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 - : وسكوباس اجنبية في مجالت البحوث المنشورة 

1. International Accounting Standards Its Impact on Disclosures 

2. - the role of target costing in restructuring production costs to 

reach a competitive price:   a case study in one of the Iraqi  

Factories 

3 . The effect of using value engineering to restructure product life 

cycle costs to gain competitive advantage and market share 
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4 . The Impact Of The Operational Audit On Enhancing The 

Efficiency Of The Financial And Non-Financial Performance Of Iraqi 

Government Banks 
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