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 التفاصيل االختصاص  اسم الطالب  اسم الرسالة  ت

استخدام الحاسوب على نظام الرقابة  تاثير  1
 الداخلية في الوحدات الحكومية 

الموصل /االدارة  ماجستير /محاسبة  تغريد سالم 
/واالقتصاد
2002 

تأثير تنمية الموارد البشرية في االهداف   2
 االستراتيجية لتحسين العمليات االنتاجية

االدارة  –بابل  هدى طارق
 واالقتصاد

االدارة 
 2015الصناعية

في تحديد افضل  اإلحصائية األساليباستخدام   3
 دالة انتاج االنشطة االقتصادية في العراق 

 اإلدارةبغداد /  إحصاءماجستير /  هشام الدليمي 
 واالقتصاد

دراسة مقارنة لبعض طرائق تقدير مصفوفة   4
ترك الحصينة للمعلمات التباين والتباين المش

 ( OLSالمقدرة بطريقة )

 -المستنصرررررررررررررررررررية ديان حميد
 االدارة واالقتصاد

 2017االحصاء

نموذج القياسات المتكررة المتعدد المتغيرات ذو   5
 االتجاه الواحد واالختبار الكروي

االدارة  -البصرررررررررررررة فاطمة هاشم 
 واالقتصاد

 2008االحصاء

واثرها في اعادة هندسة العمليات المصرفية   6
 تعظيم القيمة المستدامه للمصارف 

 

العلوم  –ماجستير  نور صباح
 المالية والمصرفية 

كربالء  /االدارة 
واالقتصاد 

/2012 

نظام خبير محوسب لتحديد الفترة المثلى لعمليات   7
 الصيانة 

بهررررررررراء عبرررررررررد 
 الرزاق 

االدارة  -البصرررررررررررررة
 واالقتصاد

 2008االحصاء

ءات مالية الحكومة توظيف فاعلية دليل إحصا  8
GFS   في تحسين جودة المعلومات المحاسبية

 في التقارير المالية الحكومية

 –ماجستير  تيسير جواد 
 المحاسبة 

الكوفة /االدارة 
 2012واالقتصاد

تقويم تطبيقات وظيفتي القياس واإلفصاح   9
 المحاسبي في المصارف العراقية الخاص

/االدارة   الكوفه  ماجستير /محاسبة اياد عادل 
واالقتصاد/

2013 

بعض القواعد المحاسبية العراقية على  تأثير  11
 تحليل القوائم المالية 

تانيا 
 قادرالجباري 

الموصل  /االدارة  ماجستير /محاسبة
واالقتصاد/

2002 

تحليل الكلفة  والحجم والربح في ظل نظام الكلفة   11
 على اساس االنشطة 

بغداد  /االدارة  ماجستير /محاسبة فلاير الشيخلي 
واالقتصاد/

2002 

تحليل البيانات الثنائية لدراسة العوامل المؤثرة   12
في حدوث التشوهات الوالدية في مستشفى 

 البصرة للنسائية واالطفال 

االدارة  -البصرررررررررررررة ساهرة حسين 
 واالقتصاد

 2008االحصاء

بناء نموذج محاكاة لتحسين اداء انشطة اورام   13
 سرطان البصرة

برررررررد ريسرررررران ع
 االمام 

االدارة  -البصرررررررررررررة
 واالقتصاد

 2008االحصاء

الالزمة العتماد اسلوب المعلومات المحاسبية   14
 التحسين المستمر في المنشات الصناعية  

علي ابراهيم 
 الكسب 

الموصل  /االدارة  ماجستير /محاسبة
 واالقتصاد/

دور بعض االساليب االحصائية في تطبيق   15
 الحيود السداسي

االدارة  -البصرررررررررررررة زازهار عزي
 واالقتصاد

 2008االحصاء

مدى تأثر الخصائص النوعية للمعلومات   16
 المحاسبية بالقوة التنظيمية

االدارة  -البصرررررررررررررة اشرف عبد ربه
 واالقتصاد

 2006المحاسبة

تقويم فاعلية اجهزة التدقيق الداخلي في ظل   17
 المعايير العامة للتدقيق الداخلي

 االدارة -البصرررررررررررررة بان توفيق
 واالقتصاد

 المحاسبة

توزيع االرباح وسالمة راس المال على وفق   18
 المنظور الفقهي االسالمي 

االدارة  -البصرررررررررررررة ايمان سعيد
 واالقتصاد

 2005المحاسبة

موصل    الماجستير/العلوم محمد ذنون تفعيل االستثمار األجنبي المباشر باتجاه التنمية   19
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المالية والمصرفية  ألشرابي  المستدامة 
/2005 

/االدارة 
واالقتصاد/

2005 

 تحليل بعض البيانات المناخية لمدينة الموصل   21
 
 

ندوى سالم عبد 
 القادر  

الموصل/ كلية  ماجستير / احصاء
علوم الحاسبات 

 والرياضيات

تأثير تكاليف عقود التراخيص النفطية على   21
القوائم المالية لشركة نفط الجنوب في ضوء 

 خاصة بصناعة النفط المعايير الدولية ال

المعهرررررررررد العربررررررررري  فراس قاسم 
 للمحاسبيين القانويين

المحاسبة القانونية 
2014 

استخدام خوارزمية تعظيم التوقع في الترجمة   22
 العربية /االنكليزية  باتجاهين 

احمد إدريس 
 المشهداني 

الموصل/ كلية  ماجستير / احصاء
علوم الحاسبات 
والرياضيات 

/2003 

رنة لبعض اختبار مجموعة جزئية في دراسة مقا  23
 نماذج االنحدار المتعددة    

ندوى خزعل 
 ألعبيدي 

 2005الموصل / ماجستير / إحصاء

قياس القدرة االئتمانية في منظمات االعمال في   24
 االردن 

احمد محسن 
 حسن نور 

ماجستير/العلوم 
 المالية والمصرفية /

الموصل /االدارة 
 واالقتصاد

 وقية وعالقتها بهيكل راس المال المخاطر  الس  25
 

حال سامي 
 خضير 

ماجستير/العلوم 
 المالية والمصرفية /

الموصل /االدارة 
 واالقتصاد

الهام عبد الكريم  بناء نماذج التحويل للسالسل الزمنية مع تطبيق   26
 السبعاوي 

 2004الموصل / ماجستير / احصاء

حول مرشح كالمن الجذر التربيعي  لبعض   27
الخطية والمقارنة مع مرشح كالمن  النماذج

 االعتيادي 

زيد طارق 
 الخالدي 

 2004الموصل / ماجستير / احصاء

أسوان محمد  اختيار المتغيرات في انحدار الحرف  28
 طيب ألنعيمي 

 2005الموصل / ماجستير / احصاء

اثر سياسات الصيانة في بنود مختارة من   29
 (lso9001      2000المواصفة الدولية )

دان حسن وج
 الراوي 

ماجستير/  االدارة 
 الصنا عية 

الموصل  /االدارة 
واالقتصاد/

2002 

استخدام شبكات ماركوف المخفية في تمييز   31
 حروف العلة في اللغة االنكليزية

رنا بشار 
 الصوفي 

 2005الموصل / ماجستير / احصاء

استخدام الشبكات العصبية في التكهن للسالسل   31
استهالك الطاقة الكهربائية  الزمنية بتطبيق على

 في نينوى 

عزة حازم زكي 
 امين بك 

 2004الموصل / ماجستير / احصاء

دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية في الشركة   32
 العامة للصناعات البتروكيمياوية

احمررررررررد مكرررررررري 
 السماعيل

المعهرررررررررد العربررررررررري 
 للمحاسبيين القانويين

المحاسبة القانونية 
2010  

ل االموال وسبل مواجهنها من عمليات غسي  33
 لتشريعات والجهاز المصرفي اخالل 

ميادة صالح 
 الدين  

ماجستير/العلوم 
 المالية والمصرفية /

الموصل /االدارة 
 واالقتصاد

طرائق المعالجة المحاسبية لتكاليف المسح   34
واالستكثافات واثرها في القوائم المالية لصناعة 

