كـؤليَجى كـارطيَرِى و ئـابورى  /خـويَندنى بـاالَ
دةرضووانى خـويَندنى بـاالَ ( دبلؤمى باآل  /مـاستةر  /دكـتؤرا ) (بــةشى ذمرييارى)  -لـة ساالَنى ( ) 2013 – 2002
ناوى سيانى

برِوانامة

ناونيشانى ماستةر نامة /تيَزى دكتؤرا

ناوى سةرثةرشتيار

.1

ثةميان رفيق حممد

ماستةر

[احملاسبة عن االداء البيئي للوحدات االقتصادية و إمكانية
رقابته وتقومية بالتطبيق يف الشركة املتحدة المسنت طاسلوجة
–السليمانية]

د.ثائر صربي حممود الغبان

.2

دلَشاد عثمان فتح اللة

ماستةر

[امنوذج مقرتح لإلفصاح يف القوائم املالية للمصارف التجارية يف د.حممد هادي شرب العدناني

د.صالح صاحب البغدادي /ئةندام
د.بشري غين عطرة /ئةندام

.3

سؤزان عبدالكريم فرج

ماستةر

[تطوير تقنية بطاقة االداء املتوازن و دورها يف تقويم االداء
االسرتاتيجي للوحدات االقتصادية يف اقليم كوردستان العراق –
دراسة تطبيقية ومقارنة]

د.موفق عبداحلسني حممد /سةرؤك
د.ثائر صربي حممود الغبان

.4

رؤكان رمزي فائق

دبلؤمى
يةك سالَة

[استخدام التحليل املالي يف تقييم كفاءة اداء مصرف الشمال
التجاري دراسة تطبيقية للفرتة (] )2007-2005

د.لطيف علي قادر

.5

عمر كاكة رِةش عمر

دبلؤمى
يةك سالَة

[احملاسبة عن تكاليف اجلودة دراسة تطبيقية يف معمل مسنت
سرضنار يف السليمانية]

د.غازي عبدالعزيز البياتي

.6

نةبةز حممود حسن

ماستةر

[دور حوكمة الشركات يف تعزيز اإلفصاح و الشفافية دراسة
ميدانية يف عينة من البنوك التجارية يف اقليم كوردستان –
العراق]

د.ثائر صربي حممود الغبان

.7

نياز عثمان صاحل

ماستةر

[مؤشرات تقويم االداء دراسة تطبيقية يف جامعة السليمانية]

د.غازي عبدالعزيز البياتي

ذ

ليذنةى تاوتويَكردن

سالَ

د.موفق عبداحلسني حممد /سةرؤك

إقليم كوردستان يف ظل املعايري احملاسبية الدولية]

د.بشري غين عطرة /ئةندام
د.حممد هادي العدناني /ئةندام

2008

د.ثائر صربي حممود الغبان /سةرؤك

د.صالح صاحب البغدادي /ئةندام
د.اياد شاكر سلطان /ئةندام

2008

2008

د.ثائر صربي حممود الغبان /سةرؤك

د.اياد شاكر سلطان /ئةندام
م.صباح حامت رشيد /ئةندام

2009

د.لطيف علي قادر /سةرؤك

م.فائزة ابراهيم حممود /ئةندام
اخلبري.اراس حممد سعيد /ئةندام

2009

د.عباس محيد حييي /سةرؤك

د.بشري غين عطرة /ئةندام
د.لطيف علي قادر /ئةندام

2009

د.ثائر صربي حممود الغبان /سةرؤك

د.اياد شاكر سلطان /ئةندام
م.صباح حامت رشيد /ئةندام

2009

كـؤليَجى كـارطيَرِى و ئـابورى  /خـويَندنى بـاالَ
دةرضووانى خـويَندنى بـاالَ ( دبلؤمى باآل  /مـاستةر  /دكـتؤرا ) (بــةشى ذمرييارى)  -لـة ساالَنى ( ) 2013 – 2002
ناوى سيانى

برِوانامة

ناونيشانى ماستةر نامة /تيَزى دكتؤرا

ناوى سةرثةرشتيار

.8

شريين عزيز حممد

ماستةر

[دور نظم املعلومات احملاسبية يف التحليل االسرتاتيجي للكلفة و
امكانية تطبيقه يف معمل امسنت كركوك]

