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21.22

 بآًاث من القرآن الكريمافتتاح امللتقى 

 النضيد الوطني

 كلمت رئيس امللتقى د. غسي مدمد العربي

كلمت عميد كليت العلوم الاقتصادًت والتجاريت وعلوم التسيير أ.د بلعجوز خسين وإلاعالن 

 الرسمي عن بدًت أصغال امللتقى 

2921.0292.02

 التوقيت عنوان املداخلت الجامعت الاسم واللقب
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ألامين الػام للمجلع  ال عيدر أ. كم 01

 الىهني للمداطبت

دوافؼ جديين الىظام اإلاداطبي اإلاالي 

وآلالياث اإلاخبػت مً اإلاجلع الىهني 

  للمداطبت

09.20---09.30 

02  

M. ZAATRI Mohamed 

Expert comptable-

Écrivain-Formateur 

Alger 

IMPACT DE LA REVISION DE L’IAS 23 

COUTS D’EMPRUNT SUR LE SCF » 

09.30---09.40 

03 Dr. Mohamed-El-Habib 

MERHOUM (MCA) 

Président du CN de 

la CNCC  

Les pistes de Révision du Système 

Comptable Financier 

09.40---09.50 

04 M. Djelloul Boubir Expert comptable-

Écrivain-Formateur 

Alger 

Quelques aspects du Système 

Comptable Financier Algérien ignorés 

par les entités et les professionnels 

09.50---10.00 

-أهظمت ؤلاخلاع اللسيبي للمجمػاث  جامػت اإلاظيلت د. غسيىة زػيد 05

 -مداطبيت وجبائيتدزاطت 

10.00---10.10 

رحاح جوفيق أبو أ.  06

 حابر

مدافظ خساباث 

 -باخث -معتمد

كاث جوبيم الىظام اإلاداطبي  مً ُمَػّىِ

 اإلاالي

10.10---10.20 

 

07 

Dr. BOUSBAINE Tassadit 

Dr. FACI fatima zohra 

université de Bouira 

 

Le traitement des impôts différés selon les 

IAS/IFRS et le SCF : le défie d’application au 

niveau des entreprises Algériennes. 

10.20---10.30 

08 Dr. 

KALLOUM BOUFELDJA 

Expert  Comptable Agrée 

l’Université de Béchar AMÉLIORATION DE L’APPLICATION DES 

NORMES DU SCF 
10.30---10.40 

 10.50---10.40 مناقضت عامت 

2992.0290.22

 التوقيت عنوان املداخلت الجامعت الاسم واللقب

 د. هىز الهدي بهلىلي 01

 

غلىد الخمىيل ؤلاًجازي بين  جامػت بسج بىغسيسيج

 اإلامازطت اإلاداطبيت اإلادليت

(SCF)  واإلامازطت اإلاداطبيت

 (IAS 17 – IFRS 16)الدوليت 

10.50---11.00 
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 د. كيموش بالل 02

 ط.د/ جريراث أًمن

 

 حامعت سكيكدة

 حامعتسكيكدة

مدى جطبيق املؤسساث 

جدني قيمت  لوسيلتالجسائريت 

ألاصول كؤداة للتدفظ 

املداسبي وفق مقتضياث 

 النظام املداسبي املالي

11.00---11.10 

 د. طميت إلاسيني 03

 ن.د غبدو ػافعي

واكؼ جوبيم الىظام اإلاداطبي  جامػت جلمظان

اإلاالي في ظل جددًاث جلييم 

 وإغادة جلييم ألاؿٌى والخـىم

11.10---11.20 

فازق الخياشة الىاجج غً ججميؼ  جامػت جيزي وشو د. وغساب غلي 04

الىظام  اإلاؤطظاث خظب

اإلاداطبي اإلاالي و الخػدًالث 

الىاجب ادخلها وفلا إلاػاًير 

 ؤلابالؽ اإلاالي الدوليت

11.20---11.30 

د. ماريت علي  05

 صوصت

 

 حامعت املسيلت

 

