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 المجنة العممية

 
 
 

  8102/9102لمعام الدراسي قسم المحاسبة منارات يس
 

لاسدي   تثدث مرداخن مدل كتد   د  مدل مغ زيلدم ددياس اتد م/ اسداي   1/11/8118الطلب المقدم  تاديخ    .2
مسيام/  ل ة اإلماخة  االكاصيم/ كس  المثيستة   الس م اخسالل اتخاى  / مدمخ//  ل دة االماخة  االكاصديم/ 

وبيانععات التقميديععة دور المراجععا الرععارجي عععي داععم مصععداقية بيانععات التكععالي   كسد  المثيسددتة تاند ال  
  غ  ادارة التكمفة االستراتيجية دراسة حالةادوات 

لاسي   تثث مراخن مل كت     مدل مغ زيلدم ددياس اتد م/ اسداي   85/11/8118لمقم  تايخ   الطلب ا .1
مسدددديام/  ل ددددة اإلماخة  االكاصدددديم/ كسدددد  المثيسددددتة   السدددد م  اددددم ثسدددد ل رددددال / مددددمخ//  ل ددددة االماخة 

يععة ئدور ديععوان الرقابععة الماليععة عععي تععدقيا االنلعع ة والتكععالي  البي االكاصدديم/ كسدد  المثيسددتة تاندد ال   
 غ  لموحدات االقتصادية

 
مل كت  مغ االء اتمال اثم  ند ل/ مدمخ//  ل دة اإلماخة  االكاصديم/ ، 18/18/8118تايخ   الطلب المقم   .3

اليات ترليد الحكم المهني لمدقا الحسعابات ودوراعا ععي رععا    لاسي   التثث الم سد  كس  المثيستة 
 غ  كفاءة اممية التدقيا: دراسة است الاية

 
مل كت  مغ االء اتمال اثم  ند ل/ مدمخ//  ل دة اإلماخة  االكاصديم/ ، 18/18/8118تايخ   الطلب المقم   .4

تحسععين كفععاءة مكاتععق التععدقيا الرارجيععة باسععتردام اسععموق    لاسددي   التثددث الم سدد  كسدد  المثيسددتة 
(DEA :)غ   دراسة تحميمية 

 
تثث مراخن مل كت     مل ا نة فاثي/ ممخ/ مسيام/ ، لاسي   85/11/8118تايخ   الطلب المقم   .5

/  ل ددة الثدددمتيء الييمادددة مثمدد م/ مدددمخ/  االكاصددديم/ كسدد  المثيسدددتة   السدد م فدددي   مدددي  اه ل ددة اإلماخة 
 Sustainability in تاندددد ال   ،ييماددددة مىدددد نمي ددددم/ مددددمخ/ مسدددديام/ ييسدددد   السدددد م خا ددددم 

Management Accounting system: a case of selected Firms in Iraq  غ  
تثددث مردداخن مددل كتدد   دد  مددل السدد م ل ددث زل دد  اتددخاى  / ، لاسددي   4/18/8118تادديخ   الطلددب المقددم   .6

مدددمخ/ مسددديام/ مدددمخ/ مسددديام/  ل دددة اإلماخة  االكاصددديم/ كسددد  المثيسدددتة   السددد م  يتدددت ثسددديل  يتدددت/ 
 The تانددد ال   ،/ ييمادددة ي يددديل/ مدددمخ/ مسددديام/ اخت ددد اامه ييمادددة ن نددد ي  السددد م  ددديالل سدددل ميل
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Influence of Islamic Accounting Instruments on Sustainable Development 

for Banks  غ 
 

تثددث مردداخن مددل كتدد   دد  مددل السدد م ل ددث زل دد  اتددخاى  / ، لاسددي   4/18/8118تادديخ   الطلددب المقددم   غ7
مدددمخ/ مسددديام/  ل دددة اإلماخة  االكاصددديم/ كسددد  المثيسدددتة   السددد م  يتدددت ثسددديل  يتدددت/ مدددمخ/ مسددديام/ 

 Implementation of Environmental Management  تانددد ال ييمادددة ن نددد ي 
Accounting for Enhancing the sustainable Development in Iraqi oil 

Refining companies      غ 
 

/  ل ددة اإلماخة مسدديام / مددمخ/السدد م سددامس صدديل  الدديمددل كتدد  ، 88/11/8118تادديخ   الطلددب المقددم   غ8
اثععر ت بيعععا الحوكمععة امعععم ادارة المرععا ر ععععي    لاسدددي   التثددث الم سدد   االكاصدديم/ كسدد  المثيسددتة 

