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2008فابز نعٌم ٌوسؾفاٌز هالل عبد هللادور تمنٌات ادارة الكلفة فً تخطٌط التكالٌؾ وتخفٌضها31738محاسبة ماجستٌر1

التواؼؾ فً اجرءات المحاسب الضرٌبً بٌن المبادىءالمحاسبٌة666محاسبة

والمواعد الضرٌبٌة

2008جبار دمحم علً الكعبًاحمد حسٌن راضً ماجستٌر2

2008صالح نوري عارؾدمحم رضا عارؾالتدلٌك الضرٌبً للشركات فً ضوءالمتطلبات المانونٌة31794محاسبة ماجستٌر3

2008حمزه فابكطة حمٌد عبد الؽفورتحلٌل والع التهرب الضرٌبً فً العراق وسبل معالجتة31846محاسبة ماجستٌر4

امكانٌة تطبٌك تمنٌات لدارة الكلفة االستراتٌجٌة الدارة تكالٌؾ الجودة31868محاسبة

واثرها فً تعزٌز المسٌرة التنافسٌة

2008فابز نعٌم ٌوسؾحٌدر علً جواد دكتوراه5

اثر نظرٌة اللوكالة فً تطبٌمات المحاسبٌة والحوكمة فً الشركات31790محاسبة

المملوكة للدولة

2008ماهر موسى العبٌديعباس حمٌد ٌحٌى دكتوراه6

العوامل والمتؽٌرات المإثرة فً لٌاس جودة اداء عملٌة تدلٌك ف31760ًمحاسبة

ضوءمعاٌٌر التدلٌك الدولٌة

2008عمار عصام السامرابًهبة نجٌب عزٌز ماجستٌر7

2008دمحم حلو داودعلً نعٌم جاسمامكانٌة االستفادة فً ادارة الجودة الشاملة فً تمدٌم الشركات الصناعٌة31891محاسبة دكتوراه8

2005اسماعٌل خلٌل اسماعٌلعبد اللة احمد عمرمعاٌٌر التدلٌك الدولٌة وامكانٌات تطبٌمها فً الجمهورٌة الٌمنٌةمحاسبة دكتوراه9

برنامج ممترح لتدلٌك األداء ودوره فً تحمٌك التنمٌة المستدامةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً مدٌرٌة توزٌع كهرباء الدٌوانٌة"

2018سالم عواد هاديأمل مرزه صخٌل دكتوراه10

2009بشرى نجم عبد اللة المشهدانًجوان جاسم خضٌر العبٌدياطار ممترح العداد التمارٌر المالٌة المرحلٌة ومراجعتها32060محاسبة ماجستٌر11

2009هاشم علً هاشمعادل ناٌؾ خلؾاحتساب تكالٌؾ عمود المماوالت  واستخدامها كاءاة للرلابة32069محاسبة ماجستٌر12

تعدٌل صافً المزٌج المحاسبً الى صافً ربح ضرٌبً بٌن الصفة32138محاسبة

المحاسبً وبٌن الصفة الضرٌبً

2009جبار علً الكعبًسعد منبع العزاوي دكتوراه13

2009شهالء حكمتكمال مصطفى جلٌلاالفصاح والمٌاسً المحاسبً للسندات والمروض واجراءت التدلٌك32070محاسبة دكتوراه14

المحاسبة عن االستثمارات فً المصارؾ التجارٌة وفك المواعد31941محاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً )المحاسبٌة العرالٌة والمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة 

(مصرؾ الشرق االوسط العرالً لالستثمار

2009منال جبار سرورمنى كامل حمد ماجستٌر15

التدلٌك بٌن االلتزام بالسرٌة المصرفٌة وااللتزام باجراءات مكافحة32253محاسبة

ؼسل االموال

2009حموة فابك وهٌبطٌبة ماجد احمد العانً ماجستٌر16

التمٌٌز بٌن النفمات االٌرادٌة والنفمات الراسمالٌة واثرة فً البٌانات31981محاسبة

المالٌة

2009اٌمن بشٌر ٌوسؾرافد سلمان  علً حسن دكتوراه17
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تموٌم كفاءة وفاعلٌة النظام المحاسبً فً وزارة التعلٌم العالً والبحث31980محاسبة

(دراسة حالة)العلمً لتحمٌك اهداؾ دابرة البعثات والعاللات الثمافٌة 

2009ابراهٌم دمحم علًندى كاكً بٌرة ماجستٌر18

اهمٌة العناٌة المهنٌة فً تدلٌك البٌانات المالٌة واثرها فً انجاح32266محاسبة

طرٌمة التمدٌم الذاتً لنظرٌة الدخل

2009جباردمحم الكعبًمازن محمود عبد هللا ماجستٌر19

2009اركان شاكر دمحمهند ٌوسؾ بولصاستخدام النسب المالٌة كمإشر للوصول الى وعاء ضرٌبً ممبول32264محاسبة ماجستٌر20

االلتزام والمبادئ العامة لتدلٌك البٌانات المالٌة واثرها فً تحدٌد32259محاسبة

ضرٌبة الدخل

2009جبار دمحم علً الكعبًبدر رشٌد ثجٌل ماجستٌر21

االفصاح عن المعلومات المحسبٌة ودورها حوكمة الشركات والٌاتها32265محاسبة

الداخلٌة

2009ابراهٌم دمحم علً الجزراويبشرى فاضل خضٌر دكتوراه22

2009عبد الرضا شفٌك البصريصبا عبد الهادي الرضا لتمٌٌم االداء فً المصارؾCAMELتطبٌك نظام 32250محاسبة ماجستٌر23

متطلبات االفصاح والشفافٌة فً التمارٌر المالٌة ودورها فً اتخاذ32252محاسبة

المرارات االلتصادٌة

2009منال جبار سرورسحر سعدون صبار التمٌمً ماجستٌر24

دراسة/ موازنة البرامج واالداء وامكانٌة تطبٌمها فً دوابر الدولة31946محاسبة

تطبٌمٌة فً وزارة العلوم والتكنلوجٌا

2009فابز نعٌم ٌوسؾاٌاد شٌحان مطرود ماجستٌر25

اجراءات مرالبة الحسابات للتحمك من صحة المٌاس المحاسبً ف32197ًمحاسبة

النشاط الزراعً

2009اٌاد رشٌد المرٌشًنجالء عباس محمود ماجستٌر26

2009فابز نعٌم ٌوسؾندى اسعد اسماعٌل العبٌديتموٌم االداء االستراتٌجً باستخدام بطالة االداء المتوازن31993محاسبة ماجستٌر27

دراسة تطبٌمٌة فً ) bscتموٌم اداء المصارؾ الخارجٌة باستخدام 32164محاسبة

(مصرؾ الرافدٌن 

2009صالح نوري خلؾعلً حسام الدٌن توفٌك ماجستٌر28

2008موفك عبد الحسٌن دمحمعبٌر احسان هانًالمحاسبة عن المنتج والمساعدات الدولٌة31972محاسبة دكتوراه29

دور صنادٌك االستثمار فً سوق االوراق المالٌة فً مصر وامكانٌة31958محاسبة

الامتها فً العراق

2009كاظم احمد حمادة البطاطحامد محسن جداح المسعودي ماجستٌر30

دراسة تطبٌمٌةفً)تخفٌض التكالٌؾ باستخدام اسلوب التحلٌل الشكلً 32062محاسبة

(شركة المشارٌع النفطٌة مشروع انبوب زٌت الؽاز 

2009سلمى منصور سعدعلً حسام الدٌن توفٌك دكتوراه31

2008بشرى نجم عبد اللة المشهدانًاسماء سهٌل نجم(دور المعاٌٌر المحاسبٌةفً تعزٌز كفاءة اسواق المال  )31940محاسبة دكتوراه32

دراسة )اطار محاسبً ممترح لمٌاس راس المال الفكري واالفصاح عنة32105محاسبة

(تطبٌمٌة فً عٌنة من المصارؾ فً العراق 

2009مإٌد دمحم علً الفضلًازهر صبحً الجبوري دكتوراه33

2009عبد الصاحب نجم  عٌدوسام عبد الرزاق دمحم علًالمحاسبة عن عمود االنجاز طوٌل االجل عن تطبٌمً فً الشركة العامة32104محاسبة دكتوراه34

2009صالح نوري خلؾاحمد شنان بحر الفتالويدور مرالب الحسابات فً الكشؾ عن االحتٌال فً البٌانات المالٌة32196محاسبة دكتوراه35

2009هاشم علً هاشمعلً شاكر عٌدي شعباناستخدام الموازنات كاداة الرلابة وتمٌٌم االداء32158محاسبة دكتوراه36
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رلابة مصروفات  المشارٌع االستثمارٌة فً ظل الموازنه االتحادٌة ف32271ًمحاسبة

العراق

2009صالح نوري خلؾخلٌل ابراهٌم  عبد الرضا دكتوراه37

شركة/دراسة تطبٌمٌة فً وزارة النفط /تحلٌل المرارات الخصخصة 31995محاسبة

محطات التعببه/ توزٌع المنتجات النفطٌة 

2009منال عبد الهادي الربٌعًاحمد عبد الدابم عمر دكتوراه38

2009احسان شمران الٌاسريالبال عبد السادة رسم العتبًدراسة امكانٌة تطبٌك على المٌمة المضافه فً العراق31999محاسبة دكتوراه39

دراسة تطبٌمٌة/ فجوة التولعات مدى مسإولٌة مرالبة الحسابات عنها 31933محاسبة

فً البٌبة العرالٌه

2005ابراهٌم عبد موسى السعٌديعبد الوهاب عبد الرزاق حسن شوٌلة دكتوراه40

اعداد الموازنات التخطٌطٌة ومتابعة تنفٌذها على مستوى مراكز32160محاسبة

المسإولٌة الؼراض الرلابة وتموٌم االداء

2009علً عبد الؽنً الالبدحسنٌن حبٌب حسن دكتوراه41

2009هاشم علً هاشمعبد الحسٌن عبد علًدراسة تطبٌمٌة فً شركة نفط الشمال/ الرلابة على تكلفة عنصر العمل32159محاسبة دكتوراه42

دور الموازنات فً تمٌٌم المطاع المصرفً بالتصنٌؾ على المصرؾ32291محاسبة

2006_2004الزراعً للفترة 

2009دمحم علً احمدسنان حسٌن علً النعٌمً دكتوراه43

تاثٌر التدلٌك الداخلً المستند على المخاطر فً كفاءة نظام الرلابة32289محاسبة

الداخلٌة وفاعلٌتة

2009صالح نوري خلؾروٌدة ابراهٌم احمد دكتوراه44

2009نجٌب سلٌمان بطرسسالمة ابراهٌم علًمحاسبة البحث واالستكشاؾ فً صناعة النفط والؽاز31945محاسبة ماجستٌر45

2009ثابر صبري الؽباناالن عجٌب مصطفىدور الرلابة الداخلٌة فً ظل نظام المعلومات المحاسبً االلكترون31943ًمحاسبة دكتوراه46

مدى التزام المصارؾ العرالٌة لضوابط االفصاح وفك متطلبات معاٌٌر32279محاسبة

المحاسبة الدولٌة والمحلٌة والموانٌن ذات العاللة

2009عبد الصاحب نجم عبدبتول ٌونس صبٌح التمٌمً ماجستٌر47

دور مرالب الحسابات فً تعزٌز االفصاح بالتمارٌر المالٌة فً ظل32275محاسبة

حوكمة الشركات

2009صالح صاحب شاكرناظم شعالن صبار التمٌمً دكتوراه48

2009نصٌؾ جاسم الجبورينجاة حمٌد صخراستعمال تمنٌة التحسٌن المستمر المستمر لتعزٌز عوامل النجاح32278محاسبة ماجستٌر49

اثر فهم الحوكمة المإسسٌة فً تحسن االداء المالً االستراتٌج32280ًمحاسبة

للمصرؾ

2009عالء فرحان طالباٌمان شٌحان عباس المشهدانً ماجستٌر50

2009مظهر دمحم صادقدمحم جٌجان سلمانادارة السٌولة المصرفٌة الستخدام المماٌٌس االحصابٌة32195محاسبة ماجستٌر51

الفحص الضرٌبً للشركات فً ضإ المتطلبات المانونٌة برنامج تطبٌم31764ًمحاسبة

ممترح فً الهٌبة العامة للضرابب

2008صالح نوري خلؾدمحم رضا عارؾ النعٌمً ماجستٌر52

دراسة تطبٌمٌة فً/ مبدأ االفصاح فً الفكر المحاسبً االسالمً 31746محاسبة

دراسة ممارنة/ المصرؾ العرالً االسالمً 

2008سالم دمحم عبوددمحم عمار عبد الحمٌد ماجستٌر53

اهمٌة االبالغ عن المعلومات ؼٌر  المالٌة ومسإلٌة مرالب الحسابات31786محاسبة

اتجاهها نموذج ممترح باستخدام بطالة االداء المتوازن

2008عبد الصاحب نجم  عبدلٌدا سركٌس كٌؽام ماجستٌر54

2008حمزه فابك وهٌبسمٌر عبد شمخًمستلزمات تطبٌك الصٌرفة االسالمٌة واثرها لدى المصارؾ التملٌدٌة31742محاسبة ماجستٌر55
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دور اجهزة الرلابة ومسإلٌتها فً صنع اكتشافات التالعب والمخالفات31638محاسبة

دراسة تحلٌلة للحالت العملٌة/ 

2008اٌاد رشٌد المرٌشًلإي تمً كاظم دكتوراه56

دور السٌاسة االبتمانٌة واجراءت العروض فً التموٌل المشارٌع31748محاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً عٌنة من المصارؾ التجارٌة العرالٌة/الصؽٌرة 

2008صالح الدٌن دمحم امٌن االمام. درسل عبد الحكٌم حسن الخزاعً ماجستٌر57

دراسة تطبٌمٌة فً/ تحلٌل ربحٌة المنتجات الؼراض تموٌم االداء 31741محاسبة

/مصنع الرشٌد / الشركة العامة للصناعة الزٌوت النباتٌة 

2008فابز نعٌم ٌوسؾجواد زعال حمٌد دكتوراه58

دراسة تطبٌمٌة فً شركة مصافً/اجراءت تدلٌك التكالؾ الصناعٌة 31753محاسبة

(بؽداد.ع.ش)الوسط

2008نصٌؾ جاسم دمحمانعام سالم داود دكتوراه59

تموٌم كفاءة استخدام تخصٌصات المالٌة فً الوحدات الحكومٌة ؼٌر31710محاسبة

(ع)دراسة تطبٌمٌة فً مستشفى فاطمة الزهراء/الهادفة للربح

2008رٌاض حمزة البكريمٌادة عبد الحسٌن احمد ماجستٌر60

2008أراس دمحم سعٌدامٌرة لاسم نجٌب البروارينظري االثبات واهمٌتها فً دعم راي مرالب الحسابات31835محاسبة دكتوراه61

بحث تطبٌمً/مدى التزام مرالب الحسابات فً جمع وتمٌٌم ادلة االثبات 31831محاسبة

الشركة العربٌة لالستثمارات الصناعٌة

2008اٌاد رشٌد المرٌشًاحمد عبد المهٌمن دمحم ماجستٌر62

دراسة/ دور معلومات محاسبة التكالٌؾ فً تموٌم اداء مراكز المسإلٌة31763محاسبة

تحلٌلٌة فً معمل اسمنت سرجنار

2008رٌاض حمزة البكريرزكار علً احمد دولبة ماجستٌر63

دراسة)/االستثمار االجنبً واثرة على التطبٌمات المحاسبٌة فً العراق31807محاسبة

/فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة 

2008سلمى منصور سعداحمد سعد جاري ماجستٌر64

دراسة تطبٌمٌة فً عٌنة من/ اثر االندماج فً تحسٌن كفاٌة االداء 31804محاسبة

المصارؾ العرالٌة

2008نجٌب سلٌمان بطرسجاسم عٌدان بران راضً دكتوراه65

2008سهٌر حسٌن حسنعلً بري المعتحلٌل اداء الشركات الصناعٌة المخصخصة باعتماد النسب المالٌة31843محاسبة ماجستٌر66

2008سعد كاظماحمد مظهر عبد المهدياثر تخطٌط االنتاج االجمالً علً االداء المتطم31871ًمحاسبة ماجستٌر67

2008هدى هادي سلمانعلً عبد العظٌم بالر علً باشدور الضرابب فً تموٌل الموازنة العامه فً العراق31893محاسبة ماجستٌر68

فً تخطٌط(االجراءات التحلٌلٌة)520دور معٌار التدلٌك الدولً رلم31936محاسبة

عملٌة التدلٌك وتنفٌذها

2008علً دمحم ثجٌل المعموريدمحم حبٌب حسٌن دكتوراه69

تمٌم االستثمارات باستخدام النموذج تؽٌر الموجودات الراسمالٌة ف31874ًمحاسبة

السوق الطرفٌة

2008احمددمحم فهمً سعٌدتؽرٌد مجٌد عبد الحسٌن النصٌري ماجستٌر70

2008فابز نعٌم ٌوسؾشهاب احمد سلطاناالتجاهات السلوكٌة والدوافع فً خفض تكالٌؾ االنتاج31867محاسبة ماجستٌر71

2008رؼد منفً احمدعدنان حمٌد مجبلsix  sigmaالٌة تحسٌن عملٌة التحاسب الضرٌبً باستخدام منهج 31056محاسبة ماجستٌر72

2008جلٌلة عٌدان حلٌحلاحمد شاكر سالمالسٌطرة على المخزون فً شركات المماوالت31918محاسبة ماجستٌر73

دور لسم الرلابة والتدلٌك الداخلً ومسإولٌة فً الحد من ظاهرة31927محاسبة

الفساد االداري فً دوابر الدولة

2008اٌاد رشٌد مهديزكً جبار كاظم الؽزاوي ماجستٌر74

Sunday, June 19, 2022 Page 4 of 133



?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحجالعنوانالتسلسلالقسم ت

مدى استخدام اسالٌب تمٌٌم المشروعات االستثمارٌة فً الشركات31802محاسبة

الصناعٌةالعرالٌة دراسة مٌدانٌة فً عٌنة من شركات منطمة الفرات

االوسط

2008مجٌد عٌبد الحسن هاتؾعالء حسن كرٌم الشرع دكتوراه75

دراسة وتموٌم نظام الرلابة الداخلٌة فً المصارؾ التجارٌةالتً تسخدم31733محاسبة

النظام االلكترونً فً ادء العملٌات المصرفٌة

2008دمحم علً عزٌزسناء عبدالوهاب صالح البٌاتً ماجستٌر76

دور رلابة دابرة تسجٌل الشركات فً الكشؾ عن االخطاء31673محاسبة

بحث تطبٌمً فً وزارة التجارة دابرة-المحاسبٌةوالمخالفات المانونٌة

تسجٌل الشركات

2008سالم دمحم عبوداٌمان ٌوسؾ هاشم ماجستٌر77

2008ممداد احمد ٌحٌى الجلٌلًاحمد حازم دمحم الرحودور العوامل المإثرة فً استماللمرالبً الحسابات فً محافظة نٌنوى31778محاسبة ماجستٌر78

لٌاس تاثٌر ابعاد جودة الخدمة والرضا الوضٌفً على التعامل مع زبابن31839محاسبة

المصرؾ

2008عدنان داود دمحمنور صالح عبد النبً ماجستٌر79

دور االستثمار االجنبً فً التنمٌة االلتصادٌة مع التركٌز على بنون31842محاسبة

االفشور

2008حاتم محسنصباح عبد الوهاب ماجستٌر80

الرلابة الداخلٌة والخارجٌة على ادارة المخاطر المصرفٌة وفما31847محاسبة

2-لممررات بازل

2008جبار دمحم علىدمحم ولٌد عبد العزٌز الطبمجلً ماجستٌر81

2008مهدي علً الوحٌدنابل رسول سعٌد الجزابريالسٌاسة النمدٌة واثرها فً االبتمان المصرف31767ًمحاسبة ماجستٌر82

تحلٌل العوامل المإثرة فً تطبٌك نظام التصنٌؾ االبتمانً وفك اتفالٌة31795محاسبة

 دراسة استطالعٌة فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة2/بازل 

2008احمد دمحم فهمً سعٌدنجاة شاكر محمود ماجستٌر83

2008موفك عبد الحسٌن دمحمومٌض مجٌد عبد الجبار محمود السامرابًالتمدٌرات المحاسبٌة ومسإولٌة مرالب الحسابات عنها31805محاسبة ماجستٌر84

-وضع دلٌل الجراءات السلطة المالٌة لفحص اسلوب التمدٌر الذاتً 31775محاسبة

دراسة تطبٌمٌة للهٌبة العامة للضرابب لسم الشركات

2008موفك عبد الحسٌن دمحمٌاسر وجعان علً ماجستٌر85

تاثٌر المحاسبة االبداعٌة على الموابم المالٌة ودور مرالب الحسابات31877محاسبة

فً الحد منها

2008موفك عبد الحسٌن دمحمبسمة لٌس شهاب الدٌن الكٌالنً ماجستٌر86

2008جبار دمحم علً الكعبًفاتن خلٌل مجٌددور معاٌٌر التدلٌك الداخلً فً رفع كفاٌة اعمال التدلٌك الداخل31917ًمحاسبة ماجستٌر87

2008عبد الصاحب نعٌم عبدسمٌرة حافظ صالحبناء ممٌاس للخدمات االستشارٌة الممدمة من لبل مرالبً الحسابات31911محاسبة ماجستٌر88

المحتوى االعالمً للتمارٌر المالٌة واهمٌتة فً ترتٌب لرارات31913محاسبة

المستخدمٌٌن

2008مجٌد عبد الحسن هاتؾحٌدر ٌوسؾ خلخال ماجستٌر89

2008رٌاض حمزة البكريبهاء حسٌن دمحم الحمدانًاالتجاهات الحدٌثة للمحاسبة االدارٌة الشاملة31925محاسبة دكتوراه90

مفهوم االنصاؾ فً المحاسبة واثرة فً عملٌة االبالغ المالً دراسة31792محاسبة

تحلٌلٌة ومٌدانٌة النموذج ومستخدمً التمارٌر المالٌة بالعراق

2007عامر دمحماسكوهً اوانٌس اوهانٌس  بدروسٌان دكتوراه91

دراسة- تحلٌل معاٌٌر كفاٌة راس المال وعاللتها بالمخاطرة االبتمانٌة 31500محاسبة

تطبٌمٌة لعٌنة من المصارؾ العرالٌة

2007عبد الرضا شفٌك خلٌلابتسام احمد فتاح ماجستٌر92

Sunday, June 19, 2022 Page 5 of 133



?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحجالعنوانالتسلسلالقسم ت

اثر الموازنة على اساس االنشطة فً تنفٌذ الستراتٌجٌة التنافسٌة31929محاسبة

(دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة للصناعات الكهربابٌة)

2009جلٌلة عٌدان الذهبًمإاب دلٌل مخابٌل المسوس ماجستٌر93

اثر االبتمان المصرفً فً كفاٌة راس المال وفك ممررات لجنة31730محاسبة

(دراسة تحلٌلٌة فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة) -(1،2)بازل

2008عبد الرضا شفٌك البصريمٌثم فرٌد راضً الحكٌم ماجستٌر94

دور الرلابة الداخلٌة فً تخفٌض تهدٌدات نظام المعلومات المحاسب31892ًمحاسبة

المإتمت لتحمٌك لٌمة للمنظمة والزبون

2008عامر دمحم سلمانناجً شاٌب كاٌم الركابً دكتوراه95

-امكانٌة تطبٌك نظام التكالٌؾ على اساس االنشطة فً المصارؾ 31450محاسبة

دراسةتطبٌمٌة فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة

2007ضٌاء عبد الحسن الماموسًلممان دمحم اسماعٌل ماجستٌر96

2007مهدي علً الوحٌدبان ماجد جوادخصخصة المطاع المصرفً فً العراق دراسة تحلٌلٌة31420محاسبة ماجستٌر97

مدى التزام الخاص فً سورٌة فً تطبٌك معاٌٌر بازل الدولٌة لمخاطر31754محاسبة

سعر الفابدة حالة تطبٌمٌة ممارنة على المصارؾ السورٌة

2007رشا حمادةوجدان صبري ابو عٌسى ماجستٌر98

البعد االخاللً للمحاسبٌناالدارٌٌن وانعكاساتة على االسالٌب االدارٌة31374محاسبة

دراسة مٌدانٌة: الحدٌثة 

2007رٌاض حمزة البكرياشراق احسان ٌوسؾ نبعة دكتوراه99

االرتماء بشعبة التدلٌك الداخلً فً لسم الشركات فً الهٌبة العامة32282محاسبة

للضرابب بؤعتماد اسلوب التمدٌر الذاتً

2009زهرة حسن علٌوي العامريعلً دمحم علً البازي ماجستٌر100

مدى امكانٌة التجارة االلكترونٌة فً صناعة التؤمٌن دراسة حالة ف32066ًمحاسبة

شركة التؤمٌن الوطنٌة

2009عالء عبد الكرٌم هاديفابزة عبد الكرٌم دمحم ماجستٌر101

نموذج/ دراسة االبالغ المالً الحكومً المركزي واالدارات المحلٌة 29822محاسبة

ممترح باستخدام مدخل المرار

2003حسن عبد الكرٌم سلومحٌدر كاظم ماجستٌر102

تمنٌات ادارة الكلفةالستراتٌجٌة ودورها فً تنفٌذ وتموٌم السترتٌجٌات31386محاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً االشركة- الوظٌفٌة فً بٌبة االعمال المعاصرة 

العامة لصناعة الزٌوت النباتٌة

2007ثابر صبري الؽبانصباح عبد الوهاب عبد الرزاق دكتوراه103

المعاٌٌر الرلابٌة للنظام المحاسبً الحكومً ودورها فً حماٌة المال31372محاسبة

(دراسة لعٌنة من الدول )العام 

2006ماهر موسى العبٌديكرٌم جاسم عباس ماجستٌر104

2007فٌحاء عبد الخالك ٌحٌىفراس احسان رفعتتموٌم وتطوٌر نظام الرلابة الداخلٌة فً مدٌرٌة زراعة نٌنوى31747محاسبة ماجستٌر105

دراسة_ تموٌم النظام المحاسبً لمنشات مصافً النفط الحكومٌة 31536محاسبة

للسنوات (مصفى الدورة )تطبٌمٌة فً شركة مصافً الوسط - نظرٌة 

 المالٌة2003-2005

2007ابراهٌم دمحم علً الجزراويعذراء حسٌن نشمً ماجستٌر106

مدى استخدام معاٌٌر االفصا والشفافٌة فً اعداد الموابم المالٌة الممدمة31648محاسبة

للهٌبة العامة للضربب ودور مرالب الحسابات فً تعزٌز الثمة بتلن

دراسة تحلٌلٌة الداء من مخمنً ومدلمً الحسابات وعٌنة )الموابم 

منالموابم المالٌة الممدمة للهٌبة العامة للضرابب

2007عمار عصام السامرابًعماد حرحوش جاسم ماجستٌر107

دراسة/ دور معلومات ادارة الكلفة الستراتٌجٌة فً تموٌم االداء 29101محاسبة

تطبٌمٌة فً شركة بؽداد للمشروبات الؽازٌة

2003اسماعٌل ٌحٌى التكرٌتًعالء جاسم سلمان ماجستٌر108
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بحث تطبٌمً/ دور الرلابة المالٌة فً الحد من ظاهرة الفساد االداري 30797محاسبة

فً دٌوان الرلابة المالٌة وبعض المإسسات الحكومٌة العرالٌة

2005ماهر موسى العبٌديالهام عطا مطحوط الموسوي دكتوراه109

دراسة_ مسإلٌة الجهاز المصرفً العرالً فً مكافحة ؼسٌل االموال 31762محاسبة

تطبٌمٌة فً المصارؾ العرالٌة

2007حمزة فابك وهٌبنبراس جاسم كاظم ماجستٌر110

دراسة)تطبٌك التحلٌل النوعً للبٌانات المالٌة فً المطاع المصرفً 31501محاسبة

(تطبٌمٌة فً مصرؾ الرشٌد

2007عبد الرضا شفٌك خلٌلدمحم حسن عبد الكرٌم دكتوراه111

التكلفة الفرصٌة ودورها فً محاسبة المسإولٌة دراسة فً شركة31565محاسبة

الوسام لمنتوجات االلبان والمواد الؽذابٌة

2007نصٌؾ جاسم الجبوريدمحم وفً عباس الشمري دكتوراه112

-اثر تطبٌك اسلوب الكلؾ المستهدفة فً منشات المطاع السٌاحً 31782محاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً فندق الرشٌد السٌاحً

2008فابز نعٌم ٌوسؾاكرم كرٌم نعمة دكتوراه113

االطار المفاهٌمً المحاسبً الدولً وانعكاساتة على المعاٌٌر المحاسبٌة31515محاسبة

دراسة تحلٌلٌة- الدولٌة

2007عبد االفتاح امٌن حسنصفوان لصً عبد الحلٌم دكتوراه114

-المٌاس واالفصاح عن االدوات المالٌة المشتمة فً الموابم المالٌة 31568محاسبة

دراسة نظرٌة فً مصرؾ بؽداد

2007نجٌب سلٌمان بطرسحسٌن هادي حسٌن عنٌزه دكتوراه115

اسالٌب التموٌل الحدٌثة المحاسبٌة واالفصاح فً الموابم والتمارٌر31398محاسبة

دراسة نظرٌة وتطبٌمٌة فً عٌنة من الشركات المساهمة- المالٌة 

والمتداولة اسهمها فً سوق العراق لالوراق المالٌة

2007عبد الفتاح امٌن حسنلبنى زٌد ابراهٌم دكتوراه116

2007عبد  الصاحب نجم عبدسحر لمندار دمحم بالر السهٌلاثر االهمٌة النسبٌة ومخاطر التدلٌك على ادلة االثبات31740محاسبة دكتوراه117

توزٌع التكالٌؾ على المراكز االنتاجٌة والخدمٌة باستخدام نظام31502محاسبة

(ABC) دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة للصناعات الجلدٌة

2007سهٌر حسٌن حسناسٌل طعمة حواس ماجستٌر118

مدى توافك االبالغ المحاسبً البٌبً مع السٌاسات الحكومٌة وانظمة31427محاسبة

(دراسة تطبٌمٌة  فً شركة مصافً الوسط)االدارة البٌبٌة

2007نجٌب سلٌمان بطرسزٌان دمحم خورشٌد وٌس ماجستٌر119

تموٌم االجراءت المحاسبٌة لعمود المماوالت الخاصة بالصناعة النفطٌة31539محاسبة

(شركة عامة)تطبٌمٌة فً شركة المشارٌع النفطٌة - دراسة نظرٌة )

2007اٌراهٌم دمحم علًعالء خضر كاظم الٌاسري ماجستٌر120

دور الممك الخارجً فً التحمك من موضوعٌة لٌاس التمدٌرات31446محاسبة

المحاسبٌة وكتابة االفصاح عن المعلومات المالٌة المستمبلٌة فً ظل

المعاٌٌر الدولٌة

2007كرٌمةعلً كاظم الجوهرصادق عبد الجبار كرم الوتار ماجستٌر121

دور مسإولٌة مرالب الحسابات لتحدٌد كفاءة االدارة فً عملٌات30523محاسبة

بحث تطبٌمً فً الشركة العالمٌة لتحضٌر اللحوم/ التخطٌط والرلابة 

المحدودة

2004عبد الصاحب نجم عبددمحم عامر حسٌن مكً ماجستٌر122

التحلٌل االستراتٌجً للدخل التشؽٌلً دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة31558محاسبة

للصناعات النسٌجٌة مصنع نسٌج الحلة

2007نصٌؾ جاسمعلً لاسم حسن ماجستٌر123

2007جلٌلة عٌدان حلٌحلضمٌاء دمحم جواد الشذرمسإلٌة المدلك الداخلً فً تمٌٌم ادارة المخاطر المصرفٌة31587محاسبة ماجستٌر124
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2006حسٌن دحدحموسى عبداللطٌؾ ابراهٌمتموٌم استثمارات الشركات المابضة فً شركاتها التابعة31279محاسبة دكتوراه125

استخدام بطالة التوٌب)الرلابة االستراتٌجٌة ودور ها فً االداء 31482محاسبة

المتوازنة كتمنٌة جدٌدة للرلابة االستراتٌجٌة بالتطبٌك على بعض

المنظمات العامة

2007عبد اللطٌؾ عبد اللطٌؾحنان نبٌة تركمان دكتوراه126

تحدٌد اطار للعوامل والمتؽٌرات المإثرة فً لٌاس جودة العمل التدلٌم31649ًمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً دٌوان الرلابة المالٌة وبعض المكاتب الخاصة

2008صالح نوري خلؾعفاؾ عباس مهدي دكتوراه127

دور منهج ادارة الكلفة المتكامل فً التخطٌط للموازنة العامة للدول31203محاسبة

جامعة بؽداد- دراسة تطبٌمٌة فً كلٌة االدارة وااللتصاد)

2006ماهر موسى العبٌدياٌمان شاكر دمحم عبد الرضا دكتوراه128

2007حسن عبد الكرٌم سلومبتول دمحم نوري المهداوي_دراسة ممارنة_اثر التحول الى التصاد السوق فً المحاسبة 31454محاسبة دكتوراه129

دور الرلابة المالٌة فً تعزٌز استخدام الموارد البشرٌة فً المطاع31429محاسبة

الحكومً

2007االء حاتم كاظم العانًاصؾ محسن ٌونس دكتوراه130

تمٌٌم اداء المحاسبً واستراتٌجٌات تطوٌرة فً شركات الصناعات31249محاسبة

التحوٌلٌة فً الٌمن

2006نواؾ فخرفإاد دمحم احمد دكتوراه131

الموازنة وانعكاسة على النظام- البرمجة - مدى فاعلٌة نظام التخطٌط 31412محاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً وزارة التعلٌم العالً والبحث)المحاسبً الحكومً 

العلمً

2007ماهر موسى العبٌدياشواق عبد الرحمن عبد الوهاب دكتوراه132

2007سهٌر حسٌن حسنخولة براهٌم جباراستخدام الموازنة التخطٌطٌة الؼراض الرلابة وتمٌٌم ارداء فً المنظمة31503محاسبة دكتوراه133

2007عبد الفتاح امٌن حسنفاروق سلمان العانًمدى التوافك بٌن متطلبات سوق العمل ومناهج التعلٌم المحاسب31629ًمحاسبة دكتوراه134

دراسة )ادارة السٌولة فً ضوء الكلفة الفرضٌة للحسابات المولوفة 31161محاسبة

(شركة عامة- تطبٌمٌة فً مصرؾ الرشٌد

2006اباهٌم احمد جركسخولة طالب جبار االسدي دكتوراه135

2006حسن عبد الكرٌم سلومابتهاج اسماعٌل ٌعموبدور المعرفة كموجود فً اكساب المنظمة المٌزة التنافسٌة31321محاسبة دكتوراه136

المعولات التموٌلٌة للمشروعات الصؽٌرة  دراسة ممارنة بٌن هٌبة31338محاسبة

مكافحة البطالة فً سورٌة وبنن التضامن فً تونس

2006عبد الرحمن مرعًزٌاد دمحم رستم ماجستٌر137

اثر المنوات التوزٌع الموجهة الكترونٌا فً تنوٌع الخدمات المالٌة31079محاسبة

(دراسة حالة )والمصرفٌة 

2006صالح الدٌن دمحم امٌنجمهورٌة سعٌد عباس ماجستٌر138

دراسة لعٌنة/ استخدام نموذج التمٌٌم الجدٌد فً لٌاس االداء المصرفً 31122محاسبة

من المصارؾ التجارٌة العرالٌة

2006عبد الرضا شفٌك خلٌلدمحم هاشم محسن ماجستٌر139

2006ثابر صبري الؽبانسهاد صبٌح فرجدور الرلابة الداخلٌة فً تحدٌد منهجٌة التعامل مع مخاطر التدلٌك31327محاسبة ماجستٌر140

2007خالد الخطٌبرندة  وٌب الربلتمٌٌم الموجودات الثابتة فً ظل الخصخصة31434محاسبة ماجستٌر141

االعمال المصرفٌة االلكترونٌة وتطبٌماتها دراسة مٌدانٌة فً المطاع31375محاسبة

العماري- المصرفً السوري والصناعً 

2007محً الدٌن حمزةطالب احمد حمزة ماجستٌر142
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/مسإولٌة الحسابات عن االحداث الالحمة لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة 31547محاسبة

 على2003دراسة تطبٌمٌة عن االحداث التً مرت بالعراق خالل عام 

عٌنة من شركات المطاع الحكومً والمختلط

2007اراس دمحم سعٌدعلً دمحم رضا الحسٌن ماجستٌر143

2007صالح الدٌن دمحم امٌنانتصار اٌراهٌم حموديتمٌٌم اداء المصارؾ الشاملة فً العراق31422محاسبة ماجستٌر144

دواسة الضرٌبة فً ضبط التضخم فً االلتصاد العرالً للفترة من31643محاسبة

(1990-2002)

2007نهاد عد الكرٌمفالح هادي صالح ماجستٌر145

تموٌم كفاٌة اداء مكاتب التدلٌك المحاسبً الخارجً من وجة نظر31489محاسبة

مدراء المالٌة فً الوحدات االلتصادٌة االنتاجٌة  الخاصة

2007ماهر موسىعواطؾ جلوب محسن ماجستٌر146

تخصٌص الموارد فً موازنة الجامعة باستخدام اسلوب  برمجة31576محاسبة

(دراسة تطبٌمٌة فً جامعة بؽداد  )االهدلؾ 

2007سٌروان كرٌم عٌسىنجاة سلٌم ٌوسؾ ماجستٌر147

)نظام تكالٌؾ اوامر العمل ودورة فً تموٌم االداء لمركز المسإولٌة 29807محاسبة

(بالتطبٌك فً شركة ابن الرشد العامة

2003عبد الفتاح امٌن حسندمحم عبدهللا ابراهٌم ماجستٌر148

2002اسماعٌل ٌحٌى مهدينصر دمحم دمحم مهديالمحاسبة البٌبٌة  مع نموذج ممترح للتطبٌك فً الجمهورٌة الٌمنٌة29356محاسبة دكتوراه149

دراسة )دور المعلومات المحاسبٌة فً تطبٌك ادارة الجودة الشاملة 29100محاسبة

مٌدانٌة فً الشركة العامة لصناعة الزٌوت النباتٌة

2003سلمى منصور سعدبهٌرة مجٌد نجم ماجستٌر150

اثر المتؽٌرات االلتصادٌة والسٌاسٌة على ادلة التدلٌك المطبمة ف30798ًمحاسبة

العراق

2005عبد الصاحب نجماٌمان ٌحى دمحم ماجستٌر151

2004حسن عبد الكرٌم سلومابراهٌم عبد المدوس احمددور مرالب الحسابات فً االستجابة لتولعات نستخدمً الموابم المالٌة29984محاسبة ماجستٌر152

لرار تخصٌص الموارد النادرة باستخدام نموذج البرمجة الخطٌة وحل30263محاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة_ االختنالات باستخدام نظرٌة المٌود 

للصناعات الكهربابٌة

2004فابز نعٌم ٌوسؾممداد احمد نوري ماجستٌر153

دراسة_ اثر الرلابة الداخلٌة فً تخفٌض تكالٌؾ السٌطرة النوعٌة 30509محاسبة

مٌدانٌة فً شركة الصناعات الخفٌفة

2004حسن عبد الكرٌم سلومعلً خلؾ سلمان ماجستٌر154

دراسة تطبٌمٌة )تدلٌك وتموٌم العملٌات المصرفٌة الٌدوٌة والكترونٌة 31118محاسبة

(ممارنة فً مصرؾ الرشٌد

2006موفك عبد الحسٌن دمحمندى طاهر سلمان دكتوراه155

تحلٌل لرارات التاجٌر طوٌل االجل عند التحول من المطاع العامن الى31128محاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة للتبوغ والسكابر )المطاع الخاص 

(معمل بؽداد)

2006رٌاض حمزة البكريسهٌر كاظم فاضل ماجستٌر156

اسلوب المحاسبة على تكالٌؾ االنشطة ودورة فً تخصٌص وتوزٌع31119محاسبة

التكالٌؾ الصناعٌة ؼٌر المباشرة دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة

للتبوغ والسكابر معمل سكابر بؽداد

2006ثابر صبري الؽبانبسام عبد الرحمن الحداد ماجستٌر157

اثر تطورالبٌبة الصناعٌة النتمدمة والسوق المفتوحة فً نظام الكلفة31447محاسبة

(دراسة تطبٌمٌة فً شركة الصناعات االلكترونٌة  )المعبارٌة 

2007نصٌؾ جاسمذكرى جمعة الواسطً ماجستٌر158
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تطبٌك تمنٌة بطالة االداء المتوازن لمٌاس وتموٌم االداء للشركات31381محاسبة

دراسةتطبٌك تمنٌة بطالة االداء المتوازن لمٌاس وتموٌم )الصناعٌة 

دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة )االداء للشركات الصناعٌة 

للصناعات الكهربابٌة معمل برادات الماء واجهزة التجمٌد

2006ثابر الؽبانوسن سعد لاسم ماجستٌر159

التهرب الضرٌبً فً المهن الطبٌة دراسة تطبٌمٌة فً الهٌبة العامة30761محاسبة

للضرابب

2006علً حسٌن علًرشا عبد المجٌد سعٌد النعٌمً ماجستٌر160

دور مرالب الحسابات فً تعزٌز الثمة بالموابم المالٌة لدى السلطة31086محاسبة

دراسة تحلٌلٌة لعٌنة من الموابم المالٌة المدلمة والممدمة )المالٌة 

للسلطة المالٌة

2006اٌاد رشٌد المرٌشًسماهر هٌثم عبد المادر ماجستٌر161

دراسة_ استخدام تمنٌات ادارة الكلفة فً ترشٌد لرارات التسعٌر 30085محاسبة

معمل تموز_تطبٌمٌة فً الشركة العامة للصناعات الكهربابٌة 

2004فابز نعٌم ٌوسؾمشتاق كامل فرج ماجستٌر162

دراسة_ االطار االجرابً  للتدلٌك البٌبً فً الشركات الصناعٌة 30527محاسبة

تطبٌمٌة فً الشركة العامة للسمنت العرالٌة

2004موفك عبد الحسٌن دمحموصفً عبٌد موسى دكتوراه163

دور التكالٌؾ المعٌارٌة فً اعداد الموازنات وزٌادة فاعلٌتها الؼراض30184محاسبة

معمل/ دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة للصناعات الصوفٌة _ الرلابة 

السجاد المٌكانكً

2004نصٌؾ جاسم الجبوريرشا عدنان احمد العانً ماجستٌر164

تاثٌر صٌاؼة اهداؾ المحاسبة فً تحدٌد تفصٌالت المستثمرٌن واالدارة31363محاسبة

من المعلومات المحاسبٌة فً الشركة المساهمة

2006حسن عبد الكرٌم سلومعماد صبٌح فرج دكتوراه165

/اثر التضخم االلتصادي على االحتٌاطات فً الشركات المساهمة 31404محاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً الشركة الوطنٌة للصناعلت الكٌماوٌة والبالستٌكٌة

شركة مساهمة مختلطة

2006نجٌب سلٌمان بطرسنهاد حسٌن احمد ماجستٌر166

ترجمة معامالت االٌرادات بالعملة االجنبٌة ومدى تاثٌرها على الموابم31159محاسبة

(دراسة تطبٌمٌة فً فندق الرشٌد )المالٌة

2006سلمى منصور سعدمامون عبد العزٌز دمحم بالر ماجستٌر167

دور ادارة الكلفة فً تحسٌن لٌمة المنتوج باستخدام اسلوب هنسة31295محاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة للصناعات الجلدٌة )المٌمة 

2006عامر دمحم سلمانعماد دمحم كندوري ماجستٌر168

بحث )تموٌم اداء الوحدات االلتصادٌة فً لطاع التعلٌم الجامعً االهلً 31282محاسبة

تطبٌمً فً كلٌة المامون الجامعة

2006اٌاد رشٌد المرٌشًعلً ؼالب عباس ماجستٌر169

تحلٌل بعض صٌػ التموٌل فً مصارؾ االسالمٌة مع التركٌز على31348محاسبة

صٌؽة التموٌل بالمشاركة

2006ابراهٌم احمد جركسثورة صادق حمادي ماجستٌر170

2006موفك عبد الحسٌن دمحمهٌثم علً دمحمدراسة وتموٌم نظام جباٌة ضرٌبة الدخل فً الهٌبة العامة للضرابب31201محاسبة ماجستٌر171

دراسة)التنبإ بتثر العمٌل المصرفً باستخدام نسب التحلٌل المالً 31440محاسبة

(تطبٌمٌة فً المصارؾ التجارٌة الٌمنٌة

2007رشا حمادةلاسم دمحم لاسم علً ماجستٌر172

دراسة )الدٌون المتعثرة واثرها فً االداء المالً للمصارؾ التجارٌة 31630محاسبة

شركة مساهمة خاصة/ تطبٌمٌة فً مصرؾ االبتمان العرالً 

2007موفك عبد الحسن دمحمٌاسمٌن نعمان جمٌل السلطان ماجستٌر173
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استماللٌة البنون المركزٌة ودورها فً تحمٌك اهداؾ السٌاسة النمدٌة31653محاسبة

مع االشارة الى البنن المركزي العرالً

2008احمد دمحم فهمً سعٌدبلسم حسٌن رهٌؾ ماجستٌر174

2008االء حاتم كاظم العانًداخل ٌاسٌن خضٌرالممدرة التفاوضٌة لمرالب الحسابات واثرها فً اداء مهمتة31425محاسبة ماجستٌر175

معاٌٌر التدلٌك الدولٌة ودورها فً رفع جودة عملٌة التدلٌك فً مكاتب31410محاسبة

التدلٌك العرالٌة

2007علً حسٌن الدوخجًدجلة عبدالحسن عبد ماجستٌر176

2007محً الدٌن حمزةرشا فتحً جدٌنًتمٌٌم رلابة الجهاز المصرفً فً سورٌة فً مكافحة تبٌٌض االموال30857محاسبة ماجستٌر177

تموٌم اداء المصارؾ العرالٌة المشاركة مع المصارؾ االجنبٌةلبل31631محاسبة

/دراسة تطبٌمٌة فً مصرؾ االبتمان العرالً )عملٌة المشاركة وبعدها 

شركة مساهمة خاصة

2004موفك عبد الحسن دمحمرنا ادور سعٌد لصٌر ماجستٌر178

اثر تطبٌك اسلوب تحدٌد التكالٌؾ على اساس االنشطة فً لرارات301814محاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً معمل االلبسة الجادٌة فً الشركة/ تسعٌر المنتوج 

العامة للصناعات الجلدٌة

2004نصٌؾ جاسم الجبوريعبد خلؾ عبد الجنابً ماجستٌر179

اثر تدلٌك التكالٌؾ الصناعٌة ؼٌر المباشرة على راي المدلك الخارج31799ًمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة لصناعة االطارات)

2007نجٌب سلٌمان بطرسٌاسر صاحب مالن ماجستٌر180

2007نهاد عبد الكرٌمعلً شاكر محمود شهاب(2005-1995)الدور التنظٌمً الرلابً للبنن المركزي العرالً للمدة 31647محاسبة ماجستٌر181

اثر التحلٌل المالً باستخدام النسب المالٌة على ترشٌد لرارات االدارة31572محاسبة

بحث تطبٌمً فً شركة الثراء لالنتاج الزراعً مساهمة )المالٌة 

(2002الى 2000للفترة من  )بؽداد / خاصة 

2007سالم دمحم عبودٌاسر حكمت بشٌر ماجستٌر182

استخدام انموذج ثنابً الحدٌن فً تسعٌر الخٌارات وستراتٌجٌة التالك31551محاسبة

streddle بحث تطبٌمً فً عٌنة من ) فً تحوٌط المحفظة

(المصارؾ العرالٌة

2007احسان دهش جالبسنان كامل جابر ماجستٌر183

بحث )مدى اسهام نظام المعلومات الضرٌبً فً تطوٌر العمل الضرٌب31592ًمحاسبة

تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب

2007موفك عبد الحسٌن دمحمدمحم سلمان عبود ماجستٌر184

تحدٌد كلؾ النوعٌة على اساس االنشطة دراسة نظرٌة تطبٌمً ف29973ًمحاسبة

دٌالى/شركة المادسٌة العامة للصناعات الكهربابٌة 

2004عبد الفتاح امٌن حسنلٌث محمود وهٌب ماجستٌر185

التحدٌات التً تواجة مرالب الحسابات الداء مهنتة فً بٌبة استخدام31529محاسبة

الحاسوب وسبل تجاوزها

2007هاشم حسن التمٌمًرافد عبٌد النواس ماجستٌر186

االحداث الالحمة لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة وتاثٌرها فً لرارات31076محاسبة

2003- 2002مستخدمً الموابم المالٌة دراسة مٌدانٌة للفترة من 

2006سعد جهاد عزٌزصهباء عبد المادر احمد ماجستٌر187

دراسة تطبٌمٌة فً-كفلٌة االداء وأثره فً كفاٌة نظام الرلابة الداخلٌة 30581محاسبة

عٌنة من الوحدات االلتصادٌة الحكومٌة االنتاجٌة و الخدمٌة

2005ماهر موسى العبٌديمجبل دواي اسماعٌل الساعدي ماجستٌر188

تموٌم المعالجات المحاسبٌة المتبعة فً بعض الشركات المتضررة31026محاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً عٌنة من الشركات العامة/بسبب الحرب 

2005سلمى منصور سعدزٌنب عباس حمٌدي ماجستٌر189
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2005عبد المهدي عباس دمحمخدٌجة كاظم جابر التمٌمًالزكاة والضرٌبة من وجهة نظر فمهٌة ومحاسبٌة31057محاسبة ماجستٌر190

/االسس المحاسبٌة وأستخداماتها فً المصارؾ التجارٌة العرالٌة 30989محاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً مصرفً االستثمار العرالً واالهلً العرالً

2005عادل دمحم الحسونبلسم منذر نعمان الزبٌدي ماجستٌر191

تموٌم نظام الرلابة الداخلٌة فً ظل أستخدام االسلوب الٌدوي واالسلوب30747محاسبة

(دراسة تطبٌمٌة فً وزارة العلوم والتكنولوجٌا)االلكترونً

2005موفك عبد الحسٌن دمحمعمر هاشم طه ماجستٌر192

دور المعلومات المحاسبٌة فً تموٌم ستراتٌجٌة المنظمة بؤستخدام30770محاسبة

دراسة مٌدانٌة فً عٌنة من المصارؾ االهلٌة-بطالة االداء المتوازن 

فً العراق

2005سلمى منصور سعدعالء دمحم عبٌد الزبٌدي ماجستٌر193

تحرٌر السٌاسات الضرٌبٌة للدولة على وفك برامج وسٌاسات صندوق31167محاسبة

(مصر حالة دراسٌة )النمد الدولً 

2005ٌسرى مهدي السامرابًنجم عبد علٌوي عٌدان الكرعاوي ماجستٌر194

2005حسن عبد الكرٌم سلومخدٌجة جمعة مطر الزوٌنًالخصخصة وتؤثٌرها فً الموازنة العامة للدولة30767محاسبة ماجستٌر195

-عاللة وأثار نتابج لٌاس وتحلٌل تكالٌؾ الجودة فً االداء المالً 32343محاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً شركة بؽداد للمشروبات الؽازٌة

2005فاطمة جاسم دمحم/مسلم عالوي شبلً ناظم حسن عبد السٌد دكتوراه196

تموٌم النظام المحاسبً الموحد فً ضوء نظرٌة المحاسبة والمعاٌٌر31059محاسبة

المحاسبٌة العرالٌة والدولٌة

2005ماهر موسى العبٌديحٌدر عبدالحسٌن المستوفً دكتوراه197

الموازنة المرنة أداة للتخطٌط والرلابة على التكالٌؾ الصناعٌة ؼٌر24006محاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً شركة الفرات العامة للصناعات الكٌمٌاوٌة/المباشرة 

2005فابز نعٌم ٌوسؾحسٌن عمران ناجً الرفاعً ماجستٌر198

أثر الطالة على تكالٌؾ االنتاج فً صناعة االسمنت مع التطبٌك العمل30751ًمحاسبة

على شركة عدرا

2005عصام لرٌطسلمى حسٌن الحكٌم ماجستٌر199

دور تحدٌد التكالٌؾ على اساس االنشطة فً تحمٌك المٌزة التنافسٌة30774محاسبة

1/دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة لصناعة البطارٌات معمل بابل )

2005رٌاض حمزة البكريعلً عباس حسٌن الوابلً ماجستٌر200

توزٌع االرباح وسالمة رأس المال على وفك المظور الفمهً االسالم31058ًمحاسبة

-نموذج ممترح -دراسة حالة فً المصرؾ العرالً االسالمً -

2005مكً عبد الكرٌم عبد الواحدإٌمان سعٌد عٌدي ماجستٌر201

دراسة مٌدانٌة فً))دور التدلٌك البٌبً فً تحمٌك التنمٌة المستدامة 31051محاسبة

((المنطمة الجنوبٌة /الشركة العامة لصناعة االسمدة 

2005عبد المهدي عباس دمحمنهلة ؼالب عبد الرحمن ماجستٌر202

دراسة ممارنة للتطبٌمات-االفصاح فً الموابم المالٌة للمصارؾ 30622محاسبة

30المعمول بها فً العراق مع المعٌار الدولً رلم 

2005عبد الفتاح أمٌن حسنفداء عدنان عبٌد ماجستٌر203

 فً لٌاس تكلفةabcأستخدام أسلوب التكالٌؾ على اساس االنشطة 30168محاسبة

دراسة نظرٌة وتطبٌمٌة فً مستشفى الجراحات-الخدمة الصحٌة 

التخصصٌة

2004فابز نعٌم ٌوسؾسحر طالل ابراهٌم ماجستٌر204

2005رٌاض حمزة البكريمنال عبد الحسٌن سلطان المصٌرتموٌم نظام الرلابة الداخلٌة فً عمل فروع الهٌبة العامة للضرابب30629محاسبة ماجستٌر205

بحث تطبٌمً فً الشركة العامة)تدلٌك االداء فً المطاع الصناعً 30538محاسبة

(للصناعات الجلدٌة 

2005آٌاد رشٌد المرٌشًنضال عزٌز مهدي أبو التمن ماجستٌر206
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أستخدام التحلٌل المالً الممارن التخاذ المرارات االستثمارٌة و30636محاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة-االبتمانٌة 

2005سلمى منصور سعدعادل صبحً عبد المادر الباشا ماجستٌر207

دور التدلٌك الخارجً فً عملٌة تحول المشؤت االلتصادٌة العامة الى30524محاسبة

(الخصخصة )المطاع الخاص 

2005ماهر موسى العبٌديخولة حسٌن حمدان العبودي دكتوراه208

دراسة تطبٌمٌة فً شركة طٌران الخطوط))محاسبة عمود االٌجار 30750محاسبة

((الجوٌة الٌمنٌة 

2005حسٌن احمد دحدوحفتح دمحم عمر المحضار دكتوراه209

الموازنة المرنة أداة التخطٌط والرلابة على التكالٌؾ الصناعٌة ؼٌر32344محاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً شركة الفرات العامة للصناعات الكٌمٌاوٌة/المباشرة 

2005فابزنعٌم ٌوسؾحسٌن عمران ناجً الرفاعً ماجستٌر210

دور لٌاس كلفة دراسة الطالب فً اعداد الموازنات فً الكلٌات المسابٌة30626محاسبة

(دراسة تطبٌمٌة فً كلٌات جامعة المادسٌة )

2005نصٌؾ جاسم الجبورينوال حربً راضً ماجستٌر211

اجراءات السلطة الضرٌبٌة فً الفحص الضرٌبً وأثرها فً بذل العناٌة31064محاسبة

دراسة مٌدانٌة فً الهٌبة العامة)المهنٌة لمرالب الحسابات فً العراق 

(للضرابب ومكاتب مرالبً الحسابات 

2005جبار دمحم الكعبًولٌد خالد صالح الدلٌمً ماجستٌر212

2005عبد العزٌز شوٌش الجبورينضال صاحب خزعل جواد الجبوريدراسة امكانٌة االندماج والتملن فً المصارؾ العرالٌة31077محاسبة ماجستٌر213

دراسة-دور الرلابة والتدلٌك الضرٌبً فً الحد من التهرب الضرٌبً 30795محاسبة

تطبٌمٌة فً لسم الشركات فً الهٌبة العامة للضرابب

2005عامر دمحم سلطان الجنابًاحمد محسن حسن ماجستٌر214

الموازنة المرنة أداة للتخطٌط والرلابة على التكالٌؾ الصناعٌة ؼٌر30564محاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً شركة الفرات العامة للصناعات الكٌمٌاوٌة/المباشرة 

2005فابز نعٌم ٌوسؾحسٌن عمران ناجً الرفاعً ماجستٌر215

دراسة تطبٌمٌة على مراجعة الحسابات فً)أستراتٌجٌات المراجعة 31135محاسبة

(الجمهورٌة الٌمنٌة 

2006حسٌن احمد دحدوحٌوسؾ عبده راشد الرباعً دكتوراه216

لٌاس تكلفة االستخدامات الداخلٌة للمنتجات فً الوحدات الزراعٌة31306محاسبة

بالتطبٌك على مجموعة شركات الشمال للدواجن فً اربٌل

2006خالدؼازي التمٌمًجرجٌس مصطفى خضر ماجستٌر217

دراسة تطبٌمٌة فً))كلؾ الجودة الشاملة وعاللتها بؤسبمٌات التنافس 31639محاسبة

((شركة بؽداد للمشروبات الؽازٌة 

2007رٌاض البكريمنار صباح علً الشوٌلً ماجستٌر218

2006موفك عبد الحسٌن دمحمباسم هادي عبودأثر التضخم على تمدٌر الوعاء الضرٌب31419ًمحاسبة ماجستٌر219

دور مرالب الحسابات ومسإولٌة فً تلبٌة أحتٌاجات مستخدمً الموابم31137محاسبة

دراسة ممارنة لمتطلبات التشربع فً العراق وأدلة التدلٌك-المالٌة 

المحلٌة والدولٌة

2006أٌاد رشٌد المرٌشًوسن عبد الصمد نجم الجعفري ماجستٌر220

-رلابة االداء وأنعكاسها فً تحسٌن مستوى أداء االنشطة الفندلٌة 31035محاسبة

-تطبٌك مٌدانً فً شركة فندق السدٌر المساهمة المختلطة 

2006أراس دمحم سعٌدظافر حسٌن مفتن العبادي ماجستٌر221

دراسة تطبٌمٌة-دور التحلٌل المالً فً تموٌم النشاط والمركز المالً 31240محاسبة

 -1999الحلة للفترة من -فً الشركة العامة للصناعة النسٌجٌة 

المالٌة2001

2006ابراهٌم علً الجزراويمشتاق طالب عبد االمٌر الشمري ماجستٌر222
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دراسة-التخطٌط لعملٌة التدلٌك وأثره على جودة أداء مرالب الحسابات 31155محاسبة

تطبٌمٌة فً دٌوان الرلابة المالٌة

2006ألالءحاتم كاظم العانًسٌؾ حسٌن فوزي العمري ماجستٌر223

دراسة-عاللة وأثر نتابج لٌاس وتحلٌل تكالٌؾ الجودةفً االداء المالً 30611محاسبة

تطبٌمٌة فً شركة بؽداد للمشروبات الؽازٌة

2005فاطمة جاسم دمحم/مسلم عالوي شبلً ناظم حسٌن عبد السٌد دكتوراه224

دراسة_ االطار االجرابً الممترح للتدلٌك البٌبً للشركات الصناعٌة36052محاسبة

تطبٌمٌة فً الشركة العامة للسمنت العرالٌة

2004موفك عبد الحسٌن دمحموصفً عبٌد مرسى دكتوراه225

االفصااح عن االلتزامات االجتماعٌة فً التمارٌر المالٌة فً ظل الماعدة29818محاسبة

دراسة نظرٌة وتطبٌمٌة فً شركة (6)المحاسبٌة العرالٌةو رلم 

مصافً الوسط

2003ثابر صبري محمود الؽبانسناء احمد ٌاسٌن خلؾ ماجستٌر226

استخدام اسلوب موازنة البرامج واالداء من اعداد الموازنة العامة29780محاسبة

(جامعة صنعاء_بالتطبٌك فً جمهورٌة الٌمن  )للدولة 

2003ثابر  صبري الؽباندمحم حسٌنً احمد الحسٌنً ماجستٌر227

الفرضٌات والمبادئ والمحدادت لالطار الفكري المحاسبً المعاصر ف29183ًمحاسبة

دراسة فً عٌنة من المصارؾ االسالمٌة- مٌزان الشرٌعة االسالمٌة 

2003رٌاض العبد اللةعوض خلؾ دلؾ دكتوراه228

2003خالد ٌاسٌن المٌسًعمر علً كامل الدوريمعاٌٌر التدلٌك الدولٌة ومدى انسجامها مع متطلبات البٌبة العرالٌة29859محاسبة دكتوراه229

الحسابات االجتماعٌة لمٌاس مدى مساهمة الوحدة االلتصادٌة ف29327ًمحاسبة

دراسة فً  الشركة العامة لتصفٌة نفط )تحمٌك الرفاهٌة االجتماعٌة  

الوسط فً الدورة

2002ماهر موسى العبٌديسهٌر حسٌن حسن داود دكتوراه230

تمٌٌم المعلومات المحاسبٌة باستخدام نموذج التصادٌات المعلومات32347محاسبة

الؼراض اتخاذ المرارات

2002دمحم صادق شمسةاٌمان دمحم عبدهللا المشهدانً دكتوراه231

2001منعم عزٌز دمحمعٌسى امٌن مصطفىمنظومة معادالت انٌة لمطاع الصناعات التحولٌة فً العراق28838محاسبة دكتوراه232

اثر االستثمارات المالٌة فً التحاسب الضرٌبً على الدخل الشركات28718محاسبة

(شركة مساهمة خاصة )دراسة فً احد المصارؾ االهلٌة _المساهمة 

2001اٌمن بشٌر ٌوسؾتحرٌر احمد حسن ماجستٌر233

_تموٌم اداء مراكز الربح واالستثمار باستخدام اسعار التحوٌل الداخلٌة 28944محاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة للصناعات الجلدٌة

2001فابز نعٌم ٌوسؾحنان صحبت عبدهللا محمود ماجستٌر234

2001اسماعٌل ٌحٌى التكرٌتًلصً جدعان مهديدور المعلومات المحاسبٌة فً تموٌم كفاءة وفاعلٌة النظام الضرٌب28691ًمحاسبة ماجستٌر235

اجراءت التحاسب الضرٌبً للهٌبة العامة للضرابب مع المطاع32348محاسبة

لسم الشركات/ دراسة فً الهٌبة العامة للضرابب  )المصرفً االهلً 

2001نصٌؾ جاسم الجبوريرنا دكتوراه236

 باستخدام التكامل بٌن نظامBSCًتموٌم االداء على وفك نظام 29020محاسبة

دراسة حالة فً احد )التكالٌؾ واالدارة على اساس االنشطة  

المصارؾ االردنٌة

2001ماهر موسى العبٌديسلٌمان حسٌن سلٌمان دكتوراه237

االٌرادات الناشبة عن عموداالٌجار طوٌلة االجل والتحاسب الضرٌب28735ًمحاسبة

دراسة عملٌة لدى الشركة العرالٌة النتاج وتسوٌك اللحوم_ علٌها 

(مساهمة مختلطة )والمحصٌل الحملٌة 

2001صالح صاحب شاكر البؽداديعلً دمحم علً البازي ماجستٌر238
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دراسة تطبٌمٌة فً الشركة)تحلٌل ورلابة تكالٌؾ المخزون السلعً 28732محاسبة

العامة للصناعات الجلدٌة معمل بؽداد لصناعة االحذٌة

2001نصٌؾ جاسم الجبوريمظفر عبدالهادي ناصر ماجستٌر239

الكلفة المعارٌة لعنصر الموارد المباشرة  دراسة تطبٌمٌة فً الشركة28705محاسبة

العامة للصناعات الكهربابٌة

2001صالح مهدي دمحم الحدٌثًنهاد حاتم جاري الخفاجً ماجستٌر240

تصمٌم نظام محاسبً للمستشفٌات الحكومٌة دراسة تطبٌمٌة ف29028ًمحاسبة

1997 لسنة 124المستشفٌات التً تطبك المرار 

2001خالد ٌاسٌن المٌسًصفاء احمد دمحم العانً دكتوراه241

)لرارات التسعٌر وتحدٌد المٌمة الؼراض فرض الرسوم الكمركٌة 28724محاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً الهٌبة العامة للكمارن

2001ثابر صبري الؽبانزٌنب دمحم ابراهٌم ماجستٌر242

_المدرة التنبإٌة للمعلومات المحاسبٌة الؼراض تخطٌط المبٌعات 29128محاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة لصناعة الزٌوت النباتٌة

2001رٌاض حمزة البكريؼازي عبد العزٌز سلٌمان دكتوراه243

2002طالل دمحم علً الججاويمحسن بابمً عبد المادر احمدمدى اعتماد مرالب الحسابات على عناصر الرلابة الداخلٌة29357محاسبة ماجستٌر244

تصمٌم نظام لتموٌم االداء بالمصارؾ التجارٌة فً ضوء مخرجات نظم29361محاسبة

المعلومات المحاسبٌة

2002دمحم عبد الوهاب العزاويسٌد دمحم علً جبارة دكتوراه245

2002حسن عبد الكرٌٌم سلومٌوسؾ عبدة راشد االربعاويمخاطر التدلٌك واثرها فً مصدالٌة النتابج29358محاسبة ماجستٌر246

2002خالد ٌاسٌن المٌسًسلوان حافظ حمٌد كاٌدالتدلٌك البٌبً منهج ممترح للتطبٌك فً العراق مع دراسة ممارنة29330محاسبة ماجستٌر247

_تموٌم دور نظام المعلومات المحاسبٌة فً اتخاذ المرارات االدارٌة 29142محاسبة

دراسة حالة فً الشركة العامة للصناعات الصوفٌة

2002اٌمن بشٌر ٌوسؾعلً لاسم حمٌد ماجستٌر248

دراسة_ تسعٌر الخدمات لالمد المصٌر فً المنظمات الهادفة للربح28347محاسبة

تطبٌمٌة فً فندق بابل

1999اٌمن بشٌر ٌوسؾمٌسر كرٌم اوراها ماجستٌر249

1999رٌاض جاسم العبدهللااشراق احسان ٌوسؾالممابلة فً المحاسبة دراسة مٌدانٌة31373محاسبة ماجستٌر250

تحدٌث الموازنة للملكة االردنٌة الهاشمٌة بتطبٌك اسلوب موازنة28432محاسبة

البرامج واالداء

2000ماهر موسى العبٌدياسماعٌل حسٌن مسلم احمرو دكتوراه251

اثر تؽٌٌر السٌاسات المحاسبٌة فً البٌانات النشاء الماعدة المحسبٌة28406محاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً شركة الرافدٌن العامة النشاء السدود )المحلٌة رلم 

2000عبد الهادي حمٌد فرحاناسٌا رشٌد جواد ماجستٌر252

تموٌم احتساب تكالٌؾ الشركة العامة النتاج الطالة الكهربابٌة للمنطمة28398محاسبة

دراسة )لنظرٌة التكالٌؾ الكلٌة والمتؽبرة " الوسطى وفما

2000فابزنعٌم ٌوسؾعصام هاشم عبد الرزاق ماجستٌر253

دراسة نظرٌة تطبٌمٌة فً الشركة العامة لصناعة البطارٌات السابلة32351محاسبة

1معمل بابل 

2000اسماعٌل ٌحٌى التكرٌتًوسن عبد الصمد نجم الجعفري ماجستٌر254

دراسة-أثر متؽٌرات البٌبة الخارجٌة على نظم المعلومات المحاسبٌة 28005محاسبة

تطبٌمٌة فً عٌنة من شركات المماوالت فً المطاع االشتراكً

1998أسماعٌل ٌحٌى التكرٌتًهانً حمٌد مشجل دكتوراه255

بحث تطبٌمً فً الشركة العامة للصناعات-الرلابة على االنتاج التالؾ 28050محاسبة

معمل الكوت/النسٌجٌة 

1999فابز نعٌم ٌوسؾصباح سعٌد مجٌد االوسً ماجستٌر256
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1998إسماعٌل خلٌل إسماعٌلسلوان حافظ حمٌد الطابًدراسة وتطوٌر نظام التفتٌش فً الهٌبة العامة للضرابب27992محاسبة ماجستٌر257

دراسة استطالعٌة-مفهوم الوحدة المحاسبٌة الرإٌة النظرٌة والمٌدانٌة 28527محاسبة

الرأء عٌنة من العاملٌن فً الحمل المحاسبً

2000رٌاض العبد هللاضٌاء عبد الحسٌن الماموسً دكتوراه258

دراسة-أنعكاسات البٌبة التنافسٌة وأثرها على نظم محاسبة التكالٌؾ 28679محاسبة

معمل-نظرٌة تطبٌمٌة فً الشركة العامة لصناعة البطارٌات السابلة 

(1)بابل 

2000إسماعٌل ٌحٌى التكرٌتًوسن عبد الصمد نجم الجعفري ماجستٌر259

تموٌم استخدامات الحاسوب واثرها فً دور المعلومات المحاسبٌة عند27923محاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً الشركات الصناعٌة العامة_ اتخاذ المرارات االدارٌة 

فً العامة فً العراق

1998ناجً عبد مخلؾ السعدوندمحم علً عزٌز دكتوراه260

رمضان14معمل  (تلؾ المواد فً الشركة العامة للصناعات الصوفٌة )28348محاسبة

((دراسة نظرٌة وتطبٌمٌة )) 1998

2000صالح مهدي الحدٌثًدمحم فاٌك دمحم صالح الدلٌمً ماجستٌر261

التدلٌك المستندي اعناصر االستخدامات بواسطة نظام الحاسبة27961محاسبة

االلكترونٌة دراسة تطبٌمٌة فً شركة المادسٌة لمشارٌع الري

واالستطالع

1998فابز نعٌم ٌوسؾفراس اسماعٌل لربان علً ماجستٌر262

التؽٌرات االلتصادٌة واالجتماعٌة وانعكاساتها على المحاسبة ووضع28895محاسبة

المعاٌٌر المحاسبٌة

1999عبد الفتاح امٌن حسنسعد عبد الكرٌم احمد الساكنً دكتوراه263

دور نظام التكالٌؾ على اساس االنشطة فً مجال اتخاذ المرارات28335محاسبة

دراسة نظرٌة وتطبٌمٌة فً الشركة العامة لصناعة_ االدارٌة 

(1)البطارٌات معمل بابل رلم

2000فابز نعٌم ٌوسؾعلً خلؾ سلمان الركابً ماجستٌر264

1999ناجً عبد مخلؾ لبسعدونعبد الرسول صالح مهديالمٌاس المحاسبً واثرة فً اهداؾ المحاسبة28491محاسبة دكتوراه265

