االطاريح والبحوث
القسم

ت

التسلسل العنوان

الباحث

المشرف

السنة الدراسة ?CD

1

اقتصاد

30987

تقويم كفاءة االداء للشركة العامة لصناعة االدوية
والمستلزمات الطبية  sdiللمدة 1999-1980

زباد خلف خليل الجبوري

ابراهيم موسى الورد

2002

ماجستير

2

اقتصاد

30409

دور الحبوب في تعزيز االمن الغذائي اقليم
كردستان العراق

سردار عثمان خدر

امين محمد سعيد محمد االدريسي2008

ماجستير

3

اقتصاد

29737

التهرب الضريبي واثارة االقتصادية في بلدان
عربية مختارة مع اشارة خاصة للعراق

سرمد عباس جواد

وفاء جعفر المهداوي

2008

ماجستير

4

اقتصاد

32374

قياس وتحليل اثر برامج التكييف الهيكلي على
فئات المجتمع ذات الدخل المحدود في االردن

مي عصام الطاهر

عادل عبد الغني محجوب

1999

دكتوراه

5

اقتصاد

31986

التحول نحو اقتصاد السوق _ دراسة في
االنعكاسات االقتصادية لبلدان نامية مخارة

سمير خلف بندر

احمد عباس الوزان

2009

ماجستير

6

اقتصاد

32000

دور االسواق المالية في التحول نحواقتصاد
السوق مصر والمغرب _ دراسة حالة

يوسف عبد هللا عبد العاني

يسرى مهدي محمد

2008

دكتوراه

7

اقتصاد

32020

دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع السياحية
مع التركيز على الفنادق في العراق

ابراهيم موسة الورد
ياسين عبدصالح ياسين المشهداني

2009

ماجستير

8

اقتصاد

32263

قياس تاثير ايرادات النفط في نمو اقتصاد لمدة
()2005_1970

احمد اياد ابراهيم

عبد الكريم عبد هللا

2009

ماجستير

9

اقتصاد

32063

اختيار نظام الصرف في اطار سياسة احتواء
التظخم في االقتصاد النامي المفتوح مع اشارة
الى العراق

خالد شامي عاشور

هجير عدنان زكي امين

2009

ماجستير

10

اقتصاد

32067

استراتيجات مكافحة الفقر في اطار االهداف
االنمائية لاللفيه الجديدة

اثير عبد الخالق محمد

هناء عبد الفقار حمود

2009

ماجستير

11

اقتصاد

32251

فاعلية سياسة وادارة الدين العام في تحفيز
النشاط االقتصادي لدول مختارة

علي عدنان داود

صبحي حسون

2009

ماجستير

12

اقتصاد

32273

العولمة االقتصادية وتاثيرها في اسواق العمل مع زهير حامد سلمان
التركيز

ايمان عبد خضير

2009

ماجستير

13

اقتصاد

3228

الضرورة والركائز االساسية لالنتقال من االسلوب
المخطط الى االسلوب التلقائي للنمو

احمد عبدهللا سلمان الوائلي

ميسر قاسم محمد غزال

2009

دكتوراه

14

اقتصاد

32194

فاعلية التحليل المالي واالقتصادي في النشاط
المصرفي

احمد عبدالزهرة حمدان

فالح حسن ثويتي

2009

ماجستير

15

اقتصاد

32285

فاعلية اداء االسواق المالية في ظل االزمات
االقتصادية في بلدان مختارة

عامر عمران كاظم المعموري

ثائر حمود رشيد  /هناء عبد الحسن2009
الطائيدكتوراه
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16

اقتصاد

31944

التحليل االقتصادي المستوحة في بلدان اسيوية
مختارة

علي مهدي سلمان

كاظم احمد حمادة

17

اقتصاد

32290

شبكات الحماية االجتماعية وتاثيرها في الحد من
ظاهرة الفقر في بلدان مختارة

زينب هادي نعمة الخفاجي

ماجستير
2009الخالدي
كاظم احمد حمادة  /عواد كاظم شعالن

2009

ماجستير

18

اقتصاد

32257

اليات تطبيق نظام تقديري اسالمي في دول
اسالمية مختارة للمدة ()2006_1981

عمار مجيد كاظم الوادي

فالح حسن ثويني

2009

دكتوراه

19

اقتصاد

31633

فاعلية السياسة النقدية ففي تحقيق االستقرار
االقتصادي في العراق للمدة من ( 2005-1990

باسم خميس عبيد الشمري

فريد جواد الدليمي

2008

ماجستير

20

اقتصاد

31652

عولمة االسواق المالي وتاثيراتها في البلدان
النامية

محمود صالح عطية حسن

صبحي حسون

2008

ماجستير

21

اقتصاد

31667

التحوالت في السياسة النقدية بين مرحلتي
والتحرر النقدي في العراق

وداد يونس يحى
عبد الحافظ عبد اللطيف حسين علي

2008

دكتوراه

22

اقتصاد

31743

االصالح االقتصادي واثرة في جذب
االستثماراالجنبي المباشرالى مصر

محمد سهيل محمد عباس

مناهل مصطفى عبد الحميد

2007

ماجستير

23

اقتصاد

31777

تخصيص الموارد االقتصادية باستخدام اسلوب
البرمجة الخطية دراسة تطبيقية في الشركة
العامة للصناعات

علي عباس فاضل الساكني

وليد عبدالمنعم

2008

ماجستير

24

اقتصاد

31780

فاعلية االستثمار االجنبي المباشر في انماء
المناطق الحرة _ دراسة نماذج مختارة لبلدان
اسيوية الصين ـ االمارات العربية المتحدة ـالعراق

محمد ناجي محمد الزبيدي

يحيى غني النجار

2008

دكتوراه

25

اقتصاد

31784

دور سعر الفائدة وسعر الصرف االجنبي في حركة علي سلمان مال هللا حسين
التدفقاع المالية الدولية ـ مصر اليابان _حالة
دراسية للمدة ()20054_1990

حالوب كاظم معلة

2008

ماجستير

26

اقتصاد

31801

االستثمار االجنبي المباشر في ظل التحول
االقتصاد السوق (الجزائر حالة دراسية للمدة
)2006_1942

علي حسن زاير محمد

راوية عبد الرحيم ياسين

2008

ماجستير

27

اقتصاد

31832

االثار االقتصادية للهجرة الدولية للعمل مع التركيز
على بلدان عربية مختاررة

سليمة هاشم جارهللا

هجير عدنان زكي امين

2008

ماجستير

28

اقتصاد

31924

عالقة االستثمار اجنبي في بعض متغيرات
االقتصاد الكلي للمدة ()2005_1995

ياسمين هالل ادريس الحيالي

صالح مهدي عباس البيرماني

2008

ماجستير

29

اقتصاد

31919

سياسات الدعم الحكومي بين القبول الفكري
وكلف التطبيق

انعام مزيد نزيل

وفاء جعفر المهداوي

2008

دكتوراه

30

اقتصاد

31905

تقييم كفاءة االداء االقتصادي للشركة العامة
للسمنت العراقية للمدة ()2005_1996

فوزي حسين الحديثي
حنان عبد الباقي مصطفى الحيدري

2008

ماجستير
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31

اقتصاد

31769

نظرية التوزيع في فكر السيد محمد باقر الصدر

مصطفى عبدالحسن فرحان

مؤيد صالح عبد القادر

2008

ماجستير

32

اقتصاد

31496

دور السياسة القائدة في السياسة النقدية في
كل من سورية والجزائر

عبد القادر يوزيان

علي كنعان

2008

ماجستير

33

اقتصاد

31900

انعكاسات العولمة على ظاهرة الفقر في البلدان
النامية

امل اسمر زيون

عبد الكريم عبد هللا محمد

2008

دكتوراه

34

اقتصاد

31894

تحليل قياس اعالقة النسبية بين عرض النقود
والناتج المحلي االجمالي في بلدان مختارة

عامر عبدهللا مجيد

محمد صالح الكبيسي

2008

ماجستير

35

اقتصاد

31897

خصخصة قطاع الخدمات العامة في الميزان
االقتصادي_ تطبيقات مختارة

جعفر قاسم محمد ياسين

وفاء جعفر المهداوي

2008

ماجستير

36

اقتصاد

31774

العالقة بين الخصخصة والبطالة في بعض
االقتصادات النامية للمدة ()2005_1990

عبد الرسول جابر ابراهيم

وفاء جعفرالمهداوي

2008

دكتوراه

37

اقتصاد

31791

تحليل اتجاهات االستثمار االجنبي المباشر
وقياس اثرة في بعض المتغيرات االقتصادية الكلية

عبد الرزاق حمد حسين

فيصل اكرم  /عامر عبود جابر

2008

دكتوراه

38

اقتصاد

31562

مشكلة المديونيه الخارجية لبلدان عربية مختارة
مع اشارة خاصة للعراق للمدة من 2004_1985

اياد كاظم حسون

هناء عبد الحسين الطائي

2007

ماجستير

39

اقتصاد

31480

السيولة العامة وفاعلية السياسة النقدية
والسيطرة عليها مع اشارة تطبيقية للعراق

افتخار محمد مناحي الرفيعي

فريد جواد

2007

دكتوراه

40

اقتصاد

31485

دور القطاع الخاص للتطور االقتصادي للمجموعة
للدول النامية مع اشارة خاصة للتجربة العراقية
للمدة 2004_1970

