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رئيس جامعة الفرات األوسط التقنية
املؤمترفاهدأ

-:لىااالداريةالعلومفيالمعاصرةللتقنياتاالولالدوليالمؤتمردفيه
االستتتتجا ة. ةاالداريتتتالتقنيتتتاتتوظيتتتفختتت لمتتتنالرقمتتتيالتحتتتوللمتطل تتتات1

.(تقنيات المحاسبة وتقنيات المعلومات, تقنيات إدارة االعمال)المعاصرة

جذب. والمعلومتاتوالمحاست ةاإلدارةمجتالفتيوالمهمتةاألصليةالمساهمات2

.العراقفيالمستدامةوالتنميةاإلدارياإلص حأجلمنالمعاصرة

جمع. فتييتةال حثوالمراكت والممارستينوال تاحثيناألكتاديميينالعلمتا ك تار3

.وخارجهالعراقلخدامنالمؤتمرمجال

تقديم. يتاتللتقنومعتر عملوورشالمشاركةوالمقاالتللدراساتعروضا4

.ؤتمرللماالساسيةالمحاورتتناولاالداريةالعلومفيالمعاصرةوال رامجيات



المؤتمراللجنة المشرفة على 

األوسطلفراتاجامعةرئيسالُ َهْيريَصاِدقُمَظفّرالدكتوراألستاذ

العراقالكوفة،-التقنية

ةالجامعالمستق لكليةعميد/مجديشاكرحسنالدكتوراألستاذ-

العراق ا ل،

األوسطالفراتجامعةرئيسمساعد/غانمأحمدالدكتوراألستاذ

العراقالكوفة،-العلميةللشؤونالتقنية

ةجامعرئيسمساعد/المجتوميالحسنع دمحمدالدكتوراألستاذ

العراقالكوفة-االداريةللشؤونالتقنيةاألوسطالفرات
.



الدوليةاللجنة العلمية 

ادواالقتصلإلحصا العلياالوطنيةالمدرسةشريف،أسياالدكتورةاألستاذة
الج ائرالعاصمة،الج ائرالتط يقي،

اإلداريةالعلومكليةاألعمال،إدارةقسم،كاراجولع ي أرمانالدكتوراألستاذ
تركيااألناضول،جامعةواالقتصادية،

معةجاالسياسية،والعلومالحقوقكليةغواسميا،محمدسهامالدكتوراألستاذ
الج ائرأهراس،سوقمسادية،الشريفمحمد

القاهرةشمس،عينجامعةالحقوق،كلية،شع انيسرىالدكتورةاألستاذة،

اإلداريةالعلومكليةاألعمال،إدارةقسم، اشار انوأيشيالدكتوراألستاذ
تركيااألناضول،جامعةواالقتصادية،

