برﻋاﻳﺔ السﻴﺪ مﻌالي وزﻳر المالﻴﺔ المحﺘرم
وﺗحﺖ ﺷﻌار

إﺻـــﻼح الﻘــــﻄــاع المــﺼـــرﻓﻲ ﻃــرﻳﻘﻨا لﺘــحﻘﻴـﻖ الﻨﻬﻮض اﻻﻗﺘﺼادي
يقيﻢ مركز التدريﺐ المالي والمحاسبي في وزارة المالية وﺑالتعاون مع البنك المركزي العراقي
والمصارف الحكومية وراﺑطة المصارف الﺨاصة وسوق العراق لﻸوراق المالية والشركة العراقية لضمان
الوداﺋع وكلية اإلدارة واﻻقتصاد  /الﺠامعة المستنصرية والكلية التقنية اإلدارية  -ﺑﻐداد  /الﺠامعة
التقنية الوسطﻰ والمعهد العالي للدراســات المحاسبية والمالـــية /جامعة ﺑﻐداد

ﺳ ﹸﺘﻜاﻓﺄ الﺒحﻮث المﺘمﻴﺰة ﺑمﺒﻠﻎ ) (500 ,000دﻳﻨار
ﻋراﻗﻲ لﻜﻞ ﺑحﺚ ﺑﻘرار مﻦ الﻠﺠﻨﺔ الﻌﻠمﻴﺔ لﻠمؤتمر

