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 تـــــــــريــت التحضيــــــاللجن
ارئيسءاواالقتصءداكميةااالدارةعميدااالخءلديادأ.د.اعوا

انءئبءااالميناالعءمالمعتبةاالحسينيةاالمقدسةمعءونااالسيداأفضلاالشءمي
اعضوااممثلاالعتبةاالعبءسيةاالمقدسةااحمداامعبداالكريذااألستء

اعضواارئيساقسماادارةااالعمءلاأ.د.افيصلاالطءئي
 عضواامعءوناالعميدالمشؤوناالعمميةاالموسويايونساحيدراأ.د

 عضواارئيساقسماالمحءسبةااأ.م.د.ااسعداالعواد
 عضوا رئيساقسمااالحصء اأ.م.د.اجءسمانءصراحسين

اعضواامعءوناالعميدالمشؤونااالداريةاحريجةاأ.م.د.احسين
 عضواامعءوناالعميدالشؤوناالطمبةاأ.م.د.امحمداالزبيدي

 عضواارئيساقسماالعموماالمءليةاوالمصرفيةازينبامكياالبنء أ.م.د.ا
اعضواارئيساقسمااالقتصءدام.داسرمداعبداالجبءر

  مقررااقسماالعموماالمءليةاوالمصرفيةاد.اجنءناالدىءن
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  سيسي

   
 د.  

 ادلؤمتردلاذا  
اعمى ااالجءمعءتاينبغي ااالعمءل اانوقطءعءت االمختمفة

ةادعمااالقتصءداالوطنيافياكءفيكوناليءادورافءعلافيا
ااجءالتمال ااسيءممن اوااخلل اكبيرة اجيود اوافكءرتضءفر

االكرام االبءحثين امن اارائدة االجيءت امختمف تقديمالمن
اعممية ااابحءث اعممية اذلكاابنء ة،ومعءلجءت ااجل ومن

ا.يعقداىذااالمؤتمر
 حماور ادلؤمتر

 
الحتياجةةةةةةةةاا و ت   ةةةةةةةةاا  : رؤى اكاديميةةةةةةةة  االول 

 . سوق العمل اقتصاديا

الحتياجاا و ت   ةاا سةوق  مي  : رؤى اكاديالثاني

 . العمل االداري 

الحتياجةةةةةةاا و ت   ةةةةةةاا  : رؤى اكاديميةةةةةة  الثالةةةةةة 

 . والمصرفي   مالي سوق العمل ال

الحتياجةةاا و ت   ةةاا سةةوق : رؤى اكاديميةة  الرابةة 

 . والرقابي محاس ي  العمل  ال

الحتياجةةةةةاا و ت   ةةةةةاا : رؤى اكاديميةةةةة  الخةةةةةا  

 .   حصائي  سوق العمل اال

 

 

 تعليماث ادلشاركت
 بو.اوالمتعمقةالمؤتمراامحءوراأحديتنءولاانا .0

 Simplifiedبخطانوعاصفحةاا85ابمءاالايتجءوزالبحثاايقدم.8

Arabicاا اايرسلواا04حجم اعمى اعنءويالموقع اأو انااللكتروني
االمراسلت.المثبتةافياياااللكترون البريد

تعيداابأناالبحثالمايقدماأليةاجيةااخرىامعابحثواالبءحثاايرفق.0
واليزيداعدداوغيرامستلامناابحءثااخرىااداخلاالعراقاأواخءرجو

 بحث.عنااثنينافياكلااالذينايحضرونافياالمؤتمراالمشءركين

ااال.4 المتءبحتخضع اقويث ام ااوالالعممي االخلصءت األغراضتقبل
 .مناقبلاالبءحثااوامناينوباعنوامعاشرطاالقء االبحثارالمؤتم

ا .5 اكءمل االبحث اواالنكميزيةاالعابءلمغتيناتوخلصامعيرسل ربية
اواحدة اعنوانابصفحة ااعلىء افي االبءحث/ااويكتب اواسم البحث

اوا االبءحثين اعنوان ااالكءملالعمل اورقم اااللكتروني االيءتفوالبريد
 افقط.وعدماارسءلاالخلصةا

اوأافيامجمداخءصابوقءئعاالمؤتمرفقطاالممقءةااثءبحاالاستصدر.6
 ا.الكميةاتصدرىءالتياالدوريتينااتياالكميةمجماحدىااأعدادب

 

 تواريخ حمددة
 

ااااافياأواقبلاكءممةاتقديمااالبحءثا -
05/0/8102. 

ااااافيالمشءركةاالكترونيءابقبولاااعلم -
85/0/8102. 

 
 االشرتاكرسوم 

تدفعاعنداالكلامشءركاقيدينءراعرااألفخمسةاوعشرونا
 .لدعمااعمءلاالمؤتمراالتسجيل

 
 االقامت ونفقاث السفر

االبءحثيننفقءتااقءمةاوضيءفةااادارةاالمؤتمراتتحمل
االنقل.والاتتحملانفقءتا

 
 

 

 إلدارة واالقتصادا كليت- جامعت كربالء
ا احكومية ااتأسستجءمعة اوتقعاا06اتضما8118عءم كمية

اأحداالدارةاواالقتصءداابغداد.اوكميةكماجنوباا011عمىابعدا
افيااعداداخريجينامؤىمينايتمكنونااتتمثلاكميءتيء رسءلتيء

ا االوظيفية اميءميم اتولي االمستقبميةاابكفء ة،من والرؤيء
دائمالبرامجيءاوخططيءالمكميةاتتمثلافياالتطويراالمستمراوال

ا تضماالكميةاخمسةاواالدراسيةاوالتأكيداعمىاجودةامخرجءتيء
ا ااألعمءل، ا)إدارة االمءليةاوالمصرفية،اااالقتصءد،أقسءم العموم

ايزيداعنالمحءسبة،ااالحصء  اطمبتيء طءلباا4511ا(اوعدد
اوالمسءئيةاوطءلبة االصبءحية االدراستين ادراسءتاا.في وفييء

ااعميء االمءجستير اثلثةااتخصصءتخمسافي افي والدكتوراه
ا.والدبموماالعءليافياتخصصيناتخصصءت

ا
 االمانتني العامتني للعتبتني ادلقدستني )احلسينيت والعباسيت(

ا امنيء اكل ادينية اواعتبءرية اقءنونية امستقمةشخصية  وشرعية
ا)ع(ا االحسين ااالمءم امرقد اشؤون اوتنظيم ابإدارة امكمفة االولى

اوكءفة االعبءسا)ع( امرقد اوتنظيم ابإدارة امكمفة ايرتب والثءنية اطمء
ااالستثمءريةا ابءلمشءريع االقيءم ابجءنب المزائرين اخدمءت امن بيء

اتحقيقاوالزراعيةاواالنتءجية االى اوتتطمعءن اوغيرىء  والخدمية
ا.مستقبميةاكبيرةاومتنوعة اىداف

 تـــــــت العلميـــــــاللجن
ارئيسءااالقتصءدقسمااكءظماالبطءطأ.د.ا

اعضوااقسماادارةااالعمءلاأ.داعل افرحءنا
 عضوااقسمااالحصء اأ.داعبداالحسيناحسن

اعضوااقسماالمحءسبةاأ.داطللاالججءوي
اعضوااقسمااالقتصءداأ.داحميداعبيد

 عضوااوالمصرفيةاقسماالعموماالمءليةااأ.داميثماربيعاالحسنءوي

ا مقررا قسماااالمحءسبةاحيدراالمسعودياأ.د
 

 

 


