
 السنة اسـ المشرؼ االختصاص اسـ الطالب اسـ البحث ت

محمد جاسـ  تقويـ االداء في ظؿ ظاىرة تغير االسعار ٔ
 ٖٕٓٓ حميد شكر محمود.د محاسبة قانونية محمد 

ٕ 
نظاـ تقويـ اداء المستشفيات ذات التمويؿ 
الذاتي باستخداـ منيج بطاقة العالمات 

 المتوازنة

 مناؿ عبد اليادي
عبد الصاحب نجـ .د.أ اسبة قانونيةمح  ميدي

 ٕٗٓٓ عبد

تقويـ الدليؿ المحاسبي لحسابات الدولة  ٖ
صالح صاحب .د.ـ.أ محاسبة قانونية عصاـ حميد داخؿ  وتصميـ نموذج جديد لمدليؿ

 ٕٗٓٓ شاكر

اىمية التدقيؽ الداخمي ومدى اعتماد ديوف  ٗ
عبد الصاحب نجـ .د.أ سبة قانونيةمحا صالح نوري خمؼ الرقابة المالية عميو كمدقؽ خارجي

 ٕٗٓٓ عبد

االجراءات التحميمية ودورىا في عممية  ٘
عبد الصاحب نجـ .د.أ محاسبة قانونية أالء ياسر حسيف  التدقيؽ

 ٕٗٓٓ عبد

دور الموازنات في تحقيؽ الرقابة عمى اداء  ٙ
صاحب نجـ عبد ال.د.أ محاسبة قانونية زىراء ياسيف ىالؿ  الشركات الصناعية العامة

 ٕٗٓٓ عبد

اطار مقترح لمتدقيؽ البيئي في الشركات  ٚ
 الصناعية

وصفي عبيد 
موفؽ عبد الحسيف .د.ـ.أ محاسبة قانونية موسى

 ٕ٘ٓٓ محمد



ٛ 
دورالتدقيؽ الخارجي في عممية تحوؿ 
المنشأت االقتصادية العامة الى القطاع 

 (الخصخصة)الخاص 

خولة حسيف 
 ىر موسى العبيديما.د محاسبة قانونية حمداف  

ٕٓٓ٘ 

بشرى عبد الوىاب  قياس نتيجة النشاط لعقود االنشاء ٜ
صالح صاحب .د.ـ.أ محاسبة قانونية ميدي 

 شاكر
ٕٓٓ٘ 

الرقابة السابقة ومواقؼ المراقب الخارجي  ٓٔ
 ٕ٘ٓٓ االء حاتـ العاني.د محاسبة قانونية ىيثـ ابراىيـ كاظـ   منيا

الحد مف ظاىرة دور الرقابة المالية في  ٔٔ
 الفساد االداري

الياـ عطا 
 ٕٙٓٓ ماىر موسى.د محاسبة قانونية حطحوط

مدى مسؤولية مراقب الحسابات عف اكتشاؼ  ٕٔ
 الخطا والغش

محمد حسف 
موفؽ عبد الحسيف .د.ـ.أ محاسبة قانونية خضير 

 ٕٙٓٓ محمد

اثر المخاطر في التدقيؽ عمى كفاءة وفاعمية  ٖٔ
 ٕٙٓٓ نجيب سميماف بطرس.د.أ محاسبة قانونية رؤوؼ  زينة ابمحد المدقؽ تخطيط وتنفيذ عمؿ

ستار جابر خالوي  القياس المحاسبي لمنشاط الزراعي ٗٔ
عبد الصاحب نجـ .د.أ محاسبة قانونية الحجامي 

 ٕٙٓٓ عبد

 ٕٙٓٓ موفؽ عبدالحسيف.د.ـ.أ محاسبة قانونية ندى طاىر سممافتدقيؽ وتقويـ العمميات المصرفية اليدوية  ٘ٔ



 وااللكترونية

االفصاح عف المسؤولية االجتماعية في ظؿ  ٙٔ
 (ٓٔ)القاعدة المحاسبة العراقية رقـ 

حفصة محمد 
صالح صاحب .د.ـ.أ محاسبة قانونية فخري

 ٕٙٓٓ شاكر

ادارة السيولة في ضوء المغة الفرصية  ٚٔ
محاسبة كمؼ  خولة طالب جبار  لمحسابات الموقوفة

 ٕٙٓٓ اىيـ احمد جرسابر .د وادارية

دور الرقابة المالية في تعزيز استخداـ  ٛٔ
 البشرية في القطاع الحكومي

اصؼ محسف 
 ٕٚٓٓ االء حاتـ العاني.د محاسبة قانونية يونس 

ٜٔ 

تقويـ تقارير مراقبي الحسابات في العراؽ في 
ضوء متطمبات معايير التدقيؽ الدولية 

ى التزاـ والمحمية والقوانيف ذات العالقة ومد
مراقبي الحسابات بيذه المتطمبات عند 

 اعدادىـ التقارير

عمار عصاـ 
عبد الصاحب نجـ .د.أ محاسبة قانونية عبدالرحمف

 ٕٚٓٓ عبد

اسموب اعداد الموازنة العامة لمدولة وفؽ  ٕٓ
 قانوف االدارة المالية والديف العاـ

االء مصطفى 
 عبد الصاحب نجـ.د.أ محاسبة قانونية عبدالقادر

 ٕٚٓٓ عبد

المسالة العامة أداة لمحد مف ظاىرة التجاوز  ٕٔ
عبد الصاحب نجـ .د.أ محاسبة قانونية خالد جمعة حمزة عمى الماؿ في مؤسسات الدولة المختمفة

 ٕٚٓٓ عبد



تحديد كمفة الخدمة المصرفية بأستخداـ  ٕٕ
محاسبة كمؼ  ندى سمماف نكو   التكاليؼ عمى اساس االنشطة

 وادارية
بد الصاحب نجـ ع.د.أ

 ٕٚٓٓ عبد

اثر تطبيؽ اسموب الكمؼ المستيدفة في  ٖٕ
 ٕٚٓٓ فائز نعيـ.د محاسبة قانونية اكـر كريـ نعمة منشأت القطاع السياحي

اثر االىمية النسبية ومخاطر التدقيؽ عمى  ٕٗ
 ادلة االنبات

سحر قمندار 
عبد الصاحب نجـ .د.أ محاسبة قانونية محمد باقر 

 ٕٚٓٓ عبد

اثر تطوير برامج التدقيؽ في اداء العمؿ  ٕ٘
 الرقابي

والء عبد الجبار 
موفؽ عبد الحسيف .د.ـ.أ محاسبة قانونية عبد المطيؼ 

 ٕٛٓٓ محمد

اىمية االبالغ عف المعمومات غير المالية  ٕٙ
 ومسؤولية مراقب الحسابات اتجاىيا

ليدا سركيس 
عبد الصاحب نجـ .د.أ محاسبة قانونية كنيعاف 

 ٕٛٓٓ عبد

تحديد اطار لمعوامؿ والمتغيرات المؤثرة في  ٕٚ
 قياس جودة العمؿ التدقيقي

عفاؼ عباس 
 ٕٛٓٓ صالح نوري خمؼ.د.ؽ.ـ محاسبة قانونية ميدي 

تأثير المحاسبة االبداعية عمى القوائـ المالية  ٕٛ
 ودور مراقب الحسابات في الحد منيا