ازاد احمد سعدون

يحيى غني النجار

2007

دكتوراه

41

اقتصاد

31728

استالب الموارد في ظل العولمة واليات تصحيحة
في اقتصاد اسالمي

اسماء جاسم محمد

علي عبد محمد سعيد

2007

دكتوراه

42

اقتصاد

31556

االبتكارات الحديثة في انظمة المدفوعات وتاثيرها
في استقرار السياسة النقدية

برهان عثمان حسين البرزنجي

ثريا عبد الرحيم

2007

دكتوراه

43

اقتصاد

31670

سياسة الضرائب الهادفة الى حماية البيئة واثرها
في النمو االقتصادي في سوريا

ثمرعلي سلمان

رسالن خضور

2007

ماجستير

44

اقتصاد

31736

استثمار الطاقة الكهربائية في الجمهورية العربية
السورية في ظل التغيرات الديمقراطية وعملية
التنمية

عثمان نعيم الميزل

مصطفى العبد اللة الكفري

2007

ماجستير

45

اقتصاد

31543

منطقة التجارةالحرة العربية الكبرى كمدخل
للتكامل االقتصادي العربي

ظافر محمد حمود

حسين الفحل

2007

ماجستير

46

اقتصاد

31467

تخطيط العمالة في قطاع النفط والغاز في سوريا

رانيا معال

محمد جميل عمر

2007

ماجستير
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47

اقتصاد

48

اقتصاد

49

اقتصاد

31756

50

اقتصاد

31590

دراسة تحليلية مقارنة مع سوريا

51

اقتصاد

31567

عوامل تمكين المراة في النشاطاالقتصادي
واالجتماعي _ دراسة ميدانية عن مدينة االذقية

ندى سليم هديوه

52

اقتصاد

31414

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وانعكاساتها
على تجارة السلع الزراعية العربية البيئية

نبيل قاسم حسين علي

مهدي صالح محمد

53

اقتصاد

31390

تاثير االستثمار االجنبي المباشر على هيكل
الصادرات السلعية في الدول النامية /دراسة
اقتصادية قياسية لحالتي المملكة االردنية
وجمهورية مصر العربية

ممدوح عطاهللا فيحان

محمد صالح القريشي

2007

54

اقتصاد

31436

تاثير تحويالت العاملين في الخارجعلى بعض
المتغيرات االقتصادية الكلية _ دول عربية مختارة

محمد كامل دنبوس الدليمي

د.نضال شاكر الهاشمي

2007

ماجستير

55

اقتصاد

331478

دور االستثمارات االجنبية المباشرة في تصحيح
االختالالت الهيكلية في ضوء المستجدات
الدولية(تجارب اصالح مختارة)

حسن هادي صالح

احمد عباس الوزان

2007

ماجستير

56

اقتصاد

31438

القدرة التنافسية للصادرات العربية في ظل برامج ليلى عاشور حاجم
االصالح االقتصادي  /دول عربية مختارة

عبد الوهاب حمدي

2007

دكتوراه

57

اقتصاد

31627

التطور االقتصادي وتكاليف البيئه _ دراسة حالة
المشاريع االقتصادية الصغيرة وتاثيرتها البيئية في
سوريا

ايهم اديب تفاحة

زياد زينوعة

2007

ماجستير

58

اقتصاد

31577

العالقة التبادلية بين سعر الصرف وسعر الفائدة
وانعكاساتها على ميزان المدفوعات مصر _ حالة
دراسية للمدة من ()2006_1975

سمير فخري نعمة

ميسر قاسم غزال

2007

دكتوراه

59

اقتصاد

31586

دراسة تحليلية الثر االستثمار االجنبي المباشر
على اقتصاديات البلدان العربية (مصر واالردن)

اسامة علي كاظم حسين

عدنان داود محمد

2007

ماجستير

60

اقتصاد

31463

االنماط القيادية واثرها في تشكيل الثقافة
التنظيمية لمنظمات القطاع العام _دراسة
مسحية على منظمات القطاع العام بالمملكة
العربية

عبد العزيز عبد الرحمن

طارق الخير

2007

دكتوراه

31571

تقويم فاعلية النظام الضريبي في العراق للمدة
()2005-1980

محسن ابراهيم احمد

محمد رؤوف سعيد

2007

ماجستير

االستثمار االجنبي المباشر واثرة على البلدان
النامية ( تجربة مصر)

نهاد عباس محمد

فريد جواد الدليمي

2007

ماجستير

خطوات تحرير معامالت ميزان المدفوعات
وانعاساتة على الناتج المحلي االجمالي في
سوريا

ممدوح سامي غانم

محمد غسان الحبش

2007

دكتوراه

محمد حسن علي الخزان

محمد خالد الحريري

2007

دكتوراه

عصام خوري

2007

دكتوراه

2007

ماجستير
ماجستير
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61

اقتصاد

31706

العوامل المؤثرة في كفاءة االداء االقتصادي
للمصرف الصناعي السوري في ظل المنافسة _
دراسة تحليلية _مقارنة )

خضيرسيف الدين درويش

ياسربوحسين

2007

ماجستير

62

اقتصاد

31506

محدادات الطلب على العمل في االردن وافاقة
المستقبلية للفترة ()2005 _1985

عاطف عيسى سليم بطارسة

محمد جميل عمر

2007

دكتوراه

63

اقتصاد

31443

الصدمات الخارجية واثرها على االقتصاد اليمني

عبد هللا محمد ناصر

مصطفى العبد اللة

2007

دكتوراه

64

اقتصاد

31513

التقييم االقتصادي لدور المعارض في تجارة
الخارجية _ دراسة تطبيقية على امارة ابو ظبي

علي سيف علي

محمد خالد الحيري

2007

ماجستير

65

اقتصاد

31523

معاير تقيم االداء المصرفي في الجزائر -جامعة
دمشق

لمياء شهبون

الياس نجمة

2007

ماجستير

66

اقتصاد

31495

السياحة والعمالة في تونس مع دراسة ميدانية
على مدينة سوسة

جمال جويرو

عبد الرحيم بوادمجي

2007

ماجستير

67

اقتصاد

31632

الطلب على النقود في العراق للمدة ( )2002_1990عبد الرسول علي حسين
واتجاهاتة المستقبلية

وداد يونس يحى

2007

ماجستير

68

اقتصاد

31508

المنظمات والتكتالت االقتصادية والتنمية
االقتصادية في اليمن

مرغم عبدالوهاب الحبشي

اكرم محمود الحوراني

2007

ماجستير

69

اقتصاد

32299

منظمة االقطار المصدرة للبترول ( )OPECفي ظل
المتغيرات االقتصادية الدولية مع اشارة للعراق

اسماء منسي ياسين

ايمان عبد خضير

2007

ماجستير

70

اقتصاد

31236

االثار المتوقعة التفاقيات تحرير التجارة الدولية
على القطاع الزراعة في سورية

محسن اسمندر

عدنان سليمان

2006

ماجستير

71

اقتصاد

31250

تحليل االرتباط بين االستقطاب واالستثمار واثرة
في التنمية المكانية _ العراق حالة دراسية

غفران حاتم علوان

2006
دكتوراه
المهداوي
افتخار عبد الحميد النقاش-وفاء جعفر

72

اقتصاد

31202

تحديث صناعة تصفية النفط في العراق وافاقها
المستقبلية

عمار محمود حميد

2006
خالد حسين علي _كاظم احمد حمادة

ماجستير

73

اقتصاد

31333

دراسة وتحليل متغيرات التبادل الدولي لكلتلتي
النافتا واليورو باستخدام نموذج الجذب GRAVITY
MODEL

جاسم محمد مصعب

همام الشماع_ مظهر محمد صالح 2006

دكتوراه

74

اقتصاد

31143

حاضنان االعمال التكنولوجية ( تجارب مختارة)

امل سلمان حسن الدليمي

وفاء جعفر المهداوي

2006

ماجستير

75

اقتصاد

31263

دراسة تطبيقية لمشاكل االقتصاد القياسي بين
االختبار والمعالجة

سعد عجيل شهاب

ضياء السيد صافي ال مكوطر

2006

دكتوراه

76

اقتصاد

31200

تحليل العالقة بين البيئة والتنمية المستدامة مع
اشارة خاصة لحالة محافضة اربيل

ايوب انور حمد

يحيى غني النجار

2006

ماجستير
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77

اقتصاد

31285

فاعلية تنمية الموارد البشرية ضمن اطار التفاعل
بين التنميةالمستدامة والتنمية البيئية مع
الالشارة الى تجربة االردن

78

اقتصاد

31550

تحديد خطط االنتاج الكفوءة لشركة الشهيد العامة
في ظل ظروف المخاطرة والاليقين

احمد وهيب حسين محمد

79

اقتصاد

31344

التوازن االقتصادي العام في النظام االقتصادي
الوضعي والنظام االقتصادي االسالمي

تقي عبد سالم العاني
سالم عبد الكريم مهدي ال سميسم

السنة الدراسة ?CD

سامي حميد الجميلي
سعدون منخي عبد مروح المعموري

2006

ماجستير

سعد عبد نجم العبدلي

2006

دكتوراه

2006

دكتوراه

80

اقتصاد

31241

دور سوق العراق لالوراق المالية في تشجيع
االستثمار (دراسة تحليلية)

