
 السنة اسـ المشرؼ االختصاص اسـ الطالب اسـ البحث ت

محمد جاسـ  تقويـ االداء في ظؿ ظاىرة تغير االسعار 1
 2003 حميد شكر محمود.د محاسبة قانونية محمد

2 
نظاـ تقويـ اداء المستشفيات ذات التمويؿ 
الذاتي باستخداـ منيج بطاقة العالمات 

 المتوازنة

 مناؿ عبد اليادي
عبد الصاحب نجـ .د.أ ة قانونيةمحاسب ميدي

 2004 عبد

تقويـ الدليؿ المحاسبي لحسابات الدولة  3
 2004 صالح صاحب شاكر.د.ـ.أ محاسبة قانونية عصاـ حميد داخؿ وتصميـ نموذج جديد لمدليؿ

اىمية التدقيؽ الداخمي ومدى اعتماد ديوف  4
عبد الصاحب نجـ .د.أ انونيةمحاسبة ق صالح نوري خمؼ الرقابة المالية عميو كمدقؽ خارجي

 2004 عبد

االجراءات التحميمية ودورىا في عممية  5
عبد الصاحب نجـ .د.أ محاسبة قانونية أالء ياسر حسيف التدقيؽ

 2004 عبد

دور الموازنات في تحقيؽ الرقابة عمى اداء  6
ـ عبد الصاحب نج.د.أ محاسبة قانونية زىراء ياسيف ىالؿ الشركات الصناعية العامة

 2004 عبد

اطار مقترح لمتدقيؽ البيئي في الشركات  7
 الصناعية

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

 2005 محمد

8 
دورالتدقيؽ الخارجي في عممية تحوؿ 
المنشأت االقتصادية العامة الى القطاع 

 (الخصخصة)الخاص 

خولة حسيف 
 عبيديماىر موسى ال.د محاسبة قانونية حمداف

2005 



بشرى عبد الوىاب  قياس نتيجة النشاط لعقود االنشاء 9
 2005 صالح صاحب شاكر.د.ـ.أ محاسبة قانونية ميدي

الرقابة السابقة ومواقؼ المراقب الخارجي  10
 2005 االء حاتـ العاني.د محاسبة قانونية ىيثـ ابراىيـ كاظـ منيا

دور الرقابة المالية في الحد مف ظاىرة  11
 فساد االداريال

الياـ عطا 
 2006 ماىر موسى.د محاسبة قانونية حطحوط

مدى مسؤولية مراقب الحسابات عف اكتشاؼ  12
 الخطا والغش

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

 2006 محمد

اثر المخاطر في التدقيؽ عمى كفاءة وفاعمية  13
 2006 نجيب سميماف بطرس.د.أ محاسبة قانونية ؤوؼر  زينة ابمحد تخطيط وتنفيذ عمؿ المدقؽ

ستار جابر خالوي  القياس المحاسبي لمنشاط الزراعي 14
عبد الصاحب نجـ .د.أ محاسبة قانونية الحجامي

 2006 عبد

تدقيؽ وتقويـ العمميات المصرفية اليدوية  15
 2006 موفؽ عبدالحسيف.د.ـ.أ محاسبة قانونية ندى طاىر سمماف وااللكترونية

االفصاح عف المسؤولية االجتماعية في ظؿ  16
 (10)القاعدة المحاسبة العراقية رقـ 

حفصة محمد 
 2006 صالح صاحب شاكر.د.ـ.أ محاسبة قانونية فخري

ادارة السيولة في ضوء المغة الفرصية  17
محاسبة كمؼ  خولة طالب جبار لمحسابات الموقوفة

 2006 ابراىيـ احمد جرس.د وادارية



ور الرقابة المالية في تعزيز استخداـ د 18
 البشرية في القطاع الحكومي

اصؼ محسف 
 2007 االء حاتـ العاني.د محاسبة قانونية يونس

19 

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

والمحمية والقوانيف ذات العالقة ومدى التزاـ 
يذه المتطمبات عند مراقبي الحسابات ب

 اعدادىـ التقارير

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

 2007 عبد

اسموب اعداد الموازنة العامة لمدولة وفؽ  20
 قانوف االدارة المالية والديف العاـ

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

 2007 عبد

مة أداة لمحد مف ظاىرة التجاوز المسالة العا 21
عبد الصاحب نجـ .د.أ محاسبة قانونية خالد جمعة حمزة عمى الماؿ في مؤسسات الدولة المختمفة

 2007 عبد

تحديد كمفة الخدمة المصرفية بأستخداـ  22
محاسبة كمؼ  ندى سمماف نكو التكاليؼ عمى اساس االنشطة

 وادارية
عبد الصاحب نجـ .د.أ

 2007 عبد

ثر تطبيؽ اسموب الكمؼ المستيدفة في ا 23
 2007 فائز نعيـ.د محاسبة قانونية اكـر كريـ نعمة منشأت القطاع السياحي

اثر االىمية النسبية ومخاطر التدقيؽ عمى  24
 ادلة االنبات

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

 2007 عبد

ء العمؿ اثر تطوير برامج التدقيؽ في ادا 25
 الرقابي

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

 2008 محمد



اىمية االبالغ عف المعمومات غير المالية  26
 ومسؤولية مراقب الحسابات اتجاىيا

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

 2008 عبد

رات المؤثرة في تحديد اطار لمعوامؿ والمتغي 27
 قياس جودة العمؿ التدقيقي

عفاؼ عباس 
 2008 صالح نوري خمؼ.د.ؽ.ـ محاسبة قانونية ميدي

تأثير المحاسبة االبداعية عمى القوائـ المالية  28
 ودور مراقب الحسابات في الحد منيا

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

 2008 محمد

29 

لمحاسبي الحكومي في ظؿ التطورات النظاـ ا
الحاصمة في العراؽ وتضيؽ قانوف االدارة 

لسنة  95المالية والديف العاـ ذي العدد
2004 

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

 2008 محمد

الرقابة الداخمية والخارجية عمى ادارة المخاطر  30
 2 -المصرفية وفقا لمقررات بازؿ 

محمد وليد 
 2008 جبار محمد عمي.د محاسبة قانونية عبدالعزيز

استخداـ مراقب الحسابات التقنيات المحوسبة  31
 لغرض تدقيؽ البيانات المالية

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

 2009 محمد

32 
مسؤولية مراقب الحسابات في التأثير في 

ار السياسات المحاسبية بواعث االدارة بأختي
 في ضوء النظرية الوضيفية

 2009 مؤيد محمد عمي الفضؿ.د محاسبة قانونية اسعد منشد محمد

اطار مقترح لحوكمة الشركات الحكومية  33
 2009 محمد حمو داود.د محاسبة قانونية اسعد غني جيادالممولة ذاتيا وانعكاسيا عمى مينة التقيؽ 



