
السنةالقسم/ الكلية الجامعةاسم الطالباسم االطروحةت

1
كة العامة لصناعة البطاريات وانعكاسها عىل تسعير  ي الشر

 
تحليل ارتفاع التكاليف ف

المنتجات
2015محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمد حاتم عطا عباس

2
ي ترشيد قرارات 

 
ي والقيمة االقتصادية المضافة ودوره ف تكامل مفهومي الدخل المحاسب 

المستثمرين
2013محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغداديارس نوري محمد العزاوي

3
ي االفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية للمصارف العراقية 

 
تقويم الشفافية ف

الخاصة وانعكاسه عىل القيمة السوقية لالسهم
2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمد عبد عىلي محمد

4
بالتطبيق عىل - تقويم اجراءات الرقابة الداخلية لتحقيق فاعلية القروض الزراعية 

ي
 
المرصف الزراعي التعاون

2015محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادزهراء حسير  محمد جريو

5
ي امانة 

 
تصميم نظام التكاليف عىل اساس االنشطة لعينة من محطات تصفية المياه ف

بغداد
2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمد كريم حميد الجبوري

6
ح لهرمية المعلومات المحاسبية الحكومية  دراسة تطبيقية - انموذج حديث مقير

ي وزارة المالية
 
ي دائرة المحاسبة ف

 
2007محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغداداالء شمس هللا الخزعىليللمعلومات المنتجة ف

7
كات المساهمة المدرجة  تقييم مستوى االبالغ المالي القطاعي عىل وفق خصائص الشر

ي سوق العراق لالوراق المالية
 
ف

2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادعىلي محمود بري  هي االنباري

8
قياس القيمة العادلة للموجودات غير المتداولة الملموسة وفقا لمعيار االبالغ المالي 

اح دليل ارشادي لتدقيقها13الدولي  2013محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغداداسماء عبد الكاظم عبد عىلي واقير

9
تصميم قاعدة بيانات وفقا لمتطلبات تكامل نظامي المحاسبة المالية والتكاليف عىل 

دراسة تطبيقية- اساس االنشطة 
2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغداديارس مامون لطيف الجبوري

10
ي سوق العراق 

 
ونية وافاق تطبيقها ف انعكاس المعلومات المحاسبية بالتجارة االلكير

لالوراق المالي
2007محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادامال نوري محمد

ي تقويم االداء 11
 
ح- محاسبة التكاليف الرشيقة ودورها ف 2013محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادمقداد احمد نوري النعيميانموذج مقير

12
تاثير احتساب تكاليف الوقاية عىل كلف الفشل وانعكاسه عىل جودة الخدمة الصحية 

ي مستشف  جراحة الجملة العصبية ومستشف  المختار االهىلي
 
2015محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادفاتن ذياب زغير العكيىليف

13
ي عن الموجودات والمطلوبات المحتملة والمخصصات  القياس واالفصاح المحاسب 

يوانعكاساتها عىل خاصية التمثيل الصادق
 
ه لوان 2016محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادندى كاكي بير

ي العراق14
 
ي ف ي تغيير واقع التنظيم المحاسب 

 
2016محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادحكمت حمد حسنامكانية اعتماد الحلول الراديكالية ف

م/ قسم المحاسبة / كلي          ة االدارة واالقتص                            اد 



15
 COBITتطوير الرقابة الداخلية لمواجهة مخاطر تقنية المعلومات باستعمال اطار 

ي مرصف بغداد
 
دراسة تطبيقية ف

2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةاحمد جاسم حمودي العبيدي

16
ي المصارف 

 
ي الحساباتللحد من ظاهرة غسيل االموال ف تقويم االجراءالتدقيقية لمراقب 

التجارية العراقية
2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادمحسن فؤاد محسن

17
- تصميم نموذج لتطوير نظام المعلومات المحاسبية لدعم قرارات ادارة العمليات 

حالة دراسية
2008محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادسلمان حسير  عبد هللا الطيار

كة عىل وفق المعايير الدولية للمحاسبة18 ي المشاري    ع المشير
 
2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادسجاد مهدي عباس الغرباوياالبالغ المالي عن الحصص ف

19
االبالغ المالي عن المشتقات المالية للتحوط من مخاطر السوق عىل وفق المعايير 

ح للمصارف العراقية- المحاسبية الدولية  انموذج مقير
2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادعباس فاضل عبد االمير

20
ي  اتيج  اعداد الموازنة االستثمارية للدولة واقرارها مابير  توجهات التخطيط االسير

ي العراق
 
ات االقتصادية والسياسية ف يوالمتغير 2013محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادحيدر جاسم حمزه الخفاج 

ي لنظرية المحاسبة21
ر
ي اطار المدخل االخالف

 
2012محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادعدالت محمد توفيقالحد من اثار ادارة االرباح ف

22
ي الموازنة 

 
ي الوحدات الحكومية واثرها ف

 
المعالجة المحاسبية للموجودات الثابتة ف

دراسة تطبيقية (التنفيذ-االعداد)االتحادية 
2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةحسام حسن هاشم

23
ي بطاقة العالمات المتوازنة والمقارنة المرجعية الغراض تقويم االداء 

التكامل بير  تقنيبر

ي الوحدات االقتصادية 
 
ي ف اتيج  2007محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادنادية شاكر حسير  النعيميدراسة تطبيقية- السير

ي 24
 
ي- تصميم نظام التكاليف االنتاج الحيوان

2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادطالب ستار عبد هللا حسونبحث تطبيفر

ي تقويم االداء وفق معايير االعتماد االكاديمي25
 
2013محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادغادة طارق عبد المجيدتكاليف الجودة بالتعليم العالي ودورها ف

كات المساهمة  26 ح لحوكمة الشر ى نجم عبد هللادراسة تطبيقية- االطار المقير 2007محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادبشر

27
ي  (الكايزن)المعلومات المحاسبية الالزمة العتماد اسلوب التحسير  المستمر 

 
ف

المنشات الصناعية
2004محاسبة/ االدارة واالقتصاد الموصلعىلي ابراهيم حسير  فارس

ي28 ي  ممارسات التحفظ المحاسب 
 
كات ف 2016محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادحسير  جليل محسنتاثير اليات حوكمة الشر

29
ي تخصيص وتوزي    ع التكاليف التسويقية وترشيد قرارات  (ABC)استخدام نظام ال 

 
ف

دراسة تطبيقية- التسعير 
2004محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادصالح هادي محمد



2012محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادلينا كرابيت كريكوردور المقاييس المالية وغير المالية بالتقنيات الكلفوية وانعكاسها عىل تقويم االداء30

