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1 
حمُٛاث 

 انًحاسبت
 يُشٕس دكخٕساِ أسخار يساعذ د. دمحم فاضم َعًت

يجهت جايعت كشبالء ، 

، 2، اصذاس 16يجهذ 

2112 

2112-

2112 

اسخخذاو يإششاث االداء 

انًانٙ انمائًت عهٗ 

انخذفماث انُمذٚت فٙ 

االداء انًانٙ : حمٕٚى 

دساست حانت فٙ 

انًصشف انٕطُٙ 

 االساليٙ.

 أساط عهٗ انخمٕٚى َخائج بٍٛ ضٛانخًٛ

 عٍ فضالا  انُمذ٘، ٔاالساط االسخحماق

 نهًصشف انًانٙ االداء يسخٕٖ لٛاط

 لائًت يإششاث حسب االساليٙ انٕطُٙ

 انعاللت عهٗ ٔانخشكٛض انُمذ٘، انخذفك

 انًشخمت انًانٛت انُسب بٍٛ انخكايهٛت

عخًذة ًُ .  انُمذٚت انخذفماث لائًت عهٗ ٔان

 انًانٛت انًإششاث ئٌ انٗ انبحذ ٔخهص

 انًانٙ االداء ححهٛم فٙ اسخخذيج انخٙ

 أفضم حُعذ انُمذٚت انخذفماث عهٗ ٔانًعخًذة

 اساط حسخخذو انخٙ انخمهٛذٚت انُسب يٍ

 .انًصشف سٕٛنت حمٕٚى فٙ االسخحماق

2 
حمُٛاث 

 انًحاسبت
 يُشٕس دكخٕساِ يذسط دمحم جٕادد. حسٍ 

 جايعت كشبالء.

يجهت االداسة ٔااللخصاد  

 22، عذد2، يجهذ 

2112-

2112 

لٌاس وتمدٌر اثر 
السٌاسة النمدٌة فً 

فً  مؤشر كفاءتها
الوالٌات المتحدة 

للفترة االمرٌكٌة 
0991- 7102 

هدفت الدراسة إلى التعرف على والع 
الدراسة السٌاسة النمدٌة فً الدول عٌنة 

وتحلٌل ادوات البنن المركزي 
ومؤشرات اداء السٌاسة النمدٌة للمدة 

وتحدٌد المتغٌرات 0991-7102
 االلتصادٌة الكلٌة الداخلة فً نموذج

FAVAR   والمعبرة عن مؤشرات اداء
كفاءة السٌاسة النمدٌة فً االجل المصٌر 
والطوٌل و تمدٌر ولٌاس عاللة االرتباط 

البنن المركزي واالثر بٌن ادوات 
ومؤشرات اداء كفاءة السٌاسة النمدٌة 

و تحلٌل اتجاه  7102 – 0991للمدة 
العاللة السببٌة بٌن ادوات البنن 
المركزي ومؤشرات كفاءة السٌاسة 

 .النمدٌة



3 
حمُٛاث 

 انًحاسبت
 يجهت اْم انبٛج لبٕل َشش دكخٕساِ يذسط د. حسٍ دمحم جٕاد

2112-

2112 

استخدام نموذج 
FAVAR  لمٌاس أثر

السٌاسة النمدٌة فً 
مؤشرات أداء كفاءة 

السٌاسة النمدٌة فً الهند 
 للمدة

0991-7102 

 نموذج استخدام حاولت هذه الدراسة
FAVAR   السٌاسة النمدٌة لمٌاس أثر

مؤشرات أداء كفاءة السٌاسة النمدٌة  فً
و تحلٌل  7102 – 0991للمدة بالهند 

 .العاللة بٌنهما

4 
حمُٛاث 

  مدرس وسام فؤاد عباس انًحاسبت
 قبول نشر ماجستير

مجلة كلية االدارة 
واالقتصاد للدراسات 
االقتصادية واالدارية 
 والطالية./ جامعة بابل

7109- 
7171 

دور المشتمات المالٌة 
فً كفاءة السوق المالٌة 
: دراسة تطبٌمٌة على 

سوق ناسدان دبً 
المالً للمدة 

ولغاٌة  7/0/7102)من
01/4/7109.) 