 الخارجي في العراؽ

كانية االستفادة مف ادارة الجودة الشاممة ام 34
 2009 محمد حمو داود عمي.د محاسبة قانونية عمي نعيـ جاسـ قي تقويـ الشركات الصناعية

35 
نحواطار موسع الختيارات التدقيؽ في ضوء 

لممحاسبة عف االدوات ( 39)المعيار الدولي 
 المالية المشتقة وانشطة التحوط

محمد محمود 
مؤيد محمود عمي .د انونيةمحاسبة ق جاسـ

 2009 الفضؿ

عبير احساف  المحاسبة عف المنع والمساعدات الدولية 36
موفؽ عبد الحسيف .د.ـ.أ محاسبة قانونية ىاني مينا

 2009 محمد

فجوة التوقعات مدى مسؤولية مراقب  37
 الحسابات عنيا

عبد الوىاب عبد 
 2009 ابراىيـ عبد موسى.د محاسبة قانونية الرزاؽ حسف

38 
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

 2009 عبد

تقويـ االداء الستراتيجي بأستخداـ بطاقة  39
 األداء المتوازف

ندى اسعد 
 2009 فائزة نعيـ يوسؼ.د نونيةمحاسبة قا اسماعيؿ

عبد الكريـ خمؼ  تقويـ االداء البيئي مف منظور مالي 40
 2009 صالح نوري خمؼ.د.ؽ.ـ محاسبة قانونية سوادي

 2009موفؽ عبد الحسيف .د.ـ.أ محاسبة قانونية عمي ناجي سعيدالقياس المحاسبيي لمتأثيرات البيئية واالفصاح  41



 محمد عنيا

اقة االداء المتوازنة في تقديـ استعماؿ بط 42
 وتحسيف االداء

اسماء رشيد عمي 
 الحسف

محاسبة كمؼ 
 2009 فائز نعيـ يوسؼ.د وادارية

43 
امكانية تطبيؽ تقنيات ادارة الكمفة 

االستراتيجية الدارة تكاليؼ الجودة واثرىا في 
 تعزيز الميزة التنافسية

محاسبة كمؼ  ادر حيدر عمي ج
 2009 يوسؼفائز نعيـ .د وادارية

االجراءات التحميمية ودورىا في اكتشاؼ  44
 االخطاء الجوىرية

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

 2010 عبد

اىمية مراقب الحسابات لمفيـو تدقيؽ ادارة  45
 مخاطر نشاط القروض

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

 2010 البغدادي

اثر المعالجات المحاسبية الندماج الشركات  46
 عمى رأي مراقب الحسابات

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

 2010 محمد

تأثير قيود القياس المحاسبي في القوائـ  47
 2010 مد عميطالؿ مح.د محاسبة قانونية سالـ عواد ىادي المالية وانعكاسيا عمى رأي مراقب الحسابات

تقويـ فاعمية نظاـ المعمومات المحاسبية في  48
 ظؿ الدور االستراتيجي لمنظمات االعماؿ

 محسففؤاد عبد ال
 2010 طالؿ محمد عمي.د.أ محاسبة قانونية عبادة

المعالجات المقترحة لنفقات البحث  49
واالستكشاؼ في ظؿ النظاـ المحاسبي 

عمي فريد سعيد 
 الكتاني

بة كمؼ محاس
 2010 خولة طالب جبر.د.ؾ.ـ وادارية



 الموحد

وضع انموذج لتحديد التكاليؼ البيئية  50
 بأستخداـ تقنيات المحاسبة االدارية البيئية

سناء شمس 
 الديف عبد اهلل

محاسبة كمؼ 
 وادارية

عبد الصاحب نجـ .د.أ
 2010 عبد

تقويـ تجربة تأجير شركات القطاع الصناعي  51
 صالعاـ الى القطاع الخا

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

 2011 عبد

اثر تعدد جيات االنفاؽ االستثماري في عمؿ  52
فيحاء عبد اهلل .د.ـ.أ محاسبة قانونية قاسـ رىيؼ مريبط اجيزة الرقابة

 2011 يعقوب

53 
مراجعة النظر لقياس جودة التدقيؽ انموذج 

نيف في مقترح لمكاتب المحاسبيف القانو 
 العراؽ

موفؽ عبد الحسيف .د.ـ.أ محاسبة قانونية عمي عباس كريـ
 2011 محمد

54 
اثر العالقة بيف المدقؽ الخارجي والمدقؽ 
الداخمي في الحد مف ظاىرة الفساد االداري 

 والمالي

ارجواف محسف 
 2011 صالح نوري خمؼ.ؽ.ـ محاسبة قانونية زكيمحمد سعيد 

بية لنفقات مراحؿ تقويـ المعالجات المحاس 55
 2011 صالح صاحب شاكر.د.ـ.أ محاسبة قانونية تغريد نجيب يحيى صناعة النفط

تعدد االجيزة الرقابية ودورىا في الكشؼ  56
 والحد مف ظاىرة الفساد االداري والمالي

سعدي فري 
 2011 صالح نوري خمؼ.ؽ.ـ محاسبة قانونية شنيخر جبر



ية في اختيار اثر كفاءة نظاـ الرقابة الداخم 57
 مراقب الحسابات الدلة االثبات

قحطاف عبد اهلل 
عبد الصاحب نجـ .د.أ محاسبة قانونية حسف

 2011 عبد

تقويـ اداء لجنة التدقيؽ في القطاع المصرفي  58
 العراقي

عماد محمد 
 2011 خولة حسيف حمداف.د.ـ.أ محاسبة قانونية فرحاف

ه في البعد االستراتيجي لنظرية القيود واثر  59
 ترشيد القرارات

ماجدة عبد المجيد 
 عزيزعبد ال

محاسبة كمؼ 
 2011 صالح صاحب شاكر.د.ـ.أ وادارية

نظاـ محاسبة المسؤولية وتقويـ االداء  60
 بأستخداـ الموازنة التخطيطية

حناف عبد اهلل 
 حسف

محاسبة كمؼ 
 2011 خولة طالب جبر.د.ؾ.ـ وادارية

61 
سبية انموذج مقترح لقاعدة محمية محا

لمعالجة مشاريع االستثمار عمى وفؽ نظاـ 
 البناء والتشغيؿ والتحميؿ

فيحاء عبداهلل .د.ـ.أ محاسبة قانونية عماد رسف حسف
 2012 يعقوب

62 
تدقيؽ المعالجات المحاسبية لممشاريع 

المشتركة وفؽ المعيار المحاسبي الدولي رقـ 
(31) 

زينب عبدالدايـ 
 2012 ح صاحب شاكرصال.د.ـ.أ محاسبة قانونية ميدي

انموذج مقترح لتفعيؿ دور الييئات المنظمة  63
 2012 صالح نوري خمؼ.د.ؽ.ـ محاسبة قانونية اسراء كاظـ عبيد لمينة التدقيؽ في تحقيؽ جودة التدقيؽ