بسمة قيس 
ؽ عبد الحسيف موف.د.ـ.أ محاسبة قانونية شياب الديف 

 ٕٛٓٓ محمد

النظاـ المحاسبي الحكومي في ظؿ التطورات  ٜٕ
الحاصمة في العراؽ وتضيؽ قانوف االدارة 

احمد محمد عمي 
موفؽ عبد الحسيف .د.ـ.أ محاسبة قانونية احمد 

 ٕٛٓٓ محمد



لسنة  ٜ٘المالية والديف العاـ ذي العدد
ٕٓٓٗ 

المخاطر الرقابة الداخمية والخارجية عمى ادارة  ٖٓ
 ٕ -المصرفية وفقا لمقررات بازؿ 

محمد وليد 
 ٕٛٓٓ جبار محمد عمي.د محاسبة قانونية عبدالعزيز 

استخداـ مراقب الحسابات التقنيات المحوسبة  ٖٔ
 لغرض تدقيؽ البيانات المالية

اسعد محمد عمي 
موفؽ عبد الحسيف .د.ـ.أ محاسبة قانونية وىاب

 ٜٕٓٓ محمد

ٖٕ 
لحسابات في التأثير في مسؤولية مراقب ا

بواعث االدارة بأختيار السياسات المحاسبية 
 في ضوء النظرية الوضيفية

 ٜٕٓٓ مؤيد محمد عمي الفضؿ.د محاسبة قانونية اسعد منشد محمد 

ٖٖ 
اطار مقترح لحوكمة الشركات الحكومية 
الممولة ذاتيا وانعكاسيا عمى مينة التقيؽ 

 الخارجي في العراؽ
 ٜٕٓٓ محمد حمو داود.د محاسبة قانونية اسعد غني جياد 

امكانية االستفادة مف ادارة الجودة الشاممة  ٖٗ
 ٜٕٓٓ محمد حمو داود عمي.د محاسبة قانونية عمي نعيـ جاسـ   قي تقويـ الشركات الصناعية

ٖ٘ 
نحواطار موسع الختيارات التدقيؽ في ضوء 

لممحاسبة عف االدوات ( ٜٖ)المعيار الدولي 
 ة المشتقة وانشطة التحوطالمالي

محمد محمود 
مؤيد محمود عمي .د محاسبة قانونية جاسـ 

 ٜٕٓٓ الفضؿ



عبير احساف  المحاسبة عف المنع والمساعدات الدولية ٖٙ
موفؽ عبد الحسيف .د.ـ.أ محاسبة قانونية ىاني مينا

 ٜٕٓٓ محمد

فجوة التوقعات مدى مسؤولية مراقب  ٖٚ
 الحسابات عنيا

عبد عبد الوىاب 
 ٜٕٓٓ ابراىيـ عبد موسى.د محاسبة قانونية الرزاؽ حسف 

ٖٛ 
التحديات التي يواجييا مراقب الحسابات في 
تقديـ الخدمات غير التدقيقية ومدى تأثير 

 تمؾ الخدمات في استقالليتو

سميرة حافظ 
عبد الصاحب نجـ .د.أ محاسبة قانونية صالح 

 ٜٕٓٓ عبد

تخداـ بطاقة تقويـ االداء الستراتيجي بأس ٜٖ
 األداء المتوازف

ندى اسعد 
 ٜٕٓٓ فائزة نعيـ يوسؼ.د محاسبة قانونية اسماعيؿ 

عبد الكريـ خمؼ  تقويـ االداء البيئي مف منظور مالي ٓٗ
 ٜٕٓٓ صالح نوري خمؼ.د.ؽ.ـ محاسبة قانونية سوادي 

القياس المحاسبيي لمتأثيرات البيئية واالفصاح  ٔٗ
موفؽ عبد الحسيف .د.ـ.أ سبة قانونيةمحا عمي ناجي سعيد  عنيا

 ٜٕٓٓ محمد

استعماؿ بطاقة االداء المتوازنة في تقديـ  ٕٗ
 وتحسيف االداء

اسماء رشيد عمي 
 الحسف 

محاسبة كمؼ 
 ٜٕٓٓ فائز نعيـ يوسؼ.د وادارية

 ٜٕٓٓ فائز نعيـ يوسؼ.دمحاسبة كمؼ  اد ر حيدر عمي جامكانية تطبيؽ تقنيات ادارة الكمفة  ٖٗ



االستراتيجية الدارة تكاليؼ الجودة واثرىا في 
 لميزة التنافسيةتعزيز ا

 وادارية

االجراءات التحميمية ودورىا في اكتشاؼ  ٗٗ
 االخطاء الجوىرية

عزيز ابراىيـ 
عبد الصاحب نجـ .د.أ محاسبة قانونية عزيز احمد  

 ٕٓٔٓ عبد

اىمية مراقب الحسابات لمفيـو تدقيؽ ادارة  ٘ٗ
 قروضمخاطر نشاط ال

اسراء جبؿ 
صالح صاحب . د.ـ.أ محاسبة قانونية العابدي 

 ٕٓٔٓ البغدادي

اثر المعالجات المحاسبية الندماج الشركات  ٙٗ
 عمى رأي مراقب الحسابات

عمياء جاسـ 
موفؽ عبد الحسيف .د.ـ.أ محاسبة قانونية محمد

 ٕٓٔٓ محمد

تأثير قيود القياس المحاسبي في القوائـ  ٚٗ
 ٕٓٔٓ طالؿ محمد عمي.د محاسبة قانونية سالـ عواد ىادي   اسيا عمى رأي مراقب الحساباتالمالية وانعك

تقويـ فاعمية نظاـ المعمومات المحاسبية في  ٛٗ
 ظؿ الدور االستراتيجي لمنظمات االعماؿ

 محسففؤاد عبد ال
 ٕٓٔٓ طالؿ محمد عمي.د.أ محاسبة قانونية عبادة  

ٜٗ 
البحث  المعالجات المقترحة لنفقات

واالستكشاؼ في ظؿ النظاـ المحاسبي 
 الموحد

عمي فريد سعيد 
 الكتاني 

محاسبة كمؼ 
 ٕٓٔٓ خولة طالب جبر.د.ؾ.ـ وادارية

 ٕٓٔٓنجـ عبد الصاحب .د.أمحاسبة كمؼ سناء شمس وضع انموذج لتحديد التكاليؼ البيئية  ٓ٘



 عبد وادارية الديف عبد اهلل  بأستخداـ تقنيات المحاسبة االدارية البيئية

تقويـ تجربة تأجير شركات القطاع الصناعي  ٔ٘
 العاـ الى القطاع الخاص

اشتي عثماف 
عبد الصاحب نجـ .د.أ محاسبة قانونية خورشيد

 ٕٔٔٓ عبد

اثر تعدد جيات االنفاؽ االستثماري في عمؿ  ٕ٘
فيحاء عبد اهلل .د.ـ.أ محاسبة قانونية قاسـ رىيؼ مريبط اجيزة الرقابة

 ٕٔٔٓ يعقوب

ٖ٘ 
مراجعة النظر لقياس جودة التدقيؽ انموذج 
مقترح لمكاتب المحاسبيف القانونيف في 

 العراؽ
موفؽ عبد الحسيف .د.ـ.أ محاسبة قانونية عمي عباس كريـ 

 ٕٔٔٓ محمد

٘ٗ 
اثر العالقة بيف المدقؽ الخارجي والمدقؽ 
الداخمي في الحد مف ظاىرة الفساد االداري 

