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 ...............................وقائع المؤتمر

  ..... العتبة الكاظمية المقدسة .....7/21/1122 .....االربعاء....ل.....اليوم االو
 (الحمزة بن عبد المطلبقاعة (الجلسة االفتتاحية في العتبة الكاظمية المقدسة

 (ا  صباح22.11-  0.11 ) اعةالس                                                                            

 قراءة عطرة من آي الذكر الحكيم 

 السالم الوطني  

 العراققراءة الفاتحة على ارواح شهداء  

 كلمات المؤتمر 

االمين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العالق المحترم  ةمحاضر 

 "برنامج الحكومة االقتصادي تحديات ومعالجات"

 عرض فيديو وثائقي عن الكلية 

 تكريم الحضور الكرام 

 استراحة الغداء 

  ..... العتبة الكاظمية المقدسة .....7/21/1122 .....االربعاء.....اليوم االول....
 قاعة الحمزة بن عبد المطلب(( في العتبة الكاظمية المقدسة ثانيةالجلسة ال

 (0.11  -2.11)الساعة 

 المعهد العالي للدراسات المحاسبية والماليةعميد  – موفق عبد الحسينرئيس الجلسة أ.د.
 شاكرمقرر الجلسة أ.م.د.احمد 

 لباحثااسم  عنوان البحث ت

 محمد صالحد.مظهر  اتجاهات االصالح االقتصادي في العراق  .1

 مجلس الوزراء

 الخبير الدكتورموفق شكارة دور الحوكمة الرشيدة في تطوير عمل اجهزة الرقابة للحد من الفساد  .2

 ديوان الرقابة المالية

 أ.د شاكر عبد الكريم هادي

 الجامعة المستنصرية

 أ.د. فالح حسن ثويني صناديق الثروة السيادية وامكانيات التأسيس في العراق  .3

 م.د.خالد شامي ناشور

 الجامعة المستنصرية
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4.  Return adjusted country risk matrix to evaluate foreign 

investment opportunities 

 أ.د.حيدر الفريجي

 الجامعة المستنصرية

 ARFIMA –ANNاستخدام األنموذج الهجيني للسلسلة الزمنية   .5

 للتنبؤ باعداد الوالدات الحية في العراق

 أ.د.جواد كاظم الموسوي

 أ.م.د.بثينة عبد الجادر

 أ.م.خولة حسين اسماعيل

 الجامعة المستنصرية

العوامل المؤثرة في التصنيف االئتماني للديون السيادية دراسة تحليلية لدرجة   .6

 تماني بالعراقئالتصنيف اال

 م.د. سمير عبدالصاحب يارا

 هلكيدم.م. احمد جواد ال

 الجامعة المستنصرية

 

 (00.99 – 0.99)الساعة .كلية االدارة واالقتصاد .... .....8/21/1122 خميس(الاليوم الثاني )

 صباحا 00.99بعد الساعة   على هامش المؤتمرالتي ستقام الفعاليات 

  اروقة الكلية فيمعرض الكتاب. 

 اروقة الكلية فيعرض االعمال الفنية م. 

  الجهاز المركزي لالحصاء. –معرض نتاجات وزارة التخطيط 

 فعالية الطلبة احتفاءا بانتصارات قواتنا المسلحة على داعش. 

 

 

 صباحا( 1112. -0.11) (2،4،0،1( الجلسات المتوازية

 )قاعة اقتصادنا( االقتصاد  محور:  المتوازية الجلسة الثالثة

 (صباحا21.11-0.11الساعة)
 د. وفاء المهداويم.رئيس الجلسة أ.

 فالح نغيمشم.د.مقرر الجلسة  

 اسم لباحث عنوان البحث ت

 د.احمد ابريهي عليأ. التنمية االقتصادية وقيد ميزان المدفوعات  .1
 البنك المركزي العراقي

 االقتصادي التكامل تحقيق في اإلسالمي التمويل أدوات دور"  .2

 والتصورات – اآلفاق"  الحدودية األسواق منظور من العربي

 المستقبلية

المساعد االستاذ  

 الشمري راشد صادق الدكتور

اليات التنويع االقتصادي وسبل ضمان النمو المستدام  )العراق   .3

 حالة دراسية (

 أ.م.د. اسماء جاسم محمد

 جامعة بغداد

 أ.م.د.ميثم لعيبي اسماعيلاصالح ادارة المالية العامة في العراق "تطبيق منهج البنك   .4
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 الجامعة المستنصرية "   2112 - 2111الدولي  للمدة 

بين وصايا  2112االقتصاد العراقي واشكاالت التنمية بعد عام   .5

 صندوق النقد الدولي والبديل االستراتيجي

 د. لورنس يحيى صالحأ.م.
 حامد رحيم الجنابي

 جامعة بغداد

ط الخام نفاستعمال نماذج عالمية للتنبؤ بالطلب العالمي على ال  .6
 العراقي في ظل االزمات