احمد حمدي احمد الحسيني

رضا عبد الحسين غالي القريشي 2006

ماجستير

81

اقتصاد

31402

دراسة فعالية مشاريع النقل القائمة ودورهافي
االقتصاد السوري

بسام احمد عثمان

محمود زنبوعة

2006

ماجستير

82

اقتصاد

31312

االمن المائي وتاثيرة في التنمية الزراعية في
العراق

بثينة حسيب سلمان الشريفي

مهدي صالح العاني

2006

ماجستير

83

اقتصاد

31188

العالقة المتبادلة بين التنمية المتدامة والبيئة

فرح بشير خليفة العمراني

شريف تقي الشيخ

2006

ماجستير

84

اقتصاد

31235

تمويل العجز المالي الحكومي وتاثيراتة
االقتصادية في دول مختارة بضمنها العراق

عامر سامي منير

صبحي حسون السعدي

2006

ماجستير

85

اقتصاد

31195

العالقة بين االنفاق العام ومعدالت النمو االجمالي
والقطاعية في العراق للمدة ()2000_1981

وائل سالم جميل

وليد عبد المنعم الدركزلي

2006

ماجستير

86

اقتصاد

31274

العولمة وانعكاساتها على التنمية االقتصادية في
الوطن العربي مع اشارة لقطاعي الزراعة
والصناعة

مهدي عبداالمير

ربيع خلف صالح

2006

ماجستير

87

اقتصاد

31283

البطالة في سوريا ..الواقع واالفاق

اديب علي صقر

محمد جميل عمر

2006

دكتوراه

88

اقتصاد

30620

فاعلية المارد المالية االجنبية في تمويل التنمية
االقتصادية العربية للمدة ()2000_1980

نعمان عباس ندا الحياني

سجيع هاني العفير

2006

دكتوراه

89

اقتصاد

31028

تطور ودائع المصارف التجارية واسعار االسهم
في اقطار عربية مختارة داسة نحليلية

اسامة جبار مصلح

تقي عبد سالم

2006

دكتوراه

90

اقتصاد

30537

دراسة تحليلية لظاهرتي االندماج والتملك
االقتصاديين مع التركيز على القطاع المصرفي

عبد الكريم جابر شنجار ورد

هجير عدنان زكي امين

2006

دكتوراه

91

اقتصاد

30952

سياسة االصالح االقتصادي في االقتصادات
النامية بين المهام والتحوالت مع اشارة لحالة
العراق

عمر طارق وهبي القاضي

علي عبد محمد سعيد

2006

دكتوراه

92

اقتصاد

31034

جدوى انظمام العراق لمنظمة التجارة العالمية

يوسف محمود منهل

همام الشماع

2006

دكتوراه
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93

اقتصاد

31238

االتجاهات النقدية والعوامل المؤثرة في سرعة
التداول النقدي في الجمهورية اليمنية ( دراسة
تحليلية قياسية)

محمد يحيى الرفيق

محمد خالد /قاسم النعيمي

2006

دكتوراه

94

اقتصاد

30631

تحليل اسس تبويب استخدامات الموازنة العامة
ومواردها  .دراسة تطبيقية على موازنة وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي _مركز الوزارة

زهرة خضير عباس

يسرى مهدي السامرائي

2005

دكتوراه

95

اقتصاد

30757

تقوم ستراتيجية احالل الواردات لدول مختارة مع
اشارة خاصة للعراق خالل المدة ()1990-1975

محمد عودة عبود الزبيدي

وفاء جعفر المهداوي

2005

ماجستير

96

اقتصاد

30988

االمن الغذائي العربي وافاق تحقيقية في ظل
العولمة

خالد قحطان عبود

تقي عبد سالم

2006

ماجستير

97

اقتصاد

31090

تطور العالقات التجارية بين سورية واالتحاد
االوربي ودور ها في نقل التكنولوجيا

فاطمة احمد الهندي

حسين الفحل

2006

ماجستير

98

اقتصاد

31426

اثر انفاق العام في الناتج المحلي االجمالي في
سورية خالل االعوام 2003 -1994

نبال محمود قصبة

اديب ميالة

2006

ماجستير

99

اقتصاد

31088

فاعلية اداء السوق المالي والقطاع المصرفي
في النمو االقتصادي ( دراسة تطبيقية)

الهام وحيد دحام منذور

حسين ديكان درويش _عباد محمد 2006
ماجستير
علي باش

 100اقتصاد

31162

واقع الصناعة التحويلية في ظل برامج االصالح
االقتصادي (في اقطار عربية مختارة)

سوسن جبار عودة

اسامة عبد المجيد العاني

2006

ماجستير

 101اقتصاد

31186

عالقة االستثمار في قطاع التعليم بالتنمية
االقتصادية لبلدان عربية مختارة للمدة()2001-1985

ماهر عزيز عبد الرحمن الحبيب

هناء عبد الحسين الطائي

2006

ماجستير

 102اقتصاد

31174

الخصخصة بين النظرية والتطبيق في دول مختارة ايناس محمد رشيد المشهداني حسن نوري الياسري
مع اشارة خاصة للعراق

2006

ماجستير

 103اقتصاد

31126

العولمة االقتصادية واثرها على القطاع الزراعي
في دول عربية مختارة (مصر و االردن وسوريا)

اثير عباس عبادي

محمد رضا عبد العظيم

2006

ماجستير

 104اقتصاد

31169

محددات اقامة سوق االوراق المالية وامكانية
تطبيقها في سورية

باسل صقر

علي كنعان

2006

ماجستير

 105اقتصاد

31349

دور السياسة المالية في التقليل من حدة التفاوت حسين علي سلطان
في توزيع الدخول (دراسة تطبيقية في االردن
واليمن للمدة)1999-1990-

نضال شاكر جودت

2006

ماجستير

 106اقتصاد

30639

االستثمار االجنبي المباشر ودوره في اال قتصاد
الصيني

قتيبة محمد صالح

صالح مهدي عباس البيرماني

2005

ماجستير

 107اقتصاد

30759

االستثمار االجنبي المباشر في بلدان اسيوية
مختارة مع االشارة الى الفرص المتاحة في
العراق

عادل عيسى كاظم الوزني

هاشم الشمري

2005

ماجستير
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الباحث

المشرف

 108اقتصاد

30830

استخدام التخطيط في معالجة االزمات(حالة
الحصار االقتصادي في العراق للمدة )1995-1990

محمد حسين كاظم الجبوري

2005
توفيق عباس عبد عون المسعودي-
هللا حسن الراجحي
ماجستير
محسن عبد

 109اقتصاد

31085

المتغيرات النوعية الؤثرة في االداء االقتصادي
للعنصر البشري مع التركيز على حالة العراق

سهير عبد المحسن محمد

طارق عبد الحسن

2005

ماجستير

 110اقتصاد

31008

اثر تخفيض سعر الصرف على بعض المتغيرات
االقتصادية مع التركيز على انتقال رؤوس االموال
في بلدان مختارة

اياد حماد عبد الدليمي

صبحي حسون السعدي

2005

ماجستير

اقتصاد

31036

التجارة الخارجية السلعية والتضخم المستورد في عبير بشارة بشارة
سورية

مطانيوس حبيب

2005

ماجستير

 112اقتصاد

30645

القياس واالفصاح المحاسبي لالنشطة خارج
الميزانية دراسة تطبيقية فيبعض المصارف
العربية واالجنبية

ماهر علي حسين الشام

قاسم محسن الحبيطي

2005

ماجستير

 113اقتصاد

30528

تحديد خطط االنتاج المثلي في الشركة العامة
لصناعة الزجاج والسيراميك في ظل ظروف
المخاطرة والاليقين باستخدام نموذج الموتاد

عبد الرحمن عبيد جمعة

سعد عبد نجم العبدلي

2005

ماجستير

 114اقتصاد

30762

الدور االقتصادي للدولة في ظل العولمة

هالل ادريس مجيد

سجيع هاني العفير

2005

دكتوراه

 115اقتصاد

31022

تاثير تدفق القروض الخارجية في تحقيق
التحوالت الهيكلية القتصادات بعض دول االسكوا
للمدة من (2002-1995

صادق زوير لجالج

راوية عبد الرحيم ياس

2005

ماجستير

 116اقتصاد

31045

تحليل واقع االقتصاد العراقي وسياسات االصالح
االقتصادي للفترة ()2004-1988

سامي عبد الحميد محمد التميميمحمود محمد الحبيب  /عباس جبار 2005
الشرعدكتوراه

 117اقتصاد

30755

القوى العاملة والتعليم الفني في سورية ( الواقع
واالفاق)

 118اقتصاد

29134

مستقبل القطاع العام في ظل المتغيرات العالمية عمار حمد خلف العيثاوي
المعاصرة (نماذج مختارة)

111

محمد جميل عمر

2005

دكتوراه

ميسر قاسم محمد غزال

2003

ماجستير

 119اقتصاد

29735

مساهمة المدخرات الوطنية في تمويل التنمية
االقتصادية (بلدان عربية مختارة)

عبد الرزاق حمد حسين

علي عبد محمد سعيد

2003

ماجستير

 120اقتصاد

31595

االختالالت الهيكلية في االقتصادات العربية ومدى
معالجتها بالتنمية التكاملية العربية ( )2001_1994

