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بين الضريبي المحاسب اجرءات في التواغف666محاسبة
الضريبية والقواعد المبادىءالمحاسبية

2008الكعبي علي محمد جبارراضي حسين احمد ماجستير1

ضوءالمتطلبات في للشركات الضريبي التدقيق31794محاسبة
القانونية

2008عارف نوري صالحعارف رضا محمد ماجستير2

وسبل العراق في الضريبي التهرب واقع تحليل31846محاسبة
معالجتة

2008فائق حمزهالغفور عبد حميد طة ماجستير3

االستراتيجية الكلفة لدارة تقنيات تطبيق امكانية31868محاسبة
المسيرة تعزيز في واثرها الجودة تكاليف الدارة

التنافسية

2008يوسف نعيم فائزجواد علي حيدر دكتوراه4

المحاسبية تطبيقات في اللوكالة نظرية اثر31790محاسبة
للدولة المملوكة الشركات في والحوكمة

2008العبيدي موسى ماهريحيى حميد عباس دكتوراه5

اداء جودة قياس في المؤثرة والمتغيرات العوامل31760محاسبة
الدولية التدقيق ضوءمعايير في تدقيق عملية

2008السامرائي عصام عمارعزيز نجيب هبة ماجستير6

في الشاملة الجودة ادارة في االستفادة امكانية31891محاسبة
الصناعية الشركات تقديم

2008داود حلو محمدجاسم نعيم علي دكتوراه7

في تطبيقها وامكانيات الدولية التدقيق معاييرمحاسبة
اليمنية الجمهورية

2005اسماعيل خليل اسماعيلعمر احمد اللة عبد دكتوراه8

المرحلية المالية التقارير العداد مقترح اطار32060محاسبة
ومراجعتها

2009المشهداني اللة عبد نجم بشرىالعبيدي خضير جاسم جوان ماجستير9

واستخدامها  المقاوالت عقود تكاليف احتساب32069محاسبة
للرقابة كاءاة

2009هاشم علي هاشمخلف نايف عادل ماجستير10

ربح صافي الى المحاسبي المزيج صافي تعديل32138محاسبة
الصفة وبين المحاسبي الصفة بين ضريبي
الضريبي

2009الكعبي علي جبارالعزاوي منبع سعد دكتوراه11

للسندات المحاسبي والقياسي االفصاح32070محاسبة
التدقيق واجراءت والقروض

2009حكمت شهالءجليل مصطفى كمال دكتوراه12

التجارية المصارف في االستثمارات عن المحاسبة31941محاسبة
والمعايير العراقية المحاسبية القواعد وفق

مصرف في تطبيقية دراسة ) الدولية المحاسبية
(لالستثمار العراقي االوسط الشرق

2009سرور جبار منالحمد كامل منى ماجستير13
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وااللتزام المصرفية بالسرية االلتزام بين التدقيق32253محاسبة
االموال غسل مكافحة باجراءات

2009وهيب فائق حموةالعاني احمد ماجد طيبة ماجستير14

الراسمالية والنفقات االيرادية النفقات بين التمييز31981محاسبة
المالية البيانات في واثرة

2009يوسف بشير ايمنحسن علي  سلمان رافد دكتوراه15

وزارة في المحاسبي النظام وفاعلية كفاءة تقويم31980محاسبة
اهداف لتحقيق العلمي والبحث العالي التعليم
(حالة دراسة) الثقافية والعالقات البعثات دائرة

2009علي محمد ابراهيمبيرة كاكي ندى ماجستير16

المالية البيانات تدقيق في المهنية العناية اهمية32266محاسبة
لنظرية الذاتي التقديم طريقة انجاح في واثرها
الدخل

2009الكعبي جبارمحمدهللا عبد محمود مازن ماجستير17

الى للوصول كمؤشر المالية النسب استخدام32264محاسبة
مقبول ضريبي وعاء

2009محمد شاكر اركانبولص يوسف هند ماجستير18

المالية البيانات لتدقيق العامة والمبادئ االلتزام32259محاسبة
الدخل ضريبة تحديد في واثرها

2009الكعبي علي محمد جبارثجيل رشيد بدر ماجستير19

حوكمة ودورها المحسبية المعلومات عن االفصاح32265محاسبة
الداخلية والياتها الشركات

2009الجزراوي علي محمد ابراهيمخضير فاضل بشرى دكتوراه20

2009البصري شفيق الرضا عبدالرضا الهادي عبد صباالمصارف في االداء لتقييم CAMEL نظام تطبيق32250محاسبة ماجستير21

المالية التقارير في والشفافية االفصاح متطلبات32252محاسبة
االقتصادية القرارات اتخاذ في ودورها

2009سرور جبار منالالتميمي صبار سعدون سحر ماجستير22

دوائر في تطبيقها وامكانية واالداء البرامج موازنة31946محاسبة
العلوم وزارة في تطبيقية دراسة/ الدولة

والتكنلوجيا

2009يوسف نعيم فائزمطرود شيحان اياد ماجستير23

صحة من للتحقق الحسابات مراقبة اجراءات32197محاسبة
الزراعي النشاط في المحاسبي القياس

2009القريشي رشيد ايادمحمود عباس نجالء ماجستير24

االداء بطاقة باستخدام االستراتيجي االداء تقويم31993محاسبة
المتوازن

2009يوسف نعيم فائزالعبيدي اسماعيل اسعد ندى ماجستير25

) bsc باستخدام الخارجية المصارف اداء تقويم32164محاسبة

( الرافدين مصرف في تطبيقية دراسة

2009خلف نوري صالحتوفيق الدين حسام علي ماجستير26

2008محمد الحسين عبد موفقهاني احسان عبيرالدولية والمساعدات المنتج عن المحاسبة31972محاسبة دكتوراه27

المالية االوراق سوق في االستثمار صناديق دور31958محاسبة
العراق في اقامتها وامكانية مصر في

2009البطاط حمادة احمد كاظمالمسعودي جداح محسن حامد ماجستير28

التحليل اسلوب باستخدام التكاليف تخفيض32062محاسبة
المشاريع شركة تطبيقيةفي دراسة) الشكلي
( الغاز زيت انبوب مشروع النفطية

2009سعد منصور سلمىتوفيق الدين حسام علي دكتوراه29
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اسواق كفاءة تعزيز المحاسبيةفي المعايير دور )31940محاسبة
( المال

2008المشهداني اللة عبد نجم بشرىنجم سهيل اسماء دكتوراه30

الفكري المال راس لقياس مقترح محاسبي اطار32105محاسبة
من عينة في تطبيقية دراسة )عنة واالفصاح
( العراق في المصارف

2009الفضلي علي محمد مؤيدالجبوري صبحي ازهر دكتوراه31

عن االجل طويل االنجاز عقود عن المحاسبة32104محاسبة
العامة الشركة في تطبيقي

2009عيد  نجم الصاحب عبدعلي محمد الرزاق عبد وسام دكتوراه32

االحتيال عن الكشف في الحسابات مراقب دور32196محاسبة
المالية البيانات في

2009خلف نوري صالحالفتالوي بحر شنان احمد دكتوراه33

2009هاشم علي هاشمشعبان عيدي شاكر علياالداء وتقييم الرقابة كاداة الموازنات استخدام32158محاسبة دكتوراه34

ظل في االستثمارية المشاريع  مصروفات رقابة32271محاسبة
العراق في االتحادية الموازنه

2009خلف نوري صالحالرضا عبد  ابراهيم خليل دكتوراه35

في تطبيقية دراسة/ الخصخصة القرارات تحليل31995محاسبة
/ النفطية المنتجات توزيع شركة/ النفط وزارة

التعبئه محطات

2009الربيعي الهادي عبد منالعمر الدائم عبد احمد دكتوراه36

في المضافه القيمة على تطبيق امكانية دراسة31999محاسبة
العراق

2009الياسري شمران احسانالعتبي رسم السادة عبد اقبال دكتوراه37

الحسابات مراقبة مسؤولية مدى التوقعات فجوة31933محاسبة
العراقيه البيئة في تطبيقية دراسة/  عنها

2005السعيدي موسى عبد ابراهيمشويلة حسن الرزاق عبد الوهاب عبد دكتوراه38

على تنفيذها ومتابعة التخطيطية الموازنات اعداد32160محاسبة
وتقويم الرقابة الغراض المسؤولية مراكز مستوى
االداء

2009الالبد الغني عبد عليحسن حبيب حسنين دكتوراه39

تطبيقية دراسة/ العمل عنصر تكلفة على الرقابة32159محاسبة
الشمال نفط شركة في

2009هاشم علي هاشمعلي عبد الحسين عبد دكتوراه40

المصرفي القطاع تقييم في الموازنات دور32291محاسبة
للفترة الزراعي المصرف على بالتصنيف

2004_2006

2009احمد علي محمدالنعيمي علي حسين سنان دكتوراه41

في المخاطر على المستند الداخلي التدقيق تاثير32289محاسبة
وفاعليتة الداخلية الرقابة نظام كفاءة

2009خلف نوري صالحاحمد ابراهيم رويدة دكتوراه42

النفط صناعة في واالستكشاف البحث محاسبة31945محاسبة
والغاز

2009بطرس سليمان نجيبعلي ابراهيم سالمة ماجستير43

المعلومات نظام ظل في الداخلية الرقابة دور31943محاسبة
االلكتروني المحاسبي

2009الغبان صبري ثائرمصطفى عجيب االن دكتوراه44
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االفصاح لضوابط العراقية المصارف التزام مدى32279محاسبة
والمحلية الدولية المحاسبة معايير متطلبات وفق

العالقة ذات والقوانين

2009عبد نجم الصاحب عبدالتميمي صبيح يونس بتول ماجستير45

بالتقارير االفصاح تعزيز في الحسابات مراقب دور32275محاسبة
الشركات حوكمة ظل في المالية

2009شاكر صاحب صالحالتميمي صبار شعالن ناظم دكتوراه46

المستمر المستمر التحسين تقنية استعمال32278محاسبة
النجاح عوامل لتعزيز

2009الجبوري جاسم نصيفصخر حميد نجاة ماجستير47

االداء تحسن في المؤسسية الحوكمة فهم اثر32280محاسبة
للمصرف االستراتيجي المالي

2009طالب فرحان عالءالمشهداني عباس شيحان ايمان ماجستير48

المقاييس الستخدام المصرفية السيولة ادارة32195محاسبة
االحصائية

2009صادق محمد مظهرسلمان جيجان محمد ماجستير49

المتطلبات ضؤ في للشركات الضريبي الفحص31764محاسبة
العامة الهيئة في مقترح تطبيقي برنامج القانونية
للضرائب

2008خلف نوري صالحالنعيمي عارف رضا محمد ماجستير50

/ االسالمي المحاسبي الفكر في االفصاح مبدأ31746محاسبة

/ االسالمي العراقي المصرف في تطبيقية دراسة

مقارنة دراسة

2008عبود محمد سالمالحميد عبد عمار محمد ماجستير51

المالية  غير المعلومات عن االبالغ اهمية31786محاسبة
مقترح نموذج اتجاهها الحسابات مراقب ومسؤلية
المتوازن االداء بطاقة باستخدام

2008عبد  نجم الصاحب عبدكيغام سركيس ليدا ماجستير52

لدى واثرها االسالمية الصيرفة تطبيق مستلزمات31742محاسبة
التقليدية المصارف

2008وهيب فائق حمزهشمخي عبد سمير ماجستير53

اكتشافات صنع في ومسؤليتها الرقابة اجهزة دور31638محاسبة
للحالت تحليلة دراسة/  والمخالفات التالعب
العملية

2008القريشي رشيد ايادكاظم تقي لؤي دكتوراه54

في العروض واجراءت االئتمانية السياسة دور31748محاسبة
في تطبيقية دراسة/ الصغيرة المشاريع التمويل
العراقية التجارية المصارف من عينة

2008االمام امين محمد الدين صالح. دالخزاعي حسن الحكيم عبد رسل ماجستير55

/ االداء تقويم الغراض المنتجات ربحية تحليل31741محاسبة

للصناعة العامة الشركة في تطبيقية دراسة
/ الرشيد مصنع/  النباتية الزيوت

2008يوسف نعيم فائزحميد زعال جواد دكتوراه56

تطبيقية دراسة/ الصناعية التكالف تدقيق اجراءت31753محاسبة
(بغداد.ع.ش)الوسط مصافي شركة في

2008محمد جاسم نصيفداود سالم انعام دكتوراه57

في المالية تخصيصات استخدام كفاءة تقويم31710محاسبة
دراسة/للربح الهادفة غير الحكومية الوحدات
(ع)الزهراء فاطمة مستشفى في تطبيقية

2008البكري حمزة رياضاحمد الحسين عبد ميادة ماجستير58
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مراقب راي دعم في واهميتها االثبات نظري31835محاسبة
الحسابات

2008سعيد محمد أراسالبرواري نجيب قاسم اميرة دكتوراه59

وتقييم جمع في الحسابات مراقب التزام مدى31831محاسبة
العربية الشركة تطبيقي بحث/ االثبات ادلة

الصناعية لالستثمارات

2008القريشي رشيد ايادمحمد المهيمن عبد احمد ماجستير60

اداء تقويم في التكاليف محاسبة معلومات دور31763محاسبة
معمل في تحليلية دراسة/ المسؤلية مراكز

سرجنار اسمنت

2008البكري حمزة رياضدولبة احمد علي رزكار ماجستير61

التطبيقات على واثرة االجنبي االستثمار31807محاسبة
من عينة في دراسة)/العراق في المحاسبية
/ العراقية المصارف

2008سعد منصور سلمىجاري سعد احمد ماجستير62

دراسة/  االداء كفاية تحسين في االندماج اثر31804محاسبة
العراقية المصارف من عينة في تطبيقية

2008بطرس سليمان نجيبراضي براك عيدان جاسم دكتوراه63

المخصخصة الصناعية الشركات اداء تحليل31843محاسبة
المالية النسب باعتماد

2008حسن حسين سهيرالمع بري علي ماجستير64

2008كاظم سعدالمهدي عبد مظهر احمدالمتطمي االداء علي االجمالي االنتاج تخطيط اثر31871محاسبة ماجستير65

في العامه الموازنة تمويل في الضرائب دور31893محاسبة
العراق

2008سلمان هادي هدىباش علي باقر العظيم عبد علي ماجستير66

االجراءات)520رقم الدولي التدقيق معيار دور31936محاسبة
وتنفيذها التدقيق عملية تخطيط في(التحليلية

2008المعموري ثجيل محمد عليحسين حبيب محمد دكتوراه67

تغير النموذج باستخدام االستثمارات تقيم31874محاسبة
الطرفية السوق في الراسمالية الموجودات

2008سعيد فهمي احمدمحمدالنصيري الحسين عبد مجيد تغريد ماجستير68

تكاليف خفض في والدوافع السلوكية االتجاهات31867محاسبة
االنتاج

2008يوسف نعيم فائزسلطان احمد شهاب ماجستير69

باستخدام الضريبي التحاسب عملية تحسين الية31056محاسبة
six  sigma منهج

2008احمد منفي رغدمجبل حميد عدنان ماجستير70

2008حليحل عيدان جليلةسالم شاكر احمدالمقاوالت شركات في المخزون على السيطرة31918محاسبة ماجستير71

ومسؤولية الداخلي والتدقيق الرقابة قسم دور31927محاسبة
دوائر في االداري الفساد ظاهرة من الحد في

الدولة

2008مهدي رشيد ايادالغزاوي كاظم جبار زكي ماجستير72

المشروعات تقييم اساليب استخدام مدى31802محاسبة
الصناعيةالعراقية الشركات في االستثمارية

منطقة شركات من عينة في ميدانية دراسة
االوسط الفرات

2008هاتف الحسن عيبد مجيدالشرع كريم حسن عالء دكتوراه73
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في الداخلية الرقابة نظام وتقويم دراسة31733محاسبة
االلكتروني النظام تسخدم التجاريةالتي المصارف

المصرفية العمليات ادء في

2008عزيز علي محمدالبياتي صالح عبدالوهاب سناء ماجستير74

عن الكشف في الشركات تسجيل دائرة رقابة دور31673محاسبة
بحث-القانونية المحاسبيةوالمخالفات االخطاء
الشركات تسجيل دائرة التجارة وزارة في تطبيقي

2008عبود محمد سالمهاشم يوسف ايمان ماجستير75

استقاللمراقبي في المؤثرة العوامل دور31778محاسبة
نينوى محافظة في الحسابات

2008الجليلي يحيى احمد مقدادالرحو محمد حازم احمد ماجستير76

الوضيفي والرضا الخدمة جودة ابعاد تاثير قياس31839محاسبة
المصرف زبائن مع التعامل على

2008محمد داود عدنانالنبي عبد صالح نور ماجستير77

مع االقتصادية التنمية في االجنبي االستثمار دور31842محاسبة
االفشور بنوك على التركيز

2008محسن حاتمالوهاب عبد صباح ماجستير78

المخاطر ادارة على والخارجية الداخلية الرقابة31847محاسبة
2-بازل لمقررات وفقا المصرفية

2008على محمد جبارالطبقجلي العزيز عبد وليد محمد ماجستير79

2008الوحيد علي مهديالجزائري سعيد رسول نائلالمصرفي االئتمان في واثرها النقدية السياسة31767محاسبة ماجستير80

التصنيف نظام تطبيق في المؤثرة العوامل تحليل31795محاسبة
استطالعية دراسة 2/ بازل اتفاقية وفق االئتماني

العراقية المصارف من عينة في

2008سعيد فهمي محمد احمدمحمود شاكر نجاة ماجستير81

مراقب ومسؤولية المحاسبية التقديرات31805محاسبة
عنها الحسابات

2008محمد الحسين عبد موفقالسامرائي محمود الجبار عبد مجيد وميض ماجستير82

لفحص المالية السلطة الجراءات دليل وضع31775محاسبة
للهيئة تطبيقية دراسة- الذاتي التقدير اسلوب
الشركات قسم للضرائب العامة

2008محمد الحسين عبد موفقعلي وجعان ياسر ماجستير83

ودور المالية القوائم على االبداعية المحاسبة تاثير31877محاسبة
منها الحد في الحسابات مراقب

2008محمد الحسين عبد موفقالكيالني الدين شهاب قيس بسمة ماجستير84

اعمال كفاية رفع في الداخلي التدقيق معايير دور31917محاسبة
الداخلي التدقيق

2008الكعبي علي محمد جبارمجيد خليل فاتن ماجستير85

من المقدمة االستشارية للخدمات مقياس بناء31911محاسبة
الحسابات مراقبي قبل

2008عبد نعيم الصاحب عبدصالح حافظ سميرة ماجستير86

في واهميتة المالية للتقارير االعالمي المحتوى31913محاسبة
المستخدميين قرارات ترتيب

2008هاتف الحسن عبد مجيدخلخال يوسف حيدر ماجستير87

2008البكري حمزة رياضالحمداني محمد حسين بهاءالشاملة االدارية للمحاسبة الحديثة االتجاهات31925محاسبة دكتوراه88
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عملية في واثرة المحاسبة في االنصاف مفهوم31792محاسبة
النموذج وميدانية تحليلية دراسة المالي االبالغ

بالعراق المالية التقارير ومستخدمي

2007محمد عامربدروسيان  اوهانيس اوانيس اسكوهي دكتوراه89

وعالقتها المال راس كفاية معايير تحليل31500محاسبة
من لعينة تطبيقية دراسة-  االئتمانية بالمخاطرة
العراقية المصارف

2007خليل شفيق الرضا عبدفتاح احمد ابتسام ماجستير90

تنفيذ في االنشطة اساس على الموازنة اثر31929محاسبة
في تطبيقية دراسة) التنافسية الستراتيجية

(الكهربائية للصناعات العامة الشركة

2009الذهبي عيدان جليلةالقسوس مخائيل دليل مؤاب ماجستير91

وفق المال راس كفاية في المصرفي االئتمان اثر31730محاسبة
عينة في تحليلية دراسة) -(1،2)بازل لجنة مقررات

(العراقية المصارف من

2008البصري شفيق الرضا عبدالحكيم راضي فريد ميثم ماجستير92

نظام تهديدات تخفيض في الداخلية الرقابة دور31892محاسبة
قيمة لتحقيق المؤتمت المحاسبي المعلومات
والزبون للمنظمة

2008سلمان محمد عامرالركابي كايم شايب ناجي دكتوراه93

اساس على التكاليف نظام تطبيق امكانية31450محاسبة
عينة في دراسةتطبيقية-  المصارف في االنشطة

العراقية المصارف من

2007القاموسي الحسن عبد ضياءاسماعيل محمد لقمان ماجستير94

دراسة العراق في المصرفي القطاع خصخصة31420محاسبة
تحليلية

2007الوحيد علي مهديجواد ماجد بان ماجستير95

معايير تطبيق في سورية في الخاص التزام مدى31754محاسبة
تطبيقية حالة الفائدة سعر لمخاطر الدولية بازل

السورية المصارف على مقارنة

2007حمادة رشاعيسى ابو صبري وجدان ماجستير96

وانعكاساتة للمحاسبيناالداريين االخالقي البعد31374محاسبة
ميدانية دراسة:  الحديثة االدارية االساليب على

2007البكري حمزة رياضنبعة يوسف احسان اشراق دكتوراه97

قسم في الداخلي التدقيق بشعبة االرتقاء32282محاسبة
بأعتماد للضرائب العامة الهيئة في الشركات
الذاتي التقدير اسلوب

2009العامري عليوي حسن زهرةالبازي علي محمد علي ماجستير98

صناعة في االلكترونية التجارة امكانية مدى32066محاسبة
الوطنية التأمين شركة في حالة دراسة التأمين

2009هادي الكريم عبد عالءمحمد الكريم عبد فائزة ماجستير99

المركزي الحكومي المالي االبالغ دراسة29822محاسبة
مدخل باستخدام مقترح نموذج/  المحلية واالدارات

القرار

2003سلوم الكريم عبد حسنكاظم حيدر ماجستير100
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تنفيذ في ودورها الكلفةالستراتيجية ادارة تقنيات31386محاسبة
االعمال بيئة في الوظيفية السترتيجيات وتقويم

العامة االشركة في تطبيقية دراسة-  المعاصرة
النباتية الزيوت لصناعة

2007الغبان صبري ثائرالرزاق عبد الوهاب عبد صباح دكتوراه101

الحكومي المحاسبي للنظام الرقابية المعايير31372محاسبة
من لعينة دراسة ) العام المال حماية في ودورها
(الدول

2006العبيدي موسى ماهرعباس جاسم كريم ماجستير102

مديرية في الداخلية الرقابة نظام وتطوير تقويم31747محاسبة
نينوى زراعة

2007يحيى الخالق عبد فيحاءرفعت احسان فراس ماجستير103

النفط مصافي لمنشات المحاسبي النظام تقويم31536محاسبة
شركة في تطبيقية-  نظرية دراسة_  الحكومية
للسنوات ( الدورة مصفى) الوسط مصافي

المالية 2003-2005

2007الجزراوي علي محمد ابراهيمنشمي حسين عذراء ماجستير104

اعداد في والشفافية االفصا معايير استخدام مدى31648محاسبة
للضرئب العامة للهيئة المقدمة المالية القوائم
بتلك الثقة تعزيز في الحسابات مراقب ودور

مخمني من الداء تحليلية دراسة ) القوائم
المالية منالقوائم وعينة الحسابات ومدققي
للضرائب العامة للهيئة المقدمة

2007السامرائي عصام عمارجاسم حرحوش عماد ماجستير105

تقويم في الستراتيجية الكلفة ادارة معلومات دور29101محاسبة
بغداد شركة في تطبيقية دراسة/  االداء

الغازية للمشروبات

2003التكريتي يحيى اسماعيلسلمان جاسم عالء ماجستير106

الفساد ظاهرة من الحد في المالية الرقابة دور30797محاسبة
المالية الرقابة ديوان في تطبيقي بحث/  االداري
العراقية الحكومية المؤسسات وبعض

2005العبيدي موسى ماهرالموسوي مطحوط عطا الهام دكتوراه107

مكافحة في العراقي المصرفي الجهاز مسؤلية31762محاسبة
المصارف في تطبيقية دراسة_  االموال غسيل
العراقية

2007وهيب فائق حمزةكاظم جاسم نبراس ماجستير108

في المالية للبيانات النوعي التحليل تطبيق31501محاسبة
مصرف في تطبيقية دراسة) المصرفي القطاع
(الرشيد

2007خليل شفيق الرضا عبدالكريم عبد حسن محمد دكتوراه109

المسؤولية محاسبة في ودورها الفرصية التكلفة31565محاسبة
االلبان لمنتوجات الوسام شركة في دراسة
الغذائية والمواد

2007الجبوري جاسم نصيفالشمري عباس وفي محمد دكتوراه110

منشات في المستهدفة الكلف اسلوب تطبيق اثر31782محاسبة
فندق في تطبيقية دراسة-  السياحي القطاع
السياحي الرشيد

2008يوسف نعيم فائزنعمة كريم اكرم دكتوراه111
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وانعكاساتة الدولي المحاسبي المفاهيمي االطار31515محاسبة
تحليلية دراسة- الدولية المحاسبية المعايير على

2007حسن امين االفتاح عبدالحليم عبد قصي صفوان دكتوراه112

المشتقة المالية االدوات عن واالفصاح القياس31568محاسبة
مصرف في نظرية دراسة-  المالية القوائم في
بغداد

2007بطرس سليمان نجيبعنيزه حسين هادي حسين دكتوراه113

في واالفصاح المحاسبية الحديثة التمويل اساليب31398محاسبة
وتطبيقية نظرية دراسة-  المالية والتقارير القوائم

والمتداولة المساهمة الشركات من عينة في
المالية لالوراق العراق سوق في اسهمها

2007حسن امين الفتاح عبدابراهيم زيد لبنى دكتوراه114

ادلة على التدقيق ومخاطر النسبية االهمية اثر31740محاسبة
االثبات

2007عبد نجم الصاحب  عبدالسهيل باقر محمد قمندار سحر دكتوراه115

والخدمية االنتاجية المراكز على التكاليف توزيع31502محاسبة
في تطبيقية دراسة (ABC) نظام باستخدام
الجلدية للصناعات العامة الشركة

2007حسن حسين سهيرحواس طعمة اسيل ماجستير116

مع البيئي المحاسبي االبالغ توافق مدى31427محاسبة
االدارة وانظمة الحكومية السياسات

مصافي شركة في  تطبيقية دراسة)البيئية
(الوسط

2007بطرس سليمان نجيبويس خورشيد محمد زيان ماجستير117

المقاوالت لعقود المحاسبية االجراءت تقويم31539محاسبة
- نظرية دراسة) النفطية بالصناعة الخاصة

شركة) النفطية المشاريع شركة في تطبيقية
(عامة

2007علي محمد ايراهيمالياسري كاظم خضر عالء ماجستير118

موضوعية من التحقق في الخارجي المقق دور31446محاسبة
عن االفصاح وكتابة المحاسبية التقديرات قياس

المعايير ظل في المستقبلية المالية المعلومات
الدولية

2007الجوهر كاظم كريمةعليالوتار كرم الجبار عبد صادق ماجستير119

كفاءة لتحديد الحسابات مراقب مسؤولية دور30523محاسبة
بحث/  والرقابة التخطيط عمليات في االدارة

اللحوم لتحضير العالمية الشركة في تطبيقي
المحدودة

2004عبد نجم الصاحب عبدمكي حسين عامر محمد ماجستير120

دراسة التشغيلي للدخل االستراتيجي التحليل31558محاسبة
النسيجية للصناعات العامة الشركة في تطبيقية
الحلة نسيج مصنع

2007جاسم نصيفحسن قاسم علي ماجستير121

ادارة تقييم في الداخلي المدقق مسؤلية31587محاسبة
المصرفية المخاطر

2007حليحل عيدان جليلةالشذر جواد محمد ضمياء ماجستير122

شركاتها في القابضة الشركات استثمارات تقويم31279محاسبة
التابعة

2006دحدح حسينابراهيم عبداللطيف موسى دكتوراه123
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استخدام) االداء في ها ودور االستراتيجية الرقابة31482محاسبة
للرقابة جديدة كتقنية المتوازنة التويب بطاقة

المنظمات بعض على بالتطبيق االستراتيجية
العامة

2007اللطيف عبد اللطيف عبدتركمان نبية حنان دكتوراه124

قياس في المؤثرة والمتغيرات للعوامل اطار تحديد31649محاسبة
ديوان في تطبيقية دراسة التدقيقي العمل جودة
الخاصة المكاتب وبعض المالية الرقابة

2008خلف نوري صالحمهدي عباس عفاف دكتوراه125

التخطيط في المتكامل الكلفة ادارة منهج دور31203محاسبة
كلية في تطبيقية دراسة) للدول العامة للموازنة
بغداد جامعة- واالقتصاد االدارة

2006العبيدي موسى ماهرالرضا عبد محمد شاكر ايمان دكتوراه126

_ المحاسبة في السوق اقتصاد الى التحول اثر31454محاسبة

_مقارنة دراسة

2007سلوم الكريم عبد حسنالمهداوي نوري محمد بتول دكتوراه127

الموارد استخدام تعزيز في المالية الرقابة دور31429محاسبة
الحكومي القطاع في البشرية

2007العاني كاظم حاتم االءيونس محسن اصف دكتوراه128

في تطويرة واستراتيجيات المحاسبي اداء تقييم31249محاسبة
اليمن في التحويلية الصناعات شركات

2006فخر نوافاحمد محمد فؤاد دكتوراه129

الموازنة-  البرمجة-  التخطيط نظام فاعلية مدى31412محاسبة
الحكومي المحاسبي النظام على وانعكاسة

والبحث العالي التعليم وزارة في تطبيقية دراسة)
العلمي

2007العبيدي موسى ماهرالوهاب عبد الرحمن عبد اشواق دكتوراه130

الرقابة الغراض التخطيطية الموازنة استخدام31503محاسبة
المنظمة في ارداء وتقييم

2007حسن حسين سهيرجبار براهيم خولة دكتوراه131

ومناهج العمل سوق متطلبات بين التوافق مدى31629محاسبة
المحاسبي التعليم

2007حسن امين الفتاح عبدالعاني سلمان فاروق دكتوراه132

للحسابات الفرضية الكلفة ضوء في السيولة ادارة31161محاسبة
-الرشيد مصرف في تطبيقية دراسة ) الموقوفة

(عامة شركة

2006جركس احمد اباهيماالسدي جبار طالب خولة دكتوراه133

الميزة المنظمة اكساب في كموجود المعرفة دور31321محاسبة
التنافسية

2006سلوم الكريم عبد حسنيعقوب اسماعيل ابتهاج دكتوراه134

دراسة  الصغيرة للمشروعات التمويلية المعوقات31338محاسبة
وبنك سورية في البطالة مكافحة هيئة بين مقارنة

تونس في التضامن

2006مرعي الرحمن عبدرستم محمد زياد ماجستير135

تنويع في الكترونيا الموجهة التوزيع القنوات اثر31079محاسبة
( حالة دراسة) والمصرفية المالية الخدمات

2006امين محمد الدين صالحعباس سعيد جمهورية ماجستير136
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االداء قياس في الجديد التقييم نموذج استخدام31122محاسبة
التجارية المصارف من لعينة دراسة/  المصرفي
العراقية

2006خليل شفيق الرضا عبدمحسن هاشم محمد ماجستير137

التعامل منهجية تحديد في الداخلية الرقابة دور31327محاسبة
التدقيق مخاطر مع

2006الغبان صبري ثائرفرج صبيح سهاد ماجستير138

2007الخطيب خالدالربل ويب  رندةالخصخصة ظل في الثابتة الموجودات تقييم31434محاسبة ماجستير139

دراسة وتطبيقاتها االلكترونية المصرفية االعمال31375محاسبة
والصناعي السوري المصرفي القطاع في ميدانية

العقاري- 

2007حمزة الدين محيحمزة احمد طالب ماجستير140

لتاريخ الالحقة االحداث عن الحسابات مسؤولية31547محاسبة
االحداث عن تطبيقية دراسة/  العمومية الميزانية

من عينة على 2003 عام خالل بالعراق مرت التي
والمختلط الحكومي القطاع شركات

2007سعيد محمد اراسالحسين رضا محمد علي ماجستير141

2007امين محمد الدين صالححمودي ايراهيم انتصارالعراق في الشاملة المصارف اداء تقييم31422محاسبة ماجستير142

االقتصاد في التضخم ضبط في الضريبة دواسة31643محاسبة
(2002-1990) من للفترة العراقي

2007الكريم عد نهادصالح هادي فالح ماجستير143

المحاسبي التدقيق مكاتب اداء كفاية تقويم31489محاسبة
الوحدات في المالية مدراء نظر وجة من الخارجي
الخاصة  االنتاجية االقتصادية

2007موسى ماهرمحسن جلوب عواطف ماجستير144

باستخدام الجامعة موازنة في الموارد تخصيص31576محاسبة
في تطبيقية دراسة ) االهدلف برمجة  اسلوب
( بغداد جامعة

2007عيسى كريم سيروانيوسف سليم نجاة ماجستير145

االداء تقويم في ودورة العمل اوامر تكاليف نظام29807محاسبة
ابن شركة في بالتطبيق ) المسؤولية لمركز
(العامة الرشد

2003حسن امين الفتاح عبدابراهيم عبدهللا محمد ماجستير146

في للتطبيق مقترح نموذج مع  البيئية المحاسبة29356محاسبة
اليمنية الجمهورية

2002مهدي يحيى اسماعيلمهدي محمد محمد نصر دكتوراه147

ادارة تطبيق في المحاسبية المعلومات دور29100محاسبة
الشركة في ميدانية دراسة ) الشاملة الجودة
النباتية الزيوت لصناعة العامة

2003سعد منصور سلمىنجم مجيد بهيرة ماجستير148

ادلة على والسياسية االقتصادية المتغيرات اثر30798محاسبة
العراق في المطبقة التدقيق

2005نجم الصاحب عبدمحمد يحى ايمان ماجستير149

لتوقعات االستجابة في الحسابات مراقب دور29984محاسبة
المالية القوائم نستخدمي

2004سلوم الكريم عبد حسناحمد القدوس عبد ابراهيم ماجستير150
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نموذج باستخدام النادرة الموارد تخصيص قرار30263محاسبة
نظرية باستخدام االختناقات وحل الخطية البرمجة
العامة الشركة في تطبيقية دراسة_  القيود

الكهربائية للصناعات

2004يوسف نعيم فائزنوري احمد مقداد ماجستير151

السيطرة تكاليف تخفيض في الداخلية الرقابة اثر30509محاسبة
الصناعات شركة في ميدانية دراسة_  النوعية
الخفيفة

2004سلوم الكريم عبد حسنسلمان خلف علي ماجستير152

اليدوية المصرفية العمليات وتقويم تدقيق31118محاسبة
مصرف في مقارنة  تطبيقية دراسة ) والكترونية
(الرشيد

2006محمد الحسين عبد موفقسلمان طاهر ندى دكتوراه153

من التحول عند االجل طويل التاجير قرارات تحليل31128محاسبة
دراسة ) الخاص القطاع الى العامك القطاع
والسكائر للتبوغ العامة الشركة في تطبيقية

(بغداد معمل)

2006البكري حمزة رياضفاضل كاظم سهير ماجستير154

ودورة االنشطة تكاليف على المحاسبة اسلوب31119محاسبة
غير الصناعية التكاليف وتوزيع تخصيص في

العامة الشركة في تطبيقية دراسة المباشرة
بغداد سكائر معمل والسكائر للتبوغ

2006الغبان صبري ثائرالحداد الرحمن عبد بسام ماجستير155

والسوق النتقدمة الصناعية تطورالبيئة اثر31447محاسبة
دراسة ) المعبارية الكلفة نظام في المفتوحة
( االلكترونية الصناعات شركة في تطبيقية

2007جاسم نصيفالواسطي جمعة ذكرى ماجستير156

وتقويم لقياس المتوازن االداء بطاقة تقنية تطبيق31381محاسبة
تقنية دراسةتطبيق ) الصناعية  للشركات االداء
االداء وتقويم لقياس المتوازن االداء بطاقة

الشركة في تطبيقية دراسة ) الصناعية للشركات
الماء برادات معمل الكهربائية للصناعات العامة
التجميد واجهزة

2006الغبان ثائرقاسم سعد وسن ماجستير157

دراسة الطبية المهن في الضريبي التهرب30761محاسبة
للضرائب العامة الهيئة في تطبيقية

2006علي حسين عليالنعيمي سعيد المجيد عبد رشا ماجستير158

بالقوائم الثقة تعزيز في الحسابات مراقب دور31086محاسبة
تحليلية دراسة ) المالية السلطة لدى المالية
والمقدمة المدققة المالية القوائم من لعينة

المالية للسلطة

2006القريشي رشيد ايادالقادر عبد هيثم سماهر ماجستير159

قرارات ترشيد في الكلفة ادارة تقنيات استخدام30085محاسبة
العامة الشركة في تطبيقية دراسة_  التسعير

تموز معمل_ الكهربائية للصناعات

2004يوسف نعيم فائزفرج كامل مشتاق ماجستير160
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الشركات في البيئي للتدقيق  االجرائي االطار30527محاسبة
العامة الشركة في تطبيقية دراسة_  الصناعية
العراقية للسمنت

2004محمد الحسين عبد موفقموسى عبيد وصفي دكتوراه161

وزيادة الموازنات اعداد في المعيارية التكاليف دور30184محاسبة
في تطبيقية دراسة_  الرقابة الغراض فاعليتها
معمل/  الصوفية للصناعات العامة الشركة
الميكانكي السجاد

2004الجبوري جاسم نصيفالعاني احمد عدنان رشا ماجستير162

تفصيالت تحديد في المحاسبة اهداف صياغة تاثير31363محاسبة
المحاسبية المعلومات من واالدارة المستثمرين

المساهمة الشركة في

2006سلوم الكريم عبد حسنفرج صبيح عماد دكتوراه163

في االحتياطات على االقتصادي التضخم اثر31404محاسبة
في تطبيقية دراسة/  المساهمة الشركات
الكيماوية للصناعلت الوطنية الشركة

مختلطة مساهمة شركة والبالستيكية

2006بطرس سليمان نجيباحمد حسين نهاد ماجستير164

ومدى االجنبية بالعملة االيرادات معامالت ترجمة31159محاسبة
في تطبيقية دراسة )المالية القوائم على تاثيرها
(الرشيد فندق

2006سعد منصور سلمىباقر محمد العزيز عبد مامون ماجستير165

المنتوج قيمة تحسين في الكلفة ادارة دور31295محاسبة
تطبيقية دراسة ) القيمة هنسة اسلوب باستخدام

الجلدية للصناعات العامة الشركة في

2006سلمان محمد عامركندوري محمد عماد ماجستير166

التعليم قطاع في االقتصادية الوحدات اداء تقويم31282محاسبة
كلية في تطبيقي بحث ) االهلي الجامعي
الجامعة المامون

2006القريشي رشيد ايادعباس غالب علي ماجستير167

االسالمية مصارف في التمويل صيغ بعض تحليل31348محاسبة
بالمشاركة التمويل صيغة على التركيز مع

2006جركس احمد ابراهيمحمادي صادق ثورة ماجستير168

في الدخل ضريبة جباية نظام وتقويم دراسة31201محاسبة
للضرائب العامة الهيئة

2006محمد الحسين عبد موفقمحمد علي هيثم ماجستير169

نسب باستخدام المصرفي العميل بتثر التنبؤ31440محاسبة
المصارف في تطبيقية دراسة) المالي التحليل
(اليمنية التجارية

2007حمادة رشاعلي قاسم محمد قاسم ماجستير170

للمصارف المالي االداء في واثرها المتعثرة الديون31630محاسبة
االئتمان مصرف في تطبيقية دراسة ) التجارية
خاصة مساهمة شركة/  العراقي

2007محمد الحسن عبد موفقالسلطان جميل نعمان ياسمين ماجستير171

تحقيق في ودورها المركزية البنوك استقاللية31653محاسبة
البنك الى االشارة مع النقدية السياسة اهداف

العراقي المركزي

2008سعيد فهمي محمد احمدرهيف حسين بلسم ماجستير172
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في واثرها الحسابات لمراقب التفاوضية المقدرة31425محاسبة
مهمتة اداء

2008العاني كاظم حاتم االءخضير ياسين داخل ماجستير173

جودة رفع في ودورها الدولية التدقيق معايير31410محاسبة
العراقية التدقيق مكاتب في التدقيق عملية

2007الدوخجي حسين عليعبد عبدالحسن دجلة ماجستير174

في سورية في المصرفي الجهاز رقابة تقييم30857محاسبة
االموال تبييض مكافحة

2007حمزة الدين محيجديني فتحي رشا ماجستير175

مع المشاركة العراقية المصارف اداء تقويم31631محاسبة
وبعدها المشاركة عملية االجنبيةقبل المصارف

/ العراقي االئتمان مصرف في تطبيقية دراسة)

خاصة مساهمة شركة

2004محمد الحسن عبد موفققصير سعيد ادور رنا ماجستير176

اساس على التكاليف تحديد اسلوب تطبيق اثر301814محاسبة
دراسة/  المنتوج تسعير قرارات في االنشطة
الشركة في الجادية االلبسة معمل في تطبيقية
الجلدية للصناعات العامة

2004الجبوري جاسم نصيفالجنابي عبد خلف عبد ماجستير177

على المباشرة غير الصناعية التكاليف تدقيق اثر31799محاسبة
في تطبيقية دراسة) الخارجي المدقق راي