 والمالي

ف ارجواف محس
 ٕٔٔٓ صالح نوري خمؼ.ؽ.ـ محاسبة قانونية زكي محمد سعيد 

تقويـ المعالجات المحاسبية لنفقات مراحؿ  ٘٘
صالح صاحب .د.ـ.أ محاسبة قانونية تغريد نجيب يحيى  صناعة النفط

 ٕٔٔٓ شاكر

تعدد االجيزة الرقابية ودورىا في الكشؼ  ٙ٘
 والحد مف ظاىرة الفساد االداري والمالي

ي سعدي فر 
 ٕٔٔٓ صالح نوري خمؼ.ؽ.ـ محاسبة قانونية شنيخر جبر 

 ٕٔٔٓعبد الصاحب نجـ .د.أ محاسبة قانونيةقحطاف عبد اهلل اثر كفاءة نظاـ الرقابة الداخمية في اختيار  ٚ٘



 عبد حسف  مراقب الحسابات الدلة االثبات

تقويـ اداء لجنة التدقيؽ في القطاع المصرفي  ٛ٘
 العراقي

عماد محمد 
 ٕٔٔٓ خولة حسيف حمداف.د.ـ.أ محاسبة قانونية اف فرح

البعد االستراتيجي لنظرية القيود واثره في  ٜ٘
 ترشيد القرارات

ماجدة عبد المجيد 
 عزيزعبد ال

محاسبة كمؼ 
 وادارية

صالح صاحب .د.ـ.أ
 ٕٔٔٓ شاكر

نظاـ محاسبة المسؤولية وتقويـ االداء  ٓٙ
 بأستخداـ الموازنة التخطيطية

اهلل  حناف عبد
 حسف  

محاسبة كمؼ 
 ٕٔٔٓ خولة طالب جبر.د.ؾ.ـ وادارية

ٙٔ 
انموذج مقترح لقاعدة محمية محاسبية 

لمعالجة مشاريع االستثمار عمى وفؽ نظاـ 
 البناء والتشغيؿ والتحميؿ

فيحاء عبداهلل .د.ـ.أ محاسبة قانونية عماد رسف حسف 
 ٕٕٔٓ يعقوب

ٕٙ 
ع تدقيؽ المعالجات المحاسبية لممشاري

المشتركة وفؽ المعيار المحاسبي الدولي رقـ 
(ٖٔ) 

زينب عبدالدايـ 
صالح صاحب .د.ـ.أ محاسبة قانونية ميدي

 ٕٕٔٓ شاكر

انموذج مقترح لتفعيؿ دور الييئات المنظمة  ٖٙ
 ٕٕٔٓ صالح نوري خمؼ.د.ؽ.ـ محاسبة قانونية اسراء كاظـ عبيد  في تحقيؽ جودة التدقيؽ لمينة التدقيؽ



ٙٗ 
راقبي الحسابات في التحقؽ مف مدى م

الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية في 
 القوائـ المالية

عبدالكريـ محمد 
 ٕٕٔٓ طالؿ محمد عمي.د.أ محاسبة قانونية سمماف 

اثر تطبيؽ معيار االبالغ المالي الدولي رقـ  ٘ٙ
 في عممية التدقيؽ( ٔ)

عماد عبدالحسف 
 ٕٕٔٓ نوري خمؼ صالح.د.ؽ.ـ محاسبة قانونية جبار 

تقويـ اداء النشاط الزراعي بأستخداـ منيج  ٙٙ
 التحميؿ التنظيمي

سميرة اسماعيؿ 
 ٕٕٔٓ صالح نوري خمؼ محاسبة قانونية موسى  

ٙٚ 
مسؤولية مراقب الحسابات بالتحقيؽ عف 
نتيجة النشاط في ضوء استمرارية شركات 

 المقاوالت العامة

قحطاف طارؽ 
فيحاء عبد اهلل .د.ـ.أ محاسبة قانونية يوسؼ  

 ٕٕٔٓ يعقوب

ٙٛ 
تقويـ االداء لممصارؼ باستخداـ النسب 
المالية لمبياف الدولي لمينة التدقيؽ رقـ 

(ٔٓٓٙ) 

محمد اميف عبد 
 ٕٕٔٓ حسيب كاظـ جويد.د.ؽ.ـ محاسبة قانونية الرحمف 

ٜٙ 
اثر اىمية تطبيؽ اسموب المعاينة االحتمالية 

ي لمراقب في تخفيض مخاطر الحكـ المين
 الحسابات

موفؽ عبد الحسيف .د.ـ.أ محاسبة قانونية اماؿ محمود كاظـ
 ٕٕٔٓ محمد



موفؽ عبد الحسيف .د.ـ.أ محاسبة قانونية اسيؿ جبار عنبر اثر اقرارات االدارة في مسؤولية مراقب ٓٚ
 ٕٕٔٓ محمد

ٚٔ 
اىمية عمؿ لجاف التدقيؽ وتكامميا مع مياـ 

حادي في الحد مف ديواف الرقابة المالية االت
 حاالت االحتياؿ

فيحاء عبد اهلل .د.ـ.أ محاسبة قانونية محمد عبدالجميؿ 
 ٖٕٔٓ يعقوب

تطبيؽ تقنية الكمفة المستيدفة باستخداـ  ٕٚ
محاسبة كمؼ  حميد عمي صالح اليندسة العكسية

 وادارية
فيحاء عبد اهلل .د.ـ.أ

 ٖٕٔٓ يعقوب

رض مسؤولية ادارة الشركة عف االلتزاـ بف ٖٚ
 االستمرارية عند أعداد بياناتيا المالية

خمائؿ ابراىيـ 
موفؽ عبدالحسيف .د.ـ.أ محاسبة قانونية شاكر

 ٖٕٔٓ محمد

ٚٗ 
مدى توافر متطمبات الرقابة االشرافية في 

المؤسسات المصرفية عمى وفؽ مقررات بازؿ 
III 

احمد عبدالميدي 
خولة طالب جبر .د.ؾ.ـ محاسبة قانونية نعمة 

 ٖٕٔٓ االسدي

دور مراقب الحسابات في تعزيز االفصاح عف  ٘ٚ
 العمميات المتوقفة

ىناء عبداهلل 
 ٖٕٔٓ االء حاتـ كاظـ.د محاسبة قانونية محمد عمي

انموذج مقترح لالفصاح المحاسبي االسباقي  ٙٚ
 ٖٕٔٓ طالؿ محمد عمي.د.أ محاسبة قانونية فرات لفتو مجيد  وانعكاسو عمى قرارات المستثمريف



دور مراقب الحسابات في الحد مف  ٚٚ
موفؽ عبد الحسيف .د.ـ.أ محاسبة قانونية ضياء زامؿ خضير  الممارسات االدارة الدارة االرباح

 ٖٕٔٓ محمد

دور التدقيؽ الخارجي في تقويـ ادارة  ٛٚ
 (COSO)المخاطر عمى وفؽ اطار 

عمي عبدالحسيف 
عبد الصاحب نجـ .د.أ محاسبة قانونية راجي

 ٖٕٔٓ عبد

ٜٚ 
دور مراقب الحسابات في التحقؽ مف امتثاؿ 
المصارؼ لممتطمبات القانونية عمى وفؽ 

 (ٕٓ٘)معيار التدقيؽ الدولي 

عمي كريـ حسيف 
موفؽ عبد الحسيف .د.ـ.أ محاسبة قانونية ظاىر

 ٖٕٔٓ محمد

تقويـ االداء االستراتيجي باستخداـ اسموب  ٓٛ
 المقارنة المرجعية

يوسؼ دوالب 
 ٖٕٔٓ عمي محمد ثجيؿ.د.ـ.أ اسبة قانونيةمح يوسؼ

العوامؿ المؤثرة في تخطيط النفقات الجارية  ٔٛ
. المحاسب القانوني د محاسبة قانونية صداـ كاطع ىاشـ في الموازنة العامة االتحادية لمدولة