 غ   اللركات المساامة
 

  السد مة ندمي  مل كت     مل الس مة اناصيخ صيتخ ن خس/ ممخ/ 87/18/8118الطلب المقم  تايخ    .9
اتمالخاا / ممخ/  الس مة االء  ضيح مثم م/ ممخ/ تزص ص اغ  خ ان ال تث يل مل الان ال القم   

مدى اسهامات حوكمة اللركات وتقارير المقارنة المرجعية عي تقييم اداء الوحدات االنتاجية/ دراسة   
ي تقارير المقارنة المرجعية لتقويم مدى اسهامات حوكمة اللركات ع  الى الان ال اليم م االاي    حالة

  غ عي اللركة العامة لمسمنت اللمالية اداء الوحدات االنتاجية/ دراسة حالة
ح مثمددد م/ مدددمخ/ مدددل كتددد  السددد مة االء  ضدددي 87/18/8118الطلدددب المقدددم  مدددل كتددد  السددد مة  .20

انعكعا  العالقعة التكامميعة بعين المتلعرات المتوا نعة تزص ص اغ  خ ان ال تث يدي مدل الاند ال القدم     
(BSC و )Six sigma  اينععة مرتععارة مععن  آلراءلتحسععين االداء االسععتراتيجي/ دراسععة اسععت الاية

 Six( و BSCدور ب اقة العالمات المتوا نة )  الى الان ال اليم م   اللركة العامة لمسمنت اللمالية
Sigma اينعة معن منتسعبي اللعركة العامعة  ءلعرراالاية  عي تحسين االداء االستراتيجي/ دراسة است

 غ لمسمنت اللمالية
 ث ددم مثمدد م لاسددي   تثددث مردداخن مددل كتدد   دد  مددل مغ  1/11/8117تادديخ   الطلددب المقددم   .22

ييماددة / مددمخ// لقمدديل مثمددم سددا ممغ  /  ل ددة اإلماخة  االكاصدديم/ كسدد  المثيسددتة  اسدداي  مسدديام /خمدد 
ااتمعاد المصعفوعات ععي ت عوير ن ريعة القيعد المع دوج باسعتردام  تاند ال   كس  المثيسدتةاخت  / / يييل

-Adoption of Matrices in the Development of Double ،1026برنعام  اكسعل 
Entry Teory Using Excel 2016 غ  

لاسدددي   تثدددث مرددداخن مدددل كتددد   ددد  مدددل مغ اميدددم صددديتخ  11/3/8118الطلدددب المقدددم  تاددديخ    .21
/ ييماة يييل/ اخت د    مغ  ث دم مثمد م خمد / اسداي  مسديام/  ل دة اإلماخة  االكاصديم/ كسد  اساي مل س/ 

اسعععتردام   مخ// ييمادددة ييددديل/ اخت ددد / كسددد  المثيسدددتة تانددد ال المثيسدددتة   مغ لقمددديل مثمدددم سدددا م/ مددد



 - 3 - 

عععي برنععام  اكسععل ععي اةععفاء صععفة االسععتمرارية انعد ااععداد الموا نععة اللععاممة  Developerراصعية 
 Using the Developer Property in Excel to give continuity in the)دراسة حالة( 

preparation of the Comprehensive Budget (case study) 
لاسي   مل كت  مغ سنيل اى خ مثمم يم  / اساي  مسيام،  88/1/8119الطلب المقم  تايخ    .23

 ،  تام ال اد     الثل   مقاخثةما كيت ال، في الت  ة الاخاك ة، IASs  &IFRSsاتني    الم س  تثث ال
 اللينةغ كخخت 88/1/8119ايخاء سمنيخ تو تايخ   

 الدم ا خ صدما  / كس  المثيسدتة، اساي  /مل الم ا خ ا يم ىير   ث ىالطلب المقم  مل كت      .24
،  الدددم ا خ الدددي اتدددخاى   ال سدددب/ اسددداي  كسددد  المثيسدددتةييمادددة ا خ دددت/ / اسددداي  مسددديام/ مثمدددم مثمددد م

امكانيعة اسعتردام تقنيعة  الم سد    لاسدي   التثدث  6/4/8119فدي  مسيام/ ييماة ا خ ت/ كس  المثيستة
Block chain عي المحاسبة والتدقيا  