دور التضخم فً لٌاس كلفة التموٌل واثرها الضرٌبً فً الوحدات28344محاسبة

/دراسة تحلٌلٌة تطبٌممٌة فً شركة الخٌاطة الحدٌثة _ االلتصادٌة 

مساهمة خاصة

1999صالح صاحب شاكر البؽدادياالء اسماعٌل عبدهللا ماجستٌر266

التؽٌرات االلتصادٌة واالجتماعٌة وانعكاساتها على المحاسبة ووضع28224محاسبة

المعاٌٌر المحاسبٌة

1999عبد الفتاح امٌن حسنسعد عبد الكرٌم احمد الساكنً دكتوراه267

مفاهٌم نظرٌة الوكالة وانعكاساتها على نظم لٌاس االداء والحوافز ف28103ًمحاسبة

بعض الشركات المساهمة العرالٌة

1999اسماعٌل ٌحٌى التكرٌتًنصٌؾ جاسم دمحم علً  الجبوري دكتوراه268

احتساب التلؾ فً الشركة العامة للصناعات النسٌجٌة فً الحلة لعام27993محاسبة

(دراسة نظرٌة وتطبٌمٌة ) 1997

1998ثابر صبري محمود الؽبانجاسم عٌدان بران راضً المعموري ماجستٌر269

بٌبة المحاسبة فً المجتمع االسالمً واثرها فً التطبٌك المحاسب28114ًمحاسبة

الزكاة نموذج

1999عبد الفتاح امٌن حسنحسن دمحم احمد فرلز ماجستٌر270

دراسة )استخدام معلومات محاسبٌة التكالٌؾ فً لرارات التؽٌٌر 28015محاسبة

تطبٌمٌة فً الشركة العامة لتسوٌك االدوٌة والمستلزمات الطبٌة

1998ثابر صبري الؽبانرٌا طارق احمد البٌاتً ماجستٌر271
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تمٌم االستثمارات المصرفٌة ومخاطرها باستعمال النسب المالٌة31954محاسبة

بالتطبٌك على عٌنة من المصارؾ العرالٌة

2009عامر دمحم سلمان الجنابًفادٌة جاسم مكً ماجستٌر272

لدالة االنتاج فً الشركة" تموٌم نموذج انحرافات مدخالت االنتاج وفما28955محاسبة

العامة للسمنت الجنوبٌة

2001عبد الفتاح امٌن حسنحسٌن جاسم فالح الشمري دكتوراه273

دراسة التكالٌؾ الصناعٌة ؼٌر المباشرة وعاللتها بتؽٌرات حجوم27994محاسبة

30االنتاج بحث تطبٌمً فً الشركة العامة للصناعات الصوفٌة معمل 

تموز

1998صالح مهدي الحدٌثًسحر طالل ابراهٌم الماسم ماجستٌر274

محاسبة االستثمارات فً المإسسات المالٌة دراسة تطبٌمٌة فً شركة31487محاسبة

التامٌن الوطنٌة

2007ابراهٌم دمحم علً الجزراويعماد سالم  المرةلوي ماجستٌر275

نظام كلؾ النوعٌة  تمٌم كفاءة الرلابة النوعٌة واثرها فً تخفٌض27679محاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً احد معامل المنشاة العامة لصناعة البطارٌات معمل

(2)بابل 

1998عبد المجٌد حمزة الناصرمنال جبار سرور السامرابً دكتوراه276

حاالت تطبٌمٌة على عٌنة من الشركات: معاٌٌر تكالٌؾ حماٌة البٌبة 27722محاسبة

الصناعٌة فً محافظة نٌنوى

1998ساطع محمود الراوي/ اسماعٌل ٌحٌى صالح ابراهٌم ٌونس دكتوراه277

دراسة تطبٌمٌة فً الشركة )الكلفة المعٌارٌة لعنصر العمل المباشر 27998محاسبة

 تموز30العامة لصناعة الؽزل والنسٌج الصوفً معمل 

1998صالح مهدي الحدٌثًشٌماء حسٌن علً حسٌن ماجستٌر278

1998اسماعٌل خلٌل اسماعٌلسلوان حافظ حمٌد الطابًدراسة وتطوٌر نظام التفتٌش فً الهٌبة العامة للضرابب32353محاسبة ماجستٌر279

1998عالء الدٌن عبد الوهابٌاسرعمار عبد الحمٌد الراويحك االطالع بٌن الفكر الرلابً والفكر الضرٌب28004ًمحاسبة ماجستٌر280

)تموٌم كفاٌة اداء المصارؾ التجارٌة للمدة من المصارؾ التجارٌة28941محاسبة

(العامة والخاصة

2000ماهر موسى العبٌدينضال  جاسم دمحم علً صالح ماجستٌر281

دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة لصناعات- الرلابة على المخزون 28681محاسبة

البطارٌات معمل بابل

2000اسماعٌل ٌحٌى التكرٌتًسماهر هٌثم عبد المادر الخلٌل ماجستٌر282

دراسة- فحص وتمٌٌم نظم الرلابة الداخلٌة للحسابات المخزنٌة الممكنة 28445محاسبة

تطبٌمٌة فً الشركة العامة لتسوٌك االدوٌة والمستلزمات الطبٌة

2000ناجً عبد مخلؾ السعدونعلً مراد خداداد ماجستٌر283

تمنٌات التدلٌك باستخدام الحاسوب تجربة الجهاز المركزي للرلابة28514محاسبة

والمحاسبة فً الجمهورٌة الٌمنٌة

2000عبد الفتاح امٌن حسندمحم احمد دمحم السٌانً دكتوراه284

2006خالد الخطٌباحالم علً الشٌخالدخل الخاضع للضرٌبة فً مجال التجارة االلكترونٌة31382محاسبة دكتوراه285

-محاسبة التكالٌؾ كاداة للرلابة على التكالٌؾ الصناعٌة ؼٌر المباشرة 28486محاسبة

/دراسة تطبٌمٌة فً الشركة الوطنٌة للصناعات الكٌمٌاوٌة والبالستكٌة 

معمل السلع الفنٌة

2000اسماعٌل ٌحٌى التكرٌتًحمدٌة خلؾ بدٌر ماجستٌر286

اثر المخاطرة فً المرارات االستثمارٌة  دراسة تطبٌمٌة فً المإسسة29911محاسبة

الوطنٌة للمواد الدسمة  الجزابر

2002سلمى منصور سعدتوفٌك ارزلً بن طوطاج ماجستٌر287

2008نهاد عبد الكرٌم العبٌديدمحم ابراهٌم هادي المؽازجًامكانٌة تطبٌك تامٌن الودابع ضد المخاطر المصرفٌة فً العراق31783محاسبة ماجستٌر288
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2009نادٌة طالب سلمانعزالدٌن دمحم محموددور دٌوان الرلابة المالٌة فً اجراء التحمٌك بالمخالفات المكتشفة32481محاسبة ماجستٌر289

دراسة تحلٌلٌة-ممررات لجنة بازل ودورها فً تعزٌز كفاٌة راس المال 31772محاسبة

لعٌنة من المصارؾ العرالٌة

2008عبد الرضا شفٌك خلٌل البصريعماد صالح مهدي صالح ماجستٌر290

تصمٌم نموذج لتطوٌر نظام المعلومات المحاسبٌة لدعم لرارات ادارة31732محاسبة

العملٌات

2008ابراهٌم دمحم علً الجزراويسلمان حسٌن عبدهللا الطٌار دكتوراه291

دراسة-ادوات تكنلوجٌا المعلومات ودورها فً التعلٌم المحاسب31619ًمحاسبة

تطبٌمٌة فً الجامعات والمعاهد الفنٌة فً اللٌم كورد ستان العراق

2008ابراهٌم الجزراويلممان دمحم سعٌد دكتوراه292

2008صبحً حسون عباسطارق عزٌز شوٌل الباويدور سوق العراق لالوراق المالٌة فً تنضٌم اسعار االسهم31788محاسبة ماجستٌر293

دراسة تطبٌمٌة فً (abc)تطبٌك تمنٌة التكالٌؾ على اساس االنشطة 31865محاسبة

مصرؾ الرافدٌن فرع الجانب االٌمن

2008مإٌد دمحم علً الفضلاحمد حسن دمحم الناٌلً ماجستٌر294

2008موفك عبد الحسٌن الشهٌبعبد الرسول عبد العباس صاحبمدى االخذ بادلة االثبات فً الفحص الضرٌب31875ًمحاسبة ماجستٌر295

2008جبار دمحم علً الكعبًامٌر فوزي هاديتموٌم عملٌات التحاسب الضرٌبً بطرٌمة االستمطاع المباشر31895محاسبة ماجستٌر296

نحو تصمٌم نظام المحاسبة التكالٌؾ الحتساب كلفة خدمات النمل31923محاسبة

بالسكن الحدٌدٌة

2008فابز نعٌم ٌوسؾحٌدر صباح دمحم ماجستٌر297

اطار ممترح لحوكمة الشركات الحكومٌة الممولة ذاتٌا وانعكاسهاعلى31890محاسبة

مهنة التدلٌك الخارجً فً العراق

2008دمحم خلؾ داود الخرساناسعد ؼنً جهاد الخزاعً ماجستٌر298

تحدٌد الكلفة المعٌارٌة لعمود المماوالت دراسة تطبٌمٌةفً شركة الفاو31915محاسبة

لتؽٌٌر مشارٌع الري

2008جلٌلة عٌدان الذهبًنوال صبٌح الزم الكعبً ماجستٌر299

مسإولٌة مرالب الحسابات فً التاثٌر فً بواعث االدارة باختٌار31898محاسبة

السٌاسات المحاسبٌة فً ضوء الظرٌة الوضعٌة

2008مإٌد دمحم علً الفضلاسعد منشد دمحم العزي ماجستٌر300

2008االء حاتم كاظم العانًدرٌد حسام جمٌلتاثٌر عامل الخبرة فً تحسٌن جودة االداء المهنً لمرالب الحسابات31887محاسبة ماجستٌر301

العوامل المإثرة فً تحدٌد المخصصات واالحتٌاطات فً المصارؾ31884محاسبة

التجارٌة واثرها على الموابم المالٌة

2008حسٌب كاظم جوٌداٌاد سالم احمد ماجستٌر302

2008صالح نوري خلؾعبد الكرٌم خلؾ سودي الحلفًتموٌم االداء البٌبً من منظور مال31886ًمحاسبة ماجستٌر303

2008صادق عبد الجباركرملإي عبدالحمٌد مجٌدالرضا الوضٌفً ومدى تاثرة باداء المدلك الخارج31883ًمحاسبة ماجستٌر304

تموٌم تطبٌمات مبدا االفصاح المحاسبً فً منتظمات الجتمع المدن31882ًمحاسبة

العرالً

2008صالح نوري خلؾثابر مهدي شاكر خلؾ ماجستٌر305

والع دراسات الجدوى االلتصادٌة فً تموٌل المروض للمشارٌع31864محاسبة

االستثمارٌةوافاق تدعٌمهاوتطوٌرها

2008عبد الصاحب نجم عبدبشرى مشتاق عالوي ماجستٌر306

استخدام مرالبً الحسابات التمنٌات المحسوبة لؽرض تدلٌك البٌانات31866محاسبة

المالٌة

2008موفك عبد الحسٌندمحماسعد دمحم علً وهاب دكتوراه307
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تموٌم اداء االدارة الضرٌبٌة وعاللتة بالحصٌلة الضرٌبٌة ٌبحث تطبٌك31798محاسبة

فً الهٌبة العامة للضرابب

2008عبد الصاحب نجم عبدبارزان علً خضر ماجستٌر308

اجراءات التدلٌك الخارجً لنظم المعلومات المحاسبٌة التً تستخدم31749محاسبة

الحاسوب بالتطبٌك على مصروؾ الموصل للتنمٌة واالستثمار

2008وحٌد محمود رموسٌؾ الدٌن امجد اسماعٌل ماجستٌر309

دراسة-اثر مبدا الفترة الزمنٌة على االفصاح المحاسبً بالموابم المالٌة 31785محاسبة

تطبٌمٌةعلى عٌنة من الوحدات االلتصادٌة فً محافظة نٌنوى

2008ممداد احمد الجلٌلًمإمن مامون الدباغ ماجستٌر310

النظام المحاسبً الحكومً فً ظل التطورات الحاصلةفً العراق31844محاسبة

2004 لسنة 95وتطبٌك لانون االدارة المالٌة والدٌن ذي العدد

2008موفك عبد الحسٌن دمحماحمد دمحم علً احمد البؽدادي ماجستٌر311

الكترونٌا مع ادوات.امكانٌة الحصول على اداء تسوٌك فاعل ومتكامل31872محاسبة

المشتمات المالٌة

2008احمد دمحم فهمً سعٌداالء عباس علً الخناق دكتوراه312

العوامل المإثرة فً جودة التدلٌك النموذج ممترح لتطبٌك فجوة31916محاسبة

التولعات بٌن المدلمٌن والمستثمرٌن

2008نجٌب سلٌمان بطرسبشرى عبدالوهاب دمحم دكتوراه313

2008مٌس لاسم دمحم ؼزالتامٌم دمحم سلوم الجبوريالتخصصٌة والتنمٌة االلتصادٌة الطار عربٌة مختارة31849محاسبة دكتوراه314

دراسة)تموٌم عملٌة الخصخصة فً ظل البٌع او االٌجار طوٌل االمد 32276محاسبة

تطبٌمٌة فً الشركة العامة للتبوغ والسكابر

2009سلمى منصور سعدضٌاء موجد عبدهللا النداوي ماجستٌر315

دراسة- استعمال بطالة االداء المتوازنه فً تموٌم وتحسٌن االداء32295محاسبة

تطبٌمٌة فً الشركة العامة للصناعات الجلدٌة

2009فابز نعٌم ٌوسؾاسماء رشٌد علً الحسن دكتوراه316

دراسة تطبٌمٌة فً-فاعلٌة الموازنة العامة فً ظل الحكومة االلكترونٌة 32258محاسبة

رباسة الجامعة المستنصرٌة

2009حسن عبد الكرٌم سلوم الربٌعًكرٌمة عباس جعٌلو ماجستٌر317

دراسة تطبٌمٌة-العاللة بٌن التدلٌك الداخلً وبٌبة الوحدة االلتصادٌة 32065محاسبة

فً البنن المركزي العرالً

2009نجٌب سلٌمان بطرسفاطمة صالح مهدي الؽربان دكتوراه318

دور صنادٌك االستثمار فً سوق االوراق المالٌة فً مصر وأمكانٌة31928محاسبة

الامتها فً العراق

2009كاظم احمد حمادة البطاطحامد محسن جداح المسعودي ماجستٌر319

دور هندسة المٌمة فً تخفٌض كلؾ النوعٌة وتحسٌن نوعٌة المنتجات32300محاسبة

مصنع تموز/بالتطبٌك على شركة الفداء العامة -

2009منال جبار سرورنور صباح حسٌن الشاٌع ماجستٌر320

التوجهات الجدٌدة للسٌاسة الضرٌبٌة فً ظل برامج صندوق النمد31806محاسبة

( 2005-2003العراق حالة دراسٌة للمدة )الدولً 

2008صالح الدٌن حامد الحدٌثًاٌمان احمد حسن الٌاس ماجستٌر321

بحث تطبٌمً فً-المٌاس المحاسبً للتؤثٌرات البٌبٌة واالفصاح عنها 32274محاسبة

الشركة العامة لصناعة الزٌوت النباتٌة

2009موفك عبد الحسٌن دمحمعلً ناجً سعٌد الذهبً دكتوراه322

-دور معلومات محاسبة التكالٌؾ فً تموٌم اداء مراكز المسإولٌة 31930محاسبة

-دراسة تحلٌلٌة فً معمل سمنت سرجنار

2007رٌاض حمزة البكريرزكار علً احمد دولبة ماجستٌر323

دراسة مٌدانٌة فً كلٌات)مشكالت التدلٌك الداخلً فً المطاع التعلٌمً 29734محاسبة

(الجامعة المستنصرٌة 

2003كرٌمة علً كاظم الجوهرفاطمة صالح مهدي الؽربان ماجستٌر324
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توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة بالموابم المالٌة وأثره31796محاسبة

فً تحدٌد الوعاء الضرٌبً

2008جبار دمحم علً الكعبًدمحم بدر عطٌة ماجستٌر325

اجراءات المٌاس واالفصاح المحاسبً الدولٌة عن الملكٌة الفكرٌة31352محاسبة

ومدى امكانٌة تطبٌمهافً البٌبة العرالٌة

2007حسن عبد الكرٌم سلومبكر ابراهٌم محمود دكتوراه326

دراسة تطبٌمٌة-تموٌم اداء مراكز المسإولٌة باستعمال اساس االنشطة 32288محاسبة

(مصنع المؤمون )فً الشركة العامة لصناعة الزٌوت النباتٌة 

2009جلٌلة عٌدان الذهبًخضٌر مجٌد الوي ماجستٌر327

تموٌم اجراءات لسم الرلابة الداخلٌة لالداء االداري فً الجامعات31848محاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً الجامعة المستنصرٌة-العرالٌة 

2008صالح نوري خلؾخالد عبٌد احمد العبٌدي ماجستٌر328

تموٌم نظام المعلومات الضرٌبً وأثره فً رفع فاعلٌة وكفاءة االداء30644محاسبة

(دراسة تطبٌمٌة فً الهٌبة العامة للضرابب )

2005جبار دمحم علً الكعبًفراس عبد االمٌر حسٌن الهادي ماجستٌر329

2005نصٌؾ جاسم الجبوريحسام حمٌد سلطان الكرخًوضع نظام محاسبً لتطوٌر اجراءات صندوق الزكاة فً العراق30534محاسبة ماجستٌر330

دراسة)تكٌٌؾ النظام المحاسبً الموحد وفما لمتطلبات الخصخصة 30791محاسبة

شركة الفرات العامة-مختارة لشركة صناعٌة مرشحة للتحول 

(للصناعات الكٌماوٌة 

2005سلمى منصور سعدجنان عبد العباس بالر الدلٌمً ماجستٌر331

االثار المالٌة لطرق الدفع المتبعة فً شركات تماسم انتاج النفط والؽاز31278محاسبة

(دراسة تحلٌلٌة ممارنة مع التطبٌك العملً على شركة الفرات للنفط)

2006حسٌن الماضًجورج حنا جبور ماجستٌر332

مدى تبنً معاٌٌر المراجعة الممبولة عموما كمعاٌٌر لتدلٌك الضرابب31262محاسبة

على الدخل فً سورٌة

2006حسٌن الماضًمدٌن ابراهٌم الضابط دكتوراه333

االفصاح المحاسبً فً وحدات االدارة المحلٌة فً سورٌة فً ظل31206محاسبة

نظرٌة االموال المخصصة

2006بطرس مٌالةمنار عبد الستار خوالنً دكتوراه334

النظام الكلفوي المفتوح الحتساب كلفة الطلب الدارس فً كلٌة بؽداد30637محاسبة

الجامعة-للعلوم االلتصادٌة 

2005ثابر صبري محمود الؽبانحسنٌن حمٌد العبٌدي ماجستٌر335

االطار المفاهٌمً لضرٌبة المٌمة المضافة مخطط ممترح للتطبٌك ف31353ًمحاسبة

العراق

2006حمزة فابك وهٌب الزبٌديعلً خلؾ نجم عبدهللا العبودي ماجستٌر336

دراسة تطبٌمٌة على-التدلٌك الداخلً ودوره فً التحكم المإسسً 31291محاسبة

المصارؾ العرالٌة الخاصة

2006عبد الفتاح امٌن حسن/ثابر صبري الؽبان فٌحاء عبدهللا ٌعموب دكتوراه337

العاللات المصرفٌة والتؤمٌنٌة المابمة مع شركات عمود الخدمة النفطٌة31150محاسبة

فً سورٌا

2006حسٌن الماضًانس تٌسٌر حسونة ماجستٌر338

تدلٌك اداء عٌنة من انشطة امانة-تدلٌك اداء النشاط الخدمً الحكومً 30790محاسبة

-بؽداد

2005عبد الفتاح امٌن حسنعبد الوهاب عبد الرزاق مهدي العبٌدي دكتوراه339

31243محاسبة ماجستٌر340
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المحاسبة عن االداء البٌبً ومدى تطبٌمها فً الوحدات االلتصادٌة31284محاسبة

دراسة نظرٌة وتطبٌمٌة فً الشركة العامة للصناعات الجلدٌة)العرالٌة 

ومعاملها

2006ثابر صبري الؽبانلٌلى ناجً مجٌد دمحم الفتالوي ماجستٌر341

2006ابراهٌم احمد جركسلواحظ خلٌل ابراهٌماالستخدام االلكترونً فً تداول ونمل الملكٌة فً اسواق االوراق المالٌة31334محاسبة ماجستٌر342

الرلابة الخارجٌة على الدٌن العام فً العراق مع وضع برنامج تدلٌك31181محاسبة

مفتوح

2006االء حاتم كاظم العانًهدى كاظم حمزة ماجستٌر343

دراسة)دور تكالٌؾ الجودة الشاملة فً تملٌص الفجوة التنافسٌة 31227محاسبة

مٌدانٌة فً الشركة العامة لصناعة البطارٌات

2006علً حسٌن الدوؼجًرؼد هاشم جاسم الشٌخلً ماجستٌر344

تحلٌل العاللة بٌن التكلفة والحجم والربح وأثره على لرارات التسعٌر31071محاسبة

)دراسة حالة فً شركة أور العامة للصناعات الهندسٌة )

2006ضٌاء عبد الحسٌن الماموسضٌاء مجبل مطرود ماجستٌر345

دور الموابم المالٌة المعدلة فً ظل التصاد جامح التضخم وفمؤ للمعاٌٌر31242محاسبة

دراسة تحلٌلٌة للموابم المالٌة للشركة العربٌة)المحاسبٌة المعتمدة 

(لالستثمارات الصناعٌة 

2006معاوٌة كرٌم شاكرسعد رشٌد مهدي المرٌشً ماجستٌر346

دراسة تطبٌمٌة الراء عٌنة-مسإولٌة مرالب الحسابات تجاه رأس المال 31293محاسبة

من مرالبً الحسابات ومستخدمً الموابم المالٌة ورإساء واعضاء

مجالس أدارات وحدات ألتصادٌة

2006أراس دمحم سعٌدأراز نبٌل ٌونس ماجستٌر347

المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة دراسة فً مدى استخدامها ومالءمتها28836محاسبة

للتطبٌك فً الجمهورٌة الٌمنٌة

1998نزار فلٌح حسن البلداويعبد الحمٌد مانع علً الصبح دكتوراه348

تمٌٌم نظام حسابات التكالٌؾ فً مطبعة الشركة العامة لتسوٌك االدوٌة27944محاسبة

"دراسة نظرٌة وتطبٌمٌة "والمستلزمات الطبٌة 

2006اسماعٌل التكرٌتًندى سلمان نكه النداوي ماجستٌر349

دراسة"تصمٌم نظام للمحاسبة عن التكالٌؾ فً الوحدات الخدمٌة 32352محاسبة

"تطبٌمٌة فً الجهاز المركزي للتمٌٌس والسٌطرة النوعٌة 

1999ثابر صبري الؽبانعماد ؼانم داود ماجستٌر350

دراسة للتجربة"اعادة تموٌم االصول التابته فً ظل ظروؾ التظخم 28356محاسبة

"الجزابرٌة 

1999عبد الفتاح امٌن حسننجوى بلماسم عبد الصمد ماجستٌر351

دراسة))مشاكل وصعوبات استخدام الحاسوب فً عملٌة التدلٌك 26992محاسبة

((تطبٌمٌة فً عدد من المنشؤت الخاضعة لتدلٌك دٌوان الرلابة المالٌة 

1996نجٌب سلٌمان بطرسهوشٌار عبد هللا هوٌز دزًٌ ماجستٌر352

دراسة لتمٌٌم نظام المحاسبة التكالٌؾ مع تحدٌد الكلفة المٌاسٌة للمواد27007محاسبة

((دراسة تطبٌمٌة فً دار الجماهٌر للصحافة ))المباشرة 

1996اسماعٌل ٌحٌى التكرٌتًجلٌلة عٌدان حلٌحل ماجستٌر353

التموٌم المحاسبً للمنشؤت المطلوب تحوٌلها الى المطاع الخاص26983محاسبة

((دراسة تطبٌمٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌة ))

1996عبد الفتاح امٌن حسندمحم احمد دمحم السٌانً ماجستٌر354

1997رٌاض حمزة البكرياحمد عبد البالً علًدور الرلابة الخارجٌة فً الحد من حاالت الفساد االداري32356محاسبة ماجستٌر355

أثر التضخم فً عملٌة التحاسب الضرٌبً المبنً على الموابم المالٌة27654محاسبة

مع حالة تطبٌمٌة لشركة مساهمة))المعده على اساس التكلفة التارٌخٌة 

((خاصة 

1997جباردمحم علً الكعبًباسم كاظم عمران الجبوري ماجستٌر356
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تكامل المعلومات المحاسبٌة والمرار االستراتٌجً تموٌم وتطوٌر نظام27564محاسبة

اتخاذ لرارات التوسع فً المنشؤة العامة لصناعة االسمدة خور الزبٌر

-بصره -

1997مثنى الجبوريفاطمة جاسم دمحم السعد دكتوراه357

1997فابز نعٌم ٌوسؾسحر اكرم دمحم الجلبًتصمٌم نظام الكلفة المعٌارٌة فً المنشؤة العامة للسجاد الٌدوي27626محاسبة ماجستٌر358

2004عبد الفتاح امٌن حسنسٌروان كرٌم عٌسىمالمح االطار المفاهٌمً للمحاسبة فً البٌبة العرالٌة29953محاسبة دكتوراه359

2007ابراهٌم دمحم علً الجزراويامٌد دمحم ممند مٌرودلًوظٌفة االبداع المالً للمحاسبة فً اطار الموابم المالٌة المرحلٌة31623محاسبة ماجستٌر360

دور اسالٌب المحاسبة االدارٌة الحدٌثة فً ترشٌد المرارات التشؽٌلٌة29759محاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة للصناعات الجلدٌة

2003اسماعٌل ٌحٌى مهديبثٌنة راشد حمٌدي الكعبً دكتوراه361

2002اسماعٌل التكرٌتًافراح عبد الجبار دمحم عثمان(ABC)تصمٌم نظام حسابات التكالٌؾ باستخدام نظام ال 29559محاسبة ماجستٌر362

تحوٌط مخاطرة االسعار باستخدام المستمبلٌات دراسة تطبٌمٌة عن31168محاسبة

مستمبلٌات النفط الخام واسعار الفابدة المصرفٌة

2005دمحم علً ابراهٌم  العامرياٌمان عبد الرزاق علً الجدة ماجستٌر363

دراسة مٌدانٌة فً )التماس الضرٌبً ومدى اعتما دعلى الموابم المالٌة 27969محاسبة

(الشركات/ الهٌبة العامة للضرابب 

1998اسماعٌل خلٌل اسماعٌلمهند نظٌر عباس االنصاري ماجستٌر364

لٌاس كلؾ تطبٌمٌة السٌطرة النوعٌة لصناعة تكرٌر النفط دراسة28022محاسبة

تطبٌمٌة فً شركة مصافً النفط

1999ثابر صبري محمود الؽبانانتصار احمد عبٌر الزبٌدي ماجستٌر365

2000نصٌؾ جاسم الجبوريمصطفى حسن خلؾ الحٌالًالسٌاسة الضرٌبٌة واثرها فً اصدار الدفاتر28444محاسبة ماجستٌر366

دور تمنٌة التكالٌؾ المستهدفة فً نحسٌن لٌمة المنتج باستخدام هندسة31881محاسبة

المٌمة

2008فابز نعٌم ٌوسؾمثنى ؼنً علً الخفاجً ماجستٌر367

بحث تطبٌمً فً )تدلٌك النظم المحاسبٌة االلكترونٌة للمستشفٌات 32386محاسبة

(مستشفى الجراحات التخصصٌة

2009موفك عبد الحسٌن دمحمبدراء نزار خلٌل وفً ماجستٌر368

العوامل المإثرة فً اختٌار العٌنات االحصابٌة من لبل مرالب32340ًمحاسبة

الحسابات فً المصارؾ

2009شهالء حكمت الٌزازصالح دمحم حسٌن السلٌم ماجستٌر369

ونظام التكالٌؾ (abc)المواءمة بٌن اسلوب تكالٌؾ االنشطة ال32381محاسبة

المعٌارٌة التملٌدٌة

2009جلٌلة عٌدان الذهبًعلً مكً حبٌب المإمن ماجستٌر370

دور المعلومات المحاسبٌة فً تموٌم االداء االلستراتٌجً فً ظل مفاهٌم32391محاسبة

نظرٌةالوكالة

2009نصٌؾ جاسم الجبوريرباب وهاب مسٌر ماجستٌر371

دور تمنٌات ادارة الكلفة فً تموٌم اداء المستشفٌات الحكومٌة ؼٌر32394  محاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً مستشفى كمال السامرابً. الهادفة للرٌح 

2009بثٌنة راشد الكعبً لاسم علً عمران البٌاتً ماجستٌر372

دور تمنٌات ادارة الكلفة فً تموٌم اداء المستشفٌات الحكومٌة ؼٌر32402محاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً مستشفى الدكتور كمال السامرابً )الهادفة للرٌح 

2009بٌثة راشد الكعبًلاسم علً عمران البٌاتً ماجستٌر373

2009عبد الصاحب نجم عبدعزٌز ابراهٌم عزٌز احمد البرزنجًاالجراءات التحلٌلٌة ودورها فً التشاؾ االخطاء الجوهرٌة32345محاسبة ماجستٌر374

Sunday, June 19, 2022 Page 22 of 133



?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحجالعنوانالتسلسلالقسم ت

دراسة. مسإولٌة مرالب الحسابات فً التحمٌك فرض االستمرارٌة 32393محاسبة

تحلٌلٌة لعدد من الشركات العامة والمختلفة

2009موفك عبد الحسٌن دمحمعبد الحسن وحٌد دمحم الركابً ماجستٌر375

العاللة التكاملٌة بٌن التدلٌك الداخلً والتدلٌك الخارجً واثرها ف32399ًمحاسبة

جودة العمل التدلٌمً

2009موفك عبد الحسٌن  دمحماسراء زهٌر بدر ماجستٌر376

2009صالح نوري خلؾسعد خالد صالح السامرابًمسإولٌة مرالب الحسابات فً تملٌل مخاطر عدم االكتشاؾ فً التدلٌك32394محاسبة ماجستٌر377

لٌاس مخاطر االبتمان المصرفً فً االفصاح المحاسبً عن التعثر32380محاسبة

المالً فً المصارؾ العرالٌة

2009نصٌؾ جاسم دمحم علً الجبوريفداء عدنان عبٌد دكتوراه378

دراسة تحلٌلٌة على عٌنة من الشركات المساهمة االجنبٌة والعربٌة32421محاسبة

والعرالٌة

2002عبد الفتاح امٌن حسناسماء سلمان زٌدان الجبوري دكتوراه379

2007ماهرموسى العبٌدياالء شمس اللة الخزعلًدراسة تطبٌمٌة للمعلومات المنتجة فً دابرة المحاسبة فً وزارة المالٌة31560محاسبة دكتوراه380

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة دور كشؾ التدلٌك النمدي32416محاسبة

فً تحلٌل مخاطر االبتمان السٌولة فً النشاط المصرفً

2009صالح صاحب شاكرجبار ٌاسر عبٌد الفتالوي ماجستٌر381

التمارٌر المالٌة ومدى توافمها مع لاعدة االفصاح المحاسبٌة المحلٌة32387محاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من تمارٌر دٌوان الرلابة المالٌة  (6)رلم

2009االء حاتم كاظم العانًوسام عبد الجبار عبد الرزاق ماجستٌر382

اثر تطبٌك لواعد حوكمة الشركات فً مصدالٌة التمارٌر المالٌة وف32426ًمحاسبة

تحدٌد وعاء ضرٌبة الدخل

2010فٌحاء عبد هللا ٌعموبفرلد فٌصل جدعان صالل الؽانمً ماجستٌر383

2009موفك عبد الحسٌن دمحماٌمان حسٌن داوددور نظام الرلابة الداخلٌة فً تحمٌك العدالة الضرٌبٌة32428محاسبة ماجستٌر384

تحسٌن عملٌة منح االبتماان المصرفً باستخدامن بعض ادوات الجودة32429محاسبة

الشاملة ونظرٌة المٌود

2009صباح مجٌد سعٌد النجاراسامة دمحم جعفر عبد الحسٌن ماجستٌر385

دور المستثمرٌن فً تمٌٌم جودة االبالغ المالً واعكاساتة على اتخاذ32445محاسبة

(دراسة مٌدانٌة فً سوق العراق لالوراق المالٌة )المرار االستثماري 

2010عباس حمٌد ٌحٌى التمٌمًعمار عبدالمادر صالح ماجستٌر386

2010عامر دمحم سلمانفاطمة زٌد سلمان المرؼولًدور نظم المعلومات المحاسبٌة الهٌاكل فً مكافحة ظاهرة الفساد المال32437ًمحاسبة ماجستٌر387

2009ثرٌا عبد الرحٌم الخزرجًفرح علً جسام الشمريدور السٌاسةالنمدٌة فً الحد من ظاهرة التظخم فً االلتصاد العرال32438ًمحاسبة ماجستٌر388

مدى اعتماد الموابم المالٌة المصادق علٌها فً تحدٌد الدخل الخاضع32440محاسبة

للضرٌبة

2009دمحم حلو الخرسانفالح عبد الحسٌن داود ماجستٌر389

2010تؽرٌد جلٌل اٌوبعمٌل جبر علً سرسماستراتٌجٌات ادارة االخطار واثرها فً اخطار التامٌن العام32441محاسبة ماجستٌر390

نظام الرلابة الداخلٌة فً ظل التشؽٌل االلكترونً للبٌانات المحاسبٌة32439محاسبة

واداء مرالب الحسابات

2009عالء فرٌد عبد االحدعلً صدام حسون ماجستٌر391

2010بشرى عبد هللا المشهدانًحسنٌن راؼب طلبانموذج ممترح لدور المحاسبة االدارٌة فً تنفٌذ الٌات حوكمة الشركات32443محاسبة ماجستٌر392

2010صالح نوري خلؾسحر كاظم حمزةاثر التدلٌك االلكترونً على كفاٌة اجراءت التدلٌك وفاعلٌتها32442محاسبة ماجستٌر393
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جودة اداء عمل مرالبة الحسابات فً ظل المعاٌٌر المهنٌة والتشرٌعات32447محاسبة

ذات العاللة

2010هاشم حسن التمٌمً عمار عبدالمادر عطا الشٌخلً دكتوراه394

)تاثٌر تحدٌد التكالٌؾ النوعٌة فً زٌادة كفاءة اداء الوحدات الصحٌة 32502محاسبة

(بالتطبٌك فً مستشفى ابن الهٌثم التعلٌمً

2010رٌاض حمزة البكريرند صباح حسٌن ماجستٌر395

اثر فهم الحوكمة المإسسٌة فً تحسٌن االداء المالً االستراتٌجًمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة على عٌنة من المصارؾ العرالٌة الخاصة )للمصارؾ 

2009عالء فرحان طالباٌمان شٌحان عباس ماجستٌر396

اثر متؽٌرات بٌبة االعمال على العرض المفاهٌمً لنظم المعلوماتمحاسبة

المحاسبٌة

2008عامر دمحم سلمان الجنابًنوري محمود احمد الصبٌحً ماجستٌر397

2010ابراهٌم دمحم علً الجزراويسجى اكرم عبد الرزاق الشٌخلًتحلٌل العاللة بٌن المخاطر المصرفٌة والعابد المحاسب32509ًمحاسبة ماجستٌر398

2010نصٌؾ جاسم دمحم علً الجبوريوسن ٌحى احمد الساكنًادارة االرباح وتاثٌر ها فً جودة المعلومات المحاسبٌة32963محاسبة ماجستٌر399

2010رٌاض حمزة البكريموفك عباس بالر شكارةستراتٌجٌة اعداد الموازنة التعالدٌة لحكومة بؽداد المحلٌة32513محاسبة دكتوراه400

2010صباح مجٌد سعٌد النجارالهام نعمة كاظم الزوٌنًدراسة المزٌج التسوٌمً فً شركة التامٌن الوطنٌة فً العراق32523محاسبة ماجستٌر401

متطلبلت تطبٌك تمنٌات المعلومات واالتصاالت ودورها فً تعزٌز نطال32530ًمحاسبة

المعلومات المحاسبٌوالرلابة الداخلٌة

2010صفاء احمد دمحم العانًنادٌة عبد الجبار دمحم الشرٌدة ماجستٌر402

2010خولة حسٌن حمدانجبار ٌاسر عبٌد الفتالويمسإولٌة المدلك الخارجً فً التدلٌك االجتماعًمحاسبة دكتوراه403

بحث تطبٌمً )دور الرلابة الداخلٌة فً الحد من ظاهرة الفساد االداري 32516محاسبة

فً المصرؾ الزراعً التعاونً

2009جلٌلة عٌدان حلٌحل الذهبًسعد علً جابر الخفاجً ماجستٌر404

كفاٌة االداء االداري واثرة فً كفاٌة نظام الرلابة الداخلٌة دراسةمحاسبة

تطبٌمٌة فً عٌنة من الوحدات االلتصادٌة الحكومٌة االنتاجٌة والخدمٌة

2005ماهر موسى العبٌديمجبل دواي اسماعٌل الساعدي ماجستٌر405

التكامل بٌن تمنٌتً بطالة العالمات المتوازنة والممارنة المرجعٌة31521محاسبة

الؼراض تموٌم االداءالستراتٌجٌفً الوحدات االلتصادٌة

2007ثابر صبري محمود الؽباننادٌة شاكر حسٌن النعٌمً ماجستٌر406

2010ثرٌا عبد الرحٌم الخزرجًشٌرٌن بدري توفٌك  الباروديدور التصاد المعرفة فً استدامة المدرة التنافسٌة للمصارؾ التجارٌة27692محاسبة دكتوراه407

2003اسماعٌل خلٌل اسماعٌلعبدهللا احمد عمر بامشموسمعاٌٌر التدلٌك الدولٌة وامكانٌات تطبٌمها فً الجمهورٌة الٌمنٌةمحاسبة دكتوراه408

تجانس معاٌٌر االفصاح المحلٌة مع المتطلبات تالدولٌة وانعكاساته على33013محاسبة

جودة تمدٌر مرالب الحسابات

2010جبار دمحم علً الكعبًتحسٌن علً عبد الحسٌن ماجستٌر409

بحث )استجابة مرالب الحسابات لمخاطر الرلابة فً عمود االنشاء32407محاسبة

تطبٌمً فً شركة الفاروق العامة للمماوالت االنشابٌة

2009صالح نوري خلؾاٌاد عزٌز صالح الجمٌلً ماجستٌر410

2007ابراهٌم دمحم علً الجزراويلٌلى جٌهان حسٌن االركوازيدور الرلابة الداخلٌة فً الحد من ظاهرة التلوث البٌب32549ًمحاسبة ماجستٌر411

2005ماهر موسى العبٌدي/ اسماعٌل خلٌل اسماعٌلمٌثم مالن راضً الخالانً(دراسة لعٌنة من الدول)االفصاح فً النظام المحاسبً الحكومً 32548محاسبة ماجستٌر412

دراسة/ كفاٌة االداء االداري واثره فً كفاٌة نظام الرلابة الداخلٌة محاسبة

تطبٌمٌة فً عٌنة من الوحدات االلتصادٌة الحكومٌة االنتاجٌة والخدمٌة

2005ماهر موسى العبٌديمجبل دواي اسماعٌل الساعدي ماجستٌر413
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2010صالح الدٌن حامد الحدٌثًضحى ثابت جواد العبٌدياتفالٌات تجنب االزدواج الضرٌبً والتراح الٌة تفعٌلها فً العراق32615محاسبة ماجستٌر414

دور تامٌن المسإولٌة الشخصٌة لموظفً الدولة فً تملٌل اثارالفساد32885محاسبة

الحالً

2010تؽرٌد جلٌل اٌوبعبد الكاظم فابك وهٌب ماجستٌر415

)اتفالٌات تجنب االزدواج الضرٌبً والتراح الٌة تفعٌلها فً العراق  محاسبة

(دراسة استطالعٌة

2010صالح الدٌن حامد الحدٌثًضحى ثابت جواد العبٌدي ماجستٌر416

االطار المفاهٌمً المحاسبً الدولً ونعكاساتة على المعاٌٌر المحاسبٌةمحاسبة

(دراسة تحلٌلٌة )الدولٌة 

2007عبد الفتاح امٌن حسنصفوان لصً عبد الحلٌم دكتوراه417

2010تؽرٌد جلٌلانسام جعفر كاظماعادة التامٌن واثرها فً تطوٌر صناعة التامٌنمحاسبة ماجستٌر418

2010حمزة فابك وهٌبزٌنب ٌونس دمحم البٌاتًبناء استراتٌجٌة مكافحة ؼسل االموال فً شركات التامٌن العرالٌة32681محاسبة ماجستٌر419

اثر بعض المتؽٌرات البٌبٌة فً نظام المعلومات المحاسبً وانعكاساتهامحاسبة

على تلبٌة احتٌاجات مستخدمً المعلومات

2003خالد ٌاسٌن المٌسًزهرة حسن العامري دكتوراه420

الفحص الضرٌبً على الدخل  لتحمٌك وعاء ممبول فً ضوء تمسنمحاسبة

المكلفٌن بحساباتهم

2010اٌمان شاكر دمحمعماد توفٌك دمحم العبٌدي ماجستٌر421

المحاسبة عن االستثمارات االجنبٌة ومسوإلٌة مرالب الحسابات عنها32686محاسبة

بحث تطبٌمً فً الشركة العامة لتجارة مواد الؽذابٌة

2010بشرى نجم عبد هللا المشهدانًباسمة حسٌن جبار  النجدي ماجستٌر422

االبالغ المالً لسلسة تجهٌز تمارٌر الشركات العرالٌة باستخدام32710محاسبة

XBRL

2010عامر دمحم سلمانانوار عباس هادي الهنداوي دكتوراه423

دور التدلٌك المستندي فً الكشؾ عن االحتٌال فً المالٌة فً ضوء32714محاسبة

معاٌٌر التدلٌك الدولٌة

2010ستار ارحٌم احمدشاكر حسٌن ماجستٌر424

تاثٌر فاعلٌة نظام الرلابة الداخلٌة فً مستوى مصدالٌة وعدالة التمارٌر32779محاسبة

(بحث تطبٌمً فً شركة الصناعات الخفبفة )المالٌة 

2010صالح نوري خلؾعالء حسٌن دمحم المشهدانً ماجستٌر425

2010نصٌؾ جاسم الجبوري عبد خلؾ عبد الجنابًتموٌم اداء الوحدات اااللتصادٌة فً ظل متؽٌرات بٌبة االعمال المعاصرة32987محاسبة دكتوراه426

2010عالء فرٌد عبد االحدوسن لاسم لاصد الدٌراويمدى التزام مرالبً الحسابات باخاللٌات مهنة التدلٌك33452محاسبة ماجستٌر427

االتجاهات المعاصرة لالبالغ المالً على وفك تمنٌات تموٌم االداء33458محاسبة

دراسة تطبٌمٌة

2010صفاء احمد دمحمعماد ؼفوري عبود دكتوراه428

مدى التزام مرالبً الحسابات بالتشرٌعات  المنظمة للمهنة وانعكاسة33263محاسبة

على جودة االداء

2010عالء فرٌد عبد االحدفابز عبد الحسن  الالمً ماجستٌر429

2015صفاء احمد دمحم العانًرابد فاضل حمد المٌسًستراتٌجٌات التدلٌك ودورها فً جودة اعمال التدلٌكمحاسبة ماجستٌر430

دور المصارؾ االسالمٌة فً تموٌل التنمٌة االلتصادٌة فً العراق للمدةمحاسبة

( 2008 -2012)

2015هٌثم عبد الخالك اسماعٌلسناء جاسم دمحم ماجستٌر431

تفوق المصارؾ طبما النعكاسات التعلم التنظٌمً فً تطوٌر الممدراتمحاسبة

دراسة اختبارٌة/ الجوهرٌة 

2015سعد علً حمود العنزيرحمن محمود شحاذة ماجستٌر432
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2013نصٌؾ الجبوريرجاء صادق بٌجانتصمٌم نظام محاسبة التكالٌؾ الموحد لمطاع الصناعات التحوٌلٌةمحاسبة 433

استخدام وسابل التمثٌل المربً للمعلومات المحاسبٌة ودورها فً تعزٌزمحاسبة

ادران المستخدمٌن

2014سلمان حسٌن عبد هللا الطٌاراوس صباح ؼنً النعٌمً ماجستٌر434

2014عامر دمحم سلمان الجنابًكفاح سامً حسٌن الٌاسريتطوٌر النظام المحاسبً الحكومً لتعزٌز كفاءة اداء الوحدات الخدمٌةمحاسبة ماجستٌر435

تمٌٌم مستوى االبالغ المالً المطاعً على وفك خصابص الشركاتمحاسبة

المساهمة المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة

2014سلمان حسٌن عبد هللاعلً محمود برٌهً االنباري ماجستٌر436

االبالغ المالً عن المشتمات المالٌة للتحوط من مخاطر السوق علىمحاسبة

أنموذج ممترح للمصارؾ العرالٌة/ وفك المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة 

2014علً حسٌن علً الدوؼجًعباس فاضل عبد االمٌر العكٌلً دكتوراه437

2015عالء جاسم سلماندمحم عبد الرحمن محسن حسٌندور مرالب الحسابات فً الحد من ظاهرة التهرب الضرٌبًمحاسبة ماجستٌر438

برنامج ممترح لتدلٌك الدٌون المتعثرة بحث تطبٌمً فً عٌنة منمحاسبة

المصارؾ العرالٌة

2015علً دمحم ثجٌلخالد خلٌل عبدهللا ماجستٌر439

تكٌٌـؾ الموابـم المالٌـة فً الوحدات الحكومٌـة على وفك معاٌٌـرمحاسبة

المحـاسبـة الدولٌــة ـــ بحث تطبٌـمً فً الجامعـة التكنولوجٌـــة

2015علً خلؾ سلمانسـعـاد جلٌل فاخـر المـوسوي ماجستٌر440

بناء محفظة نشطة متفولة باستعمال استراتٌجٌاتمحاسبة

التداول المعتمدة على الزخم

)دراسة تطبٌمٌة فً سوق العراق لألوراق المالٌة  (

2017حاكم محسن الربٌعً/حٌدر ٌونس الموسويدمحم فابز حسن الزوبعً دكتوراه441

-تمٌٌم لدرة مإشرات التدفمات النمدٌة فً تعزٌز التنبإ بالفشل المالً محاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من الشرات الصناعٌة المدرجة فً سوق العراق

لالوراق المالٌة

2017بشرى عبدالوهابسالم حسن علٌوي دكتوراه442

- واثره فً رفع فاءة اداء التدلٌك الداخلً omegaاستخدام نظام محاسبة

بحث تطبٌمً فً فندق شمس البصرة

2017عالء فرٌد عبداالحدعلً عبدالحسن جاسم دكتوراه443

تاثٌر كفاءة ادارة راس المال العامل والمرونة المالٌة فً فجوة النمومحاسبة

دراسة تحلٌلٌة فً عٌنة من الشركات-المستدٌم للشركات الصناعٌة 

المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة

2017ارشد فإاد مجٌداسراء امٌن عبدالستار ماجستٌر444

/االفصاح عن المٌمة العادلة ودوره فً جودة المعلومات المحاسبٌة محاسبة

بحث تطبٌمً فً شركة دار السالم للتامٌن

2015عالء جاسم دمحممحمود سلمان علوان الكرطانً ماجستٌر445

امحاسبة 446

محاسبة 447

مدى كفاٌة التمارٌر المالٌة لمتطلبات التحاسب الضرٌبً وفك اسلوبمحاسبة

وحدة كبار/ بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب / التمدٌر الذاتً 

مكلفً الدخل

2015جلٌلة عٌدان الذهبًاسامة حسام جودت ماجستٌر448

ودلٌل (IPSASs)تؤثٌر اعتماد معاٌٌر المحاسبة الحكومٌة الدولٌة  محاسبة

فً الموازنة العامة للعراق (GFSM)احصاءات مالٌة الحكومة 

2017صفاء أحمد دمحم العانًرإى مصطفى كامل ماجستٌر449
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حوكمة المصارؾ ودورها فً ادارة المخاطر االبتمانٌةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ الخاصة المدرجة فً سوق العراق

لألوراق المالٌة

2017عالء فرٌد عبد االحدعدي حطاب ماضً محسن الالمً دكتوراه450

تؤثٌر تمٌٌم المشارٌع االستثمارٌة فً تخفٌض تكالٌؾ االنتاج لبعضمحاسبة

الشركات الصناعٌة

2017بهاء حسٌن الحمدانًاحمد رعد عبد الحمٌد ماجستٌر451

شفافٌة وجودة االبالغ المالً فً شركات النفط العرالٌة على وفكمحاسبة

االطار المفاهٌمً للمحاسبة المالٌة

2017بكر ابراهٌم محمودزٌد عابد مردان دكتوراه452

-ترشٌد الكلؾ باستخدام هندسة البٌوتكنلوجٌا فً االنشطة الزراعٌة محاسبة

بحث تطبٌمً فً دابرة فحص وتصدٌك البور وزارة الزراعة

2017فٌحاء عبدهللاشٌماء كامل موٌش دكتوراه453

دور مرالب الحسبات فً تمٌٌم نظام الرلابة الداخلٌة فً ظل استخدام33451محاسبة

النظم االلكترونٌة

2010عبد الكرٌم عبد الرحٌممحمود طة محمود المنصور ماجستٌر454

تموٌم فاعلٌة االداء فً الوحدات الخدمٌة باستعمال تمنٌة الممارنةمحاسبة

المرجعٌة

2010صفاء احمد دمحم العانًسارة عصام حسن كٌبلة ماجستٌر455

2010عباس حمٌد ٌحٌى التمٌمًاومٌد اسماعٌل سلٌماندور االفصاح المحاسبً عن لٌمة المضافة فً تحمٌك الرضا الوظٌفًمحاسبة ماجستٌر456

2010عبد السالم لفتة سعٌداٌاد زهٌر الجمٌلًدراسة تطبٌمٌة_ ادارة المخاطر التشؽٌلٌة فً المصارؾ العرالٌة 33479محاسبة ماجستٌر457

تاثٌرات تطبٌك المعاٌٌر الدولٌة العداد التمارٌر المالٌة على المٌاس33482محاسبة

واالفصاح المحاسبً فً العراق

2010موفك عبد الحسٌن دمحماحمد اباهٌم عبد الحسٌن االسدي ماجستٌر458

2010عذراء صكبان عطٌةعباس حمٌد التمٌمًتاثٌر المحاسبة عن الموارد البشرٌة فً تموٌم االداء33481محاسبة ماجستٌر459

تموٌم فاعلٌة نظام المعلومات المحاسبٌة فً ظل الدور33483محاسبة

االستراتٌجٌلمنظمات االعمال

2010طالل دمحم علً الججاويفإاد عبد المحسن عٌادة دكتوراه460

2010موفك عبد الحسٌنعلٌاء جاسم دمحماثر المعاجات المحاسبٌة الندماج الشركات على راي مرالبة الحسابات32822محاسبة ماجستٌر461

2010منهل مجٌد احمدخالد سالم دمحم الزبٌدياثر المسإلٌة المانونٌة لمرالبً الحسابات على جودة عملٌة التدلٌك33468محاسبة ماجستٌر462

تاثٌر لٌود المٌاس  المحاسبً فً الموابم المالٌة وانعكاساتها على راي33467محاسبة

مرالب الحسابات

2010طالل دمحمعلً الججاويسالم عواد هادي الزوبعً ماجستٌر463

تموٌم اداء نشاط االستثمار فً شركات التامٌن باستخدام منهج التحلٌل32809محاسبة

المالً

2010صالح نوريسرى لاسم دمحم التمٌمً ماجستٌر464

2010خلود هادي عبودمصطفى علً ابراهٌمالتهرب الضرٌبً فً مجال التجارة االلكترنٌة33487محاسبة ماجستٌر465

وزارة المالٌة)حواالت الخزٌنة كاداة لتحوٌل العجز المالً فً العراق 33486محاسبة

1991-2008)

2010صالح الدٌن حامد الحدٌثًنضال علً موسى ماجستٌر466

دور المعلومات المحاسبٌة فً تموٌم المشارٌع المنفذة ضمن الموازنة33475محاسبة

االستثمارٌة فً ا لوحدات الخدمٌة

2010علً حسٌن علً الدوؼجًاحالم حمزة جاسم ماجستٌر467

2010عماد صبٌح الصفارانتصار ناجً فرج الجبوريتموٌم تطبٌمات المحاسبة االدارٌة فً العراق وافاق تطورها المستمبلٌة32815محاسبة ماجستٌر468
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2010موفك عبد الحسٌن دمحمعلً عباس كرٌممراجعة التنظٌر لمٌاس جودة التدلٌك33485محاسبة دكتوراه469

دور االفصاح المحاسبً فً تنشٌط حلركة تدول االسهم فً سوقمحاسبة

العراق لالوراق المالٌة

2010صالح صاحب شاكرنبٌل برهان  خضٌر ماجستٌر470

بحث تطبٌمً)جودة التدلٌك وانعكاساتها فً مكافحة الفساد المالً محاسبة

(لعٌنة من تمارٌر دٌوان الرلابة المالٌة

2011سعد ٌلمان عواد المعٌنًحسٌن عبدعلً مهدي ماجستٌر471

العوامل المإثرة فً تحدٌد مستوى االهمٌة النسبٌة عند فحص الموابممحاسبة

المالٌة للمكفٌن

2010صالح صاحب شاكر البؽداديلٌلى عبد الصاحب ماجستٌر472

اثر فاعلٌة نظم المعلومات المحاسبٌة فً تحمٌك االمان والموثولةمحاسبة

والتوكٌد فً ظل التجارة االلكترونٌة

2010عبد الصاحب نجم عبدعلً فاضل علً ماجستٌر473

2010حسٌن عاشور العتابًاثمار مهدي فاضل الجبورياثر االستخدام نظم المعلومات على اعلٌة اداء المصارؾمحاسبة ماجستٌر474

2010صفاء علً ناصررإى علً عبد السادةتولعات الطلب على االنتاج باستخدام بعض نماذج التنبإ3367محاسبة ماجستٌر475

اعداد الموازنة النمدٌة على اساس االنشطة لتحمٌك التوازن بٌن السولة33556محاسبة

(تطبٌك فً مصرؾ ٌؽداد )واالستثمارات 

2010نصٌؾ جاسم الجبوريحسنٌن حمٌد العبٌدي ماجستٌر476

2010صباح مجٌد سعٌد النجارهدى ابراهٌم نادرتاثٌر ابعاد جودة الخدمة التامٌنٌة على رضا الزبونمحاسبة ماجستٌر477

دور الحوكمة فً تحسٌن االداء االستراتٌجً لالدارة الضرٌبٌة بحث33668محاسبة

تطبٌمً فً الهٌبة العامةللضرابب

2010فٌحاء عبد هللا ٌعموبمصطفى عبد الحسٌن علً المنصوري ماجستٌر478

هندسة المٌمة والكلفة المستهدفة واثرهما فً خفض التكالٌؾ وتحمٌكمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة للصناعات الكهربابٌة )المٌزة 

2010منال جبار سرورعدنان هاشم عٌسى الموسوي ماجستٌر479

دور مرالب الحسابات فً تدلٌك البٌانات المعدة على اساس الحسابات32805محاسبة

النالصة بحث تطبٌمً مع التراح برنامج تدلٌمً

2010حفصة دمحم فخريدمحم عناد حرب الحدٌثً ماجستٌر480

استعمال تمنٌة التكلفة المستهدفة وادارة الجودة الشاملة لتحمٌك المٌزة32813محاسبة

التنافسٌة

2010منال جبار سرورمهند مجٌد طالب دكتوراه481

دور االتجاهات التملٌدٌة والحدٌثة السالٌب التحلٌل المالً فً تطوٌر32838محاسبة

تموٌم كفاءة االداء

2010زهرة حسن العامريشٌماء كاظم عاصً الشمري ماجستٌر482

2010نجٌب سلٌمان بطرسحلٌم اسماعٌل شنتةنحو اطار مفاهٌمً التدلٌك فً الببة العرالٌة33169محاسبة ماجستٌر483

2010عبد السالم لفتة سعٌدشٌماء ظافر هاشمالعوامل المإثرة فً تحصٌل المروض فً المصارؾ الحكومٌة32840محاسبة ماجستٌر484

دراسة حالة فً )دورة ادارة الخطر فً حماٌة المنظمات الجامعٌة محاسبة

(جامعة بؽداد

2010عالء عبد الكرٌم هانًلصً عبدالخالك فاضل ماجستٌر485

انعكاس العاللة بٌن التؽٌٌر التنظٌمً والمدونة المالٌة على تعزٌز33523محاسبة

مرالب الحسابات

2010فاطمة جاسم دمحمنظام عبد الخالك ماجستٌر486

2010عباس حمٌد التمٌمًعذراء صكبان عطٌة المرطوبًتاثٌر المحاسبة عن الموارد البشرٌة فً تموٌم االداءمحاسبة ماجستٌر487
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تموٌم فاعلٌة نظام المعلومات المحاسبٌة فً ظل الدور االستراتٌجًمحاسبة

لمنظمات االعمال

2010طالل دمحم الججاويفإاد عبد المحسن عبادة دكتوراه488

تاثٌر لٌود المٌاس المحاسبً فً الموابم المالٌة وانعكاسها على راي فًمحاسبة

الحسابات

2010طالل دمحم علً الججاويسالم عواد هادي ماجستٌر489

دور المعلومات المحاسبٌة فً تموٌم المشارٌع المنفذة ضمن الموارثةمحاسبة

االستثمارٌة فً الوحدات الخدمٌة

2010علً حسٌن علً الدوؼجًاحالم حمزة جاسم دكتوراه490

تاثٌرات تطبٌك المعاٌر الدولٌة العداد التمارٌر المالٌة على المٌاسمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة من عٌنة من )واالفصاح المحاسبً فً العراق 

(المصارؾ الخاصة

2010احمد ابراهٌم عبد الحسٌن ماجستٌر491

2010احسان شمران الٌاسريبشار هاشم سلٌمالرلابة فً ظل انظمة الصٌرفة االلكترونٌةمحاسبة ماجستٌر492

2010محسن حمٌد الحاويدمحم فرٌح حساناداء مرالب الحسابات فً المنشاة التً تطبك االٌزو33522محاسبة ماجستٌر493

2010خلود هادي الربٌعًبوران فاضل صالحدور التامٌن من الحوادث الشخصٌة فً تملٌل اثار االعمال االرهابٌة32841محاسبة ماجستٌر494

2010جلٌلة عٌدان حلٌحل الذهبًمهند عبد الرحمنالكلفة المالبمة فً ظل المدخل الستراتٌجً تخاذ المرارات التشؽٌلٌة33477محاسبة ماجستٌر495

عدالة التحاسب الضرٌبً الصحاب الضابع والمهن بحث تطبٌمً ف335449ًمحاسبة

فرع التهٌبة العامة للضرابب المادسٌة

2010باسم عبدهللا كاظمنادٌة طالب سلمان ماجستٌر496

2010عبد االمٌر عبد الحسٌن شٌاعلاسم كاظم حمٌد الربٌعًاستخدام الضرٌبة البٌبة للحد من الملوثات الناتجة من عوادم السٌارات33550محاسبة ماجستٌر497

لبمعالجات الممترحة لنفمات البحث واالستكشاؾ فً ظل النظام32847محاسبة

المحاسبً الموحد

2010خوله طالب جبار االسديعلً فرٌد سعٌد الكنانً ماجستٌر498

معاٌٌر المحاسبة عن المعامالت بالعملة االجنبٌة وترجمة الموابم المالٌة33551محاسبة

ومشاكل تطبٌمها فً العراق بالتطبٌك على عٌنة من شركات المطاع

العام

2010بشرى نجم عبد هللا المشهدانًسعاد عدنان نعمان الشمري ماجستٌر499

2010فاضل حنتوش عبد اللةاثٌر دمحم جواد الجزابريدور التدلٌك البٌبً فً التنمٌة الببة المستدامةمحاسبة ماجستٌر500

تاثٌر تطبٌك المعاٌٌر الدولٌة العدادالتمارٌر المالٌة على المٌاسواالفصاحمحاسبة

(دراسة تطبٌمٌة فً المصارفالخاصة ) المحاسبً فى العراق

2010موفك عبد الحسٌن دمحماحمد ابراهٌم عبد هللا االسدي ماجستٌر501

دراسة )تموٌم نظام الرلابة الداخلٌة فً المصارؾ الحكومٌة والخاصة محاسبة

(مصرؾ الرشٌد

2010هاشم علً هاشمحسٌن عاشور حسن عبدهللا ماجستٌر502

2010رؼد منفً الدلٌمًمإٌد عدنان احمد شاكرSOههI/ 2008 )تحسٌن جودة عملٌة الفحص الضرٌبً باعتماد محاسبة ماجستٌر503

2010وحٌد محمود رمواحمد عدنان سلٌماانتموٌم االداء المالً ٌاستخدام الحاسوبمحاسبة ماجستٌر504

مدى كفاٌة النظم والمعاٌٌر المحاسبٌة المحلٌة فً المٌاس واالفصاحمحاسبة

عن الحصص فً المشروعات المشتركة

2010سعد سلمان عوادجبار دخٌل معلة السعٌدي ماجستٌر505

2010فإاد حمودي العطار/ عالء فرحان طالبامٌر علً الموسويتنمٌة الموارد المالٌة واثرها فً محفظة االبتمان المصرفًمحاسبة ماجستٌر506
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2010سٌروان كرٌم عٌسىشامل عودٌش سبًانموذج ممترح لتموٌم االداء فً دٌوان الرلابة المالٌة الللٌم كوردستان100محاسبة ماجستٌر507

دور مرالب الحسابات واجراءاتة فً تدلٌك حسابات الوحدات التعلٌمٌة99محاسبة

الحكومٌة

2010سٌروان كرٌم عٌسىفلاير احمد عبد الكرٌم ماجستٌر508

2011صالح نوري خلؾلطٌؾ رحٌم فرقدور جودة التدلٌك الخارجً فً استمرلر اسواق المال101محاسبة ماجستٌر509

اثر تكنوجٌا المعلومات المصرفٌة وحوكمة المصارؾ فً تحمٌك الرلابة33859محاسبة

السلوكٌة

2011اكرم محسن الٌاسرياٌناس ناصر عكلة الموسوي ماجستٌر510

2011زهرة حسن علٌويمروج علً وداعة الشمريالمعالجات المحاسبٌة عن المنح الخارجٌة والرلابة علٌهامحاسبة ماجستٌر511

)انموذج ممترح لتموٌم االداء فً دٌوان الرلابة المالٌة الللٌم كردستان محاسبة

( فً اربٌل29بحث تطبٌمً فً مدٌرٌة محطة 

2011سٌروان كرٌم عٌسىشامل عودٌش سبً ماجستٌر512

دور االعفاء الضرٌبً فً جذب االستثمار االجنبً المباشر وامكانٌةمحاسبة

تفعٌلة فً االلتصاد العرالً

2011حسٌن عاشور العتابًسهاد كسكول عبد المٌسً ماجستٌر513

2011صالح الدٌن دمحم امٌنهٌثم سامً حسنتمنٌات مالٌة ومصرفٌة176محاسبة ماجستٌر514

2010اٌمان شاكر دمحملٌث امٌن مرزونتفعٌل دور ضرٌبة المبٌعات فً رفع الحصٌلة الضرٌبٌة33544محاسبة ماجستٌر515

دور االجهزة الرلابٌة الخارجٌة فً تموٌم انظمة الرلابة الداخلٌة واثرة204محاسبة

فً الحد من الفساد المالً واالداري

2011صباح عبد الوهاب النعٌمًلٌصر ؼازي زؼٌر ماجستٌر516

المعالجات الممترحة لنفمات البحث واالستكشافات فً ظل النظاممحاسبة

المحاسبً الموحد

2010خولة طالب جبار االسديعلً فرٌد سعٌد الكنانً ماجستٌر517

2010عبد السالم لفتة سعٌدسلٌمة علً ٌوسؾ الطابًاجراءت االعتمادات فً مصرفً الرافدٌن للتموٌل واالستثمارمحاسبة ماجستٌر518

وضع انموذج فً تحدٌد التكالٌؾ البٌبٌة باستخدام تمنٌات المحاسبٌة32412محاسبة

االدارٌة

عبدسناء شمس الدٌن عبد اللة 519

2009االء حاتم كاظمعبد الرضا جمعة عرٌبًدور  الرلابة المالٌة فً عملٌة االصالح االداري32409محاسبة ماجستٌر520

2009جلٌلة عٌدان حلٌحل الذهبًاختٌار عباس عذابدور الرلاٌة االداء فً الحد من الفساد االداري والمالًمحاسبة ماجستٌر521

2009فابز نعٌم ٌوسؾرافت نزارجعجع المرٌشًلٌاس كلفة الناخب الواحدمحاسبة ماجستٌر522

2009لصً عبودصباح حسن عبد العكٌلًاالزمة المصرفٌة فً دول جنوب شرق اسٌا خالل فترة تسعٌناتمحاسبة ماجستٌر523

2009سلمى منصور سعدعمار صبٌح محسن الكعبًتخفٌض التكالٌؾ باستخدام اسلوب التحلٌل الشبكًمحاسبة دكتوراه524

نجٌب سلٌمان بطرسالعاللة بٌن التدفٌك الداخلً وبٌبة الوحٌدة االلتصادٌةمحاسبة ماجستٌر525

2008ممداد احمد الجلبًدمحم عبد الفتاح حموديلٌاس االهمٌة النسبٌة وتمدٌر مخاطر التدلٌكمحاسبة ماجستٌر526

2008سهٌر حسٌن حسناٌمن نعمان الكبٌسًتمٌٌم اداء انظمة الرلابة الداخلٌة على وفك االجراءات والبرامج الرلابٌةمحاسبة ماجستٌر527

2005لاسم محسن الحبٌطًماهر علً حسٌن الشمامالمٌاس واالفصاح المحاسبً لالنشطة خارج المٌزانٌةمحاسبة ماجستٌر528
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دور نظام المنعلومات المحاسبً فً تطوٌر ادوات اعداد وتنفٌذمحاسبة

الموازنة العامة للدولة

2010دمحم خالد المهاٌتًؼصون نورالدٌن الصوص ماجستٌر529

2002اسماعٌل التكرٌتًفلاير كاظم عبد الؽنًتحلٌل  الكلفة فً ظل نظام الكطلفة على اساس االنشطةمحاسبة ماجستٌر530

2005مكً عبد الكرٌم عبد الواحداٌمان سعٌد عٌديتوزٌع االرباح وراس المال على وفك المنضور الفمهً االسالمًمحاسبة ماجستٌر531

2005نوال حربً راضًشادي اٌلٌا كركز(المراجعة الداخلٌة)كفاءة وفاعلٌة ادارة الرلابة الداخلٌة محاسبة ماجستٌر532

2005ماهرموسى العبٌديمٌعاد حمٌد علًتموٌم كفاإة اداء هٌبات دٌون الرلابة المالٌةمحاسبة ماجستٌر533

2006ماهر العبٌديبروٌن شٌع دمحملستخدام هندسة المٌمة واعادة هندسة العملخفٌض التكالٌؾمحاسبة دكتوراه534

الٌات تدلٌك االدوات المالٌة المشتمة وبٌان مخاطر استعمالها للتطبٌكمحاسبة

على البنن العربً الدولً

2010علً حسٌن الدوؼجًدمحم فاضل نعمة دكتوراه535

وضع انموذج فً تحدٌد التكالٌؾ البٌبة باستخدام تمنٌات المحاسبةمحاسبة

االدارٌة

2009عبدالصاحب نجم عبدسناء شمس الدٌن عبدهللا ماجستٌر536

2009االء حاتم كاظمعبد الرضا جمعة عرٌبًدور الرلاٌة المالٌة فً عملٌة االصالح االداريمحاسبة ماجستٌر537

2009فابز نعٌم ٌوسؾرافت نزار جعجع   المرٌشًلٌاس كلفة الناخب الواحدمحاسبة ماجستٌر538

2009سلمى منصور سعدعمار صبٌح محسن الكعبًتخفٌض التكالٌؾ باستخدام اسلوب التحلٌل الشبكًمحاسبة ماجستٌر539

2010موفك عبد الحسٌن دمحمعبد علً عبد االمٌر خلؾ الشٌبانًاثر اعتماد الممك الخارجً على اجراءات االلتزام واالجراءاتمحاسبة ماجستٌر540

2008رٌاض البكرياحمد رسن عالويالتمنٌات المصرفٌة واثرها على جودة الخدمة المصرفٌةمحاسبة ماجستٌر541

2008مإٌد صالح علً الفضلدمحم محمود جاسمنحواطار موسع الختٌارات التدلٌك فً ضإ المعاٌٌر الدولٌةمحاسبة ماجستٌر542

2008فابز نعٌم ٌوسؾاسماء دمحم عبد الرزاقتحلٌل االرباح التفاضلً باستخدام نظرٌة المٌودمحاسبة ماجستٌر543

2008سهٌر حسٌن حسناٌمن نعمان عبادتمٌٌم اداء انظمة الرلابة الدتخلٌة على وفك االجراءت والبرامج الرلابٌةمحاسبة ماجستٌر544

2008نصٌؾ جاسمنضال عبدالة ٌاسٌنتمٌٌم اثر المحاسبة فً تعزٌز تنمٌة الوحدة االلتصادٌةمحاسبة ماجستٌر545

2007انتصار عباس حماديماجد دمحم محوش الربٌعًتاثٌر النمافة المنتظمة ومالبممة الشخص المنظم فً ربضا الؽاملٌنمحاسبة ماجستٌر546

2007موفك عبد الحسٌن دمحمٌاسٌن نعمان جمٌل السلطانالدٌون المبعثرة واثرهما فً االداء المالً للمصارؾ التجارٌةمحاسبة ماجستٌر547

2006حسٌن الماضًاحمد عبدهللا عمراثر التجارة االلكترونٌةمحاسبة ماجستٌر548

2006ابراهٌم احمد جركسنرٌمان فوزي طاهراستخدام االنترنٌت فً بعض العملٌات المصرفٌةمحاسبة ماجستٌر549

2006رٌاض حمزة البكريبروٌن شٌع دمحم عزٌزاستخدام هندسة المٌمة واعادة هندسة العملٌات فً تخفٌض التكالٌؾمحاسبة ماجستٌر550