لﺠان المؤتمر

الﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸارﻳﺔ

د .مﻈﻬر محمﺪ
ﺻالﺢ
الــﻌـــراق

أ.د .ﺧﻠﻴﻞ محمﺪ
ﺣﺴﻦ الﺸماع
الــﻌـــراق

د .ﺻﻼح ﻧﻮري
ﺧﻠﻒ
الــﻌـــراق

أ.د .محﺴﻦ ﻋﺒﺪ
ﻋﻠﻲ الﻔرﻳﺠﻲ
الــﻌـــراق

د .ﻋﻠﻲ محﺴﻦ
اﺳماﻋﻴﻞ الﻌﻼق
الــﻌـــراق

أ.د .محمﺪ ﻋﻠﻲ
اﺑراﻫﻴﻢ الﻌامري
الــﻌـــراق

أ .إﺣﺴان ﺷمران
الﻴاﺳري
الــﻌـــراق

أ.د .ﻏﺴان الﻄالﺐ

أ.د .ﻧﻀال الرمحﻲ

األردن

األردن

د .روﺑال
ﺷرﻳﻔاﺳﺘاﻓا
الﻬﻨﺪ

أ.د الﻬادي آدم
محمﺪ اﺑراﻫﻴﻢ
السودان

ا.م.د .ﻋمار ﻋﺼام
ﻋﺒﺪالرﺣمﻦ
الﺒحرﻳﻦ

الﺴﻴﺪ ودﻳﻊ ﻧﻮري
الحﻨﻈﻞ

د .مﻮﻓﻖ ﻋﺒاس
ﺷﻜارة

الــﻌـــراق

الــﻌـــراق

الﻠﺠﻨﺔ الﺘحﻀﻴرﻳﺔ
د .اﺣمﺪ ﺟﻮاد الﺪﻫﻠﻜﻲ

مرﻛﺰ الﺘﺪرﻳﺐ المالي
والمحاﺳﺒي

رﺋﻴسﴼ

أ.د .ﺑﺜﻴﻨﺔ راﺷﺪ ﺣمﻴﺪي

الﺠامﻌﺔ المسﺘﻨﺼرﻳﺔ

ﻋﻀوﴽ

أ.د .ﻓﻴحاء ﻋﺒﺪ اﷲ ﻳﻌﻘﻮب

ﺟامﻌﺔ بﻐﺪاد

ﻋﻀوﴽ

أ.م.د .ﺷﺬى ﻋﺒﺪ الحﺴﻴﻦ ﺟﺒر

الﺠامﻌﺔ الﺘﻘﻨﻴﺔ الوﺳﻄﻰ

ﻋﻀوﴽ

الﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ الحﺴﻦ ﺟمال ﻋﺒﺪ اﷲ

مﺼرف الراﻓﺪﻳﻦ

ﻋﻀوﴽ

الﺴﻴﺪ ﺑاﺳﻢ ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻲ ﻳﻮﺳﻒ

مﺼرف الرﺷﻴﺪ

ﻋﻀوﴽ

د .ﺳالﻢ الﺠﻠﺒﻲ

المﺼرف الﻌراﻗي لﻠﺘﺠارة

ﻋﻀوﴽ

الﺴﻴﺪ ﺑﻼل ﺻﺒاح ﺣﺴﻴﻦ

المﺼرف الﺼﻨاﻋي

ﻋﻀوﴽ

الﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ المحﺴﻦ ﻋﻠﻮان ﻋﻴﻨا

المﺼرف الﻌﻘاري

ﻋﻀوﴽ

الﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻫاﺷﻢ مﻬﺪي

المﺼرف الﺰراﻋي الﺘﻌاوني

ﻋﻀوﴽ

الﺴﻴﺪ محمﺪ ﺳمﻴر ﻋﺒاس

مﺼرف الﻨﻬرﻳﻦ األﺳﻼمي

