمومات المحاسبية معرفة تقنية تكتسب عف طريؽ الدراسة العممية والتطبي
التي يعمموف فييا ،  االقتصاديةمف أداء عمميـ بكفاءة وفاعمية يمكف أف تساىـ في تحقيؽ أىداؼ الوحدة 

التطورات الحديثة في بيئة األعماؿ،  وبصورة خاصة ما  االعتباروذلؾ مف خالؿ قدرتيـ عمى األخذ بنظر 
 يتعمؽ باستخداـ تكنولوجيا المعمومات الحديثة .

 والدراسات السابقة  منهجية البحثاالول : المبحث

 اوال: مشكمة البحث :

تتمثؿ مشكمة البحث وجودة فجوة ما بيف المقررات الدراسية ومتطمبات سوؽ العمؿ ووجود ىذه الفجوة 
متطمبات مع نتيجة التطورات التي تحدث في سوؽ العمؿ والتي يجب اف تتوافؽ برامج التعميـ المحاسبي 

خالؿ تكنولوجيا في التعميـ المحاسبي مف الالى ضرورة ادخاؿ مشكمة البحث  تأتيىنا ومف سوؽ العمؿ 
التعرؼ عمى التكنولوجيا المستخدمة في نظـ المعمومات المحاسبية ومجاالت التطوير التي يمكف أف تساىـ 

ؿ نظـ في عمبصورة عامة ػ و  االقتصاديةتقنيات المعمومات الحديثة في الوحدات  استخداـبيا في ظؿ 
 بصورة خاصة ػ . المعمومات المحاسبية

 



 : أهمية البحث ثانيا:

تأتي مف خالؿ تناولو أحد الموضوعات الحديثة والميمة التي ما زاؿ مجاؿ البحث فييا قمياًل أو   
في مع متطمبات سوؽ العمؿ وتكنولوجيا المعمومات التعميـ المحاسبي  مخرجاتألىمية تكامؿ نادرًا نظرًا 
الكتسابيـ الميارات لبحث ميـ ومفيد لمطمبة ارات المستمرة في عالـ التكنولوجيا المعاصرة ىذا ظؿ التغي

التي تؤىميـ لمعمؿ في الشركات الخاصة كافو ، واألرباب العمؿ والمؤسسات التعميـ التي ىدفيا االساسي 
 ىو انتاج طمبة ذو كفاءة وفعالية عالية .

  لى :يهدف البحث ا : أهداف البحث ثالثا :

وسائؿ تقنيات المعمومات  استخداـعند  االعتبار. تحديد مفيوـ التكنولوجيا وأىمية أخذىا بنظر 1
 بشكؿ عاـ ، وعمؿ نظـ المعمومات المحاسبية بشكؿ خاص . االقتصاديةالحديثة في الوحدات 

ة . توضيح دور التكنولوجيا  في تشغيؿ نظـ المعمومات المحاسبية مف خالؿ توضيح مدى قدر 2
القائميف عمى عمؿ نظـ المعمومات المحاسبية في تشغيؿ المكونات المادية لنظـ المعمومات المحاسبية في 

 تقنيات المعمومات الحديثة . استخداـظؿ 

المعرفة في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات لعمؿ نظـ  الكتساب. تحديد أىـ المتطمبات الالزمة 3
 المعمومات المحاسبية الحديثة .

 ولتحقيؽ أىداؼ البحث يتـ االعتماد عمى الفرضيتيف اآلتيتيف :فرضيات البحث : رابعا :

زيادة معرفة الطالب االكاديمي بكيفية استخداـ تكنولوجيا المعمومات في العمؿ المحاسبي يزيد مف  .1
المحاسبة مف قبؿ الشركات والوحدات االقتصادية  تكفاءتو وزيادة فرصة توظيفو لمعمؿ في مجاال

 اع الخاص .في القط
في عمؿ نظـ المعمومات  أوفيس مايكروسوفتمثؿ مجموعة يساىـ استخداـ التكنولوجيا الحديثة  .2

المحاسبية في زيادة كفاءة وفاعمية نظـ المعمومات المحاسبية والقدرة عمى تحقيؽ فائدة أكبر منيا 
 في تشغيؿ نظـ المعمومات المحاسبية . استخدامياعند 

بالمصادر ذات العالقة بموضوع البحث  االستعانةفي مف خالؿ البحث عمى المنيج الوص اعتمدوقد 
 . التعميـ المحاسبيوخاصة : نظـ المعمومات المحاسبية ، تكنولوجيا المعمومات ، 

 

 

 



 : الدراسات السابقة  خامسا

 الدراسات العربية 

يذٖ تٕافك انتؼهٛى انًحبضبٙ يغ يتطهببث ضٕق انؼًم  رسالة ماجستير ، ، 8118حسان ,ا -1

 :فمسطيف ، راضت يٛذاَٛت: ػهٗ انًؤضطبث ٔانجًؼٛبث األْهٛت انًحهٛت فٙ لطبع غسة"د
 وذلؾ العمؿ سوؽ متطمبات مع المحاسبي التعميـ توافؽ مدى عمى التعرؼ إلى الدارسة ىدفت 

 في المحمية األىمية والجمعيات المؤسسات في العمؿ وأصحاب المحاسبيف نظر وجية مف
 الدارسة أىداؼ ولتحقيؽراسة الد ىذه في التحميمي الوصفي المنيج إتباع تـ وقد غزة، قطاع

 لزيادة بحاجة المحاسبية المناىج بأف أيضاً  وتوصمت استبانة صممت فقد فرضياتيااختبار 
 في كبير بشكؿ عمييا السوؽ العتماد الحاسوب وعمـ المحاسبة بيف تربط التي المساقات
 والمينية العممية المتطمبات مع لتتماشى لتحديث جةبحا التدريس وطرؽ أساليب وأف عممياتو،
 تخطيط مف اإلدارية اتيـر ميا تطوير في الخريجيف ساعدت الجامعات وأف العمؿ، لسوؽ
 ورقابة. رار ق واتخاذ وتوجيو

ٔالغ انتؼهٛى انًحبضبٙ فٙ  بحث منشور،"، 2117وآخروف،  ،عزريةبو دارسة -2

 " :لجزائر"  حٕ تطبٛك يؼبٚٛر اإلبالؽ انًبنٙ انذٔنٛت( انجسائرٚت فٙ ظم انتٕجّ IFRSَانجبيؼبث)
 مخرجاتو قدرة مدى وما ائريةز الج الجامعات في المحاسبي التعميـ واقع لتحديد الدارسة ىدفت"

 المحاسبة تعميـ معايير عمى ائرز الج اعتماد إمكانية وتحديد العمؿ، سوؽ باحتياجات لموفاء
 تـ الدارسة أىداؼ ولتحقيؽ المحاسبة، مينة تطوير في ليةالدو  المالي اإلبالغ ومعايير الدولية
 لتيو ا االستبانة نتائج تحميؿ في التحميمي والمنيج النظرية، لمجوانب الوصفي المنيج استخداـ

 والتسيير والتجارية االقتصادية العموـ بكمية التدريس ىيئة أعضاء مف 81 عمى  توزيعيا تـ قد
 قدالجزائر  في المحاسبة تعميـ معايير أف إلى الدارسة وتوصمت بالكمية. المحاسبة قسـ وطمبة

 التعميـ مخرجات كفاءة لزيادة أدى مما المحاسبية البرامج وتطوير تصميـ في ساىمت
 بو المعموؿ اإلطار يتوافؽ بما الدولية المالي اإلبالغ بمعايير تعمؿ ائرز الج وأف المحاسبي،

 المحاسبية. الخدمات جودة تحسيف مف خالؿ محاسبةال مينة تطوير في ساعد ىذا وكؿ فييا،
 في المحاسبي التعميـ بيف التوافؽ مدىالسوداف :، رسالة ماجستير،"  2116، محمد -3

 نظر وجية مف لممحاسبيف الدولي تحادواال المعاصرة األعماؿ بيئة ومتطمبات السودانية الجامعات
 . التدريس" ىيئة وأعضاء ألعماؿا أرباب

 عمى السودانية الجامعات في المحاسبي التعميـ قدرة مدى عمى التعرؼ إلى الدارسة ىدفت
 التعميـ مخرجات بيف التوافؽ بياف إلى باإلضافة الحالية، االعماؿ قطاع بيئة باحتياجات الوفاء
 وتـ لممحاسبيف الدولي االتحاد وفؽ الميني لمتأىيؿ التعميـ واستراتيجية السودانية الجامعات في

 41و  االعماؿ أرباب مف فرد 81مف  عينة عمى توزيعيا وتـ الغرض ليذا بانةاست تصميـ



 التعميـ مناىج أف إلى الدارسة وتوصمت السودانية. الجامعات في التدريس ىيئة مف عضو
 مع الحالية، االعماؿ قطاع بيئة احتياجات ما حد إلى تمبي السودانية الجامعات في المحاسبي