 النفط 

تمارة عامر 
 امين 

 2005الموصل / ر /محاسبة ماجستي

دور اعادة هندسة العمليات المصرفية في تحقيق   35
 االداء االستراتيجي

االدارة  –الكوفة  عمار ياسر 
 واالقتصاد

مالية ومصرفية 
2017 

مقارنة لبعض أساليب المقارنات المتعددة   36
 الحصينة 

إقبال محمود 
 علوان 

 2002بغداد  / ماجستير / إحصاء

ح المحاسبي للشركات  المساهمة مستوى اإلفصا  37
 اليمنية 

خالد عبد 
 الرحمن 

الموصل   ماجستير /محاسبة
/2002 
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إعادة هندسة بعض األنشطة في المصارف   38
 العراقية

سجى فتحي  
 محمد يونس 

ماجستير / العلوم 
 المالية والمصرفية 

الموصل   
/2004 

اإلبالغ المالي في الجامعات الحكومية العراقية /   39
 ر محاسبي مقترحمعيا

فراس عزيز  
 ألشمري 

الموصل    ماجستير / محاسبة 
/2004 

قياس التكلفة المستهدفة  لتصنيع المنتج خالل   41
 مرحلة التعميم إلغراض التسعير 

انس متي  
 خضر 

الموصل    ماجستير / محاسبة 
/2005 

حسين  قاسم  الرقابة على اداء  قطاع  الخدمات العامة    41
 ديان 

 الموصل / محاسبة  ماجستير

 تحليل النمو وأثره في المخاطر المالية  42

 لألسهم العادية

العلوم  –ماجستير  رغد رياض
 المالية والمصرفية

 الموصل 2004

تخصيص التكاليف  غير المباشرة في ظل   43
الطرق التقليدية وطريقة التكلفة على اساس 

 ( a  b   cاالنشطة )

جعفر سليمان 
 الخالد  

الموصل    محاسبة ماجستير / 
/2002 

الموصل    ماجستير / اإلحصاء   زكريا الجمال  تقدير بيز الهرمي الحركي مع المحاكاة   44
/2003 

إدارة خطر سعر الصرف لالستثمارات األجنبية   45
 المباشرة  في األقطار العربية 

فتحي محمد 
 سليمان 

ماجستير / العلوم 
 المالية والمصرفية  

الموصل   
/2004 

تأ ثير السياسة النقدية في اداء اسواق  رأس   46
 المال في مجموعة الدول العربية 

ايمان عبد 
المطلب حسن 
 محمد المولى 

ماجستير / العلوم 
 المالية والمصرفية 

الموصل   
/2004 

التكهن بواسطة نماذج االنحدار الحركي مع   47
 التطبيق 

نوال محمد 
 المعماري 

الموصل    ماجستير / االحصاء 
/2004 

تقويم أداء الجامعات العراقية في ظل مؤشرات   48
 االداء المالي ومعايير الجودة الشاملة

االدارة  -كربالء  نوفل محمود
 واالقتصاد

 المحاسبة

اثر مراحل اعادة هندسة االعمال في ابعاد جودة   49
 المنتوج 

رافت عاصي 
 العبيد ي  

ماجستير / االدارة 
 الصناعية  

الموصل   
/2005 

االسلوب المحاسبي  المالئم لفحص وتحليل   51
 انحرافات عناصر الكلفة 

خالص حسن 
 الناصر 

الموصل    ماجستير / محاسبة 
/2005 

بعض تطبيقات الخوارزمية الجينية في حل   51
 مسائل االمثلية 

همسة معن 
 محمد ثابت 

الموصل    ماجستير / االحصاء  
/2005 

علي هبة  تحليل االنحدار   مع التطبيق   52
 الصباغ 

الموصل    ماجستير / االحصاء  
/2005 

تقدير نماذج التنبؤ بأسعار األسهم في اسواق   53
 راس المال العربية واختيار دقتها 

عمر محمد 
 السراج 

ماجستير / العلوم 
 المالية والمصرفية  

الموصل   
/2005 

استخدام اسلوب بيز الختبار العمر الزمني   54
عدات الكهربائية في المعجل وتطبيقه على الم

 نينوى 

خالدة احمد 
 الحمداني 

الموصل    ماجستير / االحصاء  
/2005 

القيمة العادلة لألسهم في إطار فرضية السوق   55

 الكفوءة

 2012كربالء  / ماجستير / محاسبة  مروة الساعدي

مقارنة لبعض طرائق  تقدير ومعالجة القيم   56
 المفقودة في تصاميم التجارب االساسية

 الموصل ماجستير / االحصاء  وكاع علي هدية 

متطلبات إقامة نظام الصيانة المنتجة الشاملة   57
 وابعاد  محتوى استراتيجية العمليات 

رياض جميل 
 وهاب 

ماجستير / االدارة 
 الصناعية 

الموصل   
/2005 

اتجاهات االنفاق الحكومي ومحدداته لدول عربية   58
 مختارة 

ير /العلوم ماجست ابراهيم العبيدي 
 المالية والمصرفية  

الموصل   
/2006 

الموصل   ماجستير /العلوم عدي علي ا االتجاهات العامة للنفقات التحويلية في بلدان   59
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 2005/ المالية والمصرفية   لطائي  مختارة 

التقييم االولي لواقع نظام االدارة البيئية على وفق   61
 متطلبات المواصفة الدولية 

كمت عبد هللا ح
 النقار 

ماجستير /االدارة 
 العامة  

الموصل   
/2002 

اثر معلومات الخصائص   البيئية في تصميم   61
 المنتجات 

ماجستير /االدارة  احمد المولى 
 الصناعية 

الموصل   
/2005 

عمر غازي  الرسملة وعالقتها بحركة اسعار االسهم   62
 العبادي 

ماجستير /العلوم 
 المالية والمصرفية  

صل   المو
/2003 

تقلبات سعر الصرف وأثرها على بعض   63
 مؤشرات األسواق المالية    

ماجستير /العلوم  اثير نجاح 
 المالية والمصرفية  

 الكوفة
/2017 

سبل االرتقاء باداء االجهزه العليا للرقابة   64
لمواجهة الفساد االداري والمالي في االجهزة 

 الحكومية 

قيصر علي 
 الفتلي 

ماجستير في 
 المحاسبة  

 2011الكوفه /

أثر تكنولوجيا المعلومات المصرفية وحوكمة   65
 المصارف في تحقيق الرقابة السلوكية

ماجستير في العلوم  ايناس ناصر 
 المالية   

 2010كربالء /

استخدام بطاقة االداء المتوازن في تقويم االداء   66
 االستراتيجي في جامعة القادسية 

دارة اال –القادسية  هدى مؤيد
 واالقتصاد

2017  
 المحاسبة 

دور ديوان الرقابة المالية في كشف الغش   67
 واالحتيال في البيانات المالية 

االدارة  –القادسية  كفاح كاظم
 واالقتصاد

 2017المحاسبة  

تقييم جودة المعلومات المحاسبية من وجهة نظر   68
 مستخدميها

االدارة  –الكوفة  رافد كاظم 
 واالقتصاد

 2014ة المحاسب

تحليررل ربحيررة الزبررون فرري ظررل المرردخل التقليرردي   69
 ومدخل التكاليف على اساس االنشطة

ابررررررو الحسررررررنين 
 محسن

 –جامعرررررة كرررررربالء 
 -االدارة واالقتصرررررراد

 محاسبة

 محاسبة-2016

اثرررر الرررتحفظ المحاسررربي علرررى جرررودة المعلومرررات   71
 المحاسبية

 فرري األمنرراء هيئررة نجاة صاحب
 العربررري المعهرررد

 انونيينالق للمحاسبين

2015 

االدارة  –المحاسررررربة  علي محمد اثر الحوكمة والشفافية في اداء المصارف  71
 واالقتصاد/كربالء