64 
مدى مراقبي الحسابات في التحقؽ مف 

الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية في 
 القوائـ المالية

حمد عبدالكريـ م
 2012 طالؿ محمد عمي.د.أ محاسبة قانونية سمماف



اثر تطبيؽ معيار االبالغ المالي الدولي رقـ  65
 في عممية التدقيؽ( 1)

عماد عبدالحسف 
 2012 صالح نوري خمؼ.د.ؽ.ـ محاسبة قانونية جبار

تقويـ اداء النشاط الزراعي بأستخداـ منيج  66
 التحميؿ التنظيمي

سميرة اسماعيؿ 
 2012 صالح نوري خمؼ اسبة قانونيةمح موسى

67 
مسؤولية مراقب الحسابات بالتحقيؽ عف 
نتيجة النشاط في ضوء استمرارية شركات 

 المقاوالت العامة

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

 2012 يعقوب

68 
تقويـ االداء لممصارؼ باستخداـ النسب 

لتدقيؽ رقـ المالية لمبياف الدولي لمينة ا
(1006) 

محمد اميف عبد 
 2012 حسيب كاظـ جويد.د.ؽ.ـ محاسبة قانونية الرحمف

69 
اثر اىمية تطبيؽ اسموب المعاينة االحتمالية 
في تخفيض مخاطر الحكـ الميني لمراقب 

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

 2012 محمد

موفؽ عبد الحسيف .د.ـ.أ محاسبة قانونية اسيؿ جبار عنبر في مسؤولية مراقب اثر اقرارات االدارة 70
 2012 محمد

71 
اىمية عمؿ لجاف التدقيؽ وتكامميا مع مياـ 
ديواف الرقابة المالية االتحادي في الحد مف 

 حاالت االحتياؿ

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

 2013 يعقوب

 2013فيحاء عبد اهلل .د.ـ.أمحاسبة كمؼ  حميد عمي صالحؽ تقنية الكمفة المستيدفة باستخداـ تطبي 72



 يعقوب وادارية اليندسة العكسية

مسؤولية ادارة الشركة عف االلتزاـ بفرض  73
 االستمرارية عند أعداد بياناتيا المالية

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

 2013 محمد

74 
مدى توافر متطمبات الرقابة االشرافية في 

المؤسسات المصرفية عمى وفؽ مقررات بازؿ 
III 

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

 2013 االسدي

دور مراقب الحسابات في تعزيز االفصاح عف  75
 العمميات المتوقفة

ىناء عبداهلل 
 2013 االء حاتـ كاظـ.د محاسبة قانونية محمد عمي

انموذج مقترح لالفصاح المحاسبي االسباقي  76
 2013 طالؿ محمد عمي.د.أ محاسبة قانونية فرات لفتو مجيد وانعكاسو عمى قرارات المستثمريف

دور مراقب الحسابات في الحد مف  77
عبد الحسيف موفؽ .د.ـ.أ محاسبة قانونية ضياء زامؿ خضير الممارسات االدارة الدارة االرباح

 2013 محمد

دور التدقيؽ الخارجي في تقويـ ادارة  78
 (COSO)المخاطر عمى وفؽ اطار 

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

 2013 عبد

79 
دور مراقب الحسابات في التحقؽ مف امتثاؿ 
المصارؼ لممتطمبات القانونية عمى وفؽ 

 (250)معيار التدقيؽ الدولي 

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

 2013 محمد

 2013 عمي محمد ثجيؿ.د.ـ.أ محاسبة قانونيةيوسؼ دوالب تقويـ االداء االستراتيجي باستخداـ اسموب  80



 يوسؼ المقارنة المرجعية

العوامؿ المؤثرة في تخطيط النفقات الجارية  81
المحاسب القانوني  محاسبة قانونية صداـ كاطع ىاشـ ة لمدولةفي الموازنة العامة االتحادي

 2013 نضاؿ عبد الزىره مرداو.د

82 
قياس وتحميؿ تكاليؼ الجودة واثره عمى 

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

حسيف عبد عمي 
 حسيف

محاسبة كمؼ 
 2013 خولة حسيف حمداف.د.ـ.أ وادارية

استخداـ تقنيتي الكمفة المستيدفة وىندسة  83
 القيمة كاطار متكامؿ في تخفيض المنتجات

اسماعيؿ عباس 
 منيؿ

محاسبة كمؼ 
 2013 عمي محمد ثجيؿ.د.ـ.أ وادارية

تقنية التحسف المستمر ودورىا في تحقيؽ  84
 الميزة التنافسية

خضير سمماف 
 ذياب

محاسبة كمؼ 
 وادارية

  صباح عبد الوىابصباح عبد الوىاب.د.ـ.أ
 2013  النعيميالنعيمي

امكانية استخداـ اداوات المحاسبة الرشيقة  85
 في تخفيض التكاليؼ

رائد مجيد عبد 
 محمد

محاسبة كمؼ 
 2013 سعد سمماف عواد.د وادارية

86 
التكامؿ بيف تقنيتي بطاقة االداء المتوازف 
وادارة الجودة الشاممة لتحسيف الميزة 

 التنافسية
محاسبة كمؼ  عمي ناصر عمواف

 2013 مناؿ جبار سرور.د اريةواد

87 
ِاستخداـ تقنية مراجعة وتقويـ البرامج 

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

عباس ىاشـ 
 زارميميؿ ك

محاسبة كمؼ 
 2013 خولة حسيف حمداف.د.ـ.أ وادارية



تكامؿ تقنيتي تكاليؼ الجودة والمقارنة  88
 ثره في تخفيض تكاليؼ المنتجاتالمرجعية وا

ستار عبدالمجيد 
 سمماف

محاسبة كمؼ 
 2013 مناؿ جبار سرور.د وادارية

89 
أمكانية تطبيؽ الحيود السداسي في تحسيف 

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

عماد موفؽ عبد 
 شالؿ

محاسبة كمؼ 
 وادارية

ثائر صبري محمود .د.ـ.أ
 2013 الغباف

90 
دليؿ مقترح لتدقيؽ النظاـ المحاسبي المؤتمت 

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

 2013 يعقوب

91 
دور ديواف الرقابة المالية االتحادي في 
عممية تدقيؽ دراسات الجدوى االقتصادية 

 والفنية

أثير عدناف 
 2014 خولو حسيف حمداف.د.ـ.أ محاسبة قانونية يوسؼ

92 
تخطيط عممية التدقيؽ وتنفيذىا باستخداـ 
أساليب إدارة الوقت وأثره في جودة عممية 

