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 التاريخ االساتذة المناقشون اسماء الطلبة عنوان البحث أسم المشرف ت

 أ.م.د. مدحت القريشي 1
الموازنة العامة العراقية 

 بين الواقع والطموح

مينا زهير كرم + زينب فراس 

 عزيز + سالم جميل

أ.م.د.حسين 

عجالن+م.ميسون 

 عبد الغني

18/2/2019 

2 

تقييم أستخدام االساليب  

الكمية في القرارات 

 االدارية

ميس غازي طالب+زينه رضا 

 +مهيمن ماجد حسن

د.كمال النقيب 

 +م.حيدر الحمامي

 

 18/2/2019 

 أ.م. محمد قدوري

تقييم الخدمات 

المصرفية في االلكترونية 

 المصارف االهلية

سجى محمد جاسم +فراس رعد 

 عبد حسين +ليديا عبد الكريم

م.حيدر الحمامي + 

 م.محمد قاسم
19/2/2019 

 

أستخدام االساليب 

االحصائية لتقييم جودة 

الخدمات المصرفية 

)دراسة مقارنة بين 

المصارف الحكومية 

 واالهلية(

كرار ازاد +اركان فالح حسن 

 علي حكمت+سيف 

م.فائزة عبد هللا 

علي + م.ميسون 

 عبد الغني

20/2/2018 

 م.د.كمال النقيب 3

أهمية  االفصاح 

المحاسبي و دوره في 

حوكمة الوحدات 

االقتصادية  )دراسة 

تطبيقية في المصرف 

 الدولي االسالمي (

زهراء عالء عبد الرسول 

+اصالة حسن علي +حنين 

 محمد طالب

د.ابراهيم خليل + 

 م.محمد قاسم
18/2/2019 

اسس واجراءات حساب 

وقياس تكاليف االنتاج 

دراسة تطبيقية في 

الشركة العامة للصناعات 

 الجلدية

امنة مالك +مريم مهدي محسن 

 +زينب حيدر كامل

م.حيدر الحمامي + 

 م.محمد قاسم
19/2/2019 

المشاكل المحاسبية 

لالعتمادات المستندية 

دراسة تطبيقية في احدى 

 الشركات العراقية

حيدر عباس زامل +فاطمة 

رياض سعدون +حنان محمد 

  بطي

د.ابراهيم خليل + 

 م.حيدر الحمامي
20/2/2018 

مدى تطبيق معايير 

المحاسبة االسالمية في 

العراق)دراسة تطبيقية 

في المصارف االسالمية 

 في العراق(

  

امير علي مجهول + مصطفى 

حسين +صهيب اكرم عبد محمد 

 اللطيف

  

م.حيدر الحمامي + 

 م.محمد قاسم

20/2/2018 

 



 قسم العلوم المحاسبية والمصرفية 

 م.حيدر الحمامي  4

دور االجهزة الرقابية 

الخارجية الحكومية في 

الحد من الفساد االداري 

 والمالي

احمد قيس حطاب +فراس عيسى 

 عطوان + والء عالء حسين

د.أبراهيم 

 خليل+م.محمد قاسم
24/2/2019 

حوكمة الشركات ودورها 

في تحقيق جودة 

 المعلومات المحاسبية

زينب زهير كامل + سارة محمد 

 عباس+شهد ماهر عبد الكريم

د.أبراهيم 

 خليل+م.محمد قاسم
18/2/2019 

تقرير مراقب الحسابات 

وامكانية االعتماد عليه 

من قبل مستخدمي 

 المعلومات المحاسبية

+فاطمة سعد تبارك ماجد راضي 

 جاسم

د.كمال النقيب + 

 م.محمد قاسم
19/2/2019 

 م.فائزة عبد هللا 5

الرضا الوظيفي واثره 

على رغبة العاملين في 

االستمرار بالعمل دراسة 

ميدانية في عينة  -نظرية

 من الشركات الصناعية

احمد حسن عبد العزيز + علي 

صالح حسن +ليث يوسف عبد 

 الواحد

م.محمد قدوري 

 +م.محمد قاسم
18/2/2019 

واقع عملية التدريب من 

وجهة نظر المتدربين 

ميدانية  -دراسة نظرية 

 في عينة من المصارف

نقاء زيد نوري +عائشة اسامة 

 +عبد الودود وليد

م.محمد قدوري 

 +م.محمد قاسم
19/2/2019 

االتصاالت االدارية 

واثرها في اتخاذ 

االدارية ,دراسة القرارات 

ميدانية  في عينة -نظرية 

 من الشركات الصناعية

مهند احمد خربيط + علي خالد 

 حميد+نور ضياء فالح

د.حسين عجالن 

 +م.محمد قاسم
20/2/2019 

 محمد قاسم 6

 

 في االنتاج نظام اهمية

المحدد الوقت  (JIT)في  

في  الكلف تخفيض

العراقية االعمال منظمات  

بهجت +احمد احمد مؤيد 

 ضرار+علي احمد ذياب

م.حيدر الحمامي 

 +م.فائزة عبد هللا
23/2/2019 

 المعلومات نظم

 و االلكترونية المحاسبية

 لها تتعرض التي المخاطر

العراقية المصارف في  

اية جواد حسين +حسين علي 

  كاظم +علي حسين عبد

د.ابراهيم خليل 

 +م.حيدر الحمامي
23/2/2019 

 واثارها المالية الرافعة

 في االستثمار عوائد على

 دراسة) المصارف

 المصارف في مقارنة

( العراقية التجارية  

 

