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82 - 49 ص ص 2018

abnawar@uowasit.edu

.iq
محاسبةعباس نوار كحٌط عباس. د. أ

استعمال المعلومات المحاسبٌة المعدة على وفق معاٌٌر محاسبة 
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المالً لعٌنة من الشركات المساهمة العراقٌة المدرجة فً سوق العراق 

لألوراق المالٌة
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emadmoh79@gmail.co

m
محاسبةا م د عماد محمد فرحان غالً
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https://www.hnjournal.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-3/
https://drive.google.com/open?id=1mW0Egw-5WAIOowY0Crr67Q2DxNr0untg
https://drive.google.com/open?id=1mW0Egw-5WAIOowY0Crr67Q2DxNr0untg


الالال0
https://drive.google.com/open?id=1T8XUsjxI

dLO9rbbuxouE8HcAnOiTTXhX

https://www.iasj.net/iasj/search

?query
الالنعم

https://drive.google.com/open?id=1T8XUsjxIdLO9rbbuxouE8HcAnOiTTXhX
https://drive.google.com/open?id=1T8XUsjxIdLO9rbbuxouE8HcAnOiTTXhX
https://www.iasj.net/iasj/search?query
https://www.iasj.net/iasj/search?query