2007محً الدٌن حمزةاالعمال المصرفٌة االلكترونٌة وتطبٌماتهامحاسبة ماجستٌر551

2015دمحم علً إبراهٌممروان عبد الرسول حموديدور الحوكمة المصرفٌة فً تعزٌز األداء المصرفًمحاسبة دبلوم عال552ً
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2005عصام لرٌطشادي اٌلٌا كركز(المراجعة الداخلٌة )كفاءة وفاعلٌة ادارة الرلابة الداخلٌة محاسبة ماجستٌر553

االفصاح المحاسبً للمصارؾ التجارٌة وفما للمواعد المحاسبٌة المحلٌةمحاسبة

والمعاٌٌر الدولٌة

2011صالح صاحب شاكر البؽداديسمٌر محمود شهاب ماجستٌر554

2009احسان شمران الٌاسريالبال عبد السادة رشم العتبًدراسة امكانٌة تطبٌك على المٌمة المضافة فً العراقمحاسبة ماجستٌر555

دور مرالب الحسابات فً تعزٌز االفصاح بالتمارٌر المالٌة فً ظلمحاسبة

حوكمة الشركات

2009صالح صاحب شاكر البؽداديناظم شعالن جبار ماجستٌر556

2011سٌروان كرٌم عبسىرشدٌة كٌالنً عمرمدى كفاٌة التمارٌر المالٌة لمتطلبات التحاسب الضرٌب1477ًمحاسبة ماجستٌر557

مدى جودة اداء مرالبً الحسابات فً ظل تمٌٌم المعلومات المحاسبة1476محاسبة

االلكترونٌة

2011لممان دمحم سعٌدربة خشاب عمر عبدهللا ماجستٌر558

برنامج تدلٌك ممترح للتحمك فً مصدالٌة افصاح الموابم المالٌةمحاسبة

37الموحدة فً ظل معٌار المحاسبة الدولً رلم 

2011علً دمحم ثجٌل المعموريرنا دمحم رشٌد ماجستٌر559

2011فٌحاء عبد هللا ٌعموبلاسم رهٌؾ خربٌطاثر تعدد وجهات االنفاق االتحادي1418محاسبة ماجستٌر560

2011جلٌلة عٌدان حللٌحل الذهبًحسٌن طة حسٌن االجبوريتصمٌم برنامج لتدلٌك تكالٌؾ النشاط الذهبًمحاسبة ماجستٌر561

2011ماجدة عبد المجٌد عبدالبعد االستراتٌجً لنظرٌة المٌود واثرة فً ترشٌد المراراتمحاسبة ماجستٌر562

انموذج ممترح لتموٌم االداء فً دٌوان الرلابة المالٌة فً اللٌم كردستان851محاسبة

29بحث تطبٌمً فً مدٌرٌة محطة 

2011سٌروان كرٌم عٌسىشامل عودٌش سبً ماجستٌر563

اهمٌة الرلابة الداخلٌة فً تعزٌز نظام تكالٌؾ حفر واستصالح االبار820محاسبة

النفطٌة

2011موفك عبد الحسٌن دمحماحمد رمزي صبحً ماجستٌر564

تموٌم االجرابات  نظام الرلابة الداخلٌة على عملٌات ابرام وتنفٌذ العمودمحاسبة

الحكومٌة

2011االء ٌاسر حسٌنمها محسن علً االنباري ماجستٌر565

دور المدلك فً تمدٌر مخاطر التدلٌك فً ظل استعمال تمنٌة المعلوماتمحاسبة

بالتطبٌك على مصرؾ االنتمان العرالً

2011علً حسن الدوؼجًسهاد صبٌح فرج دكتوراه566

دور التحكم المإسسً فً تخفٌض ممارسات المحاسبة االٌداعٌةمحاسبة

وتحمٌك التوافك بٌن مصالح اطراؾ الوكالة

2008نصٌؾ جاسم دمحم علً الجبوريصبٌحة برزان العبٌدي دكتوراه567

الممارنة المرجعٌة فً ظل تمنٌة التكلفة المستهدفة بالتطبٌك لً شركةمحاسبة

(ناشنال )صناعات االصباغ الحدٌثة وشركة مصانع االصباغ الوطنٌة 

2011جلٌلة عٌدان الذهبًسعاد جاسم دمحم ماجستٌر568

2011عبد الصاحب نجم عبداشتً عثمان خورشٌدتموٌم تجربة ناجٌر شركات المطاع الصناعً العام الى المطاع الخاصمحاسبة دكتوراه569

)اهمٌة التوافك بٌن مرالب الحسابات واجراءت التحاسب الضرٌبً محاسبة

(2008-2005دراسة تطبٌمٌة فً الهٌبة العامة للضرابب للسنوات 

2010نادٌة طالب سلمانلٌث صالح مسعود ماجستٌر570

2011بشرة نجم عبدهللا المشهدانًلٌلى ناجً مجٌد الفتالوياثر عولمة الشركات فً الحد من ممارسات ادارة االرباحمحاسبة ماجستٌر571

2012صالح نوري خلؾلٌث ابراهٌم تركًتموٌم االداء االستراتٌجً باستخدام بطالة االداء المتوازن3081محاسبة ماجستٌر572
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االرتماء بشعبة التدلٌك الداخلً فً لسم الشركات فً الهٌبة العامةمحاسبة

للضرابب باعتماد اسلوب التمرٌر الذاتً

2009علً دمحم البازي ماجستٌر573

2011منال جبار سرورعلً عبد الحسٌن هانًتكالٌؾ الجودة الشاملة وتاثٌرها فً تموٌم االداء االستراتٌجًمحاسبة ماجستٌر574

2011حمزة فابك وهٌبامال هاشم مطلنتمٌٌم تجربة المشاركة االجنبٌة من المصارؾ العرالٌة الخاصةمحاسبة ماجستٌر575

2011سٌروان كرٌم عٌسىدمحم سلمان عمرتموٌم اداء المإسسات الصحٌة باستعمال معاٌٌر منظمة الصحة العالمٌةمحاسبة ماجستٌر576

2011جلٌلة عٌدان حلٌحلمنى ناظم كزارتفعٌل نظام الرلابة الداخلٌة فً ظل حوكمة السركاتمحاسبة ماجستٌر577

اثر العاللة بٌن الحد الخارجً والمرفك الداخلً فً الحد من ظاهرة1920محاسبة

الفساد االداري والمالً

2011صالح نوري خلؾارجوان محسن سعٌد زكرٌا ماجستٌر578

2011عبد الستار فاضل علًخالد صالح الدٌن دمحممرادنظام االبالؼالمكالً ودورة فً تحدٌد الدخل الضرٌب1926ًمحاسبة ماجستٌر579

2011خولة حسٌن حمدانعماد دمحم فرحانتموٌم اداء لجنة التدلٌك فً المطاع المصرفً العرال1927ًمحاسبة ماجستٌر580

2007نصٌؾ جاسماشٌر علً حسندور النظم المحاسبٌة فً تموٌم معلومات االدارة الكلفة فً بٌبة متؽٌرةمحاسبة دكتوراه581

استعمال معلومات ادارة الكلفة االستراتٌجٌة فً تموٌم اداء الوحداتمحاسبة

(دراسة فً شركة الكهرباء )االلتصادٌة 

2005نصٌؾ جاسم الجبوريحنان صحبت عبدهللا الكبراتً دكتوراه582

)لٌاس اثر عملٌة االداء لمكاتب المفتشٌن العمومٌٌن على اداء المكاتب محاسبة

بحث تطبٌمً فً مكاتب المفتشٌن العمومٌٌن

2010االء حاتم العانًفرحان كاظم حسٌن العالق ماجستٌر583

تفعٌل نظام محاسبة المسإولٌة وتموٌم االداء باستخدام الموازنات1923محاسبة

التخطٌطٌة

2011خولة طالب صبار االسديحنان عبداللة حسن المعمار ماجستٌر584

2011عبدالصاحب نجم عبودلحطان عبدهللا حسن الحٌالًاثر كفاءة نظام الرلابة الداخلٌة فً اختٌار مرالب الحسابات الدلة االثبات1928محاسبة ماجستٌر585

2011خولة حسٌن حمدانعماد دمحم فرحانتموٌم اداء لجنة التدلٌك فً المطاع المصرفً العرالًمحاسبة ماجستٌر586

2011ابراهٌم دمحم علً طاهر الجزراوينور عبدالرزاق عبدهللاتحلٌل االستثمارات المالٌة وتموٌمها فً المصرؾ العرالً للتجارةمحاسبة ماجستٌر587

2011حسٌن عاشور العتابًؼٌث الركان عبدهللااثر مصادر واستخدامات االموال على رجٌة المصارؾ التجارٌة1922محاسبة ماجستٌر588

بالتطبٌك )امحاسبة عن التحوط فً المشارٌع االسنثمارٌة المشتركة8957محاسبة

(على عٌنة من المصارؾ السعودٌة

2011عامر دمحم سلمانذكرى جمعة سكر الواسطً دكتوراه589

امكانٌة تطبٌك تمنٌات ادارة الكلفة االستراتٌجٌة الدارة تكالٌؾ الجودةمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً الشرمة العامة )واثرها فً تعزٌز المٌزة التنافسٌة

(لصناعة االطارات فً النجؾ 

2008فابز نعٌم ٌوسؾحٌدر علً جراد المسعودي دكتوراه590

التدلٌك البٌبً واثرة فً تحمٌك المسإولٌة االجتماعٌة للوحداتمحاسبة

(دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة لنمل الركاب )االلتصادٌة 

2009جلٌلة عٌدان الذهبًتحرٌر كطشر مجٌد العزاوي ماجستٌر591

2009صالح صاحب البؽدادياسراء جبل عبدالعابدٌناهمٌة ادران مرالب الحسابات لمفهوم تدلٌك ادارة مخاطر المروضمحاسبة ماجستٌر592
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دور النظم المحاسبٌة فً تمدٌم معلومات الدارة الكلفة فً بٌبة عملمحاسبة

متؽٌرة

اثٌر علً حسننصٌؾ جاسم الجبوري 593

2008نهاد عبدالكرٌم العبٌديدمحم ابراهٌم هادي المؽازجًامكانٌة تطبٌك تامٌن الودابع ضد المخاطر المصرفٌة فً العراقمحاسبة ماجستٌر594

تاثٌر بعض المهارات التفكٌر االبداعً والنسٌج الثمافً التنظٌمً فًمحاسبة

(دراسة استطالعٌة فً دٌوان الرلابة المالٌة )التدلٌك االستراتٌجً

2008صباح دمحم موسىدمحم حسٌن علً حسٌن الجنابً ماجستٌر595

دراسة )المحاسبة عن المنح والمساعدات الحكومٌة واالفصاح عنهامحاسبة

المحمودٌة)نظرٌة وتطبٌمٌة فً شركة انتاج االلبسة الجاهزة

2004 عبدالفتاح امٌندمحم فاضل نعمة الٌاسري ماجستٌر596

تاثٌر بعض مهارات التفكٌر االبداعً والنسٌج الثمافً التنظٌمً فًمحاسبة

التدلٌك االستراتٌجً

2008صباح دمحم موسىدمحم حسٌن عالي حسٌن الجنابً ماجستٌر597

_ فً استمرار السٌاسة النمدٌة IPSمساهمة نظام المدفوعات العرالً محاسبة

دراسة حالة

2010سهام محمح عبدمناؾ طالب حسن الجبوري ماجستٌر598

دور التدلٌك المسستندي فً الكشؾ عن االحختٌال   فً تمارٌر المالٌةمحاسبة

فً ضإ معاٌٌر التدلٌك

2010ستار ارحٌم احمدمها شاكر حسٌن ماجستٌر599

دراسة حالة ممارنة )استخدام التولٌع االلكترونً فً العمل المصرفً محاسبة

(فً عمان والعراق 

2010حمزة فابك الزبٌديمٌثم رٌاض حسن حداد ماجستٌر600

2008مكً عباس الطٌاركنعان ٌاور حسن االركوازيتموٌم وتطوٌر اجراءات الرلابة الداخلٌة فً مجلس النواب العرالًمحاسبة ماجستٌر601

دراسة حالة فً )دور ادارة الخطر فً حماٌة المنظمات الجامعٌة محاسبة

(جامعة بؽداد

2010عالء عبدالكرٌم هاديلصً عبدالخاالك فاضل ماجستٌر602

2008مكً عباس الطٌاركنعان ٌاور حسن االركوازيتموٌم وتطوٌر اجراءات الرلابة الداخلٌة فً مجلس النواب العرالًمحاسبة ماجستٌر603

2010صباح مجٌد سعٌد النجارخولة هاشم خلؾ الشمريتموٌم االداء االستراتٌجً باستخدام بطالة العالمات المتوازنةمحاسبة ماجستٌر604

تكامل تمنٌتً الكلفة المستهدفة والتحسٌن المستمر  وانعكاسهما فًمحاسبة

ستراتٌجٌات التنافس للوحدات  االلتصادٌة

2007ثابر صبري الؽبانعباس نوار كحٌط الموسوي ماجستٌر605

دراسة )مدى مسإولٌة مرالً الحسابات عنها ..فجوة التولعات محاسبة

(تطبٌمٌة فً البٌبة العرالٌة

2009ابراهٌم عبدموسى السعبريعبدالوهاب عبدالرزاق حسن شوٌلة ماجستٌر606

العوامل المإثرة فً اخٌار العٌنات االحصابٌة من لبل مرالبً الحساباتمحاسبة

(بحث تطبٌمً فً مجتمع مرالبً الحسابات  )فً المصارؾ 

2009شهالء حكمت البزازصرح دمحم حسٌن السلٌم ماجستٌر607

دور االتجاهات التملٌدٌة والحدٌثة السالٌب التحلٌل المالً فً تطوٌرمحاسبة

تموٌم كفاإة االداء

2010زهرة حسن العامريشٌماء كاظم عاصً الشمري ماجستٌر608

بحث تطبٌمً فً الهٌاة )مدى االخذ بادلة االثبات فً الفحص الضرٌبً محاسبة

(العامة للضرابب

2008موفك عبدالحسٌن الشهٌبعبدالرسول عبدالعباس ماجستٌر609

بالتطبٌك )صٌاؼة انموذج لالبالغ المالً عن االصول ؼٌر الملموسة محاسبة

على عٌنة من الشركات المساهمة المدرجة فً سوق العراق لالوراق

(النمدٌة 

2010بشرى نجم عبدهللا المشهدانًعبدالرضا حسن سعود جابر ماجستٌر610
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التدلٌك البٌبً واثرة فً تحمٌك المسإولٌة االجتماعٌة للوحداتمحاسبة

(دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة لنمل الركاب )االلتصادٌة 

2009جلٌلة عٌدان الذهبًتحرٌر مطشر مجٌد العزاوي ماجستٌر611

اثر تؽٌر المستوى العام لالسعارفً الموابم المالٌة وانعكاساتها علىمحاسبة

المإشرات

2011عباس حمٌد ٌحٌى التمٌمًعادل حسٌن عاي الجنابً ماجستٌر612

تصمٌم نظام للتكالٌؾ المعٌارٌة فً نشاط استخراج النفط الخام والؽازمحاسبة

الممترح لشركة نفط الشمال

2011جلٌلة عٌدان الذهبًدمحم راضً عبدالكاظم ماجستٌر613

دور الممارنة المرجعٌة على اساس االنشطة فً تموٌم كفاٌة  اداءمحاسبة

الوحدات الخدمات الصحٌة

2006نصٌؾ جاسم دمحم الجبوريحاتم كرٌم  كاظم ماجستٌر614

2011منال جبارة سرورعلً خلؾ سلمان الركابًدور ادارة الجودة الشاملة والتحسٌن المستمر فً تخفٌضمحاسبة دكتوراه615

2011صالح صاحب شاكر البؽدادياحمد رعد عبدالبالًالتدلٌك الخارجً باستخدام برامج التوثٌك االلكترون1954ًمحاسبة ماجستٌر616

2011منال جبار سرورعلً خلؾ سلمان الركابًادارة الجودة الشاملة والتحسٌن1934محاسبة ماجستٌر617

االفصاح عن الكطلوبات المحتملة وانعكاساتها على تمرٌر ملرالبمحاسبة

بحث نطبٌمً فً عٌنة من الشركات المدرجة فً سوق )الحسابات 

(العراق لالوراق المالٌة

2011سعد سلمان عواد المعٌنًعلً عثمان ناٌؾ خلٌل النعٌمً ماجستٌر618

تمٌٌم اسلوب التمدٌر الذاتً فً التحاسب الضرٌبً لكبار المكلفٌن ف1996ًمحاسبة

دول عربٌة

2011نادٌة طالب سلمانحٌدر كاظم نصرهللا ماجستٌر619

2011عبداالمٌر عبدالحسٌنصباح طالب اسماعٌلفاعلٌة ادارة الولت فً ظل الممارسات المٌادٌة لمدراء االدارة الطبٌة2011محاسبة ماجستٌر620

2010موٌد دمحمعلً الفضلانوار هاشم عبوداثر اندماج الشركات على الربح الخاضع للضرٌبة1995محاسبة ماجستٌر621

المٌاسً واالفصاح المحاسبً للموجودات ؼٌر المتداولة فً ظل النظام1969محاسبة

المحاسبً الموحد

2011دمحم عبدالعزٌزمالن عبدالرحمن  العطار ماجستٌر622

الدور الرٌادي للمٌادة االستراتٌجٌة فً تحمٌك متطلبات ادارة التمٌٌز ف2006ًمحاسبة

الخدمة المصرفٌة

2011سعد  العنزينؽم مهدي حمود الشافعً ماجستٌر623

2011حسٌن عاشور العتابًمابدة ابراهٌم عبدالصمد المرةداؼًالنشاط االبتمانً للمصرؾ الصناعً العرال2007ًمحاسبة ماجستٌر624

2011عبداالمٌر العلًدمحم حسن عبداالمٌردور التنبإ بمعدالت الخسابر فً التامٌن العرالٌة العامةمحاسبة ماجستٌر625

تموٌم المدراء االلستراتجً للتنظٌمات الحكومٌة باستعمال بطالة االداء2012محاسبة

المتوازن

2011جبار دمحم علًعبدهللا سلمان جمعة ماجستٌر626

بحث_ استعمال بطالة االداء المتوازن لتموٌم اداء الوحدات الخدمٌة 2013محاسبة

تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب

2011جلٌلة عٌدان حلٌحلسعد دمحم حسن ماجستٌر627

بحث تطبٌمً )دور هٌكل المحفظة االستثمارٌة للمصرؾ فٌادابة المالً محاسبة

(فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة

2011صالح الدٌن دمحم امٌناستبرق محمود جارهللا ماجستٌر628
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وانعكاساتها" اطار ممترح لحوكمة الشركات الحكومٌة الممولة ذاتٌامحاسبة

دراسة مٌدانٌة الشركات )على مهنة التدلٌك الخارجً فً العراق 

(التموٌل الذاتً/ الحكومٌة 

2008دمحم حلو داود الخرساناسعد ؼنً جهاد الخزاعً ماجستٌر629

تكٌٌؾ البٌبة الضرٌبٌة النجاح تطبٌك اسلوب التمدٌر الذاتً باستعمالمحاسبة

)swot)التحلٌل االستراتٌجً الرباعً 

2011رؼد منفً الدلٌمًلاسم رحمن حمٌد الربٌعً ماجستٌر630

2005علً حسٌن علً الدوؼجًرشا عبد المجٌد سعٌد النعٌمًالتهرب الضرٌبً فً المهن الطبٌةمحاسبة ماجستٌر631

2010عبد السالم لفتةاٌاد زهٌر خضٌر الجمٌلًدراسة تطبٌمٌة_ ادارة المخاطر التشؽٌلٌة فً المصارؾ العرالٌة محاسبة ماجستٌر632

المٌاس والفصاح الماسبً للموجودات ؼٌر المتداولة فً ظل النظاممحاسبة

بحث تطبٌمً فً شركة بؽداد)الموحد/ المحاسبً

2011دمحم علً عزٌزمالن عبد الرحمن  العطار ماجستٌر633

مسإولٌة مرالب الحسابات بالتحمك عن نتٌجة النشاط فً ضإمحاسبة

استمرارٌة شركات  المماوالت العامة

2010فٌحاء عبدهللا ٌعموبلحطان طارق  ٌوسؾ ماجستٌر634

2011صالح نوري خلؾسمٌرة اسماعٌل موسىتموٌم اداء النشاط  الزراعً  باستخدام  منهج التحلٌل  التنظٌمًمحاسبة دكتوراه635

"دور نظام الرلابة الداخلٌة فً مكافحة ظاهرة  ؼسٌل  االموال  وفمامحاسبة

) وتوصٌات لجنة  العمل  المالً  الدولٌة 2/لممرارات  لجنة  بازل 

بحث تطبٌمً  لعٌنة  من المصارؾ  الخاصة  فً العراق

2011بشرى نجم عبدهللا المشهدانًعلً عصام دمحم علً الٌاور ماجستٌر636

اء للمصارؾ  باستخدام  النسب  المالٌة  للبٌان  الدولً\تموٌم  االد2033محاسبة

لمهنة  التدلٌك

2012حسٌب كاظم  جوٌددمحم امٌن  عبد الرحمن ماجستٌر637

دور الممدرات الرٌادٌة فً بناء  الممدرة  الجوهرٌة  واثرها على امٌزة2037محاسبة

(دراسة استطالعٌة للمصارؾ )التنافسٌة 

2011سعد علً حمود العنزيزٌد ثامر جواد ماجستٌر638

2012اكرم محسن الٌاسريلمٌاء علً ابراهٌماثر ابعاد ادارة الجودة  الشاملةمحاسبة ماجستٌر639

مسإولٌة مرالب الحسابات فً تحدٌد ولٌٌم مخاطر  تكنولوجٌا نظممحاسبة

المعلومات المحاسبٌة  لرفع جودة  ادابة

2011جلٌلة عٌدان  حلٌحل الذهبًحٌدر حاحب  دمحم ماجستٌر640

المٌاس واالفصاح عن لٌمة العادلة لصافً اصول الوحدة االلتصادٌةمحاسبة

تطبٌك علىعٌنة من شركات )واهمٌتها فً ترشٌد المرارات االستثمارٌة

(المطاع الصناعً المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة

2011عامر دمحم سلمانحسنٌن كاظم عوجة ماجستٌر641

بحث تطبٌمً فً مصرؾ )تموٌم نظام الرلابة  الداخلٌة فً المصارؾ محاسبة

(البصرة الدولً لالستثمار 

2011جاسم دمحم المرهجشاكر جاسم حسن ماجستٌر642

استعمال التحلٌل المالً التدفك النمدي كوسٌلة لتمٌٌم مصادر النمدمحاسبة

واستعماالتة فً منشات االعمال

2003اسماعٌل خلٌل اسماعٌلصبٌحة برزان فرهود ماجستٌر643

صٌاؼة انموذج لالبالغ المالً لتخفٌض تضارب مصالح اطراؾ الوكالةمحاسبة

فً ظل التحكم المإسسً

2008نصٌؾ جاسم دمحم علً الجبوريصبٌحة برزان فرهود دكتوراه644

تعدد االجهزة الرلابٌة ودورها فً الكشؾ والحد من ظاهرة الفسادمحاسبة

(بحث تطبٌمً فً اجهزة الرلابة بالعراق)االداري  والمالً 

2011صالح نوري خلؾسعدي فري شنٌخر جبر دكتوراه645
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بحث تطبٌمً فً )تاثٌر حوكمة الشركات على فاعلٌة الرلابة الداخلٌة محاسبة

محافظة اربٌل/عٌنة من الوحدات االلتصادٌة 

2011لممان دمحم سعٌدداود سلمان مولود ماجستٌر646

االٌفاء بمتطلبات السلطة المالٌة العتماد الموابم المالٌة فً تحدٌدمحاسبة

الوعاء الضرٌبً

2011فٌحاء عبدهللا ٌعموبرٌاض احمد دمحم حسٌن ماجستٌر647

المداخل  االلتصادٌة لنظرٌة المحاسبة ودورها فً صٌاؼة انموذجمحاسبة

توافمً بٌن المحاسبة الجدزبٌة والمحاسبة الكلٌة

2007نصٌؾ جاسم دمحم علً الجبوريسعد سلمان عواد المعٌنً دكتوراه648

بحث تطبٌمً )اء مرالب الحجسابات \اثر مخاطر التدلٌك على جودة ادمحاسبة

(على عٌنة من مرالب الحسابات

2009جلٌلة عٌدان حلٌحل الذهبًبان رٌاض ٌوسؾ ماجستٌر649

مدى جودة اداء مرالبً الحسابات فً ظل بٌبة نظم المعلوماتمحاسبة

(بحث تطبٌمً)المحاسبٌة االلكترونٌة 

2011لممان دمحم سعٌدثة خشان عمر عبدهللا ماجستٌر650

تموٌم اداء المإسسات الصحٌة باستعمال معاٌٌر منظمة الصحةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً مستشفى رزطاري)معاٌٌر اخرى (whoالعالمٌة 

التعلٌمً فً اربٌل

2011سٌروان كرٌم عٌسىدمحم سلمان  عمر ماجستٌر651

2005علً حسن الدوؼجًفراس علً ذٌاباجراءت الفحص الضرٌبً واثرها فً احتساب الدخل الخاضع للضرٌبةمحاسبة ماجستٌر652

دور لجان التدلٌك فً تعزٌز فاعلٌة حوكمة الشركات المساهمة فًمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة الخاصة_ العراق 

2010بشرى نجم عبدهللا المشهدانًفراس علً ذٌاب ماجستٌر653

2008فابز نعٌم ٌوسؾفاٌز هالل عبدهللا الشمريدور تمنٌات ادارة الكلفة فً تخطٌط التكالٌؾ  وتخفٌظنهامحاسبة ماجستٌر654

دراسة وتموٌم نظام الرلابة الداخلٌة فً الشركة العامة للصناعاتمحاسبة

(بحث تطبٌمً )البتروكٌمٌاوٌة 

2010جاسم دمحم المرهجاحمد مكً عبدهللا اسماعٌل ماجستٌر655

دور النظم المحاسبٌة فً تمدٌم  معلومات  الدارة  الكلفة  فً ببٌبةمحاسبة

عمل  متؽٌر

2007نصٌؾ جاسم الجبورياثٌر علً حسن دكتوراه656

دراسة )دراسة المزٌج التسوٌمً فً شركة التامٌن الوطنٌة فً العراقمحاسبة

(حالة

2010صباح مجٌد سعٌد النجارالهام نعمة كاظم الزوٌنً دكتوراه657

تحدٌد اطار العوامل والمتؽٌرات المإثرة فً لٌاس  جودة العملمحاسبة

التدلٌمً

2008صالح نوري خلؾاؾ عباس مهدعفً ماجستٌر658

دراسة )والع الصٌرفة الشاملة بٌن مرحلتً التمٌٌد والتحرر النمدي محاسبة

حالة فً مصرفً المعهد العالً للدراسات المحاسبٌى والمالً

2010حمزة فابك وهٌب الزبٌديامٌنة عبداالله حلبوص العامري ماجستٌر659

بحث تطبٌمً فً)عدالة التحاسب الضرٌبً الصحاب  الصنابع والمهن  محاسبة

محافظة المادسٌة_ فرع الهٌبة العامة للضرابب 

2010نادٌة  طالب  سلمانباسم عبدهللا كاظم النابلً ماجستٌر660

شفاؼٌة الضرٌبة وافاق تطبٌمها فً الهٌاة العامة للضرابب  انموذجمحاسبة

نظام ممترح

2010جبار دمحم علً الكعبًٌاسر عماد عبدالحمٌد ماجستٌر661

بحث تحلٌلً ممارن )دور االزمة المالٌة فً تعزٌز االفصاح المحاسبً محاسبة

(لعٌنة من تمارٌر الشركات العربٌة واالجنبٌة

2010مثنى  ؼنً عبدالرزاقفإاد ٌوسؾ  البٌطار ماجستٌر662
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2010صالح الدٌن دمحم امٌن االمامنسرٌن  فاروق علً الجبوريمعاٌٌر الحوكمة  لتحسٌن االداء  فً المطاع المصرفًمحاسبة ماجستٌر663

2011صال نوري خلؾسامً علوان فرحانفجوة التولعات بٌن مرالب الحسابات ومستخدمً التمارٌر المالٌةمحاسبة ماجستٌر664

دور بعض عوامل النجاح الحرجة الدارة المعرفة فً تعزٌز ابعاد بناءمحاسبة

حموق ملكٌة الزبون  فً المنظمة

2012عبدهللا محمود عبدهللا داود ماجستٌر665

2011عبد الصاحب نجم  عبودسمٌد دمحم حسن عبدهللاكلفة النفط الخام المنتج واثرهما فً الموازنةمحاسبة ماجستٌر666

اثر اهمٌة تطبٌك اسلوب الهٌكلٌة االحتمالٌة فً تخفٌض مخاطر الحكممحاسبة

المهنً لمرالب الحسابات

2012موفك عبدالحسن دمحمامال محمود كاظم ماجستٌر667

تاثٌر لرار زٌادة الحد االدنى لراس المال فً تطوٌر عمل امصارؾمحاسبة

بحث تطبٌمً على عٌنة من المصارؾ  التجارٌة العرالٌة )الخاصة 

2012سهام دمحم عبدالعزاويسعدون عباس دمحم الساعدي ماجستٌر668

2011سهام دمحم عبدالعزاويطة طالب دمحم طوٌلاهمٌة المعلومات االبتمانٌةفً تملٌل الدٌون المتعثرةمحاسبة ماجستٌر669

اثر اهمٌة تطبٌك  اسلوب  الهٌكلٌة االحتمالٌة فً تخفٌض مخاطر الحكممحاسبة

المهنً لمرالب  الحسابات

2012موفك عبدالحسن دمحمامال محمود  كاظم ماجستٌر670

مسإولٌة مرالب الحسابات فً تحدٌد وتمٌٌم مخاطر تكنولوجٌامحاسبة

المعلومات المحاسبٌة لرفع جودة ادابة

2011جلٌلة عٌدان حلٌحلحٌدر صاحب دمحم ماجستٌر671

شفافٌة الضرٌبة وافاق تطبٌمها فً الهٌاة العامة للضرابب انموذج نظاممحاسبة

  ممترح

2010جبار دمحم علً الكعبًٌاسر عمار عبدالحمٌد ماجستٌر672

دراسة تحلٌلة )معاٌٌر الحوكمة لتحسٌن االداء فً المطاع المصرفًمحاسبة

لعٌنة من المصارؾ العرالٌة

2007صالح الدٌن دمحم امٌن االمامنسرٌن فاروق علً الجبوري ماجستٌر673

اثر حوكمة الشركات فً المٌمة السولٌة السهم راس المال فً الشركاتمحاسبة

دراسة فً عٌنة من مصارؾ االهلٌة فً سوق بؽداد )المصرفٌة 

(لالوراق المالٌة

2008نصٌؾ جاسم الجبوريرٌم محسن خضٌر لجنابً ماجستٌر674

تموٌم اداء االمإسسات الصحٌة باستعمال معاٌٌرمنظمة الصحةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً مستشفى رزطاري )ومعاٌٌر اخرى (who)العالمٌة

التعلٌمً فً اربٌل

2011سٌروان كرٌم عٌسىدمحم سلٌمان عمر ماجستٌر675

مدى التزام مرالبً الحسابات بمواعد السلون المهنً واثرة على جودةمحاسبة

اداء المهنة

2009جلٌلة عٌدان الذهبًالهام دمحم واثك ماجستٌر676

مدى جودة اداء مرالبً الحسابات فً ظل بٌبة نظم المعلوماتمحاسبة

بحث تطبٌمً على عٌنة من مرالبً الحسابات)المحاسبٌة االلكترونٌة 

وفما لمتطلبات معاٌٌر الجودة الدولٌة

2011لممان دمحم سعٌدثة خشان عمر عبدهللا ماجستٌر677

2012خوله حسٌن حمدان العبوديمروه ضٌاء ابراهٌم السامرابًمساهمة الخصخصة فً اٌرادات الضرابب2035محاسبة ماجستٌر678

2012خلود هادي الربٌعًنهاد عبد اللطٌؾ عبد الكرٌمامن وسرٌة المعلومات واثرها على االداء التنافسًأ2033محاسبة ماجستٌر679

2012اشواق عبد الرحمن  الشٌخلًمإٌد ماضً عطٌة الفرطوسًدور التخطٌط االستراتٌجً فً تحمٌك اهداؾ الضرٌبٌة2031محاسبة ماجستٌر680
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2012موفك عبد الحسٌن دمحماسٌل جبار عنبراثر الرارات االدارة فً مسإولٌة مرالب الحسابات2067محاسبة دكتوراه681

2010عباس حمٌد ٌحٌى التمٌمًامٌد اسماعٌل سلٌماندور االفصاح المحاسبً عن المٌمة المضافة فً تحمٌك الرضا الوظٌفًمحاسبة ماجستٌر682

2009اٌاد رشٌد المرٌشًزٌنب واثك نورٌزاثر تطبٌك المبادئ والمحددات المحاسبٌة فً التحاسب الضرٌبًمحاسبة ماجستٌر683

2020خالد ٌاسٌن المٌسًسلوان حافظمنهج ممترح للتطبٌك فً العراق مع دراسه ممارنةمحاسبة ماجستٌر684

2002دمحم عبد الوهاب العزاويسٌد دمحم علً جبارةتصمٌم نظام لتموٌم االداء بالمصارؾ التجارٌةمحاسبة ماجستٌر685

2002اسماعٌل ٌحٌى التكرٌتًعالء جاسم سلماندور معلومات ادارة الكلفة الستراتٌجٌة فً تموٌم االداءمحاسبة ماجستٌر686

2002طالل دمحم علًمحسن بابمً عبد المادرمدى اعتماد مرالب الحسابات على عناصر الرلابة الداخلٌةمحاسبة ماجستٌر687

2002دمحم عبد الوهاب العزاويمنال حسٌن لفتةتصمٌم نظام معلومات لنوعٌة الخدمة المصرفٌةمحاسبة ماجستٌر688

2002حسن عبد الكرٌم سلومٌوسؾ عبدة راشدمخاطر التدلٌك واثرها فً مصدالٌه النتابجمحاسبة ماجستٌر689

2003سلمى منصور سعدبصٌرة مجٌد نجمدور المعلومات المحاسبٌة فً تطبٌك ادارة الجودة الشاملةمحاسبة ماجستٌر690

اثر بعض المتؽٌرات البٌبٌة فً نظام المعلومات المحاسبً وانعكاساتهامحاسبة

على تلبٌه احتٌاجات

2003خالد ٌاسٌن المٌسًزهرة حسن العامري ماجستٌر691

2003رٌاض العبد هللاعمٌل حمزة حبٌبتمهٌد الدخلمحاسبة ماجستٌر692

2003كرٌمة علً كاظمفاطمة صالح مهديمشكالت التدلٌك الداخلً فً المطاع التعلٌمًمحاسبة ماجستٌر693

2012موفك عبد الحسٌن دمحمماجد ابراهٌم حمادياثر االعتمادات المستندٌة فً ربحٌة المصارؾ2069محاسبة ماجستٌر694

2012سعد سلمان عوادشٌماء طاهر حمٌداطار ممترح للرلابة المالٌة على مشروعات الموازنة االستثمارٌة2075محاسبة ماجستٌر695

2012حسٌن عاشور العتابًؼروب كامل دمحم الربٌعًتموٌم كفاءة اداء االستثمارات2078محاسبة ماجستٌر696

2012حاكم محسن دمحم الربٌعًمروة عبد الستار جبار الساعديالمٌمة العادلة لألسهم فً اطار فرضٌة السوق الكفوءة2079محاسبة ماجستٌر697

2012خلود هادي الربٌعًافتخار جبار عبدتطبٌك االدارة االلكترونٌة فً شركات التامٌن2081محاسبة ماجستٌر698

رٌسان عزٌز(اشكاله واسبابه واثاره وطرق معالجته)الفساد وعاللتة بالمجتمعمحاسبة 699

تطوٌر وتحدٌث مواعد السلون المهنً لالبماء بمتطلبات جودة اداء2097محاسبة

مرالبً الحسابات

2012جلٌلة عٌدان حلٌحل الذهبًعلً جالل رسول ماجستٌر700

المشكالت والتحد ٌات التً تواجه مرالب الحسابات فً ظل التجارة3026محاسبة

االلكترونٌةٌ بحث تطبٌٌك على عٌنٌة من مكاتب مرالب الحسابات فً

العراق

2012لممان دمحم سعٌدرافد جاسم دمحم علً دكتوراه701

2012ابراهٌم عبد موسى السعٌديٌمضان عبد علً كرٌمانعكاس مخاطر التدلٌك على مسإولٌة مرالبً الحسابات3000محاسبة ماجستٌر702

2012ابراهٌم عبد موسى السعٌديكرٌم حسن دمحم العبدلًمدى فاعلٌة وكفاٌة نظام الرلابة الداخلٌة3001محاسبة ماجستٌر703
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2012عامر دمحم سلمان الجنابًاحمد سامً حسب هللا الدفاعًمفهوم الدخل الشامل وانعكاسه على المٌمة السولٌة للشركات3036محاسبة ماجستٌر704

2012بشرى نجم عبدهللا المشهدانًدمحم ابراهٌم علًخصابص نظام االبالغ المالً فً ظل متطلبات التصاد المعرفة3041محاسبة ماجستٌر705

2012علً حسون الدوؼجًاٌمان مإٌد الخٌروcosoتحسٌن فاعلٌة الرلابة الرلابة الداخلٌة وفك انموذج 3040محاسبة ماجستٌر706

نموذج ممترح لماعدة محلٌة لمعالجة مشارٌع االستثمار وفك نظام3053محاسبة

البناء والتشؽٌل والتحوٌل

2012فٌحاء عبد هللا ٌعموبعماد رسن حسن دكتوراه707

موازنة البرامج واالداء ودورها فً تخفٌض النفمات العامة للدوله3068محاسبة

والرلابة علٌها

2012عبد الرسول صالحزارا لطٌؾ كاكه حمه ماجستٌر708

2012عبد الرسول صالحناسن اسماعٌل علًالمسإولٌة االخاللٌة والمهنٌةأ3067محاسبة ماجستٌر709

دراسة وتمٌٌم نظام الرلابة الداخلٌة للنظام المحاسبً فً ظل البٌبة3069محاسبة

االلكترونٌة

2012فاٌك مجٌد حسن العبٌديسركوت مٌرخان ماجستٌر710

2012دمحم علً احمد السٌدٌةنبراس كمال محمود الحمدانًمعالجة كلفة المخزون السلعً طبما للمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة والمحلٌة3066محاسبة ماجستٌر711

تدلٌك المعالجات المحاسبٌة للمشارٌع المشتركة وفك المٌار المحاسب3056ًمحاسبة

31الدولً رلم

2012صالح صاحب شاكرزٌنب عبد الدابم مهدي ماجستٌر712

الصادرة من (10)تكٌٌؾ المعاٌٌر المحاسبٌة والرلابٌة فً العراق رلم3072محاسبة

مجلس المعاٌٌر المحاسبٌة

2012سعاد سعٌد ؼزالعشتار مظهر احمد العابد ماجستٌر713

2012لممان دمحم سعٌدسنان رمزي ٌعموب الصباغدور التحلٌل المالً فً ادارة وتحدٌد المخاطر المصرفٌة3059محاسبة ماجستٌر714

استعمال المٌمة والهندسة العكسٌة فً تحسٌن لٌمة المنتج وتخفٌض3076محاسبة

التكالٌؾ

2012منار جبار سرورحسام احمد دمحم ماجستٌر715

انموذج ممترح الٌجاد التوافك بٌن معاٌٌر تموٌم االداء ومعاٌٌر الجودة3084محاسبة

الشاملة

2012عالء فرٌد عبد االحدمٌثم نعٌم حمادي الحمادي ماجستٌر716

اطار ممترح للحد فً استخدام مرونة المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة ف3091ًمحاسبة

ممارسات ادارة االرباح

2012عامر دمحم سلمانعماد دمحم كندوزي دكتوراه717

اطار ممترح للمحاسبة الفضابٌة ودورها فً اكتشاؾ عملٌات االحتٌال3090محاسبة

المالً

2012محمود خلٌل ا_نصٌؾ جاسم الجبوريصالح هادي دمحم الخالدي دكتوراه718

2012علً دمحم ثجٌلاسراء احمد دمحمدور اجهزة الرلابة الداخلٌة فً ادارة المخاطر3097محاسبة ماجستٌر719

اهمٌة تطبٌك االجراءات التحلٌلٌة من لبل مرالبً الحسابات لتحسٌن3094محاسبة

اداء عملٌة التدلٌك

2012عبد الخالك ٌاسٌن البدراندمحم جاسم دمحم ماجستٌر720

2012اثٌر علً حسنحٌدر علً حسٌنالمحاسبة عن المسإولٌة باستعمال التكالٌؾ على اساس االنشطة3098محاسبة ماجستٌر721

انموذج ممترح لتفعٌل دور الهٌبات المنظمة لمهنة التدلٌك فً تحمٌك3099محاسبة

جودة التدلٌك

2012صالح نوري خلؾاسراء كاظم عبٌد حسن دكتوراه722
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اطار ممترح لتطوٌر النظام المحاسبً فً العراق على وفك النظام3105محاسبة

االتحادي

2012ابراهٌم دمحم علً طاهر الجزراويعبد الهادي سلمان صالح الحسٌنً دكتوراه723

تكامل المحاسبة االدارٌة مع متطلبات المحاسبة المالٌة لالبالغ عن3106محاسبة

االصول ؼٌر الملموسة المكونة داخلٌا

2012عباس حمٌد ٌحٌى التمٌمًعبد الحسٌن توفٌك شلبً السعد دكتوراه724

2012صالح صاحب شاكر البؽداديحسٌن علً محسن الخفاجًاثر تطبٌك نظام الجودة فً اداء عمل المدلك الخارج3103ًمحاسبة دكتوراه725

2012مإٌد عبد الكرٌم شاكر النمٌبرونك احمد مهدي العبٌديتاثٌر توصٌؾ الوظابؾ على االداء المنظمً للمصرؾ3122محاسبة ماجستٌر726

تكامل تمنٌتً كلؾ الجودة والممارنة المرجعٌة واثره فً تخفٌض3134محاسبة

تكالٌؾ المنتجات

2012منال جبار سرورستار عبد المجٌد سلمان دكتوراه727

2012صالح نوري خلؾعماد عبد الحسن جٌادفً عملٌة التدلٌك (1 )اثر تطبٌك معٌار االبالغ المالً الدولً رلم 3132محاسبة دكتوراه728

التحاسب الضرٌبً على وفك نظام الضرٌبة الموحدة آلٌة ممترحة3135محاسبة

للتطبٌك فً الهٌبة العامة للضرابب

2012اٌمان شاكر دمحم عبد الرضالٌود عبد الكاظم عبد الراضً ماجستٌر729

تكامل مفهومً الدخل والتدفمات النمدٌة ودوره فً تعزٌز جودة االرباح3139محاسبة

المحاسبٌة

2012عباس حمٌد ٌحٌى التمٌمًاستمالل جمعة وجر الساعدي ماجستٌر730

دور المماٌٌس المالٌة وؼٌر المالٌة بالتمنٌات الكلفوٌة وانعكاسها على3142محاسبة

تموٌم االداء

2012منال جبار سرورلٌنا كرابٌت كرٌكور ماجستٌر731

2012سلمان حسٌن عبد اللةعدالت دمحم توفٌكالحد من اثار ادارة االرباح فً اطار المدخل االخاللً لنظرٌة المحاسبة3141محاسبة ماجستٌر732

2012ابراهٌم دمحم علً العامريابراهٌم طارق عبد الكرٌمتموٌم صنادٌك االلراض التخصٌصٌة للمصرؾ الزراعً التعاون3144ًمحاسبة ماجستٌر733

2012علً دمحم ثجٌل المعمسرى علً حسون الدوريدور االفصاح المحاسبً فً اتخاذ لرارات االبتمان المصرف2263ًمحاسبة ماجستٌر734

متطلبات االفصاح فً التمارٌر المالٌة للمشارٌع الصؽٌرة والمتوسطة3147محاسبة

الؼراض الحصول على المروض فً المصارؾ التجارٌة

2012سٌروان كرٌم عٌسىالندي نجاه حرٌبن ماجستٌر735

2012خولة طالب جباراحمد عبد المهديمدى حوافز متطلبات الرلابة االشرافٌة فً المإسسات664محاسبة ماجستٌر736

انموذج ممترح الٌجاد التوافك بٌن النظام المحاسبً الحكومً ونظام3151محاسبة

احصاءات مالٌة الحكومة الدولً

2012ابراهٌم عبد موسى السعٌديدمحم عباس هاشم ماجستٌر737

2012بهاء حسٌن الحمدانًرإى حسٌن عبد الحسٌندور تكالٌؾ الجودة فً تخفٌض التكالٌؾ وتحسٌن نوعٌة المنتجات2391محاسبة ماجستٌر738

دور مرالب الحسابات فً التحمك فً افشال المصارٌؾ للمتطلبات3148محاسبة

المانونٌة على معٌار التدلٌك الدولً

2012موفك عبد الحسٌن دمحمعلً كرٌم حسٌن الفتالوي ماجستٌر739

مسإوالٌة ادارة الشركة عن االلتزام بفرض االستمرارٌة عند اعداد2456محاسبة

بٌاناتها المالٌة

2012موفك عبد الحسٌن دمحمخمابل ابراهٌم شاكر دكتوراه740

2012بشٌر علوان دمحمسرور عبد الجبار كاظماثر الضرٌبة على االستثمار الخاص2457محاسبة ماجستٌر741

2012االء حاتم كاظمهناء عبد هللا دمحمدور مرالب الحسابات فً تعزٌز االفصاح عن العملٌات المتولفة2455محاسبة ماجستٌر742

Sunday, June 19, 2022 Page 41 of 133



?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحجالعنوانالتسلسلالقسم ت

2012عالء فرحان طالبلٌث شاكر محسندور ادارة الجودة الشاملة فً تحمٌك المٌزة التنافسٌة المستدامة2453محاسبة ماجستٌر743

انموذج ممترح لالفصاح المحاسبً االستبالً وانعكاسة على لرارات2460محاسبة

المستثمرٌن

2012طال دمحم الحلجاويفرات لفتة مجٌد ماجستٌر744

2012صالح صاحب البؽداديمٌالد فٌصل حسنمدى االخذ بالمحددات المحاسبٌة فً ضوء المعاٌٌر الدولٌة2463محاسبة ماجستٌر745

2012جلٌلة عٌدان حلٌلنادٌة عدنان علًالمعالجات المحاسبٌة وترجمة الموابم المالٌة المعدة بالعملة االجنبٌة2478محاسبة ماجستٌر746

2012جلٌلة عٌدان حلٌلحسن فاضل حسنمدى فاعلٌة وكفاٌة اداء مرالبً الحسابات فً ضوء معاٌٌر جودة االداء2480محاسبة ماجستٌر747

تفعٌل االعتماد على الموابم المالٌة المدلمة من لبل مرالب الحسابات فًمحاسبة

التحاسب الضرٌبً

2012دمحم حلو داودضٌاء مجبل مطرد ماجستٌر748

2012انصاؾ محمود رشٌدفنر ٌوسؾ عبد الرزاقلٌاس اٌرادات المصارؾ فً ظل المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة2475محاسبة ماجستٌر749

2012بشٌر علوان حمدحمزة عبد ٌوسؾالسٌاسة النمدٌة من منظور السٌاسات واالهداؾ2483محاسبة ماجستٌر750

التحاسب الضرٌبً مع الشركات وفما للموانٌن والمعاٌٌر المحاسبٌةمحاسبة

المحلٌة والدولٌة

2012ممداد احمد الجلٌلًدمحم عبد المجٌد صالح ماجستٌر751

اثر ادخال النظام االلكترونً على حركة التداول فً سوق العراق2466محاسبة

لالوراق المالٌة

2012عبد االمٌر عبد الحسٌنحمٌد جاسم محسن ماجستٌر752

2012علً حسٌن الدوؼجًاٌار حامد كاظمدور تدلٌك االداء فً تموٌم كفاٌة وفاعلٌة الوحدات االلتصادٌة العامةمحاسبة ماجستٌر753

2012سعد سلمانفارس ابراهٌم ٌوسؾرلابة االداء فً النشاط الحكوم2476ًمحاسبة ماجستٌر754

تطبٌك المعاٌٌر المهنٌة اللسام التدلٌك الداخلً فً المنظمات الحكومٌة2467محاسبة

ؼٌر الهادفة للربح

2012سٌروان كرٌم عٌسىسردار حسٌن ٌابه ماجستٌر755

مرونة المعاٌٌر المحاسبٌة ودورها فً االستعمال المضلل للوحدات ذات2464محاسبة

االؼراض الخاصة

2012علً حسٌن الدوؼجًعادل صبحً عبد المادر دكتوراه756

اثر تطبٌك معاٌٌر جودة التدلٌك الداخلً فً تموٌم وتطوٌر نظام الرلابة2468محاسبة

الداخلٌة فً الوحدات االلتصادٌة

2012جلٌلة عٌدان حلٌلرفٌك عبد الرزاق دمحم ماجستٌر757

2012ممداد حمٌدعلً سالم عبد المجٌدمدى استجابة الجهات الخاضعة للتخطٌط الراء مرالب الحسابات2471محاسبة ماجستٌر758

2012عبد االمٌر عبد الحسٌندمحم عبد الواحدتاثٌر الٌة المبادرة الزراعٌة فً نشاط االلراض المصرفً واالرباح2488محاسبة ماجستٌر759

اهمٌة دراسة وتموٌم نظام الرلابة الداخلٌة فً التخطٌط واالشراؾ2491محاسبة

للتدلٌك الخارجً

2012سٌروان كرٌم عٌسىشٌرازاد احمد مصطفى ماجستٌر760

2012عبد الصاحب نجم عبدعلً عبد الحسٌن راجcosoًدور التدلٌك الخارجً فً تموٌم ادارة المخاطر على وفك اطار 2493محاسبة دكتوراه761

2012علً دمحم ثجٌل المعموريٌوسؾ دوالب ٌوسؾتموٌم االداء االستراتٌجً باستخدام اسلوب الممارنة المرجعٌة2490محاسبة ماجستٌر762

2012موفك عبد الحسٌن دمحمضٌاء زامل خضٌردور مرالب الحسابات فً الحد من ممارسات االدارة الدارة االرباح2492محاسبة ماجستٌر763
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2012بشٌر علون حمدرلٌة فاضل حسٌناثر الٌة التحسٌن المستمر على اداء المخمنٌن2494محاسبة ماجستٌر764

2012جلٌلة عٌدان الذهبًعفراء حازم مصباحدور التدلٌك المستند الى المخاطر فً رفع جودة اداء مرالبً الحسابات2497محاسبة ماجستٌر765

نظام الرلابة الدخلٌة فً الهٌبة العامة للضراب ودوره فً زٌادة2495محاسبة

الحصٌلة الضرٌبٌة

2012عبد الصاحب نجم عبدحسام حمٌد سلطان ماجستٌر766

2012موفك عبد الحسٌن دمحمعدي عبد الرزاق زٌداندور السٌاسة الضرٌبٌة فً تنمٌة االلتصاد العرال2496ًمحاسبة ماجستٌر767

2013خولة حسن حمدانحسٌن عبد علًلٌاس وتحلٌل كلؾ الجودة واثرة فً االداء االستراتٌج2500ًمحاسبة ماجستٌر768

بحث_دور الرلابة المالٌة فً تدلٌك تنفٌذ الموازنات للحكومات المحلٌة2515محاسبة

تطبٌمً فً الحكومة المحلٌة لمحافظة ذي لار

2013دمحم حلو داوداسعد خلٌل الزم دكتوراه769

2012ؼازي عبد العزٌزهٌواحمه خان حمه بورانعكاس المٌاس واالفصاح عن كلؾ الموارد البشرٌة فً الموابم المالٌة2513محاسبة دكتوراه770

2012جلٌلة عٌدان حلٌحللمى مصطفى صادقدور التدلٌك االجتماعً فً تحمٌك التنمٌة المستدامة2516محاسبة دكتوراه771

2013عالء جاسم سلمانمازن كامل علواندور تحدٌد تكلفة الجودة على اساس االنشطة فً تخفٌض التكالٌؾ2535محاسبة دكتوراه772

2013سعد سلمان عوادسارة عبد الملن عبد الحمٌداعتماد المٌمة العادلة ودورها فً نتابج نشاط المصارؾ التجارٌة2534محاسبة ماجستٌر773

دراسة تطبٌمٌة فً الشركة)اثر اختٌار هٌكل التكالٌؾ فً تحمٌك الربحٌة2532محاسبة

(العامة للصناعات االنشابٌة 

2012تاجً شاٌب الركابًسحر ٌحٌى صاحب ماجستٌر774

التمٌٌم المحاسبً الداء المصارؾ االسالمٌة فً ضوء المعاٌٌر2530محاسبة

المحاسبٌة الشرعٌة

2012طالل دمحم علًمصطفى سالم عبد الرضا ماجستٌر775

تاثٌر التكالٌؾ البٌبٌة وتكالٌؾ الجودة فً تحمٌك بعض ابعاد المٌزة2537محاسبة

التنافسٌة

2013صباح عبد الوهابهدى جبار كاظم ماجستٌر776

التشؽٌل االلكترونً للنظام المحاسبً للمشترٌات بالتطبٌك على المدٌرٌة2544محاسبة

العامة لنمل الطالة الكهربابٌة للمنطمة الشمالٌة

2013لاسم محسن الحبٌطًلٌث زاهر دمحم الدباغ دكتوراه777

التكامل بٌن تمنٌتً بطالة االداء المتوازن وادارة الجودة الشاملة2542محاسبة

لتحسٌن المٌزة التنافسٌة دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة للصناعات

الكهربابٌة

2013منال جبار سرورعلً ناصر علوان دكتوراه778

2013سعد سلمان عواد المعٌنًرابد مجٌد عبد دمحمامكانٌة استخدام ادوات المحاسبة الرشٌمة فً تخفٌض التكالٌؾ2543محاسبة دكتوراه779

امكانٌة االستفادة من نتابج االجراءات التحلٌلٌة فً تموٌم تنفٌذمحاسبة

المرارات الستراتٌجٌة الدارات الشركات الصناعٌة

سعد سلمان عوادطالل عوده حمادي 780

امكانٌة االستفادة من نتابج االجراءات التحلٌلٌة فً تموٌم تنفٌذ2546محاسبة

المرارات الستراتٌجٌة الدارات الشركات الصناعٌة

2013سعد سلمان عوادطالل عوده حماي دكتوراه781

دور بطالة االداء المتوازن فً تحسٌن االداء االستراتٌجً لالدارة2538محاسبة

الضرٌبٌة

2013علً دمحم ثجٌلازهار رضا عبد السادة ماجستٌر782
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زٌادة اناجٌة وثابك التامٌن على الحٌاة وتملٌل تباٌنها لعٌنة فً فروع2547محاسبة

شركة التامٌن العرالٌة العامة

2013حسٌن عاشور العتابًهدى ٌوسؾ خطاب ماجستٌر783

2012مإٌد دمحم علًالداس حسٌن هاديدور الٌات الحوكمة الداخلٌة فً التهرب الضرٌب2536ًمحاسبة ماجستٌر784

2013خلود هادي عبودارشد مكً رشٌدتموٌم دور نظام المعلومات فً العرض التهرب الضرٌب2539ًمحاسبة ماجستٌر785

دور الضوابط السنوٌة فً تحمٌك عدالة التحاسب الضرٌبً فً مجال2548محاسبة

ضرٌبة الدخل

2013حمزة فابك وهٌبرباب مطشر رزاق ماجستٌر786

التوافك بٌن متطلبات االفصاح الحالٌة فً المصارؾ العرالٌة الخاصة2549محاسبة

لالفصاح عن البٌانات المالٌة (10)مع متطلبات الماعدة المحاسبٌة

للمصارؾ والمنشؤت المالٌة المماثلة

2013عبد الخالك ٌاسٌن زاٌرعباس فاضل جٌاد دكتوراه787

دور مرالب الحسابات فً االفصاح عن سالمة التسوٌات الجردٌة2550محاسبة

للموابم المالٌة المرحلٌة

2013جلٌلة عٌدان حلٌحلحٌدر كرٌم فارس دكتوراه788

2013سعد سلمان عوادزٌاد نزار عبد الجبار النعٌمًاجراءات وادلة التدلٌك فً العملٌات ذات التكلٌؾ الخاص2487محاسبة دكتوراه789

2012صباح عبد الوهاب النعٌمًخضٌر سلمان ذٌابتمنٌة التحسٌن المستمر ودورها فً تحمٌك المٌزة التنافسٌة2557محاسبة دكتوراه790

2013محسن حمٌدحسٌن سمٌر سحٌباعداد انموذج كشؾ التدفك النمدي فً الشركات العامة فً العراق2552محاسبة دكتوراه791

2012بهاء حسٌن الحمدانًرإى حسٌن عبد الحسٌندور تكالٌؾ الجودة فً تخفٌض التكالٌؾ وتحسٌن نوعٌة المنتجاتمحاسبة ماجستٌر792

دور الرلابة االشرافٌة للبنن المركزي فً تعزٌز الوعً الرلاب2551ًمحاسبة

المصرفً

2013صالح صاحب شاكردمحم خمٌس حسن النعٌمً ماجستٌر793

2013موفك عبد الحسٌن دمحمعالء عطا عبدالمجٌدالموازنة السنوٌة فً الشركات العامة للمماوالت االنشابٌة2556محاسبة دكتوراه794

2012صالح نوري خلؾزهٌر ٌاسٌن طهلجان التدلٌك المستملة واثرها فً تحسٌن االداء التدلٌم2555ًمحاسبة دكتوراه795

2013عالء جاسم سلمانعلً احمد سلماندراسة وتموٌم نظام محاسبة التكالٌؾ لنمل الطالة الكهربابٌة2559محاسبة دكتوراه796

2013االء حاتم كاظمعمار صبحً خلؾدور التخطٌط والستراتٌجٌة للتدلٌك فً تضٌٌك فجوة التولعات2567محاسبة ماجستٌر797

لدرو المستثمرٌن فً سوق االوراق المالٌة على التنبإ بالفشل المال2565ًمحاسبة

للشركات واثرة فً مإشرات االداء المالً للسوق

2013حٌدر ٌونس كاظم الموسويحٌدر عباس عبدهللا الجنابً ماجستٌر798

تطوٌر نموج الحتساب كفاٌة راس المال للمصارؾ االسالمٌة فً اطارمحاسبة

ممررات لجنة بازل دراسة تطبٌمٌة على البنن االسالمً العربً والبنن

السالمً الفلسطٌنً بمطاع ؼزة

2008علً عبدهللا شاهٌنتهانً محمود دمحم ماجستٌر799

حالة دراسٌة فً شركة)دور تنمٌة الموارد البشرٌة فً صناعة التامٌنمحاسبة

(التامٌن الوطنٌة

2013عالء عبد الكرٌم هادي البلداويعدنان طه كرفوع ماجستٌر800

2013سعد سلمان عوادممداد دمحم فلٌح حسن الربٌعًاطار مفتوح لتدلٌك لٌاسات المٌمة العادلة2583محاسبة دكتوراه801

دور التؽٌٌر التنظٌمً فً تطوٌر الخدمة التامٌنٌة دراسة تطبٌمٌة ف2586ًمحاسبة

شركة التامٌن الوطنٌة العامة

2013عالء عبد الكرٌم هادي البلداويحسام كاظم سلمان ماجستٌر802
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تاثٌر صدلٌة شركات التامٌن فً مجال التعوٌضات بحث تطبٌمً ف2588ًمحاسبة

شركة التامٌن الوطنٌة العامة

2013عالء عبد الكرٌم هادي البلداويهدى ٌاسٌن عٌدان ماجستٌر803

2013لٌدا سركٌس كٌؽامدمحم رضا عارؾ النعٌمًدور كشؾ التدفمات النمدٌة فً التنبإ باستمرار الوحدات االلتصادٌةمحاسبة دكتوراه804

2013جلٌلة عٌدان حلٌحلحسن علً خشاناالهمٌة النسبٌة ومدى تاثٌرها على ابداء الرأي لمرالب الحسابات2589محاسبة دكتوراه805

2013فٌحاء عبد هللا ٌعموبًدمحم عبد الجلٌل عباساهمٌة عمل لجان التدلٌك فً المطاع العام2584محاسبة دكتوراه806

الشفافٌة واثرها فً صناعة التامٌن بحث تطبٌمً فً شركتً التامٌنمحاسبة

الوطنٌة والتامٌن العرالٌة العامة

2013عبد االمٌر عبد الحسٌن شٌاعاحمد رعد ناظم الخزعلً ماجستٌر807

2013جلٌلة عٌداندمحم عبد االمٌر جواد لتموٌم االداء البٌبbscًاستعمال بطالة االداء المتوازنة 2590محاسبة دكتوراه808

تاثٌر صدلٌة شركات التامٌن فً مجال التعوٌضات بحث تطبٌمً فًمحاسبة

شركة التامٌن الوطنٌة العامة

2013عالء عبد الكرٌم هادي البلداويهدى ٌاسٌن عٌدان الجبوري ماجستٌر809

استعمال تحلٌل سلسلة المٌمة وبطالة االداء المتوازنة لتموٌم االداء فًمحاسبة

الوحدات االلتصادٌة بحث تطبٌمً فً شركة الفاروق العامة للمماوالت

االنشابٌة

2013جلٌلة عٌدان حلٌحلسعدٌة عبد العزٌز سعٌد دكتوراه810

2013جلٌلة عٌدان حلٌحلامل دمحم سماناطار ممترح النشطة التدلٌك االجتماعً ودوره فً لٌاس االداءمحاسبة دكتوراه811

استخدام محددات التهرب الضرٌبً فً تعزٌز الثمة بٌن المكلؾ واالدارةمحاسبة

الضرٌبٌة بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب

2013عبد االمٌر عبد الحسٌن شٌاععباس ناصر سعدون السعٌدي ماجستٌر812

برنامج ممترح لتدلٌك عمود الخدمة النفطٌة لجوالت التراخٌص بحثمحاسبة

تطبٌمً فً عمد االحدب النفطً

2013بشرى عبد الوهاب مهدي العتبًعصام صدام حسن الحلفً دكتوراه813

برنامج تدلٌك ممترح لعمود المماوالت لبل التنفٌذ بحث تطبٌمً فً عٌنةمحاسبة

من عمود وزارة الكهرباء

2013هاشم التمٌمًهٌام نعمت محمود العبٌدي ماجستٌر814

2013هٌثم عبد المادر الجنابًمٌسم صبري عبد(2010-1990)اثر التضخم على الحصٌلة الضرٌبٌة فً العراق للمدة محاسبة ماجستٌر815

تسعٌر الخٌارات االمرٌكٌة على مستمبلٌات مإشرات االسهم باستخداممحاسبة

نموذج بارون وواٌلً التمربًٌ دراسة تطبٌمٌة على بٌانات بورصة

اسهم نٌوٌورن وبورصة شٌكاؼو التجارٌة

2013مٌثم ربٌع هادي الحسناويهبة هللا مصطفى السٌد علً المنصور ماجستٌر816

تطبٌك تمنٌة الكلفة المستهدفة باستخدام الهندسة العكسٌة دراسةمحاسبة

تطبٌمٌة فً الشركة العامة لصناعة الزٌوت النباتٌة

2013فٌحاء عبدهللا ٌعموبحمٌد علً صالح دكتوراه817

انعكاسات المٌمة العادلة فً اعداد الموابم المالٌة على تموٌم االداءمحاسبة

المالً بحث تطبٌمً فً وحدات النشاط السٌاحً

2013دمحم حوٌش عالويرابد جاسم البرواري دكتوراه818

اثر استخدام التحلٌل المالً والكمً للموابم المالٌة فً تحدٌد اسعارمحاسبة

اسهم المصارؾ بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة الخاصة

المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة

2013حسٌن عاشور العتابًعلً حسٌن نوري الالمً ماجستٌر819

2013عبٌد خٌون الخفاجًدٌنا طالب كاظمدور المصرؾ الصناعً فً تطوٌر المطاع الصناعًمحاسبة ماجستٌر820
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بحث/ دور جودة التدلٌك فً تعزٌز مستوى الحاكمٌة المإسسٌة محاسبة

دراسة تحلٌلٌة من الشركات العرالٌة/ تطبٌمً 

2013علً دمحم ثجٌلعدنان كاظم مطرود ماجستٌر821

2013سهاد دمحم عبد العزاويسالم سوادي حموددور المصارؾ فً تموٌل المشارٌع الصؽٌرةمحاسبة ماجستٌر822

فً تحمٌك فاعلٌة (PERT)استخدام تمنٌة مراجعة وتموٌم البرامج محاسبة

بحث تطبٌمً فً (abm )و (abc)الكلفة واالدارة على اساس النشاط 

واسط/ الشركة العامة للصناعات النسٌجٌة 

2013خولة حسٌن حمدانعباس هاشم مهلهل ماجستٌر823

2013حسٌن عاشور جبر العتابًسٌؾ نضال كاظم الهاللًفاعلٌة االدوات الكمٌة بالتحكم فً عرض النمد والسٌطرة علٌهمحاسبة ماجستٌر824

2013صالح الدٌن دمحمحسام علً كاظم(بحث مٌدانً  )اثر التسعٌر والتروٌج فً الودابع المصرفٌة محاسبة ماجستٌر825

معاٌٌر كفاٌة راس المال والمخاطرة االبتمانٌة على وفك ممررات بازلمحاسبة

دراسة حالة (2،1)

2013احمد دمحم فهمًزهراء ناجً عبٌد المالكً ماجستٌر826

الحوافز واثرها فً صناعة التامٌن بحث تطبٌمً فً شركة التامٌنمحاسبة

2010-2004الوطنٌة للمدة 

2013حسٌن عاشور العتابًسهاد كاظم فالح ماجستٌر827

استخدام لانون بنفورد فً كشؾ ادارة االرباح وانعكاسة على جودةمحاسبة

التدلٌك بالتطبٌك على عٌنة من شركات المدرجة فً سوق العراق

لالوراق المالٌة

2013عباس حمٌد ٌحٌى التمٌمًحكٌم حمود فلٌح الساعدي ماجستٌر828

دور المصرؾ الصناعً فً تطوٌر المطاع الصناعً بحث تطبٌمً فًمحاسبة

عٌنة من الشركات الصناعٌة المختلطة

2013عبٌد خٌون الخفاجًدٌنا طالب كاظم ماجستٌر829

نموذج ممترح لعرض تمارٌر مرالبً الحسابات بحث تطبٌمً على عٌنةمحاسبة

من تمارٌر دٌوان الرلابة المالٌة

2013االء حاتم كاظملمى عالء ناجً سلمان ماجستٌر830

2013رٌاض حمزة البكريممداد احمد نوري النعٌمًمحاسبة التكالٌؾ الرشٌمة ودورها فً تموٌم االداء انموذج ممترحمحاسبة دكتوراه831

بحث تطبٌمً فً مدٌرٌة توزٌع/ تموٌم االداءفً الوحدات االدارٌة محاسبة

الكهرباء فً السلٌمانٌة

2012حسٌن علوان الجبوريابراهٌم طاهر حسٌن ماجستٌر832

2013عبد الرسول صالح مهديسالم عمر احمد الممونديتموٌم نظام الرلابة الداخلٌة لنشاط المبٌعات لتحدٌد العٌنات االختبارٌةمحاسبة ماجستٌر833

2013فٌحاء عبد الخالكحسن عبد الهادياطار ممترح الجراءات التدلٌك البٌبًمحاسبة ماجستٌر834

مدى توفر العناصر الالزمة لتحمٌك فاعلٌة التدلٌك الخارجً وفكمحاسبة

معاٌٌر التدلٌك الدولٌة

2013هاشم حسن التمٌمًهٌثم مهند فاضل العساؾ ماجستٌر835

/تمٌٌم اداء الإسسة المصرفٌة باستخدام مدخل المٌاس الكمً والنوعً محاسبة

بحث تطبٌمً فً مصرؾ الرافدٌن

2013سعد العنزيعلً عبد الواحد لعٌبً ماجستٌر836

ادارة المخاطر فً ظل عملٌة التمٌٌم الذاتً لكفاٌة راس المال وفكمحاسبة

(دراسة تحلٌلٌة لعٌنة من المصارؾ العرالٌة الخاصة  )اتفالٌة بازل 

2013عبد الرضا شفٌك البصريبان ماجد جواد الربٌعً ماجستٌر837

بحث )دور مبادئ حوكمة الشركات فً دعم اداء مرالبً الحسابات محاسبة

تطبٌمً فً عٌنة من الشركات المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة

2013هاشم حسن التمٌمًدمحم عدنان زكً ماجستٌر838

Sunday, June 19, 2022 Page 46 of 133



?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحجالعنوانالتسلسلالقسم ت

بحث تطبٌمً فً محطة كهرباء/ اطار ممترح الجراءات التدلٌك البٌبً محاسبة

الموصل الؽازٌة

2013فٌحاء عبد الخالك البكوعحسن عبد الهادي ٌحٌى ماجستٌر839

بحث/ دور التدلٌك الداخلً فً تفعٌل حوكمة المصارؾ العرالٌة محاسبة

شركة/ تطبٌمً فً مصرؾ جٌهان لالستثمار والتموٌل االسالمً 

مساهمة خاصة

2013عبد الرسول صالح االنصاريخلود دمحم عبد علً السعٌدي ماجستٌر840

تملٌل خسابر النالل الجوي تجاه تامٌن حمابب المسافرٌن باستخداممحاسبة

دراسة حالة فً شركة الخطوط الجوٌة العرالٌة/ ادارة الجودة الشاملة 

2013صباح مجٌد النجارحٌدر ثامر جٌاد ماجستٌر841

بحث تطبٌمً/ برنامج ممترح لتدلٌك كلؾ تطوٌر حمول اللٌم كردستان محاسبة

 النروٌجٌةDNOفً شركة 

2013سٌروان كرٌم عٌسىسامان كرٌم عٌسى ماجستٌر842

تمٌٌم اداء المإسسة المصرفٌة باستخدام مدخل المٌاس الكمً والنوعًمحاسبة

بحث تطبٌمً فً مصرؾ الرافدٌن/ 

2013سعد العنزيعلً عبد الواحد لعٌبً ماجستٌر843

العوامل المإثرة فً تخطٌط النفمات الجارٌة فً الموازنة العامةمحاسبة

االتحادٌة للدولة

2013نضال عبد الزهرة مرداوصدام كاطع هاشم دكتوراه844

تاثٌر مستوٌات االداء المهنً العامة لمرالبً الحسابات فً التخطٌطمحاسبة

لعملٌة التدلٌك

2013جلٌلة عٌدان الذهبًحٌدر سعدي حسن دكتوراه845

حالة)امكانٌة تطبٌك الحٌود السداسً فً تحسٌن جودة الخدمة الفندلٌة محاسبة

(م .م. ش / دراسٌة فً فندق بؽداد 

2013ثابر صبري الؽبانعماد موفك عبد ماجستٌر846

2013صالح الدٌن دمحم امٌن االمامازدهار عبد هللا زاملتؤثٌر المحتوى المعلوماتً للتمارٌر المالٌة المرحلٌة فً تداول االسهممحاسبة ماجستٌر847