االطارات لصناعة العامة الشركة

2007بطرس سليمان نجيبمالك صاحب ياسر ماجستير178

العراقي المركزي للبنك الرقابي التنظيمي الدور31647محاسبة
(2005-1995) للمدة

2007الكريم عبد نهادشهاب محمود شاكر علي ماجستير179

على المالية النسب باستخدام المالي التحليل اثر31572محاسبة
في تطبيقي بحث ) المالية االدارة قرارات ترشيد
/ خاصة مساهمة الزراعي لالنتاج الثراء شركة

(2002 الى2000 من للفترة ) بغداد

2007عبود محمد سالمبشير حكمت ياسر ماجستير180

تسعير في الحدين ثنائي انموذج استخدام31551محاسبة
تحويط في streddle التالق وستراتيجية الخيارات
المصارف من عينة في تطبيقي بحث ) المحفظة
(العراقية

2007جالب دهش احسانجابر كامل سنان ماجستير181

تطوير في الضريبي المعلومات نظام اسهام مدى31592محاسبة
العامة الهيئة في تطبيقي بحث )الضريبي العمل

للضرائب

2007محمد الحسين عبد موفقعبود سلمان محمد ماجستير182

دراسة االنشطة اساس على النوعية كلف تحديد29973محاسبة
العامة القادسية شركة في تطبيقي نظرية

ديالى/ الكهربائية للصناعات

2004حسن امين الفتاح عبدوهيب محمود ليث ماجستير183

مهنتة الداء الحسابات مراقب تواجة التي التحديات31529محاسبة
تجاوزها وسبل الحاسوب استخدام بيئة في

2007التميمي حسن هاشمالنواس عبيد رافد ماجستير184
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وتاثيرها العمومية الميزانية لتاريخ الالحقة االحداث31076محاسبة
دراسة المالية القوائم مستخدمي قرارات في

2003- 2002 من للفترة ميدانية

2006عزيز جهاد سعداحمد القادر عبد صهباء ماجستير185

الداخلية الرقابة نظام كفاية في وأثره االداء كفلية30581محاسبة
االقتصادية الوحدات من عينة في تطبيقية دراسة-

الخدمية و االنتاجية الحكومية

2005العبيدي موسى ماهرالساعدي اسماعيل دواي مجبل ماجستير186

بعض في المتبعة المحاسبية المعالجات تقويم31026محاسبة
تطبيقية دراسة/ الحرب بسبب المتضررة الشركات

العامة الشركات من عينة في

2005سعد منصور سلمىحميدي عباس زينب ماجستير187

2005محمد عباس المهدي عبدالتميمي جابر كاظم خديجةومحاسبية فقهية نظر وجهة من والضريبة الزكاة31057محاسبة ماجستير188

المصارف في وأستخداماتها المحاسبية االسس30989محاسبة
مصرفي في تطبيقية دراسة/ العراقية التجارية
العراقي واالهلي العراقي االستثمار

2005الحسون محمد عادلالزبيدي نعمان منذر بلسم ماجستير189

أستخدام ظل في الداخلية الرقابة نظام تقويم30747محاسبة
دراسة)االلكتروني واالسلوب اليدوي االسلوب
(والتكنولوجيا العلوم وزارة في تطبيقية

2005محمد الحسين عبد موفقطه هاشم عمر ماجستير190

ستراتيجية تقويم في المحاسبية المعلومات دور30770محاسبة
دراسة- المتوازن االداء بطاقة بأستخدام المنظمة
العراق في االهلية المصارف من عينة في ميدانية

2005سعد منصور سلمىالزبيدي عبيد محمد عالء ماجستير191

وفق على للدولة الضريبية السياسات تحرير31167محاسبة
حالة مصر) الدولي النقد صندوق وسياسات برامج

( دراسية

2005السامرائي مهدي يسرىالكرعاوي عيدان عليوي عبد نجم ماجستير192

2005سلوم الكريم عبد حسنالزويني مطر جمعة خديجةللدولة العامة الموازنة في وتأثيرها الخصخصة30767محاسبة ماجستير193

في الجودة تكاليف وتحليل قياس نتائج وأثار عالقة32343محاسبة
بغداد شركة في تطبيقية دراسة- المالي االداء

الغازية للمشروبات

2005محمد جاسم فاطمة/ شبلي عالوي مسلمالسيد عبد حسن ناظم دكتوراه194

نظرية ضوء في الموحد المحاسبي النظام تقويم31059محاسبة
والدولية العراقية المحاسبية والمعايير المحاسبة

2005العبيدي موسى ماهرالمستوفي عبدالحسين حيدر دكتوراه195

على والرقابة للتخطيط أداة المرنة الموازنة24006محاسبة
تطبيقية دراسة/ المباشرة غير الصناعية التكاليف

الكيمياوية للصناعات العامة الفرات شركة في

2005يوسف نعيم فائزالرفاعي ناجي عمران حسين ماجستير196

صناعة في االنتاج تكاليف على الطاقة أثر30751محاسبة
عدرا شركة على العملي التطبيق مع االسمنت

2005قريط عصامالحكيم حسين سلمى ماجستير197

في االنشطة اساس على التكاليف تحديد دور30774محاسبة
في تطبيقية دراسة) التنافسية الميزة تحقيق
1/ بابل معمل البطاريات لصناعة العامة الشركة

2005البكري حمزة رياضالوائلي حسين عباس علي ماجستير198
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وفق على المال رأس وسالمة االرباح توزيع31058محاسبة
في حالة دراسة- االسالمي الفقهي المظور
- مقترح نموذج- االسالمي العراقي المصرف

2005الواحد عبد الكريم عبد مكيعيدي سعيد إيمان ماجستير199

التنمية تحقيق في البيئي التدقيق دور31051محاسبة
العامة الشركة في ميدانية دراسة)) المستدامة

(( الجنوبية المنطقة/ االسمدة لصناعة

2005محمد عباس المهدي عبدالرحمن عبد غالب نهلة ماجستير200

دراسة- للمصارف المالية القوائم في االفصاح30622محاسبة
مع العراق في بها المعمول للتطبيقات مقارنة
30 رقم الدولي المعيار

2005حسن أمين الفتاح عبدعبيد عدنان فداء ماجستير201

االنشطة اساس على التكاليف أسلوب أستخدام30168محاسبة
abc دراسة- الصحية الخدمة تكلفة قياس في

الجراحات مستشفى في وتطبيقية نظرية
التخصصية

2004يوسف نعيم فائزابراهيم طالل سحر ماجستير202

الهيئة فروع عمل في الداخلية الرقابة نظام تقويم30629محاسبة
للضرائب العامة

2005البكري حمزة رياضالقصير سلطان الحسين عبد منال ماجستير203

تطبيقي بحث) الصناعي القطاع في االداء تدقيق30538محاسبة
( الجلدية للصناعات العامة الشركة في

2005القريشي رشيد آيادالتمن أبو مهدي عزيز نضال ماجستير204

القرارات التخاذ المقارن المالي التحليل أستخدام30636محاسبة
عينة في تطبيقية دراسة- االئتمانية و االستثمارية

العراقية المصارف من

2005سعد منصور سلمىالباشا القادر عبد صبحي عادل ماجستير205

المشأت تحول عملية في الخارجي التدقيق دور30524محاسبة
( الخصخصة) الخاص القطاع الى العامة االقتصادية

2005العبيدي موسى ماهرالعبودي حمدان حسين خولة دكتوراه206

في تطبيقية دراسة)) االيجار عقود محاسبة30750محاسبة
(( اليمنية الجوية الخطوط طيران شركة

2005دحدوح احمد حسينالمحضار عمر محمد فتح دكتوراه207

على والرقابة التخطيط أداة المرنة الموازنة32344محاسبة
تطبيقية دراسة/ المباشرة غير الصناعية التكاليف

الكيمياوية للصناعات العامة الفرات شركة في

2005يوسف فائزنعيمالرفاعي ناجي عمران حسين ماجستير208

اعداد في الطالب دراسة كلفة قياس دور30626محاسبة
تطبيقية دراسة) المسائية الكليات في الموازنات

( القادسية جامعة كليات في

2005الجبوري جاسم نصيفراضي حربي نوال ماجستير209

الضريبي الفحص في الضريبية السلطة اجراءات31064محاسبة
الحسابات لمراقب المهنية العناية بذل في وأثرها
العامة الهيئة في ميدانية دراسة) العراق في

( الحسابات مراقبي ومكاتب للضرائب

2005الكعبي محمد جبارالدليمي صالح خالد وليد ماجستير210

المصارف في والتملك االندماج امكانية دراسة31077محاسبة
العراقية

2005الجبوري شويش العزيز عبدالجبوري جواد خزعل صاحب نضال ماجستير211
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من الحد في الضريبي والتدقيق الرقابة دور30795محاسبة
قسم في تطبيقية دراسة- الضريبي التهرب

للضرائب العامة الهيئة في الشركات

2005الجنابي سلطان محمد عامرحسن محسن احمد ماجستير212

على والرقابة للتخطيط أداة المرنة الموازنة30564محاسبة
تطبيقية دراسة/ المباشرة غير الصناعية التكاليف

الكيمياوية للصناعات العامة الفرات شركة في

2005يوسف نعيم فائزالرفاعي ناجي عمران حسين ماجستير213

على تطبيقية دراسة) المراجعة أستراتيجيات31135محاسبة
( اليمنية الجمهورية في الحسابات مراجعة

2006دحدوح احمد حسينالرباعي راشد عبده يوسف دكتوراه214

في للمنتجات الداخلية االستخدامات تكلفة قياس31306محاسبة
شركات مجموعة على بالتطبيق الزراعية الوحدات
اربيل في للدواجن الشمال

2006التميمي خالدغازيخضر مصطفى جرجيس ماجستير215

التنافس بأسبقيات وعالقتها الشاملة الجودة كلف31639محاسبة
للمشروبات بغداد شركة في تطبيقية دراسة))

(( الغازية

2007البكري رياضالشويلي علي صباح منار ماجستير216

2006محمد الحسين عبد موفقعبود هادي باسمالضريبي الوعاء تقدير على التضخم أثر31419محاسبة ماجستير217

تلبية في ومسؤولية الحسابات مراقب دور31137محاسبة
دراسة- المالية القوائم مستخدمي أحتياجات
وأدلة العراق في التشربع لمتطلبات مقارنة
والدولية المحلية التدقيق

2006القريشي رشيد أيادالجعفري نجم الصمد عبد وسن ماجستير218

أداء مستوى تحسين في وأنعكاسها االداء رقابة31035محاسبة
شركة في ميداني تطبيق- الفندقية االنشطة

- المختلطة المساهمة السدير فندق

2006سعيد محمد أراسالعبادي مفتن حسين ظافر ماجستير219

والمركز النشاط تقويم في المالي التحليل دور31240محاسبة
العامة الشركة في تطبيقية دراسة- المالي
 -1999 من للفترة الحلة- النسيجية للصناعة

المالية2001

2006الجزراوي علي ابراهيمالشمري االمير عبد طالب مشتاق ماجستير220

أداء جودة على وأثره التدقيق لعملية التخطيط31155محاسبة
ديوان في تطبيقية دراسة- الحسابات مراقب
المالية الرقابة

2006العاني كاظم ألالءحاتمالعمري فوزي حسين سيف ماجستير221

الجودةفي تكاليف وتحليل قياس نتائج وأثر عالقة30611محاسبة
بغداد شركة في تطبيقية دراسة- المالي االداء

الغازية للمشروبات

2005محمد جاسم فاطمة/ شبلي عالوي مسلمالسيد عبد حسين ناظم دكتوراه222

للشركات البيئي للتدقيق المقترح االجرائي االطار36052محاسبة
العامة الشركة في تطبيقية دراسة_ الصناعية
العراقية للسمنت

2004محمد الحسين عبد موفقمرسى عبيد وصفي دكتوراه223
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التقارير في االجتماعية االلتزامات عن االفصااح29818محاسبة
رقم العراقيةو المحاسبية القاعدة ظل في المالية

مصافي شركة في وتطبيقية نظرية دراسة (6)
الوسط

2003الغبان محمود صبري ثائرخلف ياسين احمد سناء ماجستير224

اعداد من واالداء البرامج موازنة اسلوب استخدام29780محاسبة
جمهورية في بالتطبيق ) للدولة العامة الموازنة
(صنعاء جامعة_ اليمن

2003الغبان صبري  ثائرالحسيني احمد حسيني محمد ماجستير225

الفكري لالطار والمحدادت والمبادئ الفرضيات29183محاسبة
الشريعة ميزان في المعاصر المحاسبي
المصارف من عينة في دراسة-  االسالمية
االسالمية

2003اللة العبد رياضدلف خلف عوض دكتوراه226

مع انسجامها ومدى الدولية التدقيق معايير29859محاسبة
العراقية البيئة متطلبات

2003القيسي ياسين خالدالدوري كامل علي عمر دكتوراه227

مساهمة مدى لقياس االجتماعية الحسابات29327محاسبة
الرفاهية تحقيق في االقتصادية الوحدة

لتصفية العامة الشركة  في دراسة )  االجتماعية
الدورة في الوسط نفط

2002العبيدي موسى ماهرداود حسن حسين سهير دكتوراه228

نموذج باستخدام المحاسبية المعلومات تقييم32347محاسبة
القرارات اتخاذ الغراض  المعلومات اقتصاديات

2002شمسة صادق محمدالمشهداني عبدهللا محمد ايمان دكتوراه229

التحولية الصناعات لقطاع انية معادالت منظومة28838محاسبة
العراق في

2001محمد عزيز منعممصطفى امين عيسى دكتوراه230

الضريبي التحاسب في المالية االستثمارات اثر28718محاسبة
في دراسة_ المساهمة الشركات الدخل على
(خاصة مساهمة شركة ) االهلية المصارف احد

2001يوسف بشير ايمنحسن احمد تحرير ماجستير231

باستخدام واالستثمار الربح مراكز اداء تقويم28944محاسبة
في تطبيقية دراسة_  الداخلية التحويل اسعار
الجلدية للصناعات العامة الشركة

2001يوسف نعيم فائزمحمود عبدهللا صحبت حنان ماجستير232

كفاءة تقويم في المحاسبية المعلومات دور28691محاسبة
الضريبي النظام وفاعلية

2001التكريتي يحيى اسماعيلمهدي جدعان قصي ماجستير233

للضرائب العامة للهيئة الضريبي التحاسب اجراءت32348محاسبة
الهيئة في دراسة ) االهلي المصرفي القطاع مع

الشركات قسم/  للضرائب العامة

2001الجبوري جاسم نصيفرنا دكتوراه234

باستخدام BSC نظام وفق على االداء تقويم29020محاسبة
اساس على واالدارة التكاليف نظامي بين التكامل
االردنية المصارف احد في حالة دراسة )  االنشطة

2001العبيدي موسى ماهرسليمان حسين سليمان دكتوراه235
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االجل طويلة عقودااليجار عن الناشئة االيرادات28735محاسبة
لدى عملية دراسة_  عليها الضريبي والتحاسب
اللحوم وتسويق النتاج العراقية الشركة

(مختلطة مساهمة ) الحقلية والمحصيل

2001البغدادي شاكر صاحب صالحالبازي علي محمد علي ماجستير236

دراسة) السلعي المخزون تكاليف ورقابة تحليل28732محاسبة
الجلدية للصناعات العامة الشركة في تطبيقية
االحذية لصناعة بغداد معمل

2001الجبوري جاسم نصيفناصر عبدالهادي مظفر ماجستير237

دراسة  المباشرة الموارد لعنصر المعارية الكلفة28705محاسبة
الكهربائية للصناعات العامة الشركة في تطبيقية

2001الحديثي محمد مهدي صالحالخفاجي جاري حاتم نهاد ماجستير238

الحكومية للمستشفيات محاسبي نظام تصميم29028محاسبة
تطبق التي المستشفيات في تطبيقية دراسة
1997 لسنة 124 القرار

2001القيسي ياسين خالدالعاني محمد احمد صفاء دكتوراه239

فرض الغراض القيمة وتحديد التسعير قرارات28724محاسبة
الهيئة في تطبيقية دراسة ) الكمركية الرسوم
للكمارك العامة

2001الغبان صبري ثائرابراهيم محمد زينب ماجستير240

الغراض المحاسبية للمعلومات التنبؤية القدرة29128محاسبة
الشركة في تطبيقية دراسة_  المبيعات تخطيط
النباتية الزيوت لصناعة العامة

2001البكري حمزة رياضسليمان العزيز عبد غازي دكتوراه241

الرقابة عناصر على الحسابات مراقب اعتماد مدى29357محاسبة
الداخلية

2002الججاوي علي محمد طاللاحمد القادر عبد بابقي محسن ماجستير242

في التجارية بالمصارف االداء لتقويم نظام تصميم29361محاسبة
المحاسبية المعلومات نظم مخرجات ضوء

2002العزاوي الوهاب عبد محمدجبارة علي محمد سيد دكتوراه243

2002سلوم الكرييم عبد حسناالربعاوي راشد عبدة يوسفالنتائج مصداقية في واثرها التدقيق مخاطر29358محاسبة ماجستير244

العراق في للتطبيق مقترح منهج البيئي التدقيق29330محاسبة
مقارنة دراسة مع

2002القيسي ياسين خالدكايد حميد حافظ سلوان ماجستير245

اتخاذ في المحاسبية المعلومات نظام دور تقويم29142محاسبة
العامة الشركة في حالة دراسة_ االدارية القرارات
الصوفية للصناعات

2002يوسف بشير ايمنحميد قاسم علي ماجستير246

المنظمات في القصير لالمد الخدمات تسعير28347محاسبة
بابل فندق في تطبيقية دراسة_ للربح الهادفة

1999يوسف بشير ايمناوراها كريم ميسر ماجستير247

1999العبدهللا جاسم رياضيوسف احسان اشراقميدانية دراسة المحاسبة في المقابلة31373محاسبة ماجستير248

بتطبيق الهاشمية االردنية للملكة الموازنة تحديث28432محاسبة
واالداء البرامج موازنة اسلوب

2000العبيدي موسى ماهراحمرو مسلم حسين اسماعيل دكتوراه249
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البيانات في المحاسبية السياسات تغيير اثر28406محاسبة
دراسة ) رقم المحلية المحسبية القاعدة النشاء
السدود النشاء العامة الرافدين شركة في تطبيقية

2000فرحان حميد الهادي عبدجواد رشيد اسيا ماجستير250

النتاج العامة الشركة تكاليف احتساب تقويم28398محاسبة
"وفقا الوسطى للمنطقة الكهربائية الطاقة

دراسة ) والمتغبرة الكلية التكاليف لنظرية

2000يوسف فائزنعيمالرزاق عبد هاشم عصام ماجستير251

العامة الشركة في تطبيقية نظرية دراسة32351محاسبة
1 بابل معمل  السائلة البطاريات لصناعة

2000التكريتي يحيى اسماعيلالجعفري نجم الصمد عبد وسن ماجستير252

المعلومات نظم على الخارجية البيئة متغيرات أثر28005محاسبة
شركات من عينة في تطبيقية دراسة- المحاسبية
االشتراكي القطاع في المقاوالت

1998التكريتي يحيى أسماعيلمشجل حميد هاني دكتوراه253

في تطبيقي بحث- التالف االنتاج على الرقابة28050محاسبة
الكوت معمل/ النسيجية للصناعات العامة الشركة

1999يوسف نعيم فائزاالوسي مجيد سعيد صباح ماجستير254

العامة الهيئة في التفتيش نظام وتطوير دراسة27992محاسبة
للضرائب

1998إسماعيل خليل إسماعيلالطائي حميد حافظ سلوان ماجستير255

النظرية الرؤية المحاسبية الوحدة مفهوم28527محاسبة
من عينة الرأء استطالعية دراسة- والميدانية
المحاسبي الحقل في العاملين

2000هللا العبد رياضالقاموسي الحسين عبد ضياء دكتوراه256

نظم على وأثرها التنافسية البيئة أنعكاسات28679محاسبة
في تطبيقية نظرية دراسة- التكاليف محاسبة
معمل- السائلة البطاريات لصناعة العامة الشركة

(1) بابل

2000التكريتي يحيى إسماعيلالجعفري نجم الصمد عبد وسن ماجستير257

دور في واثرها الحاسوب استخدامات تقويم27923محاسبة
االدارية القرارات اتخاذ عند المحاسبية المعلومات

العامة الصناعية الشركات في تطبيقية دراسة_ 
العراق في العامة في

1998السعدون مخلف عبد ناجيعزيز علي محمد دكتوراه258

للصناعات العامة الشركة في المواد تلف)28348محاسبة
نظرية دراسة ))1998 رمضان14 معمل ( الصوفية
(( وتطبيقية

2000الحديثي مهدي صالحالدليمي صالح محمد فايق محمد ماجستير259

بواسطة االستخدامات اعناصر المستندي التدقيق27961محاسبة
في تطبيقية دراسة االلكترونية الحاسبة نظام
واالستطالع الري لمشاريع القادسية شركة

1998يوسف نعيم فائزعلي قربان اسماعيل فراس ماجستير260

وانعكاساتها واالجتماعية االقتصادية التغيرات28895محاسبة
المحاسبية المعايير ووضع المحاسبة على

1999حسن امين الفتاح عبدالساكني احمد الكريم عبد سعد دكتوراه261
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في االنشطة اساس على التكاليف نظام دور28335محاسبة
نظرية دراسة_  االدارية القرارات اتخاذ مجال

البطاريات لصناعة العامة الشركة في وتطبيقية
(1)رقم بابل معمل

2000يوسف نعيم فائزالركابي سلمان خلف علي ماجستير262

1999لبسعدون مخلف عبد ناجيمهدي صالح الرسول عبدالمحاسبة اهداف في واثرة المحاسبي القياس28491محاسبة دكتوراه263

واثرها التمويل كلفة قياس في التضخم دور28344محاسبة
دراسة_  االقتصادية الوحدات في الضريبي
/ الحديثة الخياطة شركة في تطبيققية تحليلية

خاصة مساهمة

1999البغدادي شاكر صاحب صالحعبدهللا اسماعيل االء ماجستير264

وانعكاساتها واالجتماعية االقتصادية التغيرات28224محاسبة
المحاسبية المعايير ووضع المحاسبة على

1999حسن امين الفتاح عبدالساكني احمد الكريم عبد سعد دكتوراه265

نظم على وانعكاساتها الوكالة نظرية مفاهيم28103محاسبة
الشركات بعض في والحوافز االداء قياس

العراقية المساهمة

1999التكريتي يحيى اسماعيلالجبوري  علي محمد جاسم نصيف دكتوراه266

للصناعات العامة الشركة في التلف احتساب27993محاسبة
نظرية دراسة) 1997 لعام الحلة في النسيجية
( وتطبيقية

1998الغبان محمود صبري ثائرالمعموري راضي براك عيدان جاسم ماجستير267

في واثرها االسالمي المجتمع في المحاسبة بيئة28114محاسبة
نموذج الزكاة المحاسبي التطبيق

1999حسن امين الفتاح عبدفرقز احمد محمد حسن ماجستير268

قرارات في التكاليف محاسبية معلومات استخدام28015محاسبة
العامة الشركة في تطبيقية دراسة ) التغيير

الطبية والمستلزمات االدوية لتسويق

1998الغبان صبري ثائرالبياتي احمد طارق ريا ماجستير269

باستعمال ومخاطرها المصرفية االستثمارات تقيم31954محاسبة
المصارف من عينة على بالتطبيق المالية النسب
العراقية

2009الجنابي سلمان محمد عامرمكي جاسم فادية ماجستير270

لدالة" وفقا االنتاج مدخالت انحرافات نموذج تقويم28955محاسبة
الجنوبية للسمنت العامة الشركة في االنتاج

2001حسن امين الفتاح عبدالشمري فالح جاسم حسين دكتوراه271

وعالقتها المباشرة غير الصناعية التكاليف دراسة27994محاسبة
الشركة في تطبيقي بحث االنتاج حجوم بتغيرات
تموز 30 معمل الصوفية للصناعات العامة

1998الحديثي مهدي صالحالقاسم ابراهيم طالل سحر ماجستير272

المالية المؤسسات في االستثمارات محاسبة31487محاسبة
الوطنية التامين شركة في تطبيقية دراسة

2007الجزراوي علي محمد ابراهيمالقرةلوي  سالم عماد ماجستير273

النوعية الرقابة كفاءة تقيم  النوعية كلف نظام27679محاسبة
احد في تطبيقية دراسة  تخفيض في واثرها
معمل البطاريات لصناعة العامة المنشاة معامل
(2) بابل

1998الناصر حمزة المجيد عبدالسامرائي سرور جبار منال دكتوراه274
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على تطبيقية حاالت:  البيئة حماية تكاليف معايير27722محاسبة
نينوى محافظة في الصناعية الشركات من عينة

1998الراوي محمود ساطع/  يحيى اسماعيليونس ابراهيم صالح دكتوراه275

دراسة ) المباشر العمل لعنصر المعيارية الكلفة27998محاسبة
الغزل لصناعة العامة الشركة في تطبيقية
تموز 30 معمل الصوفي والنسيج

1998الحديثي مهدي صالححسين علي حسين شيماء ماجستير276

العامة الهيئة في التفتيش نظام وتطوير دراسة32353محاسبة
للضرائب

1998اسماعيل خليل اسماعيلالطائي حميد حافظ سلوان ماجستير277

1998الوهاب عبد الدين عالءالراوي الحميد عبد ياسرعمارالضريبي والفكر الرقابي الفكر بين االطالع حق28004محاسبة ماجستير278

من للمدة التجارية المصارف اداء كفاية تقويم28941محاسبة
(والخاصة العامة )التجارية المصارف

2000العبيدي موسى ماهرصالح علي محمد جاسم  نضال ماجستير279

في تطبيقية دراسة-  المخزون على الرقابة28681محاسبة
بابل معمل البطاريات لصناعات العامة الشركة

2000التكريتي يحيى اسماعيلالخليل القادر عبد هيثم سماهر ماجستير280

للحسابات الداخلية الرقابة نظم وتقييم فحص28445محاسبة
الشركة في تطبيقية دراسة-  الممكنة المخزنية
الطبية والمستلزمات االدوية لتسويق العامة

2000السعدون مخلف عبد ناجيخداداد مراد علي ماجستير281

الجهاز تجربة الحاسوب باستخدام التدقيق تقنيات28514محاسبة
الجمهورية في والمحاسبة للرقابة المركزي
اليمنية

2000حسن امين الفتاح عبدالسياني محمد احمد محمد دكتوراه282

التجارة مجال في للضريبة الخاضع الدخل31382محاسبة
االلكترونية

2006الخطيب خالدالشيخ علي احالم دكتوراه283

التكاليف على للرقابة كاداة التكاليف محاسبة28486محاسبة
في تطبيقية دراسة-  المباشرة غير الصناعية
والبالستكية الكيمياوية للصناعات الوطنية الشركة

الفنية السلع معمل/ 

2000التكريتي يحيى اسماعيلبدير خلف حمدية ماجستير284

دراسة  االستثمارية القرارات في المخاطرة اثر29911محاسبة
الدسمة للمواد الوطنية المؤسسة في تطبيقية
الجزائر

2002سعد منصور سلمىطوطاج بن ارزقي توفيق ماجستير285

التحقيق اجراء في المالية الرقابة ديوان دور32481محاسبة
المكتشفة بالمخالفات

2009سلمان طالب ناديةمحمود محمد عزالدين ماجستير286

راس كفاية تعزيز في ودورها بازل لجنة مقررات31772محاسبة
العراقية المصارف من لعينة تحليلية دراسة- المال

2008البصري خليل شفيق الرضا عبدصالح مهدي صالح عماد ماجستير287

المحاسبية المعلومات نظام لتطوير نموذج تصميم31732محاسبة
العمليات ادارة قرارات لدعم

2008الجزراوي علي محمد ابراهيمالطيار عبدهللا حسين سلمان دكتوراه288
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التعليم في ودورها المعلومات تكنلوجيا ادوات31619محاسبة
الجامعات في تطبيقية دراسة-المحاسبي
العراق ستان كورد اقليم في الفنية والمعاهد

2008الجزراوي ابراهيمسعيد محمد لقمان دكتوراه289

تنضيم في المالية لالوراق العراق سوق دور31788محاسبة
االسهم اسعار

2008عباس حسون صبحيالباوي شويل عزيز طارق ماجستير290

(abc) االنشطة اساس على التكاليف تقنية تطبيق31865محاسبة

الجانب فرع الرافدين مصرف في تطبيقية دراسة
االيمن

2008الفضل علي محمد مؤيدالنايلي محمد حسن احمد ماجستير291

2008الشهيب الحسين عبد موفقصاحب العباس عبد الرسول عبدالضريبي الفحص في االثبات بادلة االخذ مدى31875محاسبة ماجستير292

بطريقة الضريبي التحاسب عمليات تقويم31895محاسبة
المباشر االستقطاع

2008الكعبي علي محمد جبارهادي فوزي امير ماجستير293

الحتساب التكاليف المحاسبة نظام تصميم نحو31923محاسبة
الحديدية بالسكك النقل خدمات كلفة

2008يوسف نعيم فائزمحمد صباح حيدر ماجستير294

الممولة الحكومية الشركات لحوكمة مقترح اطار31890محاسبة
في الخارجي التدقيق مهنة وانعكاسهاعلى ذاتيا

العراق

2008الخرسان داود خلف محمدالخزاعي جهاد غني اسعد ماجستير295

دراسة المقاوالت لعقود المعيارية الكلفة تحديد31915محاسبة
الري مشاريع لتغيير الفاو شركة تطبيقيةفي

2008الذهبي عيدان جليلةالكعبي الزم صبيح نوال ماجستير296

بواعث في التاثير في الحسابات مراقب مسؤولية31898محاسبة
ضوء في المحاسبية السياسات باختيار االدارة
الوضعية الظرية

2008الفضل علي محمد مؤيدالعزي محمد منشد اسعد ماجستير297

المهني االداء جودة تحسين في الخبرة عامل تاثير31887محاسبة
الحسابات لمراقب

2008العاني كاظم حاتم االءجميل حسام دريد ماجستير298

المخصصات تحديد في المؤثرة العوامل31884محاسبة
على واثرها التجارية المصارف في واالحتياطات

المالية القوائم

2008جويد كاظم حسيباحمد سالم اياد ماجستير299

2008خلف نوري صالحالحلفي سودي خلف الكريم عبدمالي منظور من البيئي االداء تقويم31886محاسبة ماجستير300

2008الجباركرم عبد صادقمجيد عبدالحميد لؤيالخارجي المدقق باداء تاثرة ومدى الوضيفي الرضا31883محاسبة ماجستير301

في المحاسبي االفصاح مبدا تطبيقات تقويم31882محاسبة
العراقي المدني الجتمع منتظمات

2008خلف نوري صالحخلف شاكر مهدي ثائر ماجستير302

تمويل في االقتصادية الجدوى دراسات واقع31864محاسبة
االستثماريةوافاق للمشاريع القروض

تدعيمهاوتطويرها

2008عبد نجم الصاحب عبدعالوي مشتاق بشرى ماجستير303
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المحسوبة التقنيات الحسابات مراقبي استخدام31866محاسبة
المالية البيانات تدقيق لغرض

2008الحسينمحمد عبد موفقوهاب علي محمد اسعد دكتوراه304

بالحصيلة وعالقتة الضريبية االدارة اداء تقويم31798محاسبة
للضرائب العامة الهيئة في تطبيق يبحث الضريبية

2008عبد نجم الصاحب عبدخضر علي بارزان ماجستير305

المعلومات لنظم الخارجي التدقيق اجراءات31749محاسبة
بالتطبيق الحاسوب تستخدم التي المحاسبية

واالستثمار للتنمية الموصل مصروف على

2008رمو محمود وحيداسماعيل امجد الدين سيف ماجستير306

المحاسبي االفصاح على الزمنية الفترة مبدا اثر31785محاسبة
من عينة تطبيقيةعلى دراسة- المالية بالقوائم
نينوى محافظة في االقتصادية الوحدات

2008الجليلي احمد مقدادالدباغ مامون مؤمن ماجستير307

التطورات ظل في الحكومي المحاسبي النظام31844محاسبة
المالية االدارة قانون وتطبيق العراق الحاصلةفي

2004 لسنة 95العدد ذي والدين

2008محمد الحسين عبد موفقالبغدادي احمد علي محمد احمد ماجستير308

فاعل تسويق اداء على الحصول امكانية31872محاسبة
المالية المشتقات ادوات مع الكترونيا.ومتكامل

2008سعيد فهمي محمد احمدالخناق علي عباس االء دكتوراه309

مقترح النموذج التدقيق جودة في المؤثرة العوامل31916محاسبة
المدققين بين التوقعات فجوة لتطبيق

والمستثمرين

2008بطرس سليمان نجيبمحمد عبدالوهاب بشرى دكتوراه310

عربية اقطار االقتصادية والتنمية التخصصية31849محاسبة
مختارة

2008غزال محمد قاسم ميسالجبوري سلوم محمد تاميم دكتوراه311

االيجار او البيع ظل في الخصخصة عملية تقويم32276محاسبة
العامة الشركة في تطبيقية دراسة) االمد طويل
والسكائر للتبوغ

2009سعد منصور سلمىالنداوي عبدهللا موجد ضياء ماجستير312

تقويم في المتوازنه االداء بطاقة استعمال32295محاسبة
الشركة في تطبيقية دراسة- االداء وتحسين
الجلدية للصناعات العامة

2009يوسف نعيم فائزالحسن علي رشيد اسماء دكتوراه313

الحكومة ظل في العامة الموازنة فاعلية32258محاسبة
الجامعة رئاسة في تطبيقية دراسة- االلكترونية

المستنصرية

2009الربيعي سلوم الكريم عبد حسنجعيلو عباس كريمة ماجستير314

الوحدة وبيئة الداخلي التدقيق بين العالقة32065محاسبة
المركزي البنك في تطبيقية دراسة- االقتصادية
العراقي

2009بطرس سليمان نجيبالغربان مهدي صالح فاطمة دكتوراه315

المالية االوراق سوق في االستثمار صناديق دور31928محاسبة
العراق في اقامتها وأمكانية مصر في

2009البطاط حمادة احمد كاظمالمسعودي جداح محسن حامد ماجستير316
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النوعية كلف تخفيض في القيمة هندسة دور32300محاسبة
شركة على بالتطبيق- المنتجات نوعية وتحسين

تموز مصنع/ العامة الفداء

2009سرور جبار منالالشايع حسين صباح نور ماجستير317

ظل في الضريبية للسياسة الجديدة التوجهات31806محاسبة
دراسية حالة العراق) الدولي النقد صندوق برامج
( 2005-2003 للمدة

2008الحديثي حامد الدين صالحالياس حسن احمد ايمان ماجستير318

واالفصاح البيئية للتأثيرات المحاسبي القياس32274محاسبة
لصناعة العامة الشركة في تطبيقي بحث- عنها

النباتية الزيوت

2009محمد الحسين عبد موفقالذهبي سعيد ناجي علي دكتوراه319

اداء تقويم في التكاليف محاسبة معلومات دور31930محاسبة
معمل في تحليلية دراسة- المسؤولية مراكز
-سرجنار سمنت

2007البكري حمزة رياضدولبة احمد علي رزكار ماجستير320

التعليمي القطاع في الداخلي التدقيق مشكالت29734محاسبة
( المستنصرية الجامعة كليات في ميدانية دراسة)

2003الجوهر كاظم علي كريمةالغربان مهدي صالح فاطمة ماجستير321

المحاسبية للمعلومات النوعية الخصائص توفر31796محاسبة
الضريبي الوعاء تحديد في وأثره المالية بالقوائم

2008الكعبي علي محمد جبارعطية بدر محمد ماجستير322

عن الدولية المحاسبي واالفصاح القياس اجراءات31352محاسبة
البيئة تطبيقهافي امكانية ومدى الفكرية الملكية
العراقية

2007سلوم الكريم عبد حسنمحمود ابراهيم بكر دكتوراه323

اساس باستعمال المسؤولية مراكز اداء تقويم32288محاسبة
العامة الشركة في تطبيقية دراسة- االنشطة
( المأمون مصنع) النباتية الزيوت لصناعة

2009الذهبي عيدان جليلةالوي مجيد خضير ماجستير324

لالداء الداخلية الرقابة قسم اجراءات تقويم31848محاسبة
تطبيقية دراسة- العراقية الجامعات في االداري

المستنصرية الجامعة في

2008خلف نوري صالحالعبيدي احمد عبيد خالد ماجستير325

رفع في وأثره الضريبي المعلومات نظام تقويم30644محاسبة
الهيئة في تطبيقية دراسة) االداء وكفاءة فاعلية
( للضرائب العامة

2005الكعبي علي محمد جبارالهادي حسين االمير عبد فراس ماجستير326

صندوق اجراءات لتطوير محاسبي نظام وضع30534محاسبة
العراق في الزكاة

2005الجبوري جاسم نصيفالكرخي سلطان حميد حسام ماجستير327

لمتطلبات وفقا الموحد المحاسبي النظام تكييف30791محاسبة
صناعية لشركة مختارة دراسة) الخصخصة
للصناعات العامة الفرات شركة- للتحول مرشحة
( الكيماوية

2005سعد منصور سلمىالدليمي باقر العباس عبد جنان ماجستير328
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شركات في المتبعة الدفع لطرق المالية االثار31278محاسبة
مقارنة تحليلية دراسة) والغاز النفط انتاج تقاسم

(للنفط الفرات شركة على العملي التطبيق مع

2006القاضي حسينجبور حنا جورج ماجستير329

عموما المقبولة المراجعة معايير تبني مدى31262محاسبة
سورية في الدخل على الضرائب لتدقيق كمعايير

2006القاضي حسينالضابط ابراهيم مدين دكتوراه330

المحلية االدارة وحدات في المحاسبي االفصاح31206محاسبة
المخصصة االموال نظرية ظل في سورية في

2006ميالة بطرسخوالني الستار عبد منار دكتوراه331

الطلب كلفة الحتساب المفتوح الكلفوي النظام30637محاسبة
الجامعة- االقتصادية للعلوم بغداد كلية في الدارس

2005الغبان محمود صبري ثائرالعبيدي حميد حسنين ماجستير332

مخطط المضافة القيمة لضريبة المفاهيمي االطار31353محاسبة
العراق في للتطبيق مقترح

2006الزبيدي وهيب فائق حمزةالعبودي عبدهللا نجم خلف علي ماجستير333

- المؤسسي التحكم في ودوره الداخلي التدقيق31291محاسبة

الخاصة العراقية المصارف على تطبيقية دراسة
2006حسن امين الفتاح عبد/ الغبان صبري ثائريعقوب عبدهللا فيحاء دكتوراه334

شركات مع القائمة والتأمينية المصرفية العالقات31150محاسبة
سوريا في النفطية الخدمة عقود

2006القاضي حسينحسونة تيسير انس ماجستير335

اداء تدقيق- الحكومي الخدمي النشاط اداء تدقيق30790محاسبة
-بغداد امانة انشطة من عينة

2005حسن امين الفتاح عبدالعبيدي مهدي الرزاق عبد الوهاب عبد دكتوراه336

31243محاسبة ماجستير337

في تطبيقها ومدى البيئي االداء عن المحاسبة31284محاسبة
نظرية دراسة) العراقية االقتصادية الوحدات
الجلدية للصناعات العامة الشركة في وتطبيقية
ومعاملها

2006الغبان صبري ثائرالفتالوي محمد مجيد ناجي ليلى ماجستير338

الملكية ونقل تداول في االلكتروني االستخدام31334محاسبة
المالية االوراق اسواق في

2006جركس احمد ابراهيمابراهيم خليل لواحظ ماجستير339

مع العراق في العام الدين على الخارجية الرقابة31181محاسبة
مفتوح تدقيق برنامج وضع

2006العاني كاظم حاتم االءحمزة كاظم هدى ماجستير340

الفجوة تقليص في الشاملة الجودة تكاليف دور31227محاسبة
العامة الشركة في ميدانية دراسة) التنافسية
البطاريات لصناعة

2006الدوغجي حسين عليالشيخلي جاسم هاشم رغد ماجستير341

وأثره والربح والحجم التكلفة بين العالقة تحليل31071محاسبة
أور شركة في حالة دراسة) التسعير قرارات على
) الهندسية للصناعات العامة

2006القاموس الحسين عبد ضياءمطرود مجبل ضياء ماجستير342
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جامح اقتصاد ظل في المعدلة المالية القوائم دور31242محاسبة
المعتمدة المحاسبية للمعايير وفقأ التضخم

العربية للشركة المالية للقوائم تحليلية دراسة)
( الصناعية لالستثمارات

2006شاكر كريم معاويةالقريشي مهدي رشيد سعد ماجستير343

- المال رأس تجاه الحسابات مراقب مسؤولية31293محاسبة

الحسابات مراقبي من عينة الراء تطبيقية دراسة
واعضاء ورؤساء المالية القوائم ومستخدمي

أقتصادية وحدات أدارات مجالس

2006سعيد محمد أراسيونس نبيل أراز ماجستير344

مدى في دراسة الدولية المحاسبية المعايير28836محاسبة
الجمهورية في للتطبيق ومالءمتها استخدامها

اليمنية

1998البلداوي حسن فليح نزارالصبح علي مانع الحميد عبد دكتوراه345

الشركة مطبعة في التكاليف حسابات نظام تقييم27944محاسبة
الطبية والمستلزمات االدوية لتسويق العامة

" وتطبيقية نظرية دراسة"

2006التكريتي اسماعيلالنداوي نكه سلمان ندى ماجستير346

الوحدات في التكاليف عن للمحاسبة نظام تصميم32352محاسبة
المركزي الجهاز في تطبيقية دراسة" الخدمية
" النوعية والسيطرة للتقييس

