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 تانذرج
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 انخبرَخ تانكــهُــــ تانجبيؼ

 6009-6000 كهُت انحذببء انجبيؼت /لظى انًحبطبت كهُت انحذببء انجبيؼت  بكبنىرَىص

 96/3/6006 /لظى انًحبطبتكهُت االدارة وااللخصبد جبيؼت انًىصم  انًبجظخُز

 TISSA 6091انًحبطبت  كهُتكهُت االػًبل /   UUMجبيؼت شًبل يبنُشَب  انذكخىراِ

 انً -انفخزة يٍ  تانجه تانىظُف ث

 6003-6009 َُُىي /فزع االححبدٌ دَىاٌ انزلببت انًبنُت يؼبوٌ يذلك  9

 6006-6004 كهُت انحذببء انجبيؼت/لظى انًحبطبت حذرَظٍ 6
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جبيؼت انًىصم/ كهُت االدارة وااللخصبد/ 
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 6093-6006 َظبو يحبطبٍ يىحذ انًحبطبت 9

 6005 ححهُم انمىائى انًبنُت طبتانًحب 6

 6096-6099 انُظزَت انًحبطبُت انًحبطبت 3

 6009 9حذلُك  انًحبطبت  4
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 َىع انًشبركت 

 ) بحث / بىطخز حضىر(

1 

 
International Conference 

on E-Learning, 

Management 

& Computing System 

( ICEMCS 2015 ) 

Kuala Lumpur, Malaysia 

October 28 – 29, 2015 

 بحث  يبنُشَب 6095

2 

International Conference 

on Accounting Studies 

(ICAS) 2016 

 15-18August 2016, 

Langkawi, Malaysia 

 بحث يبنُشَب 6096

3 

The First International 

Conference on Soft 

Science 2016 (ISSC'16) 

Langkawi, Malaysia 

 بحث يبنُشَب 6096

4 

مؤتمر إدارة وتنمٌة رأس المال 
الفكري فً المنظمات العربٌة بٌن 

 الواقع والمأمول
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انؼبنٍ نهؼهىو اإلدارَت انًؼهذ 

أول طزَك بهبُض انؼببطت 

 / يصزيحبفظت انشزلُت

 بحث
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الفساد  مكافحةإستراتٌجٌات 
 اإلداري 

 

 بحث جبيؼت انًظخُصزَتيؤحًز  6001

6 
انخًُُت انًظخذايت يٍ اجم الخصبد  

 ػزالٍ يخطىر
 بحث جبيؼت انًظخُصزَتيؤحًز  6096

7 

 

اإلدارة َذوة لظى انًحبطبت فٍ كهُت 

 وااللخصبد

 
 

6090 

لظى انًحبطبت فٍ كهُت 

 اإلدارة وااللخصبد

 جبيؼت انًىصم

 بحث

8 

انخخطُظ االلخصبدٌ واإلدارٌ _ رؤي 

يظخمبهُت فٍ االطخثًبر وإػبدة االػًبر فٍ 

 انؼزاق
 بحث جبيؼت انًظخُصزَتيؤحًز  6099
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 انًجخًغوانًبنٍ وااللخصبدٌ يغ 
 بحث يؤحًز جبيؼت كزبالء 6090

10 
األسالٌب الحدٌثة فً التعلٌم 

 المحاسبً
 بحث انًؼهذ انفٍُ انخمٍُ /يىصم 6093

11 

انًؤحًز انؼهًٍ انذونٍ انخبطغ 

" انًُى  وانذٌ َؼمذ ححج شؼبر

وانؼذانت واالطخمزار يٍ يُظىر 

 إطاليٍ "

 

 بحث يؤحًز جبيؼت كزبالء 6099

12 

الوطني االول والعممي المؤتمر 
العاشر لكمية االدارة 

 واالقتصاد/الجامعة المستنصرية
 

 بحث جبيؼت انًظخُصزَتيؤحًز  6090

13 

 
بالعلم والمعرفة تنمو المجتمعات 

 وتزدهر 

 
 

 بحث كلٌة المنصور الجامعة 6099

 

 األخرى:ّاألنشطةّالعؾؿقةّدابعًا 

 خارجّالؽؾقة لّالؽؾقةاحد

 حضورّادلؤمتراتّوالـدواتّاحملؾقةّوالدولقة سؾىّالطؾيةالؼاءّاحملاضراتّ

 الؾٍانّاالمًَانقةّ
الؼاءّاحملاضراتّاخلاصةّبالًعؾقمّادلًِؿرّوالًدروبّ

 الوزقػي

  جلـةّاجلودةّوتؼققمّاالداءّاجلامعي

  العؾؿقةّاليَوثوكًابةّتالقفّ

ّ

ّ
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 ادلعرفة
 6111 مؤمترّجامعةّكربالء
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المعالجة المحاسبٌة لصٌغ االستثمار فً المصارف 
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