محمد موسى خليل

سجيع هاني العفير

2004

دكتوراه

 121اقتصاد

32311

االمن الغذائي في العراق ومتطلباتة المستقبلية

عبد الغفور ابراهيم احمد

مجذاب بدر العناد

1997

دكتوراه

 122اقتصاد

30521

تقويم اثار برامج التصحيح االقتصادي في المملكة
المغربية للمدة ()2002-1965

عبد الجبار هاني عبد الجبار

علي عبد محمد سعيد

2004

ماجستير

 123اقتصاد

29987

العمل االقتصادي العربي المشترك والمهمات
المطلوبة تجاة العالم الخارجي في ظل العولمة

احمد حافظ حميد

صالح نعمان عيسى

2004

ماجستير
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 124اقتصاد

30167

ضرائب الطاقة في الدول الصناعية وانعكاساتها
على اقتصاديات الدول النامية المنتجة والمصدرة
للنفط

لؤي عباس فاضل حميد

ميسر قاسم محمدغزال

2004

ماجستير

 125اقتصاد

29985

منظومة اقتصاديات التبعية (دراسة مقارنة
القتصادات عربية مختارة )

احمد جاسم محمد عباس

هجير عدنان زكي امين

2004

ماجستير

 126اقتصاد

30014

دور الجهاز المصرفي في توير االسواق المالية
العربية دولة قطر ـحالة دراسية

محمد امين فاضل حرحوش

يسرى مهدي

2004

ماجستير

 127اقتصاد

29896

اثر مرونات الطلب االستيرادي في ميزان
المدفوعات لبلدان عربية مختارة

احمد هادي سلمان

هجير عدنان زكي امين

2004

ماجستير

 128اقتصاد

30427

تطور النظام النقدي الدولي واثارة في اتجاهات
التمويل والتكيف في البلدان النامية للمدة -1970
2002

فاضل جواد عواد

تقي عبد سالم

2004

دكتوراه

 129اقتصاد

31061

واقع المنطقة الحرة في خور الزبير وسبل تطويرها عالء محمد راضي

مانع حبش الطعمة

2004

ماجستير

 130اقتصاد

30388

امكانات السياسة النقدية في تشجيع االستثمار
المحلي في العراق للمدة 2003-1980

عباس يحيى خضر

ثريا عبد الرحيم الخزرجي

2004

ماجستير

 131اقتصاد

32308

مصادر التضخم في االقتصاد العراقي للسنوات
 2000-1970والسبل المقرحة لمعالجتة

علي نبع صايل

خليل اسماعيل ابراهيم

2004

ماجستير

 132اقتصاد

30012

هجرة العمالة اليمنية الى الخارج واثارها
االقتصادية

رياض علي صالح العزيز

عالء شفيق الراوي

2004

ماجستير

 133اقتصاد

29977

تخطيط االنتاج الصناعي باستخدام اسلوب
البرمجة الخطية دراسة تطبيقية في شركة
النعمان العامة

سمير عبد الجبار عبدالمجيد

اسامة عبد المجيد عبد الحميد

2004

ماجستير

 134اقتصاد

30635

االثر التراكمي للحصار االقتصادي في متغيرات
مختارة من االقتصاد العراقيللمدة (2000 -1970

اقبال هاشم مطشر

ضياء صافي المكوطر

2004

دكتوراه

 135اقتصاد

30141

الفقر في اليمن المشكلة واستراتيجية المواجهة

علي حسن محمد

سجيع هاني العفيد

2004

دكتوراه

 136اقتصاد

31044

العولمة المالية وانعكاساتها في االقتصادات
العربية

يوسف علي عبد االسدي

مصطفى مهدي حسين/اسعد جواد2004
دكتوراه
كاظم العطار

 137اقتصاد

28949

تحليل تطور االزمات االقتصادية في النظام
الراسمالي ( مع التركيز على االزمة االقتصادية
لبعض دول جنوب شرق اسيا)

سمير سهام داود

علي الراوي

2004

دكتوراه

 138اقتصاد

30003

دراسة االتفاقات التجارية العربية في ضوء
معطيات منظمة التجارة العالمية

ايسر ياسين فهد

تقي عبد سالم العاني

2004

دكتوراه

 139اقتصاد

29140

اختيار مؤشرات ومعايير تقييم االداء االقتصادي
المالي

احمد عبد اللة سلمان

عماد محمد علي عبد اللطيف

2003

ماجستير
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 140اقتصاد

29395

القيمة واالسعار والنقود في الفكر االقتصادي
االسالمي ( دراسة مقارنة)

قاسم محمد حمود درويش

رسول راضي حربي

2002

دكتوراه

 141اقتصاد

29105

العالقة بين السياسة المالية والطلب الكلي في
االقتصاد العراقي خالال المدة(1998 -1980

محمد عبد صالح

طارق عبد الحسين العيكلي

2003

دكتوراه

 142اقتصاد

29139

تقويم عملية نقل الملكية العامة الى القطاع
الخاص في البلدان النامية مع اشارة خاصة الى
العراق

شيرين بدري توفيق

سجيع هاني العفير

2003

ماجستير

 143اقتصاد

29712

السياسات الضريبية والتنمية االقتصادية في
اليمن دراسة تحليلية قياسية للمدة ()2000- 1990

علي مرشد المقالح

جليل شيعان ضمد

2003

ماجستير

 144اقتصاد

29758

دور تقانة االنتاج الزراعي في تحقيق لالمن
الغذائي في العراق في ظل تحديات العولمة

فاضل جواد دهش

2003
ماجستيرالدليمي
جميل خلف
سعد عبد هللا مصطفى عاصم /بالسم

 145اقتصاد

29347

اثر تحرير التجارة الدولية في الوظيفة االقتصادية
للضرائب الكمركية دراسة حالة االردن و مصر

اسراء سعيد صالح العبيدي

ايمان عبد خضير

2002

ماجستير

 146اقتصاد

29701

المصارف االسالمية وتحديات العولمة

عالء احسان سلوم العبيدي

علي الراوي

2002

ماجستير

 147اقتصاد

32312

تقويم كفاءة االداء لشركة المنصور العامة للمدة
()2001-1989

رافد علي عبدهللا الزوري

هاشم علوان السامرائي

2003

ماجستير

 148اقتصاد

32322

توزيع الدخل والثروة في الفكر االقتصادي
االسالمي (دراسة مقارنة )

يوسف عبدهللا عبد العاني

هاشم علوان حسين السامرائي 2002

ماجستير

 149اقتصاد

29549

الصناعة التحويلية في اليمن الواقع وافاق
المستقبل

محمد مكرد ثابت عوض الصلوي عباس جبار الشرع

2002

ماجستير

 150اقتصاد

29863

اثر العولمة المالية على اداء االقتصادات النامية
دراسة حالة مصر

احمد عبد الكريم احمد القحطاني يسرى مهدي السامرائي

2003

ماجستير

 151اقتصاد

29325

حسين علي بخيت
التقيم المالي واالقتصادي لمجمع صيادلة لصناعة محمد عبد الحميد اسماعيل جصاص
االدوية في الجزائر للمدة ()2000- 1991

2002

ماجستير

 152اقتصاد

25314

اشكالية المفاضلة بين القطاعين العام والخاص
في تفعيل عملية التنمية االقتصادية في العراق

علي عبد هللا احمد عبد هللا

طارق عبد الحسن

2001

دكتوراه

 153اقتصاد

29136

دور البنك المركزي في تحقيق التوازن االقتصادي

فالح حسن ثويني

محمد صالح تركي القريشي

2001

دكتوراه

 154اقتصاد

290105

حول بعض خصائص االنموذج المختلط ( ARMA)1،1ماجد رشيد حميد العزاوي
غيرالطبيعي

عبد المجيد حمزه الناصر

2001

دكتوراه

 155اقتصاد

29108

ستخدام التحليل الطيفي في مجال االنحدار
الذاتي ثننائي المتغيرات

عباس لفتة كتيهر العقابي

محمد عبد العال امين

2001

دكتوراه

 156اقتصاد

32324

دراسة تحليلية للتنمية الزراعية واثارها الهيكلية
في االقتصاد اليمني للمدة 1998 - 1973

عامر عبد الحافظ عبد الواسع

بديع جميل القدو

2001

دكتوراه
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 26فبراير2018 ,

ت

القسم

التسلسل العنوان

الباحث

المشرف

 157اقتصاد

32325

حرية التجارة الدولية للمنتجات الزراعية
وانعكاساتها على مستقبل الزراعة العربية

دريد موفق شاكر

 158اقتصاد

28947

مقومات الدور االقتصادي للعملة االحتياطية
الفائدة وامكانيات توفرها في وحدة النقد االوربية

باسم عبد الهادي حسن

 159اقتصاد

29074

دور القروض الصغيرة في مكافحة الفقر والبطالة ( مطلق علي حمد الزوايدة
دراسة عينة ميدانية في محافظات جنوب االردن)

 160اقتصاد

28975

حرية التجارة الدولية للمنتجات الزراعية
وانعكاساتها على مستقبل الزراعة العربية

 161اقتصاد

29095

دور الشركات متعدية الجنسية في وسء وترسيخ
العولمة االقتصادية مع التركيز على تجارب مختارة

 162اقتصاد

28911

دور الموارد البشرية في النمية االقتصادية وافاقها حسن عباس علوان
المستقبلية دراسة تطبيقية على االقتصاد
العراقي للفترة ()1997-1970