1999الغبان صبري ثائرداود غانم عماد ماجستير347

التظخم ظروف ظل في التابته االصول تقويم اعادة28356محاسبة
" الجزائرية للتجربة دراسة"

1999حسن امين الفتاح عبدالصمد عبد بلقاسم نجوى ماجستير348

عملية في الحاسوب استخدام وصعوبات مشاكل26992محاسبة
المنشأت من عدد في تطبيقية دراسة)) التدقيق
(( المالية الرقابة ديوان لتدقيق الخاضعة

1996بطرس سليمان نجيبدزيي هويز هللا عبد هوشيار ماجستير349

تحديد مع التكاليف المحاسبة نظام لتقييم دراسة27007محاسبة
دراسة)) المباشرة للمواد القياسية الكلفة

(( للصحافة الجماهير دار في تطبيقية

1996التكريتي يحيى اسماعيلحليحل عيدان جليلة ماجستير350

تحويلها المطلوب للمنشأت المحاسبي التقويم26983محاسبة
في تطبيقية دراسة)) الخاص القطاع الى

(( اليمنية الجمهورية

1996حسن امين الفتاح عبدالسياني محمد احمد محمد ماجستير351

الفساد حاالت من الحد في الخارجية الرقابة دور32356محاسبة
االداري

1997البكري حمزة رياضعلي الباقي عبد احمد ماجستير352

المبني الضريبي التحاسب عملية في التضخم أثر27654محاسبة
التكلفة اساس على المعده المالية القوائم على

مساهمة لشركة تطبيقية حالة مع)) التاريخية
(( خاصة

1997الكعبي علي جبارمحمدالجبوري عمران كاظم باسم ماجستير353
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االستراتيجي والقرار المحاسبية المعلومات تكامل27564محاسبة
في التوسع قرارات اتخاذ نظام وتطوير تقويم

بصره- الزبير خور االسمدة لصناعة العامة المنشأة
-

1997الجبوري مثنىالسعد محمد جاسم فاطمة دكتوراه354

العامة المنشأة في المعيارية الكلفة نظام تصميم27626محاسبة
اليدوي للسجاد

1997يوسف نعيم فائزالجلبي محمد اكرم سحر ماجستير355

البيئة في للمحاسبة المفاهيمي االطار مالمح29953محاسبة
العراقية

2004حسن امين الفتاح عبدعيسى كريم سيروان دكتوراه356

القوائم اطار في للمحاسبة المالي االبداع وظيفة31623محاسبة
المرحلية المالية

2007الجزراوي علي محمد ابراهيمميرودلي ممند محمد اميد ماجستير357

ترشيد في الحديثة االدارية المحاسبة اساليب دور29759محاسبة
الشركة في تطبيقية دراسة التشغيلية القرارات
الجلدية للصناعات العامة

2003مهدي يحيى اسماعيلالكعبي حميدي راشد بثينة دكتوراه358

ال نظام باستخدام التكاليف حسابات نظام تصميم29559محاسبة
(ABC)

2002التكريتي اسماعيلعثمان محمد الجبار عبد افراح ماجستير359

المستقبليات باستخدام االسعار مخاطرة تحويط31168محاسبة
الخام النفط مستقبليات عن تطبيقية دراسة
المصرفية الفائدة واسعار

2005العامري  ابراهيم علي محمدالجدة علي الرزاق عبد ايمان ماجستير360

القوائم دعلى اعتما ومدى الضريبي التماس27969محاسبة
العامة الهيئة في ميدانية دراسة ) المالية

(الشركات/  للضرائب

1998اسماعيل خليل اسماعيلاالنصاري عباس نظير مهند ماجستير361

لصناعة النوعية السيطرة تطبيقية كلف قياس28022محاسبة
مصافي شركة في تطبيقية دراسة النفط تكرير
النفط

1999الغبان محمود صبري ثائرالزبيدي عبير احمد انتصار ماجستير362

2000الجبوري جاسم نصيفالحيالي خلف حسن مصطفىالدفاتر اصدار في واثرها الضريبية السياسة28444محاسبة ماجستير363

قيمة نحسين في المستهدفة التكاليف تقنية دور31881محاسبة
القيمة هندسة باستخدام المنتج

2008يوسف نعيم فائزالخفاجي علي غني مثنى ماجستير364

االلكترونية المحاسبية النظم تدقيق32386محاسبة
مستشفى في تطبيقي بحث ) للمستشفيات

(التخصصية الجراحات

2009محمد الحسين عبد موفقوفي خليل نزار بدراء ماجستير365

من االحصائية العينات اختيار في المؤثرة العوامل32340محاسبة
المصارف في الحسابات مراقبي قبل

2009اليزاز حكمت شهالءالسليم حسين محمد صالح ماجستير366

(abc)ال االنشطة تكاليف اسلوب بين المواءمة32381محاسبة

التقليدية المعيارية التكاليف ونظام
2009الذهبي عيدان جليلةالمؤمن حبيب مكي علي ماجستير367
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االداء تقويم في المحاسبية المعلومات دور32391محاسبة
نظريةالوكالة مفاهيم ظل في االلستراتيجي

2009الجبوري جاسم نصيفمسير وهاب رباب ماجستير368

اداء تقويم في الكلفة ادارة تقنيات دور32394  محاسبة
. للريح الهادفة غير الحكومية المستشفيات

السامرائي كمال مستشفى في تطبيقية دراسة

2009الكعبي راشد بثينةالبياتي عمران علي قاسم  ماجستير369

اداء تقويم في الكلفة ادارة تقنيات دور32402محاسبة
) للريح الهادفة غير الحكومية المستشفيات

كمال الدكتور مستشفى في تطبيقية دراسة
السامرائي

2009الكعبي راشد بيثةالبياتي عمران علي قاسم ماجستير370

االخطاء التشاف في ودورها التحليلية االجراءات32345محاسبة
الجوهرية

2009عبد نجم الصاحب عبدالبرزنجي احمد عزيز ابراهيم عزيز ماجستير371

فرض التحقيق في الحسابات مراقب مسؤولية32393محاسبة
الشركات من لعدد تحليلية دراسة.  االستمرارية

والمختلفة العامة

2009محمد الحسين عبد موفقالركابي محمد وحيد الحسن عبد ماجستير372

والتدقيق الداخلي التدقيق بين التكاملية العالقة32399محاسبة
التدقيقي العمل جودة في واثرها الخارجي

2009محمد  الحسين عبد موفقبدر زهير اسراء ماجستير373

عدم مخاطر تقليل في الحسابات مراقب مسؤولية32394محاسبة
التدقيق في االكتشاف

2009خلف نوري صالحالسامرائي صالح خالد سعد ماجستير374

االفصاح في المصرفي االئتمان مخاطر قياس32380محاسبة
المصارف في المالي التعثر عن المحاسبي
العراقية

2009الجبوري علي محمد جاسم نصيفعبيد عدنان فداء دكتوراه375

الشركات من عينة على تحليلية دراسة32421محاسبة
والعراقية والعربية االجنبية المساهمة

2002حسن امين الفتاح عبدالجبوري زيدان سلمان اسماء دكتوراه376

دائرة في المنتجة للمعلومات تطبيقية دراسة31560محاسبة
المالية وزارة في المحاسبة

2007العبيدي ماهرموسىالخزعلي اللة شمس االء دكتوراه377

دور والمالية المحاسبية للدراسات العالي المعهد32416محاسبة
االئتمان مخاطر تحليل في النقدي التدقيق كشف

المصرفي النشاط في السيولة

2009شاكر صاحب صالحالفتالوي عبيد ياسر جبار ماجستير378

االفصاح قاعدة مع توافقها ومدى المالية التقارير32387محاسبة
في تطبيقي بحث  (6)رقم المحلية المحاسبية

المالية الرقابة ديوان تقارير من عينة

2009العاني كاظم حاتم االءالرزاق عبد الجبار عبد وسام ماجستير379

مصداقية في الشركات حوكمة قواعد تطبيق اثر32426محاسبة
الدخل ضريبة وعاء تحديد وفي المالية التقارير

2010يعقوب هللا عبد فيحاءالغانمي صالل جدعان فيصل فرقد ماجستير380

العدالة تحقيق في الداخلية الرقابة نظام دور32428محاسبة
الضريبية

2009محمد الحسين عبد موفقداود حسين ايمان ماجستير381
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المصرفي االئتماان منح عملية تحسين32429محاسبة
ونظرية الشاملة الجودة ادوات بعض باستخدامك

القيود

2009النجار سعيد مجيد صباحالحسين عبد جعفر محمد اسامة ماجستير382

المالي االبالغ جودة تقييم في المستثمرين دور32445محاسبة
دراسة ) االستثماري القرار اتخاذ على واعكاساتة

(المالية لالوراق العراق سوق في ميدانية

2010التميمي يحيى حميد عباسصالح عبدالقادر عمار ماجستير383

في الهياكل المحاسبية المعلومات نظم دور32437محاسبة
المالي الفساد ظاهرة مكافحة

2010سلمان محمد عامرالقرغولي سلمان زيد فاطمة ماجستير384

التظخم ظاهرة من الحد في السياسةالنقدية دور32438محاسبة
العراقي االقتصاد في

2009الخزرجي الرحيم عبد ثرياالشمري جسام علي فرح ماجستير385

في عليها المصادق المالية القوائم اعتماد مدى32440محاسبة
للضريبة الخاضع الدخل تحديد

2009الخرسان حلو محمدداود الحسين عبد فالح ماجستير386

اخطار في واثرها االخطار ادارة استراتيجيات32441محاسبة
العام التامين

2010ايوب جليل تغريدسرسم علي جبر عقيل ماجستير387

التشغيل ظل في الداخلية الرقابة نظام32439محاسبة
مراقب واداء المحاسبية للبيانات االلكتروني
الحسابات

2009االحد عبد فريد عالءحسون صدام علي ماجستير388

تنفيذ في االدارية المحاسبة لدور مقترح انموذج32443محاسبة
الشركات حوكمة اليات

2010المشهداني هللا عبد بشرىطلب راغب حسنين ماجستير389

اجراءت كفاية على االلكتروني التدقيق اثر32442محاسبة
وفاعليتها التدقيق

2010خلف نوري صالححمزة كاظم سحر ماجستير390

المعايير ظل في الحسابات مراقبة عمل اداء جودة32447محاسبة
العالقة ذات والتشريعات المهنية

2010التميمي حسن هاشمالشيخلي عطا عبدالقادر عمار  دكتوراه391

اداء كفاءة زيادة في النوعية التكاليف تحديد تاثير32502محاسبة
ابن مستشفى في بالتطبيق ) الصحية الوحدات
(التعليمي الهيثم

2010البكري حمزة رياضحسين صباح رند ماجستير392

االداء تحسين في المؤسسية الحوكمة فهم اثرمحاسبة
تطبيقية دراسة ) للمصارف االستراتيجي المالي
الخاصة العراقية المصارف من عينة على

2009طالب فرحان عالءعباس شيحان ايمان ماجستير393

المفاهيمي العرض على االعمال بيئة متغيرات اثرمحاسبة
المحاسبية المعلومات لنظم

2008الجنابي سلمان محمد عامرالصبيحي احمد محمود نوري ماجستير394

والعائد المصرفية المخاطر بين العالقة تحليل32509محاسبة
المحاسبي

2010الجزراوي علي محمد ابراهيمالشيخلي الرزاق عبد اكرم سجى ماجستير395

المعلومات جودة في ها وتاثير االرباح ادارة32963محاسبة
المحاسبية

2010الجبوري علي محمد جاسم نصيفالساكني احمد يحى وسن ماجستير396
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بغداد لحكومة التعاقدية الموازنة اعداد ستراتيجية32513محاسبة
المحلية

2010البكري حمزة رياضشكارة باقر عباس موفق دكتوراه397

التامين شركة في التسويقي المزيج دراسة32523محاسبة
العراق في الوطنية

2010النجار سعيد مجيد صباحالزويني كاظم نعمة الهام ماجستير398

واالتصاالت المعلومات تقنيات تطبيق متطلبلت32530محاسبة
المعلومات نطاقي تعزيز في ودورها

الداخلية المحاسبيوالرقابة

2010العاني محمد احمد صفاءالشريدة محمد الجبار عبد نادية ماجستير399

التدقيق في الخارجي المدقق مسؤوليةمحاسبة
االجتماعي

2010حمدان حسين خولةالفتالوي عبيد ياسر جبار دكتوراه400

الفساد ظاهرة من الحد في الداخلية الرقابة دور32516محاسبة
الزراعي المصرف في تطبيقي بحث ) االداري

التعاوني

2009الذهبي حليحل عيدان جليلةالخفاجي جابر علي سعد ماجستير401

الرقابة نظام كفاية في واثرة االداري االداء كفايةمحاسبة
الوحدات من عينة في تطبيقية دراسة الداخلية

والخدمية االنتاجية الحكومية االقتصادية

2005العبيدي موسى ماهرالساعدي اسماعيل دواي مجبل ماجستير402

المتوازنة العالمات بطاقة تقنيتي بين التكامل31521محاسبة
تقويم الغراض المرجعية والمقارنة

االقتصادية الوحدات االداءالستراتيجيفي

2007الغبان محمود صبري ثائرالنعيمي حسين شاكر نادية ماجستير403

القدرة استدامة في المعرفة اقتصاد دور27692محاسبة
التجارية للمصارف التنافسية

2010الخزرجي الرحيم عبد ثرياالبارودي  توفيق بدري شيرين دكتوراه404

في تطبيقها وامكانيات الدولية التدقيق معاييرمحاسبة
اليمنية الجمهورية

2003اسماعيل خليل اسماعيلبامشموس عمر احمد عبدهللا دكتوراه405

المتطلبات مع المحلية االفصاح معايير تجانس33013محاسبة
مراقب تقدير جودة على وانعكاساته تالدولية

الحسابات

2010الكعبي علي محمد جبارالحسين عبد علي تحسين ماجستير406

في الرقابة لمخاطر الحسابات مراقب استجابة32407محاسبة
الفاروق شركة في تطبيقي بحث )االنشاء عقود
االنشائية للمقاوالت العامة

2009خلف نوري صالحالجميلي صالح عزيز اياد ماجستير407

التلوث ظاهرة من الحد في الداخلية الرقابة دور32549محاسبة
البيئي

2007الجزراوي علي محمد ابراهيماالركوازي حسين جيهان ليلى ماجستير408

دراسة) الحكومي المحاسبي النظام في االفصاح32548محاسبة
(الدول من لعينة

العبيدي موسى ماهر/ اسماعيل خليل اسماعيلالخاقاني راضي مالك ميثم 2005 ماجستير409

الرقابة نظام كفاية في واثره االداري االداء كفايةمحاسبة
الوحدات من عينة في تطبيقية دراسة/  الداخلية

والخدمية االنتاجية الحكومية االقتصادية

2005العبيدي موسى ماهرالساعدي اسماعيل دواي مجبل ماجستير410
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الية واقتراح الضريبي االزدواج تجنب اتفاقيات32615محاسبة
العراق في تفعيلها

2010الحديثي حامد الدين صالحالعبيدي جواد ثابت ضحى ماجستير411

الدولة لموظفي الشخصية المسؤولية تامين دور32885محاسبة
الحالي اثارالفساد تقليل في

2010ايوب جليل تغريدوهيب فائق الكاظم عبد ماجستير412

الية واقتراح الضريبي االزدواج تجنب اتفاقياتمحاسبة
(استطالعية دراسة )  العراق في تفعيلها

2010الحديثي حامد الدين صالحالعبيدي جواد ثابت ضحى ماجستير413

ونعكاساتة الدولي المحاسبي المفاهيمي االطارمحاسبة
(تحليلية دراسة ) الدولية  المحاسبية المعايير على

2007حسن امين الفتاح عبدالحليم عبد قصي صفوان دكتوراه414

2010جليل تغريدكاظم جعفر انسامالتامين صناعة تطوير في واثرها التامين اعادةمحاسبة ماجستير415

في االموال غسل مكافحة استراتيجية بناء32681محاسبة
العراقية التامين شركات

2010وهيب فائق حمزةالبياتي محمد يونس زينب ماجستير416

المعلومات نظام في البيئية المتغيرات بعض اثرمحاسبة
احتياجات تلبية على وانعكاساتها المحاسبي
المعلومات مستخدمي

2003القيسي ياسين خالدالعامري حسن زهرة دكتوراه417

وعاء لتحقيق  الدخل على الضريبي الفحصمحاسبة
بحساباتهم المكلفين تمسك ضوء في مقبول

2010محمد شاكر ايمانالعبيدي محمد توفيق عماد ماجستير418

ومسوؤلية االجنبية االستثمارات عن المحاسبة32686محاسبة
الشركة في تطبيقي بحث عنها الحسابات مراقب
الغذائية مواد لتجارة العامة

2010المشهداني هللا عبد نجم بشرىالنجدي  جبار حسين باسمة ماجستير419

الشركات تقارير تجهيز لسلسة المالي االبالغ32710محاسبة
XBRL باستخدام العراقية

2010سلمان محمد عامرالهنداوي هادي عباس انوار دكتوراه420

االحتيال عن الكشف في المستندي التدقيق دور32714محاسبة
الدولية التدقيق معايير ضوء في المالية في

2010احمد ارحيم ستارحسين شاكر ماجستير421

مستوى في الداخلية الرقابة نظام فاعلية تاثير32779محاسبة
تطبيقي بحث ) المالية التقارير وعدالة مصداقية

(الخفبفة الصناعات شركة في

2010خلف نوري صالحالمشهداني محمد حسين عالء ماجستير422

متغيرات ظل في ااالقتصادية الوحدات اداء تقويم32987محاسبة
المعاصرة االعمال بيئة

2010الجبوري جاسم نصيفالجنابي عبد خلف عبد  دكتوراه423

مهنة باخالقيات الحسابات مراقبي التزام مدى33452محاسبة
التدقيق

2010االحد عبد فريد عالءالديراوي قاصد قاسم وسن ماجستير424

وفق على المالي لالبالغ المعاصرة االتجاهات33458محاسبة
تطبيقية دراسة االداء تقويم تقنيات

2010محمد احمد صفاءعبود غفوري عماد دكتوراه425

بالتشريعات الحسابات مراقبي التزام مدى33263محاسبة
االداء جودة على وانعكاسة للمهنة المنظمة

2010االحد عبد فريد عالءالالمي  الحسن عبد فائز ماجستير426
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اعمال جودة في ودورها التدقيق ستراتيجياتمحاسبة
التدقيق

2015العاني محمد احمد صفاءالقيسي حمد فاضل رائد ماجستير427

التنمية تمويل في االسالمية المصارف دورمحاسبة
(2012- 2008 ) للمدة العراق في االقتصادية

2015اسماعيل الخالق عبد هيثممحمد جاسم سناء ماجستير428

التنظيمي التعلم النعكاسات طبقا المصارف تفوقمحاسبة
اختبارية دراسة/  الجوهرية المقدرات تطوير في

2015العنزي حمود علي سعدشحاذة محمود رحمن ماجستير429

لقطاع الموحد التكاليف محاسبة نظام تصميممحاسبة
التحويلية الصناعات

2013الجبوري نصيفبيجان صادق رجاء 430

للمعلومات المرئي التمثيل وسائل استخداممحاسبة
المستخدمين ادراك تعزيز في ودورها المحاسبية

2014الطيار هللا عبد حسين سلمانالنعيمي غني صباح اوس ماجستير431

كفاءة لتعزيز الحكومي المحاسبي النظام تطويرمحاسبة
الخدمية الوحدات اداء

2014الجنابي سلمان محمد عامرالياسري حسين سامي كفاح ماجستير432

وفق على القطاعي المالي االبالغ مستوى تقييممحاسبة
سوق في المدرجة المساهمة الشركات خصائص
المالية لالوراق العراق

2014هللا عبد حسين سلماناالنباري بريهي محمود علي ماجستير433

من للتحوط المالية المشتقات عن المالي االبالغمحاسبة
المحاسبية المعايير وفق على السوق مخاطر
العراقية للمصارف مقترح أنموذج/  الدولية

2014الدوغجي علي حسين عليالعكيلي االمير عبد فاضل عباس دكتوراه434

التهرب ظاهرة من الحد في الحسابات مراقب دورمحاسبة
الضريبي

2015سلمان جاسم عالءحسين محسن الرحمن عبد محمد ماجستير435

بحث المتعثرة الديون لتدقيق مقترح برنامجمحاسبة
العراقية المصارف من عينة في تطبيقي

2015ثجيل محمد عليعبدهللا خليل خالد ماجستير436

الحكوميـة الوحدات في الماليـة القوائـم تكييـفمحاسبة
بحث ـــ الدوليــة المحـاسبـة معاييـر وفق على

التكنولوجيـــة الجامعـة في تطبيـقي

2015سلمان خلف عليالمـوسوي فاخـر جليل سـعـاد ماجستير437

جودة في ودوره العادلة القيمة عن االفصاحمحاسبة
شركة في تطبيقي بحث/  المحاسبية المعلومات

للتامين السالم دار

2015محمد جاسم عالءالكرطاني علوان سلمان محمود ماجستير438

امحاسبة 439

محاسبة 440

التحاسب لمتطلبات المالية التقارير كفاية مدىمحاسبة
بحث/  الذاتي التقدير اسلوب وفق الضريبي
كبار وحدة/  للضرائب العامة الهيئة في تطبيقي
الدخل مكلفي

2015الذهبي عيدان جليلةجودت حسام اسامة ماجستير441
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الدولية الحكومية المحاسبة معايير اعتماد تأثيرمحاسبة
(IPSASs) الحكومة مالية احصاءات ودليل (GFSM)

للعراق العامة الموازنة في

2017العاني محمد أحمد صفاءكامل مصطفى رؤى ماجستير442

المخاطر ادارة في ودورها المصارف حوكمةمحاسبة
االئتمانية

الخاصة المصارف من عينة في تطبيقي بحث
المالية لألوراق العراق سوق في المدرجة

2017االحد عبد فريد عالءالالمي محسن ماضي حطاب عدي دكتوراه443

تخفيض في االستثمارية المشاريع تقييم تأثيرمحاسبة
الصناعية الشركات لبعض االنتاج تكاليف

2017الحمداني حسين بهاءالحميد عبد رعد احمد ماجستير444

النفط شركات في المالي االبالغ وجودة شفافيةمحاسبة
للمحاسبة المفاهيمي االطار وفق على العراقية
المالية

2017محمود ابراهيم بكرمردان عائد زيد دكتوراه445

في البيوتكنلوجيا هندسة باستخدام الكلف ترشيدمحاسبة
فحص دائرة في تطبيقي بحث- الزراعية االنشطة
الزراعة وزارة البور وتصديق

2017عبدهللا فيحاءمويش كامل شيماء دكتوراه446

الرقابة نظام تقييم في الحسبات مراقب دور33451محاسبة
االلكترونية النظم استخدام ظل في الداخلية

2010الرحيم عبد الكريم عبدالمنصور محمود طة محمود ماجستير447

الخدمية الوحدات في االداء فاعلية تقويممحاسبة
المرجعية المقارنة تقنية باستعمال

2010العاني محمد احمد صفاءكيبلة حسن عصام سارة ماجستير448

في المضافة قيمة عن المحاسبي االفصاح دورمحاسبة
الوظيفي الرضا تحقيق

2010التميمي يحيى حميد عباسسليمان اسماعيل اوميد ماجستير449

_ العراقية المصارف في التشغيلية المخاطر ادارة33479محاسبة

تطبيقية دراسة
2010سعيد لفتة السالم عبدالجميلي زهير اياد ماجستير450

التقارير العداد الدولية المعايير تطبيق تاثيرات33482محاسبة
في المحاسبي واالفصاح القياس على المالية
العراق

2010محمد الحسين عبد موفقاالسدي الحسين عبد اباهيم احمد ماجستير451

تقويم في البشرية الموارد عن المحاسبة تاثير33481محاسبة
االداء

2010عطية صكبان عذراءالتميمي حميد عباس ماجستير452

ظل في المحاسبية المعلومات نظام فاعلية تقويم33483محاسبة
االعمال االستراتيجيلمنظمات الدور

2010الججاوي علي محمد طاللعيادة المحسن عبد فؤاد دكتوراه453

على الشركات الندماج المحاسبية المعاجات اثر32822محاسبة
الحسابات مراقبة راي

2010الحسين عبد موفقمحمد جاسم علياء ماجستير454

على الحسابات لمراقبي القانونية المسؤلية اثر33468محاسبة
التدقيق عملية جودة

2010احمد مجيد منهلالزبيدي محمد سالم خالد ماجستير455
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المالية القوائم في المحاسبي  القياس قيود تاثير33467محاسبة
الحسابات مراقب راي على وانعكاساتها

2010الججاوي محمدعلي طاللالزوبعي هادي عواد سالم ماجستير456

التامين شركات في االستثمار نشاط اداء تقويم32809محاسبة
المالي التحليل منهج باستخدام

2010نوري صالحالتميمي محمد قاسم سرى ماجستير457

2010عبود هادي خلودابراهيم علي مصطفىااللكترنية التجارة مجال في الضريبي التهرب33487محاسبة ماجستير458

في المالي العجز لتحويل كاداة الخزينة حواالت33486محاسبة
(2008-1991 المالية وزارة) العراق

2010الحديثي حامد الدين صالحموسى علي نضال ماجستير459

المشاريع تقويم في المحاسبية المعلومات دور33475محاسبة
لوحدات ا في االستثمارية الموازنة ضمن المنفذة
الخدمية

2010الدوغجي علي حسين عليجاسم حمزة احالم ماجستير460

العراق في االدارية المحاسبة تطبيقات تقويم32815محاسبة
المستقبلية تطورها وافاق

2010الصفار صبيح عمادالجبوري فرج ناجي انتصار ماجستير461

2010محمد الحسين عبد موفقكريم عباس عليالتدقيق جودة لقياس التنظير مراجعة33485محاسبة دكتوراه462

تدول حلركة تنشيط في المحاسبي االفصاح دورمحاسبة
المالية لالوراق العراق سوق في االسهم

2010شاكر صاحب صالحخضير  برهان نبيل ماجستير463

الفساد مكافحة في وانعكاساتها التدقيق جودةمحاسبة
ديوان تقارير من لعينة تطبيقي بحث) المالي
(المالية الرقابة

2011المعيني عواد يلمان سعدمهدي عبدعلي حسين ماجستير464

االهمية مستوى تحديد في المؤثرة العواملمحاسبة
للمكفين المالية القوائم فحص عند النسبية

2010البغدادي شاكر صاحب صالحالصاحب عبد ليلى ماجستير465

تحقيق في المحاسبية المعلومات نظم فاعلية اثرمحاسبة
التجارة ظل في والتوكيد والموثوقة االمان

االلكترونية

2010عبد نجم الصاحب عبدعلي فاضل علي ماجستير466

اداء اعلية على المعلومات نظم االستخدام اثرمحاسبة
المصارف

2010العتابي عاشور حسينالجبوري فاضل مهدي اثمار ماجستير467

نماذج بعض باستخدام االنتاج على الطلب توقعات3367محاسبة
التنبؤ

2010ناصر علي صفاءالسادة عبد علي رؤى ماجستير468

االنشطة اساس على النقدية الموازنة اعداد33556محاسبة
) واالستثمارات السولة بين التوازن لتحقيق

(يغداد مصرف في تطبيق

2010الجبوري جاسم نصيفالعبيدي حميد حسنين ماجستير469

2010النجار سعيد مجيد صباحنادر ابراهيم هدىالزبون رضا على التامينية الخدمة جودة ابعاد تاثيرمحاسبة ماجستير470

االستراتيجي االداء تحسين في الحوكمة دور33668محاسبة
الهيئة في تطبيقي بحث الضريبية لالدارة

العامةللضرائب

2010يعقوب هللا عبد فيحاءالمنصوري علي الحسين عبد مصطفى ماجستير471
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في واثرهما المستهدفة والكلفة القيمة هندسةمحاسبة
تطبيقية دراسة ) الميزة وتحقيق التكاليف خفض
الكهربائية للصناعات العامة الشركة في

2010سرور جبار منالالموسوي عيسى هاشم عدنان ماجستير472

المعدة البيانات تدقيق في الحسابات مراقب دور32805محاسبة
مع تطبيقي بحث الناقصة الحسابات اساس على
تدقيقي برنامج اقتراح

2010فخري محمد حفصةالحديثي حرب عناد محمد ماجستير473

الجودة وادارة المستهدفة التكلفة تقنية استعمال32813محاسبة
التنافسية الميزة لتحقيق الشاملة

2010سرور جبار منالطالب مجيد مهند دكتوراه474

التحليل الساليب والحديثة التقليدية االتجاهات دور32838محاسبة
االداء كفاءة تقويم تطوير في المالي

2010العامري حسن زهرةالشمري عاصي كاظم شيماء ماجستير475

2010بطرس سليمان نجيبشنتة اسماعيل حليمالعراقية البئة في التدقيق مفاهيمي اطار نحو33169محاسبة ماجستير476

في القروض تحصيل في المؤثرة العوامل32840محاسبة
الحكومية المصارف

2010سعيد لفتة السالم عبدهاشم ظافر شيماء ماجستير477

) الجامعية المنظمات حماية في الخطر ادارة دورةمحاسبة

(بغداد جامعة في حالة دراسة

2010هاني الكريم عبد عالءفاضل عبدالخالق قصي ماجستير478

والمدونة التنظيمي التغيير بين العالقة انعكاس33523محاسبة
الحسابات مراقب تعزيز على المالية

2010محمد جاسم فاطمةالخالق عبد نظام ماجستير479

تقويم في البشرية الموارد عن المحاسبة تاثيرمحاسبة
االداء

2010التميمي حميد عباسالقرطوبي عطية صكبان عذراء ماجستير480

ظل في المحاسبية المعلومات نظام فاعلية تقويممحاسبة
االعمال لمنظمات االستراتيجي الدور

2010الججاوي محمد طاللعبادة المحسن عبد فؤاد دكتوراه481

المالية القوائم في المحاسبي القياس قيود تاثيرمحاسبة
الحسابات في راي على وانعكاسها

2010الججاوي علي محمد طاللهادي عواد سالم ماجستير482

المشاريع تقويم في المحاسبية المعلومات دورمحاسبة
الوحدات في االستثمارية الموارثة ضمن المنفذة
الخدمية

2010الدوغجي علي حسين عليجاسم حمزة احالم دكتوراه483

التقارير العداد الدولية المعاير تطبيق تاثيراتمحاسبة
في المحاسبي واالفصاح القياس على المالية
المصارف من عينة من تطبيقية دراسة ) العراق
(الخاصة

2010الحسين عبد ابراهيم احمد ماجستير484

2010الياسري شمران احسانسليم هاشم بشارااللكترونية الصيرفة انظمة ظل في الرقابةمحاسبة ماجستير485

تطبق التي المنشاة في الحسابات مراقب اداء33522محاسبة
االيزو

2010الحاوي حميد محسنحسان فريح محمد ماجستير486

2018, فبراير 26 Page 36 of 105



?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحثالعنوانالتسلسلالقسم ت

اثار تقليل في الشخصية الحوادث من التامين دور32841محاسبة
االرهابية االعمال

2010الربيعي هادي خلودصالح فاضل بوران ماجستير487

الستراتيجي المدخل ظل في المالئمة الكلفة33477محاسبة
التشغيلية القرارات تخاذ

2010الذهبي حليحل عيدان جليلةالرحمن عبد مهند ماجستير488

والمهن الضائع الصحاب الضريبي التحاسب عدالة335449محاسبة
للضرائب العامة التهيئة فرع في تطبيقي بحث

القادسية

2010كاظم عبدهللا باسمسلمان طالب نادية ماجستير489

الناتجة الملوثات من للحد البيئة الضريبة استخدام33550محاسبة
السيارات عوادم من

2010شياع الحسين عبد االمير عبدالربيعي حميد كاظم قاسم ماجستير490

واالستكشاف البحث لنفقات المقترحة لبمعالجات32847محاسبة
الموحد المحاسبي النظام ظل في

2010االسدي جبار طالب خولهالكناني سعيد فريد علي ماجستير491

االجنبية بالعملة المعامالت عن المحاسبة معايير33551محاسبة
في تطبيقها ومشاكل المالية القوائم وترجمة
القطاع شركات من عينة على بالتطبيق العراق
العام

2010المشهداني هللا عبد نجم بشرىالشمري نعمان عدنان سعاد ماجستير492

2010اللة عبد حنتوش فاضلالجزائري جواد محمد اثيرالمستدامة البئة التنمية في البيئي التدقيق دورمحاسبة ماجستير493

المالية العدادالتقارير الدولية المعايير تطبيق تاثيرمحاسبة
)العراق فى المحاسبي  القياسواالفصاح على

(المصارفالخاصة في تطبيقية دراسة

2010محمد الحسين عبد موفقاالسدي هللا عبد ابراهيم احمد ماجستير494

المصارف في الداخلية الرقابة نظام تقويممحاسبة
(الرشيد مصرف دراسة ) والخاصة الحكومية

2010هاشم علي هاشمعبدهللا حسن عاشور حسين ماجستير495

) باعتماد الضريبي الفحص عملية جودة تحسينمحاسبة

2008 /IههSO

2010الدليمي منفي رغدشاكر احمد عدنان مؤيد ماجستير496

2010رمو محمود وحيدسليماان عدنان احمدالحاسوب ياستخدام المالي االداء تقويممحاسبة ماجستير497

المحلية المحاسبية والمعايير النظم كفاية مدىمحاسبة
في الحصص عن واالفصاح القياس في

المشتركة المشروعات

2010عواد سلمان سعدالسعيدي معلة دخيل جبار ماجستير498

االئتمان محفظة في واثرها المالية الموارد تنميةمحاسبة
المصرفي

2010العطار حمودي فؤاد/ طالب فرحان عالءالموسوي علي امير ماجستير499

الرقابة ديوان في االداء لتقويم مقترح انموذج100محاسبة
كوردستان القليم المالية

2010عيسى كريم سيروانسبي عوديش شامل ماجستير500

تدقيق في واجراءاتة الحسابات مراقب دور99محاسبة
الحكومية التعليمية الوحدات حسابات

2010عيسى كريم سيروانالكريم عبد احمد فريال ماجستير501
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اسواق استقرلر في الخارجي التدقيق جودة دور101محاسبة
المال

2011خلف نوري صالحفرق رحيم لطيف ماجستير502

وحوكمة المصرفية المعلومات تكنوجيا اثر33859محاسبة
السلوكية الرقابة تحقيق في المصارف

2011الياسري محسن اكرمالموسوي عكلة ناصر ايناس ماجستير503

والرقابة الخارجية المنح عن المحاسبية المعالجاتمحاسبة
عليها

2011عليوي حسن زهرةالشمري وداعة علي مروج ماجستير504

الرقابة ديوان في االداء لتقويم مقترح انموذجمحاسبة
في تطبيقي بحث ) كردستان القليم المالية
(اربيل في 29 محطة مديرية

2011عيسى كريم سيروانسبي عوديش شامل ماجستير505

االجنبي االستثمار جذب في الضريبي االعفاء دورمحاسبة
العراقي االقتصاد في تفعيلة وامكانية المباشر

2011العتابي عاشور حسينالقيسي عبد كسكول سهاد ماجستير506

2011امين محمد الدين صالححسن سامي هيثمومصرفية مالية تقنيات176محاسبة ماجستير507

الحصيلة رفع في المبيعات ضريبة دور تفعيل33544محاسبة
الضريبية

2010محمد شاكر ايمانمرزوك امين ليث ماجستير508

انظمة تقويم في الخارجية الرقابية االجهزة دور204محاسبة
المالي الفساد من الحد في واثرة الداخلية الرقابة

واالداري

2011النعيمي الوهاب عبد صباحزغير غازي قيصر ماجستير509

البحث لنفقات المقترحة المعالجاتمحاسبة
الموحد المحاسبي النظام ظل في واالستكشافات

2010االسدي جبار طالب خولةالكناني سعيد فريد علي ماجستير510

للتمويل الرافدين مصرفي في االعتمادات اجراءتمحاسبة
واالستثمار

2010سعيد لفتة السالم عبدالطائي يوسف علي سليمة ماجستير511

باستخدام البيئية التكاليف تحديد في انموذج وضع32412محاسبة
االدارية المحاسبية تقنيات

عبداللة عبد الدين شمس سناء 512

2009كاظم حاتم االءعريبي جمعة الرضا عبداالداري االصالح عملية في المالية الرقابة  دور32409محاسبة ماجستير513

االداري الفساد من الحد في االداء الرقاية دورمحاسبة
والمالي

2009الذهبي حليحل عيدان جليلةعذاب عباس اختيار ماجستير514

2009يوسف نعيم فائزالقريشي نزارجعجع رافتالواحد الناخب كلفة قياسمحاسبة ماجستير515

2009العامري عليوي حسن زهرةالموسوي هذل طاهر مروجالمقدرات نطوير في واثرة االستراتيجي التفكيرمحاسبة ماجستير516

خالل اسيا شرق جنوب دول في المصرفية االزمةمحاسبة
تسعينات فترة

2009عبود قصيالعكيلي عبد حسن صباح ماجستير517

التحليل اسلوب باستخدام التكاليف تخفيضمحاسبة
الشبكي

2009سعد منصور سلمىالكعبي محسن صبيح عمار دكتوراه518
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الوحيدة وبيئة الداخلي التدفيق بين العالقةمحاسبة
االقتصادية

بطرس سليمان نجيب ماجستير519

2008الجلبي احمد مقدادحمودي الفتاح عبد محمدالتدقيق مخاطر وتقدير النسبية االهمية قياسمحاسبة ماجستير520

وفق على الداخلية الرقابة انظمة اداء تقييممحاسبة
الرقابية والبرامج االجراءات

2008حسن حسين سهيرالكبيسي نعمان ايمن ماجستير521

خارج لالنشطة المحاسبي واالفصاح القياسمحاسبة
الميزانية

2005الحبيطي محسن قاسمالشمام حسين علي ماهر ماجستير522

ادوات تطوير في المحاسبي المنعلومات نظام دورمحاسبة
للدولة العامة الموازنة وتنفيذ اعداد

2010المهايتي خالد محمدالصوص نورالدين غصون ماجستير523

اساس على الكطلفة نظام ظل في الكلفة  تحليلمحاسبة
االنشطة

2002التكريتي اسماعيلالغني عبد كاظم فريال ماجستير524

المنضور وفق على المال وراس االرباح توزيعمحاسبة
االسالمي الفقهي

2005الواحد عبد الكريم عبد مكيعيدي سعيد ايمان ماجستير525

المراجعة) الداخلية الرقابة ادارة وفاعلية كفاءةمحاسبة
(الداخلية

2005راضي حربي نوالكركز ايليا شادي ماجستير526

2005العبيدي ماهرموسىعلي حميد ميعادالمالية الرقابة ديون هيئات اداء كفاؤة تقويممحاسبة ماجستير527

هندسة واعادة القيمة هندسة لستخداممحاسبة
التكاليف العملخفيض

2006العبيدي ماهرمحمد شيع بروين دكتوراه528

وبيان المشتقة المالية االدوات تدقيق الياتمحاسبة
العربي البنك على للتطبيق استعمالها مخاطر
الدولي

2010الدوغجي حسين علينعمة فاضل محمد دكتوراه529

باستخدام البيئة التكاليف تحديد في انموذج وضعمحاسبة
االدارية المحاسبة تقنيات

2009عبد نجم عبدالصاحبعبدهللا الدين شمس سناء ماجستير530

2009كاظم حاتم االءعريبي جمعة الرضا عبداالداري االصالح عملية في المالية الرقاية دورمحاسبة ماجستير531

2009يوسف نعيم فائزالقريشي   جعجع نزار رافتالواحد الناخب كلفة قياسمحاسبة ماجستير532

التحليل اسلوب باستخدام التكاليف تخفيضمحاسبة
الشبكي

2009سعد منصور سلمىالكعبي محسن صبيح عمار ماجستير533

االلتزام اجراءات على الخارجي المقق اعتماد اثرمحاسبة
واالجراءات

2010محمد الحسين عبد موفقالشيباني خلف االمير عبد علي عبد ماجستير534

الخدمة جودة على واثرها المصرفية التقنياتمحاسبة
المصرفية

2008البكري رياضعالوي رسن احمد ماجستير535

ضؤ في التدقيق الختيارات موسع نحواطارمحاسبة
الدولية المعايير

2008الفضل علي صالح مؤيدجاسم محمود محمد ماجستير536
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2008يوسف نعيم فائزالرزاق عبد محمد اسماءالقيود نظرية باستخدام التفاضلي االرباح تحليلمحاسبة ماجستير537

وفق على الدتخلية الرقابة انظمة اداء تقييممحاسبة
الرقابية والبرامج االجراءت

2008حسن حسين سهيرعباد نعمان ايمن ماجستير538

الوحدة تنمية تعزيز في المحاسبة اثر تقييممحاسبة
االقتصادية

2008جاسم نصيفياسين عبدالة نضال ماجستير539

2007الغبان صبري ثائرالمشهداني عبداللة نجم بشرىالمساهمة الشركات لحوكمة المقترح االطارمحاسبة ماجستير540

المنظم الشخص ومالئممة المنتظمة النقافة تاثيرمحاسبة
الغاملين ربضا في

2007حمادي عباس انتصارالربيعي محوش محمد ماجد ماجستير541

المالي االداء في واثرهما المبعثرة الديونمحاسبة
التجارية للمصارف

2007محمد الحسين عبد موفقالسلطان جميل نعمان ياسين ماجستير542

2006القاضي حسينعمر عبدهللا احمدااللكترونية التجارة اثرمحاسبة ماجستير543

2006جركس احمد ابراهيمطاهر فوزي نريمانالمصرفية العمليات بعض في االنترنيت استخداممحاسبة ماجستير544