ليفر ولفيمور جونجامعةحسين،ع يرال روفيسور

اإلداريةالعلومكليةاألعمال،إدارةقسماونجيهسايماالدكتوراالستاذ

تركيااألناضول،جامعةواالقتصادية،

فرنساليل،ليل،جامعةالحقوق،كلية،غي يضيا الدكتورةاألستاذ



املؤمترحماور
احملور األول
تط يقاتاألعمالإدارةفيالمعاصرةواال تكاراتالتكنولوجيات

:ويتضمنالمستدامةوالتنميةاإلداريلإلص ح

دامالمستواال تكاراألعمالوحاضناتاالستراتيجيةاألعمالريادة

19-واآلثارالرقميةال شريةالمواردإدارةCOVID

الماليةوالتكنولوجياالماليالشمول(FINTECH)األعمالونماذج

الذكيةالتوريدسلسلةإدارة

وإدارتهاالش كةتكامل

الذكيةاللوجستيةوالخدماتالرشيقالتصنيع

المخاطروإدارةالضخمةال ياناتتحلي ت

والنقلاألخضرالتصنيع



الثانياحملور 

تط يقاتالمحاس ةفيالمعاصرةواال تكاراتالتكنولوجيات

:ويتضمنالمستدامةوالتنميةاإلداريل صط ح

  األعمال والمحاس ة اإللكترونيةذكا

 التدقيق اإللكتروني وتكنولوجيا ممارساتBlock chain

 الرقمية والتكنولوجيا الماليةالمحاس ة

 المصرفية الم تكرة ع ر الهاتف المحمولالخدمات

 ال يانات الضخمة في المحاس ة والتدقيقتحلي ت

 الذكا  االصطناعي في الضرائبتط يقات

 تقنيةBlock chainوأمن المعلومات المحاس ية



الثالثاحملور 

 ةالمعلواالصطناعي لإلص حمات واال تكار في مجال األعمال والمحاستكنولوجيا 

:ويتضمن والتنمية المستدامةاإلداريتط يقات الذكا 
  الحكومة اإللكترونية في عصر.COVID - 19

أمن األنظمة وال رامج.

أنظمة اإلنتاج السي راني.

األمن السي راني وحماية ال يانات.

التقدم في تقنيات الهاتف المحمول.

التقدم في تقنيات الويب.

 الحوس ة السحا ية والحوس ة عالية األدا.

 الش كات العص ية  ((Neural Net workوال يانات الك يرة.

الذكا  االصطناعي والتعلم اآللي.

 تط يقات ال رمجيات والمحاكاة في الدراسات اإلحصائية.

 األساليب اإلحصائية لتحليل  يانات جائحةCOVID – 19 .



الفرات االوسط جامعة–عميد الكلية التقنية اإلدارية كوفة 

التقنية

األستاذ الدكتور فاضل ع د الع اس العا دي

جامعة الفرات االوسط التقنية-عميد المعهد التقني بابل  األستاذ الدكتور ايمان محمد ع د هللا

جامعة الكوفة-عميد كلية االدارة واالقتصاد  األستاذ الدكتور يوسف حجيم الطائي

-معاون العميد للشؤون العلمية كلية االدارة واالقتصاد 

جامعة الكوفة

األستاذ الدكتور احمد جاسم ج ار الياسري

الدارةاكليةوالماليةاالقتصاديةللدراساتاكدمركزرئيس

الكوفةجامعة-واالقتصاد

األستاذ الدكتور عقيل حم ة المجتومي

كلية المستقبل الجامعة  مؤيد ع د الحسين الفضلاألستاذ الدكتور 

كلية اشور الجامعة األستاذ الدكتور سعد علي حمود العن ي

جامعة الكوفة-كلية االدارة واالقتصاد  عادل هادي حسين البغدادياألستاذ الدكتور

جامعة الكوفة-كلية علوم الرياضيات والحاسوب  األستاذ الدكتور كاظم  ريهي الجنا ي

جامعة الكوفة-كلية علوم الرياضيات والحاسوب  األستاذ الدكتور ص ح ع د المهدي ال يرماني

ةجامعة الفرات االوسط التقني-الكلية التقنية اإلدارية كوفة  ألستاذ الدكتور حسين جاسم ف ح

كلية المستقبل الجامعة يراألستاذ المساعد الدكتور ا راهيم ع د موسى السع 

كلية المستقبل الجامعة األستاذ المساعد الدكتور ا راهيم رسول هاني

جامعة الفرات االوسط التقنية-المعهد التقني كربالء  األستاذ المساعد الدكتور واثق لفتة الياسين

المحليةاللجنة العلمية 



اللجنة التحضيرية للمؤتمر
فراتالجامعة-كوفةاإلداريةالتقنيةالكليةعميد/العا ديالع اسع دفاضلالدكتوراألستاذ

التقنيةاالوسط

الفراتجامعة-والتخطيطالدراساتقسممدير/الجعيفريعليمحمدفارسالدكتوراألستاذ

يةالتقناالوسط
نيةالتقاالوسطالفراتجامعة-العلميةالشؤونقسممدير/الظالميالحسينع دعلياألستاذ