الخػليم والخدزيب اإلاداطبي اإلانهي 

اإلابني غلى مخسجاث الخػلم في 

 ظل مػاًير الخػليم الدوليت

11.30---11.40 

الخباًً في إغداد اللىائم اإلااليت  1جامػت طويف د.بـير هدي  06

اإلاىخدة للؼسهت ألام والؼسواث 

دزاطت ملازهت بين مػياز  -الخابػت

 10ؤلابالؽ اإلاالي الدولي زكم 

 -وكىاغد الىظام اإلاداطبي اإلاالي

11.40---11.50 

 أ.د مظػىد دزاوس ي 07

 ن.د فيـل غوت

 جامػت البليدة

 جامػت البليدة

اإلاداطبي بين الاطخجابت الىظام 

للمػاًير الدوليت ومػىكاث 

 الخوبيم

11.50---12.00 

 د. ؿالح بصة 08

 ن.د الػمسي هاػمي

 جامػت بسج بىغسيسيج

 جامػت بسج بىغسيسيج

الىظام اإلاداطبي لؼسواث الخأمين 

الجصائسيت غلى كىء الىظام 

 (SCFاإلاداطبي اإلاالي )

12.10---12.20 

 12.30---12.20 مناقضت عامت
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2990.2290.22

 

 التوقيت عنوان املداخلت الجامعت الاسم واللقب

واكؼ جوبيم الىظام اإلاداطبي  5البليدة  جامػت بىشويىت هجيرةد.  01

في البيئت  هجاخهاإلاالي وملىماث 

 اإلاداطبيت الجصائسيت

12.30---12.40 

غمسان غبد د.  02

 الخىيم

 بىزاوي طاغدد. 

 جامػت اإلاظيلت

 

 اإلاسهص الجامعي بسيىت

غــــسق هظــام اإلادـــاطبت اإلابظوــــت 

مؼ ؤلاػازة  في الخجـــــسبت الخـــىوظيت

 إلى خالت الجصائس

12.40---12.50 

غص الدًً فؤاد  د.  03

هىز الدًً ن.د 

 طػيد

 جامػت طىق أهساض.

 جامػت طىق أهساض.

مداطبت اللواع الصزاعي بين 

مسجػيت اإلاػاًير الدوليت وكىاغد 

الىظام اإلاداطبي اإلاالي الجصائسي 

 آلياث الخوبيم وكسوزة الخديين.

12.50---13.00 

 بً بساح طميرد.  04

 بىهفت خمصةد. 

 جـامـػـت باجىت

 جامػت  أم البىاقي

الاجتهاداث اللاهىهيت جدليل 

والخىظيميت لخىييف اللىاغد 

الجبائيت مؼ الىظام اإلاداطبي 

 اإلاالي

13.00---13.10 

05 D.  Samya 

KHARKHACHE 

D. Imane DJOUDI 

University of M’sila 

University of Sétif 1 

Requirements to Improve the 

Quality of Accounting 

Education at the Algerian 

University – A Survey Study 

13.10---13.20 

06 Dr BENTALEB-

HADDADOU 

Ourida 

Université Oran2 Quelles perspectives pour le 

SCF dans une nouvelle approche 

de la performance financière ? 

Cas d’une entreprise 

02.31---02.21  
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 d’ingénierie : ydro.Projet.Ouest 

 كىيفي خمصة. د 07

 فؤاد ىىن غ  د.ن

 

 جامػت  جيظمظيلذ

 

اإلاػاًير اإلاداطبيت الدوليت 

(IAS/IFRS ومخولباث الخىافم )

مً أجل جديين الىظام  الجدًد

 .SCFاإلاداطبي اإلاالي 

02.21---02.31  

 مدمـد عجـيلت أ.د  08

 ػييني زػيد    ن.د 

 سداًتجامػت ؾ

 أدزاز جامػت 

مخولباث واكؼ جوبيم الىظام 

اإلاداطبي اإلاالي في ظل البيئت 

 اإلاداطبيت الجصائسيت

 

