نشأة وتطور كلية االدارة واالقتصاد
جامعة بابل
تأسستتتل ة اتتتر وا قت ا و ت تتت ا  /ج معتتتر
ب بتتت فتتت  9005 /5 /92اتشتتتتم ع تتت
قبعر س م ع مار ه وتار:
-1
-9
-3
-4
-5

-

لع ام لم لار ا لم قفار
وا قت ل ن عار
ا قت وعم
ا قت لبائر
ا ا تم فتتت اق ست ل ع ات لمتن
اقجتتر لم جستتتاق ا لتتاب ام لعتت ل
اةم ا :
م جستتتتتتاق فتتتتت لع تتتتتام لم لاتتتتتر
ا لم قفار ا وا قت ل ن عار.
لتتاب ام لع ت ل لمع ت ا ل م جستتتاق
ف لتخطاط وستق تاج ومن .
لتتاب ام لعتت ل فتت جتتاا ات اتتام
لمشقاع ل .
لتتتتتتاب ام لعتتتتتت ل فتتتتتت لتخطتتتتتتاط
وستق تاج .

نشأة وتطور كلية المستقبل
الجامعة
أسست كـلية المستـقبل الجـامعة سـنة  0202بــمجج

قـــــمام مجـــــلا الـــــج ام الـــــممق  704لـــــسنة 0222
جحـصـــلت ىلـــ اىـــتماة ج امع الـــتعلي العــال جالـــبح

العلمــــ بمججــــ الكتــــا المــــمق

ـــــ  9292فــــ

 .0202 9 90جبــــ أت ىامهــــا ال ماســــ فــــ العــــا
.0200 -0202

تض الكلية االقسا التالية :
اجال :اقسا العلج اال امية:

 -0قس ا امع االىمال .
 -0قس المحاسبة

ثانيا  :االقسا الطبية
 -0قس الصي لة.

برعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وبإشراف السيد رئيس جامعة بابل
وبالتعاون بين كلية االدارة واالقتصاد  -جامعة بابل
و كلية المستقبل الجامعة

 -2قس ط االسنان.
 -9قس الفي يا الطبية التطبيقية.
 -7قس تقنيات التحليالت الممضية
 -5قس التخ يم .
 -6قس االشعة .
ثالثا  :االقسا الهن سية .

 -0قس الهن سة الكيمياجية جالصناىات النفطية.
 -0قس

ن سة الط الحيات .

 -9قس

ن سة تقنيات الحاسج .

 -7قس

ن سة تقنيات البنا جاالنشا ات.

 -5قس

ن سة تقنيات التكيية جالتبمي .

مابعا :االقسا االخمى.
 -0قس القانجن.

 -0قس التمبية الب نية جىلج المياضة.

يقام المؤتمر العلمي الدولي األول للعلوم
االدارية والمالية
تحت شعار
(إدارة االقتصاد الوطني ,رؤية
مستقبلية لإلصالح )
للفترة  9102/4/29ولغاية9102/4/ 01
في رحاب جامعة بابل

(أهداف المؤتمر)
يهدف المؤتمر إلى دراسةة واقةا االقتصةاد العراقةي واتليةاا اةداريةة
والمحاسبية واالقتصادية من اجل الوقوف على التحدياا التةي تواجة
مؤسسةةاا الدولةةة والقاةةاص الرةةاض لغةةرج و ةةا معالجةةاا للواقةةا
الحةةالي والتةةي مةةن شةةا ها أن تسةةا م فةةي ال هةةوج بواقةةا االقتصةةاد
العراقي و تحقيق الت مية المستدامة .
محاور المؤتمر
-0المحور اةداري
ريادة األعمال م هج حديث لب اء مشاريا مستقبليةإدارة المعرفة في ظل التك ولوجيا الحديثةإدارة الجودة الشاملة واالعتماد االكاديمي.اةصالحاا اةدارية ودور ا في تحقيق الت مية المستدامةاةدارة اةستراتيجية مدخل لتعزيز األداء .-9المحور المحاسبي
 دور الرقابة الداخلية والرارجية في اةفصاح المحاسبيومحاربة الفساد
تشريص المشاكل المحاسبية وسبل معالجتها.ال ظام الضريبي والتأمي ي ظرة استشراقية عالقة تك ولوجيا المعلوماا بالتابيقاا المحاسبية.-0المحور االقتصادي
 -حالة االقتصاد الريعي وال هوج بواقا القااعاااألخرى
االقتصاد الرقمي ودوره في الت مية المجتمعيةإصالح السياساا المالية وال قدية ودور ا في الحد منالباالة
دور السياساا االقتصادية الكلية في تعزيز معدالا ال مواالقتصادي
 -4المحور البيئي
ادارة المياه ودور ا في تحسين البيئة.دور التوجهاا اةستراتيجية في إعادة تدوير ال فاياا-التشريعاا البيئية ودور ا في حماية البيئة

