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 تحٌة طٌبة ...

والمتضمن اٌفادي الى روسٌا لغرض المشاركة  6074/  70/  17فً   7/77/74067أشارة الى االمر الجامعً ذي العدد 

/ 70/ 4حسب الدعوه الموجه بتارٌخ  ) عدا اٌام السفر ( 6074/  76/  62-71فً المؤتمر الدولً للشباب للفترة من 

 اود ان ادرج لكم االتً :  6074

فً معهد ستٌكلوف لالقتصاد التوجه الى موقع انعقاد المؤتمر  6074/  76/  72ٌوم  صباحا  1:00الساعة تم فً  -7

وتأكٌد  61/76/6074-72لرٌاضٌات فً العاصمة الروسٌة موسكو لغرض التسجٌل فً فعالٌات المؤتمروا

 .ركة المشا

تضمنت فعالٌات الٌوم االول افتتاح المؤتمر والقٌت كلمة موجزة من قبل الجهات المستضٌفة والداعمة للمؤتمر  -6

وإلقاء البحوث من قبل المشاركٌن فً بمشاركة عدد من الباحثٌن من مختلف الجنسٌات األوربٌة واآلسٌوٌة 

السٌاحٌة  باألماكناختصاصات متعددة  وتم مساءا اقامة حفلة ترحٌبٌة من قبل اللجنة المنظمة  وتعرٌف المشاركٌن 

 والمعالم الحضارٌة فً مدٌنة موسكو  

 -:لقاء البحث الموسوم الثانً تم اعلى هامش المؤتمر وخالل الٌوم  -1

THE CONCEPT OF COST-EFFECTIVENESS OF PERSONNEL AND THE MAIN APPROACHES TO ITS EVALUATION 

  

واستكمال  الماجستٌرفً رسالتً المشرف على الكساندروفج  عمل المشترك مع البروفٌسور شاجنٌفوهو نتائج ال

روبٌن للطاقة  ادوات السٌطرة على شركة رة تكالٌف الموظفٌن باستخدام بعضاداالنتائج التً تم الحصول علٌها فً 

تم القاء عدد من البحوث ومساءا نظمت رحلة الى مبنى الكرملن فً  67/76/6074وخالل الٌوم الثالث .الكهربائٌة 

 كمنهاج ثقافً للتعرف على مدٌنة موسكو ومعالمها الحضارٌة والعمرانٌة موسكو من قبل اللجنة التحضٌرٌة 

اقٌمت حفلة تم من خاللها  قبل المشاركٌن و مساء الٌوم الخامس نالٌوم الرابع والخامس استكمال القاء البحوث م -6

 .تثمٌن جهود المشاركٌن 

االدارة الذكٌة محاضرة ضمن برنامج المؤتمر بعنوان ) إللقاء  6074/ 76/ 66ٌوم   راتوفسفر الى مدٌنة سالتم  -5

وفً . معة سراتوف الحكومٌة فً جا 6074/ 76/ 61-64( للقترة من وتطوٌر استراتٌجٌات االداء بمفاهٌم مختلفة

  .الٌوم االخٌر تم استالم شهادة المشاركة فً المؤتمر

استراتٌجٌات التدرٌس الُمثلى وٌهدف المؤتمر بشكل عام الى تطوٌر و رعاٌة الباحثٌن الشباب وتعزٌز الثقافة البحثٌة  -4

وم االعتماد على المحاضرات ٌواصل الكثٌر من األساتذة الجامعٌٌن فً مجال العلو  مهارات البحث العلمً و

بوصفها الوسٌلة الرئٌسة للتدرٌس، رغم أن األدلة أثبتت أن الطرٌقة الُمثلى لتعلٌم الطالب الجامعٌٌن هً إشراكهم 

فً المؤتمر فرصة جٌدة  المشاركة  .مشاركة فعالة فً المناقشات واألنشطة التً تدور فً قاعات المحاضرات

 . دول اخرى للتعاون وتبادل المعلومات والتواصل العلمً للتعرف على اساتذة وباحثٌن من

أ.د. عواطف صابر  عمٌد كلٌة العلوموالسٌدة م المحترأ.د. وعد محمود رؤوف رئٌس الجامعة  شكر السٌدأ يوبدور 

 .للمشاركة فً هذا المؤتمر ًلموافقتهم والسماح ل ةالمحترم جاسم 

 .مع فائق الشكر والتقدٌر
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