2016 

على األهمية النسبية  المدقق أعتماد مدى  72
 ومخاطر التدقيق في تحديد أدلة األثبات

االدارة  –الكوفة  صدام ابراهيم 
 واالقتصاد

 المحاسبة

وكمة المصارف في دور األبعاد المحاسبية لح  73
تحقيق جودة األرباح بالتطبيق في عينة من 

 المصارف التجارية العراقية

حيدر حميد 
 جواد األعرجي

االدارة  –المحاسبة 
 واالقتصاد/كوفة

2014 

كرار سليم عبد  العالقة بين حوكمة الشركات وتمهيد الدخل  74
 الزهره

 2011الكوفه  المحاسبة 

القوائم المالية التحليل النوعي للبيانات في   75
المنشورة للمصارف التجارية لغرض تقويم 

 االداء

االدارة  –البصرة  خالد جبار
 واالقتصاد

 2006المحاسبة 

دور ممارسات ادارة الجودة الشاملة في تعزيز   76
 تنافسية الشركات الصناعية 

االدارة  –بابل  قاسم حاجم
 واالقتصاد

 االدارة الصناعية 

في مؤشرات اداء سوق أثر السياسة المالية   77
-2004االوراق المالية في العراق واالمارات 

2014 

االدارة  –بابل  محمد جاسم
 واالقتصاد

العلوم النقدية 
 2015والمالية

تحليل العالقة بين ادارة الجودة الشاملة وتخطيط   78
 الموارد البشرية 

االدارة  –بابل  نهى نهاد
 واالقتصاد

االدارة 
 2016الصناعية

المتبادل بين عجز الموازنة العامة وعجز االثر   79
 الحساب الجاري في بلدان نفطية مختارة

االدارة  –بابل  نور حسين
 واالقتصاد

العلوم النقدية 
 2016والمالية
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تأثير التوجه نحو الزبون في تحديد الحصة   81
 السوقية

االدارة  –بابل  هالة حسين 
 واالقتصاد

االدارة 
 2015الصناعية

محاسبة المسؤولية والتكاليف على تكامل نظامي   81
( الغراض الرقابة وتقييم ABCاساس االنشطة )

 االداء

مررررررروة محمررررررد 
 حسن 

 –جامعرررررة البصررررررة 
 االدارة واالقتصاد

 2015المحاسبة 

تكييف النظام المحاسبي الحكومي وفقا لمتطلبات   82
 تطبيق موازنة البرامج واالداء

 –المستنصرية  محمد عادل
 االدارة واالقتصاد

 2016المحاسبة

أثر قواعد الحوكمة على جودة التدقيق وانعكاسه   83
 على موثوقية القوائم المالية 

 –المستنصرية  نورة منير 
 االدارة واالقتصاد

 2015المحاسبة

انموذج مقترح لتقويم اداء التدقيق الداخلي   84
 باستعمال بطاقة العالمات المتوازنة

هررررررردى محمرررررررد 
 رضا

 –المستنصرية 
 االقتصاداالدارة و

 2016المحاسبة

تقييم قرارات االستثمار لقطاع الكهرباء في ظل   85
 الستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة 

 –المستنصرية  وديع هاني
 االدارة واالقتصاد

 2015المحاسبة

ادارة االستثمار في المشاريع الصغيرة   86
 والمتوسطة ودورها في االداء

االدارة  -بابل انفال سمير
 صادواالقت

االدارة 
 2015الصناعية

العالقة بين توزيع الدخل ومعدالت الفقر في   87
 2013-2003العراق باستخدام سببية جرانجر 

االدارة  –بابل  رغد ضمد
 واالقتصاد 

العلوم 2015
 النقدية 

تأثير خصائص تصميم العمل في الخيار   88
 االستراتيجي التنافسي

االدارة  –بابل  ريام عامر 
 واالقتصاد

دارة الصناعية اال
2015 

دور االسواق المالية في جذب االستثمار االجنبي   89
 المباشر

االدارة  –بابل  هناء حامد
 واالقتصاد

العلوم النقدية 
 2015والمالية 

الرسملة في المصارف التجارية وأثرها في كفاءة   91
 االستثمار 

االدارة  –بابل  سارة سنان
 واالقتصاد

العلوم النقدية 
 2016والمالية

 –االنفاق العام واثره في النمو االقتصادي   91
 2014-1997العراق واالمارات 

االدارة  –بابل  سارة منعم
 واالقتصاد

العلوم النقدية 
 2016والمالية

تخفيض التكاليف وتحسين جودة المنتج باستخدام   92
 اعادة هندسة العمليات 

 –المستنصرية  صباح عبيد
 االدارة واالقتصاد

 2015المحاسبة

تطوير اساليب الرقابة الداخلية للوحدات   93
 الحكومية في ظل تطبيق الحكومة االلكترونية 

 –المستنصرية  صالح حسن
 االدارة واالقتصاد

 2015المحاسبة

تحسين جودة التدقيق الداخلي في الوحدات   94
  Six Sigmeالحكومية باستخدام معايير تقنية 

 –المستنصرية  علي هاتف
 داالدارة واالقتصا

 2015المحاسبة

استخدام نماذج السالسل الزمنية الهجينة وغير   95
الهجينة للتنؤ باعداد المسافرين لمطار بغداد 

 الدولي

 -المستنصرررررررررررررررررررية علي احمد
 االدارة واالقتصاد

 2016االحصاء 

لوحة السيطرة للمتوسط المتحرك الموزون نسبيا   96
EWMA  المعلمية والالمعلمية 

 -المستنصرررررررررررررررررررية محمود جاسب
 االدارة واالقتصاد

 2016االحصاء 

تراكم السلف الموقوفة وأثره في اعداد وتنفيذ   97
 الموازنة العامة االتحادية 

 –المستنصرية  اندلس حميد
 االدارة واالقتصاد

 2016المحاسبة

قياس كلفة الخدمة المصرفية باستخدام تقنية   98
 التكلفة على اساس النشاط الموجه بالوقت

 –صرية المستن حميد لفته
 االدارة واالقتصاد

 2015المحاسبة

تصميم قاعدة بيانات لنظام المعلومات المحاسبي   99
 وفق متطلبات ادارة المعرفة 

 –المستنصرية  ذكرى مهدي 
 االدارة واالقتصاد

 2015المحاسبة

تطبيق المسار الحرج الضبابي في تحليل شبكات   111
 االعمال لمشروع مجمع التاجيات السكني

 عبرررررررد السرررررررادة
 محمد

 -المستنصرررررررررررررررررررية
 االدارة واالقتصاد

 2016االحصاء 

نمذجة وتقدير دالة معولية بعض االنظمة في   111
 حالة عدم تماثل مركباتها 

 -المستنصرررررررررررررررررررية االء حسن
 االدارة واالقتصاد

 2016االحصاء 

التقنيات المالية ارية الكلية التقنية االدمرررررروج عبرررررراس المقارنرررة المرجعيرررة لالنشرررطة المصررررفية وفرررق   112
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والمحاسبية  كوفة  – جاسم اتفاقيات بازل
2016 

تحسررين المعلومررات المحاسرربية باسررتخدام موازنررة   113
 البرامج واالداء 

والء معررررررررررررررين 
 كاظم

الكلية التقنية االدارية 
 كوفة  –

التقنيات المالية 
والمحاسبية 

2016 

قيررراس درجرررة الشرررفافية فررري االفصررراح المحاسررربي   114
مدرجرررة بسررروق للشرررركات الصرررناعية العراقيرررة ال

 العراق لالوراق المالية والتوقعات المستقبلية لها
 

هرررررررردى امررررررررين 
 الجميلي

 –جامعرررررة كرررررربالء 
 االدارة واالقتصاد

 2016-محاسبة 

اثررر ممارسررات ادارة سلسررلة التجهيررز فرري االداء   115
 االستراتيجي 

االدارة  -جامعة بابل  اسراء سعد
 واالقتصاد

االدارة الصناعية 
2015 

آليات المحاسبة الرشيقة وتطبيقات  التكامل بين  116
 التكاليف على اساس االنشطة  

 

