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 البواقي بجامعة أم 

  (COFIFAS) المحاسبة، المالية، الجباية والتأمين  مخبر، (INIF)مخبر االبتكار والهندسة المالية بالتعاون مع 

 تدويل التعليم المحاسبي

 -نحو تعزيز القاعدة التعليمية للممارسة المحاسبية-
 

   ZOOMتطبيق  عبر 



 

 
 المشرفون على المؤتمر

 - مدير الجامعة  –زهير ديبي  .أ.د للمؤتمر:الرئيس الشرفي 
 - عميد الكلية  – عبد الوحيد صرارمة  .أ.د المشرف العام على المؤتمر:

 خالد جفال  . د رئيس المؤتمر:
 –مدير المخبر  –محمد الشريف بن زواي   .د رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر:

 يةيوسف عط. درئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر: 
 د. نوفل بعلول  :للمؤتمر  رئيس اللجنة التحضيرية 

 ة المؤتمرجديبا

المشبببترنة التي تتمتع المحاسبببكة نم بة بمىبببتوي متنايد من الماانة داخل مجتمع ا عمالل ف ي لمة ا عمال  
وصبببول الممارسبببة المحاسببببية  لت مىبببتوي متجدش   تىبببتخدش بشبببال متىبببل واابل للمجارنة في جميع أنحا  العال .   

، هو نتيجببة لج ود حثيثببة ال جبباد نجبباي تماي بين مختلف IFRSمن االتىبببببببببببببببباي والتوافل المببي علت معببايير  
بىببببيااام تاريخية وااتةبببباد ة وسببببياسببببية واجتما ية   ممارسببببام المحاسببببكة جير المتجانىببببة والمجنأر، والتي ت  رم 

 و جافية مختلفةل وذلك ب دف االندماج مع نموذج عالمي واحد يباسب احتياجام جميع دول العال . 
 المحاسببببببببببكة، م بة  احتياجام   الكفا ام والم ارام التي تلبي  س متىببببببببببجة لتطويراأسبببببببببب  لت  اليوش بحاجة  نحن

تعلمهل فالوصببببببببول بم بة المحاسببببببببكة  لت مىببببببببتويام متجدمة من التوافل   جب  ما  تحديد وبالتالي نحن بحاجة  لت 
واالتىببببباي الم بي ال تنال تشبببببوبه بعو البجاات واالختمفام من ناحية الماتىبببببكام المعرفية ونفا ام وم ارام 

فالتعلي     ل(IFRS)المحاسبببببببببين الجاامين علت تطبيل ما  عرف في عةببببببببرنا الحالي بالبموذج المحاسبببببببببي الموحد 
والثجافية، ا مر الذي يبتج عبه مباهج   والىببببببياسببببببية  واالاتةبببببباد ة  واالجتما ية  التاريخية  أ ضببببببا يت  ر بالىببببببيااام 

 أ    جب   المحاسبببببببببكة  تعلي  أ   حجة مفادها وأسببببببببباليب ومداخل ومخرجام تعليمية جير متجانىبببببببببة ومجنأر، ف با 
 العالم. أنحاء جميع في للمجارنة واابم امتىج  او  

الجمعية الدولية  هدف  ف صببببك   سببببعئ هيدام دولية مىببببتجلة  خذ زماش المكادرر في تدويل التعلي  المحاسبببببي،
، تعنين التمين في التعلي  والكحوث المحاسبببببببببببببية علت أسبببببببببببباس عالميل  (IAAER)للتعلي  والكحوث المحاسبببببببببببببية  

رمدعوة لتقديم أبحاث علمية في المؤت  



 

بة كط وتبىبببببببببببببيل الجواعد التعليمة لم (، ضبببببببببببببIAESBمجلس معايير تعلي  المحاسبببببببببببببكة الدولي )وبالمجابل  حاول  
(، هدف ا وصبببببف IESsالمحاسبببببكةل وذلك من خمل وضبببببع معايير في مجال التعلي  المحاسببببببي الم بي )معايير  

 الكفا ر الفبية والم ارام الم بية والقي  وا خمي والموااف.
ومية، ونل من  شببرف الجامعام والمؤسببىببام التعليمية وأصببحال العمل والج ام التبويمية والىببلطام الحا

علت تعلي  المحاسبببببببببببببكة، جير مجبرو  في جميع أنحا  العال  علت تطبيل معايير أو توصبببببببببببببيام ال يدام الدولية 
المشبببببببببببببرفة علت تعلي  المحاسبببببببببببببكةل فيوجد هبا  جدل حول الشبببببببببببببر ية التبويمية وابول هذ  ال يدام، وبا خت  

IAESBسكة الم بية.، باعتكارها واضع المعايير المباسب لتعلي  المحا 
التعلي  المحاسبببببببي للممارسببببببة المحاسبببببببية، وذلك   مم مة    هذا المؤتمر  عالج مشببببببالة بروز تحد نبير أماش

عبدما أصببببببببك  المحتوي التعليمي والممارسببببببببام المحاسبببببببببية مبفةببببببببلين وبعيدينل فالمحتوي التعليمي الذي يدرس 
لممارس م بة المحاسببببببكة في أمرياا، ليس هو ذاته الذي يدرس في وسببببببيا أو في أوروبا أو في  فريجا علت سبببببببيل 

  المحاسبببببببب في نل اارام العال  مجبر علت التعامل مع فلىبببببببفة المعايير ذات ا، وهو المثال ال الحةبببببببرل رج  أ
مجبر علت تجد    بمغ مالي شببببببفاف ومعنز للمىببببببا لة وداع  للكفا ر االاتةبببببباد ةل    هذا التحدي أماش مم مة 

أو في ذام الدولة  مان    التعلي  المحاسبببي للممارسببة المحاسبببية ينداد ت زما، وذلك  ذا ما وجدنا أ  في ذام الجارر
 أ  تختلف الجواعد التعليمية.