ْذفج ْزِ انذساست انٗ يعشفت ٔ لٛاط 

انذٔس انز٘ حهعبّ انًشخماث انًانٛت فٙ 

صٚادة كفاءة انسٕق انًانٛت ، ٔ حى اجشاء 

ْزِ انذساست انخطبٛمٛت عهٗ احذ األسٕاق 

انًانٛت انًًٓت ٔ ْٕ سٕق َاسذان دبٙ 

 انًانٙ.

5 
حمُٛاث 

مدرس  حيدر جطيل احطد انًحاسبت
 للعلوم العراقية مجلة قبول نشر ماجستير مساعد

 االدارية

7102-
7109 

 

 القضائي الطحاسب دور
 الفساد من الحد في

 بحث"  واالداري  الطالي
 في استطالعي تحليلي

 . الظزاهة هيأة

حأنج ْزِ انذساست انخحهٛهٛت االسخطالعٛت 

انخٙ حى اجشاؤْا فٙ ْٛأة انُضاْت انٗ 

يعشفت انذٔس انز٘ ًٚكٍ نهًحاسب 

انمضائٙ أٌ ٚهعبّ فٙ انحذ يٍ انفساد 

 انًانٙ ٔاالداس٘.

6 
حمُٛاث 

مدرس  حيدر جطيل احطد انًحاسبت
 العراقية الجامعة مجلة قبول نشر ماجستير مساعد

7102-
7109 

 

 الطحاسبة تقظيات دور
 تعزيز في القضائية
 الجهات قرارات
 من للحد التحقيقية

 .واالداري  الطالي الفساد

ْذفج ْزِ انذساست انٗ انخعشف عهٗ دٔس 

حمُٛاث انًحاسبت انمضائٛت فٙ حعضٚض 

لشاساث انجٓاث انخحمٛمٛت نهحذ يٍ ظاْشة 

 انفساد انًانٙ ٔ االداس٘. 



7 
حمُٛاث 

مدرس  نهلة عبيس طالل انًحاسبت
 مظشور ماجستير مساعد

مجلة كلية االدارة 
واالقتصاد للدراسات 

واالدارية  االقتصادية
ل، والطالية/ جامعة باب

 4، عدد01مجلد 

7102-
7109 
 

اهطية تطبيق محاسبة 
الطسؤولية االجتطاعية 

في الطصارف االسالمية 
 العراقية

التعرف على مدى إدران إدارات هذه 
المصارف لمفهوم المسؤولٌة االجتماعٌة 
و مجاالت تطبٌك محاسبة المسؤولٌة فً 

، واستنتج ة المصارف اإلسالمٌة العرالٌ
المسؤولٌة االجتماعٌة موجودة فً أن 

االسالم وانها تتمٌز بنظرة شمولٌة وال 
تتعدى الجوانب المادٌة وانما النواحً 
المعنوٌة وان المسؤولٌة االجتماعٌة 
واجب على المسلمٌن ألزاله الفوارق 
بٌن فئات المجتمع الواحد وهً تسعى 

  .لتوصٌل الخدمات لكافة افراد المجتمع

2 
حمُٛاث 

 مظشور بكالوريوس مدرس ازهار عبد صبار انًحاسبت

 مجلة جامعة بابل
مجلية كلية االدارة 
واالقتصاد للدراسات 
االقتصادية واالدارية 

، 00والطالية، مجلد 
 .7االصدار 

2112-

2112 

تطبيقات الطعايير 
الطحاسبية الدولية 
والطحاسبة العدلية 

واثرهطا على االفصاح 
االبداعي الطحاسبي 

 )االبداع الطحاسبي(

تطبٌك المعاٌٌر الدولٌة فً  اظهار
لذا كان من  ،الممارسات المحاسبٌة 

االهمٌة تعزٌز مهنة المحاسبة بالخبٌر 
المانونً والذي هو فً المستمبل نتاج 
خرٌجً لسم المحاسبة من خالل ادخال 
المواد المانونٌة التً تدعم مهنة 
المحاسبة واالطالع على المعاٌٌر 
الدولٌة وفهمها بشكل واضح ومدى 

