
 

 الجدول الخاص بالبحوث  –

  المجلة اسم التدريس   ت
 
 عنوان البحث ف

1.    
 
 كملز لتقييم المصارف  جاستخدام نموذ  أ.د محمد محمود الطائ

  وناس  .2
  الحد من أ.م.د حيدر غن 

 
  ف

  مناطق  التصحر  توسع دور التدقيق البين 
 
ف

   مختلفة من الطرق. 
 
 م.د محمد محيسن الزرف

3.    
  تحقيق التنمية المستدامة وناسأ.م.د حيدر غن 

 
  العراق دور تدقيق األداء ف

 
 ف

  
 
 م.د محمد محيسن الزرف

  وناس  .4
 OUTSOURCING TO INCREASW THE EFFICENCY OF أ.م.د حيدر غن 

BUSINESS PROCESSES IN INDUSTRIAL FACILITIES.    أ.م جاسم محمد حسي 

  وناس  .5
   أ.م.د حيدر غن 

  الحد من انحسار الغطاء العشن   دور التدقيق البين 
 
ف

  العراق. 
 
   والتصحر ف

 
 م.د محمد محيسن الزرف

  القياس واالفصاح المحاسن   عن تكاليف الجودة  أ.م أقداس حسي   النارص  .6
 
دور الرقابة ف

يبي   االرباح الض 
 
 م. ازدهار جاسم محمد . ةواثرهما ف

  تعزيز الثقة بوسائل  م. م عبد المهدي عبد الحسي     .7
 
أثر اإلفصاح عن نوعية عمالء المصارف ف
  
 
وئ  الدفع االلكتر

  العراق  م. ازدهار جاسم محمد  .8
 
 مدى تحقق الرقابة الشاملة عىل المال العام ف

 م. م عبد المهدي عبد الحسي   

  الكلفة المستهدفة والموازنة عىل اساس النشاط  م.م احمد حسن عىل    .9
تكامل تقنينر

  تحقيق 
 
  ادارة الوقت والكلفة وانعكاسه ف

 
الموجه بالوقت ف

ة التنافسية   المت  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  الجدول الخاص بالندوات والورش العمل والحلقات النقاشية -

 الجهة المنظمة تاري    خ التنظيم اسم الندوة اسم التدريس   ت

   أ.د   .1
 
الموازنة العامة للدولة  محمد محمود الطائ

 الفرص و التحديات
2  

 
ين الثائ /تشر

2022 
قسم المحاسبة/كلية 
  وناس  االدارة واالقتصاد

 أ.م.د حيدر غن 

م.د محمد محيسن 
  
 
 الزرف

 أ.م جاسم محمد حسي   

2.    
 
معيار التدقيق الدول   أ.د محمد محمود الطائ

الخاص بتقرير مراقب 
 الحسابات 

8  
 
/كانون الثائ

/2023 
قسم المحاسبة/كلية 
  وناس  االدارة واالقتصاد

 أ.م.د حيدر غن 

م.د محمد محيسن 
  
 
 الزرف

 أ.م جاسم محمد حسي   

3.    
 
معيار المحاسبة  أ.د محمد محمود الطائ

اف    االعتر
 
الدول  ف

  باإليراد

قسم المحاسبة/كلية  2023/أذار/ 5
  وناس  االدارة واالقتصاد

 أ.م.د حيدر غن 

م.د محمد محيسن 
  
 
 الزرف

 أ.م جاسم محمد حسي   

قسم المحاسبة/كلية  2023/شباط/ 5 المسؤولية االجتماعية  أ.م أقداس حسي   النارص  .4
 م. ازدهار جاسم محمد االدارة واالقتصاد

 حسن عىل  م.م احمد 

م.م عبد المهدي عبد   .5
 الحسي   عيدان 

دور نظام الرقابة 
  كشف 

 
الداخلية ف

 االخطاء المحاسبية

15  
 
/كانون الثائ

/2023 
قسم المحاسبة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الجهة المنظمة تاري    خ التنظيم الورش اسم التدريس   ت
1.    

 
 المجموعة المستندية أ.د محمد محمود الطائ

  الوحدات 
 
وأهميتها ف

 االقتصادية

/كانون 11

 2022االول/ 
قسم 

المحاسبة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

  
 
 م.د محمد محيسن الزرف

  وناس
 م.د حيدر غن 

 أ.م جاسم محمد حسي   

2.    
 
ية  أ.د محمد محمود الطائ المجموعة الدفتر

 وانواعها
قسم  2023/اذار/ 12

المحاسبة/كلية 
واالقتصاداالدارة   

  
 
 م.د محمد محيسن الزرف

  وناس
 م.د حيدر غن 

 أ.م جاسم محمد حسي   

3.    
 
الحسابات الختامية  أ.د محمد محمود الطائ

للنظام المحاسن   
 الموحد

 
 2023/نيسان/ 7

قسم 
المحاسبة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

  
 
 م.د محمد محيسن الزرف

  وناس
 م.د حيدر غن 

 جاسم محمد حسي   أ.م 

م.م عبد المهدي عبد   .4
 الحسي   عيدان

محاسبة المقاوالت 
  نظام المحاسبة 

 
ف

 الموحد

قسم  2023/نيسان/ 10
المحاسبة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

الفروض والمبادئ  أ.م أقداس حسي   النارص  .5
 المحاسبية 

قسم  2023/شباط/ 12 
المحاسبة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

 جاسم محمدم. ازدهار 

 م.م احمد حسن عىل  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

اسم الحلقات  اسم التدريس   ت
 النقاشية

 الجهة المنظمة تاري    خ التنظيم

1.    
 
 أ.د محمد محمود الطائ

 

التدقيق الداخىل  
وأهميته بالنسبة 
 للوحدات الحكومية

ين 16 /تشر

 2022االول/ 
قسم 

المحاسبة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2.    
محاسبة التكاليف بي    وناس أ.م.د حيدر غن 

 الواقع والطموح 
قسم  2023/شباط/ 14

المحاسبة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

3.    
 
 م.د محمد محيسن الزرف

 
التدقيق الخارج   
وأهميته بالنسبة 
 للوحدات الربحية

قسم  2023/اذار/ 14
المحاسبة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

مراقب الحسابات  أ.م جاسم محمد حسي     .4
 الخارج   

قسم  2023/نيسان/ 23
المحاسبة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

اساسيات التعليم  أ.م أقداس حسي   النارص  .5
 المحاسن   

15  
 
/كانون الثائ

/2023 
قسم 

المحاسبة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

 م. ازدهار جاسم محمد

 م.م احمد حسن عىل  
م.م عبد المهدي عبد   .6

 الحسي   عيدان
انظمة الدفع 
  
 
وئ  االلكتر

قسم  2023/ نيسان/ 26
المحاسبة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

 

 