العمليات هندسة واعادة القيمة هندسة استخداممحاسبة
التكاليف تخفيض في

2006البكري حمزة رياضعزيز محمد شيع بروين ماجستير545

2007حمزة الدين محيوتطبيقاتها االلكترونية المصرفية االعمالمحاسبة ماجستير546

المراجعة ) الداخلية الرقابة ادارة وفاعلية كفاءةمحاسبة
(الداخلية

2005قريط عصامكركز ايليا شادي ماجستير547

وفقا التجارية للمصارف المحاسبي االفصاحمحاسبة
الدولية والمعايير المحلية المحاسبية للقواعد

2011البغدادي شاكر صاحب صالحشهاب محمود سمير ماجستير548

في المضافة القيمة على تطبيق امكانية دراسةمحاسبة
العراق

2009الياسري شمران احسانالعتبي رشم السادة عبد اقبال ماجستير549

بالتقارير االفصاح تعزيز في الحسابات مراقب دورمحاسبة
الشركات حوكمة ظل في المالية

2009البغدادي شاكر صاحب صالحجبار شعالن ناظم ماجستير550

التحاسب لمتطلبات المالية التقارير كفاية مدى1477محاسبة
الضريبي

2011عبسى كريم سيروانعمر كيالني رشدية ماجستير551

تقييم ظل في الحسابات مراقبي اداء جودة مدى1476محاسبة
االلكترونية المحاسبة المعلومات

2011سعيد محمد لقمانعبدهللا عمر خشاب ربة ماجستير552

افصاح مصداقية في للتحقق مقترح تدقيق برنامجمحاسبة
المحاسبة معيار ظل في الموحدة المالية القوائم
37 رقم الدولي

2011المعموري ثجيل محمد عليرشيد محمد رنا ماجستير553

2011يعقوب هللا عبد فيحاءخربيط رهيف قاسماالتحادي االنفاق وجهات تعدد اثر1418محاسبة ماجستير554

2011الذهبي حلليحل عيدان جليلةاالجبوري حسين طة حسينالذهبي النشاط تكاليف لتدقيق برنامج تصميممحاسبة ماجستير555
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ترشيد في واثرة القيود لنظرية االستراتيجي البعدمحاسبة
القرارات

2011عبد المجيد عبد ماجدة ماجستير556

الرقابة ديوان في االداء لتقويم مقترح انموذج851محاسبة
في تطبيقي بحث كردستان اقليم في المالية
29 محطة مديرية

2011عيسى كريم سيروانسبي عوديش شامل ماجستير557

تكاليف نظام تعزيز في الداخلية الرقابة اهمية820محاسبة
النفطية االبار واستصالح حفر

2011محمد الحسين عبد موفقصبحي رمزي احمد ماجستير558

على الداخلية الرقابة نظام  االجرائات تقويممحاسبة
الحكومية العقود وتنفيذ ابرام عمليات

2011حسين ياسر االءاالنباري علي محسن مها ماجستير559

ظل في التدقيق مخاطر تقدير في المدقق دورمحاسبة
مصرف على بالتطبيق  المعلومات تقنية استعمال
العراقي االنتمان

2011الدوغجي حسن عليفرج صبيح سهاد دكتوراه560

ممارسات تخفيض في المؤسسي التحكم دورمحاسبة
مصالح بين التوافق وتحقيق االيداعية المحاسبة

الوكالة اطراف

2008الجبوري علي محمد جاسم نصيفالعبيدي برزان صبيحة دكتوراه561

التكلفة تقنية ظل في المرجعية المقارنةمحاسبة
االصباغ صناعات شركة قي بالتطبيق المستهدفة

(ناشنال ) الوطنية االصباغ مصانع وشركة الحديثة

2011الذهبي عيدان جليلةمحمد جاسم سعاد ماجستير562

العام الصناعي القطاع شركات ناجير تجربة تقويممحاسبة
الخاص القطاع الى

2011عبد نجم الصاحب عبدخورشيد عثمان اشتي دكتوراه563

واجراءت الحسابات مراقب بين التوافق اهميةمحاسبة
الهيئة في تطبيقية دراسة ) الضريبي التحاسب
(2008-2005 للسنوات للضرائب العامة

2010سلمان طالب ناديةمسعود صالح ليث ماجستير564

ادارة ممارسات من الحد في الشركات عولمة اثرمحاسبة
االرباح

2011المشهداني عبدهللا نجم بشرةالفتالوي مجيد ناجي ليلى ماجستير565

االداء بطاقة باستخدام االستراتيجي االداء تقويم3081محاسبة
المتوازن

2012خلف نوري صالحتركي ابراهيم ليث ماجستير566

قسم في الداخلي التدقيق بشعبة االرتقاءمحاسبة
باعتماد للضرائب العامة الهيئة في الشركات
الذاتي التقرير اسلوب

2009البازي محمد علي ماجستير567

االداء تقويم في وتاثيرها الشاملة الجودة تكاليفمحاسبة
االستراتيجي

2011سرور جبار منالهاني الحسين عبد علي ماجستير568

المصارف من االجنبية المشاركة تجربة تقييممحاسبة
الخاصة العراقية

2011وهيب فائق حمزةمطلك هاشم امال ماجستير569
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معايير باستعمال الصحية المؤسسات اداء تقويممحاسبة
العالمية الصحة منظمة

2011عيسى كريم سيروانعمر سلمان محمد ماجستير570

حوكمة ظل في الداخلية الرقابة نظام تفعيلمحاسبة
السركات

2011حليحل عيدان جليلةكزار ناظم منى ماجستير571

الداخلي والمرفق الخارجي الحد بين العالقة اثر1920محاسبة
والمالي االداري الفساد ظاهرة من الحد في

2011خلف نوري صالحزكريا سعيد محسن ارجوان ماجستير572

الدخل تحديد في ودورة االبالغالمكالي نظام1926محاسبة
الضريبي

2011علي فاضل الستار عبدمحمدمراد الدين صالح خالد ماجستير573

المصرفي القطاع في التدقيق لجنة اداء تقويم1927محاسبة
العراقي

2011حمدان حسين خولةفرحان محمد عماد ماجستير574

االدارة معلومات تقويم في المحاسبية النظم دورمحاسبة
متغيرة بيئة في الكلفة

2007جاسم نصيفحسن علي اشير دكتوراه575

في االستراتيجية الكلفة ادارة معلومات استعمالمحاسبة
في دراسة ) االقتصادية الوحدات اداء تقويم
(الكهرباء شركة

2005الجبوري جاسم نصيفالكبراتي عبدهللا صحبت حنان دكتوراه576

المفتشين لمكاتب االداء عملية اثر قياسمحاسبة
في تطبيقي بحث ) المكاتب اداء على العموميين

العموميين المفتشين مكاتب

2010العاني حاتم االءالعالق حسين كاظم فرحان ماجستير577

االداء وتقويم المسؤولية محاسبة نظام تفعيل1923محاسبة
التخطيطية الموازنات باستخدام

2011االسدي صبار طالب خولةالمعمار حسن عبداللة حنان ماجستير578

مراقب اختيار في الداخلية الرقابة نظام كفاءة اثر1928محاسبة
االثبات الدلة الحسابات

2011عبود نجم عبدالصاحبالحيالي حسن عبدهللا قحطان ماجستير579

المصرفي القطاع في التدقيق لجنة اداء تقويممحاسبة
العراقي

2011حمدان حسين خولةفرحان محمد عماد ماجستير580

المصرف في وتقويمها المالية االستثمارات تحليلمحاسبة
للتجارة العراقي

2011الجزراوي طاهر علي محمد ابراهيمعبدهللا عبدالرزاق نور ماجستير581

رجية على االموال واستخدامات مصادر اثر1922محاسبة
التجارية المصارف

2011العتابي عاشور حسينعبدهللا الركان غيث ماجستير582

االسنثمارية المشاريع في التحوط عن امحاسبة8957محاسبة
المصارف من عينة على بالتطبيق )المشتركة
(السعودية

2011سلمان محمد عامرالواسطي سكر جمعة ذكرى دكتوراه583

االستراتيجية الكلفة ادارة تقنيات تطبيق امكانيةمحاسبة
الميزة تعزيز في واثرها الجودة تكاليف الدارة

العامة الشرمة في تطبيقية دراسة )التنافسية
( النجف في االطارات لصناعة

2008يوسف نعيم فائزالمسعودي جراد علي حيدر دكتوراه584
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المسؤولية تحقيق في واثرة البيئي التدقيقمحاسبة
تطبيقية دراسة ) االقتصادية للوحدات االجتماعية

(الركاب لنقل العامة الشركة في

2009الذهبي عيدان جليلةالعزاوي مجيد كطشر تحرير ماجستير585

تدقيق لمفهوم الحسابات مراقب ادراك اهميةمحاسبة
القروض مخاطر ادارة

2009البغدادي صاحب صالحعبدالعابدين جبل اسراء ماجستير586

الدارة معلومات تقديم في المحاسبية النظم دورمحاسبة
متغيرة عمل بيئة في الكلفة

حسن علي اثيرالجبوري جاسم نصيف 587

المخاطر ضد الودائع تامين تطبيق امكانيةمحاسبة
العراق في المصرفية

2008العبيدي عبدالكريم نهادالمغازجي هادي ابراهيم محمد ماجستير588

والنسيج االبداعي التفكير المهارات بعض تاثيرمحاسبة
)االستراتيجي التدقيق في التنظيمي الثقافي

(المالية الرقابة ديوان في استطالعية دراسة

2008موسى محمد صباحالجنابي حسين علي حسين محمد ماجستير589

الحكومية والمساعدات المنح عن المحاسبةمحاسبة
في وتطبيقية نظرية دراسة )عنها واالفصاح
المحمودية)الجاهزة االلبسة انتاج شركة

2004امين عبدالفتاح الياسري نعمة فاضل محمد ماجستير590

والنسيج االبداعي التفكير مهارات بعض تاثيرمحاسبة
االستراتيجي التدقيق في التنظيمي الثقافي

2008موسى محمد صباحالجنابي حسين عالي حسين محمد ماجستير591

في IPS العراقي المدفوعات نظام مساهمةمحاسبة
حالة دراسة_  النقدية السياسة استقرار

2010عبد محمح سهامالجبوري حسن طالب مناف ماجستير592

عن الكشف في المسستندي التدقيق دورمحاسبة
معايير ضؤ في المالية تقارير في   االحختيال
التدقيق

2010احمد ارحيم ستارحسين شاكر مها ماجستير593

المصرفي العمل في االلكتروني التوقيع استخداممحاسبة
( والعراق عمان في مقارنة حالة دراسة )

2010الزبيدي فائق حمزةحداد حسن رياض ميثم ماجستير594

المستقة المالية االدوات عن واالفصاح القياسمحاسبة
المالية القوائم في

2007بطرس سليمان نجيبحسين هادي حسين ماجستير595

في الداخلية الرقابة اجراءات وتطوير تقويممحاسبة
العراقي النواب مجلس

2008الطيار عباس مكياالركوازي حسن ياور كنعان ماجستير596

) الجامعية المنظمات حماية في الخطر ادارة دورمحاسبة

(بغداد جامعة في حالة دراسة

2010هادي عبدالكريم عالءفاضل عبدالخاالق قصي ماجستير597

في الداخلية الرقابة اجراءات وتطوير تقويممحاسبة
العراقي النواب مجلس

2008الطيار عباس مكياالركوازي حسن ياور كنعان ماجستير598

بطاقة باستخدام االستراتيجي االداء تقويممحاسبة
المتوازنة العالمات

2010النجار سعيد مجيد صباحالشمري خلف هاشم خولة ماجستير599
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والتحسين المستهدفة الكلفة تقنيتي تكاملمحاسبة
التنافس ستراتيجيات في وانعكاسهما  المستمر
االقتصادية  للوحدات

2007الغبان صبري ثائرالموسوي كحيط نوار عباس ماجستير600

الحسابات مراقي مسؤولية مدى.. التوقعات فجوةمحاسبة
(العراقية البيئة في تطبيقية دراسة ) عنها

2009السعبري عبدموسى ابراهيمشويلة حسن عبدالرزاق عبدالوهاب ماجستير601

من االحصائية العينات اخيار في المؤثرة العواملمحاسبة
بحث ) المصارف في الحسابات مراقبي قبل

( الحسابات مراقبي مجتمع في تطبيقي

2009البزاز حكمت شهالءالسليم حسين محمد صرح ماجستير602

التحليل الساليب والحديثة التقليدية االتجاهات دورمحاسبة
االداء كفاؤة تقويم تطوير في المالي

2010العامري حسن زهرةالشمري عاصي كاظم شيماء ماجستير603

) الضريبي الفحص في االثبات بادلة االخذ مدىمحاسبة

(للضرائب العامة الهياة في تطبيقي بحث

2008الشهيب عبدالحسين موفقعبدالعباس عبدالرسول ماجستير604

غير االصول عن المالي لالبالغ انموذج صياغةمحاسبة
الشركات من عينة على بالتطبيق ) الملموسة
لالوراق العراق سوق في المدرجة المساهمة

( النقدية

2010المشهداني عبدهللا نجم بشرىجابر سعود حسن عبدالرضا ماجستير605

المسؤولية تحقيق في واثرة البيئي التدقيقمحاسبة
تطبيقية دراسة ) االقتصادية للوحدات االجتماعية

(الركاب لنقل العامة الشركة في

2009الذهبي عيدان جليلةالعزاوي مجيد مطشر تحرير ماجستير606

القوائم لالسعارفي العام المستوى تغير اثرمحاسبة
المؤشرات على وانعكاساتها المالية

2011التميمي يحيى حميد عباسالجنابي عاي حسين عادل ماجستير607

نشاط في المعيارية للتكاليف نظام تصميممحاسبة
نفط لشركة المقترح والغاز الخام النفط استخراج
الشمال

2011الذهبي عيدان جليلةعبدالكاظم راضي محمد ماجستير608

في االنشطة اساس على المرجعية المقارنة دورمحاسبة
الصحية الخدمات الوحدات اداء  كفاية تقويم

2006الجبوري محمد جاسم نصيفكاظم  كريم حاتم ماجستير609

المستمر والتحسين الشاملة الجودة ادارة دورمحاسبة
تخفيض في

2011سرور جبارة منالالركابي سلمان خلف علي دكتوراه610

التوثيق برامج باستخدام الخارجي التدقيق1954محاسبة
االلكتروني

2011البغدادي شاكر صاحب صالحعبدالباقي رعد احمد ماجستير611

2011سرور جبار منالالركابي سلمان خلف عليوالتحسين الشاملة الجودة ادارة1934محاسبة ماجستير612

وانعكاساتها المحتملة الكطلوبات عن االفصاحمحاسبة
في نطبيقي بحث ) الحسابات ملراقب تقرير على
العراق سوق في المدرجة الشركات من عينة

(المالية لالوراق

2011المعيني عواد سلمان سعدالنعيمي خليل نايف عثمان علي ماجستير613
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التحاسب في الذاتي التقدير اسلوب تقييم1996محاسبة
عربية دول في المكلفين لكبار الضريبي

2011سلمان طالب ناديةنصرهللا كاظم حيدر ماجستير614

القيادية الممارسات ظل في الوقت ادارة فاعلية2011محاسبة
الطبية االدارة لمدراء

2011عبدالحسين عبداالميراسماعيل طالب صباح ماجستير615

2010الفضل محمدعلي مويدعبود هاشم انوارللضريبة الخاضع الربح على الشركات اندماج اثر1995محاسبة ماجستير616

غير للموجودات المحاسبي واالفصاح القياسي1969محاسبة
الموحد المحاسبي النظام ظل في المتداولة

2011عبدالعزيز محمدالعطار  عبدالرحمن مالك ماجستير617

تحقيق في االستراتيجية للقيادة الريادي الدور2006محاسبة
المصرفية الخدمة في التمييز ادارة متطلبات

2011العنزي  سعدالشافعي حمود مهدي نغم ماجستير618

2011العتابي عاشور حسينالقرةداغي عبدالصمد ابراهيم مائدةالعراقي الصناعي للمصرف االئتماني النشاط2007محاسبة ماجستير619

العراقية التامين في الخسائر بمعدالت التنبؤ دورمحاسبة
العامة

2011العلي عبداالميرعبداالمير حسن محمد ماجستير620

الحكومية للتنظيمات االلستراتجي المدراء تقويم2012محاسبة
المتوازن االداء بطاقة باستعمال

2011علي محمد جبارجمعة سلمان عبدهللا ماجستير621

اداء لتقويم المتوازن االداء بطاقة استعمال2013محاسبة
الهيئة في تطبيقي بحث_  الخدمية الوحدات
للضرائب العامة

2011حليحل عيدان جليلةحسن محمد سعد ماجستير622

فيادائة للمصرف االستثمارية المحفظة هيكل دورمحاسبة
المصارف من عينة في تطبيقي بحث ) المالي
(العراقية

2011امين محمد الدين صالحجارهللا محمود استبرق ماجستير623

الممولة الحكومية الشركات لحوكمة مقترح اطارمحاسبة
الخارجي التدقيق مهنة على وانعكاساتها" ذاتيا
/ الحكومية الشركات ميدانية دراسة ) العراق في

(الذاتي التمويل

2008الخرسان داود حلو محمدالخزاعي جهاد غني اسعد ماجستير624

2005الدوغجي علي حسين عليالنعيمي سعيد المجيد عبد رشاالطبية المهن في الضريبي التهربمحاسبة ماجستير625

_ العراقية المصارف في التشغيلية المخاطر ادارةمحاسبة

تطبيقية دراسة
2010لفتة السالم عبدالجميلي خضير زهير اياد ماجستير626

غير للموجودات الماسبي والفصاح القياسمحاسبة
/المحاسبي النظام ظل في المتداولة

بغداد شركة في تطبيقي بحث)الموحد

2011عزيز علي محمدالعطار  الرحمن عبد مالك ماجستير627

نتيجة عن بالتحقق الحسابات مراقب مسؤوليةمحاسبة
المقاوالت  شركات استمرارية ضؤ في النشاط
العامة

2010يعقوب عبدهللا فيحاءيوسف  طارق قحطان ماجستير628
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منهج  باستخدام  الزراعي  النشاط اداء تقويممحاسبة
التنظيمي  التحليل

2011خلف نوري صالحموسى اسماعيل سميرة دكتوراه629

ظاهرة مكافحة في الداخلية الرقابة نظام دورمحاسبة
2/ بازل  لجنة  لمقرارات" وفقا  االموال  غسيل

بحث ) الدولية  المالي  العمل  لجنة وتوصيات
العراق في  الخاصة  المصارف من  لعينة  تطبيقي

2011المشهداني عبدهللا نجم بشرىالياور علي محمد عصام علي ماجستير630

النسب  باستخدام  للمصارف اء\االد  تقويم2033محاسبة
التدقيق  لمهنة  الدولي  للبيان  المالية

2012جويد  كاظم حسيبالرحمن عبد  امين محمد ماجستير631

الجوهرية  المقدرة  بناء في الريادية المقدرات دور2037محاسبة
استطالعية دراسة ) التنافسية اميزة على واثرها

(للمصارف

2011العنزي حمود علي سعدجواد ثامر زيد ماجستير632

2012الياسري محسن اكرمابراهيم علي لمياءالشاملة  الجودة ادارة ابعاد اثرمحاسبة ماجستير633

وقييم تحديد في الحسابات مراقب مسؤوليةمحاسبة
المحاسبية المعلومات  نظم تكنولوجيا  مخاطر
ادائة  جودة لرفع

2011الذهبي حليحل  عيدان جليلةمحمد  حاحب حيدر ماجستير634

اصول لصافي العادلة قيمة عن واالفصاح القياسمحاسبة
القرارات ترشيد في واهميتها االقتصادية الوحدة

القطاع شركات من علىعينة تطبيق )االستثمارية
لالوراق العراق سوق في المدرجة الصناعي
(المالية

2011سلمان محمد عامرعوجة كاظم حسنين ماجستير635

بحث ) المصارف في الداخلية  الرقابة نظام تقويممحاسبة
( لالستثمار الدولي البصرة مصرف في تطبيقي

2011المرهج محمد جاسمحسن جاسم شاكر ماجستير636

كوسيلة النقدي التدفق المالي التحليل استعمالمحاسبة
منشات في واستعماالتة النقد مصادر لتقييم
االعمال

2003اسماعيل خليل اسماعيلفرهود برزان صبيحة ماجستير637

تضارب لتخفيض المالي لالبالغ انموذج صياغةمحاسبة
المؤسسي التحكم ظل في الوكالة اطراف مصالح

2008الجبوري علي محمد جاسم نصيففرهود برزان صبيحة دكتوراه638

والحد الكشف في ودورها الرقابية االجهزة تعددمحاسبة
بحث) والمالي  االداري الفساد ظاهرة من

(بالعراق الرقابة اجهزة في تطبيقي

2011خلف نوري صالحجبر شنيخر فري سعدي دكتوراه639

الرقابة فاعلية على الشركات حوكمة تاثيرمحاسبة
الوحدات من عينة في تطبيقي بحث ) الداخلية

اربيل محافظة/ االقتصادية

2011سعيد محمد لقمانمولود سلمان داود ماجستير640

القوائم العتماد المالية السلطة بمتطلبات االيفاءمحاسبة
الضريبي الوعاء تحديد في المالية

2011يعقوب عبدهللا فيحاءحسين محمد احمد رياض ماجستير641

2018, فبراير 26 Page 46 of 105



?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحثالعنوانالتسلسلالقسم ت

ودورها المحاسبة لنظرية االقتصادية  المداخلمحاسبة
المحاسبة بين توافقي انموذج صياغة في

الكلية والمحاسبة الجدزئية

2007الجبوري علي محمد جاسم نصيفالمعيني عواد سلمان سعد دكتوراه642

مراقب اء\اد جودة على التدقيق مخاطر اثرمحاسبة
مراقب من عينة على تطبيقي بحث ) الحجسابات
(الحسابات

2009الذهبي حليحل عيدان جليلةيوسف رياض بان ماجستير643

بيئة ظل في الحسابات مراقبي اداء جودة مدىمحاسبة
بحث) االلكترونية المحاسبية المعلومات نظم

(تطبيقي

2011سعيد محمد لقمانعبدهللا عمر خشان ثة ماجستير644

معايير باستعمال الصحية المؤسسات اداء تقويممحاسبة
بحث) اخرى معايير(who العالمية  الصحة منظمة
في التعليمي رزطاري مستشفى في تطبيقي
اربيل

2011عيسى كريم سيروانعمر  سلمان محمد ماجستير645

احتساب في واثرها الضريبي الفحص اجراءتمحاسبة
للضريبة الخاضع الدخل

2005الدوغجي حسن عليذياب علي فراس ماجستير646

حوكمة فاعلية تعزيز في التدقيق لجان دورمحاسبة
تطبيقي بحث_  العراق في المساهمة الشركات

الخاصة العراقية المصارف من عينة في

2010المشهداني عبدهللا نجم بشرىذياب علي فراس ماجستير647

التكاليف تخطيط في الكلفة ادارة تقنيات دورمحاسبة
وتخفيظنها

2008يوسف نعيم فائزالشمري عبدهللا هالل فايز ماجستير648

الشركة في الداخلية الرقابة نظام وتقويم دراسةمحاسبة
(تطبيقي بحث ) البتروكيمياوية  للصناعات العامة

2010المرهج محمد جاسماسماعيل عبدهللا مكي احمد ماجستير649

الدارة  معلومات  تقديم في المحاسبية النظم دورمحاسبة
متغير  عمل  ببيئة في  الكلفة

2007الجبوري جاسم نصيفحسن علي اثير دكتوراه650

التامين شركة في التسويقي المزيج دراسةمحاسبة
(حالة دراسة )العراق في الوطنية

2010النجار سعيد مجيد صباحالزويني كاظم نعمة الهام دكتوراه651

قياس في المؤثرة والمتغيرات العوامل اطار تحديدمحاسبة
التدقيقي  العمل جودة 

2008خلف نوري صالحمهدعفي عباس اف ماجستير652

التقييد مرحلتي بين الشاملة الصيرفة واقعمحاسبة
المعهد مصرفي في حالة دراسة ) النقدي والتحرر
والمالي المحاسبيى للدراسات العالي

2010الزبيدي وهيب فائق حمزةالعامري حلبوص عبداالله امينة ماجستير653

الصنائع  الصحاب الضريبي التحاسب عدالةمحاسبة
العامة الهيئة فرع في تطبيقي بحث)  والمهن
القادسية محافظة_  للضرائب

2010سلمان  طالب  ناديةالنائلي كاظم عبدهللا باسم ماجستير654

العامة الهياة في تطبيقها وافاق الضريبة شفاغيةمحاسبة
مقترح نظام انموذج  للضرائب

2010الكعبي علي محمد جبارعبدالحميد عماد ياسر ماجستير655

2018, فبراير 26 Page 47 of 105



?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحثالعنوانالتسلسلالقسم ت

) المحاسبي االفصاح تعزيز في المالية االزمة دورمحاسبة

الشركات تقارير من لعينة مقارن تحليلي بحث
(واالجنبية العربية

2010عبدالرزاق غني  مثنىالبيطار  يوسف فؤاد ماجستير656

القطاع في  االداء لتحسين  الحوكمة معاييرمحاسبة
المصرفي

2010االمام امين محمد الدين صالحالجبوري علي فاروق  نسرين ماجستير657

الحسابات مراقب بين التوقعات فجوةمحاسبة
المالية التقارير ومستخدمي

2011خلف نوري صالفرحان علوان سامي ماجستير658

المعرفة الدارة الحرجة النجاح عوامل بعض دورمحاسبة
في  الزبون ملكية حقوق بناء ابعاد تعزيز في

المنظمة

2012داود عبدهللا محمود عبدهللا ماجستير659

2011عبود  نجم الصاحب عبدعبدهللا حسن محمد سميدالموازنة في واثرهما المنتج الخام النفط كلفةمحاسبة ماجستير660

في االحتمالية الهيكلية اسلوب تطبيق اهمية اثرمحاسبة
الحسابات لمراقب المهني الحكم مخاطر تخفيض

2012محمد عبدالحسن موفقكاظم محمود امال ماجستير661

الديون تقليل االئتمانيةفي المعلومات اهميةمحاسبة
المتعثرة

2011عبدالعزاوي محمد سهامطويل محمد طالب طة ماجستير662

في االحتمالية الهيكلية  اسلوب  تطبيق اهمية اثرمحاسبة
الحسابات  لمراقب المهني الحكم مخاطر تخفيض

2012محمد عبدالحسن موفقكاظم  محمود امال ماجستير663

وتقييم تحديد في الحسابات مراقب مسؤوليةمحاسبة
لرفع المحاسبية المعلومات تكنولوجيا مخاطر
ادائة جودة

2011حليحل عيدان جليلةمحمد صاحب حيدر ماجستير664

العامة الهياة في تطبيقها وافاق الضريبة شفافيةمحاسبة
مقترح   نظام انموذج للضرائب

2010الكعبي علي محمد جبارعبدالحميد عمار ياسر ماجستير665

القطاع في االداء لتحسين الحوكمة معاييرمحاسبة
المصارف من لعينة تحليلة دراسة )المصرفي
العراقية

2007االمام امين محمد الدين صالحالجبوري علي فاروق نسرين ماجستير666

السهم السوقية القيمة في الشركات حوكمة اثرمحاسبة
في دراسة ) المصرفية الشركات في المال راس
لالوراق بغداد سوق في االهلية مصارف من عينة

(المالية

2008الجبوري جاسم نصيفلجنابي خضير محسن ريم ماجستير667

باستعمال الصحية االمؤسسات اداء تقويممحاسبة
ومعايير (who)العالمية الصحة معاييرمنظمة

رزطاري مستشفى في تطبيقي بحث )اخرى
اربيل في التعليمي

2011عيسى كريم سيروانعمر سليمان محمد ماجستير668

السلوك بقواعد الحسابات مراقبي التزام مدىمحاسبة
المهنة اداء جودة على واثرة المهني

2009الذهبي عيدان جليلةواثق محمد الهام ماجستير669
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بيئة ظل في الحسابات مراقبي اداء جودة مدىمحاسبة
بحث) االلكترونية المحاسبية المعلومات نظم

وفقا الحسابات مراقبي من عينة على تطبيقي
الدولية الجودة معايير لمتطلبات

2011سعيد محمد لقمانعبدهللا عمر خشان ثة ماجستير670

2012العبودي حمدان حسين خولهالسامرائي ابراهيم ضياء مروهالضرائب ايرادات في الخصخصة مساهمة2035محاسبة ماجستير671

االداء على واثرها المعلومات وسرية امنأ2033محاسبة
التنافسي

2012الربيعي هادي خلودالكريم عبد اللطيف عبد نهاد ماجستير672

اهداف تحقيق في االستراتيجي التخطيط دور2031محاسبة
الضريبية

2012الشيخلي  الرحمن عبد اشواقالفرطوسي عطية ماضي مؤيد ماجستير673

2012محمد الحسين عبد موفقعنبر جبار اسيلالحسابات مراقب مسؤولية في االدارة اقرارات اثر2067محاسبة دكتوراه674

في المضافة القيمة عن المحاسبي االفصاح دورمحاسبة
الوظيفي الرضا تحقيق

2010التميمي يحيى حميد عباسسليمان اسماعيل اميد ماجستير675

في المحاسبية والمحددات المبادئ تطبيق اثرمحاسبة
الضريبي التحاسب

2009القريشي رشيد ايادنوريز واثق زينب ماجستير676

دراسه مع العراق في للتطبيق مقترح منهجمحاسبة
مقارنة

2020القيسي ياسين خالدحافظ سلوان ماجستير677

2002العزاوي الوهاب عبد محمدجبارة علي محمد سيدالتجارية بالمصارف االداء لتقويم نظام تصميممحاسبة ماجستير678

تقويم في الستراتيجية الكلفة ادارة معلومات دورمحاسبة
االداء

2002التكريتي يحيى اسماعيلسلمان جاسم عالء ماجستير679

الرقابة عناصر على الحسابات مراقب اعتماد مدىمحاسبة
الداخلية

2002علي محمد طاللالقادر عبد بابقي محسن ماجستير680

2002العزاوي الوهاب عبد محمدلفتة حسين منالالمصرفية الخدمة لنوعية معلومات نظام تصميممحاسبة ماجستير681

2002سلوم الكريم عبد حسنراشد عبدة يوسفالنتائج مصداقيه في واثرها التدقيق مخاطرمحاسبة ماجستير682

ادارة تطبيق في المحاسبية المعلومات دورمحاسبة
الشاملة الجودة

2003سعد منصور سلمىنجم مجيد بصيرة ماجستير683

المعلومات نظام في البيئية المتغيرات بعض اثرمحاسبة
احتياجات تلبيه على وانعكاساتها المحاسبي

2003القيسي ياسين خالدالعامري حسن زهرة ماجستير684

2003هللا العبد رياضحبيب حمزة عقيلالدخل تمهيدمحاسبة ماجستير685

2003كاظم علي كريمةمهدي صالح فاطمةالتعليمي القطاع في الداخلي التدقيق مشكالتمحاسبة ماجستير686

2012محمد الحسين عبد موفقحمادي ابراهيم ماجدالمصارف ربحية في المستندية االعتمادات اثر2069محاسبة ماجستير687

مشروعات على المالية للرقابة مقترح اطار2075محاسبة
االستثمارية الموازنة

2012عواد سلمان سعدحميد طاهر شيماء ماجستير688
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2012العتابي عاشور حسينالربيعي محمد كامل غروباالستثمارات اداء كفاءة تقويم2078محاسبة ماجستير689

السوق فرضية اطار في لألسهم العادلة القيمة2079محاسبة
الكفوءة

2012الربيعي محمد محسن حاكمالساعدي جبار الستار عبد مروة ماجستير690

2012الربيعي هادي خلودعبد جبار افتخارالتامين شركات في االلكترونية االدارة تطبيق2081محاسبة ماجستير691

واثاره واسبابه اشكاله)بالمجتمع وعالقتة الفسادمحاسبة
(معالجته وطرق

عزيز ريسان 692

لالبقاء المهني السلوك مواعد وتحديث تطوير2097محاسبة
الحسابات مراقبي اداء جودة بمتطلبات

2012الذهبي حليحل عيدان جليلةرسول جالل علي ماجستير693

النفوق تحقيق في الزبون صوت سماع تاثير3026محاسبة
التنافسي

2012سعيد محمد لقمانعلي محمد جاسم رافد ماجستير694

مراقبي مسؤولية على التدقيق مخاطر انعكاس3000محاسبة
الحسابات

2012السعيدي موسى عبد ابراهيمكريم علي عبد يقضان ماجستير695

2012السعيدي موسى عبد ابراهيمالعبدلي محمد حسن كريمالداخلية الرقابة نظام وكفاية فاعلية مدى3001محاسبة ماجستير696

القيمة على وانعكاسه الشامل الدخل مفهوم3036محاسبة
للشركات السوقية

2012الجنابي سلمان محمد عامرالدفاعي هللا حسب سامي احمد ماجستير697

متطلبات ظل في المالي االبالغ نظام خصائص3041محاسبة
المعرفة اقتصاد

2012المشهداني عبدهللا نجم بشرىعلي ابراهيم محمد ماجستير698

وفق الداخلية الرقابة الرقابة فاعلية تحسين3040محاسبة
coso انموذج

2012الدوغجي حسون عليالخيرو مؤيد ايمان ماجستير699

مشاريع لمعالجة محلية لقاعدة مقترح نموذج3053محاسبة
والتحويل والتشغيل البناء نظام وفق االستثمار

2012يعقوب هللا عبد فيحاءحسن رسن عماد دكتوراه700

النفقات تخفيض في ودورها واالداء البرامج موازنة3068محاسبة
عليها والرقابة للدوله العامة

2012صالح الرسول عبدحمه كاكه لطيف زارا ماجستير701

2012صالح الرسول عبدعلي اسماعيل ناسكوالمهنية االخالقية المسؤوليةأ3067محاسبة ماجستير702

للنظام الداخلية الرقابة نظام وتقييم دراسة3069محاسبة
االلكترونية البيئة ظل في المحاسبي

2012العبيدي حسن مجيد فايقميرخان سركوت ماجستير703

للمعايير طبقا السلعي المخزون كلفة معالجة3066محاسبة
والمحلية الدولية المحاسبية

2012السيدية احمد علي محمدالحمداني محمود كمال نبراس ماجستير704

المشتركة للمشاريع المحاسبية المعالجات تدقيق3056محاسبة
31رقم الدولي المحاسبي الميار وفق

2012شاكر صاحب صالحمهدي الدائم عبد زينب ماجستير705

العراق في والرقابية المحاسبية المعايير تكييف3072محاسبة
المحاسبية المعايير مجلس من الصادرة (10)رقم

2012غزال سعيد سعادالعابد احمد مظهر عشتار ماجستير706
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المخاطر وتحديد ادارة في المالي التحليل دور3059محاسبة
المصرفية

2012سعيد محمد لقمانالصباغ يعقوب رمزي سنان ماجستير707

تحسين في العكسية والهندسة القيمة استعمال3076محاسبة
التكاليف وتخفيض المنتج قيمة

2012سرور جبار منارمحمد احمد حسام ماجستير708

تقويم معايير بين التوافق اليجاد مقترح انموذج3084محاسبة
الشاملة الجودة ومعايير االداء

2012االحد عبد فريد عالءالحمادي حمادي نعيم ميثم ماجستير709

المعايير مرونة استخدام في للحد مقترح اطار3091محاسبة
االرباح ادارة ممارسات في الدولية المحاسبية

2012سلمان محمد عامركندوزي محمد عماد دكتوراه710

في ودورها الفضائية للمحاسبة مقترح اطار3090محاسبة
المالي االحتيال عمليات اكتشاف

2012ا خليل محمود_الجبوري جاسم نصيفالخالدي محمد هادي صالح دكتوراه711

2012ثجيل محمد عليمحمد احمد اسراءالمخاطر ادارة في الداخلية الرقابة اجهزة دور3097محاسبة ماجستير712

مراقبي قبل من التحليلية االجراءات تطبيق اهمية3094محاسبة
التدقيق عملية اداء لتحسين الحسابات

2012البدران ياسين الخالق عبدمحمد جاسم محمد ماجستير713

التكاليف باستعمال المسؤولية عن المحاسبة3098محاسبة
االنشطة اساس على

2012حسن علي اثيرحسين علي حيدر ماجستير714

لمهنة المنظمة الهيئات دور لتفعيل مقترح انموذج3099محاسبة
التدقيق جودة تحقيق في التدقيق

2012خلف نوري صالححسن عبيد كاظم اسراء دكتوراه715

العراق في المحاسبي النظام لتطوير مقترح اطار3105محاسبة
االتحادي النظام وفق على

2012الجزراوي طاهر علي محمد ابراهيمالحسيني صالح سلمان الهادي عبد دكتوراه716

المحاسبة متطلبات مع االدارية المحاسبة تكامل3106محاسبة
المكونة الملموسة غير االصول عن لالبالغ المالية
داخليا

2012التميمي يحيى حميد عباسالسعد شلبي توفيق الحسين عبد دكتوراه717

المدقق عمل اداء في الجودة نظام تطبيق اثر3103محاسبة
الخارجي

2012البغدادي شاكر صاحب صالحالخفاجي محسن علي حسين دكتوراه718

المنظمي االداء على الوظائف توصيف تاثير3122محاسبة
للمصرف

2012النقيب شاكر الكريم عبد مؤيدالعبيدي مهدي احمد رونق ماجستير719

المرجعية والمقارنة الجودة كلف تقنيتي تكامل3134محاسبة
المنتجات تكاليف تخفيض في واثره

2012سرور جبار منالسلمان المجيد عبد ستار دكتوراه720

(1 ) رقم الدولي المالي االبالغ معيار تطبيق اثر3132محاسبة

التدقيق عملية في
2012خلف نوري صالحجياد الحسن عبد عماد دكتوراه721

الضريبة نظام وفق على الضريبي التحاسب3135محاسبة
العامة الهيئة في للتطبيق مقترحة آلية الموحدة
للضرائب

2012الرضا عبد محمد شاكر ايمانالراضي عبد الكاظم عبد قيود ماجستير722
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ودوره النقدية والتدفقات الدخل مفهومي تكامل3139محاسبة
المحاسبية االرباح جودة تعزيز في

2012التميمي يحيى حميد عباسالساعدي وجر جمعة استقالل ماجستير723

بالتقنيات المالية وغير المالية المقاييس دور3142محاسبة
االداء تقويم على وانعكاسها الكلفوية

2012سرور جبار منالكريكور كرابيت لينا ماجستير724

المدخل اطار في االرباح ادارة اثار من الحد3141محاسبة
المحاسبة لنظرية االخالقي

2012اللة عبد حسين سلمانتوفيق محمد عدالت ماجستير725

للمصرف التخصيصية االقراض صناديق تقويم3144محاسبة
التعاوني الزراعي

2012العامري علي محمد ابراهيمالكريم عبد طارق ابراهيم ماجستير726

االئتمان قرارات اتخاذ في المحاسبي االفصاح دور2263محاسبة
المصرفي

2012المعم ثجيل محمد عليالدوري حسون علي سرى ماجستير727

للمشاريع المالية التقارير في االفصاح متطلبات3147محاسبة
على الحصول الغراض والمتوسطة الصغيرة
التجارية المصارف في القروض

2012عيسى كريم سيروانحريبن نجاه الندي ماجستير728

في االشرافية الرقابة متطلبات حوافز مدى664محاسبة
المؤسسات

2012جبار طالب خولةالمهدي عبد احمد ماجستير729

النظام بين التوافق اليجاد مقترح انموذج3151محاسبة
مالية احصاءات ونظام الحكومي المحاسبي
الدولي الحكومة

2012السعيدي موسى عبد ابراهيمهاشم عباس محمد ماجستير730

وتحسين التكاليف تخفيض في الجودة تكاليف دور2391محاسبة
المنتجات نوعية

2012الحمداني حسين بهاءالحسين عبد حسين رؤى ماجستير731

افشال في التحقق في الحسابات مراقب دور3148محاسبة
معيار على القانونية للمتطلبات المصاريف
الدولي التدقيق

2012محمد الحسين عبد موفقالفتالوي حسين كريم علي ماجستير732

بفرض االلتزام عن الشركة ادارة مسؤوالية2456محاسبة
المالية بياناتها اعداد عند االستمرارية

2012محمد الحسين عبد موفقشاكر ابراهيم خمائل دكتوراه733

2012محمد علوان بشيركاظم الجبار عبد سرورالخاص االستثمار على الضريبة اثر2457محاسبة ماجستير734

عن االفصاح تعزيز في الحسابات مراقب دور2455محاسبة
المتوقفة العمليات

2012كاظم حاتم االءمحمد هللا عبد هناء ماجستير735

الميزة تحقيق في الشاملة الجودة ادارة دور2453محاسبة
المستدامة التنافسية

2012طالب فرحان عالءمحسن شاكر ليث ماجستير736

االستباقي المحاسبي لالفصاح مقترح انموذج2460محاسبة
المستثمرين قرارات على وانعكاسة

2012الحلجاوي محمد طالمجيد لفتة فرات ماجستير737

ضوء في المحاسبية بالمحددات االخذ مدى2463محاسبة
الدولية المعايير

2012البغدادي صاحب صالححسن فيصل ميالد ماجستير738
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المالية القوائم وترجمة المحاسبية المعالجات2478محاسبة
االجنبية بالعملة المعدة