 ٖٕٔٓ نضاؿ عبد الزىره مرداو

ٕٛ 
قياس وتحميؿ تكاليؼ الجودة واثره عمى 

بحث –في قطاع االنشاء االداء االستراتيجي 
 تطبيقي في شركة سعد العامة

حسيف عبد عمي 
 حسيف

محاسبة كمؼ 
 وادارية

 األستاذ المساعد الدكتورة
 ٖٕٔٓ خولة حسيف حمداف

استخداـ تقنيتي الكمفة المستيدفة وىندسة  ٖٛ
 القيمة كاطار متكامؿ في تخفيض المنتجات

اسماعيؿ عباس 
 منيؿ

محاسبة كمؼ 
 ٖٕٔٓ ي محمد ثجيؿعم.د.ـ.أ وادارية



تقنية التحسف المستمر ودورىا في تحقيؽ  ٗٛ
 الميزة التنافسية

خضير سمماف 
 ذياب

محاسبة كمؼ 
 وادارية

االستاذ المساعد الدكتور االستاذ المساعد الدكتور 
صباح عبد الوىاب صباح عبد الوىاب 

  النعيميالنعيمي
ٕٖٓٔ 

امكانية استخداـ اداوات المحاسبة الرشيقة  ٘ٛ
 في تخفيض التكاليؼ

رائد مجيد عبد 
 محمد

محاسبة كمؼ 
 ٖٕٔٓ سعد سمماف عواد.د وادارية

ٛٙ 
التكامؿ بيف تقنيتي بطاقة االداء المتوازف 
وادارة الجودة الشاممة لتحسيف الميزة 

 التنافسية
محاسبة كمؼ  عمي ناصر عمواف

 ٖٕٔٓ مناؿ جبار سرور.د وادارية

ٛٚ 
ِاستخداـ تقنية مراجعة وتقويـ البرامج 

(PERT )في تحقيؽ فاعمية الكمفة واألدارة 
 (ABM)و ( ABC)عمى أساس النشاط 

عباس ىاشـ 
 زارميميؿ ك

محاسبة كمؼ 
 وادارية

 األستاذ المساعد الدكتورة
 ٖٕٔٓ خولة حسيف حمداف

تكامؿ تقنيتي تكاليؼ الجودة والمقارنة  ٛٛ
 المرجعية واثره في تخفيض تكاليؼ المنتجات

ستار عبدالمجيد 
 سمماف

محاسبة كمؼ 
 ٖٕٔٓ مناؿ جبار سرور.د وادارية

ٜٛ 
أمكانية تطبيؽ الحيود السداسي في تحسيف 

حالة دراسية في /  جودة الخدمة الفندقية
 (ـ.ـ.ش)فندؽ بغداد 

عماد موفؽ عبد 
 شالؿ

محاسبة كمؼ 
 وادارية

 األستاذ المساعد
الدكتور ثائر صبري 

 محمود الغباف
ٕٖٓٔ 



ٜٓ 
دليؿ مقترح لتدقيؽ النظاـ المحاسبي المؤتمت 

 محاسبة قانونية عمي حميد نعيـ (COBIT)عمى وفؽ أطار 
د فيحاء عبد اهلل .ـ.أ

 ٖٕٔٓ يعقوب

ٜٔ 
 في االتحادي المالية الرقابة ديواف دور
 االقتصادية الجدوى دراسات تدقيؽ عممية

 والفنية

أثير عدناف 
 محاسبة قانونية يوسؼ

 القانوني المحاسب
 حسيف خولو. د.ـ.أ

 حمداف
ٕٓٔٗ 

ٜٕ 
 باستخداـ نفيذىاوت التدقيؽ عممية تخطيط
 عممية جودة في وأثره الوقت إدارة أساليب

 التدقيؽ

شيماء عباس 
. د.ـ.أ القانوني المحاسب محاسبة قانونية ىويرؼ

 ٕٗٔٓ محمد الحسيف عبد موفؽ

 المعمومات ُمراجعة في الخارجي الُمدقؽ َدور ٖٜ
 الدولية لممعايير وفقاً  المرحمية المالية

صالح ىيمت 
 القانوني المحاسب ونيةمحاسبة قان محمد

 ٕٗٔٓ خمؼ نوري صالح. د

ٜٗ 
س االداء المالي عمى اساس تفعيؿ مقايي

القيمة وأنعكاسيا عمى اداء الشركات في ظؿ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       الحوكمة

يحاء عبداهلل ف. د.ـ.أ محاسبة قانونية عماد عامر حسيف
 ٕٗٔٓ يعقوب

  مصفوفة بإستخداـ لممخاطر المستند التخطيط ٜ٘
 التدقيؽ جودة عمى وأثره( الرقابة/  الخطر)

لمياء محمد 
 محاسبة قانونية عبدالحسف

 المحاسب القانوني
موفؽ عبد الحسيف .د.ـ.أ

 محمد
ٕٓٔٗ 



ٜٙ 
إنموذج مقترح لقاعدة محاسبية محمية عف 

عمى وفؽ معيار االستثمارات العقارية 
 (ٓٗ)المحاسبة الدولي 

عمي محمد ثجيؿ . د.ـ.أ محاسبة قانونية باسـ حسيف جبار
 ٕٗٔٓ المعموري

ٜٚ 

 اإلفصاح المحاسبي عف المقاوالت
في ظؿ القواعد و المعايير المحاسبية  

 المحمية والدولية
نعكاساتِو عمى موثوقية القوائـ المالية   وا 

 ةمحاسبة قانوني مكي قاسـ كعيبر
 المحاسب القانوني

صالح صاحب . د.ـ.أ
 شاكر البغدادي

ٕٓٔٗ 

ٜٛ 
أثر ىيكمية أنظمة الرقابة الداخمية في تقميؿ 
فجوة توقعات مستخدمي التقارير المالية في 

 (SOX)اوكسمي -ظؿ قانوف ساربينز
األستاذ المساعد الدكتور  محاسبة قانونية ميثاؽ ىاشـ عمي