 التدقيؽ

شيماء عباس 
موفؽ عبد الحسيف .د.ـ.أ محاسبة قانونية ىويرؼ

 2014 محمد

َدور الُمدقؽ الخارجي في ُمراجعة المعمومات  93
 دوليةالمالية المرحمية وفقًا لممعايير ال

صالح ىيمت 
 المحاسب القانوني محاسبة قانونية محمد

 2014 صالح نوري خمؼ.د

94 
س االداء المالي عمى اساس تفعيؿ مقايي

القيمة وأنعكاسيا عمى اداء الشركات في ظؿ 
 الحوكمة

فيحاء عبداهلل .د.ـ.أ محاسبة قانونية عماد عامر حسيف
 2014 يعقوب



 داـ مصفوفةالتخطيط المستند لممخاطر بإستخ 95
 وأثره عمى جودة التدقيؽ( الرقابة/ الخطر )

لمياء محمد 
موفؽ عبد الحسيف .د.ـ.أ محاسبة قانونية عبدالحسف

 2014 محمد

96 
إنموذج مقترح لقاعدة محاسبية محمية عف 
االستثمارات العقارية عمى وفؽ معيار 

 (40)المحاسبة الدولي 
محمد ثجيؿ عمي .د.ـ.أ محاسبة قانونية باسـ حسيف جبار

 2014 المعموري

97 

 اإلفصاح المحاسبي عف المقاوالت
في ظؿ القواعد و المعايير المحاسبية 

 المحمية والدولية
نعكاساتِو عمى موثوقية القوائـ المالية  وا 

 محاسبة قانونية مكي قاسـ كعيبر
 المحاسب القانوني

صالح صاحب .د.ـ.أ
 شاكر البغدادي

2014 

98 
قابة الداخمية في تقميؿ أثر ىيكمية أنظمة الر 

فجوة توقعات مستخدمي التقارير المالية في 
 (SOX)اوكسمي -ظؿ قانوف ساربينز

محمد حمو داود .د.ـ.أ محاسبة قانونية ميثاؽ ىاشـ عمي
 2014 الخرساف

99 
دورة حياة المنتج وأثرىا في تخفيض التكاليؼ 

 المستمر باستخداـ تقنية التحسيف
ماجد عبدالرضا 

 شالكة
سبة كمؼ محا

 وادارية
 2014  رياض حمزة البكري.د.أ

100 
الكمفة المستيدفة في ظؿ تطبيؽ  تحديد

 الموازنة عمى أساس األنشطة
حيدر عطا زبيف 

 الموسوي
محاسبة كمؼ 

 وادارية
 2014  رياض حمزة البكري.د.أ

مصطفى سعد إعادة ىندسة العمميات ودورىا في تحقيؽ  101
 سالـ العوادي

محاسبة كمؼ 
 وادارية

 2014 خولة حسيف حمداف.د.ـ.أ



 الميزة التنافسية

102 

أنموذج مقترح لعمؿ الفاحص القانوني و 
/ دوره في الحد مف حاالت االحتياؿ والفساد 
دراسة تطبيقية في ديواف الرقابة المالية 

 االتحادي

شيماء صباح 
 محاسبة قانونية عودة الجبوري

عمي محمد ثجيؿ .د.ـ.أ
 2014 المعموري

103 
دى التزاـ مراقب الحسابات بمعايير التدقيؽ م

وأثرىا في موثوقية البيانات والتوكيد الدولية 
 المالية

 محاسبة قانونية إكراـ لطيؼ شكر
  ىاشـ حسف حسيف.د.ـ.أ

 2014 التميمي

104 
ترشيد كمؼ البحث والتطوير بأستعماؿ تقنية 

 ىندسة القيمة
ىيثـ رؤوؼ أحمد 

 الحداد
محاسبة كمؼ 

 وادارية
 2014 رياض حمزة البكري.د.أ

105 
دور نظاـ معمومات المحاسبة اإلدارية في 
محاسبة كمؼ  أمؿ إبراىيـ وناس تحسيف سمسمة القيمة وأثره في تقويـ األداء

 وادارية
فيحاء عبداهلل .د.ـ.أ

 2014 يعقوب

 2014 موفؽ عبد الحسيفد .ـ.أ محاسبة قانونية سامي جبار عنبر جودة التدقيؽ بإعتماد الذكاء االصطناعي 106

107 
دور مدخؿ اإلدارة عمى أساس األنشطة  في 
محاسبة كمؼ  ناطؽ جبار سالـ تحميؿ وقياس كمؼ الجودة والرقابة عمييا

 وادارية
عمي محمد ثجيؿ .د.ـ.أ

 2014 المعموري

 2014 رياض حمزة البكري.د.أمحاسبة كمؼ براىيـ خميؿ إدور المحاسبة اإلدارية الحديثة في دعـ  108



 وادارية أسماعيؿ حوكمة الشركات لتحقيؽ الميزة التنافسية

109 
قياس األصوؿ الفكرية وتقويميا بأستخداـ 

 بطاقة األداء المتوازف
أمينة إبراىيـ 

 خمؼ
محاسبة كمؼ 

 وادارية
 2014 خولة طالب جبار.د.ؾ.ـ

110 
بطاقة العالمات المتوازنة أساس لممقارنة 

في عينة مف  دراسة تطبيقية/ المرجعية 
 المصارؼ التجارية األىمية العراقية

 رشا جاسـ أحمد
 العبيدي

محاسبة كمؼ 
 2014 موفؽ عباس شكارة.د.ـ.أ وادارية

دور التخصص الميني لمراقب الحسابات في  111
 تقدير المخاطر وتحسيف جودة التدقيؽ

رجاء محمد 
 محاسبة قانونية عبدالرحيـ

عبد الصاحب نجـ .د.أ
 2014 عبد

112 
مسؤولية المدقؽ الخارجي عف تقويـ 
ضبط الجودة في ضوء معيار التدقيؽ 

 4400الدولي رقـ 
 محاسبة قانونية رضا نوار كحيط

سعد سمماف عواد .د.ـ.أ
 2014 المعيني

113 
ترشيد عممية اتخاذ القرارات االدارية 
وتقويـ االداء بتوظيؼ أساليب 
 المحاسبة االدارية االستراتيجية

محاسبة كمؼ  بجاي إمتثاؿ رشيد
 وادارية

صباح عبد الوىاب .د.ـ.أ
 2014 النعيمي

114 
دور الرقابة الداخمية في تحسيف الواقع 

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

نجالء سادة 
 2014 عمي حسيف الدوغجي.د.أ محاسبة قانونية حسوف محمد



115 
أداء مشاريع دور المدقؽ الخارجي في تقويـ 

 (B.O.T) البناء والتشغيؿ والتحويؿ
طارؽ حامد 

 محاسبة قانونية سرحاف
صالح صاحب شاكر .د.ـ.أ

 2014 البغدادي

116 
استخداـ تقنيات ادارة الكمفة الستراتيجية في 
تصميـ نظاـ ادارة تكاليؼ العمميات االنتاجية 