 163اقتصاد

28970

تاثير صناعة الغاز الطبيعي في التنمية الصناعية
في الجزائر

محمد زايد بن زغيوة

نسيب سلمان ابو عرار

 164اقتصاد

28736

اثر الفلسفات التسويقية في القرارات المتعلقة
بالمنتجات الفندقية (دراسة استطالعية الراء عينة
من مدراء فنادق الدرجة الممتازة واالولى في
بغداد

سمراء عبد الجبار ابراهيم

ظافر عبد محمد شبر

 165اقتصاد

28961

االصالح المالي في بلدان مختارة مع االشارة الى
العراق

امال عبد االمير شالش
اكرام عبد العزيز عبد الوهاب ال عقيل

2001

 166اقتصاد

29151

دور الكثافة النسبية لعنصر راس المال في التنمية مناضل عباس حسين الجواري
الصناعية في العراق للمدة ()1995-1970مع التركيز
على منشات صناعية مختارة (دراسة اقتصادية -
تطبيقية)

سعد عبد نجم العبدلي

2001

دكتوراه

 167اقتصاد

28978

واقع القطاع الخاص في االقتصاد العراقي
(دراسة تحليلية )

معن ثابت عارف الناصري

محمدصالح تركي القريشي

2001

ماجستير

 168اقتصاد

28957

مستقبل العالقات االقتصادية العربية في ظل
المتغيرات االقتصادية الدولية المعاصرة

احمد عبد الرحمن الجبوري

ميسر قاسم محمد غزال

2001

ماجستير

 169اقتصاد

29131

دور الدولة في االقتصاد االسالمي

اسماء جاسم محمد السامرائي مجذاب بدر العناد

2001

ماجستير

 170اقتصاد

28912

خصصة المؤسسة العامة الجزائرية (( دراسة
تحليلية في االسباب واالساليب واالثار ))

عالوة نواري

وفاء جعفر المهداوي

2001

ماجستير

 171اقتصاد

29023

العولمة االقتصادية االبعاد واالنعكاسات على
بلدان الجنوب

محمود خالد المسافر

حميد جاسم الجميلي

2001

دكتوراه
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هاشم علوان حسين

السنة الدراسة ?CD
2001

ماجستير

هجير عدنان زكي

2001

ماجستير

نسيب سلمان ابو عرار

2001

ماجستير

دريد موفق شاكر

هاشم علوان حسين

2001

ماجستير

انعام فريد

هجير عدنان زكي

2001

ماجستير

سلمان عبد اللة سلمان

2001

ماجستير

2001

ماجستير

2001

ماجستير

دكتوراه

 26فبراير2018 ,

ت

القسم

التسلسل العنوان

الباحث

المشرف

السنة الدراسة ?CD

 172اقتصاد

28958

تحليل مديات فاعلية السياسة الضريبية في
االقتصاد العراقي خالل فترة الحصار

صاق عبد المعين عبد اللطيف

وفاء جعفر المهداوي

2001

ماجستير

 173اقتصاد

28963

العالقة بين االستثمارات السياحية والتاثيرات
البيئية _ مع اشارةخاصة لتجربة العراق

عبد المطلب محمود الخوام

هوشيار معروف

2001

دكتوراه

 174اقتصاد

28973

التعليم المهني واللتنمية االقتصادية في العراق
للمدة 1995_1970

صباح نوري عباس

جمال دود سلمان

2001

ماجستير

 175اقتصاد

29102

االنفاق العام على الخدمات االجتماعية واثرة على عصام عبدالخضر سعود
التنمية االقتصادية في العراق للفترة 1995-1970

سجيع هاني العفير

2001

ماجستير

 176اقتصاد

28974

دور المدخرات الخاصة في عملية التنمية
االقتصادية في العراق خالل الحصار االقتصادي

بان حنا خوشابا

وفاء جعفر المهداوي

2001

ماجستير

 177اقتصاد

29112

العالقة السببية بين الناتج المحلي االجمالي
واالنفاق الحكومي في العراق في المدة
1995-1970

حمدية شاكر مسلم

حسين علي بخيت

2001

ماجستير

 178اقتصاد

28982

تاثير منظمة التجارة العالمية في التجارة الخارجية منى يونس حسين
العربية

باسل الكرخي

2001

ماجستير

 179اقتصاد

28772

ضرورة التكامل االقتصادي العربي في ظل
المتغيرات العالمية الجديدة

ليلى عاشور حاجم الخزرجي

راوية عبد الرحيم ياس

2001

ماجستير

 180اقتصاد

28954

دراسة تحليلية لتغيرات اسعار النفط الخام في
السوق الدولية للفترة 19954-1970

عبد الستار عبد الجبار

محمد صالح القريشي

2001

ماجستير

 181اقتصاد

28680

تقييم لمحددات وسياسات جذب االستثمار
االجنبي المباشر الى الدول النامية  /دراسة لعينة
من بلدان نامية مختارة للمدة ()1997-1980

رجاء عزيز بندر العكيدي

ثريا عبد الرحيم الخزرجي

2009

ماجستير

 182اقتصاد

29817

تاثير التلوث البيئي على التنمية الصحية في
العراق

ساهرة دريول كاظم

علي عبد محمد سعيد

2003

ماجستير

 183اقتصاد

28221

الية انتقال اثار السياسة النقدية الى النشاط
االقتصادي ومدى مالمتها لالقتصادات النامية مع
اشارة خاصة لالقتصاد الموريتاني للمدة
()1996-1980

خديجة بنت حرمة

عوض فاضل اسماعيل الدليمي

1999

ماجستير

 184اقتصاد

28662

تحليل بنية التكامل القطاعي في الدول النامية
(العراق حالة دراسية 1990-1970

بشرى عاشور حاجم

حسين علي بخيت

2000

ماجستير

 185اقتصاد

28942

اثر االستثمارات االجنبية في التنمية
االقتصاديةالعربية اقطار عربية مختارة

تاميم محمد سلوم الجبوري

علي عبد محمد سعيد الراوي

2000

ماجستير

 186اقتصاد

26974

السياسات االقتصادية لليابان وانعكاساتها على
واقع ومستقبل االقتصاد الياباني

مثنى عبد االله ناصر الوائلي

حميد جاسم الجميلي

1996

دكتوراه
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 26فبراير2018 ,

ت

القسم

التسلسل العنوان

الباحث

المشرف

السنة الدراسة ?CD

 187اقتصاد

31204

سياسة االصالح االقتصادي في االقتصادات
النامية بين المهام والتحوالت مع اشارة لحالة
العراق

عمر طارق وهبي القاضي

علي عبد محمد سعيد الراوي

2006

دكتوراه

 188اقتصاد

31294

التجارة االلكترونية كأحد اتجاهات التجارة الدولية
في عصر العولمة ومتطلبات تطبيقها في سورية

محمود عبيد

محمد خالد الحريري

2006

ماجستير

 189اقتصاد

28943

استخدام االساليب الكمية في تصميم نظام
مراقبة اداء نشاط المبيعات في الشركة العامة
لتوزيع كهرباء بغداد

مروان عبد الحميد عاشور

محمد علي الكيالني

2001

ماجستير

 190اقتصاد

27573

العوامل المحددة لنمو االستثمار االجمالي ودورة
في عملية التنمية في الجمهورية اليمنية للفترة
1994 -1970

عوض بن عوض يسلم

محمد صالح تركي القريشي

1997

ماجستير

 191اقتصاد

32355

اثر الصنف المحسن على طلب الموارد وعرض
الناتج واالنتاجية لمحول الشعير النظرية الثنائية

خيري خليل سليم

كامل حايف شديد

1998

دكتوراه

 192اقتصاد

27674

دور الدولة االقتصادي مع التركيز على التجربة
المصرية ()1998-1952

طالب عبد صالح ناصر

همام راضي الشماع

1998

دكتوراه

 193اقتصاد

31594

العالقات االقتصادية للجزائر مع االتحاد االوربي
وتطورها في ظل الشراكة االورو  -متوسطية

ياسمينة مرابطي

حسين الفحل

2007

ماجستير

 194اقتصاد

31315

العولمة والتنمية البشرية المستدامة في الوطن
العربي

رعد سامي عبد الرزاق التميمي عبد علي كاظم المعموري

2006

دكتوراه

 195اقتصاد

31476

التضخم الركود في البلدان المتقدمة بالمقارنة مع عفيفة بجلي شوكت الالمي
البلدان النامية مع اشارة خاصة للعراق

هجير عدنان زكي

2007

دكتوراه

 196اقتصاد

31557

تحليل العوامل المحددة السياسية االفتراضية
العام مصر حالة دراسية للمدة 2005 -1990

باسم محمد تركي العواد

يسرى مهدي حسن السامرائي

2007

ماجستير

 197اقتصاد

31640

دراسة واقع تسويق االغنام والماعز لدى صغار
المربين في محافظة حمص

غسان ابراهيم ابو عساف

ادن اوحن /محمود ياسين

2007

ماجستير

 198اقتصاد

30582

اتجاهات توظيف الديون الخارجية في العراق
وانعكاساتها على التنمية االقتصادية للمدة (-1980
)2000