 ٕٗٔٓ محمد حمو داود الخرساف

ٜٜ 
دورة حياة المنتج وأثرىا في تخفيض التكاليؼ 

 المستمر باستخداـ تقنية التحسيف
ماجد عبدالرضا 

 شالكة
محاسبة كمؼ 

 وادارية
رياض ر ر األستاذ الدكتو األستاذ الدكتو 

 ٕٗٔٓ  حمزة البكري

ٔٓٓ 
الكمفة المستيدفة في ظؿ تطبيؽ  تحديد

 الموازنة عمى أساس األنشطة
عطا زبيف حيدر 

 الموسوي
محاسبة كمؼ 

 اريةواد

 دْكتورال ْستَاذاأل
 ٕٗٔٓ  رياض حمزة البكري

ٔٓٔ 
إعادة ىندسة العمميات ودورىا في تحقيؽ 

 الميزة التنافسية
مصطفى سعد 

 العوادي سالـ
محاسبة كمؼ 

 وادارية
 األستاذ المساعد الدكتورة
 ٕٗٔٓ خولة حسيف حمداف



ٕٔٓ 

أنموذج مقترح لعمؿ الفاحص القانوني و 
/ االحتياؿ والفساد دوره في الحد مف حاالت 

دراسة تطبيقية في ديواف الرقابة المالية 
 االتحادي

شيماء صباح 
 محاسبة قانونية عودة الجبوري

د عمي محمد ثجيؿ .ـ.أ
 ٕٗٔٓ المعموري

ٖٔٓ 
مدى التزاـ مراقب الحسابات بمعايير التدقيؽ 

وأثرىا في موثوقية البيانات والتوكيد الدولية 
 المالية

 اسبة قانونيةمح إكراـ لطيؼ شكر
ـ حسف حسيف. د.ـ.أ  ىاش

 ٕٗٔٓ التميمي 

ٔٓٗ 
ترشيد كمؼ البحث والتطوير بأستعماؿ تقنية 

 ىندسة القيمة
ىيثـ رؤوؼ أحمد 

 الحداد
محاسبة كمؼ 

 وادارية
 ٕٗٔٓ رياض حمزة البكري. د.أ

ٔٓ٘ 
دور نظاـ معمومات المحاسبة اإلدارية في 
محاسبة كمؼ  أمؿ إبراىيـ وناس ءتحسيف سمسمة القيمة وأثره في تقويـ األدا

 وادارية
فيحاء عبداهلل . د.ـ.أ

 ٕٗٔٓ يعقوب

 محاسبة قانونية سامي جبار عنبر جودة التدقيؽ بإعتماد الذكاء االصطناعي ٙٓٔ
 المحاسب القانوني

 ٕٗٔٓ د موفؽ عبد الحسيف.ـ.أ

محاسبة كمؼ  ناطؽ جبار سالـدور مدخؿ اإلدارة عمى أساس األنشطة  في  ٚٓٔ
 وادارية

 األستاذ المساعد الدكتور
 ٕٗٔٓ محمد ثجيؿ عمي



 المعموري رقابة عميياتحميؿ وقياس كمؼ الجودة وال

ٔٓٛ 
دور المحاسبة اإلدارية الحديثة في دعـ 
 حوكمة الشركات لتحقيؽ الميزة التنافسية

خميؿ إبراىيـ 
 أسماعيؿ

محاسبة كمؼ 
 وادارية

رياض  األستاذ الدكتور
 ٕٗٔٓ حمزة البكري

ٜٔٓ 
 قياس األصوؿ الفكرية وتقويميا بأستخداـ

 بطاقة األداء المتوازف
أمينة إبراىيـ 

 خمؼ
محاسبة كمؼ 

 وادارية
خولة طالب  .د. ؾ .ـ

 ٕٗٔٓ جبار

ٔٔٓ 
بطاقة العالمات المتوازنة أساس لممقارنة 

دراسة تطبيقية في عينة مف / المرجعية 
 المصارؼ التجارية األىمية العراقية

 مدرشا جاسـ أح
 العبيدي

محاسبة كمؼ 
 وادارية

موفؽ عباس . د.ـ.أ
 ٕٗٔٓ شكارة

دور التخصص الميني لمراقب الحسابات في  ٔٔٔ
 تقدير المخاطر وتحسيف جودة التدقيؽ

رجاء محمد 
 محاسبة قانونية عبدالرحيـ

عبد الصاحب نجـ .د.أ
 ٕٗٔٓ عبد

ٕٔٔ 
مسؤولية المدقؽ الخارجي عف تقويـ 

ر التدقيؽ ضبط الجودة في ضوء معيا
 ٓٓٗٗالدولي رقـ 

 محاسبة قانونية رضا نوار كحيط
سعد سمماف عواد . د.ـ.أ

 ٕٗٔٓ المعيني

 االدارية ترشيد عممية اتخاذ القرارات ٖٔٔ
محاسبة كمؼ  إمتثاؿ رشيد بجايوتقويـ االداء بتوظيؼ أساليب 

 وادارية
 ٕٗٔٓ االستاذ المساعد الدكتور



 بد الوىابصباح ع المحاسبة االدارية االستراتيجية
 النعيمي

ٔٔٗ 
دور الرقابة الداخمية في تحسيف الواقع 

بحث تطبيقي في عينة مف عقود  الصحي
 الخدمة في دائرة صحة بغداد

نجالء سادة 
 محاسبة قانونية حسوف محمد

االستاذ الدكتور عمي 
 ٕٗٔٓ حسيف الدوغجي

ٔٔ٘ 
 دور المدقؽ الخارجي في تقويـ أداء مشاريع

 (B.O.T) غيؿ والتحويؿالبناء والتش
طارؽ حامد 

 محاسبة قانونية سرحاف
 االستػاذ المساعػد الدكتور
صالح صاحب شاكر 

 البغدادي
ٕٓٔٗ 

ٔٔٙ 
استخداـ تقنيات ادارة الكمفة الستراتيجية في 
تصميـ نظاـ ادارة تكاليؼ العمميات االنتاجية 

 السطحية لمحقوؿ النفطية

حساـ الديف خالد 
 أحمد

محاسبة كمؼ 
 اريةواد

المحاسب القانوني 
االستاذ المساعد الدكتوره 

 خولة حسيف حمداف
ٕٓٔٗ 

ٔٔٚ 
أثر مستوى التحفظ المحاسبي عمى  جودة 

 التقارير المالية 
رائد محمد عمي 

 محاسبة قانونية ليمو
. د.ـ.أ المحاسب القانوني

 ٕ٘ٔٓ موفؽ عبد الحسيف محمد

 ٕ٘ٔٓد نزار فميح حسف .أ محاسبة قانونية عبير خالد أحمد تقويـ نظاـ الرقابة الداخمية وفؽ  ٛٔٔ



 البمداوي ارة مخاطر المشروع ومعايير اآليزوإطار إد

ٜٔٔ 
استعماؿ مقاييس األداء الرشيؽ لتعزيز األداء 

 االستراتيجي في المنظمة
الواحد محمد عبد

 فميح  
محاسبة كمؼ 

 وادارية

 اأُلستاذ المساعد الدكتور

 سعد سمماف عواد المعيني
ٕٓٔ٘ 

ٕٔٓ 
المعالجات المحاسبية لعمميات فصؿ  تقويـ

برنامج )الشركات النفطية العامة وتدقيقيا
  (مقترح

عارؼ الماس 
 محاسبة قانونية غائب

. د. المحاسب القانوني أ
 ٕ٘ٔٓ عبد الصاحب نجـ عبد

ٕٔٔ 
المقارنة المرجعية لمتطبيقات المحاسبية 
وانعكاسيا عمى جودة القياس واالفصاح 

 بيالمحاس

ذوالفقار محمد 
 محاسبة قانونية فميح

 الدكتور االستاذ المساعد
ثجيؿ  عمي محمد

 المعموري
ٕٓٔ٘ 

ٕٕٔ 
 فاتتكامؿ قياس التكمفة عمى اساس المواص

 لتكمفة المستيدفة واثره في تحقيؽوتقنية ا
 المزايا التنافسية

محاسبة كمؼ  محمد عمي محمد
 وادارية

االستاذ المساعد الدكتورة 
 ٕ٘ٔٓ ور سعدسممى منص

ٕٖٔ 
تفعيؿ دور الرقابة الخارجية عمى مشاريع 

 محاسبة قانونية أسعد خميؿ الـز لمحكومات المحمية الموازنة االستثمارية
محمد حمو داّود  .د.ـ.أ