تاثٌر مستوٌات االداء المهنً العامة لمرالبً الحسابات فً التخطٌطمحاسبة

لعملٌة التدلٌك

2013جلٌلة عٌدان حلٌحلحٌدر سعدي حسن ماجستٌر848

بطالة االداء المتوازن وسٌلة فاعلة لتحمٌك المٌزة التنافسٌة وتمدٌممحاسبة

خدمات عالٌة الجودة

2013خلود هادي الربٌعًروعة عماد فاضل ماجستٌر849

تكالٌؾ الجودة بالتعلٌم العالً ودورها فً تموٌم االداء وفك معاٌٌرمحاسبة

االعتماد االكادٌمً

2013منال جبار سرور السامرابًؼادة طارق عبد المجٌد ماجستٌر850

)دلٌل ممترح لتدلٌك النظام المحاسبً المإتمت على وفك اطارمحاسبة

COBIT)

2013فٌحاء عبد هللا ٌعموبعلً حمٌد نعٌم دكتوراه851

دور المدلك الخارجً فً مراجعة المعلومات المالٌة المرحلٌة وفمامحاسبة

للمعاٌٌر الدولٌة

2013صالح نوريصالح هٌمت دمحم دكتوراه852

انموذج ممترح فً )كفاٌة استخدام المالً الؼراض التحاسب الضرٌبً محاسبة

الهٌبة العامة للضرابب

2013موفك عبد الحسٌنزٌد احسان صادق ماجستٌر853

2013دمحم حوٌش عالوي الشجٌريطالل صالح احمد االتروشًدور الموابم المالٌة المرحلٌة فً التنبإ بالفشل المالًمحاسبة ماجستٌر854

2013عالءفرٌد عبد االحدعلً محسن فاضل220تمٌٌم تطبٌك رلابة جودة التدلٌك الدولً رلم محاسبة ماجستٌر855

2013فٌحاء عبد هللا ٌعموبدمحم نصر حسٌنالرلابة الداخلٌة ودورها فً اصالح العمل الضرٌبًمحاسبة ماجستٌر856
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تخطٌط عملٌة التدلٌك باستخدام اسالٌب ادارة الولت واثره فً جودةمحاسبة

عملٌة التدلٌك

2013موفك عبد الحسٌنشٌماء عباس هوٌرؾ دكتوراه857

دور دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي فً عملٌة تدلٌك دراسات الجدوىمحاسبة

االلتصادٌة والفنٌة

2013خولة حسٌن حمداناثٌر عدنان ٌوسؾ الخفاجً دكتوراه858

مداخل تمٌٌٌم االصول فً ظل تعدد المفاهٌم المحاسبٌة وفما كاسها علىمحاسبة

جودة االبالغ المالً فً البٌبة العرالٌة

2013بشرى فاضل خضٌر الطابًمصطفى ٌونس حمٌد ماجستٌر859

التكامل بٌن المحاسبة عن االنجاز ونظرٌة المٌود فً تحدٌد التكالٌؾمحاسبة

لترشٌد المرارات التشؽٌلٌة

2013منال جبار سروررفل شاكر سلوم الخفاجً ماجستٌر860

2013منال جبار سرورمروة جمعة طعمةدور التكالٌؾ المعٌارٌة والكلؾ المستهدفة فً تخفٌض التكالٌؾمحاسبة ماجستٌر861

كفاٌة استخدام المالً الؼراض التحاسب الضرٌبً انموذج ممترح فًمحاسبة

الهٌبة العامة للضرابب

2013موفك عبد الحسٌنٌد احسان صادق ماجستٌر862

اثر تطبٌك طرٌمة نسبة االنجاز او طرٌمة العمد التام على التحاسبمحاسبة

الضرٌبً لعمود االنتشار طوٌلة االجل

2013موفك عبد الحسٌنعلً حسٌن خضٌر ماجستٌر863

معولات اعتماد الدفاتر التجارٌة لتحدٌد الدخل الخاضع للضرٌبة وسبلمحاسبة

معالجتها

2013عبٌد خٌون الخفاجًحمود الشجٌري دمحم خلؾ ماجستٌر864

بحث تطبٌمً على/ اثر ابعاد جودة الخدمة المصرفٌة فً سلون الزبابن محاسبة

عٌنة من زبابن مصارؾ المطاع الخاص

2013عبد االمٌر عبد الحسٌن شٌاعرحٌم عبد دمحم ماجستٌر865

لٌاس المٌمة العادلة للموجودات ؼٌر المتداولة الملموسة وفما لمعٌارمحاسبة

 والتراح دلٌل ارشادي لتدلٌمها13الالبالغ المالً الدولً 

2013صفوان لصً عبد الحلٌماسماء عبد الكاظم عبد علً الحمداوي ماجستٌر866

اعداد الموازنة العامة للدولة  والرارها ما بٌن توجهات التخطٌطمحاسبة

االستراتٌجً والمتؽٌرات االلتصادٌة والسٌاسٌة فً العراق

2013نصٌؾ جاسم الجبوريحٌدر جاسم حمزة الخفاجً ماجستٌر867

بحث/ دور الرلابة الداخلٌة فً الحد من ظاهرة التهرب الضرٌبً محاسبة

تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب

2013ثابر صبري الؽبانهىدى محمود نٌازي صبري ماجستٌر868

/تاثٌر التفكٌر االستراتٌجً فً المٌزة التنافسٌة فً صناعة التامٌن محاسبة

بحث استطالعً الراء عٌنة من المدراء فً شركة التامٌن الوطنٌة

2013دمحم علً العامريانس محمود ابراهٌم ماجستٌر869

دور المدلك الخارجً فً تموٌم فاعلٌة وكفاءة نظام الرلابة الداخلٌة فًمحاسبة

ظل معاٌٌر التدلٌك الدولٌة

2014عصام حمٌد الشاٌعدمحم خضٌر خلؾ الحلفً ماجستٌر870

تاثٌر السلون المهنً لمرالب الحسابات فً الكشؾ عن حاالت االحتٌالمحاسبة

( 240 )والخظؤ على وفك معٌارالتدلٌك الدولً 

2013صالح الدٌن دمحم امٌنعباس ٌعموب علً ماجستٌر871

بحث/ تموٌم مدى فاعلٌة الرلابة الداخلٌة فً المستشفٌات الحكومٌة محاسبة

تطبٌمً فً مستشفى رزكاي والطوارئ فً محافظة اربٌل

2013فاٌك مجٌد العبٌديسهند حسن رسول ماجستٌر872

متطلبات الرلابة المصرفٌة الداخلٌة واثرها فً تطوٌر نظم المعلوماتمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة/ المحاسبٌة االلكترونٌة 

2013اٌمان شاكر دمحمبشرى مهدي صالح ماجستٌر873
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2013سٌروان كرٌم عٌسىمازن اسماعٌل عبد اللطٌؾاثر التدلٌك االلكترونً فً جودة اداء مرالب الحساباتمحاسبة ماجستٌر874

2014كرٌم جمود فرجاٌاد كاظم جبردورالمصرفً  الرلابة الداخلٌة فً الحد من مخاطر االبتمانمحاسبة ماجستٌر875

2014علً عباس كرٌم الخفاجًمإٌد عباس كرٌم الربٌعًدور الموازنة النمدٌة على اساس االنشطة فً تموٌم شركات المماوالتمحاسبة ماجستٌر876

بحث/ اثر نظام المعلومات المحاسبٌة االلكترونٌة فً جودة االداءمحاسبة

401تطبٌمً فً دٌوان الرلابة المالٌة وفك معٌار 

2014علً خلؾ سلمان الركابًحنان علً دمحم الجبوري ماجستٌر877

بحث تطبٌمً فً/ اعادة هندسة عملٌات تمدٌم الخدمة المصرفٌة محاسبة

مدٌرٌة البرٌد والتوفٌر العرالً

2013حسٌن عاشور العتابًهند فاضل دوالن ماجستٌر878

المحاسبة عن االستثمارات فً شركات التامٌن العرالٌة وفك الماعدةمحاسبة

واثرها فً الموابم (14)المحاسبٌة رلم 

2014عالء جاسم سلمانكاظم شاكر البٌاتً ماجستٌر879

2014صالح صاحب البؽدادياحمد كاظم سندو الحسناويالتؽٌٌر فً النسب والشرابح الضرٌبٌة واثرها على الحصٌلة الضرٌبٌةمحاسبة ماجستٌر880

2013خلود هادي عبود الربٌعًعلً فالح خلؾتاثٌر تكنولوجٌا المعلومات فً تطوٌر اجراءات التحاسب الضرٌبًمحاسبة ماجستٌر881

2014صباح النجاراحمد دمحم جاسم الجمٌلًدور التحلٌل االستراتٌجً فً تحمٌك المٌزة التنافسٌة المستدامةمحاسبة ماجستٌر882

فً مراحلMACCOBYتاثٌر الذكاء االستراتٌجً باستعمال نموذج محاسبة

عملٌة اتخاذ المرارات

2014خلود هادي الربٌعًاسراء ابراهٌم اسماعٌل ماجستٌر883

2014عبد االمٌر عبد الحسٌن شٌاعمصطفى دمحم ابراهٌمنظام المدفوعات االلكترونً واثره فً فاعلٌة المصارؾ التجارٌةمحاسبة ماجستٌر884

2014خولة حسٌن حمدانمصطفى سعد سالم العوادياعادة هندسة العملٌات ودورها فً تحمٌك المٌزة التنافسٌةمحاسبة دكتوراه885

تموٌم االجراءات التدلٌمٌة لمرالبً الحسابات للحد من ظاهرة ؼسٌلمحاسبة

االموال فً المصارؾ التجارٌة العرالٌة

2014علً حسٌن الدوؼجًمحسن فإاد محسن ماجستٌر886

2014رٌاض حمزة البكريحٌدر عطا الموسويتحدٌد الكلفة المستهدفة فً ظل تطبٌك الموازنة على اساس االنشطةمحاسبة دكتوراه887

2014عبد الرسول صالح االنصاريامل علً ماٌخان االركوازيانموذج ممترح لبرنامج تدلٌك النمدٌة بتكلٌؾ خاصمحاسبة دبلوم عال888ً

دور مرالب الحسابات فً االبالغ عن احتماالت فشل الشركاتمحاسبة

المساهمة العرالٌة وانعكاسه على جودة االداء المهنً

2014بشرى نجم عبد هللاضمٌاء دمحم جواد الشذر دكتوراه889

اهمٌة دراسة وتموٌم نظام الرلابة الداخلٌة فً التخطٌط واالشراؾمحاسبة

للتدلٌك الخارجً

2012سٌروان كرٌم عٌسىشٌرزاد احمد مصطفى ماجستٌر890

الرلابة المالٌة على العمود الحكومٌة ودورها فً الحد من ظاهرةمحاسبة

الفساد االداري والمالً

2014علً خلؾ الركابًاراز صباح ماجستٌر891

استعمال تمنٌتً بطالة االداء المتوازنة والممارنة المرجعٌة لتعزٌزمحاسبة

االداء الستراتٌجً

2013جلٌلة عٌدان حلٌحلدمحم سلمان كركز دبلوم عال892ً

2013وحٌد محمود رموعمر دمحم طاهرتمنٌات المعلومات وانعكاساتها على نطاق مسإولٌة مرالب الحساباتمحاسبة دبلوم عال893ً
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انموذج ممترح لماعدة محاسبٌة محلٌة عن االستثمارات العمارٌة علىمحاسبة

40وفك معٌار المحاسبة الدولٌة

2013علً دمحم ثجٌلباسم حسٌن جبار دكتوراه894

مدى فاعلٌة النظام المحاسبً الموحد فً الرلابة على الممتلكاتمحاسبة

والتجهٌزات والمعدات

2013عالء جاسم سلمانرزاق شاكر شافً دبلوم عال895ً

2013عبد االمٌر عبد الحسٌنحٌدر عودة كاظمتمٌٌم فاعلٌة النظام الضرٌبً العرالً وفما للمواعد الضرٌبٌةمحاسبة دكتوراه896

تمٌٌم مستوى االبالغ المالً المطاعً على وفك خصابص الشركاتمحاسبة

المساهمة المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة

2014سلمان حسٌن عبد هللاعلً محمود برٌهً ماجستٌر897

تطوٌرعرض الموابم المالٌة المعدة وفما للنظام المحاسبً الموحدمحاسبة

لموالءمتها مع متطلبات المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة

2014صفاء احمد دمحمصفا مهدي راجً ماجستٌر898

تكامل المعلومات المالٌة وؼٌر المالٌة وانعكاسة على لراراتمحاسبة

المستثمرٌن فً سوق العراق لالوراق المالٌة

2014صفاء احمد دمحممروى فاضل خلؾ ماجستٌر899

2014صالح  نوري خلؾتماضر ٌوسؾ الطابًدور رلابة االداء فً ترشٌد المرارات االستثمارٌة لمشارٌع البنى التحتٌةمحاسبة ماجستٌر900

2014دمحم محسن العباديهاشم مجٌد عبد االبمةدراسة وتموٌم نظام الرلابة الداخلٌة فً المإسسات الصحٌةمحاسبة ماجستٌر901

2014حمزة فابك وهٌبدمحم هاشم محسندور السلطات االشرافٌة فً حماٌة النظام المالًمحاسبة دبلوم عال902ً

2014نضال دمحم رضاعباس مهدي خلٌؾدور المحاسبة الخضراء فً دعم تمنٌة االنتاج االنظؾمحاسبة ماجستٌر903

بحث تطبٌمً فً شركة التامٌن-تحلٌل المالءة المالٌة وانشطة التامٌن محاسبة

2012-2001الوطنٌة للمدة 

2014عالءعبد الكرٌم هاديسعاد حسٌن دمحم دبلوم عال904ً

تكامل مفهومً الدخل المحاسبً والمٌمة االلتصادٌة المضافة ودوره فًمحاسبة

ترشٌد لرارات المستثمرٌن

2013عامر دمحم سلمانٌاسر نوري دمحم ماجستٌر905

اطار ممترح لالبالغ المالً عن تملبات المٌمة العادلة لمحافظ االوراقمحاسبة

المالٌة فً صنادٌك االستثمار

2014علً حسٌن علً الدوؼجًسامً طه ٌاسٌن المٌسً ماجستٌر906

2013نصٌؾ جاسم دمحمرجاء صادق بٌجانتصمٌم نظام محاسبة التكالٌؾ الموحد لمطاع الصناعة التحوٌلٌةمحاسبة ماجستٌر907

تصمٌم نظام التكالٌؾ االنتاج الحٌوانً بحث تطبٌمً فً الحمل الحٌوانًمحاسبة

كلٌة الزراعة ـ جامعة بؽداد

2014بهاء حسٌن دمحمطالب ستار عبد هللا حسون دبلوم عال908ً

دور نظام الرلابة الداخلٌة فً ترشٌد لرارات التموٌل المالً للنشاطمحاسبة

(بحث تطبٌمً فً المصرؾ الزراعً التعاونً )الزراعً 

2014جلٌلة عٌدان الذهبًزٌاد طارق عبد الكرٌم ماجستٌر909

2014سلمان حسٌن عبد هللااوس صباح ؼنًاستخدام وسابل التمثٌل المربً ودورها فً تعزٌز ادران المستخدٌنمحاسبة ماجستٌر910

2014عامر دمحم سلمانكفاح سامً حسٌنتطوٌر النظام المحاسبً الحكومً لتعزٌز كفاءة اداء الوحدات الخدمٌةمحاسبة ماجستٌر911

االعتراؾ باالٌرادات فً نشاط البٌع بالتمسٌط فً ظل المعاٌٌرمحاسبة

بحث تطبٌمً فً )المحاسبٌة الدولٌة وانعكاسة على نتٌجة النشاط 

(شركة االسكان لالستثمارات والتطوٌر العماري 

2014عالء الدٌن عبد الوهاببٌان صالح ابراهٌم ماجستٌر912
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2014احمد دمحم فهمًابراهٌم عامر حسنتسعٌر الخدمات المصرفٌة واثرة فً الربحٌةمحاسبة ماجستٌر913

دور خطابات الضمان فً ارباح المصرؾ وضمان حموق المستفٌدٌنمحاسبة

بحث تطبٌمً لعٌنة من المصارؾ التجارٌة الخاصة

2014سالم عواد هاديسندس علً خلٌفة دبلوم عال914ً

دراسة/ التخطٌط االستراتٌجً للضرابب وانعكاسة فً االستثمار محاسبة

مٌدانٌة فً الهٌبة العامة للضرابب

2014خلود هادي الربٌعًالحارث دمحم رضا دبلوم عال915ً

بحث/ استعمال منهج ادارة المخاطر لتصمٌم نظام الرلابة الداخلٌة محاسبة

تطبٌمً فً المفوضٌة العلٌا المستملة لالنتخابات

2014كرٌمة علً كاظم الجوهرلٌث عكالوي صالح السعد ماجستٌر916

دور التدلٌك الضرٌبً باسلوب العٌنات فً تحدٌد الدخل الخاضعمحاسبة

لسم الشركات/ بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب / للضرٌبة 

2014احسان شمران الٌاسريحسن سالم محسن الزٌدي دبلوم عال917ً

/اثر االجراءات التحلٌلٌة فً التدلٌك على جودة اداء مرالبً الحسابات محاسبة

بحث تطبٌمً على عٌنة من مرالبً الحسابات

2014عماد صبٌح فرجصباح حسن جرو ماجستٌر918

بحث )دراسة وتموٌم نظام الرلابة الداخلٌة فً المإسسات الصحٌة محاسبة

(تطبٌمً فً دابرة مدٌنة الطب 

2014دمحم محسن العباديهاشم مجٌد عبد االبمة المختار ماجستٌر919

الموازنة االستثمارٌة ودورها فً تموٌل مشارٌع البنى التحتٌة وتعظٌممحاسبة

االٌرادات

2014صالح صاحب شاكرلمٌاء دمحم عبد الرسول ماجستٌر920

دراسة تطبٌمٌة فً عٌنة/ دور التفتٌش فً تحمٌك االمتثال المصرفً محاسبة

من المصارؾ العرالٌة

2014حمزة فابك وهٌبحوراء احمد سلمان دبلوم عال921ً

جودة الخدمة الصحٌة العامة واثرها فً الطب على التامٌن الصحً ـمحاسبة

بحث تطبٌمً فً شركتً التامٌن الوطنٌة والتامٌن العرالٌة العامة

2014عالء عبد الكرٌم هاديمنال حمٌد مجٌد دبلوم عال922ً

2014كرٌم محمود فرجفالح عبد بالر حسٌنانموذج ممترح لتدلٌك اداء المشارٌع االستثمارٌةمحاسبة دكتوراه923

دور الحوكمة المصرفٌة فً تخفٌض المخاطر وتحمٌك فاعلٌة االداء فًمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة/ المطاع المصرفً 

الخاصة

2014حسٌن عاشور جبروالء عبد الجواد حسٌن دبلوم عال924ً

دور نظم المعلومات االستراتٌجٌة فً تعزٌز المٌزة التنافسٌة للمصارؾمحاسبة

التجارٌة دراسة تطبٌمٌة فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة الخاصة

2014خلود هادي عبودنشات مجٌد نشات دبلوم عال925ً

/تموٌم اجراءات االضرار عن ضرٌبة الدخل للحد من التهرب الضرٌبً محاسبة

بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب

2014بشٌر علوان حمدمٌسون عبد الكرٌم احمد دبلوم عال926ً

تحلٌل مخاطر االستمرارٌة من مرالب الحسابات باستعمال لابمة التدفكمحاسبة

بحث تطبٌمً على مصرفً بؽداد والمتحد لالستثمار من/ النمدي 

الشركات المساهمة الخاصة

2014صالح نوري خلؾخالد حسٌن علً دكتوراه927

المعالجة المحاسبٌة للموجودات الثابتة فً الوحدات الحكومٌة واثرهامحاسبة

(االعداد ــ التنفٌذ )فً الموازنة االتحادٌة 

2014حسن عبد الكرٌمحسام حسن هاشم ماجستٌر928
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بحث تطبٌمً فً/ الودابع الزمنٌة واثرها فً االبتمان المصرفً محاسبة

مصرؾ الشرق االوسط العرالً لالستثمار

2014عبد االمٌر عبد الحسٌنحٌدر علً عبد المحسن دبلوم عال929ً

دور المعلومات المالٌة وؼٌر المالٌة فً االجراءات التحلٌلٌة للتخطٌطمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ/ لعملٌة التدلٌك الخارجً 

التجارٌة فً اللٌم كوردستان ـ العراق

2014عالء الدٌن عبد الوهابرٌبوار شمعون ٌعموب ماجستٌر930

انموذج ممترح لعمل الفاحص المانونً ودوره فً الحد من حاالتمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً دٌوان الرلابة المالٌة/ االحتٌال والفساد االداري 

االتحادي

2014علً دمحم ثجٌلشٌماء صباح عودة دكتوراه931

االهمٌة النسبٌة لمخاطر التدلٌك ودورها فً جودة عمل المدلكمحاسبة

جمهورٌة/ بحث تطبٌمً فً دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي / الخارجً 

العراق

2014صالح نوري خلؾرفٌك حمٌد عطٌة ماجستٌر932

/استعمال المإشرات المالٌة وؼٌر المالٌة لتدلٌك اداء المنشؤت المالٌة محاسبة

االهلً/ بحث تطبٌمً فً مصرؾ دجلة والفرات 

2014جلٌلة عٌدان الذهبًوسام حسن احمد زٌنً ماجستٌر933

ممارسات الشركات المساهمة للتحفظ المحاسبً وانعكاسها علىمحاسبة

المرارات االلتصادٌة لمستخدمً الموابم المالٌة

2014بشرى نجم عبد هللاانمار محسن حمٌد ماجستٌر934

بحث تطبٌمً/ انموذج ممترح لالبالغ المالً عن راس المال الفكري محاسبة

فً الشركة العامة للتصمٌم واالنشاء الصناعً

2014بشرى فاضل الطابًباسم جاسم دمحم علً ماجستٌر935

لمتطلبات المعٌار المحاسبً ( 13 )تكٌٌؾ الماعدة المحاسبٌة العرالٌة محاسبة

المعدل عن االثر الضرٌبً للمكاسب والخسابر ؼٌر ( 12)الدولً 

المنتظمة  والضرابب المإجلة

2014عامر دمحم سلماناسماء حسٌن علً ماجستٌر936

مدى التزام مرالب الحسابات بمعاٌٌر التدلٌك والتوكٌد الدولٌة واثرهامحاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً عٌنة من تمارٌر/ فً موثولٌة البٌانات المالٌة 

دٌوات الرلابة المالٌة االتحادي

2014هاشم حسن حسٌناكرم نصٌؾ شاكر دكتوراه937

بحث استطالعً فً شركة/ االحتٌال البحري واثره فً صناعة التامٌن محاسبة

التامٌن العامة

2014حمزة فابك وهٌبرشا هٌثم عبد الخالك المٌم دبلوم عال938ً

بحث / ( Coso)تموٌم وتطوٌر نظام الرلابة الداخلٌة على وفك اطار محاسبة

تطبٌمً فً دابرة صحة كربالء الممدسة

2014ابراهٌم عبد موسىفاضل حسٌن شهٌد ماجستٌر939

الممارسة الدولٌة للمحاسب المضابً ومدى امكانٌة تطبٌمها فً تعزٌزمحاسبة

االحكام المضابٌة فً البٌبة العرالٌة

2014بكر ابراهٌم محموداخالص عبد علً داود ماجستٌر940

بحث )لٌاس االصول الفكرٌة وتموٌمها باستخدام بطالة االداء المتوازن محاسبة

تطبٌمً فً شركة دٌالى العامة للصناعات الكهربابٌة

2014خولة طالب جبارامٌنة ابراهٌم خلؾ دكتوراه941

2014رٌاض حمزة البكريهٌثم رإوؾ احمد الحدادترشٌد كلؾ البحث والتطوٌر باستعمال تمنٌة هندسة المٌمةمحاسبة دكتوراه942

دور المحاسبة االدارٌة الحدٌثة فً دعم حوكمة الشركات لتحمٌك المٌزةمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً شركة دٌالى العامة للصناعات الكهربابٌة/ التنافسٌة 

2014د رٌاض حمزة البكري.أخلٌل ابراهٌم اسماعٌل الزبٌدي دكتوراه943
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2014علً حسٌن الدوؼجًنجالء سادة حسون دمحم الربٌعًدور الرلابة الداخلٌة فً تحسٌن الوالع الصحًمحاسبة دكتوراه944

دور مرالب الحسابات فً الحد من ممارسات المحاسبة االبداعٌةمحاسبة

وتضٌٌك فجوة التولعات

2014جلٌلة عٌدان حلٌحل الذهبًرؼد سعد بدر العجرش دكتوراه945

تموٌم االداء فً الوحدات اال لتصادٌة الخدمٌة باستعمال نظام محاسبةمحاسبة

المسإولٌة

2014جلٌلة عٌدان حلٌحلاتحاد شاكر محمود ماجستٌر946

االبالغ المالً عن المشتمات المالٌة للتحوط من مخاطر السوق علىمحاسبة

انموذج ممترح للمصارؾ العرالٌة/ وفك المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة 

2014علً حسٌن علً الدوؼجًعباس فاضل عبد االمٌر العكٌلً دكتوراه947

دور نظام معلومات المحاسبة االدارٌة فً تحسٌن سلسلة المٌمة واثرةمحاسبة

فً تموٌم االداء

2014فٌحاء عبد هللا ٌعموبامل ابراهٌم وناس دبلوم عال948ً

2014عالء جاسم سلمانمهدي اٌاد رشٌدمعٌار ممترح لجودة اداء مرالب الحسابات فً ظل الحوكمة المإسسٌةمحاسبة دكتوراه949

دور النظام المحاسبً الحكومً فً تموٌم اداء المحوالت الممولةمحاسبة

مركزٌا ضمن الموازنة العامة للدولة

2014حسن عبد الكرٌم سلومالهام هاشم دمحم ماجستٌر950

دور مدخل االدارة على اساس االنشطة فً تحلٌل ولٌاس كلؾ الجودةمحاسبة

والرلابة علٌها

2014علً دمحم ثجٌلناطك جبار سالم دكتوراه951

دراسة مٌدانٌة-دور المعلومات المحاسبٌة فً تسعٌر الخدمات الفندلٌة محاسبة

فً عٌنة من الفنادق العرالٌة

2014عماد صبٌح فرجهٌثم صاحب سعٌد ماجستٌر952

استعمال انظمة التكالٌؾ فً تطوٌر االداء وتعزٌز المٌزة التنافسٌة فًمحاسبة

شركات المماوالت العامة

2014شاكر عبد الكرٌم البلداويهناء لاسم دمحم ماجستٌر953

دور التخصص المهنً لمرالب الحسابات فً تمدٌر المخاطر وتحسٌنمحاسبة

جودة التدلٌك

2014عبد الصاحب نجمرجاء دمحم عبد الرحٌم الزهٌري دكتوراه954

2014موفك عبد الحسٌن دمحمسامً جبارعنبرجودة الدلٌك باعتماد الذكاء االصطناعًمحاسبة دكتوراه955

محاسبة 956

مسإولٌة مرالب الحسابات عن التنبإ بالفشل المالً للشركات باستخداممحاسبة

التحلٌل

2014عبد الخالك ٌاسٌن زاٌرمهند دمحم شلش دكتوراه957

مسإولٌة المدلك الخارجً عن تموٌم ضبط الجودة فً ضوء معٌارمحاسبة

4400التدلٌك الدولً رلم 

2014سعد سلمان عوادرضا نوار كحٌط دكتوراه958

دراسة تطبٌمٌة فً-بطالة العالمات المتوازنةاساس للممارنة المرجعٌة محاسبة

عٌنة من المصاؾ التجارٌة االهلٌة العرالٌة

2013موفك عباس شكارةرشا جاسم احمد العبٌدي دكتوراه959

ممدرة البنن المركزي العرالً على مواجهة المتؽٌرات االلتصادٌةمحاسبة

وحماٌة الجهاز المصرفً

2014حسٌن عاشورجبراحالم حمٌد كرٌم دبلوم عال960ً

دراسة- دور جودة االرباح المحاسبٌة فً تعزٌزلرارت المستثمرٌن محاسبة

تطبٌمٌة فً سوق العراق لالوراق المالٌة

2014ابتهاج اسماعٌل ٌعموبعلً عبد الرضا طاهر ماجستٌر961
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تطوٌر االجراءات المحاسبٌة الموحدة عن الخدمات المصرفٌة للنوافذمحاسبة

االسالمٌة فً المصارؾ التجارٌة العرالٌة

2014عباس حمٌد التمٌمًثورة صادق حمادي ماجستٌر962

بناء انموذج لفحص نظام الرلابة الداخلٌة من لبل لسم التدلٌك الداخلًمحاسبة

فً الوحدات الداخلٌة

2014عالء فرٌد عبد االحدحامد عبد الهادي احمد ماجستٌر963

بحث-دور المصارؾ فً مكافحة االحتٌال المستندي فً التجارة الدولٌة محاسبة

تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة

2014حمزة فابك وهٌبهند سلمان الٌاس خضر دبلوم عال964ً

دور حوكمة الشركات فً تحمٌك جودة المعلومات المحاسبٌة للوصلمحاسبة

الى وعاء ضرٌبً ممبول

2014عبد الصاحب نحم عبدرابد فاهم ٌاسر دبلوم عال965ً

المعالجة االلكترونٌة للبٌانات فً التعامالت المصرفٌة ودورها فً اعدادمحاسبة

الكشوفات المالٌة المرحلٌة

2014علً حسٌن الدوؼجًلٌث علً حمادي ماجستٌر966

دور مرالب الحسابات فً الكشؾ المبكر عن احتماالت الفشل المالً فًمحاسبة

الوحدات االلتصادٌة

2014عالء جاسم سلمانخلدون ابراهٌم دمحم دبلوم عال967ً

بحث-تحسٌن االفصاح المحاسبً فً ضوء معاٌٌر المحاسبة الدولٌة محاسبة

تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة فً سوق العراق لالوراق

المالٌة

2014بكر ابراهٌم محموداٌهاب شهاب احمد دبلوم عال968ً

تصمٌم نظام التكالٌؾ على اساس االنشطة لعٌنة من محطات تصفٌةمحاسبة

المٌاه امانة بؽداد

2014بهاء حسٌن دمحمدمحم كرٌم حمٌد ماجستٌر969

تصمٌم نظام التكالٌؾ على اساس االنشطة لعٌنة من محطات تصفٌةمحاسبة

المٌاه فً امانة بؽداد

2014بهاء حسٌن دمحمدمحم كرٌم حمٌد ماجستٌر970

2014لبنى زٌد ابراهٌمعبد الرحمن سعٌدالموابم المالٌة التنبإٌة ودورها فً ترشٌد المرارات االستثمارٌةمحاسبة ماجستٌر971

تطوٌر النظام المحاسبً االلكترونً الموحد فً تعزٌز محاسبةمحاسبة

المسإولٌة

2014صفوان لصً عبد الحلٌمانمار حسن علً ماجستٌر972

بحث تطبٌمً فً)دور ضرٌبة العمار فً زٌادة االٌرادات الضرٌبٌة محاسبة

(الهٌبة العامة للضرابب 

2014حمزة فابك وهٌبزٌنا دمحم سبتً دبلوم عال973ً

تحلٌل ممارن بٌن مصرؾ)تمٌٌم االداء المالً للمصارؾ االسالمٌة محاسبة

(دجلة والفرات للتنمٌة واالستثمار االسالمً ومصرؾ اٌالؾ االسالمً 

2014سعد عبد دمحمنورس نمٌر نوري ماجستٌر974

االبالغ عن المخاطر فً ظل المدخل االخاللً وانعكاساته علىمحاسبة

الممارسة المحاسبٌة فً البٌبة العرالٌة

2014عباس حمٌد ٌحٌىحسام هانً حمٌد ماجستٌر975

مدى تطبٌك مرالبً الحسابات لمتطلبات معٌاري التدلٌك الدولٌةمحاسبة

للحصول على ادلة االثبات (501)و  (500)

2014سٌروان كرٌم عٌسىحسٌن دمحم دمحم دلكًٌ دكتوراه976

ودوره (ضرابب الدخل )االفصاح على وفك العٌار المحاسبً الدولً محاسبة

فً تحمٌك العدالة الضرٌبٌة

2014علً دمحم ثجٌلحٌدر دمحم علً ٌوسؾ دبلوم عال977ً

2014موفك عباس شكارةهالة فابك عزٌزاثر منهج التدلٌك المستند للمخاطر فً اعداد برنامج التدلٌك الخارجًمحاسبة دكتوراه978

Sunday, June 19, 2022 Page 54 of 133



?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحجالعنوانالتسلسلالقسم ت

تؤثٌر خاصٌتً المالبمة والتمثٌل الصادق على سعر االسهم وحجممحاسبة

التداول فً ظل سلسلة لٌمة المعلومات

2014لبنى زٌد ابراهٌماشواق طالب كاظم ماجستٌر979

دراسة تطبٌمٌة)تاثٌر جودة االبالغ المالً فً المٌمة السولٌة المضافة محاسبة

(فً عٌنة من المصارؾ التجارٌة الخاصة فً العراق

2014سعد سلمان عوادوعد بدري نوري ماجستٌر980

دراسة)ادارة فجوتً السٌولة والمٌزانٌة وتاثٌرهما فً االداء المصرفً محاسبة

(ممارنة بٌن مصرفً الرافدٌن والشرق واالوسط

2014عبد الرضا شفٌك خلٌلشٌماء زهٌر محمود ماجستٌر981

دراسة ممارنة لعٌنة من)معاٌٌر تمٌٌم االداء الصرفً التملٌدٌة والحدٌثة محاسبة

(المصارؾ التجارٌة العرالٌة 

2014عبد الرضا شفٌك خلٌلهٌفاء كاظم ابراهٌم دبلوم عال982ً

تموٌم نظام الرلابة الداخلٌة لرفع فاعلٌة وكفاءة اداء المنشات المالٌةمحاسبة

(بحث تطبٌمً فً المدٌرٌة العامة للمصرؾ العماري )

2014جلٌلة عٌدانجمٌلة عبد الزهرة علً دكتوراه983

دراسة)تاثٌر جودة االرباح فً المٌمة الحمٌمٌة لالسهم ولٌمة الشركة محاسبة

تطبٌمٌة فً عٌنة من الشركات الصناعٌة العرالٌة المساهمة المدرجة

فً سوق العراق لالوراق المالٌة

2014سعد سلمان عوادهدى سلمان زٌاد ماجستٌر984

دور المدلك الخارجً فً تموٌم اداء مشارٌع البناء والتشؽٌل والتحوٌلمحاسبة

(B.O.T)بحث تطبٌمً فً الشركة العامة للسمنت الجنوبٌة

2014صالح صاحب شاكرطارق حامد سرحان دكتوراه985

بحث-الثمافة التؤمٌنٌة واثرها فً تسوٌك وثٌمة حماٌة االسرة ومسكنها محاسبة

تطبٌمً فً شركة التامٌن الوطنٌة

2014عالء عبد الكرٌم البلداويعالء الدٌن عبد الوهاب سلوم ماجستٌر986

استخدام تمنٌات ادارة الكلفة الستراتٌجٌة فً تصمٌم نظام ادارة تكالٌؾمحاسبة

بحث تطبٌمً فً شركة-العملٌات االنتاجٌة السطحٌة للحمول النفطٌة 

نفط الوسط

2014خولة حسٌن حمدانحسام الدٌن خالد احمد دكتوراه987

مدى التزام مكاتب التدلٌك فً لبنان بمواعد السلون المهنً وفكمحاسبة

ISA220,ISQC1متطلبات معٌاري الجودة 

2013كامل توفٌك بربردنٌا هاشم طه ماجستٌر988

تصمٌم لاعدة بٌانات وفما لمتطلبات تكامل نظامً المحاسبة المالٌةمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً شركة المدرة-والتكالٌؾ على اساس االنشطة 

واالبداع للمماوالت العامة المحدودة

2014سلمان حسٌن عبدهللاٌاسر مامون لطٌؾ ماجستٌر989

بحث استطالعً فً شركة-تاثٌر النمل البحري فً التجارة الخارجٌة محاسبة

التامٌن الوطنٌة

2014عالء عبد الكرٌم البلداويمنى عبد الجلٌل اسماعٌل دبلوم عال990ً

دراسة- اثر مستوى التحفظ المحاسبً على جودة التمارٌر المالٌة محاسبة

تطبٌمٌة على عٌنة من الشركات المساهمة العرالٌة المدرجة فً سوق

العراق لالوراق المالٌة

2014موفك عبد الحسٌنرابد دمحم علً دكتوراه991

بحث تطبٌمً فً-دور تدلٌك االداء فً الحد من الفساد االداري والمالً محاسبة

دٌوان محافظة بؽداد

2014بكر ابراهٌم محمودعادل عسكر سلٌم دبلوم عال992ً

بحث استطالعً- دور المٌادة التحوٌلٌة فً اتخاذ المرارات الرشٌدة محاسبة

الراء عٌنة من المدٌرٌن فً المصارؾ الخاصة العرالٌة

2014خلود هادي الربٌعًحسٌن عبد الجبار نجم دبلوم عال993ً
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 لتموٌمcosoاستعمال عناصر الرلابة الداخلٌة على وفك انموذج محاسبة

بحث تطبٌمً فً الشركة العامة-االداء البٌبً فً الوحدات االلتصادٌة

لصناعة البطارٌات

2014علً خلؾ سلمانلبس عبد الرزاق دبلوم عال994ً

بحث- جودة اداء مرالب الحسابات فً ظل منهج مخاطر التدلٌك محاسبة

تطبٌمً فً جامعة كربالء

2014جلٌلة عٌدان حلٌحلكرٌمة صالح موسى دبلوم عال995ً

مدى التزام مرالبً الحسابات فً العراق بالكشؾ عن حاالت الؽشمحاسبة

بحث تحلٌلً ممارن- (240)واالحتٌال على وفك معٌار التدلٌك الدولً 

فً عٌنة من المصارؾ المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة

2014عباس حمٌد ٌحٌىمنتهى عبد جاسم دبلوم عال996ً

بحث تطبٌمً فً شركة- الرلابة الداخلٌة وتاثٌرها فً مخاطر التامٌنمحاسبة

التامٌن الوطنٌة

2014عالء عبد الكرٌمزٌنب صادق ابراهٌم دبلوم عال997ً

بحث تطبٌمً فً شركة-دور العاللات العامة فً صناعة التامٌن محاسبة

التامٌن الوطنٌة

2014عالء عبد الكرٌمدمحم هاشم حمود دبلوم عال998ً

انموذج ممترح العداد الموابم المالٌة وفما لمتطلبات المعاٌٌر المحاسبٌةمحاسبة

(ipsas)الدولٌة فً المطاع العام 

2014عباس حمٌد ٌحٌى التمٌمًسلمان عبود روضان الوابلً دبلوم عال999ً

2014حسٌن عاشور العتابًفرات هادي دلٌلتمٌٌم دور المصارؾ التجارٌة فً جذب الودابعمحاسبة دبلوم عال1000ً

دراسة وتطوٌر نظام لتكالٌؾ فً شركة نفط الشمالمحاسبة 1001

2014جلٌلة عٌدان حلٌحلاثٌر فلٌح حسٌندراسة وتطوٌر نظام لتكالٌؾ فً شركة نفط الشمالمحاسبة ماجستٌر1002

بحث/ تفعٌل دور نظام الرلابة الداخلٌة للحد من مخاطر االبتمان محاسبة

تطبٌمً فً مصرؾ االبتمان العرالً

2014بشرى فاضل الطابًسعد دمحم سلمان ماجستٌر1003

تحلٌل تكالٌؾ الجودة باالعتماد على اعادة هندسة العملٌات الكتسابمحاسبة

المٌزة التنافسٌة

2014حنان صحبت عبد هللامروة حسٌن علوان ماجستٌر1004

بحث تطبٌمً فً/ أنموذج محاسبً لالبالغ المالً عن ارباح االحتكار محاسبة

عٌنة من شركات االتصاالت

2014عامر دمحم سلمان الجنابًرزكارعلً احمد دولبموًٌ دكتوراه1005

لابلٌة الفهم للمعلومات المحاسبٌة ودورها فً تعزٌز عمالنٌة المراراتمحاسبة

االستثمارٌة

2014هانً حمٌد مشجلجاسم كشٌش زوٌد ماجستٌر1006

بحث تطبٌمً فً عٌنة من-برنامج ممترح لتدلٌك مخاطر االستثمار محاسبة

المصارؾ المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة

2014عباس حمٌد ٌحٌىسهاد عبد الكرٌم عباس دبلوم عال1007ً

بحث-دور التدلٌك  االلكترونً فً الحد من مخاطر التدلٌك المصرفً محاسبة

تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ التجارٌة فً اللٌم كردستان

2014اٌاد شاكر سلطانفاطمة فتاح عزٌز دبلوم عال1008ً

من (7 و1)دور مرالب الحسابات فً التحمك من تطبٌك معٌاري محاسبة

معاٌٌر االبالغ المالً الدولً عند تدلٌك الموابم المالٌة

2014بصٌرة مجٌدثه خشان هادي معروؾ دبلوم عال1009ً

دور الحوكمة فً الحد من ادارة االرباح للشركات الصناعٌة العرالٌةمحاسبة

على وفك انموذج مٌلر

2014حسٌن جاسم فالحاحمد هاشم احمد دكتوراه1010
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بحث تطبٌمً فً لطاع- دور  المإسسة الرٌاضٌة فً صناعة التامٌن محاسبة

التامٌن

2014احمد دمحم فهمًسعد مشكور هاشم دبلوم عال1011ً

دراسة- دور الرلابة والتمٌٌم الداخلً فً تحمٌك االمتثال المصرفً محاسبة

تطبٌمٌة فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة الخاصة

2014عبد الرضا شمٌك البصريهالة عاٌد هادي ماجستٌر1012

2014بكر ابراهٌم محمودفهٌمة اصلٌوة حٌدوتموٌم وتطوٌر نظام الرلابة الداخلٌة للوحدات الخدمٌةمحاسبة دكتوراه1013

دراسة تطبٌمٌة فً الشركات- انموذج ممترح للتنبإ بالتعثر المالً محاسبة

الصناعٌة المختلطة المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة

2014زهرة حسن علٌويدمحم عباس نهود ماجستٌر1014

تموٌم المعالجات المحاسبٌة لعملٌات فصل الشركات النفطٌة العامةمحاسبة

وتدلٌمها

2014عبد الصاحب نجمعارؾ الماس ؼابب دكتوراه1015

2014عالء عبد الكرٌمعالء عبد الهاديتاثٌر ادارة الخطر فً تحدٌد خسابر التامٌن الهندسًمحاسبة دبلوم عال1016ً

االبالغ المالً عن الحصص فً المشارٌع المشتركة على وفك المعاٌٌرمحاسبة

الدولٌة للمحاسبة

2014عباس حمٌد ٌحٌىسجاد مهدي عباس ماجستٌر1017

ضرٌبة المٌمة المضافة كبدٌل عن منظومة الضرابب ؼٌر المباشرة فًمحاسبة

العراق

2014حسٌن جواد كاظمسالم صدام مهر دبلوم عال1018ً

خدمات التصدٌك ودور مرالب الحسابات فً كشؾ االحتٌال من خاللمحاسبة

منالشة وتحلٌل تمرٌر االدارة

2015حسن عبد الكرٌمثامر كاظم عبد الرضا ماجستٌر1019

استخدام بطالة االداء المتوازن فً تحسٌن لٌاس االداء للمصارؾمحاسبة

العرالٌة

2014صالح صاحب شاكرزٌدون فرٌك دبلوم عال1020ً

تحسٌن جودة التدلٌك الداخلً فً الوحدات الحكومٌة باستخدام معاٌٌرمحاسبة

six sigmaتمنٌة 

2015كرٌمة علً كاظمعلً هاتؾ عبد علً ماجستٌر1021

بحث مٌدانً فً شركة- دور التدرٌب فً تنمٌة راس المال الفكري محاسبة

التامٌن الوطنٌة

2014عالء عبد الكرٌمعلً عبد المنعم دبلوم عال1022ً

2014سعد سلمان عوادعماد الدٌن سمٌر(برنامج ممترح  )تدلٌك الموجودات ؼٌر الملموسة محاسبة دكتوراه1023

تاثٌر ادارة الولت فً تسوٌة تعوٌضات وثٌمة التامٌن من الحرٌكمحاسبة

النموذجٌة

2014نبٌل دمحم الخناقفراس علً دمحم دبلوم عال1024ً

بحث تطبٌمً فً-فاعلٌة التدلٌك الداخلً فً ظل حوكمة الشركات محاسبة

وزارة الهجرة والمهجرٌن

2014حنان صبحت عبد هللانادٌة علً عباس دكتوراه1025

بحث تطبٌمً- دور التدلٌك الداخلً فً الحد من جرابم ؼسل االموال محاسبة

فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة الخاصة

2015لٌدا سٌركسساجدة ؼفوري دكتوراه1026

بحث تطبٌمً فً شركة-اثر المٌاس المحاسبً فً تموٌم االداء البٌبً محاسبة

مصفى الدورة/مصافً الوسط 

2015عالء جاسم سلمانانوار كاظم شمخً دكتوراه1027

تاثٌر تطبٌك مبدا االفصاح ومحددات المٌاس المحاسبً على الوعاءمحاسبة

الضرٌبً

2014بشٌر علوانحٌدر عمران سهر دبلوم عال1028ً
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تموٌم نظام الرلابة الداخلٌة وفك اطار ادارة مخاطر المشروع ومعاٌٌرمحاسبة

االٌزو

2014نزار فلٌح حسنعبٌر خالد احمد دكتوراه1029

تفعٌل دور الرلابة الخارجٌة على مشارٌع الموازنة االستثمارٌةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً حكومة محافظة ذي لار المحلٌة-للحكومات المحلٌة 

2014دمحم حلو داوداسعد خلٌل الزم دكتوراه1030

تكامل لٌاس التكلفة على اساس المواصفات وتمنٌة التكلفة المستهدفةمحاسبة

واثره فً تحمٌك المزاٌا التنافسٌة

2015سلمى منصوردمحم علً دمحم دكتوراه1031

الممارنة المرجعٌة للتطبٌمات المحاسبٌة وانعكاسها على جودة المٌاسمحاسبة

واالفصاح المحاسبً

2015علً دمحم ثجٌلذو الفمار دمحم فلٌح دكتوراه1032

2014صالح نوري خلٌؾنٌفٌن محمود ابراهٌمدور الرلابة الداخلٌة فً ادارة المخاطر المصرفٌةمحاسبة دكتوراه1033

2014سعد سلماندمحم عبد الواحداستعمال مماٌٌس االداء الرشٌك لتعزٌز االداء االستراتٌجً فً المنظمةمحاسبة دكتوراه1034

دور االفصاح عن المٌمة العادلة لالستثمارات المالٌة فً تعزٌز منفعةمحاسبة

المعلومات المحاسبٌة الؼراض اتخاذ المرارات االستثمارٌة المدرجة فً

سوق العراق لالوراق المالٌة

2015عباس حمٌد ٌحٌىعبد الرحمن احمد دكتوراه1035

تحلٌل البٌبة المصرفٌة واثرها على االداء المصرفً من منظور بطالةمحاسبة

االداء المتوازنة

2014عالء فرحان طالبجبار عبد الحسٌن حمود دبلوم عال1036ً

فاعلٌة الرلابة الداخلٌة على المنح والمساعدات فً المنظمات ؼٌرمحاسبة

الحكومٌة

2015عباس حمٌد ٌحٌى التمٌمًفاطمة فزع هداب محسن الزوبعً دكتوراه1037

2014احمد دمحم فهمً سعٌد البرزنجًبتول عبد علً ؼالً الخٌكانًالعوامل المإثرة فً تسوٌك التامٌن الجماعًمحاسبة ماجستٌر1038

2014خولة طالب جبار االسديحسٌن محسن توفٌكتحلٌل السٌولة المصرفٌة والعابد ومخاطرة السٌولةمحاسبة ماجستٌر1039

2014صالح ابراهٌم ٌونسمروان دمحم فخريالتدلٌك االستراتٌجً ودوره فً جودة التدلٌكمحاسبة ماجستٌر1040

بحث/ تموٌم نظام الرلابة الداخلٌة على وفك تصنٌؾ براون للمخاطر محاسبة

تطبٌمً فً جامعة كربالء

2015خولة حسٌن حمدانكمال توماس دكتوراه1041

2015عبٌد خٌون علً حسٌنعلً ؼانم شاكر البؽدادينظم المعلومات ودورها فً تعزٌز االٌرادات الضرٌبٌةمحاسبة ماجستٌر1042

التدلٌك الداخلً لالنشطة التشؽٌلٌة واثره فً دعم التشؽٌل الفعالمحاسبة

للوحدات الصحٌة

2015دمحم جاسم دمحمسلٌمة عٌدان علً دكتوراه1043

مالمح االطار المفاهٌمً للمحاسبة عن المسإولٌة االجتماعٌة فًمحاسبة

الوحدات االلتصادٌة العرالٌة

2014عباس حمٌد ٌحٌى التمٌمًدجلة عبد الحسٌن دكتوراه1044

تاثٌر االبالغ المالً عن انخفاض لٌمة الموجودات الثابتة على خاصٌةمحاسبة

مالءمة المعلومات المحاسبٌة

2015بشرى نجم عبد هللا المشهدانًسالمة ابراهٌم علً دكتوراه1045

بحث تطبٌمً فً/ برنامج ممترح للتدلٌك البٌبً لصناعة النفط والؽاز محاسبة

مصفى الدورة/ مصافً الوسط / شركة مصافً الوسط 

2014جلٌلة عٌدان حلٌحل الذهبًشولً جاسم حمزة عالوي ماجستٌر1046

2014دمحم علً العامريمنى عبد الفتاح احمداثر حوكمة الشركات فً مخاطر الضرٌبةمحاسبة ماجستٌر1047
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فاعلٌة اجراءات الحصر الضرٌبً ودورها فً توسٌع الوعاء الضرٌبًمحاسبة

بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب/ 

2014كرٌم سالم كماشعدي عبد االله حمد شكر ماجستٌر1048

دور متطلبات االفصاح المحاسبً فً التمارٌر المالٌة للشركات فًمحاسبة

تحسٌن اجراءات الفحص الضرٌبً

2015عصام حمٌد داخلصالح مهدي حمادي ماجستٌر1049

التهرب الضرٌبً بسبب ؼٌاب التنسٌك بٌن الهٌبة العامة للضراببمحاسبة

والهٌبة العامة للكمارن ونافذة بٌع وشراء العملة االجنبٌة

2015احسان شمرانلإي هادي عبٌد دبلوم عال1050ً

-دور عملٌات ادارة المعرفة فً مإشرات لٌاس اداء الخدمة التامٌنٌة محاسبة

بحث تطبٌمً فً شركة التامٌن الوطنٌة

2015صباح مجٌد النجاردمحم ابراهٌم تاٌه دبلوم عال1051ً

دور التدلٌك الضرٌبً فً الحد من اثار المحاسبة االبداعٌة علىمحاسبة

موثولٌة البٌانات المالٌة الصادرة عند الشركات

2015سالم عواد هاديبشار سلمان مطرود دبلوم عال1052ً

دور ضرٌبة الدخل المفروضة على شركات النفط العاملة فً العراق فًمحاسبة

دراسة حالة لشركات النفط االجنبٌة فً- تموٌل الموازنة العامة للدولة 

العراق

2015عبد الصاحب نجم عبدزٌنة مٌثم عبد الرحمن دبلوم عال1053ً

وانعكاسه على التكلفة (كاٌزن)توافك نظرٌة المٌود والتحسٌن المستمر محاسبة

واالنجاز

2015نصٌؾ جاسمحازم عبد عزٌز ماجستٌر1054

دور حوكمة الشركات فً تملٌل خطر ارتباط مرالب الحسابات بشؤنمحاسبة

لبول التكلٌؾ وتحدٌد االتعاب

2015فٌحاء عبد هللا ٌعموبنوار دمحم منٌر علً الخٌرو دكتوراه1055

دور التجارة االلكترونٌة فً تعزٌز المٌزة التنافسٌة فً شركات التامٌنمحاسبة

دراسة استطالعٌة فً شركة التامٌن الوطنٌة العامة- 

2015خلود هادي عبودلماء مٌري حبٌب دبلوم عال1056ً

2015نضال رإوؾانور عباس ناصردور االمتثال الطوعً للمكلفٌن فً زٌادة الحصٌلة الضرٌبٌةمحاسبة دبلوم عال1057ً

اطار ممترح لحوكمة الشركات لتحمٌك فاعلٌة االشراؾ والرلابة علىمحاسبة

شركات التامٌن

2015سالم عوادنور علً سلمان دبلوم عال1058ً

استخدام الشبكات العصبٌة االصطناعٌة فً تطوٌر دور المرالبمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من- الحسابات فً اكتشاؾ االخطاء الجوهرٌة 

الشركات الصناعٌة العامة

2015علً دمحم ثجٌلهدى خلٌل دكتوراه1059

المتؽٌرات الوظٌفٌة وتاثٌرها فً عنصر تكنلوجٌا المعلومات والخٌارمحاسبة

الستراتٌجً التسوٌمً

2015خلود هاديٌاسر عمار عباس دبلوم عال1060ً

دراسة/ دور التدلٌك الداخلً فً تحدٌد وتمٌٌم مخاطر المرار االبتمانً محاسبة

االدارة العامة/ حالة من مصرؾ الرشٌد 

2015ضٌاء عبد الحسٌن الماموسًدمحم هادي هاشم ماجستٌر1061

تحلٌل عاللة سعة المدٌونٌة والتدفك النمدي الحر بكل من العابدمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة/ والمخاطرة 

2015ارشد فإاد مجٌد ابراهٌمرابد كاظم ناجً ماجستٌر1062

تموٌم الشفافٌة فً االفصاح عن المعلومات المالٌة وؼٌر المالٌةمحاسبة

للمصارؾ العرالٌة الخاصة وانعكاسه على المٌمة السولٌة  لالسهم

2014طالل دمحم علًدمحم عبد علً دمحم ماجستٌر1063

Sunday, June 19, 2022 Page 59 of 133



?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحجالعنوانالتسلسلالقسم ت

2015صالح نوري خلؾنافع حسٌن علًدور المدلك الخارجً فً تمٌٌم المخاطر المصرفٌةمحاسبة دبلوم عال1064ً

500رفع فاعلٌة التدلٌك الداخلً بتطبٌك معٌار التدلٌك الدولً رلم محاسبة

بحث تطبٌمً فً معمل االلبسة الرجالٌة الجاهزة/ الخاص بادلة التدلٌك 

فً النجؾ

2015حسٌن جاسم فالحعلً فاضل مٌران الكعبً ماجستٌر1065

دور استعمال تكنولوجٌا المعلومات فً تمدٌر مخاطر التدلٌك وانعكاسهمحاسبة

على جودة اداء مرالبً الحسابات

2015علً خلؾ سلمان الركابًمنتظر حسن راضً ماجستٌر1066

2015حفصة دمحم فخريحٌدر صباح حسن(EFQM )استخدام انموذج المإسسة االوربٌة الدارة الجودة محاسبة دكتوراه1067

التوافك بٌن محاسبة المسإولٌة وبطالة العالمات المتوازنة وفك0محاسبة

المدخل االستراتٌجً

2014نصٌؾ جاسم الجبوريمهند دمحم عبد المطلب المظفر دكتوراه1068

/فً تحسٌن عملٌة التدلٌك  (كاٌزن  )تطبٌك اسلوب التحسٌن المستمر محاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من الهٌبات الرلابٌة فً دٌوان الرلابة المالٌة

االتحادي

2015موفك عبد الحسٌندمحم جاسم علً دكتوراه1069

بحث تطبٌمً فً / 9001تصمٌم نظام للتكالٌؾ وفما لمتطلبات االٌزو محاسبة

مصنع المامون/ الشركة العامة لصناعة الزٌوت النباتٌة 

2014سعد سلمان المعٌنًعباس صباح طالب البٌاتً ماجستٌر1070

بحث تطبٌمً/ جودة التدلٌك الداخلً فً ضوء معاٌٌر التدلٌك الدولٌة محاسبة

فً مصرؾ الرشٌد

2015علً خلؾ سلمان الركابًحكمت بخش علً اكبر ماجستٌر1071

تموٌم الشفافٌة عن المعلومات المالٌة وؼٌر المالٌة للمصارؾ العرالٌةمحاسبة

الخاصة وانعكاسه على المٌمة السولٌة لالسهم

2014طالل دمحم علً الججاويدمحم عبد علً دمحم ال فتح هللا ماجستٌر1072

اثر االعفاءات الضرٌبٌة على دخول المكلفٌن فً الحد من ظاهرةمحاسبة

التهرب الضرٌبً

2015عبٌد علً حسٌنعبد االمٌر زامل لطٌؾ ماجستٌر1073

 -3000 )تدلٌك االداء المستند للمخاطر على وفك معاٌٌر االنتوساي محاسبة

ISSAI 3999 ) بحث تطبٌمً فً الشركة العامة للصناعات االنشابٌة

2015االء حاتم كاظملمٌاء فاضل كاظم الزبٌدي دكتوراه1074

اثر النظام المحاسبً الموحد للبلدٌات على جودة المعلومات المحاسبٌةمحاسبة

فً التمارٌر المالٌة وراي المدلك الخارجً

2015خولة حسٌن حمدانعماد عبد الرضا حسن دكتوراه1075

دور مرالب الحسابات فً الحد من ادارة االرباح فً ضوء المعاٌٌرمحاسبة

بحث تطبٌمً فً مصرؾ الشمال/ المحاسبٌة والتدلٌمٌة الدولٌة 

للتموٌل واالستثمار

2015سعد سلمان عواد المعٌنًزٌد عبد المادر ابراهٌم زٌدان ماجستٌر1076

تمٌٌم المدرة التنبإٌة لمإشري التدفك النمدي والدخل التشفٌلً لتحدٌدمحاسبة

التدفمات النمدٌة

2014عباس حمٌد ٌحٌى التمٌمًعمار لإي عبد الرزاق حسوان ماجستٌر1077

 :2008تمٌٌم جودة نظام التعلٌم المحاسبً الجامعً فً ظل معاٌٌر محاسبة

9001 -ISO

2015صفاء احمد دمحم العانًحسٌن فاضل عباس ال محمود ماجستٌر1078

تمٌٌم المدرة التنبإٌة لمإشري التدفك النمدي والدخل التشؽٌلً لتحدٌدمحاسبة

التدفمات النمدٌة

2014عباس حمٌد ٌحٌى التمٌمًعمار لإي عبد الرزاق حسوان ماجستٌر1079
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بحث/ دور الحوكمة فً تموٌم االداء االجتماعً للوحدات االلتصادٌة محاسبة

تطبٌمً فً الشركة العامة لتجارة المواد الؽذابٌة

2015حنان صحبت عبد هللانجوى محمود عودة ماجستٌر1080

دور مرالب الحسابات فً الحد من ادارة االرباح فً ضوء المعاٌٌرمحاسبة

المحاسبٌة والتدلٌمٌة الدولٌة

2015سعد سلمان عواد المعٌنًزٌد عبد المادر ابراهٌم زٌدان النعٌمً ماجستٌر1081

التدلٌك االستراتٌجً ودوره فً تحسٌن التولعات المستمبلٌة السعارمحاسبة

( swot)النفط الخام العرالً باستعمال تحلٌل 

2015موفك عبد الحسٌنعادل حمٌد صنكور دكتوراه1082

/الدور الرلابً للبنن المركزي العرالً فً تحسٌن االبتمان المصرفً محاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة

2015عبد االمٌر عبد الحسٌن شٌاعمنى عباس كاظم ماجستٌر1083

تاثٌر التدرٌب فً تحسٌن مستوى اداء العاملٌن دراسة استطالعٌةمحاسبة

الراء عٌنة من العاملٌن فً عدد من المصارؾ التجارٌة العرالٌة

2015خلود هادي عبود الربٌعًسناء رشٌد محٌسن ماجستٌر1084

تحلٌل اتجاهات السٌاسة الضرٌبٌة فً العراق ودورها فً تحدٌد مسارمحاسبة

(2010- 1990)الحصٌلة الضرٌبٌة للسنوات 

2015حسٌن عاشور العتابًعالء حسٌن مونس العبودي ماجستٌر1085

انعكاس تطبٌك معاٌٌر االبالغ المالً عن الممة العادلة على جودةمحاسبة

المعلومات المحاسبٌة

2015علً خلؾ الركابًمٌساء فاضل مجٌد ماجستٌر1086

2015حمزة فابك وهٌب الزبٌديرسل عبد الواحد عبد المهديدور الموابم المالٌة والكشوفات الدورٌة فً تحمٌك رلابة البنن المركزيمحاسبة ماجستٌر1087

اثر لواعد الحوكمة على جودة التدلٌك وانعكاسه على موثولٌة الموابممحاسبة

المالٌة دراسة تطبٌمٌة

2014شاكر عبد الكرٌم البلداوينورة منٌر عبد الرحمن ماجستٌر1088

2015سهام دمحم العزاويسعاد حسٌن جوٌد العبودياثر اعادة هٌكلة الرلابة الداخلٌة فً اداء المصارؾ الحكومٌةمحاسبة ماجستٌر1089

دور االدوات الكمٌة للسٌاسة النمدٌة فً الحد من ظاهرة التضخم فًمحاسبة

-1993دراسة تطبٌمٌة فً اجراءات البنن المركزي للمدة / العراق 

2013

2015هٌثم عبد الخالك اسماعٌلخولة لاسم حمدان الكعبً ماجستٌر1090

2014نضال رإوؾ احمدزٌنب زكً خماساثر طرق التمدٌر الضرٌبً فً زٌادة الحصٌلة الضرٌبٌةمحاسبة ماجستٌر1091

دور عدالة توزٌع االعباء الضرٌبٌة على المكلفٌن فً الحد من ظاهرةمحاسبة

التهرب الضرٌبً

2015حسٌن عاشور جبر العتابًفٌصل سرحان عبود العزاوي ماجستٌر1092

2015حاكم محسن دمحم الربٌعًعدنان محسن حمزةبحث تطبٌك ممارن/ تحلٌل االثر الضرٌبً فً تمٌٌم االسهم محاسبة ماجستٌر1093

تحلٌل مإشرات النشاط والربحٌة لتمٌٌم اداء شركة التامٌن الوطنٌةمحاسبة

بحث تطبٌمً ممارن/ وشركة التامٌن العرالٌة 

2015ارشد فإاد مجٌد ابراهٌمعامر رشٌد عنٌد المسعودي ماجستٌر1094

بحث/ دور المروض المشتركة فً التموٌل وتملٌل المخاطر المصرفٌة محاسبة

تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة العامة

2015حمزة فابك وهٌب الزبٌديازهار احمد حسن الخفاجً ماجستٌر1095

/تموٌم اجراءات الرلابة الداخلٌة لتحمٌك فاعلٌة المروض الزراعٌة محاسبة

بالتطبٌك على المصرؾ الزراعً التعاونً

2015بشرى فاضل خضٌر الطابًزهراء حسٌن دمحم جربو ماجستٌر1096

/ادوات المحاسبة الخضراء واثرها فً االفصاح عن التكالٌؾ البٌبٌة محاسبة

(شركة عامة  )دراسة تطبٌمٌة فً شركة مصافً الوسط 

2015خولة طالب جبار االسديلصً عبد الحافظ جواد الدلٌمً دكتوراه1097
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تاثٌر المتؽٌرات التشرٌعٌة فً حصٌلة الضرٌبة بطرٌمة االستمطاعمحاسبة

المباشر

2015صالح الدٌن دمحم امٌن االماممٌاسة ابراهٌم احمد السباهً ماجستٌر1098

اثر االبتمان الزراعً التخصصً فً الحد من استٌراد المحاصٌلمحاسبة

(2010-1990)االستراتٌجٌة فً العراق 

2015هٌثم عبد الخالك اسماعٌلفاتن عزٌز حسٌن الربٌعً ماجستٌر1099

اثر الهٌكل المالً واالستثماري فً المخاطرة والعابد فً صناعة التامٌنمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة/ 

2015دمحم علً ابراهٌم العامريسٌناء احمد جار هللا ماجستٌر1100

االفصاح المحاسبً عن المماوالت فً ظل المواعد والمعاٌٌر المحاسبٌةمحاسبة

بحث/ المحلٌة والدولٌة وانعكاساته على موثولٌة الموابم المالٌة 

تطبٌمً فً شركة حمورابً العامة للمماوالت االنشابٌة

2013صالح صاحب شاكرمكً لاسم كعٌر الدمحماوي دكتوراه1101

تحلٌل ارتفاع التكالٌؾ فً الشركة العامة لصناعة البطارٌات وانعكاسهامحاسبة

على تسعٌر المنتجات

2015منال جبار سروردمحم حاتم عطا عباس ماجستٌر1102

اثر عوامل البٌبة الداخلٌة فً تطبٌك االسالٌب الحدٌثة للمحاسبةمحاسبة

مع دراسة لبعض التجارب الدولٌة- االدارٌة فً العراق 

2015بثٌنة راشد الكعبًفاتن حاتم رجب الفاضل ماجستٌر1103

تصمٌم لاعدة بٌانات لنظام المعلومات المحاسبً وفك متطلبات ادارةمحاسبة

المعرفة

2015عماد صبٌح فرج الصفارذكرى مهدي صالح االسدي ماجستٌر1104

مسإولٌة مرالب الحسابات ازاء مإشرات االحتٌال والخطا الجوهريمحاسبة

(240 )بالبٌانات المالٌة فً ضوء معٌار التدلٌك الدولً رلم 

2015صالح نوري خلؾعامر رحٌمة محمود المرٌشً ماجستٌر1105

محاسبة 1106

بحث/ معاٌٌر التدلٌك الداخلً ودورها فً اكتشاؾ االخطاء والمخالفات محاسبة

تطبٌمً فً عٌنة من الشركات التجارٌة فً العراق

2015بصٌرة مجٌد نجمدمحم مجٌد دمحم ماجستٌر1107

فً الحد من (240 )اثر التطبٌك السلٌم لمعٌار التدلٌك الدولً رلم محاسبة

ظاهرة الفساد

2015جلٌلة عٌدان الذهبًعلً جواد كاظم العبودي ماجستٌر1108

2015جلٌلة عٌدان الذهبًحسٌن صالح كرٌمدور اجراءات المدلك الخارجً فً بٌان لدرة الشركات على االستمرارٌةمحاسبة ماجستٌر1109

رفع فاعلٌة اداء التدلٌك الداخلً للوحدات الخدمٌة باستعمال معاٌٌرمحاسبة

جودة التدلٌك الداخلً

2015جلٌلة عٌدان الذهبًمإٌد عبد العظٌم حسٌن ماجستٌر1110

جودة التدلٌك وتاثٌرها فً تطبٌك لٌد التحفظ المحاسبً فً بعضمحاسبة

الشركات المساهمة العرالٌة

2015بشرى فاضل خضٌر الطابًجعفر عبد الحسٌن حلو الكعبً ماجستٌر1111

2015سلمان حسٌن عبد هللاٌاسمٌن طارق دمحم(EDI)دور التشؽٌل والتبادل االلكترونً للبٌانات المحاسبٌة محاسبة ماجستٌر1112

بحث تطبٌمً/ انعكاس جودة التدلٌك فً اعداد وعرض البٌانات المالٌة محاسبة

فً مصرفً الوطنً االسالمً واالهلً العرالً

2015نوري محمود احمدصباح نوري عبد ماجستٌر1113

تاثٌر التعوٌضات فً تسعٌر االخطار التؤمٌنٌة باستخدام االسالٌبمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من شركات التامٌن العامة/ العلمٌة 

2015عبد االمٌر عبد الحسٌنابتسام عباس عبد الحسن ماجستٌر1114

2015عوض خلؾ دلؾ العٌساويدمحم ؼركان هاٌس الدلٌمًدور الرلابة الخارجٌة من ظاهرة التهرب الضرٌبًمحاسبة ماجستٌر1115
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دورة كفاءة التدلٌك الداخلً فً تنفٌذ عمود مشارٌع الخطة االستثمارٌةمحاسبة

(دابرة المجاري / دراسة حالة فً امانة بؽداد  )

2015سهٌر حسٌن حسنعلً صحن سلمان الفرطوسً دبلوم عال1116ً

اثر اتباع المواعد االساسٌة للضرٌبة للنهوض بوالع التحاسب الضرٌبًمحاسبة

العرالً

2015بشٌر علوان حمدوسام عبد الكاظم عبد الرضا ماجستٌر1117

دور مرالب الحسابات فً رفع كفاءة انظمة الرلابة الداخلٌة فًمحاسبة

الوحدات االلتصادٌة الحكومٌة

2015عامر دمحم سلمان الجنابًعبد الكرٌم محمود دمحم دكتوراه1118

2014حسٌن عاشور العتابًرباح جفات عبد هللا الخزعلًاثر تؽٌر السٌاسة المالٌة على على الحصٌلة الضرٌبٌةمحاسبة ماجستٌر1119

بحث تطبٌمً فً/ تحلٌل والع جباٌة الضرابب المباشرة وافاق التطوٌر محاسبة

الهٌبة العامة للضرابب

2015سالم عواد هاديهمسة عامر عبد جواد الجزابري ماجستٌر1120

دراسة حالة اجراءات مكافحة ؼسٌل االموال فً عٌنة من المصارؾمحاسبة

اطار ممترح/ التجارٌة العرالٌة 

2015ندى طاهر سلمان الزهٌريزٌنب حمٌد كاطع الخزعلً ماجستٌر1121

بحث تطبٌمً فً عٌنة/ انموذج ممترح لهٌكلٌة وظٌفة التدلٌك الداخلً محاسبة

من المصارؾ الخاصة

2015فٌحاء عبد هللا ٌعموبلٌث جواد كاظم دكتوراه1122

اثر اتباع المواعد االساسٌة للضرٌبة للنهوض بوالع التحاسب الضرٌبًمحاسبة

العرالً

2014بشٌر علوان حمدوسام عبد الكاظم ماجستٌر1123

ادارة الكلفة البٌبٌة ودورها فً تموٌم االداء البٌبً بالتطبٌك فً شركةمحاسبة

(مصفى الدورة  )مصافً الوسط 

2015عالء جاسم سلمانمرتضى كرٌم خلٌل الخزرجً ماجستٌر1124

2015حمزة فابك وهٌب الزبٌدينادٌة طارق احمددور دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي فً تموٌم اداء المصارؾ العامةمحاسبة ماجستٌر1125