 السطحية لمحقوؿ النفطية

حساـ الديف خالد 
 أحمد

 محاسبة كمؼ
 وادارية

 2014 خولة حسيف حمداف.د.ـ.أ

117 
أثر مستوى التحفظ المحاسبي عمى  جودة 

 التقارير المالية
رائد محمد عمي 

 محاسبة قانونية ليمو
المحاسب القانوني 

موفؽ عبد الحسيف .د.ـ.أ
 محمد

2015 

118 
 تقويـ نظاـ الرقابة الداخمية وفؽ

 إطار إدارة مخاطر المشروع ومعايير اآليزو
 محاسبة قانونية ير خالد أحمدعب

نزار فميح حسف .د.أ
 2015 البمداوي

119 
استعماؿ مقاييس األداء الرشيؽ لتعزيز األداء 

 االستراتيجي في المنظمة
محمد عبدالواحد 

 فميح
محاسبة كمؼ 

 وادارية
سعد سمماف عواد .د.ـ.أ

 2015 المعيني

120 
المعالجات المحاسبية لعمميات فصؿ  تقويـ

برنامج )لنفطية العامة وتدقيقياالشركات ا
 (مقترح

عارؼ الماس 
 محاسبة قانونية غائب

المحاسب القانوني 
عبد الصاحب نجـ .د.أ

 عبد
2015 

 2015عمي محمد ثجيؿ .د.ـ.أ محاسبة قانونيةذوالفقار محمد المقارنة المرجعية لمتطبيقات المحاسبية  121



وانعكاسيا عمى جودة القياس واالفصاح 
 المحاسبي

 معموريال فميح

122 
تكامؿ قياس التكمفة عمى اساس المواصفات 
وتقنية التكمفة المستيدفة واثره في تحقيؽ 

 المزايا التنافسية
محاسبة كمؼ  محمد عمي محمد

 وادارية
 2015 سممى منصور سعد.د.ـ.أ

123 
تفعيؿ دور الرقابة الخارجية عمى مشاريع 
 محاسبة قانونية د خميؿ الـزأسع الموازنة االستثمارية لمحكومات المحمية

محمد حمو داّود .د.ـ.أ
 2015 الخرساف

124 
تقويـ نظاـ الرقابة الداخمية عمى وفؽ 

 تصنيؼ براوف لممخاطر
كماؿ نوماس 

 محاسبة قانونية طينة
 المحاسب القانوني

 2015 خولة حسيف حمداف.د.ـ.أ

125 
التدقيؽ الداخمي لألنشطة التشغيمية وأثره في 

 الفعاؿ لموحدات الصحية دعـ التشغيؿ
سميمة عيداف 

 محاسبة قانونية عمي
المحاسب القانوني 

محمد جاسـ محمد .د
 الخفاجي

2015 

126 
فاعمية الرقابة الداخمية عمى المنح 

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

 2015 التميمي

لشركات في تقميؿ خطر إرتباط  دور حوكمة ا 127
مراقب الحسابات بشأف قبوؿ التكميؼ وتحديد 

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

 2015 يعقوب



 األتعاب

128 
أستخداـ الشبكات العصبية االصطناعية في 
تطوير دور مراقب الحسابات في أكتشاؼ 

 األخطاء الجوىرية
 قانونيةمحاسبة  ىدى خميؿ إبراىيـ

المحاسب القانوني 
عمي محمد ثجيؿ .د.ـ.أ

 المعموري
2015 

129 
التدقيؽ االستراتيجي ودوره في تحسيف 
التوقعات المستقبمية ألسعار النفط الخاـ 

 (SWOT)العراقي باستعماؿ تحميؿ 

عادؿ حميد 
 محاسبة قانونية صنكور

مػػػوفػؽ .د.ـ.أ
 2015 عبػػدالحسػيف محمػػػد

130 
المحاسبي الموحد لمبمديات عمى أثر النظاـ 

جودة المعمومات المحاسبية في التقارير 
 المالية ورأي المدقؽ الخارجي

عماد عبدالرضا 
 2015 خولة حسيف حمداف.د.ـ.أ محاسبة قانونية حسف

131 
تدقيؽ االداء المستند لممخاطر عمى وفؽ 

 3999 - 3000)معايير االنتوساي 
ISSAI) 

لمياء فاضؿ 
 المحاسب القانوني قانونيةمحاسبة  كاظـ

 االء حاتـ كاظـ.د
2015 

132 
أنموذج مقترح لييكمية وظيفة التدقيؽ 

الداخمي بحث تطبيقي في عينة مف المصارؼ 
 الخاصة

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

 2015 يعقوب



133 
أدوات المحاسبة الخضراء وأثرىا في االفصاح 

 يةعف التكاليؼ البيئ
قصي عبدالحافظ 

 جواد
محاسبة كمؼ 

 وادارية
خولة طالب جبار .د

 2015 األسدي

134 
التحميؿ االستراتيجي وأداة نشر وظيفة الجودة 

 ودورىما في توليد القيمة لمزبوف
نوفؿ حسيف 

 عبداهلل
محاسبة كمؼ 

 وادارية
 2015 ثائر صبري الغباف.د.ـ.أ

135 
 دور مراقب الحسابات في رفع كفاءة أنظمة
الرقابة الداخمية  في الوحدات االقتصادية 