 ٕ٘ٔٓ الخرساف



ٕٔٗ 
تقويـ نظاـ الرقابة الداخمية عمى وفؽ 

 تصنيؼ براوف لممخاطر
كماؿ نوماس 

 محاسبة قانونية طينة
 ب القانونيالمحاس

 ٕ٘ٔٓ د خولة حسيف حمداف.ـ.أ

ٕٔ٘ 
التدقيؽ الداخمي لألنشطة التشغيمية وأثره في 

 دعـ التشغيؿ الفعاؿ لموحدات الصحية
سميمة عيداف 

 محاسبة قانونية عمي
 المحاسب القانوني

محمد جاسـ  الدكتور
 محمد الخفاجي

ٕٓٔ٘ 

ٕٔٙ 
فاعمية الرقابة الداخمية عمى المنح 

 محاسبة قانونية فاطمة فزع ىداب المنظمات غير الحكومية والمساعدات في
 األستاذ المساعد الدكتور

 عباس حميد يحيى
 التميمي

ٕٓٔ٘ 

ٕٔٚ 
دور حوكمة الشركات في تقميؿ خطر إرتباط  

الحسابات بشأف قبوؿ التكميؼ وتحديد  مراقب
 األتعاب

 محاسبة قانونية نوار محمد منير
د فيحاء عبداهلل .ـ.أ

 ٕ٘ٔٓ يعقوب

ٕٔٛ 
أستخداـ الشبكات العصبية االصطناعية في 
تطوير دور مراقب الحسابات في أكتشاؼ 

 األخطاء الجوىرية
 محاسبة قانونية ىدى خميؿ إبراىيـ

. د.ـ.المحاسب القانوني أ
عمي محمد ثجيؿ 

 المعموري
ٕٓٔ٘ 



ٕٜٔ 
التدقيؽ االستراتيجي ودوره في تحسيف 

خاـ التوقعات المستقبمية ألسعار النفط ال
 (SWOT)العراقي باستعماؿ تحميؿ 

عادؿ حميد 
 محاسبة قانونية صنكور

 المحاسب القانوني
مػػػوفػؽ . د.ـ.أ
 الحسػيف محمػػػددعبػػ

ٕٓٔ٘ 

ٖٔٓ 
أثر النظاـ المحاسبي الموحد لمبمديات عمى 

لتقارير جودة المعمومات المحاسبية في ا
 رأي المدقؽ الخارجيالمالية و 

عماد عبدالرضا 
 بة قانونيةمحاس حسف

 االستاذ المساعد الدكتورة
 ٕ٘ٔٓ خولة حسيف حمداف

ٖٔٔ 
تدقيؽ االداء المستند لممخاطر عمى وفؽ 

 3999 - 3000)معايير االنتوساي 
ISSAI) 

لمياء فاضؿ 
 المحاسب القانوني محاسبة قانونية كاظـ 

 االء حاتـ كاظـ. د
ٕٓٔ٘ 

ٖٕٔ 
أنموذج مقترح لييكمية وظيفة التدقيؽ 

بحث تطبيقي في عينة مف المصارؼ الداخمي 
 الخاصة

 محاسبة قانونية ليث جواد كاظـ
د فيحاء عبد اهلل .ـ.أ

 ٕ٘ٔٓ يعقوب

ٖٖٔ 
أدوات المحاسبة الخضراء وأثرىا في االفصاح 

 عف التكاليؼ البيئية
قصي عبدالحافظ 

 جواد
محاسبة كمؼ 

 وادارية
خولة طالب جبار . د 

 ٕ٘ٔٓ األسدي



ٖٔٗ 
يجي وأداة نشر وظيفة الجودة التحميؿ االسترات

 ودورىما في توليد القيمة لمزبوف
نوفؿ حسيف 

 عبداهلل
محاسبة كمؼ 

 وادارية

 االستاذ المساعد
الدكتور ثائر صبري 

 الغباف
ٕٓٔ٘ 

ٖٔ٘ 
دور مراقب الحسابات في رفع كفاءة      

أنظمة الرقابة الداخمية  في الوحدات 
 االقتصادية الحكومية

د عبدالكريـ محمو 
 محاسبة قانونية محمد عبداهلل

عامر محّمد سمماف . د. أ
 ٕ٘ٔٓ الجنابي

ٖٔٙ 
 إلدارة األوروبية المؤسسة  أنموذج استخداـ
 الرقابة اجيزة تقويـ في( EFQM) الجودة
 التدقيؽ جودة عمى وانعكاسو العميا المالية