علررررررري مهررررررردي 
 حميد

التقنيات المالية  الكلية التقنية االدارية 
والمحاسبية 

2016 

تررررأثير جررررودة االبررررالغ المررررالي عررررن االلتزامررررات   117
 المحتملة في تعزيز قيمة الوحدة االقتصادية 

علرررررررري خلررررررررف 
 كاطع

 -جامعررررررة كررررررربالء 
 القتصاداالدارة وا

 المحاسبة

توظيررررف ادوات المحاسرررربة فرررري ظررررل التصررررنيع   118
 الرشيق لقياس االداء االستراتيجي

علرررررري عبرررررراس 
 حمزة 

 -جامعررررررة كررررررربالء 
 االدارة واالقتصاد

 المحاسبة

دور التكاليف على اساس االنشطة في اعداد   119
الموازنة التشغيلية للمصروفات في القطاع 

 الصحي الحكومي 

التقنيات المالية  لتقنية االدارية الكلية ا سما باسم 
والمحاسبية 

2016 

القياس واالفصاح المحاسبي عن عقود الخيارات   111
 في التحوط من الخيارات المالية 

 -جامعرررررررة الكوفرررررررة  عباس فاضل
 االدارة واالقتصاد

 المحاسبة

استعمال منهج الحيود السداسي في تخفيض   111
 تكاليف الجودة 

زينرررررررة حمرررررررزة 
 غالي

 –ء جامعرررررة كرررررربال
 االدارة واالقتصاد

 2016المحاسبة 

دراسة مقارنة للتشريعات الضريبية في العراق   112
وايران لتقويم دور النظام الضريبي في تمويل 

 الموازنة العامة في العراق 

مرتضررى حسررين 
 التميمي 

 –جامعرررررة كرررررربالء 
 االدارة واالقتصاد

 2016المحاسبة 

ة دور التوريق في تمويل المشاريع العقاري  113
 وتخفيض ازمة السكن 

 -جامعرررررررة الكوفرررررررة  كرار حاتم
 االدارة واالقتصاد

العلوم المالية 
 والمصرفية 

دور االندماج المصرفي في الحد من الفشل   114
 المالي 

 -جامعرررررررة الكوفرررررررة  غفران محمد
 االدارة واالقتصاد

العلوم المالية 
 والمصرفية 

 فحص بمعيار الحسابات مراقب التزام مدى  115
 االجراءات خالل من المشروع استمرارية

 رايه ابداء لغرض التحليلية

جامعرررررررررة الفررررررررررات  احمد غازي
الكليررررررة  –االوسررررررط 

 التقنية االدارية 

التقنيات المالية 
 والمحاسبية

تحليل النفقات االجتماعية في اطار الموازنة   116
العامة العراقية وبيان تاثيرها في النمو 

 االقتصادي 

 -جامعرررررررة الكوفرررررررة  غدير جواد
 االدارة واالقتصاد

العلوم المالية 
 والمصرفية 

الحوكمة المصرفية وانعكاسها على االداء   117
 والمخاطرة

 -جامعرررررررة الكوفرررررررة  نور جابر
 االدارة واالقتصاد

العلوم المالية 
 والمصرفية 

ادارة السيولة المصرفية وعالقتها باالمتنان   118
 المصرفي 

 -جامعرررررررة الكوفرررررررة  نورة عواد
 اداالدارة واالقتص

العلوم المالية 
 والمصرفية 

 -جامعرررررررررة بغرررررررررداد  ميسون علي دور القيادة التحويلية في تحقيق العدالة التنظيمية   119
 االدارة واالقتصاد

 االدارة العامة

دور التكاليف على اساس االنشطة في تحديد   121
المزيج االنتاجي االمثل باعتماد نموذج البرمجة 

 الخطية 

رضررررررا جميررررررل 
 الكرعاوي

االدارة  -كرررررررررررررربالء
 واالقتصاد

 2016المحاسبة 
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سمات القيادة التسويقية وأثرها في استخالص   121
 الخصائص الجمالية للخدمة السياحية

 -المستنصرررررررررررررررررررية ثائرة تحسين 
 االدارة واالقتصاد

 2016السياحة 

الذكاء االستراتيجي وأثره في تعزيز الثقة   122
 التنظيمية السياحية

 -المستنصرررررررررررررررررررية ديانة علي
 واالقتصاد االدارة

 2016السياحة 

تأثير االعالم السياحي في تنمية مقومات الجذب   123
 السياحي في محافظة النجف االشرف

 -المستنصرررررررررررررررررررية حازم حسن
 االدارة واالقتصاد

 2016السياحة 

مدى التزام مراقبي الحسابات بالتشريعات   124
 المنظمة وانعكاسه على جودة االداء 

المعهرررررررررد العربررررررررري  فائز عبد الحسن
 للمحاسبيين القانويين

المحاسبة القانونية 
2010 

المعهرررررررررد العربررررررررري  اثير محمد جواد دور التدقيق البيئي في التنمية البيئية المستدامة  125
 للمحاسبيين القانويين

المحاسبة القانونية 
2010 

مدى تطبيق تقنيات محاسبة التكاليف واالدارية   126
 في عينة من شركات محافظة البصرة 

حرررررروراء عبررررررد 
 االمير

االدارة  –البصرررررررررة 
 واالقتصاد

 2014المحاسبة 

د العربررررررررري هرررررررررالمع علي شاكر  استخدام الموازنات كاداة للرقابة وتقييم االداء   127
للمحاسرررررررررررررررررررررررربيين 

 القانونيين

المحاسبة القانونية 
2008 

تفعيل االعتماد على القوائم المالية المدققة من   128
قبل مراقبي الحسابات في عملية التحاسب 

 يبيالضر

المعهرررررررررد العربررررررررري  ضياء مجبل
للمحاسرررررررررررررررررررررررربيين 

 القانونيين

المحاسبة 
  2012القانونية

لتقييم االداء  SAMELSالنظام التقليدي ونظام   129
 المالي للمصارف 

االدارة  –البصرررررررررة  محمد احمد
 واالقتصاد

العلوم المالية 
 والمصرفية

2015 

العالقة بين مؤشرات االداء المالي والمخاطرة   131
 النظامية

االدارة  -البصرررررررررررررة علي ماجد
 واالقتصاد

 2013المحاسبة

تقييم اداء المنظمات الفندقية باستخدام بطاقة   131
 العالمات المتوازنة 

علرررررري فاضررررررل 
 جابر

االدارة  -البصرررررررررررررة
 واالقتصاد

 2014المحاسبة

دراسة امكانية توفر المقومات االساسية الالزمة   132
لتطبيق نظام تحديد الكلفة على اساس االنشطة 

(ABC في المستشفيات الخاصة في العراق ) 

 –جامعرررررة البصررررررة  ناجي يوسف
 االدارة واالقتصاد

 2013المحاسبة 

اعداد انموذج كشف التدفق النقدي في الشركات   133
 العامة  في العراق 

المعهرررررررررد العربررررررررري  حسين سمير 
 للمحاسبيين القانويين

المحاسبة القانونية 
2013 

لمالية المصادق عليها مدى االعتماد على القوائم ا  134
 في تحديد الدخل الخاضع للضريبة

المعهرررررررررد العربررررررررري  فالح عبد الحسن
 للمحاسبيين القانويين

المحاسبة القانونية 
2009 

انعكاس العالقة بين التغيير التنظيمي والمرونة   135
 المالية على تقرير مراقب الحسابات

نظرررررررررام عبرررررررررد 
 الخالق

المعهرررررررررد العربررررررررري 
 للمحاسبيين القانويين

المحاسبة القانونية 
2010 

مدى اعتماد المصارف العراقية الخاصة   136
لمتطلبات محاسبة االدوات المالية في ضوء 

 معايير المحاسبة الدولية 

االدارة  -البصرررررررررررررة جاسم العبودي
 واالقتصاد

 المحاسبة

 –جامعرررررة البصررررررة  منى طاهر  نموذج لتخطيط القوى العاملة   137
 االدارة واالقتصاد

 2006االحصاء

االدارة  –البصرررررررررة  احمد عبد  اثر دورة التحول النقدي في العائد والمخاطرة   138
 واالقتصاد

