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:المقدمة  

والذي يعقد في رحاب الجامعة الخليجية والذي يأتي في ظل تحول كبير في  للمحاسبة والتمويل  األول    المؤتمر الدوليأهال بكم في  

يهدف إلى توفير منصة للعلماء والمثقفين والمهنيين لتبادل األفكار وعلى هذا فإن المؤتمر  جائحة كورونا.    إبانقتصاديات العالم  ا

الحالية.    ومناقشة والعالمية  المحلية  المعرفة والقضايا  وتبادل  لتبادل  للمشاركين  الفرص  وتوفير  المشكالت  لمعالجة  أيًضا، 

 وثقافية مشتركة.  والمعلومات، وإقامة عالقات بحثية

الم  الخليجية  الجامعةترحب  و لتقديم أعمالهم األصلية والغير منشورة  بجميع  البحثية  التخصصات  شاركين/المؤلفين في مختلف 

هيئة المراجعة لمراجعة    األوراق البحثيةتخضع جميع  و .  في الدورية العلمية للمؤتمر  نشرهاو  جل عرضها في المؤتمرأسابقاً من  

تتمتع بمزايا النشر في مجالت  سوف  التي  لبحثية المتميزة واألوراق الجنة  التختار  كما سوف  قبل اتخاذ قرار القبول.    والتحكيم

 .بذلك وإبالغهمضمن قائمة سكوباس وسيتم التواصل مع المؤلفين   ةمدرج ةعالمي

 

: أهداف المؤتمر  

 .ضمن برنامج المؤتمرالمتميزة العلمية مجموعة من األبحاث  عرض .1

األكاديميين والباحثين لمشاركة وتبادل الخبرات ونتائج البحوث أمام كبار العلماء  أفكار وأوراق عمل الباحثين  عرض   .2

 .في جميع جوانب المحاسبة والمالية

 المتعددة والمرتبطة بالمحاسبة والمالية.استكشاف وتوسيع معرفة الباحثين في الموضوعات  .3

 . نحاء العالملقاء وتبادل المعرفة مع أفضل المتخصصين في مجال المحاسبة وكذلك األكاديميين في جميع أ .4

 والمالية. المتخصصين في مجال المحاسبة األكاديميين ومع أفضل ة وتعاون بحثي إقامة شراك .5

 

: طريقة عرض األوراق البحثية  

:خياران المشتركين في المؤتمر، أمام للباحثين من خارج البحرينقيود السفر، خاصة بالنسبة و جائحة الكورونابسبب   

http://icaf.gulfuniversity.org/awards/


إرسال عرض الفيديو التقديمي وشرائح الفيديو التي تم تسجيلها مسبقًا والتي تبلغ    ويتمتقديم عرض مسجل بالفيديو للبحث.  .  1

تعليمات عرض الفيديو من  وعلى الباحثين قراءة بث الفيديو في يوم المؤتمر. وسوف يتم . إلى إدارة المؤتمردقيقة  15-10مدتها 

 . موقع المؤتمر

مباشر من خالل برنامج الزوم. بحث عرض ورقة ال. 2  

 

: المؤتمرمحاور   

المؤتمر األوراق البحثية والمداخالت العلمية ذات الصلة الوثيقة بالمحاسبة والمالية، أو الموضوعات البحثية المتداخلة مع  يقبل  

 العلوم األخرى: 

المعلومات  1 البيئية، المحاسبة  التكلفةالرباح وأحجام  تحليل  التدقيق، محاسبة األعمال،    المحاسبية،. المحاسبة: نظم  ، المحاسبة 

اسبة  االجتماعية، المحاسبة االئتمانية، المحاسبة المالية، البيانات المالية وإعداد التقارير، المحاسبة الجنائية، المحاسبة العامة، المح

صي، المحاسبة الرياضية،  الحكومية، المحاسبة الدولية، القوانين واألخالق في المحاسبة، المحاسبة اإلدارية، التخطيط المالي الشخ

 ، تعليم المحاسبة.الضريبيةمحاسبة ال

المالية، السلوك.  2 الدولي، الوساطة المالية، األسواق  التمويل  التمويل،   يات، قوانين وأخالقالتمويلي  المالية: تمويل الشركات، 

 .مة، التعليم الماليتسعير األصول، التكنولوجيا المالية، البيانات الضخنظريات  االستثمارات التجريبية، 

 

 لغات المؤتمر: 

ةاإلنجليزي. 1  

ة. العربي2  

 

بالمؤتمر:  سياسة النشر  

بعض هذه المجالت  وسيتم نشر جميع األوراق المقبولة في إصدار خاص في بعض المجالت التي تختارها اللجنة المنظمة للمؤتمر.  