31
ي للبيانات المحاسبية 

 
ون ي تعزيز فاعلية الرقابة  (EDI)دور التشغيل والتبادل االلكير

 
ف

ي عينة من المصارف العراقية
 
المحاسبية ف

2015محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادياسمير  طارق محمد

32
تاثير االبالغ المالي عن انخفاض قيمة الموجودات الثابتة عىل خاصية مالءمة 

2015محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادسالمة ابراهيم عىليالمعلومات المحاسبية

33
ي الوحدات 

 
مالمح االطار المفاهيمي للمحاسبة عن المسؤولية االجتماعية ف

االقتصادية العراقية
2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغداددجلة عبد الحسير  عبد

34
ي مع السياسات الحكومية وانظمة االدارة البيئية 

ي البيب  - مدى توافق االبالغ المحاسب 

دراسة نظرية وتطبيقية
2007محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادزيان محمد خورشيد ويس

2013محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادرجاء صادق بيجانتصميم نظام محاسبة التكاليف الموحد لقطاع الصناعات التحويلية35

36
ي التدفق النقدي والدخل التشغيىلي لتحديد التدفقات  تقييم القدرة التنبؤية لمؤرسر

النقدية
2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادعمار لؤي عبد الرزاق

ي كشف ادارة االرباح وانعكاسه عىل جودة التدقيق37
 
2013محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادحكيم حمود فليح الساعدياستخدام قانون بنفور ف

ي تقويم اداء مراكز المسؤولية 38
 
2007محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادرزكار عىلي احمد دولبةدراسة تحليلية- دور معلومات محاسبة التكاليف ف

ي39 اتيج  2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادمهند محمد عبد المطلبالتوافق بير  محاسبة المسؤولية وبطاقة العالمات المتوازنة وفق المدخل االسير

40
ي الوحدات الحكومية باستخدام معايير تقنية 

 
 sixتحسير  جودة التدقيق الداخىلي ف

sigma - دراسة تطبيقية
بة 2015محاسبة/ االدارة واالقتصاد مستنرصيةعىلي هاتف عبد عىلي رسر

ي تعزيز عقالنية القرارات االستثمارية41
 
2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادجاسم كشيش زويدقابلية الفهم للمعلومات المحاسبية ودورها ف

42
ي ظل تعدد المفاهيم المحاسبية وانعكاسها عىل جودة االبالغ 

 
مداخل تقييم االصول ف

ي البيئة العراقية
 
المالي ف

2013محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادمصطف  يونس حميد

ي ظل معايير 43
 
ي الجامعي ف 2015محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادحسير  فاضل عباسISO-9001 : 2008تقييم جودة نظام التعليم المحاسب 

44
ة  تحليل تكاليف الجودة باالعتماد عىل اعادة هندسة العمليات الكتساب المير 

التنافسية
2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادمروة حسير  علوان



45
ي 
 
ح لالبالغ المالي عن تقلبات القيمة العادلة لمحافظ االوراق المالية ف

اطار مقير

2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادسامي طه ياسير  القيسيصناديق االستثمار

ي القوائم المالية 46
 
2007محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادحسير  هادي حسير دراسة نظرية- القياس واالفصاح عن االدوات المالية المشتقة ف

2007محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادمنار صباح عىليدراسة تطبيقية- كلف الجودة الشاملة وعالقتها باسبقيات التنافس 47

48
ي اتخاذ القرارات 

 
دراسة - تحليل االرباح التفاضىلي باستخدام نظرية القيود ودورها ف

تطبيقية
2008محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغداداسماء محمد عبد الرزاق

49
ي سوق 

 
تكامل المعلومات المالية وغير المالية وانعكاسه عىل قرارات المستثمرين ف

العراق لالوراق المالية
2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادمروى فاضل خلف

50
ي اعمال 

 
ح لتحيد تكاليف الجودة عىل اساس االنشطة الموجهة بالوقت ف منهج مقير

دراسة تطبيقية- المقاوالت 
2015محاسبة/ االدارة واالقتصاد مستنرصيةعبد الحسير  لهمود يارس

ي تعزيز محاسبة المسؤولية51
 
ي الموحد ف

 
ون ي االلكير 2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادانمار حسن عىليتطوير النظام المحاسب 

52
ي اعداد الكشوفات 

 
ي التعامالت المرصفية ودورها ف

 
ونية للبيانات ف المعالجة االلكير

المالية المرحلية
2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادليث عىلي حمادي

53
ي قياس تكلفة الخدمة الصحية ABCاستخدام اسلوب التكاليف عىل اساس االنشطة 

 
 ف

دراسة نظرية وتطبيقية- 
2004محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادسحر طالل ابراهيم

ي ظل المدخل السلوكي للنظرية المحاسبية54
 
2015محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادوفاء حسير  سلمانتحديات االبالغ المالي ف

ي 55 ي التعليم المحاسب 
 
2008محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادلقمان محمد سعيددراسة تطبيقية- ادوات تكنولوجيا المعلومات ودورها ف

ي عملية االبالغ المالي 56
 
ي المحاسبة واثره ف

 
2007محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغداداسكوهي اوانيس اوهانيسدراسة تحليلية وميدانية- مفهوم االنصاف ف

ي اعداد الموازنة العامة للدولة57
 
امج واالداء ف ي احمداستخدام اسلوب موازنة الي 

2003محاسبة/ االدارة واالقتصاد محمد حسيب 

58
ي االستعمال المضلل للوحدات ذات االغراض 

 
مرونة المعايير المحاسبية ودورها ف

الخاصة
2012محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادعادل صبجي عبد القادر

ي المؤسسات المالية االسالمية59
 
2016محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادنهلة عبيس طاللمدى مالئمة معايير المحاسبة والتدقيق ف



60
كات المساهمة العراقية  ي االبالغ عن احتماالت فشل الشر

 
دور مراقب الحسابات ف

ي 
ح- وانعكاسه عىل جودة االداء المهب  انموذج مقير

2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادضمياء محمد جواد

61
ي للدخل التشغيىلي  اتيج  كة العامة للصناعات - التحليل االسير ي الشر

 
دراسة تطبيقية ف

النسيجية
2007محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادعىلي قاسم حسن

62
ي 
 
تطوير االجراءات المحاسبية الموحدة عن الخدمات المرصفية للنوافذ االسالمية ف

المصارف التجارية العراقية
2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادثورة صادق حمادي

