
 

 رسائل ماجستير قسم المحاسبة

 7002الى سنة    7002من سنة  

 السنة الدرجة المشرف الباحث عنوان االطروحة ت

اَعكبط انًعهٕيبد انًذبسجٛخ  1

ثبنزجبسح االنكزشَٔٛخ ٔافبق 

رطجٛمٓب فٙ سٕق انعشاق 

 نالٔساق انًبنٛخ

 ايبل َٕس٘ دًذ

 

عبيش يذًذ 

 سهًبٌ

 2002 يبجسزٛش

انكهفخ فٙ  دٔس رمُٛبد اداسح 2

رمٕٚى اداء انًسزشفٛبد 

 انذكٕيٛخ غٙ انٓبدفخ نهشثخ

لبسى عهٙ 

 عًشاٌ

 2002 يبجسزٛش ثثُٛخ ساشذ

فبعهٛخ انًٕاصَخ فٙ ظم انذكٕيخ  3

 االنكزشَٔٛخ
كشًٚخ عجبط 

 جعهٕٛ

دسٍ عجذ انكشٚى 

 سهٕو

 2002 يبجسزٛش

دٔس االرجبْبد انزمهٛذٚخ  4

انزذهٛم انًبنٙ  السبنٛتٔانذذٚثخ 

 فٙ رطٕس رمٕٚى كفبءح االداء

شًٛبء كبظى 

 عبصٙ

صْشح دسٍ 

 انعبيش٘

 2010 يبجسزٛش 

 رمٕٚى رطجٛمبد انًذبسجخ  5

االداسٚخ فٙ انعشاق ٔافبق 

 رطٕٚشْب انًسزمجهٛخ

اَزصبس َبجٙ 

 فشج

عًبد صجٛخ 

 انصفبس

 2010 يبجسزٛش 

دٔس انًعهٕيبد انًذبسجٛخ فٙ  6

 انفُذلٛخرسعٛش انخذيبد 
ْٛثى صبدت 

 سعٛذ

عًبد صجٛخ 

 انصفبس

 2014 يبجسزٛش

دٔس جٕدح االسثبح انًذبسجٛخ فٙ  2

 رعضٚض لشاساد انًسزثًشٍٚ
اثزٓبج اسًبعٛم  عهٙ عجذ انشضب

 ٚعمٕة

 2014 يبجسزٛش

دٔس انُظى انًذبسجٛخ انذكٕيٛخ  8

فٙ رمٕٚى اداء انٕدذاد انًعًٕنخ 

يشكضٚب ضًٍ انًٕاصَخ انعبيخ 

 انعشالٛخ

دسٍ عجذ انكشٚى  انٓبو ْبشى يذًذ

 سهٕو

 2014 يبجسزٛش

انًعبنجخ انًذبسجٛخ نهًٕجٕداد  2

انثبَٛخ فٙ انٕدذاد انذكٕيٛخ 

 ٔاثشْب فٙ انًٕاصَخ االرذبدٚخ

دسبو دسٍ 

 ْبشى

دسٍ عجذ انكشٚى 

 سهٕو

 2014 يبجسزٛش 

رطٕٚش انشلبثخ ٔدٔسْب فٙ رًٕٚم  10

 يشبسٚع انجُٗ انزذزٛخ ٔرعظٛى

 االٚشاداد

ادًذ جبسى 

 دًٕد٘

 2014 يبجسزٛش كشًٚخ عهٙ كبظى

دٔس انًذبسجخ انخضشاء فٙ دعى  11

 رمُٛخ االَزبج االَظف
عجبط يٓذ٘ 

 خهٛف

 2014 يبجسزٛش َضبل يذًذ سضب

انًًبسسخ انذٔنٛخ نهًذبست  12

انمضبئٙ ٔيذٖ ايكبَٛخ رطجٛمٓب 

فٙ رعضٚض االدكبو انمضبئٛخ فٙ 

 انجٛئخ انعشالٛخ 

ثكش اثشاْٛى  اخالص عجذ عهٙ

 يذًذ

 2014 يبجسزٛش

خذيبد انزصذٚك ٔدٔس يشالت  13

انذسبثبد فٙ كشف االدزٛبل يٍ 

خالل يُبلشخ ٔرذهٛم رمشٚش 

 االداسح

دسٍ عجذ انكشٚى  ثبيش كبظى

 سهٕو

 2015 يبجسزٛش



رذسٍٛ جٕدح انزذلٛك انذاخهٙ  14