 المراجعة من المجالت محكمة ولكنها غير مفهرسه في بيانات سكوباس. ستختار لجنة    األخروالبعض  مفهرسه في بيانات سكوباس  

هذه    مؤلفينبالتواصل مع    اللجنةفي بيانات السكوباس ومن ثم ستقوم    المدرجةالتي يمكن نشرها في المجالت    البحثيةاألوراق  

في   المدرجةالتي سوف يتم نشرها في المجالت    لعلميةالألوراق    بالنسبةو.  التباع قواعد النشر لهذه الدوريات  البحثية  األوراق

النشر فقط ما يتراوح بين   المؤلفين بدفع رسوم  الى  200بيانات سكوباس فسوف يطالب  $ حيث يعتمد ذلك على قرار  $300 

 . المجلة

 

: دليل المؤلف  

 .واألوراق العلمية في إطار محاور المؤتمر  األبحاثتقديم . 1

 األبحاث واألوراق العلمية بإحدى اللغتين العربية أو اإلنجليزية.. تقديم 2

 .( صفحة 20( صفحة وعدد األوراق العلمية في حدود )30. الحد األقصى لعدد صفحات البحث )3

ً  المنشورة البحثية . يجب عدم تقديم األوراق4  أو دوريات أخري. مؤتمرات للنشر في أو المقدمة  سابقا

بنشر    المؤتمر من قبل    المختارة  المجلة  أو بتخويل المؤتمر  يشير إلى موافقة المؤلفين   لمؤتمرفي ا  البحثية  للورقةتقديم المؤلفين  .  5

 . العلمية للورقةبعد قبولها  إلدارة المؤتمرحقوق النشر وبهذا تنتقل  ،العلمية  الورقة



 واحدة.وبمسافه  12بحجم  مز رومانتايخط  باستخدام. تتم كتابة األوراق البحثية 6

. يجب أن تكون جميع أجزاء المقالة في شكل عمود واحد، بما في ذلك الجزء األول من البحث، العنوان واسم الباحث والملخص  7

 المفتاحية. وقائمة الكلمات 

 . غيرهاواألشكال  بالجداولالتحكم  إمكانيةأن يكون البحث مكتوباً بلغة سليمة مع مراعاة . 8

 .، مع تزويدها بالعناوينالبحثية بالورقةتسلسلها الجداول: يتم ترقيم كل األشكال والجداول تباعاً حسب . 9

 .. الحواشي السفلية: تستخدم الحواشي لإلشارة إلى أي مالحظة أو لتوضيح أي معلومات في نص البحث10

 . في بيانات السكوباس المدرجةالتي يمكن نشرها في المجالت  البحثيةسوف تقوم باختيار األوراق  المراجعة. لجنة 11

 

: تسليم ملخص البحث  

إدخال المعلومات    ، يتعين على المؤلفين التسجيل في موقع المؤتمر، حيث يمكنهم من خاللهأو األوراق البحثيةلتقديم الملخص  

عبر البريد اإللكتروني   أو األوراق البحثيةص  عالوة على ذلك، يمكن للمؤلفين أيًضا إرسال الملخ.  الورقة البحثية  رسالالمطلوبة وإ

الغرض من البحث وأسئلة  ب  المتعلقةالملخص كل المعلومات  يتضمن  ، ودراسةالعن    الملخص هو تقرير موجزر، ويعد  للمؤتم

والنتائج واالستنتاج.البحث   المخلص  و كلمة.    250إلى    150من  الملخص  يتراوح    أنيجب  و  والطريقة  من وجهة نظر  يكتب 

" بدال  حققت هذه الدراسة …."  العبارةبفضل استخدام هذه    سبيل المثال،  على  الشخصيةم استخدام الضمائر  عدويحبذ  موضوعية،  

من المحتمل   التي تدخل في صميم موضوع البحث حيث  المفتاحيةيجب كتابة الكلمات    ،. باإلضافة الى ذلك..."بدراسةقمت    أنا"من  

 . أن يستخدمها القراء عند البحث في قواعد بيانات المجالت

 