63
ي العراق 

 
ي تطبيق االساليب الحديثة للمحاسبة االدارية ف

 
- اثر عوامل البيئة الداخلية ف

مع دراسة لبعض التجارب الدولية
2015محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةفاتن حاتم رجب الفاضل

كات المساهمة64 ي بعض الشر
 
ي ف ي تطبيق قيد التحفظ المحاسب 

 
ها ف 2015محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادجعفر عبد الحسير  حلوجودة التدقيق وتاثير

2015محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادحازم عبد العزيز الغرباويوانعكاسه عىل التكلفة واالنجاز (كايزن)توافق نظرية القيود التحسير  المستمر 65

66
ي الكشف عن 

 
ي تعزيز قدرة مراقب الحسابات ف

 
تقييم مخاطر التدقيق ودورها ف

ي القوائم المالية
 
االحتيال ف

2015محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغداديحبر عىلي كاظم

67
ي القوائم والتقارير المالية 

 
دراسة - اساليب التمويل الحديثة المحاسبة واالفصاح ف

نظرية وتطبيقية
2007محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادلبب  زيد ابراهيم

68
ي الموحد لمواءمتها مع  تطوير عرض القوائم المالية المعدة وفقا للنظام المحاسب 

ي التميميمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية 2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادصفا مهدي راج 

ي الحكومي لتعزيز كفاءة اداء الوحدات الخدمية69 2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادكفاح سامي حسير  اليارسيتطوير النظام المحاسب 

اتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة70 ي ظل السير
 
ي كاظمتقييم قرارات االستثمار لقطاع الكهرباء ف

 
2015محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةوديع هان

71
ي تعزيز االحكام 

 
ي ومدى امكانية تطبيقها ف

 
الممارسة الدولية للمحاسب القضان

ي البيئة العراقية
 
القضائية ف

2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةاخالص عبد عىلي داود

72
ي كشف االحتيال من خالل مناقشة 

 
خدمات التصديق ودور مراقب الحسابات ف

وتحليل تقرير االدارة
2015محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةثامر كاظم عبد الرضا

73
ي وفق متطلبات ادارة المعرفة  - تصميم قاعدة بيانات لنظام المعلومات المحاسب 

دراسة تطبيقية
2015محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةذكرى مهدي صالح

74
تاثير استعمال مخاطر التدقيق عىل جودة تقديرات االدارة للوحدات االقتصادية 

ة ماليا المتعير
2016محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادعواطف جلوب محسن



ي تقييم ادارة المخاطر المرصفية75
 
2007محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادضمياء محمد جوادمسؤولية المدقق الداخىلي ف

ي تخفيض التكاليف76
 
2013محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادمروة جمعة طعمةدور التكاليف المعيارية والكلف المستهدفة ف

ي ترشيد القرارات االستثمارية77
 
2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادعبد الرحمن سعيد عىليالقوائم المالية التنبؤية ودورها ف

78
ي ترشيد قرارات التسعير 

 
كة - استخدام تقنيات ادارة الكلفة ف ي الشر

 
دراسة تطبيقية ف

العامة للصناعات الكهربائية
2004محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادمشتاق كامل فرج

79
كة العربية لكيمياويات المنظفات عمل االلكيل  ي الشر

 
دراسة وتطوير نظام التكاليف ف

ين المستقيم  ي- بي   بيج 
2007محاسبة/ االدارة واالقتصاد الموصلمعاد خلف ابراهيم

80
ي مدخل القيمة العادلة لتقييم االستثمارات 

ي ظل تبب 
 
قياس جودة االرباح المحاسبية ف

المالية
2015محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادمب  كامل حمد

81
ي الوحدات االقتصادية اساسا لتطبيق 

 
اعادة هندسة نظم المعلومات المحاسبية ف

دراسة مقارنة- الذكاء االقتصادي 
2015محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةخديجة جمعة مطر

82
ي القيمة والتجهير  لتعزيز القيمة 

ح للتكامل بير  سلسلبر ي مقير تصميم انموذج محاسب 

ي الوحدة االقتصادية
 
الصحاب المصلحة ف

2015محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةعالء محمد عبيد

ي 83
ي الحد من ظاهرة التلوث البيب 

 
2007محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادليىل جيهان حسير دراسة تطبيقية- دور الرقابة الداخلية ف

ي جودة اعمال التدقيق84
 
اتيجيات التدقيق ودورها ف 2015محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادرائد فاضل حمدسير

85
ي الدولي  (13)تكييف القاعدة المحاسبية العراقية   (12)لمتطلبات المعيار المحاسب 

ائب المؤجلة ي للمكاسب والخسائر غير المنتظمة والرص  يب  2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغداداسماء حسير  عىليالمعدل عن االثر الرص 

86
ي 
 
ي وانعكاساته عىل الممارسة المحاسبية ف

ر
ي ظل المخل االخالف

 
االبالغ عن المخاطر ف

البيئة العراقية
ي حميد

 
2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادحسام هان

87
ي ظل 

 
ي المالئمة والتمثيل الصادق عىل اسعار االسهم وحجم تداولها ف

تاثير خاصبر

سلسلة قيمة المعلومات
2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغداداشواق طالب كاظم

ي الجمهورية اليمنية88
 
ح للتطبيق ف 2002محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادنرص محمد محمد نشوانالمحاسبة البيئية مع نموذج مقير

89
دراسة - اثر قواعد الحوكمة عىل جودة التدقيق وانعكاسه عىل موثوقية القوائم المالية 

مقارنة
2015محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةنورة منير عبد الرحمن



90
 المالي 

ح للتنبؤ بالتعير كات الصناعية المختلطة - انموذج مقير ي الشر
 
دراسة تطبيقية ف

ي سوق العراق لالوراق المالي
 
المدرجة ف

2015محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةمحمد عباس نهود

ي باطار المبادرة الزراعية91
 
2012محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادابراهيم طارق عبد الكريمتقويم صناديق االقراض التخصصية للمرصف الزراعي التعاون

92
كة  ي ظل سلسلة القيمة وانعكاسه عىل ارباح الشر

 
تحليل تكاليف دورة حياة المنتج ف

المنطقة الجنوبية- العامة لصناعة االسمدة 
2016محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادمهند هادي صالح

ي تسعير الخدمات الفندقية 93
 
2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةهيثم صاحب سعددراسة ميدانية- دور المعلومات المحاسبية ف

امج واالداء باطار نظريات ادارة الوقت94 2016محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادجوان جاسم خضيرتعزيز فاعلية نظام موازنة الي 

95
كات  ي رسر

 
ة التنافسية ف ي تطوير االداء وزتعزيز المير 

 
استعمال انظمة التكاليف ف

المقاوالت العامة
2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةهناء قاسم محمد

