خشتةى سيميناراتي بةشى زانسيت بؤ سالَي خويَندنى 2021 - 2020
بةشى زانستى  :ذميَرياري
ذ

ناوى ثيَشكةشكار

1

د .محمد عبد العزيز محسن

2
3
4
5

أ .م .د .أحمد محمد خليل
أ.م .د .ماهر علي حسين الشمام
أ .د .سيروان كريم عيسى
أ .م .وريا برهان أحمد
أ .د .غازي عثمان محمود
كوثر لطيف قادر
م .ههريم حيدر قادر

6

أ .م .د .رزگار عبد اهلل صابر

7
8

م .عمر إبراهيم محمد
م .ههلگورد محمد علي
أ .م .دهشتي خالد حمد أمين
م .هوشهنگ محسن كريم
أ .م .د .أحمد محمد خليل
أ.م .د .ماهر علي حسين الشمام
م .هيوا محمود حسن
أ .د .غازي عثمان محمود
م .شيرزاد أحمد مصطفى
م .فيصل نجم الدين عبد اهلل
أ .م .صفاء نوزاد أحمد
د .شهلة عبد الواحد حمد أمين
أ .د .سيروان كريم عيسى
أ .م .وريا برهان أحمد
أ .م .چيوار أحمد ساالر
أ .م .جرجيس مصطفى خدر
م .هيوا محمود حسن

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ناوي سيمينار

بةروار

التحاسب الضريبي والتهرب الضريبي في ظل التوجه الرقمي لحكومة إقليم كوردستان
( دراسة مقترحة لتطبيق تقنية سالسل الكتل )

2020/09/22

تأثير اإلتجاهات المنهجية للبحوث المحاسبية للفترة ( )2019-1926في صياغة وبناء نظرية المحاسبة

2020/09/29

دور مؤشرات السيولة لتقييم مخاطرها وتعزيز كفاية رأس المال في النشاط المصرفي

2020/09/29

مدى إلتزام المصارف بتطبيق متطلبات ( التصنيف  ،القياس  ،اإلفصاح ) محاسبة التحوط لتعزيز إدارة المخاطر
وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية
Features of the Twentieth-century Novel
The effect of cultural values on the policy of income smoothing
Applied Research on Sample in Kurdistan region Industrial Companies
قياس أثر مخاطر اإلفصاح عن األوبئة والعدوى على كفاءة القياس المحاسبي في المعايير الدولية
محاسن تبني إعادة هندسة السياسة المالية في تكوين التمويل الوهمي

2020/10/13
2020/10/20

أثر استخدام الرقابة الداخلية في ظل نظام التشغيل اإللكتروني

2020/10/20

واقع نظرية المحاسبة وإنعكاساته على أهداف وخصائص نظام المعلومات المحاسبية

2020/10/27

مدى نجاح تطبيق المحاسبة الرشيقة وإدارتها في الوحدات االقتصادية
دور مراقب الحسابات في تدقيق تقارير األعمال المتكاملة
أنموذج مقترحلتطوير أعمال التدقيق في إقليم كوردستان وفقاً لمعيار إنتوساي 1300
سيمنار حول كيفية تفعيل الموديل الخاص بتدريسيي قسم المحاسبة

2020/10/27
2020/11/03
2020/11/03
2020/11/10

إمكانية تطوير النظام المحاسبي الحكومي في إقليم كوردستان العراق

2020/11/17

إمكانية تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم

2020/11/24

دور المدخل اإليجابي في بناء نظرية المحاسبة ( دراسة تحليلية إنتقادية )
األثر االستراتيجي للتدقيق البيئي في تعزيز الحوكمة البيئية
استخدام نموذج مقياس منشور األداء كبديل لبطاقة األداء المتوازن لتقييم أداء الوحدات االقتصادية

2020/11/24
2020/12/01
2020/12/01

تيبيين

بحث منشور

2020/10/06
2020/10/06
2020/10/13

بحث منشور

 20أ .م .دهشتي خالد حمد أمين
 21أ .م .د .عدنان نادر حمد
 22م .أردالن إسماعيل حامد

التجارة اإللكترونية وأثرها على الضرائب
أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على األداء المالي للوحدات االقتصادية
أثر استخدام الذكاء اإلصطناعي على تطوير األداء المهني في المحاسبة

2020/12/08
2020/12/15
2020/12/15

 23م .فيصل نجم الدين عبد اهلل

أثر الدراسة المختلطة (داخل القاعة  ،اإللكترونية) في المستوى العلمي لطلبة أقسام المحاسبة  -دراسة تحليلية
آلراء عينة من طلبة أقسام المحاسبة في الجامعات الحكومية في إقليم كوردستان للعام الدراسي 2021-2020