02.31---02.41  

03.11---02.41 مناقضت عامت  

2990.2290.22

 

 التوقيت عنوان املداخلت الجامعت الاسم واللقب

 غياش ي  د. ألاخلس  01

 فويمت مؼتر     .د

 

 اإلاسهص الجامعي إًليزي 

 اإلاظيلتجامػت 

مػىكاث جوبيم الىظام اإلاداطبي 

اإلاالي ذاث الػالكت بخوىز الخىخيد 

"الاخخالفاث بين الىظام  الدولي

( واليسخت 2010اإلاداطبي اإلاالي )

الخاليت للمػاًير اإلاداطبيت الدوليت 

 ("IAS/IFRSومػاًير ؤلابالؽ اإلاالي )

03.11---03.01  

بىخسؾ أخمد ن.د  02

 أمين   

 زخالي مدمد   ن.د 

الىظام اإلاداطبي اإلاالي بين مظاعي  جامػت جيظمظيلذ

الخىافم مؼ اإلاسجػيت الدوليت 

(IAS/IFRS)  وجددًاث البيئت اإلادليت 

03.01---03.31  

 د. مسوة مىيس ي 03

 بالٌ هـيرة .ن د

 جامػت خميع ملياهت

 جامػت الىادي

دزاطت الػالكت الىظسيت للمجلع 

بمهىت  CNCالىهني للُمداطبت 

ُمدافظ الخظاباث في ظل الىظام 

داطبي 
ُ
 .SCFاإلاالي اإلا

03.31---03.21  

03.31---03.21دوز الػىامل الظياطيت واللاهىهيت  اإلاسهص الجامعي آفلى د. أخمد بياي 04  
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في حػصيص جىدة بيئت الخلازيس اإلااليت في 

 - IFRSظل الظياق الدولي لخبني 

كساءة كياطيت جلييميت لخجسبت 

خالٌ  IFRSالبلدان الػسبيت مؼ 

 -م  2020م/ 2002الفترة 

05 CHIKHI Selma   

(doctorante) 

KHIDRI Zoulikha 

(doctorante) 

 

Centre Universitaire 

TIPAZA 

LES DIVERGENCES ENTRE LE SCF ET 

LE SYSTEME FISCAL ALGERIEN -Le 

Passage Du Bilan Comptable Au Bilan 

Fiscal Au Sein De La Sarl KDS- 

01.41---00.11 

 د.  بً ًىطف  06

 خلف هللا

 د. زاكيت خالدي

 اإلاسهص الجامعي آفلى

 

 جامػت اإلادًت

مدي فػاليت جوبيم الىظام 

اإلاداطبي اإلاالي في اإلاؤطظاث 

طىىاث  10الاكخـادًت بػد مسوز  

 دزاطت ميداهيت 

03.41---04.11  

بىػسيبت مدمد د.  07

 فياللي خمصة     ن.د

مظاهمت مدافظ الخظاباث في   2جامػت كظىويىت 

جوبيم مبادئ الىظام اإلاداطبي اإلاالي 

-الجصائسي إلغداد اللىائم اإلااليت 

دزاطت ميداهيت للمؤطظاث 

 -الاكخـادًت لىالًت كظىويىت

04.11---04.01  

 ًىطفي إمان د.  08

 لػلىن أماٌ  ن.د

ملمىن الىظام اإلاداطبي اإلاالي  1 جامػت طويف

 الجدًد وغىائم جوبيله

04.01---04.31  

04.21---04.31 مناقضت عامت  

20202990.22

 

 التوقيت عنوان املداخلت الجامعت الاسم واللقب

ت   ن.د 01  خالد خيًز

 خمادي بلػباض    ن.د

 مػظىسجامػت 

 مػظىسجامػت 

00.11---01.41 كساءة في الىظام اإلاداطبي اإلاالي  

 كازة جسوي أطيا د. 02

 شيان ًىطف  ن.د 

التزام مدافظ الخظاباث بخوبيم  جامػت جلمظان

دزاطت جوبيليت  -الخدكيم الاجخماعي

00.11---00.01  
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 مدافظ الخظاباث طيب مساد 