(شروط المشاركة )
-0ان يكون البحث مستوفيا للم هجية العلمية .
-9أن يغاي البحث احد محاور المؤتمر .
-0ترضا البحوث للتقويم العلمي مةن قبةل اللج ةة العلميةة
للمؤتمر.
-4يمكن تقديم البحوث باللغة العربية واال كليزية
-5تكةةون البحةةوث باللغةةة العربيةةة بحجةةم خة  )04و ةةوص
الر simplified Arabic
 -6تكةةةون البحةةةوث باللغةةةة اال كليزيةةةة بحجةةةم خةةة )09
و وص الر Times New Roman
-7أن يتضةةمن البحةةث ملرةةص باللغةةة العربيةةة واال كليزيةةة
على ان ال يزيد عن  911كلمة .
-8عدد صفحاا البحث  )91-05صفحة كحد أعلى .
توقيتاا مهمة :
 -0ترسةةةةةةل الملرصةةةةةةاا فةةةةةةي موعةةةةةةد أقصةةةةةةاه فةةةةةةي
9102/9/0
 -9يقةةدم البحةةث إلةةى اللج ةةة كةةامال فةةي موعةةد أقصةةاه
.)9102/0/0
 -0اسةةةتالم البحةةةوث بعةةةد اجةةةراء التعةةةديالا وتقةةةديمها
بصيغتها ال هائية في موعد اقصاه .9102/4/0
 -4أرسةةةال اشةةةعار القبةةةول ال هةةةائي للبحةةةث فةةةي موعةةةد
اقصاه .9102/4/05
المراسالت  :ترسل البحوث والملخصات على االيميل
االتي :
سكرتارية المؤتمر :
Administrativeconference@mustaqbal-college
.edu.iq
Cell phone:+9647723637498
Cell phone:+ 9647803648877

موقع كلية المستقبل الجامعة :
محافظةةة بابةةل مدينةةة الحلةةة طري ة حل ة – نج ة
مقابل جامعة بابل .

اللجنة المشرفة
-0االستاذ الدكتور عادل ادي البغدادي
 -9االستاذ المساعد الدكتور حسن شاكر مجدي
 -0االستاذ المساعد الدكتور أمل عبد محمد علي

رئيسا
عضوا
عضوا

اللجنة التحضيرية
-0
-9
-0
-4
-5
-6
-7
-8
-2
-01
-00

ا.م.د إبرا يم رسول ا ي
أ.م.د .ابرا يم عبد موسى
أ.م.د .عباس عبد علي الباوي
ا.م .د حيدر علي محمد
ا.م.د بشار عباس حسين
ا.م.د مهدي خليل شديد
م.د عقيل قاسم اشم
م .رحاب حسين جواد
السيد حبيب اصر
م.د عز الدين حسن كاظم
م.م عقيل محمد عبد العزيز

رئيسا
عضوا
عضوا
م سقا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
سكرتيرا
سكرتيرا

اللجنة العلمية
-0ا.د مجبل رفيق مرجان
 -9ا.د احمد خليل الحسي ي
-0ا.د حسين ديكان درويش
 -4ا.د خالد حسين المرزوك
-5ا.د جواد كاظم البكري
-6ا .كامل شكير الوطيفي
-7أ.م.د .ثامر مهدي الج ابي
-8أ.م.د .عدي غ ي عبود
-2أ.م.د .زي ب عبد الرزاق اله داوي
 -01ا.م د محمد محمود الاائي
 -00ا.م.د عصام محمد عبد الر ا
 -09م.م دى طارق حسن

رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
سكرتيرا