ﻋﻀوﴽ

د.ﺑاﺳﻢ ﻋﺒﺪ الﻬادي ﺣﺴﻦ

الﺒﻨﻚ المرﻛﺰي الﻌراﻗي

ﻋﻀوﴽ

الﺴﻴﺪ ﻃﻪ اﺣمﺪ ﻋﺒﺪ الﺴﻼم

ﻋﻀوﴽ

د .محمﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﺳﻠمان

الﺒﻨﻚ المرﻛﺰي الﻌراﻗي

د .اﻳمان ﻋﺪﻧان ﺳﻌﺪ

مﺼرف الراﻓﺪﻳﻦ

ﻋﻀوﴽ

د .ﺣﻴﺪر ﺟﻮاد ﻋﺰﻳﺰ

مﺼرف الراﻓﺪﻳﻦ

ﻋﻀوﴽ

الﺴﻴﺪة اﺧﻼص ﻋﺒﺪ الﺰﻫرة ﻋﻠﻲ

مرﻛﺰ الﺘﺪرﻳﺐ المالي
والمحاﺳﺒي

ﻋﻀوﴽ

الﺴﻴﺪ ﺣﻴﺪر ﺳﻌﺪ محمﺪ

مرﻛﺰ الﺘﺪرﻳﺐ المالي
والمحاﺳﺒي

ﻋﻀوﴽ

مﺼرف الرﺷﻴﺪ

ﻋﻀوﴽ

المﺼرف الﻌراﻗي لﻠﺘﺠارة

ﻋﻀوﴽ

مﺼرف الﻨﻬرﻳﻦ اﻻﺳﻼمي

ﻋﻀوﴽ

الﺴﻴﺪ مرتﻀﻰ أﺣمﺪ ﺣﺴﻦ

مﺼرف الﻨﻬرﻳﻦ األﺳﻼمي

ﻋﻀوﴽ

الﺴﻴﺪة رﻏﺪ ﺳﻌﺪ ﺑﺪر

المﺼرف الﺰراﻋي الﺘﻌاوني

ﻋﻀوﴽ

الﺴﻴﺪ ﻋﻼء ﻛرﻳﻢ ﻋاﺻﻲ

المﺼرف الﺰراﻋي الﺘﻌاوني

ﻋﻀوﴽ

الﺒﻨﻚ المرﻛﺰي الﻌراﻗي

ﺳوق الﻌراق لﻼوراق
المالﻴﺔ

ﻋﻀوﴽ

ﻋﻀوﴽ

الﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﻮري أﻋﺒﻴﺪ

الﺒﻨﻚ المرﻛﺰي الﻌراﻗي

ﻋﻀوﴽ

الﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻃارق

رابﻄﺔ المﺼارف الخاﺻﺔ

ﻋﻀوﴽ

الﺴﻴﺪ ﺳمﻴر ﻋﺒاس ﺣﺴﻴﻦ

رابﻄﺔ المﺼارف الخاﺻﺔ

ﻋﻀوﴽ

الﺴﻴﺪ ولﻴﺪ ﻋﻴﺪي ﻋﺒﺪ الﻨﺒﻲ

الﺸرﻛﺔ الﻌراﻗﻴﺔ لﻀمان
الوداﺋع

ﻋﻀوﴽ

الﺴﻴﺪ محمﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻦ

المﺼرف الﻌﻘاري

ﻋﻀوﴽ

م.د .لمﻴﺲ محمﺪ مﻄرود

الﺠامﻌﺔ الﺘﻘﻨﻴﺔ الوﺳﻄﻰ

ﻋﻀوﴽ

الﺴﻴﺪة وﺟﺪان ﻋﺒﺪاﷲ محمﺪ

المﺼرف الﻌﻘاري

ﻋﻀوﴽ

م.د .محمﺪ ﺷﻬاب أﺣمﺪ

ﺟامﻌﺔ واﺳﻂ

ﻋﻀوﴽ

الﺴﻴﺪ أﻳاد ﺣﻨﻮن مﺠﻴﺪ

المﺼرف الﺼﻨاﻋي

ﻋﻀوﴽ

م.د .ﻏﻀﻨﻔر ﻋﺒاس ﺣﺴﻴﻦ

المﻌﻬﺪ الﺘﻘﻨي بﻌﻘوبﺔ