كوفةاإلداريةالتقنيةالكليةالعلميةللشؤونالعميدمعاون/حسينمهدياسما الدكتوراألستاذ-

التقنيةاالوسطالفراتجامعة

جامعة-كوفةاإلداريةالتقنيةالكليةاإلداريةللشؤونالعميدمعاون/حسينناصرحيدرالدكتور

التقنيةاالوسطالفرات

راتالفجامعة-الجامعيواالدا الجودةضمانقسممدير/كاظمنجاحعليالدكتورالمساعداألستاذ
التقنيةاالوسط

تقنيةالالكليةالمحاس ةتقنياتقسمرئيس/كحيطالحسينع داملالدكتورالمساعداألستاذ
التقنيةاالوسطالفراتجامعة-كوفة/اإلدارية

اإلداريةةالتقنيالكليةالمعلوماتتقنياتقسمرئيس/ع دحسنضرغامالدكتورالمساعداألستاذ
التقنيةاالوسطالفراتجامعة-كوفة

إلداريةاالتقنيةالكليةاالعمالادارةتقنياتقسمرئيس/كريمع دعامرالدكتورالمساعداألستاذ

التقنيةاالوسطالفراتجامعة-كوفة

الجامعةالمستق لكلية/الحسونحميدامجدالدكتورالمساعداألستاذ

وسطاالالفراتجامعة-كوفةاإلداريةالتقنيةالكلية/مهديحياويميادةالدكتورالمساعداألستاذ

.الجامعةالمستق لكلية/حسونهاديهدىالدكتورالمدرس



اللجنة التحضيرية الفنية للمؤتمر
طاالوسالفراتجامعة-كوفةاإلداريةالتقنيةالكلية/ال هرا ع دوسامعمارالدكتورالمدرس

التقنية

تحريرمدير/الدوليةوالع قاتالترجمةوحدةمدير/ال ينيعليعونعصامالدكتورالمدرس

التقنيةاالوسطالفراتجامعة-العلميةالفراتمج ت

الجامعةالمستق لكلية/حسيناالميرع دغفرانالمساعدالمدرس

سطاالوالفراتجامعة-كوفةاإلداريةالتقنيةالكلية/الخالقع دحسينعليالمساعدالمدرس

التقنية

قنيةالتاالوسطالفراتجامعة-الحاس اتشؤونقسممدير/تقيكاظممصطفىالدكتورالمدرس

نيةالتقاالوسطالفراتجامعة-كوفةاإلداريةالتقنيةالكلية/ جايالكاظمع دحسنالمهندس

والماليةاالقتصاديةللدراساتاكدمرك /ال  يديلطيفكريم

واالع نوالدعايةالمعلوماتلتكنولوجياالتألقمرك /جوادمحمدع  حسن

المتحدثين الرئيسيين
المتحدةالمملكة ورتسموث،جامعةحسيني،خالدالدكتوراألستاذ

والياتالاوهايو،توليدو،جامعةالهندسة،تكنولوجياقسمالحياني،الرسولع دالدكتوراألستاذ

االمريكيةالمتحدة



لجنة االستق ال والتشريفات
راتالفجامعة-كوفةاإلداريةالتقنيةالكلية/حداويهاتفاميرةالدكتورالمساعداألستاذ