 الحكومية

عبدالكريـ محمود 
 محاسبة قانونية محمد عبداهلل

عامر محّمد سمماف .د. أ
 2015 الجنابي

136 
استخداـ أنموذج  المؤسسة األوروبية إلدارة 

في تقويـ اجيزة الرقابة ( EFQM)الجودة 
 المالية العميا وانعكاسو عمى جودة التدقيؽ

 2015 حفصة محمد فخري.د محاسبة قانونية ر صباح حسفحيد

137 
في ( كايزف)تطبيؽ اسموب التحسيف المستمر
 تحسيف عممية التدقيؽ

محمد جاسـ عمي 
 محاسبة قانونية كريـ

موفؽ عبد الحسيف .د.ـ.أ
 2015 محمد

138 
تدقيؽ أداء مؤسسات التعميـ العالي في ظؿ 

/ ديميمعايير توكيد الجودة واالعتماد األكا
 انموذج مقترح

خالد صباح عمي 
 2016 سالـ عواد ىادي.د.ـ.أ محاسبة قانونية ىندؿ

محاسبة الكمؼ احمد محمود دور تقنيات التصنيع المتقدمة بالفحص غير  139
 واالدارية

 2016 رياض حمزة البكري.د.أ



 حسيف كرغولي اليداـ لتحقيؽ المالءمة باإلستخداـ

140 
المالئمة لإلستخداـ )تحدي محاسبة التكاليؼ 

في ظؿ الذكاء الصناعي ودورىا في تحقيؽ 
 (رضا الزبوف

محاسبة الكمؼ  وساـ عزيز شناوة
 واالدارية

 2016 رياض حمزة البكري.د.ـ.أ

141 
دور الجياز األعمى لمرقابة المالية في تحديد 

المخاطر المالية لمديف العاـ عمى وفؽ 
 (5420,5410)معياري األنتوساي 

 حسف جودة
 محاسبة قانونية شيحاف

عبػد الصػاحػػب نػجػـ .د.أ
 2016 عػبػد

142 

استعماؿ تقنية أثبات الخطأ في تحسيف 
عمميات التشغيؿ والمنتجات وتخفيض 

التكاليؼ دراسة تطبيقية في معمؿ األكياس 
 سدة اليندية/ البالستيكية

مشتاؽ طالب 
 عباس

محاسبة كمؼ 
 وادارية

خولة طالب . د.ـ.أ
 2016 األسدي

143 
إطار مقترح  لتطبيؽ معيار المحاسبة الدولي 

وانعكاسو عمى " منافع الموظفيف"(19)رقـ 
 رأي مراقبي الحسابات

 محاسبة قانونية صبا غازي كريـ
صالح صاحب . د.ـ.أ

 2016 البغدادي

144 
استعماؿ أسموب التنفيذ المتسارع في إدارة 

تكاليؼ الصناعات االنشائية                  
 رشيد الوقت والكمفة وتحسيف الجودةلت

عمر صفوت 
 حسف

محاسبة كمؼ 
 وادارية

فيحاء عبد اهلل .د.ـ.أ
 2016 يعقوب



145 
تدقيؽ أداء خدمات المؤسسات الصحية 

بحث تطبيقي ))ودوره  في التنمية المستدامة 
 ((في دائرة صحة الديوانية

عماد عريس 
 2016 خولة حسيف حمداف.د.ـ.أ محاسبة قانونية جاسـ

146 
إطار مقترح لتدقيؽ برنامج اإلخالء الطبي في 

بحث / ظؿ النظاـ المحاسبي الحكومي 
 تطبيقي في وزارة الصحة

شروؽ اسماعيؿ 
 محاسبة قانونية حامد

صالح صاحب شاكر .د.ـ.أ
 2016 البغدادي

147 
 نظاـ الرقابة الداخمية ودوره في تعزيز تقنية

ة االنتاج االنظؼ وانعكاساتو عمى التنمي
 المستدامة

وساـ صادؽ 
 محاسبة قانونية حنوف

عبد  المحاسب لقانوني
 2016 الكريـ خمؼ الحمفي

148 
استخداـ مراقبو الحسابات اليندسة المالية 
اإلسالمية لتقويـ إدارة مخاطر التمويؿ في 

 المصارؼ اإلسالمية

جميؿ ثاجب 
 محاسبة قانونية يوسؼ

 لقانونياالمحاسب 
 2016 صالح نوري خمؼ.د

149 
دور ديواف الرقابة المالية االتحادي في تدقيؽ  
الدور االشرافي لمبنؾ المركزي العراقي عمى 

 المصارؼ الخاصة
 محاسبة قانونية ىناء عواد حسيف

عمي محمد ثجيؿ .د.ـ.أ
 2016 المعموري

دور مراقب الحسابات في تقويـ القياس  150
 اإلفصاح المحاسبي لعقود التراخيص النفطية

 2016 فاطمة جاسـ محمد.د.ـ.أ محاسبة قانونية عدي جواد عمي



 بيقي في شركة نفط الجنوببحث تط

151 
إنموذج مقترح لتطبيؽ محاسبة النانو 

باستعماؿ الطباعة ثالثية األبعاد في الشركة 
 العامة لمصناعات الكيربائية

شيماء حسيف 
 عمي

محاسبة كمؼ 
 وادارية

 2016 رياض حمزة البكري.د.أ

152 
المدقؽ الخارجي في الرقابة البيئية دور 

 لمشركات النفطية
حمد يعرب عبد أ

 2016 خولو حسيف حمداف.د.ـ.أ محاسبة قانونية الكريـ

153 
دور معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاـ 

في تحقيؽ فاعمية رقابة اإلدارات (  1) رقـ 
 الحكومية المحمية

 محاسبة قانونية زيد شريؼ ىداب
د حمو داّود محم.د.ـ.أ

 2016 الخرساف

154 
بناء القدرات عمى وفؽ دليؿ المنظمة الدولية 

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

ىشاـ رياض عبد 
 محاسبة قانونية الكريـ

موفؽ عبدالحسيف .د.أ
 2016 محمد

155 
برنامج مقترح لتدقيؽ عمميات استكشاؼ 

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

جميمة محمد 
 محاسبة قانونية حسيف

فيحاء عبداهلل .د.ـ.أ
 2016 يعقوب



156 
برنامج مقترح لتدقيؽ المعالجات المحاسبية 
لمعامالت المرابحة عمى وفؽ المعيار الشرعي 

 (2)والمعيار المحاسبي اإلسالمي ( 8)

بد محمد حسف ع
 محاسبة قانونية الكريـ

عمي محمد ثجيؿ .د.ـ.أ
 2016 المعموري

157 
برنامج مقترح لتدقيؽ العمميات مع االطراؼ 
ذات العالقة عمى وفؽ المعايير الدولية و 

 المحمية
 محاسبة قانونية بالؿ مصطفى عبد

سالـ عواد ىادي .د.ـ.أ
 2016 الزوبعي

158 
 تيجيةاالتجاه نحو المحاسبة المالية االسترا

 ودورىا في تعزيز القرارات االستثمارية
عباس عمي 

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

 2016 المعموري

159 
دور ديواف الرقابة المالية االتحادي في الحد 
مف مخاطر نظاـ مقاصة الصكوؾ االلكتروني 

(ACH ) 

ميثاؽ ىادي 
 2017 خولو حسيف حمداف.د.ـ.أ محاسبة قانونية ىاشـ

160 
إعادة تدوير النفايات ودورىا في تحسيف 

 الكفاءة االنتاجية
صدى مدحت 

 مجيد
محاسبة كمؼ 

 وادارية
فيحاء عبد اهلل .د.ـ.أ

 2017 يعقوب



161 

تػطبيؽ تقنية التحسيػف المستمػر لتػحقيؽ 
متطمبات إدارة الجػودة الشامػمة  عمى وفؽ 
أنموذج لجنة معايير المحاسبة اإلدارية 