96
ي وانعكاسها عىل القرارات االقتصادية  كات المساهمة للتحفظ المحاسب  ممارسة الشر

لمستخدمي القوائم المالية
2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادانمار محسن حميد

ي تقويم كفاءة وفاعلية الوحدات االقتصادية العامة97
 
2012محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادايار حامد كاظمدور تدقيق االداء ف

98
تقييم المعلومات المحاسبية باستخدام نموذج اقتصاديات المعلومات الغراض اتخاذ 

القرارات
2002محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادايمان محمد عبد هللا

ي دعم تقنية االنتاج االنظف 99
 
اء ف 2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةعباس مهدي خليفدراسة تطبيقية- دور المحاسبة الخرص 

100
ي الدولي وانعكاساته عىل المعايير المحاسبية الدولية  - االطار المفاهيمي المحاسب 

دراسة تحليلية
2007محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادصفوان قصي عبد الحليم

ي تطبيق اساليب المحاسبة االدارية المعارصة 101
 
2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةحنان نبيل عبد الجباردراسة تطبيقية- اثر النظرية الموقفية ف

ي الوسط102
 
كة مصاف ي رسر

 
ي بالتطبيق ف

ي تقويم االداء البيب 
 
2015محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادمرتص  كريم خليلادارة الكلفة البيئية ودورها ف

ي محاسبة المسؤولية103
 
ي عباسالتكلفة الفرصية ودورها ف

 
2007محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمد وف

2002محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادافراح عبد الجبار محمددراسة نظرية وتطبيقية - (ABC)تصميم نظام حسابات التكاليف باستخدام نظام ال  104



ي تعزيز قرارات المستثمرين 105
 
2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةعىلي عبد الرضا طاهردراسة تطبيقية- دور جودة االرباح المحاسبية ف

106
ي ظل نظام الكلفة عىل اساس االنشطة - الحجم - تحليل الكلفة 

 
دراسة  (ABC)الرب  ح ف

يتطبيقية
2002محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادفريال كاظم عبد الغب 

107
ي تقويم اداء الوحدات الممولة مركزيا ضمن الموازنة 

 
ي الحكومي ف دور النظام المحاسب 

دراسة تطبيقية- العامة للدولة 
2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةالهام هاشم محمد

كة الخطوط الجوية العراقية108 ي لشر
 
ون 2016محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمد تحسير  عىلي مهديتصميم نظام محاسبة التكاليف االلكير

غام احمد عبد الرضامدخل قياس التكاليف عىل اساس المواصفات بهدف تخفيض التكاليف109 2016محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادرص 

110
شيد القرارات  ي تحديد التكاليف لير

 
التكامل بير  المحاسبة عن االنجاز ونظرية القيود ف

يالتشغيلية 2013محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادرفل شاكر سلوم الخفاج 

ي الوحدات االقتصادية العراقية111
 
ي ومدى تطبيقها ف

ي مجيد محمدالمحاسبة عن االداء البيب  2006محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادليىل ناج 

2006محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادسهير كاظم فاضلتحليل قرارات التاجير طويل االجل عند التحول من القطاع العام ال القطاع الخاص112

113
ي 
 
اتيجيات الوظيفية ف ي تنفيذ وتقويم السير

 
اتيجية ودورها ف تقنيات ادارة الكلفة السير

بيئة االعمال المعارصة
2007محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادصباح عبدالوهاب عبدالرزاق

114
ي تقويم كفاية اداء وحدات الخدمات 

 
دور المقارنة المرجعية عىل اساس االنشطة ف

الصحية
2006محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادحاتم كريم كاظم

ي تحديد منهجية التعامل مع مخاطر التدقيق115
 
2006محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادسهاد صبيح فرجدور الرقابة الداخلية ف

ي حماية المال العام116
 
ي الحكومي ودورها ف 2006محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادكريم جاسم عباسالمعايير الرقابية للنظام المحاسب 

117
ي ظل القاعدة المحاسبية 

 
ي التقارير المالية ف

 
امات االجتماعية ف االفصاح عن االلير 

(6)العراقية رقم 
2003محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادسناء احمد ياسير  خلف

ات االداء المالي والمخاطرة النظامية 118 2013محاسبة/ االدارة واالقتصاد البرصةعىلي ماجد هاديدراسة تطبيقية- العالقة بير  مؤرسر

كات المساهمة119 ي الشر
 
2006محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادنهاد حسير  احمداثر التضخم االقتصادي عىل االحتياطيات ف



120
ي ظل تطبيق الحكومة 

 
تطوير اساليب الرقابة الداخلية للوحدات الحكومية ف

ونية االلكير
2015محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةصالح حسن عبد هللا

2004محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمد فاضل نعمةالمحاسبة عن المنح والمساعدات الحكومية واالفصاح عنها121

ح122 ي مقير ي الجامعات الحكومية العراقية معيار محاسب 
 
2004محاسبة/ االدارة واالقتصاد الموصلفراس عزيز محمد جواداالبالغ المالي ف

ي لوحدات تجارة االدوية والمستلزمات الطبية123 2002محاسبة/ االدارة واالقتصاد الموصلانتصار عبد الرضا عبد هللاتصميم نظام محاسب 

2007محاسبة/ االدارة واالقتصاد الموصلزينة فتجي محمد يونسقياس وتحديد تكلفة الطالب للدراسة الجامعية االولية المسائية124

ي الوحدات الحكومية125
 
2002محاسبة/ االدارة واالقتصاد الموصلتغريد سالم محمود محمدتاثير استخدام الحاسوب عىل نظام الرقابة الداخلية ف

ي خرص قياس التكلفة المستهدفة لتصنيع المنتج خالل مرحلة التصميم الغراض التسعير126
2005محاسبة/ االدارة واالقتصاد الموصلانس مبر

127
مجة الخطية وحل االختناقات باستخدام  قرار تخصيص الموارد النادرة باستخدام الي 

2004محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادمقداد احمد نوري النعيمينظرية القيود

128
ي معمل سمنت 

 
ي ترشيد كلفة الصيانة ف

 
ي لنموذج المسار الحرج ف االستخدام المحاسب 

حمام العليل القديم
2006محاسبة/ االدارة واالقتصاد الموصلمي ابلحد افرام

ي تقليص الفجوة التنافسية129
 
2006محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادرغد هاشم جاسمدور تكاليف الجودة الشاملة ف

ي تحسير  قيمة المنتوج باستخدام اسلوب هندسة القيمة130
 
2006محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادعماد محمد كندوريدور ادارة الكلفة ف