 .اهمٌة تطبٌماتها

2 
حمُٛاث 

مدرس  االمير احطدحوراء عبد  انًحاسبت
 مظشور ماجستير مساعد

مجلة كلية االدارة 
واالقتصاد جامعة بابل 

للدراسات االدارية 
، 11، يجهذ والطالية

 .3اصذاس 

2112-

2112 

اثر جودة التدقيق على 
عطليات ادارة االرباح : 

دراسة استطالعية 
 تطبيقية

هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن 
جودة التدلٌك عاللة االثر بٌن مماٌٌس 

المتمثلة بـ )استماللٌة واتعاب مدلك 
الحسابات، حجم وسمعة مكاتب التدلٌك، 
التنافس بٌن مكاتب التدلٌك( وممارسات 
ادارة االرباح فً عٌنة من الشركات 
المدرجة فً سوق العراق لألوراق 
المالٌة اوصت الدراسة بضرورة ان 
تموم الشركات عٌنة البحث بترشٌد 

االرباح، لما لها من اثار  ممارسة ادارة
سلبٌة على التنمٌة االلتصادٌة وعلى 
جمٌع االطراف المعنٌة بالشركة حتى 
 وان حممت منفعة مؤلتة الحد االطراف.



11 
حمُٛاث 

 انًحاسبت
 ٔساو كشٚذ٘ حًذاٌ

يذسط 

 يساعذ
 قبول نشر بكانٕسٕٚط

World journal of 
pharmacy and 
pharmaceutical 

sciences 

7102-
7109 

Evaluation of 
birth outcome 
among women 
with pregnancy 

problems in 
Karbala city 

ْذفج ْزِ انذساست انٗ لٛاط عاللت 

االسحباط االحصائٙ يا بٍٛ عذد حاالث 

انٕالدة ٔ يشاكم فخشة انحًم نذٖ عُٛت يٍ 

 انسٛذاث فٙ يحافظت كشبالء

11 
حمُٛاث 

 انًحاسبت
 األيٛشدمحم صْٛش عبذ 

يذسط 

 يساعذ
 قبول نشر ياجسخٛش

مجلة كلية االدارة 
واالقتصاد للدراسات 
االقتصادية واالدارية 
 والطالية/جامعة بابل

7109-
7171 

دور استخدام 
استراتٌجٌة الصٌرفة 
الشاملة فً تعزٌز 
الممدرات التنافسٌة 
المصرفٌة/دراسة 

تطبٌمٌة فً المصرف 
العرالً للتجارة )بابل، 

 النجف(.كربالء، 

حُأنج ْزِ انذساست ححهٛم عاللاث األرش 

بٍٛ اسخخذاو اسخشاحٛجٛت انصٛشفت انشايهت 

ٔ دٔسْا فٙ حعضٚض انًمذساث انخُافسٛت 

انًصشفٛت فٙ انًصف انعشالٙ نهخجاسة ، 

ٔ خهصج انذساست انٗ ٔجٕد عاللت 

اسحباط يٕجبت راث دالنت احصائٛت ٔ 

ست عاللت حأرٛش يعُٕٚت بٍٛ يخغٛشاث انذسا

يًا ٚشٛش انٗ أٌ حبُٙ انًصشف انًبحٕد 

السخشاحٛجٛت انصٛشفت انشايهت سٕف ٚإرش 

 بشكم يباشش فٙ ححسٍٛ يمذساحّ انخُافسٛت

 

 

 د. حسن دمحم جواد                                                                                                                                                            

 رئيس قسم تقنيات المحاسبة                                                                                                                                                        