 مناىج أف باإلضافة المحاسبي التعميـ مخرجات بيف توافؽ فبي القصور أوجو بعض وجود
 المحاسبية.امج ر والب األلية لمحواسيب الكافي االستخداـ توفر ال المحاسبي التعميـ

 المحاسبي التعميـ مناىج مالئمة "مدىالعراؽ :بحث منشور،،  2116وآخروف،  ،كحيط -4
 . الدولية" المحاسبي التعميـ لمعايير اؽر الع في الميني
 معايير مع اؽر الع في المحاسبي التعميـ مناىج مالءمة مدى ما لمعرفة الدارسة ىدفت -5
لى الدولية، المحاسبي التعميـ  التعميـ واقع ومعرفة تطبيقيا، وأىمية الدولية المعايير اسةر د وا 

 ءـيتال بما الميني المحاسبي التعميـ تطوير أجؿ مف السبؿ واقتراح اؽ،ر الع في الميني المحاسبي
 عمى ووزعت استبانة  51تصميـ  تـ فقد الدارسة أىداؼ ولتحقيؽ المحاسبية، الدوليةالمعايير  مع

 تـ وقد التقني التعميـ ومؤسسات ؽبالعرا العالي التعميـ مؤسسات مختمؼ فية المحاسب أساتذة
 كاممة. استردادىا

 مطابقة غير اؽر الع في عةالمتب المحاسبي التعميـ امجر ب أف أىميا نتائج لعدة اسةر الد وتوصمت
 المعرفة تشمؿ ال اؽر الع في المحاسبية المناىج أف باإلضافة الدولية، المحاسبي التعميـ لممعايير
 تحدد وال المينية اتر الميا عمى لطمبة تدريبا تضمفت وال محاسبيف لتأىيؿ الالزمة المينية

 وأوصت المحاسبة. مينة موكياتوس بأخالقيات كافي الماـ توفرت وال العممية الخبرة احتياجات
 تأىيؿفي  الالزمة المعرفة أنواع كافة عمى اؽر الع في المحاسبي التعميـ مناىج تحتوي أف بضرورة
 والتقنية والفكرية الشخصية اتر الميا مف بمزيج المحاسبة طمبة تزويد وبضرورة مينييف، محاسبيف

 والتنظيمية. واالجتماعية
 ومدى اؽر الع في المحاسبي التعميـ "واقع راؽ :الع ،،بحث منشور 2115  ،جبار -6
  الدولية". المحاسبي التعميـ معايير انسجاـ
 ووفائو اؽر الع في المحاسبي التعميـ وكفاءة فاعمية مدى لمعرفة الدارسة ىدفت -7

لى الحياة، مجاالت كافة في السريعة اتر التطو  وجود في العمؿ سوؽ الحتياجات  عف البحث وا 
 أجؿ مف لممخرجات المطموب ألداء وبينا لممخرجات الفعمي األداء بيف الفجوة دلس تتطويره مجاال
 8 في المحاسبي التعميـ لمناىج عاـ تحميؿ دراسة إجراء تـ فقد العمؿ، سوؽ متطمبات مقابمة

 الدارسة وتوصمت المحاسبة. أقساـ مف وخريجيف أساتذة عمى استبانة توزيع تـ كما عراقية، جامعات
 المؤسسات بيف تنسيؽ وجود لعدـ باإلضافة تدريسو، في تقميدي اؿز ما المحاسبي ميـالتع أف إلى

 الطمبة الىتماـلالستجابة  المحاسبية المناىج قدرة وعدـ اؽر الع في االقتصادية والمؤسسات التعميمية
 .العمؿ سوؽ واحتياجات

 الدراسات االجنبية 
1- (AriePartama,2015) 



“e Academicians and Practitioners Bridging the Gap between th
Accountant Competencies: An Analysis of International  on

Education 
Standards (IES) Implementation on Indonesia’s Accounting 

Education 
تيدؼ الدارسة إلى وصؼ ومقارنة الكفاءات المحاسبية لألكاديمييف مف وجيات النظر  

إلضافة إلى تحميؿ الفجوات والثغرات بيف الطرفيف، واعتمدت الباحثة عمى البيانات التي با الممارسيف،
محاسبيًا يقيموف في جاكرتا ومقاطعة جاوا  ممارسيأ أكاديميا وثالثيف مف مف عينة مؤلفة  تـ جمعيا
معيا خالؿ تصميـ وتوزيع استطالع عمى االنترنت، ثـ قامت بتحميؿ البيانات التي تـ ج الغربية مف
 في والممارسيف األكاديمييف بيف فجوات وجود إلى الباحثة وتوصمت .الوصفي اإلحصاء  باستخداـ
 التي الطريقة في االختالفات بسبب الفجوة نشأت وقد ومواقفيـ، ومياراتيـ المحاسبيف معرفة عرض
 عمى اديمييفاألك النظر وجيات تستند ذلؾ، ومع الكفاءات، إلى والممارسوف األكاديميوف بيا ينظر
 األعماؿ. ومتطمبات العممية أساس الخبرة الممارسيف آراء تستند حيف في النظرية، أساس
2- (Di Giorgio, L. et. al,2010,). 

“Knowledge Management and Accounting Education.” 
 سةالدرا واستندت المحاسبة، طمبة وتأىيؿ تعميـ في المعرفة إدارة دور بياف إلى الدراسة ىدفت

 التدريس ىيئة أعضاء نفوس في متأصمة تكوف أف يجب المحاسبي التعميـ تطوير ىي فمسفة إلى
 مف واألىـ ميارة، وأصحاب أكفاء طمبة إلى طمبتيـ تحويؿ مف يتمكنوا لكي وذلؾ الجامعات، في
 في يفمفيد يكونوا وأف العمؿ بيئة في سيقابمونيا التي التحديات مواجية عمى قادريف يكونوا أف ذلؾ

 والتي المحاسبة، طمبة تار وميا كفاءة تطوير إلى ستؤدي اإليجابية المساىمات وىذه مجتمعيـ،
 قدرات إلى تحتاج التي المحاسبية لممشكالت جديدة حموؿ إلى والتوصؿ التفكير مف ستمكنيـ
 ليا. الممارسيف و المحاسبة مينة عمى بالنفع يعود بما خبراتيـ ومشاركة عالية، مينية وميارات
 

جاءت الدراسة الحالية مكممة الى الدراسات السابقة بوضع تصور الى المناىج الدراسية 
واساليب طرؽ تدريس التعميـ سوؽ العمؿ  متطمبات لتحديثيا بما يواكب التطورات الحالية و 

 لدى الجامعات العراقية المحاسبي 

 التعميم المحاسبي ومتطمبات سوق العمل نظم :  لثانيالمبحث ا

 نظم المعمومات المحاسبيةاوأل: 



الى تطوير المعمومات والقياس  باإلضافةانات وتجميعيا وتخزينيا يالمحاسبة ىي عممية تحديد الب
جمع البيانات  بحيث يقوـ وعممية االتصاؿ . وبحسب التعريؼ اعاله اف المحاسبة ىي نظاـ لممعمومات 

رؽ  والقمـ الرصاص او اجيزة الكمبيوتر عنيا .الو  جتيا وتخزينيا واالبالغوالمعمومات وادخاليا ومعال
ألداء وظائفيـ  والبرمجيات  ىي مجرد ادوات إلنتاج المعمومات. اذ يوفر المعمومات التي يحتاجونيا

بأنيا عبارة عف مينة تقوـ عمى أساس تسجيؿ .  (Romny&Steinbart,2015,10)وبالسرعة الممكنو
صادية بشكؿ يمكف لمجيات التي ليا عالقة مباشرة أو غير مباشرة وتبويب وتجميع وتمخيص األحداث االقت

 (1، ص 2115بالوحدة االقتصادية أف تستفيد منيا )جبار، 

كساب المتعمـ بالمعارؼ والقدرات  وعرفيا اخروف عمى انيا عممية منظمة تقوـ عمى أساس تزويد وا 
، وتقع مسؤولية ىذه العممية عمى عاتؽ عدة العممية والعممية الالزمة والتي تؤىمو لممارسة مينة المحاسبة

 (7، ص 2117بوعزرية، ولندار،  جيات في مقدمتيا مؤسسات التعميـ العالي المتمثمة في الجامعات)

عمى أنيا "نظاـ لممعمومات" كما وحدد اليدؼ FASBإف التعريؼ الحديث لممحاسبة ىو كما عرفيا 
لمفيدة لمتخذي القرارات"كما تعتبر عممية تطوير المناىج الرئيسي لممحاسبة عمى أنو "تزويد المعمومات ا

المحاسبية ميمة أساسية تستدعي التنسيؽ بيف عدة ىيئات، ويمكف أف تقوـ الجامعات وبمساعدة الباحثيف 
ميـ في عممية التطوير العتبارىا الركيزة األساسية بتخريج كوادر بشرية مؤىمة لمعمؿ  واألساتذة في دور
مف المتوقع مف األكاديمييف المتخصصيف في المعرفة المحاسبية مف مدرسيف وباحثيف المحاسبي، حيث 

جراء تغيرات جذرية في  بنفس الوقت أف يقوموا بدور ىاـ ومميز في تطوير أساليب التعميـ المحاسبي وا 
برمجو، وىذا األمر سيأتي بمخرجات محاسبية مؤىمة مف أجؿ تحسيف مستوى الخدمات المحاسبية. 