التقنيةاالوسط

داريةاإلالتقنيةالكليةاالداريةللشؤونالعميدمعاون/حسينناصرحيدرالدكتورالمدرس

التقنيةاالوسطالفراتجامعة-كوفة

طاالوسالفراتجامعة-كوفةاإلداريةالتقنيةالكلية/عليفاضلع اسالدكتورالمدرس

قنيةالتاالوسطالفراتجامعة-كوفةاإلداريةالتقنيةالكلية/ه لسعديةالدكتورالمدرس

طاالوسالفراتجامعة-كوفةاإلداريةالتقنيةالكلية/ع اسمتعب يدالدكتورالمدرس

راتالفجامعة-كوفةاإلداريةالتقنيةالكلية/الع اسع دخضير اقرالدكتورالمدرس

االوسط

االوسطالفراتجامعة-كوفةاإلداريةالتقنيةالكلية/ع دمحمدمؤيدالدكتورالمدرس

االوسطالفراتجامعة-الط  يةالنشاطاتقسممدير/كاملاحمدنصيرالمساعدالمدرس

طاألوسالفراتجامعة-كوفةاإلداريةالتقنيةالكلية/خضيرطهكفاحالمساعدالمدرس

قنيةالتاالوسطالفراتجامعة-كوفةاإلداريةالتقنيةالكلية/محسنحاكمايناسالم رمج



اللجنة االع مية للمؤتمر
ل ا /الجامعةالمستق لكلية–االع ممسؤول/الطائيع ويفو يالدكتورالمدرس

التقنيةاالوسطالفراتجامعة-االع ممسؤولة/غيدانكاظمنهادالمساعدالمدرس

التقنيةاالوسطالفراتجامعة-االع مقسم/البكاءالعظيمعبدايسر

التقنيةاالوسطالفراتجامعة-االعالمقسم/مالكنميرمالك

يةالتقناالوسطالفراتجامعة-كوفةاإلداريةالتقنيةالكلية/بجايالكاظمعبدحسن

م ايا المشاركة وفعاليات المؤتمر
شهادةويمنحون حوثهمالمق ولةال احثينجميعالىالمؤتمرلحضوردعوةتوجيه

مشاركة

ضيافةالوتكاليف حث،كلعنواحدل احثالسكنتكاليفللمؤتمرالمنظمةالجهةتتحمل

.والحضورالمشاركينلكافةالمؤتمرايامخ ل

سبحال حوثوملخصاتالمؤتمردوارتتضمنالمشاركينلكافةالمؤتمرحقي ةتو يع

.المؤتمرمحاور

الحكوميةالمؤسساتفيوالم دعينال احثينالىالمؤتمررئاسةمندعوةتوجيه

ياتالتقنمعر فيللمشاركةالعلميةنتاجاتهم تقديمالراغ يناالهليةوالشركات

.للمؤتمراالساسيةالمحاورتتناولالتياالداريةالعلومفيالمعاصرةوال رامجيات



والنشرشروط المشاركة 

 محاور المؤتمر والمواعيد المحددة االلت ام 

نان تتوفر في ال حوث المرسلة للمشاركة قواعد ال حث العلمي الرصي.

ان اليكون ال حث منشورا او مق وال او مقدما في اي مجلة او جهة اخرى.

يرفق مع ال حث المرسل ملخص  اللغتين العر ية واالنكلي ية.

تق ل ال حوث  اللغتين العر ية واالنكلي ية

 ان يقدم ال حث  صيغة ملفWord و نوع خط للغة العر يةSimplified 

Arabic وللغة االنكلي يةTime New Romans وت اعد 12حجم الخط

اسطر واحد وترقيم الصفحات اسفل وسط الصفحة



 تخصص الصفحة االولى من ملف انWord  لذكر اسما

 يد ال احثين وجهة انتسا هم و ريدهم االلكتروني الرسمي وان ال ت

15صفحة لل حوث االنسانية و 25عدد صفحات ال حث عن 

.صفحة لل حوث العلمية

 تمر جميع ال حوث للتحكيم من ق ل اللجنة العلمية للمؤتخضع

تي ومقومين علميين، وعلى ال احث االلت ام  تعديل الم حظات ال

.تقرها اللجنة العلمية والمقومين

 شروط ق ول ال حث للنشر يلت م ال احث  اعادة كتا ته حسبعند

.النشر في المجلة التي ق ل النشر فيها
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