مؤطظت إهخاج العجائً طلواوي -

 -طمير

ألادواث اإلااليت بين أهميتها في جمىيل  جامػت جيازث زوجاٌ غبد اللادز  د.  03

الؼسواث وإػياليت إغادة جلييمها في 

 ظل الىظام اإلاداطبي اإلاالي

00.01---00.31  

واللاهىوي إلاجلع الىظام الدطخىزي  جامػت الوازف غائؼت غبد الخميد د.  04

اإلاداطبت ههيئت دطخىزيت وكلائيت 

 في الجصائس.

00.31---00.21  

 الظػيد بً لخلسد.  05

 ؿىزيت ػىبيد. 

 جامػت اإلاظيلت

 جامػت اإلاظيلت

واكؼ وػسون ممازطت مهىت مدافظ 

الخظاباث في الجصائس وهيفيت إغداد 

 .الخلازيس فيها

00.21---00.31  

 أماٌ مهاوة د.  06

 خالديفساح  د. 

 جامػت وزكلت

 جامػت أم البىاقي

اإلاػياز الدولي للخلازيس اإلااليت 

للمؤطظاث الـؿيرة واإلاخىطوت: 

فسؿت وجددًت للدٌو الىاميت دزاطت 

 خالت الجصائس

00.31---00.41  

 خفص ي زػيد د.  07

 بىشيان ًىطف  ن.د 

 جامػت وزكلت

 جامػت وزكلت

ؤلافـاح وفم الىظام  مخولباث

 اإلاداطبي اإلاالي في الجصائس

00.41---03.11  

 خميدي أخمد طػيد د.  08

 الػلىن زػيد    ن.د

 جامػت اإلاظيلت

 جامػت بؼاز

غلىد ؤلاًجاز بين الىظام اإلاداطبي 

  اإلاالي واإلاػاًير اإلاداطبيت الدوليت

03.01---03.31  

03.21---03.31 مناقضت عامت  

2090.2290.22

 

 التوقيت عنوان املداخلت الجامعت الاسم واللقب

د. ؾصي مدمد  01

 الػسبي

 د. بىغظم مىير

 جامػت اإلاظيلت

 

 جامػت اإلاظيلت

اللياض وؤلافـاح اإلاداطبي 

غً ألادواث اإلااليت بين 

الىظام اإلاداطبي اإلاالي 

03.21---03.31  
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 ومػاًير ؤلابالؽ اإلاالي الدوليت 

 بيم اللٌى    ن.د 02

 غبد هللا   

 خيري غماز   ن.د

 جامػت الجلفت

 

 2جامػت البليدة 

مػىكاث جوبيم اإلاػاًير 

اإلاداطبيت الدوليت ومػاًير 

 اإلاالي الدوليتؤلابالؽ 

03.31---03.41  

 شيد أًمً د.  03

 بىدزاع أمىيتد. 

 جامػت اإلاظيلت

 جامػت اإلاظيلت

دوز جىدة اإلاػلىمت 

اإلاداطبيت في الخد مً 

 الفظاد اإلاالي

03.41---02.11  

فىسون    ن.د 04

 غـام   

 خسيفي خظام       ن.د

مػىكاث جوبيم الىظام  جامػت حظمظيلذ

اإلاسجبوت اإلاداطبي اإلاالي 

بخلييم وإغادة جلييم 

 ألاؿٌى والخـىم

02.11---02.01  

 ػهسشاد الىافي  د.  05

 هـيرة بىبػاًت  ن.د

 2جامػت كظىويىت 

 2جامػت كظىويىت 

ألاهس الدؼسيػيت والخىظيميت 

إلاهىت مدافظ الخظاباث في 

 الجصائس

02.01---02.31  

 2جامػت كظىويىت  بىهسيً فخيدت د.  06

 

دزاطت جدليليت إلاؤػس 

ؤلافـاح ببىً البرهت 

 الجصائسي. 