العلوم المالية 
والمصرفية 

2015 

تطوير بطاقة العالمات المتوازنة لتقييم اثر   139
تكنلوجيا المعلومات في االداء االستراتيجي 

 للشركات

عبد الكرريم عبرد 
 الغني 

 –جامعرررررة البصررررررة 
 قتصاداالدارة واال

 المحاسبة 

نماذج االستبدال لالنظمة القابلة للتصليح وغير   141
 القابلة للتصليح باستخدام نظرية التجديد

االدارة  -البصرررررررررررررة مروه احسان
 واالقتصاد

 2015االحصاء
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اثر العالقة بين جودة اداء لجان المراجعة وكفاءة   141
اداء وظيفة التدقيق الداخلي في المصارف 

 العراقية الخاصة 

االدارة  -البصرررررررررررررة هالة ناجي
 واالقتصاد

 2014المحاسبة

متطلبات تحسين اداء التدقيق الداخلي في شركة   142
 نفط الجنوب 

االدارة  -البصرررررررررررررة غزوان محمد
 واالقتصاد

 المحاسبة

اعداد الموازنات التخطيطية ومتابعة تنفيذها على   143
مستوى مراكز المسؤولية الغراض الرقابة 

 وتقويم االداء 

ن حبيررررب حسررررني
 حسن 

المعهرررررررررد العربررررررررري 
 للمحاسبيين القانويين

المحاسبة القانونية 
2008 

تحليل الصدمات الهيكلية لنموذج الطلب الكلي   144
باستخدام متجه االنحدار الذاتي الهيكلي 

(SVAR العراق حالة تطبيقية )2010-1970 

 –جامعرررررة البصررررررة  خديجة عدنان
 االدارة واالقتصاد

 2015االحصاء 

ة استخدام تقنية التكلفة المستهدفة في امكاني  145
 تخفيض تكاليف الخدمات المصرفية 

االدارة  -البصرررررررررررررة زينب جعفر
 واالقتصاد

 2014المحاسبة

نظام الرقابة الداخلية في ظل التشغيل االلكتروني   146
 للبيانات المحاسبية واداء مراقب الحسابات 

المعهرررررررررد العربررررررررري  علي صدام
 للمحاسبيين القانويين

سبة القانونية المحا
2008 

مدى امكانية استخدام موازنة البرامج واالداء في   147
المشاريع االستثمارية للحكومة المحلية في 

 محافظة البصرة 

االدارة  -البصرررررررررررررة بهاء الدين فريد
 واالقتصاد

 2014المحاسبة

مدى التزام مراقبي الحسابات باخالقيات مهنة   148
 التدقيق 

المعهرررررررررد العربررررررررري  وسن قاسم
 حاسبيين القانويينللم

 المحاسبة القانونية 

الرقابة في ظل اعتماد ادارة  فاعلية تحسين  149
 (ERMمخاطر المشروع )

علي توفيق 
 جميل 

 2013 المحاسبة 

دور مراقب الحسابات في كشف ممارسات إدارة   151
  األرباح واإلبالغ عنها

احمد حسين  
 نصيف 

 2012الكوفه  المحاسبة 

ــــارات مبادالت نكول التحوط باستخدام خيــ  151
 االئتمان

االدارة  –كربالء  حيدر عبد جابر 
 واالقتصاد

2014 

تأثير تكامل الحيود السداسي ونظام االنتاج   152
 الرشيق في تحسين وظائف االمداد 

 –االدارة الصناعية  عالء صبحي 
 جامعة بغداد

2013 

توظيف مؤشرات التدفقات النقدية للتنبؤ   153
 باستمرار الشركات 

ظافر عبدهللا 
 حامد العابدي

االدارة  –المحاسررررربة 
 واالقتصاد/كوفة

2014 

 2012 -الكوفه  المحاسبة  احمد راهي أثر تمهيد الدخل في العوائد غير العادية لألسهم  154

الية مقترحة لتكييف متغيرات البيئة المحلية   155
باتجاه التوافق مع المعايير المحاسبية الدولية 

 واالبالغ المالي

 القادسية  المحاسبة عادل  سالم

تحليل تأثير اليات حوكمة الشركات الداخلية على   156
 مستوى اإلفصاح المحاسبي

 2013الكوفه  المحاسبة  احمد مهدي 

توظيف مكونات الرقابة الداخلية لتعزيز جودة   157
 التدقيق الخارجي

 2016الكوفة  المحاسبة مرتضى محمد

اتها في ممارسات المحاسبة اإلبداعية وتأثير  158
 جودة اإلبالغ المالي

 2011الكوفه  المحاسبة  احمد ماهر 

إنموذج مقترح لتقييم األداء المنظمي باعتماد   159

 النظرية الشرطية للمحاسبة اإلدارية

محمد عليوي 
 الجليحاوي

االدارة  –المحاسررررربة 
 واالقتصاد/كوفة

2014 

اطار مقترح لالفصاح عن المسؤولية االجتماعية   161
المالية وتاثيرها في قرارات في القوائم 
 مستخدميها 

االدارة  /المحاسبه ماهر ناجي 
 واالقتصاد/كوفة

 2011الكوفه 

 2017جامعرررة كربالء/كليرررة حنرررررررران عبررررررررد تكييف النظام المحاسبي الموحد للبلديات   161



جامعة  –المكتبة االلكترونية  – رسائل ماجستير اقسام متنوعةاسماء 
 كلية االدارة واالقتصاد –الكوفة 

 

 

 

 االدارة واالقتصاد االمير عمران لالفصاح عن المعلومات البيئية 

كترونية في تطوير امكانية استخدام النقود االل  162
 الخدمات المصرفية لتحقيق التفوق التنافسي 

عبير امير عبد 
 الحسن العياش

العلوم المالية 
والمصرفية/االدارة 

 واالقتصاد/كوفة

2017 

دور الرقابة المصرفية في تحجيم المخاطر   163

 ceafteاالئتمانية وفقا لنظام 

رسول رحمن 
لفتة حسين 
 الكرعاوي

العلرررررررررروم الماليررررررررررة 
رفية/االدارة والمصررررر

 واالقتصاد/كوفة

2017 

االفصاح عن المعلومات البيئية في التقارير   164
 المالية على وفق معايير المحاسبة الدولية

زينرررررب عزيرررررز 
 باصي عبود

محاسبة /الفرات 
 األوسط / كوفة

2017 

مدخل التكاليف على اساس االنشطة الموجهة   165
 باالوقت ودورها في قرارات التسعير

ي حيدر قنبر علر
 العبيدي

المحاسبة/جامعة 
الفرات االوسط 

 الكلية التقنية

2017 

دور المعلومات المحاسبية في صياغة أنموذج   166
 ضريبة التلوث البيئي في القطاع الصناعي

سررررررجى نرررررراجح 
 كريم

المحاسبة/جامعة 
الفرات االوسط 

 الكلية التقنية

2017 

اثر استراتيجيات ادارة االرباح في تغير التدرج   167
 نياالئتما

شررررريماء هرررررادي 
 نعمة 

المالية 
المصرفية/كلية 

 االدارة واالقتصاد

2017 

تقييم المخاطرة واالستمرارية في اطار بطاقة   168
االداء المتوازن كأداء للتقييم االستراتيجي في 

 القطاع الصناعي

نرررررررور صرررررررباح 
 حسن

المحاسبة/جامعة 
 الفرات االوسط

2017 

 امكانية تطبيق الوحدات الحكومية الممولة  169
مركزيا لألبالغ المالي على وفق المعايير 

 المحاسبة الدولية في القطاع العام

انررررروار صرررررباح 
 خضير

المحاسبة/جامعة 
 الفرات االوسط

2017 

الصدمات االئتمانية وتأثيرها في االداء   171
  المصرفي

كرررررررار محمررررررد 
 رضا هاشم

الكوفة/المالية 
 والمصرفية

2018 

االداء  تحليل مؤشرات التنافسية واثرها على  171
 المصرفي

ضرررغام صررالح 
 طالب

الكوفة/المالية 
 والمصرفية

2018 

دور االئتمانات التعهدية في ربحية العمليات   172
 المصرفية

حسرررررين محمرررررد 
 علي حاتم

الكوفة/المالية 
 والمصرفية

2018 

امكانية استخدام النقود االلكترونية في تطوير   173
 الخدمات المصرفية لتحقيق التفوق التنافسي

