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لێژنەکان:
لیژنەی تالیکردنەوەکانی بەرایی ٢١٠٥ ،٢١٠٦ ،٢١٠٧ ،٢١٠٢ ،٢١٠٩
لێژنەی تۆمارکردن و پشگیریکردنی توێژینەوەکان ٢١٠٩ ،٢١٢١
لێژنەی توانستی زانستی دوو لیژنە
لێژنەی دیاریکردنی ڕێژەی استاللیة یەک لێژنە
توێژینەوە باڵوكراوەكان:
ز
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٣

٤

٥

ًبوًشبًی رىێژٌٌەوە

الزىافك ثٍي لىاػذ الوحبسجٍخ الؼرالٍخ
والوؼبٌٍر الذولٍخ ()IASs/IFRSs
ودورهب فت رطىٌر ههٌخ الوحبسجخ فً
الؼراق – ثحث هسزل
هذی اسزخذام رکٌىلجٍب الوؼلىهبد فً
ػولٍخ الزذلٍك الخبرجً -دراسخ
اسزطالػٍخ َراء ػٌٍخ هي هرالجً
الحسبثبد والوحبسجٍي المبًىًٍٍي فً
اللٍن کىردسزبى -الؼراق
هذی هالئوخ هٌهبج لسن الوبلٍخ
والوصرفٍخ هغ هزطلجبد الوٶسسبد
الوبلٍخً -ظرح هحبسجٍخ (دراسخ همبرًخ
وهٍذاًٍخ فً اللٍن کىردسزبى -الؼراق)
أثر الوؤشراد الوبلٍخ وغٍر الوبلٍخ فً
رىلٍذ إصذار الزمبرٌر الوبلٍخ السٌىٌخ
(دراسخ رطجٍمٍخ ػلى ػٌٍخ هي الشركبد
الصٌبػٍخ والخذهٍخ الوذرجخ فً سىق
الؼراق لالوراق الوبلٍخ)
دور االفصبح الوحبسجً ػي رأس
الوبل الفکري فً رؼظٍن لٍوخ الوٌشأح
فً ثٍئخ االػوبل االردًٍخ

ناونیشانی
ماستەرنامەکەم/
٢١٠٢/٥

ًبوی گۆڤبر

گۆڤاری زانكۆ بۆ زانستە مرۆڤایەتیەكان ،بەرگی
 ،91ژمارە  ،2ساڵی  ،0193زانکۆی سەالحەدین.

گۆڤاری زانكۆ بۆ زانستە مرۆڤایەتیەكان ،بەرگی
 ،09ژمارە  ،4ساڵی  ، 0195زانکۆی سەالحەدین.

هجلخ لەاڵی زاًسذ الؼلوٍخ ،الوجلذ  ،٣االصذار ،٤
 ،٨١٠٢زاًکۆی لىثٌبًی فەڕەًسی

هجلخ الفٌىى واالداة وػلىم االًسبًٍبد واالجزوبع ،الؼذد
 ،٣٩حىزٌراى  ،٨١٠٩کلٍخ االهبراد للؼلىم الزرثىٌخ.
هٶرور کلٍخ االػوبل الؼلوً السٌىي الراثغ فً جبهؼخ
ػوبى الؼرثٍخ ًٍ ،سبى ٨١٠٩

التوافك بین لواعد المحاسبة العرالیة والمعاییر الدولیة
( )IASs/ IFRSsودورها في تطویر مهنة المحاسبة
في العراق (دراسة تحلیلیة ممارنة)
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زانکۆی ساالحەدین -هەولێر