2012حليل عيدان جليلةعلي عدنان نادية ماجستير739

في الحسابات مراقبي اداء وكفاية فاعلية مدى2480محاسبة
االداء جودة معايير ضوء

2012حليل عيدان جليلةحسن فاضل حسن ماجستير740

من المدققة المالية القوائم على االعتماد تفعيلمحاسبة
الضريبي التحاسب في الحسابات مراقب قبل

2012داود حلو محمدمطرد مجبل ضياء ماجستير741

المعايير ظل في المصارف ايرادات قياس2475محاسبة
الدولية المحاسبية

2012رشيد محمود انصافالرزاق عبد يوسف فنر ماجستير742

2012حمد علوان بشيريوسف عبد حمزةواالهداف السياسات منظور من النقدية السياسة2483محاسبة ماجستير743

للقوانين وفقا الشركات مع الضريبي التحاسبمحاسبة
والدولية المحلية المحاسبية والمعايير

2012الجليلي احمد مقدادصالح المجيد عبد محمد ماجستير744

التداول حركة على االلكتروني النظام ادخال اثر2466محاسبة
المالية لالوراق العراق سوق في

2012الحسين عبد االمير عبدمحسن جاسم حميد ماجستير745

وفاعلية كفاية تقويم في االداء تدقيق دورمحاسبة
العامة االقتصادية الوحدات

2012الدوغجي حسين عليكاظم حامد ايار ماجستير746

2012سلمان سعديوسف ابراهيم فارسالحكومي النشاط في االداء رقابة2476محاسبة ماجستير747

الداخلي التدقيق القسام المهنية المعايير تطبيق2467محاسبة
للربح الهادفة غير الحكومية المنظمات في

2012عيسى كريم سيروانيابه حسين سردار ماجستير748

االستعمال في ودورها المحاسبية المعايير مرونة2464محاسبة
الخاصة االغراض ذات للوحدات المضلل

2012الدوغجي حسين عليالقادر عبد صبحي عادل دكتوراه749

في الداخلي التدقيق جودة معايير تطبيق اثر2468محاسبة
الوحدات في الداخلية الرقابة نظام وتطوير تقويم

االقتصادية

2012حليل عيدان جليلةمحمد الرزاق عبد رفيق ماجستير750

الراء للتخطيط الخاضعة الجهات استجابة مدى2471محاسبة
الحسابات مراقب

2012حميد مقدادالمجيد عبد سالم علي ماجستير751

االقراض نشاط في الزراعية المبادرة الية تاثير2488محاسبة
واالرباح المصرفي

2012الحسين عبد االمير عبدالواحد عبد محمد ماجستير752

في الداخلية الرقابة نظام وتقويم دراسة اهمية2491محاسبة
الخارجي للتدقيق واالشراف التخطيط

2012عيسى كريم سيروانمصطفى احمد شيرازاد ماجستير753

المخاطر ادارة تقويم في الخارجي التدقيق دور2493محاسبة
coso اطار وفق على

2012عبد نجم الصاحب عبدراجي الحسين عبد علي دكتوراه754

اسلوب باستخدام االستراتيجي االداء تقويم2490محاسبة
المرجعية المقارنة

2012المعموري ثجيل محمد علييوسف دوالب يوسف ماجستير755
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ممارسات من الحد في الحسابات مراقب دور2492محاسبة
االرباح الدارة االدارة

2012محمد الحسين عبد موفقخضير زامل ضياء ماجستير756

2012حمد علون بشيرحسين فاضل رقيةالمخمنين اداء على المستمر التحسين الية اثر2494محاسبة ماجستير757

جودة رفع في المخاطر الى المستند التدقيق دور2497محاسبة
الحسابات مراقبي اداء

2012الذهبي عيدان جليلةمصباح حازم عفراء ماجستير758

للضراب العامة الهيئة في الدخلية الرقابة نظام2495محاسبة
الضريبية الحصيلة زيادة في ودوره

2012عبد نجم الصاحب عبدسلطان حميد حسام ماجستير759

االقتصاد تنمية في الضريبية السياسة دور2496محاسبة
العراقي

2012محمد الحسين عبد موفقزيدان الرزاق عبد عدي ماجستير760

االداء في واثرة الجودة كلف وتحليل قياس2500محاسبة
االستراتيجي

2013حمدان حسن خولةعلي عبد حسين ماجستير761

الموازنات تنفيذ تدقيق في المالية الرقابة دور2515محاسبة
الحكومة في تطبيقي بحث_المحلية للحكومات
قار ذي لمحافظة المحلية

2013داود حلو محمدالزم خليل اسعد دكتوراه762

الموارد كلف عن واالفصاح القياس انعكاس2513محاسبة
المالية القوائم في البشرية

2012العزيز عبد غازيبور حمه خان هيواحمه دكتوراه763

التنمية تحقيق في االجتماعي التدقيق دور2516محاسبة
المستدامة

2012حليحل عيدان جليلةصادق مصطفى لمى دكتوراه764

االنشطة اساس على الجودة تكلفة تحديد دور2535محاسبة
التكاليف تخفيض في

2013سلمان جاسم عالءعلوان كامل مازن دكتوراه765

نشاط نتائج في ودورها العادلة القيمة اعتماد2534محاسبة
التجارية المصارف

2013عواد سلمان سعدالحميد عبد الملك عبد سارة ماجستير766

تحقيق في التكاليف هيكل اختيار اثر2532محاسبة
العامة الشركة في تطبيقية دراسة)الربحية

( االنشائية للصناعات

2012الركابي شايب تاجيصاحب يحيى سحر ماجستير767

في االسالمية المصارف الداء المحاسبي التقييم2530محاسبة
الشرعية المحاسبية المعايير ضوء

2012علي محمد طاللالرضا عبد سالم مصطفى ماجستير768

تحقيق في الجودة وتكاليف البيئية التكاليف تاثير2537محاسبة
التنافسية الميزة ابعاد بعض

2013الوهاب عبد صباحكاظم جبار هدى ماجستير769

المحاسبي للنظام االلكتروني التشغيل2544محاسبة
لنقل العامة المديرية على بالتطبيق للمشتريات

الشمالية للمنطقة الكهربائية الطاقة

2013الحبيطي محسن قاسمالدباغ محمد زاهر ليث دكتوراه770
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وادارة المتوازن االداء بطاقة تقنيتي بين التكامل2542محاسبة
دراسة التنافسية الميزة لتحسين الشاملة الجودة
الكهربائية للصناعات العامة الشركة في تطبيقية

2013سرور جبار منالعلوان ناصر علي دكتوراه771

في الرشيقة المحاسبة ادوات استخدام امكانية2543محاسبة
التكاليف تخفيض

2013المعيني عواد سلمان سعدمحمد عبد مجيد رائد دكتوراه772

التحليلية االجراءات نتائج من االستفادة امكانيةمحاسبة
الدارات الستراتيجية القرارات تنفيذ تقويم في

الصناعية الشركات

عواد سلمان سعدحمادي عوده طالل 773

التحليلية االجراءات نتائج من االستفادة امكانية2546محاسبة
الدارات الستراتيجية القرارات تنفيذ تقويم في

الصناعية الشركات

2013عواد سلمان سعدحماي عوده طالل دكتوراه774

االداء تحسين في المتوازن االداء بطاقة دور2538محاسبة
الضريبية لالدارة االستراتيجي

2013ثجيل محمد عليالسادة عبد رضا ازهار ماجستير775

وتقليل الحياة على التامين وثائق اناجية زيادة2547محاسبة
العراقية التامين شركة فروع في لعينة تباينها
العامة

2013العتابي عاشور حسينخطاب يوسف هدى ماجستير776

2012علي محمد مؤيدهادي حسين اقداسالضريبي التهرب في الداخلية الحوكمة اليات دور2536محاسبة ماجستير777

التهرب العرض في المعلومات نظام دور تقويم2539محاسبة
الضريبي

2013عبود هادي خلودرشيد مكي ارشد ماجستير778

التحاسب عدالة تحقيق في السنوية الضوابط دور2548محاسبة
الدخل ضريبة مجال في الضريبي

2013وهيب فائق حمزةرزاق مطشر رباب ماجستير779

في الحالية االفصاح متطلبات بين التوافق2549محاسبة
القاعدة متطلبات مع الخاصة العراقية المصارف

المالية البيانات عن لالفصاح (10)المحاسبية
المماثلة المالية والمنشأت للمصارف

2013زاير ياسين الخالق عبدجياد فاضل عباس دكتوراه780

سالمة عن االفصاح في الحسابات مراقب دور2550محاسبة
المرحلية المالية للقوائم الجردية التسويات

2013حليحل عيدان جليلةفارس كريم حيدر دكتوراه781

التكليف ذات العمليات في التدقيق وادلة اجراءات2487محاسبة
الخاص

2013عواد سلمان سعدالنعيمي الجبار عبد نزار زياد دكتوراه782

تحقيق في ودورها المستمر التحسين تقنية2557محاسبة
التنافسية الميزة

2012النعيمي الوهاب عبد صباحذياب سلمان خضير دكتوراه783

الشركات في النقدي التدفق كشف انموذج اعداد2552محاسبة
العراق في العامة

2013حميد محسنسحيب سمير حسين دكتوراه784

وتحسين التكاليف تخفيض في الجودة تكاليف دورمحاسبة
المنتجات نوعية

2012الحمداني حسين بهاءالحسين عبد حسين رؤى ماجستير785
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تعزيز في المركزي للبنك االشرافية الرقابة دور2551محاسبة
المصرفي الرقابي الوعي

2013شاكر صاحب صالحالنعيمي حسن خميس محمد ماجستير786

للمقاوالت العامة الشركات في السنوية الموازنة2556محاسبة
االنشائية

2013محمد الحسين عبد موفقعبدالمجيد عطا عالء دكتوراه787

االداء تحسين في واثرها المستقلة التدقيق لجان2555محاسبة
التدقيقي

2012خلف نوري صالحطه ياسين زهير دكتوراه788

لنقل التكاليف محاسبة نظام وتقويم دراسة2559محاسبة
الكهربائية الطاقة

2013سلمان جاسم عالءسلمان احمد علي دكتوراه789

تضييق في للتدقيق والستراتيجية التخطيط دور2567محاسبة
التوقعات فجوة

2013كاظم حاتم االءخلف صبحي عمار ماجستير790

على المالية االوراق سوق في المستثمرين قدرو2565محاسبة
في واثرة للشركات المالي بالفشل التنبؤ

للسوق المالي االداء مؤشرات

2013الموسوي كاظم يونس حيدرالجنابي عبدهللا عباس حيدر ماجستير791

للمصارف المال راس كفاية الحتساب نموج تطويرمحاسبة
دراسة بازل لجنة مقررات اطار في االسالمية
والبنك العربي االسالمي البنك على تطبيقية
غزة بقطاع الفلسطيني السالمي

2008شاهين عبدهللا عليمحمد محمود تهاني ماجستير792

صناعة في البشرية الموارد تنمية دورمحاسبة
(الوطنية التامين شركة في دراسية حالة)التامين

2013البلداوي هادي الكريم عبد عالءكرفوع طه عدنان ماجستير793

2013عواد سلمان سعدالربيعي حسن فليح محمد مقدادالعادلة القيمة قياسات لتدقيق مفتوح اطار2583محاسبة دكتوراه794

التامينية الخدمة تطوير في التنظيمي التغيير دور2586محاسبة
العامة الوطنية التامين شركة في تطبيقية دراسة

2013البلداوي هادي الكريم عبد عالءسلمان كاظم حسام ماجستير795

التعويضات مجال في التامين شركات صدقية تاثير2588محاسبة
العامة الوطنية التامين شركة في تطبيقي بحث

2013البلداوي هادي الكريم عبد عالءعيدان ياسين هدى ماجستير796

باستمرار التنبؤ في النقدية التدفقات كشف دورمحاسبة
االقتصادية الوحدات

2013كيغام سركيس ليداالنعيمي عارف رضا محمد دكتوراه797

الرأي ابداء على تاثيرها ومدى النسبية االهمية2589محاسبة
الحسابات لمراقب

2013حليحل عيدان جليلةخشان علي حسن دكتوراه798

2013يعقوبي هللا عبد فيحاءعباس الجليل عبد محمدالعام القطاع في التدقيق لجان عمل اهمية2584محاسبة دكتوراه799

تطبيقي بحث التامين صناعة في واثرها الشفافيةمحاسبة
العراقية والتامين الوطنية التامين شركتي في

العامة

2013شياع الحسين عبد االمير عبدالخزعلي ناظم رعد احمد ماجستير800

االداء لتقويم bsc المتوازنة االداء بطاقة استعمال2590محاسبة
البيئي

2013عيدان جليلةجواد االمير عبد محمد دكتوراه801
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التعويضات مجال في التامين شركات صدقية تاثيرمحاسبة
العامة الوطنية التامين شركة في تطبيقي بحث

2013البلداوي هادي الكريم عبد عالءالجبوري عيدان ياسين هدى ماجستير802

االداء وبطاقة القيمة سلسلة تحليل استعمالمحاسبة
االقتصادية الوحدات في االداء لتقويم المتوازنة

العامة الفاروق شركة في تطبيقي بحث
االنشائية للمقاوالت

2013حليحل عيدان جليلةسعيد العزيز عبد سعدية دكتوراه803

ودوره االجتماعي التدقيق النشطة مقترح اطارمحاسبة
االداء قياس في

2013حليحل عيدان جليلةسمان محمد امل دكتوراه804

تعزيز في الضريبي التهرب محددات استخداممحاسبة
تطبيقي بحث الضريبية واالدارة المكلف بين الثقة
للضرائب العامة الهيئة في

2013شياع الحسين عبد االمير عبدالسعيدي سعدون ناصر عباس ماجستير805

النفطية الخدمة عقود لتدقيق مقترح برنامجمحاسبة
االحدب عقد في تطبيقي بحث التراخيص لجوالت
النفطي

2013العتبي مهدي الوهاب عبد بشرىالحلفي حسن صدام عصام دكتوراه806

التنفيذ قبل المقاوالت لعقود مقترح تدقيق برنامجمحاسبة
الكهرباء وزارة عقود من عينة في تطبيقي بحث

2013التميمي هاشمالعبيدي محمود نعمت هيام ماجستير807

العراق في الضريبية الحصيلة على التضخم اثرمحاسبة
(2010-1990) للمدة

2013الجنابي القادر عبد هيثمعبد صبري ميسم ماجستير808

مستقبليات على االمريكية الخيارات تسعيرمحاسبة
ووايلي بارون نموذج باستخدام االسهم مؤشرات
بورصة بيانات على تطبيقية دراسة التقربيي
التجارية شيكاغو وبورصة نيويورك اسهم

2013الحسناوي هادي ربيع ميثمالمنصور علي السيد مصطفى هللا هبة ماجستير809

باستخدام المستهدفة الكلفة تقنية تطبيقمحاسبة
الشركة في تطبيقية دراسة العكسية الهندسة
النباتية الزيوت لصناعة العامة

2013يعقوب عبدهللا فيحاءصالح علي حميد دكتوراه810

القوائم اعداد في العادلة القيمة انعكاساتمحاسبة
تطبيقي بحث المالي االداء تقويم على المالية
السياحي النشاط وحدات في

2013عالوي حويش محمدالبرواري جاسم رائد دكتوراه811

للقوائم والكمي المالي التحليل استخدام اثرمحاسبة
بحث المصارف اسهم اسعار تحديد في المالية
الخاصة العراقية المصارف من عينة في تطبيقي
المالية لالوراق العراق سوق في المدرجة

2013العتابي عاشور حسينالالمي نوري حسين علي ماجستير812

القطاع تطوير في الصناعي المصرف دورمحاسبة
الصناعي

2013الخفاجي خيون عبيدكاظم طالب دينا ماجستير813
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الحاكمية مستوى تعزيز في التدقيق جودة دورمحاسبة
من تحليلية دراسة/  تطبيقي بحث/  المؤسسية
العراقية الشركات

2013ثجيل محمد عليمطرود كاظم عدنان ماجستير814

2013العزاوي عبد محمد سهادحمود سوادي سالمالصغيرة المشاريع تمويل في المصارف دورمحاسبة ماجستير815

(PERT) البرامج وتقويم مراجعة تقنية استخداممحاسبة

اساس على واالدارة الكلفة فاعلية تحقيق في
الشركة في تطبيقي بحث (abm )و (abc) النشاط
واسط/  النسيجية للصناعات العامة

2013حمدان حسين خولةمهلهل هاشم عباس ماجستير816

النقد عرض في بالتحكم الكمية االدوات فاعليةمحاسبة
عليه والسيطرة

2013العتابي جبر عاشور حسينالهاللي كاظم نضال سيف ماجستير817

بحث ) المصرفية الودائع في والترويج التسعير اثرمحاسبة
( ميداني

2013محمد الدين صالحكاظم علي حسام ماجستير818

االئتمانية والمخاطرة المال راس كفاية معاييرمحاسبة
حالة دراسة (2،1) بازل مقررات وفق على

2013فهمي محمد احمدالمالكي عبيد ناجي زهراء ماجستير819

تطبيقي بحث التامين صناعة في واثرها الحوافزمحاسبة
2010-2004 للمدة الوطنية التامين شركة في

2013العتابي عاشور حسينفالح كاظم سهاد ماجستير820

االرباح ادارة كشف في بنفورد قانون استخداممحاسبة
على بالتطبيق التدقيق جودة على وانعكاسة

العراق سوق في المدرجة شركات من عينة
المالية لالوراق

2013التميمي يحيى حميد عباسالساعدي فليح حمود حكيم ماجستير821

القطاع تطوير في الصناعي المصرف دورمحاسبة
الشركات من عينة في تطبيقي بحث الصناعي
المختلطة الصناعية

2013الخفاجي خيون عبيدكاظم طالب دينا ماجستير822

الحسابات مراقبي تقارير لعرض مقترح نموذجمحاسبة
الرقابة ديوان تقارير من عينة على تطبيقي بحث

المالية

2013كاظم حاتم االءسلمان ناجي عالء لمى ماجستير823

تقويم في ودورها الرشيقة التكاليف محاسبةمحاسبة
مقترح انموذج االداء

2013البكري حمزة رياضالنعيمي نوري احمد مقداد دكتوراه824

تطبيقي بحث/  االدارية الوحدات االداءفي تقويممحاسبة
السليمانية في الكهرباء توزيع مديرية في

2012الجبوري علوان حسينحسين طاهر ابراهيم ماجستير825

المبيعات لنشاط الداخلية الرقابة نظام تقويممحاسبة
االختبارية العينات لتحديد

2013مهدي صالح الرسول عبدالمموندي احمد عمر سالم ماجستير826

2013الخالق عبد فيحاءالهادي عبد حسنالبيئي التدقيق الجراءات مقترح اطارمحاسبة ماجستير827

التدقيق فاعلية لتحقيق الالزمة العناصر توفر مدىمحاسبة
الدولية التدقيق معايير وفق الخارجي

2013التميمي حسن هاشمالعساف فاضل مهند هيثم ماجستير828

2018, فبراير 26 Page 58 of 105



?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحثالعنوانالتسلسلالقسم ت

مدخل باستخدام المصرفية الؤسسة اداء تقييممحاسبة
في تطبيقي بحث/  والنوعي الكمي القياس
الرافدين مصرف

2013العنزي سعدلعيبي الواحد عبد علي ماجستير829

الذاتي التقييم عملية ظل في المخاطر ادارةمحاسبة
دراسة ) بازل اتفاقية وفق المال راس لكفاية
( الخاصة العراقية المصارف من لعينة تحليلية

2013البصري شفيق الرضا عبدالربيعي جواد ماجد بان ماجستير830

مراقبي اداء دعم في الشركات حوكمة مبادئ دورمحاسبة
الشركات من عينة في تطبيقي بحث ) الحسابات
المالية لالوراق العراق سوق في المدرجة

2013التميمي حسن هاشمزكي عدنان محمد ماجستير831

بحث/  البيئي التدقيق الجراءات مقترح اطارمحاسبة
الغازية الموصل كهرباء محطة في تطبيقي

2013البكوع الخالق عبد فيحاءيحيى الهادي عبد حسن ماجستير832

المصارف حوكمة تفعيل في الداخلي التدقيق دورمحاسبة
جيهان مصرف في تطبيقي بحث/  العراقية

مساهمة شركة/  االسالمي والتمويل لالستثمار
خاصة

2013االنصاري صالح الرسول عبدالسعيدي علي عبد محمد خلود ماجستير833

اقليم حقول تطوير كلف لتدقيق مقترح برنامجمحاسبة
DNO شركة في تطبيقي بحث/  كردستان

النرويجية

2013عيسى كريم سيروانعيسى كريم سامان ماجستير834

مدخل باستخدام المصرفية المؤسسة اداء تقييممحاسبة
في تطبيقي بحث/  والنوعي الكمي القياس
الرافدين مصرف

2013العنزي سعدلعيبي الواحد عبد علي ماجستير835

في الجارية النفقات تخطيط في المؤثرة العواملمحاسبة
للدولة االتحادية العامة الموازنة

2013مرداو الزهرة عبد نضالهاشم كاطع صدام دكتوراه836

لمراقبي العامة المهني االداء مستويات تاثيرمحاسبة
التدقيق لعملية التخطيط في الحسابات

2013الذهبي عيدان جليلةحسن سعدي حيدر دكتوراه837

تحسين في السداسي الحيود تطبيق امكانيةمحاسبة
فندق في دراسية حالة) الفندقية الخدمة جودة
( م.م.  ش/  بغداد

2013الغبان صبري ثائرعبد موفق عماد ماجستير838

المالية للتقارير المعلوماتي المحتوى تأثيرمحاسبة
االسهم تداول في المرحلية

2013االمام امين محمد الدين صالحزامل هللا عبد ازدهار ماجستير839

لمراقبي العامة المهني االداء مستويات تاثيرمحاسبة
التدقيق لعملية التخطيط في الحسابات

2013حليحل عيدان جليلةحسن سعدي حيدر ماجستير840

الميزة لتحقيق فاعلة وسيلة المتوازن االداء بطاقةمحاسبة
الجودة عالية خدمات وتقديم التنافسية

2013الربيعي هادي خلودفاضل عماد روعة ماجستير841

تقويم في ودورها العالي بالتعليم الجودة تكاليفمحاسبة
االكاديمي االعتماد معايير وفق االداء

2013السامرائي سرور جبار منالالمجيد عبد طارق غادة ماجستير842
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المؤتمت المحاسبي النظام لتدقيق مقترح دليلمحاسبة
(COBIT )اطار وفق على

2013يعقوب هللا عبد فيحاءنعيم حميد علي دكتوراه843

المعلومات مراجعة في الخارجي المدقق دورمحاسبة
الدولية للمعايير وفقا المرحلية المالية

2013نوري صالحمحمد هيمت صالح دكتوراه844

التحاسب الغراض المالي استخدام كفايةمحاسبة
العامة الهيئة في مقترح انموذج ) الضريبي
للضرائب

2013الحسين عبد موفقصادق احسان زيد ماجستير845

بالفشل التنبؤ في المرحلية المالية القوائم دورمحاسبة
المالي

2013الشجيري عالوي حويش محمداالتروشي احمد صالح طالل ماجستير846

2013االحد عبد عالءفريدفاضل محسن علي220 رقم الدولي التدقيق جودة رقابة تطبيق تقييممحاسبة ماجستير847

2013يعقوب هللا عبد فيحاءحسين نصر محمدالضريبي العمل اصالح في ودورها الداخلية الرقابةمحاسبة ماجستير848

ادارة اساليب باستخدام التدقيق عملية تخطيطمحاسبة
التدقيق عملية جودة في واثره الوقت

2013الحسين عبد موفقهويرف عباس شيماء دكتوراه849

عملية في االتحادي المالية الرقابة ديوان دورمحاسبة
والفنية االقتصادية الجدوى دراسات تدقيق

2013حمدان حسين خولةالخفاجي يوسف عدنان اثير دكتوراه850

المفاهيم تعدد ظل في االصول تقيييم مداخلمحاسبة
المالي االبالغ جودة على كاسها وفقا المحاسبية

العراقية البيئة في

2013الطائي خضير فاضل بشرىحميد يونس مصطفى ماجستير851

القيود ونظرية االنجاز عن المحاسبة بين التكاملمحاسبة
التشغيلية القرارات لترشيد التكاليف تحديد في

2013سرور جبار منالالخفاجي سلوم شاكر رفل ماجستير852

في المستهدفة والكلف المعيارية التكاليف دورمحاسبة
التكاليف تخفيض

2013سرور جبار منالطعمة جمعة مروة ماجستير853

التحاسب الغراض المالي استخدام كفايةمحاسبة
للضرائب العامة الهيئة في مقترح انموذج الضريبي

2013الحسين عبد موفقصادق احسان يد ماجستير854

العقد طريقة او االنجاز نسبة طريقة تطبيق اثرمحاسبة
االنتشار لعقود الضريبي التحاسب على التام
االجل طويلة

2013الحسين عبد موفقخضير حسين علي ماجستير855

الدخل لتحديد التجارية الدفاتر اعتماد معوقاتمحاسبة
معالجتها وسبل للضريبة الخاضع

2013الخفاجي خيون عبيدخلف محمد الشجيري حمود ماجستير856

سلوك في المصرفية الخدمة جودة ابعاد اثرمحاسبة
زبائن من عينة على تطبيقي بحث/  الزبائن
الخاص القطاع مصارف

2013شياع الحسين عبد االمير عبدمحمد عبد رحيم ماجستير857
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المتداولة غير للموجودات العادلة القيمة قياسمحاسبة
13 الدولي المالي الالبالغ لمعيار وفقا الملموسة

لتدقيقها ارشادي دليل واقتراح

2013الحليم عبد قصي صفوانالحمداوي علي عبد الكاظم عبد اسماء ماجستير858

بين ما واقرارها  للدولة العامة الموازنة اعدادمحاسبة
والمتغيرات االستراتيجي التخطيط توجهات

العراق في والسياسية االقتصادية

2013الجبوري جاسم نصيفالخفاجي حمزة جاسم حيدر ماجستير859

التهرب ظاهرة من الحد في الداخلية الرقابة دورمحاسبة
العامة الهيئة في تطبيقي بحث/  الضريبي
للضرائب

2013الغبان صبري ثائرصبري نيازي محمود هىدى ماجستير860

التنافسية الميزة في االستراتيجي التفكير تاثيرمحاسبة
عينة الراء استطالعي بحث/  التامين صناعة في
الوطنية التامين شركة في المدراء من

2013العامري علي محمدابراهيم محمود انس ماجستير861

وكفاءة فاعلية تقويم في الخارجي المدقق دورمحاسبة
التدقيق معايير ظل في الداخلية الرقابة نظام

الدولية

2014الشايع حميد عصامالحلفي خلف خضير محمد ماجستير862

في الحسابات لمراقب المهني السلوك تاثيرمحاسبة
وفق على والخظأ  االحتيال حاالت عن الكشف

( 240 ) الدولي معيارالتدقيق

2013امين محمد الدين صالحعلي يعقوب عباس ماجستير863

في الداخلية الرقابة فاعلية مدى تقويممحاسبة
في تطبيقي بحث/  الحكومية المستشفيات
اربيل محافظة في والطوارئ رزكاي مستشفى

2013العبيدي مجيد فايقرسول حسن سهند ماجستير864

في واثرها الداخلية المصرفية الرقابة متطلباتمحاسبة
/ االلكترونية المحاسبية المعلومات نظم تطوير

العراقية المصارف من عينة في تطبيقي بحث

2013محمد شاكر ايمانصالح مهدي بشرى ماجستير865

مراقب اداء جودة في االلكتروني التدقيق اثرمحاسبة
الحسابات

2013عيسى كريم سيرواناللطيف عبد اسماعيل مازن ماجستير866

من الحد في الداخلية الرقابة  دورالمصرفيمحاسبة
االئتمان مخاطر

2014فرج جمود كريمجبر كاظم اياد ماجستير867

في االنشطة اساس على النقدية الموازنة دورمحاسبة
المقاوالت شركات تقويم

2014الخفاجي كريم عباس عليالربيعي كريم عباس مؤيد ماجستير868

في االلكترونية المحاسبية المعلومات نظام اثرمحاسبة
الرقابة ديوان في تطبيقي بحث/ االداء جودة
401 معيار وفق المالية

2014الركابي سلمان خلف عليالجبوري محمد علي حنان ماجستير869

/ المصرفية الخدمة تقديم عمليات هندسة اعادةمحاسبة

العراقي والتوفير البريد مديرية في تطبيقي بحث
2013العتابي عاشور حسيندوالن فاضل هند ماجستير870
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التامين شركات في االستثمارات عن المحاسبةمحاسبة
واثرها (14) رقم المحاسبية القاعدة وفق العراقية

القوائم في

2014سلمان جاسم عالءالبياتي شاكر كاظم ماجستير871

واثرها الضريبية والشرائح النسب في التغييرمحاسبة
الضريبية الحصيلة على

2014البغدادي صاحب صالحالحسناوي سندو كاظم احمد ماجستير872

اجراءات تطوير في المعلومات تكنولوجيا تاثيرمحاسبة
الضريبي التحاسب

2013الربيعي عبود هادي خلودخلف فالح علي ماجستير873

الميزة تحقيق في االستراتيجي التحليل دورمحاسبة
المستدامة التنافسية

2014النجار صباحالجميلي جاسم محمد احمد ماجستير874

نموذج باستعمال االستراتيجي الذكاء تاثيرمحاسبة
MACCOBYالقرارات اتخاذ عملية مراحل في

2014الربيعي هادي خلوداسماعيل ابراهيم اسراء ماجستير875

فاعلية في واثره االلكتروني المدفوعات نظاممحاسبة
التجارية المصارف

2014شياع الحسين عبد االمير عبدابراهيم محمد مصطفى ماجستير876

الميزة تحقيق في ودورها العمليات هندسة اعادةمحاسبة
التنافسية

2014حمدان حسين خولةالعوادي سالم سعد مصطفى دكتوراه877

الحسابات لمراقبي التدقيقية االجراءات تقويممحاسبة
المصارف في االموال غسيل ظاهرة من للحد

العراقية التجارية

2014الدوغجي حسين عليمحسن فؤاد محسن ماجستير878

الموازنة تطبيق ظل في المستهدفة الكلفة تحديدمحاسبة
االنشطة اساس على

2014البكري حمزة رياضالموسوي عطا حيدر دكتوراه879

2014االنصاري صالح الرسول عبداالركوازي مايخان علي املخاص بتكليف النقدية تدقيق لبرنامج مقترح انموذجمحاسبة عالي دبلوم880

احتماالت عن االبالغ في الحسابات مراقب دورمحاسبة
وانعكاسه العراقية المساهمة الشركات فشل
المهني االداء جودة على

2014هللا عبد نجم بشرىالشذر جواد محمد ضمياء دكتوراه881

في الداخلية الرقابة نظام وتقويم دراسة اهميةمحاسبة
الخارجي للتدقيق واالشراف التخطيط

2012عيسى كريم سيروانمصطفى احمد شيرزاد ماجستير882

في ودورها الحكومية العقود على المالية الرقابةمحاسبة
والمالي االداري الفساد ظاهرة من الحد

2014الركابي خلف عليصباح اراز ماجستير883

والمقارنة المتوازنة االداء بطاقة تقنيتي استعمالمحاسبة
الستراتيجي االداء لتعزيز المرجعية

2013حليحل عيدان جليلةكركز سلمان محمد عالي دبلوم884

نطاق على وانعكاساتها المعلومات تقنياتمحاسبة
الحسابات مراقب مسؤولية

2013رمو محمود وحيدطاهر محمد عمر عالي دبلوم885
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عن محلية محاسبية لقاعدة مقترح انموذجمحاسبة
المحاسبة معيار وفق على العقارية االستثمارات

40الدولية

2013ثجيل محمد عليجبار حسين باسم دكتوراه886

في الموحد المحاسبي النظام فاعلية مدىمحاسبة
والمعدات والتجهيزات الممتلكات على الرقابة

2013سلمان جاسم عالءشافي شاكر رزاق عالي دبلوم887

وفقا العراقي الضريبي النظام فاعلية تقييممحاسبة
الضريبية للقواعد

2013الحسين عبد االمير عبدكاظم عودة حيدر دكتوراه888

وفق على القطاعي المالي االبالغ مستوى تقييممحاسبة
سوق في المدرجة المساهمة الشركات خصائص
المالية لالوراق العراق

2014هللا عبد حسين سلمانبريهي محمود علي ماجستير889

للنظام وفقا المعدة المالية القوائم تطويرعرضمحاسبة
متطلبات مع لموالءمتها الموحد المحاسبي

الدولية المحاسبية المعايير

2014محمد احمد صفاءراجي مهدي صفا ماجستير890

وانعكاسة المالية وغير المالية المعلومات تكاملمحاسبة
العراق سوق في المستثمرين قرارات على

المالية لالوراق

2014محمد احمد صفاءخلف فاضل مروى ماجستير891

االستثمارية القرارات ترشيد في االداء رقابة دورمحاسبة
التحتية البنى لمشاريع

2014خلف نوري  صالحالطائي يوسف تماضر ماجستير892

في الداخلية الرقابة نظام وتقويم دراسةمحاسبة
الصحية المؤسسات

2014العبادي محسن محمداالئمة عبد مجيد هاشم ماجستير893

2014وهيب فائق حمزةمحسن هاشم محمدالمالي النظام حماية في االشرافية السلطات دورمحاسبة عالي دبلوم894

االنتاج تقنية دعم في الخضراء المحاسبة دورمحاسبة
االنظف

2014رضا محمد نضالخليف مهدي عبس ماجستير895

بحث- التامين وانشطة المالية المالءة تحليلمحاسبة
للمدة الوطنية التامين شركة في تطبيقي

2001-2012

2014هادي الكريم عالءعبدمحمد حسين سعاد عالي دبلوم896

والقيمة المحاسبي الدخل مفهومي تكاملمحاسبة
قرارات ترشيد في ودوره المضافة االقتصادية

المستثمرين

2013سلمان محمد عامرمحمد نوري ياسر ماجستير897

القيمة تقلبات عن المالي لالبالغ مقترح اطارمحاسبة
صناديق في المالية االوراق لمحافظ العادلة

االستثمار

2014الدوغجي علي حسين عليالقيسي ياسين طه سامي ماجستير898

لقطاع الموحد التكاليف محاسبة نظام تصميممحاسبة
التحويلية الصناعة

2013محمد جاسم نصيفبيجان صادق رجاء ماجستير899
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بحث الحيواني االنتاج التكاليف نظام تصميممحاسبة
ـ الزراعة كلية الحيواني الحقل في تطبيقي
بغداد جامعة

2014محمد حسين بهاءحسون هللا عبد ستار طالب عالي دبلوم900

قرارات ترشيد في الداخلية الرقابة نظام دورمحاسبة
تطبيقي بحث) الزراعي للنشاط المالي التمويل

( التعاوني الزراعي المصرف في

2014الذهبي عيدان جليلةالكريم عبد طارق زياد ماجستير901

في ودورها المرئي التمثيل وسائل استخداممحاسبة
المستخدين ادراك تعزيز

2014هللا عبد حسين سلمانغني صباح اوس ماجستير902

كفاءة لتعزيز الحكومي المحاسبي النظام تطويرمحاسبة
الخدمية الوحدات اداء

2014سلمان محمد عامرحسين سامي كفاح ماجستير903

في بالتقسيط البيع نشاط في بااليرادات االعترافمحاسبة
على وانعكاسة الدولية المحاسبية المعايير ظل

االسكان شركة في تطبيقي بحث ) النشاط نتيجة
( العقاري والتطوير لالستثمارات

2014الوهاب عبد الدين عالءابراهيم صالح بيان ماجستير904

2014فهمي محمد احمدحسن عامر ابراهيمالربحية في واثرة المصرفية الخدمات تسعيرمحاسبة ماجستير905

وضمان المصرف ارباح في الضمان خطابات دورمحاسبة
من لعينة تطبيقي بحث المستفيدين حقوق

الخاصة التجارية المصارف

2014هادي عواد سالمخليفة علي سندس عالي دبلوم906

في وانعكاسة للضرائب االستراتيجي التخطيطمحاسبة
العامة الهيئة في ميدانية دراسة/  االستثمار
للضرائب

2014الربيعي هادي خلودرضا محمد الحارث عالي دبلوم907

نظام لتصميم المخاطر ادارة منهج استعمالمحاسبة
المفوضية في تطبيقي بحث/  الداخلية الرقابة
لالنتخابات المستقلة العليا

2014الجوهر كاظم علي كريمةالسعد صالح عكالوي ليث ماجستير908

تحديد في العينات باسلوب الضريبي التدقيق دورمحاسبة
الهيئة في تطبيقي بحث/  للضريبة الخاضع الدخل
الشركات قسم/  للضرائب العامة

2014الياسري شمران احسانالزيدي محسن سالم حسن عالي دبلوم909

جودة على التدقيق في التحليلية االجراءات اثرمحاسبة
عينة على تطبيقي بحث/  الحسابات مراقبي اداء
الحسابات مراقبي من

2014فرج صبيح عمادجرو حسن صباح ماجستير910

في الداخلية الرقابة نظام وتقويم دراسةمحاسبة
دائرة في تطبيقي بحث ) الصحية المؤسسات

( الطب مدينة

2014العبادي محسن محمدالمختار االئمة عبد مجيد هاشم ماجستير911

مشاريع تمويل في ودورها االستثمارية الموازنةمحاسبة
االيرادات وتعظيم التحتية البنى

2014شاكر صاحب صالحالرسول عبد محمد لمياء ماجستير912
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/ المصرفي االمتثال تحقيق في التفتيش دورمحاسبة

العراقية المصارف من عينة في تطبيقية دراسة
2014وهيب فائق حمزةسلمان احمد حوراء عالي دبلوم913

الطب في واثرها العامة الصحية الخدمة جودةمحاسبة
شركتي في تطبيقي بحث ـ الصحي التامين على

العامة العراقية والتامين الوطنية التامين

2014هادي الكريم عبد عالءمجيد حميد منال عالي دبلوم914

2014فرج محمود كريمحسين باقر عبد فالحاالستثمارية المشاريع اداء لتدقيق مقترح انموذجمحاسبة دكتوراه915

المخاطر تخفيض في المصرفية الحوكمة دورمحاسبة
/ المصرفي القطاع في االداء فاعلية وتحقيق

العراقية المصارف من عينة في تطبيقية دراسة
الخاصة

2014جبر عاشور حسينحسين الجواد عبد والء عالي دبلوم916

الميزة تعزيز في االستراتيجية المعلومات نظم دورمحاسبة
في تطبيقية دراسة التجارية للمصارف التنافسية

الخاصة العراقية المصارف من عينة

2014عبود هادي خلودنشات مجيد نشات عالي دبلوم917

من للحد الدخل ضريبة عن االضرار اجراءات تقويممحاسبة
العامة الهيئة في تطبيقي بحث/  الضريبي التهرب

للضرائب

2014حمد علوان بشيراحمد الكريم عبد ميسون عالي دبلوم918

الحسابات مراقب من االستمرارية مخاطر تحليلمحاسبة
تطبيقي بحث/  النقدي التدفق قائمة باستعمال

من لالستثمار والمتحد بغداد مصرفي على
الخاصة المساهمة الشركات

2014خلف نوري صالحعلي حسين خالد دكتوراه919

في الثابتة للموجودات المحاسبية المعالجةمحاسبة
االتحادية الموازنة في واثرها الحكومية الوحدات

( التنفيذ ــ االعداد)

2014الكريم عبد حسنهاشم حسن حسام ماجستير920

/ المصرفي االئتمان في واثرها الزمنية الودائعمحاسبة

االوسط الشرق مصرف في تطبيقي بحث
لالستثمار العراقي

2014الحسين عبد االمير عبدالمحسن عبد علي حيدر عالي دبلوم921

االجراءات في المالية وغير المالية المعلومات دورمحاسبة
/ الخارجي التدقيق لعملية للتخطيط التحليلية

في التجارية المصارف من عينة في تطبيقي بحث
العراق ـ كوردستان اقليم

2014الوهاب عبد الدين عالءيعقوب شمعون ريبوار ماجستير922

في ودوره القانوني الفاحص لعمل مقترح انموذجمحاسبة
دراسة/  االداري والفساد االحتيال حاالت من الحد

االتحادي المالية الرقابة ديوان في تطبيقية

2014ثجيل محمد عليعودة صباح شيماء دكتوراه923

في ودورها التدقيق لمخاطر النسبية االهميةمحاسبة
في تطبيقي بحث/  الخارجي المدقق عمل جودة
العراق جمهورية/  االتحادي المالية الرقابة ديوان

2014خلف نوري صالحعطية حميد رفيق ماجستير924
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لتدقيق المالية وغير المالية المؤشرات استعمالمحاسبة
مصرف في تطبيقي بحث/  المالية المنشأت اداء

االهلي/  والفرات دجلة

2014الذهبي عيدان جليلةزيني احمد حسن وسام ماجستير925

للتحفظ المساهمة الشركات ممارساتمحاسبة
االقتصادية القرارات على وانعكاسها المحاسبي
المالية القوائم لمستخدمي

2014هللا عبد نجم بشرىحميد محسن انمار ماجستير926

المال راس عن المالي لالبالغ مقترح انموذجمحاسبة
العامة الشركة في تطبيقي بحث/  الفكري
الصناعي واالنشاء للتصميم

2014الطائي فاضل بشرىعلي محمد جاسم باسم ماجستير927

( 13 ) العراقية المحاسبية القاعدة تكييفمحاسبة

المعدل ( 12) الدولي المحاسبي المعيار لمتطلبات
غير والخسائر للمكاسب الضريبي االثر عن

