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 العنوان الطالب االستاذ ت

زينب شاكر جبير  1

 وجدان صالح علي  -

 رحاب جبر هادي  -

 زينب محمد توفيق -

 تقييم مناخ االستثمار االجنبي في العراق

 

 حسين أحمد عبد 2

 طه محسن علي -

 أزهار كامل عطشان  -

 كوثر يوسف حسن  -

دور التكلفة المستهدفة في تعزيز القدرة التنافسية لخدمات 

 مصارف القطاع العام

 أحمد شاكر عاشور 3

 مصطفى هاتف حريجة -

 محمد جبار عبد  -

 محمد جمعة جبار   -

 جودة المعلومات المحاسبية وأثرها في أتخاذ القرارات االدارية

 راهي طارق حاتم 4

 رياض حمزة عبد دراز -

  زينب وسام عبد هللا  -

 احمد محمد عبيد -

 ثورة التنمية االقتصادية في العراق

 توماس امين حقي. د 5
 وسام حبيب شاكر -

 االمير عذيبعدي عبد  -

 اسباب عجز الموازنة العامة في العراق
 

 محمد فائز 6

علي ياسين عبودي  -
 عواد

 عبدهللا وارد موجد -

دور المدارس الفكرية في تكوين النظرية المحاسبية دراسة 
 استقصائية

 توماس امين حقي. د 7
 ايمان ماجد جهاد  -

 بنين كامل عوض
 التنمية المستدامة في العراق

 بشار عباس 8

 زهراء رائد رعد  -

 بنين حاكم جبير  -

 غالب عبد الحسين  -

 الموازنات التخطيطة ودورها في رفع كفاءة االداء المالي

 مهند خليف غالب 9

 تماضر مطشر محمد -

 تبارك حسام عبد االمير -

 حسن صالح حمزه -

في ترشيد  القياس واالفصاح المحاسبي للمصارف ودورهم

 االستثمارقرارات  

 

 يوسف عامر باشي 10

 صفاء سامي اسماعيل  -

 سماح جليل زغير  -

 نور الهدى جسام  -

 االفصاح المحاسبي من المسؤولية االجتماعية

 رويدة جاسم محمد 11

 كرار خضر نعمة -

 حسن صابون ناصر  -

 بنين غالب سلطان -

 الماليدور تقويم اداء المصارف التجارية باستخدام ادوات التحليل 

 

 رائــــد وســـاك 12

دعاء قاسم مجهول  -

 عبدالباري
 ثابت كاظم محسن -

 حسن فليح حسين -

 2021دور الضرائب في تمويل النفقات العامة في العراق لسنة 

 د.حقي أمين 13

 ستار جابر صالل  -

 سيف أحمد تركي  -

عبد الزهرة عقيل عبد  -

 الزهرة 

 دور نظم المعلومات المحاسبية في أتخاذ القرارات االدارية 

 علي حقي 14
 محمد رحيم ناصر  -

 أم البنين محمد عبيد  -
 المعلومات تكنولوجيا حوكمة تبني خالل من المعلومات امن ادارة

 االلكترونية المصرفية المعامالت لحماية االتصاالت و

 المالي السوق في األسهم أسعار تحديد في المالي التحليل دور محمد محسن عصبان  - أرشد سلمان 15



 هاجر علي ضايف  -

 حيدر قاسم هاشم  -

 محمد راجي 16

 سكنة عواد عاجل  -

 نور حسين مجيد  -

 ندى علي عبد العباس -

 أثر المسؤولية االجتماعية الميزة التنافسية في الشركات الصناعية 
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