ﻋﻀوﴽ

الﺴﻴﺪة وداد ﺣمﻴﺪ ﺟﺒر
الﺴﻴﺪة اﻳﻔان ﺳمﻴر الﻴارا
الﺴﻴﺪة اﻓﻴاء ﺳﻌﺪ اﺣمﺪ

الﺴﻴﺪ ﺳﺠاد ﺣﺴﻴﻦ محمﺪ

الﻠﺠﻨﺔ الﻌﻠمﻴﺔ

أ.د .ﺣﻴﺪر ﻧﻌمﺔ الﻔرﻳﺠﻲ

الﺠامﻌﺔ المسﺘﻨﺼرﻳﺔ

رﺋﻴسﴼ

أ.م.د .ﺣمﺰة ﻓاﺋﻖ وﻫﻴﺐ

ﺟامﻌﺔ بﻐﺪاد

ﻋﻀوﴽ

أ.د .ﻓﻼح ﺣﺴﻦ ﺛﻮﻳﻨﻲ

الﺠامﻌﺔ المسﺘﻨﺼرﻳﺔ

ﻋﻀوﴽ

أ.م.د .ﻋﺒﺪ الرﺿا لﻄﻴﻒ ﺟاﺳﻢ

الﺠامﻌﺔ المسﺘﻨﺼرﻳﺔ

ﻋﻀوﴽ

أ.د .اﺳﻌﺪ ﻏﻨﻲ ﺟﻬاد

وزارة الﺘﻌﻠﻴﻢ الﻌالي
والﺒحث الﻌﻠمي

ﻋﻀوﴽ

أ.م.د .ﺳمﻴر ﻋﺒﺪ الﺼاﺣﺐ ﻳارا

الﺠامﻌﺔ المسﺘﻨﺼرﻳﺔ

ﻋﻀوﴽ

أ.د .ﻓﻼح ﺣﺴﻦ ﻋﺪاي

اﻻمارات الﻌربﻴﺔ المﺘحﺪة

ﻋﻀوﴽ

أ.م.د .ﻋﺒﺪ الﻜاﻇﻢ محﺴﻦ ﻛﻮﻳﻦ

الﺠامﻌﺔ المسﺘﻨﺼرﻳﺔ

ﻋﻀوﴽ

أ .د .اﺣمﺪ ﺣﺠﻮب

الممﻠﻜﺔ المﻐربﻴﺔ

ﻋﻀوﴽ

أ.م.د .ﺧﺪﻳﺠﺔ ﺟمﻌﺔ مﻄر

الﺠامﻌﺔ المسﺘﻨﺼرﻳﺔ

ﻋﻀوﴽ

أ.د .ﺻالﺢ ﺧﻠﻴﻞ الﻌﻘﺪة

الممﻠﻜﺔ اﻻردنﻴﺔ
الﻬاﺷمﻴﺔ

ﻋﻀوﴽ

أ.م.د .ﺻﻼح الﺪﻳﻦ محمﺪ أمﻴﻦ

الﺠامﻌﺔ الﺘﻘﻨﻴﺔ الوﺳﻄﻰ

ﻋﻀوﴽ

أ.د .محمﺪ اﺣمﺪ الﺨﻮلﻲ

ﺟمﻬورﻳﺔ مﺼر الﻌربﻴﺔ

ﻋﻀوﴽ

أ.م.د .ﻓﺪاء ﻋﺪﻧان ﻋﺒﻴﺪ

الﺠامﻌﺔ الﺘﻘﻨﻴﺔ الوﺳﻄﻰ

ﻋﻀوﴽ

أ.د .ﺻﺒﻴحﺔ ﺑرزان ﻓرﻫﻮد

ﺟامﻌﺔ بﻐﺪاد

ﻋﻀوﴽ

أ.م.د .ﺣمﻴﺪ ﺳالﻢ ﻏﻴاض

ﻛﻠﻴﺔ الراﻓﺪﻳﻦ الﺠامﻌﺔ

ﻋﻀوﴽ

ﺷرﻛﺔ الﺘامﻴﻦ الﻌراﻗﻴﺔ

أ.د اﺣمﺪ ﻛرﻳﻢ ﺟاﺳﻢ

وزارة الﺘﻌﻠﻴﻢ الﻌالي

ﻋﻀوﴽ

ﻋﻀوﴽ

مﺘﻘاﻋﺪ

أ.د .ﻛاﻇﻢ اﺣمﺪ ﺟﻮاد

الﺠامﻌﺔ المسﺘﻨﺼرﻳﺔ

ﻋﻀوﴽ

ﻋﻀوﴽ

أ.د.ﻋﺒﺪ الحﺴﻴﻦ ﺟﻠﻴﻞ الﻐالﻲ

ﺟامﻌﺔ الﻜوﻓﺔ

ﻋﻀوﴽ

أ.د.ﻋﺒﺪ الحﺴﻴﻦ الﺸﺒﻠﻲ

ﺟامﻌﺔ الﺒﺼرة

ﻋﻀوﴽ

أ.د.ﻋﺒاس ﻧﻮار ﻛحﻴﻂ

ﺟامﻌﺔ واﺳﻂ

ﻋﻀوﴽ

أ.م .ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒاس مرزة
أ.م .ﻫﻼل مﺴﻠﻢ ﻫاﺷﻢ