ميررر عبررد عبيررر ا
 الحسن

الكوفة/المالية 
 والمصرفية

2018 

تحليل دور االستثمار االجنبي غير المباشر في   174
 القيمة السوقية

كررررررررار مكررررررري 
 سلمان 

كلية االدارة الكوفة/
 واالقتصاد 

2018 

اثر المخاطر االئتمانية في المالءة المصرفية   175
 وفق مقررات بازل

هشررررررام محمررررررد 
 راضي

كلية االدارة الكوفة/
 قتصادواال

2018 

اثر استراتيجيات ادارة االرباح في تغيير التدرج   176
 االئتماني لعينة من المصارف العراقية

شررررريماء هرررررادي 
 نعمة

الكوفة/كلية االدارة  
 واالقتصاد

2018 

تحليل العالقة بين ادارة المخاطرة المصرفية   177
 واالداء المالي المصرفي 

رسررررررل صررررررالح 
 مهدي 

دارة الكوفة/اال
 واالقتصاد

2018 

دور الرقابة المصرفية في تحجيم المخاطر   178
 األئتمانية 

رسررررول رحمررررن 
 لفتة

الكوفة/كلية االدارة 
 واالقتصاد

2018 
 

تقييم ادوات ادارة التكلفة بتسعير المنتج في   179
 المؤسسات الحكومية

اضررررررواء عبررررررد 
 الحسين 

 2018 الكوفة/تقنية ادارية

تطبيق نظام محاسبة استهالك الموارد لترشيد   181
 قررات التسعير

ميررثم نعمررة عبيررد 
 راضي

كلية االدارة الكوفة/
 واالقتصاد

2018 



جامعة  –المكتبة االلكترونية  – رسائل ماجستير اقسام متنوعةاسماء 
 كلية االدارة واالقتصاد –الكوفة 

 

 

 

االفصاح عن المعلومات البيئية في التقارير   181
 المالية على وفق معايير المحاسبة الدولية

زينرررررب عزيرررررز 
 باصي

 2018 الكوفة/تقنية ادارية

توطين الرواتب ودوره في معالجة القروض   182
 يق االداءالمتعثرة وتعزيز عملية تدق

حسرررررين جميرررررل 
 خضير

 2018 الكوفة/االدارية

اليات حوكمة الشركات ودورها في تعزيز واقع   183
 االبالغ عن التنمية المستدامة في العراق

حيررررردر صرررررادق 
 رحمن 

محاسبة/كلية الكوفة/ال
 االدارة واالقتصاد

2018 

دور المعلومات المحاسبية في صياغة أنموذج   184
 طاع الصناعيضريبة التلوث البيئي في الق

سررررررجى نرررررراجح 
 كريم

الكوفة/التقنية 
 االدارية 

2018 

تقويم االبالغ عن استدامة الشركات الصناعية   185
 griوفق مؤشرات 

ايرررررررات نررررررراجي 
 مهدي العبيدي

الكوفة/التقنية 
 داريةاال

2018 

دور تقنية التكاليف على اساس النشاط في تطبيق   186
 بطاقة العالمات المتوازنة

غررررزوان محمررررد 
 راهي 

لكوفة/التقنية ا
 داريةاال

2018 

مدخل التكاليف على اساس االنشطة الموجهة   187
 بالوقت ودورها في قرارات التسعير

حيدر قنبر علري 
 العبيدي

الكوفة/التقنية 
 االدارية

2018 

تحليل العالقة بين االفصاح االختياري وجودة   188
 االرباح المحاسبية واثرها في قيمة الشركة

حيرررررردر محمررررررد 
 شرشاب

فة/التقنية الكو
 االدارية

2018 

امكانية تطبيق الوحدات الحكومية الممولة   189
مركزيا لألبالغ المالي على وفق معايير 

 المحاسبة الدولية المحاسبية 

أنررررروار صرررررباح 
 خضير علوان

جامعة الفرات 
 االوسط

2018 

تقييم المخاطرة واالستمرارية في اطار بطاقة   191
تراتيجي في االداء المتوازن كأداة للتقييم االس

 القطاع الصناعي

نرررررررور صرررررررباح 
 حسن

جامعة الفرات 
 االوسط

2018 

اثر تنويع المحفظة االستثمارية على العائد   191
 والمخاطرة

حسررررررين جررررررواد 
 حمود

 2018 جامعة الكوفة

تأثير تطبيق الموازنة التعاقدية على مستوى   192
 االداء المالي للوحدات الحكومية

ليرررررررررث مالرررررررررك 
 راضي الخاقاني

/كلية وفةجامعة الك
 االدارة واالقتصاد

2018 

اليات الحوكمة واهميتها في تعزيز مستوى   193
 االفصاح في الجامعات االهلية العراقية

وليررررررد محسررررررن 
 عويد

/كلية جامعة الكوفة
 االدارة واالقتصاد

2018 

قييم االداء المالي بأستخدام القيمة االقتصادية   194
 المضافة واثرها على عائد السهم

عبيررررررررر عبرررررررررد 
 ير متعباالم

/كلية جامعة الكوفة
 االدارة واالقتصاد

2018 

في تحسين جودة  3ور متطلبات االفصاح لبازل  195
التقارير المالية ومدى توافقها مع المعايير الدولية 

 لألبالغ المالي

منتظررررر رسررررول 
 عبد حسين

/كلية جامعة الكوفة
 االدارة واالقتصاد

2018 

تحقيق  ستراتيجية العمليات المصرفية واثرها في  196
 الميزة التنافسية

غفررررران طرررراهر 
 مسلم

/كلية جامعة الكوفة
 االدارة واالقتصاد

2018 

دور اخالقيات السلوك المهني للمدقق الداخلي في   197
 تقييم وتحسين فاعلية ادارة المخاطر

علرررررررري نرررررررراظم 
 مهدي

/كلية جامعة الكوفة
 االدارة واالقتصاد

2019 

في االفصاح عن المسؤلية االجتماعية ودوره   198
 تعزيز قيمة الشركات

عررررررررالء عبررررررررد 
 العباس مخيف

/كلية جامعة الكوفة
 االدارة واالقتصاد

2019 

اثر هيكل التمويل في القيمة السوقية للمصارف   199
 التجارية من خالل مؤشرات الربحية

مصطفى صربيح 
 مجيد

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2019 

رسات ادارة تحليل العالقة بين التعثر المالي ومما  211
 االرباح

عبررررررد نرررررررجس 
 الكريم ابراهيم

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2019 

االطار المتكامل ألبالغ عن المعلومات   211
المحاسبية في ظل تحقيق اهداف التنمية 

 المستدامة

حررررروراء نعمرررررة 
 صادق الشرع

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2019 

 2019جامعة الكوفة/كلية ضرررغام عبرراس ثرها على القيمة ادارة مخاطر االئتمان وا  212



جامعة  –المكتبة االلكترونية  – رسائل ماجستير اقسام متنوعةاسماء 
 كلية االدارة واالقتصاد –الكوفة 

 

 

 

 االدارة واالقتصاد دخيل االقتصادية المضافة

اثر فجوة االصول والخصوم في اسعار االسهم   213
للمصارف المدرجة في سوق العراق لألوراق 

 المالية

حررروراء صرررالح 
 حسين

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2019 

معلومات وفق تقييم تكنلوجيا ال  214
cobit5وانعكاسها على جودةالتدقيق الداخلي 

زهررررراء رحررررريم 
 مهدي الزبيدي

جامعة كربالء/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2019 

التكامل بين مدخلي التكاليف على اساس النشاط   215
 الموجه بالوقت ونظرية القيود 

امررررررررين سررررررررالم 
 عالوي

جامعة الكوفة/الكلية 
 التقنية

2019 

بين محاسبة القيمة العادلة  التمثيل الصادق  216
 لألصوول البيلوجية والتكلفة التاريخية لها

