الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الجزائر 3
مخبر إدارة التغيير في املؤسسة الجزائرية
بالتعاون مع كلية العلوم االقتصادية ،العلوم التجارية وعلوم التسيير

ينظم
يوم دراس ي لطلبة دكتوراه الطور الثالث ،تخصص :تدقيق ومراقبة التسيير
حول:

معايري جودة مهنة املراجعة يف ظل خماطر
األعمال

أوال  -إشكالية اليوم الدراس ي:
تزايد أهمية الدور الذي يلعبه مراجع الحسابات في بيئة األعمال الحالية ،إذ يعتمد
أصحاب املصالح على مىا يمدمىه مىم تىدمات فىي اتقىاذ المىرارات املتعلمىة ه ىاد وعليىه مىد
أص ىىبف مم ى ى ا جى ى ملنه األملاج امللى ىىا ملراج ىىع الحسى ىىابات مى ىىم أهى ى امل ى ىىاور ف ىىي العديى ىىد مى ىىم
الدراسات واألنظمة والتشريعات ه ىد العمىع على ت سىذه هىذو الوى ملنه والحمىا .عل ىاد
ومىم ناييىة أتىرظ نظىىرا لصىع ة ماليظىة جى ملنه األملاج امللىىا فىي املراجعىة ،مىد اعتمىىدت
الدراسىات اليىىا تلاول ى هىذا امل ى ى ع عل ى العديىد مىىم الع امىىع اليىا عت ى مىىم م ىىدملات
الوى ملنه ،ملىع موى م تىر املراجعىة أو سىمعته ،أو يمىا إذا رىاه يتعىرق لحىا ت تما ى ا
كلذ نه ،أو عل أساس مدنه ا رتباط بالعميعددالخد
كما أه رع مريلة مم مرايع تط ر بيئة األعمال تتمذز بقصائص وسمات
رئيسية ،ييث تمذزت املريلة الحالية ب دوث العديد مم األزمات اليا عرى ل ا ك ظ
الشررات وآثار ق ية عل مست ظ أس اق رأس املال ،وأبرزها ان يار شركة  ،Enronاليا
تبع ا طرح العديد مم التساؤ ت ي ل ملور م لة امل اسبة واملراجعة في تلك األزماتد وراه
مم نتائج ا ارتماع مقاطر األعمال للمراجعد رع هذا أملظ إل يدوث ج نه في مصداقية
املعل مات امل اسبية ،األمر الذي مل ع امللظمات امل لية إل ش يع لواه وإصدار تمارير
لت ديد أسباه ا وع امع تمليع آثارهاد مم تالل إعطاج ا هتماا الرئيس ا عل عمليات
الرقابة عل ج ملنه املراجعةد
مما سبق؛ تتبل ر إشكالية الي ا الدراس ا ي ل:

يوم 7652/60/51 :بمكتبة الكلية بدالي إبراهيم

إلى أي مدى يساهم تطبيق معايير جودة مهنة املراجعة في إدارة مخااطر
بيئة األعمال؟

تصىص هىذا اليى ا الدراسى ا للطلبىة الىدكت راو ،كمىا أه األسىاتذنه البىايلذه واملقىابر
الب لية وامل تمذه ه ذا املجال مدع وه إلثراج هذا الي ا الدراس اد
ثانيا  -محاور اليوم الدراس ي:
 املحور األول :مقاطر األعمال ملراجعة الحسابات -املحور الثاني :معايذ ج ملنه املراجعة

 ت تر املداتالت (في يدومل  51صىم ة بصىي ة  WORDبمىا ىا ال ى امل اليىا
تىدرج فىىي ن ايىىة املداتلىىةب بالعر يىىة بق ى  Simplified Arabicمىىع مو ى ت ى ،51
و المرنسية بق  Times New Romanبحو 51د
 تقصص الصم ة األول لبيانات البايث (ا س واللمر ،ا يميع ،الوامعة أو
مركز الب ث الذي ينتما إليه ،الدرجىة العلميىة ،م ى ر الب ىث ،على اه ال رقىة
الب لية وامللخص والكلمات املمتاييةبد
 تمبع املداتالت اليا سبق عرى ا أو نشرهاد

 املحور الثالث :معايذ ج ملنه املراجعة في ظع مقاطر األعمال املحور الرابع :واقع املراجعة ملوليا وم لياثالثا  -أهداف اليوم الدراس ي:
 -تمكين طلبة دكتوراه الطور الثالث من تعميق وتحسين معارفهم ومساعدēم

خامسا :مواعيد هامة:
 ترسع النسخة راملة قبع 1452/40/41
 تمبع أي مداتلة بعد التاريخ امل دمل ستمبال األوراق الب ليةد

ترسع املداتالت عل العل اه ا ل ت وني التالي:

على إعداد بحوثهم في التخصص.

aud.cg.2017@gmail.com

 تشخيص واقع املراجعة محليا ودوليا تحكم الطلبة في النظرة الحديثة للمراجعة من خالل مخاطر املراجعة ومفهومالجودة
رابعا  -شروط املشاركة:
 أه ست في املداتالت شروط امللهویة العلمیة املتعار عل ا؛
 أه یتج ىىاوز ع ىىدمل املت ىىدتلذه ب ىىايلذه اثل ى ىذه ،م ىىع إعط ىىاج األول ي ىىة للمشى ىىاررات
المرملية؛
 أه تلدرج املداتلة ىمم أيد امل اور؛

سادسا  -هيئة اليوم الدراس ي:
الرئيس الشرفي:
املشرف العام:

أ.د .رابح شريط ،مدير جامعة الجزائر3
أدمل علماه لخلف –عميد الكليةد

رئيس اليوم الدراس ي:

أدمل الداوي الشيخ – مدير املق د

رئيس اللجنة العلمية:

أدمل ي اس صالح – رئيس املشروعد

رئيس اللجنة التنظيمية:

ملد يسياني عبد الحميد

أعضاء اللجنة العلمية:





أدمل شبايكي ملي ة
أدمل لعبنا عمر
ملد ط يلر م مد
ملد يمالوي ر يعة







ملد بم بلماس سمياه
ملد أمذه بم سعيد
ملدل شاه وليد
ملدبم ر يع يليمة
ملديسياني عبد الحميد

