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 تتوق إليه الشعوب، األمر
ً
 رئيسا

ً
         أصبح نمو المجتمعات ورفاهيتها مطلبا

الذي أخذ مؤسسات األعمال اعتماد ذلك، وكذلك أصبح اإلهتمام بعالم المال

 للبحث عن سبل النهوض بالمجتمعات ورفاهيتها في
ً
ساسيا

ً
وأساليب نموه ا

المجاالت كافة.

      ويعد الجانب االقتصادي المحور الرئيس لرقي المجتمعات وتقدمها عن

طريق استثماره في مكونات الحياة السياسية والثقافية والعلمية واالجتماعية.

وفي السنوات األخيرة وما رافقها من تغيرات على أساليب الحياة والسيما جائحة

كورونا وبعدها (متحول أوميكرون) وتأثيره السلبي في سيرورة الحياة ونموها

الممثل بالحظر المنزلي باتت الحاجة ملحة إلى البحث نحو الحلول للوصول إلى

.
ً
أفضل السياسات االقتصادية وكيفية التعامل مع األزمات المتوقعة مستقبال

     وهنا يأتي دور األكاديمين والباحثين في علوم االقتصاد للنظر في ألية

مواجهة التغيرات، إذ تقع على عاتقهم مسؤولية تحديد المشكالت االقتصادية

ومايترتب عليها في ضوء جائحة كورونا إلثبات قابلية االقتصاد في مواجهة

المتغيرات واألزمات، وفق مايتناسب مع إمكانية األفراد والمجتمعات.

            وفي هذا اإلطار، يأتي مؤتمر العلوم االقتصادية واإلدارية األول الذي تنظمه

جامعة كارابوك الحكومية التركية بالتعاون مع أكاديمية ريمار التركية

والجامعة العراقية، ليتيح للباحثين في علوم االقتصاد فرص عرض أفكارهم

ورؤياهم للخروج بمجموعة من التوصيات التي من شأنها معالجة تلك

التغيرات.

 

ديباجة المؤتمر
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أهداف المؤتمر 

التعرف على اآلثار اإليجابية والسلبية المترتبة على هذا النوع من

.
ً
ومستقبال

ً
األزمات حاضرا

إتاحة الفرصة للباحثين والمهتمين في مجاالت االقتصاد والمحاسبة

واإلدارة لتحرير أفكارهم ورؤياهم.

زيادة روح التعاون بين المؤسسات البحثية والعلمية بهدف الوصول

إلى أعمال مشتركة تبرز مكانة االقتصاد لمواجهة األزمات و التغيرات.

المساهمة في رسم خارطة الطريق والسيما في مجال مجابهة

األزمات.

.1

.2

.3

.4

 

الجهات المستهدفة من المؤتمر

الجامعات ومراكز األبحاث وأقسام االقتصاد والمحاسبة واإلدارة.

أساتذة وطالب الدراسات العليا.

المهتمون بالبحث في العلوم االقتصادية.

رجال األعمال والمستثمرون وأصحاب المشاريع الريادية.

.1

.2

.3

.4
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المحور االقتصادي

المحور المالي والمصرفي

محاور المؤتمر

التداعيات االقتصادية الحديثة.

التجارة اإللكترونية.

االقتصاد الرقمي.

االقتصاد في ظل جائحة كورونا.

النظم والتشريعات االقتصادية والمالية.

االقتصادالعالمي في مواجهة التحديات واألزمات

المستقبلية.

 

االستثمار في ظل األزمات.

التحوالت المالية والمصرفية الحديثة.

الخدمات المصرفية االلكترونية.

المواجهة المالية في الدول النفطية.

المعالجات المحلية.

االندماجات المصرفية والكفاءة المالية.

األزمات في ظل االندماج المصرفي.

البنوك واألسواق المالية العالمية في مواجهة التحديات.

السياستين النقدية والمالية في مواجهة التحديات.
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دارة التنمية في ظل التحوالت المالية، والمصرفية المعاصرة.

تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في المؤسسات المالية .

اإلدارة الحكومية وتشجيع االستثمارات .

تطبيقات نظم المعلومات اإلدارية في ظل التحوالت المالية .

التجارة اإللكترونية في بيئة األعمال .

إدارة األعمال خالل فترة انتشار األوبئة.

تنمية الموارد البشرية.

الحوكمة اإللكترونية

 

المحور المحاسبي

 المحور اإلداري

المحاسبة والتدقيق والتقاريرالمالية.

المحاسبة المالية في القطاع الحكومي.

القياس المحاسبي للمعامالت المصرفية في ظل أتمتة العمليات

المصرفية.

أساليب المحاسبة.

المعايير المحاسبية في ظل جائحة كورونا.

تدقيق الحسابات في تحقيق التنمية المستدامة.

   معايير المحاسبة الدولية.
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ضوابط المشاركة في المؤتمر

ستعرض الملخص أهمية البحث وأهدافه واإلشكالية ومخطط تعريفي بالبحث.

أْن يكون العنوان ضمن أحد محاور المؤتمر.

أْن يكون وفق المعايير العلمية المتعارف عليها.

أّال يقل عن 200 كلمة، وال يزيد عن 300 كلمة.

أْن يكتب العنوان أعىل الملخص بشكل واضح.

أْن يتم تدوين اسم الباحث أو الباحثين أعىل الملخص مع مكان العمل واسم الدولة.