كة التامير  الوطنية131 ي رسر
 
ي المؤسسات المالية دراسة تطبيقية ف

 
2007محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادعماد سالم اسدمحاسبة االستثمارات ف

132
تحديد وقياس تكاليف الجودة الغراض التخطيط بالتطبيق عىل مصنع الغزل 

ي الموصل
 
والنسيج ف

2005محاسبة/ االدارة واالقتصاد الموصلمثب  فالح بدر

2012محاسبة/ االدارة واالقتصاد الموصلوحيد محمود رمواعادة هندسة عملية اعداد الموازنة الجارية باستخدام تقنيات المعلومات133

ي المالئم لفحص وتحليل انحرافات عنارص الكلفة134 2005محاسبة/ االدارة واالقتصاد الموصلخالص حسن يوسفاالسلوب المحاسب 



135
ي القوائم المالية 

 
طرائق المعالجة المحاسبية لتكاليف المسح واالستكشاف واثرها ف

لصناعة النفط
2005محاسبة/ االدارة واالقتصاد الموصلتمارة عامر امير 

136
كة العامة  االثار التضخمية وانعكاسها عىل البيانات المالية للمنشات بالتطبيق عىل الشر

لصناعة االلبسة الجاهزة
2002محاسبة/ االدارة واالقتصاد الموصلجميلة حمران نامس

ي المالئم لتحديد قيمة الموجودات الخاضعة للزكاة137 2010محاسبة/ االدارة واالقتصاد الموصلحارث راشد حمدونالقياس المحاسب 

ي حال تعدد المنتجات138
 
2006محاسبة/ االدارة واالقتصاد الموصلسالم خليل خالدطرائق قياس الكلف واثرها عىل قرارات التسعير ف

2006محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادعبد الوهاب عبد الرزاقتدقيق اداء النشاط الخدمي الحكومي139

140
ي اطار عنارص 

 
ي تواجه مهنة مراقبة الحسابات ف

ي للتحديات البر اتيج  التحليل االسير

2006محاسبة/ االدارة واالقتصاد الموصلفيحاء عبد الخالق يحبرالبيئة التقنية الحديثة

141
ي 
 
اف بااليراد لعقود التامير  المحلية ف تقييم السياسات المحاسبية لتطبيق مبدا االعير

(4)اطار معيار االبالغ المالي الدولي 
2016محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادحسير  حوشان جار هللا

142
ي تحسير  قيمة المنتج وتخفيض 

 
استعمال تحليل القيمة والهندسة العكسية ف

التكاليف
2012محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادحسام احمد احمد

وع ري الجزيرة الشمالي143
ي حكومي لمشر 2004محاسبة/ االدارة واالقتصاد الموصلعىلي مال هللا عبد هللاتصميم نظام معلومات محاسب 

144
اتيجية مدخال لتحديد بيانات التكاليف المالئمة  استخدام ادوات ادارة التكلفة االسير

ي قرارات التسعير
 
ف

2011محاسبة/ االدارة واالقتصاد الموصليونس عبد الكريم احمد

ي تقويم اداء الوحدات االقتصادية145
 
اتيجية ف 2005محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادحنان صحبت عبد هللااستعمال معلومات ادارة الكلفة السير

ائب146 كات بالهيئة العامة للرص  ي قسم الشر
 
محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغداداحمد محسن حسنتقويم الرقابة والتدقيق ف

147
ي بير  

ي صياغة انموذج تواففر
 
المداخل االقتصادية لنظرية المحاسبة ودورها ف

المحاسبة الجزئية والمحاسبة الكلية
2007محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادسعد سلمان عواد

ي الكليات المسائية148
 
ي اعداد الموازنات ف

 
يدور قياس كلفة دراسة الطالب ف

ي راض  2005محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادنوال حرن 

149
استعمال التحليل المالي لقائمة التدفق النقدي كوسيلة لتقييم مصادر النقد 

ي منشات االعمال
 
واستعماالته ف

2003محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادصبيحة برزان فرهود



150
ي 
 
تقويم كفاية اداء هيئات ديوان الرقابة المالية من وجهة نظر المدراء الماليير  ف

2005محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادميعاد حميد عىليالوحدات الحكومية

151
ي معمل 

 
ي بيان تاثير القيود دراسة امكانية تطبيق نظرية القيود ف

 
ي ف الدور المحاسب 

الغزل والنسيج
2006محاسبة/ االدارة واالقتصاد الموصلنشوان طالل سعد هللا

152
كات المساهمة اليمنية قياسة وتطويره بما يتناسب  ي لشر مستوى االفصاح المحاسب 

ي الجمهورية اليمنية
 
ومتطلبات اقامة سوق االوراق المالية ف

2002محاسبة/ االدارة واالقتصاد الموصلخالد عبد الرحمن احمد

ي موازنة الجامعة باستخدام اسلوب برمجة االهداف153
 
2007محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادنجاة سليم يوسفتخصيص الموارد ف

154
كة القادسية - تحديد كلف النوعية عىل اساس االنشطة  ي رسر

 
دراسة نظرية تطبيقية ف

العامة للصناعات الكهربائية
2004محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادليث محمود وهيب

ي تقويم االداء لمراكز المسؤولية155
 
2003محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمد عبد هللا ابراهيمنظام تكاليف اوامر العمل ودوره ف

يبة156 ي احتساب الدخل الخاضع للرص 
 
ي واثرها ف يب  2005محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادفراس عىلي ذياباجراءات الفحص الرص 

ي العراق157
 
ي لتطوير اجراءات صندوق الزكاة ف 2005محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادحسام حميد سلطانوضع نظام محاسب 

ي القوائم المالية للمصارف 158
 
ي العراق- االفصاح ف

 
2005محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادفداء عدنان عبيددراسة مقارنة للتطبيقات المعمول بها ف

159
ي - مدى فاعلية نظام التخطيط  مجة الموازنة وانعكاسه عىل النظام المحاسب  الي 

الحكومي
2007محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغداداشواق عبدالرحمن عبدالوهاب

160
ي مالي للمصارف التجارية بالتطبيق عىل مرصف الموصل  ح تصميم نظام محاسب  مقير

للتنمية واالستثمار
2006محاسبة/ االدارة واالقتصاد الموصلوعد حسير  شالش

161
قياس كلفة الخدمة المرصفية باستخدام تقنية التكلفة عىل اساس النشاط الموجه 

ي(TDABC)بالوقت  2015محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةحميد لفته محمد العتان 