ناهدة عزيز مجيد الخفاجي

سجيع هاني العفير

2005

ماجستير

 199اقتصاد

31032

االسواق المالية الناشئة ودورها في عملية
التنمية االقتصادية في البلدان النامية

شادي احمد زهرة

ياسر بو حسون

2006

ماجستير

 200اقتصاد

31862

النظام المالي والنقدي في االندلس من /138 _29
755 -710م

نوري عزاوي حمود

محمود بشير حسن العامري

2007

دكتوراه

 201اقتصاد

32317

توزيع الدخل والثروة في فكر لرقتصادي االسالمي يوسف عبد اللة عبد العاني
_ دراسة مقارنة
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هاشم علوان حسين السامرائي 2002

 26فبراير2018 ,

ماجستير

ت

القسم

التسلسل العنوان

الباحث

المشرف

فرح بشير خليفة العمراني

 202اقتصاد

28330

العالقة المتبادلة بين التنمية المستدامة والبيئة

 203اقتصاد

32927

دور العوائد النفطية في تحقيق التنمية االقتصادية رحيم حسوني زيارة سلطان
في اللعراق ( )2008-1951

 204اقتصاد

31046

اثر الدولة في السياسة النقدية في بلدان نامية
مختارة

 205اقتصاد

30630

الدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام خارج منظمة صادق علي يحيى مناع
اوبك وتاثيرها في سوق النفط الدولية

 206اقتصاد

30621

السياسة المالية  :فاعليتها واثرها النقدية في
االقتصاد اليمني للمدة ( )2002-1990

 207اقتصاد

30760

تفعيل ادوات السياسة النقدية في االقطار النامية علي حاتم عبد القريشي
مع اشارة للعراق للمدة ()2001 -1990

 208اقتصاد

31019

االتجاهات االقتصادية الدولية المعاصرة
وانعكاساتها على االقتصاديات العربية

 209اقتصاد

31014

مستقبل االستثمار االجنبي في العراق في ضوء
التجارب العربية المعاصرة

لهيب توما ميخا

 210اقتصاد

30624

امكانات تفعيل االستثمار االجنبي المباشر في
البلدان النامية مع اشارة خاصة للعراق

الجابريعبد الحسين العكيلي
جليلة عبد اللطيف علي عيسى طارق

 211اقتصاد

30766

حماية البيئة واهميتها من منظور االستخالف
االسالمي

عماد خليل عيدان الموسوي

 212اقتصاد

31007

المتغيرات االقتصادية العالمية المعاصرة واثارها
على االقتصاديات واثارها على االقتصاديات العربية

عيادة سعيد حسين

 213اقتصاد

30618

صافي ال مكوطر
الطائي
اثر التعليم المهني في تنمية الموارد البشرية في عبد الرحيم مكطوف حمدال شدودضياء
العراق للمدة من 2000-1980

 214اقتصاد

29690

التنمية البشرية المستدامة في ظل العولمة
االقتصادية في الدول النامية

 215اقتصاد

30511

دراسة تحليلية السباب تدهور اسعار الصرف في
البلدان النامية ( بلدان عربية مختارة )

 216اقتصاد

30640

قياس العالقة التبادلية بين التضخم وعجز الموازنة ميثم لعيبي اسماعيل التميمي
العامة لدول عربية مختارة مع اشارة خاصة
للعراق للمدة ( )1998-1980

شريف تقي الشيخ

2006

ماجستير

فوزي حسين محمد الصميدعي

2010

دكتوراه

جليل شيعان ضمد

2005

دكتوراه

سجيع هاني العفير

2005

دكتوراه

طارق عبد الحسين العكيلي

2005

دكتوراه

وفاء جعفر المهداوي

2005

ماجستير

احمد عبد الرحمن لطيف الجبوري تقي عبد سالم العاني

2005

دكتوراه

ضياء صافي المكطوف

2005

ماجستير

2005

دكتوراه

اسامة عبد المجيد العاني

2005

ماجستير

ايمان عبد خضير

2005

ماجستير

2005

ماجستير

لورنس يحيى صالح الكبيسي

يحيى غني النجار

2005

دكتوراه

فراس حسين علي

باسل الكرخي

2005

ماجستير

سجيع هاني العفير

2005

دكتوراه

تقي عبد سالم

2005

دكتوراه

2002

ماجستير

عقيل عبد محمد عباس الحمدي

عاتق سالم جابر االحول

 217اقتصاد

31131

واقع وافاق التجارة االلكترونية العربية

معن ثابت عارف

 218اقتصاد

32388

التقييم المالي واالقتصادي لمجمع صيدال االدوية
في الجزائر للمدة 2000 -1991

حسين علي بخيت
محمد عبد الحميد اسماعيل جصاص
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السنة الدراسة ?CD

 26فبراير2018 ,

ت

القسم

التسلسل العنوان

الباحث

المشرف

السنة الدراسة ?CD

 219اقتصاد

29588

فحوة الموارد التمولية واثرها في بعض المتغيرات
االقتصادية الكلية في االقتصاد السوداني للمدة (
)1998-1981

علي ابراهيم بخيت

سجيع هاني العفير

2002

دكتوراه

 220اقتصاد

32313

اثر المضاعف النقدي في عرض النقود العراق
حالةدراسية للمدة 1990-1975

افتخار محمد مناجي الرفيعي

ثرياعبد الرحيم الخزرجي

2002

ماجستير

 221اقتصاد

29761

كفاءة االعفاءات الضريبة في تشجيع االستثمار
الصناعي الخاص في االقتصاد العراقي ( 1ذ-980
)1997

سهيلة عبدالزهرة مستور جبار

باسل مزهر الكرخي

2003

ماجستير

 222اقتصاد

25205

النظام القانوني للمناطق الحرة العربية

علي هالل محمد امين الهادي

عوض فاضل اسماعيل الدليمي 2002

دكتوراه

 223اقتصاد

31938

االقتصادات النامية بين االزمات المالية وتحديات
االصالح االقتصادي

يحيى غني النجار
بشرى عاشور حاجم سلطان الخزرجي

2008

دكتوراه

 224اقتصاد

29402

االنفتاح االقتصادي وتاثيراتة على التنمية في
االردن

عبد هللا جميل النصيران

نسيب سلمان ابو عرار

2002

دكتوراه

 225اقتصاد

32316

العولمة والموقف االسالمي منها

كريم ثامر حمد عواد الجبوري

عبد اللطيف هميم

2002

ماجستير

 226اقتصاد

32318

التنمية االقتصادية بين الفكر االسالمي والفكر
الوصفي دراسة تاريخية مقارنة

رشيد عبد هللا الجميلي
ازهر سلمان سالم الحمادي الجبوري

2002

دكتوراه

 227اقتصاد

29326

اشكالية المفاضلة بين القطاعين العام والخاص
في تفعيل عملية التنمية االقتصادية في العراق

طارق عبد الحسين العكيلي
علي عبد اللة احمد عبد هللا الشيخ

2001

دكتوراه

 228اقتصاد

28412

التقويم المالي واالقتصادي للشركة العامة
للصناعات الجلدية للمدة ()1996 -1987

عمر طارق وهبي القاضي

هاشم علوان السامرائي

2000

ماجستير

 229اقتصاد

28899

تقويم كفاية االداء االقتصادي لشركة الشهيد
العامة للمدة من 1999 _19661986

احمد وهيب حسين محمد الراوي عب الوهاب حمدي النجار

2000

ماجستير

 230اقتصاد

28326

تقدير وتحليل دالة الطلب على النقود في بلدان
مجلس التعاون الخليجي للمدة 1995-1980

ثريا عبد الرحيم الخزرجي

1999

ماجستير

 231اقتصاد

28035

مشكالت المياة بالعراق في ظل السياسة المائية احمد عمر احمد الراوي
التركية وتاثيرتها في االمن الغذائي

مجذاب بدر عناد

1999

دكتوراه

 232اقتصاد

32336

قياس وتحليل اثر برامج التكييف الهيكلي على
فئات المجتمع ذات الدخل المحدود في االردن

مي عصام الطاهر

عادل عبد الغني محبوب

1999

دكتوراه

 233اقتصاد

32390

دور السياسة المالية في تنشيط االستثمار
الخاص في االقتصاد االردني للمدة 1997-1985

وليد خلف علي الزعبي

لطفي حميد جودة

1999

ماجستير

 234اقتصاد

28316

تحليل بعض االثار االقتصادية لسياسة دعم اسعار محمد حسن رشم العتبي
محاصيل الحبوب الرئيسة في العراق للمدة
()1996-1974

هاشم علوان السامرائي

1999

دكتوراه
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احمد حسين بتال

 26فبراير2018 ,

ت

القسم

التسلسل العنوان

الباحث

المشرف

السنة الدراسة ?CD

 235اقتصاد

28373

دور السياسة المالية في تنشيط االستثمار
الخاص في االقتصاد االردني للمدة من 1997-1985

وليد خلف علي الزغبي

فريد جواد كاظم

2005

دكتوراه

 236اقتصاد

28034

العالقة بين مصادر التمويل المحلي لالستثمار
واالعتماد على تدقيق راس المال االجنبي لبلدان
نامية نختارة للمدة من 1995 -1980

عبير محمد جاسم الحسيني

علي عبد محمد سعيد الراوي

1999

ماجستير

 237اقتصاد

28329

تقويم السياسة السعرية الزراعية في العراق
خالل فترة الحصار مقارنة بعقدي السبعينات
والثمانيات

