
قسم المحاسبة كلية دجلة الجامعة

مكان االنعقادتاري    خ االنعقادالجهة المنفذةعنوان النشاط العلميت

كلية دجلة الجامعة2021/11/15األستاذ الدكتور مظهر دمحم صالح 2022مالمح الموازنة العامة لعام 1

2
مىهجيت جحدًث جطبيقاث الىظام املحاسبي املىحد على 

وفق املعاًير الدوليت العداد الخقارير املاليت
سامي جبار عنبر  . د

(محاضر  )
كلية دجلة الجامعة2022/01/11

مكان االنعقادتاري    خ االنعقادالجهة المنفذةعنوان النشاط العلميت

اسانَب انبحث انعهًٌ فٌ انفكر انًحاسب1ٌ
يؤٍذ دمحم عهٌ انفضم  . د.أ

يثُي عبذ انواحذ خضَر.     و
2021/11/03on Line

2
فٌ انكشف عٍ االحتَال  (بٍ فورد )استخذاو لاَوٌ 

انًانٌ
2021/11/11on Lineعبذ انكرٍى يحًود دمحم. د.و

دراست انعًالث انًشفرة3

حسٍَ فالح حسٍ. د.و

دمحم أَور حالوً          . د.و

هذى َاظى خهباص. د.و

2021/11/17on Line

دراست انعًالث انًشفرة4

حسٍَ فالح حسٍ. د.و

دمحم أَور حالوً          . د.و

هذى َاظى خهباص. د.و

2021/11/24on Line

5
آنَاث انتعايم يع اٍراداث انذراساث انًسائَت فٌ 

(تمََى ويعانجت  )انجايعاث انعرالَت 

يؤٍذ دمحم عهٌ انفضم     . د.أ

حسٍَ فالح حسٍ. د.  و 
2021/12/01on Line

6
انتعهَى انًحاسبٌ فٌ انعراق 

(انوالع وانطًوح  )

يؤٍذ دمحم عهٌ انفضم.د.أ

د فالح هادً.و

عبذ انكاظى فائك. و.و

2021/12/08on Line

مؤيد دمحم علي الفضل. د. أدور الحضارة الاسالميت في جطىر الفكر املحاسبي7

كمال النقيب. د.  أ
2021/12/15on Line

2021/12/21on Lineيؤٍذ دمحم عهٌ انفضم. د.أاخالقياث الطالب الجامعي8

جقييم واقع الىظام املحاسبي في شركاث وزارة الصىاعت9
مؤيد دمحم علي الفضل. د.أ 

فالح هادي صالح. د

عبد الكريم محمود. د

2021/12/23on Line

10
دور ادارة العالقاث العامت في جطىير الدسىيق 

2022/01/04on Lineالهام دمحم عليوي.د.مالالكترووي

11
جىظيف الاسخقامت الخىظيميت في الحد مً اهخفاض 

2022/01/11on Lineالهام دمحم عليوي.د.ماداء العاملين

12

الخمىيل بعقىد اًجار طىيله الاجل وؤثرها على ربحيه 

دعىة لخطىير ؤسطىل الخطىط الجىيه /املخعاقدًً،

العراقيه

مؤيد دمحم علي الفضل.د.ا

عبد الكاظم فائق. م.م
2022/01/12on Line

13
مؤشراث الاشخمال املالي واثرها على الاداء للمصارف 

الخجاريت العراقيت

مؤيد دمحم علي الفضل. د.ا

فالح هادي صالح. د
2022/03/16on Line

14
جطىر البرامجياث املحاسبيت واهميتها في الحد مً جاثير 

مركس الخحكم الاوساوي

مؤيد دمحم علي الفضل. د.ا

مثنى عبد الىاحد. م
2022/03/23on Line

2022/03/30on Lineعبد الكريم محمىد. دالخدقيق الاستراجيجي15

16
واقع الخدخالث  السياسيه في ميشأث ألاعمال واثرة 

على إدارة الارباح
مؤيد دمحم علي الفضل. د.متمرس.ا

عبد الكريم محمود. د
2022/04/06on Line

17
محاسبت عقىد الاًجار الخمىيلي واثرها في ربحيت 

املخعاقدًً
مؤيد دمحم علي الفضل. د.متمرس.ا

عبد الكاظم فائق. م.م
2022/04/13on Line

حغير سعر الصرف وآثاره على الاقخصاد العراقي18
احمد سعد مطلك. م.م

عبد الكاظم فائق. م.م
2022/04/27on Line

2022/05/18on Lineفالح هادي صالح. ددور الرقابت الداخليت في الحد مً غسيل الامىال19

ي قسم المحاسبة 
ر

2022 - 2021الحلقات والندوات الحضورية المنجزة ف

ي قسم المحاسبة 
ر

ونية المنجزة ف 2022 - 2021الحلقات والندوات االلكبر

1