/ اسدداي  مسدديام/ كسدد  المثيسددتة، فددي الطلددب المقددم  مددل كتدد   دد  مددل الددم ا خ  ث ددم مثمدد م خمدد  غ15
 Determine the auditing risk by using neural  net لاسي   التثث الم س     18/8/8119

work غ 
   مل الم ا خ لقميل مثمم ا  ب/ اساي  مسيام/ كس  المثيسدتة،  السد م الطلب المقم  مل كت   غ16

 يتدددت ثسددديل  يتدددت/ مدددمخ/ مسددديام/ ييمادددة ن نددد ي،  السددد م ل دددث زل ددد  اتدددخاى  / مدددمخ/ مسددديام/ كسددد  
 The impact of Islamic Accountingلاسي   التثث الم س     84/4/8119المثيستة، في 

Instruments on the sustainability of Iraq Banks" غ 
الطلب المقم  مل كت     مل الس م  يتت ثسيل  يتت/ ممخ/ مسيام/ ييمادة ن ند ي،  الدم ا خ  .27

سدددتة،  السددد م ل دددث زل ددد  اتدددخاى  / مدددمخ/ مسددديام/ كسددد  لقمددديل مثمدددم ا ددد ب/ اسددداي  مسددديام/ كسددد  المثي
 The Audit of Sustainableلاسدددي   التثدددث الم سددد     84/4/8119المثيسدددتة، فدددي 

Development Practices in Developing Countries" غ 
طلددب المقددم  مددل كتدد   دد  مددل السدد م فددا  اه ييسدد  مصددطةى/ مددمخ/ مسدديام/ ييماددة ا خ ددت،  .28

 الدددددم ا خ لقمددددديل مثمدددددم ا ددددد ب/ اسددددداي  مسددددديام/ كسددددد  المثيسدددددتة،  السددددد م اثمدددددم ييسددددد  اتدددددم/ مدددددمخ/ 
 A proposed Accounting"لاسدي   التثدث الم سد    84/4/8119مسديام/ييماة ا خ دت، فدي 

framework to activate the role of the Federal Board of Supreme Audit in 
evaluating the universities performance" . 

مل الم ا خة  تخي مثمم طيىخ/ اسداي  مسديام،  االنسدة س سدل اثمدم الطلب المقم  مل كت      .29
 8/5/8119فددي  / كسدد  المثيسددتة،،  السدد مة اناصدديخ اتمالخضددي/ مددمخ// كسدد  المثيسددتةسددا م/ مددمخ/

ثير ت عععوير العععن م المحاسعععبية ععععي المنلعععتت الصعععظيرة والمتوسععع ة ععععي  عععل تقنيعععة تععع  "الم سددد   لاسدددي   التثدددث 
 . المعمومات

،  السد مة ىيلدة / كسد  المثيسدتةمل االنسة س سل اثمدم سدا م/ مدمخ/الطلب المقم  مل كت      غ81
، / كسد  المثيسدتةي  مسديام،  الم ا خة  تخي مثمم طيىخ/ اسدا/ كس  المثيستةاتمالييمس/ ممخ/ مسيام
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اال ار العام لمت ايل المحاسعبي ععي  عل التنميعة المسعتدامة  "الم س   لاسي   التثث  8/5/8119في 
   امم وعا معايير التعميم الدولية المحاسبية 

فدددددي ، / كسددددد  المثيسدددددتةالدددددم ا خ طدددددو اثمدددددم ثسدددددل اخم ندددددي/ مدددددمخ/الطلدددددب المقدددددم  مدددددل كتددددد   غ81
االعصاح المحاسبي ان معمومات الموا نة العامة عي القوائم المالية وعا "الم س   لاسي   التثث  17/8/8119

   (IPSASsمعايير المحاسبة الدولية عي الق اع العام )
،  الدم ا خ طدو / كسد  المثيسدتةمل الم ا خ تدال  اميدم مثمدم/ مدمخ/الطلب المقم  مل كت      .11

الالدد   الميل ددة  السدد مة  يسددم ل ا ددخ  ييسدد / مددمخ// كسدد  ، / كسدد  المثيسددتةاثمددم ثسددل اخم نددي/ مددمخ/
الدراسععة ومصععاري  ايععرادات  امععمالرقابععة الدارميععة "الم سدد   لاسددي   التثددث  81/4/8119فددي  المصددخف ة، 
  معة الموصل الواقا واعاا الت ويرالمسائية عي جا