البحث: تسليم   

المؤلفين إرسال   للمؤتمر.    الورقةيجب على  البريد اإللكتروني  أو  المؤتمر  المكتملة من خالل موقع  تتضمن   أنيجب  والبحثية 

 البحثية المعلومات التالية:  الورقة

البحثية   للورقةالموضوع الرئيسي    يعكسكلمة، ويجب أن    12، بحيث ال يزيد عن  يجب أن يكون العنوان موجًزا    العنوان:.  1

دراسة القارئ بالمعلومات األساسية التي تزود ال  أنيجب  و.  غير ضروريةاليجب أن يتجنب العنوان الكلمات  و.  ومتغيرات الدراسة

 : تحدد السمات الرئيسية للدراسة 

)بما في ذلك   والجامعات المنتسبين لها: تضمين جميع أسماء المؤلفين  التواصلاسم المؤلف واالنتماء المؤسسي وتفاصيل  .  2 

 . الكاملة للمؤلف الذي يجب توجيه المراسالت إليه التواصلاألقسام( ومعلومات 

 .يجب أن يتضمن الملخص الغرض من البحث . الملخص:3

 أو   البحث  تساؤالت  ذكريجب أن تحدد المقدمة المشكلة المراد دراستها؛ إثبات أهمية الدراسة في مجال المعرفة؛    المقدمة:.  4

يجب أن تعطي المقدمة للقارئ لمحة عامة عن  والبحث.    في  المستخدمةالبحثية    المنهجيةفرضياته؛ تحديد  الى    باإلضافةأهدافه  

 .محتوى الورقة

المقدم  العالقةذات  يجب تقديم مراجعة لألدبيات السابقة    األدبيات:مراجعة  .  5  البحث  التركيز على الدراسات/  بموضوع  ، مع 

. يجب أن يطرح الجزء األخير من مراجعة األدبيات  بشكل رئيسي في الموضوع محل الدراسةاألوراق الرئيسية التي ساهمت  

 . لتي تمت مراجعتهاسؤال البحث أو الفرضية كاستنتاج منطقي لألدبيات ا

كيفية تصميم الدراسة البحثية   بالبحث بشكل مفصل وسلسل من حيث  المستخدمةتوضيح المنهجية  يجب    البحثية:  المنهجية.  6 

 .المستخدمةومنهجية البحث 

المتحصل عليها وكذلكيجب    النتائج:.  7  البيانات  إليهاالنتائج    يتم سرد  استعراض  التوصل  بشكل    الدراسةمن خالل    التي تم 

 .مناسب، دون تحيز أو تبرير للنتائج؛ إنها تقارير واقعية عن البيانات سواء كانت تدعم بيان فرضية البحث أم ال



  توفير عالوة على ذلك، يجب .  األخرىومقارنتها بالدراسات  الدراسةالتي توصلت لها النتائج مناقشة   تتميجب أن  المناقشة:. 8 

ً توفير يجب ونتائج واستخالص المعنى منها بطريقة علمية. لل  واضح فهم عيوبها من حيث  المستخدمة بالمنهجيةفيما يتعلق  شرحا

مراجعة األدبيات.  الجزء الخاص بفي    اتمت مناقشته  عالقة النتائج الحالية بالدراسات السابقة والتييجب تضمين  و.  مميزاتهاأو  

فرضيات البحث موضوع  على عدم تحقق    أثرتللعوامل التي  على التفسيرات  للحصول    قةنتائج الدراسات السابيمكن الرجوع إلى  و

   .يمكن استخدام أوجه التشابه والتناقض بين الدراسات األخرى والبحث الحالي ذلك،. عالوة على  الدراسة

، والفرضية / االفتراضات، أو أهداف البحثيجب أن تلخص الخاتمة الدراسة بأكملها. يجب إعادة صياغة أسئلة    :. الخاتمة10 

يمكن  ذلك،؛ بعد البحثوما يسعى التقرير لإلجابة عليه. وينبغي أن تحدد النتائج الرئيسية واالستنتاجات التي تم التوصل إليها في 

الجوانب  أو الدراسةالى بعض المعوقات التي واجهتها  اإلشارةيجب وربط أهمية البحث بقاعدة المعرفة األوسع لمجال الدراسة. 