02.31---02.21  

مىس ى بً   ن.د 07

 غيس ى 

 جامػت اإلاظيلت

 

ؤلافـاح اإلاداطبي وفم 

 SCFالىظام اإلاداطبي اإلاالي 

 بين الخوبيم والخددًاث ـ

02.21---02.31  

غبد اللويف  ن.د 08

 خليلى 

 ًحي ػسقي   ن.د

 

 جامػت جيازث

 

 ملياهتجامػت خميع 

 

الاهخلاٌ مً اإلاخوى 

اإلاداطبي الىهني إلى الىظام 

اإلاداطبي اإلاالي غلى اللىائم 

 اإلااليت

 

02.31---02.41  

03.11---02.41 مناقضت عامت  

2090.2290.22
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 التوقيت املداخلت عنوان الجامعت الاسم واللقب

01 BOUGUERRI Amira 

(doctorante)   

BENCHERIF Samia 

(doctorante)    

ESC 

 

ESC 

Les contraintes liées à l’application 

du SCF par rapport à 

l’environnement national Algérien 

03.11---03.01  

 بىبىس زشيلاث د.  02

طػيداوي مدمد د. 

 الظػيد 

 اإلاظيلت جامػت

 جامػت ألاؾىان

مدي جىافم ومىاهبت الىظام 

( مؼ SCFاإلاداطبي اإلاالي )

الخؿيراث الدًىاميىيت في اإلاػاًير 

اإلااليت الدوليت إلغداد الخلازيس 

(IAS/IFRS) 

03.01---03.31  

 مػصوش وؼيدة   د.  03

 بىيىض اإلاخخاز    ن.د

 2 جامػت البليدة

 2 جامػت البليدة

 

الىظام اإلاداطبي ؿػىباث جوبيم 

اإلاالي ومياهخه مً الخددًثاث 

اإلادظازغت في بيئت اإلاداطبت 

 الدوليت

03.31---03.21  

ؾالم هللا جياللي د.  04

 غياد  

 غمس باي     ن.د

 جامػت الؼلف

 

 جامػت الؼلف

إػياليت غدم الخىافم بين الىظام 

اإلاداطبي اإلاالي والىظام الجبائي 

 -دزاطت جدليليت–بالجصائس 

03.21---03.31  

 سميت فضيليد.  05

 عيس ى قروشد. 

 حامعت برج بوعريريج

 حامعت املسيلت

 

واكؼ ؤلافـاح اإلاداطبي في خظاب 

الىخائج للبىىن الخجازيت في الجصائس 

)دزاطت ملازهت بين الىظام اإلاداطبي 

 اإلاالي واإلاػاًير اإلاداطبيت الدوليت(

03.31---03.41  

06 GHARBI Fatima 

Zohra 

(Doctorante) 

Université d’Oran 2 LA REFORME COMPTABLE EN 

ALGERIE PASSAGE DU PCN AU 

SCF ETUDE COMPARATIVE 

03.41---04.11  

 مسيم ؿيد  ن.د 07

 طىطً شيسق   د

 جامػت طىيىدة

 جامػت طىيىدة

 

مداطبت ػسواث الخأمين بين 

الىظام اإلاداطبي اإلاالي ومػاًير 

 ؤلابالؽ اإلاالي الدوليت

04.11---04.01  

 كمان غمس  د.  08

 هداح فليلت   ن.د

 جامػت الجلفت

 جامػت الجلفت

مظخجداث الىظام اإلاداطبي اإلاالي 

SCF  في ظل جددًاث ؤلافـاح

اإلاداطبي للمػلىماث اإلاخلمىت في 

اللىائم اإلااليت للمؤطظاث 

04.01---04.31  



امللتقى الوطني الافتراض ي خول: "جقييم وجديين النظام املداسبي املالي الجسائري"

 

13 

13 

 

 