المؤجلة والضرائب  المنتظمة

2014سلمان محمد عامرعلي حسين اسماء ماجستير928

التدقيق بمعايير الحسابات مراقب التزام مدىمحاسبة
البيانات موثوقية في واثرها الدولية والتوكيد
تقارير من عينة في تطبيقية دراسة/  المالية
االتحادي المالية الرقابة ديوات

2014حسين حسن هاشمشاكر نصيف اكرم دكتوراه929

بحث/  التامين صناعة في واثره البحري االحتيالمحاسبة
العامة التامين شركة في استطالعي

2014وهيب فائق حمزةالقيم الخالق عبد هيثم رشا عالي دبلوم930

وفق على الداخلية الرقابة نظام وتطوير تقويممحاسبة
كربالء صحة دائرة في تطبيقي بحث / ( Coso) اطار

المقدسة

2014موسى عبد ابراهيمشهيد حسين فاضل ماجستير931

ومدى القضائي للمحاسب الدولية الممارسةمحاسبة
في القضائية االحكام تعزيز في تطبيقها امكانية
العراقية البيئة

2014محمود ابراهيم بكرداود علي عبد اخالص ماجستير932

بطاقة باستخدام وتقويمها الفكرية االصول قياسمحاسبة
ديالى شركة في تطبيقي بحث ) المتوازن االداء
الكهربائية للصناعات العامة

2014جبار طالب خولةخلف ابراهيم امينة دكتوراه933

تقنية باستعمال والتطوير البحث كلف ترشيدمحاسبة
القيمة هندسة

2014البكري حمزة رياضالحداد احمد رؤوف هيثم دكتوراه934

حوكمة دعم في الحديثة االدارية المحاسبة دورمحاسبة
دراسة/  التنافسية الميزة لتحقيق الشركات
للصناعات العامة ديالى شركة في تطبيقية

الكهربائية

2014البكري حمزة رياض د.أالزبيدي اسماعيل ابراهيم خليل دكتوراه935

2014الدوغجي حسين عليالربيعي محمد حسون سادة نجالءالصحي الواقع تحسين في الداخلية الرقابة دورمحاسبة دكتوراه936
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ممارسات من الحد في الحسابات مراقب دورمحاسبة
التوقعات فجوة وتضييق االبداعية المحاسبة

2014الذهبي حليحل عيدان جليلةالعجرش بدر سعد رغد دكتوراه937

الخدمية قتصادية اال الوحدات في االداء تقويممحاسبة
المسؤولية محاسبة نظام باستعمال

2014حليحل عيدان جليلةمحمود شاكر اتحاد ماجستير938

من للتحوط المالية المشتقات عن المالي االبالغمحاسبة
المحاسبية المعايير وفق على السوق مخاطر
العراقية للمصارف مقترح انموذج/  الدولية

2014الدوغجي علي حسين عليالعكيلي االمير عبد فاضل عباس دكتوراه939

تحسين في االدارية المحاسبة معلومات نظام دورمحاسبة
االداء تقويم في واثرة القيمة سلسلة

2014يعقوب هللا عبد فيحاءوناس ابراهيم امل عالي دبلوم940

ظل في الحسابات مراقب اداء لجودة مقترح معيارمحاسبة
المؤسسية الحوكمة

2014سلمان جاسم عالءرشيد اياد مهدي دكتوراه941

اداء تقويم في الحكومي المحاسبي النظام دورمحاسبة
العامة الموازنة ضمن مركزيا الممولة المحوالت
للدولة

2014سلوم الكريم عبد حسنمحمد هاشم الهام ماجستير942

في االنشطة اساس على االدارة مدخل دورمحاسبة
عليها والرقابة الجودة كلف وقياس تحليل

2014ثجيل محمد عليسالم جبار ناطق دكتوراه943

الخدمات تسعير في المحاسبية المعلومات دورمحاسبة
الفنادق من عينة في ميدانية دراسة- الفندقية
العراقية

2014فرج صبيح عمادسعيد صاحب هيثم ماجستير944

وتعزيز االداء تطوير في التكاليف انظمة استعمالمحاسبة
العامة المقاوالت شركات في التنافسية الميزة

2014البلداوي الكريم عبد شاكرمحمد قاسم هناء ماجستير945

في الحسابات لمراقب المهني التخصص دورمحاسبة
التدقيق جودة وتحسين المخاطر تقدير

2014نجم الصاحب عبدالزهيري الرحيم عبد محمد رجاء دكتوراه946

2014محمد الحسين عبد موفقجبارعنبر سامياالصطناعي الذكاء باعتماد الدقيق جودةمحاسبة دكتوراه947

محاسبة 948

بالفشل التنبؤ عن الحسابات مراقب مسؤوليةمحاسبة
التحليل باستخدام للشركات المالي

2014زاير ياسين الخالق عبدشلش محمد مهند دكتوراه949

ضبط تقويم عن الخارجي المدقق مسؤوليةمحاسبة
4400 رقم الدولي التدقيق معيار ضوء في الجودة

2014عواد سلمان سعدكحيط نوار رضا دكتوراه950

للمقارنة المتوازنةاساس العالمات بطاقةمحاسبة
المصاف من عينة في تطبيقية دراسة- المرجعية
العراقية االهلية التجارية

2013شكارة عباس موفقالعبيدي احمد جاسم رشا دكتوراه951

مواجهة على العراقي المركزي البنك مقدرةمحاسبة
المصرفي الجهاز وحماية االقتصادية المتغيرات

2014عاشورجبر حسينكريم حميد احالم عالي دبلوم952
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تعزيزقرارت في المحاسبية االرباح جودة دورمحاسبة
العراق سوق في تطبيقية دراسة-  المستثمرين

المالية لالوراق

2014يعقوب اسماعيل ابتهاجطاهر الرضا عبد علي ماجستير953

الخدمات عن الموحدة المحاسبية االجراءات تطويرمحاسبة
المصارف في االسالمية للنوافذ المصرفية
العراقية التجارية

2014التميمي حميد عباسحمادي صادق ثورة ماجستير954

قبل من الداخلية الرقابة نظام لفحص انموذج بناءمحاسبة
الداخلية الوحدات في الداخلي التدقيق قسم

2014االحد عبد فريد عالءاحمد الهادي عبد حامد ماجستير955

المستندي االحتيال مكافحة في المصارف دورمحاسبة
من عينة في تطبيقي بحث- الدولية التجارة في

العراقية المصارف

2014وهيب فائق حمزةخضر الياس سلمان هند عالي دبلوم956

المعلومات جودة تحقيق في الشركات حوكمة دورمحاسبة
مقبول ضريبي وعاء الى للوصل المحاسبية

2014عبد نحم الصاحب عبدياسر فاهم رائد عالي دبلوم957

التعامالت في للبيانات االلكترونية المعالجةمحاسبة
المالية الكشوفات اعداد في ودورها المصرفية
المرحلية

2014الدوغجي حسين عليحمادي علي ليث ماجستير958

عن المبكر الكشف في الحسابات مراقب دورمحاسبة
االقتصادية الوحدات في المالي الفشل احتماالت

2014سلمان جاسم عالءمحمد ابراهيم خلدون عالي دبلوم959

معايير ضوء في المحاسبي االفصاح تحسينمحاسبة
من عينة في تطبيقي بحث- الدولية المحاسبة
لالوراق العراق سوق في العراقية المصارف
المالية

2014محمود ابراهيم بكراحمد شهاب ايهاب عالي دبلوم960

لعينة االنشطة اساس على التكاليف نظام تصميممحاسبة
بغداد امانة المياه تصفية محطات من

2014محمد حسين بهاءحميد كريم محمد ماجستير961

لعينة االنشطة اساس على التكاليف نظام تصميممحاسبة
بغداد امانة في المياه تصفية محطات من

2014محمد حسين بهاءحميد كريم محمد ماجستير962

ترشيد في ودورها التنبؤية المالية القوائممحاسبة
االستثمارية القرارات

2014ابراهيم زيد لبنىسعيد الرحمن عبد ماجستير963

في الموحد االلكتروني المحاسبي النظام تطويرمحاسبة
المسؤولية محاسبة تعزيز

2014الحليم عبد قصي صفوانعلي حسن انمار ماجستير964

الضريبية االيرادات زيادة في العقار ضريبة دورمحاسبة
( للضرائب العامة الهيئة في تطبيقي بحث)

2014وهيب فائق حمزةسبتي محمد زينا عالي دبلوم965

تحليل) االسالمية للمصارف المالي االداء تقييممحاسبة
للتنمية والفرات دجلة مصرف بين مقارن

( االسالمي ايالف ومصرف االسالمي واالستثمار

2014محمد عبد سعدنوري نمير نورس ماجستير966
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االخالقي المدخل ظل في المخاطر عن االبالغمحاسبة
البيئة في المحاسبية الممارسة على وانعكاساته

العراقية

2014يحيى حميد عباسحميد هاني حسام ماجستير967

معياري لمتطلبات الحسابات مراقبي تطبيق مدىمحاسبة
ادلة على للحصول (501) و (500) الدولية التدقيق
االثبات

2014عيسى كريم سيرواندلكيي محمد محمد حسين دكتوراه968

الدولي المحاسبي العيار وفق على االفصاحمحاسبة
العدالة تحقيق في ودوره ( الدخل ضرائب)

الضريبية

2014ثجيل محمد علييوسف علي محمد حيدر عالي دبلوم969

اعداد في للمخاطر المستند التدقيق منهج اثرمحاسبة
الخارجي التدقيق برنامج

2014شكارة عباس موفقعزيز فائق هالة دكتوراه970

على الصادق والتمثيل المالئمة خاصيتي تأثيرمحاسبة
سلسلة ظل في التداول وحجم االسهم سعر
المعلومات قيمة

2014ابراهيم زيد لبنىكاظم طالب اشواق ماجستير971

السوقية القيمة في المالي االبالغ جودة تاثيرمحاسبة
المصارف من عينة في تطبيقية دراسة) المضافة
(العراق في الخاصة التجارية

2014عواد سلمان سعدنوري بدري وعد ماجستير972

في وتاثيرهما والميزانية السيولة فجوتي ادارةمحاسبة
مصرفي بين مقارنة دراسة) المصرفي االداء

(واالوسط والشرق الرافدين

2014خليل شفيق الرضا عبدمحمود زهير شيماء ماجستير973

والحديثة التقليدية الصرفي االداء تقييم معاييرمحاسبة
التجارية المصارف من لعينة مقارنة دراسة)

( العراقية

2014خليل شفيق الرضا عبدابراهيم كاظم هيفاء عالي دبلوم974

وكفاءة فاعلية لرفع الداخلية الرقابة نظام تقويممحاسبة
المديرية في تطبيقي بحث) المالية المنشات اداء

( العقاري للمصرف العامة

2014عيدان جليلةعلي الزهرة عبد جميلة دكتوراه975

لالسهم الحقيقية القيمة في االرباح جودة تاثيرمحاسبة
من عينة في تطبيقية دراسة) الشركة وقيمة

المدرجة المساهمة العراقية الصناعية الشركات
المالية لالوراق العراق سوق في

2014عواد سلمان سعدزياد سلمان هدى ماجستير976

مشاريع اداء تقويم في الخارجي المدقق دورمحاسبة
تطبيقي بحث(B.O.T) والتحويل والتشغيل البناء
الجنوبية للسمنت العامة الشركة في

2014شاكر صاحب صالحسرحان حامد طارق دكتوراه977

حماية وثيقة تسويق في واثرها التأمينية الثقافةمحاسبة
شركة في تطبيقي بحث- ومسكنها االسرة
الوطنية التامين

2014البلداوي الكريم عبد عالءسلوم الوهاب عبد الدين عالء ماجستير978
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في الستراتيجية الكلفة ادارة تقنيات استخداممحاسبة
االنتاجية العمليات تكاليف ادارة نظام تصميم

في تطبيقي بحث- النفطية للحقول السطحية
الوسط نفط شركة

2014حمدان حسين خولةاحمد خالد الدين حسام دكتوراه979

بقواعد لبنان في التدقيق مكاتب التزام مدىمحاسبة
الجودة معياري متطلبات وفق المهني السلوك

ISA220,ISQC1

2013بربر توفيق كاملطه هاشم دنيا ماجستير980

نظامي تكامل لمتطلبات وفقا بيانات قاعدة تصميممحاسبة
اساس على والتكاليف المالية المحاسبة
القدرة شركة في تطبيقية دراسة- االنشطة
المحدودة العامة للمقاوالت واالبداع

2014عبدهللا حسين سلمانلطيف مامون ياسر ماجستير981

بحث- الخارجية التجارة في البحري النقل تاثيرمحاسبة
الوطنية التامين شركة في استطالعي

2014البلداوي الكريم عبد عالءاسماعيل الجليل عبد منى عالي دبلوم982

جودة على المحاسبي التحفظ مستوى اثرمحاسبة
من عينة على تطبيقية دراسة-  المالية التقارير

سوق في المدرجة العراقية المساهمة الشركات
المالية لالوراق العراق

2014الحسين عبد موفقعلي محمد رائد دكتوراه983

االداري الفساد من الحد في االداء تدقيق دورمحاسبة
بغداد محافظة ديوان في تطبيقي بحث- والمالي

2014محمود ابراهيم بكرسليم عسكر عادل عالي دبلوم984

- الرشيدة القرارات اتخاذ في التحويلية القيادة دورمحاسبة

في المديرين من عينة الراء استطالعي بحث
العراقية الخاصة المصارف

2014الربيعي هادي خلودنجم الجبار عبد حسين عالي دبلوم985

وفق على الداخلية الرقابة عناصر استعمالمحاسبة
الوحدات في البيئي االداء لتقويم coso انموذج

العامة الشركة في تطبيقي بحث-االقتصادية
البطاريات لصناعة

2014سلمان خلف عليالرزاق عبد قبس عالي دبلوم986

مخاطر منهج ظل في الحسابات مراقب اداء جودةمحاسبة
كربالء جامعة في تطبيقي بحث-  التدقيق

2014حليحل عيدان جليلةموسى صالح كريمة عالي دبلوم987

العراق في الحسابات مراقبي التزام مدىمحاسبة
وفق على واالحتيال الغش حاالت عن بالكشف
مقارن تحليلي بحث- (240) الدولي التدقيق معيار
العراق سوق في المدرجة المصارف من عينة في

المالية لالوراق

2014يحيى حميد عباسجاسم عبد منتهى عالي دبلوم988

بحث- التامين مخاطر في وتاثيرها الداخلية الرقابةمحاسبة
الوطنية التامين شركة في تطبيقي

2014الكريم عبد عالءابراهيم صادق زينب عالي دبلوم989

بحث- التامين صناعة في العامة العالقات دورمحاسبة
الوطنية التامين شركة في تطبيقي

2014الكريم عبد عالءحمود هاشم محمد عالي دبلوم990
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وفقا المالية القوائم العداد مقترح انموذجمحاسبة
القطاع في الدولية المحاسبية المعايير لمتطلبات

(ipsas) العام

2014التميمي يحيى حميد عباسالوائلي روضان عبود سلمان عالي دبلوم991

2014العتابي عاشور حسيندليل هادي فراتالودائع جذب في التجارية المصارف دور تقييممحاسبة عالي دبلوم992

نفط شركة في لتكاليف نظام وتطوير دراسةمحاسبة
الشمال

993

نفط شركة في لتكاليف نظام وتطوير دراسةمحاسبة
الشمال

2014حليحل عيدان جليلةحسين فليح اثير ماجستير994

مخاطر من للحد الداخلية الرقابة نظام دور تفعيلمحاسبة
االئتمان مصرف في تطبيقي بحث/  االئتمان
العراقي

2014الطائي فاضل بشرىسلمان محمد سعد ماجستير995

هندسة اعادة على باالعتماد الجودة تكاليف تحليلمحاسبة
التنافسية الميزة الكتساب العمليات

2014هللا عبد صحبت حنانعلوان حسين مروة ماجستير996

االحتكار ارباح عن المالي لالبالغ محاسبي أنموذجمحاسبة
االتصاالت شركات من عينة في تطبيقي بحث/ 

2014الجنابي سلمان محمد عامردولبمويي احمد رزكارعلي دكتوراه997

في ودورها المحاسبية للمعلومات الفهم قابليةمحاسبة
االستثمارية القرارات عقالنية تعزيز

2014مشجل حميد هانيزويد كشيش جاسم ماجستير998

بحث- االستثمار مخاطر لتدقيق مقترح برنامجمحاسبة
في المدرجة المصارف من عينة في تطبيقي
المالية لالوراق العراق سوق

2014يحيى حميد عباسعباس الكريم عبد سهاد عالي دبلوم999

مخاطر من الحد في االلكتروني  التدقيق دورمحاسبة
من عينة في تطبيقي بحث- المصرفي التدقيق
كردستان اقليم في التجارية المصارف

2014سلطان شاكر ايادعزيز فتاح فاطمة عالي دبلوم1000

تطبيق من التحقق في الحسابات مراقب دورمحاسبة
الدولي المالي االبالغ معايير من (7و 1) معياري

المالية القوائم تدقيق عند

2014مجيد بصيرةمعروف هادي خشان ثه عالي دبلوم1001

للشركات االرباح ادارة من الحد في الحوكمة دورمحاسبة
ميلر انموذج وفق على العراقية الصناعية

2014فالح جاسم حسيناحمد هاشم احمد دكتوراه1002

- التامين صناعة في الرياضية المؤسسة  دورمحاسبة

التامين قطاع في تطبيقي بحث
2014فهمي محمد احمدهاشم مشكور سعد عالي دبلوم1003

االمتثال تحقيق في الداخلي والتقييم الرقابة دورمحاسبة
من عينة في تطبيقية دراسة-  المصرفي
الخاصة العراقية المصارف

2014البصري شقيق الرضا عبدهادي عايد هالة ماجستير1004

للوحدات الداخلية الرقابة نظام وتطوير تقويممحاسبة
الخدمية

2014محمود ابراهيم بكرحيدو اصليوة فهيمة دكتوراه1005
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دراسة-  المالي بالتعثر للتنبؤ مقترح انموذجمحاسبة
المختلطة الصناعية الشركات في تطبيقية
المالية لالوراق العراق سوق في المدرجة

2014عليوي حسن زهرةنهود عباس محمد ماجستير1006

فصل لعمليات المحاسبية المعالجات تقويممحاسبة
وتدقيقها العامة النفطية الشركات

2014نجم الصاحب عبدغائب الماس عارف دكتوراه1007

التامين خسائر تحديد في الخطر ادارة تاثيرمحاسبة
الهندسي

2014الكريم عبد عالءالهادي عبد عالء عالي دبلوم1008

المشاريع في الحصص عن المالي االبالغمحاسبة
للمحاسبة الدولية المعايير وفق على المشتركة

2014يحيى حميد عباسعباس مهدي سجاد ماجستير1009

منظومة عن كبديل المضافة القيمة ضريبةمحاسبة
العراق في المباشرة غير الضرائب

2014كاظم جواد حسينمهر صدام سالم عالي دبلوم1010

في الحسابات مراقب ودور التصديق خدماتمحاسبة
تقرير وتحليل مناقشة خالل من االحتيال كشف
االدارة

2015الكريم عبد حسنالرضا عبد كاظم ثامر ماجستير1011

قياس تحسين في المتوازن االداء بطاقة استخداممحاسبة
العراقية للمصارف االداء

2014شاكر صاحب صالحفريق زيدون عالي دبلوم1012

الوحدات في الداخلي التدقيق جودة تحسينمحاسبة
six sigma تقنية معايير باستخدام الحكومية

2015كاظم علي كريمةعلي عبد هاتف علي ماجستير1013

بحث-  الفكري المال راس تنمية في التدريب دورمحاسبة
الوطنية التامين شركة في ميداني

2014الكريم عبد عالءالمنعم عبد علي عالي دبلوم1014

2014عواد سلمان سعدسمير الدين عماد( مقترح برنامج ) الملموسة غير الموجودات تدقيقمحاسبة دكتوراه1015

وثيقة تعويضات تسوية في الوقت ادارة تاثيرمحاسبة
النموذجية الحريق من التامين

2014الخناق محمد نبيلمحمد علي فراس عالي دبلوم1016

حوكمة ظل في الداخلي التدقيق فاعليةمحاسبة
الهجرة وزارة في تطبيقي بحث- الشركات
والمهجرين

2014هللا عبد صبحت حنانعباس علي نادية دكتوراه1017

غسل جرائم من الحد في الداخلي التدقيق دورمحاسبة
المصارف من عينة في تطبيقي بحث-  االموال
الخاصة العراقية

2015سيركس ليداغفوري ساجدة دكتوراه1018

- البيئي االداء تقويم في المحاسبي القياس اثرمحاسبة

مصفى/ الوسط مصافي شركة في تطبيقي بحث
الدورة

2015سلمان جاسم عالءشمخي كاظم انوار دكتوراه1019

القياس ومحددات االفصاح مبدا تطبيق تاثيرمحاسبة
الضريبي الوعاء على المحاسبي

2014علوان بشيرسهر عمران حيدر عالي دبلوم1020
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ادارة اطار وفق الداخلية الرقابة نظام تقويممحاسبة
االيزو ومعايير المشروع مخاطر

2014حسن فليح نزاراحمد خالد عبير دكتوراه1021

الموازنة مشاريع على الخارجية الرقابة دور تفعيلمحاسبة
تطبيقي بحث- المحلية للحكومات االستثمارية

المحلية قار ذي محافظة حكومة في

2014داود حلو محمدالزم خليل اسعد دكتوراه1022

المواصفات اساس على التكلفة قياس تكاملمحاسبة
تحقيق في واثره المستهدفة التكلفة وتقنية
التنافسية المزايا

2015منصور سلمىمحمد علي محمد دكتوراه1023

المحاسبية للتطبيقات المرجعية المقارنةمحاسبة
واالفصاح القياس جودة على وانعكاسها
المحاسبي

2015ثجيل محمد عليفليح محمد الفقار ذو دكتوراه1024

2014خليف نوري صالحابراهيم محمود نيفينالمصرفية المخاطر ادارة في الداخلية الرقابة دورمحاسبة دكتوراه1025

االداء لتعزيز الرشيق االداء مقاييس استعمالمحاسبة
المنظمة في االستراتيجي

2014سلمان سعدالواحد عبد محمد دكتوراه1026

لالستثمارات العادلة القيمة عن االفصاح دورمحاسبة
المحاسبية المعلومات منفعة تعزيز في المالية
في المدرجة االستثمارية القرارات اتخاذ الغراض
المالية لالوراق العراق سوق

2015يحيى حميد عباساحمد الرحمن عبد دكتوراه1027

االداء على واثرها المصرفية البيئة تحليلمحاسبة
المتوازنة االداء بطاقة منظور من المصرفي

2014طالب فرحان عالءحمود الحسين عبد جبار عالي دبلوم1028

والمساعدات المنح على الداخلية الرقابة فاعليةمحاسبة
الحكومية غير المنظمات في

2015التميمي يحيى حميد عباسالزوبعي محسن هداب فزع فاطمة دكتوراه1029

2014البرزنجي سعيد فهمي محمد احمدالخيكاني غالي علي عبد بتولالجماعي التامين تسويق في المؤثرة العواملمحاسبة ماجستير1030

ومخاطرة والعائد المصرفية السيولة تحليلمحاسبة
السيولة

2014االسدي جبار طالب خولةتوفيق محسن حسين ماجستير1031

2014يونس ابراهيم صالحفخري محمد مروانالتدقيق جودة في ودوره االستراتيجي التدقيقمحاسبة ماجستير1032

تصنيف وفق على الداخلية الرقابة نظام تقويممحاسبة
كربالء جامعة في تطبيقي بحث/  للمخاطر براون

2015حمدان حسين خولةتوماس كمال دكتوراه1033

االيرادات تعزيز في ودورها المعلومات نظممحاسبة
الضريبية

2015حسين علي خيون عبيدالبغدادي شاكر غانم علي ماجستير1034

في واثره التشغيلية لالنشطة الداخلي التدقيقمحاسبة
الصحية للوحدات الفعال التشغيل دعم

2015محمد جاسم محمدعلي عيدان سليمة دكتوراه1035
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عن للمحاسبة المفاهيمي االطار مالمحمحاسبة
االقتصادية الوحدات في االجتماعية المسؤولية
العراقية

2014التميمي يحيى حميد عباسالحسين عبد دجلة دكتوراه1036

الموجودات قيمة انخفاض عن المالي االبالغ تاثيرمحاسبة
المحاسبية المعلومات مالءمة خاصية على الثابتة

2015المشهداني هللا عبد نجم بشرىعلي ابراهيم سالمة دكتوراه1037

والغاز النفط لصناعة البيئي للتدقيق مقترح برنامجمحاسبة
/ الوسط مصافي شركة في تطبيقي بحث/ 

الدورة مصفى/  الوسط مصافي

2014الذهبي حليحل عيدان جليلةعالوي حمزة جاسم شوقي ماجستير1038

2014العامري علي محمداحمد الفتاح عبد منىالضريبة مخاطر في الشركات حوكمة اثرمحاسبة ماجستير1039

في ودورها الضريبي الحصر اجراءات فاعليةمحاسبة
الهيئة في تطبيقي بحث/  الضريبي الوعاء توسيع
للضرائب العامة

2014كماش سالم كريمشكر حمد االله عبد عدي ماجستير1040

التقارير في المحاسبي االفصاح متطلبات دورمحاسبة
الفحص اجراءات تحسين في للشركات المالية

الضريبي

2015داخل حميد عصامحمادي مهدي صالح ماجستير1041

الهيئة بين التنسيق غياب بسبب الضريبي التهربمحاسبة
بيع ونافذة للكمارك العامة والهيئة للضرائب العامة
االجنبية العملة وشراء

2015شمران احسانعبيد هادي لؤي عالي دبلوم1042

قياس مؤشرات في المعرفة ادارة عمليات دورمحاسبة
شركة في تطبيقي بحث- التامينية الخدمة اداء

الوطنية التامين

2015النجار مجيد صباحتايه ابراهيم محمد عالي دبلوم1043

المحاسبة اثار من الحد في الضريبي التدقيق دورمحاسبة
الصادرة المالية البيانات موثوقية على االبداعية

الشركات عند

2015هادي عواد سالممطرود سلمان بشار عالي دبلوم1044

النفط شركات على المفروضة الدخل ضريبة دورمحاسبة
العامة الموازنة تمويل في العراق في العاملة
في االجنبية النفط لشركات حالة دراسة-  للدولة
العراق

2015عبد نجم الصاحب عبدالرحمن عبد ميثم زينة عالي دبلوم1045

(كايزن) المستمر والتحسين القيود نظرية توافقمحاسبة

واالنجاز التكلفة على وانعكاسه
2015جاسم نصيفعزيز عبد حازم ماجستير1046

ارتباط خطر تقليل في الشركات حوكمة دورمحاسبة
وتحديد التكليف قبول بشأن الحسابات مراقب
االتعاب

2015يعقوب هللا عبد فيحاءالخيرو علي منير محمد نوار دكتوراه1047

التنافسية الميزة تعزيز في االلكترونية التجارة دورمحاسبة
في استطالعية دراسة-  التامين شركات في

العامة الوطنية التامين شركة

2015عبود هادي خلودحبيب ميري لقاء عالي دبلوم1048
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الحصيلة زيادة في للمكلفين الطوعي االمتثال دورمحاسبة
الضريبية

2015رؤوف نضالناصر عباس انور عالي دبلوم1049

فاعلية لتحقيق الشركات لحوكمة مقترح اطارمحاسبة
التامين شركات على والرقابة االشراف

2015عواد سالمسلمان علي نور عالي دبلوم1050

في االصطناعية العصبية الشبكات استخداممحاسبة
اكتشاف في الحسابات المراقب دور تطوير

من عينة في تطبيقي بحث-  الجوهرية االخطاء
العامة الصناعية الشركات

2015ثجيل محمد عليخليل هدى دكتوراه1051

تكنلوجيا عنصر في وتاثيرها الوظيفية المتغيراتمحاسبة
التسويقي الستراتيجي والخيار المعلومات

2015هادي خلودعباس عمار ياسر عالي دبلوم1052

مخاطر وتقييم تحديد في الداخلي التدقيق دورمحاسبة
/ الرشيد مصرف من حالة دراسة/  االئتماني القرار

العامة االدارة

2015القاموسي الحسين عبد ضياءهاشم هادي محمد ماجستير1053

الحر النقدي والتدفق المديونية سعة عالقة تحليلمحاسبة
تطبيقية دراسة/  والمخاطرة العائد من بكل

2015ابراهيم مجيد فؤاد ارشدناجي كاظم رائد ماجستير1054

المعلومات عن االفصاح في الشفافية تقويممحاسبة
الخاصة العراقية للمصارف المالية وغير المالية

لالسهم  السوقية القيمة على وانعكاسه

2014علي محمد طاللمحمد علي عبد محمد ماجستير1055

المخاطر تقييم في الخارجي المدقق دورمحاسبة
المصرفية

2015خلف نوري صالحعلي حسين نافع عالي دبلوم1056

معيار بتطبيق الداخلي التدقيق فاعلية رفعمحاسبة
/ التدقيق بادلة الخاص 500 رقم الدولي التدقيق

الرجالية االلبسة معمل في تطبيقي بحث
النجف في الجاهزة

2015فالح جاسم حسينالكعبي ميران فاضل علي ماجستير1057

تقدير في المعلومات تكنولوجيا استعمال دورمحاسبة
مراقبي اداء جودة على وانعكاسه التدقيق مخاطر

الحسابات

2015الركابي سلمان خلف عليراضي حسن منتظر ماجستير1058

الجودة الدارة االوربية المؤسسة انموذج استخداممحاسبة
( EFQM)

2015فخري محمد حفصةحسن صباح حيدر دكتوراه1059

وبطاقة المسؤولية محاسبة بين التوافق0محاسبة
االستراتيجي المدخل وفق المتوازنة العالمات

2014الجبوري جاسم نصيفالمظفر المطلب عبد محمد مهند دكتوراه1060

في ( كايزن ) المستمر التحسين اسلوب تطبيقمحاسبة
عينة في تطبيقي بحث/  التدقيق عملية تحسين

المالية الرقابة ديوان في الرقابية الهيئات من
االتحادي

2015الحسين عبد موفقعلي جاسم محمد دكتوراه1061
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 /9001 االيزو لمتطلبات وفقا للتكاليف نظام تصميممحاسبة

الزيوت لصناعة العامة الشركة في تطبيقي بحث
المامون مصنع/  النباتية

2014المعيني سلمان سعدالبياتي طالب صباح عباس ماجستير1062

التدقيق معايير ضوء في الداخلي التدقيق جودةمحاسبة
الرشيد مصرف في تطبيقي بحث/  الدولية

2015الركابي سلمان خلف علياكبر علي بخش حكمت ماجستير1063

وغير المالية المعلومات عن الشفافية تقويممحاسبة
على وانعكاسه الخاصة العراقية للمصارف المالية
لالسهم السوقية القيمة

2014الججاوي علي محمد طاللهللا فتح ال محمد علي عبد محمد ماجستير1064

في المكلفين دخول على الضريبية االعفاءات اثرمحاسبة
الضريبي التهرب ظاهرة من الحد

2015حسين علي عبيدلطيف زامل االمير عبد ماجستير1065

معايير وفق على للمخاطر المستند االداء تدقيقمحاسبة
في تطبيقي بحث ( ISSAI 3999 -3000 ) االنتوساي
االنشائية للصناعات العامة الشركة

2015كاظم حاتم االءالزبيدي كاظم فاضل لمياء دكتوراه1066

جودة على للبلديات الموحد المحاسبي النظام اثرمحاسبة
وراي المالية التقارير في المحاسبية المعلومات
الخارجي المدقق

2015حمدان حسين خولةحسن الرضا عبد عماد دكتوراه1067

االرباح ادارة من الحد في الحسابات مراقب دورمحاسبة
/ الدولية والتدقيقية المحاسبية المعايير ضوء في

للتمويل الشمال مصرف في تطبيقي بحث
واالستثمار

2015المعيني عواد سلمان سعدزيدان ابراهيم القادر عبد زيد ماجستير1068

النقدي التدفق لمؤشري التنبؤية القدرة تقييممحاسبة
النقدية التدفقات لتحديد التشفيلي والدخل

2014التميمي يحيى حميد عباسحسوان الرزاق عبد لؤي عمار ماجستير1069

الجامعي المحاسبي التعليم نظام جودة تقييممحاسبة
ISO- 9001 : 2008 معايير ظل في

2015العاني محمد احمد صفاءمحمود ال عباس فاضل حسين ماجستير1070

النقدي التدفق لمؤشري التنبؤية القدرة تقييممحاسبة
النقدية التدفقات لتحديد التشغيلي والدخل

2014التميمي يحيى حميد عباسحسوان الرزاق عبد لؤي عمار ماجستير1071

للوحدات االجتماعي االداء تقويم في الحوكمة دورمحاسبة
العامة الشركة في تطبيقي بحث/  االقتصادية

الغذائية المواد لتجارة

2015هللا عبد صحبت حنانعودة محمود نجوى ماجستير1072

االرباح ادارة من الحد في الحسابات مراقب دورمحاسبة
الدولية والتدقيقية المحاسبية المعايير ضوء في

2015المعيني عواد سلمان سعدالنعيمي زيدان ابراهيم القادر عبد زيد ماجستير1073

تحسين في ودوره االستراتيجي التدقيقمحاسبة
العراقي الخام النفط السعار المستقبلية التوقعات
( swot) تحليل باستعمال

2015الحسين عبد موفقصنكور حميد عادل دكتوراه1074

2018, فبراير 26 Page 76 of 105



?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحثالعنوانالتسلسلالقسم ت

في العراقي المركزي للبنك الرقابي الدورمحاسبة
في تطبيقي بحث/  المصرفي االئتمان تحسين
العراقية المصارف من عينة

2015شياع الحسين عبد االمير عبدكاظم عباس منى ماجستير1075

العاملين اداء مستوى تحسين في التدريب تاثيرمحاسبة
في العاملين من عينة الراء استطالعية دراسة
العراقية التجارية المصارف من عدد

2015الربيعي عبود هادي خلودمحيسن رشيد سناء ماجستير1076

العراق في الضريبية السياسة اتجاهات تحليلمحاسبة
الضريبية الحصيلة مسار تحديد في ودورها

(2010- 1990) للسنوات

2015العتابي عاشور حسينالعبودي مونس حسين عالء ماجستير1077

القمة عن المالي االبالغ معايير تطبيق انعكاسمحاسبة
المحاسبية المعلومات جودة على العادلة

2015الركابي خلف عليمجيد فاضل ميساء ماجستير1078

في الدورية والكشوفات المالية القوائم دورمحاسبة
المركزي البنك رقابة تحقيق

2015الزبيدي وهيب فائق حمزةالمهدي عبد الواحد عبد رسل ماجستير1079

وانعكاسه التدقيق جودة على الحوكمة قواعد اثرمحاسبة
تطبيقية دراسة المالية القوائم موثوقية على

2014البلداوي الكريم عبد شاكرالرحمن عبد منير نورة ماجستير1080

المصارف اداء في الداخلية الرقابة هيكلة اعادة اثرمحاسبة
الحكومية

2015العزاوي محمد سهامالعبودي جويد حسين سعاد ماجستير1081

من الحد في النقدية للسياسة الكمية االدوات دورمحاسبة
في تطبيقية دراسة/  العراق في التضخم ظاهرة
2013- 1993 للمدة المركزي البنك اجراءات

2015اسماعيل الخالق عبد هيثمالكعبي حمدان قاسم خولة ماجستير1082

الحصيلة زيادة في الضريبي التقدير طرق اثرمحاسبة
الضريبية

2014احمد رؤوف نضالخماس زكي زينب ماجستير1083

المكلفين على الضريبية االعباء توزيع عدالة دورمحاسبة
الضريبي التهرب ظاهرة من الحد في

2015العتابي جبر عاشور حسينالعزاوي عبود سرحان فيصل ماجستير1084

بحث/  االسهم تقييم في الضريبي االثر تحليلمحاسبة
مقارن تطبيق

2015الربيعي محمد محسن حاكمحمزة محسن عدنان ماجستير1085

اداء لتقييم والربحية النشاط مؤشرات تحليلمحاسبة
/ العراقية التامين وشركة الوطنية التامين شركة

مقارن تطبيقي بحث

2015ابراهيم مجيد فؤاد ارشدالمسعودي عنيد رشيد عامر ماجستير1086

وتقليل التمويل في المشتركة القروض دورمحاسبة
من عينة في تطبيقي بحث/  المصرفية المخاطر
العامة العراقية المصارف

2015الزبيدي وهيب فائق حمزةالخفاجي حسن احمد ازهار ماجستير1087

فاعلية لتحقيق الداخلية الرقابة اجراءات تقويممحاسبة
المصرف على بالتطبيق/  الزراعية القروض
التعاوني الزراعي

2015الطائي خضير فاضل بشرىجربو محمد حسين زهراء ماجستير1088
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عن االفصاح في واثرها الخضراء المحاسبة ادواتمحاسبة
شركة في تطبيقية دراسة/  البيئية التكاليف
( عامة شركة ) الوسط مصافي

2015االسدي جبار طالب خولةالدليمي جواد الحافظ عبد قصي دكتوراه1089

الضريبة حصيلة في التشريعية المتغيرات تاثيرمحاسبة
المباشر االستقطاع بطريقة

2015االمام امين محمد الدين صالحالسباهي احمد ابراهيم مياسة ماجستير1090

من الحد في التخصصي الزراعي االئتمان اثرمحاسبة
العراق في االستراتيجية المحاصيل استيراد

(1990-2010)

2015اسماعيل الخالق عبد هيثمالربيعي حسين عزيز فاتن ماجستير1091

المخاطرة في واالستثماري المالي الهيكل اثرمحاسبة
تطبيقية دراسة/  التامين صناعة في والعائد

2015العامري ابراهيم علي محمدهللا جار احمد سيناء ماجستير1092

ظل في المقاوالت عن المحاسبي االفصاحمحاسبة
والدولية المحلية المحاسبية والمعايير القواعد

بحث/  المالية القوائم موثوقية على وانعكاساته
للمقاوالت العامة حمورابي شركة في تطبيقي
االنشائية

2013شاكر صاحب صالحالمحمداوي كعير قاسم مكي دكتوراه1093

لصناعة العامة الشركة في التكاليف ارتفاع تحليلمحاسبة
المنتجات تسعير على وانعكاسها البطاريات

2015سرور جبار منالعباس عطا حاتم محمد ماجستير1094

االساليب تطبيق في الداخلية البيئة عوامل اثرمحاسبة
مع-  العراق في االدارية للمحاسبة الحديثة
الدولية التجارب لبعض دراسة

2015الكعبي راشد بثينةالفاضل رجب حاتم فاتن ماجستير1095

المحاسبي المعلومات لنظام بيانات قاعدة تصميممحاسبة
المعرفة ادارة متطلبات وفق

2015الصفار فرج صبيح عماداالسدي صالح مهدي ذكرى ماجستير1096

االحتيال مؤشرات ازاء الحسابات مراقب مسؤوليةمحاسبة
معيار ضوء في المالية بالبيانات الجوهري والخطا
(240 ) رقم الدولي التدقيق

2015خلف نوري صالحالقريشي محمود رحيمة عامر ماجستير1097

محاسبة 1098

اكتشاف في ودورها الداخلي التدقيق معاييرمحاسبة
من عينة في تطبيقي بحث/  والمخالفات االخطاء

العراق في التجارية الشركات

2015نجم مجيد بصيرةمحمد مجيد محمد ماجستير1099

) رقم الدولي التدقيق لمعيار السليم التطبيق اثرمحاسبة

الفساد ظاهرة من الحد في (240
2015الذهبي عيدان جليلةالعبودي كاظم جواد علي ماجستير1100

قدرة بيان في الخارجي المدقق اجراءات دورمحاسبة
االستمرارية على الشركات

2015الذهبي عيدان جليلةكريم صالح حسين ماجستير1101

للوحدات الداخلي التدقيق اداء فاعلية رفعمحاسبة
الداخلي التدقيق جودة معايير باستعمال الخدمية

2015الذهبي عيدان جليلةحسين العظيم عبد مؤيد ماجستير1102

2018, فبراير 26 Page 78 of 105



?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحثالعنوانالتسلسلالقسم ت

التحفظ قيد تطبيق في وتاثيرها التدقيق جودةمحاسبة
المساهمة الشركات بعض في المحاسبي
العراقية

2015الطائي خضير فاضل بشرىالكعبي حلو الحسين عبد جعفر ماجستير1103

للبيانات االلكتروني والتبادل التشغيل دورمحاسبة
(EDI) المحاسبية

2015هللا عبد حسين سلمانمحمد طارق ياسمين ماجستير1104

البيانات وعرض اعداد في التدقيق جودة انعكاسمحاسبة
الوطني مصرفي في تطبيقي بحث/  المالية

العراقي واالهلي االسالمي

2015احمد محمود نوريعبد نوري صباح ماجستير1105

التأمينية االخطار تسعير في التعويضات تاثيرمحاسبة
في تطبيقي بحث/  العلمية االساليب باستخدام

العامة التامين شركات من عينة

2015الحسين عبد االمير عبدالحسن عبد عباس ابتسام ماجستير1106

2015العيساوي دلف خلف عوضالدليمي هايس غركان محمدالضريبي التهرب ظاهرة من الخارجية الرقابة دورمحاسبة ماجستير1107

عقود تنفيذ في الداخلي التدقيق كفاءة دورةمحاسبة
في حالة دراسة ) االستثمارية الخطة مشاريع
( المجاري دائرة/  بغداد امانة