المستقبلية، إذا كان   اتتقديم اقتراحات خاصة للدراسالتي لم يتم التطرق لها في الدراسة. وفي الجزء األخير من الخاتمة، يجب  

 . ذلك مناسبًا

على    لمراجع:ا.  11  بالعثور  للقارئ  للسماح  المراجع  قائمة  في  النص  في  المذكورة  المراجع  جميع  تظهر  أن  مصادر  اليجب 

 . ومتابعتهاالبحثية الورقة في  المستخدمة

 

 : المتحدث الرئيسي

البروفيسور المالية في كلية  :  خالد حسيني  الدكتور  البحوث في المحاسبة واإلدارة  المالية ورئيس قسم  أستاذ المحاسبة واإلدارة 

مقال في مجالت علمية محكمة وكتب عددًا من    100األعمال والقانون بجامعة بورتسموث بالمملكة المتحدة. وقد نشر أكثر من  

 . صادات الناشئةكتاب عن حوكمة الشركات في االقت بمراجعة أيضاوقام فصول الكتب 

تم تخرجهم من   طالب  36على    أشرفعلى طالب الدكتوراه حيث    اإلشراففي  لديه خبرة  سيني  حالبروفيسور خالد  الدكتور  

ممتحن   باعتبارهمنها    69)دكتوراه  رسالة    81  وكذلك لديه خبرة كبيره في مراجعة وتقييم طالب الدكتوراه حيث اختبر.  الجامعة

على    ،داخلياً(ممتحناً    باعتباره  12وخارجياً   البروفيسور  الدكتور  ورقه  لقد حصل  افضل  من  جائزة  البريطانية   مجلةالبحثية 

من التمويل إلجراء البحوثات  . لقد استلم العديد  2012في    الماليةمن مجلة    بحثيةوكذلك جائزة افضل ورقه    2007في    للمراجعة

جامعة بليموث،  األكاديمية البريطانية، مؤسسة قطر الوطنية للبحوث، مجلس البحوث االقتصادية واالجتماعية، من  اءً سوالعلمية 

 . أبو ظبيجامعة بورتسموث وكذلك جامعة 

في مجلة القضايا المعاصرة في  وكذلك  والمحاسبيةالبروفيسور خالد حسيني هو محرر مشارك في مجلة التقارير المالية الدكتور 

وكذلك مجلة المراجعة وتقييم   المجلة الدولية للمحاسبة  ،البحوث المحاسبة التطبيقيةمحرر مشرك في مجلة    أيضا وهو    المحاسبة.

 .األداء

 

 

CONFERENCE COMMITTEES 

1. Scientific Committee: 

✓ Dr. Mohannad Al-Mashhadani | Chair | Presidents of Gulf University, Bahrain 

✓ Dr. Namasiku Liandu | Conference Rapporteur | Head of Accounting and Finance 

Department | Gulf University, Bahrain 

✓ Dr. Sherif Badran | Member | Associate professor | Acting dean of Administrative and 

Financial College, Gulf University, Bahrain 

✓ Dr. Mujeeb Saif | Member | Assistant Professor | Gulf University, Bahrain 

✓ Prof. Ku Nor Izah Ku Ismail | Member | Professor, School of Accounting | University 

Utara Malaysia, Malaysia 

✓ Prof. Khaled Hussainey | Member | Professor, Accounting and Financial Management | 

University of Portsmout, UK 



✓ Dr. Mohammed Al Shboul | Member | Associate professor | College of Business 

Administration | University of sharjah, UEA 

✓ Dr. Hala Elias | Member | Associate professor | College of Business Administration | 

University of Bahrain, Bahrain 

✓ Dr. Mohammad Azhar Hussain | Member | Associate professor | College of Business 

Administration | University of sharjah, UEA 

✓ Dr. Yousif Abdelbagi Abdalla Omer | Member | Associate professor | College of Business 

Administration | University of sharjah, UEA 

✓ Dr. Ray Mallek | Member | Assistant professor | College of Business Administration | 

University of sharjah, UEA  

✓ Dr. Ali Saleh Alarussi | Member | Assistant Professor | Xiamen University Malaysia, 

Malaysia 

✓ Dr. Adel Ali AL-Qadasi | Member | Assistant Professor | Shaqra University, Sudia Arabia 

✓ Dr. Shehabaddin Abdullah A. AL-DUBAI| Member | Assistant Professor | Department of 

Accounting | School of Business | King Faisal University, Saudi Arabia 

✓ Dr. Yahya Ali AL-Matari | Member | Assistant Professor | Department of Accounting | 