محمد عبد صالح حسن الدليمي مهدي صالح محمد العاني

1999

ماجستير

 238اقتصاد

28320

دور الصناعات الغذائية في الجمهورية لبيمنية مع
اشارة خاصة الى محددة في القطاع الخاص
للفترة 1987 -1995

محفوظ علي احمد صالح االثوري حميد جاسم الجميلي

1999

ماجستير

 239اقتصاد

28068

العالقة بين االستثمار االجنبي المباشر والتجارة
الدولية واثارة االقتصاديةعلى البلدان النامية

هناء عبد الغفار حمود السامرائي قحطان عبد سعيد

1999

دكتوراه

 240اقتصاد

31073

التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون
الخليجي للمدة()2001-1970

احمد محمد جاسم محمد العكيديوفاء جعفر امين المهداوي

2005

ماجستير

 241اقتصاد

30749

افاق تطور العالقات االقتصادية بين سورية ودول
التعاون الخليجي

عهد مزيد غزالة

حسين الفحل

2005

ماجستير

 242اقتصاد

32315

التخصيص االمثل لخزن الموارد على االنشطة
االنتاجية الفاعلة (جمعية الوحدة التعاونية في
محافظة التاميم -انموذج تطبيقي

ياسين عبد الرحمن احمد

جاسم محمد حبيب العزي

2002

ماجستير

 243اقتصاد

32314

التقيم المالي واالقتصادي لمجمع صيدال لصناعة
االدوية في الجزائر للمدة ()2000_1991

حسين علي بخيت
محمد عبد الحميد اسماعيل جصاص

2002

ماجستير

 244اقتصاد

29861

ستراتيجية االمن االقتصادي االسرائيلي مرتكزاتها عبد الكريم محمود عبد الخفاجي همام الشماع
المالية واتجاهاتها في ظل المتغيرات االقتصادية
الدولية

2003

دكتوراه

 245اقتصاد

29700

بناء نموذج اقتصادي قياسي الختبار تاثير بعض
المتغيرات الكلية على قطاع النقل في العراق

سوسن علي محمود

ضياء صافي المكوطر

2003

دكتوراه

 246اقتصاد

29073

تقديرو تحليل دالة االنتاج في شركة القادسية
العامة للصناعات الكهربائية للمدة ()1995-1983

نادية مهدي عبد القادر الربيعي

حسين علي بخيت

2001

ماجستير

 247اقتصاد

28979

تحديد المزيج السلعي االمثل باستخدام اسلوب
البرمجة الخطية (دراسة تطبيقية في الشركة
العامة للزيوت النباتية )

غفران حاتم علوان الجبوري

جمال داود سلمان الدليمي

2001

ماجستير

 248اقتصاد

32328

بناء نمط السلوك االقتصادي للمستهلك وفق
الفلسفة االقتصادية االسالمية

هاشم علوان حسين السامرائي 2001
حيدر صالح الدين عارف محمد االلوسي

ماجستير
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 26فبراير2018 ,

الباحث

المشرف

ت

القسم

التسلسل العنوان

 249اقتصاد

28567

التنمية االقتصادية ومشكلة التلوث البيئي في
البلدان النامية

لورنس يحيى صالح الكبيسي

شريف نقي السيخ

 250اقتصاد

32327

الثابت والمتغير في االقتصاد االسالمي

جاسم الفارس
خالد عبد الرحمن عبد ربه ابو غليون

 251اقتصاد

32321

واقع استخدام المياه السطحية في الزراعة في
العراق وتوقعات المستقبل حتى عام 2020

 252اقتصاد

32320

اثار تحرير التجارة الخارجية في اتجاهات االستثمار فيصل سيف عبده المخالفي
المحلي في اليمن للمدة 2000- 1990

احمد كامل حسين الناصح

السنة الدراسة ?CD
2000

ماجستير

2001

ماجستير

2002
احمد عمر الراوي /عبد هللا المشهداني

ماجستير

مجذاب بدر العناد

2002

دكتوراه

 253اقتصاد

29379

اثر الحصار االقتصادي (االسرائيلي )على التنمية
البشرية في الضفة الغربية وقطاع غزة

وهب حسن عثمان اعرار

نسيب سلمان ابو عرار

2002

ماجستير

 254اقتصاد

29548

دور االصالح االقتصادي المالي في تعزيز كفاءة
السوق المالية في االردن

عاصم محمد عبد المنعم ابازيد

همام راضي رشيد الشماع

2002

دكتوراه

 255اقتصاد

29349

العالقات االقتصادية العراقية التركية المصالح
المشتركة وسبل التطور (دراسة تحليلية
مستقبلية )

طيب عثمان عبد الرزاق الدوري

تقي عبد سالم العاني

2002

دكتوراه

 256اقتصاد

32319

تقدير دالة الطلب الفردي على فروج اللحم

سعاد حسين علي محمد

هاشم علوان السامرائي /ياسمين2002
ماجستير
رشيد مصطفى

 257اقتصاد

29450

((تحليل اثر العوامل االقتصادية على الطاقة
الضريبية وقياسه في االقتصاد العراقي للمدة
))1995-1985

ابتسام علي حسين العزاوي

يسرى مهدي السامرائي

2002

ماجستير

 258اقتصاد

25919

التضخم في االقتصاد العراقي للفترة
1992-1980االثار والمعالجات

محمود خالد محمود المسافر

عالء شفيق الراوي

1993

ماجستير

 259اقتصاد

24527

استراتيجية مصادر الطاقة البديلة للنفط وأثرها
على السياسة النفطية في العراق

سالم امان محمد حسين

فاضل عباس الحسب

1990

ماجستير

 260اقتصاد

32338

تحرير التجارة الدولية وأثره على تجارة السلع
الزراعية في الوطن العربي

رائد نزار جمال السامرائي

تقي عبد سالم العاني

1998

دكتوراه

 261اقتصاد

27912

فاعلية السياسات االقتصادية في البلدان النامية
في ظل التطورات المعاصرة

كمال عبد حامد ال زيارة

علي عبد محمد سعيد الراوي

1998

دكتوراه

 262اقتصاد

28374

الدول النامية بين التنمية المستقلة والتبعية (دول
مختارة)

بشرى علي وهيب

شريف نقي الشيخ

1999

دكتوراه

 263اقتصاد

28906

االصالح االقتصادي والتكيف الهيكلي في الزراعة
العربية -نموذج(مصر -تونس -المغرب)

وصال عبدهللا حسين

مجذاب بدر العناد

2000

ماجستير

 264اقتصاد

28033

وسائل تعبئة االدخاراتوسبل تطويرهافي دول
عربية مختارة للمدة ()1996-1985

سجى فاضل جواد الدهلكي

يحيى غني النجار

1999

ماجستير
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 26فبراير2018 ,

ت

القسم

التسلسل العنوان

الباحث

المشرف

السنة الدراسة ?CD

 265اقتصاد

27713

دور سياسات التكييف االقتصادي في تصحيح
االختالالت في االقتصاد االردني

احمد محمود محمد بني يونس

همام راضي الشماع

1998

ماجستير

 266اقتصاد

27485

مستقبل تجارة البلدان النامية في ضوء المتغيرات
االقتصادية الدولية المعاصرة

حالوب كاظم معلة

خزعل مهدي الجاسم

1997

دكتوراه

 267اقتصاد

32281

االستثمارات االجنبية وعالقتها باالزمةالمالية في
اقتصادات دول جنوب شرق اسيا

جاسم محمد مصحب الجنابي

همام راضي الشماع

2000

ماجستير

 268اقتصاد

27684

الصناعة التحويلية العراقية واالعتماد على
مستلزمات االنتاج المستورد للمدة()1990-1970

أنتصار رزوقي وهيب الكروي

حميد جاسم الجميلي

1998

دكتوراه

 269اقتصاد

28436

أثر التغير في الهيكل االقتصادي على الهيكل
الضريبي في بلدان مختارة

عمرو هشام محمد صفوت العمريهمام راضي الشماع

1999

دكتوراه

 270اقتصاد

32332

دراسة تحليلية لتغيرات اسعار النفط الخام في
السوق الدولية للفترة 1998-1970

عبد الستار عبد الجبار موسى

2001

دكتوراه

 271اقتصاد

32335

استخدام تقنية المعلومات الحديثة في العمليات
المصرفية -دراسة تطبيقية في مصرف الرافدين

زينة جاسم عبد الرزاق الربيعي اثيلة ياسين العزاوي

1998

ماجستير

حماية البيئة واهميتها من منضوراالستخالف
االسالمي

عماد خليل عيدان الموسوي

اسامه عبد المجيد العاني

2005

ماجستير

 273اقتصاد

31092

النقل متعدد الوسائط في الوطن العربي واثره
في التجارة العربية البينية

بسام مصطفئ خالد

عبد الرحيم بوادقجي

2005

دكتوراه

 274اقتصاد

32334

أثر الصنف المحسن على طلب الموارد واالنتاجية
لمحصول الحنطة في الزراعة المروية

اسراء سليم كاطع الربحاوي

كامل حايف شديد/ياسمين رشيد 2000
مصطفىماجستير

 272اقتصاد

محمد صالح القريشي

 275اقتصاد

28006

مبدأ الوسط في المذهب االقتصادي االسالمي

حسين علي قاسم االسدي

علي عبد محمد سعيد الراوي

1998

دكتوراه

 276اقتصاد

27670

نموذج لتوازن سوق العمل في اقتصاد نام
المملكة المغربية -حالة دراسية للمدة 1995-1975