ي مكاتب التدقيق العراقية162
 
ي رفع جودة عملية التدقيق ف

 
2007محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغداددجلة عبد الحسير  عبدمعايير التدقيق الدوليه ودورها ف

ي اعداد الموازنات وزيادة فاعليتها الغراض الرقابة163
 
2004محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادرشا عدنان احمددور التكاليف المعياريه ف

164
ي ضوء التحكم المؤسسي واثرها عىل 

 
اتيجية لمسؤولية المنظمة ف االبعاد االسير

ي االفصاح المحاسب 
2007محاسبة/ االدارة واالقتصاد الموصلسعاد سعيد غزال



165
مجة الرياضية لتخصيص الموارد  التحليل التفاضىلي للتكاليف باستخدام اسلوب الي 

النادرة
2004محاسبة/ االدارة واالقتصاد الموصلصدام محمد محمود حامد

ي تقليل مخاطر التدقيق166
 
ي ف ي صالحتقويم االجراءات التحليلية للمدقق الخارج  2007محاسبة/ االدارة واالقتصاد الموصلمنال ناج 

167
ي ظل استخدام المعرفة 

 
معايير منتخبة لتقويم فاعلية نظم المعلومات المحاسبية ف

ي المصارف
 
التقنية ف

2010محاسبة/ االدارة واالقتصاد الموصلفاضل عباس سلطان

ي الجمهورية اليمنية168
 
2003محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادعبدهللا احمد عمرمعايير التدقيق الدولية وامكانيات تطبيقها ف

ي الحكومي169 ي النظام المحاسب 
 
ياالفصاح ف

2005محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادميثم مالك راض 

ي تخفيض التكاليف وتحسير  نوعية المنتجات170
 
2012محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادرؤى حسير  عبد الحسير دور تكاليف الجودة ف

كات العامة171 ي الشر
 
ي ف

2005محاسبة/ االدارة واالقتصاد الموصلبالل امجد محمدمدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية عىل تكاليف التلوث البيب 

ي قياس االداء172
 
ح النشطة التدقيق االجتماعي ودوره ف 2013محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادامل محمد سلماناطار مقير

ي الوحدات الزراعية173
 
2006محاسبة/ االدارة واالقتصاد الموصلجرجيس مصطف  خرص قياس تكلفة االستخدامات الداخلية للمنتجات ف

ي الوحدات الحكومية غير الهادفة للرب  ح174
 
2008محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادميادة عبد الحسير  احمدتقويم كفاءة استخدام التخصيصاتالمالية ف

ي كفاية نظام الرقابة الداخلية175
 
2005محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادمجبل دواي اسماعيلمدى كفاية االداء االداري واثره ف

2016محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادتيسير محمد جمعةتاثير المعلومات المحاسبية المضللة عىل تقويم نظام الرقابة الداخلية176

امج واالداء177 ي الحكومي وفقا لمتطلبات تطبيق موازنة الي  2016محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةمحمد عادل محمدتكييف النظام المحاسب 

كات الصناعية العراقية178 ي تحقيق القدرة التنافسية للشر
 
2016محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادعامر دحام خلفالمحاسبة عن االنجاز ودورها ف

ح لتقويم اداء التدقيق الداخىلي باستعمال بطاقة العالمات المتوازنة179 2016محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةهدى محمد رضاانموذج مقير



180
ي سياسات توزي    ع االرباح وانعكاسه عىل القيمة السوقية 

 
تاثير جودة االبالغ المالي ف

ي سوق العراق لالوراق المالية
 
كات المدرجة ف للشر

2016محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادسطم صالح حسير 

181
ي البيئة العراقية وفق 

 
ات الكوارث والحروب ف حة لالبالغ المالي عن تاثير

الية مقير

المعايير المحاسبية الدولية
2016محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادجعفر جواد جاسم

182
ي الموحد وفقا لمعايير محاسبية  ي النظام المحاسب 

 
تطوير اجراءات محاسبة التكاليف ف

التكاليف لدول مختارة
2016محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادحسنير  حميد العبيدي

183

حة لالبالغ المالي عن االصول الثابتة 
ي - الممتلكات والمصانع والمعدات - الية مقير

 
ف

قطاع عام لتعزيز المساءلو  - 17الوحدات الحكومية العراقية وفقا للمعيار الدولي 

واتخاذ القرارات

2016محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادندى سلمان حبيب

184
ي االتجار الداخىلي بالمعلومات 

 
كات العراقية ف ي للشر تاثير توقيت االفصاح المحاسب 

المحاسبية
2016محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغداداحمد طاهر كاظم

ي185
ي ترشيد االداء لبيب 

 
2016محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادزينب حمودي هاشمقياس تكاليف الجودة البيئية واثره ف

186
ي 
 
توظيف منهج التكاليف عىل اساس االنشطة الموجهة بالوقت لتسعير الخدمات ف

ي
ر
2016محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادمرتص  ابراهيم مكيالقطاع الفندف

187
ات االداء لعينة  تعديل قيم الموجودات عىل وفق المعايير الدولية وانعكاسه عىل مؤرسر

من المصارف التجارية العراقية
2016محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةزينب صبجي عباس

188
ي الوحدات 

 
االبالغ المالي عن راس المال الفكري وانعكاسته عىل قرارات االستثمار ف

االقتصادية العراقية
2016محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادمب  جبار محمد

ي اعداد وتنفيذ الموازنة العامة االتحادية189
 
2016محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةاندلس حسن خميستراكم السلف الموقوفة واثره ف

ي ضوء الممارسات المحاسبية الحكومية190
 
2016محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادالهام محمد واثقالمحاسبة عن الصناديق السيادية ف

191
ي سوق 

 
كات المدرجة ف ي اسعار اسهم الشر

 
تاثير مالئمة قيمة المعلومات المحاسبية ف

العراق لالوراق المالية
2016محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادميثم بدر بعيوي

192
ي تعزيز جودة االبالغ 

 
ها ف ي تقييم االصول االحيائية وتاثير

 
استخدام القيمة العادلة ف

ي العراق
 
كات القطاع الزراعي ف المالي لشر

2016محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادصهباء عبد القادر احمد

193
ي  ي نظرية التعاقدات باتجاه تعزيز جودة االبالغ المالي المحاسب 

 
انعكاس قيد التحفظ ف

باطار محاسبة االستحقاق
2016محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادميسون داود حسير 

