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  (9191-9102للعام الدراسي ) مشاريع بحهث تخرج الطلبة

 مجال البحث أسماء الطلبة أسماء المشرفين  المشروعسم إ ت
اجراءات الحهكسة في العراق واثرها عمى تكاليف   .1

 التسهيل
 مفهالة جسال مخ د. حكست حسد حدن

 نادية رشيد عبد
 محاسبة

مذاكل العرض واالفراح في القهائم السالية وفقًا لمشغام   .2
 محاسبة عسر دمحم جاسم د. حكست حسد حدن السحاسبي السهحد والسقارنة مع السعايير السحاسبية

3.  
 د. حكست حسد حدن تظبيق قياسات الكيسة العادلة في العراقمعهقات 

 سهسن عذاب مظر
 نهى سعيد أحسد

 محاسبة

 محاسبة سمسى سفيان عبدالهاحد د. حكست حسد حدن أداء لجان التدقيق في الهحدات اإلقتراديةتقييم   .4

محددات ليكل رأس السال في السرارف العراقية    .5
 الخاصة

 د. حكست حسد حدن
 رشدي عبدالحسيد
 ايسن سعد عهاد

 محاسبة

دور التحدين السدتسر في تخفيض التكاليف والرقابة   .6
 سامي دحام جبير م. ناصر طالب شريف عمى جهدة السشتج

 محاسبة احسد جاسم دمحم

 



( 1مدى امكانية تظبيق السعيار السحاسبي الدولي رقم )  .7
رية السدرجة في سهق العراق السرارف التجافي 

 لألوراق السالية
 محاسبة زيدون خمف سميسان م. ناصر طالب شريف

دور السهازنة السرنة في الرقابة عمى عشاصر التكاليف   .8
 وتحدين األداء

 ابراليم عبدالكريم جاسم م. ناصر طالب شريف
 مرظفى حدام مجهد

 محاسبة

9.  
 م. ناصر طالب شريف أثر تكاليف الجهدة في تحدين األداء

 عبدهللا عبدالحكيم ذياب
 محاسبة مفحيدر سامي خ

دور تظبيق نغريات التكاليف في زيادة الحريمة   .11
 الزريبية

 م. ناصر طالب شريف
 ريام كيالن عبدالقادر
 مريم احدان عمي

 محاسبة

دور اسمهب التكاليف السبشي عمى اساس االنذظة    .11
ABC في تحدين االداء السالي 

 محاسبة دمحم مروان عبدالكريم م. ناصر طالب شريف

واالمتيازات الزريبية عمى تشسية تقييم أثر الحهافز   .12
 السذاريع الرغيرة والكبيرة

 دعاء سعدي محي عهاد د. ياسر عسار عبدالحسيد
 سجى حدين عمي

 محاسبة

13.  
 م. مشاف عبدالسظمب ة والسراجعةأثر التجارة االلكترونية في مهسة السحاسب

 اد بدررأفت عه 
 محاسبة اسساعيل طالب بدوي 

أثر الخرائص الشهعية لمسعمهمات السحاسبية عمى   .14
 الجهدة السالية لمبشهك التجارية

 كاعمراضي عبد  م.م دمحم
 مجباس يهنس عمي
 نايف انهر ايرام

 محاسبة

 