الﻠﺠﻨﺔ الﺘﻨسﻴﻘﻴﺔ

الﺴﻴﺪة ﺷﻴماء ولﻴﺪ ﺟاﺳﻢ

مرﻛﺰ الﺘﺪرﻳﺐ
المالي والمحاﺳﺒي

رﺋﻴسﴼ

الﺴﻴﺪ ﺣﻴﺪر ﻛاﻇﻢ ﺷمﺨﻲ

المﻜﺘﺐ اﻻﻋﻼمي
لوزارة المالﻴﺔ

ﻋﻀوﴽ

الﺴﻴﺪة ﺟﻴمﻲ اﻓﻬﻢ تﻮما

ﺳوق الﻌراق
لﻼوراق المالﻴﺔ

ﻋﻀوﴽ

الﺴﻴﺪ اﺣمﺪ ﻃارق ﺣﺴﻴﻦ

رابﻄﺔ المﺼارف
الخاﺻﺔ

ﻋﻀوﴽ

الﺴﻴﺪة ﺳما زﻫﻴر ﻋﺒﺪ الﺼمﺪ

مﺼرف الراﻓﺪﻳﻦ

ﻋﻀوﴽ

الﺴﻴﺪة لمﻰ ﻋﺒﺪ الﻌﺰﻳﺰ مﺼﻄﻔﻰ

مﺼرف الﻨﻬرﻳﻦ
اﻻﺳﻼمي

ﻋﻀوﴽ

الﺴﻴﺪ مﻬﺪي ﺣﻨﻮن ﺣﺴﻴﻦ

الﺒﻨﻚ المرﻛﺰي
الﻌراﻗي

ﻋﻀوﴽ

الﺴﻴﺪة رﻧﺪ ﻏﻴاث أﺣمﺪ

الﺸرﻛﺔ الﻌراﻗﻴﺔ
لﻀمان الوداﺋع

ﻋﻀوﴽ

الﺴﻴﺪة ﹼاﻳات مﺪﺣﺖ ﻋﺒاس

الﺸرﻛﺔ الﻌراﻗﻴﺔ
لﻀمان الوداﺋع

ﻋﻀوﴽ

لﺠﻨﺔ المراﺳﻠﺔ وﺳحﺐ الﺒحوث

الﺴﻴﺪة إﺧﻼص ﻋﺒﺪالﺰﻫرة ﻋﻠﻲ

مرﻛﺰ الﺘﺪرﻳﺐ المالي
والمحاﺳﺒي

رﺋﻴسﴼ

الﺴﻴﺪ ﺣﺴان ﻓالﺢ ﻋﺒﺪالرﺣمﻦ

مرﻛﺰ الﺘﺪرﻳﺐ المالي
والمحاﺳﺒي

ﻋﻀوﴽ

الﺴﻴﺪة رﺷا زﻫﻴر ﻋﺒﺪ الﺴﺘار

مرﻛﺰ الﺘﺪرﻳﺐ المالي
والمحاﺳﺒي

ﻋﻀوﴽ

الﺴﻴﺪ ﻳاﺳﻴﻦ ﻃﻪ ﻋﺒﺪ الرزاق

مرﻛﺰ الﺘﺪرﻳﺐ المالي
والمحاﺳﺒي

ﻋﻀوﴽ

الﺴﻴﺪ ﻋﻼء ﺟﻮاد ﺧﻠﻴﻞ

مرﻛﺰ الﺘﺪرﻳﺐ المالي
والمحاﺳﺒي

ﻋﻀوﴽ

أﻫﺪاف المؤتمر
1
2

3

4

6

دور الﻘﻄاع المﺼرﻓﻲ ﻓﻲ
الﺘمﻮﻳﻞ اﻷﺧﻀر ومﻌالﺠﺔ
اﻻزمات الﺒﻴﺌﻴﺔ.

5

تﻘﻴﻴﻢ أداء المﺼارف ودورﻫا ﻓﻲ
تحﻘﻴﻖ الﺘﻨمﻴﺔ المﺴﺘﺪامﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ
تحﺪﻳات الﺘﻐﻴر المﻨاﺧﻲ.
تحﺪﻳﺪ الﺘحﺪﻳات والمﻌﻮﻗات الﺘﻲ
تﻮاﺟﺔ الﻘﻄاع المﺼرﻓﻲ ﻓﻲ الﻌراق
وتحﺪﻳﺪ مﺘﻄﻠﺒات اﻻﺻﻼح ودور الﺒﻨﻚ
المرﻛﺰي ﻓﻴﻬا.
تﺴﻠﻴﻂ الﻀﻮء ﻋﻠﻰ المﺪاﺧﻞ الحﺪﻳﺜﺔ
ﻓﻲ الﻌمﻞ المﺼرﻓﻲ وأﻫﻢ الﺘﻘﻨﻴات
المالﻴﺔ والمﺼرﻓﻴﺔ.
ﺑﻴان دور وأﻫمﻴﺔ اﻻﻧﻈمﺔ المحاﺳﺒﻴﺔ
ﻓﻲ تحﺪﻳﺪ المﻌﻮﻗات والمﺸاﻛﻞ
الﺘﻲ تﻮاﺟﻪ الﻘﻄاع المﺼرﻓﻲ وﻛﻴﻔﻴﺔ
مﻌالﺠﺘﻬا.

