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Abstract: 

   The current study aimed to identify the concept of educational 

accounting in primary education schools and the most important 

obstacles facing the accounting performance of school principals 

in their accounting performance. To find out the actual reality of 

the performance of school principals in planning for the 

development of the school, This is from the viewpoint of primary 

school teachers and administrators in the educational departments 

in Qena Governorate.And puts proposals for developing the 

performance of primary school principals in the planning field.    

The researcher relied on the classroom analytical approach to 

describe and analyze the reality of the performance of primary 

school principals in the field of planning. Where the questionnaire 

was applied to a random sample of (    ) teachers, (   ) primary 

school administrators in five departments in Qena Governorate, 

The results of the study showed the lack of experience of primary 

school principals in planning, The study also reached some 

proposals to develop the accounting performance of primary 

school principals in planning in light of the responses of the 

sample members. 

Key words: educational accounting, performance development. 
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انتأكٛذ عهٗ استثًاس انًٕاسد ٔاإليكاَاخ انًتادح تًا ٚعٕد تانُفع عهٗ انعًهٛح  -

 .انتعهًٛٛح ٔاالستماء تانًذسسح

دسٍ اختٛاس يذٚش انًذسسح نهعُاصش انذاعًح ٔانًساعذج فٙ يعانجح انًشكالخ  -

 .ٔدهٓا

 .ٔاستعذادْى نهعًم انجًاعٙ تشٔح انفشٚكتذعٛى االَتًاء نذٖ انعايهٍٛ تانًذسسح  -

دشص يذٚش انًذسسح عهٗ سسى انسٛاساخ انتٙ تضثظ أداء انعايهٍٛ فٙ أعًانٓى  -

 .تًا ال ٚتعاسض يع انهٕائخ ٔانمٕاٍَٛ

االْتًاو تتذسٚة انفشق انًذسسٛح نتطٕٚشيٓاساتٓى ٔرنك يٍ خالل ٔدذج انتذسٚة  -

 .تانًذسسح

ُٛح نألعًال انًطهٕب انمٛاو تٓا يٍ خالل يٓاساخ تصًٛى انخطظ ٔانثشايج انزي -

 .ٔلذساخ انعايهٍٛ انغذاٚح

تصًٛى انخطظ االستشاتٛجٛح أٔ األْذاف طٕٚهح انجم ٔانتٙ تًثم خطٕطا يششذج  -

 . نألداء انًستمثهٙ نهًذسسح
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