مصررطفى محمررد 
 عبد مسلم

جامعة الكوفة/الكلية 
 التقنية

2019 

هيكل التمويل واثره في االداء المالي مقاسا   217
 بمؤشر القيمة السوقية

ريرررراض حمررررزة 
 كاطع

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2019 

هيكل رأس المال واالداء المالي العالقة بين   218
 المصرفي في العراق

عالء اكررم عبرد 
 الصاحب

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2020 

الرفع المالي والرفع التشغيلي واثرهما في   219
 الربحية والسيولة 

محمررررد  ايررررالف 
 جواد

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2020 

بعض  سعر الصرف االجنبي واثره في  211
 المؤشرات المالية

حسررررين عبرررردهللا 
 سدخان

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2020 

تحليل مؤشرات اسعار اسهم الشركات في سوق   211
 العراق لألوراق المالية

حرررررروراء فلرررررريح 
 حسن

جامعة الفرات 
االوسط/قسم التقنيات 

 المالية والمحاسبية

2020 

ولة وربحية اثر السياستين المالية والنقدية في سي  212
 المصارف

ضرررغام اصرريل 
 كريم

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2020 

تحليل ربحية الزبون بأستعمال مدخل محاسبة   213
 استهالك المواد

منتظر اسماعيل 
 محمد

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2020 

في  coso)اثر هيكل الرقابة الداخلية على وفق )  214
 مات المحاسبيةتحقيق جودة المعلو

مرتضررررى عبررررد 
 الزهرة خنجر

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2020 

امكانية تطبيق بطاقة االداء المتوازن ودورة حياة   215
 المنتج

نهلررررررررة ثابررررررررت 
 مدلول

جامعة الفرات 
االوسط/الكلية التقنية 

 االدارية

2020 

تقويم هيكلية التكلفة ودوره في ترشيد االداء   216
 ي الوحدات االقتصاديةاالستراتيجي ف

سرررررررررررررررررررررررررررارة 
 ماهرمدلول

جامعة الفرات 
االوسط/الكلية التقنية 

 االدارية

2020 

دور االبالغ المالي في تقويم االستدامة المالية   217
 للمنظمات غير الهادفة للربح

فرقرررررران عررررررالء 
 موسى النجار

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2020 

النظام  توظيف اطار االبالغ المتكامل في  218
 المحاسبي الحكومي

جامعة الكوفة/كلية  عقيل كنو وناس
 االدارة واالقتصاد

2020 

جامعة الكوفة/كلية  رنا اياد عباس تقويم نماذج تقدير تكلفة رأس المال الضمنية   219
 االدارة واالقتصاد

2020 

اثر التوقعات االدارية في قياس سلوك التكاليف   221
 الالمتماثل للوحدات االقتصادية

جامعة الكوفة/كلية  علي جاسم عبيد 
 االدارة واالقتصاد

2020 

التحفظ المحاسبي واثرع على مالءمة قيمة   221
 المعلومات المحاسبية

زينرررررب شرررررهاب 
 حمد

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2020 

العالقة بين محددات هيكل الملكية وتقرير   222
 تعليقات االدارة واثرها في ال تماثل المعلومات

ثررررررامر صررررررالح 
 عيدان

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2020 

العالقة بين االفصاح االختياري وال تماثل   223
 المعلومات 

جامعة الكوفة/كلية  باقر عقيل شاكر 
 االدارة واالقتصاد

2020 



جامعة  –المكتبة االلكترونية  – رسائل ماجستير اقسام متنوعةاسماء 
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تحليل وقياس االثار النقدية لألنفاق العام في   224
 (2018)-(2004العراق للمدة )

حسررررررين باسررررررم 
 مجيد

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2020 

ا 225
 ث

اثر فجوة االئتمان المصرفي للناتج المحلي 
 االجمالي في االستقرار المصرفي

حيرررررررردر عبررررررررد 
 االمير جودي

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2020 

 fiاثر بعض معايير التصنيف االئتماني لوكالة   226
tch ratingsائعفي منح القروض وجذب الود 

مصررررطفى عبررررد 
 الوهاب محمد

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2020 

دور القيادة التمكينية في تعزيز التماسك   227
االستراتيجي من خالل اعادة هندسة العمليات 

 المصرفية كمتغير تفاعلي

حيرررررردر جررررررري 
 محسن

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2020 

ة االستراتيجية في استعمال تقنيات ادارة التكلف  228
قياس الكفاءة االنتاجية وتقييم االداء في المدارس 

 الحكومية

جامعة الفرات  سارة فؤاد مسلم
االوسط/الكلية التقنية 

 االدارية

2020 

(لشركات ebrتعزيز االبالغ المالي بأستعمال )  229
 القطاع العام بالعراق 

احمررررررد هرررررراتف 
 رسول

جامعة الفرات 
االوسط/الكلية التقنية 

 الداريةا

2020 

التكامل بين نظام تخطيط موارد المشروع   231
والتكلفة على اساس االنشطة الموجهة بالوقت 

 وانعكاسه على بطاقة االداء المتوازن

جامعة الكوفة/كلية  هند علي حسين
 االدارة واالقتصاد

2020 

تطبيق الموازنة على اساس االنشطة الموجهة   231
 يمية( في المؤسسات التعلtdabb)بالوقت 

جامعة الكوفة/كلية  مثال كريم كاظم 
 االدارة واالقتصاد

2020 

حيرررررردر كرررررراظم  التحفظ المحاسبي واثرة على مخاطر االعمال   232
 احمد

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2020 

زهرررراء فاضررررل  مالءمة قيمة االبالغ عن االداء المالي  233
 عباس

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2020 

القيادة االدارية ودورها في تعزيز التسويق   234
 الداخلي في المصارف

يحيرررررى سرررررعدي 
 مطرود

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2020 

دور االدوات الكمية للسياسة النقدية في عرض   235
 النقد في العراق

المعهد العالي/قسم  وسام اياد جابر
 الدراسات المالية

2020 

ي في مؤشري القيمة تأثير التعثر المصرف  236
السوقية وحجم التداول لعينة من المصارف 

 التجارية

كررررررررار قاسرررررررم 
 سحيب

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2020 

( في جودة eprتأثير نظام تخطيط موارد )  237
التدقيق الداخلي على وفق المعايير الدولية 

 للمارسة المهنية للتدقيق الداخلي

وفة/كلية جامعة الك فاتن علي حسين
 االدارة واالقتصاد

2020 

تأثير حاكمية المورد البشري في االتقان الوظيفي   238
الصحي من خالل الدور الوسيط لنمذجة سلوك 

 االطباء

صررررررربا طالرررررررب 
 وهاب

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2020 

تأثير المخاطر الرأسمالية والتشغيلية في كفاية   239
 رأس المال

محمررررررررد عبررررررررد 
 العالي 

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2020 

البنك المركزي ودورة في تطوير القطاع   241
 المصرفي في العراق

سررررررامر محمررررررد 
 كاظم

جامعة القادسية /كلية 
 االدارة واالقتصاد

2020 

امكانية ترشيد النفقات العامة بوصفة مدخال لسد   241
 عجز الموازنة العامة في العراق

خترررررررام حسرررررررن 
 هاشم 

كوفة/كلية جامعة ال
 االدارة واالقتصاد

2020 

التكامل بين الهندسة المتزامنة رباعية االبعاد   242
ومحاسبة استهالك الموارد لتعزيز القدرة 

 التنافسية

حسرررررررام سرررررررليم 
 نجف

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2020 

 2020جامعة الكوفة/كلية سررراجدة رحمررران تأثير فاعلية لجنة التدقيق في كفاءة القرارات   243
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 االدارة واالقتصاد نحسا االستثمارية