 -دزاطت جدليليت - الجصائسيت

04.21---04.31 مناقضت عامت  

B1092.0290.22

 التوقيت عنوان املداخلت الجامعت الاسم واللقب

 حجاز مبروهت  د.  01

 مسيم همدًل     ن.د

 جامػت اإلاظيلت

 جامػت اإلاظيلت

 الخددًاث التي واجهذ جوبيم

الىظام اإلاداطبي اإلاالي في 

 الجصائس

00.11---00.01 

 هالٌ شؾبت د.  02

 خىان فىىز    ن.د

 جامػت اإلاظيلت

 جامػت طىيىدة

أزس الاغتراف باللسائب اإلاؤجلت 

غلى ألازباح اإلاػلً غنها في 

اللىائم اإلااليت في ظل الاهخلاٌ 

مً اإلاخوى اإلاداطبي الىهني 

 إلى الىظام اإلاداطبي اإلاالي.

00.01---00.31 

 طاًذ الويب د.  03

هىىػت غبد    ن.د

 الىهاب 

 2 جامػت كظىويىت

 2 جامػت كظىويىت

 

واكؼ ؤلافـاح اإلاداطبي 

باللىائم اإلااليت في ظل جوبيم 

ومدي  الىظام اإلاداطبي اإلاالي

جىافلها مؼ مخولباث اإلاػياز 

)دزاطت  01اإلاداطبي الدولي 

 خالت مؤطظت هفواٌ(

00.31---00.21 

 منهي بىزيؽد.  04

غبد الخىيم د. 

 طليماوي

 جامػت اإلاظيلت

 اإلاسهص الجامعي بسيىت

جلييم مظخىي ؤلافـاح 

اإلاداطبي في اإلاؤطظت 

دزاطت - الاكخـادًت الجصائسيت

 خالت: اإلاجمؼ الـىاعي ؿيداٌ

00.21---00.31 

 إبساهيم بىغصيص د.  05

 لصهس خالدي      ن.د

اإلاسهص الجامعي بسيىت 

 جامػت خميع ملياهت

جلييم مدي جوبيم الىظام 

اإلاداطبي اإلاالي الجصائسي مً 

اإلاصاًا - خالٌ إهازه الخـىزي 

00.31---00.41 
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 -والػلباث

مدافظ الخظاباث ودوزه في  جامػت بظىسة ً شاف لبنىد. ب  06

حػصيص مىزىكيت الىؼىف اإلااليت 

دزاطت - للمؤطظت الاكخـادًت

خالت بمىخب مدافظ 

 .-بظىسة-الخظاباث 

00.41---03.11 

 لخمادي أهسم    ن.د 07

 بلىم هرًس      ن.د

 2جامػت كظىويىت 

 2جامػت كظىويىت 

خخميت ؤلاؿالح اإلاداطبي 

الجدًد في الجصائس مظاًسة 

لخىجهاث اإلاػاًير اإلاداطبيت 

 (IFRS) الدوليت

03.11---03.01 

    ألاغماٌؤلاهاز اإلاداطبي الهدماج  جامػت خميع ملياهت خظين شادٌ     ن.د 08

 SCFوفلا للىظام اإلاداطبي اإلاالي

ومدي جىافله مؼ اإلاسجػيت 

 الدوليت

03.01---03.31 

 د. دواق طميرة 09

 د. بً مهدي هادًت

 1جامػت باجىت 

 1جامػت باجىت 

خخميت جديين ؤلاهاز الخـىزي 

للىظام اإلاداطبي اإلاالي في ظل 

جوىزاث اإلاسجػيت اإلاداطبيت 

   (IAS/IFRS)الدوليت  

03.31---03.21 

وػمان مدـٌى     د.  10

 خفـاوي إهسام     ن.د

 جامػت جيجل

 جامػت جيجل

ؤلاهاز اإلافاهيمي للىظام 

( في ظل SCFاإلاداطبي اإلاالي )

مظخجداث اإلاػاًير الدوليت 

 اإلااليت  إلغداد الخلازيس 

(IAS/IFRS) 

03.21---03.31 

 هلبت غادٌد.  11

 خالد ملدمد. 