 (116-117ـ،  2117، )صالح

ونظرأ لحجـ التحديات في عالـ التجارة واالقتصاد التي تفرضيا العولمة في مختمؼ العالـ وخاصة في 
العراؽ، واألزمات االقتصادية التي يمر بيا العالـ التي عصفت بجميع الدوؿ، باإلضافة إلى تداعيات ذلؾ 

ميع المستويات مف أجؿ الحد مف تفاقمو، فإنو ، وما يتـ بذلو عمى ج في العراؽعمى الوضع االقتصادي 
يزيد مف المسؤوليات الممقاة عمى عاتؽ القائميف عمى مينة المحاسبة بشكؿ عاـ، وعمى المؤسسات 
التعميمية بشكؿ خاص بالقياـ بواجباتيـ مف أجؿ إعداد وتخريج كوادر ذات كفاءة مينية في التخصصات 

في تنفيذ الخطط التنموية وسد احتياجات سوؽ العمؿ مف خريجيف  المالية المختمفة القادرة عمى اإلسياـ
 (25ـ،ص  2118)رشواف، . المحاسبة

 المحاسبي التعميم ثانيا :أهداف

ف لتحقيقيا يسعى أىداؼ نظاـ لكؿ إف  ومف إلييا، لموصوؿ يسعى التي أىدافو لو المحاسبي التعميـ وا 
 (194ـ،ص  2116األىداؼ)محمد،  ىذه



 والعمؿ العمؿ، سوؽ تحديات مواجية عمى قادر المحاسبة قسـ خريجي مف محاسبي كادر . إنشاء1
 ميني. بشكؿ العمؿ سوؽ مف حاجاتيـ استغالؿ عمى

 سوؽ تطورات مع يتناسب بما والكميات الجامعات في المًدرسة المحاسبية المناىج وتطوير . تقويـ2
 مستمر. بشكؿ لمتطورات مواكباً  ذلؾ يكوف أف عمى العمؿ،

 سوؽ في العامميف المحاسبة خريجي ودعـ مساندة عمى لمعمؿ العمؿ أصحاب لدى المعرفة . تطوير3
 حديثًا. العمؿ

 القدرة ليـ ليكوف الجامعات في أكاديمياً  المحاسبة لقسـ المنتسبيف الطالب عقوؿ وصقؿ . تجييز4
 الميداني. عمؿال مع يتناسب بما العمؿ سوؽ في عممي بشكؿ األكاديمية المعرفة تطبيؽ عمى

 في طالب أكانوا سواء لممحاسبيف العمؿ أصحاب قبؿ مف والميدانية العممية العمؿ فرص . توفير5
 العمؿ. سوؽ في وذلؾ حديثاً  خريجي أو الجامعات

 الجامعي: المحاسبي بالتعميم ثالثا : االرتقاء

تكنولوجي انعكس أثاره عمى  يشيد عالمنا المعاصر بالفترات األخيرة تغيرات ىائمة والتي صاحبيا تقدـ
جوانب مختمفة مف الحياة وقطاعات األعماؿ واالنتاج، وىذا األمر استوجب زيادة حجـ القدرات التنافسية 
ومحاولة تسميحيا بيذا التكنولوجيا، انطالؽ مف أىمية التعميـ المحاسبي الجامعي والدور الذي يمعبو في 

عمى خريج المحاسبة أف يمتمؾ تأىيؿ خاص لمساعدتو عمى التنمية االقتصادية في الدوؿ، حيث يتعيف 
يجابية، وحيث أصبح عمى الجامعات أف تقوـ بتوفير كؿ متطمبات ىذا التعميـ  أداء وظائفو بصورة فعالة وا 

أكفاء يكوف ليـ اإلسياـ في عجمة التنمية  بةحتى يساعد عمى المساىمة في اعداد وتأىيؿ خريجي المحاس
، حيث تعتبر الخطط الدراسية والمناىج الدراسية في الجامعات الركيزة األساسية االقتصادية لبالدىـ

 (44ـ،  2118والميمة في تحقؽ األىداؼ المنشودة مف عممية التعميـ المحاسبي الجامعي )االسمري، 

ظيرت التكنولوجيا عندما بدأ االنساف بالعمؿ قبؿ مالييف السنيف واختراعو ألدوات ثـ بدأت سمسمة 
 Parkar ,globalizatin and).السنيف الى اف وصؿ الى يومنا ىذاطورات التي تخدـ األنساف عبر الت

business practice:1998:521) 

 تحسين فاعمية التعميم المحاسبي في الجامعات:رابعا : 

ت عالية ال يتـ إال بتحسيف ار صحاب كفاءات محصنيف بكفاءات ومياإف الحصوؿ عمى محاسبيف أ
ذلؾ  تعميـ المحاسبي، وذلؾ عف طريؽ تحسيف كافة مكونات وعناصر التعميـ المحاسبي، ويتـفاعمية ال

وطرؽ التدريس، السياسات المتبعة  الدراسية، أساليب المقرراتلمناىج و االتحسيف في عدة جوانب أىميا 
 (11ـ، ص  2111)الفطيمي،  استخداـ التكنولوجيا. في القبوؿ والتسجيؿ،



 Software مات المحاسبية اإللكترونية )البرامجيات( نظم المعمو خامسا: 

غياب أو استحالة وجود  "إف غياب تقنيات المعمومات في منظمات األعماؿ الحديثة ، تعني في الواقع
ف عدـ إمكانية 87:  2116)أحمد،  أو استمرار أنشطة األعماؿ التي تقوـ بيا ىذه المنظمات" ( وا 

دـ تمكنيا مف مواكبة الوحدات االقتصادية العالمية ، وعدـ تمكنيا مف االستمرار في نشاطيا يتأتى عف ع
 تحقيؽ فعالية وكفاءة عاليتيف.

وبمعنى آخر "فالتقنية المعموماتية الحديثة تنظـ عمؿ منظمات األعماؿ ، ومنيا يتدفؽ مجرى 
مة")جمعية المجمع المنظ (1)المعمومات الحيوية والقرارات الالزمة إلدارة وتوجيو وتنفيذ أعماؿ وأنشطة

 (.87:  2111العربي، 

أف نظاـ المعمومات المحاسبي التقميدي غير مناسب ، إذ إف المنظمات تتطمب الكثير مف المعمومات "
المحاسبية التي تستخدميا في اتخاذ القرارات الداخمية والقرارات المتعمقة باإلطراؼ التي تتعامؿ معيا واف 

يدي عاجز عف أف يقدـ كؿ ىذه المعمومات وبشكؿ تفصيمي ولكؿ حالة مف نظاـ المعمومات المحاسبي التقم
ج فالبرنام (.Hall, 2004 : 534)"الحاالت التي تواجو المنظمة في التعامؿ مع اإلطراؼ المختمفة

ىو نظاـ لممعمومات و"أفكار مجردة يستوعبيا العقؿ وال يمكف لمسيا باليد")خشبة وحممي،  لكترونياإل
1991  :16.) 

ىو مجموعة األوامر المنطقية التي تكتب بصيغة بحيث يكوف  يمكف القوؿ إف البرنامج اإللكترونيو 
الحاسوب عمى استعداد الستقباليا والتفاعؿ معيا ، وتقوـ ىذه األوامر بتشغيؿ الحاسوب وتوجييو لكي 

 نحصؿ منو عمى معمومات مفيدة.

عمومات الناتجة عنيا ، وقمنا بتطبيؽ قاعدة نظـ ولو عدنا الى العالقة بيف البيانات ومعالجاتيا والم
المعمومات اإللكترونية لوجدناىا تمثؿ قاعدة البيانات التي نقوـ بتغذيتيا بالبيانات ، وتقوـ ىذه البرامج 
بمعالجتيا )حسب البرمجة التي أعددناىا مسبقا( لنحصؿ عمى المخرجات المفيدة عمى شكؿ تقارير تفيد 

 مييا في عممية اتخاذ القرارات.األطراؼ التي تعتمد ع

 متعميم المحاسبي االلكتروني لالمدخل الحديث  سادسا :

لكؿ نظاـ مف النظاميف مزايا تدفع بمؤيديو باتجاه تبنيو ، ولو كذلؾ عيوب تسجؿ عميو تدفع بالطرؼ 
 اآلخر بعدـ تبنيو.