 أ.د.جواد الموسوي
 أ.م.د.نضال شاكر جودت

 حاتم كريم 
 الجامعة المستنصرية

بدائل التنمية المعاصرة ودورها في تعميق التنوع   .7
 االقتصادي )دراسة لتجارب بلدان مختارة

 المسعودي أ.د. توفيق عباس
 جامعة كربالء

اتجاهاتها العامة تقديرحجم عمليات غسل االموال وتحديد   .8
 واثرها على بعض المتغيرات االقتصادية

 أ.م.د. صاحب نعمة العكايشي
 م.د.حيدر جواد كاظم

 م.د.حسن شاكر عبد الشمري
 جامعة الكوفة

امكانيات تنويع مصادر الدخل غير النفطية في ظل   .9
 انخفاض اسعار النفط العالمية

 م.م. ضياء حسن سعود
 جامعة ديالى

التنويع كبديل لتحقيق النهوض االقتصادي في استراتيجية   .11
 الدول النفطية في ظل انهيار اسعار المحروقات

 د.عبد الصمد سعودي
 أ.د.بلقاسم سعودي

 الجزائر جامعة المسلة

 )قاعة مجلس الكلية( المحاسبة محور :الجلسة الرابعة المتوازية

 (21.11-0.11الساعة)
 كلية الرافدين الجامعة -نزار فليح البلداويرئيس الجلسة أ.د. 

 مقرر الجلسة  أ.م.د.ابتهاج اسماعيل

 اسم لباحث عنوان البحث ت

اإلستراتيجيات التقليدية والحديثة لتخفيض التكاليف ودورها في   .1

 تحقيق الميزة
 أ.د. منال جبارسرور

 علي عبد الحسين هاني الزاملي
 جامعة بغداد

 الرقابة في العراقدور الحوكمة الذكية بتطوير عمل اجهزة   .2

 )انموذج مقترح (
 أ.د. كريمة علي

 لجامعة المستنصريةا
 م.م. احسان ذياب

 المعهد التقني بعقوبة

االدارة الضريبية في العراق بين مطالبتها المكلفين   .2
بتقديم القوائم المالية واعتمادها الضوابط االدارية في 

 التحاسب الضريبي

 أ.م.د. محمد الخرسان
 ذي قار االدارية التقنية عميد الكلية

 د. ضمياء محمد جواد
 جامعة بغداد
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دور التكامل بين تقنيتي التكلفة على اساس الوظائف   .4
الموجهة بالوقت وهندسة القيمة في تحسين قيمة المنتج 

 والمحافظة على الجودة

 أ.د. شاكر البلداوي
  المستنصريةالجامعة 

 أ.م.د. صالح الكواز
 كربالءجامعة 

هندسة النظام المحاسبي المصرفي وفقاً لمتطلبات معاير اعادة   .5
 المحاسبة الدولية لتنويع الموارد االقتصادية

 منصور د.سلمى.مأ.
 زينب عباس حميدي

 لجامعة المستنصريةا

االستثمار بالغاز المصاحب بين تنويع الموارد وتخفيض   .6
 التكاليف واستمرارية الطاقة الكهربائية

 الكعبيأ.م.د.بثينة راشد 
 حنان ابراهيم مظلوم
 الجامعة المستنصرية

اطار مقترح لدور نظم المعلومات المحاسبية في تعزيز موثوقية   .7
 البيانات المالية في ظل التجارة االلكترونية

 أ.م.د علي عباس كريم
 علي فاضل دخيل
 جامعة القادسية

الحكومة االلكترونية والنظم الخبيرة وتأثيرها في جودة   .8
الرقابي دراسة تطبيقية في ديوان الرقابة المالية العمل 

 االتحادي وبعض الوحدات الحكومية الخاضعة للرقابة

 أ.م.د. عدي غني االسدي
 جامعة بابل

 سالم عبدهللا سلمان الكالبي
 ديوان الرقابة المالية

انعكاسات توجه البنك المركزي العراقي نحو تبني المعايير   .9
 مية االقتصاد العراقيالمحاسبية الدولية على تن

 أ.م.د. بكر ابراهيم محمود
 الجامعة المستنصرية

 جامعة واسط/ م.د.عبدهللا تركي فكرة التزام الدولة بتعويض ضحايا الجريمة االرهابية  .11

دور تكاليف الموارد البشرية في تخفيض التكاليف وتحقيق   .11
 التنمية والحد من الفساد

 م.د رغد محمد هاشم
 يحيىم.ايمان محمد 

 الجامعة المستنصرية

االدارة باالهداف للموازنة العامة لتحقيق هدف جودة   .12
 االداء الجامعي

 م. كريمة عباس جعيلو
 م.م. انعام عباس حميدي
 الجامعة المستنصرية

 م.م. شيرين عزيز محمد تكاليف االرهاب وتأثيرها على االستثمار  .12
 معهد تقني كركوك
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 (المقريزي-)قاعة الدراسات العليا االدارةمحور  :المتوازية خامسةالالجلسة 

 (21.11الساعة  – 0.11)الساعة 
 رئيس الجلسة أ.د. انتظار الشمري

 كريم الفتالويمقرر الجلسة  أ.م.د.