اثر عدم التحوط من تملبات اسعار تصدٌر النفط واستٌراد الممح فًمحاسبة

تخطٌط الموازنة العامة للدولة وتنفٌذها

2015نضال رإوؾ احمدعلً شاكر السامرابً ماجستٌر1126

2015بشٌر علوان حمدهدى مهدي حسن الشمريالحوافز الضرٌبٌة واهمٌتها فً جذب االستثمار االجنبً المباشرمحاسبة ماجستٌر1127

2015دمحم علً ابراهٌم العامرينزار هٌاس عباساثر الشكل التنظٌمً للمصارؾ فً العابد والمخاطرةمحاسبة ماجستٌر1128

التحلٌل االستراتٌجً واداة نشر وظٌفة الجودة ودورهما فً تولٌدمحاسبة

المٌمة للزبون

2015ثابر الؽباننوفل حسٌن عبد هللا الزركانً دكتوراه1129

بحث تطبٌمً فً )اثر تؽٌر السٌاسة المالٌة على الحصٌلة الضرٌبٌة محاسبة

(الهٌبة العامة للضرابب 

2015حسٌن عاشور العتابًرٌاح جفات عبد هللا الخزعلً ماجستٌر1130

دور الرلابة الداخلٌة فً تموٌم لرارات االستثمار فً شركات التامٌنمحاسبة

العرالٌة

2015صالح نوري خلؾلصً عبد هللا علً الحمٌري ماجستٌر1131

تاثٌر احتساب تكالٌؾ الولاٌة على كلؾ الفشل وانعكاسه على جودةمحاسبة

الخدمة الصحٌة فً مستشفى جراحة الجملة العصبٌة ومستشفى

المختار االهلً

2015منال جبار سرور السامرابًفاتن ذٌاب زؼٌر العكٌلً ماجستٌر1132

/اعتماد اطار مخاطر المشروع للحد من ظاهرة الفساد االداري والمالً محاسبة

معمل سمنت الكوفة/ بحث تطبٌمً فً الشركة العامة لالسمنت الجنوبٌة 

2015ابراهٌم عبد موسىحٌدر كرٌم كاظم ماجستٌر1133
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اطار ممترح للمٌاس واالفصاح المحاسبً عن المشتمات المالٌة فً ظلمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ/ معاٌٌر المحاسبة الدولٌة 

العرالٌة الخاصة

2015حسٌن جاسم فالحعباس كامل جودة ماجستٌر1134

تاثٌر عدم التحوط من تملبات اسعار تصدٌر النفط واستٌراد الممح فًمحاسبة

بحث تطبٌمً فً شركة )تخطٌط الموازنة العامة للدولة وتنفٌذها 

( والشركة العامة لتجارة الحبوب somoتصدٌر النفط 

2015نضال رإوؾ احمدعلً شاكر السامرابً ماجستٌر1135

/اثر مخاطر التدلٌك فً تحدٌد االهمٌة النسبٌة وحجم عٌنات التدلٌك محاسبة

مساهمة مختلطة/ بحث تطبٌمً فً الشركة العرالٌة النتاج البذور 

2015بكر ابراهٌم محموداحمد ٌاس طه ماجستٌر1136

متطلبات االفصاح عن االطراؾ ذات العاللة على وفك معٌار المحاسبةمحاسبة

بحث تطبٌمً/ واثرها فً موثولٌة البٌانات المالٌة  (24)الدولً رلم 

فً عٌنة من المصارؾ التجارٌة العرالٌة

2015سعد سلمان عواد المعٌنًاٌاد عبد شمخً العزاوي ماجستٌر1137

بحث تطبٌمً فً عٌنة من/ دور التدلٌك الداخلً فً لرارات االستثمار محاسبة

الشركات المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة

2015عباس حمٌد ٌحٌى التمٌمًعبد هللا عبد الرزاق دمحم الحمٌري ماجستٌر1138

/اثر النظرٌة المولفٌة فً تطبٌك اسالٌب المحاسبة االدارٌة المعاصرة محاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة للصناعات الجلدٌة

2014نضال دمحم رضاحنان نبٌل عبد الجبار ماجستٌر1139

دور نظم المعلومات المحاسبٌة فً تحمٌك فاعلٌة الرلابة الداخلٌةمحاسبة

وانعكاساته على ادارة الخطر

2015بكر اباهٌم محمودسامً هراطة جدوع ماجستٌر1140

تطوٌر اسالٌب الرلابة الداخلٌة للوحدات الحكومٌة فً ظل تطبٌكمحاسبة

دراسة مٌدانٌة فً وزارتً العلوم والتكنولوجٌا/ الحكومة االلكترونٌة 

والصناعة

2015بكر ابراهٌم محمودصالح حسن عبد هللا البٌضانً ماجستٌر1141

لٌاس كلفة الخدمة المصرفٌة باستخدام تمنٌة التكلفة على أساس النشاطمحاسبة

(TDABC)الموجه بالولت 

(دراسة تطبٌمٌة )

2015ابتهاج اسماعٌل ٌعموبحمٌد لفته دمحم العتابً ماجستٌر1142

دور مرالب الحسابات فً تطوٌر نظام الرلابة الداخلٌة فً الوحداتمحاسبة

الحكومٌة على وفك المعاٌٌر الدولٌة

2015إبراهٌم عبد موسى السعبريالعباس فاضل عبدالهادي دكتوراه1143

جودة اداء مرالبً الحسابات فً ظل حوكمة الشركات بحث تطبٌمً فًمحاسبة

عٌنة من مرالبً الحسابات

2015جلٌلة عٌدان حلٌحلحاتم كرٌم عاشور دكتوراه1144

2015عامر دمحم سلمانوفاء حسٌن سلمان الحٌدريتحدٌات اإلبالغ المالً فً ظل المدخل السلوكً للنظرٌة المحاسبٌةمحاسبة دكتوراه1145

بحث تطبٌمً, تحلٌل التكالٌؾ البٌبٌة واإلفصاح عنها فً شركات النفط محاسبة

فً شركة نفط الشمال

2015ؼازي عبدالعزٌز سلمانولٌد لطٌؾ ندة دكتوراه1146

تمٌٌم لرارات االستثمار لمطاع الكهرباء فً ظل الستراتٌجٌة الوطنٌةمحاسبة

المتكاملة للطالة

2015بثٌنة راشد الكعبًودٌع هانً كاظم ماجستٌر1147

تمٌٌم مخاطر التدلٌك ودورها فً تعزٌز لدرة مرالب الحسابات فًمحاسبة

الكشؾ عن االحتٌال فً الموابم المالٌة

2015عامر دمحم سلمانٌحٌى علً كاظم ماجستٌر1148
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2015حسٌن جاسم فالححٌدر كاظم تالًالمعالجة المحاسبٌة للضرابب المإجلة وانعكاسها على التمارٌر المالٌةمحاسبة دكتوراه1149

2015بشرى عبدالوهاب الجواهرينجاة صاحب عبد علًأثر التحفظ المحاسبً على جودة المعلومات المحاسبٌةمحاسبة دكتوراه1150

األستثمارات المالٌة وأثرها على الربحٌةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً شركة إعادة التؤمٌن العرالٌة العامة

2015جلٌلة عٌدان حلٌحلمكـارم فالـح ؼنـً دكتوراه1151

لٌاس جودة األرباح المحاسبٌة فً ظل تبنً مدخل المٌمة العادلة لتمٌٌممحاسبة

اإلستثمارات المالٌة

2015صفاء احمد دمحم العانًمنى كامل حمد دكتوراه1152

المعالجة المحاسبٌة النخفاض لٌم االصول الثابتة حسب المبادئمحاسبة

والمعاٌٌر المحاسبٌة

2015حسٌن جاسم فالحرعد عبد مسلم حرٌجه دكتوراه1153

2015حٌدر علوان كاظمسعد جبار حسٌن الزبٌديدور النظام المحاسبً الحكومً فً تموٌم اداء المشارٌع االستثمارٌةمحاسبة دكتوراه1154

2015بشرى عبد الوهابأحمد محسن حسن الشمريآلٌات حوكمة الشركات ودورها فً تعزٌز التنبإ بالفشل المالًمحاسبة دكتوراه1155

2015بشرى عبد الوهابفارس عبد الحسٌن خلٌلشفافٌة االبالغ المالً ودورها فً الحد من ممارسات إدارة األرباحمحاسبة دكتوراه1156

الرلابة الستراتٌجٌة وتؤثٌرها على أداء الوحداتمحاسبة

االلتصــــــادٌـة

2015عالء جاســـــم سلمـــــــاناسعد محمود حسن دكتوراه1157

تموٌم اجراءات الرلابة الداخلٌة فً تحدٌد الوعاء الضرٌبًمحاسبة

(بحث تطبٌمً فً الهٌؤة العامة للضرابب)

2015علً خلؾ سلمان الركابًحامد ماجد حمودي دكتوراه1158

أثر تحلٌل الموابم المالٌة على التنبإ بؤسعار األسهممحاسبة

بحث تطبٌمً على عٌنة من المصارؾ المدرجة فً سوق العراق)

(لألوراق المالٌة

2015حمزة محمود الشمخًروذطار عبدالكرٌم عبدهللا دكتوراه1159

دور أسالٌب المحاسبة المضابٌة  فً تضٌك فجوة التولعاتمحاسبة

 بالتطبٌك فً عٌنة من الشركات المدرجة فً سوق العراق لألوراق

المالٌة

2015صبٌحة ٌرزانلٌس مكً خلؾ ماجستٌر1160

دور مرالب الحسابات فً التحمك من توافر الخصابص النوعٌةمحاسبة

للمعلومات المحاسبٌة فً الموابم المالٌة

2015دمحم حلو الخرسانعلً عبد حاتم الركابً ماجستٌر1161

2015ٌشرى نجم عبد هللا المشهدانًمصطفى عبد المادر سوٌد(اطار ممترح )ابالغ الدلك ودورة فً ترشٌد المرارات االلتصادٌة محاسبة ماجستٌر1162

تحلٌل تكالٌؾ دورة حٌاة المنتج فً ظل سلسلة المٌمة وانعكاسه علىمحاسبة

المنطمة الجنوبٌة- ارباح الشركة العامة لصناعة االسمدة 

2016منال جبار سرور السامرابًمهند هادي صالح الهوازي دكتوراه1163

استعمال اسلوب التنفٌذ المتسارع فً ادارة تكالٌؾ الصناعات االنشابٌةمحاسبة

لترشٌد الولت والكلفة وتحسٌن الجودة

2016فٌحاء عبد هللا ٌعموبعمر صفوت حسن دكتوراه1164

تصمٌم نظام محاسبً الكترونً لتعزٌز المعلومات المحاسبٌة فًمحاسبة

الشركات ذات الفروع

2015ابراهٌم السعبريزٌد دمحم حسٌن دمحم المظفر ماجستٌر1165

منهج ممترح لتحدٌد تكالٌؾ الجودة على اساس االنشطة الموجهةمحاسبة

بالولت فً اعمال المماوالت

2015سلمى منصور سعدعبد الحسٌن لهمود ٌاسر الشحمانً ماجستٌر1166
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استعمال تمنٌة اثبات الخطا فً تحسٌن عملٌات التشؽٌل والمنتجاتمحاسبة

وتخفٌض التكالٌؾ

2016خولة طالب االسديمشتاق طالب عباس دكتوراه1167

دور سوق االوراق المالٌة فً جذب االستثمار االجنبً ؼٌر المباشرمحاسبة

بحث تطبٌمً فً سوق العراق لالوراق المالٌة-للمطاع المصرفً 

2016حسٌن عاشور جبر العتابًدمحم حمٌد مجٌد ماجستٌر1168

استعمال اسلوب التنفٌذ المتسارع فً ادارة تكالٌؾ الصناعات االنشابٌةمحاسبة

لترشٌد الولت والكلفة وتحسٌن الجودة

2016فٌحاء عبد هللا ٌعموبعمر صفوت حسن دكتوراه1169

دور االاٌفاء ومتطلبات الرلابة الداخلٌة على العملٌات االلكترونٌة فًمحاسبة

بحث تطبٌمٌس على عٌنة من المصارؾ )الحد من المخاطر المصرفٌة 

(الخاصة 

2016حمزة فابك وهٌب الزبٌديمنار حٌدر علً الؽانمً ماجستٌر1170

الرلابة الداخلٌة على الموجودات الثابتة وفك معٌاري المحاسبةمحاسبة

16/36الدولٌٌن 

2015دمحم جاسم دمحم الخفاجًهدى صابب احمد عبد الكرٌم ماجستٌر1171

2016صباح مجٌد النجارشٌماء مهدي كاظمااللتزام التنظٌمً وانعكاساته على ادارة الجودة الشاملة فً المصارؾمحاسبة ماجستٌر1172

المحاسبة عن االنجاز ودورها فً ترشٌد هٌكلٌة التكالٌؾ فً ظل بٌبةمحاسبة

االعمال المعاصرة

2016عالء جاسم سلمانمهند نضال عبد الرزاق ماجستٌر1173

تحلٌل تكالٌؾ دورة حٌاة المنتج فً ظل سلسلة المٌمة وانعكاسه علىمحاسبة

المنطمة الجنوبٌة/ ارباح الشركة العامة لصناعة االسمدة 

2016منال جبار سرور السامرابًمهند هادي صالح الهوازي دكتوراه1174

نموذج ممترح لمشاركة المصارؾ التجارٌة وشركات التطوٌر العماريمحاسبة

/فً تموٌل االسكان بالعراق 

2015هٌثم عبد الخالك اسماعٌل اللعٌبًزهراء ثامر شالل ماجستٌر1175

2016علً خلؾ سلمانعلً طالب ؼنًانعكاس اجراءات التدلٌك الداخلً فً جودة عمل مرالب الحساباتمحاسبة ماجستٌر1176

تخفٌض التكالٌؾ وتحسٌن جودة المنتج باستخدام اعادة هندسةمحاسبة

(دراسة تطبٌمٌة  )العملٌات 

2015سلمى منصور سعدصباح عبٌد ماجستٌر1177

تحدي محاسبة التكالٌؾ ـ المالبمة لالستخدام فً ظل الذكاء الصناعًمحاسبة

ودورها فً تحمٌك رضا الزبون

2016رٌاض حمزة البكريوسام عزٌز شناوه الساعدي دكتوراه1178

دراسة )استراتٌجٌات ادارة المخاطر واثرها على المطاع النفطً محاسبة

(تطبٌمٌة فً مصفى الدورة 

2016عالء عبد الكرٌم البلداويمصباح جاسم صالح ماجستٌر1179

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ/ السرٌة المعرفٌة كمٌزة تنافسٌة محاسبة

العامة والخاصة

2015حمزة فابك وهٌب الزبٌديحنٌن شاكر محمود ماجستٌر1180

مدى امكانٌة تطبٌك االجراءات المحاسبٌة والتدلٌمٌة فً الشركاتمحاسبة

دراسة تحلٌلٌة )الصؽٌرة والمتوسطة مع معٌار االبالغ المالً الدولً 

(فً عٌنة من مكاتب مرالبً الحسابات 

2015بكر ابراهٌم محمودهبه عدنان عزٌز ماجستٌر1181

سلوكٌات العاملٌن فً شركات التامٌن واثرها فً تحمٌك المٌزةمحاسبة

التنافسٌة

2016خلود هادي الربٌعًباسم علً دمحم ماجستٌر1182
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بحث تطبٌمً فً شركة اعادة/ االستثمارات المالٌة واثرها على الربحٌةمحاسبة

التامٌن العرالٌة العامة

2015جلٌلة عٌدان حلٌحل الذهبًمكارم فالح ؼنً الخفاجً ماجستٌر1183

بحث/ تفعٌل لجان التدلٌك للحد من الممارسات المحاسبٌة ؼٌر السلٌمة محاسبة

تطبٌمً فً الشركات المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة

2016حسٌن هادي حسٌن عنٌزةحٌدر دمحم رضا مإمن ماجستٌر1184

بحث/ اثر زٌادة راس المال على المٌمة السولٌة السهم المصارؾ محاسبة

تطبٌمً لعٌنة من المصارؾ العرالٌة الخاصة

2016وفاء عبد االمٌرٌاسر سامً حسٌن الجبوري ماجستٌر1185

بحث/ حوادث تامٌن الحرٌك وتاثٌرها فً تعوٌضات شركات التامٌن محاسبة

تطبٌمً فً عٌنة من شركات التامٌن العرالٌة

2015احمد دمحم فهمً البرزنجًمصطفى دمحم حسن ماجستٌر1186

تمٌٌم السٌاسات المحاسبٌة لتطبٌك مبدا االعتراؾ باالٌراد لعمود التامٌنمحاسبة

(4)المحلٌة فً اطار معٌار االبالغ المالً الدولً 

2016صفوان لصً عبد الحلٌمحسٌن حوشان جار هللا ماجستٌر1187

 عن ربحٌة السهم الواحد33امكانٌة تطبٌك المعٌار المحاسبً الدولً محاسبة

لتعزٌز جودة االبالغ المالً فً بعض الشركات المساهمة العرالٌة

2016لبنى زٌد ابراهٌممروة رعد ابراهٌم ماجستٌر1188

تصمٌم نظام محاسبة التكالٌؾ االلكترونً لشركة الخطوط الجوٌةمحاسبة

العرالٌة

2016حنان صحبت عبد هللادمحم تحسٌن علً ماجستٌر1189

بحث/ تمٌٌم الفحص الضرٌبً باستخدام بعض االسالٌب االحصابٌة محاسبة

تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب

2016عبد االمٌر عبد الحسٌن شٌاعدمحم عامر كمال ماجستٌر1190

دور دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي فً تدلٌك الدور االشرافً للبننمحاسبة

المركزي العرالً على المصارؾ الخاصة

2016علً دمحم ثجٌل المعموريهناء عواد حسن المحٌاوي دكتوراه1191

انموذج ممترح لتطبٌك محاسبة النانو باستعمال الطباعة ثالثٌة االبعادمحاسبة

فً الشركة العامة للصناعات الكهربابٌة

2016رٌاض حمزة البكريشٌماء حسٌن الطٌار دكتوراه1192

تموٌل المشروعات الصؽٌرة وتاثٌرها فً بعض مإشرات االلتصادمحاسبة

دراسة حالة وزارة العمل والشإون االجتماعٌة فً العراق/ الكلً 

2016ارشد فإاد مجٌد ابراهٌمسمر فاضل علوان موسى ماجستٌر1193

بحث تطبٌمً فً شركة/ ادارة الخطر واثرها فً التامٌن من الحرٌك محاسبة

التامٌن الوطنٌة العامة

2016احمد دمحم فهمً سعٌدسعاد حسٌن علٌوي ماجستٌر1194

برنامج تدلٌك ممترح باستعمال االجراءات التحلٌلٌة فً احالة المشارٌعمحاسبة

االستثمارٌة لمطاع الخدمات

2016بكر ابراهٌم محموداحمد صباح عبد عبد هللا العبودي ماجستٌر1195

مدى مالبمة معاٌٌر المحاسبة والتدلٌك فً المإسسات المالٌة االسالمٌةمحاسبة

للتطبٌك فً المصارؾ العرالٌة االسالمٌة

2016طالل دمحم علً الججاوينهلة عبٌس طالل ماجستٌر1196

تاثٌر استعمال مخاطر التدلٌك على جودة تمدٌرات االدارة للوحداتمحاسبة

االلتصادٌة المتعثرة مالٌا

2016صفاء احمد دمحم العانًعواطؾ جلوب محسن دكتوراه1197

جودة نظام الرلابة الداخلٌة ودورها فً تحمٌك فاعلٌة مشارٌع الخطةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً العتبة الحسٌنٌة الممدسة/ االستثمارٌة 

2015عالء جاسم سلمانشاكر محمود عبد االمٌر الكلكاوي ماجستٌر1198

تطوٌر عرض الموابم المالٌة المعدة وفما للنظام المحاسبً الموحدمحاسبة

لموابمتها مع متطلبات المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة

2014صفاء احمد دمحم العانًصفا مهدي راجً التمٌمً ماجستٌر1199
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2016بشرى عبد الوهاب الجواهريارلم عبد الحسن دمحم حسٌنالعوامل المإثرة فً ممارسات التحفظ المحاسبً بالموابم المالٌةمحاسبة ماجستٌر1200

2016دمحم علً ابراهٌم العامريسحر خلٌل اسماعٌلتحلٌل المٌزة الضرٌبٌة لالستبجار التموٌلً ممابل الرافعة المالٌةمحاسبة ماجستٌر1201

2016بشرى عبد الوهاب دمحم حسن الجواهريحسٌن جلٌل محسن الموسويتاثٌر الٌات حوكمة الشركات فً ممارسات التحفظ المحاسبًمحاسبة ماجستٌر1202

دور التكامل بٌن تمنٌتً التكلفة على اساس الوظابؾ الموجهة بالولتمحاسبة

ونشر وظٌفة الجودة فً تحمٌك المٌمة المضافة للزبون دراسة تطبٌمٌة

2016شاكر عبد الكرٌم البلداويصالح مهدي جواد الكواز دكتوراه1203

مدى اعتماد معاٌٌر االبالغ المالً الدولٌة فً تحسٌن جودة التمارٌرمحاسبة

المالٌة فً مصارؾ االسالمٌة

2016بكر ابراهٌم محمودمحمود حسن حسٌن الطابً ماجستٌر1204

2016منال جبار سرور السامرابًضرؼام احمد عبد الرضا الجادريمدخل لٌاس التكالٌؾ على اساس المواصفات بهدؾ تخفٌض التكالٌؾمحاسبة ماجستٌر1205

بحث/ تصمٌم برنامج ممترح لتدلٌك العملٌات فً الوحدات الخدمٌة محاسبة

تطبٌمً فً جامعة الكوفة

2016ابراهٌم عبد موسى السعبريبتول اسماعٌل حسن الحسٌنً ماجستٌر1206

انعكاس لٌد التحفظ فً نظرٌة التعالدات باتجاه تعزٌز جودة االبالغمحاسبة

المالً المحاسبً باطار محاسبة االستحماق

2016سلمان حسٌن عبد هللامٌسون داود حسٌن دكتوراه1207

برنامج ممترح لتدلٌك استحداث النافذة االسالمٌة فً المصارؾمحاسبة

بؽداد/ بحث تطبٌمً فً مصرؾ الرشٌد / التملٌدٌة 

2015خولة طالب جبار االسديرشاد رشٌد عبد الكرٌم دكتوراه1208

جودة نظام الرلابة الداخلٌة ودورها فً تحمٌك فاعلٌة مشارٌع الخطةمحاسبة

االستثمارٌة

2015عالء جاسم سلمانشاكر محمود عبد االمٌر ماجستٌر1209

2016صفوان لصً عبد الحلٌمتٌسٌر دمحم جمعة الفالحًتاثٌر المعلومات المحاسبٌة المظلة على تموٌم نظام الرلابة الداخلٌةمحاسبة ماجستٌر1210

/تموٌم اداء المصارؾ التجارٌة العامة فً استثمار مواردها المتاحة محاسبة

(مصرؾ الرافدٌن والرشٌد  )بحث تطبٌمً فً 

2016حسٌن عاشور جبر العتابًحٌدر عبد الهادي حمٌد ماجستٌر1211

استخدام البرامجٌات المحوسبة فً تنفٌذ لانون االمتثال الضرٌبًمحاسبة

(انموذج ممترح  ) ( FATCA )للحسابات االجنبٌة االمٌركً 

2016ندى طاهر سلمان الزهٌريمٌشا حسٌن علً كاطع ماجستٌر1212

)تدلٌك اداء خدمات المإسسات الصحٌة ودوره فً التنمٌة المستدامة محاسبة

(بحث تطبٌمً فً دابرة صحة الدٌوانٌة 

2016خولة حسٌن حمدانعماد عرٌس جاسم دكتوراه1213

االبالغ المالً عن راس المال الفكري وانعكاساته عن لرارات االستثمارمحاسبة

فً الوحدات االلتصادٌة العرالٌة آلٌة ممترحة

2016بشرى فاضل خضٌر الطابًمنى جبار دمحم ماجستٌر1214

تكٌٌؾ النظام المحاسبً الحكومً لمتطلبات تطبٌك موازنة البرامجمحاسبة

واالداء دراسة تطبٌمٌة فً الجامعة المستنصرٌة

2016زهرة حسن علٌوي العامريدمحم عادل دمحم الخزرجً ماجستٌر1215

أنموذج ممترح الدارة مخاطر التشؽٌل المصرفٌة فً ظل النظم الرلابٌةمحاسبة

الدولٌة

2016عبد الصاحب نجم عبد الجبوريارٌج ؼسان حسٌن المٌسً ماجستٌر1216

توظٌؾ ادوات المحاسبة فً ظل التصنٌع الرشٌك لمٌاس االداءمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً معمل سمنت الكوفة/ الستراتٌجً 

2016حٌدر علً جراد المسعوديعلً عباس حمزة المصٌر ماجستٌر1217
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بناء المدرات على وفك دلٌل المنظمة الدولٌة لالجهزة العلٌا للرلابةمحاسبة

والمحاسبة ـ االنتوساي واثره فً جودة تمارٌر االجهزة

2016موفك عبد الحسٌن دمحمهشام رٌاض عبد الكرٌم ماجستٌر1218

الوالٌات/ اثر بعض المتؽٌرات النمدٌة على اداء االسواق المالٌة محاسبة

2014ـ 2003المتحدة االمرٌكٌة والصٌن للمدة 

2016هاشم جبار الحسٌنًاٌات حسٌن علً الخفاجً ماجستٌر1219

2016نضال رإوؾ احمدصادق جعفر كاظم العتابًاثرادارة االرباح فً تحدٌد الحصٌلة الضرٌبٌةمحاسبة ماجستٌر1220

دراسة تحلٌلٌة/ دور ضرٌبة الدخل والتضخم فً تمٌٌم االسهم العادٌة محاسبة

فً سوق العراق )فً عدد من الشركات الصناعٌة المساهمة المدرجة 

(لالوراق المالٌة 

2016دمحم علً ابراهٌم العامريعلً دمحم حسن ماجستٌر1221

اثر الحوكمة الضرٌبٌة فً االداء الضرٌبً دراسة استطالعٌة فً الهٌبةمحاسبة

العامة للضرابب

2016موفك عبد الحسٌنانتظار راضً ؼضبان المنشداوي ماجستٌر1222

دور لانون بنفورد فً كشؾ االحتٌال الضرٌبً للنشاط المالً فًمحاسبة

(بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب  )الشركات 

2016سالم عواد هادي الزوبعًسالم خلٌفة عبود السعدي ماجستٌر1223

نظام الرلابة الداخلٌة ودوره فً تعزٌز تمنٌة االنتاج االنظؾ وانعكاساتهمحاسبة

بحث تطبٌمً فً الشركة العامة للسمنت/ على التنمٌة المستدامة 

الجنوبٌة معمل اسمنت الكوفة

2016عبد الكرٌم حلؾ الحلفًوسام صادق حنون دكتوراه1224

لٌاس درجة الشفافٌة فً االفصاح المحاسبً للشركات الصناعٌةمحاسبة

العرالٌة المدرجة لسوق العراق لالوراق المالٌة والتولعات المستمبلٌة

لها

2016طالل دمحم علً الججاويهدٌى امٌن علٌوي الجمٌلً ماجستٌر1225

/استخدام طرابك التمٌٌم العماري فً تحدٌد وعاء الضرٌبة العمارٌة محاسبة

بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب

2016علً دمحم ثجٌلاالء ضٌاء نصٌؾ ماجستٌر1226

تحلٌل ربحٌة الزبون فً ظل المدخل التملٌدي ومدخل التكالٌؾ علىمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً مصنع الكوفة للمشروبات الؽازٌة/ اساس االنشطة 

2016دمحم وفً عباس الشمريابو الحسنٌن محسن جودة ماجستٌر1227

منافع ) (19)اطار ممترح لتطبٌك معٌار المحاسبة الدولً رلم محاسبة

وانعكاسه على راي مرالبً الحسابات (الموظفٌن 

2015صالح صاحب شاكر البؽداديصبا ؼازي كرٌم البٌاتً دكتوراه1228

اسخدام مرالبو الحسابات الهندسة المالٌة االسالمٌة لتموٌم ادارةمحاسبة

مخاطر التموٌل فً المصارؾ االسالمٌة

2016صالح نوري خلؾجمٌل شراجب ٌوسؾ دكتوراه1229

2016احسان شمران الٌاسرياكتفاء رحٌم محسندور التدلٌك الداخلً فً ترصٌن اداء البنن المركزي العرالًمحاسبة ماجستٌر1230

بحث تطبٌمً فً الهٌبة/ اثر التهرٌب الكمركً فً الحصٌلة الضرٌبٌة محاسبة

العامة للكمارن

2016حمزة فابك وهٌب الزبٌديهٌفاء كاظم اسماعٌل العبٌدي ماجستٌر1231

دور تمنٌات التصنٌع المتمدمة بالفحص ؼٌر الهدام لتحمٌك المالءمةمحاسبة

مساهمة )بالتطبٌك فً شركة بؽداد للمشروبات الؽازٌة / باالستخدام 

(خاصة 

2015رٌاض البكرياحمد محمود حسٌن المرة ؼولً دكتوراه1232

بحث تطبٌمً فً/ اثر الحوكمة والشفافٌة فً تموٌم اداء المصارؾ محاسبة

عٌنة من المصارؾ العرالٌة الخاصة

2016طالل دمحم علً الججاويعلً دمحم جابر ابو الرٌحة ماجستٌر1233
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بحث )تحسٌن المعلومات المحاسبٌة باستخدام موازنة البرامج واالداء محاسبة

(تطبٌمً فً مدٌرٌة بلدٌة النجؾ االشرؾ 

2016ابراهٌم عبد موسى السعبريوالء معٌن كاظم فخر الدٌن ماجستٌر1234

التزام مرالب الحسابات بمواعد السلون المهنً واثره على الحصٌلةمحاسبة

الضرٌبٌة

2016وفاء عبد االمٌر حسنخلدون سلمان دمحم الكرطانً ماجستٌر1235

تدلٌك اداء مإسسات التعلٌم العالً فً ظل معاٌٌر توكٌد الجودةمحاسبة

/انموذج ممترح بحث تطبٌمً فً كلٌة الهندسة / واالعتماد االكادٌمً 

بؽداد

2016سالم عواد هاديخالد صباح علً هندل دكتوراه1236

بحث/ تاثٌر جودة خدمة التامٌن على الحٌاة فً تحمٌك المٌزة التنافسٌة محاسبة

استطالعً فً شركة التامٌن الوطنٌة

2016نؽم حسٌن نعمةاعتدال عبد الجبار ؼضبان ماجستٌر1237

2016عالء عبد الكرٌم البلداويبان حاتم جساموالع ومتطلبات تامٌن نمل البضابع بالحاوٌات واثره على التعوٌضمحاسبة ماجستٌر1238

التحاسب الضرٌبً النشطة التجارة االلكترونٌة ودوره فً تحسٌنمحاسبة

االٌرادات الضرٌبٌة

2016عبٌد خٌون علً الخفاجًصالح حسن باصً ماجستٌر1239

2016دمحم علً ابراهٌم العامريرعد حمٌد كرٌم الحجامًتؤثٌر كفاٌة راس المال فً االداء المالًمحاسبة ماجستٌر1240

تمٌٌم اجراءات منح المروض االستثمارٌة مع التركٌز على السٌاساتمحاسبة

دراسة حالة مصرفً الشرق االوسط العرالً لالستثمار )التفاوضٌة 

(والخلٌج التجاري 

2016حمزة فابك وهٌب الزبٌديسرى نعمة نور ماجستٌر1241

دور دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي فً تموٌم اداء االدارة الضرٌبٌةمحاسبة

لرفع كفاءة نظام الرلابة الداخلٌة

2016نضال رإوؾ احمدطارق سلمان حنتوش الطابً ماجستٌر1242

بحث تطبٌمً للمدة/ تحلٌل اداء وتموٌل المصرؾ العماري العرالً محاسبة

2009 /2013

2016صالح نوري خلؾجعفر حسٌن نعمة ماجستٌر1243

2015جلٌلة عٌدان حلٌحل الذهبًعبد الكرٌم فارس عبد االمٌر السعديتطوٌر اعداد الموازنات الحكومٌة باستعمال الموازنة الصفرٌةمحاسبة ماجستٌر1244

2016منال جبار سرور السامرابًضرؼام احمد عبد الرضا الجادريمدخل لٌاس التكالٌؾ على اساس المواصفات بهدؾ تخفٌض التكالٌؾمحاسبة ماجستٌر1245

تمٌٌم مخاطر انشطة الشركة العامة للصناعات الجلدٌة فً ظل ظروؾمحاسبة

2014- 2010السوق المحلٌة للمدة 

2016هٌثم عبد الخالك اسماعٌلعذراء عبد الهادي حسان ماجستٌر1246

2016عالء جاسم سلمانزٌنب حمودي هاشملٌاس تكالٌؾ الجودة البٌبٌة واثره  فً ترشٌد االداء البٌبًمحاسبة ماجستٌر1247

تاثٌر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة فً تحمٌك اهداؾمحاسبة

بحث تحلٌلً فً سوق العراق لالوراق المالٌة/ االستثمار 

2016عبد الرضا شفٌك البصريبٌداء فاضل جاسم ماجستٌر1248

تؤثٌر جودة االبالغ المالً عن االلتزامات المحتملة فً تعزٌز لٌمةمحاسبة

بحث تحلٌلً لعٌنة من الوحدات االلتصادٌة/ الوحدة االلتصادٌة 

-2010المساهمة والمدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة للفترة 

2014

2016حٌدر علً جرادعلً خلؾ كاطع ماجستٌر1249

تمٌٌم النشاط االنمابً للمصرؾ الصناعً العرالً فً ظل نشاطمحاسبة

(2013- 2005)الصٌرفة الشاملة للمدة 

2016هٌثم عبد الخالك اسماعٌللٌلى عبد جاسم الطابً ماجستٌر1250
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االبالغ المالً عن راس المال الفكري على لرارات االستثمار فًمحاسبة

الوحدات االلتصادٌة العرالٌة ـ الٌة ممترحة

2016بشرى فاضل الطابًمنى جبار دمحم ماجستٌر1251

2016عالء جاسم سلمانزٌنب حمودي هاشملٌاس تكالٌؾ الجودة البٌبٌة واثره فً ترشٌد االداء البٌبًمحاسبة ماجستٌر1252

دور مرالب الحسابات فً تموٌم المٌاس واالفصاح المحاسبً لعمودمحاسبة

بحث تطبٌمً فً شركة نفط الجنوب/ التراخٌص النفطٌة 

2016فاطمة جاسم دمحمعدي جواد علً دكتوراه1253

2016بشٌر علوان حمدبان عبد الكاظم عبد العالًدور ضرٌبة الدخل فً تحمٌك االهداؾ االلتصادٌة فً العراقمحاسبة ماجستٌر1254

تحلٌل العوامل المإثرة على طلب وثٌمة تامٌن نمل البضابع المتعددةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً شركة التامٌن العرالٌة/ الوسابط 

2016نبٌل دمحم الخناقهنوة  حسٌن احمد الموسوي ماجستٌر1255

اطار ممترح لتدلٌك برنامج االخالء الطبً فً ظل النظام المحاسبًمحاسبة

بحث تطبٌمً فً وزارة الصحة/ الحكومً 

2016صالح صاحب البؽداديشروق اسماعٌل حامد دكتوراه1256

توظٌؾ منهج التكالٌؾ على اساس االنشطة الموجهة بالولت لتسعٌرمحاسبة

الخدمات فً المطاع الفندلً

2016نصٌؾ جاسم دمحم الجبوريمرتضى ابراهٌم مكً ماجستٌر1257

دور وثٌمة التامٌن الزراعً فً تعزٌز بعض مإشرات المطاع الزراعًمحاسبة

دراسة تحلٌلٌة فً العراق/ 

2015عبد الرضا شفٌك البصريسالم مهدي حمدي ماجستٌر1258

/تحلٌل العاللة لبعض مإشرات االداء المالً المصرفً وجذب الودابع محاسبة

بحث تطبٌمً لعٌنة من المصارؾ العرالٌة الخاصة

2016صادق راشد حسٌن الشمريهٌفاء عبد االمٌر دمحم علً ماجستٌر1259

دور صندوق النمد الدولً فً والع السٌاسة النمدٌة للبنن المركزيمحاسبة

العرالً

2015حسٌن عاشور العتابًدالٌا عبد المحسن ٌونس ماجستٌر1260

انموذج ممترح للمٌاس واالفصاح المحاسبً عن التكالٌؾ البٌبٌة فًمحاسبة

الوحدات االلتصادٌة

2015عالء جاسم سلماننعمت مجٌد عبد الحسٌن ماجستٌر1261

اعتماد معاٌٌر الجودة الشاملة للفحص الضرٌبً وانعكاساته علىمحاسبة

الوعاء الضرٌبً

2016سالم عواد هادي الزوبعًعبد الصمد ناطك جمعة زنكنة ماجستٌر1262

بحث تطبٌمً/ دراسة والع التدلٌك الداخلً فً مدٌرٌة بلدٌات كركون محاسبة

من وجهة نظر العاملٌن فٌها

2016ؼازي عبد العزٌز سلٌمانمازن نعمان عبد الرزاق ماجستٌر1263

 عن ربحٌة السهم لتعزٌز33امكانٌة تطبٌك المعٌار المحاسبً الدولً محاسبة

جودة االبالغ المالً فً بعض الشركات المساهمة العرالٌة

2016لبنى زٌد ابراهٌممروة رعد ابراهٌم ماجستٌر1264

2015حسٌن جاسم فالح الشمريعبد المهدي عبد الحسٌن عٌدان الزهٌريدور المعلومات المحاسبٌة فً تموٌم االداء المالً للمإسسات التعلٌمٌةمحاسبة ماجستٌر1265

2016بثٌنة راشد الكعبًاندلس حسن خمٌستراكم السلؾ المولوفة واثره فً اعداد وتنفٌذ الموازنة العامة االتحادٌةمحاسبة ماجستٌر1266

المعلومات المحاسبٌة فً ظل التمارٌر المالٌة المرحلٌة واثرها علىمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة/ لرارات المستثمرٌن 

المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة

2015بكر ابراهٌم محمودجمال داود اسماعٌل ماجستٌر1267

بحث تطبٌمً/ اثر االحتٌاطً االلزامً ؼً النشاط االبتمانً للمصارؾ محاسبة

فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة الخاصة

2016سهام دمحم عبد العزاوياٌة عادل حسن ماجستٌر1268
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بحث/ المطالبة التعوٌضٌة فً محفظة التامٌن االلزامً للسٌارات محاسبة

تطبٌمً فً شركة التامٌن الوطنٌة

2016عبد الكرٌم البلداويزٌنب خلٌل هاشم ماجستٌر1269

دور وثٌمة التامٌن ضمان االمانة فً تطوٌر نشاط التامٌن وضمانمحاسبة

حموق الجهات المستفٌدة

2016سمٌر كامل الخطٌباحمد علً صالح ماجستٌر1270

دراسة استطالعٌة فً/ ادرة االزمات فً ظل تخطٌط النشاط التامٌنً محاسبة

لطاع التامٌن العرالً

2016خلود هادي عبود الربٌعًؼدٌر حامد شاكر ماجستٌر1271

تاثٌر جودة االبالغ المالً فً سٌاسات توزٌع االرباح وانعكاسه علىمحاسبة

المٌمة السولٌة للشركات المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة

2016عبس حمٌد ٌحٌى التمٌمًسطم صالح حسٌن دكتوراه1272

بحث تطبٌمً فً عٌنة/ الكفاءة ودورها فً تحسٌن االداء المصرفً محاسبة

من المصارؾ العرالٌة الخاصة

2016عبد السالم لفته سعٌداحمد علً حسٌن ماجستٌر1273

2016خولة حسٌن حمداناحمد ٌعرب عبد الكرٌمدور المدلك الخارجً فً الرلابة البٌبٌة للشركات النفطٌةمحاسبة دكتوراه1274

المحاسبة عن اموال الصنادٌك السٌادٌة فً ضوء الممارساتمحاسبة

(انموذج ممترح )المحاسبٌة الحكومٌة 

2016سعد سلمان المعٌنًالهام دمحم واثك دكتوراه1275

المحاسبة عن االنجاز ودورها فً تحمٌك المدرة التنافسٌة للشركاتمحاسبة

(شركة الشهٌد العامة النتاج النحاس  )الصناعٌة العرالٌة 

2016بهاء حسٌن الحمدانًعامر دحام خلؾ الصبٌحً ماجستٌر1276

انموذج ممترح لتموٌم اداء التدلٌك الداخلً باستعمال بطالة العالماتمحاسبة

دراسة مٌدانٌة/ المتوازنة 

2016كرٌمة علً كاظم الجوهرهدى دمحم رضا دمحم جواد ماجستٌر1277

دور النظام المحاسبً فً انتاج معلومات تخص استمرارٌة الشركاتمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة للسمنت/ العامة الممولة ذاتٌا 

الجنوبٌة

2016ابراهٌم عبد موسى السعبرياحمد حمزة مجهول الجحٌشً ماجستٌر1278

محاسبة استهالن الموارد فً ظل تدفك وانعكاسها على االستؽاللمحاسبة

االمثل للطالة

2016منال جبار سرورمٌعاد حمٌد علً الربٌعً دكتوراه1279

والع البنى التحتٌة لتمانة المعلومات واثرها فً تحمٌك المٌزة التنافسٌةمحاسبة

دراسة حالة فً مصرؾ الرشٌد/ فً المصارؾ العرالٌة 

2016خلود هادي عبود الربٌعًاٌثار نافع عبد الرزاق ماجستٌر1280

2016حمزة فابك وهٌبزهراء جعفر صادق الحرٌريدور االعتماد المستندي فً تحمٌك المٌزة التنافسٌة فً المصارؾمحاسبة ماجستٌر1281

المٌاس واالفصاح المحاسبً عن الموجودات والمطلوبات المحتملةمحاسبة

والمخصصات وانعكاساتها على خاصٌة الثمثٌل الصادق

2016عباس حمٌد ٌحٌى التمٌمًندى كاكً بٌره لوانً دكتوراه1282

2016صفوان لصً عبد الحلٌم الطهتٌسٌر دمحم جمعة الفالحًتؤثٌر المعلومات المحاسبٌة المضللة على تموٌم نظام الرلابة الداخلٌةمحاسبة ماجستٌر1283

تعدٌل لٌم الموجودات على وفك المعاٌٌر الدولٌة وانعكاسه علىمحاسبة

مإشرات االداء لعٌنة من المصارؾ التجارٌة العرالٌة

2016عماد صبٌح فرج الصفارزٌنب صبحً عباس الخزرجً ماجستٌر1284

امكانٌة اعتماد الحلول الرادٌكالٌة فً تؽٌٌر والع التنظٌم المحاسبً فًمحاسبة

العراق

2016بشرى نجم عبد هللا المشهدانًحكمت حمد حسن دكتوراه1285
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برنامج ممترح لتدلٌك العملٌات مع االطراؾ ذات العاللة على وفكمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من الوحدات/ المعاٌٌر الدولٌة والمحلٌة 

االلتصادٌة

2016سالم عواد هادي الزوبعًبالل مصطفى عبد الجبوري دكتوراه1286

المحاسبة عن االنجاز ودورها فً تحمٌك المدرة التنافسٌة للشركاتمحاسبة

شركة الشهٌد العامة النتاج النحاس حالة دراسٌة/ الصناعٌة العرالٌة 

2016بهاء حسٌن الحمدانًعامر دحام خلؾ الصبٌحً ماجستٌر1287

2015حسٌن عاشور جبر العتابًحٌدر عبد الهادي حمٌدتموٌم اداء المصارؾ التجارٌة العامة فً استثمارمحاسبة ماجستٌر1288

برنامج ممترح لتدلٌك المعالجات المحاسبٌة لمعامالت المراجعة علىمحاسبة

(2)والمعٌار المحاسبً االسالمً  (8)وفك المعٌار الشرعً 

2016علً دمحم ثجٌل المعموريدمحم حسن عبد الكرٌم الحلً دكتوراه1289

2016حسٌن عاشور جبر العتابًهناء مولى جعفرتحلٌل عابد ومخاطرة وسٌولة المصرؾمحاسبة ماجستٌر1290

برنامج ممترح لتدلٌك عملٌات استكشاؾ الموارد المعدنٌة وتمٌمها وفكمحاسبة

(6)متطلبات معٌار االبالغ المالً رلم 

2016فٌحاء عبد هللا ٌعموبجمٌلة دمحم حسٌن الٌاسري دكتوراه1291

2016زهرة حسن علٌوي العامريدمحم عادل دمحم الخزرجًتكٌٌؾ النظام المحاسبً الحكومً وفما لمتطلبات تطبٌك البرامج واالداءمحاسبة ماجستٌر1292

2016صالح الدٌن دمحم امٌن االمامرنا نبٌل سلمانلٌاس توجهات المصارؾ العرالٌة نحو تطبٌك الصٌرفة المستدامةمحاسبة ماجستٌر1293

2016صالح الدٌن دمحم امٌن امامرلٌة عبد الخضر شنٌن الخزعلًتحدٌد النسبة المثلى للسٌولة فً المصارؾ التجارٌة العرالٌةمحاسبة ماجستٌر1294

2016بشٌر علوان حمٌدعمٌل شمخً جبرتموٌم فاعلٌة نظام التحاسب الضرٌبً لدخل مذاخر االدوٌةمحاسبة ماجستٌر1295

دراسة ممارنة للتشرٌعات الضرٌبٌة فً العراق واٌران لتموٌم دورمحاسبة

النظام الضرٌبً فً تموٌل الموازنة العامة للدولة فً العراق

2016فإاد عبد المحسن الجبوريمرتضى حسٌن علوان التمٌمً ماجستٌر1296

دور وظٌفة التدلٌك والفحص الضرٌبً فً تحسٌن جودة االلراراتمحاسبة

دراسة/ الضرٌبٌة للمكلفٌن المشمولٌن بنظام مسن الدفاتر التجارٌة 

تطبٌمٌة فً الهٌبة العامة للضرابب

2016عبٌد خٌون علً حسٌن الخفاجًمصطفى ابراهٌم سرٌح ماجستٌر1297

تاثٌر تبوٌب الموابم المالٌة على اساس االنشطة التشؽٌلٌة والتموٌلٌةمحاسبة

فً لٌاس االداء المالً والتنبإ باالرباح المستمبلٌة

2016سعد سلمان عواد المعٌنًدمحم فرج عٌدان العمودي ماجستٌر1298

2016دمحم علً العامريحٌدر مطشر معٌجل الكعبًاثر التدلٌك االستراتٌجً فً اداء التحاسب الضرٌبًمحاسبة ماجستٌر1299

تاثٌر جودة االبالغ المالً فً سٌاسات توزٌع االرباح وانعكاسه علىمحاسبة

المٌمة السولٌة للشركات المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة

2016عباس حمٌد ٌحٌى التمٌمًسطم صالح حسٌن دكتوراه1300

تؤثٌر مالبمة لٌمة المعلومات المحاسبٌة فً اسعار اسهم الشركاتمحاسبة

المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة

2016لبنى زٌد ابراهٌممٌثم بدر بعٌوي السفان ماجستٌر1301

2016سلمان حسٌن عبد هللاجوان جاسم خضٌر العبٌديتعزٌز فاعلٌة نظام موازنة البرامج واالداء باطار نظرٌات ادارة الولتمحاسبة دكتوراه1302

تؤثٌر استعمال محاسبة الكلفة التارٌخٌة المعدلة على المإشرات المالٌةمحاسبة

لمٌاس اداء الوحدات االلتصادٌة

2016حسٌن هادي عنٌزةهمام باسم بالر ماجستٌر1303
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االتجاه نحو المحاسبة المالٌة االستراتٌجٌة ودورها فً تعزٌز المراراتمحاسبة

/بحث تطبٌمً فً شركة بؽداد للمشروبات الؽازٌة / االستثمارٌة 

مساهمة خاصة

2016علً دمحم ثجٌل المعموريعباس علً حسٌن الطلٌحً دكتوراه1304

2014جلٌلة عٌدان حلٌحل الذهبًنضال حسن راضًانكاس جودة اداء مرالب الحسابات على ادارة االرباح فً الشركاتمحاسبة ماجستٌر1305

التزام مرالب الحسابات بمواعد السلون المهنً واخره على الحصٌلةمحاسبة

الضرٌبٌة

2016وفاء عبد االمٌر حسنخلدون سلمان دمحم الكرطانً ماجستٌر1306

امكانٌة اعتماد الحلول الرادٌكالٌة ؾ تؽٌٌر والع التنظٌم المحاسً فًمحاسبة

العراق

2016بشرى نجم ةعبد هللا المشهدانًحكمت حمد حسن دكتوراه1307

بحث/ ابعاد المسإولٌة االجتماعٌة وانعكاساتها على صناعة التامٌن محاسبة

تطبٌمً فً شركة التامٌن العرالٌة العامة

2015فضٌلة سلمان داوددمحم ابراهٌم حسن ماجستٌر1308

استخدام المٌمة العادلة فً تمٌٌم االصول االحٌابٌة وتاثٌرها فً تعزٌزمحاسبة

جودة االبالغ المالً لشركات المطاع الزراعً فً العراق

2016عامر دمحم سلمان الجنابًصهباء عبد المادر احمد الصفاوي دكتوراه1309

دور الجهاز االعلى للرلابة المالٌة فً تحدٌد المخاطر المالٌة للدٌن العاممحاسبة

بحث تطبٌمً فً / (5420- 5410على وفك معٌاري االنتوساي 

دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي

2016عبد الصاحب نجم عبدحسن جودة شٌحان دكتوراه1310

)دور النظام الضرٌبً فً اعادة توزٌع الدخل المومً فً العراق للمدة محاسبة

2004 -2013)

2016بالسم جمٌل خلؾسعد علً عبد هندي ماجستٌر1311

المحاسبة عن اموال الصنادٌك السٌادٌة فً ضوء الممارساتمحاسبة

(انموذج ممترح )المحاسبٌة الحكومٌة 

2016سعد سلمان المعٌنًالهام دمحم واثك العبٌدي دكتوراه1312

دراسة تطبٌمٌة )تؤثٌر ادارة االرباح فً تحمٌك العوابد ؼٌر االعتٌادٌة محاسبة

على عٌنة من الشركات المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة

2016شذى عبد الحسٌن جبرسحر ناجً خلؾ الشمري ماجستٌر1313

آلٌة ممترحة لالبالغ المالً عن تؤثٌرات الكوارث والحروب فً البٌبةمحاسبة

العرالٌة وفك العاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة

2016صفوان لصً عبد الحلٌم الطهجعفر جواد جاسم العبٌدي ماجستٌر1314

انموذج ممترح لتكامل تموٌم وتطوٌر نظام الرلابة الداخلٌة فًمحاسبة

بحث تطبٌمً فً مصرؾ الرشٌد والمصرؾ الزراعً/ المصارؾ 

التعاونً

2015علً خلؾ الركابًطارق فاخر شؽاتً ماجستٌر1315

2016حنان صحبت عبد هللاعمار دمحم منصور العبدلًاستعمال بطالة االداء المتوازن لتموٌم االداء االجتماعًمحاسبة ماجستٌر1316

بحث تطبٌمً فً/ استخدام مدخل التكالٌؾ المستهدفة فً تعظٌم االرباح محاسبة

شركة توزٌع المنتجات النفطٌة

2016جلٌلة عٌدان الذهبًاحمد حمٌد عبد العباس ماجستٌر1317

بحث/ دور حوكمة الشركات فً تحسٌن جودة المعلومات المحاسبٌة محاسبة

تطبٌمً فً عٌنة من الشركات المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة

2016بكر ابراهٌم محمودسعد احمد اسماعٌل ماجستٌر1318

/اطار ممترح لفحص االحتٌال ومنعه وتعزٌز الثمة بالبٌانات المالٌة محاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من الشركات المساهمة العرالٌة المدرجة فً

سوق العراق لالوراق المالٌة

2016طالل دمحم علً الججاويابراهٌم نعٌم العابدي ماجستٌر1319
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/ على المعلومات المحاسبٌة GFSمشاكل تطبٌك الدلٌل المحاسبً محاسبة

بحث تطبٌمً فً المعهد التمنً بابل

2016ابراهٌم عبد موسى السعبريشهالء نعمة عنون ماجستٌر1320

/تؤثٌر استعمال ادارة الجودة الشاملة على فاعلٌة التحاسب الضرٌبً محاسبة

بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب

2016صفاء احمد دمحمنجاح حسن صٌهود ماجستٌر1321

بحث تطبٌمً/ العاللة بٌن توزٌعات االرباح والمٌمة السولٌة لالسهم محاسبة

على عٌنة من الشركات المساهمة

2016مجٌد عبد الحسٌن هاتؾماجد حامد عبد الكاظم ماجستٌر1322

فً تعزٌز نظام الرلابة ( ERP)تطبٌك نظام المعلومات االلكترونً محاسبة

بحث تطبٌمً فً شركة المرى للمماوالت/ الداخلٌة فً لطاع المماوالت 

العامة المحدودة

2016عالء فرٌد عبد االحدتحسٌن عدنان جواد ماجستٌر1323

تطوٌر نظام تكالٌؾ رفع النفاٌات لزٌادة فاعلٌة وكفاءة اداء امانة بؽدادمحاسبة

بحث تطبٌمً فً بلدٌة المنصور/ 

2016بهاء حسٌن دمحم الحمدانًزٌنة طارق شكوري ماجستٌر1324

تاثٌر تولٌت االفصاح المحاسبً للشركات العرالٌة فً االنجاز الداخلًمحاسبة

آلٌة ممترحة/ بالمعلومات المحاسبٌة 

2016ضٌاء عبد الحسٌن الماموسًاحمد طاهر كاظم دكتوراه1325

تحلٌل دور النظام الضرٌبً فً اعداد موازنة اتحادٌة نموذجٌة فًمحاسبة

بحث تطبٌمً-العراق 

2017دمحم علً ابراهٌمنهاد عبدالعباس موحان ماجستٌر1326

بحث تطبٌمً فً سوق-اثر استخدام االسهم فً تنمٌة االستثمار المالً محاسبة

العراق لالوراق المالٌة

2017حسٌن عاشور جبراحمد صالح معروؾ دبلوم عال1327ً

2008-1998دور الجهات الساندة فً توسٌع الوعاء الضرٌبً للمده محاسبة

بحث تطبٌمً فً الهٌاة العامة للضرابب-

2017هٌثم عبد الخالك اسماعٌلكفاء عبدالكرٌم شاكر دبلوم عال1328ً

تحلٌل محددات التامٌن المصرفً واثرها فً االداء المالً لشركاتمحاسبة

بحث تطبٌمً فً مصرفً الرافدٌن والعماري وشركة التامٌن/التامٌن 

العرالٌة العامة

2017عالء عبد الكرٌماٌاد حسن كاظم دبلوم عال1329ً

االفصاح المحاسبً عن المخاطر محفظة التامٌن واثره على سٌاساتمحاسبة

بحث تطبٌمً فً شركة التامٌن الوطنٌة/التامٌن المستمبلٌة 

2017نضال رإوؾ احمدمهند مهدي حسن دبلوم عال1330ً

برنامج ممترح للتدلٌك الخارجً على عملٌات التموٌل واالستثمار فًمحاسبة

المصارؾ االسالمٌة استنادا لمعاٌٌر التدلٌك االسالمٌة بحث تطبٌمً فً

المصرؾ العرالً االسالمً

2016مجٌد جاسم الشرعمصطفى احمد محسن دبلوم عال1331ً

انموذج ممترح لترشٌؾ اجهزة الرلابة والتدلٌك فً العراق من خاللمحاسبة

تمنٌة اعادة الهندسة

2017كرٌمة علًاحسان ذٌاب عبد دكتوراه1332

اثر مخاطر السٌولة المصرفٌة وكفاٌة راس المال فً ادارة المصارؾمحاسبة

2005-2014التجارٌة العرالٌة للمدة 

2017عباس الدعمًمروج طاهر هذال دكتوراه1333

2017دمحم علً ابراهٌمعمر لإي علًاثر المسإلٌة االجتماعٌة للشراكة فً التخطٌط الضرٌبًمحاسبة دبلوم عال1334ً

2017عباس كاظم الدعمًعباس فاضل رسنبناء المحفظة االستثمارٌة باستعمال مدخل تعادل المخاطرةمحاسبة دكتوراه1335
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دور المصارؾ االسالمٌة فً صنادٌك االستثمار وامكانٌة تطبٌمها فًمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ االسالمٌة-العراق 

2017حمزة فابك وهٌبسناء لفته علوان دبلوم عال1336ً

اثر بعض المتؽٌرات االلتصادٌة على سعر صرؾ الدٌنار العرالً ممابلمحاسبة

بحث تطبٌمً فً البنن المركزي العرالً-الدوالر االمرٌكً 

2017عبداالمٌر عبدالحسٌنمروة هادي ساجت دبلوم عال1337ً

توظٌؾ المعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر المالٌة فً ترشٌد المعالجاتمحاسبة

بحث تطبٌمً فً مصرؾ/المحاسٌبة لالستثمار فً المصارؾ التجارٌة 

الخلٌج التجاري

2017حسٌن جاسم الشمريحوراء جعفر صادق ماجستٌر1338

تمٌٌم ادارة الخطر فً الشركة العامة للصناعات المٌكانٌكٌة باعتمادمحاسبة

 دراسةas/nzs( 436-2004)المواصفة االسترالٌةالنٌوزلنوٌة   

حالة

2017خلود هادي عبوداسٌل مهدي صالح دبلوم عال1339ً

استخدام تكنلوجٌا المعلومات فً امكانٌة زٌادة الحصٌلة الضرٌبٌةمحاسبة

العمارٌة

2017سالم عواد هاديماجد وحٌد مطلب ماجستٌر1340

بحث-التخطٌط االستراتٌجً وتاثٌره فً جودة الخدمة المصرفٌة محاسبة

تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة

2017حمزة فابك وهٌبسارة علً عبدالرحمن دبلوم عال1341ً

بحث تطبٌمً فً هٌبة-اثر عملٌات ادارة المعرفة فً االداء الضرٌبً محاسبة

العامة للضرابب

2017خلود هادي عبودرعد زٌد علوان دبلوم عال1342ً

تعزٌز جودة ابالغ النظام المحاسبً الموحد فً العراق باطار معامالتمحاسبة

البٌع بالتمسٌط والبٌع االٌجاري

2017سلمان حسٌن عبدهللادمحم زهٌر مجٌد ماجستٌر1343

االبالغ المالً فً الولت الحمٌمً ودوره فً ترشٌد لرارت االستثمارمحاسبة

وتوزٌع االرباح فً لطاع المصارؾ

2017سلمان حسٌن عبدهللارإى احمد جاسم ماجستٌر1344

تطوٌر نظام المعلومات المحاسبً على وفك متطلبات سلسلة المٌمةمحاسبة

لترشٌد المرارات االدارٌة

2017نضال دمحم رضانور فالح حسن ماجستٌر1345

بحث تطبٌمً فً-اتر نماذج مخصص االكتباب بالربح فً تسعٌرالتامٌن محاسبة

 وامكانٌة تطبٌمٌة فً شركات التامٌن العرالٌةaxaشركة 

2017دمحم علً ابراهٌمحسنٌن عبدالرضا ردام ماجستٌر1346

 على تحدٌد كفاٌة راس16اثر تطبٌك معٌار المحاسبة الدولً رلم محاسبة

بحث تطبٌمً فً مصرفً الرافدٌن والرشٌد-المال وتمٌٌم اداء المصارؾ 

2017صالح نوري خلؾاحمد نعٌم موحان دبلوم عال1347ً

تموٌم اداء الجامعات العرالٌة فً ظل مإشرات االداء المالً ومعاٌٌرمحاسبة

بحث تطبٌمً فً جامعة كربالء-الجودة الشاملة 

2017فإاد عبدالمحسن الجبورينوفل محمود موسى ماجستٌر1348

بحث تطبٌمً فً-مخاطر المحفظة االستثمارٌة واثرها فً االداء المالً محاسبة

شركة التامٌن الوطنٌة

2017حسٌن عاشور العتابًحٌدر عبدالكرٌم عباس ماجستٌر1349

 على تحسٌنsix sigmaانعكاس استعمال تمنٌة الحٌود السداسً محاسبة

جودة الرلابة الداخلٌة

2017بكر ابراهٌم محمودمدٌحة علً فلٌح دبلوم عال1350ً

دور مرالب الحسابات فً الحد من ظاهرة الفساد المالً واالداري فًمحاسبة

لطاع التشٌٌد والمماوالت

2016عالء جاسم سلمانعمر لٌصر عبداالمٌر دبلوم عال1351ً
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توافك تمٌٌم االصول فً ظل النظام المحاسبً الموحد مع معاٌٌرمحاسبة

بحث تطبٌمً فً مدٌرٌة توزٌع كهرباء النجؾ-المحاسبٌة الدولٌه 

االشرؾ

2016ابراهٌم عبد موسىاحمد رٌاض ؼنً دبلوم عال1352ً

دور مرالب الحسابات فً الكشؾ عن اسالٌب واجراءات ادارة االرباحمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من الشركات المدرجة فً سوق العراق لالوراق-

المالٌة

2014لاسم محسن الحبٌطًعال ماجد الجلبً دبلوم عال1353ً

تاثٌر تطبٌك بعض تمنٌات الصٌرفة الحدٌثة فً كلفة الجودة المصرفٌةمحاسبة

دراسة تحلٌلٌة لعٌنة من المصارؾ العرالٌة الخاصة-

2017عبدالرضا شفٌكعلً جبار لاسم ماجستٌر1354

دراسة-اثر تحدٌات تسوٌك التامٌن على تنافسٌة شركات التامٌن محاسبة

تحلٌلٌة ممارنة بٌن شركتً التامٌن الوطنٌة والعرالٌة

2016خلود هادي عبودحسٌن هراطة عباس دبلوم عال1355ً

دور دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي فً الحد من مخاطر نظام مماصةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً مصرؾ الرافدٌن والرشٌد -achالصكون االلكترونً 

2017خولة حسٌن حمدانمٌثاق هادي هاشم دكتوراه1356

بحث-التدلٌك المستند للمخاطر ودورها فً تمٌٌم المخاطر المصرفٌة محاسبة

تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ المدرجة فً سوق العراق لالوراق

المالٌة

2017سلوان حافظ حمٌددمحم حمٌد علً ماجستٌر1357

االلفاءات والتصفٌات فً وثابك التامٌن على الحٌاة واثرها فً المالءةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً شرككة التامٌن العرالٌة-المالٌة لشركات التامٌن 

2017عالء عبدالكرٌم هاديمحمود فاضل مرزه دبلوم عال1358ً

بحث-اعادة تدوٌر النفاٌات ودورها فً تحسٌن الكفاءة االنتاجٌة محاسبة

تطبٌمً فً معمل سمنت بازٌان شركة الفارج الفرنسٌة

2017لٌحاء عبدهللا ٌعموبصدى مدحت مجٌد دكتوراه1359

بحث تطبٌمً فً-اثر الممدرات الجوهرٌة الضرٌبٌة فً تكالٌؾ االمتثال محاسبة

عٌنة من الشركات المساهمة

2016دمحم علً العامريابتهال علً جاسم دبلوم عال1360ً

دور الرلابة على مراحل الموازنة واثرها فً تعزٌز اجراءات المساءلةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من وحدات االنفاق-على وفك مإشرات االداء 

الحكومً

2014سالم عواد هاديطه محسن عبدهللا دكتوراه1361

تاثٌر العملٌات االرهابٌة فً مإشرات تداول لطاع المصارؾ المدرجةمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة/فً سوق العراق المالٌة 

2017نؽم حسٌن نعمةوجدان حسٌن عبٌد دبلوم عال1362ً

تاثٌر تطبٌك متطلبات المٌاس واالفصاح لمعاٌٌر االدوات المالٌة فًمحاسبة

نطاق التدلٌك ومسإلٌات المدلك

2017سعد سلمان عوادٌوسؾ طه ٌاسٌن ماجستٌر1363

بحث تطبٌمً-تاثٌر استمرار عمل مرالب الحسابات على جودة التدلٌك محاسبة

على عٌنة من الشركات المدرجه فً سوق العراق لالوراق المالٌة

2017بشرى فاضل خضٌراحمد لاسم دمحم ماجستٌر1364

بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة/اثر االعتراض فً الحصٌلة الضرٌبٌة محاسبة

للضرابب

2017حسٌن عاشور جبرمصطفى لٌس محمود دبلوم عال1365ً

مدى اعتماد المدلك على االهمٌة النسبٌة ومخاطر التدلٌك فً تحدٌدمحاسبة

دراسة تحلٌلٌة فً دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي فرع/ادلة االثبات

النجؾ االشرؾ

2017فإاد عبدالمحسن الجبوريصدام ابراهٌم فضالة ماجستٌر1366
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بحث تطبٌمً-دور االفصاح المحاسبً فً جودة اداء االدارة الضرٌبٌة محاسبة

فً الهٌبة العامة للضرابب

2017احسان شمران الٌاسريلماء مالن عبدالرحمن دبلوم عال1367ً

2017خولة حسٌن حمدانحسٌن كرٌم دمحماستخدام االٌصاد الواسع بالحوسبة االدراكٌة لترشٌد التكالٌؾمحاسبة دكتوراه1368

دور الؽرامات فً الحد من التهرب الضرٌبً فً المطاع السٌاحًمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنه منن الفنادق السٌاحٌة-العرالً 

2017هٌثم عبدالخالك اسماعٌلنوار كاظم عباس دبلوم عال1369ً

دور المهارات االدارٌة لالدارٌة الوسطى فً تسوٌة التعوٌضاتمحاسبة

بحث مٌدانً الراء عٌنة من مدٌري التعوٌض فً شركتً-التامٌنٌة 

التامٌن الوطنٌة والعرالٌة

2016عالء عبدالكرٌم البلداويعالء عبد رسن المهناوي دبلوم عال1370ً

االستثمار ااالجنبً المباشر واثره فً الحساب المالً لمٌزان المدفوعاتمحاسبة

دراسة تحلٌلٌة فً البنن المركزي العرالً-العرالً 

2017هناء عبدالؽفار حمودامنة عبداالمٌر عبدالكرٌم دبلوم عال1371ً

دراسة تطبٌمٌة فً/اثر المخاطرة المطرٌة فً محفظة االسهم المثلىمحاسبة

(2015-2005)سوق العراق لالوراق المالٌة للمدة

2017مٌثاق هاتؾ/حاكم محسن دمحمنور صباح حمٌد الدهان دكتوراه1372

تطبٌك اختبارات الضؽط فً تحمٌك اهداؾ المصرؾ ولٌمتهمحاسبة

دراسة تحلٌلٌة ممارنةلعٌنة من المصارؾ التجارٌة العرالٌة/السولٌة

واالماراتٌة

2017سعدي احمد حمٌد/ عالء فرحان طالبصباح حسن عبد سلمان دكتوراه1373

اطارممترح لتحمٌك االنسجام بٌن لانون ضرٌبة الدخل فً العراقمحاسبة

واالنظمة ذات الصلة مع معاٌٌر االبالغ المالً الدولٌة وانعكاسه على

بحث تطبٌمً فً عٌنة من الشركات االستثمارٌة/الضرٌبة واالستثمار 

االجنبٌة العاملة فً العراق لشركات فً لطاعات مختلفة

2017عباس حمٌد ٌحٌىلصً جدعان مهدي دكتوراه1374

موثولٌة الموابم المالٌة واثرها فً فاعالٌة اجراءات التحاسب الضرٌبًمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ الخاصة-

2017سالم عواد هادينهى عادي عبد علً دبلوم عال1375ً

بحث تطبٌمً-دور ادارة المخاطر فً تحسٌن اداء المصارؾ االسالمٌة محاسبة

فً عٌنة من المصارؾ االسالمٌة فً العراق

2017حمزة فابك وهٌبدعاء صباح مالح دبلوم عال1376ً

2017نضال رإوؾ احمدبدور فاضل علواندور الرلابة االدارٌة فً تحسً كفاءة الفحص الضرٌبًمحاسبة دبلوم عال1377ً

برامج ممترح لتدلٌك االٌرادات على وفك معٌار المحاسبة الدولً رلممحاسبة

الكرخ/بحث تطبٌمً فً المدٌرٌة العامة لتوزٌع كهرباء بؽداد  -18

2017فٌحاء عبدهللا ٌعموباٌبان دمحم دمحم مسعد دكتوراه1378

بحث تطبٌمً -20/المحاسبة عن المنح وفك المعٌار المحاسبً الدولً محاسبة

فً العتبة العلوٌة الممدسة

2017حسٌن جاسم الشمرياحمد صاحب عبدهللا دكتوراه1379

الدور االشرافً للبنن المركزي على نظم الدفع واثره فً كفاءة اداءمحاسبة

المطاع المصرفً

2017حمزة فابك وهٌباحمد عبدالوهاب عبدالشافً دبلوم عال1380ً

تاثٌر الضوابط االسترشادٌة للتحاسب الضرٌبً فً جودة اداء مرالبمحاسبة

الحسابات

2016سلوان حافظ حمٌدعلً احمد محسن دبلوم عال1381ً

استعمال تمنٌة التكالٌؾ على اساس االنشطة الموجهة بالولت فً تحلٌلمحاسبة

الربحٌة وترشٌد المرارات التشؽٌلٌة

2016حنان صحبت عبدهللاسهٌر كاظم فاضل دكتوراه1382
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دور الٌات الحوكمة الداخلٌة فً التهرب الضرٌبً من خالل ممارساتمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً عٌنة من المصارؾ الخاصة فً العراق-تمهٌد الدخل 

2012مإٌد دمحم علً الفضلالداس حسٌن هادي دبلوم عال1383ً

تاثٌر تبنً معاٌٌر المحاسبة الدولٌة على االرباح الدولٌة الخاضعةمحاسبة

للضرٌبة والتحاسب الضرٌبً للشركات االجنبٌة العاملة فً العراق

ودوره فً جذب االستثمارات

2017بكر ابراهٌم محمودمٌس مشتاق عبداالبمة ماجستٌر1384

المعاٌٌر المحاسٌبة فً ظل المدخل الوضعً ودورها فً االبالغ عنمحاسبة

نتابج االزمات المالٌة فً المطاع المصرفً العرالً

2017سعد سلمان عوادوسن ٌحٌى امجد دكتوراه1385

المعاٌٌر المحاسبٌة فً ظل المدخل الوضعً ودورها فً االبالغ عنمحاسبة

نتابج االزمات المالٌة فً المطاع المصرفً العرالً

2017سعد سلمان عوادوسن ٌحٌى احمد دكتوراه1386

بحث تطبٌٌمً فً دٌوان الرلابة-دور نظرٌة المٌود فً عملٌة التدلٌك محاسبة

المالٌة االتحادي

2017صالح صاحب شاكراحمد نوفل عودة دكتوراه1387

-دور التدلٌك فً الحد من سوء التخطٌط الفنً والمالً فً المشارٌع محاسبة

بحث تطبٌمً فً حكومة ذي لار المحلٌة

2017علً دمحم ثجٌلساجد دمحم عبدالسٌد دكتوراه1388

-تاثٌر التدفمات النمدٌة فً تداول االسهم فً العراق لالوراق المالٌة محاسبة

بحث تطبٌمً فً عدد من المصارؾ العرالٌة الخاصة

2017عالء فرحان طالبزٌد علً احمد دبلوم عال1389ً

اعادة هندسة النظام المحاسبً الموحد للمصارؾ على وفك متطلباتمحاسبة

منهج تطبٌمً ممترح -1معٌار االبالغ المالً 

2017سلمى منصور سعدزٌٌنب عباس حمٌدي دكتوراه1390

2016نصٌؾ جاسم الجبوريفاطمة زٌد سلماناثر االنظمة الخبٌرةفً تحسٌن المعلومات الكلفوٌةمحاسبة دكتوراه1391