 النظاـ المحاسبي التقميدي .1

                                                           
 



داـ السجالت والدفاتر المحاسبية المعتادة ، التي كانت تقوـ األنظمة المحاسبية التقميدية عمى استخ
تستخدـ مف قبؿ المحاسبيف في العالـ أجمع ، واليزاؿ كثير منيـ يستخدميا رغـ تطور تقنيات استخداـ 
ف المحاسبيف األوائؿ  الكومبيوترات. إف األنظمة التقميدية كانت تقدـ لنا أنظمة معموماتية عالية الجودة ، وا 

زالوف يمارسوف نشاطاتيـ بقوا عمى نيجيـ ذاتو رغـ تقدـ التقنيات الحديثة. ومف خالؿ المزايا الذيف ال ي
 ما زالواالتي يمتاز بيا النظاـ التقميدي ومف خالؿ بعض العيوب التي تمتاز بيا األنظمة الحديثة ، 

 يدافعوف عف النيج القديـ ، ويتخوفوف مف األنظمة الحديثة. 

 كترونيالنظاـ المحاسبي اإلل .8

جاء النظاـ المحاسبي اإللكتروني مواكبا لألنظمة المعموماتية الحديثة في االختصاصات األخرى مثؿ 
اإلحصاء واليندسة وغيرىا ، فمع تطور البرامجيات في الحاسوب ظيرت برامجيات المحاسبة التي نقمت 

مجاالت عدة استخداما ذا تأثير في  Excelنظـ المعمومات المحاسبية نقمة نوعية ، فكاف استخداـ نظاـ الػ 
كبير عمى نظـ المعمومات المحاسبية ، فصار المحاسب يعد جداولو بواسطة ىذا النظاـ الذي يقوـ بتطبيؽ 

، إذ يقـو  Calculatorكثير مف المعادالت الرياضية بصورة تمقائية بدال عف استخداـ الحاسب اليدوي 
لحاسب الى الورؽ يدويا ، األمر الذي يعرض البيانات الى المحاسب بنقؿ نتائج العمميات الرياضية مف ا

 الخطأ والتشويو.

ظيرت بعد ذلؾ أنظمة محاسبية باستخداـ برامجيات أحدث باستخداـ لغات البرمجة المتعددة مثؿ لغة 
باسكاؿ وأوراكؿ وغيرىا ، فظير جيؿ جديد مف األنظمة المتطورة والمتخصصة بالحسابات ، وبأسماء 

يا أنظمة عالمية ومنيا أنظمة مناطقية كاألنظمة العربية ، ومنيا أنظمة عراقية. وكؿ منيا كاف عديدة ، من
ينقؿ النظاـ المعموماتي المحاسبي الى األماـ ليتسابؽ مع األنظمة المعموماتية األخرى ، وحسب الضرورة 

 التي تستوجب برمجة النظاـ ، والسيما األنظمة المتعمقة بالرواتب واألجور.

بتنظيـ جدوؿ يبيف أوجو الشبو واالختالؼ  قاـ الباحثممقارنة بيف النظاميف التقميدي واإللكتروني، ول
 (  34، 2115، وعيوبيما.) المظفر بيف النظاميف ، ويبيف مزايا كؿ مف النظاميف

 مقارنة بيف األنظمة المعموماتية المحاسبية اإللكترونية والتقميدية

 النظاـ التقميدي كترونيالنظاـ اإلل وجو المقارنة ت
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 يستخدـ الحاسوب.

 Calculatorيستخدـ الحاسب اآللي  نادرا ما

 يستخدـ الورقة القمـ نادرا ما

 يستخدـ السجالت

 Calculatorيستخدـ الحاسب اآللي 

 جؿ عممو بالورؽ والقمـ
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لة اإلثبات ، فال يصح اجراء أي معالجة محاسبية ألي عممية ال يوجد نظاـ نستغني فيو عف الممفات الورقية ألنيا أد
اقتصادية ما لـ يكف ليذه العممية دليؿ إثبات ورقي يتـ تخزينو في ممؼ خاص يحمؿ ذات تسمسؿ المعالجة المحاسبية سواء 

 كانت قيد أـ فاتورة أـ مستند صرؼ أـ غيرىا.
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عمى النظاـ اإللكتروني  يتطمب مف المحاسب الذي يعمؿ
ميارة جيدة في استخداـ الحاسوب بشكؿ عاـ ، وفيما يخص 

 األنظمة المحاسبية بشكؿ خاص.

ال يتطمب ميارة في استخداـ الحاسوب ، فالعمؿ 
 عمى ىذا النظاـ يتناسب مع جميع المحاسبيف
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كبيرًا مف المشتغميف عمى النظاـ  ال يتطمب عددا
، فكثير مف المياـ يقـو بيا الحاسوب بدال عف  اإللكتروني
 األشخاص

يتطمب عددًا أكبر مف المحاسبيف الذيف يشتغموف 
عمى النظاـ. فكؿ المياـ يقـو بيا األشخاص ، وليس 

 ىناؾ بديٌؿ عنيـ.
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التجأت الكثير مف المؤسسات والشركات الى االستغناء 
أف الخبرة في مجاؿ الحاسوب عف المحاسب اعتقادا منيا ب

كافية ألداء العمؿ ، مما سبب في أف يحؿ كثيٌر مف 
 االختصاصات األخرى محؿ المحاسب في العمؿ.

إف العمؿ عمى السجالت المحاسبية يصعب عمى 
االختصاصات األخرى ولذلؾ ، تقؿ حاالت الخرؽ ىذه 

 في ىذا النظاـ
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 فيي تتطمب : ىضوباإف كمفة إعداد النظاـ  
 . برمجة النظاـ التي تكمؼ غاليا1

قد تتمكف المؤسسة أو الشركة مف شراء النظاـ  .2
لكف  جاىزا مف األسواؽ بأقؿ كمفة ، ولكف بالنتيجة فيناؾ كمفة

 منفعتيا عالية عمى المدى البعيد األمد

 إف تكاليؼ شراء السجالت المحاسبية ليست عالية
 اإللكترونيلكف منفعتيا أقؿ مف النظاـ 
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توجد إمكانية لتدقيقيا لكف عممية التدقيؽ تتطمب ميارات 
جدا مرتفعة في استخداـ الحاسوب ، وخبرة في برامجيات 

 المحاسبة

سيمة التدقيؽ إذ تتطمب فقط ميارة فنية محاسبية 
 عالية ، وال تتطمب ميارة استخداـ الحاسوب

ار  8
عم
أ

قيف
مدق

ال
 

لنظاـ يالئـ المدققيف الشباب أكثر مف لذلؾ فيذا ا
 المدققيف الكيوؿ )عمى األغمب( 

 يالئـ ىذا النظاـ كؿ الفئات العمرية مف الدققيف

قؽ 9
لمد

رة ا
خب

 

وبناٌء عمى ذلؾ سوؼ نمجأ الى مدققيف خارجييف أقؿ 
خبرة بسبب صغر أعمارىـ ، ولكف ممكف عمؿ ىؤالء الشباب 

شرافيـ.تحت إدارة المدققيف ذوي الخبرة ا  لعاليةوا 

تخضع حسابات النظاـ المحاسبي التقميدي الى 
 تدقيؽ مدققيف ذوي الخبرة العالية.

10 

ات
راء
ألج

ة با
سرع

ال
 

تمتاز أنظمة المحاسبة اإللكترونية بسرعتيا العالية 
باالجراءات األمر الذي يحسف مف أدائيا ، وىي بذلؾ تواكب 

حاسبية ، وتحاكي أنظمة معمومات االختصاصات غير الم
)مثؿ اإلحصاء واليندسة( ، التي تطورت فييا أنظمة 

 المعمومات الى مصاؼ متقدمة 

إف إجراءات المعالجات باستخداـ السجالت بطيئة 
 وال تواكب األنظمة المعموماتية لالختصاصات األخرى



رير 11
لتقا

ة با
سرع

ال
 

يزود النظاـ المحاسبي اإللكتروني مستخدميو بالتقارير 
مى وفؽ ما تـ تصميمو سابقًا وبسرعة عالية جدا ، المختمفة وع

فمثال تعد األنظمة اإللكترونية قوائـ الدخؿ والمركز المالي 
والتدفقات النقدية يوميا بؿ بعد كؿ تسجيؿ كؿ عممية 

 اقتصادية ، وال توجد حاجة النتظار نياية الفترة المالية.

إف تقارير األنظمة التقميدية ىي تقارير دورية 
ية ، في نياية الفترة المالية عادة. وجرت العادة وموسم

عمى أف تقدـ الحسابات تقاريرىا الى التدقيؽ الخارجي بعد 
 مدة معينة مف نياية الفترة المالية.