د.غازي عبدالعزيز البياتي

.9

عثمان عبدالقادر محه

دكتؤرا

.10

نيشتمان حسن فتاح

ماستةر

.11

كريم صاحل مصطفى

ماستةر

.12

دانا اكرم فقىَ حممود

ماستةر

.13

نيان حممد عمر

ماستةر

ذ

د.عوض خلف دلف /سةرؤك

د.غازي عبدالعزيز البياتي

خفض التكاليف بأستخدام مدخل اعادة هندسة العمليات دراسة
تطبيقية يف جامعة السليمانية

د.اياد شاكر سلطان

(التحليل و القياس و األفصاح احملاسيب لراس املال الفكري ودوره
يف أضافة القيمة للمنظمة (دراسة تطبيقية يف عينة من كليات
جامعة السليمانية )

د.اياد شاكر سلطان

تقويم أداء شركات اإلستثمار العقارية بإعتماد مدخل أصحاب
املصاحل (دراسة تطبيقية يف جمموعة شركات (بةريز) للمقاوالت

واإلستثمارات العقارية.

ليذنةى تاوتويَكردن

سالَ

د.بصرية جميد جنم /ئةندام
د.اياد شاكر سلطان /ئةندام
د.جنيب سليمان بطرس /سةرؤك
د.كاوة حممد فرج /ئةندام
د.سريوان كريم عيسى /ئةندام
د.ناظم حسن رشيد /ئةندام
د.عوض خلف دلف /ئةندام

2011

2011

د.غازي عبدالعزيز البياتي /سةرؤك

د.بصرية جميد جنم /ئةندام
د.ثرشنط صاحل حممد /ئةندام

2011

د.غازي عبدالعزيز البياتي /سةرؤك

د.اياد شاكر سلطان

د.بصرية جميد جنم /ئةندام
م.جبار امحد عبداللة /ئةندام

2011

أمتتة النظم املصرفيةوأثرها فى جودة املعلومات احملاسبية
وحتيق رضا الزبون (دراسة لعينية من الزبائن يف عددمن املصارف
التجارية فى السليمانية .

د.غازي عبدالعزيز البياتي

د.عوض خلف دلف /سةرؤك
د.لوقمان حممد سعيد /ئةندام
د.اياد شاكر سلطان /ئةندام

2011

تصميم نظام مقرتح للرقابة الداخلية لشركة الريان النتاج
املياه املعدنية

د.بصرية جميد جنم

د.كرمية علي كاظم /سةرؤك
د.غازي عبدالعزيز /ئةندام
د.فاطمة صاحل مهدي /ئةندام

2012

كـؤليَجى كـارطيَرِى و ئـابورى  /خـويَندنى بـاالَ
دةرضووانى خـويَندنى بـاالَ ( دبلؤمى باآل  /مـاستةر  /دكـتؤرا ) (بــةشى ذمرييارى)  -لـة ساالَنى ( ) 2013 – 2002
ناوى سيانى

برِوانامة

ناونيشانى ماستةر نامة /تيَزى دكتؤرا

ناوى سةرثةرشتيار

ليذنةى تاوتويَكردن

سالَ

.14

كارزان عدنان خضر

ماستةر

احملاسبة عن املسؤولية االجتماعية ومدى إعتمادها يف املصارف
االسالمية العراقية

د .سريوان كريم عيسى

د.بصرية جميد جنم /سةرؤك
م.جبار امحد عبداللة /ئةندام
د.سريوان كريم حسن /ئةندام

2012

.15

رِيَباز ساالر عبدالرمحن

ماستةر

اهمية املعلومات احملاسبية يف التنبوء املبكر بالتعثر املالي

د.بصرية جميد جنم

د.بكر ابراهيم حممود /سةرؤك
د.اياد شاكر سلطان /ئةندام
م.جبار امحد عبداللة /ئةندام

2013

.16

اراز محد عبداهلل

ماستةر

دور الرقابة الداخلية يف احلد من ظاهرة الفساد االداري و املالي

د.لقمان حممد سعيد

د.غازي عبدالعزيز البياتي /سةرؤك
د.فاطمة صاحل مهدي/ئةندام
د .عثمان عبدالقادر /ئةندام

2013

ذ

يةكةى خويَندنى باالَ

