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 انجحىث انًُشىرح:: خبيسب  

وانتذفع انًذاسبٍ ػهً جىدة انًؼهىياث انًذاسبُت نهششكاث أثش آنُاث تطبُك لىاػذ انذىكًت  .1

 )اطشودت دكتىسة( انصُاػُت انًذسجت فٍ بىسصت ػًاٌ.

أثش االهذاف انًانُت نهبُىن انتجاسَت االسدَُت انًذسجت فٍ بىسصت ػًاٌ ػهً انؼائذ وصافٍ  .2

 )يفشد( انشبخ انًذاسبٍ.

ذاسبٍ نتطىَش انًهاساث انفُُت نهًذاسبٍُ فٍ دوس انكهُاث االههُت فٍ تذسٍُ فاػهُت انتؼهُى انً .3

 االسى االول(يشتشن ) سىق انؼًم/دساست دانت كهُت بغذاد نهؼهىو االلتصادَت انجايؼت.

لُاط جىدة االسباح فٍ انمىائى انًانُت نمطاع ششكاث انتأيٍُ انًذسجت فٍ سىق انؼشاق نالوساق  .4

 )يفشد( انًانُت.

 جىدة انتماسَش انًانُت االنكتشوَُت نهىدذاث االلتصادَت.دوس انتىلُغ االنكتشوٍَ فٍ تذسٍُ  .5

 )يشتشن االسى انثاٍَ(.

أثش سلابت جىدة انتذلُك ػهً جىدة االفصاح انًذاسبٍ فٍ ظم دوافغ االداسة بانتالػب بانسُاساث  .6

 )يشتشن االسى االول( انًذاسبُت.

)يشتشن  سة االنكتشوَُت.يذي لذسة يشالب انذساباث انًستمم ػهً تذلُك تطبُك يتطهباث انتجا .7

 االسى االول(

8. The Financial Reporting System under the Data mining and its Impact on 

Achieving Sustainable Devlopment.(يشتشن االسى االول) 

 .انتي تى تميًهبانجحىث سبدسب : 

االػًال وإداء انششكاث انؼشالُت دوس االيتثال نذىكًت انششكاث فٍ انؼاللت بٍُ يًاسساث سَادة  .1

 انًذسجت بسىق بغذاد نالوساق انًانُت.

 أثش جىدة االبالؽ انًانٍ ػهً اَشطت انتجاسة االنكتشوَُت. .2

 دساست تطبُمُت فٍ يصشف بابم. IFRS7و  IAS1انمىائى انًانُت فٍ ظم  .3

 .أثش انًذاسبت االنكتشوَُت فٍ تششُذ انمشاساث االداسَت .4

 شوَُت نهذذ يٍ ظاهشة انفساد االداسٌ.دوس انذىكًت االنكت .5

دوس انًُاهج انتذسَسُت نًؤسساث انتؼهُى انؼانٍ وانبذث انؼهًٍ فٍ تشسُخ االخاللُاث ولىاػذ  .6

 انسهىن انًهٍُ نهذذ يٍ ػذو تًاثم انًؼهىياث.

 تاثُش انتىسغ فٍ االفصاح انًانٍ ػهً لشاساث االستثًاس فٍ سىق انؼشاق نالوساق انًانُت. .7

 َظشَت فٍ ادبُاث انؼاللت بٍُ االداسة االستشاتُجُت وانًذاسبت االداسَت.يشاجؼت  .8

 يىائًت انتذلُك انذاخهٍ يغ انتذلُك انخاسجٍ واَؼكاسها ػهً جىدة تماسَش يشالب انذساباث. .9

 تطبُك يؤششاث انطالت انتذسَسُت فٍ انكهُاث االههُت. .11

انسُىَت وانتؼذَم بتؼهًُاث تُفُزها بانًساهًت دوس ػذو كفاءة اػذاد انًىاصَاث انؼايت االتذادَت  .11

 بهذس انًال انؼاو.

اهًُت انتشخُص انًانٍ فٍ اتخار لشاساث باستخذاو يُهج انتذهُم انًانٍ نششكت انتأيٍُ انىطُُت  .12

 )بذث تطبُمٍ(.