 

 

 

  

 

 

رغد جعفر شهيل +حسن فاضل 

 حسن +حسين علي سلمان

  

د.كمال النقيب 

 +م.حيدر الحمامي
23/2/2019 
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 م.ميسون عبد الغني 7

واقع النظام الضريبي في 

 العراق ومهمات اصالحه

نافع خضير +جعفر اقبال  احمد

 كاظم +رؤى رعد

م.حيدر الحمامي + 

 م.فائزة عبد هللا
24/2/2019 

  

التنمية من منظور 

 اسالمي

مريم خالد حمزة+رفل فيصل 

 مطر+الحمزة مالك

أ.م.د.حسين عجالن 

 +د.كامل الكناني
24/2/2019 

استقاللية البنك المركزي 

وتأثيرها على النظام 

واستقرارهالمصرفي   

علي اياد كريم + عمر فاضل 

 كاظم +مصطفى زكي جلوب

أ.م.د.حسين عجالن 

 +د.مدحت القريشي
19/2/2019 

دور القطاع المصرفي 

العراقي التجاري وواقعه 

 وسبل النهوض به

اية رياض جودة +دانيال 

 طالب+حنين غسان

م.حيدر الحمامي 

 +د.كامل الكناني
20/2/2019 

 أ.م.د.أبراهيم خليل 8

أستخدام تكنلوجيا 

المعلومات في تدقيق 

 الحسابات

حيدر ستار عبد الجبار +جعفر 

 عبد العليم +محمد حسون علوان

م.حيدر الحمامي + 

 م.محمد قاسم
24/2/2019 

دور المحاسبة الدولية 

والتجارة االلكترونية في 

 التعامل مع العولمة

امجد ماجد +حيدر سلمان 

 ثامر سلمان+مصطفى 

م.حيدر الحمامي + 

 م.محمد قاسم
23/2/2019 

فاعلية القياس المحاسبي 

عند أستبدال االصول 

 الثابتة في ضل التضخم

زينب نمير خضير +سوران 

 عماد اصف+علي محمد محمود

د.كمال النقيب 

 +م.محمد قاسم
23/2/2019 

البيئة الخارجية واثرها 

على كفاءة وفاعلية نظم 

المعلومات المحاسبية في 

الشركات )دراسة تطبيقية 

في احدى الشركات 

 الصناعية (

رانيا كمال محمود + حسام جاسم 

 محمد  +زهراء كريم

د.كمال النقيب + 

 م.حيدر الحمامي
24/2/2019 

 



 مشاريع البحث لطلبة المرحلة الرابعة

  2019-2018للعام الدراسي

 االشراف من خارج قسم العلوم المحاسبية والمصرفية 

 

 عنوان البحث ت
أسم التدريسي 

 المكلف باالشراف
 التاريخ االستاذ المناقش أسماء الطلبة

1 

بناء نظام معلومات 

محوسب للحساب 

الجاري في احد 

المصارف )الفرع 

الرئيسي لمصرف 

 االستثمار(

 نور عايد

يوسف عبد 

 الرزاق

 سعد عماد سلمان

 رسل عامر راسم

د.كمال النقيب 

 +م.محمد قدوري
25/2/2019 

2 

دراسة مدى اعتماد 

نظم المعلومات 

المحاسبية المحوسبة 

في عينه من 

الشركات الصناعية 

 )دراسة مقاربة(

 ايالف صباح

مهند صدام 

حسون يوسف 

 علي احمد 

مصطفى خضير 

 عبيس

د.كمال النقيب 

 +م.محمد قدوري
25/2/2019 

3 

م معلومات ابناء نظ

محوسب محاسبي 

لحساب رواتب 

المنتسبين في شركة 

 افتراضية

 د.فيصل غازي

 بالل عامر رجب

 علي عبد الجبار

زهراء ياسين 

 محمد

م.حيدر الحمامي 

 +م.محمد قاسم
25/2/2019 

4 

اتمتة الخدمات 

واهميتها المصرفية 

في تحقيق الجودة 

وتخفيض تكاليف 

 الخدمة

 احمد سعيد

مريم فراس 

 عزيز

 اية اسامة علي

منتظر علي عبد 

 االمير

م.حيدر الحمامي 

 +م.محمد قاسم
25/2/2019 

5 

تحليل وتصميم 

برنامج القروض في 

مصرف بأستخدام 

 قواعد البيانات

 احمد سعيد

احمد عدنان عبد 

 هللا

 وسام اياد فاضل

عبد هللا عالء 

 الدين

أ.م.محمد قدوري 

 +م.محمد قاسم
25/2/2019 

6 

تحليل وتصميم قاعدة 

بيانات برنامج 

المبيعات 

 والمشتريات

 د.سعد حميد
 كرار علي سلمان

 ود عدنان

م.حيدر 

الحمامي+ 

 م.محمد قاسم

25/2/2019 
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