194
ودليل احصاءات مالية  (IPSASs)تأثير اعتماد معايير المحاسبة الحكومية الدولية 

ي الموازنة العامة للعراق (GFSM)الحكومة 
 
ف

2017محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادرؤى مصطف  كامل



2017محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةاستقالل جمعة وجرتقويم االبالغ المالي للمصارف العراقية من منظور مبادئ لجنة بازل للحوكمة195

كات الصناعية196 ي تخفيض تكاليف االنتاج لبعض الشر
 
2017محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغداداحمد رعد عبد الحميدتأثير تقييم المشاري    ع االستثمارية ف

2017محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادحسير  سعود سالماستعمال المقارنة المرجعية بالوحدات الحكومية لتقييم ادائها197

198
ي الموحد للمصارف عىل وفق متطلبات  معياراالبالغ   إعادة هندسة النظام المحاسب 

ح–   (1)المالي الدولي  ي مقير
–منهج تطبيفر

2017محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةزينب عباس حميدي

199
ي تخفيض التكاليف وتحقيق 

 
امنة ودوره ف ي تحليل القيمة والهندسة المير 

تكامل تقنيبر

ة التنافسية يالمير 
 
2017محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادعىلي عبد الحسير  هان

200
شيد القرارات  ي عىل وفق متطلبات سلسلة القيمة لير تطوير نظام المعلومات المحاسب 

االدارية
2017محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةنور فالح حسن

201
ي جودة 

 
ات اسعار رصف العملة االجنبية ف تأثير تطبيق محاسبة التحوط عن تغير

االبالغ المالي
2018محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمد جاسم محمد

202
 (IFRS 9)تقييم اإلجراءات المحاسبية المحلية إلنخفاض قيمة القروض عىل وفق

ي المصارف العراقية
 
وانعكاسِه عىل إدارة األرباح ف

2017محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغداداحمد جاسم عبد محمد

203
 عملية اعداد االنتاج في تحقيق رضا الزبون بحث تطبيقي في الشركة 3pاستعمال تقنية 

االسكندرية/ العامة لصناعة السيارات والمعدات 
2017محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغداد    نبيل فرحان حمدان

2017محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادح اف ظ ط ه عىليأثر السياسات المحاسبية على جودة األرباح وانعكاسها على قرارات التوزيع204

205
القياس واإلفصاح المحاسبي عن المنح والمساعدات على وفق المعايير المحاسبية 

آلية مقترحة- الدولية وانعكاسهما على الشفافية والمساءلة 
2017محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادريم سعدي حسن

206
دور معايير التدقيق الدولية في الحد من االحكام الشخصية للمدقق وإنعكاسه على جودة 

"التقرير
2017محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغداددعاء محمد عبد الرحمن محمد

207
مدى مالئمة مداخل القياس المحاسبي لطرائق إصالح الوحدات االقتصادية العراقية 

المتعثرة
2016محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادسعاد عدنان نعمان

208
التوجه نحو قرارات االستثمار في الغاز المصاحب ودوره في تخفيض التكاليف 

والمحافظة على البيئة
2017محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةحنان إبراهيم مظلوم

209
استعمال تقنية التكاليف على اساس االنشطة الموجهة بالوقت في تحليل الربحية  و 

ترشيد القرارات التشغيلية
2016محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغداد سه        ير كاظ  م فاض ل



210
تطبيقات النظم الخبيرة و تأثيراتها في الرقابة الداخلية دراسة ميدانية في البنك المركزي 

يالعراقي وبعض المصارف العراقية
2017محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةنور عىلي راض 

211
شفافية وجودة االبالغ المالي في شركات النفط العراقية على وفق اإلطار المفاهيمي 

للمحاسبة المالية
2017محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةزيد عائد مردان

2017محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةحسنير  سعد خلفدور المعلومات الكلفوية في تعزيز جودة اإلبالغ المالي212

213
مدى تطبيق المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية ودورها في تحقيق اإلصالح 

اإلداري وتحسين األداء في العراق
2017محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادسهير موفق عبد الحسير 

214
اإلبالغ المالي في الوقت الحقيقي ودوره في ترشيد قرارات اإلستثمار وتوزيع األرباح 

في قطاع المصارف
2017محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادرؤى أحمد جاسم

215
تعزيز جودة أبالغ النظام المحاسبي الموحد في العراق بأطار معامالت البيع بالتقسيط 

والبيع األيجاري
2017محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمد زهير مجيد

2017محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادعمر لؤي عىليأثر المسؤولية األجتماعية للشركة في التخطيط الضريبي216

217
مدى التزام المدققين الداخليين العراقيين بمعايير التدقيق الداخلي الدولية للحد من الغش 

واالحتيال
2017محاسبة/ االدارة واالقتصاد كربالءرغد منير فرحان

218
المعايير المحاسبية في ظل المدخل الوضعي ودورها في اإلبالغ عن نتائج األزمات 

المالية في القطاع المصرفي العراقي
2017محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادوسن يحبر احمد

219
تأثير تبني معايير المحاسبة الدولية على االرباح الخاضعة للضريبة والتحاسب الضريبي 

للشركات االجنبية العاملة في العراق ودوره في جذب االستثمارات
2017محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةميس مشتاق عبداألئمة

220
في تعزيز الرقابة على أداء الوحدات  )GFS (دور نظام إحصاءات مالية الحكومة

دراسة تطبيقية- الممولة مركزيا 
2016محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةدنيا محسن خلف

221
تاثير تبني تطور المعايير الدولية لالبالغ المالي في جودة المعلومات المحاسبية 

وانعكاسها على كفاءة قرارات االستثمار في البيئة العراقية
2017محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادعىلي نارص ثابت

222
انموذج  مقترح لترشيق أجهزة الرقابة والتدقيق في العراق من خالل تقنية إعادة 

الهندسة
2017محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصية إحسان ذياب عبد

223
تطور معايير المحاسبة الدولية لألدوات المالية وانعكاسه على القياس واالفصاح 

دراسة تطبيقية–المحاسبي في المصارف العراقية 
2017محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةجنان عبد العباس باقر

224
وانعكاسه عىل تخفيض التكاليف (TDABC)تكامل بطاقة العالمات المتوازنة وتقنية 

2018محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادحيدر موىس فالح



225
ي تحسير  تقديرات الموازنة العامة االتحادية

 
الية :دور ديوان الرقابة المالية االتحادي ف

حة مقير
2018محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادحسير  شاكر محمود

226
ح"تدقيق عقود المشاركة وانعكاسه عىل اداء الوحدات االقتصادية  "برنامج مقير

2018محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادنزار شاكر كريدي

ي227 اتيجية المثلث الذهب  ج  (جودة،كلفة ،وقت)توظيف سير
َ
لتقليص الفجوة بير  الُمنت