دور المدلك الداخلً فً مرالبة مخاطر العملٌات المصرفٌةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة-االلكترونٌة

2016صالح نوري خلؾحٌدر جواد علً دكتوراه1392

بحث/تدلٌك النشاط الزراعً ودوره فً تحمٌك التنمٌة المستدامةمحاسبة

تطبٌمً فً مدٌرٌة زراعة محافظة المثنى

2016خولة حسٌن حمدانوعد هادي عبد دكتوراه1393

2017عبد السالم لفتة سعٌدسعد فاضل هاشمتصمٌم نظام ممترح لتموٌم اداء العاملٌن فً هٌبات الرلابة المالٌةمحاسبة ماجستٌر1394

بحث/تموٌم نظام الرلابة الداخلٌة للحد من حاالت التالعب فً المخزونمحاسبة

1/تطبٌمً فً مخازن المدٌرٌة العامة لتربٌة بؽداد الكرخ

2016موفك عبد الحسٌن دمحمسندس هادي دمحم دكتوراه1395

 وتاثٌره على مستوى3تعزٌز راس المال المصرفً وفما لمعاٌٌر بازل محاسبة

/الربحٌة 

1396

 وتاثٌره على مستوى3تعزٌز راس المال المصرفً وفما لمعاٌٌر بازل محاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة المسجلة فً/الربحٌة 

سوق العراق لالوراق المالٌة

2017عمٌل حمزة حبٌبسعدي اسماعٌل محبوبة دكتوراه1397

بحث/تدلٌك اداء انشطة البلدٌات ودوره فً تحسٌن الخدمات الممدمةمحاسبة

تطبٌمً فً مدٌرٌة بلدٌات المثنى

2017سالم عواد هاديعمٌل دخٌل كرٌم دكتوراه1398
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محاسبة

دور المدلك الخارجً فً التحمك من صحة المٌاس واإلفصاح

بحث تطبٌمً فً مصرؾ الرافدٌن/المحاسبً عن الكوارث المالٌة 

2017موفك عبدالحسٌن دمحمشٌماء مهدي كرٌم دكتوراه1399

دور االجهزة العلٌا للرلاة المالٌة والمحاسبة فً متابعة تمارٌرهامحاسبة

بحث تطبٌمً فً دٌوان/الرلابٌة واثرها فً تحمٌك المٌمة والمنفعة

الرلابة المالٌة االتحادي

2017موفـك عبد الحسـٌن دمحمعلً خضٌر سمٌر الموسوي دكتوراه1400

دور دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي فً الرلابة على المنح والمساعداتمحاسبة

بحث تطبٌمً فً وزارة الموارد المابٌة/الدولٌة

2017علً دمحم ثجٌل المعموريشوكت عبدالواحد مجمان دكتوراه1401

تخفٌض التكالٌؾ باستعمال تمنٌتً التكلفة المستهدفة والحٌود السداسًمحاسبة

للوحدات االلتصادٌة العاملة فً البٌبة العرالٌة

2017ثابر صبري الؽبانعمار جمٌل حسن علً دكتوراه1402

التوجه نحو لرارات االستثمار فً الؽاز المصاحب ودوره فً تخفٌضمحاسبة

التكالٌؾ والمحافظة على البٌبة

2017بثٌنة راشد الكعبًحنان ابراهٌم مظلوم ماجستٌر1403

مدى تؤثٌر أستماللٌة مرالب الحسابات على لٌد التحفظ المحاسبًمحاسبة

للشركات المساهمة المدرجة فً سوق العراق لألوراق المالٌة

بحث تطبٌمً لعٌنة من مرالبً الحسابات

2016بشرى فاضل خضٌر الطابًفراس علً حرٌجة دكتوراه1404

تموٌم اداء مراكز المسإلٌة فً الوحدات االلتصادٌة ودوره فً تعزٌزمحاسبة

االصالح االداري

2017عالء جاسم سلمانهادي حمد صالح دكتوراه1405

مدى التزام الشركات المدرجة فً السوق المالً بالتمارٌر المرحلٌةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من -34وفما لمعٌار المحاسبة الدولً رلم 

شركات التامٌن الخاصة المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة

2017جلٌلة عٌدان الذهبًامٌر حٌن دمحم دكتوراه1406

اعادة هندسة النظام المحاسبً الموحد للمصارؾ على وفك متطلباتمحاسبة

منهج تطبٌمً ممترح (1)معٌار االبالغ المالً الدولً 

2017سلمى منصور سعدزٌنب عباس حمٌدي دكتوراه1407

تمنٌة الكلفة المستهدفة ودورها فً ترشٌد لرارات التسعٌر وتخفٌضمحاسبة

بحث تطبٌمً فً المدٌرٌة العامة للماء-التكالٌؾ 

2016عالء جاسم سلمانسناء كامل صالح دكتوراه1408

تمٌٌم لدرة الشركة على االستمرار والتنبإ بالفشل المالً على وفكمحاسبة

 بحث تطبٌمً فً عٌنة من الشركات المدجة فً سوقKIDAانموذج 

العراق لالوراق المالٌة

2016اسماء مهدي حسٌنعباس علوان المرشدي دكتوراه1409

مدى التزام مرالبً الحسابات باجراءات واختبارات تمٌٌم المخاطر وفكمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من-معاٌٌر التدلٌك الدولٌة عند تدلٌك الحسابات 

مكاتب مرالبً الحسابات فً العراق

2016سعد سلمان عوادبالسم فالح حمدي دكتوراه1410

تطوٌر اجراءات محاسبة التكالٌؾ فً النظام المحاسبً الموحد وفمامحاسبة

لمعاٌٌر محاسبة التكالٌؾ لدول مختاره

2016حسنٌن حمٌد العبٌدي دكتوراه1411

الٌة ممترحة لالبالغ المالً عن االصول الثابتة الممتلكات والمصانعمحاسبة

 -17والمعدات فً الوحدات الحكومٌة العرالٌة وفما للمعٌار الدولً 

لطاع عام لتعزٌز المساءلة واتخاذ المرارات

2016ندى سلمان حبٌب دكتوراه1412
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-ادارة الجودة الشاملة ودورها فً اعادة هندسة العملٌات المصرفٌة محاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ االهلٌة المدجة فً سوق العراق

لالوراق المالٌة

2016جلٌلة عٌدان الذهبًفالح حسٌن رمٌض دكتوراه1413

تموٌم االبالغ المالً للمصارؾ العرالٌة من منظور مبادئ لجنة بازلمحاسبة

للحوكمة

2017عماد صبٌح فرجاستمالل جمعة وجر دكتوراه1414

دراسة تطبٌمٌة فً-تاثٌر تمهٌد الدخل فً المٌمة االلتصادٌة المضافة محاسبة

عٌنة من الشركات العرالٌة المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة

2016ضٌاء عبدالحسٌن الماموسًاٌة عبدالكرٌم ابراهٌم ماجستٌر1415

ستراتٌجٌة وابعاد المثلث الذهبً والفجوة بٌن المنتج وتولعات الزبونمحاسبة

حلة/دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة للصناعات النسٌجٌة -

2017حٌدر علً جرادحسام دمحم علً مهدي دكتوراه1416

تاثٌر المعالجات المحاسبٌة للمخزون على الموابم المالٌة وفك المعٌارمحاسبة

بحث تطبٌمً فً الشركة العامة لموانا (2)المحاسبً الدولً رلم 

العراق

2016عالء فرٌد عبداالحددمحم حسٌن كباشً دكتوراه1417

المٌاس واالفصاح عن الترتٌبات المشتركة وفما للمعاٌٌر المحاسبٌةمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة-الدولٌة لتعزٌز جودة االبالغ المالً 

للصناعات الكهربابٌة

2017ابتهاج اسماعٌل ٌعموبنور سمٌر سبتً ماجستٌر1418

تكامل تمنٌتً وتحلٌل المٌمة والهندسة المتزامنة ودوره فً تخفٌضمحاسبة

التكالٌؾ وتحمٌك المٌزة التنافسٌة

2017منال جبار سرور السامرابًعلً عبدالحسٌن هانً دكتوراه1419

مدى تطبٌك المعاٌٌر الدولٌة لالجهزة العلٌا للرلابة المالٌة ودورها فًمحاسبة

تحمٌك االصالح االداري وتحسٌن االداء فً العراق

2017بشرى نجم عبدهللاسهٌر موفك عبدالحسٌن ماجستٌر1420

استعمال بطانة االداء المتوازن المستدامة فً تموٌم االداء للوحداتمحاسبة

بحث تطبٌمً فً مدٌرٌة بلدٌة الراشدٌة-الخدمٌة 

2017ابتهاج اسماعٌلمهند صبري دمحم دكتوراه1421

تكٌٌؾ النظام المحاسبً الموحد للبلدٌات لإلفصاح عن المعلومات البٌبٌةمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً مدٌرٌة بلدٌة كربالء

2017امل دمحم سلمان التمٌمًحنان عبد االمٌرعمران الحمٌري ماجستٌر1422

-االلتزام الخاللٌات مهنة التدلٌك وتاثٌرها فً كؽاءة االبالغ المالً محاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً عٌنة من الشركات المساهمة المدرجة فً سوق

العراق لالوراق المالٌة

2017صبٌحة برزان فرهوداالء نعمة هرٌس ماجستٌر1423

دراسة تحلٌلٌة لعٌنة من-تاثٌر ٌوم فً االسبوع فً عوابد االسهم محاسبة

اسهم الشركات المدجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة

2017صالح الدٌن دمحماٌة كاظم حسٌن ماجستٌر1424

فً تحسٌن اجراءات التدلٌك ( coso )دور تدلٌك االداء وفك مفهوم محاسبة

بحث تطبٌمً فً وزارة النفط-الداخلً 

2017حنان صحبت عبدهللادمحم صالح الدٌن عبد االمٌر ماجستٌر1425

تموٌم نظام الرلابة الداخلٌة فً جامعة الكوفة باٌتعمال التكامل بٌن اطارمحاسبة

 بحثERM وادارة مخاطر المشروع cosoعمل الرلابة الداخلٌة 

تطبٌمً فً جامعة الكوفة

2017عمٌل حمزة الحسناويوسام عبدالحسٌن مرزه ماجستٌر1426
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االفصاح المحاسبً عن الموجودات المالٌة الردٌبة وااللتزامات الطاربةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ-ومسإلٌة المدلك الخارجً عنها 

العرالٌة

2017صالح نوري خلؾثامر لاسم داود ماجستٌر1427

العوامل المرتبطة بالتولٌت المالبم فً إصدار التمارٌر المالٌة السنوٌةمحاسبة

وتؤثٌرها فً ال تماثل المعلومات

دراسة تطبٌمٌة لعٌنة من الشركات المساهمة المدرجة فً سوق ))

((العراق لألوراق المالٌة 

2017ضٌاء عبد الحسٌن الماموسًعلً دمحم عباس الجنابً ماجستٌر1428

التنبإ بالتعثر المالً و انعكاسه على استمرارٌة الوحدات االلتصادٌةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً شركة المعتصم العامة للمماوالت االنشابٌة

2017بكر ابراهٌم محمودباسل دمحم نعمان دكتوراه1429

اإلبتمان المصرفً والدٌن الحكومً الداخلً وانعكاسهما على مإشراتمحاسبة

تداول السوق المالً

( 2016-2012دراسة تطبٌمٌة ممارنة فً العراق واالردن للمدة  )

2017حٌدر ٌونس كاظم الموسويحسٌن احمد جواد الصافً ماجستٌر1430

ممارسات التحفظ المحاسبً وتؤثٌراتها فً شفافٌة التمارٌر المالٌةمحاسبة

بحث تطبٌمً على عٌنة من المصارؾ المدرجة فً سوق العراق

لألوراق المالٌة

2017بشرى عبد الوهاب الجواهريالهام عبد عبد الزهرة دكتوراه1431

استخدام بطالة االداء المتوازن فً تموٌم االداء االستراتٌجً فً جامعةمحاسبة

المادسٌة

2017مجٌد عبد الحسٌن هاتؾهدى مإٌد حاتم ماجستٌر1432

العاللة بٌن المسإولٌة البٌبٌة واالبعاد المحاسبٌة للرفاهٌة االجتماعٌةمحاسبة

واثرها على تعظٌم لٌمة الشركة

(دراسة تطبٌمٌة)

2017سعود جاٌد مشكور العامريعالء حسن ٌوسؾ الموسوي ماجستٌر1433

دور دٌوان الرلابة المالٌة فً كشؾ الؽش واالحتٌال فً البٌانات المالٌةمحاسبة

دراسة حالة/

2017ناظم شعالن جبار التمٌمًكفاح كاظم جاسم الؽانم ماجستٌر1434

استخدام نماذج التنبإ باألرباح لمٌاس المٌمةمحاسبة

السولٌةٌ لالسهم دراسة تطبٌمٌة فً عٌنٌة من

الشركات المسجلة فً سوق العراق لألوراق

المالٌة

2017علً عباس كرٌمنورس كاظم عبٌد العارضً ماجستٌر1435

استخدام بطالة األداء المتوازن فً تموٌم األداءمحاسبة

االستراتٌجً فً جامعة المادسٌة

2017مجٌد عبد الحسٌن هاتؾ المرٌانًهدى مإٌد حاتم السعدون ماجستٌر1436

تطبٌمات النظم الخبٌرة و تؤثٌراتها فً الرلابة الداخلٌةمحاسبة

دراسة مٌدانٌة فً البنن المركزي العرالً وبعض المصارؾ العرالٌة

2017سلوان حافظ  حمٌدنور علً راضً ماجستٌر1437

ممارسات المحاسبة األبداعٌةمحاسبة

ودور مرالب الحسابات فً الحد من أثارها

بحث تطبٌمً فً عٌنة من مكاتب مرالبً الحسابات

2017فاطمة جاسم دمحم السعدعلً حامد نعٌمة المطولً دكتوراه1438
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مسإولٌة مرالب الحسابات اتجاه جودة التمارٌر المالٌةمحاسبة

من منظور الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من الشركات المدرجة فً سوق العراق لألوراق

المالٌة

2017فاطمة جاسم دمحم السعدفاطمة شكري عبد هللا الكرناوي دكتوراه1439

المحتوى المعلوماتً لمماٌٌس التدفمات النمدٌة وأثره فً  لرارمحاسبة

االستثمار باألسهم

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ المدرجة فً

سوق العراق لألوراق المالٌة

2017بشرى عبد الوهاب الجواهريدمحم صادق جبار علً خان دكتوراه1440

تؽٌرات عرض النمد وسعر الصرؾ وتؤثٌرهما على إدارةمحاسبة

االحتٌاطٌات الدولٌة

٢٠٠٣دراسة لٌاسٌة ممارنة لعٌنة من الدول المختارة للمدة )- ٢٠١٥)

2017هاشم جبار الحسٌنًرٌاض رحٌم رضا العامري ماجستٌر1441

إمكانٌة تطبٌٌك التفكٌٌر الرشٌٌك لترشٌٌد التكالٌٌؾمحاسبة

وتحمٌك رضا الَزبون

بحث تطبٌمًٌ فً شركة أور العامة للصناعات
الكهربابٌةٌ

2017علً دمحم ثجٌٌل المعموريدمحم سمٌٌر دهٌٌرب الربٌعً دكتوراه1442

مدى التزام الشركات الزراعٌة بالمٌاس واإلفصاح عنمحاسبة

41أصولها الحٌوٌة وفك معٌار المحاسبة الدولً رلم

((بــحــث تــطــبـٌــمـً فـً دابرة اإلرشاد والتدرٌب الزراعً ))

ممدم إلى مجلس أمناء المعهد العربً للمحاسبٌن المانونٌٌن

2017جلٌلة عٌدان الذهبًعبدالناصر أنور دمحم حسٌن الدلٌمً دكتوراه1443

توظٌؾ تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً تفعٌل التحاسب الضرٌبًمحاسبة

إطار ممترح لضرٌبة المبٌعات فً العراق)

2017اسعد دمحم علً وهاب العوادعبد االمٌر صبار خشٌؾ ماجستٌر1444

تؤثٌر العاللة بٌن تدوٌر المدلك والشن المهنً على جودة التدلٌك فًمحاسبة

البٌبة العرالٌة

2017بشرى فاضل خضٌر الطابًعالء الدٌن عبد الرحمن ماجستٌر1445

2017بهاء حسٌن دمحمحسٌن سعود سالماستعمال الممارنة المرجعٌة بالوحدات الحكومٌة لتمٌٌم ادابهامحاسبة ماجستٌر1446

ترشٌد المرارات التشؽٌلٌة باستعمال الكلفة المالبمة وانعكاسه على أداءمحاسبة

الوحدات االلتصادٌة

(بحث تطبٌمً فً الشركة العامة للخطوط الجوٌة العرالٌة  )

2017جلٌلة عٌدان حلٌحل الذهبًحمدٌة عبد اللطٌؾ صبٌح الخزعلً دكتوراه1447

دور معاٌٌر التدلٌك الدولٌة فً تضٌٌك فجوة تولعات التدلٌك وانعكاسهمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من مرالبً-على مسإولٌات مرالبً الحسابات 

الحسابات والمستثمرٌن

2017ابتهاج اسماعٌل ٌعموبعراق دمحم علً دكتوراه1448

بحث-اثر جودة اداء لجان التدلٌك على فاعلٌة وكفاءة التدلٌك الداخلً محاسبة

تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ المدرجة ي سوق العراق لالوراق المالٌة

2018عالء فرٌد عبداالحدعلً محسن هادي دكتوراه1449

 فbscًاداء الوحدات االلتصادٌة باستعمال بطالة العالمات المتوازنة محاسبة

بحث تطبٌمً فً الهٌبة العلٌا للحج والعمرة-ظل محاسبة المسإولٌة 

2017جلٌلة عٌدان حلٌحلاحمد عامر خضٌر دكتوراه1450
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بحث-تموٌم وتطوٌر الرلابة الداخلٌة على وفك مدخل ادارة المخاطر محاسبة

الرصافة الثالثة/تطبٌمً فً المدٌرٌة العامة للتربٌة فً محافظة بؽداد

2017ابتهاج اسماعٌل ٌعموبضٌاء عبدالكرٌم خضٌر دكتوراه1451

استعمال تمنٌة الممارنة المرجعٌة فً تموٌم اداء الوحدات االلتصادٌةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً مصرؾ التنمٌة الدولً لالستثمار والتموٌل-المالٌة 

ومصرؾ االستثمار العرالً

2017عالء جاسم سلمانعمر عامر جمعة دكتوراه1452

تمٌٌم االسهم العادٌة فً اطار انموجً تسعٌر الموجودات الراسمالٌةمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً سوق العراق-وفاما وفرنش ذو العوامل الخمسة 

لالوراق المالٌة

2017شذى عبدالحسٌن جبرزٌنب باسم صالح ماجستٌر1453

دور معاٌٌر التدلٌك الدولٌة فً الحد من االحكام الشخصٌة للمدلكمحاسبة

وإنعكاسه على جودة التمرٌر

2017لبنى زٌد أبراهٌمدعاء دمحم عبد الرحمن دمحم ماجستٌر1454

المٌاس واإلفصاح المحاسبً عن المنح والمساعدات على وفك المعاٌٌرمحاسبة

آلٌة ممترحة- المحاسبٌة الدولٌة وانعكاسهما على الشفافٌة والمساءلة 

2017صفاء أحمد دمحم العانًرٌم سعدي حسن ماجستٌر1455

بحث- عملٌة اعداد االنتاج فً تحمٌك رضا زبون 3pاستعمال تمنٌة محاسبة

تطبٌمً فً الشركة العامة لصناعة السٌارات والمعدات االسكندرٌة

2017علً دمحم ثجٌلنبٌل فرحان حمدان دكتوراه1456

استعمال تمنٌة التحسٌن المستمر فً تموٌم االداء فً المصارؾمحاسبة

بحث تطبٌمً فً مصرؾ التنمٌة الدولً لالستثمار والتموٌل-التجارٌة 

2017عالء جاسم سلمانامٌر محسن دمحم دكتوراه1457

اثر السٌاسات المحاسبٌة على جودة االرباح ونعكاسها على لراراتمحاسبة

التوزٌع

2017بشرى فاضل خضٌرحافظ طه علً ماجستٌر1458

جودة األداء المهنً لمرالب الحسابات فً ظل متطلباتمحاسبة

تطبٌك المعاٌٌر المحاسبٌة والتدلٌمٌة الدولٌة والمحلٌة

)بحث تطبٌمً فً دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي(

2017الهام جعفر الشاويطٌؾ ٌاسٌن طه دكتوراه1459

دراسة- دور تكنولوجٌا المعلومات فً اتخاذ المرار المصرفً االبتمانً محاسبة

تحلٌلٌة الراء عٌنة من العاملٌن فً مصرفً الرشٌد والشرق االوسط

العرالً لالستثمار فً المصارؾ

2017خلود هادي عبودزٌنب عبدالكرٌم ؼفوري دبلوم عال1460ً

تاثٌر تطبٌك محاسبة التحوط عن تؽٌرات اسعار صرؾ العملة االجنبٌةمحاسبة

فً جودة االبالغ المالً بالتطبٌك على شركة للمشربات الؽازٌة

مساهمة خاصة

2018عامر دمحم سلماندمحم جاسم دمحم ماجستٌر1461

تمٌٌم االجراءات المحاسبٌة المحلٌة النخفاض لٌمة المروض على وفكمحاسبة

( ifrs 9 ) ونعكاسه على ادارة االرباح فً المصارؾ العرالٌة

2017بشرى نجم عبدهللااحمد جاسم عبد دمحم ماجستٌر1462

دور دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي كخبٌر لضابً فً تمٌٌم العمودمحاسبة

بحث تطبٌمً فً دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي-الحكومٌة 

2018انوار عباس هاديدمحم عبد كاظم دكتوراه1463

تطبٌك تمنٌة التحسٌن المستمر لتحمٌك متطلبات ادارة الجودة الشاملةمحاسبة

على وفك انموذج لجنة معاٌٌر المحاسبة االدارٌة االمرٌكٌة لتموٌم

بحث تطبٌمً فً شركة الفاروق العامة للمماوالت االنشابٌة-االداء 

2017خولة طالب جبارحٌدر جواد عزٌز دمحم دكتوراه1464
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بحث تطبٌمً فً امانه-الرلابة الداخلٌة ونعكاسها فً تعزٌز االٌرادات محاسبة

دابرة العمارات/بؽداد 

2018سلوان حافظ حمٌدعبدالرزاق عٌسى عمران دكتوراه1465

تاثٌر تبنً تطور المعاٌٌر الدولٌة لالبالغ المالً فً جودة المعلوماتمحاسبة

المحاسبٌة ونعكاسها على كفاءة لررارت االستثمار فً البٌبة العرالٌة

2018عباس حمٌد ٌحٌىعلً ناصر ثابت ماجستٌر1466

دراسة لٌاسٌة فً-المثبتات النمدٌة واثرها فً فجوة الناتج والتضخم محاسبة

( 2015 - 1990 )بلدان مختارة للمدة 

2018 عبــاس كاظم جــاسمزهراء  ٌوسؾ عبـــاس ماجستٌر1467

أثر االعالن عن التؽٌر فً التدرٌج االبتمانً للسندات فً عوابد األسهممحاسبة

العادٌة

دراسة تحلٌلٌه لعٌنة من الشركات المدرجة فً سوق ابو ظبً المالً

2018مٌثاق هاتؾ الفتالويسعدون عباس دمحم دكتوراه1468

دور الحوكمة للحد من االحتٌال فً البٌانات المالٌة لنشاط البلدٌاتمحاسبة

بحث تطبٌمً وإطار ممترح فً المإسسات البلدٌة لمحافظة بابل

2018طالل دمحم علًدمحم محٌسن عبد الرضا دكتوراه1469

تحلٌل دور إدارة المخاطر فً مواجهة المخاطر بالمطارات الدولٌةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً مطار بؽداد الدولً

ممدم الى

2017عالء عبد الكرٌم هاديرسل فلٌح حسن العزاوي ماجستٌر1470

   تؤثٌر استخدام التسوٌك الترابطً فً بناء المٌمةمحاسبة

                       المدركة لزبابن المصرؾ

2017جاسم زعالن                                 حوراء زكً حمٌد كاظم ماجستٌر1471

تصمٌم نظام كلفة على اساس االنشطةمحاسبة

(بحث تطبٌمً فً مدٌرٌة بلدٌة بعموبة)

2018سالم عواد هاديخولة هادي عطٌوي دكتوراه1472

وانعكاسه على (TDABC)تكامل بطالة العالمات المتوازنة وتمنٌة محاسبة

تخفٌض التكالٌؾ

2018حنان صحبت عبد هللاحٌدر موسى فالح ماجستٌر1473

المحتوى المعلوماتً لمابمة التدفمات النمدٌة ودوره فً تموٌم األداءمحاسبة

المالً

دراسة ممارنة بٌن لابمة التدفمات النمدٌة ولابمتً الدخل والمركز

المالً بالتطبٌك على عٌنة من الشركات الصناعٌة العرالٌة

2018دمحم وفً عباسدعاء  كرٌم كاظم ماجستٌر1474

دور األجهزة العلٌا للرلابة المالٌة فً تموٌم أداء البرامج والسٌاساتمحاسبة

لتحمٌك التنمٌة المستدامة  

بحث تطبٌمً فً

(دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي)

2018جلٌلة عٌدان الذهبًعالء رشٌد الجبوري دكتوراه1475

دراسة تحلٌلٌة لعٌنة من-جدوى التنوع الدولً فً ظل االزمة المالٌة محاسبة

اسواق االسهم الدولٌة

2018مٌثم ربٌع هاديهبة هللا مصطفى السٌد علً دكتوراه1476

تطور معاٌٌر المحاسبة الدولٌة لألدوات المالٌة وانعكاسه على المٌاسمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة– واالفصاح المحاسبً فً المصارؾ العرالٌة 

2018ابـتـهـاج إسـمـاعـٌـل ٌـعـمـوبجنان عبد العباس بالر دكتوراه1477
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المحاسبة عن الترتٌبات المشتركةمحاسبة

فً ظل النظام المحاسبً الموحد

)إطار ممترح(

بحث تطبٌمً على عٌنة من شركات وزارة الصناعة والمعادن

2018ابتهاج إسماعٌل ٌعموبعمار محمود دمحم دكتوراه1478

تؤثٌر التحفظ المحاسبً فً السلون االستثماري دراسة تحلٌلٌة فًمحاسبة

الشركات المدرجة فً سوق العراق لألوراق المالٌة

2018عباس حمٌد ٌحٌىفرحان محسن حماده ماجستٌر1479

متطلبات تطبٌك االدارة االلكترونٌة للموارد البشرٌة ودورها فً اداءمحاسبة

شركة التامٌن العرالٌة العامة

2018خلود هادي عبودناصر عوٌد عطٌة ماجستٌر1480

2018عبدالصاحب نجمأمال عبد الجبارحسن محسنبحث تطبٌمً فً وزارة التربٌة/ تدلٌك تنفٌذ جدولة المشارٌع الحكومٌةمحاسبة دكتوراه1481

محاسبة 1482

دور المصرؾ الضامن فً تشجٌع االستثمار فً سوق االوراق المالٌةمحاسبة

نموذج ممترح

2018حسٌن عاشور جبرزاهدة طه احمد ماجستٌر1483

التخطٌط الضرٌبً وأثره فً الحصٌلة الضرٌبٌةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من الشركات المساهمة العرالٌة

2018نضال رإوؾ احمدنوال كاظم مهدي ماجستٌر1484

الرلابة اإلشرافٌة المتبادلة فٌما بٌن البنون المركزٌةمحاسبة

على فروع المصارؾ األجنبٌة فً العراق

(دراسة ممارنة)

2018حمزة فابك وهٌباٌناس احمد ظاهر ماجستٌر1485

دور الضرٌبة البٌبٌة فـً الحـد مـن التلـوث البٌبً الناتـج عـنمحاسبة

الصناعات النفطٌـة فـً محـافظـة البصـرة

(بحث تطبٌمً)

2018خلود هادي عبودجـعـفـر ٌونـس جابـر ماجستٌر1486

الدور الرلابً لمجلس االدارة وعاللته بتحسن االداء المصرفً بحثمحاسبة

تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة

2018حمزة فابك وهٌبانؽام ضرار جاسم ماجستٌر1487

إنعكاس التَحسٌن الُمستَمر فً تَحمٌك المٌزة التَنافسٌة فً ظلمحاسبة

تُكنولوجٌا النانو

مالٌزٌا و الجامعة/ بحث تطبٌمً فً جامعة بتروناس للتكنولوجٌا 

العراق/ التكنولوجٌة 

2018فٌحاء عبد هللا ٌعموبالرا لاسم خنجر دكتوراه1488

تموٌم التزام دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي بمتطلبات التدلٌك البٌبًمحاسبة

5110على وفك معٌاراالنتوساي 

بحث تطبٌمً فً دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي

2018صفاء أحمد دمحمعوادل مجٌد علً دكتوراه1489

والع ومتطلبات الطلب على الخدمة التؤمٌنٌة فً شركة التؤمٌن الوطنٌةمحاسبة

2006 - 2015

2018عالء عبد الكرٌمخالد خنجر منصور دبلوم عال1490ً

أثر استخدام اإلجراءات التحلٌلٌة فً تعزٌز ثمة ومصدالٌة الموابم))محاسبة

((المالٌة الممدمة لإلدارة الضرٌبٌة

(بحث تطبٌمً فً عٌنة من الشركات العرالٌة المحدودة)

2018سالم عواد هاديزٌنة فاضل صبري دبلوم عال1491ً
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الدمج بٌن شركات التؤمٌن العامة فً العراق وآثره فً جودة الخدمةمحاسبة

التؤمٌنٌة

بحث تطبٌمً فً شركة التؤمٌن العرالٌة العامة وشركة التؤمٌن الوطنٌة

2018عالء عبد الكرٌمشهد نصٌر سعدي حسن دبلوم عال1492ً

دور لطاع التؤمٌن فً جذب االستثمارمحاسبة

االجنبً المباشز فً العزاق

أنموذج ممترح لوثٌمة تؤمٌن

2018حمزة فابك وهٌبهدٌل ضٌاء حسن دبلوم عال1493ً

أثر تطبٌك أسلوب الكلفة على أساس النشاط الموجه بالولت فً دٌمومةمحاسبة

األرباح

مصنع/     دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة للصناعات الهٌدرولٌكٌة

البالستن

2018صبٌحة برزان فرهودرسل استبرق هادي ماجستٌر1494

تؤثٌر إدارة األرباح فً الفجوة الضرٌبٌةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من الشركات المدرجة فً سوق العراق )

(لألوراق المالٌة

2018إحسان شمران الٌاسريدمحم جبار فرج ماجستٌر1495

أثر  ستراتٌجٌات إدارة األرباح  فً تؽٌٌر التدرج االبتمانًمحاسبة

دراسة تحلٌلٌة- لعٌنة من المصارؾ العرالٌة 

2018زٌنب مكً البنّاءشٌماء هادي نعمة ماجستٌر1496

إستعمال التكلفة المستهدفة الخضراء والتحلٌل المفكن لتخفٌض))محاسبة

((التكالٌؾ وتحمٌك المٌزة التنافسٌة

2018منال جبار سروردعاء أحمد عبد الرضا الجادري ماجستٌر1497

والع ومتطلبات توزٌع اإلبتمان اإلنمابًمحاسبة

(2016-2008)على المطاعات اإللتصادٌة فً العراق للمدة 

2018هٌثم عبد الخالكخالد إبراهٌم حسن دبلوم عال1498ً

2018هٌثم عبد الخالك إسماعٌلشولً صادق رسنتموٌم مإشرات تمٌٌم األداء للمصارؾ المتخصصةمحاسبة دبلوم عال1499ً

محاسبة

أثر تؽٌٌر طرق االندثار على الوعاء الضرٌبً

بحث تطبٌمً  لعٌنة من الشركات المساهمة المدرجة فً سوق العراق

لألوراق المالٌة

2018نضال رإوؾ احمدسهاد جٌاد مطرود الزهٌري دبلوم عال1500ً

بناء وتمٌٌم اداء المحفظة االستثمارٌة المثلى باستخدام بعض االسالٌبمحاسبة

المالٌة

بحث تطبٌمً على المصارؾ المدرجة فً سوق العراق لألوراق المالٌة

للمدة من

2016 - 2007

2018حٌدر ٌونس الموسويضحى علً حمزة دبلوم عال1501ً

تؤثٌر فاعلٌة الك ا رر االست ا رتٌجً فً جودة الخدمة المصرفٌةمحاسبة

)بحث استطالعً فً عٌنة من المصارؾ الع ا رلٌة  (

2018خلود هادي عبودأٌاد عباس رشٌد أحمد دبلوم عال1502ً

دور بطالة األداء المتوازن فً تمٌٌم اداء المصارؾمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة

2018هٌثم عبد الخالك اسماعٌلجلٌل ابراهٌم شهاب دبلوم عال1503ً

دور دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي فً تحسٌن تمدٌرات الموازنة العامةمحاسبة

الٌة ممترحة:االتحادٌة

2018صفوان لصً عبد الحلٌمحسٌن شاكر محمود ماجستٌر1504
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تخطٌط نظم المعلومات التسوٌمٌة وتؤثٌره فً نجاح التسوٌك المصرفًمحاسبة

األلكترونً

(مصرؾ بؽداد)دراسة استطالعٌة تحلٌلٌة آلراء عٌنة من العاملٌن فً 

فً محافظات الفرات األوسط

2018عادل عباس عبد حسٌن الجنابًاحمد عبد الحكٌم حسن علوي دبلوم عال1505ً

تؤثٌر حوكمة الشركات فً التدلٌك التسوٌمًمحاسبة

بحث تحلٌلً الراء عٌنه من المدراء العاملٌن فً لطاع المصارؾ)

(التجارٌة الخاصة فً كربالء الممدسة

2018أحمد كاظم الطابًشهد إبراهٌم احمد دبلوم عال1506ً

مهارات كشؾ اإلحتٌال وأثرها فً تعوٌضات تؤمٌن الحرٌك والحوادثمحاسبة

﴿ بحث تطبٌمً فً شركتً التؤمٌن الوطنٌة والعرالٌة

2018عالء عبد الكرٌمأحمد جواد هادي دبلوم عال1507ً

تمٌٌم الرلابة الداخلٌة وجودة الخدمة المصرفٌةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ المسجلة فً سوق العراق

لألوراق المالٌة

2018وفاء عبد األمٌر حسنعالء حسٌن عبد دبلوم عال1508ً

–دور البٌانات المالٌة فً تمٌٌم األداء المالً لشركة التؤمٌن الوطنٌة محاسبة

شركة عامة

بحث تطبٌمً

2018نضال رإوؾ أحمدرسل دمحم عبد الوهاب دبلوم عال1509ً

االدوات المالٌة - IFRS 9تؤثٌر تطبٌك معٌار اإلبالغ المالً الدولً محاسبة

فً جودة البٌانات المالٌة للمصارؾ العرالٌة المدرجة فً سوق العراق

لالوراق المالٌة

2018عبد الرضا شفٌك البصريساره عدنان عباس ماجستٌر1510

دور االدوات الكمٌة للسٌاسة النمدٌة فً ادارة السٌولة المصرفٌةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ االسالمٌة العرالٌة

2018صادق راشد الشمرياروى توفٌك ابراهٌم دبلوم عال1511ً

دور دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي فً تدلٌك حسابات السلؾمحاسبة

واألمانات ومتابعة تصفٌتها وأثرها على الحساب الختامً للدولة

"بحث تطبٌمً فً دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي ووزارة المالٌة"

2018موفك عبد الحسٌنحنان عبد االمٌر كاظم دكتوراه1512

تحلٌل أثر االستثمار األجنبً المباشر فً النظام الضرٌبً العرالًمحاسبة

(2015- 2004)للمده 

بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب وهٌبة استثمار بؽداد

2018تهانً مهدي عباسستار فٌاض عباس دبلوم عال1513ً

بحث تطبٌمً فً الهٌبة- دور الضمانات فً تحصٌل ضرٌبة الدخل محاسبة

العامة للضرابب

2018حمزة فابك وهٌب                             سجى سعد دمحم دبلوم عال1514ً

 لدعم النظرٌةERPتوظٌؾ نظام تخطٌط موارد المإسسة محاسبة

 وأثره فً تحمٌك اإلدارة الكفوءة للتكالٌؾCTالمولفٌة 

الحلة/بحث تطبٌمً فً مصنع النسٌجٌة

2018حٌدر علً جرادعزالدٌن حسن كاظم الحسٌنً دكتوراه1515

تؤثٌر إجراءات التسوٌك الداخلً فً الرضا الوظٌفًمحاسبة

بحث تطبٌمً فً شركتً التؤمٌن العرالٌة والتؤمٌن الوطنٌة

2018عالء عبد الكرٌم هاديمنى عبد الحسٌن ماجستٌر1516
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دور الحكومة االلكترونٌة فً تعزٌز فاعلٌة التدلٌك الداخلً من خاللمحاسبة

(كاٌزن )تطبٌك اسلوب التحسٌن المستمر 

(مجلس النواب/هٌبة دعاوى الملكٌة)بحث تطبٌمً فً 

2018بكر ابراهٌم محمودآالء لاسم جاسم دكتوراه1517

مساهمة شركات التكنولوجٌا المالٌة  فً دعم الودابع المصرفٌةمحاسبة

وانعكاسها فً تعزٌز السٌاسة النمدٌة

( 2017-2015 )      دراسة تحلٌلٌة فً كل من العراق وتركٌا للمدة 

2018حٌدر ٌونس الموسويأمٌر علً خلٌل دكتوراه1518

تؤثٌر إٌفاء دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي بمتطلبات معٌار االنتوسايمحاسبة

 على تعزٌز جودة تمارٌر رلابة األداء3000

2018صفاء أحمد دمحمطالب حمٌد عبد هللا ماجستٌر1519

استعمال استراتٌجٌة التصنٌع المتسارع فً ادارة التكالٌؾ وتحمٌكمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة للصناعات الكهربابٌة-رضا الزبون 

وااللكترونٌة

2018عباس نوار كحٌطدمحم علوان رحٌمة دكتوراه1520

 وAICPAتمٌٌم تؤهٌل المدلك فً العراق على وفك متطلبات محاسبة

ACCAًوإنعكاسه على جودة  األداء المهن 

2018لبنى زٌد إبراهٌمدمحم سالم سبتً ماجستٌر1521

هدي تحمك هتطلباث اإلبالغ المالًمحاسبة

عن أنشطت التحىط ألسعار الصرؾ

))دراست تحلٌلٌت همارنت وإطار همترح((

2018حٌدر علً جرادعالء رضا مهدي ماجستٌر1522

دور إدارة المخاطر فً تملٌل أخطار منحمحاسبة

االبتمان

)بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ التجارٌة (

2018احمد دمحم فهمًمروة عبد الخالك خمٌس دبلوم عال1523ً

دور الجهاز المصرفً فً تممٌص عجز الموازنة االتحادٌة الع ا رلٌةمحاسبة

باستخدام

4002(  حواالت الخزٌنة لممدة 4002 (- 

2018بشٌر علوان احمدهدى هالل حسٌن دبلوم عال1524ً

فاعلٌة نظم المعلومات المحوسبة فً عملٌة الحصر الضرٌبًمحاسبة

((بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب))

2018محمود إسماعٌل دمحمإٌناس دمحم علً حسٌن دبلوم عال1525ً

تموٌم الدلٌل االسترشادي الصادر عن دٌوان الرلابة المالٌة االتحاديمحاسبة

 وانعكاسه على تعزٌز كفاءة التدلٌك الداخلIIAًعلى وفك معاٌٌر 

2018دمحم عبد هللا إبراهٌمحسن فابز حسٌن ماجستٌر1526

دور التكامل بٌن إدارة سلسلة التورٌد الفعالة وإدارة التكلفة فً تحسٌنمحاسبة

أنموذج ممترح/ لٌمة الزبون 

2018فٌحاء عبد هللا ٌعموبشادٌة حسٌن عباس دكتوراه1527

تموٌم مجاالت تطوٌر أدلة اإلثبات فً ظل المفاهٌم الحدٌثة للتدلٌكمحاسبة

بؽداد/ دراسة تطبٌمٌة فً هٌؤة توزٌع المنتجات النفطٌة

2018                                         سهاد صبٌح فرجلٌث كاظم حمودي ماجستٌر1528

(ERP)تطبٌك نظام المعلومات االلكترونً محاسبة

فً تعزٌز نظام الرلابة الداخلٌة فً لطاع المماوالت

بحث تطبٌمً فً شركة المرى للمماوالت العامة المحدودة

2016عالء فرٌد عبد االحدتحسٌن عباس جواد ماجستٌر1529

(IFRS 15)التمارب المحاسبً الدولً لالعتراؾ باإلٌراد على وفك محاسبة

(دراسة تطبٌمٌة)ودوره فً تحسٌن جودة االبالغ المالً 

2018ابتهاج اسماعٌل ٌعموبعمٌل حسٌن شنٌشل ماجستٌر1530
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المٌاس واإلفصاح عن االستثمارات فً الشركات الزمٌلة على وفكمحاسبة

IAS 28 و  IFRS 12ًودورالمدلك الخارج 

فً التحمك منها

بحث تطبٌمً فً الشركة العامة للخطوط الجوٌة العرالٌة وشركة فندق

فلسطٌن

2018خولة حسٌن حمداناسٌل عطٌة عبٌد النعٌمً دكتوراه1531

اطار ممترح للرلابة الداخلٌة فً وحدات المطاع العام على وفك االطرمحاسبة

الحدٌثة والمعاٌٌر الدولٌة

 "SOMOبحث تطبٌمً فً شركة تسوٌك النفط "

2018خولة حسٌن حمدانلٌصر ؼازي زؼٌر دكتوراه1532

مسإولٌة مرالب الحسابات عن فحص المعلومات المالٌة المستمبلٌةمحاسبة

3400على وفك معٌار التؤكٌد الدولً رلم 

(دراسة تطبٌمٌة فً عٌنة من المصارؾ التجارٌة العاملة فً العراق)

2018علً دمحم ثجٌلحازم علً مطٌر العتابً دكتوراه1533

 فً تعظٌم التدفمات النمدٌة من العملٌات التشؽٌلٌة وانعكاسهERPدور محاسبة

على دلة االبالغ المالً

2018عامر دمحم سلمانعلً دمحم ٌوسؾ ماجستٌر1534

الٌة ممترحة إلعداد لابمة التدفمات النمدٌة المتولعة لتدعٌم المإشراتمحاسبة

المالٌة

(مساهمة خاصة)بالتطبٌك على شركة بؽداد للمشروبات الؽازٌة 

2018صفوان لصً عبد الحلٌمسمر منذر عبد الواحد ماجستٌر1535

تؤثٌر االفصاح المحاسبً فً مإشرات تداول أسهم الشركات المساهمةمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً عٌنة من الشركات المدرجة فً سوق العراق ))

((لألوراق المالٌة 

2018فداء عدنان عبٌداحمد شرٌؾ محـمد ماجستٌر1536

معاٌٌر المحاسبة واإلبالغ المالً الدولٌةمحاسبة

ودورها فً كفاءة االستثمارات

دراسة تطبٌمٌة على عٌنة من المصارؾ المدرجة فً سوق العراق

لألوراق المالٌة

2018سعد سلمان المعٌنًرواء ؼازي عبد الواحد ماجستٌر1537

دراسة تطبٌمٌة لعٌنة مختارة/ تحدٌد لٌمة الشركة بإطار نظرٌة اإلشارة محاسبة

من الشركات المدرجة فً سوق العراق لألوراق المالٌة

2018شذى عبد الحسٌن جبرزٌنب عبد الكرٌم عبد الواحد ماجستٌر1538

استعمال االدارة االستراتٌجٌة للتكلفة والهندسة المتزامنة ثالثٌة االبعادمحاسبة

فً ترشٌد التكالٌؾ

بحث تطبٌمً فً الشركة العامة للصناعات المطاطٌة واالطارات ))

2018دمحم محمود جاسم الطابًزٌنة حمزة خضٌر دكتوراه1539

استعمال محاسبة استهالن الموارد فً ترشٌد التكالٌؾ ودعم المراراتمحاسبة

التشؽٌلٌة

دراسة تطبٌمٌة فً شركة دٌالى العامة للصناعات الكهربابٌة

2018عامر دمحم سلمان الجنابًدمحم تعبان دمحم التمٌمً دكتوراه1540

تحلٌل العاللة بٌن ادارة المخاطرة المصرفٌة واالداء المالً المصرفًمحاسبة

دراسة تحلٌلٌة لعٌنة من المصارؾ المدرجة فً سوق العراق لالوراق)

(المالٌة

2018علً احمد فارسرسل صالح مهدي الخفاجً ماجستٌر1541
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برنامج ممترح لتدلٌكمحاسبة

جودة صناعة وإستخراج الؽاز على وفك

المعاٌٌر الدولٌة

(بحث تطبٌمً فً شركتً ؼاز الجنوب وؼاز البصرة)

2018خولة حسٌن حمدانحٌدر عادل عباس علً دكتوراه1542

تدلٌك األداء على وفك معاٌٌر التعلٌم المحاسبً الدولٌةمحاسبة

جامعة/ بحث تطبٌمً فً المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة 

بؽداد

2018موفك عبد الحسٌن دمحماحمد خالد محمود وهٌب دكتوراه1543

التكامل بٌن أسلوب تٌار المٌمة وتمنٌة اإلنتاج األنظؾ ودوره فً تعزٌزمحاسبة

عوامل النجاح الربٌسة

بحث تطبٌمً فً مصفى الدورة

2018علً دمحم ثجٌل المعمورياحسان رزاق عطٌة الحمٌداوي دكتوراه1544

تؤثٌر السٌولة وهٌكل رأس المال على األداء المالًمحاسبة

بحث تطبٌمً فً نشاط الصٌرفة الشاملة للمصرؾ الصناعً العرالً

2018صالح الدٌن دمحم أمٌن اإلماممٌساء عامر حسن دبلوم عال1545ً

منهج ممترح لتعزٌز الرلابة الداخلٌة لتحمٌك متطلبات جودة التعلٌممحاسبة

األهلً واألجنبً فً وزارة التربٌة

2018سلوان حافظدمحم حسٌن ثابر ماجستٌر1546

 وتاثٌره فً جودةIFRS 16مواجهة تحدٌات تطبٌك معٌار االٌجارمحاسبة

االبالغ المالً للوحدات االلتصادٌة العرالٌة

2018عامر دمحم سلمان الجنابًاحمد سعد جاري االسدي دكتوراه1547

 فً تخفٌض التكالٌؾSix sigmaأثر تطبٌك تمنٌة الحٌود السداسً محاسبة

وتحسٌن جودة الخدمة المصرفٌة

2018سلمى منصور سعدحسٌن علً عبد الرضا حسٌن ماجستٌر1548

جودة أداء المدلك الخارجً واثرها فً الكشؾ عن الممارساتمحاسبة

المحاسبٌة االبداعٌة

بحث تطبٌمً عن تمارٌر دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي فً شركتً نفط

الجنوب والشمال

2018ثـابــر صبـري الـؽــبــانسعد عبوش سلطان دكتوراه1549

مداخل تمٌٌم األصولمحاسبة

فً ظل تعدد المفاهٌم المحاسبٌة وانعكاساتها على

جودة اإلبالغ المالً

1550

دراسة تطبٌمٌة فً عٌنة- االطار الممترح لحوكمة الشركات المساهمة محاسبة

من الشركات المدرجة فً سوق االوراق المالٌة

2007ثابر صبري الؽبانبشرى نجم عبدهللا المشهدانً دكتوراه1551

استعمال بطالة العالمات المتوازنة المستدامة فً تحسٌن كفاءة المواردمحاسبة

الجامعة المستنصرٌة/    دراسة تطبٌمٌة فً كلٌة اإلدارة وااللتصاد 

2018بثٌنة راشد الكعبًبٌان جوامٌر ماٌخان ماجستٌر1552

بونمحاسبة ًُّ لِلخدماِت المصرفٌّة وتؤثٌُرهُ فًِ تَِحمٌِك لٌِمِة الزَّ المِزٌَج التّسوٌم

المستدامة

مصرؾ)دراسة استطالعٌة تحلٌلٌة آلراء عٌَّنة من العاملٌن فً 

محافظة كربالء الممدسة (375الرافدٌن فرع العباس 

2018عادل عباس عبد حسٌندمحم سعٌد ماصخ دبلوم عال1553ً

دراسة حالة-دور المعلومات الكلفوٌة فً تعزٌز جودة االبالغ المالً محاسبة

ع. فً شركة االستكشاات النفطٌة ش

2017شاكر عبد الكرٌم هاديحسنٌن سعد خلؾ ماجستٌر1554
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:االرباح المحاسبٌة والتدفمات النمدٌة كممٌاس ألداء المصارؾ محاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً عٌنة من المصارؾ المدرجة فً سوق العراق

لألوراق المالٌة

2018جلٌلة عٌدان حلٌحلمروة صباح حسن ماجستٌر1555

-استعمال اسلوب التموٌم الذاتً للرلابة الداخلٌة لمواجهة المخاطرمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة

2018آالء شمس هللا نور هللاوفاء كامل عبدهللا ماجستٌر1556

دور التكلفة المستهدفة والممارنة المرجعٌة فً ترشٌد المراراتمحاسبة

التشؽٌلٌة

بحث تطبٌمً فً الشركة العامة للبطارٌات

2018جلٌلة عٌدان الذهبًسعاد عبد الرزاق حسٌن دكتوراه1557

التدلٌك المستند على مخاطر االعمالمحاسبة

وأثره على استمرارٌة النشاط

بحث تطبٌمً فً الشركة العامة لصناعات المطاطٌة واإلطارات فً

النجؾ االشرؾ

2018خولة حسٌن حمدانكرار جاسم نجم دكتوراه1558

"دور جودة التدلٌك الداخلً فً تخفٌض ممارسات التالعب باألرباحمحاسبة

(بحث تطبٌمً فً عٌنة من الشركات العامة العرالٌة)

2018سالم عواد هاديدمحم زامل فلٌح دكتوراه1559

تموٌم فرض االستمرارٌة للمصارؾ الخاصة على وفك معاٌٌر التدلٌكمحاسبة

والممارسات الدولٌة

بحث تطبٌمً فً البنن المركزي العرالً وعٌنة من المصارؾ العاملة )

فً العراق

2018موفك عبد الحسٌن دمحمسمٌر مبارن مٌرزا دكتوراه1560

البٌبٌة بؤستعمال انشطة سلسلة التجهٌز (دور إدارة التكالٌؾ )محاسبة

الخضراء فً تحمٌك التنمٌة المستدامة

شركة عامة/ بحث تطبٌمً فً شركة تعببة الؽاز ))

2018خولة حسٌن حمداننور فاضل شحاذة دكتوراه1561

"دور نظام الرلابة الداخلٌة فً تموٌم اداء الهٌبة العامة للضرابب" محاسبة

)بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب  (

2018اسعد ؼنً جهادأالء ٌحٌى ٌونس سعٌد دبلوم عال1562ً

توجهات الفكر المحاسبً للمٌمة العادلة وتؤثٌرها فً خاصٌة مالءمةمحاسبة

معلومات كشؾ الدخل

دراسة تطبٌمٌة فً عٌنة من المصارؾ التجارٌة الخاصة المدرجة ))

((فً سوق العراق لألوراق المالٌة

2018ضٌاء عبدالحسٌن الماموسًرنده حسن فرحان ماجستٌر1563

تؤثٌرلنوات توزٌع الخدمة المصرفٌة فً السلون الشرابً للمستهلنمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة

2018خلود هادي عبودفاضل عباس داود عطٌة دبلوم عال1564ً

تؤثٌر فاعلٌة البرامج التدرٌبٌة فً تحمٌك جودة الخدمة بحثمحاسبة

تطبٌمً فً بعض المصارؾ

2018خلود هادي الربٌعًسعد علً سلطان دبلوم عال1565ً

تطوٌر الرلابة الداخلٌة من خالل التكامل ما بٌن لواعد الحوكمة وإطارمحاسبة

إدارة المخاطر فً الوحدات االلتصادٌة دراسة تطبٌمٌة

2018شاكر عبد الكرٌمارسالن ابراهٌم عبدالكرٌم دكتوراه1566

تطوٌر نظام الرلابة الداخلٌة فً ظل المعاٌٌر الدولٌةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً دٌوان محافظة نٌنوى

2018ثابر صبري الؽباناثٌل رافع سلطان دكتوراه1567

Sunday, June 19, 2022 Page 92 of 133



?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحجالعنوانالتسلسلالقسم ت

تصمٌم اطار لنظام محاسبً فً الكلٌات االهلٌة العرالٌة فً ضوءمحاسبة

الممارسات المحاسبٌة الدولٌة

2018عبد الصاحب نجم عبدنزار معن عبدالكرٌم دكتوراه1568

تكٌٌؾ المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌةمحاسبة

((لمعالجة اندماج الشركات العامة

دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة للصناعات الفوالذٌة)

2018سالم عواد هاديفراق عبد العال مهلهل دكتوراه1569

دلٌل استرشادي– االبالغ المتكامل ودوره فً تعزٌز لرارات االستثمار محاسبة

ممترح للتطبٌك فً البٌبة العرالٌة

2018سلمان حسٌن عبد هللاسكنه سوادي وادي دكتوراه1570

تؤثٌــر معــدل النـمو الـمستـدام فً التنبإ بالفـشــل المــالًمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً سوق العراق لألوراق المالٌة

2018فـداء عدنان عبٌدلنا عبد الرضا عباس ماجستٌر1571

أسعار التحوٌل الداخلً على أساس األنشطة ودورها فً تموٌم أداءمحاسبة

مراكز االستثمار

بحث تطبٌمً فً الشركة العامة للصناعات الجلدٌة

2018عالء جاسم سلمانصالح عبد األمٌر أسعد دكتوراه1572

انعكاس اإلفصاح عن االستدامة على جودة اإلبالغ المالً فً ظلمحاسبة

المبادرة العالمٌة لإلبالغ

بحث تطبٌمً لدابرة البٌبة والمخلفات الصلبة فً

أمانة بؽداد

2018ابتهاج إسماعٌل ٌعموببشرى حمٌد علً دكتوراه1573

توظٌؾ مدخل الكلفة على أساس األنشطة الموجهة بالولتمحاسبة

TD-ABC) ( فً تحسٌن لٌمة المنتج دراسة ممارنة بٌن مدخل

ABC ومدخل TD-ABC

بالتطبٌك فً معمل الصادق لخٌاطة الدشداشة فً النجؾ األشرؾ

2018دمحم وفً عباسعلً دمحم حسن دمحم ماجستٌر1574

تؤثٌر ادارة ولٌاس تكالٌؾ الطالة ؼٌر المستؽلةمحاسبة

وتحسٌن جودة المنتجات فً تخفٌض التكالٌؾ

للوحدة االلتصادٌة فً العراق

2018منال جبار سرورعالء احمد علً ماجستٌر1575

أثر تؽٌرات أسعار الفابدة فً االستثمار المصرفً عبر آلٌة جذب الودابعمحاسبة

      دراسة تحلٌلٌة فً المصارؾ التجارٌة العرالٌة للمدة

(2004-2017)

2018علً احمد فارساسماء هادي نعمة ماجستٌر1576

تمٌٌم جودة اإلبالغ المالً فً ظل تؽلٌب الجوهر اإللتصادي على الشكلمحاسبة

المانونً للممارسات المحاسبٌة فً بعض الوحدات االلتصادٌة العرالٌة

2018صفوان لصً عبد الحلٌمنجاة حمٌد صخر دكتوراه1577

محاسبة

Committee of sponsoringاعتماد إطار              

organization

 للرلابة الداخلٌة فً الحد من ظاهرة ؼسٌل األموال

دراسة حالة فً مصرؾ الرشٌد

2018لٌث جواد كاظمدمحم إبراهٌم محمود دبلوم عال1578ً

تمٌٌم السٌاسة االلراضٌة وتاثٌرها فً االداء المصرفًمحاسبة

(دراسة ممارنة بٌن مصرفً سومر والموصل)

2018أحمد جواد حسنأثٌر مطر مذري دبلوم عال1579ً
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تشكٌل المحفظة االستثمارٌة المثلى وفك أنموذج التدرج البسٌطمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة على عٌنة من الشركات المدرجة فً سوق العراق"

"لألوراق المالٌة 

2018سمٌر عبد الصاحب ٌارههٌام حسن معضد دبلوم عال1580ً

اإلجراءات التحلٌلٌة ودورها فً تعزٌز فاعلٌة تدلٌك األداء البٌبًمحاسبة

بحث تطبٌمً فً معمل سمنت الكوفة

2018عمٌل حمزة حبٌبعالء صاحب لاسم دكتوراه1581

دور مرالبً الحسابات فً تعزٌز خدمات التصدٌكمحاسبة

2410بتطبٌك المعٌار الدولً 

دراسة تطبٌمٌة

2018فاطمة صالح مهديلمى علً علوان ماجستٌر1582

خصوصٌة التحمٌك الجزابً امام هٌبة النزاهةمحاسبة

(دراسة تحلٌلٌة)

2018صباح سامً داوداٌاد هادي ناجً دبلوم عال1583ً

بحث تطبٌمً (خصابص التفكٌر االستراتٌجً ودورها فً إنتاجٌة العمل)محاسبة

فً شركة التؤمٌن الوطنٌة

2018خلود هادي عبودزٌنب اركان محمود ماجستٌر1584

اثر التدلٌك الداخلً على النشاط التؤمٌنًمحاسبة

(IIA)فً ضوء المعاٌٌر الدولٌة 

(دراسة تطبٌمٌة فً شركة التؤمٌن العرالٌة العامة)

2018نضال رإوؾ احمدتٌسٌر عبد المادر دمحم جواد الخفاجً دبلوم عال1585ً

استعمال مإشرات السالمة االحترازٌة الكلٌة إلدارة مخاطر السٌولةمحاسبة

اختبارات التحمل انموذجاً ــ دراسة تطبٌمٌة

2018صالح الدٌن دمحم أمٌنأحمد دمحم خلؾ ماجستٌر1586

انعكاس تبنً معاٌٌر المحاسبة الدولٌة للمطاع العام على جودة اإلبالغمحاسبة

المالً وتمٌٌم االداء فً الوحدات الحكومٌة العرالٌة

2018عباس حمٌد ٌحٌىنهاد حسٌن أحمد علً ماجستٌر1587

األرباح الرأسمالٌة ودورها فً الحصٌلة الضرٌبٌةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب

2018نضال رإوؾ احمدعمارحمادي ؼٌالن دبلوم عال1588ً

 المصارؾ لتجارٌةFNO 101توظٌؾ معاٌٌر محاسبة االستدامة معٌارمحاسبة

بحث تطبٌمً فً-لتحسٌن االصاح والشفافٌة وتعزٌز ثمة المستثمرٌن 

المصارؾ التجارٌة المدرجة فً سوق االوراق المالٌة

2018اسعد دمحم علً وهابحسن عبدالكرٌم االبراهٌمً ماجستٌر1589

-تكامل محاسبة االنجاز وادارة الجودة الشاملة واثر فً تحسٌن االداء محاسبة

بحث تبٌمً فً شركة بؽداد المشروبات الؽازٌة مساهمة خاصة

2018وفاء عبد االمٌراسامة احمد برٌهً دكتوراه1590

2018كاظم عبدهللا حسٌن الشمريرابدخلٌل ؼازيالنظام المانونً لتسلٌم المجرمٌنمحاسبة دبلوم عال1591ً

2018سعدون العامريعلً وهاب عبد الرزاقالحماٌة الجزابٌة للشهود فً لضاٌا الفساد اإلداري ومالًمحاسبة دبلوم عال1592ً

االندماج المصرفً مدخل حدٌث لعملٌة االصالح المصرفًمحاسبة

)مصر ولبنان انموذجا(فً العراق 

2019خلٌل دمحم شهابدمحم جاسم جابر ماجستٌر1593

تؤثٌر اإلفصاح طبماً للمعٌارمحاسبة

 "IFRS15 "فً تحمٌك لاعدة المالبمة الضرٌبٌة عند التحاسب

الضرٌبً لشركات                        المماوالت

(لسم الشركات/ بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب)  

2018عصام حمٌد داخلسعد فحٌم علً دبلوم عال1594ً
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المٌدانً وتؤثٌره على الحصٌلة الضرٌبٌةمحاسبة

بحث تطبٌمً  فً أحدى شركات االتصاالت

2018نضال رإوؾ احمدأزهار حسن حسٌن ماجستٌر1595

/تؤثٌر تملبات سعر الصرؾ على اداء سوق العراق لألوراق المالٌةمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة

2018شذى عبد الحسٌن الزبٌدينهران لاسم كرملن ماجستٌر1596

االلتزام  بمعاٌٌر االنتوساي وتاثٌرها ي جودة اداء االجزة العلٌا للرلابةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي-المالٌة والمحاسبٌة 

2018صبٌحة برزان العبٌديدمحم فالح حسن دكتوراه1597

دور الرلابة الشرعٌة فً تطوٌر أداء المصارؾ اإلسالمٌةمحاسبة

(بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ االسالمٌة فً العراق  )

2018حمزة فابك وهٌبسٌؾ حٌدر عبد الزهرة دبلوم عال1598ً

دور إدارة رأس المال العامل فً تحمٌك المواءمة بٌن السٌولة والربحٌةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ المدرجة فً سوق العراق)

(لألوراق المالٌة

2018تهانً مهدي الٌاسريحسن هادي كهو راضً دبلوم عال1599ً

المعالجات المحاسبٌة ألثر األزمات واألحداث الطاربة على العرضمحاسبة

واإلفصاح عن البٌانات المالٌة للشركات

(شركة عامة/بحث تطبٌمً فً شركة نفط الشمال)

2018سالم عواد هاديحمٌد خلٌفة ساٌر دكتوراه1600

(تؤثٌر المصلحة التؤمٌنٌة فً التعوٌض  )محاسبة

بحث أستطالعً فً شركة التؤمٌن الوطنٌة وممر وزارة النفط

2018نبٌل دمحم عبدالحسٌنحٌدر دمحم عبطان دبلوم عال1601ً

أنموذج)دور التدلٌك اإلستراتٌجً فً فاعلٌة أجهزة التدلٌك الداخلً محاسبة

(ممترح

دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة للصناعات المطاطٌة واالطارات)

2019علً دمحم ثجٌل المعموريرزاق صادق رزاق علً دكتوراه1602

نظام الدفع اإللكترونً وتؤثٌره فً تطوٌرمحاسبة

الخدمة التؤمٌنٌة

﴿ بحث استطالعً فً شركة التؤمٌن العرالٌة العامة

2018عالء عبد الكرٌم هادي البلداويعالء إبراهٌم إسماعٌل دبلوم عال1603ً

لٌاس التكالٌؾ على اساس االنشطة الموجهة بالولت ودوره فً" محاسبة

"تموٌم االداء على وفك نظام محاسبة المسإولٌة 

لطاع البان ابً- دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة للمنتوجات الؽذابٌة 

(مصنع الرافدٌن)ؼرٌب 

2018حنان صحبت عبدهللااكرم خاشع بدٌوي ماجستٌر1604

      اثر بحوث السوق فً تحدٌد مستوى الطلب على الخدمةمحاسبة

التؤمٌنٌة

بحث تطبٌمً فً شركة التؤمٌن الوطنٌة

2018خلود هادي عبودسهى عبد الحسن شٌخة دبلوم عال1605ً

التكامل بٌن تكالٌؾ الجودة ومدخل التكلفة على اساس المواصفاتمحاسبة

ودوره فً تحمٌك المٌزة التنافسٌة

2018نضال دمحم رضا الخلؾصفاء محمود مهٌهً ماجستٌر1606

2018دمحم علوم دمحم علًحسٌن لاسم أوحٌدالتنظٌم المانونً لكشؾ الذمة المالٌةمحاسبة دبلوم عال1607ً
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أنموذج ممترح إلستحداث المنصة األلكترونٌة للمرابحةمحاسبة

دراسة حالة/وأثرها فً زٌادة ربحٌة المصارؾ اإلسالمٌة

بحث تطبٌمً ممدم إلى مجلس المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة

والمالٌة

2018هٌثم عبد الخالك إسماعٌلسجاد عبد هللا دمحم رضا دبلوم عال1608ً

دور تمنٌتً الكلفة المستهدفة وتحلٌل المٌمةمحاسبة

فً تخفٌض كلفة المنتج

2018نضال دمحم رضا الخلؾٌاسر حسن نوري العبٌدي ماجستٌر1609

تكامل تمنٌتً الكلفة المستهدفة و سلسلة المٌمة ودوره فً تحمٌكمحاسبة

المٌزة التنافسٌة

((دراسة تطبٌمٌة  ))

2019سلمى منصور سعدعالء عبد الحسن حسن ماجستٌر1610

دور التدلٌك الداخلً فً مكافحة ؼسل االموال وتموٌل االرهابمحاسبة

(بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة)

2018حمزة فابك وهٌبحوراء ولٌد جبار دبلوم عال1611ً

كفاءة وفاعلٌة التدلٌك الداخلً وتؤثٌره فً جودة األرباحمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ التجارٌة العرالٌةالخاصة

2018نضال رإوؾ احمدنؽم سامً حمٌد دبلوم عال1612ً

أثر تدلٌك الرلابة االشرافٌة للبنن المركزي العرالً فً تحمٌك الشمولمحاسبة

المالً

برنامج ممترح

2019سالم عواد هاديرشا عودة لفته دكتوراه1613

الحصر الضرٌبً ودوره فً تحدٌد وعاء ضرٌبة العمارمحاسبة

بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب

2018نضال رإوؾ أحمدلاسم خطار جواد دبلوم عال1614ً

أثر المسإولٌة االجتماعٌة فً األداء المالً للمصارؾمحاسبة

بحث تطبٌمً لعٌنة من المصارؾ العرالٌة الخاصة المدرجة فً سوق

العراق لألوراق المالٌة

2018حمزة فابك الزبٌديٌاسمٌن حكمت سلمان دبلوم عال1615ً

  استعمال تكالٌؾ الجودة فً تطبٌك محاسبة المسإولٌة لتخفٌضمحاسبة

تكالٌؾ المنتج

2019ٌحٌى علً الموسويهبة سعد كاظم ماجستٌر1616

إنعكاس جودة آداء مرالب الحسابات على إستمرارٌة الوحداتمحاسبة

"اإللتصادٌة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من الشركات المدرجة فً سوق العراق"

"لألوراق المالٌة

2018سلوان حافظ حمٌددمحم فوزي عبدالواحد دكتوراه1617

دور اإلبتمان النمدي فً الحد من اآلثار االلتصادٌة ألزمة اإلنفاقمحاسبة

(2017-2014)الحكومً فً العراق للمدة

2019هٌثم عبد الخالك إسماعٌلرافت نبٌل إسماعٌل دبلوم عال1618ً

اإلنتاجٌة المنخفضة وأثرها فً ربحٌة شركات التؤمٌنمحاسبة

بحث تطبٌمً فً شركة التؤمٌن العرالٌة العامة

2019عالء عبد الكرٌم البلداوينجوم عبد الحسٌن حسن دبلوم عال1619ً

دور سندات واذونات الخزانة فً دعم الموازنة االتحادٌةمحاسبة

(2016-2004)فً العراق للمدة 

بحث تطبٌمً

2018محمود اسماعٌل دمحمحلٌمة كاظم خضٌر دبلوم عال1620ً
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فاعلٌة أدوات السٌاسة النمدٌة الكمٌة فً ظل التحوالت اإللتصادٌةمحاسبة

2017-1994العراق أنموذجاً للمدة 

(بحث تطبٌمً فً البنن المركزي العرالً)

2018تهانً مهدي الٌاسريصفاء علوان علكم دبلوم عال1621ً

تنوٌع المحفظة االستثمارٌة للمصرؾمحاسبة

واثرها فً  تحمٌك األرباح دراسة ممارنة لعٌنة من

المصارؾ اإلسالمٌة والتجارٌة

2019خلود هادي عبود الربٌعًاحمد عبد الحسٌن صادق دبلوم عال1622ً

تؤثٌر ضرٌبة المبٌعات فً ربحٌة شركات االتصاالتمحاسبة

(دراسة تطبٌمٌة فً شركتً اسٌا سٌل وزٌن العراق لالتصاالت  )

2018هٌثم عبد الخالك إسماعٌلعلً كرٌم راضً دبلوم عال1623ً

أثر منهجٌة التدلٌك المستند الى المخاطر على جودة التدلٌكمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من شركات المطاع العام والمختلط فً  العراق

2018بكر أبراهٌم محمودرشٌد محمود رشٌد دكتوراه1624

2019دمحم علوممسلم عبد الحسن مظهررلابة مكاتب المفتشٌن العمومٌٌن على أعمال السلطة التنفٌذٌةمحاسبة دبلوم عال1625ً

التخطٌط واالشراؾ لعملٌة التدلٌك باستخدام البرنامج المحسوب واثرهمحاسبة

بحث تطبٌمً فً متب وشركات التدلٌك العرالٌة-على جودة التدلٌك 

2018عامر دمحم سلماناحمد حلتم عبد الكرٌم دكتوراه1626

2019دمحم عبد هللا ابراهٌمفالح عبد الحمزةالتكامل بٌن الرلابة الداخلٌة والرلابة الخارجٌة ودوره فً مكافحة الفسادمحاسبة دبلوم عال1627ً

أثر الفساد على النفمات العامةمحاسبة

فً المحاسبة الحكومٌة

2019ٌحٌى علً الموسويصبٌحة كامل ربٌع دبلوم عال1628ً

دور الرلابة الداخلٌة فً الحد من مخاطر االبتمان والسٌولة فًمحاسبة

المصارؾ العرالٌة

2019عمر علً كاملسارة عامر محمود حماد ماجستٌر1629

على المٌمة ) CAMELSأثر تمٌٌم األداء المصر فً باستخدام نظام محاسبة

السولٌة

ي س

دراسة تحلٌلٌة ؾ وق العراق لألوراق المالٌة لعٌنة من المصارؾ"