 ( 2115،35المصدر : ) المظفر، 

 لممعاهد التقنية. مقررات المحاسبية لتطويراطار مقترح : المبحث الثالث

اىـ التخصصات في مجاؿ االعماؿ كونو مسؤوؿ عف تنظيـ البيانات بر تخصص المحاسبة مف تعي
المالية وتحويؿ مخرجاتيا الى معمومات مفيدة في اتخاذ القرارات ونتيجة لمتطور والتقدـ التكنولوجي في نظـ 
المعمومات ، اصبح مف الضروري تطوير المناىج التعميمية لتناسب ىذه التطورات ، مف اجؿ تحقيؽ ذلؾ 

لباحثات تطوير مناىج تطبيقات الحاسبة ، وقبؿ الخوض في ىذا المجاؿ نعرض بداية اىداؼ يقترح ا
 التعميـ المحاسبي 

 ي:من التعميم المحاسبالهـــدف العــــام اوال: 

ة في القطاعات يوالتدقيق ،ىدؼ القسـ اعداد مالكات تقنية قادرة عمى تنفيذ مياـ الدورة المحاسبية
 لخاصة او غير اليادفة لمربح .االقتصادية العامة و ا

 ثانيًا: توصيف عمل الخريج
 مسؾ السجالت المحاسبية وتنظيـ المستندات وأعداد موازيف المراجعة... .1
 القياـ باعماؿ التدقيؽ الداخمي ... .2
المشاركة باعماؿ الجرد المستمر او النيائي وخاصة المجاف التي تتطمب اف يكوف فييا  .3

 عضوا ماليا...
 اؿ المطابقات وتحضير الكشوفات المالية ...القياـ باعم .4
 القياـ باعماؿ امانة الصندوؽ واجراءاتيا المختمفة ... .5
 احتساب الرواتب والسمؼ وتنظيـ قوائـ صرفيا ... .6
 تنظيـ قوائـ الرواتب والسمؼ وكؿ ما يتعمؽ بعممية احتساب وصرؼ الرواتب... .7
 العمؿ في اقساـ حسابات الكمفة ... .8
 ت الحديثة والبرامجيات الجاىزة في مجاؿ تخصصو...استخداـ التقنيا .9

 



 السنة األولى/  الخطة الدراسية ثالثا: 

 ػذد انطبػبث انًبدة ث
ػذد 

 انٕحذاث
 انًالحظبث َٕع انًبدة نغت انتذرٚص

   و ع ٌ  

 

 تخصصٛت

 

 ضُٕ٘

 ػربٙ 12 6 4 2 يحبضبت 1

 ػربٙ 8 4 3 1 يحبضبت حكٕيٛت 2

 اَكهٛس٘ 8 4 2 2 غت االَكهٛسٚتلراءاث يحبضبت ببنه 3

 ػربٙ 6 3 2 1 ادارة  4

 

 يطبػذة

 

 ضُٕ٘

 

 ػربٙ 6 3 2 1 التصبد ٔيبنٛت ػبيت 5

 اَكهٛس٘ 6 3 2 1 تطبٛمبث انحبضٕة 6

 ػربٙ 4 2 1 1 احصبء 7

 ضُٕ٘ ػبيت ػربٙ 4 2 - 2 حمٕق االَطبٌ ٔانذًٚمراطٛت 8

 54      27 16 11 انًجًٕع

 

  



 ثانية السنة ال/  الخطة الدراسية  رابعا:

 ػذد انطبػبث انًبدة ث

 

ػذد 

 انٕحذاث

 انًالحظبث َٕع انًبدة نغت انتذرٚص

  و ع ٌ  

11 

 

 ػربٙ

 

 

 

 تخصصٛت

 

 

 

 ضُٕ٘

 5 3 2 يحبضبت يتخصصت 1

 اَكهٛس٘ 8 4 3 1 يحبضبت يتٕضطت 2

 ػربٙ 8 4 3 1 َظبو يحبضبٙ يٕحذ 3

 اَكهٛس٘ 11 5 3 2 يحبضبت كهفت  4

 ػربٙ 6 3 2 1 تذلٛك 5

 ػربٙ 8 4 2 2 يحبضبت شركبث 6

 يطبػذة اَكهٛس٘ 6 3 2 1 تطبٛمبث حبضبت 7

 

 ضُٕ٘

 ػربٙ 4 2 2 - يشرٔع 8

 61     31 21 11 انًجًٕع

 

 خامسًا: نسب الساعات الدراسية : 

انؼذد  انرفاصُم خ

 وانُسثح

 1511 ( ساػح اسثىػُا55) يجًىع انساػاخ انذراسُح نهسُرٍُ 1

 114 يجًىع انىحذاخ انذراسُح نهسُرٍُ  2

 36.64 َسثح انساػاخ انُظزَح نهسُرٍُ 3

 63.16 َسثح انساػاخ انؼًهُح نهسُرٍُ 4

 66.42 َسثح انساػاخ انرخصصُح نهسُرٍُ 5

 26.15 َسثح انساػاخ انًساػذج نهسُرٍُ 6

 3.51 َسثح انساػاخ انؼايح نهسُرٍُ 5

 ساػح 251 انرذرَة انصُفٍ 6

 ساػح1761 يجًىع انساػاخ انذراسُح يضافا انُها انرذرَة انصُفٍ 7

 



 سادسًا: مفردات مادة تطبيقات الحاسبة :

 اسم المادة

تطبٌقات 
 حاسبه

 

السنة 
الدراسٌة 

 الثانٌة

 

 عدد الساعات االسبوعٌة

Computer 
application 

نظ
 ري

ع
 ملً

المجم
 وع

عدد 
 الوحدات

التدرٌس  لؽة
 للماده

 6 3 2 1 االنكلٌزٌة

 

 المنيج المتبع حاليًا:

 المفردات النظرٌه

 التفاصٌـــــــــــــــــــــــــــــــــل المفردات االسبوع

والبرٌد  2االنترنت  6 -1
 االلكترونً 

 

ٌفٌة / ك  spamالبرٌد االلكترونً وبرامجه / مزاٌا البرٌد االلكترونً / البرٌد االلكترونً 

انشاء برٌد الكترونً / كٌؾ ٌعمل البرٌد االلكترونً / عناوٌن البرٌد االلكترونً  / تشؽٌل 
/ انشاء حساب برٌدي الكترونً على   ( internet explorer )برنامج متصفح االنترنت 

/خصائص نافذة الحساب البرٌدي / تعدٌل االعدادات / تخصٌص شرٌط   yahoo الموقع 

بحث / البحث األساسً والبحث المتقدم حسب نوع الملؾ / محركات االدوات /طرق ال
البحث المتقدمه /  استعراض الرسائل / فرز الرسائل / وضع اشارة متابعه لرسالة البرٌد 
االلكترونً وحذفها / فتح وضؽط الملفات المرفقه بالرسالة / انشاء رساله جدٌده / ارفاق 

لى البرٌد االلكترونً /  اعادة ارسال البرٌدلجهة / الرد ع  attach filesملؾ بالرساله 

اخرى / حذؾ الملفات المرفقه بالرساله / اؼالق االتصال مع االنترنت / صٌاؼة توقٌع 
الرسائل / حذؾ البرٌد / طباعة البرٌد / البحث عن رساله انشاء مجلدات برٌد الكترونً / 

ترونً الى دفتر العناوٌن / انشاء / اضافة عنوان برٌد الك address bookدفتر العناوٌن 

 مجموعه فً دفتر العناوٌن / اداب الشبكه / خٌارات ارسال الرسائل    

7-9  

 

 العروض التقدٌمٌه 

Power point  

 

/    p.p/ مكونات نافذة   power point/ كٌفٌة تشؽٌل   power pointمقدمه عن 

/ انشاء  p.p/ واجهة التطبٌق  p.p/ الخروج من التطبٌق   p.pالدخول الى التطبٌق 

العروض التقدٌمٌه / خزن العروض التقدٌمٌه / استدعاء العروض التً سبق خزنها / 
ادخال البٌانات والنصوص / تحدٌد حجم وشكل ولون الخط / الشرائح / ترتٌب الشرائح / 
عرض الشرائح / ادخال شرٌحه جدٌده / نقل شرٌحه / مسح شرٌحه / ترقٌم الشرائح / 

حركات والمؤثرات الصوتٌه / اضافة المؤثرات الحركٌه لعناصر الشرٌحه / تؽٌٌر المؤثر ال
الحركً / الؽاء المؤثر الحركً / استخدام االزرار واالجراءات / ترتٌب الفقرات داخل 
الشرٌحه / اخفاء الشرٌحه / اضافة الوقت على الشرٌحه / اضافة الموسٌقى على الشرٌحه 

    power point/ انشاء مشروع  بـ 

11 - 21    

 التطبٌق اكسل

Microsoft excel 

 

 

ورقة عمل ثنائٌة اللؽه واالتجاه فً   /  excel/ مكونات نافذة   excelمقدمه  / تشؽٌل 

excel  ادخال البٌانات فً ورقة العمل / تعدٌل البٌانات المدخله / 

 

 



    Officeزر 

 

 

 

 الصفحه الرئٌسٌه 

Home 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Insertادراج 

 

 

 