 ٕ٘ٔٓ حفصة محمد فخري. د محاسبة قانونية حيدر صباح حسف

ٖٔٚ 
 في( كايزف)المستمر التحسيف وبأسم تطبيؽ

 التدقيؽ عممية تحسيف
محمد جاسـ عمي 

 قانونية محاسبة كريـ
 عبد موفؽ. د .ـ .أ

 ٕ٘ٔٓ محمد الحسيف

ٖٔٛ 
 كفاءة رفع في الحسابات مراقب دور     

 الوحدات في  الداخمية الرقابة أنظمة
 الحكومية االقتصادية

عبد الكريـ محمود 
 قانونية محاسبة محمد

 محّمد عامر.  د.  أ
 ٕ٘ٔٓ الجنابي سمماف



ٖٜٔ 
 االفصاح في وأثرىا الخضراء المحاسبة أدوات
 البيئية التكاليؼ عف

 الحافظ عبد قصي
 جواد

 كمؼ محاسبة
 وادارية

 جبار طالب خولة.  د
 ٕ٘ٔٓ األسدي

ٔٗٓ 
 التدقيؽ وظيفة لييكمية مقترح أنموذج
 قانونية محاسبة كاظـ جػواد ليث الداخمي

 اهلل عبد فيحاء د.ـ.أ
 ٕ٘ٔٓ يعقوب

ٔٗٔ 
 وفؽ عمى لممخاطر المستند االداء تدقيؽ
 ٜٜٜٖ - ٖٓٓٓ)  االنتوساي معايير

ISSAI ) 
 قانونية محاسبة لمياء فاضؿ كاظـ

 القانوني المحاسب

 كاظـ حاتـ االء. د
ٕٓٔ٘ 

ٕٔٗ 
أستخداـ الشبكات العصبية االصطناعية في 

اؼ تطوير دور مراقب الحسابات في اكتش
 األخطاء الجوىرية

 ٕ٘ٔٓ د عمي محمد   ثجيؿ.ـ.أ قانونية محاسبة ىدى خميؿ ابراىيـ

ٖٔٗ 
  إرتباط خطر تقميؿ في الشركات حوكمة دور

 وتحديد التكميؼ قبوؿ بشأف الحسابات مراقب
 األتعاب

 قانونية محاسبة  منير محمد نوار
 فيحاء د.ـ.أ

 يعقوب عبداهلل
ٕٓٔ٘ 



ٔٗٗ 
 عمى لمبمديات الموحد يالمحاسب النظاـ أثر

 التقارير في المحاسبية المعمومات جودة
 الخارجي المدقؽ رأي و المالية

 الرضا عبد عماد
 ٕ٘ٔٓ حمداف حسيف خولةد .ـ.أ قانونية محاسبة حسف

ٔٗ٘ 
التدقيؽ االستراتيجي ودوره في تحسيف 

التوقعات المستقبمية ألسعار النفط الخاـ 
  SWOT)العراقي باستعماؿ تحميؿ 

 حمػػيد عػػػادؿ
 قانونية محاسبة صػػػػنكور

 عبػػد مػػػوفػؽ. د.ـ.أ
 ٕ٘ٔٓ محمػػػد الحسػيف

ٔٗٙ 
 في وأثره التشغيمية لألنشطة الداخمي التدقيؽ

 الصحية لموحدات الفعاؿ التشغيؿ دعـ
سميمة عيداف 

 قانونية محاسبة عمي
 القانوني المحاسب

 محمد جاسـ الدكتورمحمد
ٕٓٔ٘ 

ٔٗٚ 
 المحاسبية لمتطبيقات المرجعية رنةالمقا

 واالفصاح القياس جودة عمى وانعكاسيا
 المحاسبي

 محمد  الفقار ذو
 قانونية محاسبة الربيعي فميح

 ثجيؿ محمد عمي.  د
 ٕ٘ٔٓ المعموري

ٔٗٛ 
 المواصفات اساس عمى التكمفة قياس تكامؿ
 تحقيؽ في واثره المستيدفة التكمفة وتقنية
 التنافسية المزايا

 كمؼ محاسبة مد عمي محمدمح
 وادارية

 ٕ٘ٔٓ سعد منصور سممىد .ـ.أ



ٜٔٗ 
 المنح عمى الداخمية الرقابة فاعمية

 ٕ٘ٔٓ يحيى حميد عباسد .ـ.أ قانونية محاسبة فاطمة فزع ىداب الحكومية غير المنظمات في والمساعدات

ٔ٘ٓ 
 مشاريع عمى الخارجية الرقابة دور تفعيؿ

 المحمية وماتلمحك االستثمارية الموازنة
  

 ٕ٘ٔٓ داّود حمو محمد.  د. ـ.  أ قانونية محاسبة اسعد خميؿ الـز

ٔ٘ٔ 
 وفؽ عمى الداخمية الرقابة نظاـ تقويـ

 لممخاطر براوف تصنيؼ
كماؿ نوماس 

 ٕ٘ٔٓ حمداف حسيف خولة د.ـ.أ قانونية محاسبة طينة

ٕٔ٘ 
 األداء لتعزيز الرشيؽ األداء مقاييس استعماؿ

 المنظمة في االستراتيجي
محمد عبد الواحد 

 فميح
 كمؼ محاسبة

 وادارية
 ٕ٘ٔٓ عواد سمماف سعدد .ـ.أ

ٖٔ٘ 
 عمؿ أداء في الجودة إدارة نظاـ تطبيؽ أثر

 الخارجي المدقؽ
عمي حسيف 

 قانونية محاسبة محسف
 صاحب صالح .د .ـ .أ

 ٕ٘ٔٓ البغدادي شاكر



ٔ٘ٗ 
 إدارة إطار وفؽ الداخمية الرقابة نظاـ تقويـ
 ٕ٘ٔٓ حسف فميح نزار د.أ قانونية محاسبة عبير خالد أحمد اآليزو ومعايير المشروع رمخاط

ٔ٘٘ 
 فصؿ لعمميات المحاسبية المعالجات تقويـ

 برنامج)وتدقيقيا العامة النفطية الشركات
  (مقترح

عارؼ الماس 
 قانونية محاسبة غائب

 نجـ الصاحب عبد. د. أ
 ٕ٘ٔٓ عبد

ٔ٘ٙ 
 الدولية المنظمة دليؿ وفؽ عمى القدرات بناء

-والمحاسبة لمرقابة العميا لألجيزة
 األجيزة تقارير جودة في وأثره-األنتوساي

ىشاـ رياض عبد 
 قانونية محاسبة الكريـ

 عبدالحسيف موفؽ.د.أ
 ٕٙٔٓ محمد

ٔ٘ٚ 
 العاـ القطاع في الدولي المحاسبة معيار دور
 اإلدارات رقابة فاعمية تحقيؽ في(  ٔ)  رقـ

 المحمية ةالحكومي
 قانونية محاسبة زيد شريؼ ىداب

 داّود حمو محمد د.ـ.أ
 ٕٙٔٓ الخرساف

ٔ٘ٛ 
 االطراؼ مع العمميات لتدقيؽ مقترح برنامج
 و الدولية المعايير وفؽ عمى العالقة ذات

 المحمية
 قانونية محاسبة بالؿ مصطفى عبد

 ىادي عواد سالـ. د. ـ.أ
 ٕٙٔٓ الزوبعي



ٜٔ٘ 
المالية االستراتيجية  االتجاه نحو المحاسبة

 ودرىا في تعزيز القرارات االستثمارية
عباس عمي 

 ٕٙٔٓ ثجيؿ محمد عمي. د.ـ.أ قانونية محاسبة حسيف

ٔٙٓ 
برنامج مقترح لتدقيؽ عمميات استكشاؼ 

الموارد المعدنية وتقيميا عمى وفؽ متطمبات 
 (ٙ)معيار االبالغ المالي رقـ 

جميمة محمد 
 قانونية محاسبة حسيف

د فيحاء عبد اهلل .ـ.أ
 ٕٙٔٓ يعقوب

ٔٙٔ 
 المحاسبية المعالجات لتدقيؽ مقترح برنامج

 الشرعي المعيار وفؽ عمى المرابحة لمعامالت
 (ٕ) اإلسالمي المحاسبي والمعيار( ٛ)

 عبد حسف محمد
 قانونية محاسبة الكريـ

 ثجيؿ محمد عمي. د.ـ.أ
 ٕٙٔٓ المعموري

ٕٔٙ 
 قياسال تقويـ في الحسابات مراقب دور

 ٕٙٔٓ محمد جاسـ فاطمةد .ـ.أ قانونية محاسبة عدي جواد عمي النفطية التراخيص لعقود المحاسبي واإلفصاح

ٖٔٙ 
  تدقيؽ في االتحادي المالية الرقابة ديواف دور
 عمى العراقي المركزي لمبنؾ االشرافي الدور

 الخاصة المصارؼ
 ٕٙٔٓ يؿثج محمد عمي د. ـ. أ قانونية محاسبة ىناء عواد حسيف

 ٕٙٔٓ حسيف خولو. د.ـ.أ قانونية محاسبة عبد يعرب أحمد البيئية الرقابة في الخارجي المدقؽ دور ٗٙٔ



 حمداف  الكريـ النفطية لمشركات

ٔٙ٘ 
 ظؿ في العالي التعميـ مؤسسات أداء تدقيؽ
/ األكاديمي واالعتماد الجودة توكيد معايير
 مقترح انموذج

 ٕٙٔٓ ىادي عواد سالـ. د. ـ.أ ونيةقان محاسبة خالد صباح ىندؿ

ٔٙٙ 
 الدولي المحاسبة معيار لتطبيؽ  مقترح إطار
 عمى وانعكاسو" الموظفيف منافع( ٜٔ) رقـ
 الحسابات مراقبي رأي

 قانونية محاسبة  كريـ غازي صبا
 صاحب صالحد .ـ.أ

 ٕٙٔٓ شاكر

ٔٙٚ 
 تحسيف في الخطأ أثبات تقنية استعماؿ
 وتخفيض اتوالمنتج التشغيؿ عمميات
 التكاليؼ