2015حسن حسين سهيرالفرطوسي سلمان صحن علي عالي دبلوم1108

بواقع للنهوض للضريبة االساسية القواعد اتباع اثرمحاسبة
العراقي الضريبي التحاسب

2015حمد علوان بشيرالرضا عبد الكاظم عبد وسام ماجستير1109

انظمة كفاءة رفع في الحسابات مراقب دورمحاسبة
الحكومية االقتصادية الوحدات في الداخلية الرقابة

2015الجنابي سلمان محمد عامرمحمد محمود الكريم عبد دكتوراه1110

الحصيلة على على المالية السياسة تغير اثرمحاسبة
الضريبية

2014العتابي عاشور حسينالخزعلي هللا عبد جفات رباح ماجستير1111

وافاق المباشرة الضرائب جباية واقع تحليلمحاسبة
للضرائب العامة الهيئة في تطبيقي بحث/  التطوير

2015هادي عواد سالمالجزائري جواد عبد عامر همسة ماجستير1112

/ الداخلي التدقيق وظيفة لهيكلية مقترح انموذجمحاسبة

الخاصة المصارف من عينة في تطبيقي بحث
2015يعقوب هللا عبد فيحاءكاظم جواد ليث دكتوراه1113

بواقع للنهوض للضريبة االساسية القواعد اتباع اثرمحاسبة
العراقي الضريبي التحاسب

2014حمد علوان بشيرالكاظم عبد وسام ماجستير1114

البيئي االداء تقويم في ودورها البيئية الكلفة ادارةمحاسبة
مصفى ) الوسط مصافي شركة في بالتطبيق
( الدورة

2015سلمان جاسم عالءالخزرجي خليل كريم مرتضى ماجستير1115

اداء تقويم في االتحادي المالية الرقابة ديوان دورمحاسبة
العامة المصارف

2015الزبيدي وهيب فائق حمزةاحمد طارق نادية ماجستير1116

النفط تصدير اسعار تقلبات من التحوط عدم اثرمحاسبة
العامة الموازنة تخطيط في القمح واستيراد
وتنفيذها للدولة

2015احمد رؤوف نضالالسامرائي شاكر علي ماجستير1117
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االستثمار جذب في واهميتها الضريبية الحوافزمحاسبة
المباشر االجنبي

2015حمد علوان بشيرالشمري حسن مهدي هدى ماجستير1118

العائد في للمصارف التنظيمي الشكل اثرمحاسبة
والمخاطرة

2015العامري ابراهيم علي محمدعباس هياس نزار ماجستير1119

الجودة وظيفة نشر واداة االستراتيجي التحليلمحاسبة
للزبون القيمة توليد في ودورهما

2015الغبان ثائرالزركاني هللا عبد حسين نوفل دكتوراه1120

) الضريبية الحصيلة على المالية السياسة تغير اثرمحاسبة

( للضرائب العامة الهيئة في تطبيقي بحث

2015العتابي عاشور حسينالخزعلي هللا عبد جفات رياح ماجستير1121

االستثمار قرارات تقويم في الداخلية الرقابة دورمحاسبة
العراقية التامين شركات في

2015خلف نوري صالحالحميري علي هللا عبد قصي ماجستير1122

الفشل كلف على الوقاية تكاليف احتساب تاثيرمحاسبة
في الصحية الخدمة جودة على وانعكاسه
ومستشفى العصبية الجملة جراحة مستشفى

االهلي المختار

2015السامرائي سرور جبار منالالعكيلي زغير ذياب فاتن ماجستير1123

ظاهرة من للحد المشروع مخاطر اطار اعتمادمحاسبة
في تطبيقي بحث/  والمالي االداري الفساد
سمنت معمل/  الجنوبية لالسمنت العامة الشركة
الكوفة

2015موسى عبد ابراهيمكاظم كريم حيدر ماجستير1124

عن المحاسبي واالفصاح للقياس مقترح اطارمحاسبة
المحاسبة معايير ظل في المالية المشتقات

المصارف من عينة في تطبيقي بحث/  الدولية
الخاصة العراقية

2015فالح جاسم حسينجودة كامل عباس ماجستير1125

النفط تصدير اسعار تقلبات من التحوط عدم تاثيرمحاسبة
العامة الموازنة تخطيط في القمح واستيراد
تصدير شركة في تطبيقي بحث ) وتنفيذها للدولة
( الحبوب لتجارة العامة والشركة somo النفط

2015احمد رؤوف نضالالسامرائي شاكر علي ماجستير1126

النسبية االهمية تحديد في التدقيق مخاطر اثرمحاسبة
الشركة في تطبيقي بحث/  التدقيق عينات وحجم

مختلطة مساهمة/  البذور النتاج العراقية

2015محمود ابراهيم بكرطه ياس احمد ماجستير1127

على العالقة ذات االطراف عن االفصاح متطلباتمحاسبة
في واثرها (24) رقم الدولي المحاسبة معيار وفق

عينة في تطبيقي بحث/  المالية البيانات موثوقية
العراقية التجارية المصارف من

2015المعيني عواد سلمان سعدالعزاوي شمخي عبد اياد ماجستير1128

بحث/  االستثمار قرارات في الداخلي التدقيق دورمحاسبة
في المدرجة الشركات من عينة في تطبيقي
المالية لالوراق العراق سوق

2015التميمي يحيى حميد عباسالحميري محمد الرزاق عبد هللا عبد ماجستير1129
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اساليب تطبيق في الموقفية النظرية اثرمحاسبة
في تطبيقية دراسة/  المعاصرة االدارية المحاسبة
الجلدية للصناعات العامة الشركة

2014رضا محمد نضالالجبار عبد نبيل حنان ماجستير1130

تحقيق في المحاسبية المعلومات نظم دورمحاسبة
ادارة على وانعكاساته الداخلية الرقابة فاعلية
الخطر

2015محمود اباهيم بكرجدوع هراطة سامي ماجستير1131

الحكومية للوحدات الداخلية الرقابة اساليب تطويرمحاسبة
دراسة/  االلكترونية الحكومة تطبيق ظل في

والصناعة والتكنولوجيا العلوم وزارتي في ميدانية

2015محمود ابراهيم بكرالبيضاني هللا عبد حسن صالح ماجستير1132

تقنية باستخدام المصرفية الخدمة كلفة قياسمحاسبة
بالوقت الموجه النشاط أساس على التكلفة

(TDABC)

(تطبيقية دراسة )

2015يعقوب اسماعيل ابتهاجالعتابي محمد لفته حميد ماجستير1133

الرقابة نظام تطوير في الحسابات مراقب دورمحاسبة
وفق على الحكومية الوحدات في الداخلية
الدولية المعايير

2015السعبري موسى عبد إبراهيمعبدالهادي فاضل العباس دكتوراه1134

حوكمة ظل في الحسابات مراقبي اداء جودةمحاسبة
مراقبي من عينة في تطبيقي بحث الشركات
الحسابات

2015حليحل عيدان جليلةعاشور كريم حاتم دكتوراه1135

السلوكي المدخل ظل في المالي اإلبالغ تحدياتمحاسبة
المحاسبية للنظرية

2015سلمان محمد عامرالحيدري سلمان حسين وفاء دكتوراه1136

شركات في عنها واإلفصاح البيئية التكاليف تحليلمحاسبة
الشمال نفط شركة في تطبيقي بحث,  النفط

2015سلمان عبدالعزيز غازيندة لطيف وليد دكتوراه1137

ظل في الكهرباء لقطاع االستثمار قرارات تقييممحاسبة
للطاقة المتكاملة الوطنية الستراتيجية

2015الكعبي راشد بثينةكاظم هاني وديع ماجستير1138

قدرة تعزيز في ودورها التدقيق مخاطر تقييممحاسبة
في االحتيال عن الكشف في الحسابات مراقب
المالية القوائم

2015سلمان محمد عامركاظم علي يحيى ماجستير1139

وانعكاسها المؤجلة للضرائب المحاسبية المعالجةمحاسبة
المالية التقارير على

2015فالح جاسم حسينتالي كاظم حيدر دكتوراه1140

المعلومات جودة على المحاسبي التحفظ أثرمحاسبة
المحاسبية

2015الجواهري عبدالوهاب بشرىعلي عبد صاحب نجاة دكتوراه1141

الربحية على وأثرها المالية األستثماراتمحاسبة
العراقية التأمين إعادة شركة في تطبيقي بحث

العامة

2015حليحل عيدان جليلةغنـي فالـح مكـارم دكتوراه1142
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تبني ظل في المحاسبية األرباح جودة قياسمحاسبة
المالية اإلستثمارات لتقييم العادلة القيمة مدخل

2015العاني محمد احمد صفاءحمد كامل منى دكتوراه1143

الثابتة االصول قيم النخفاض المحاسبية المعالجةمحاسبة
المحاسبية والمعايير المبادئ حسب

2015فالح جاسم حسينحريجه مسلم عبد رعد دكتوراه1144

اداء تقويم في الحكومي المحاسبي النظام دورمحاسبة
االستثمارية المشاريع

2015كاظم علوان حيدرالزبيدي حسين جبار سعد دكتوراه1145

التنبؤ تعزيز في ودورها الشركات حوكمة آلياتمحاسبة
المالي بالفشل

2015الوهاب عبد بشرىالشمري حسن محسن أحمد دكتوراه1146

من الحد في ودورها المالي االبالغ شفافيةمحاسبة
األرباح إدارة ممارسات

2015الوهاب عبد بشرىخليل الحسين عبد فارس دكتوراه1147

الوحدات أداء على وتأثيرها الستراتيجية الرقابةمحاسبة
االقتصــــــاديـة             

2015سلمـــــــان جاســـــم عالءحسن محمود اسعد دكتوراه1148

الوعاء تحديد في الداخلية الرقابة اجراءات تقويممحاسبة
الضريبي

(للضرائب العامة الهيأة في تطبيقي بحث)

2015الركابي سلمان خلف عليحمودي ماجد حامد دكتوراه1149

بأسعار التنبؤ على المالية القوائم تحليل أثرمحاسبة
األسهم

المدرجة المصارف من عينة على تطبيقي بحث)
(المالية لألوراق العراق سوق في

2015الشمخي محمود حمزةعبدهللا عبدالكريم روذطار دكتوراه1150

فجوة تضيق في  القضائية المحاسبة أساليب دورمحاسبة
التوقعات

في المدرجة الشركات من عينة في بالتطبيق 
المالية لألوراق العراق سوق

2015يرزان صبيحةخلف مكي قيس ماجستير1151

توافر من التحقق في الحسابات مراقب دورمحاسبة
في المحاسبية للمعلومات النوعية الخصائص
المالية القوائم

2015الخرسان حلو محمدالركابي حاتم عبد علي ماجستير1152

االقتصادية القرارات ترشيد في ودورة الدقق ابالغمحاسبة
(مقترح اطار )

2015المشهداني هللا عبد نجم يشرىسويد القادر عبد مصطفى ماجستير1153

سلسلة ظل في المنتج حياة دورة تكاليف تحليلمحاسبة
العامة الشركة ارباح على وانعكاسه القيمة
الجنوبية المنطقة-  االسمدة لصناعة

2016السامرائي سرور جبار منالالهوازي صالح هادي مهند دكتوراه1154

ادارة في المتسارع التنفيذ اسلوب استعمالمحاسبة
والكلفة الوقت لترشيد االنشائية الصناعات تكاليف

الجودة وتحسين

2016يعقوب هللا عبد فيحاءحسن صفوت عمر دكتوراه1155

لتعزيز الكتروني محاسبي نظام تصميممحاسبة
الفروع ذات الشركات في المحاسبية المعلومات

2015السعبري ابراهيمالمظفر محمد حسين محمد زيد ماجستير1156
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اساس على الجودة تكاليف لتحديد مقترح منهجمحاسبة
المقاوالت اعمال في بالوقت الموجهة االنشطة

2015سعد منصور سلمىالشحماني ياسر لهمود الحسين عبد ماجستير1157

عمليات تحسين في الخطا اثبات تقنية استعمالمحاسبة
التكاليف وتخفيض والمنتجات التشغيل

2016االسدي طالب خولةعباس طالب مشتاق دكتوراه1158

االستثمار جذب في المالية االوراق سوق دورمحاسبة
بحث- المصرفي للقطاع المباشر غير االجنبي
المالية لالوراق العراق سوق في تطبيقي

2016العتابي جبر عاشور حسينمجيد حميد محمد ماجستير1159

ادارة في المتسارع التنفيذ اسلوب استعمالمحاسبة
والكلفة الوقت لترشيد االنشائية الصناعات تكاليف

الجودة وتحسين

2016يعقوب هللا عبد فيحاءحسن صفوت عمر دكتوراه1160

على الداخلية الرقابة ومتطلبات االايفاء دورمحاسبة
المخاطر من الحد في االلكترونية العمليات
من عينة على تطبيقيس بحث ) المصرفية
( الخاصة المصارف

2016الزبيدي وهيب فائق حمزةالغانمي علي حيدر منار ماجستير1161

وفق الثابتة الموجودات على الداخلية الرقابةمحاسبة
16/36 الدوليين المحاسبة معياري

2015الخفاجي محمد جاسم محمدالكريم عبد احمد صائب هدى ماجستير1162

الجودة ادارة على وانعكاساته التنظيمي االلتزاممحاسبة
المصارف في الشاملة

2016النجار مجيد صباحكاظم مهدي شيماء ماجستير1163

هيكلية ترشيد في ودورها االنجاز عن المحاسبةمحاسبة
المعاصرة االعمال بيئة ظل في التكاليف

2016سلمان جاسم عالءالرزاق عبد نضال مهند ماجستير1164

سلسلة ظل في المنتج حياة دورة تكاليف تحليلمحاسبة
العامة الشركة ارباح على وانعكاسه القيمة
الجنوبية المنطقة/  االسمدة لصناعة

2016السامرائي سرور جبار منالالهوازي صالح هادي مهند دكتوراه1165

التجارية المصارف لمشاركة مقترح نموذجمحاسبة
االسكان تمويل في العقاري التطوير وشركات
/ بالعراق

2015اللعيبي اسماعيل الخالق عبد هيثمشالل ثامر زهراء ماجستير1166

عمل جودة في الداخلي التدقيق اجراءات انعكاسمحاسبة
الحسابات مراقب

2016سلمان خلف عليغني طالب علي ماجستير1167

باستخدام المنتج جودة وتحسين التكاليف تخفيضمحاسبة
( تطبيقية دراسة ) العمليات هندسة اعادة

2015سعد منصور سلمىعبيد صباح ماجستير1168

في لالستخدام المالئمة ـ التكاليف محاسبة تحديمحاسبة
رضا تحقيق في ودورها الصناعي الذكاء ظل

الزبون

2016البكري حمزة رياضالساعدي شناوه عزيز وسام دكتوراه1169

القطاع على واثرها المخاطر ادارة استراتيجياتمحاسبة
( الدورة مصفى في تطبيقية دراسة ) النفطي

2016البلداوي الكريم عبد عالءصالح جاسم مصباح ماجستير1170
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تطبيقي بحث/  تنافسية كميزة المعرفية السريةمحاسبة
والخاصة العامة المصارف من عينة في

2015الزبيدي وهيب فائق حمزةمحمود شاكر حنين ماجستير1171

المحاسبية االجراءات تطبيق امكانية مدىمحاسبة
مع والمتوسطة الصغيرة الشركات في والتدقيقية

في تحليلية دراسة ) الدولي المالي االبالغ معيار
( الحسابات مراقبي مكاتب من عينة

2015محمود ابراهيم بكرعزيز عدنان هبه ماجستير1172

واثرها التامين شركات في العاملين سلوكياتمحاسبة
التنافسية الميزة تحقيق في

2016الربيعي هادي خلودمحمد علي باسم ماجستير1173

بحث/ الربحية على واثرها المالية االستثماراتمحاسبة
العامة العراقية التامين اعادة شركة في تطبيقي

2015الذهبي حليحل عيدان جليلةالخفاجي غني فالح مكارم ماجستير1174

الممارسات من للحد التدقيق لجان تفعيلمحاسبة
في تطبيقي بحث/  السليمة غير المحاسبية
لالوراق العراق سوق في المدرجة الشركات
المالية

2016عنيزة حسين هادي حسينمؤمن رضا محمد حيدر ماجستير1175

السهم السوقية القيمة على المال راس زيادة اثرمحاسبة
المصارف من لعينة تطبيقي بحث/  المصارف
الخاصة العراقية

2016االمير عبد وفاءالجبوري حسين سامي ياسر ماجستير1176

تعويضات في وتاثيرها الحريق تامين حوادثمحاسبة
من عينة في تطبيقي بحث/  التامين شركات
العراقية التامين شركات

2015البرزنجي فهمي محمد احمدحسن محمد مصطفى ماجستير1177

مبدا لتطبيق المحاسبية السياسات تقييممحاسبة
اطار في المحلية التامين لعقود بااليراد االعتراف

(4) الدولي المالي االبالغ معيار

2016الحليم عبد قصي صفوانهللا جار حوشان حسين ماجستير1178

عن 33 الدولي المحاسبي المعيار تطبيق امكانيةمحاسبة
المالي االبالغ جودة لتعزيز الواحد السهم ربحية
العراقية المساهمة الشركات بعض في

2016ابراهيم زيد لبنىابراهيم رعد مروة ماجستير1179

لشركة االلكتروني التكاليف محاسبة نظام تصميممحاسبة
العراقية الجوية الخطوط

2016هللا عبد صحبت حنانعلي تحسين محمد ماجستير1180

االساليب بعض باستخدام الضريبي الفحص تقييممحاسبة
العامة الهيئة في تطبيقي بحث/  االحصائية
للضرائب

2016شياع الحسين عبد االمير عبدكمال عامر محمد ماجستير1181

تدقيق في االتحادي المالية الرقابة ديوان دورمحاسبة
على العراقي المركزي للبنك االشرافي الدور

الخاصة المصارف

2016المعموري ثجيل محمد عليالمحياوي حسن عواد هناء دكتوراه1182
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باستعمال النانو محاسبة لتطبيق مقترح انموذجمحاسبة
العامة الشركة في االبعاد ثالثية الطباعة

الكهربائية للصناعات

2016البكري حمزة رياضالطيار حسين شيماء دكتوراه1183

بعض في وتاثيرها الصغيرة المشروعات تمويلمحاسبة
وزارة حالة دراسة/  الكلي االقتصاد مؤشرات
العراق في االجتماعية والشؤون العمل

2016ابراهيم مجيد فؤاد ارشدموسى علوان فاضل سمر ماجستير1184

بحث/  الحريق من التامين في واثرها الخطر ادارةمحاسبة
العامة الوطنية التامين شركة في تطبيقي

2016سعيد فهمي محمد احمدعليوي حسين سعاد ماجستير1185

االجراءات باستعمال مقترح تدقيق برنامجمحاسبة
لقطاع االستثمارية المشاريع احالة في التحليلية
الخدمات

2016محمود ابراهيم بكرالعبودي هللا عبد عبد صباح احمد ماجستير1186

في والتدقيق المحاسبة معايير مالئمة مدىمحاسبة
في للتطبيق االسالمية المالية المؤسسات
االسالمية العراقية المصارف

2016الججاوي علي محمد طاللطالل عبيس نهلة ماجستير1187

تقديرات جودة على التدقيق مخاطر استعمال تاثيرمحاسبة
ماليا المتعثرة االقتصادية للوحدات االدارة

2016العاني محمد احمد صفاءمحسن جلوب عواطف دكتوراه1188

تحقيق في ودورها الداخلية الرقابة نظام جودةمحاسبة
بحث/  االستثمارية الخطة مشاريع فاعلية
المقدسة الحسينية العتبة في تطبيقي

2015سلمان جاسم عالءالكلكاوي االمير عبد محمود شاكر ماجستير1189

للنظام وفقا المعدة المالية القوائم عرض تطويرمحاسبة
المعايير متطلبات مع لموائمتها الموحد المحاسبي
الدولية المحاسبية

2014العاني محمد احمد صفاءالتميمي راجي مهدي صفا ماجستير1190

التحفظ ممارسات في المؤثرة العواملمحاسبة
المالية بالقوائم المحاسبي

2016الجواهري الوهاب عبد بشرىحسين محمد الحسن عبد ارقم ماجستير1191

مقابل التمويلي لالستئجار الضريبية الميزة تحليلمحاسبة
المالية الرافعة

2016العامري ابراهيم علي محمداسماعيل خليل سحر ماجستير1192

ممارسات في الشركات حوكمة اليات تاثيرمحاسبة
المحاسبي التحفظ

2016الجواهري حسن محمد الوهاب عبد بشرىالموسوي محسن جليل حسين ماجستير1193

اساس على التكلفة تقنيتي بين التكامل دورمحاسبة
الجودة وظيفة ونشر بالوقت الموجهة الوظائف

دراسة للزبون المضافة القيمة تحقيق في
تطبيقية

2016البلداوي الكريم عبد شاكرالكواز جواد مهدي صالح دكتوراه1194

في الدولية المالي االبالغ معايير اعتماد مدىمحاسبة
مصارف في المالية التقارير جودة تحسين

االسالمية

2016محمود ابراهيم بكرالطائي حسين حسن محمود ماجستير1195
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المواصفات اساس على التكاليف قياس مدخلمحاسبة
التكاليف تخفيض بهدف

2016السامرائي سرور جبار منالالجادري الرضا عبد احمد ضرغام ماجستير1196

في العمليات لتدقيق مقترح برنامج تصميممحاسبة
جامعة في تطبيقي بحث/  الخدمية الوحدات
الكوفة

2016السعبري موسى عبد ابراهيمالحسيني حسن اسماعيل بتول ماجستير1197

باتجاه التعاقدات نظرية في التحفظ قيد انعكاسمحاسبة
باطار المحاسبي المالي االبالغ جودة تعزيز

االستحقاق محاسبة

2016هللا عبد حسين سلمانحسين داود ميسون دكتوراه1198

االسالمية النافذة استحداث لتدقيق مقترح برنامجمحاسبة
في تطبيقي بحث/  التقليدية المصارف في

بغداد/  الرشيد مصرف

2015االسدي جبار طالب خولةالكريم عبد رشيد رشاد دكتوراه1199

تحقيق في ودورها الداخلية الرقابة نظام جودةمحاسبة
االستثمارية الخطة مشاريع فاعلية

2015سلمان جاسم عالءاالمير عبد محمود شاكر ماجستير1200

تقويم على المظلة المحاسبية المعلومات تاثيرمحاسبة
الداخلية الرقابة نظام

2016الحليم عبد قصي صفوانالفالحي جمعة محمد تيسير ماجستير1201

استثمار في العامة التجارية المصارف اداء تقويممحاسبة
مصرف ) في تطبيقي بحث/  المتاحة مواردها
( والرشيد الرافدين

2016العتابي جبر عاشور حسينحميد الهادي عبد حيدر ماجستير1202

قانون تنفيذ في المحوسبة البرامجيات استخداممحاسبة
) االميركي االجنبية للحسابات الضريبي االمتثال

FATCA ) ( مقترح انموذج )

2016الزهيري سلمان طاهر ندىكاطع علي حسين ميشا ماجستير1203

في ودوره الصحية المؤسسات خدمات اداء تدقيقمحاسبة
صحة دائرة في تطبيقي بحث ) المستدامة التنمية
( الديوانية

2016حمدان حسين خولةجاسم عريس عماد دكتوراه1204

وانعكاساته الفكري المال راس عن المالي االبالغمحاسبة
االقتصادية الوحدات في االستثمار قرارات عن

مقترحة آلية العراقية

2016الطائي خضير فاضل بشرىمحمد جبار منى ماجستير1205

لمتطلبات الحكومي المحاسبي النظام تكييفمحاسبة
في تطبيقية دراسة واالداء البرامج موازنة تطبيق
المستنصرية الجامعة

2016العامري عليوي حسن زهرةالخزرجي محمد عادل محمد ماجستير1206

المصرفية التشغيل مخاطر الدارة مقترح أنموذجمحاسبة
الدولية الرقابية النظم ظل في

2016الجبوري عبد نجم الصاحب عبدالقيسي حسين غسان اريج ماجستير1207

الرشيق التصنيع ظل في المحاسبة ادوات توظيفمحاسبة
في تطبيقية دراسة/  الستراتيجي االداء لقياس
الكوفة سمنت معمل

2016المسعودي جراد علي حيدرالقصير حمزة عباس علي ماجستير1208
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الدولية المنظمة دليل وفق على القدرات بناءمحاسبة
االنتوساي ـ والمحاسبة للرقابة العليا لالجهزة
االجهزة تقارير جودة في واثره

2016محمد الحسين عبد موفقالكريم عبد رياض هشام ماجستير1209

االسواق اداء على النقدية المتغيرات بعض اثرمحاسبة
للمدة والصين االمريكية المتحدة الواليات/  المالية

2014 ـ2003

2016الحسيني جبار هاشمالخفاجي علي حسين ايات ماجستير1210

2016احمد رؤوف نضالالعتابي كاظم جعفر صادقالضريبية الحصيلة تحديد في االرباح اثرادارةمحاسبة ماجستير1211

االسهم تقييم في والتضخم الدخل ضريبة دورمحاسبة
الشركات من عدد في تحليلية دراسة/  العادية

العراق سوق في ) المدرجة المساهمة الصناعية
( المالية لالوراق

2016العامري ابراهيم علي محمدحسن محمد علي ماجستير1212

دراسة الضريبي االداء في الضريبية الحوكمة اثرمحاسبة
للضرائب العامة الهيئة في استطالعية

2016الحسين عبد موفقالمنشداوي غضبان راضي انتظار ماجستير1213

الضريبي االحتيال كشف في بنفورد قانون دورمحاسبة
في تطبيقي بحث ) الشركات في المالي للنشاط
( للضرائب العامة الهيئة

2016الزوبعي هادي عواد سالمالسعدي عبود خليفة سالم ماجستير1214

تقنية تعزيز في ودوره الداخلية الرقابة نظاممحاسبة
التنمية على وانعكاساته االنظف االنتاج

العامة الشركة في تطبيقي بحث/  المستدامة
الكوفة اسمنت معمل الجنوبية للسمنت

2016الحلفي حلف الكريم عبدحنون صادق وسام دكتوراه1215

المحاسبي االفصاح في الشفافية درجة قياسمحاسبة
لسوق المدرجة العراقية الصناعية للشركات
لها المستقبلية والتوقعات المالية لالوراق العراق

2016الججاوي علي محمد طاللالجميلي عليوي امين هديى ماجستير1216

وعاء تحديد في العقاري التقييم طرائق استخداممحاسبة
العامة الهيئة في تطبيقي بحث/  العقارية الضريبة
للضرائب

2016ثجيل محمد علينصيف ضياء االء ماجستير1217

التقليدي المدخل ظل في الزبون ربحية تحليلمحاسبة
دراسة/  االنشطة اساس على التكاليف ومدخل
الغازية للمشروبات الكوفة مصنع في تطبيقية

2016الشمري عباس وفي محمدجودة محسن الحسنين ابو ماجستير1218

رقم الدولي المحاسبة معيار لتطبيق مقترح اطارمحاسبة
راي على وانعكاسه ( الموظفين منافع ) (19)

الحسابات مراقبي

2015البغدادي شاكر صاحب صالحالبياتي كريم غازي صبا دكتوراه1219

المالية الهندسة الحسابات مراقبو اسخداممحاسبة
في التمويل مخاطر ادارة لتقويم االسالمية
االسالمية المصارف

2016خلف نوري صالحيوسف شراجب جميل دكتوراه1220
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البنك اداء ترصين في الداخلي التدقيق دورمحاسبة
العراقي المركزي

2016الياسري شمران احسانمحسن رحيم اكتفاء ماجستير1221

/ الضريبية الحصيلة في الكمركي التهريب اثرمحاسبة

للكمارك العامة الهيئة في تطبيقي بحث
2016الزبيدي وهيب فائق حمزةالعبيدي اسماعيل كاظم هيفاء ماجستير1222

الهدام غير بالفحص المتقدمة التصنيع تقنيات دورمحاسبة
في بالتطبيق/  باالستخدام المالءمة لتحقيق
خاصة مساهمة ) الغازية للمشروبات بغداد شركة

)

2015البكري رياضغولي القرة حسين محمود احمد دكتوراه1223

/ المصارف اداء تقويم في والشفافية الحوكمة اثرمحاسبة

العراقية المصارف من عينة في تطبيقي بحث
الخاصة

2016الججاوي علي محمد طاللالريحة ابو جابر محمد علي ماجستير1224

موازنة باستخدام المحاسبية المعلومات تحسينمحاسبة
بلدية مديرية في تطبيقي بحث ) واالداء البرامج
( االشرف النجف

2016السعبري موسى عبد ابراهيمالدين فخر كاظم معين والء ماجستير1225

المهني السلوك بقواعد الحسابات مراقب التزاممحاسبة
الضريبية الحصيلة على واثره

2016حسن االمير عبد وفاءالكرطاني محمد سلمان خلدون ماجستير1226

ظل في العالي التعليم مؤسسات اداء تدقيقمحاسبة
انموذج/  االكاديمي واالعتماد الجودة توكيد معايير
بغداد/  الهندسة كلية في تطبيقي بحث مقترح

2016هادي عواد سالمهندل علي صباح خالد دكتوراه1227

تحقيق في الحياة على التامين خدمة جودة تاثيرمحاسبة
شركة في استطالعي بحث/  التنافسية الميزة
الوطنية التامين

2016نعمة حسين نغمغضبان الجبار عبد اعتدال ماجستير1228

واثره بالحاويات البضائع نقل تامين ومتطلبات واقعمحاسبة
التعويض على

2016البلداوي الكريم عبد عالءجسام حاتم بان ماجستير1229

االلكترونية التجارة النشطة الضريبي التحاسبمحاسبة
الضريبية االيرادات تحسين في ودوره

2016الخفاجي علي خيون عبيدباصي حسن صالح ماجستير1230

2016العامري ابراهيم علي محمدالحجامي كريم حميد رعدالمالي االداء في المال راس كفاية تأثيرمحاسبة ماجستير1231

مع االستثمارية القروض منح اجراءات تقييممحاسبة
حالة دراسة ) التفاوضية السياسات على التركيز

لالستثمار العراقي االوسط الشرق مصرفي
( التجاري والخليج

2016الزبيدي وهيب فائق حمزةنور نعمة سرى ماجستير1232

اداء تقويم في االتحادي المالية الرقابة ديوان دورمحاسبة
الداخلية الرقابة نظام كفاءة لرفع الضريبية االدارة

2016احمد رؤوف نضالالطائي حنتوش سلمان طارق ماجستير1233

/ العراقي العقاري المصرف وتمويل اداء تحليلمحاسبة

2013/ 2009 للمدة تطبيقي بحث

2016خلف نوري صالحنعمة حسين جعفر ماجستير1234
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باستعمال الحكومية الموازنات اعداد تطويرمحاسبة
الصفرية الموازنة

2015الذهبي حليحل عيدان جليلةالسعدي االمير عبد فارس الكريم عبد ماجستير1235

المواصفات اساس على التكاليف قياس مدخلمحاسبة
التكاليف تخفيض بهدف

2016السامرائي سرور جبار منالالجادري الرضا عبد احمد ضرغام ماجستير1236

للصناعات العامة الشركة انشطة مخاطر تقييممحاسبة
للمدة المحلية السوق ظروف ظل في الجلدية

2010 -2014

2016اسماعيل الخالق عبد هيثمحسان الهادي عبد عذراء ماجستير1237

ترشيد في  واثره البيئية الجودة تكاليف قياسمحاسبة
البيئي االداء

2016سلمان جاسم عالءهاشم حمودي زينب ماجستير1238

المحاسبية للمعلومات النوعية الخصائص تاثيرمحاسبة
في تحليلي بحث/  االستثمار اهداف تحقيق في

المالية لالوراق العراق سوق

2016البصري شفيق الرضا عبدجاسم فاضل بيداء ماجستير1239

المحتملة االلتزامات عن المالي االبالغ جودة تأثيرمحاسبة
تحليلي بحث/  االقتصادية الوحدة قيمة تعزيز في
المساهمة االقتصادية الوحدات من لعينة

للفترة المالية لالوراق العراق سوق في والمدرجة
2010 -2014

2016جراد علي حيدركاطع خلف علي ماجستير1240

الصناعي للمصرف االنمائي النشاط تقييممحاسبة
للمدة الشاملة الصيرفة نشاط ظل في العراقي

(2005 -2013)

2016اسماعيل الخالق عبد هيثمالطائي جاسم عبد ليلى ماجستير1241

قرارات على الفكري المال راس عن المالي االبالغمحاسبة
الية ـ العراقية االقتصادية الوحدات في االستثمار
مقترحة

2016الطائي فاضل بشرىمحمد جبار منى ماجستير1242

ترشيد في واثره البيئية الجودة تكاليف قياسمحاسبة
البيئي االداء

2016سلمان جاسم عالءهاشم حمودي زينب ماجستير1243

واالفصاح القياس تقويم في الحسابات مراقب دورمحاسبة
بحث/  النفطية التراخيص لعقود المحاسبي
الجنوب نفط شركة في تطبيقي

2016محمد جاسم فاطمةعلي جواد عدي دكتوراه1244

االقتصادية االهداف تحقيق في الدخل ضريبة دورمحاسبة
العراق في

2016حمد علوان بشيرالعالي عبد الكاظم عبد بان ماجستير1245

تامين وثيقة طلب على المؤثرة العوامل تحليلمحاسبة
تطبيقي بحث/  الوسائط المتعددة البضائع نقل
العراقية التامين شركة في

2016الخناق محمد نبيلالموسوي احمد حسين  هنوة ماجستير1246

ظل في الطبي االخالء برنامج لتدقيق مقترح اطارمحاسبة
في تطبيقي بحث/  الحكومي المحاسبي النظام
الصحة وزارة

2016البغدادي صاحب صالححامد اسماعيل شروق دكتوراه1247
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االنشطة اساس على التكاليف منهج توظيفمحاسبة
القطاع في الخدمات لتسعير بالوقت الموجهة
الفندقي

2016الجبوري محمد جاسم نصيفمكي ابراهيم مرتضى ماجستير1248

بعض تعزيز في الزراعي التامين وثيقة دورمحاسبة
في تحليلية دراسة/  الزراعي القطاع مؤشرات
العراق

2015البصري شفيق الرضا عبدحمدي مهدي سالم ماجستير1249

المالي االداء مؤشرات لبعض العالقة تحليلمحاسبة
من لعينة تطبيقي بحث/  الودائع وجذب المصرفي
الخاصة العراقية المصارف

2016الشمري حسين راشد صادقعلي محمد االمير عبد هيفاء ماجستير1250

السياسة واقع في الدولي النقد صندوق دورمحاسبة
العراقي المركزي للبنك النقدية

2015العتابي عاشور حسينيونس المحسن عبد داليا ماجستير1251

عن المحاسبي واالفصاح للقياس مقترح انموذجمحاسبة
االقتصادية الوحدات في البيئية التكاليف

2015سلمان جاسم عالءالحسين عبد مجيد نعمت ماجستير1252

الضريبي للفحص الشاملة الجودة معايير اعتمادمحاسبة
الضريبي الوعاء على وانعكاساته

2016الزوبعي هادي عواد سالمزنكنة جمعة ناطق الصمد عبد ماجستير1253

بلديات مديرية في الداخلي التدقيق واقع دراسةمحاسبة
فيها العاملين نظر وجهة من تطبيقي بحث/  كركوك

2016سليمان العزيز عبد غازيالرزاق عبد نعمان مازن ماجستير1254

عن 33 الدولي المحاسبي المعيار تطبيق امكانيةمحاسبة
في المالي االبالغ جودة لتعزيز السهم ربحية
العراقية المساهمة الشركات بعض

2016ابراهيم زيد لبنىابراهيم رعد مروة ماجستير1255

المالي االداء تقويم في المحاسبية المعلومات دورمحاسبة
التعليمية للمؤسسات

2015الشمري فالح جاسم حسينالزهيري عيدان الحسين عبد المهدي عبد ماجستير1256

وتنفيذ اعداد في واثره الموقوفة السلف تراكممحاسبة
االتحادية العامة الموازنة

2016الكعبي راشد بثينةخميس حسن اندلس ماجستير1257

المالية التقارير ظل في المحاسبية المعلوماتمحاسبة
بحث/  المستثمرين قرارات على واثرها المرحلية
المدرجة العراقية المصارف من عينة في تطبيقي

المالية لالوراق العراق سوق في

2015محمود ابراهيم بكراسماعيل داود جمال ماجستير1258

االئتماني النشاط غي االلزامي االحتياطي اثرمحاسبة
المصارف من عينة في تطبيقي بحث/  للمصارف
الخاصة العراقية

2016العزاوي عبد محمد سهامحسن عادل اية ماجستير1259

االلزامي التامين محفظة في التعويضية المطالبةمحاسبة
التامين شركة في تطبيقي بحث/  للسيارات
الوطنية

2016البلداوي الكريم عبدهاشم خليل زينب ماجستير1260

نشاط تطوير في االمانة ضمان التامين وثيقة دورمحاسبة
المستفيدة الجهات حقوق وضمان التامين

2016الخطيب كامل سميرصالح علي احمد ماجستير1261
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/ التاميني النشاط تخطيط ظل في االزمات ادرةمحاسبة

العراقي التامين قطاع في استطالعية دراسة
2016الربيعي عبود هادي خلودشاكر حامد غدير ماجستير1262

توزيع سياسات في المالي االبالغ جودة تاثيرمحاسبة
للشركات السوقية القيمة على وانعكاسه االرباح

المالية لالوراق العراق سوق في المدرجة

2016التميمي يحيى حميد عبسحسين صالح سطم دكتوراه1263

/ المصرفي االداء تحسين في ودورها الكفاءةمحاسبة

العراقية المصارف من عينة في تطبيقي بحث
الخاصة

2016سعيد لفته السالم عبدحسين علي احمد ماجستير1264

البيئية الرقابة في الخارجي المدقق دورمحاسبة
النفطية للشركات

2016حمدان حسين خولةالكريم عبد يعرب احمد دكتوراه1265

ضوء في السيادية الصناديق اموال عن المحاسبةمحاسبة
(مقترح انموذج ) الحكومية المحاسبية الممارسات

2016المعيني سلمان سعدواثق محمد الهام دكتوراه1266

القدرة تحقيق في ودورها االنجاز عن المحاسبةمحاسبة
شركة ) العراقية الصناعية للشركات التنافسية
( النحاس النتاج العامة الشهيد

2016الحمداني حسين بهاءالصبيحي خلف دحام عامر ماجستير1267

الداخلي التدقيق اداء لتقويم مقترح انموذجمحاسبة
دراسة/  المتوازنة العالمات بطاقة باستعمال
ميدانية

2016الجوهر كاظم علي كريمةجواد محمد رضا محمد هدى ماجستير1268

تخص معلومات انتاج في المحاسبي النظام دورمحاسبة
دراسة/  ذاتيا الممولة العامة الشركات استمرارية
الجنوبية للسمنت العامة الشركة في تطبيقية

2016السعبري موسى عبد ابراهيمالجحيشي مجهول حمزة احمد ماجستير1269

تدفق ظل في الموارد استهالك محاسبةمحاسبة
للطاقة االمثل االستغالل على وانعكاسها

2016سرور جبار منالالربيعي علي حميد ميعاد دكتوراه1270

في واثرها المعلومات لتقانة التحتية البنى واقعمحاسبة
/ العراقية المصارف في التنافسية الميزة تحقيق

الرشيد مصرف في حالة دراسة

2016الربيعي عبود هادي خلودالرزاق عبد نافع ايثار ماجستير1271

الميزة تحقيق في المستندي االعتماد دورمحاسبة
المصارف في التنافسية

2016وهيب فائق حمزةالحريري صادق جعفر زهراء ماجستير1272

الموجودات عن المحاسبي واالفصاح القياسمحاسبة
وانعكاساتها والمخصصات المحتملة والمطلوبات

الصادق الثمثيل خاصية على

2016التميمي يحيى حميد عباسلواني بيره كاكي ندى دكتوراه1273

تقويم على المضللة المحاسبية المعلومات تأثيرمحاسبة
الداخلية الرقابة نظام

2016الطه الحليم عبد قصي صفوانالفالحي جمعة محمد تيسير ماجستير1274

الدولية المعايير وفق على الموجودات قيم تعديلمحاسبة
المصارف من لعينة االداء مؤشرات على وانعكاسه
العراقية التجارية

2016الصفار فرج صبيح عمادالخزرجي عباس صبحي زينب ماجستير1275
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واقع تغيير في الراديكالية الحلول اعتماد امكانيةمحاسبة
العراق في المحاسبي التنظيم

2016المشهداني هللا عبد نجم بشرىحسن حمد حكمت دكتوراه1276

ذات االطراف مع العمليات لتدقيق مقترح برنامجمحاسبة
بحث/  والمحلية الدولية المعايير وفق على العالقة
االقتصادية الوحدات من عينة في تطبيقي

2016الزوبعي هادي عواد سالمالجبوري عبد مصطفى بالل دكتوراه1277

القدرة تحقيق في ودورها االنجاز عن المحاسبةمحاسبة
شركة/  العراقية الصناعية للشركات التنافسية
دراسية حالة النحاس النتاج العامة الشهيد

2016الحمداني حسين بهاءالصبيحي خلف دحام عامر ماجستير1278

2015العتابي جبر عاشور حسينحميد الهادي عبد حيدراستثمار في العامة التجارية المصارف اداء تقويممحاسبة ماجستير1279

المحاسبية المعالجات لتدقيق مقترح برنامجمحاسبة
الشرعي المعيار وفق على المراجعة لمعامالت