2020/12/22

م .هوشهنگ محسن كريم
24
م .م .نهخشين جمال محمد
 25م .شيرزاد أحمد مصطفى
 26م .م .مالك محمد توفيق فاضل
أ .د .باسمة فالح النعيمي
 27م .أردالن إسماعيل حامد
م .م .مالك محمد توفيق فاضل
د .جمال أنور يابه
28
م .هوشيار عبد اهلل حويز
 29أ .م .چيوار أحمد ساالر
30
31
32
33
34
35
36
37
38

م .ههريم حيدر قادر
أ .م .جرجيس مصطفى خدر
أ .م .د .دلير موسى أحمد
د .بيان صديق عزيز
أ .م  .د .دلير موسى أحمد
د .بيان صديق عزيز
أ .م .د .نصرت صابر شيخه
د .جميلة حمران نامس الجبوري
م .شيرزاد أحمد مصطفى
م .م .نهخشين جمال محمد
م .عمر إبراهيم محمد
أ .م .د .نصرت صابر شيخه
أ .م .د .عدنان نادر حمد
م .ههلگورد محمد علي

مدى تطبيق المعايير الدولية لإلجهزة العليا للرقابة المالية ودورها في ضمان جودة العمليات الرقابية  -دراسة
استطالعية
دور التدقيق االجتماعي في فحص األنشطة الداعمة للرفاهية االجتماعية بالتطبيق على عينة من األكاديميين
ومراقبي الحسابات في مدينة أربيل
مدى إلتزام المصارف اإلسالمية في إقليم كوردستان العراق بضوابط التدقيق الشرعي

2020/12/22
2021/01/05
2021/01/05

معوقات التحول من النظام المحاسبي الموحد إلى معايير المحاسبة الدولية في قطاع المصارف في إقليم كوردستان
 /العراق

2021/01/12

مدى تأثير تطبيق معايير التدقيق الدولية على أعمال مكاتب وشركات التدقيق في البيئة المحلية

2021/01/12

استخدام هرمية القيمة العادلة في اإلفصاح عن قياسات القيمة العادلة للموجودات المالية وغي المالية وفقاً لمعيار
اإلبالغ المالي الدولي رقم 13
Family Values and Relations in the Novel (The Corrections) by Jonathan Franzen
دور التقارير المالية المرحلية في تعزيز اإلبالغ المالي في ظل المعيار المحاسبي الدولي رقم 34

2021/01/19
2021/01/26

دور معيار التدقيق الدولي  220في الحد من تسوق الرأي للمدقق الداخلي

2021/01/26

دور حوكمة الشركات في الحد من عدم تماثل المعلومات

2021/02/02

تأثير العولمة المعلوماتية على تطور مهنة المحاسبة

2021/02/02

أثر التدقيق البيئي في تعزيز الحوكمة البيئية  -دراسة استطالعية لعينة من الشركات الصناعية في إقليم كوردستان
العراق
دور المعلومات األخرى في ضبط أداء المراجع الخارجي عند عدم إتساق معلومات القوائم المالية
Measuring the Level of Voluntary Disclosure of Information in the Published Annual
Financial Repot of Iraqi Banks
أبعاد استراتيجية القيمة المضافة وأثرها على رسم السياسة المالية

بحث منشور

بحث منشور

2021/01/19

2021/02/09
2021/02/09
2021/02/16
2021/02/23

بحث منشور

د .جمال أنور يابه
39
م .هوشيار عبد اهلل حويز
أ .م .د .رزگار عبد اهلل صابر
 40أ .م .صفاء نوزاد أحمد
م .م .بناز إبراهيم عمر

مدى إلتزام الوحدات الحكومية بتنفيذ تعليمات الموازنة العامة للدولة (دراسة تطبيقية)

2021/03/02

أثر التحول اإلستراتيجي للدخل التشغيلي في اتخاذ القرارات اإلدارية

2021/03/30

بحث منشور

 41أ .م .د .حازم هاشم محمد

The Role of Using Strategic Profitability Analysis in Maximizing Shareholders Value
) in Economic Units : An Applied Study in (Dairy Factory ) ( Gule Lade

2021/04/06

بحث منشور

د .شهلة عبد الواحد حمد أمين
42
د .ريزان صالح الدين عزت

The Role of Segment Financial Reports in Rationalising Investment Decisions in Iraq

2021/04/13

بحث منشور

أ .م .د .حازم هاشم محمد
43
د .محمد عبد العزيز محسن

The Impact of Digital Assets on Accounting Functions: In Light of International
Accounting Standard No. 38

2021/04/20

بحث منشور

 44د .ريزان صالح الدين عزت

Importance of Green Supply Chain Management in Algerian Construction Industry
Towards Sustainable Development

2021/04/27

بحث منشور

د .جمال أنور يابه
ئهندام

أ .م .دهشتى خالد حمد أمين
ئهندام

أ .م .د .أحمد محمد خليل
سهروكى ليژنه