 لتقويـ األداء األمريكية

محاسبة كمؼ  حيدر جواد عزيز
 وادارية

خػػػولػػػو طػػػالػػػب .د.ـ.أ
 2017 جػػػبػػػار

"  عممية اعداد االنتاج" 3pاستعماؿ تقنية  162
 في تحقيؽ رضا الزبوف

نبيؿ فرحاف 
 حمداف

محاسبة كمؼ 
 وادارية

 2017 عمي محمد ثجيؿ.د.ـ.أ

163 
قيؽ رعي ودوره في تحاالز تدقيؽ النشاط 

بحث تطبيقي في مديرية "التنمية المستدامة  
 ز ا رعة محافظة المثنى

 2017 خولة حسيف حمداف.د.ـ.أ محاسبة قانونية وعد ىادي عبد

164 

برنامج مقترح لتدقيؽ االفصاح المحاسبي عف 
الموجودات غير المتداولة الممموسة عمى 

, 36) وفؽ معياري المحاسبة الدولييف 
IAS16 ) 

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

 2017 محمد

165 
بحث "دور نظرية القيود في عممية التدقيؽ 

 محاسبة قانونية احمد نوفؿ عودة "تطبيقي في ديواف الرقابة المالية اإلتحادي
صالح صاحب شاكر .د.ـ.أ

 2017 البغدادي



166 
دور التدقيؽ في الحد مف سوء التخطيط 

بحث تطبيقي " ي في المشاريع  الفني والمال
 "في حكومة ذي قار المحمية 

ساجد محمد عبد 
 محاسبة قانونية السيد

عمي محمد ثجيؿ .د.ـ.أ
 2017 المعموري

167 

اطار مقترح لتحقيؽ االنسجاـ بيف قانوف 
ضريبة الدخؿ في الطرؽ واالنظمة ذات 
الصمة مع معايير االبالغ المالي الدولية 

 بة واالستثماروانعكاسو عمى الضري

قصي جدعاف 
 2017 عباس حميد يحيى.د.أ محاسبة قانونية ميدي

168 
استخداـ االيصاء الواسع بالحوسبة اإلدراكية 
لترشيد التكاليؼ بحث تطبيقي في الشركة 

 العامة لمصناعات الجمدية
محاسبة كمؼ  حسيف كريـ محمد

 وادارية
 2017 خولو حسيف حمداف.د.ـ.أ

169 
ح عف الكوارث المالية ودور القياس واالفصا

 المدقؽ الخارجي عنيا
شيماء ميدي 

 محاسبة قانونية كريـ
د موفؽ عبد الحسيف .أ

 2017 محمد

170 
دور االجيزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة 
في متابعة تقاريرىاالرقابية واثرىا في تحقيؽ 

 القيمة والمنفعة
 محاسبة قانونية عمي خضير سمير

بد لحسػيف موفػؽ ع.د.أ
 2017 محمد



171 
جودة )توظيؼ ستراتيجية المثمث الذىبي 

لتقميص الفجوة بيف المنتج ( وقت,كمفة,
 وتوقعات الزبوف

حساـ محمد عمي 
 ميدي

محاسبة كمؼ 
 وادارية

 2017 حيدر عمي جراد.د.أ

172 
اإلفصاح المحاسبي عف الموجودات المالية 

دقؽ الرديئة وااللتزامات الطارئة ومسؤولية الم
 الخارجي عنيا

 2017 صػالح نػوري خػمػؼ.د محاسبة قانونية ثامر قاسـ داود

173 
ترشيد الُكمؼ بأستخداـ ىندسة البيوتكنولوجيا 

 في األنشطة الزراعية
شيماء كامؿ 

 مويش
محاسبة كمؼ 

 وادارية
فيحػاء عبد اهلل .د.ـ.أ

 2017 يعقوب

 تصميـ نظاـ كمفة عمى اساس االنشطة 174
خولة ىادي 

 عطيوي
محاسبة كمؼ 

 وادارية
 2018 سالـ عواد ىادي. د.ـ.أ

175 
امكانية تطبيؽ التفكير الرشيؽ لترشيد 

 التكاليؼ وتحقيؽ رضا الزبوف
محمد سمير 

 دىيرب
محاسبة كمؼ 

 وادارية
 2018 عمي محمد ثجيؿ.د.ـ.أ



176 

 في االستثمارات عف واإلفصاح القياس
 و  IAS 28 وفؽ عمى الزميمة الشركات
IFRS 12 التحقؽ في الخارجي ودورالمدقؽ 

 منيا

 2018 حمداف حسيف خولة.د.ـ.أ محاسبة قانونية عبيد عطية أسيؿ

177 
دور التدقيؽ اإلستراتيجي في فاعمية أجيزة 

 محاسبة قانونية رزاؽ صادؽ رزاؽ (أنموذج مقترح)التدقيؽ الداخمي 
عمي محمد ثجيؿ .د.ـ.أ

 2018 المعموري

178 
ر االنتوساي واثرىا في فجوة االلتزاـ بمعايي

جودة اداء االجيزة العميا لمرقابة المالية 
 والمحاسبية

 2018 صبيحة برزاف فرىود.د.ـ.أ محاسبة قانونية محمد فالح حسف

179 
تدقيؽ عقود المشاركة وانعكاسو عمى اداء 

 محاسبة قانونية نزار شاكر كريدي الوحدات االقتصادية
 وفاء عبد االمير.د.ـ.أ

 2018 حسف

180 
 الكميات في محاسبي لنظاـ اطار تصميـ

 الممارسات ضوء في العراقية االىمية
 الدولية المحاسبية

 معف نزار
 محاسبة قانونية عبدالكريـ

 نجـ الصاحب عبد.د.أ
 2018 عبد



181 
إنعكاس الَتحسيف الُمسَتمر في َتحقيؽ الميزة 

محاسبة كمؼ  الرا قاسـ خنجر الَتنافسية في ظؿ ُتكنولوجيا النانو
 وادارية

فيحاء عبد اهلل .د.ـ.أ
 2018 يعقوب

182 
بحث / تدقيؽ تنفيذ جدولة المشاريع الحكومية

 تطبيقي في وزارة التربية
ماؿ عبد الجبار آ

 محاسبة قانونية حسف
عبد الصاحب نجـ .د.أ

 2018 عبد

183 
 وأثره االعماؿ مخاطر عمى المستند التدقيؽ

 2018 خولة حسيف حمداف.د.ـ.أ محاسبة قانونية نػػجـ جػػاسـ ركػػرا النشاط استمرارية عمى

184 
اطار مقترح لمرقابة الداخمية في وحدات 
القطاع العاـ عمى وفؽ االطر الحديثة 

 والمعايير الدولية
 2018 خولة حسيف حمداف.د.ـ.أ محاسبة قانونية قيصر غازي زغير

185 
استعماؿ استراتيجية التصنيع المتسارع في 

 رة التكاليؼ وتحقيؽ رضا الزبوفادا
محمد عمواف 

 رحيمة
محاسبة كمؼ 

 وادارية
 2018 عباس نوار كحيط.ـ.أ



186 
دور ديواف الرقابة المالية االتحادي في تدقيؽ 
حسابات السمؼ واألمانات ومتابعة تصفيتيا 