وتوقعات الزبون
2017محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادحسام محمد عىلي مهدي

228
ي المتوازن المستدامSBSC و TBLتوظيف  اتيج   لتقويم األداء السير

2017محاسبة/ االدارة واالقتصاد كربالءهبة نبيل حميد منصور

229
إستعمال التكلفة المستهدفة الخضراء والتحليل المفكك لتخفيض التكاليف وتحقيق الميزة 

التنافسية
2018محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغداددعاء أحمد عبد الرضا

230
 وإنعكاسه على ACCA و AICPAتقييم تأهيل المدقق في العراق على وفق متطلبات 

يجودة  األداء المهني
2018محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمد سالم سببر

ي صادق رسنتقويم مؤشرات تقييم االداء للمصارف المتخصصة231
ر
2018محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادشوف

2018محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادسهاد جياد مطروداثر تغيير طرق االندثار على الوعاء الضريبي232

2018محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادرسل محمد عبد الوهابدور البيانات المالية في تقييم االداء المالي لشركة التامين الوطنية233

2017محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادعالء الدين عبد الرحمنتاثير العالقة بين تدوير المدقق والشك المهني على جودة التدقيق في البيئة العراقية234

235
 على تعزيز 3000تاثير ايفاء ديوان الرقابة المالية االتحادي بمتطلبات معيار االنتوساي 

جودة تقارير رقابة االداء
2018محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادطالب حميد عبد هللا

236
تقويم الدليل االسترشادي الصادر عن ديوان الرقابة المالية االتحادي على وفق معايير 

IIAوانعكاسه على تعزيز كفاءة التدقيق الداخلي 
2018محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادحسن فائز حسير 

237
ودوره في تحسين (IFRS 15)التقارب المحاسبي الدولي لالعتراف باإليراد على وفق 

جودة االبالغ المالي
2018محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةعقيل حسير  شنيشل

238
 في تعظيم التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية وانعكاسه على دقة االبالغ ERPدور 

المالي
2018محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادعىلي محمد يوسف

2018محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادميساء عامر حسنتاثير السيولة وهيكل راس المال على االداء المالي239



2018محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادسمر منذر عبد الواحدالية مقترحة العداد قائمة التدفقات النقدية المتوقعة لتدعيم المؤشرات المالية240

241
 في تخفيض التكاليف وتحسين جودة Six sigmaأثر تطبيق تقنية الحيود السداسي 

الخدمة المصرفية
2018محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةحسير  عىلي عبد الرضا حسير 

242
منهج مقترح لتعزيز الرقابة الداخلية لتحقيق متطلبات جودة التعليم االهلي واالجنبي في 

2018محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةمحمد حسير  ثائر عبد عىليوزارة التربية

243
 وتاثيره في جودة االبالغ المالي IFRS 16مواجهة تحديات تطبيق معيار االيجار 

للوحدات االقتصادية العراقية
2018محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغداداحمد سعد جاري

2018محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةبيان جوامير مايخاناستعمال بطاقة العالمات المتوازنة المستدامة في تحسين كفاءة الموارد244

245
استعمال اسلوب التقويم الذاتي للرقابة الداخلية لمواجهة المخاطر

2018محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةوفاء كامل عبدهللا

246
دليل استرشادي مقترح للتطبيق – االبالغ المتكامل ودوره في تعزيز قرارات االستثمار 

في البيئة العراقية
2018محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادسكنه سوادي وادي

247
تقييم جودة اإلبالغ المالي في ظل تغليب الجوهر اإلقتصادي على الشكل القانوني 

للممارسات المحاسبية في بعض الوحدات االقتصادية العراقية
2018محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادنجاة حميد صخر

248
تطوير الرقابة الداخلية من خالل التكامل ما بين قواعد الحوكمة وإطار إدارة المخاطر في 

الوحدات االقتصادية
2018محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةارسالن ابراهيم عبدالكريم

2018محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةلم عىلي علوان2410دور مراقبي الحسابات في تعزيز خدمات التصديق  بتطبيق المعيار الدولي 249

250
انعكاس تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام على جودة االبالغ المالي وتقييم 

2018محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادنهاد حسير  احمد عىلياالداء في الوحدات الحكومية العراقية

يانموذج محاسبي لالبالغ المالي عن ارباح االحتكار251 2014محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادرزكار عىلي احمد دولبموني

252
قياس التكاليف على اساس االنشطة الموجهة بالوقت ودوره في تقويم االداء على وفق 

نظام محاسبة المسؤولية
2018محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغداداكرم خاشع بديوي

253
دور تقنية تنقيب البيانات في التنبؤ بالفشل المالي والحكم على استمرارية الوحدة 

االقتصادية
2018محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةكرار كريم جواد

2019محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةعالء عبد الحسن حسنتكامل تقنيتي الكلفة المستهدفة و سلسلة القيمة ودوره في تحقيق الميزة التنافسية254

يدور إدارة رأس المال العامل في تحقيق المواءمة بين السيولة والربحية255
2019محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادحسن هادي كهو راض 



256
دور تقنيتي الكلفة المستهدفة وتحليل القيمة في تخفيض كلفة المنتج

2018محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةيارس حسن نوري

257
التكامل بين تكاليف الجودة ومدخل التكلفة على اساس المواصفات ودوره في تحقيق 

2019محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةصفاء محمود مهيهيالميزة التنافسية

2018محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادهبة سعد كاظماستعمال تكاليف الجودة في تطبيق محاسبة المسؤولية لتخفيض تكاليف المنتج258

259
دور التوافق بين تقنيتي التكلفة على أساس المواصفات واإلنتاج في الوقت المحدد 

لتخفيض تكلفة المخزون
2019محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةفاضل حسن خميس محمد

2019محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادنور الهدى محمود عبدقياس التكاليف على اساس المواصفات وتاثيره في ترشيد القرارات قصيرة االمد260

261
تكامل تقنيتي التكلفة المستهدفة ومحاسبة استهالك الموارد لزيادة انتاجية الوحدة 

االقتصادية في العراق
2019محاسبة/ االدارة واالقتصاد بغدادحاتم كريم كاظم

2019محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةحميد كنعان سليمان المحدث للرقابة الداخلية في تعزيز حوكمة الوحدات االقتصاديةCOSOدور إطار  262

2019محاسبة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةف    وزي خش  ان ص  ال  حأهمية التدقيق المستند للمخاطر في التخطيط لعملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية263