تقويم القرارات االستثمارية وفق منظور تكلفة   244
 swotالفرصة البديلة وتحليل 

ريرررررررام محمرررررررد 
 عباس

جامعة الفرات 
االوسط/كلية التقنية 

 االدارية

2020 

استعمال تقنيتي محاسبة استهالك الموارد    245
اء الوحدة وبطاقة االداء المتوازن لتقويم كفاءة اد

 االقتصادية

علي نوري عبرد 
 الزهرة

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2020 

تأثير حكومة الشركات في اداء االرباح في ظل   246
تبني معايير االبالغ المالي في عينة من 

 المصارف العراقية

ناصرررررر جاسرررررم 
 عبد الحسين

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2020 

تطبيق معيار االبالغ المالي رقم  مدى امكانية  247
( للمحاسبة عن المشاريع المشتركة في 11)

 العتبات المقدسة

رواء ياسرررررررررررررر 
 مهدي

جامعة الفرات 
االوسط/كلية التقنية 

 االدارية

2020 

التخصص المهني لمكاتب وشركات التدقيق   248
واثرة في جودة االرباح المحاسبية وانعكاسهما 

 على تكلفة رأس المال

ان علرررررري عرررررردن
 عباس

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2020 

تأُير قياس االصول غير الملموسة في صافي   249
 التدفقات النقدية

احمرررررررررد عبرررررررررد 
 سرحان

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2020 

تقييم اداء المحفظة االستثمارية وفقا للمخاطر   251
 السوقية بأستخدام القيمة المعرضة للخطر

جامعة الكوفة/كلية  جوادنور حليم 
 االدارة واالقتصاد

2021 

سياسة التنمية االقتصادية في العراق واشكالية   251
 االعتمادية النفية

علي شراكر عبرد 
 الوهاب

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2021 

تقييم وتحليل اهمية الودائع المنية في االئتمان   252
 النقدي وسبل تنشيطها 

عبرررراس فاضررررل 
 عادلعبد ال

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2021 

منهج قياس المخاطر في المعايير الدولية للتقرير   253
 المالي

حسام علري عبرد 
 السادة

جامعة الفرات 
االوسط/الكلية التقنية 

 االدارية

2021 

انعكاس القياس واالعتراف بااليراد وفقا للمعيار   254
 المالية( على القوائم 15الدولي لألبالغ المالي)

محمرررررررد احمرررررررد 
 صفار

جامعة الفرات 
االوسط/الكلية التقنية 

 االدارية

2021 

اثر مزاد العملة على االئتمان النقدي المباشر   255
 الممنوح من قبل المضارف

مرتضررررى سررررالم 
 كاظم

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2021 

تطبيقات المحاسبة المستدامة في وحدات الموارد   256
 المائية 

ن حاتم عبرد حسي
 علي

جامعة الفرات 
االوسط/الكلية التقنية 

 االدارية

2021 

الترويج عبر وسائل التواصل االجتماعي ودوره   257
في تعزيز الصورة الذهنية للعمالء عن 

 المصارف

حيرررررردر حمررررررزة 
 عباس

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2021 

اثر تركيز وتنويع محفظة القروض في عوائد   258
 االسهم 

كرررررررار حيرررررردر 
 طالب

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2021 

دور القيادة البصيرة في الحد من الفشل   259
المصرفي ادارة المخاطر االستراتيجية متغير 

 وسيط

طرررررارق فررررراخر 
 عبود 

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2021 

تأثير التكامل بين حوكمة الشركات واالفصاح   261
 ى اداء الشركةالبيئي على مستو

جرررررررواد كامرررررررل 
 جيجان

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2021 

تحليل العالقة بين السالمة المصرفية واالستدامة   261
المصرفية لعينة من ىالمصارف التجارية في 

رحرررررررريم قرررررررراب 
 سلمان

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2021 



جامعة  –المكتبة االلكترونية  – رسائل ماجستير اقسام متنوعةاسماء 
 كلية االدارة واالقتصاد –الكوفة 

 

 

 

 العراق

لمصرفية دور نظام االنذار المبكر لألزمات ا  262
 وانعكاسه على السياسات المصرفية في العراق

زهرررررراء كرررررريم 
 سلمان

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2021 

جامعة الكوفة/كلية  االء ناظم عباس اثر مؤشرات العمق المالي في النمو االقتصادي   263
 االدارة واالقتصاد

2021 

مرتضررى طررامي  دور االدارة القائمة على القيمة في عائد السهم   264
 جاسم

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2021 

العالقة بين جودة التقارير المالية وتكلفة رأس   265
 المال وانعكاسها على هيكل التمويل

نصرررررير محمرررررد 
 صادق

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2021 

ا 266
 ل

االنتشار االستراتيجي للمصارف متغير وسيط 
االستراتيجيه والتمويل  بين ادارة االئتمان

 االخضر

حسررررررين عبررررررود 
 حميد

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2021 

تأثير الذكاء الشعوري في تحسين قررات  ت 267
 االستثمار 

حسررررين بررررديوي 
 محمد

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2021 

الدين العام واالئتمان المصرفي ودورها في   268
 االستثمار في العراق

يررررررررثم جبررررررررار م
 فرحان

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

 

2021 

دور تقييم االسهم في ترشيد قررات االستثمار   269
 المالي في سوق العراق لألوراق المالية 

جامعة الكوفة/كلية  نور محمد كاظم
 االدارة واالقتصاد

 

2021 

التدفقات النقدية الحرة واثرها على تكلفة الوكالة   271
الي لعينة من المصارف المدرجة في واالداء الم

 سوق العراق لألواق المالية 

زهررررراء حسررررين 
 عباس

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

 

2021 

جودة االستحقاقات المحاسبية واثرها على  ج 271
 االرصدة النقدية وقيمة الشركة 

زهرررررراء سرررررتار 
 جبار

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

 

2021 

جامعة الكوفة/كلية  احمد نهاد محي لمالية واثرها في عوائد شركات التأمينلمخاطر ا  272
 االدارة واالقتصاد

 

2021 

جامعة الكوفة/كلية  بهاء رعد محمد محددات االمتثال لمعايير االبالغ المالي الدولية  273
 االدارة واالقتصاد

 

2021 

عررررررررالء عبررررررررد  اثر القروض المعثرة على االداء المصرفي   274
 الرزاق 

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

 

2021 

عقود االيجار في  ifrsl6تطبيق المعيار الدولي   275
الشركة العامة لموانئ العراق وانعكاسه على 

 االداء المالي 

جامعة الكوفة/كلية  علي حازم دحام
 االدارة واالقتصاد

 

2021 

حسرررررين اينررررراس  المرونة المالية ودورها في تعزيز السيولة النقدية  276
 علوان

جامعة الفرات 
االوسط/الكلية التقنية 

 االدارية

2021 

استعمال المنطق الضبابي في تفعيل تطبيق   277
 التكلفة على اساس النشاط المرتكز على االداء

جامعة الكوفة/كلية  اياد رحيم جلفان
 االدارة واالقتصاد

 

2021 

استعمال تقنية التكلفة على اساس المواصفات في   278
 علومات المالئمة لتحليل ربحية الزبون توفير الم

ريررررراض كرررررريم 
 حبيب

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

 

2021 
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الرقابة االشرافية ودورها في تعزيز االمتثال   279
 المصرفي 

جامعة كربالء/كلية  نور جمعة فالح
 االدارة واالقتصاد

2021 

تطبيق محاسبة تكاليف تدفق المواد في ظل   281
 االخضر لتعزيز القدرة التنافسية  ابتكار المنتج

سررررررررحر يرررررررراس 
 عجمي

جامعة كربالء/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2021 

مدى التزام مراقبي الحسابات العراقيين بأجرأت   281
المراجعة التحليلية في عملية التدقيق وفق معيار 

 المراجعة الدولي

سررررررارة راجرررررري 
 ناجي

جامعة الفرات 
االوسط/كلية التقنية 

 االدارية

2021 

التوافق بين نظرية القيود والتكلفة على اساس   282
 المواصفات ودوره في تخفيض تكاليف المنتج

سررررررحر مهرررررردي 
 جبار 

جامعة كربالء/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2021 

  

 