 وأثرىا عمى الحساب الختامي لمدولة

حناف عبد االمير 
 محاسبة قانونية كاظـ

 عبد الحسيفموفؽ .د.أ
 2018 محمد

187 
 ERPتوظيؼ نظاـ تخطيط موارد المؤسسة 

وأثره في تحقيؽ  CTلدعـ النظرية  الموقفية 
 اإلدارة الكفوءة لمتكاليؼ

عزالديف حسف 
 كاظـ

محاسبة كمؼ 
 وادارية

 2018 حيدر عمي جراد.د.أ

188 
مسؤولية مراقب الحسابات عف فحص 
ؽ المعمومات المالية المستقبمية عمى وف

 3400معيار التأكيد الدولي رقـ 
 2018 عمي محمد ثجيؿ.د.ـ.أ محاسبة قانونية حاـز عمي مطير

189 
 الخاصة لممصارؼ االستمرارية فرض تقويـ
 محاسبة قانونية ميرزا مبارؾ سمير الدولية والممارسات التدقيؽ معايير وفؽ عمى

 الحسيف عبد موفؽ.د.أ
 2018 محمد

190 
لمعالجة  اسبية الدوليةتكييؼ المعايير المح

 اندماج الشركات العامة
فراؽ عبد العاؿ 

 2018 ىادي عواد سالـ.د.ـ.أ محاسبة قانونية ميميؿ



191 
 تخفيض في الداخمي التدقيؽ جودة دور

 2018 ىادي عواد سالـ.د.ـ.أ محاسبة قانونية فميػح زامػؿ محػمد باألرباح التالعب ممارسات

192 
سمسمة التوريد الفعالة دور التكامؿ بيف إدارة 

دارة التكمفة في تحسيف قيمة الزبوف  / وا 
 أنموذج مقترح

شادية حسيف 
 عباس

محاسبة كمؼ 
 وادارية

فيحاء عبد اهلل .د.ـ.أ
 2018 يعقوب

193 
ستخراج الغاز عمى وفؽ  جودة صناعة وا 

 2018 خولة حسيف حمداف.د.ـ.أ محاسبة قانونية حيدر عادؿ عباس المعايير الدولية

194 
 التعميـ معايير وفؽ عمى األداء تدقيؽ

 محاسبة قانونية محمود خالد أحمد الدولية المحاسبي
 الحسيف عبد موفؽ.د.أ

 2018 محمد

195 
 انشطة بأستعماؿ البيئية التكاليؼ إدارة دور

 التنمية تحقيؽ في الخضراء التجييز سمسمة
 المستدامة

محاسبة كمؼ  شحاذة فاضؿ نور
 وادارية

 حسيف ولةخ. د. ـ. أ
 2018 حمداف



196 
استعماؿ محاسبة استيالؾ الموارد في ترشيد 

محاسبة كمؼ  محمد تعباف محمد التكاليؼ ودعـ القرارات التشغيمية
 وادارية

 2018 عامر محمد سمماف.د.أ

197 
التكامؿ بيف أسموب تيار القيمة وتقنية 
اإلنتاج األنظؼ ودوره في تعزيز عوامؿ 

 النجاح الرئيسة

رزاؽ  احساف
 عطية

محاسبة كمؼ 
 وادارية

 2018 عمي محمد ثجيؿ.د.ـ.أ

198 
 لمتكمفة االستراتيجية االدارة استعماؿ
 ترشيد في االبعاد ثالثية المتزامنة واليندسة

 التكاليؼ
محاسبة كمؼ  خضير حمزة زينة

 وادارية
 محمود محمد.د. ـ. أ

 2018 جاسـ

199 
ممة تكامؿ محاسبة االنجاز وادارة الجودة الشا

 وأثره في تحسيف األداء
اسامة احمد 

 ابرييي
محاسبة كمؼ 

 وادارية
د وفاء عبد األمير .ـ.أ

 2019 حسف

200 

االلتزاـ بمعايير االنتوساي واثرىا في فجوة 
االجيزة العميا لمرقابة المالية   جودة اداء 

بحث تطبيقي في ديواف الرقابة  -والمحاسبة
 المالية اإلتحادي

 2019 صبيحة برزاف فرىود.د.ـ.أ اسبة قانونيةمح محمد فالح حسف



201 
دور التدقيؽ اإلستراتيجي في فاعمية أجيزة 

 محاسبة قانونية رزاؽ صادؽ رزاؽ (أنموذج مقترح)التدقيؽ الداخمي 
عمي محمد ثجيؿ .د.ـ.أ

 2019 المعموري

202 

المعالجات المحاسبية ألثر األزمات واألحداث 
عف البيانات الطارئة عمى العرض واإلفصاح 

بحث تطبيقي في شركة  - المالية لمشركات
 شركة عامة/نفط الشماؿ

 2019 سالـ عواد ىادي.د.ـ.أ محاسبة قانونية حميد خميفة ساير

203 
أثر تدقيؽ الرقابة االشرافية لمبنؾ المركزي 

برنامج  -العراقي في تحقيؽ الشموؿ المالي 
 مقترح

 2019 الـ عواد ىاديس.د.ـ.أ محاسبة قانونية رشا عودة لفتو

204 
تدقيؽ األداء ودوره في تحقيؽ برنامج مقترح ل

بحث تطبيقي في  -التنمية المستدامة 
  مديرية توزيع كيرباء الديوانية

 2019 سالـ عواد ىادي.د.ـ.أ محاسبة قانونية أمؿ مرزه صخيؿ

205 

التخطيط واإلشراؼ لعممية التدقيؽ بإستخداـ 
مى جودة التدقيؽ البرنامج المحوسب وأثره ع

بحث تطبيقي في مكاتب وشركات التدقيؽ  –
 العراقية

أحمد حاتـ 
 عبدالكريـ

 2019 عامر محمد سمماف. د.أ محاسبة قانونية



 

 

206 
تدقيؽ اإلفصاح عف المخاطر المالية في 

ودوره  IFRSو  IASعمى وفؽ  المصارؼ
 في ترشيد قرارات اإلستثمار

 2019 صبيحة برزاف فرىود.د.ـ.أ محاسبة قانونية جماؿ ناجي محمد

207 
 القياس تعزيز في الحسابات مراقب دور

 العمميات خسائر عف المحاسبي واألفصاح
 األرىابية

 محاسبة قانونية آميف قاسـ حسيف
 عبداهلل فيحاء. د.ـ.أ

 2019 يعقوب

 التدقيؽ جودة في وتأثيره المشترؾ التدقيؽ 208
 خميؿ عمار

 إبراىيـ
 محاسبة قانونية

 عبداهلل فيحاء. د.ـ.أ
 2019 يعقوب