فٙ انٕدذاد انذكٕيٛخ ثبسزخذاو 

 SIX SIGMAيعبٚٛش رمُٛخ 

 2015 يبجسزٛش كشًٚخ عهٙ كبظى عهٙ ْبرف عجذ

اثش لٕاعذ انذٕكًخ عهٗ جٕدح  15

انزذلٛك ٔاَعكبسّ عهٗ يٕثٕلٛخ 

 انمٕائى انًبنٛخ

َٕسح يُٛش عجذ 

 انشدًٍ

 2015 يبجسزٛش شبكش عجذ انكشٚى

اثش عٕايم انجٛئخ انذاخهٛخ فٙ  16

رطجٛك االسبنٛت انذذٚثخ 

 فٙنهًذبسجخ االداسٚخ 

يع دساسخ انزجبسة نعشق ا

 انذٔنٛخ

ثثُٛخ ساشذ  فبرٍ دبرى سجت

 انكعجٙ

 2015 يبجسزٛش 

اثش انُظشٚخ انًٕلفٛخ فٙ رطجٛك  12

اسبنٛت انًذبسجخ االداسٚخ 

 انًعبصشح

دُبٌ َجٛم عجذ 

 انججبس

 2015 يبجسزٛش  َضبل يذًذ سضب

رصًٛى لبعذح ثٛبَبد نُظبو  18

انًعهٕيبد انًذبسجٙ ٔفك 

 يزطهجبد اداسح انًعشفخ 

ركشٖ يٓذ٘ 

 صبنخ

 2015 يبجسزٛش عًبد صجٛخ فشج

رطٕٚش اسبنٛت انشلبثخ انذاخهٛخ  12

نهٕدذاد انذكٕيٛخ فٙ ظم 

 رطجٛك انذكٕيخ االنكزشَٔٛخ

صالح دسٍ عجذ 

 هللا

ثكش اثشاْٛى 

 يذًٕد

 2015 يبجسزٛش 

كهفخ انخذيخ انًصشفٛخ لٛبط  20

ثبسزخذاو رمُٛخ انزكهفخ عهٗ 

 اسبط انُشبط انًٕجّ ثبنٕلذ

اثزٓبج اسًبعٛم  دًٛذ نفزّ يذًذ

 ٚعمٕة

 2015 يبجسزٛش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اطاريح قسم المحاسبة  

 7002الى سنة    7002من سنة  

 السنة الدرجة المشرف الباحث عنوان االطروحة ت

انجعذ االخاللٙ نهًذبسجٍٛ  1

االداسٍٚٛ ٔاَعكبسبرٓب عهٗ 

 االداسٚخ انذذٚثخ االسبنٛت

اششاق ادسبٌ 

 ٕٚسف

سٚبض دًضح 

 انجكش٘

 2002 دكزٕساِ

2 

 

انخبسجٙ فٙ  دٔس انًذلك

انزذمك يٍ يٕضٕعٛخ لٛبط 

انزمذٚشاد انًذبسجٛخ ٔكفبٚخ 

عٍ انًعهٕيبد  االفصبح

 انًبنٛخ

صبدق عجذ 

 انججبس

 2002 دكزٕساِ كشًٚخ عهٙ كبظى

3 

 

انٛبد انزذلٛك االدٔاد انًبنٛخ 

انًشزمخ ٔثٛبٌ يخبطش 

اسزعًبنٓب ثبنزطجٛك يع انجُك 

 انًشكض٘ انعشالٙ

عهٙ دسٍٛ  يذًذ فبضم َعًخ

 ْٕٔج

 2010 دكزٕساِ

4 

 

اعبدِ ُْذسخ َظى انًعهٕيبد 

انًذبسجٛخ فٙ انٕدذاد 

االلزصبدٚخ اسبسب نزطجٛك 

 انزكبء االلزصبد٘

خذٚجخ جًعخ 

 يطش

كشًٚخ عهٙ 

 انجْٕش

 2015 دكزٕساِ

رصًٛى إًَرج يذبسجٙ  5

يمزشح نهزكبيم ثٍٛ سهسهزٙ 

انمًٛخ ٔانزجٓٛض نزعضٚض انمًٛخ 

انًصهذخ فٙ انٕدذح  ألصذبة

 االلزصبدٚخ 

عًبد صجٛخ  عالء يذًذ عجٛذ

 انصفبس

 2015 دكزٕساِ

 