،  السدد م خافددي نددااخ/ / كسدد  المثيسددتةمددل الددم ا خ تددال  اميددم مثمددم/ مددمخ/الطلددب المقددم  مددل كتدد   دد   .32
لاسدي    81/4/8119فدي / خ سد ي، Zyleva Natalya،  الدم ا خة كس  المثيسدتةطيلب م ا خاه/ / ممخ/

 "Forensic economic expertise in Iraq state and development "الم س   التثث 

ر: واعقععت المجنععة امععم تسععجيل البحععث امععم زن يجععري انجععا د ةععمن المععدة المحععددة، اممععا انعع  اجععري القععرا
 .1/5/1029سمنار ب  بتاريخ 

ة فاثي مثمم/ ممخ/ مسيام/ كس  المثيسدتة،  السد مة  نمل االنسة ا الطلب المقم  مل كت      .14
فدددددي ، / كسددددد  المثيسدددددتةاناصددددديخ صددددديتخ/ مدددددمخ/،  السددددد مة / كسددددد  المثيسدددددتةندددددمي اتدددددمالخاا / مدددددمخ/

دور تقنيعععات ادارة التكمفعععة  لمواجهعععة اناصعععر اال معععة التعميميعععة ععععي "الم سددد   لاسدددي   التثدددث  11/3/8119
  تدريسي جامعة الموصل ناينة م آلراءدراسة است الاية  الجامعات العراقية/

الطلدددددب المقدددددم  مدددددل كتددددد  السددددد م اتدددددماه انددددديم نيددددد / مدددددمخ/ مسددددديام/ كسددددد  المثيسدددددتة، فدددددي  غ85
ت وير ن م المعمومات المحاسبية ععي المصعار  العراقيعة بمعا يعتالءم معا لاسي   التثث الم س     89/4/8119

 صر  الراعدين عرع الجامعة"ن ام المرابحة بالت بيا امم م
اناصدديخ صدديتخ ندد خس/ مددمخ// كسدد  المثيسددتة،  السدد مة  االنسددةالطلددب المقددم  مددل كتدد   دد  مددل  غ86

اماخة  اسديل بم ا مدة للتثدث الم سد     83/9/8118في  / كس  المثيستةممخ// يلنمي اتمالخاا  سل م
ا نة مزايخة مل ال ثمات الصنيا ة في مثيفظة  آلخاء/ مخاسة اساطالا ة الا لةة لاثق   الم اة الانيفس ة

  ن ن ي
الطلددب المقددم  مددل كتدد   دد  مددل االنسددة اناصدديخ صدديتخ ندد خس/ مددمخ// كسدد  المثيسددتة،  السدد مة  غ87

نددددمي اتددددمالخاا  سددددل ميل/ مددددمخ// كسدددد  المثيسددددتة،  السدددد مة االء  ضدددديح  يتددددت/ مددددمخ/ مسدددديام/ كسدددد  
 يت  اقديخ خ المقيخندة المخيا دة للتثث الم س    ممي اسييميت ث  مة الردخ  8/9/8118المثيستة، في 

 في اق    اماء ال ثمات االنايي ة/ مخاسة ثيلة 
الطلدددددب المقدددددم  مدددددل كتددددد  السددددد مة االء  ضددددديح  يتدددددت/ مدددددمخ/ مسددددديام/ كسددددد  المثيسدددددتة، فدددددي  غ88

 BSC   )Sixانا دددي/ الاالكدددة الا يمل دددة تددد ل المزردددخات الما ااندددة  للتثدددث الم سددد     5/9/8118
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sigma  لسددمنت للاثسدد ل االماء االسدداخاا يي/ مخاسددة اسدداطالا ة الخاء ا نددة مزادديخة مددل الرددخ ة الايمددة
  الرميل ة

الطلددب المقدددم  مدددل كتدد   ددد  مدددل السددد م ام ددخ ثددديا  اتدددمالخثمل/ مددمخ/ مسددديام/ خ يسدددة ييمادددة  غ89
،  السددد م امدددخ اى دددخ الم صددد ،  السددد م ثسدددل صددديل    سدددر/ مدددمخ/ مسددديام/ خ يسدددة ييمادددة الم صددد 

للتثدث الم سد    ادي  خ خا/ المدي   19/9/8118 ااالم ل/ مدمخ/ مسديام/ خ يسدة ييمادة الم صد ، فدي
 الترخس الى اماء الامك   المازلي مخاسة الى ا نة مل الممكق ل المازل  ل في ييماة الم ص  

 
 
     
          

 
 
  