أْن يتم كتابة معلومات التواصل: اإليميل ورقم الهاتف (رقم الواتس أب إن وجد)

يجب إرسال صورة شخصية حديثة للمشاركين مع الملخص.

يتم كتابة سيرة علمية ال تزيد عن ثالثة أسطر في هامش الصفحة الخاصة بالملخص.

تقوم اللجنة العلمية بمراجعة ملخصات األبحاث أّول وصولها إليها، وتُعلم أصحاب المقترحات

المقبولة بذلك وتدعوهم إلنجاز بحوثهم للمشاركة في المؤتمر.

لنشر أبحاث كاملة في مجلة علمية محكمة دولية أو في كتاب جماعي يحمل ترميز دولي

(ردمك) يجب استيفاء الشروط التالية:

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

أْن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة، ولم يسبق نشرها، ولم ترسل للنشر في جهة أخرى. 

أْن تتضّمن الصفحة األوىل العنوان الكامل للبحث، واسم الباحث، ورتبته العلمية، ومؤسسة االنتساب، وباللغتين

العربية واإلنكليزية، والعنوان االلكتروني.

تقديم ملخص للبحث بلغتين: العربية واالنجليزية.

أّال يتجاوز حجم البحث عشرين صفحة (25) صفحة، بما في ذلك قائمة المصادر والمراجع والجداول والرسومات

واألشكال، وعىل أّال يقل عن عشر صفحات (8) بملف وورد Microsoft word، هامش الصفحة (2سم من جميع

الجهات)، وبين السطور 0.1.

نوع الخط بالعربية: 14 (Simplified Arabic)، والعنوان الرئيس مقاس 20 سميك (Gras)، والعناوين الفرعية

.(Gras) مقاس 16 سميك

.(Majuscule) والعنوان الرئيس 14 بحجم كبير ،(Times New Roman) 12 :نوع الخط بالخط الالتيني

اعتماد نظام APA-7 في الكتابة والتوثيق واالقتباسات.

https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf                                    

congress.eco@gmail.com :ترسل ملخصات األبحاث عىل اإليميل التالي
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مالحظات

تقبل المداخالت الفردية والثنائية فقط.

قيّم بحسب اآلتي: األصالة،
ُ
تخضع كل األبحاث الواردة للتحكيم العلمي السري، وت

والعمق، ومدى إسهامها في البحث العلمي، وسالمة العرض واللغة.

يتم إخبار الباحثين باستقبال أبحاثهم حين وصولها (رسالة آلية) عن طريق بريدهم

اإللكتروني، يتم إعالمهم بمدى تقّدم عملية التحكيم، مع ضرورة إجراء التعديالت

الالزمة إن استدعى األمر ذلك.

.1

.2

.3

 
لغات المؤتمر

العربية

 

 

 

 

 

 

اإلنجليزية

الفرنسية

 

التركية

مواعيد مهمة

بدء استقبال الملخصات

انتهاء استقبال الملخصات

اإلعالن عن البرنامج العلمي للمؤتمر

أيام المؤتمر

بدء استقبال األبحاث بصيغتها النهائية

آخر أجل الستقبال األبحاث كاملة

22/04/2022

15/05/2022

21 - 22 - 23 /05/2022

30/06/2022
 15 / 7/ 2022

15/02/2022
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رسوم المشاركة

نشر أبحاث المؤتمر في مجلة علمية دولية محكمة وذات تصنيف عال.
شهادات مشاركة معتمدة من جامعة كارابوك الحكومية التركية وأكاديمية

ريمار.
حقيبة المشارك وفيها برنامج المؤتمر وقرطاسية مع دفتر مذكرة وكتاب

تعريفي بالمؤسسات المنظمة والراعية للمؤتمر.
حضور ورشتي عمل حول النشر العلمي واألرشفة اإللكترونية، ويتم منح

المشارك في الورشات شهادات حضور.
.(Orcid) حصول كل باحث مشارك على رقم هوية الباحث العلمي الدولية

 300 دوالر، وتشمل:
ً
حضوريا

أونالين (عن بعد) 250 دوالر، وتشمل:
نشر أبحاث المؤتمر في مجلة علمية دولية محكمة وذات تصنيف عال.

شهادات مشاركة معتمدة من جامعة كارابوك الحكومية التركية وأكاديمية
ريمار.

حضور ورشتي عمل حول النشر العلمي واألرشفة اإللكترونية، ويتم منح
المشارك في الورشات شهادات حضور.

(Orcid) حصول كل باحث مشارك على رقم هوية الباحث العلمي الدولية
 

مالحظة:

تخفيض 50 دوالر للطلبة الباحثين

الرسوم ال تشمل اإلقامة.
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Rimar Academy Eğitim Araştırma Ve  Danışmanlık Name / اسم المستلم

Turkey - Istanbul Country-City/ الدولة- المدينة

KUVEYTTÜRK Bank Name/  اسم البنك

KTEFTRISXXX Swift  Code /سويفت كود

دوالر ($) Account  Type / نوع الحساب

TR81 0020 5000 0965 3626 6001 01 IBAN NO

يتم الدفع إلى الحساب البنكي التالي:
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معلومات التواصل

https://wa.me/905331499288واتس & اتصال (منسق المؤتمر) 

congress.eco@gmail.com البريد االلكتروني

https://bit.ly/3ssBgDEتعبئة االستمارة اضغط على الرابط

https://wa.me/905331499288
mailto:congress.eco@gmail.com
https://bit.ly/3ssBgDE
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