 تخطٌط الصفحه

Page layout 

 

 

   Formulasصٌػ

 

 

 Dataبٌانات

جدٌد / فتح ملؾ مخزون / اؼالق ورقة العمل  / حفظ ورقة العمل جدٌده / حفظ ورقة 

  excel العمل موجوده مسبقا / معاٌنه قبل الطباعه / اؼالق ورقة العمل / انهاء الـ

 

 

 الحافظه : قص / نسخ / لصق / نسخ التنسٌق 

خط : تؽٌٌر الخط / حجم الخط / تكبٌر و تصؽٌر الخط / مسح التنسٌق / تؽٌٌر لون الخط / 
لون تمٌٌز النص / نص منخفض / نص مرتفع / تؽٌٌر حالة االحرؾ / نمط التسطٌر / 

 تأثٌرات / تباعد االحرؾ 

/ محاذاة النص فً الخلٌه افقٌا / استدارة النص محاذاة : محاذاة النص فً الخلٌه عمودٌا 
/ اتجاه النص من الٌمٌن الى الٌسار او العكس / زٌادة وانقاص الهامش بٌن الحد والنص 

 فً الخلٌه / التفاؾ النص / دمج وتوسٌط 

رقم : تنسٌق رقمً / تنسٌق رقم الحساب / نمط النسبه المئوٌه / نمط الفاصله زٌادة 
 لعشرٌه وانقاص المنازل ا

انماط : تنسٌق رقمً  / التنسٌق كجدول / التنسٌق بانماط معرفه مسبقا / تعرٌؾ انماط 
خالٌا مخصصه اعمده / ادراج ورقه / حذؾ خالٌا / حذؾ صفوؾ / حذؾ اعمده / حذؾ 

 ورقه / تنسٌق حجم الخلٌه

تنسٌق خالٌا : ادراج خالٌا / ادراج صفوؾ / ادراج اعمده / ادراج ورقه / حذؾ ورقه / 
حجم الخلٌه / الرؤٌه ) اظهار واخفاء ( الصفوؾ واالعمده والورقه / تنظٌم االوراق / 

 اعادة تسمٌة الورقه / نقل الورقه او نسخها / لون عالمة التبوٌب / حماٌة الورقه 

 تحرٌر: جمع تلقائً / تعبئه / مسح / فرز وتصفٌه / بحث وتحدٌد 

 

 جداول : ادراج جدول / انشاء جدول 

   smart artسومات توضٌحٌه : صوره / قصاصه فنٌه / اشكال / رسم ر

 مخططات : عمود / خطً / دائري / شرٌطً / مساحً / مبعثر / مخططات اخرى 

 / سطر توقٌع / كائن / رمز   word artنص : مربع نص / الرأس والتذلٌل /

 سمات : سمات / الوان / خطوط / تأثٌرات 

 حجم الصفحه / االتجاه / الخلفٌه / طباعة العناوٌن  اعداد الصفحه : الهوامش /

 تؽٌٌر الحجم لؽرض المالئمه : العرض / الطول / تؽٌٌر الحجم 

 خٌارات الورقه : ورقه من الٌمٌن الى الٌسار / خطوط الشبكه / عرض / طباعه / العناوٌن 

/ محاذاة /  ترتٌب : الموضع / احضار الى االمام / ارسال الى الخلفٌه / التفاؾ النص
 تجمٌع / استداره / جزء التحدٌد / تنسٌق شرطً 

مكتبة الداالت : ادراج داله / جمع تلقائً / العناصر المستخدمه مؤخرا / مالً / منطقً  

((IF statement  نص / التارٌخ والوقت / بحث واشاره / الرٌاضٌات والمثلثات / داالت /

 اضافٌه 

ابٌه ) جمع / طرح / ضرب / قسمه ( / خٌارات الحساب حساب : الحساب /  العملٌات الحس
 االن / حساب الورقه / الجمع التلقائً .حساب المجامٌع الفرعٌة

/ من نص / من مصادر اخرى / االتصاالت  accessاحضار بٌانات خارجٌه : من 

 الموجوده 



 

 

 

  Reviewمراجعه

 

    Viewعرض 

 

 

 

 االتصاالت : تحدٌث الكل / اتصاالت / خصائص / تحرٌر / االرتباطات 

 / فرز / تصفٌه / مسح / اعادة تطبٌق / خٌارات متقدمه  /  ٌه : فرز وتصف

ادوات البٌانات : النص الى اعمده / ازالة التكرارات  / التحقق من صحة البٌانات / دمج / 
 تحلٌل ماذا لو 

 مخطط تفصٌلً : تجمٌع / فك التجمٌع / االجمالً الفرعً 

دقٌق امالئً ونحوي / ابحاث / قاموس المرادفات / ترجمه / تلمٌح شاشة تدقٌق : ت
 الترجمه / تعٌٌن اللؽه / عدد الكلمات

التعلٌقات : تعلٌق جدٌد / حذؾ / السابق / التالً / اظهار واخفاء التعلٌق / اظهار كافة 
 العلٌقات 

 تؽٌٌرات : حماٌة الورقه / حماٌة المصنؾ / مشاركه فً المصنؾ 

عرض المصنفات : تخطٌط الطباعه / القراءه فً وضع ملء الشاشه / تخطٌط وٌب / طرق 
 مخطط تفصٌلً / مسوده

 اظهار واخفاء : المسطره / خطوط الشبكه / شرٌط الصٌؽه / شرٌط الرسائل / العناوٌن

 % / صفحه واحده / صفحتان / عرض الصفحه111تكبٌر وتصؽٌر : 

جمٌد اجزاء / انقسام / اخفاء / اظهار / العرض جنبا الى اطار : اطار جدٌد / ترتٌب الكل / ت
 جنب / اعادة تعٌٌن موضع االطار / حفظ مساحة العمل / تبدٌل االطارات

 

 

21 – 25 

 

 

 

 

 Accessالتطبٌق 

/ مٌزات التطبٌق / فئات القوالب / المٌزات / إنشاء قاعدة بٌانات  Accessتشؽٌل التطبٌق 

صفحة الرئٌسٌة ) طرق عرض / الخط / نص منسق / سجالت / جدٌدة فارؼة /  األمر " ال
 فرز وتصفٌة / بحث .

األمر " إنشاء " / جدول / قوالب الجدول / تصمٌم الجدول / نموذج / نموذج منقسم / 
ضافٌة / تصمٌم النموذج / تقرٌر / تسمٌات / تقرٌر ‘عناصر متعددة / نموذج فارغ / نماذج 

 ٌم التقرٌر / معالج االستعالمات / تصمٌم االستعالم .فارغ / معالج التقارٌر / تصم
م ملؾ نصً  Access  /Excelاألمر " بٌانات خارجٌة " / عملٌات االستٌراد المحفوظة / 

. 

 / ملؾ نصً . Excel   /wordتصدٌر / 
المر " أدوات قاعدة البٌانات / عالقات / توثٌق قاعدة البٌانات / تحلٌل األوامر / قاعدة 

 . Access بٌانات

26– 31   

 

 مشارٌع حسب التخصص 

مف  خالؿ العرض اعاله نالحظ اف مفردات مادة تطبيقات الحاسبة تتضمف مواضيع كثيرة ومتشعبة  
مف بينيا االنترنت والبريد ومتكررة مع مفردات مادة مبادئ الحاسب التي تدرس في المرحمة االولى 

% مف الفصؿ الدراسي السنوي ويمكف 21تي تمثؿ نسبة اسابيع وال 6االلكتروني والذي يدرس خالؿ 
استثمار ىذه الفترة بتعميـ الطالب كيفية اعداد الجداوؿ الخاصة بالحسابات والتي سيتـ التطرؽ ليا في 

 Powerالنموذج المقرتح لتطوير مادة تطبيقات الحاسبة ، اما بالنسبة الى موضوع العروض التقديمية )

pointمف الفصؿ الدراسي السنوي يمكف اضافتو الى 11اسابيع والذ يمثؿ نسبة  3ؿ ( والذي ُيدرس خال %
 مبادئ تطبيقات الحاسبة التي ُتدرس في السنة االولى مف تخصص المحاسبة .

 سابعا: انموذج مقترح لتطوير مادة تطبيقات الحاسبة 



لذلؾ نقترح اضافة بعض  تعتبر مادة تطبيقات الحاسبة مف المواد الدراسية الميمة في مجاؿ المحاسبة
لمواكبة العصر الحديث وىو عصر السرعة  الذي يستخدـ تكنولوجيا المعمومات لغرض التعديالت 

استخداميا وخاصة في الشركات الخاصة مثاؿ عمى ذلؾ البرامج المستخدمة في شركات الطيراف وشركات 
 مات باقصى سرعة .المقاوالت والفنادؽ والشركات التجارية االخرى التي ييميا المعمو 

وبيذا البحث نموذج مقترح لتعميـ الطمبة تصميـ برنامج يسيؿ العمؿ المحاسبي في شركة خاصو مف 
بدء عممية تسجيؿ القيد المحاسبي الى اعداد الحسابات الختامية . حيث عند تسجيؿ حدث محاسبي مالي 

الحسابات الختامية وفي أي وقت في نفس الوقت ستالحظ تأثيرىا عمى سجؿ االستاذ وميزاف المراجعة و 
ممكف معرفو نتيجة العمؿ ليذه المحظة  وىكذا برامج مفيدة جدا لتأىيؿ واكساب المتعمـ القدرة عمى تصميـ 

 وتطوير مينة المحاسبة وبشكؿ الذي تحتاجو الشركات .