(2) االسالمي المحاسبي والمعيار (8)

2016المعموري ثجيل محمد عليالحلي الكريم عبد حسن محمد دكتوراه1280

2016العتابي جبر عاشور حسينجعفر مولى هناءالمصرف وسيولة ومخاطرة عائد تحليلمحاسبة ماجستير1281

الموارد استكشاف عمليات لتدقيق مقترح برنامجمحاسبة
االبالغ معيار متطلبات وفق وتقيمها المعدنية
(6) رقم المالي

2016يعقوب هللا عبد فيحاءالياسري حسين محمد جميلة دكتوراه1282

وفقا الحكومي المحاسبي النظام تكييفمحاسبة
واالداء البرامج تطبيق لمتطلبات

2016العامري عليوي حسن زهرةالخزرجي محمد عادل محمد ماجستير1283

تطبيق نحو العراقية المصارف توجهات قياسمحاسبة
المستدامة الصيرفة

2016االمام امين محمد الدين صالحسلمان نبيل رنا ماجستير1284

المصارف في للسيولة المثلى النسبة تحديدمحاسبة
العراقية التجارية

2016امام امين محمد الدين صالحالخزعلي شنين الخضر عبد رقية ماجستير1285

لدخل الضريبي التحاسب نظام فاعلية تقويممحاسبة
االدوية مذاخر

2016حميد علوان بشيرجبر شمخي عقيل ماجستير1286

العراق في الضريبية للتشريعات مقارنة دراسةمحاسبة
تمويل في الضريبي النظام دور لتقويم وايران

العراق في للدولة العامة الموازنة

2016الجبوري المحسن عبد فؤادالتميمي علوان حسين مرتضى ماجستير1287

في الضريبي والفحص التدقيق وظيفة دورمحاسبة
للمكلفين الضريبية االقرارات جودة تحسين

دراسة/  التجارية الدفاتر مسك بنظام المشمولين
للضرائب العامة الهيئة في تطبيقية

2016الخفاجي حسين علي خيون عبيدسريح ابراهيم مصطفى ماجستير1288

االنشطة اساس على المالية القوائم تبويب تاثيرمحاسبة
المالي االداء قياس في والتمويلية التشغيلية

المستقبلية باالرباح والتنبؤ

2016المعيني عواد سلمان سعدالعمودي عيدان فرج محمد ماجستير1289
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التحاسب اداء في االستراتيجي التدقيق اثرمحاسبة
الضريبي

2016العامري علي محمدالكعبي معيجل مطشر حيدر ماجستير1290

توزيع سياسات في المالي االبالغ جودة تاثيرمحاسبة
للشركات السوقية القيمة على وانعكاسه االرباح

المالية لالوراق العراق سوق في المدرجة

2016التميمي يحيى حميد عباسحسين صالح سطم دكتوراه1291

في المحاسبية المعلومات قيمة مالئمة تأثيرمحاسبة
العراق سوق في المدرجة الشركات اسهم اسعار
المالية لالوراق

2016ابراهيم زيد لبنىالسفان بعيوي بدر ميثم ماجستير1292

باطار واالداء البرامج موازنة نظام فاعلية تعزيزمحاسبة
الوقت ادارة نظريات

2016هللا عبد حسين سلمانالعبيدي خضير جاسم جوان دكتوراه1293

المعدلة التاريخية الكلفة محاسبة استعمال تأثيرمحاسبة
الوحدات اداء لقياس المالية المؤشرات على

االقتصادية

2016عنيزة هادي حسينباقر باسم همام ماجستير1294

االستراتيجية المالية المحاسبة نحو االتجاهمحاسبة
بحث/  االستثمارية القرارات تعزيز في ودورها
/ الغازية للمشروبات بغداد شركة في تطبيقي

خاصة مساهمة

2016المعموري ثجيل محمد عليالطليحي حسين علي عباس دكتوراه1295

ادارة على الحسابات مراقب اداء جودة انكاسمحاسبة
الشركات في االرباح

2014الذهبي حليحل عيدان جليلةراضي حسن نضال ماجستير1296

المهني السلوك بقواعد الحسابات مراقب التزاممحاسبة
الضريبية الحصيلة على واخره

2016حسن االمير عبد وفاءالكرطاني محمد سلمان خلدون ماجستير1297

الخدمة لتحسين الجودة ادوات بعض استخداممحاسبة
اليرموك مستشفى بين مقارن بحث/  الصحية
التعليميين وبغداد

2016ماجود حمد هالةذياب ياسين ايهاب ماجستير1298

واقع تغيير ف الراديكالية الحلول اعتماد امكانيةمحاسبة
العراق في المحاسي التنظيم

2016المشهداني هللا ةعبد نجم بشرىحسن حمد حكمت دكتوراه1299

على وانعكاساتها االجتماعية المسؤولية ابعادمحاسبة
التامين شركة في تطبيقي بحث/  التامين صناعة
العامة العراقية

2015داود سلمان فضيلةحسن ابراهيم محمد ماجستير1300

االصول تقييم في العادلة القيمة استخداممحاسبة
المالي االبالغ جودة تعزيز في وتاثيرها االحيائية
العراق في الزراعي القطاع لشركات

2016الجنابي سلمان محمد عامرالصفاوي احمد القادر عبد صهباء دكتوراه1301

تحديد في المالية للرقابة االعلى الجهاز دورمحاسبة
معياري وفق على العام للدين المالية المخاطر

ديوان في تطبيقي بحث / (5420- 5410 االنتوساي
االتحادي المالية الرقابة

2016عبد نجم الصاحب عبدشيحان جودة حسن دكتوراه1302
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الدخل توزيع اعادة في الضريبي النظام دورمحاسبة
(2013- 2004 ) للمدة العراق في القومي

2016خلف جميل بالسمهندي عبد علي سعد ماجستير1303

ضوء في السيادية الصناديق اموال عن المحاسبةمحاسبة
(مقترح انموذج ) الحكومية المحاسبية الممارسات

2016المعيني سلمان سعدالعبيدي واثق محمد الهام دكتوراه1304

غير العوائد تحقيق في االرباح ادارة تأثيرمحاسبة
من عينة على تطبيقية دراسة ) االعتيادية
لالوراق العراق سوق في المدرجة الشركات
المالية

2016جبر الحسين عبد شذىالشمري خلف ناجي سحر ماجستير1305

الكوارث تأثيرات عن المالي لالبالغ مقترحة آليةمحاسبة
العايير وفق العراقية البيئة في والحروب

الدولية المحاسبية

2016الطه الحليم عبد قصي صفوانالعبيدي جاسم جواد جعفر ماجستير1306

الرقابة نظام وتطوير تقويم لتكامل مقترح انموذجمحاسبة
مصرف في تطبيقي بحث/  المصارف في الداخلية
التعاوني الزراعي والمصرف الرشيد

2015الركابي خلف عليشغاتي فاخر طارق ماجستير1307

االداء لتقويم المتوازن االداء بطاقة استعمالمحاسبة
االجتماعي

2016هللا عبد صحبت حنانالعبدلي منصور محمد عمار ماجستير1308

تعظيم في المستهدفة التكاليف مدخل استخداممحاسبة
المنتجات توزيع شركة في تطبيقي بحث/  االرباح
النفطية

2016الذهبي عيدان جليلةالعباس عبد حميد احمد ماجستير1309

جودة تحسين في الشركات حوكمة دورمحاسبة
عينة في تطبيقي بحث/  المحاسبية المعلومات

لالوراق العراق سوق في المدرجة الشركات من
المالية

2016محمود ابراهيم بكراسماعيل احمد سعد ماجستير1310

الثقة وتعزيز ومنعه االحتيال لفحص مقترح اطارمحاسبة
من عينة في تطبيقي بحث/  المالية بالبيانات
سوق في المدرجة العراقية المساهمة الشركات
المالية لالوراق العراق

2016الججاوي علي محمد طاللالعابدي نعيم ابراهيم ماجستير1311

على GFS المحاسبي الدليل تطبيق مشاكلمحاسبة
المعهد في تطبيقي بحث/  المحاسبية المعلومات

بابل التقني

2016السعبري موسى عبد ابراهيمعنون نعمة شهالء ماجستير1312

فاعلية على الشاملة الجودة ادارة استعمال تأثيرمحاسبة
الهيئة في تطبيقي بحث/  الضريبي التحاسب
للضرائب العامة

2016محمد احمد صفاءصيهود حسن نجاح ماجستير1313

السوقية والقيمة االرباح توزيعات بين العالقةمحاسبة
الشركات من عينة على تطبيقي بحث/  لالسهم

المساهمة

2016هاتف الحسين عبد مجيدالكاظم عبد حامد ماجد ماجستير1314
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في ( ERP) االلكتروني المعلومات نظام تطبيقمحاسبة
/ المقاوالت قطاع في الداخلية الرقابة نظام تعزيز

العامة للمقاوالت القرى شركة في تطبيقي بحث
المحدودة

2016االحد عبد فريد عالءجواد عدنان تحسين ماجستير1315

فاعلية لزيادة النفايات رفع تكاليف نظام تطويرمحاسبة
بلدية في تطبيقي بحث/  بغداد امانة اداء وكفاءة
المنصور

2016الحمداني محمد حسين بهاءشكوري طارق زينة ماجستير1316

للشركات المحاسبي االفصاح توقيت تاثيرمحاسبة
بالمعلومات الداخلي االنجاز في العراقية

مقترحة آلية/  المحاسبية

2016القاموسي الحسين عبد ضياءكاظم طاهر احمد دكتوراه1317

موازنة اعداد في الضريبي النظام دور تحليلمحاسبة
تطبيقي بحث- العراق في نموذجية اتحادية

2017ابراهيم علي محمدموحان عبدالعباس نهاد ماجستير1318

المالي االستثمار تنمية في االسهم استخدام اثرمحاسبة
المالية لالوراق العراق سوق في تطبيقي بحث-

2017جبر عاشور حسينمعروف صالح احمد عالي دبلوم1319

الضريبي الوعاء توسيع في الساندة الجهات دورمحاسبة
العامة الهياة في تطبيقي بحث -2008-1998 للمده

للضرائب

2017اسماعيل الخالق عبد هيثمشاكر عبدالكريم كفاء عالي دبلوم1320

االداء في واثرها المصرفي التامين محددات تحليلمحاسبة
في تطبيقي بحث/ التامين لشركات المالي
التامين وشركة والعقاري الرافدين مصرفي
العامة العراقية

2017الكريم عبد عالءكاظم حسن اياد عالي دبلوم1321

التامين محفظة المخاطر عن المحاسبي االفصاحمحاسبة
بحث/ المستقبلية التامين سياسات على واثره

الوطنية التامين شركة في تطبيقي

2017احمد رؤوف نضالحسن مهدي مهند عالي دبلوم1322

عمليات على الخارجي للتدقيق مقترح برنامجمحاسبة
االسالمية المصارف في واالستثمار التمويل
تطبيقي بحث االسالمية التدقيق لمعايير استنادا

االسالمي العراقي المصرف في

2016الشرع جاسم مجيدمحسن احمد مصطفى عالي دبلوم1323

والتدقيق الرقابة اجهزة لترشيف مقترح انموذجمحاسبة
الهندسة اعادة تقنية خالل من العراق في

2017علي كريمةعبد ذياب احسان دكتوراه1324

المال راس وكفاية المصرفية السيولة مخاطر اثرمحاسبة
للمدة العراقية التجارية المصارف ادارة في

2014-2005

2017الدعمي عباسهذال طاهر مروج دكتوراه1325

التخطيط في للشراكة االجتماعية المسؤلية اثرمحاسبة
الضريبي

2017ابراهيم علي محمدعلي لؤي عمر عالي دبلوم1326
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تعادل مدخل باستعمال االستثمارية المحفظة بناءمحاسبة
المخاطرة

2017الدعمي كاظم عباسرسن فاضل عباس دكتوراه1327

االستثمار صناديق في االسالمية المصارف دورمحاسبة
في تطبيقي بحث- العراق في تطبيقها وامكانية

االسالمية المصارف من عينة

2017وهيب فائق حمزةعلوان لفته سناء عالي دبلوم1328

صرف سعر على االقتصادية المتغيرات بعض اثرمحاسبة
بحث- االمريكي الدوالر مقابل العراقي الدينار

العراقي المركزي البنك في تطبيقي

2017عبدالحسين عبداالميرساجت هادي مروة عالي دبلوم1329

ترشيد في المالية للتقارير الدولية المعايير توظيفمحاسبة
المصارف في لالستثمار المحاسيبة المعالجات
التجاري الخليج مصرف في تطبيقي بحث/ التجارية

2017الشمري جاسم حسينصادق جعفر حوراء ماجستير1330

للصناعات العامة الشركة في الخطر ادارة تقييممحاسبة
المواصفة باعتماد الميكانيكية

دراسة as/nzs( 436-2004)   االستراليةالنيوزلنوية
حالة

2017عبود هادي خلودصالح مهدي اسيل عالي دبلوم1331

زيادة امكانية في المعلومات تكنلوجيا استخداممحاسبة
العقارية الضريبية الحصيلة

2017هادي عواد سالممطلب وحيد ماجد ماجستير1332

الخدمة جودة في وتاثيره االستراتيجي التخطيطمحاسبة
المصارف من عينة في تطبيقي بحث- المصرفية
العراقية

2017وهيب فائق حمزةعبدالرحمن علي سارة عالي دبلوم1333

- الضريبي االداء في المعرفة ادارة عمليات اثرمحاسبة

للضرائب العامة هيئة في تطبيقي بحث
2017عبود هادي خلودعلوان زيد رعد عالي دبلوم1334

في الموحد المحاسبي النظام ابالغ جودة تعزيزمحاسبة
والبيع بالتقسيط البيع معامالت باطار العراق

االيجاري

2017عبدهللا حسين سلمانمجيد زهير محمد ماجستير1335

في ودوره الحقيقي الوقت في المالي االبالغمحاسبة
قطاع في االرباح وتوزيع االستثمار قرارت ترشيد

المصارف

2017عبدهللا حسين سلمانجاسم احمد رؤى ماجستير1336

وفق على المحاسبي المعلومات نظام تطويرمحاسبة
االدارية القرارات لترشيد القيمة سلسلة متطلبات

2017رضا محمد نضالحسن فالح نور ماجستير1337

في بالربح االكتئاب مخصص نماذج اترمحاسبة
axa شركة في تطبيقي بحث- تسعيرالتامين

العراقية التامين شركات في تطبيقية وامكانية

2017ابراهيم علي محمدردام عبدالرضا حسنين ماجستير1338

على 16 رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق اثرمحاسبة
- المصارف اداء وتقييم المال راس كفاية تحديد

والرشيد الرافدين مصرفي في تطبيقي بحث

2017خلف نوري صالحموحان نعيم احمد عالي دبلوم1339
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مؤشرات ظل في العراقية الجامعات اداء تقويممحاسبة
بحث- الشاملة الجودة ومعايير المالي االداء

كربالء جامعة في تطبيقي

2017الجبوري عبدالمحسن فؤادموسى محمود نوفل ماجستير1340

االداء في واثرها االستثمارية المحفظة مخاطرمحاسبة
الوطنية التامين شركة في تطبيقي بحث- المالي

2017العتابي عاشور حسينعباس عبدالكريم حيدر ماجستير1341

six السداسي الحيود تقنية استعمال انعكاسمحاسبة

sigma الداخلية الرقابة جودة تحسين على
2017محمود ابراهيم بكرفليح علي مديحة عالي دبلوم1342

الفساد ظاهرة من الحد في الحسابات مراقب دورمحاسبة
والمقاوالت التشييد قطاع في واالداري المالي

2016سلمان جاسم عالءعبداالمير قيصر عمر عالي دبلوم1343

المحاسبي النظام ظل في االصول تقييم توافقمحاسبة
بحث- الدوليه المحاسبية معايير مع الموحد
االشرف النجف كهرباء توزيع مديرية في تطبيقي

2016موسى عبد ابراهيمغني رياض احمد عالي دبلوم1344

اساليب عن الكشف في الحسابات مراقب دورمحاسبة
من عينة في تطبيقي بحث- االرباح ادارة واجراءات
لالوراق العراق سوق في المدرجة الشركات
المالية

2014الحبيطي محسن قاسمالجلبي ماجد عال عالي دبلوم1345

في الحديثة الصيرفة تقنيات بعض تطبيق تاثيرمحاسبة
من لعينة تحليلية دراسة- المصرفية الجودة كلفة

الخاصة العراقية المصارف

2017شفيق عبدالرضاقاسم جبار علي ماجستير1346

شركات تنافسية على التامين تسويق تحديات اثرمحاسبة
شركتي بين مقارنة تحليلية دراسة- التامين
والعراقية الوطنية التامين

2016عبود هادي خلودعباس هراطة حسين عالي دبلوم1347

من الحد في االتحادي المالية الرقابة ديوان دورمحاسبة
 -ach االلكتروني الصكوك مقاصة نظام مخاطر

والرشيد الرافدين مصرف في تطبيقي بحث

2017حمدان حسين خولةهاشم هادي ميثاق دكتوراه1348

تقييم في ودورها للمخاطر المستند التدقيقمحاسبة
من عينة في تطبيقي بحث- المصرفية المخاطر
لالوراق العراق سوق في المدرجة المصارف
المالية

2017حميد حافظ سلوانعلي حميد محمد ماجستير1349

على التامين وثائق في والتصفيات االلفاءاتمحاسبة
التامين لشركات المالية المالءة في واثرها الحياة

العراقية التامين شرككة في تطبيقي بحث-

2017هادي عبدالكريم عالءمرزه فاضل محمود عالي دبلوم1350

الكفاءة تحسين في ودورها النفايات تدوير اعادةمحاسبة
بازيان سمنت معمل في تطبيقي بحث- االنتاجية
الفرنسية الفارج شركة

2017يعقوب عبدهللا قيحاءمجيد مدحت صدى دكتوراه1351
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تكاليف في الضريبية الجوهرية المقدرات اثرمحاسبة
الشركات من عينة في تطبيقي بحث- االمتثال

المساهمة

2016العامري علي محمدجاسم علي ابتهال عالي دبلوم1352

تعزيز في واثرها الموازنة مراحل على الرقابة دورمحاسبة
بحث- االداء مؤشرات وفق على المساءلة اجراءات
الحكومي االنفاق وحدات من عينة في تطبيقي

2014هادي عواد سالمعبدهللا محسن طه دكتوراه1353

قطاع تداول مؤشرات في االرهابية العمليات تاثيرمحاسبة
/ المالية العراق سوق في المدرجة المصارف

تطبيقية دراسة

2017نعمة حسين نغمعبيد حسين وجدان عالي دبلوم1354

لمعايير واالفصاح القياس متطلبات تطبيق تاثيرمحاسبة
ومسؤليات التدقيق نطاق في المالية االدوات
المدقق

2017عواد سلمان سعدياسين طه يوسف ماجستير1355

جودة على الحسابات مراقب عمل استمرار تاثيرمحاسبة
الشركات من عينة على تطبيقي بحث- التدقيق
المالية لالوراق العراق سوق في المدرجه

2017خضير فاضل بشرىمحمد قاسم احمد ماجستير1356

بحث/ الضريبية الحصيلة في االعتراض اثرمحاسبة
للضرائب العامة الهيئة في تطبيقي

2017جبر عاشور حسينمحمود قيس مصطفى عالي دبلوم1357

النسبية االهمية على المدقق اعتماد مدىمحاسبة
دراسة/االثبات ادلة تحديد في التدقيق ومخاطر
فرع االتحادي المالية الرقابة ديوان في تحليلية
االشرف النجف

2017الجبوري عبدالمحسن فؤادفضالة ابراهيم صدام ماجستير1358

االدارة اداء جودة في المحاسبي االفصاح دورمحاسبة
العامة الهيئة في تطبيقي بحث- الضريبية
للضرائب

2017الياسري شمران احسانعبدالرحمن مالك لقاء عالي دبلوم1359

االدراكية بالحوسبة الواسع االيصاد استخداممحاسبة
التكاليف لترشيد

2017حمدان حسين خولةمحمد كريم حسين دكتوراه1360

في الضريبي التهرب من الحد في الغرامات دورمحاسبة
في تطبيقي بحث- العراقي السياحي القطاع
السياحية الفنادق منن عينه

2017اسماعيل عبدالخالق هيثمعباس كاظم نوار عالي دبلوم1361

في الوسطى لالدارية االدارية المهارات دورمحاسبة
الراء ميداني بحث- التامينية التعويضات تسوية
التامين شركتي في التعويض مديري من عينة

والعراقية الوطنية

2016البلداوي عبدالكريم عالءالمهناوي رسن عبد عالء عالي دبلوم1362

الحساب في واثره المباشر ااالجنبي االستثمارمحاسبة
دراسة- العراقي المدفوعات لميزان المالي
العراقي المركزي البنك في تحليلية

2017حمود عبدالغفار هناءعبدالكريم عبداالمير امنة عالي دبلوم1363
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االسهم محفظة في القطرية المخاطرة اثرمحاسبة
لالوراق العراق سوق في تطبيقية دراسة/المثلى
(2015-2005)للمدة المالية

2017هاتف ميثاق/محمد محسن حاكمالدهان حميد صباح نور دكتوراه1364

اهداف تحقيق في الضغط اختبارات تطبيقمحاسبة
تحليلية دراسة/السوقية وقيمته المصرف

العراقية التجارية المصارف من مقارنةلعينة
واالماراتية

2017حميد احمد سعدي/ طالب فرحان عالءسلمان عبد حسن صباح دكتوراه1365

ضريبة قانون بين االنسجام لتحقيق اطارمقترحمحاسبة
معايير مع الصلة ذات واالنظمة العراق في الدخل
الضريبة على وانعكاسه الدولية المالي االبالغ

الشركات من عينة في تطبيقي بحث/ واالستثمار
لشركات العراق في العاملة االجنبية االستثمارية

مختلفة قطاعات في

2017يحيى حميد عباسمهدي جدعان قصي دكتوراه1366

فاعالية في واثرها المالية القوائم موثوقيةمحاسبة
في تطبيقي بحث- الضريبي التحاسب اجراءات
الخاصة المصارف من عينة

2017هادي عواد سالمعلي عبد عادي نهى عالي دبلوم1367

المصارف اداء تحسين في المخاطر ادارة دورمحاسبة
المصارف من عينة في تطبيقي بحث- االسالمية
العراق في االسالمية

2017وهيب فائق حمزةمالح صباح دعاء عالي دبلوم1368

الفحص كفاءة تحسي في االدارية الرقابة دورمحاسبة
الضريبي

2017احمد رؤوف نضالعلوان فاضل بدور عالي دبلوم1369

معيار وفق على االيرادات لتدقيق مقترح برامجمحاسبة
في تطبيقي بحث -18 رقم الدولي المحاسبة
الكرخ/ بغداد كهرباء لتوزيع العامة المديرية

2017يعقوب عبدهللا فيحاءمسعد محمد محمد ايبان دكتوراه1370

المحاسبي المعيار وفق المنح عن المحاسبةمحاسبة
العلوية العتبة في تطبيقي بحث -20/ الدولي

المقدسة

2017الشمري جاسم حسينعبدهللا صاحب احمد دكتوراه1371

الدفع نظم على المركزي للبنك االشرافي الدورمحاسبة
المصرفي القطاع اداء كفاءة في واثره

2017وهيب فائق حمزةعبدالشافي عبدالوهاب احمد عالي دبلوم1372

الضريبي للتحاسب االسترشادية الضوابط تاثيرمحاسبة
الحسابات مراقب اداء جودة في

2016حميد حافظ سلوانمحسن احمد علي عالي دبلوم1373

االنشطة اساس على التكاليف تقنية استعمالمحاسبة
وترشيد الربحية تحليل في بالوقت الموجهة
التشغيلية القرارات

2016عبدهللا صحبت حنانفاضل كاظم سهير دكتوراه1374

الضريبي التهرب في الداخلية الحوكمة اليات دورمحاسبة
تطبيقية دراسة- الدخل تمهيد ممارسات خالل من
العراق في الخاصة المصارف من عينة في

2012الفضل علي محمد مؤيدهادي حسين اقداس عالي دبلوم1375
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االرباح على الدولية المحاسبة معايير تبني تاثيرمحاسبة
الضريبي والتحاسب للضريبة الخاضعة الدولية

في ودوره العراق في العاملة االجنبية للشركات
االستثمارات جذب

2017محمود ابراهيم بكرعبداالئمة مشتاق ميس ماجستير1376

الوضعي المدخل ظل في المحاسيبة المعاييرمحاسبة
في المالية االزمات نتائج عن االبالغ في ودورها
العراقي المصرفي القطاع

2017عواد سلمان سعدامجد يحيى وسن دكتوراه1377

الوضعي المدخل ظل في المحاسبية المعاييرمحاسبة
في المالية االزمات نتائج عن االبالغ في ودورها
العراقي المصرفي القطاع

2017عواد سلمان سعداحمد يحيى وسن دكتوراه1378

بحث- التدقيق عملية في القيود نظرية دورمحاسبة
االتحادي المالية الرقابة ديوان في تطبييقي

2017شاكر صاحب صالحعودة نوفل احمد دكتوراه1379

الفني التخطيط سوء من الحد في التدقيق دورمحاسبة
حكومة في تطبيقي بحث- المشاريع في والمالي

المحلية قار ذي

2017ثجيل محمد عليعبدالسيد محمد ساجد دكتوراه1380

في االسهم تداول في النقدية التدفقات تاثيرمحاسبة
من عدد في تطبيقي بحث- المالية لالوراق العراق

الخاصة العراقية المصارف

2017طالب فرحان عالءاحمد علي زيد عالي دبلوم1381

الموحد المحاسبي النظام هندسة اعادةمحاسبة
المالي االبالغ معيار متطلبات وفق على للمصارف

مقترح تطبيقي منهج -1

2017سعد منصور سلمىحميدي عباس زيينب دكتوراه1382

المعلومات تحسين الخبيرةفي االنظمة اثرمحاسبة
الكلفوية

2016الجبوري جاسم نصيفسلمان زيد فاطمة دكتوراه1383

العمليات مخاطر مراقبة في الداخلي المدقق دورمحاسبة
من عينة في تطبيقي بحث-االلكترونية المصرفية
العراقية المصارف

2016خلف نوري صالحعلي جواد حيدر دكتوراه1384

التنمية تحقيق في ودوره الزراعي النشاط تدقيقمحاسبة
زراعة مديرية في تطبيقي بحث/المستدامة
المثنى محافظة

2016حمدان حسين خولةعبد هادي وعد دكتوراه1385

في العاملين اداء لتقويم مقترح نظام تصميممحاسبة
المالية الرقابة هيئات

2017سعيد لفتة السالم عبدهاشم فاضل سعد ماجستير1386

حاالت من للحد الداخلية الرقابة نظام تقويممحاسبة
مخازن في تطبيقي بحث/المخزون في التالعب
1/الكرخ بغداد لتربية العامة المديرية

2016محمد الحسين عبد موفقمحمد هادي سندس دكتوراه1387

3 بازل لمعايير وفقا المصرفي المال راس تعزيزمحاسبة

/ الربحية مستوى على وتاثيره

1388
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3 بازل لمعايير وفقا المصرفي المال راس تعزيزمحاسبة

في تطبيقي بحث/ الربحية مستوى على وتاثيره
سوق في المسجلة العراقية المصارف من عينة

المالية لالوراق العراق

2017حبيب حمزة عقيلمحبوبة اسماعيل سعدي دكتوراه1389

تحسين في ودوره البلديات انشطة اداء تدقيقمحاسبة
مديرية في تطبيقي بحث/المقدمة الخدمات
المثنى بلديات

2017هادي عواد سالمكريم دخيل عقيل دكتوراه1390

محاسبة
صحة من التحقق في الخارجي المدقق دور

المالية الكوارث عن المحاسبي واإلفصاح القياس
الرافدين مصرف في تطبيقي بحث/

2017محمد عبدالحسين موفقكريم مهدي شيماء دكتوراه1391

في والمحاسبة المالية للرقاة العليا االجهزة دورمحاسبة
القيمة تحقيق في واثرها الرقابية تقاريرها متابعة

المالية الرقابة ديوان في تطبيقي بحث/والمنفعة
االتحادي

2017محمد الحسـين عبد موفـقالموسوي سمير خضير علي دكتوراه1392

الرقابة في االتحادي المالية الرقابة ديوان دورمحاسبة
تطبيقي بحث/الدولية والمساعدات المنح على
المائية الموارد وزارة في

2017المعموري ثجيل محمد عليمجمان عبدالواحد شوكت دكتوراه1393

التكلفة تقنيتي باستعمال التكاليف تخفيضمحاسبة
للوحدات السداسي والحيود المستهدفة
العراقية البيئة في العاملة االقتصادية

2017الغبان صبري ثائرعلي حسن جميل عمار دكتوراه1394

المصاحب الغاز في االستثمار قرارات نحو التوجهمحاسبة
على والمحافظة التكاليف تخفيض في ودوره
البيئة

2017الكعبي راشد بثينةمظلوم ابراهيم حنان ماجستير1395

قيد على الحسابات مراقب أستقاللية تأثير مدىمحاسبة
المدرجة المساهمة للشركات المحاسبي التحفظ

المالية لألوراق العراق سوق في
الحسابات مراقبي من لعينة تطبيقي بحث

2016الطائي خضير فاضل بشرىحريجة علي فراس دكتوراه1396

الوحدات في المسؤلية مراكز اداء تقويممحاسبة
االداري االصالح تعزيز في ودوره االقتصادية

2017سلمان جاسم عالءصالح حمد هادي دكتوراه1397

المالي السوق في المدرجة الشركات التزام مدىمحاسبة
الدولي المحاسبة لمعيار وفقا المرحلية بالتقارير

شركات من عينة في تطبيقي بحث -34 رقم
العراق سوق في المدرجة الخاصة التامين
المالية لالوراق

2017الذهبي عيدان جليلةمحمد حين امير دكتوراه1398

الموحد المحاسبي النظام هندسة اعادةمحاسبة
المالي االبالغ معيار متطلبات وفق على للمصارف
مقترح تطبيقي منهج (1) الدولي

2017سعد منصور سلمىحميدي عباس زينب دكتوراه1399
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ترشيد في ودورها المستهدفة الكلفة تقنيةمحاسبة
تطبيقي بحث- التكاليف وتخفيض التسعير قرارات
للماء العامة المديرية في

2016سلمان جاسم عالءصالح كامل سناء دكتوراه1400

والتنبؤ االستمرار على الشركة قدرة تقييممحاسبة
بحث KIDA انموذج وفق على المالي بالفشل
في المدجة الشركات من عينة في تطبيقي
المالية لالوراق العراق سوق

2016حسين مهدي اسماءالمرشدي علوان عباس دكتوراه1401

واختبارات باجراءات الحسابات مراقبي التزام مدىمحاسبة
عند الدولية التدقيق معايير وفق المخاطر تقييم
من عينة في تطبيقي بحث- الحسابات تدقيق
العراق في الحسابات مراقبي مكاتب

2016عواد سلمان سعدحمدي فالح بالسم دكتوراه1402

النظام في التكاليف محاسبة اجراءات تطويرمحاسبة
التكاليف محاسبة لمعايير وفقا الموحد المحاسبي

مختاره لدول

2016العبيدي حميد حسنين دكتوراه1403

الثابتة االصول عن المالي لالبالغ مقترحة اليةمحاسبة
الوحدات في والمعدات والمصانع الممتلكات
قطاع -17 الدولي للمعيار وفقا العراقية الحكومية

القرارات واتخاذ المساءلة لتعزيز عام

2016حبيب سلمان ندى دكتوراه1404

هندسة اعادة في ودورها الشاملة الجودة ادارةمحاسبة
من عينة في تطبيقي بحث- المصرفية العمليات
العراق سوق في المدجة االهلية المصارف
المالية لالوراق

2016الذهبي عيدان جليلةرميض حسين فالح دكتوراه1405

منظور من العراقية للمصارف المالي االبالغ تقويممحاسبة
للحوكمة بازل لجنة مبادئ

2017فرج صبيح عمادوجر جمعة استقالل دكتوراه1406

المضافة االقتصادية القيمة في الدخل تمهيد تاثيرمحاسبة
العراقية الشركات من عينة في تطبيقية دراسة-

المالية لالوراق العراق سوق في المدرجة

2016القاموسي عبدالحسين ضياءابراهيم عبدالكريم اية ماجستير1407

بين والفجوة الذهبي المثلث وابعاد ستراتيجيةمحاسبة
في تطبيقية دراسة- الزبون وتوقعات المنتج
حلة/ النسيجية للصناعات العامة الشركة

2017جراد علي حيدرمهدي علي محمد حسام دكتوراه1408

القوائم على للمخزون المحاسبية المعالجات تاثيرمحاسبة
(2) رقم الدولي المحاسبي المعيار وفق المالية

العراق لموانئ العامة الشركة في تطبيقي بحث

2016عبداالحد فريد عالءكباشي حسين محمد دكتوراه1409

وفقا المشتركة الترتيبات عن واالفصاح القياسمحاسبة
االبالغ جودة لتعزيز الدولية المحاسبية للمعايير
العامة الشركة في تطبيقية دراسة- المالي

الكهربائية للصناعات

2017يعقوب اسماعيل ابتهاجسبتي سمير نور ماجستير1410
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المتزامنة والهندسة القيمة وتحليل تقنيتي تكاملمحاسبة
الميزة وتحقيق التكاليف تخفيض في ودوره

التنافسية

2017السامرائي سرور جبار منالهاني عبدالحسين علي دكتوراه1411

للرقابة العليا لالجهزة الدولية المعايير تطبيق مدىمحاسبة
االداري االصالح تحقيق في ودورها المالية

العراق في االداء وتحسين

2017عبدهللا نجم بشرىعبدالحسين موفق سهير ماجستير1412

في المستدامة المتوازن االداء بطانة استعمالمحاسبة
في تطبيقي بحث- الخدمية للوحدات االداء تقويم
الراشدية بلدية مديرية

2017اسماعيل ابتهاجمحمد صبري مهند دكتوراه1413

للبلديات الموحد المحاسبي النظام تكييفمحاسبة
البيئية المعلومات عن لإلفصاح
كربالء بلدية مديرية في تطبيقية دراسة

2017التميمي سلمان محمد املالحميري االميرعمران عبد حنان ماجستير1414

في وتاثيرها التدقيق مهنة الخالقيات االلتزاممحاسبة
عينة في تطبيقية دراسة- المالي االبالغ كغاءة
سوق في المدرجة المساهمة الشركات من

المالية لالوراق العراق

2017فرهود برزان صبيحةهريس نعمة االء ماجستير1415

دراسة- االسهم عوائد في االسبوع في يوم تاثيرمحاسبة
في المدجة الشركات اسهم من لعينة تحليلية
المالية لالوراق العراق سوق

2017محمد الدين صالححسين كاظم اية ماجستير1416

تحسين في ( coso ) مفهوم وفق االداء تدقيق دورمحاسبة
في تطبيقي بحث- الداخلي التدقيق اجراءات
النفط وزارة

2017عبدهللا صحبت حناناالمير عبد الدين صالح محمد ماجستير1417

الكوفة جامعة في الداخلية الرقابة نظام تقويممحاسبة
الداخلية الرقابة عمل اطار بين التكامل بايتعمال

coso المشروع مخاطر وادارة ERM تطبيقي بحث
الكوفة جامعة في

2017الحسناوي حمزة عقيلمرزه عبدالحسين وسام ماجستير1418

المالية الموجودات عن المحاسبي االفصاحمحاسبة
المدقق ومسؤلية الطارئة وااللتزامات الرديئة

من عينة في تطبيقي بحث- عنها الخارجي
العراقية المصارف

2017خلف نوري صالحداود قاسم ثامر ماجستير1419

إصدار في المالئم بالتوقيت المرتبطة العواملمحاسبة
تماثل ال في وتأثيرها السنوية المالية التقارير

المعلومات
المساهمة الشركات من لعينة تطبيقية دراسة ))

(( المالية لألوراق العراق سوق في المدرجة

2017القاموسي الحسين عبد ضياءالجنابي عباس محمد علي ماجستير1420
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استمرارية على انعكاسه و المالي بالتعثر التنبؤمحاسبة
االقتصادية الوحدات

العامة المعتصم شركة في تطبيقي بحث
االنشائية للمقاوالت

2017محمود ابراهيم بكرنعمان محمد باسل دكتوراه1421

الداخلي الحكومي والدين المصرفي اإلئتمانمحاسبة
المالي السوق تداول مؤشرات على وانعكاسهما

للمدة واالردن العراق في مقارنة تطبيقية دراسة )
2012-2016 )

2017الموسوي كاظم يونس حيدرالصافي جواد احمد حسين ماجستير1422

في وتأثيراتها المحاسبي التحفظ ممارساتمحاسبة
المالية التقارير شفافية

المدرجة المصارف من عينة على تطبيقي بحث
المالية لألوراق العراق سوق في

2017الجواهري الوهاب عبد بشرىالزهرة عبد عبد الهام دكتوراه1423

االداء تقويم في المتوازن االداء بطاقة استخداممحاسبة
القادسية جامعة في االستراتيجي

2017هاتف الحسين عبد مجيدحاتم مؤيد هدى ماجستير1424

المحاسبية واالبعاد البيئية المسؤولية بين العالقةمحاسبة
قيمة تعظيم على واثرها االجتماعية للرفاهية
الشركة

(تطبيقية دراسة)

2017العامري مشكور جايد سعودالموسوي يوسف حسن عالء ماجستير1425

الغش كشف في المالية الرقابة ديوان دورمحاسبة
حالة دراسة/ المالية البيانات في واالحتيال

2017التميمي جبار شعالن ناظمالغانم جاسم كاظم كفاح ماجستير1426

القيمة لقياس باألرباح التنبؤ نماذج استخداممحاسبة
من عيٌنة في تطبيقية دراسة لالسهم السوقيٌة
لألوراق العراق سوق في المسجلة الشركات
المالية

2017كريم عباس عليالعارضي عبيد كاظم نورس ماجستير1427

األداء تقويم في المتوازن األداء بطاقة استخداممحاسبة
القادسية جامعة في االستراتيجي

2017المرياني هاتف الحسين عبد مجيدالسعدون حاتم مؤيد هدى ماجستير1428

الرقابة في تأثيراتها و الخبيرة النظم تطبيقاتمحاسبة
الداخلية
العراقي المركزي البنك في ميدانية دراسة
العراقية المصارف وبعض

2017حميد  حافظ سلوانراضي علي نور ماجستير1429

األبداعية المحاسبة ممارساتمحاسبة
أثارها من الحد في الحسابات مراقب ودور
مراقبي مكاتب من عينة في تطبيقي بحث

الحسابات

2017السعد محمد جاسم فاطمةالمطوقي نعيمة حامد علي دكتوراه1430
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التقارير جودة اتجاه الحسابات مراقب مسؤوليةمحاسبة
المالية

للمعلومات النوعية الخصائص منظور من
المحاسبية

المدرجة الشركات من عينة في تطبيقي بحث
المالية لألوراق العراق سوق في

2017السعد محمد جاسم فاطمةالكرناوي هللا عبد شكري فاطمة دكتوراه1431

النقدية التدفقات لمقاييس المعلوماتي المحتوىمحاسبة
باألسهم االستثمار قرار  في وأثره
في المدرجة المصارف من عينة في تطبيقي بحث
المالية لألوراق العراق سوق

2017الجواهري الوهاب عبد بشرىخان علي جبار صادق محمد دكتوراه1432

على وتأثيرهما الصرف وسعر النقد عرض تغيراتمحاسبة
إدارة

الدولية االحتياطيات
الدول من لعينة مقارنة قياسية دراسة)- ٢٠١٥)

٢٠٠٣ للمدة المختارة

2017الحسيني جبار هاشمالعامري رضا رحيم ریاض ماجستير1433

التكاليٌف لترشيٌد الرشيٌق التفكيٌر تطبيٌق إمكانيةمحاسبة
الَزبون رضا وتحقيق

للصناعات العامة أور شركة في تطبيٌقي بحث
الكهربائيٌة

2017المعموري ثجيٌل محمد عليالربيعي دهيٌرب سميٌر محمد دكتوراه1434

واإلفصاح بالقياس الزراعية الشركات التزام مدىمحاسبة
عن

الدولي المحاسبة معيار وفق الحيوية أصولها
41رقم

اإلرشاد دائرة فـي تــطــبـيــقـي بــحــث ))
((الزراعي والتدريب

العربي المعهد أمناء مجلس إلى مقدم
القانونيين للمحاسبين

2017الذهبي عيدان جليلةالدليمي حسين محمد أنور عبدالناصر دكتوراه1435

في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا توظيفمحاسبة
الضريبي التحاسب تفعيل

العراق في المبيعات لضريبة مقترح إطار)

2017العواد وهاب علي محمد اسعدخشيف صبار االمير عبد ماجستير1436

المهني والشك المدقق تدوير بين العالقة تأثيرمحاسبة
العراقية البيئة في التدقيق جودة على

2017الطائي خضير فاضل بشرىالرحمن عبد الدين عالء ماجستير1437

الحكومية بالوحدات المرجعية المقارنة استعمالمحاسبة
ادائها لتقييم

2017محمد حسين بهاءسالم سعود حسين ماجستير1438

الكلفة باستعمال التشغيلية القرارات ترشيدمحاسبة
االقتصادية الوحدات أداء على وانعكاسه المالئمة

للخطوط العامة الشركة في تطبيقي بحث )
( العراقية الجوية

2017الذهبي حليحل عيدان جليلةالخزعلي صبيح اللطيف عبد حمدية دكتوراه1439
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