رﻓع ﻛﻔاءة الﻌامﻠﻴﻦ ﻓي الﻘﻄاع المﺼرﻓي مﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻌﻴﻞ برامﺞ الﺘﺪرﻳﺐ
والﺘﻄوﻳر.

محاور المؤتمر
المحور األول:
اإلصــــالح الـــمـــالــــي واإلداري
والتشريعي للقطاع المصرفي.

المحور الثاني:
التكنولوجيا المالية والمصرفية.

المحور الثالث:
األنظمة المحاسبية ودورها في
تطوير القطاع المصرفي.

المحور الرابع:
متطلبات الصيرفة اإلسالمية
الواقع واآلفاق المستقبلية.

المحور الخامس:
دور القطاع المصرفي في
مواجهة التحديات البيئية
والتمويل األخضر.

المحور السادس:
دور البنك المركزي في إصالح
القطاع المصرفي.

المحور السابع:
الدور التنموي للقطاع المصرفي.

مﺘﻄﻠﺒات المﺸارﻛﺔ ﻓﻲ المؤتمر
1
2
3
4

5
6

استالم ملﺨصات البحوث ﺑما ﻻ يتﺠاوز ) (200كلمة ،ﺑصيﻐة
) (PDFو) (Wordﺑحﺠﻢ خﻂ ).(14
إرســــال ) (CVللباﺣﺚ يتضمﻦ اإليميل ورقﻢ الهاتﻒ.
ترسل الملﺨصات والبحوث ﻋلﻰ اإليميل والهاتﻒ التالييﻦ:
Email : afsj@mof.gov.iq
Mobil : 07901409233 - 07728003056
يقــــدم البحﺚ ﺑاللﻐـــة العرﺑية أو ﺑاللﻐة اإلنكليزية ﺑحﺠﻢ خﻂ ) (12ونــــوع
الﺨﻂ ) (Simplified Arabicﺑالنسبـــــة للبحــــوث العرﺑيــــة.
و) (Time new Romanﺑالنسبة للبحوث اﻻنكليزية ﻋلﻰ ان ﻻ يتﺠاوز ﻋدد
الصﻔحات ) (25صﻔحة وﺑصيﻐة ) (PDFو).(Word
تﺨضـــــع جميع البحـــوث المقدمـــة للمﺆتمر لﻔحﺺ اﻻقتباس اإللكتروني
والتقييﻢ العلمـــي.
يﺠﺐ أن تكون البحوث المقدمة للمﺆتمر ﻏير منشورة ساﺑقﴼ أو مشاركة في
مﺆتمرات أخرى.

7

9

يﺠﺐ أن تكون البحوث المقدمة للمشاركة في
المﺆتمر ﺿمﻦ محاور المﺆتمر.

سيتﻢ نشر وقاﺋع المﺆتمر ﺑعدد خاص مﻦ
مﺠلة العلوم المالية والمحاسبية.

8

10

سيتﻢ نشر البحوث المقبولة في المﺆتمر في
إﺣدى المﺠالت المدرجة ﺿمﻦ مستوﻋبات
سكوﺑاس للراﻏبيﻦ في نشرها ويتحمل الباﺣﺚ
أجور النشر.
استضافة ﺑاﺣﺚ واﺣد فقﻂ مﻦ الباﺣﺜيﻦ
المقبولة ﺑحوﺛهﻢ في المﺆتمر مﻦ خارج
ﺑﻐداد.

تﻮﻗﻴﺘات مﻬمﺔ
1

آخر موﻋد ﻻستالم المستﺨلﺺ
2022-9-1

3

آخر موﻋد إلﺷعار الباﺣﺚ ﺑالقبول
2022-11-7

2

آخر موﻋـــد ﻻستـــالم البحوث
2022-10-1