              
 طالب مشتاؽ

 عباس

 كمؼ محاسبة
 وادارية

 ٕٙٔٓ األسدي طالب خولة.د

ٔٙٛ 
 تحديد في المالية لمرقابة األعمى الجياز دور

 وفؽ عمى العاـ لمديف المالية المخاطر
 (ٓٔٗ٘,ٕٓٗ٘) األنتوساي معياري

 جػػودة حسػػػف
 قانونية محاسبة شػيػػحػاف

 نػجػـ صػاحػػبال عبػد. د.أ
 ٕٙٔٓ عػبػد



ٜٔٙ 
 لإلستخداـ المالئمة) التكاليؼ محاسبة تحدي
 تحقيؽ في ودورىا الصناعي الذكاء ظؿ في
 (الزبوف رضا

 كمؼ محاسبة  شناوة عزيز وساـ
 وادارية

 ٕٙٔٓ البكري حمزة رياضد .أ

ٔٚٓ 
 غير بالفحص المتقدمة التصنيع تقنيات دور

 داـباإلستخ المالءمة لتحقيؽ اليداـ
 محمود أحمد

 حسيف
 كمؼ محاسبة

 وادارية
 ٕٙٔٓ البكري حمزة رياض د.أ

ٔٚٔ 
 النانو محاسبة لتطبيؽ مقترح إنموذج

 الشركة في األبعاد ثالثية الطباعة باستعماؿ
 الكيربائية لمصناعات العامة

شيماء حسيف 
 عمي

 كمؼ محاسبة
 وادارية

 ٕٙٔٓ البكري حمزة رياضد .أ

ٕٔٚ 
 إدارة في المتسارع فيذالتن أسموب استعماؿ
                  االنشائية الصناعات تكاليؼ
   الجودة وتحسيف والكمفة الوقت لترشيد

عمر صفوت 
 حسف

 كمؼ محاسبة
 وادارية

 اهلل عبد فيحاءد .ـ.أ
 ٕٙٔٓ يعقوب

ٖٔٚ 
 المالية اليندسة الحسابات مراقبو استخداـ
 في التمويؿ مخاطر إدارة لتقويـ اإلسالمية

 اإلسالمية رؼالمصا

جميؿ ثاجب 
 قانونية محاسبة يوسؼ

 

 خمؼ نوري صالح. د
ٕٓٔٙ 



ٔٚٗ 

  تقنية تعزيز في ودوره الداخمية الرقابة نظاـ

 التنمية عمى وانعكاساتو االنظؼ االنتاج
 المستدامة

وساـ صادؽ 
 قانونية محاسبة حنوف

 يالمحاسب القانون

 الحمفي خمؼ الكريـ عبد
ٕٓٔٙ 

ٔٚ٘ 
 الصحية المؤسسات اتخدم أداء تدقيؽ
 المستدامة التنمية في  ودوره

 عريس عماد
 قانونية محاسبة جاسـ

 حسيف خولة. د. ـ.أ
 ٕٙٔٓ حمداف

ٔٚٙ 
 في الطبي اإلخالء برنامج لتدقيؽ مقترح إطار
 الحكومي المحاسبي النظاـ ظؿ

شروؽ اسماعيؿ 
 قانونية محاسبة حامد

 صاحب صالحد .ـ.أ
 ٕٙٔٓ شاكر

ٔٚٚ 

  التدقيؽ عممية في لقيودا نظرية دور

 المالية الرقابة ديواف في تطبيقي بحث"
 "اإلتحادي

 نوفؿ أحمد  
 قانونية محاسبة عوده

 صاحب صالح د.ـ.أ
 ٕٚٔٓ شاكر

ٔٚٛ 
برنامج مقترح لتدقيؽ االفصاح المحاسبي عف 

الموجودات غير المتداولة الممموسة عمى 
 وفؽ معياري المحاسبة الدولييف 

 قانونية محاسبة ىالة خالد صالح
ـ موفؽ عبد الحسيف .د.أ

 ٕٚٔٓ محمد



ٜٔٚ 
 التخطيط سوء مف الحد في التدقيؽ دور
   المشاريع في والمالي الفني

ساجد محمد عبد 
 قانونية محاسبة السيد

 ثجيؿ محمد عمي د.  ـ . أ
 ٕٚٔٓ المعموري

ٔٛٓ 

 تحقيؽ في ودوره رعي ا الز النشاط تدقيؽ
  مديرية في يقيتطب حثب المستدامة التنمية

 زراعة المثنى
 قانونية محاسبة وعد ىادي عبد

 حسيف خولة. د .ـ. أ
 ٕٚٔٓ حمداف

ٔٛٔ 
 الحد في االتحادي المالية الرقابة ديواف دور
 الصكوؾ مقاصة نظاـ مخاطر مف

ميثاؽ ىادي 
 قانونية محاسبة ىاشـ

 حسيف خولو. د.ـ.أ
 ٕٚٔٓ حمداف

ٕٔٛ 

قانوف أطار مقترح لتحقيؽ االنسجاـ بيف 
ضريبة الدخؿ في العراؽ واالنظمة ذات الصمة 

مع معايير االبالغ المالي الدولية وانعكاسو 
 عمى الضريبة واالستثمار

قصي جدعاف 
 قانونية محاسبة ميدي

 عباس. د.أ

 حميد يحيى
ٕٓٔٚ 

ٖٔٛ 

 اإلدراكية بالحوسبة الواسع االيصاء استخداـ
  التكاليؼ لترشيد

 
 مؼك محاسبة حسيف كريـ محمد

 وادارية
 حسيف خولو. د.ـ.أ

 ٕٚٔٓ حمداف



ٔٛٗ 
 المالية الموجودات عف المحاسبي اإلفصاح
 المدقؽ ومسؤولية الطارئة وااللتزامات الرديئة

 عنيا الخارجي
 قانونية محاسبة ثامر قاسـ داود

 لقانوني المحاسب
 ٕٚٔٓ خػػمػػػؼ نػػػوري صػػالح.د

ٔٛ٘ 
موجيا ترشيد الكمؼ باستخداـ ىندسة البيوتكن

 في االنشطة الزراعية
شيماء كامؿ 

 مويش
 كمؼ محاسبة

 وادارية
فيحاء عبد اهلل  .د .ـ.أ

 ٕٚٔٓ يعقوب

ٔٛٙ 
 جودة،كمفة)الذىبي المثمث ستراتيجية توظيؼ
 وتوقعات الُمنَتج بيف الفجوة لتقميص( ،وقت
 الزبوف

 كمؼ محاسبة حساـ محمد عمي
 وادارية

 الدكتور األستاذ

 جراد عمي حيدر
ٕٓٔٚ 

ٔٛٚ 
دور االجيزة العميا لمرقاية المالية والمحاسبة 
في متابعة تقاريرىا الرقابية واثرىا في تحقيؽ 

 القيمة المنفعة
 قانونية محاسبة عمي خضير سمير

د موفؽ عبد الحسيف .أ
 ٕٚٔٓ محمد



ٔٛٛ 
 وانعكاساتو التنظيمي االلتزاـ

 المصارؼ في الشاممة الجودة إدارة عمى 
شيماء ميدي 

 ٕٚٔٓ النجار مجيد صباح. د .أ قانونية حاسبةم كريـ

 