 اسم لباحث عنوان البحث ت

استخدام نماذج التميز في تقييم نظم ادارة الجودة دراسة   .1
 للصناعات الجلديةحالة في الشركة العامة 

 م.د. اسالم طالب الجنابي
 بغداد -الكلية التقنية االدارية

 أ.م.د.محمد حسين الجنابي
 الجامعة المستنصرية

دعم المهارات اإلدارية كمدخل لتحقيق تفوق وريادة   .2
 المنظمات

 أريج سعيد خليلأ.م.د.
 الكلية التقنية اإلدارية / بغداد

التوريد على اداء دور جودة عالقات اطراف سلسلة   .2
الشركات دراسة تطبيقية على عينة في الشركات الدوائية 

 في االردن

 أ.م.د. خالد عبدهللا ابراهيم
 م.م.مصطفى عبدالواحد صالح

 جامعة الفلوجة

تقويم االداء اساس في زيادة المهارة االدارية لمراكز   .4
الرعاية الصحية االولية لضمان التفوق والريادة في 

 الخدماتتقديم 

 د. عبدهللا موفق شكارة
 وزارة الصحة

ابعاد اليقظة الذهبية ودورها في تعزيز التطبيع التنظيمي   .5
 دراسة تحليلية في الجامعة المستنصرية

 أ.م.د. نغم علي الصائغ
 أ.م.د.سرمد حمزة 

 م.د. سحر احمد
 الجامعة المستنصرية

التمكين النفسي ودوره في تحسين االلتزام التنظيمي   .6
 كمدخل لتحقيق التميز التنظيمي

 م.د. علي حميد هندي
 م.م. اميرة هاتف

 جامعة الكوفة

رأس المال البشري بين مقومات النهوض   .7
 وخجرة الكفاءات العراقية

 م.د. زاهد قاسم
 م.م. ايهاب عباس الفيصل

 جامعة ميسان

 تنمية ظل في االلكترونية االدارة تطبيق أمكانية  .8
 الفساد ظاهرة من للحد البشري المال رأس

 استطالعية دراسة - االداري

 حسن محمد فرحان. د.م
 طبيخ ابو شاكر ليث. م

 الجنابي الكاظم عبد مقدس. م
 الكوفة جامعة
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 )مجلس قسم االحصاء(االحصاء محور:المتوازية  دسةالساالجلسة 

 (21.11الساعة  – 0.11)الساعة 
 عبد الرحيم خلفرئيس الجلسة أ.د. 

 وليد محمد لعيبيم م.مقرر الجلسة  

 اسم لباحث عنوان البحث ت

( بوجود Panelتقدير االنموذج الديناميكي المكاني لبيانات)   .1

الحالة المستقرة باستخدام طريقة –التاثيرات المكانية الثابتة

 التحويالت

 د.حامد سعد نورأ.
 سهاد علي شهيد

 الجامعة المستنصرية

 أ.د.ضوية سلمان ولدالة المعولية Bايجاد مقدر بيز الحصين لمعلمة القياس   .2
 جامعة تكنلوجيا المعلومات

 د.ريا سالم
 بان العاني

2.  Acute lymphocytic leukemia for fuzzy numbers 
with Ranking function 

 د. ايدن حسن حسينأ.
 زهراء جاسم
 جامعة بغداد

باستخدام بعض االساليب لمتوسط  تحديد عدد المركبات الرئيسية  .4
 قيمة احصاءة االختبار مع تطبيق عملي

 أ.د. حمزة اسماعيل شاهين
 مصطفى قاسم 

 الجامعة المستنصرية

التنبؤ باستهالك الطاقة الكهربائية في محافظة ذي قار باستخدام   .5
 الشبكات العصبية

 أ.م.د علي حسين حسن
 جامعة سومر

في قضاء الرفاعي باستخدام طريقة  التوزيع االمثل لمياه الشرب  .6
 برمجة االهداف الخطية

 أ.م.د. علي حسين محمد
 م. واثق حياوي اليد

 جامعة سومر

أ.م.د. احـمـد شـاكر                                     ألنموذج انحدار بواسون انحدار الشرائح تقدير   .7
 حسن سلطان ى مه

 لجامعة المستنصريةا

 د.ندى الحكاكم. المثلى الولوية الوظائف المجدولة في المتجرمستعمرة النمل   .8
 كلية بغداد للعلوم االقتصادية

 نوال الجراحم.
 الجامعة المستنصرية

 .كلية االدارة واالقتصاد .... .....8/21/1122 خميس(الاليوم الثاني )

 (1 -2الساعة ) )قاعة اقتصادنا( الجلسة الختامية للمؤتمر
 قراءة التوصيات 

 ضيرية واللجنة العلمية للمؤتمرحجنة التلتكريم ال 

  صورة تذكارية 