ى البرنامج التالي مفردات المادة المقترحة تطبيقات المحاسبية االلكترونية  التي يمكف اضافتيا ال
 التعميمي إلكساب الطالب الميارات التي تعينو عند الخروج الى سوؽ العمؿ .

 

 تفاصيل المفردات  المادة النظرية االسبوع

 تصميم برنامج الدورة المحاسبية في االكسيل تشمل : مبادئ المحاسبة : 1-6

 اعداد واجهه البرنامج    

 تصميم شجرة الحسابات في الشركات    

 تصميم ورقة  في االكسل تسجيل القيود اليومية   

 تصميم ورقة سجل االستاذ وربطها بورقة اليومية    

تصميم ورقة ميزان المراجعة بالمجاميع او االرصدة وربطها بالورقة   
  السابقة  سجل االستاذ 

  تصميم الحسابات الختامية قائمة الدخل وربطها بميزان المراجعة   

  ان المراجعة ز ائمة المركز المالي وربطها بميتصميم ق  

 تصميم البرنامج المتكامل من قبل الطالب لمدورة المحاسبية بالكامل     

 تحميل قائمة الدخل :  :التحميل المالي -8 7-11

 الهيكل النسبي   مفهوم التحميل المالي  



 يل ألكثر من سنة في االكسيل لممقارنة ورقة قائمة الدخل في االكس المستفيدون من التحميل المالي  
 استخراج نسب الهيكل النسبي لكل عنصر الى صافي المبيعات  ادوات التحميل المالي  
 التحميل النسبي مفهوم الهيكل النسبي ومعادلته  
 قائمة الدخل المقارن ألكثر من سنة  مفهوم التغير النسبي ومعادلته 
 رقة اكسيل لمتغير النسبي لقائمة الدخل  وتحديد سنة االساس تصميم و  مفهوم النسب لمالية  

استخراج النسب  التغير النسبي قيمة السنة المقارن الى سنة االساس   
 في االكسيل

 تحميل قائمة المركز المالي  
 الهيكل النسبي او التحميل العمودي   

االكسيل ورقة قائمة المركز المالي  في االكسيل ألكثر من سنة في   
 لممقارنة 

 استخراج نسب الهيكل النسبي لكل عنصر الى مجموعها   
 التغير النسبي  او التحميل االفقي  
 وتحديد سنة اساس قائمة المركز المالي المقارن ألكثر من سنة   

   
تصميم ورقة اكسيل لمتغير النسبي لقائمة المركز المالي  كل عنصر 

 الساس المقارن الى العنصر لسنة ا
 تحميل قائمة التدفقات النقدية    16-82

 التغير النسبي او االفقي    
 تصميم التدفقات النقدية المقارن الكثر من سنة  وتحديد سنة االساس   

   
تصميم ورقة اكسيل لمتغير النسبي لقائمة التدفقات النقدية   كل عنصر 

 المقارن الى العنصر لسنة االساس
 ة عمى تحقيق االرباح نسب المقدر    
 نسب السيولة المالية    
 معدالت الدوران    
 نسب المقدرة عمى سداد الديون طويمة االجل    

 تصميم قوائم التكاليف في االكسيل  محاسبة التكاليف واالدارية  -0 81-01
 التحميل التفاضمي في االكسيل     
 تخطيط التكاليف في االكسيل    
 المبيعات في االكسيل  التنبؤ   
 تحميل التعادل في االكسيل ورسمها     
     



الشركات الخاصة عادة تحتاج معرفة نتيجة اعماليا مف قائمة الدخؿ او مركزىا المالي في لحظة اف 
يحتاج المحاسب برامج سريعة معينو في أي وقت وبالسرعة الممكنة بمجرد سؤاؿ المحاسب ولكي يتـ ذلؾ 

المعمومات المطموبة وبالسرعة الممكنة .لذلؾ تسعى الشركات في توظيؼ مف لدييـ ىكذا  تستخرج لو
.ولذا يجب تييئة محاسبيف لدييـ القدرة عمى تصميـ ميارات في استخداـ المعمومات المحاسبية الكترونيا 

يـ تصميـ ىكذا برامج . وتكوف لدييـ ىكذا مياره مكتسبة ناتجة مف تعميميـ في الجامعات مثال تعميم
 برنامج بمجرد تسجيؿ الحدث المالي تؤدي وصوليا الى تغير في الحسابات الختامية المصمـ لذلؾ .

. تحميؿ البيانات والمعمومات المحاسبية  فيجدا مف خالؿ استخدامو ميـ معمومات برنامج  االكسيؿ 
ييـ االداء  ، وقرارات وفي الوقت المناسب  مثؿ قرارات تق  ، في اتخاذ القرارات المساعدةألغراض 
د عمى االستخدامات البديمة مف اجؿ تعظيـ الربحية بيف البدائؿ  وقرارات تخصيص الموار  المفاضمة

الشركات الى توظيؼ مف ليـ القدرة عمى التعامؿ مع ىكذا برامج  تسعىالشركات او تخفيض تكاليفيا لذلؾ 
 يؿ الطمبة بما يواكب  متطمبات سوؽ العمؿ .تأىالسعي الى  الجامعي في الحسابات ولذلؾ عمى التعميـ

لتوظيفيا في المنتج وىو تأىيؿ الطالب اضافة بعض المقترحات  اتفي الجدوؿ اعاله حاولتا الباحث
 أي اضافة سالح لو لمخروج وبقوه لسوؽ العمؿ . فائدةلسوؽ العمؿ بشكؿ اكثر  تقيدهالمتخرج بميارات 

اىـ انواع التقارير التي يتـ اعدادىا لخدمة كؿ مف ادارة  حيث تعتبر تقارير التحميؿ المالي احد
ومف ثـ ينظر الى ىذه النوعية مف التقارير الى انيا تقارير .بنشاطيا  الميتمةالشركات واالطراؼ الخارجية 

داخمية اي تقارير ادارية تدخؿ ضمف تقارير االداء حيث تعتبر احد االدوات اليامة لتقييـ االداء المالي 
ككؿ ، ولكؿ قسـ او ادارة بيا . كما يمكف اعتبارىا تقارير خارجية ألنيا تيـ االطراؼ  شركةاري لمواإلد

وعادة ما تقوـ االدارة بنشر ىذه  .شركةالخارجية ألنيا تعطى ليذه االطراؼ صورة شاممة عف اداء ال
 والتي الدورية لتقاريرا مف تعتبر المالي التحميؿ تقارير الف ونظرا النوعية مف التقارير خارج المؤسسة.

 تصميـ يتـ ما عادة فانو دائمة، بصورة عمييا متعارؼ وقواعد روتينية اجراءات عمى اعدادىا في تعتمد
 في عمييا االعتماد يتـ التي البيانات ادخاؿ بمجرد الية بصورة التقارير ىذه بإنتاج تقوـ كترونيةال برامج

 التي المالية القوائـ مف مستخرجة تكوف ما عادة لبياناتا ىذه و ،المالي التحميؿ معمومات الى الوصوؿ
ولكي يتـ تزويد المستفيديف بيذه المعمومات وبالسرعة الممكنة لذا يفضؿ توظيؼ البيانات .شركة ال تعدىا

بيذه  المحاسبية في االكسيؿ لكي يتـ تزويدىا في الوقت المناسب وبالتالي يجب تأىيؿ خريجي المحاسبة
التي يقترح  اعاله المقترحة في الجدوؿالتحميؿ المالي  داتمفر ىو في الرونية ، وكما االلكت الميارات

 اضافتيا كمادة اساسية لكي يتـ تدريسيا في المقررات الدراسية المحاسبية .