School of Business | King Faisal University, Saudi Arabia 

✓ Dr. Ameen Qasem  | Member | Assistant Professor | Department of Accounting | College 

of Business Administration | University of Hail, Saudi Arabia 

 

 

2. Organizing Committee 

✓ Dr. Mujeeb Saif | Chair | Gulf University, Bahrain 

✓ Dr. Ahmed Gharaibeh | Member | Gulf University, Bahrain 

✓ Dr. Shafeeq Ali | Member | Gulf University, Bahrain 

✓ Prof. Mouayed Al-Taie | Member | Gulf University, Bahrain 

✓ Dr. Sherif Badran | Member | Gulf University, Bahrain 

✓ Dr. Tamer Alkadash | Member of the Committee | Gulf University, Bahrain 

✓ Dr. Abdullah Al-Taher | Member | Gulf University, Bahrain 

✓ Mr. Ali Mansoor | Member | Gulf University, Bahrain 

✓ Mr. Muhammad Ali | Member | Gulf University, Bahrain 

✓ Mrs. Fatima Ali Juma | Member | Gulf University, Bahrain 

✓ Fatima Majid | Member | Gulf University, Bahrain 

✓ Mrs. Marwa El Sayed | Member | Gulf University, Bahrain 

✓ Mr. Syed Sagheer | Member | Gulf University, Bahrain 

✓ Mr. Ishaq Abdullah | Member | Gulf University, Bahrain 

✓ Mr. Abdullah Afifi | Member | Gulf University, Bahrain 

 

 جوائز أفضل األوراق البحثية:

تبذلها الجامعة الخليجية لتشجيع األبحاث عالية الجودة حول القضايا المحاسبية والمالية المتعلقة   كجزء من الجهود المستمرة التي

البحثية وستقوم بتكريم مؤلفيها. تتكون الجائزة من شهادة مطبوعة   األوراق  أفضلبالمهنيين واألكاديميين، ستختار لجنة المؤتمر  

يتم تسليم الشهادة والهدية إلى مؤلف )مؤلفي( األوراق البحثية المتميزة والمختارة من قبل ووهدية متمثلة بدرع/وسام المؤتمر.  

 خالل الحفل الختامي.وذلك لمؤتمر العلمية للجنة ال

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=10536402179286339497


 تواريخ مهمة 

 2021يونيو  10 الموعد النهائي لتسليم الورقة البحثية:

 2021  يونيو  20 :البحثيةقبول الورقة 

 2021يوليو  30 :حضور المؤتمرالموعد النهائي للتسجيل في 

 

 روالنش المشاركةرسوم 

 ال يوجد  – من داخل البحرين بأوراق بحثية المشاركين

 ال يوجد   –من خارج البحرين  بأوراق بحثية المشاركين

   ال يوجد  –الحاضرين 

في بيانات سكوباس فسوف يطالب المؤلفين   المدرجةالتي سوف يتم نشرها في المجالت    العلميةلألوراق    بالنسبة  رسوم النشر:

 . المجلة$ حيث يعتمد ذلك على قرار  300$ الى 200بدفع رسوم النشر فقط ما يتراوح بين 

 

 لمزيد من المعلومات

 :اتصل بنا

 الجامعة الخليجية 

 اللجنة التنظيمية للمؤتمر رئيس 

 مجيب سيف د. 

 اإللكتروني: البريد 

dr.mujeeb.saif@gulfuniversity.edu.bh  

  1st Gulf University International Conference on Accounting and Finance 8th – 9th 
December 2021 at Gulf University, Bahrain 

   

Program overview  
 

   

08-December-2021  Event Venue 

10:00-10:10 Opening ceremony   
10:10-10:15  Conference Chair Speech  
10:15-10:20 Scientific Research Committee Chair Speech  

10:20-11 Keynote Speech:  

 Speaker: Professor Khaled Hussainey  

 Professor at University of Portsmouth, UK  
11-11:45 session 1:  
11:45-12:30 session 2:  
2:30-3:15 session 3:  
3:15-4:00 session 4:  



09-December-2021 () Event   

10:00-10:10 Opening ceremony   
10:10-10:15 Scientific Research Committee Chair Speech  

10:15-11 Keynote Speech:  
11-11:45 session 5:  
11:45-12:30 session 6:  
2:30-3:15 session 7:  
3:15-4:00 session 8:  
4:15 Event   

 The best paper awards presentation  

 GU host welcoming speech  

 Closing ceremony  
 