"العرالٌة

2019عمرعلً كاملعابشة دمحم عبد الستار ماجستٌر1630

شفافٌة اإلبالغ المالً وتؤثٌره فً دعم المٌاس بالمٌمة العادلة لتحسٌن محاسبة

المرارات االستثمارٌة

بحث تطبٌمً فً مصرفً بؽداد والخلٌج التجارٌٌن"

2019حٌدر علً جراددمحم سلمان داود ماجستٌر1631

االستمالل المالً واالداري لمكاتب المفتشٌن العمومٌٌن واثره علىمحاسبة

دورها الرلابً

2018بهاء حسٌن دمحممرفت كاظم موسى دبلوم عال1632ً

تصمٌم نظام لتكالٌؾ الجودة فً المصارؾ التجارٌةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً مصرؾ االستثمار العرالً

2018عالء جاسم سلمانعلً ٌاسٌن دمحم دكتوراه1633

على (COSO)انعكاس تكامل عناصر الرلابة الداخلٌة وفك إطار محاسبة

فاعلٌة وكفاءة أداء الوحدات االلتصادٌة

 بحث تطبٌمً فً عٌنة من الشركات المدرجة فً سوق العراق لألوراق

المالٌة

2018بكر إبراهٌم محمودعمر عزٌز حمو دكتوراه1634
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مدى التزام المصارؾ بدلٌل الحوكمة المإسسٌة للمصارؾمحاسبة

الصادر من البنن المركزي العرالً

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة الخاصة

2019إبتهاج إسماعٌل ٌعموببشٌـر ممداد كروم ٌاس دكتوراه1635

تطوٌر أنشطة الرلابة الداخلٌة على وفك إطار   لجنة دعم المنظماتمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة- ودورها فً تعزٌز لجنة التدلٌك

فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة الخاصة

2019ُسهـاد َصبٌح فــَــَرجزٌنة حسٌن مراد ماجستٌر1636

استعمال تمنٌة بطالة العالمات المتوازنة فً تموٌم أداء وحدات المطاعمحاسبة

الزراعً بحث تطبٌمً فً شركة ما بٌن النهرٌن العامة للبذور

2019ثابر صبري  محمودحسام كرٌم عبد السادة دكتوراه1637

أثر تحلٌل البٌبة الداخلٌة على اتخاذ المرار التسوٌمًمحاسبة

(بحث تطبٌمً فً شركة التؤمٌن الوطنٌة)

2018خلود هادي عبودأمٌر منٌر أمٌن دبلوم عال1638ً

الرلابة االستبالٌة لمكاتب المفتشٌن العمومٌٌنمحاسبة

ودورها فً مكافحة الفساد

2018دمحم علوم دمحمعلً سلٌم فالح دبلوم عال1639ً

لَابٌَِِّة فًِ التَّشِرٌعِ الِعَرالًِمحاسبة 2018تؽرٌد دمحم لدوريعمر هادي حمٌدتَنَاُزُع اختَِصاِص الُمَإسََّساِت الّرِ دبلوم عال1640ً

دور التوافك بٌن تمنٌتً التكلفة على أساس المواصفات واإلنتاج فًمحاسبة

الولت المحدد لتخفٌض تكلفة المخزون

(دراسة تطبٌمٌة)

2019شاكر عبد الكرٌمفاضل حسن خمٌس دمحم ماجستٌر1641

العموبات الضرٌبٌة وأثرها فً موثولٌة  الموابم المالٌة الممدمةإلىمحاسبة

السلطة الضرٌبٌة

بحث تطبٌمً فً عٌىت مه ملفاث الشركاث العرالٌت المحدودة

2019إحسان شمرانباسم فاضل خضٌر ماجستٌر1642

تدلٌك اإلفصاح عن المخاطر المالٌة فً المصارؾمحاسبة

 ودوره فً ترشٌد لرارات اإلستثمارIFRS و IASعلى وفك 

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ

التجارٌة الخاصة المدرجة فً سوق العراق لألوراق المالٌة

2018صبٌحة برزان العبٌديجمال ناجً دمحم دكتوراه1643

أثر البٌبة الخارجٌة الخاصة فً تحمٌك الفوابض المالٌةمحاسبة

(بحث تطبٌمً فً شركة التؤمٌن الوطنٌة)

2019سالم عواد هاديسهى عواد ٌوسؾ دبلوم عال1644ً

لٌاس التكالٌؾ على اساس المواصفات وتؤثٌره فً ترشٌد المراراتمحاسبة

لصٌرة االمد

2019عبد خلؾ عبد الجنابًنور الهدى محمود عبد ماجستٌر1645

(2017 – 2015)إستخدام السندات لسد عجز الموازنة للسنوات محاسبة

بحث تطبٌمً فً البنن المركزي العرالً

2019هٌثم عبد الخالك إسماعٌلسمارة طه حسانً دبلوم عال1646ً

نظام المدفوعات االلكترونً ودورهُ فً عملٌة التحصٌل الضرٌبًمحاسبة

(بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب )

2018وفاء عبد االمٌر حسنعلً رعد صبحً دبلوم عال1647ً

تكامل تمنٌتً التكلفة المستهدفة ومحاسبة استهالن الموارد لزٌادةمحاسبة

انتاجٌة الوحدة االلتصادٌة فً

2019حنان صحبت عبدهللاحاتم كرٌم كاظم دكتوراه1648
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ستراتٌجٌة ممترحة إلدارة مخاطر عدم االمتثال الضرٌبًمحاسبة

   بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامه للضرابب 

2018بالسم جمٌل خلؾدعاء مإٌد نجم دبلوم عال1649ً

إطار ممترح لمراجعة األنشطة البٌبٌة وأثره على لٌمة المنشؤةمحاسبة

دراست تطبٌمٌة

2017صبري عبد الحمٌدباسم رشٌد علً ماجستٌر1650

دور الرلابة االشرافٌة فً تنظٌم اعمال التؤمٌن فً العراقمحاسبة

(بحث تطبٌمً فً دٌوان التؤمٌن وعٌنة من شركات التؤمٌن العرالٌة)

2018حمزة فابك وهٌبمرٌم مزاحم عباس دبلوم عال1651ً

 ونسبة صافً التموٌلLCRمتطلبات تطبٌك نسبة تؽطٌة السٌولة محاسبة

( فً المصارؾ اإلسالمٌةNSFRالمستمر 

ِدراسة ممارنة بٌن مصرؾ إسالمً ومصرؾ تجاري

2019تهانً مهدي عباسمحمود سامً حمد دبلوم عال1652ً

تؤثٌر الخالفات التؤمٌنٌة بٌن اطراؾ التؤمٌن فً رضا الزبونمحاسبة

بحث تطبٌمً فـً شركة التامٌن الوطنٌة

2018عالء عبد الكرٌم البلداويفلاير صالح مهدي دبلوم عال1653ً

2019صباح سامًدمحم كاظم عسكراالدلة االلكترونٌة وحجٌتها فً االثبات الجنابًمحاسبة دبلوم عال1654ً

2019صباح سامً داودجواد كاظم علًحجٌة التسجٌل الصوتً فً اإلثبات الجنابًمحاسبة دبلوم عال1655ً

 المحدث للرلابة الداخلٌة فً تعزٌز حوكمةCOSOدور إطار  محاسبة

الوحدات االلتصادٌة

2019خدٌجة جمعة مطرحمٌد كنعان سلٌمان دبلوم عال1656ً

المركز المانونً للمستثمر فً المناطك الحرةمحاسبة

(دراسة ممارنة)

2019ٌوسؾ عودة ؼانمأحمد عادل شٌهان ماجستٌر1657

أهمٌة التدلٌك المستند للمخاطر فً التخطٌط لعملٌة التدلٌك      وفمامحاسبة

لمعاٌٌر التدلٌك الدولٌة

2019نضال عزٌز مهديفوزي خشان صــالــح دبلوم عال1658ً

المانون واجب التطبٌك على مسابل اإلثبات اإللكترونًمحاسبة

(دراسة ممارنة)

2019علً عبد العالً خشاننجاة عبد المنعم مرزوق ماجستٌر1659

االجراءات الروتٌنٌة واثرها على الخدمة التؤمٌنٌةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً شركة التؤمٌن العرالٌة العامة

2018عالء عبد الكرٌملماء صالح زوٌد دبلوم عال1660ً

لٌاس متطلبات التموٌل ودورها فً تحسٌن المٌمة السولٌة للمصرؾمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً عٌنة من المصارؾ المدرجة فً سوق العراق

لألوراق المالٌة

2017-2005للمدة 

2019زٌنب مكً البناءشٌماء شاكر محمود ماجستٌر1661

التدلٌك المشترن للمصارؾ التجارٌة الخاصة ودوره فً ادارة المخاطرمحاسبة

المصرفٌة

بحث تطبٌمً فً مصرؾ سومر والمصرؾ الوطنً االسالمً

2019عالء عبد الكرٌم   مابدة فخريزٌنب عبد الواحد سلوم دبلوم عال1662ً
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دور مرالب الحسابات فً تعزٌز المٌاس واالفصاح المحاسبً عنمحاسبة

خسابر العملٌات االرهابٌة

شركة عامة )بحث تطبٌمً فً شركة تعببة الؽاز 

2019فٌحاء عبدهللا ٌعموبحسٌن لاسم امٌن دكتوراه1663

أثر التآلؾ والعاللات االجتماعٌة على استماللٌة مرالبً الحساباتمحاسبة

دراسة استطالعٌة على عٌنة من معدي البٌانات المالٌة فً دوابر))

((محافظة كربالء الممدسة

2019اسعد دمحم علً وهابرٌام فاهم كاظم فارس ماجستٌر1664

التدلٌك المشترن وتؤثٌره فً جودة التدلٌكمحاسبة

)بحث تطبٌمً فً عٌنة من مكاتب التدلٌك فً العراق(

2019فٌحاء عبد هللا ٌعموبعمار خلٌل إبراهٌم دكتوراه1665

فً  (IFRS 6)توافك معالجات النظام المحاسبً الموحد مع متطلبات محاسبة

مرحلة االستكشاؾ والتمٌٌم

بحث تطبٌمً فً شركة االستكشافات النفطٌة

2019عالء جاسم سلمانعمٌل دمحم عبد مرزون دكتوراه1666

لٌاس مٌول المستثمرٌن وتؤثٌرها فً عوابد االستثمارمحاسبة

باألوراق المالٌة

)دراسة تطبٌمٌة فً سوق العراق لألوراق المالٌة (

0227( للمدة - 0227(

2019علً أحمد فارسعالء محسن مطلك ماجستٌر1667

لٌاس تؤثٌر المدرة اإلدارٌة فً مالءمة لٌمةمحاسبة

المعلومات المحاسبٌة

بالتطبٌك على عٌنة من الشركات المدرجة فً سوق العراق لألوراق

المالٌة

2019بشرى نجم عبد هللادمحم حٌدر دمحم ماجستٌر1668

تكامل عمل اجهزة الرلابة الخارجٌة ودوره فً تعزٌز استماللٌة وجودةمحاسبة

عمل ادارات التدلٌك الداخلً

2019فاطمة صالح مهدي الؽربانصامد عبد االمٌر سعٌد المرسومً ماجستٌر1669

ممارسات التدلٌك الدولً وتؤثٌرها فً جودة أداء اجهزة مرالبة وتدلٌكمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة/ الحسابات فً العراق 

2019كرٌمة علً كاظم الجوهرفراس عبد االمٌر حسٌن ماجستٌر1670

إجراءات التحري والتحمٌكمحاسبة

كلٌة المانون/فً جرٌمة ؼسل االموال 

2019دمحم علوم دمحم علًعالء مطشر كرٌم دبلوم عال1671ً

دور نظم المعلومات المحاسبٌة االلكترونٌة فً اضفاء الثمة علىمحاسبة

دراسة/ (XBRL)التمارٌر المالٌة المنشورة الكترونٌا باستخدام لؽة 

استطالعٌة

2019فداء عدنان عبٌدنورعالء فاضل ماجستٌر1672

30احكام الكسب ؼٌر المشروع فً ضوء لانون هٌاة النزاهة المرلم محاسبة

كلٌة المانون/2011لسنة 

2019االء ناصر حسٌن البعاجزٌنب عبد النبً عبد المجٌد دبلوم عال1673ً

تدلٌك أداء المإسسات الصحٌـــة على وفك معاٌٌراألعتماد الصحًمحاسبة

( HCAC)االساسٌة الصادرة من مجلس اعتماد المإسسات الصحٌة 

بحث تطبٌمً فً مستشفى حماٌة االطفال التعلٌمً

2019وفاء عبداالمٌرحسنأحمد عبدالستار حمٌد دكتوراه1674

دور تٌار المٌمة وهندسة المٌمة فً دعم تمنٌة الكلفة المستهدفة لتعزٌزمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة للصناعات الكهربابٌة- لٌمة المنتج 

واأللكترونٌة

2019فداء عدنان عبٌدامٌر علً دمحم ماجستٌر1675
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تدلٌك المسإولٌة االجتماعٌة لتحمٌك االستعمال األفضل لصنادٌكمحاسبة

االستثمار

بحث تطبٌمً فً صندوق شهداء ومعوزي الشرطة

2019موفك عبد الحسٌن دمحمصفاء إبراهٌم عطٌة دكتوراه1676

لٌاس مدى التززام االجزة العلٌا للرلابة والمحاسبة بتطبٌك المعاٌٌرمحاسبة

بحث تطٌمً/  رلابة االلتزام icat- الدولٌة لالنتوساي باستعمال اداة 

فً دٌوان الرلابة المالٌة االتحادٌة

2019جلٌلة عٌداناحمد عبد الحسٌن احمد دكتوراه1677

التكامل بٌن عمل لجان التدلٌك وألسام التدلٌك الداخلً وأثره فًمحاسبة

فاعلٌة الوحدة االلتصادٌة

2019فاطمة صالح مهديضحى كرٌم صالح دبلوم عال1678ً

استخدام التخصص المهنً للمدلمٌن الخارجٌٌنمحاسبة

كمدخل فً تطوٌر أداء عملٌة التدلٌك

دراسة آلراء عٌنة مختارة من المدلمٌن الخارجٌٌن فً العراق

2014ناظم حسن رشٌددمحم عمر حمودي عبد ماجستٌر1679

تؤثٌر المخاطر السولٌة فً التعثر بالسداد وبعض مإشرات السٌولةمحاسبة

للمصارؾ

دراسة تطبٌمٌة لعٌنة من المصارؾ التجارٌة العرالٌة للمدة من)

2005-2017

2019زٌنب مكً البناءمرٌم حفظً حممزة ماجستٌر1680

تؤثٌر حالة عدم التؤكد فً استراتٌجٌات اختٌار المحفظة االستثمارٌةمحاسبة

العراق(دراسة تحلٌلٌة لعٌنة مختارة من أسواق األسهم 

–

األردن

–

)الوالٌات المتحدة االمٌركٌة

رسالة

2019عباس كاظم الدعمًحٌدر ناصر حسٌن سلمان ماجستٌر1681

 فً لٌاسABCاستعمال أسلوب التكالٌؾ على أساس األنشطة محاسبة

بحث تطبٌمً فً معمل– التكالٌؾ البٌبٌة و أثرها على تسعٌر المنتجات 

إطارات النجؾ

2019عمٌل حمزة حبٌبولٌد خالد لطٌؾ دكتوراه1682

PATROLتمٌٌم اداء المصارؾ االسالمٌة باستخدام نموذج محاسبة

 

دراسة تحلٌلٌة ممارنة لعٌنة من المصارؾ االسالمٌة فً بلدان عربٌة

( 2011-2017 )مختارة للمدة 

2019احمد كاظم برٌس الطابًزٌنة ضٌاء عبد علً الطابً ماجستٌر1683

استعمال الشبكات العصبٌة االصطناعٌة فً تحسٌن جودة التدلٌكمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً مصرؾ الشرق األوسط-اإللكترونً

2019علً ٌاسٌن ؼنً/آالء شمس هللا نور هللا الخزعلًرشا طالل عطاء العبٌدي ماجستٌر1684

موثولٌة التمارٌر المالٌة للعتبات الممدسة فً ظل تنوع أهدافهامحاسبة

(بحث تطبٌمً لعٌنة من العتبات الممدسة)

2019علً دمحم ثجٌل المعموريولٌد حامد عطشان السالمً دكتوراه1685

على جودة اإلبالغ" IFRS 15"تؤثٌر تبنً معٌار االعتراؾ باإلٌراد محاسبة

المالً فً الوحدات االلتصادٌة العرالٌة

2019صفاء احمد دمحمعالء جمٌل مكط دكتوراه1686
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تاثٌر معٌار االبالغ المالً الخاص بالشركات الصؽٌرة والمتوسطةمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة/الحجم على جذب االستثمارت االجنبٌة 

2019بكر ابراهٌم محمودصادق مصدق حسن ماجستٌر1687

5cobit 5التكامل بٌن إطار حوكمة تمنٌة المعلومات  محاسبة

واطار الرلابة الداخلٌة المتكامل الُمحدث ودوره فً تعزٌز

د ا رسة تطبٌمٌة– مصدالٌة الموابم المالٌة 

2019كرٌمة علً كاظم الجوهراحمد جاسم حمودي دكتوراه1688

تؤثٌر إعتماد تمنٌات الصٌرفة الرشٌمة فً تحسٌن جودة الخدمةمحاسبة

دراسة استطالعٌة فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة الخاصة/ المصرفٌة 

2019صالح الدٌن دمحم أمٌن األمامبلمٌس مطشر عبد هللا ماجستٌر1689

تحلٌل مدى تركٌز وتنوٌع محفظة المروض باستخدام نموذج"محاسبة

"وأثرهما على عابد ومخاطرة المصرؾ (هٌرفندال– هٌرشمان )

دراسة تطبٌمٌة على عٌنة من المصارؾ التجارٌة العرالٌة للمدة

(2006-2017 )

2019علً احمد فارسلاسم دمحم حمود ماجستٌر1690

 فً تمٌٌم األداء المصرفً باستعمال بطالةCamelsتوظٌؾ معاٌٌر محاسبة

العالمات المتوازنة

2019بهاء حسٌن دمحم الحمدانًرٌام لٌث نجم ماجستٌر1691

إستعمال تمنٌتً الهندسة المتزامنة والكلفة على أساس العملٌاتمحاسبة

الموجهة بالولت كإطار متكامل فً تحسٌن لٌمة المنتج

بحث تطبٌمً فً معمل إسمنت الكوفة -

2019صالح مهدي الكواززهراء عبد الحمزة علً ماجستٌر1692

 وانعكاسها على جودةCOBIT5تمٌٌم تكنولوجٌا المعلومات وفك محاسبة

التدلٌك الداخلً

2019عمٌل حمزة حبٌب الحسناويزهراء رحٌم مهدي ماجستٌر1693

إستعمال ِسلِسلَة المٌَمة الَخضراء فً تَخفٌِض التَكالٌؾ وتَحسٌن َجودةمحاسبة

((الُمنتَج

2019منال جبار سرورمصطفى دمحم علً ماجستٌر1694

دور التخطٌط المالً لمواجهة عجز الموازنة فً ظل شروط صندوقمحاسبة

النمد الدولً

العراق/ بحث تطبٌمً فً وزارة المالٌة 

2019سالم عواد هاديعبٌر علً ناصر ماجستٌر1695

اإلدارة الستراتٌجٌة للتكالٌؾ بٌن الترشٌد والتخفٌض لتحمٌك مٌزة لٌادةمحاسبة

(دراسة تطبٌمٌة )الكلفة  

2019بثٌنة راشد الكعبًحنـٌـن عامـر نعمـة حـداد ماجستٌر1696

 لتطبٌك معٌار المطاعاتRCAاستعمال محاسبة استهالن الموارد محاسبة

 فً العراقIFRS 8التشؽٌلٌة 

2019حنان صحبت عبد هللااسراء علً أحمد ماجستٌر1697

2019عماد صالح نعمةفواز نجم عبدهللادور المحاسبة المضابٌة فً تعزٌز الٌات حوكمة الشركاتمحاسبة ماجستٌر1698

تؤثٌر آلٌات حوكمة الشركات فً مالءمة لٌمة المعلومات المحاسبٌةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ المدرجة فً سوق العراق لألوراق

المالٌة

2019بشرى عبد الوهابحسنٌن علً حسٌن دكتوراه1699

تؤثٌر التخصص المهنً لشركات التدلٌك العرالٌة فً الكشؾ عنمحاسبة

االحتٌال فً الموابم المالٌة

2019بشرى فاضل خضٌر الطابًحسٌن فخري سلمان جعفر الربٌعً ماجستٌر1700
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لٌاس تكالٌؾ الجودة البٌبٌة ومإشراتها               فً الوحداتمحاسبة

االلتصادٌة

بحث تطبٌمً فً شركة مصافً الوسط

   مصفى الدورة

2019عالء جاسم سلمان     دمحم جمٌل حسن دكتوراه1701

تحدٌث  النظام المحاسبً الموحد للمصارؾ وشركات التؤمٌن على وفكمحاسبة

متطلبات معاٌٌر المحاسبة االسالمٌة

2019صفوان لصً عبد الحلٌماٌمان حازم عرٌبً ماجستٌر1702

اإلدارة الستراتٌجٌة للتكالٌؾ بٌن الترشٌد والتخفٌض لتحمٌك مٌزة لٌادةمحاسبة

(دراسة تطبٌمٌة )الكلفة  

2019بثٌنة راشد الكعبًحنٌن عامر نعمة حداد ماجستٌر1703

دور محاسبة إستهالن الموارد فً إدارة الكلفةمحاسبة

دراست تطبٌمٌة فً شركة مصافً الجنوب

2019حسٌن جاسم فالحهدى راضً عبدوش ماجستٌر1704

تؤثٌر تطبٌك متطلبات اإلفصاح عن األطراؾ ذات العاللة وفكمحاسبة

فً المصارؾ (IAS 24)             المعٌار المحاسبً الدولً رلم 

التجارٌة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ المدرجة فً سوق العراق )

لألوراق المالٌة

2019بكر إبراهٌم محموددمحم حسن علً محمود دكتوراه1705

برنامج تدلٌك ممترح لتخطٌط العمل التدلٌمً استنادا إلى العاللة بٌنمحاسبة

(520)االجراءات التحلٌلٌة ومخاطر التدلٌك وفك المعٌارٌن الدولٌٌن

(315)

2019جلٌلة عٌدان الذهبًمحسن عبد العزٌز خطاب دكتوراه1706

تؤثٌر األبعاد الثمافٌة فً الحوكمة وانعكاسه على إدارة أرباح الوحداتمحاسبة

االلتصادٌة العرالٌة والدولٌة

2019بشرى نجم عبدهللامثنى روكان جاسم دكتوراه1707

دور االجهزة الرلابٌة فً تدلٌك المنح والمساعدات وانعكاسه فً تعزٌزمحاسبة

بحث تطبٌمً فً مشروع ماء البصرة الكبٌر- المساءلة 

2019بكر ابراهٌم محمودضٌاء فوزي نصٌر دكتوراه1708

موازنة البرامج واالداء ودورها فً تحمٌك االستخدام االفضل للمواردمحاسبة

المتاحة

دابرة المنظمات ؼٌر- بحث تطبٌمً فً االمانة العامة لمجلس الوزراء )

(الحكومٌة

2019موفك عباس بالر شكارةحسٌن حسن عذافة دكتوراه1709

فً تعزٌز اإلبالغ  لتمرٌر  (701)دور تطبٌك معٌار التدلٌك الدولً محاسبة

المدلك

دراسة تطبٌمٌة- و تملٌص فجوة التولعات  

2019أآلء شمس هللا الخزعلًومٌض اكرام ؼرٌب ماجستٌر1710

فً شركات لطاع التؤمٌن (17)تبنً معٌار اإلبالغ المالً الدولً محاسبة

العرالٌة لتحمٌك التوافك المحاسبً دراسة تطبٌمٌة

2019شٌماء كاظم عاصًشٌماء كاظم عاصً دكتوراه1711

تمٌٌم نظم الرلابة الداخلٌة فً إدارة المخاطرمحاسبة

COSOوفـــك انــمـــوذج 

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ المدرجة فً سوق العراق لألوراق

المالٌة

2019ثابر صبري الؽبانحٌدر حمٌد خالد دكتوراه1712
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دور التصنٌع باإلستجابة السرٌعة وتمنٌات المحاسبة الرشٌمة فً تحمٌكمحاسبة

رضا الزبون

بحث تطبٌمً فً الشركة العامة لصناعات النسٌج والجلود

2019خولة حسٌن حمداناثٌر علً عبد الكاظم دكتوراه1713

 للرلابة الداخلٌة فً كفاءة وفاعلٌةCOBIT5تؤثٌر تطبٌك محاسبة

    تمـنٌات الصٌرفة الحدٌثة

دراسة تطبٌمٌة فً عٌنة من المصارؾ الخاصة" 

2019عبد الرضا شفٌك البصريعدنان ٌاسر محمـد ماجستٌر1714

 على12تؤثٌر تطبٌك المعٌار المحاسبً الدولً رلم محاسبة

الوعاء الضرٌبً للشركات المساهمة

بحث  تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب

2019نضال رإوؾ أحمدبشرى حسن دمحم التوبً دبلوم عال1715ً

أستعمال بطالة العالمات المتوازنة فً تموٌم أداء  محطات إنتاج الطالةمحاسبة

الكهربابٌة

بحث تطبٌمً فً محطتً أنتاج السماوه والنجؾ)

2019عصام حمٌد الشاٌعستار جبار مبٌدر دكتوراه1716

إنعكاس تبنً معاٌٌر المحاسبة واالبالغ المالً الدولٌة فً المٌاسمحاسبة

واالفصاح عن أراضً البلدٌات ودور المدلك فً الرلابة علٌها

بحث تطبٌمً فً مدٌرٌة بلدٌة النجؾ االشرؾ)

2019خولة حسٌن حمدانعالء دمحم سعٌد أحمد دكتوراه1717

تطبٌك اطار لٌاس اداء االجهزة العلٌا للرلابة المالٌة والمحاسبةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً دٌوان الرلابة- وانعكاسه فً بنار اجهزة رلابٌة لوٌة 

المالٌة االتحادي

2019عامر دمحم سلمانازهر دمحم عبد دكتوراه1718

/تمٌٌم جودة األرباح بؤستخدام الموابم المالٌة لتحسٌن التنبإ باألرباح محاسبة

دراسة تطبٌمٌة

2019شذى عبد الحسٌن جبرنوره فالح علً نوري ماجستٌر1719

باستخدام (3)آلٌة ممترحة لتطبٌك معٌار اإلبالغ المالً الدولً محاسبة

استراتٌجٌات إدارة المعرفة وتؤثٌره فً تطوٌر النظام المحاسبً الموحد

2019زهرة حسن علٌويدمحم عباس نهود دكتوراه1720

استعمال بطالة األداء المتوازن المستدامة فً تموٌم جودة الخدمةمحاسبة

المصرفٌة

2019عبد الرضا شفٌك البصريؼفران زهراوي عبد علً ماجستٌر1721

تاثٌــر درجــة الرافعــة االلتصادٌةمحاسبة

فً المٌمــة السولٌــة للسهم العادي

Dow)دراسة تطبٌمٌة فً عدد من الشركات المدرجة فً مإشر

Jones 30

2019حمزة محمود الزبٌدياٌفان سمٌر عبد الصاحب ماجستٌر1722

تؤثٌر تحسٌن الخدمات المصرفٌة فً الشمول المالًمحاسبة

دراسة تحلٌلٌة فً المطاع المصرفً العرالً

2019صالح الدٌن محمـد أمٌن األمامأٌسر رزاق عبد علً ماجستٌر1723

مدى التزام المصارؾ الخاصة بالمٌاس واالفصاح عن االدوات المالٌةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً مصرؾ الخلٌج: IFRS 9وفك معٌار االبالغ المالً 

التجاري

2019ابتهاج اسماعٌل ٌعموبباسم فٌاض مصلح دكتوراه1724

أثر التحاسب الضرٌبً فً تعزٌز الحصٌلة الضرٌبٌة لشرٌحة األطباءمحاسبة

والصٌادلة

(دراسة تحلٌلٌة فً الهٌبة العامة للضرابب)

2019صالح الدٌن محمـد أمٌن األماماسراء طالب علً ماجستٌر1725
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دراسة/ تفعٌل دور الرلابة الداخلٌة فً تعزٌز كفاءة استؽالل المواردمحاسبة

تطبٌمٌة فً دابرة الصحة العامة

2019سهاد صبٌح فرجعلٌاء عدنان حسٌن ماجستٌر1726

دور معلومات ادارة التكلفة االستراتٌجٌة فً تعزٌز فاعلٌة الرلابةمحاسبة

الداخلٌة

2019عالء جاسم سلمانمثنى أدٌب جواد دكتوراه1727

أثر السٌاسات المالٌة فً أداء سوق العراق لألوراقمحاسبة

5002 5002( المالٌة للمدة  (- 

2019صبحً حسىى السعديلمٌس عبد الحسً عبد علً ماجستٌر1728

تموٌم مخزون السلع االستراتٌجٌة فً ظل الدعم الحكومً وتؤثٌره فًمحاسبة

تحدٌد نتٌجة النشاط والمركز المالً

)بحث تطبٌمً فً الشركة العامة لتجارة الحبوب(

2019سعد سلمان عوادمنذر رضوان علً دكتوراه1729

تؤثٌر التكالٌؾ ؼٌر متماثلة االتجاهمحاسبة

فً ترشٌد المرارات التشؽٌلٌة

دراسة تطبٌمٌة فً شركة واسط للصناعات النسٌجٌة)

2019محمود اسماعٌل/ علً دمحم ثجٌل علً رزاق علً دكتوراه1730

استخدام اختبارات الضؽط فً تمٌٌم المخاطر المصرفٌةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً مصرؾ سومر التجاري

2019خلود هادي الربٌعًنرمٌن حمٌد علً زنكنه دبلوم عال1731ً

انموذج ممترح الحتساب تكالٌؾ الخدمات الطبٌة وتحسٌن جودتهامحاسبة

((بؤستعمال نظام تشخٌص المجموعات المتماثلة وتورٌد األنشطة 

2019شاكر عبدالكرٌم البلداويحسام احمد دمحم دكتوراه1732

على استمرارٌة األرباح فً لطاع (IFRS15)تؤثٌر تبنً معٌار محاسبة

المماوالت

بحث تطبٌمً فً

وزارة الصناعة والمعادن ــ الشركة العامة للتصمٌم وتنفٌذ المشارٌع

2019ابتهاج اسماعٌل ٌعموبماهر عبد الستار عبد المادر دكتوراه1733

أثر معاٌٌر المحاسبة الدولٌة واإلسالمٌة على  األدوات المالٌةمحاسبة

للمصارؾ اإلسالمٌة

(بحث تطبٌمً على مجموعة من المصارؾ اإلسالمٌة العرالٌة )

2019فاختة شاكر رشٌداستفتاء مكً حسٌن دكتوراه1734

إمكانٌة مساهمة المروض الممنوحة من لبل المصارؾ للمشارٌعمحاسبة

((الصؽٌرة والمتوسطة فً الحد من مشكلة البطالة 

بحث تطبٌمً على عٌنة من المصارؾ العرالٌة))

2019صادق راشد الشمرينهلة تركً عبد الساده دبلوم عال1735ً

على الموابم (1)مدى توافك تطبٌك معٌار االبالغ المالً الدولً رلم محاسبة

المالٌة للشركات المساهمة المختلطة فً توفٌر المعلومات المفٌدة

للمستفٌدٌن

بحث تطبٌمً فً الشركة الوطنٌة للصناعات الكٌمٌاوٌة البالستٌكٌة )

2019جلٌلة عٌدان حلٌحلمصطفى عبد هللا خضٌر دكتوراه1736

أثر تكنولوجٌا المعلومات فً رفع كفاءة وفاعلٌة الرلابة الداخلٌةمحاسبة

-بحث تطبٌمً على عٌنت من المصارؾ العرالٌت - 

2020ثابر صبري الؽبانازهر صباح عبد الرحمن دكتوراه1737

دور الضرٌبة اإلنتمابٌة على السلع الضارة فً الحصٌلة الضرٌبٌةمحاسبة

(بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب

2019سالم عواد هاديعمر حسام عباس ماجستٌر1738
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انعكاس المٌاس واالفصاح المحاسبً عن الموجودات المالٌة الردٌبةمحاسبة

على مصدالٌة الموابم المالٌة

دراسة تطبٌمٌة فً مصرؾ الرشٌد)

2019بكر ابراهٌم محمودحازم فٌاض مصلح دكتوراه1739

تدلٌك أداءالمنظمات ؼٌرالهادفة للربح ودوره فً تحمٌك االستدامةمحاسبة

المالٌة

بحث تطبٌمً فً اللجنة األولمبٌة الوطنٌة العرالٌة

2019صبٌحة برزان العبٌديحسٌن عبد المهدي نعمة دكتوراه1740

توحٌد الموابم المالٌة للمصارؾ التجارٌة على وفك المعٌار الدولًمحاسبة

-وانعكاسه على المالءمة و التمثٌل الصادق    (10)لإلبالغ المالً 

دراسة تطبٌمٌة فً مصرؾ الشرق االوسط العرالً لالستثمار

2019سلمى منصور سعددمحم عبد الحسٌن علوان دكتوراه1741

فً بٌبة أنظمة المعلومات (العالبمٌة)استعمال لواعد البٌانات الترابطٌة محاسبة

المحوسبة وتؤثٌرها فً تخفٌض مخاطر الرلابة الداخلٌة

(بحث تطبٌمً فً صندوق األسكان العرالً)

2020محمود أسماعٌل دمحم/ سعد سلمان عواد علً حسٌن دمحم دكتوراه1742

تدلٌك آلٌات تحمك االٌراد واكتسابه ودوره فً تحــمٌـــك االستــخداممحاسبة

االفــضل للــمــوارد المـــتــاحـــة فً الشركات النفطٌة

(شركة عامة)بحث تطبٌمً فً شركة االستكشافات النفطٌة 

2019وفاء عبد األمٌر حسنزٌنب فاضل عباس جاسم دكتوراه1743

إعادة هندسة العملٌات االدارٌة وتؤثٌرها فً جودة الخدمة التؤمٌنٌةمحاسبة

﴿ بحث تطبٌمً فً شركة التؤمٌن الوطنٌة

2019عالء عبد الكرٌمضرؼام جبار عزٌز دبلوم عال1744ً

تطوٌر آداء العاملٌن فً شركات التؤمٌن ودوره فً تسوٌة المطالباتمحاسبة

التعوٌضٌة

بحث تطبٌمً فً شركة التؤمٌن العرالٌة العامة

2019ناظم جواد عبدعصام جمال سلمان دبلوم عال1745ً

أثر  سٌاسة  االكتتاب  فً  إنتاجٌةمحاسبة

وثابك  التؤمٌن  على  الحٌاة

{بحث تطبٌمً فً شركة التؤمٌن العرالٌة العامة}

2019عالء عبد الكرٌم هاديلاسم جواد كاظم دبلوم عال1746ً

تؤثٌر جودة الخدمة المصرفٌة فً جذب الودابعمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة الخاصة

2019خلود هادي الربٌعًفاتن فخري مهدي دبلوم عال1747ً

دور التدلٌك الداخلً فً تعزٌز تمارٌر األداء المستدام فً الوحداتمحاسبة

((آلٌة ممترحة - االلتصادٌة العرالٌة 

2020بشرى فاضل خضٌرعلً داخل معارج ماجستٌر1748

دور الذكاء العاطفً فً جودة التدلٌكمحاسبة

بحث تطبٌمً فً دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي)

2019علً دمحم ثجٌل المعموريوسام ناصر خلٌل الحمد دكتوراه1749

دور البنن المركزي العرالً وبعض المصارؾ فً عملٌات مكافحةمحاسبة

ؼسل األموال التً تحدث عبر الحواالت الخارجٌة

دراسة استطالعٌة فً البنن المركزي العرالً ومصرؾ الشرق األوسط

العرالً لالستثمار

2019تهانً مهدي الٌاسـرياشرؾ فابك محـمد دبلوم عال1750ً

دور الصكون االسالمٌة فً تموٌل مشارٌع البنى التحتٌةمحاسبة

بحث استطالعً فً عٌنة من المصارؾ االسالمٌة فً العراق

2019تهانً مهدي عباسلٌصر رحٌم جبر دبلوم عال1751ً
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((IFRS11اإلبالغ المالً عن الترتٌبات المشتركة على وفك محاسبة

فً العراق

(بالتطبٌك فً شركة ؼاز البصرة  )

2019دمحم عبد هللا إبراهٌمرشا عبد المجٌد سعٌد ماجستٌر1752

دور تكنولوجٌا المعلومات فً ضرٌبة االستمطاع المباشرمحاسبة

بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب

2019نضال رإوؾ احمدسرى رباح عـواد دبلوم عال1753ً

تؤثٌر التخطٌط االستراتٌجً فً الحصة السولٌة للمصارؾمحاسبة

بحث تطبٌمً فً مصرؾ الرشٌد )

2019مها كامل جواددمحم ثامر جابر دبلوم عال1754ً

االدوات الكمٌة للسٌاسة النمدٌة وأثرها فً االستمرار المصرفً فًمحاسبة

2017 - 2010العراق للمدة 

بحث تطبٌمً فً البنن المركزي العرالً )

2019هٌثم عبد الخالك إسماعٌلاٌهاب احمد فاضل دبلوم عال1755ً

دور حوكمة الشركات فً ترشٌد النفمات الضرٌبٌة بحث تطبٌمً فًمحاسبة

الهٌبة العامة للضرابب

وعٌنة من شركات االستثمار األجنبً

2019سالم عواد هاديناهض نجم حمد دبلوم عال1756ً

توظٌؾ نظم المعلومات المحاسبٌةمحاسبة

اإللكترونٌة لتطبٌك استراتٌجٌات التحوط

دراسة تحلٌلٌة وإطار ممترح))

2019حٌدر علً جراد المسعوديحٌدر صالح عبد الهادي ماجستٌر1757

االفصاح على وفك المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة للمطاع العام وأنعكاسهمحاسبة

على جودة التمارٌر المالٌة

بحث تطبٌمً فً هٌبة دعاوى الملكٌة)

2019فاختة شاكر رشٌدهٌثم عبد الرحمن ابراهٌم دكتوراه1758

تؤثٌر مخاطر التسوٌة االجمالٌة االنٌة فً االداء المصرفًمحاسبة

بحث تطبٌمً فً البنن المركزي العرالً وعٌنة من المصارؾ العرالٌة)

(الخاصة

2019حمزة فابك وهٌبمروة عبد الحسٌن عبد ابراهـٌم دبلوم عال1759ً

تؤثٌر التكالٌؾ ؼٌر متماثلة االتجاهمحاسبة

فً ترشٌد المرارات التشؽٌلٌة

دراسة تطبٌمٌة فً شركة واسط للصناعات النسٌجٌة)

2019محمود اسماعٌل/علً دمحم ثجٌل علً رزاق علً دكتوراه1760

بحث تطبٌمً- إمكانٌة استعمال المحاسبة السحابٌة فً ترشٌد التكالٌؾ محاسبة

فً

بؽداد/ الكلٌة التمنٌة اإلدارٌة 

2019ربد مجٌد عبدفاطمة الزهراء شامل عاصً ماجستٌر1761

تموٌم مخزون السلع االستراتٌجٌة فً ظل الدعم الحكومً وتؤثٌره فًمحاسبة

تحدٌد نتٌجة النشاط والمركز المالً

بحث تطبٌمً فً الشركة العامة لتجارة الحبوب(

2019سعد سلمان عوادمنذر رضوان علً دكتوراه1762

دور األدوات الكمٌة للسٌاسة النمدٌة فً عرض النمد فً العراقمحاسبة

2003 (للمدة - م  ) 2015

بحث تطبٌمً فً مهام البنن المركزي العرالً

2020هٌثم عبدالخالك اسماعٌلوسام إٌاد جابر دبلوم عال1763ً
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متطلبات تطبٌك الذكاء االلتصادي فً المصارؾ ودورها فً تحمٌكمحاسبة

النجاح االستراتٌجً

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة الخاصة

2019بٌداء ستار لفتةاسٌل مجٌد عبد النبً دبلوم عال1764ً

دور الخبرة اإلكتوارٌة فً اداء محفظة التؤمٌن على الحٌاة الفرديمحاسبة

بحث تطبٌمً فً شركة التؤمٌن العرالٌة العامة

2019عالء عبد الكرٌم البلداويباسم حسٌن نور المصٌر دبلوم عال1765ً

االبالغ المتكامل للمحاسبة عن االستدامة ودورها فً ترشٌد لراراتمحاسبة

االستثمار

بحث تطبٌمً فً سوق العراق لألوراق المالٌة)

2019فاختة شاكر رشٌدجوان جبار حٌدر دكتوراه1766

إنموذج إلكترونً ممترح لتطوٌر عمل الفاحص الضرٌبًمحاسبة

بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب

2020نضال رإوؾ أحمدسارة محمود حسٌن دبلوم عال1767ً

أُنموذج ممترح لتدلٌك أبعاد االستدامة ودوره فًمحاسبة

تموٌم أداء الوحدات االلتصادٌة فً العراق

2020كرٌمة علً كاظمصابرٌن كرٌم بالسم دكتوراه1768

أثر الوعً المصرفً فً جذب الودابع والحد من ظاهرة اإلكتنازمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ التجارٌة العرالٌة

(2017_2011)للمدة 

2020تهانً مهديعمار حاتم حمد دبلوم عال1769ً

امكانٌة توظٌؾ ذكاء االعمال فً تطبٌك التؤمٌن التكافلًمحاسبة

بحث استطالعً آلراء عٌنة فً شركات التامٌن العرالٌة

2020فابزة ابراهٌم محمودمثنى عبود حسانً دبلوم عال1770ً

لرارات هٌكل التموٌل وإنعكاسها على األداء المـالًمحاسبة

بحث تطبٌمً على عٌنة من المصارؾ التجارٌة المدرجة فً سوق)

العراق لألوراق المالٌة

2019هٌثم عبد الخالك اسماعٌلسلوان جلٌل جنٌعر دبلوم عال1771ً

(نظام المدفوعات العرالً ودوره فً تعزٌز الشمول المالًمحاسبة

بحث تطبٌمً فً البنن المركزي العرالً)

2019بٌداء ستار لفتهدمحم طارق لفته دبلوم عال1772ً

إعادة التؤمٌن وأثرها فً الفابض المالً لشركة التؤمٌن الوطنٌةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً فرع التؤمٌن البحري)

2020عالء عبد الكرٌم هاديهالة ناصر كاطع دبلوم عال1773ً

دورمــــــرالـــب االمــتثال فــــً مكـــــافحــــــة ؼســــــل األمــــوالمحاسبة

وتمـــــوٌل اإلرهــــاب

بحـــــث تطبٌمـــــً فــــــً عــــٌنة مـــــن المصــــــارؾ العـــــــرالٌة

2020حمزة فابك وهـٌبعبٌر رحمان سـلطان دبلوم عال1774ً

تكامل االفصاح عن نموذج االعمال مع االطار المفاهٌمً لإلبالغ المالًمحاسبة

وتؤثٌره فً مالبمة لٌمة المعلومات للمستثمرٌن

2020عباس حمٌد ٌحٌىحسٌن زهٌر عبد االمٌر دكتوراه1775

إطار ممترح لدلٌل لواعد سلون مهنً موحد للمهن المحاسبٌة فًمحاسبة

العراق

وأثره فً تعزٌز جودة اآلداء المهنً فً ضوء ادلة لواعد السلون

األخاللً الدولٌة

دراسة تطبٌمٌة على عٌنة من المكاتب اإلستشارٌة ومكاتب تنظٌم)

وتدلٌك الحسابات فً العراق

2020صالح نوري خلؾجواد ؼانم علً دكتوراه1776
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دور المحاسبة عن االنجاز فً ظل ستراتٌجٌة التصنٌع المتسارعمحاسبة

لتخفٌض تكالٌؾ المنتج

2020حنان صحبت عبد هللااحمد ماهر دمحمعلً دكتوراه1777

تخفٌض تكالٌؾ االنتاج باستعمال مدخل الحٌود السداسً الرشٌكمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة/

2019رابد مجٌد عبد دمحمجهاد سالم حامد ماجستٌر1778

دور الثمافة المنظمٌة فً الوعً المصرفًمحاسبة

بحث استطالعً لعٌنة من المصارؾ الع ا رلٌة الخاصة

2019خلود هادي عبوداالء علً حسٌن دبلوم عال1779ً

دور استراتٌجٌة التحفٌز فً تحسٌن جودة الخدمة المصرفٌةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة الخاصة

2019فضٌلة سلمان داودستار علً جاسم البٌاتً دبلوم عال1780ً

انواع الرلابة التً تمارسها مكاتب المفتشٌن العمومٌٌن على الجهاتمحاسبة

التنفٌذٌة

فً العراق

2020دمحم علوم دمحموثبة سعٌد احمد دبلوم عال1781ً

التوجه االستراتٌجً ودوره فً تحمٌك التفوق التنظٌمًمحاسبة

بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب

2019بٌداء ستار لفتةهبه فابك حسن دبلوم عال1782ً

االمتثال المصرفً وانعكاساته على األداء المتمٌزمحاسبة

دراسـة تطبٌمٌـة لعٌنـة من المصارؾ العـرالٌة

2020ارادن حاتم خضٌرزٌنب احمد جعفر الحداد ماجستٌر1783

جهدة المعمهمات فً ظل معاٌٌر االبالغ المالً الدولٌة ومحاسبةمحاسبة

االستدامة وتؤثٌرها

د ا رسة تطبٌمٌة فً عٌنة من الهحدات/ فً كلفة أ رس المال

االلتصادٌة العرا رلٌة

2020سلمى منصور سعددمحم إبراهٌم علً دكتوراه1784

التحاسب الضرٌبً وأثره على العدالة الضرٌبٌةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من مذاخر االدوٌة العرالٌة

2020فابزة ابراهٌم محمودعادل دمحم ماجد دبلوم عال1785ً

تمٌٌم تطبٌك متطلبات الرلابة االشرافٌة وفك ممرراتمحاسبة

. على األداء المالً للمصارؾ اإلسالمٌة فً العراق3 2، بازل 

مصرؾ التعاون االسالمً لالستثمار والتنمٌة: دراسة حالة (

2020حمزة فابك وهٌبرؼد كرٌم لاسم دبلوم عال1786ً

التوجهات المعاصرة لإلفصاح المحاسبً على وفك المدرة التفسٌرٌةمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة: لخطر المعلومات وانعكاسه على تكلفة رأس المال 

2020ابتهاج إسماعٌل ٌعموبعباس فاضل علً دكتوراه1787

تمٌٌم مخاطر المحفظة االبتمانٌة وانعكاساتها فً المٌمة السولٌة للسهممحاسبة

دراسة تحلٌلٌة فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة )

2020عماد عبدالحسٌن دلولمٌس الرٌم خضٌر عباس ماجستٌر1788

 وأثره فS&Pًتدلٌك االفصاح والشفافٌة على وفك مإشرات محاسبة

."الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ الخاصة العرالٌة المدرجة فً)

(سوق العراق لألوراق المالٌة

2020صبٌحة برزان العبٌديفالح ماجـد حـسن دكتوراه1789

دور إجراءات الحصر الضرٌبً لعٌادات ومراكز التجمٌل فً الحد منمحاسبة

(التهرب الضرٌبً وانعكاسه على الحصٌلة الضرٌبة

بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب

2020دمحم عبد هللا إبراهٌمدمحم علً حسٌن دبلوم عال1790ً
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2019لمى عبد البالًعلً كإمل عإجلأثر اإلتفالٌات الدولٌة فً مكافحة الفسادمحاسبة دبلوم عال1791ً

التمثٌل الصادق للمعلومات المحاسبٌة  فً ظل المعٌار الدولًمحاسبة

(IFRS - 15) اإلٌراد من العمود مع العمالء

وتؤثٌره فً ترشٌد لرارات االستثمار

بحث تطبٌمً فً الشركات المساهمة المختلطة المتعاملة

فً سوق العراق لألوراق المالٌة

2020فٌحاء عبدهللا ٌعموبحسن دمحم فرٌد حسن دكتوراه1792

تؤثٌر البٌبة الضرٌبٌة الداخلٌة على األداء الضرٌبًمحاسبة

بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب

2020سعد سلمان عواد المعٌنًؼفران ناظم طراد دبلوم عال1793ً

المٌود المضافة للتدلٌك الداخلً ودورها فً تحمٌك الدعابممحاسبة

االساسة ولحكومة المإسسات العامة

)بحث تطبٌمً فً عً ٌت هً تشكٌالث وزارة المىارد المابٌت(

2020سعد سلمان عمادمطلن حمد دمحم دكتوراه1794

إستعمال تمنٌة التكالٌؾ على أساس األنشطة المرتكزة على األداءمحاسبة

لتموٌم األداء فً الوحدات االلتصادٌة

2020ممداد احمد نوريعامر منصور حسون ماجستٌر1795

/دور المحاسب المابً فً تحمٌك تكامل االداء المحاسبً والمانونً محاسبة

بحث تطبٌمً لحاالت مختارة من والع المحاكم العرالٌة

2020علً دمحم ثجٌلعامر داٌخ عبٌد دكتوراه1796

دور خدمات الدفع االلكترونً فً تطوٌر الصٌرفة االلكترونٌةمحاسبة

بحث استطالعً الراء عٌنة من ز بابن شركا ت م زود ي الدفع"

"االلكترو نً بلعرا ق 

2019خلود هادينصار بشار حسٌن دبلوم عال1797ً

دور البنن المركزي الع ا رلً فً التعافً لبعض المصارؾ التجارٌةمحاسبة

الخاصة

تحت الوصاٌة

)بحث تطبٌمً فً البنن المركزي العرا رلً (

2020هٌثم عبد الخالكنوار ٌونس حسٌن دبلوم عال1798ً

لٌاس تؤثٌر آلٌات الحوكمة فً االبالغ عن المسإولٌة االجتماعٌةمحاسبة

للوحدات االلتصادٌة العرالٌة

2020دمحم عبد هللا ابراهٌمشذى اكرم احمد ماجستٌر1799

دور الرلابة اإلشرافٌة فً الحد من مخاطر الدفع اإللكترونً بحثمحاسبة

تطبٌمً فً البنن المركزي العرالً وعٌنة من المصارؾ العرالٌة

الخاصة

2020حمزة فابك وهٌبمروةاٌاد خلٌل دبلوم عال1800ً

تكامل تمنٌتً الكلفِة الُمستهدفِة وتٌاِر المٌمِة ودوُره فً تحمٌِك المٌزةُمحاسبة
التنافسٌةٌ

((دراسةٌ تطبٌمٌةٌ  ))

2020نضال دمحم رضا الخلؾلٌث مهدي عزٌز العكٌلً ماجستٌر1801

 على مإشرات األداء3أثر كفاٌة رأس المال وفماً لممررات بازلمحاسبة

:المصرفً

دراسة تطبٌمٌة لعٌنة من المصارؾ الُمدرجة فً سوق العراق لألوراق

.المالٌة

2020ٌوسؾ عبدهللا عبدسجاد صادق سادة ماجستٌر1802

الدور الرلابً على التحوٌالت الخارجٌة واثره على الحصٌلة الضرٌبةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب والبنن المركزي العرالً/

2020نضال رإوؾ احمدسارة ثامر نافع دبلوم عال1803ً
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تكامل تمنً المحاسبة عن االنجاز والتكالٌؾ على اساس االنشطةمحاسبة

ودورها فً تموٌم االداء

2020سلمى منصور سعدعبدهللا ؼالب جواد ماجستٌر1804

استعمال تمنٌة التكالٌؾ على اساس األنشطة الموجهة بالولت فًمحاسبة

تطوٌر نظام محاسبة التكالٌؾ لشركة نفط الوسط

2020بثٌنة راشد حمٌديدنٌا مجٌد موزان ماجستٌر1805

جودة التدلٌك وتؤثٌره فً جودة االبالغ المالًمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من الشركات المساهمة الخاصة المدرجة فً)

(سوق العراق لالوراق المالٌة

بحث لدمه الطالب

2020فٌحاء عبد هللا ٌعموبلاسم جلوب منشد دكتوراه1806

/اثر التحول الى النظام االلكترونً الشامل فً جودة الخدمة المصرفٌة محاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ التجارٌة الخاصة

2020صالح الدٌن عواددمحم حماد صافً دبلوم عال1807ً

العاللة بٌن تكالٌؾ انذطة سلدلة المٌمة وإنموذج كانو وتؤثٌرهما فًمحاسبة

تحمٌك المٌزة

التنافدٌة

بحث تطبٌمً فً شركة فندق بؽداد مداهمة مختلطة (

2020سعد سلمان عوادصبا كرٌم عبود دكتوراه1808

فً (ABCII)              المٌاس الكلفوي على أساس المواصفات محاسبة

تنفٌذ عمود

                          المماوالت ودوره فً تحمٌك المٌزة التنافسٌة

                  بحث تطبٌمً فً شركة المنصور العامة للمماوالت

االنشابٌة

2020ثابر صبري محمود كاظمسهام عبد علً عبٌد دكتوراه1809

اثر التكامل بٌن اجهزة الرلابة الداخلٌة والخارجٌة على تحمٌك العدالةمحاسبة

الضرٌبٌة

بحث تطبٌمً فً الهٌؤة العامة للضرابب

2020ثامر لاسم داودامل كرٌم كاظم دكتوراه1810

تدلٌك التعالدات فً الصناعة الفندلٌةمحاسبة

"الخدمات ذات العاللة "4400       على وفك معٌار التدلٌك الدولً 

برنامج تدلٌك ممترح

بحث تطبٌمً فً عٌنة من الشركات الفندلٌة فً بؽداد)

2020علً دمحم ثجٌل المعموريعلً عبد الواحد خلؾ دكتوراه1811

griاطار ممترح لتمرٌر االدارة وفك معاًٌ مبادرة التمارٌٌر العالمٌة محاسبة

ودور المدلك فً االفصاح عنها بحث تطبٌمً فً الشركة العامة

لالسمنت العرالٌة

2020وفاء عبد االمٌر حسناسامة طارق عباس حمد دكتوراه1812

ذاتٌة التنظٌم اإلجرابً لجرابم الموظفٌنمحاسبة

(دراسة ممارنة )  

2020كاظم عبد هللا حسٌنشٌماء دمحم حكمت دبلوم عال1813ً

تؤثٌر بعض نظم الدفع اإللكترونً فً ربحٌة المصارؾمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ التجارٌة العرالٌة

2020محمود اسماعٌل دمحمعال سمٌر سبتً دبلوم عال1814ً

دور الخصخصة فً الحصٌلة الضرٌبٌةمحاسبة

بحث حطبٌمً فً لطاع الطالة الكهربابٌة وصناعة االسمنت(

2020هٌثم عبد الخالك اسماعٌلاسامة حمٌد رشٌد دبلوم عال1815ً
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جدلٌة التعمل فً الفكر المحاسبً وتؤثٌرها على مخاطر التدفمات النمدٌةمحاسبة

التشؽٌلٌة

دراسة تطبٌمٌة فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة المدرجة فً سوق

العراق لألوراق المالٌة

2020ابتهاج اسماعٌل ٌعموبابراهٌم نعٌم حسن ماجستٌر1816

إطار ممترح إلعداد موازنة البرامج واألداء وإنعكاسه على ترشٌدمحاسبة

اإلنفاق العام وفاعلٌة الُمساءلة فً الوحدات الحكومٌة العرالٌة

2020صفاء أحمد دمحمحٌدر جاسم حمزة دكتوراه1817

التـحٌزات السـلـوكـٌة وتؤثٌرها فً التـوجه االستراتٌجً للـمسـتـثـمرمحاسبة

دراسة تحلٌلٌة لعٌنة من المستثمرٌن فً سوق العراق لألوراق المالٌة

2020امـل محمود علً۬رهراء علً مهدي ماجستٌر1818

2020حنان صحبت عبدهللاعلً منفً كاظماستعمال المحاسبة الرشٌمة وكلؾ الجودة لتخفٌض التكالٌؾمحاسبة ماجستٌر1819

 فً جودة المعلومات المحاسبٌةIFRS 17تؤثٌر تبنً محاسبة

انموذج ممترح–لوحدات األعمال العرالٌة 

2020بشرى نجم عبد هللاٌاسر صاحب مالن دكتوراه1820

تبنً معاٌٌر المحاسبة الدولٌة للمطاع العام ومدى مساهمتها فً حوكمةمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً لطاع البلدٌات/الوحدات الحكومٌة 

2020شاكر عبد الكرٌمعلً هاتؾ عبد علً دكتوراه1821

تاثٌر جودة االرباح باستخدام انموذج االستدامة فً استمرارٌة الشركةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ التجارٌة فً سوق االوراق المالٌة/

2020وفاء عبد االمٌرثابر كامل حمٌد دكتوراه1822

دور نظام محاسبة استهالن الموارد فً تحمٌك عوامل النجاح فًمحاسبة

الوحدات الخدمٌة الهادفة للربح

دراسة تطبٌمٌة فً شركة الخطوط الجوٌة العرالٌة)

2020بثٌنة راشد حمٌديدمحم إبراهٌم حسن فتاح ماجستٌر1823

للحوكمة (COSO ERM)منهج ممترح  للرلابة الداخلٌة وفك محاسبة

وضبط المخاطر المصرفٌة

دراسة تطبٌمٌة فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة

2020سلوان حافظ حمٌـدنور سالم صالح ماجستٌر1824

ِمحاسبة ًّ دوُر دٌواُن الرلابِه المالٌِه االتحاديِّ فً تطبٌِك التدلٌِك االلكترون

وانعكاساتُه على كفاِءة آداِء العِمل الرلابً

2020فاطمة صالح مهديعذراء ضٌاء جاسم ماجستٌر1825

التجارب الدولٌة فً مكافحةمحاسبة

الفساد

دراسة ممارنة

2020لمى عبد البالً محمودحسام كاظم عبد الحسٌن دبلوم عال1826ً

تاثٌر الٌات الحوكمة فً ظل تجمٌع االعمال على جودة االرباح لعٌنةمحاسبة

من الوحدات االلتصادٌة فً العراق

2020بشرى نجم عبدهللامٌثم بدر بعٌوي دكتوراه1827

انعكاس تبنً معاٌٌر المحاسبة الدولٌة لتكالٌؾ عمود الخدمة النفطٌةمحاسبة

على المٌاس واالفصاح المحاسبً

شركة عامة)بحث تطبٌمً فً شركة نفط مٌسان "

2020عامر دمحم سلماناحمد جاسم جلوب دكتوراه1828

دور المدلك الخارجً فً تموٌم آداء المصارؾ المطبمة ألنظمةمحاسبة

(IT)تكنولوجٌا المعلومات 

(بحث تطبٌمً )

2020محمود اسماعٌل/عبد الصاحب نجم عبدراؼب فخري عطٌة دكتوراه1829
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تدلٌك اداء االنشطة االستراتٌجٌة الوطنٌة للتخفٌؾ من الفمر وانعكاسهمحاسبة

على اهداؾ التنمٌة المستدامة

بحث تطبٌمً فً وزارة العمل والشإون االجتماعٌة"

2020بٌداء ستار لفتة/سالم عواد هادي امال حمٌد رشٌد دكتوراه1830

تدلٌك مخاطر االبتمان المصرفً على وفك معٌار االبالغ المالً الدولًمحاسبة

IFRS9

"بحث تطبٌمً فً مصرؾ ال ا رفدٌن االدارة العامة بؽداد " 

2020موفك عبد الحسٌن دمحمرؼد رشٌد بجاي دكتوراه1831

آلٌة التدلٌك الداخلً ودورها فً تفعٌل مبادئ الحوكمة المصرفٌةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً المصارؾ العرالٌة التجارٌة الخاصة)

2020عامر دمحم سلمانطالب حمد عواد دبلوم عال1832ً

تؤثٌر توطٌن الرواتب على ربحٌة المصارؾ فً ظل المسإولٌةمحاسبة

االجتماعٌة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ المدرجة فً سوق الع ا رق لألو ا

رق المالٌة

2020هٌثم عبد الخالك اسماعٌل/تهانً مهدي عباساحمد عبٌد عبد هللا دبلوم عال1833ً

الدور االشرافً للبنن المركزي فً حماٌة المستهلن المالًمحاسبة

(بحث تطبٌمً فً البنن المركزي العرالً)

2020حمزة فابك وهٌب/نضال رإوؾ حٌدر شهاب احمد دبلوم عال1834ً

دور إستراتٌجٌة التعاون الدولً فً الحد من  ظاهرة ؼسل االموالمحاسبة

وتموٌل االرهاب فً العراق

بحث تطبٌمً فً البنن المركزي العرالً

2020بالسم جمٌل خلؾثامرعزٌز موسى دبلوم عال1835ً

لٌاس جودة األرباح وتؤثٌرها عمى لٌمة المصرؾ السولٌةمحاسبة

Tobin'sQوفك نموذج 

بحث تطبٌمً لعٌنة من المصارؾ التجارٌة المدرجة فً سوق الع ا رق

لألو ا رق المالٌة

ممدم

2020وفاء عبد االمٌر حسنحٌدر علً عبدهللا دبلوم عال1836ً

العاللة بٌن استراتٌجٌة التحصٌل والدٌون المتعثرة واثرها فً سٌولةمحاسبة

المصارؾ التجارٌة

2020تهانً مهدي عباس/سعد سلمان عوادرسول عبد الجلٌل مهدي دبلوم عال1837ً

استعمال بعض الطرابك الحصٌنة لتمدٌر انوذج اال نحدارمحاسبة

الخطً المتعدد عند عدم تحمك تجا نس تبا ٌن االخطاء ووجود لٌم

شاذة مع تطبٌك عملً

شارة هع تطب ٍن عول

2020ؼفران اسماعٌلشٌماء ابراهٌم خلٌل دبلوم عال1838ً

استخدام دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي لدلٌل البرامج والسٌاساتمحاسبة

ودوره فً تحسٌن اداء الجهات الخاضعة للتدلٌك على وفك معٌار

3100االنتوساي 

بحـــــــــــــث  تطبٌــــــــمً فً المدٌرٌة العامة للمناهج

2020وفاء عبداألمـٌر حـسنرشا عبدالحـسن طالب دكتوراه1839

دور المعلومات الضرٌبٌة للجهات الساندة فً تحدٌد وعا ضرٌبة الدخلمحاسبة

بحث تطبٌمً فً اللجنة االولمبٌة الوطنٌة العرالٌة واندٌة كرة السلة/

2020نضال رإوؾ احمدمعتز جاسم شاكر دبلوم عال1840ً
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فً تمٌٌم  كفاءة اداء (DEA)استعمال تمنٌة تحلٌل محتوى البٌانات محاسبة

بحث تطبٌمً- عٌنة من فروع الهٌبة العامة للضرابب 

2020بٌداء ستار لفتةعمر عبد الواحد جاسم دبلوم عال1841ً

تؤثٌر تبنً معاٌٌر المحاسبة اإلسالمٌة على جودةمحاسبة

                                         األداء المالً فً بٌبة المصارؾ

(دراسة تطبٌمٌة)العرالٌة اإلسالمٌة          

2020بكر إبراهٌم محمودهناء خالد دمحم ماجستٌر1842

تؤثٌر نظام المعلومات التسوٌمٌة فً إختٌار لنوات التوزٌعمحاسبة

بحث تطبٌمً فً شركة التؤمٌن الوطنٌة

2020خلود هادي عبودحسام عبد الهادي صالح دبلوم عال1843ً

دور التسوٌك المصرفً اإللكترونً فً تحمٌك المٌمة المدركة للزبونمحاسبة

بحث تطبٌمً فــــً عٌنة مـــن المصــــــــارؾ التجارٌة العرالٌــــــــــــة

2020خلود هادي عبودمرتضى طه خضٌر دبلوم عال1844ً

أنموذج مك رتح لمٌاس تكلفة الطالب الجامعً ع باستعمالمحاسبة

 ي تسع رت الخدمة التعلٌمٌةTDABC (تمنٌة 

ودوره ؾ )

ي

بحث تطبً ر ق على عٌنة من الكلٌات االهلٌة(

2020خوله حسٌن حمدانؼازي معن فٌصل دكتوراه1845

أثر تطبٌك معاٌٌر التدلٌك الداخلً الدولٌةمحاسبة

( IIA ( ًفً النشاط المصرف

بحث تطبٌمً فً المصرؾ الصناعً العرالً(

2020نضال رإوؾ أحمدمرتضى حمد جواد كاظم دبلوم عال1846ً

تطبٌك المعٌار الدولً للتمرٌر المالً للمنشآت الصؽٌرةمحاسبة

ومتوسطة الحجم على الموابم المالٌة للشركات المحدودة

وإنعكاسه على الحصٌلة الضرٌبٌة

لسم الشركات/ بحث تطبٌمً فً الهٌؤة العامة للضرابب 

2020وفاء عبد األمٌر حسناطٌاؾ دمحم عبد اللطٌؾ دبلوم عال1847ً

IASs/IFRSsاعادة تصنٌؾ بنود الموابم المالٌة فً ظل تبنً  محاسبة

وتؤثٌرها فً جودة المعلومات المحاسبٌة

2020صفوان لصً عبد الحلٌممنى جبار دمحم دكتوراه1848

2020عالء عبد الكرٌمٌوسؾ فٌصل عزاويلتسوٌك الفٌروسً واثره فً إتخاذ لرار شراء الخدمة التامٌنٌةمحاسبة دكتوراه1849

تؤثٌر الثمة التنظٌمٌة فً تحمٌك المكانة االستراتٌجٌة للمصارؾمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة الخاصة

2020بٌداء ستار لفتةلماء سوادي دمحم دبلوم عال1850ً

دور التعافً االستراتٌجً للخدمة التؤمٌنٌة فً تحمٌك االهداؾمحاسبة

االستراتٌجٌة للشركة

بحث تطبٌمً فً شركة التامٌن الوطنٌة

2020بٌداء ستار لفتةحنان شاكر محمود دبلوم عال1851ً

"أثر الحوكمة المإسسٌة على اعمال إدارة المخاطر المصرفٌةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً مصرؾ سومر التجاري

2019اٌاد طاهر دمحمرحٌم عباس دوٌج دبلوم عال1852ً

تؤثٌر المضامٌن السلوكٌة للمعلومات فً اختٌار الطرابك المحاسبٌةمحاسبة

وانعكاسها على لرارات المستثمرٌن

2020عباس حمٌد ٌحٌىعمر علً حسٌن ماجستٌر1853

التحول الرلمً للعملٌات المصرفٌة كؤداة لتطوٌر األداء المالًمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة لعٌنة من المصارؾ التجارٌة فً العراق

(2019- 2012)للمدة 

2020ارادن حاتم خضٌرشروق هادي عبد علً ماجستٌر1854
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إلدارة ) ISO31000:2018 (تمٌٌم تطبٌك المواصفة المٌاسٌةمحاسبة

المخاطر التؤمٌٌنة

بحث تطبٌمً فً شركة التؤمٌن الوطنٌة

2020سعدون حمود جثٌراحمد عباس مهدي صالح دبلوم عال1855ً

إستماللٌة الرلابة الداخلٌة ودورها فً مكافحة الفساد اإلداري فًمحاسبة

الوحدات الحكومٌة

(دراسة تطبٌمٌة  )

2020ٌحٌى علً الموسويهٌام ٌونس كرٌم دبلوم عال1856ً

تكامل مدخل محاسبة استهالن الموارد والمٌمة االلتصادٌة المضافةمحاسبة

وتؤثٌرهما فً تمٌٌم االداء

2020بهاء حسٌن دمحمزٌنب جمعه مطر ماجستٌر1857

تموٌم إجراءات الرلابة الداخلٌة فً شركات النفط العرالٌة على وفكمحاسبة

 المتكاملCOSOإطار 

2020صفاء احمد العانًنوار علً عبد الكرٌم ماجستٌر1858

االستثمارات االبتمانٌة وأثرها فً ربحٌة شركة التؤمٌن العرالٌة العامةمحاسبة

بحث تطبٌمً

2020فابزة إبراهٌم محمودحسنٌن عبد الجبار صباح دبلوم عال1859ً

على التفوق المنظمً (CKM)تؤثٌر ادارة معرفة الزبون محاسبة

بحث تطبٌمً فً شركة التامٌن العرالٌة العامة

2020ناظم جواد عبدحٌدر طالب حسن دبلوم عال1860ً

رأس المـال البشـري وأثره فً تحمٌك سٌاسة اإلكتتابمحاسبة

بحث تطبٌمً فً شركة التؤمٌن الوطنٌة

2020عالء عبدالكرٌمعمر عبدالكرٌم عبد جاسم دبلوم عال1861ً

تــؤثٌــر اإلفصـــاح االختٌـــاري للشركـــات فً مخــاطــر الضــرٌبــةمحاسبة

بحث تطبٌمً لعٌنة من الشركات العرالٌة المساهمة الخاصة

2020سالم عواد هاديعذراء طعمه جبر دبلوم عال1862ً

3تموٌم اداء المصارؾ العرالٌة الخاصةعلى وفك متطلبات بازل محاسبة

دراسة حالة مصرؾ الثمة الدولً االهلً -

2020ندى كاكً بٌرةسناء صادق طاهر دبلوم عال1863ً

التكالٌؾ التسوٌمٌة وأثرها فً ربحٌة شركات التؤمٌنمحاسبة

بحث تطبٌمً فً شركة التؤمٌن الوطنٌة

2020عالء عبد الكرٌم البلداويرٌم توفٌك شاكر دبلوم عال1864ً

 لٌاس التكالٌؾ البٌبٌة وأثر النمل المستدام فً تخفٌضها دراسةمحاسبة

الشركة العامة للنمل البري/ تطبٌمٌة فً وزارة النمل 

2020عبد خلؾ عبداحمد شنون خلؾ دبلوم عال1865ً

 على إجراءات تدلٌك اإلٌرادات فً البٌبةIFRS 15إنعكاس تبنً محاسبة

دلٌل إرشادي ممترح- العرالٌة 

2020بشرى نجم عبدهللادمحم ابراهٌم دمحم ماجستٌر1866

دور األَدوات الكمٌة للسٌاسة النمدٌة فً التؤثٌر على المٌمة السولٌةمحاسبة

لألَسهم

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ التجارٌة المدرجة فً سوق

(2018– 2007)العراق لألوراق المالٌة للفترة 

2020هٌثم عبد الخالك اسماعٌلدمحم راضً دمحم الـؽــزي دبلوم عال1867ً

(الموالع االلكترونٌة)األبالغ المالً عن الموجودات ؼٌر الملموسة محاسبة

ودوره فً تعزٌز مإشرات االداء المالً للوحدات االلتصادٌة

2020سلمان حسٌن عبدهللاعذراء ٌاسٌن عبدهللا ماجستٌر1868

2020فداء عدنان عبٌدعباس اسعٌد علٌويامكانٌة المٌاس واإلفصاح عن رأس المال الفكري فً ظل آلٌات الحوكمةمحاسبة ماجستٌر1869
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بحث– إنعكاس ممارسات إدارة األرباح على رأي مرالب الحسابات محاسبة

تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ المدرجة فً سوق العراق لألوراق

المالٌة

2020نضال رإوؾ أحمداحمد جابر عبد الحسٌن دبلوم عال1870ً

إندماج المصارؾ مع منشآت األَعمالمحاسبة

لتعزٌز فُرص التنمٌة االلتصادٌة

دراسة تجارب معاصرة مع إشارة خاصة للعراق)

2020عبد الرحمن نجم عبددمحم عبد الجبار حكمت ماجستٌر1871

 لٌاس التكالٌؾ البٌبٌة وأثر النمل المستدام فً تخفٌضها دراسةمحاسبة

الشركة العامة للنمل البري/ تطبٌمٌة فً وزارة النمل 

2020عبد خلؾ عبد الجنابًاحمد شنون خلؾ دبلوم عال1872ً

أثر السٌولة المصرفٌة وكفاٌة رأس المال فً ربحٌة المصارؾ التجارٌةمحاسبة

دراسة تحلٌلٌة لعٌِّنة من المصارؾ التجارٌة العرالٌة الخاصة ) 

2020علً عبد دمحم سعٌد الراويكامل ؼنً دمحم ماجستٌر1873

FOCUS - PDCAإنعكاس إنموذج محاسبة

على تكالٌؾ جودة الخدمات الصحٌة

بحث تطبٌمً فً مستشفى الكرامة التعلٌمً )

2020محمود اسماعٌل دمحم/عامر دمحم سلمانفرح ناظم شمخً دكتوراه1874

دور العصؾ الذهنً االلكترونً لمرالب الحسابات فً تدلٌك مخاطرمحاسبة

االبتمان

بحث تطبٌمً فً عٌَّنة من المصارؾ المدرجة فً سوق العراق)

(لألوراق المالٌة

2020عامر دمحم الجنابًصدام صبري دمحم دكتوراه1875

تؤثٌر إٌماؾ تموٌل مشارٌع الموازنة اإلستثمارٌة فً األداء الشاملمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة لتنفٌذ مشارٌع النمل

2020ممــداد أحمد نوريزٌنب كرٌم دمحم دبلوم عال1876ً

أستعمال أنموذج المإسسة االوربٌة إلدارة الجودة فً تموٌم أداءمحاسبة

الرلابة والتدلٌك الداخلً دراسة تطبٌمٌة فً وزارة االعمار واالسكان

دابرة الرلابة والتدلٌك الداخلً– والبلدٌات 

2020حكٌم حمود فلٌحرشا هٌثم صبري دبلوم عال1877ً

دور الشن المهنً لمرالب الحسابات   فًمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة على عٌنة من شركات–    تخفٌض مخاطر التدلٌك 

ومكاتب التدلٌك العرالٌة

2020بشرى فاضل خضٌرمٌثاق طالب منعم دبلوم عال1878ً

تحدٌات استعمال تكنولوجٌا المعلومات فً مجاالت المحاسبة والتدلٌكمحاسبة

لعٌنة من المصارؾ العرالٌة

2020سعاد عدنان نعماناٌام عبد االمٌر سعٌد دبلوم عال1879ً

2020بهاء حسٌن الحمدانًرنا طاهر ٌاسٌنأثر الفساد المالً و االداري على نزاهة العملٌة االنتخابٌةمحاسبة دبلوم عال1880ً

إستعمال تمنٌات الُمحاسبة االدارٌة البٌبٌة بالتوافك مع معاٌٌر ُمحاسبةمحاسبة

االستدامة لتحمٌك استدامة الُمنتج

2020منال جبار سروردمحم علٌوي كنوع دكتوراه1881

تؤثٌر عدم تماثل المعلومات المحاسبٌة فً أسعار األسهم وإنعكاسه علىمحاسبة

لرارات اإلستثمار فً الشركات المدرجة فً سوق العراق لألوراق

المالٌة

2020سلمان حسٌن عبد هللامحسن فإاد محسن دكتوراه1882

دور النظام المصرفً فً حماٌة االلتصاد العرالً من عملٌات ؼسٌلمحاسبة

األموال

2020سعدون حمود جثٌرالربٌعاويرشا خمٌس دمحم دبلوم عال1883ً
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اإلفصاح عن المسإولٌة اإلجتماعٌة للجامعات العرالٌة األهلٌة علىمحاسبة

وفك المبادرة العالمٌة إلعداد التمارٌر لتحمٌك متطلبات الـتـنـمـٌـة

الـمـسـتـدامـة

2021نضال عزٌز مهديماجـد حمٌد نواؾ ماجستٌر1884

ًّ   لتحمٌِك متُطلباِت التنمٌِةمحاسبة ًّ والبٌِب امُل بٌن التدلٌِك االجتَماع التكَّ

((دراسة تطبٌمٌة))(المستدامٍة للوحدات االلتَصادٌة

2021فاطمة صالح مهدي الؽرباندمحم فرحان فلٌح ماجستٌر1885

دور مهارات التفاوض التؤمٌنٌة فً جذب رأس المال الزبابنًمحاسبة

بحث تطبٌمً فً شركة التؤمٌن العرالٌة العامة

2020سعدون حمود جثٌرحٌدر دمحم محسن دبلوم عال1886ً

كفاءة الفاحص الضرٌبً وأثرها فً الحد من التهرب الضرٌبًمحاسبة

بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب

2020فٌحاء عبد هللا ٌعموبحمٌد طامً عسكر دبلوم عال1887ً

2020سعدون  حمود  جثٌرضٌاء ابراهٌم عٌسىاستراتٌجٌة السلطة التشرٌعٌة فً مكافحة الفساد الوظٌفً فً العراقمحاسبة دبلوم عال1888ً

فً كفاءة التدلٌك الضرٌبً (IIA)دور معاٌٌر سمات التدلٌك الداخلً محاسبة

بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب لسم الشركات

2020دمحم عبد هللا ابراهٌمعدي زٌدان خلؾ دبلوم عال1889ً

تؤثٌر ممارسات المٌادة االستراتٌجٌة على لرارات تطوٌر الخدمة التؤمٌنٌةمحاسبة

                       بحث استطالعً فً شركة التؤمٌن الوطنٌة

2020خلود هادي عبودمصطفى مٌري عزٌز دبلوم عال1890ً

تكلفة االنتاج االنظؾ ودوره فً تحسٌن جودة المنتج وتحمٌك المٌزةمحاسبة

التنافسٌة المستدامة

2020منال جبار سرورشٌماء عدنان دمحم ماجستٌر1891

دور التفكٌر االستراتٌجً والعصؾ الذهنً فً تحسٌن جودة التدلٌكمحاسبة

واسهامه فً الكشؾ عن مخاطر االحتٌال

2021صفاء احمد دمحمجعفر عبد الحسٌن حلو دكتوراه1892

تؤثٌر الممارسات التروٌجٌة فً تنمٌة الثمافة التؤمٌنٌة لدى الزبابنمحاسبة

بحث تطبٌمً فً شركة التؤمٌن الوطنٌة(

2020مها كامل جوادعباس مصلح حسن دبلوم عال1893ً

تؤثٌر محاسبة السجالت المفتوحة فً دعم بعض تمنٌات اإلدارة الحدٌثةمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة/ لتحمٌك رضا الزبون 

2021رابد مجٌد عبد دمحمنور صبحً خلٌفه ماجستٌر1894

دور اإلبالغ فً محاسبة االستدامةمحاسبة

  فً تحسٌن األداء المالSASBً)و (GRIعلى وفك معاٌٌر 

دراسة تطبٌمٌة

2020بكر إبراهٌم محمودحسٌن كرٌم جاسم دكتوراه1895

دور إجراءات مرالب الحسابات والتخطٌط فً الحد من التهربمحاسبة

الضرٌبً وبرمجة مكافحته

(بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب فً العراق)

2017مصطفى الكاظمىابتسام احمد فتاح ماجستٌر1896

إطارممترح لتدلٌك التمدٌرات المحاسبٌة  والمٌمة العادلة وفك معٌارمحاسبة

540التدلٌك الدولً 

(بحث تطبٌمً فً عٌنة  من المصارؾ التجارٌة الخاصة)

2020سعد سلمان عوادزبدا نهاد عـبد األمٌر دكتوراه1897

أثر نظام الرلابة الداخلٌة على أداء المخمن الضرٌبًمحاسبة

شعبة المهن/بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب

2020نضال رإوؾ أحمدسجى عبد االمٌر عبد الجبار دكتوراه1898

Sunday, June 19, 2022 Page 117 of 133



?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحجالعنوانالتسلسلالقسم ت

دور المدلك فً تمٌٌم تاثٌر التحرٌفات الكتشفة فً الموابم المالٌة وفكمحاسبة

 وانعكاسه على اجراءات االدارة بحث تطبٌم1450ًمعٌار االنتوساي 

فً الشركة العامة لتصمٌع الحبوب

2021علً دمحم ثجٌلاحمد عبد االمٌر محمود دكتوراه1899

على المٌاس )AAOIFI (إنعكاس تبنً المعاٌٌر الصادرة عن المحاسبة

واالفصاح المحاسبً ألدوات التموٌل فً المصارؾ االسالمٌة

وإجراءات تدلٌمها

-بحث تطبٌمً فً مصرفً النهرٌن االسالمً شركة عامة (

والمستشار االسالمً لالستثمار والتنمٌة شركة مساهمة خاصة

2021خولة حسٌن حمدانمصطفى كامل كرٌم دكتوراه1900

إجراءات تدلٌك االنشطة المصرفٌة فً ظل تفشًمحاسبة

على وفك معاٌٌر التدلٌك الدولٌة (COVID-19)جابحة 

بحث تطبٌمً على عٌنة من المصارؾ المدرجة فً سوق العراق (

لألوراق المالٌة

2020صبٌحة برزانرجاء علً عبد دكتوراه1901

IFRS 9تؤثٌر التصنٌؾ والمٌاس وفماً لمعٌار اإلبالغ المالً الدولً محاسبة

فً تفعٌل الٌات حوكمة الشركات

دراسة تطبٌمٌة فً عٌَّنة من المصارؾ العرالٌة)

2020دمحم عبد هللا إبراهٌمعلً راجً سلمان دكتوراه1902

تاثٌر النافذة التامٌنٌة فً تطوٌر الخدمة المصرفٌة بحث تطبٌمً فًمحاسبة

عٌنة من المصارؾ العرالٌة

2021صبٌحة برزانرنا عبد الرحمن محمود دبلوم عال1903ً

على برنامج  و تمرٌر – IFRS 9تؤثٌر تطبٌك معٌار االدوات المالٌة محاسبة

مرالب الحسابات

2021دمحم عبد هللا ابراهٌمدمحم شفٌك متعب ماجستٌر1904

التنبإ بعوابد األسهم بؤستعمال المٌمة االلتصادٌة المضافة لتفسٌرمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة/ لٌمتها الحمٌمٌة

2020شذى عبد الحسٌن جبرشٌماء صالح حسن ماجستٌر1905

تدلٌك األداء على وفك معاٌٌر التمٌز االوربًمحاسبة

بحث تطبٌمً فً دابرة التدلٌك والرلابة فً االمانة العامة لمجلس الوز ا

2020علً دمحم ثجٌل المعموريولٌد خالد عبد الجبار دكتوراه1906

دور لٌاس تكالٌؾ الجودة فً تحمٌك التكلفة المستهدفة لتحسٌن جودةمحاسبة

المنتج

2021منال جبار سرورنور حازم عرٌبً ماجستٌر1907

2020شذى عبد الحسٌن جبرمصطفى كرٌم عبد األنباريدراسة تطبٌمٌة/ تحدٌد كلفة رأس المال بإطار نظرٌة الخٌارات محاسبة ماجستٌر1908

دور نظام تخطٌط االحتٌاجات للمواد فً تحمٌك التكلفة المستهدفةمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة للصناعات الكهربابٌة وااللكترونٌة

2021عبد خلؾ عبدابتهاج طاهر صابر ماجستٌر1909

أنموذج ممترح  لبرنامج تمرٌر مرالب الحسابات على وفك المعٌارمحاسبة

ودوره فً تحمٌك فاعلٌة األداء المصرفً (ISAE3000)الدولً 

دراسة تطبٌمٌة لتمارٌر الزٌارات التفتٌشٌة لفروع مصرفً الرافدٌن)

(والرشٌد من لبل دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي

2021ندى اسعد اسماعٌلانمار حامد توفٌك دكتوراه1910

دور الضرٌبة البٌبٌة فً تعزٌز موارد الموازنة العامةمحاسبة

دراسة تحلٌلٌة للموازنة العامة فً العراق

2018- 2010للفترة 

2020حنان عبد هللا حسنحسناء داود شمال دبلوم عال1911ً
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االتجاهات الحدٌثة لالفصاح عن المعلومات المالٌة المستمبلٌةمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة: وانعكاسها على المٌمة السولٌة للوحدات االلتصادٌة

بؤستعمال مإشر ممترح للشركات المدرجة فً سوق العراق لالوراق

المالٌة

2021أبتهاج إسماعٌل ٌعموبمصطفى ٌوسؾ ابراهٌم ماجستٌر1912

 المتكامل فً تحسٌن تمارٌرCOSOدور الرلابة الداخلٌة وفماً الطار محاسبة

التنمٌة المستدامة للوحدات االلتصادٌة العرالٌة

2021دجلة عبد الحسٌن عبدبشرى عباس جاسم ماجستٌر1913

تؤثٌر اسالٌب المحاسبة االدارٌة الحدٌثة ونماذج التنبإ بالفشل المالًمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً الشركات المدرجة/ على اداء الوحدات االلتصادٌة 

فً سوق العراق لألوراق المالٌة

2021رابد مجٌد عبد محمـداٌمان رضا محمـد ماجستٌر1914

تؤثٌر تؽٌرات سعر الفابدة فً بعض المتؽٌرات المالٌة وااللتصادٌة فًمحاسبة

العراق

(2004-2016)                 بحث تحلٌلً للمدة 

2021هٌثم عبد المادر الجنابًنجوى حبٌب كاظم ماجستٌر1915

إمكانٌة تطبٌك المحاسبة عن النظم االٌكولوجٌة فً العراقمحاسبة

بحٌرة الحبانٌة/ بحث تطبٌمً فً وزارة الموارد المابٌة 

2021فٌان عبدالرحمن ٌاسٌنمهند عبد حسٌن دمحم ماجستٌر1916

تؤثٌر التخصص المطاعً لممدلك فً دعم آلٌات حوكمة الشركاتمحاسبة

وانعكاسه

فً الحد من إدارة األرباح

المدرجة" المصارؾ"بحث تطبٌمً عمى عٌنة مختارة من شركات 

فً سوق الع ا رق لألو ا رق المالٌة

2021علً ابراهٌم حسٌندمحم ناظم عبد اللطٌؾ دكتوراه1917

إمكانٌة تطبٌك نظام إدارة المعلومات المالٌة الحكومٌة فً تحسٌنمحاسبة

د ا رسة استطالعٌة/ المالٌة الحكهمٌة )GFMIS(اإلدارة 

2021صالح الدٌن دمحم أمٌن اإلمامحنٌن علً ٌوسؾ ماجستٌر1918

دور الذكاء الجمعً لفرٌك التدلٌك فً تحسٌن جودة أداءمحاسبة

انموذج ممترح/ التدلٌك المشترن

2021بشرى فاضل خضٌرخالد فابك حسن ماجستٌر1919

التزام دٌوان الرلابة المالٌة االتحادٌة بمبادى الشفافٌة والمساءلةمحاسبة

الصادرة عن المنظمة الدولٌة لالجهزة العلٌا للرلابة والمحاسبة

(INTSOAI ) وتاثٌرها على جودة التدلٌك دراسة تحلٌلٌة على دٌوان

الرلابة المالٌة االتحادي

2020فٌحاء عبد الخالكدمحم صباح ابراهٌم دكتوراه1920

ًَّ بؤستعماِل مصفوفة محاسبة  للحد من مخاطِرRACIتمٌٌِم دور المدلِك الداخل

دراسةٌ تطبٌمٌةٌ-  اإلدارِة

2021سلوان حافظ حمٌدمهدي ماضً كاطع ماجستٌر1921

تخفٌض تكالٌؾ التصنٌع وتحسٌن الجودة باستعمال الحٌود السداسًمحاسبة

الرشٌك

((دراسة تطبٌمٌة  ))

2021نضال دمحم رضا الخلؾحسٌن دواس سعٌد ماجستٌر1922

دراسة/ دور اإلجراءات التحلٌلٌة فً تخفٌض مخاطر أعمال التدلٌكمحاسبة

تطبٌمٌة

2021ُسهاد َصبٌح فََرجزهراء لٌس جخٌور ماجستٌر1923
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دور التدلٌك اإللكترونً فً التحمك من استعمال مداخل المٌاسمحاسبة

 وانعكاسهIFRSsالمحاسبً على وفك معاٌٌر اإلبالغ المالً الدولٌة 

على رأي المدلك

بحث تطبٌمً فً عٌنة من الوحدات االلتصادٌة العرالٌة)

2021محمود إسماعٌل/سعد سلمان عواد عبد المجٌد سلمان داود دكتوراه1924

ترشٌد المرارات الرأسمالٌةمحاسبة

بؤستعمال معلومات المحاسبة االكتوارٌة

دراسة تطبٌمٌة للمحفظة االستثمارٌة

لصندوق التماعد والضمان االجتماعً للعمال

2021حنان صحبت عبد هللاطه ٌاسٌن سلمان ماجستٌر1925

التؤثٌرات المحتملة لتطبٌك معٌار اإلبالغ المالً الدولً للمنشآتمحاسبة

 فً إجراءات المدلك للتحمك منSMEsالصؽٌرة والمتوسطة 

بحث تطبٌمً/ االستمرارٌة 

2021عامر دمحم سلمانخلٌل هادي عبدعون دكتوراه1926

تدلٌك التكالٌؾ المشتركت لصناعت الؽاز وتؤثٌره فً تمرٌر المدلكمحاسبة

)بحث تطبٌمً فً شركت ؼاز الشمال  (

2021عامر دمحم سلماناحمد عبد الحس ٌن مجدي دكتوراه1927

دور المدلك فً تحدٌد العاللة بٌن ممارسة التحفظ المحاسبً والفشلمحاسبة

المالً

بحث تطبٌمً فً عٌنة من الشركاث"/وتؤثٌرها فً استمرارٌة الشركة

المدرجة فً سوق العراق لألوراق المالٌة

2021صبٌحة برزان فرهودمهند طالب رزولً دكتوراه1928

ممترح العفاءمشترٌات المطاع العام فً العراق من ضرٌبة المبٌعاتمحاسبة

بحث تطبٌمً

2021هٌثم عبد الخالك إسماعٌلهدى صباح كامل دبلوم عال1929ً

تؤثٌر التدلٌك فً االستراتٌجٌة التسوٌمٌة للوحدات االلتصادٌة الصؽٌرةمحاسبة

والمتوسطة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من الشركات العاملة فً العراق)

2020خالد عبٌد أحمدزٌد عبد الشهٌد دمحم دكتوراه1930

جـــودة االبــالغ المالً للمصارؾ العرالٌة فً ظــــل تبنًمحاسبة

    وانعكاسها على لرارات المستثمرٌنIFRS 9معٌار

2021عباس حمٌد ٌحٌىسجى اكرم عبد الرزاق دكتوراه1931

دور مرالب الحسابات فً توكٌد التمارٌر المتكاملة لتحمٌك االداءمحاسبة

انموذج ممترح–  المستدام 

2021االء شمس هللا نور هللازهراء كرٌم كاظم ماجستٌر1932

محاسبة

تؤثٌر  خصابص  السلون الرٌادي فً مإشر الربحٌة

دراسة تحلٌلٌة لعٌنة من المصارؾ الخاصة المدرجة فً سوق العراق)

(لألوراق المالٌة

2021أمل محمود علًافراح رشٌد شندل ماجستٌر1933

إستعمال تكنولوجٌا النانو فً تخفٌض التكالٌؾ وتحمٌك اإلستدامةمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة

2021نضال دمحم رضاانسام احمد فاضل ماجستٌر1934

تؤثٌر مخاطر سٌولـة الجهاز المصرفً فً مستوى االستمرار المالً فًمحاسبة

2019-2005دراسة تحلٌلٌة للمدة - العراق 

2021صبحً حسون عبـاسضحى ذٌاب أحمد ماجستٌر1935
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2021اٌاد طاهر دمحم الجبوريعلً اٌاد بندرتؤثٌر المخاطر المالٌة فً المٌمة السولٌة السهم المطاع المصرفًمحاسبة دبلوم عال1936ً

تؤثٌر نماذج الربح المعاصرة فً لٌاس الدخـــل التشـــــــــؽٌلًمحاسبة

وانعكاسه على مالءمة لٌمة المعلومات المحاسبٌة

2021سلمان حسٌن عبد هللادمحم عبد الرضا جبار ماجستٌر1937

تؤثٌر التضخم فً ربحٌة أسهم الشركاتمحاسبة

د ا رسة لعٌنة من الشركات المدرجة فً سوق الع ا رق لألو ا رق(

)المالٌة

2021ٌوسؾ عبدهللا عبدعبدهللا ضٌاء عباس ماجستٌر1938

ترشٌد تكالٌؾ المشارٌع االنشابٌة من خالل تطبٌك أُنموذج إدارة المٌمةمحاسبة

EVMالمكتسبة 

بحث تطبٌمً فً شركة الرشٌد العامة للمماوالت االنشابٌة

2021فٌَحاء َعبد هللا ٌَعموباٌناس سعد َعبد العَزٌز دكتوراه1939

انعكاس إدارة االنطباع على اإلفصاح المحاسبً المستمبلً وتؤثٌره فًمحاسبة

لرارات المستثمرٌن

دراسة مٌدانٌة لعٌنة من المصارؾ المدرجة فً سوق العراق لألوراق)

(المالٌة

2021بكر إبراهٌم محمودحلٌم إسماعٌل شنته دكتوراه1940

واستخدام  (ISSAI 9150)تؤثٌر معٌاري التنسٌك والتعاون المشترن محاسبة

(ISSAI 1610)عمل المدلمٌن الداخلٌٌن 

فً جودة التدلٌك

دراسة على عٌنة من الشركات العامة الخاضعة لرلابة دٌوان الرلابة)

المالٌة االتحادي

2021علً دمحم ثجٌلرابد صدام دهش دكتوراه1941

تطبٌك معاٌٌر التدلٌك المتعلمة باالهمٌة النسبٌة والتمدٌرات المحاسبٌةمحاسبة

وتؤثٌرها فً االجراءات التحلٌلٌة للكشؾ عن ادارة االرباح

بحث تطبٌمً على عٌنة من الشركات المدرجة فً سوق العراق(

لألوراق

)المالٌة

2021عامر دمحم سلمانحٌدر عامر ذٌاب دكتوراه1942

اإلفصا ح المحاسبً عن المسإولٌة االجتماعٌة وتؤثٌره فً تحمٌكمحاسبة

أهداؾ

التنمٌة المستدامة وانعكاسه على لٌمة المنشؤة بحث تطبٌمً فً الشركة

العامة للصناعات الؽذابٌة مصنع البان الدٌوانً ة

2021محمود إسماعٌل/علً دمحم ثجٌلماهر عبد السادة صالح دكتوراه1943

انعكاسات عوابد شهادات اإلٌداعمحاسبة

االســتثمارٌة فً ربحٌة المصارؾ اإلســــالمٌـة

2021صادق راشـد حسٌنمخلد دمحم مظهور دبلوم عال1944ً

دور دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي فً الرلابةمحاسبة

على مشارٌع الشراكة بٌن المطاع العام والخاص

B.O.Tبرنامج تدلٌك ممترح لمشارٌع بحث تطبٌمً فً دٌوان الرلابة 

المالٌة االتحادي

2021صالح نوري خلؾحارث مولود إسماعٌل دكتوراه1945

دوافع هٌكل الملكٌة فً إختٌار السٌاسات المحاسبٌة وإنعكاسها علىمحاسبة

المٌمة السولٌة للمصارؾ التجارٌة  العرالٌة فً ظل معاٌٌر اإلبالغ

دراسة تطبٌمٌة- المالً الدولٌة 

2021بكر أبراهٌم محمودصالح جٌاد كاظم دكتوراه1946
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تؤثٌر مداخل النظرٌة المإسسٌة فً تطبٌك معاٌٌر االبالغ المالً الدولٌةمحاسبة

وانعكاسه على لٌمة الوحدات االلتصادٌة

دراسة تطبٌمٌة فً عٌنة من المصارؾ المدرجة فً سوق العراق

لألوراق المالٌة

2021سلمى منصور سعدسجاد مهدي عباس دكتوراه1947

أنموذج ممترح الستراتٌجٌة التصنٌع المتسارع المستدامة وانعكاسه فًمحاسبة

ترشٌد التكالٌؾ وتحمٌك المزاٌا التنافسٌة

2021نضال دمحم رضاخضر عباس جبار دكتوراه1948

مدى االلتزام بمبادئ الحوكمة المصرفٌة وتؤثٌره فً وضع خطةمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة/ التدلٌك

2021ُسهـاد َصبٌح الصفارعلً خضٌر عباس ماجستٌر1949

المإسسات المالٌة الدولٌة ودورهامحاسبة

     فً االصالح الضرٌبً فً العراق

2015-2003)  بحث تطبٌمً للمدة 

2021هٌثم عبد الخالك إسماعٌلاٌالؾ دمحم عبد الرضا دبلوم عال1950ً

تحلٌل وتموٌم رضا الزبون باستعمال هندسة الجودة لترشٌد التكالٌؾمحاسبة

بحث تطبٌمً فً الشركة العامة للصناعات المطاطٌة واالطارات ) )

2021فٌحاء عبدهللا ٌعموبامٌن شهاب حمد ٌوسؾ دكتوراه1951

دور رٌادة األعمال فً تحمٌك التنمٌة المصرفٌة المستدامةمحاسبة

(دراسـة تحلٌلٌة لعٌنـة من المصـارؾ العــرالٌة)

2021أرادن حاتم خضٌر العبٌديهدى إبراهٌم مفتن ماجستٌر1952

تؤثٌر المرونة المالٌة فً لٌمة الشركات بإطار النمو المستداممحاسبة

دراسة تطبٌمٌة لعٌنة من الشركات المدرجة فً سوق العراق لألوراق

المالٌة

2021دمحم علً موسى/شذى عبد الحسٌن جبرلمى دمحم منصور ماجستٌر1953

أنموذج ممترح للمحاسبة عن التكالٌؾ البٌبٌة على وفك معاٌٌرمحاسبة

.لتحمٌك المٌزة التنافسٌة (CIIS-9)االستهالن الثانوٌة 

(بحث تطبٌمً فً مصنع نسٌج وحٌاكة واسط)

2021ثابر صبري محمودمٌثم عباس خضٌر دكتوراه1954

دور تمنٌتً تحلٌل المٌمة والتحسٌن المستمر فً تخفٌض تكالٌؾ فشلمحاسبة

بالتطبٌك فً الوحدات االلتصادٌة العرالٌة– المنتجات 

2021منال جبار سرورمحمود شكر محمود ماجستٌر1955

توكٌد اإلفصاح المحاسبً عن المعلومات المالٌة المستمبلٌة على وفكمحاسبة

(ISA 3400) ودوره فً ترشٌد لرارات المستثمرٌن فً سوق العراق

لألوراق المالٌة

2021دمحم عبد هللا إبراهٌمعثمان جمال عبد الرزاق ماجستٌر1956

انعكاس ادارة األزمات المصرفٌة على السمعة المإسسٌةمحاسبة

                  دراسة استطالعٌة لعٌنة من المصارؾ العرالٌة

2021أمل محمود علًسجاد سعٌد ٌاسٌن ماجستٌر1957

فً ((الترتٌبات المشتركة للمطاع العام  ))تؤثٌر تبنً المعٌار الدولً محاسبة

دراسة حالة-  االستثمارٌة B.O.Tالمعالجات المحاسبٌة لعمود 

2021االء شمس هللا نور هللاجمال فرج جبر ماجستٌر1958

التكامل بٌن محاسبة االنجاز ونظرٌة المٌود لزٌادة الكفاءة االنتاجٌةمحاسبة

بالتطبٌك فً احدى الوحدات االلتصادٌة العرالٌة

2021مٌعاد حمٌد علًجمال نوري دحام ماجستٌر1959

دراسة تحلٌلٌة/ تؤثٌر مخاطر السمعة المصرفٌة فً سلون اسعار اسهم محاسبة

لعٌنة من المصارؾ العرالٌة الخاصة

2021صالح الدٌن دمحم امٌنشـهله عبدهللا شـٌحان ماجستٌر1960
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/موازنة التحسٌن المستمر ودورها فً تحمٌك ابعاد المٌزة التنافسٌةمحاسبة

بالتطبٌك فً الوحدات االلتصادٌة العرالٌة

2021ممداد احمد نوريدمحم احمد فرحان ماجستٌر1961

لٌاس التكالٌؾ البٌبٌة على وفك بطالة العالمات المتوازنةمحاسبة

المستدامة لتموٌم االداء الستراتٌجً فً احدى الوحدات االلتصادٌة

العرالٌة

2021حنان صحبت عبدهللانصر دمحم حمدان ماجستٌر1962

تجمٌع المعلومات المحاسبٌة فً اطار النظم المحاسبٌة المتباٌنةمحاسبة

وتاثٌره فً اتخاذ المرارات االدارٌة فً الوحدات الخدمٌة الحكومٌة

2021صفوان لصً عبد الحلٌمأحمد ٌحٌى خضٌر ماجستٌر1963

آلٌة ممترحة للمحاسبة عن االستثمار المستدام ودورها فًمحاسبة

تحمٌك المٌمة المضافة فً شركات النفط الع ا رلٌة

2021سلمان حسٌن عبد هللادمحم عطا هللا علً ماجستٌر1964

لتحسٌن جودة ) INTOSAI GOV 9100 (تبنً الدلٌل االرشادي محاسبة

العمل الرلابً

د ا رسة تطبٌمٌة فً الهٌبة العامة للضرابب- 

2021فاطمة صالح مهدي الؽربانؼٌاث صابب عبد الستار طعٌمه ماجستٌر1965

دور ادوات المحاسبة االدارٌة الستراتٌجٌة فً تحدٌد المعلومات ؼٌرمحاسبة

المالٌة على وفك االهمٌة النسبٌة إلعداد التمارٌر المتكاملة

دراسة تطبٌمٌة -

2021بثٌنة راشد الكعبًرٌم محسن خضٌر دكتوراه1966

استعمال سلسلة المٌمة الخضراء واإلنتاج األنظؾ لتعزٌز المٌزةمحاسبة

التنافسٌة

2021عالء دمحم عبٌدعماد هاشم دمحم ماجستٌر1967

توظٌؾ نظامً التصنٌع ا ال خضر والرشٌكمحاسبة

لتحمٌك مٌزة تنافس ٌة مستدامة

دراسة تطبٌمٌة(

2021سلمى منصور سعداٌاد جاسم زبون ماجستٌر1968

لٌاس وإدارة الطالة الخضراء لحمول الدواجنمحاسبة

ودورها فً تخفٌض التكالٌؾ

)د ا رسة تطبٌمٌة(

2021نضال دمحم رضا محسنعلً حسن ؼانم خلؾ ماجستٌر1969

 على جودة معلوماتIFRS 17تؤثٌر تبنً معٌار اإلبالغ المالً الدولً محاسبة

المحاسبة اإلكتوارٌة فً البٌبة العرالٌة

2021صفوان لصً عبد الحلٌمٌحٌى حسٌن أرمٌح ماجستٌر1970

تؤثٌر جهدة الحهكمة المصرفٌة فً تعزٌز اإلفصاح بتمرٌر تعمٌماتمحاسبة

اإلدارة فً ظل

المتطمبات الدولٌة والمحمٌة

د ا رسة تطبٌمٌة(

2021إبتهاج إسماعٌل ٌعمهبرؼد حمٌد رشٌد ماجستٌر1971

تؤثٌر تطبٌمات ذكاء األعمال المصرفٌة فً فاعلٌة األداء المصرفًمحاسبة

(دراسة أستطالعٌة فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة)

2021فإاد ٌوسؾ عبد الرحمندنٌا عامر عبد األمٌر ماجستٌر1972

التكامل بٌن إستراتٌجٌة االمحٌط االزرق وسلسلة المٌمة ودورها فًمحاسبة

تحمٌك المٌزة التنافسٌة

دارسة تطبٌمٌة-

2021سلمى منصور سعداطوار خضٌر مجٌد ماجستٌر1973

اعتماد اإلطار الدولً لجودة التدلٌك فً مكاتب مرالبً الحساباتمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة– وانعكاسه على موثولٌة التمارٌر المالٌة 

2021سلوان حافظ حمٌدحٌدر احمد محسن ماجستٌر1974
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وسابل الدفع اإللكترونً وإمكانٌات تعظٌممحاسبة

موارد امانة بؽداد المالٌة

2021عبد الرحمن نجمزٌد حاتم كرٌم ماجستٌر1975

تؤثٌر التزام المصارؾ العرالٌة التجارٌة بمتطلباتمحاسبة

على تحسٌن مستوى  الشفافٌة واالبالغ المال3ًبازل   

(بحث تطبٌمً فً  المصرؾ األهلً  العرالً)

2021عادل صبحً عبد المادرحٌدر علً محسن دكتوراه1976

انموذج ممترح لتحسٌن استراتٌجٌة اجزة التدلٌك الداخلً فً الوحداتمحاسبة

االلتصادٌة فً ظل متؽٌرات البٌة المحلٌة والدولٌة

2021االء شمس هللا نورهللاماهر حمٌد محسن ماجستٌر1977

دور مرالب االمــتثال المصرفً فً ضمان االبتمان النمديمحاسبة

بحـــــث تطبٌمـــــً فــــــً عــــٌنة مـــــن المصــــــارؾ العـــــــرالٌة

الخاصة

2021وفاء عبد األمٌر حسنعدي عبد هزام دبلوم عال1978ً

تطبٌك اسلوب االدارة على المكشوؾ وتؤثٌره فً توسٌع الوعاءمحاسبة

الضرٌبً

بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب)

2021بٌداء ستار لفتةدمحم سعد طاهر دبلوم عال1979ً

أسالٌب الحصر الضرٌبً لضرٌبة الدخل ودورها فً تخفٌض عجزمحاسبة

الموازنة فً العراق

بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب

2021نضال رإوؾ احمدحٌدر جمعه مسٌر بنون دكتوراه1980

دور تكالٌؾ االنتاج االنظؾ ومحاسبة استهالن الموارد فً تحمٌك ابعادمحاسبة

إنموذج ممترح– المٌزة التنافسٌة 

2021حنان صحبت عبدهللاخضٌر مجٌد عالوي دكتوراه1981

تفعٌل ضرٌبة التركات وتؤثٌرها فً الوعاء الضرٌبًمحاسبة

(بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب)

2021نضال رإوؾ أحمداحمد نجاح دمحم دبلوم عال1982ً

األثار االلتصادٌة لجابحة كورونا وانعكاسها على الحصٌلة الضرٌبة فًمحاسبة

العراق

بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب

2021حنان عبد هللا حسناحمد عبد الكرٌم محمود دبلوم عال1983ً

دور اإلبالغ المتكامل فً الحد من ال تماثُل المعلومات ومسإولٌةمحاسبة

المدلك أتجاهه

بحث تطبٌمً فً عٌنة من الشركات المدرجة فً سوق العراق لألوراق

المالٌة

2021سعد سلمان عوادعلً دمحم خٌون دكتوراه1984

على مالبمة لٌمة ) IFRS& IAS (إنعكاس تطبٌك معاٌٌر محاسبة

المعلومات المحاسبٌة وتمرٌر المدلك عند اإلبالغ وفماً لمعٌار

بحث تطبٌمً ) / ISA:701 (التدلٌك الدولً 

2021خولة حسٌن حمدانسحر ٌحٌى صاحب دكتوراه1985

انعكاس جابحة كورونا فً أداء األسواق المالٌةمحاسبة

دراسة تحلٌلٌة فً سوق العراق لألوراق المالٌة للمدة من)

(2019-2021))

2021حمزة محمود شمخًهدٌل هادي لهٌبً ماجستٌر1986

لجان التدلٌك ودورها فً ضبط األداء اإلداري والمالً فً المصارؾمحاسبة

ٌنة من المصارؾ التجارٌة الخاصة العرالٌة) بحث تطبٌمً لعِّ

2021سامً جبَّار عنبرٌاسمٌن حسن سعٌد دكتوراه1987
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تؤثٌر ادارة العاللات العامة فً تحمٌك السمعة المصرفٌةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ التجارٌة الع ا رلٌة

الخاصة

2021خلود هادي عبوداكرم احمد داود دبلوم عال1988ً

تؤثٌر تبنً مـعاٌٌر اإلبالغ المـالً الدولٌة فً جودة أرباح المصارؾمحاسبة

Beneish M-scoreالعرالٌة باستعمال أنموذج 

دراسة تطبٌمٌة فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة المدرجة فً سوق

العراق لألوراق المالٌة

2021حكٌم حمود فلٌحزهراء ناصر علً ماجستٌر1989

دور است ا رتٌجٌة التمكٌن فً تحسٌن االداء المصرفًمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عدد من المصارؾ التجارٌة

الع ا رلٌة الخاصة

2021خلود هادي عبودفرلان ماجد كاظم دبلوم عال1990ً

دور شركات ضمان الودابع فً الحد من التعثر المالًمحاسبة

نموذج توطٌن الرواتب فً المصارؾ الع ا رلٌة(

2021مٌثم العٌبًندى عبد السالم عبد الرزاق ماجستٌر1991

بحث-نافذة بٌع وشراء العملة االجنبٌة وتاثٌرها فً االداء المصرفً محاسبة

تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ العرالٌة المدرجة فً سوق العراق

لالوراق المالٌة

2021اٌاد طاهر دمحمسارة حٌدر لطٌؾ دبلوم عال1992ً

بحث- فً تعزٌز جودة االبالغ المالً ivsدومعاٌٌر التمٌٌم الدولٌة محاسبة

تطبٌمً فً عٌنة من الوحدات االلتصادٌة

2021عامر دمحم سلمانخالد حمٌد جاسم دكتوراه1993

     أثر تموٌل عجز الموازنة العامة فً االحتٌاطٌات االجنبٌة للبننمحاسبة

2019ـ 2005)المركزي العرالً للمدة 

2021أٌسر ٌاسٌن فهدعلً جواد عودة ماجستٌر1994

إعادة ه ٌكلة اإل ٌرادات غ ٌر النفط ةٌ بإستعمال الهندسةمحاسبة

المال ةٌ وأثرها ؾ الموازنة العامة للدولة

)دراسة تطب ٌق ةٌ (

2021خد ٌجة جمعة مطرماجد كاظم مالمً ماجستٌر1995

2021بٌداء ستار لفتهفرح نصر موسىالتوازن االستراتٌجً ودوره فً الحد من االنجراؾ االستراتٌجًمحاسبة دبلوم عال1996ً

دلٌل استرشادي ممترح لتدلٌك االبالغ عن عمود التؤمٌن على وفكمحاسبة

IFRS 17فً العراق 

2021بشرى نجم عبدّللّادمحم فالح علً ماجستٌر1997

استعمال الممارنة المرجعٌة لتحسٌن جودة الخدمات وزٌادة فاءة االداءمحاسبة

بالتطبٌك على وزارة الداخلٌة العرالٌة

2021منال جبار سرورمثنى كاظم شاهٌن ماجستٌر1998

الحتساب التزامات منافع (19)تؤثٌر تطبٌك المعٌار المحاسبً الدولً محاسبة

الموظفٌن فً المدرة التنبإٌة للمعلومات المحاسبٌة

2021سالمة إبراهٌم علًعبدالرحمن إبراهٌم خاشع ماجستٌر1999

تؤثٌر ادارة الخطرمحاسبة

فً اخطار النمل بالحاوٌات

)بحث تحمٌمً فً شركة التامٌن الوطنٌة(

2021خلود هادي عبوداسراء عبد الصاحب دبلوم عال2000ً

دور المعلومات الكلفوٌة فً تحدٌد تكلفة التعلٌمٌة بٌن الطباعة والتعهدمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة فً وزارة التربٌة-

2021شاكر عبد الكرٌم هاديباسم خلؾ حسٌن ماجستٌر2001
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اإلبالغ المالً عن عمود الشراكة بٌن المطاعٌن العام والخاص علىمحاسبة

 ودوره فً تحمٌك التنمٌة المستدامةIFRS11وفك 

2021سالمه إبراهٌم علًحسام حسن سالم ماجستٌر2002

المحاسبة عن الموجودات ؼٌر الملموسة فً ظل الممارسات المحاسبٌةمحاسبة

IAS38فً البٌبة العرالٌة ومعٌار المحاسبة الدولً 

ممارنة– دراسة تطبٌمٌة  )

2021إلهام سلمان ٌوسؾباسم سلمان حسٌن ماجستٌر2003

إدارة التكلفة بتطبٌك تمنٌة التكلفة على أساس المواصفات والهندسةمحاسبة

العكسٌة لتخفٌض التكالٌؾ

(دراسة تطبٌمٌة)

2021شاكر عبد الكرٌممنال ظاهر رشاد ماجستٌر2004

تؤثٌر آلٌات الحوكمة فً استماللٌة التدلٌك الداخلً وانعكاسه علىمحاسبة

فاعلٌة المسابلة للوحدات االلتصادٌة المملوكة للدولة فً العراق

2021عباس حمٌد ٌحٌىعالء دمحم ناٌؾ ماجستٌر2005

دور الخرٌطة االستراتٌجٌة لبطالة العالمات المتوازنة فً اختٌارمحاسبة

دراسة ممارنة لشركتً التؤمٌن الوطنٌة/ االستراتٌجٌة التنافسٌة 

والعرالٌة

2021بهاء حسٌن الحمدانًصفا عادل داّود ماجستٌر2006

تؤثٌر ألٌات الحوكمة فً اإلفصاح المحاسبً عن التنمٌة المستدامةمحاسبة

وانعكاسه على جودة التمارٌر المالٌة للوحدات االلتصادٌة العرالٌة

2021بشرى فاضل خضٌرسارة نزار مصطفى ماجستٌر2007

تؤثٌر تبنً معاٌٌر التدلٌك الداخلً الدولٌة فً ادارة المخاطر وانعكاسهمحاسبة

على لٌمة المصارؾ التجارٌة العرالٌة

2021دمحم عبد هللا إبراهٌمحٌدر مهدي عالوي ماجستٌر2008

تحلٌل وتمٌٌم مإشرات السٌولة واالبتمان المصرفًمحاسبة

دراسة تحلٌلٌة فً عٌنة من المصارؾ التجارٌة المدرجة فً سوق )

العراق لألوراق المالٌة

( (2005-2019)للمدة 

2021ٌوسؾ عبد هللا عبدحربٌة رشٌد بوري ماجستٌر2009

  فً األداءIFRSsتؤثٌر إعادة تمٌٌم الموجودات الثابتة على وفك محاسبة

المالً

بحث تطبٌمً فً شركة توزٌع المنتجات النفطٌة

2022دمحم حوٌش عالويابراهٌم عٌسى شمور دكتوراه2010

تؤثٌر أبعاد جودة الخدمة والمإشرات المالٌة فً ربحٌة المصارؾمحاسبة

دراسـة ممارنة لعٌنة من المصارؾ التجارٌة واإلسالمٌة العرالٌة)

2021وحٌدة جبر خلؾهالة عٌدان حسون ماجستٌر2011

تداعٌات جابحة كورونا على النشاط المصرفًمحاسبة

دراسة تحلٌلٌة فً عٌنة من المصارؾ الخاصة فً العراق(

2021أرادن حاتم خضٌرعلً جاسم دمحم رضا ماجستٌر2012

التحاسب الضرٌبً فً ظل تكنولوجٌا المعلومات وتؤثٌره فً جباٌةمحاسبة

/االٌرادات الضرٌبٌة

بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب  فرع نٌنوى

2021صبٌحة برزان فرهوددمحم خضٌر دمحم دبلوم عال2013ً

 على موثولٌة الموابم المالٌةIFRS16تطبٌك معٌار اإلبالغ المالً محاسبة

وتؤثٌره على التحاسب الضرٌبً عن عمود االٌجار

بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب

2021نضال رإوؾ أحمددمحم ناهض كاظم دبلوم عال2014ً
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التحرر المصرفًمحاسبة

ودوره فً جذب الزبابن

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ التجارٌة العرالٌة الخاصة

2021وفاء حسٌن سلماننبراس مخلؾ جاسم دبلوم عال2015ً

معاٌٌر الجدارة االبتمانٌة للزبابن وأثرها فً سٌولة ونتٌجة نشاطمحاسبة

المصارؾ التجارٌة العرالٌة الخاصة

(بحث تطبٌمً)

2021فٌحاء عبدهللا ٌعموبدمحم احمد خضٌر دبلوم عال2016ً

التنسٌك بٌن التدلٌك الداخلً و التدلٌك الخارجً ودوره فً رفع فاعلٌةمحاسبة

اداء شركة التؤمٌن العرالٌة

(بحث تطبٌمً)

2021عصام حمٌدلصً عاٌد دكسن دبلوم عال2017ً

تؤثٌر التكنولوجٌا المالٌة فً تعزٌز الشمول المالً للبٌبة العرالٌةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً الجهاز المصرفً العرالً)

2021وفاء حسٌن سلمانسٌؾ علً حسٌن دبلوم عال2018ً

دور التموٌل بالمدٌونٌة فً لرارات االستثمارمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ التجارٌة الع ا رلٌة الخاصة(

2021هٌثم عبد الخالك اسماعٌلسالم عٌدان مرزون دبلوم عال2019ً

دور شبكة االمان المالً فً حماٌة حموق المودعٌنمحاسبة

بحث تطبٌمً فً عٌنة من المصارؾ التجارٌة

2021حمزة فابك وهٌب/علً دمحم ثجٌلخلٌل ؼالً جبر دبلوم عال2020ً

دور التسوٌك االلكترونً فً تحمٌك المرونة التنظٌمٌة بحث تطبٌمً فًمحاسبة

شركة التامٌن الوطنٌة

2021خلود هادي عبودعلً دمحم جبر دكتوراه2021

تمدٌر مخاطر التدلٌك فً ظل األزمات وإنعكاسها على رأي المدلكمحاسبة

بحث تطبٌمً فً شركة مصافً الشمال" 

2021وفاء عبد األمٌر الدباسحٌدر مسلم رشٌد دكتوراه2022

دور لجان اإلستبناؾ فً تسوٌة منازعات ضرٌبة الدخلمحاسبة

بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب

2021حمزة فابك وهٌـب/نضال رإوؾ احمدامنة سعد ابراهٌم دبلوم عال2023ً

دور تؤمٌن هٌاكل السفن فً سٌولة وربحٌة الشركةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً شركة التؤمٌن الوطنٌة

2021تهانً مهدي/حنان عبد هللا حسنورلاء احمد ارزولً دبلوم عال2024ً

دور نظام المعلومات المحاسبً االلكتروونًمحاسبة

فً تخفٌض تكلفة اعداد التمارٌر المالٌة

بحث تطبٌمً فً شركة التؤمٌن الوطنٌة

2021حنان عبدهللا حسنؼزوان عبد الرزاق عبد الرحمن ماجستٌر2025

دور ُمرابحة العَمار فًِ ِربحٌة المَصارؾ اإلسالمٌِةمحاسبة

دراسة حالة فًِ مَصرؾ النهرٌن اإلسالمً

2021عامر دمحم سلماندالٌا لاسم دمحم دبلوم عال2026ً

دور المحاسبة اإلدارٌة اإلستراتٌجٌة وأسلوب تحلٌل مؽلؾ البٌانات فًمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة/ لٌاس كفاءة األداء

2022رابد مجٌد عبد دمحمزٌنب رشٌد احمد ماجستٌر2027

تـدلــٌـك األداء للمشـارٌع األستثمـارٌةمحاسبة

-على وفك موازنة البرامج واألداء 

بـحــث تـطـبـٌـمــً فـً عٌنة من مشارٌع تنمٌة األلالٌم لمـحــافـظــة

واســط

2022بكر إبراهٌم محمودباسم رحٌم جبار علً دكتوراه2028
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استعمال بعض مإشرات التحلٌل الفنً فً تحدٌد تولٌت المرارمحاسبة

دراسة تحلٌلٌة على عٌنة من األسهم العادٌة المدرجة فً/ اإلستثماري 

سوق العراق لألوراق المالٌة

2022هشام طلعت عبد الحكٌمنور فاضل حسٌن ماجستٌر2029

المتطلبات االستراتٌجٌه لمهنة التدلٌك فً العراق لإلٌفاء بمسإولٌتهامحاسبة

االجتماعٌة فً ظل جابحة كورونا

2022كرٌمة علً كاظممروة زهٌر كاظم ماجستٌر2030

مجاالت التؽٌٌر اإلستراتٌجً ودورها فً سوق التؤمٌن البحريمحاسبة

بحث تطبٌمً فً شركة التؤمٌن العرالٌة العامه

2021مها صباح إبراهٌمارشد حسن رحٌم دبلوم عال2031ً

تؤثٌر تبنً الموابمة بٌن موازنتً المواطن والتعالدٌة لتخطٌط وتنفٌذمحاسبة

عمود  األبنٌة المدرسٌة

(دراسة تطبٌمٌة)

2022آالء شمس هللا نور هللابهجت علً عبد الحسٌن ماجستٌر2032

دور التخصص النوعً لمرالب الحسابات فً البٌبة العرالٌة لتعزٌزمحاسبة

جودة التدلٌك وإضفاء الثمة على التمارٌر المالٌة

2022نضال عزٌززٌنب داود سلمان ماجستٌر2033

تمٌٌم مبادرة البنن المركزي العرالًمحاسبة

فً تموٌل لطاع االسكان

2021هٌثم عبد الخالك اسماعٌلزٌنب علً عبد الحسن عبد دبلوم عال2034ً

(EFQM)تطبٌك أنموذج الجودة األوربً محاسبة

لتمٌٌم أداء شركة التؤمٌن الوطنٌة

بحث تطبٌمً

2021مها صباح أبراهٌمسنل جاسم مهـدي دبلوم عال2035ً

IASB/2تؤثٌر تطبٌك أحكام األهمٌة النسبٌة وفماً لبٌان الممارسة رلم محاسبة

فً جودة اإلفصاح المحاسبً

2022بكر ابراهٌم محموددمحم ابو طالب عبد اللطٌؾ ماجستٌر2036

دور الرلم التعرٌفً للمكلؾ فً الحد من المخالفات المانونٌة الضرٌبٌةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب

2021حمزة فابك/دمحم عبد هللا ابراهٌم نور حسن عادل األسعد دبلوم عال2037ً

دراسة(تؤثٌر الحوكمة فً تعسٌس الجدارة االبتمانٌة محاسبة

اشتطالعٌة لعٌنة من الشركات العامة العرالٌة

2022امل محمود عمًمناؾ حامد عبد سرحان ماجستٌر2038

تدلٌك إجراءات جباٌة ضرٌبة المبٌعات لمطاع االتصاالت فً العراقمحاسبة

ودورها فً تموٌل الموازنة االتحادٌة

2022دجلة عبد الحسٌن عبدمحمود عبد الكرٌم برهان ماجستٌر2039

دور نظام االستخبارات التسوٌمً فً تحسٌن جودة الخدمةمحاسبة

بحث تطبٌمً فً شركة التؤمٌن الوطنٌة

2021سالم حمٌد سالمعمٌل حامد حمزة دبلوم عال2040ً

تؤثٌر الشمول المالً فً العملٌات المصرفٌةمحاسبة

د ا رسة تحلٌلً ) 2015-2019 (للمدة 

2021هشام طلعت عبد الحكٌمصبا عبد الحسٌن صبري ماجستٌر2041

دور العون المالً للبنن المركزي العرالً إلى الحكومة فً تحمٌكمحاسبة

بحث تطبٌمً/االستمرار المصرفً

2021هٌثم عبد الخالك إسماعٌلاحمد كرٌم جمعة دبلوم عال2042ً

دور صافً التدفمات النمذٌة التموٌلٌة فً المٌمة السىولٌة ألسهم عٌنةمحاسبة

من

بحث تطبٌمً/ المصارؾ التجارٌة العرالٌة الخاصة

2021هٌثم عبد الخالك إسماعٌلاحرار دمحم كاظم دبلوم عال2043ً
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تؤثٌر تمٌٌم األداء واستعمال الشبكات العصبٌة فً التنبإ باستدامةمحاسبة

انموذج ممترح لعٌنة من المصارؾ العرالٌة)االرباح المحاسبٌة 

المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة

2022زهرة حسن علٌويمصطفى عبد الصاحب ماجستٌر2044

دور ضمان الودابع فً تؤمٌن الحماٌة للودابع المصرفٌةمحاسبة

بحـــث تطبٌمـــً فــــً

الشركـــــة العرالٌــــة لضمــــان الودابــــع

2021هــــٌثم عبدالخـــالك اسمــــاعٌلفرح ظافر عبد الرحمن دبلوم عال2045ً

تكالٌؾ دورة حٌاة المنتج وإدارة الجودة الخضراء وتؤثٌرهما فًمحاسبة

تحسٌن المٌزة التنافسٌة للوحدات االلتصادٌة العرالٌة

2022منال جبار سرورضرؼام أحمد عبد الرضا دكتوراه2046

دور نظام التكالٌؾ على أساس االنشطة المرتكز على األداءمحاسبة

(PFABC) فً االستؽالل األمثل للموارد

بالتطبٌك فً احدى الوحدات الصناعٌة العرالٌة

2021عبد خلؾ الجنابًسندس فاضل جزاع ماجستٌر2047

 وتؤثٌره فً جودةCAMELSتمٌٌم االداء المصرفً باستخدام نموذج  محاسبة

الخدمة المصرفٌة

دراسة استطالعٌة لعٌنة من المصارؾ العرالٌة(

2022خالد صباح علًزهراء كرٌم جبار ماجستٌر2048

استراتٌجٌة إدارة األخطار االضافٌة ودورها فً محفظةمحاسبة

التؤمٌن

بحث تطبٌمً فً شركة التؤمٌن الوطنٌة

2021إٌاد طاهر دمحمجالل شنان سبهان دبلوم عال2049ً

/االجراءات التعوٌضٌة للتامٌن ضد الحرٌك ودورها فً رضا الزبون محاسبة

بحث تطبٌمً فً شركتً التامٌن الوطنٌة والعرالٌة العامة

2021فابزة ابراهٌم دمحمعبدهللا ابراهٌم مهدي دبلوم عال2050ً

المحاسبة عن انبعاث الكاربون ودورها فً تعزٌز جودة التمارٌر المالٌةمحاسبة

انموذج ممترح للبٌبة العرالٌة فً ظل التجارب الدولٌة/ 

2022منذر جبار داؼر/زهرة حسن علٌوي عدي صفاء الدٌن فاضل دكتوراه2051

أنظمة الدفع االلكترونٌة وتؤثٌرها فً تعزٌز السلون المصرفً المستداممحاسبة

للزبون

دراسة استطالعٌة فً بعض المصارؾ الحكومٌة واالهلٌة

2022فإاد ٌوسؾ عبد الرحمنسالً كاظم علً دمحم ماجستٌر2052

تؤثٌر األزمات الصحٌة فً أ داء أ سواق االوراق المالٌةمحاسبة

Covid-19إنموذج ا 

2022سمٌر عبد الصاحب ٌارهسحر حسن زؼٌر سعد ماجستٌر2053

التكامل بٌن التكلفة المستهدفة و نظام التكالٌؾ على أساس النشاطمحاسبة

المرتكز على األداء ودوره فً تحمٌك المٌزة التنافسٌة

((دراسة تطبٌمٌة  ))

2022عالء دمحم عبٌد الزبٌديمصطفى حسن علً ملن ماجستٌر2054

تمٌٌم كفاءة إدارة السٌولة المصرفٌة فً الجهازمحاسبة

المصرفً العرالً مع اشارة لعٌنة من المصارؾ

التجارٌة الخاصة

2022احمد عبد الزهرة حمدانجعفر جمعة محٌل حسٌن ماجستٌر2055

-تؤثٌر تبنً معاٌٌر اإلبالغ المالً الدولٌة المستندة إلى مدخل األصل محاسبة

االلتزام فً مالءمة لٌمة المعلومات المحاسبٌة لعٌنة من المصارؾ

المدرجة فً سوق العراق لألوراق المالٌة

2022بشرى نجم عبدهللا المشهدانًصابب سالم دمحم حمد دكتوراه2056
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تؤثٌر اٌفاء المصارؾ العرالٌة الخاصة بحوكمة تمنٌة المعلوماتمحاسبة

المحاسبٌة

فً الحد من مخاطر االحتٌال االلكترونISO 38500ًعلى وفك 

2021صفاء احمد دمحمرنٌن عماد دمحم سعٌد ماجستٌر2057

أثر االعفاءات الضرٌبٌة فً تحمٌك االمتثال الضرٌبً الطوعًمحاسبة

               لدى المكلفٌن بدفع الضرٌبة

                   بحث تطبٌمً فً الهٌبة العامة للضرابب

2021صبٌحة برزان فرهودفارس جاسم دمحم علً دبلوم عال2058ً

تمٌٌم كفاءة إدارة السٌولة المصرفٌة فً الجهاز المصرفً العرالً معمحاسبة

اشارة لعٌنة من المصارؾ التجارٌة الخاصة

2022احمد عبد الزهرة حمدانجعفر جمعة محٌل حسٌن ماجستٌر2059

2022صبٌحة برزان فرهودمصطفى دمحم عزتالتدلٌك الداخلً االخضر ودوره فً تحمٌك اهداؾ التنمٌة المستدامةمحاسبة دكتوراه2060

فً جودة إبالغ المدلك (Covid 19)تؤثٌر جابحة كورونا محاسبة

عن إستمرارٌة الوحدات االلتصادٌة العرالٌة

2022عباس حمٌد ٌحٌىنوفل ؼازي زؼٌر ماجستٌر2061

نموذج محاسبً ممترح لتحدٌد تكالٌؾ التعهٌد السحابً وفك إطار إدارةمحاسبة

دراسة تطبٌمٌة (ITSM)خدمات تمنٌة المعلومات 

2022خالد ؼازي عبودمثنى فالح بدر عبد هللا دكتوراه2062

تؤثٌر االبالغ المالً عن رأس المال الفكري فً تحمٌك النمو وتكوٌنمحاسبة

المٌمة للمصارؾ العرالٌة

2022لبنى زٌد أبراهٌمعلً ماجد كامل ماجستٌر2063

تكلفة التصنٌع الهجٌن ودوره فً تحسٌن االداء التنافسً انموذجمحاسبة

/ممترح فً الشركة العامة لصناعات النسٌج والجلود مصنع النسٌجٌة 

حلة معمل لدٌفة وخٌاطة بابل

2021ثابر صبري محمودجمال ناصر فٌصل دكتوراه2064

دور االنشطة المصرفٌة فً تنمٌة المدخرات المحلٌة بلدان مختارة معمحاسبة

اشارة الى العراق

2022مصفى كامل رشٌدحسٌن فاخر البٌس ماجستٌر2065

2022لمٌاء دمحم علًاالء فاضل مجٌدإثر الفساد على البٌبة االستثمارٌةمحاسبة دبلوم عال2066ً

IFRS 9دور التدلٌك الداخلً فً التنبإ بالخسابر اإلبتمانٌة على وفك محاسبة

آلٌة ممترحة للتطبٌك على عٌنة من المصارؾ المدرجة فً سوق

العراق لألوراق المالٌة

2022بشرى نجم عبد هللارابعة ضٌاء جاسم ماجستٌر2067

توظٌؾ تمنٌتً سلسلة المٌمة وتٌار المٌمةمحاسبة

لتحمٌك مٌزة تنافسٌة

)دراسة تطبٌمٌة  (

2022عبد الرضا لطٌؾ جاسمندى دمحم فاضل ماجستٌر2068

إِستخدام المدلك لنماذج التنبإ بالفشل المالً وأثرها فً التمثٌل الصادقمحاسبة

بحث تطبٌمً/ للمعلومات المحاسبٌة 

2022علً دمحم ثجٌلدمحم علً حسن دكتوراه2069

( 220)تكامل التزام مرالبً الحسابات بتطبٌك معٌار التدلٌك الدولً محاسبة

  وانعكاساته على جودة اداء مرالبً الحسابات1)ومعٌار رلابة الجودة 

دراسة مٌدانٌة

2022عباس حمٌداحمد فرلد حسن دكتوراه2070

دور مرالب الحسابات فً االفصاح الكافً عن البٌانات المالٌة الؼراضمحاسبة

بحث تطبٌمً على عٌنة من التمارٌر المالٌة-التحاسب الضرٌبً 

الصادرة من مكاتب مرالب الحسابات

2022صفاء احمد دمحمرحٌم فالح  رحٌم دكتوراه2071
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IFRS7اإلفصاح المحاسبً عن مخاطر األدوات المالٌة وفك معٌار محاسبة

ودوره فً تحسٌن أداء الشركات المدرجة فً سوق العراق لألوراق

دراسة تطبٌمٌة/ المالٌة 

2022ورلاء خالد عبد الجبار/فداء عدنان عبٌداحمد عبد ذٌاب ماجستٌر2072

دور أدوات الهندسة المالٌة المصرفٌة فً تعزٌز جودة المعلوماتمحاسبة

المحاسبٌة

2022زٌنة خضر عباسحسٌن جبار علً ماجستٌر2073

2022عباس فاضل العكٌلًنوري جبار عرٌمشدور الرلابة الداخلٌة فً الحد من الفساد األداري والمالًمحاسبة دبلوم عال2074ً

استعمال معاٌٌر محاسبة االستدامة فً تطوٌر ُمإشراتمحاسبة

تدلٌك األداء فً المطَّاع الصَّحً

بحث تطبٌمً فً عدد من مإسسات وزارة الصحة"

2022سعد سلمان المعٌنًكامل مجٌد البطاط دكتوراه2075

العموبات االنضباطٌة وأثرىا فً الحد منمحاسبة

الفساد المالً واإلداري

2022مصدق عادل طالبعمار صالح جابر دبلوم عال2076ً

2022االء ناصر حسٌنصالح لٌس صالحصالحٌة المحمك فً التحمٌك بمضاٌا الفساد المالً واإلداريمحاسبة دبلوم عال2077ً

دور التدلٌك المشترن فً تملٌصمحاسبة

فجوة التولعات

2022صفاء أحمد دمحمٌوسؾ عبد الحمٌد عبد دبلوم عال2078ً

اإلدارة اإللكترونٌة ودورها فً محاربةمحاسبة

الفساد اإلداري

2022أزهار حسن علًمٌنا محمود جمٌل دبلوم عال2079ً

جودة التعلٌم المحاسبً فً ضوء التطورات السرٌعة لتمنٌات المعلوماتمحاسبة

من المنظور االكادٌمً والمهنً فً العراق

2022صفاء احمد دمحم العانًلٌث جاسم دمحم ماجستٌر2080

تحدٌد تكالٌؾ التخلص من الموجودات المستهلكة ممابل المنافعمحاسبة

للوحدات االلتصادٌة

2022مٌعاد حمٌد علًروٌدة احمد خلٌل دبلوم عال2081ً

دور تكامل تمنٌتً التكالٌؾ على أساس المواصفات واعادة هندسةمحاسبة

العملٌات فً تحسٌن جودة المنتج

2022حنــــان صحبت عبدهللااحمد دمحم حمزة ضٌدان دكتوراه2082

دور ضرٌبة المبٌعات فً تحدٌد اتجاهات الطلب على بعض الخدماتمحاسبة

باستخدام مرونة الطلب السعرٌة فً العراق

2022تهانً مهدي عباس/هٌثم عبد الخالك اسماعٌلاشراق جبار كوالن دبلوم عال2083ً

2022بان صالح عبد المادرحسن عادل حسٌن"ظاهرة الفساد المالً واإلداري وأثرها على االجراءات الكمركٌةمحاسبة دبلوم عال2084ً

2022لابد هادي دهشرعد زٌدان خلؾالتنظٌم المانونً للمخبرٌن عن جرابم الفسادمحاسبة دبلوم عال2085ً

2022صباح سامً داودعماد حكٌم ناصراالحكام الموضوعٌة واإلجرابٌة لمكافؤة المخبرٌن عن جرابم الفسادمحاسبة دبلوم عال2086ً

 فً استماللٌة دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي11دور معٌار االنتوساي محاسبة

وانعكاسه على شفافٌة العمل الرلابً

2022سعـــاد عدنان نعمانكوثر محســن صدخــان ماجستٌر2087

استراتٌجٌة اإلبداع ودورها فً المزٌج التسوٌمً للخدمة المصرفٌةمحاسبة

(دراسة تحلٌلٌة)

2022أرادن حاتم خضٌرعلً جاسم رسن ماجستٌر2088

إجراءات التحمك من كشؾ الذمة المالٌةمحاسبة

دراسة ممارنة(

2022رباب خلٌل الدباغمها خلٌل رجب ماجستٌر2089
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أثر سٌاسة تعهٌــد األنشطة المحـاسبٌــةمحاسبة

فـً فـاعلٌــة إدارة المخاطر المصرفٌة

(دراسة إستطالعٌة)

2022زٌنــة خضــر عبـــاسهدى خالد أنور ماجستٌر2090

إستماللٌة هٌؤة النزاهةمحاسبة

وأثرها على عملها الرلابً

2022رباب خلٌل ابراهٌمضحى صبار حسن دبلوم عال2091ً

2022كاظم عبدهللارنا حمٌد رشٌدجرٌمة االخالل العمدي بواجبات الوظٌفة العامةمحاسبة دبلوم عال2092ً

تمٌٌم نظام المعلهمات المحاسبً على وفك مبادئ الرلابة الجاخلٌة لجنةمحاسبة

دعم

)COSO (المنظمات

بحث تطبٌمً فً الشركة الع ا رلٌة لتصنٌع وتسهٌك التمهر

2022ُسهاد َصبٌح فََرجنهاد دمحم وهٌب ماجستٌر2093

دور تموٌم أداء الوحدات الحكومٌة والحد من ظاهرة الفساد اإلداريمحاسبة

والمالً

2022بهاء حسٌن دمحممٌامٌن كرٌم احمد دبلوم عال2094ً

مدى فاعلٌة هٌؤة النزاهة فً إسترداداألموال بجرابم الفساد المالًمحاسبة

واإلداري

2022لابد هادي دهشمالن عباس خان دبلوم عال2095ً

دور سوق العراق لالوراق المالٌة فً تنمٌة المدخرات المحلٌة فً ظلمحاسبة

(2020-2004)ظاهرة اإلكتناز للمدة من 

2022ٌوسؾ عبد هللا عبدحنٌن سالم جلٌل ماجستٌر2096

 المٌمة العادلة فً التدلٌك المشترنIFRS 13تؤثٌر معٌار محاسبة

(بحث تطبٌمً-          وانعكاسة على مشاكل الوكالة

2022علً دمحم ثجٌلأحمد عبدالكاظم دكتوراه2097

دور المدلك فً التحمك من المٌاس واالفصاح المحاسبً عن اٌراداتمحاسبة

لطاع البلدٌات على وفك معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً المطاع العام

(IPSAS)

(برنامج ممترح)

بحث تطبٌمً فً مدٌرٌة بلدٌة النجؾ االشرؾ)

2022وفاء عبد االمٌرعلً كاظم عبد دكتوراه2098

تزامن تصمٌم العملٌات فً ظل تكالٌؾ الجودة وإدارة المٌمة اإلجمالٌةمحاسبة

لتحمٌك المٌزة التنافسٌة

مصنع المؤمون/ بحث تطبٌمً فً الشركة العامة للمنتوجات الؽذابٌة

2022وفاء عبد االمٌر حسندنٌا جلٌل جعفر الموسوي دكتوراه2099

  فً مصدالٌة الموابم المالٌة وانعكاسهIFRS(17 )تؤثٌر تبنً معٌارمحاسبة

بحث تطبٌمً/على اجراءات التدلٌك فً ظل معاٌٌر التدلٌك الدولٌة

2022دمحم سلمان الجنابًحٌدر هوٌنً حران دكتوراه2100

دور المدلك الخارجً فً تمٌٌم نظام الرلابة الداخلٌة وانعكاسه علىمحاسبة

تحدٌد حجم ادلة االثبات

2022عباس فاضل عبد االمٌرانس طارق حسٌن دبلوم عال2101ً

دور مرالب الحسابات بكشؾ الؽش بالموابم المالٌةمحاسبة

240وفك معٌار التدلٌك الدولً رلم 

ممترح دلٌل أسترشادي لتدلٌك ومرالبة الحسابات)

2022فؤخته شاكر رشٌداٌهاب عبد الرزاق أبراهٌم دكتوراه2102

إنموذج ممترح إلعداد تمارٌر مالٌة فً ظل حوكمة المعلوماتمحاسبة

(دراسة تطبٌمٌة)

2022عماد صبٌح فرج الصفارذكرى مهدي صالح دكتوراه2103
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دور تمنٌتً كاٌزن الخضراء واالنتاج الرشٌك فً زٌادة االنتاجٌةمحاسبة

وتخفٌض التكالٌؾ فً الوحدات االلتصادٌة العرالٌة

2022منال جبار سرور السامرابًرفل شاكر سـلوم دكتوراه2104

دور الدلٌل االسترشادي لوحدات التدلٌك الداخلً فً الحد من ظاهرةمحاسبة

الفساد المالً واالداري

2022صفاء احمد دمحمفراس جبار كرٌم دبلوم عال2105ً

اثر تنفٌذ العمود االستثمارٌة على انتشار ظاهرة الفساد اإلداري والمالًمحاسبة

فً العراق

2022رباب خلٌل ابراهٌمعباس محسن عباس دبلوم عال2106ً

(دور تدلٌك المشارٌع الرٌادٌة باستعمال ا نموذج مإشرات االداء محاسبة

KPI )

فً تحمٌك التنمٌة المستدامة

بحث تطبٌمً

2022خولة حسٌن حمداندمحم نجم عبود دكتوراه2107

تؤثٌر العوامل السلوكٌة فً عوابد االسهم  باطار النظرٌة المالٌةمحاسبة

السلوكٌة

دراسة تطبٌمٌة فً سوق العراق لألوراق المالٌة

2022صالح الدٌن دمحم امٌن/عبد الرضا شفٌك صباح جالل مهدي علً ماجستٌر2108

تمٌٌم االجراءات التنفٌذٌة الالزمة لدى مكاتب مرالبً الحساباتمحاسبة

لتدلٌك االداء االجتماعً للشركات المدرجة فً

سوق العراق لألوراق المالٌة

2022بشرى فاضل خضٌرفاضل علً عبد المهدي دبلوم عال2109ً
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