 

 



 االستنتاجات : 

 مف خالؿ ما تـ عرضو في الجانب النظري والتطبيقي تـ التوصؿ الى االستنتاجات االتية : 

ىي  أحد اىـ المتطمبات التي يجب أخذىا بنظر  المحاسبية االلكترونية المعمومات اتكنولوجي -1
االعتبار في بيئة األعماؿ الحديثة التي تعتمد في كثير مف األحياف عمى استخداـ وسائؿ تقنيات 

 . المعمومات الحديثة في العديد مف المجاالت
ختصاصات األخرى جاء النظاـ المحاسبي اإللكتروني مواكبا لألنظمة المعموماتية الحديثة في اال -2

المحاسبة التي  برمجياتفي الحاسوب ظيرت  البرمجياتمثؿ اإلحصاء واليندسة وغيرىا ، فمع تطور 
 .نقمت نظـ المعمومات المحاسبية نقمة نوعية

اف التعميـ المحاسبي لممعاىد التقنية ضروري جدا في مجاؿ المحاسبة كوف طبيعة االختصاص  -3
ـ المحاسب بتحويؿ البيانات المالية االولية الى معمومات مالية ميمة ميمة بالنسبة لمشركات ، حيث يقو 

 تساعد في اتخاذ القرارات لمستخدمي ىذه المعمومات سواء مف داخؿ الوحدة االقتصادية او مف خارجيا .
 اف مفردات مادة تطبيقات الحاسبة الخاصة بالتعميـ التقني لممعاىد تحتاج الى تطوير . -4
بحاجة الى كوادر ذو كفاءة عالية ليا القدرة عمى استخداـ تكنولوجيا متطمبات سوؽ العمؿ  -5

 .المعمومات 

 بعد العرض الذي تـ تقديمو في البحث نوصي باالتي : التوصيات :

 مع يتوافؽ بما المحاسبة مناىج تطوير عمى التركيز تأكيد عمى اىمية مواكبة التطورات ايال -1
 المواضيع زيادة عمى والتركيز المستجدات لمواكبة رار باستم وتحديثيا المحاسبي التعميـ معايير
 .عممياتو في كبير بشكؿ عمييا يعتمد السوؽ ألف الحاسوب وعمـ المحاسبة بيف تربط التي

 مايكروسوفت مجار ب وباألخص المعمومات تكنولوجيا تطبيقات استخداـ عمى الطالب تار قد تطوير -2
 لمطالب الزامية  تدريب مجار ب تصميـ خالؿ مف اليدؼ ىذا تحقيؽ عمى العمؿ ويمكف أوفيس،
 . المحاسبة درجة الطالب لمنح أساسي كشرط واعتبارىا

تطوير مفردات مادة تطبيقات الحاسبة لتشمؿ مفردات تفيد الطالب في كيفية اعداد الحسابات  -3
 كفاءة عالية .والمعامالت المالية والمعادالت الرياضية التي تمكنو مف العمؿ ب

والمؤسسات في الشركات االىمية   لتطبيقيا ضروره التركيز عمى اكساب الطمبة المعارؼ الالزمة -4
 .العامة 

 .وذلؾ النيا تزيد مف خبرات الطمبة  ضرورة االىتماـ المشرفيف عمى تدريب الطمبة ومتابعتيـ -5
ولذلؾ مف اـ باضافة مادة الضرائب الى المعاىد التقنية والبرامج المتعمقة باحتسابيا ضرورة االىتم -6

 خالؿ الزياره الميدانية لممعاىد وجد عدـ تدريس ىذه المادة 
 



 انًصبدر : 

دٔر َظى انًؼهٕيبث انًحبضبٛت فٙ ترشٛذ انمراراث اإلدارٚت فٙ يُشآث ( "2116،)أحًذ ، جٓبد ػبذ هللا -1

 ، رضبنت يبجطتٛر ، انجبيؼت اإلضاليٛت ، غسة، األػًبل انفهططُٛٛت"

نًحبضبت فٙ انًًهكت انؼربٛت و(. "دٔر انتؼهٛى انًحبضبٙ فٙ ترضٛخ أخاللٛبث يُٓت ا 2118االضًر٘، ْبجر. )  -2

( ػفٛر ٔشرٚكّ 24انطؼٕدٚت دراضت تحهٛهٛت: يٍ ٔجٓت َظر يٕظفٙ اإلدارة انًبنٛت فٙ شركت خبنذ بٍ"،)

 53-83. 5يحبضبٌٕ ٔيراجؼٌٕ لبٌََٕٕٛ، يجهت انطرٚك انتربٕٚت ٔانؼهٕو االجتًبػٛت، 

فٙ انجبيؼبث انجسائرٚت فٙ ظم رضبنت  (. ٔالغ انتؼهٛى انًحبضبٙ 2117بٕػسٚت، ْجٛرة ٔنُذار، َبٛهت. )  -3

( انتٕجّ َحٕ تطبٛك يؼبٚٛر اإلبالؽ انًبنٙ انذٔنٛت انجٛالنٙ بَٕؼبيت، IFRSيبجطتٛر غٛر يُشٕرة). جبيؼت ) )

 انجسائر.

و(. "ٔالغ انتؼهٛى انًحبضبٙ فٙ انؼراق ٔيذٖ اَطجبيّ يغ يؼبٚٛر انتؼهٛى انًحبضبٙ  2115جببر، َبظى. )  -4

( 1،) 131-111طبٛمٛت نؼُٛت يٍ انجبيؼبث انؼرالٛت "، يجهت انًثُٗ نهؼهٕو اإلدارٚت.انذٔنٛت دراضت ت

 5ٔااللتصبدٚت، 

 "إدارة ٔاضتراتٛجٛبث انؼًهٛبث"، يطببغ انشًص ، ػًبٌ( 2111،، )جًؼٛت انًجًغ انؼربٙ -5

 "يذٖ تٕافك انتؼهٛى انًحبضبٙ يغ يتطهببث ضٕق انؼًم دراضت (2118،)جًؼّ صبحٙ حطبٌ ، يحًٕد -6

 يٛذاَٛت: ػهٗ انًؤضطبث ٔانجًؼٛبث األْهٛت انًحهٛت فٙ لطبع غسة"،رضبنت انًبجطتٛر 

انكٕيبٕٛتر َٔظى انًؼهٕيبث"، يكتبت ػٍٛ  ("1991)،خشبت ، د. يحًذ ضؼٛذ ٔحهًٙ ، د. ٚحٛٗ يصطفٗ -7

 انشًص.

 انًُٓٛت ًًبرضتان تؼسٚس فٙ انفهططُٛٛت انجبيؼبث فٙ انًحبضبٙ انتؼهٛى ( "دٔر2118) .انرحًٍ ػبذ رشٕاٌ، -8

 انمذش 2) ،)129-125.جبيؼت يجهت انتذرٚص"، ْٛئت أػضبء َظر ٔجٓت يٍ انًحبضبت نًُٓت ٔاألخاللٛت

  ضبثذرأان نألبحبث انًفتٕحت

و(. أًْٛت تطٕٚر انتؼهٛى انًحبضبٙ فٙ ضٕء يطتجذاث يؼبٚٛر اإلبالؽ انًبنٙ انذٔنٛت  2117صبنح، ػبذ هللا. )  -9

انًحبضبٛت فٙ انذٔل انؼربٛت، (أطرٔحت دكتٕراِ غٛر يُشٕرة) جبيؼت حطٛبت بٍ بٕ  ٔدٔرْب فٙ تحرٚر انخذيبث

 ػهٙ ببنشهف، ببنجسائر.

و(." دٔر انتؼهٛى انًحبضبٙ فٙ صمم انخرٚجٍٛ ببنًٓبراث انالزيت نطٕق انؼًم"،  2111انفطًٛٙ، يحًذ. )  -11

 ت انًفتٕحت، نٛبٛب.ٔرلت يمذيت نهًؤتًر انؼربٙ حٕل انتؼهٛى انؼبنٙ ٔضٕق انؼًم، ببنجبيؼ

(. يذٖ يالئًت يُبْج انتؼهٛى انًحبضبٙ انًُٓٙ فٙ انؼراق نًؼبٚٛر انتؼهٛى  2116كحٛظ، أيم ٔأحًذ، أحًذ. )  -11

( يجهت 39،) 381-349دراضت يٛذاَٛت فٙ يؤضطبث انتؼهٛى انؼبنٙ ٔانبحج انؼهًٙ، . –انًحبضبٙ انذٔنٛت 

 انغس٘ نهؼهٕو االلتصبدٚت ٔاإلدارٚت،

(. "يذٖ انتٕافك بٍٛ انتؼهٛى انًحبضبٙ فٙ انجبيؼبث انطٕداَٛت ٔيتطهببث بٛئت  2116اإلنّ يحًذ.)  يحًذ، فتح -12

( ٔأػضبء 23،) 191-213األػًبل انًؼبصرة ٔاالتحبد انذٔنٙ نهًحبضبٍٛ يٍ ٔجٓت َظر أرببة األػًبل ".

 9ْٛئت انتذرٚص، انًجهت انؼربٛت نضًبٌ جٕدة انتؼهٛى انجبيؼٙ، 

" تصًٛى َظبو يحبضبٙ إنكترَٔٙ نتؼسٚس انًؼهٕيبث انًحبضبٛت فٙ (  2115 حًذ حطٍٛ،)انًظفر، زٚذ ي -13

 انشركبث راث انفرٔع" ،انًؼٓذ انؼربٙ نهًحبضبٍٛ انمبٍََٕٛٛ ،.
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