 ببا  علت الطرح الىابجة، فإ   شاالية المؤتمر تبرز علت البحو التالي:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

كيف يمكن أن يكون تدويل التعليم  ’’

المحاسبي ضمانا لتعزيز القاعدة 

 ‘‘ ؟المحاسبة التعليمية لمهنة 



 

 المؤتمرأهداف 

 ن دف من خمل تبويمبا ل ذا المؤتمر  لت تحجيل ا هداف التالية: 

 وخر التطورام الكحثية في مجال التعلي  المحاسبيل استكشاف •
 تبىيل تعلي  المحاسكة علت الةعيد الدوليل مج ودام اإلطمع علت  •
 تحديد التحد ام التي تواجه االندماج مع نموذج تعليمي دوليل •
 لفي مجال المحاسكة التعل  من تجارل اآلخرين ودمج تجارب   في صباعة توج اتبا التعليمية •
 لفي مجال تعلي  المحاسكة زيادر الوعي ب فضل الممارسام والتطورام الجديدر •
 عنين المىا لة ويرفع من الكفا ر االاتةاد ةلتطوير الممارسة المحاسبية، بما  حجل الشفافية وت •
 .مبااشة مىتجبل تعلي  المحاسكة •

 محاور المؤتمر

 كحثية التالية: عالج المؤتمر المحاور ال

 ل التعلي  المحاسبي وت  ير  علت م بة المحاسكةيالمحور ا ول: اإلطار المفاهيمي لتدو  •
علت الةببببببعيد  أو التعلي  المحاسبببببببي  /المحور الثاني: مباهج واسببببببتراتيجيام وأسبببببباليب ومداخل التعل  و •

 الدولي
 تعلي  المحاسكة علت الةعيد الدولي(، وج ود تبىيل IESsالمحور الثالث: معايير التعلي  الدولية ) •
 مشاكل متعلجة بانفةال التعلي  المحاسبي عن الممارسة المحاسبيةالمحور الرابع:  •
 لجانب الىلوني وا خماي وتجيي  ا دا  في مجال تعلي  المحاسكةالمحور الخامس: ا •
 الحونمة واالستدامة في مجال التعلي  المحاسبي المحور الىادس: •
 الىابع: االبتكارام في مجال تعلي  المحاسكة وعمات ا بتطوير م بة المحاسكةالمحور  •
 المحور الثامن: ت  يرام المعايير الشر ية والمحاسبية اإلسممية علت تعلي  المحاسكة •
 المحور التاسع: تجارل دولية في مجال تحىين جودر التعلي  المحاسبي •

 

 

 



 

 الفئات المستهدفة لهذا المؤتمر

  ىتجطب المؤتمر عدر فدام واطاعام في مجال التعلي  والمحاسكة:
 أساتذر جامعيو  وطلكة دنتورا  في مجال المحاسكةل ا كاد ميو  من  •
أصحال مااتب المحاسكة، من خبرا  محاسبين ومحافوي حىابام ومحاسبين معتمدين،  ضافة  لت   •

 ن الذين  مارسو  م بة المحاسكة في المؤسىام. ي الم بي

  تقديم األبحاث العلمية شروط

  شتري في ا بحاث العلمية المجدمة للمشارنة في المؤتمر ما يلي: 
 في أي تواهرر علميةل  ئ ، حيث ال  جب أ  تكو  الوراة مجدمة أو ادما صالة العلمية والجد ة •
 تجبل ا بحاث باللمام الثمث )العربية وا نجلينية والفرنىية(ل •
 في االستش ادامل APA ، وأسلول  IMRAD ت يال الوراة الكحثية باتكاع تبىيل •
ا وراي   • تجدش  أ   تكتب Wordبةيمة  الكحثية   جب  حيث  العربية    ل  الخط  ب باللمة  نوع    13حج  

Simplified Arabic  ، نوع    12باللمة ا جببية حج  الخط  وTimes New Roman  س    2وال وامش  ل
 ل صفحة  20وال تتجاوز   صفحام  10ال تجل الوراة الكحثية عن  حيث لكل الج ام، 

 ل أاةت عدد للمؤلفين في ا بحاث المشترنة هو   بين •
 يت   عمش المشارنين برابط الولوج للمؤتمر الحجا. حيث  ، ZOOMعلت مبةة   افتراضياجد المؤتمر   •

 األبحاث العلميةنشر 

 . ؤتمرتبشر نل ا بحاث المجبولة في نتال الم •

 المشاركة رسوم

 أورو(.  20دج ) 2000رسوش مشارنة ا ساتذر ا كادميين، والخبرا  الم بيين:   •
 دج.  1000رسوش مشارنة طلكة الدنتورا :  •
 مشارنة. حةل المشارنو  ب وراي بحثية علت ش ادر  •

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مواعيد المؤتمر

 أجل الستالم األوراق البحثية كاملة:آخر 

 2021 ماي 20 

 تاريخ الرد على المداخالت المقبولة:

 2021 ماي 31 

 2021 جوان  5 :انعقاد المؤتمر تاريخ 

 

 االتصال والمشاركةمعلومات 

 ترسل األوراق البحثية على الرابط:

inif.oeb@gmail.com  

 البريد اإللكتروني لالستفسارات:

 inif.oeb@gmail.com 

 www.univ-oeb.dzموقع المؤتمر: 
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