 جامػت جبظت

 وزكلتجامػت 

جأزير اإلاىظىمت اللاهىهيت في 

الجصائس غلى جوبيم الىظام 

 اإلاداطبي اإلاالي

03.31---03.41 

بً خمادة    ن.د 12

   أطماء

بىزواًب هـس    ن.د

 الدًً    

 جامػت خميع ملياهت

 

 جامػت خميع ملياهت

 

الخػليم اإلاداطبي بالجامػت 

الجصائسيت ومخولباث طىق 

الؼؿل في ظل بيئت ألاغماٌ 

 اإلاػاؿسة.

03.41---02.11 
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 ًبالت فسيد        د.  13

 صخساوي إًمان     د.

 3جامػت الجصائس 

 

مدي جىافم مػاًير اإلاداطبت 

وؤلابالؽ اإلاالي الدوليت 

(IAS/IFRS والىظام اإلاداطبي )

( لخدليم جىدة SCFاإلاالي )

: دزاطت خالت-اللىائم اإلااليت 

-2012مجمؼ ؿيداٌ للفترة )

2012) 

02.11---02.01 

 كسيص ي هنزةن.د  14

لوسغ فسيدد. 

 1جامػت طويف 

1جامػت طويف 

اإلاػىكاث الخلىيت، اإلاهىيت 

والبيئيت اإلاخػللت بخوبيم 

الليمت الػادلت واطخددار في 

الىظام اإلاداطبي اإلاالي في 

الجصائس

02.01---02.31 

 طىىس ي طيدن.د  15

 أخمد الفسوق

 ؾسيس ي الػسبي دأ.

  مػظىس جامػت

 

جامػت مػظىس

واكؼ الىظام اإلاداطبي اإلاالي في 

اإلاؤطظاث الـؿيرة واإلاخىطوت 

دزاطت لػيىت مً اإلاؤطظاث -

الـؿيرة واإلاخىطوت بىالًت 

 -مػظىس 

02.31---02.21 

 ػالبي غماز                                    د.  16

 لػبيدي خمصةن.د 

 جامػت طىيىدة

جامػت طىيىدة

مددداث اخخياز الظياطاث 

اإلاداطبيت مً كبل إدازة 

الؼسهت وفم الىظام اإلاالي 

 –دزاطت جدليليت  –اإلاداطبي

02.21---02.31 

 

 03.11---02.31 مناقضت عامت

B0992.0290.22

 التوقيت املداخلت عنوان الجامعت الاسم واللقب

زيان بً    ن.د 01

 غباض  

 جامػت طىق أهساض

 

مهىت مدافظ الخظاباث في الجصائس في ظل 

 الخدٌى السكمي                

00.11---00.01 
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 جامػت أم البىاقي خالد مظيف .د

د.    ًىطف  02

 الظػيدي أخمد

طػداوي    ن.د

 مظػىد     مساد

 جامػت اإلادًت

 

 جامػت اإلادًت

الخددًاث التي جىاجه الجصائس في جديين 

 10( بػد مسوز SCFالىظام اإلاداطبي اإلاالي )

   -دزاطت جلييميت- طىىاث مً الخوبيم

00.01---00.31 

د. بً ػهيدة  03

 فليلت

 

 جامػت ؾليزان

 

ؤلاهاز الخىظيمي إلامازطت مهىت مدافظت 

 الخظاباث في الجصائس

00.31---00.21 

 واهس مسيم  ن.د 04

 مداحي مدمد د.

 جامػت الؼلف

 جامػت  البىيسة

إػياليت إغادة جلييم الخثبيخاث الػيييت وفلا 

لىمىذج الليمت الػادلت في بيئت ألاغماٌ 

 الجصائسيت

00.21---00.31 

غبد الظالم د.   05

 فىؿىز   

 خير الدًً بسو         ن.د

 1جامػت باجىت 

 

 1جامػت باجىت 

مػاًير الخلازيس اإلااليت الدوليت  الفجىة بين

في ميدان  (SCF)والىظام اإلاداطبي اإلاالي 

 الخجميؼ اإلاداطبي

00.31---00.41 

 أهسم ػديذ   د.   06

مدمد هجيب  ن.د 

 غص الدًً 

 3جامػت الجصائس 

 جامػت جيازث

ؤلافـاح اإلاداطبي غً اللىائم اإلااليت وفم 

 الىظام اإلاداطبي اإلاالي

00.41---03.11 

 مسوة الػخلي     ن. د 07

مدمد الـالح د. 

 فسوم  

 جامػت طىيىدة

 جامػت طىيىدة

كياض مظخىي ؤلافـاح اإلاداطبي في 

اإلاؤطظاث الاكخـادًت الجصائسيت في ظل 

دزاطت  –جوبيم الىظام اإلاداطبي اإلاالي 

 .-جوبيليت 

03.11---03.01 

 د. إسمـاعيـل سبـتي   08

 ط.د. بوفنارة هاحر

 املسيلت حامعت

 حامعت املسيلت

 

على  اإلااليمعوقاث جطبيق النظام املداسبي 

دراست خالت مجمع - مداسبت املجمعاث

 -الرياض سطيف

03.01---03.31 

 شؾىان طفيانن. د  09

 كىاؾ غلين. د 

 جامػت الىادي

 جامػت الىادي

الىظام اإلاداطبي اإلاالي بين كابليت اإلامازطت 

 وؿػىباث الخوبيم

03.31---03.21 

10 Dr. MOHAMMED 

BENAHMED ASMAA 

Pr. GHRISSI LARBI 

Université de Mascara LE SYSTEME COMPTABLE FINANCIER : 

ENJEUX ET OBSTACLES THE ALGERIAN 

FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM: 

CHALLENGES AND OBSTACLES 

03.21---03.31 
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 زباحي لخظً ن.د  11

 مدمد ػسبـيبــلد. 

 جامػت ؾسداًت

 جامػت ؾسداًت

جوبيم اإلاداطبت ؤلالىتروهيت هملازبت 

لخدظين الخػليم الجامعي الجصائسي للمىاهج 

مدخل  -اإلاداطبيت لدي هلبت الجامػت  

  -هظسي جدليلي 

03.31---03.41 

 كاطمي الظػيدأ.د   12

 بً كويب غليد. 

 جامػت اإلاظيلت

 جامػت جيازث

واكؼ جوبيم ؤلافـاح اإلاداطبي في اإلاؤطظت 

 الجصائسيت

03.41---02.11 

جــوبيم الـــىظام الــمداطبي اإلاـالـــي في  2جامػت البليدة  كباًلي مدمدد.  13

اإلاؤطظاث الجصائسيت بـــــين الــــػىباث 

 والخـــددًاث 

02.11---02.01 

غسغاز هىز ن.د  14

 الهدي

 زشقي إطماغيل. د

 02البليدة  جامػت

 

جامػت البىيسة

اإلاػالجت اإلاداطبيت لألؿٌى البيىلىجيت وفم 

 الىظام اإلاداطبي اإلاالي 

02.01---02.31 

 جالب خىانن.د  15

 لػسيبي مدمدأ.د 

غمليت جبني مػاًير ؤلابالؽ اإلاالي حشخيف جامػت خميع ملياهت

 الدوليت بىاطوت الىظام اإلاداطبي اإلاالي

02.31---02.21 

 د.مبظىن هىازيت  16

 

ن.د مبظىن غبد 

 اللادز 

 جامػت غين جمىػيذ

 

 جامػت طيدي بلػباض

 

جلييم جوبيم الىظام اإلاداطبي اإلاالي مً 

الىلان  )الىلان الاًجابيت، 2020 إلى 2010

دزاطت - الخلٌى اإلالترخت(جلييم  الظلبيت،

-جدليليت

02.21---02.31 

 03.11---02.31 مناقضت عامت

90.00