نضال شاكر جودة

ثامر محمود زيدان العاني

1998

دكتوراه

 277اقتصاد

32354

فاعلية السياسات االقتصادية في البلدان النامية
في ظل التطورات المعاصرة

كمال عبد حامد أل زيارة

علي عبد محمد سعيد الراوي

1998

دكتوراه

 278اقتصاد

27677

التكاليف االجتماعية لعملية التنمية االقتصادية
في البلدان النامية مع اشارة خاصة للعراق للمدة
1994 -1970

جليل كامل عيدان الجبوري

ابراهيم موسى الورد

1998

ماجستير

 279اقتصاد

27484

االمثلية في توزيع االستثمارات في االقتصاد
االردني باستخدام البرمجة الديناميكية

رفاه شهاب احمد الحمداني

حسين علي بخيت

1997

دكتوراه

 280اقتصاد

31758

موقع النفط في التجارة الدولية (مع االشارة الى
حالة النفط السوري

قصي عبد الكريم ابراهيم

مدين اجواد علي

2008

ماجستير

 281اقتصاد

31776

االستثمار بالمورد البشري وعالقته بالتشغيل
والبطالة في البالد النامية (دراسة حالة العراق )

عقيل حميد جابر الحلو

احمد عباس الوزان

2008

دكتوراه
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 26فبراير2018 ,

الباحث

المشرف

ت

القسم

التسلسل العنوان

 282اقتصاد

31462

قياس اثر برامج االصالحاالقتصادي على الفجوة
الغذائية في الوطن العربي (مصر -االردن حالة
دراسية )

جليل كامل عيدان الجبوري

سعد عبد نجم العبدلي

 283اقتصاد

31641

نموذج قياسي مقترح لتقدير دوال االنتاج
والتكاليف في القطاع المصرفي الفلسطيني

سيف الدين يوسف ابراهيم عوده زياد زنبوعه/يوسف داوود

السنة الدراسة ?CD
2007

دكتوراه

2007

دكتوراه

 284اقتصاد

32294

االندماج المصرفي وانعكاساته على السوق
المالية (الواليات المتحده االمريكية نموذجاً )

فراس حسين علي الصفار

هاشم مرزوك الشمري

2009

ماجستير

 285اقتصاد

32298

تحديد المزيج االنتاجي االمثل في شركة واسط
العامة للصناعات النسيجية باستخدام اسلوب
البرمجة الخطية

عرفان جليل كريم الشمري

صالح مهدي عباس البيرماني

2009

ماجستير

 286اقتصاد

32384

((االستثمار النفطي في منظمة االقطار العربية
المصدرة للبترول  " -oapec-مع اشارة للعراق "
الواقع واالفاق ))

احمد رحيم موسى العبودي

ربيع خلف صالح

2009

ماجستير

 287اقتصاد

29536

المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة
ودورها في معالجة مشكلة البطالة في العراق

مراد فالح مراد

ثائر محمود رشيد

2008

ماجستير

 288اقتصاد

31906

االثار المحتملة النضمام العراق الى منظمة
التجارة العالمية في القطاع الزراعي

فاضل جواد دهش

2008
دكتوراه
مصطفى
سعد عبد نجم العبدلي /سعد عبد هللا

 289اقتصاد

32382

فاعلية السياسة النقدية في السيطرة على
الضغوط التضحمية في العراق للمدة 2007-1980

عمر محمود عكاوي العبيدي

حالوب كاظم معلة

2009

ماجستير

 290اقتصاد

31083

المتغيرات النوعية المؤثرة في االداء االقتصادي
للعنصر البشري مع التركيز على حالة العراق

سهير عبد المحسن محمد

طارق عبد الحسين العكيلي

2005

ماجستير

 291اقتصاد

29526

تقويم كفاءة وفاعلية االداء االقتصادي للمصارف
االسالمية -دراسة تحليلية مقارنة لعينة من
المصارف االسالمية العربية

خالد شاحوذ خلف الدليمي

جمال داود سلمان

2002

دكتوراه

 292اقتصاد

32389

المصارفية االسالمية االسس النظرية ومشاكل
التطبيق -

نوري عبد الرسول الخاقاني

مازن عيسى الشيخ راضي

2002

دكتوراه

 293اقتصاد

29362

اتجاهات انتاج واسعار النفط الخام لمنظمة اوبك

نشوان جاسم محمد النعيمي

لطفي حميد جودة

2002

ماجستير

 294اقتصاد

32135

تجارة المنتجات ذات التكنولوجيا العالية واثرها
على ميزان المددفوعات ( لدول مختارة من جنوب
شرق اسيا)

ياسمين نجم عبؤد هللا السعد

توفيق عباس عبد عون

2009

ماجستير

 295اقتصاد

31189

التخصيصية ودورها في تطوير السوق المالية مع
اشارة خاصة لتجربة ( مصر واالردن )

رجاء فاضل عبود الالمي

عماد محمد علي العاني

2006

ماجستير

 296اقتصاد

32395

مدخل النقدي في تصحيح االختالل في ميزان
المدفوعات ودورة في سياسات االصالح
والتشبيت الهيكلي  -حاالت دراسية مختارة

ناهدة عزيز مجيد

هجير عدنان زكي

2008

ماجستير
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الباحث

المشرف

السنة الدراسة ?CD

 297اقتصاد

32419

دور السياسة المالية في تعزيز التنمية
االنشائيةاالستثمار في التعليم الجامعية والعالي
نموذجا" مختارا"

داود عبد الجبار احمد

محمد علي موسى المعموري

2010

ماجستير

 298اقتصاد

32434

استشراف مستقبل التنمية الزراعية في العراق
في ظل ازمة الغذاء العالمية

عمر حميد مجيد محمد

بالسم جميل خلف

2010

ماجستير

 299اقتصاد

32432

تحليل اقتصادي لالنفاق االستثماري الزراعي
العراقي مع التركيز على المنطقة الغربية محافظة
االنبار للمدة 2006 -1980

عبد الستار رائف حسن حمادي

خيري خليل سليم

2010

ماجستير

المصرفية االسالمية ( االسس النظرية ومشاكل
التطبيق)

نوري عبد الرسول الخاقاني

مازن عيسى الشيخ راضي

2002

دكتوراه

التحويالت دون مقابل واثرها على اوضاع
الحسابات الخارجية في البلدان النتلقية (ميزان
المدفوعات المصري حالة دراسية)

نةرمين معروف غفور

علي عبد محمد سعيد الراوي

2004

دكتوراه

دور سوق االوراق المالية في التحول نحو اقتصاد
السوق (مصر والمغرب -حالة دراسية)

يوسف عبد اللة عبد العاني

يسرى مهدي حسن

2009

دكتوراه

السياسة المالية ودورها في االصالح االقتصادي(
مصر حالة دراسية)

هزاع داود سلمان

يسرى مهدي السامرائي /وليد عبد2009
عباس
المنعمدكتوراه

 304اقتصاد

تفعيل الدور التمويلي للضريبة من خالل العدالة
الضريبة ( دراسة حالة)

مؤيد صالح عبد القادر
عمار ممدوح عبد القادر محمد الدوري

 305اقتصاد

تجارة المنتجات ذات التكنلوجيا العالية واثرها على ياسمين نجم عبدهللا السعد
ميزان المدفوعات ( لدول مختارة من جنوب شرق
اسيا)

 300اقتصاد
 301اقتصاد

30267

 302اقتصاد
 303اقتصاد

31939

2009

ماجستير

توفيق عباس عبد عون

2009

ماجستير

 306اقتصاد

االبتكارات الحديثة في انظمة المدفوعات وتاثيرها
في استقرار السياسة النقدية

عثمان حسين البرزنجي

ثريا عبد الرحيم الخزرجي

2007

دكتوراه

 307اقتصاد

البنك المركزي واالفتراض الحكومي

عفراء هادي سعيد

عوض فاضل سماعيل

2004

ماجستير

 308اقتصاد

التقييم االقتصادي  -المالي للشركة العامة
لصناعة البطاريات للمدة ( )2002 -1992

علوان السامرائي
البكري
صفوان محمد شوقي حسام الدينهاشم

2004

ماجستير

 309اقتصاد

اثر العولمة على هيكل النظام الضريبي (الواليات
المتحدة االمريكيةومصر حالة دراسية)

همام راضي الشماع
احمد اسماعيل ابراهيم المشهداني

2004

ماجستير

2003
عماد محمد علي عبد اللطيف العاني

ماجستير

2010

ماجستير

 310اقتصاد

32546

اختيار مؤشرات ومعايير تقييم االداء االقتصادي -
المالي /دراسة تطبيقية في شركة صناعات
االصباغ الحديثة /قطاع مختلط

احمد عبد هللا سلمان الوائلي

 311اقتصاد

32555

المحفظة االستثمارية الحديثة وامكانية تطبيقها (
دراسة حالة سوق العراق لالوراق المالية)

براء محي الدين ابراهيم االعظميمحمد صالح الكبيسي
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 312اقتصاد

الباحث

المشرف

السنة الدراسة ?CD

التقويم المالي واالقتصادي للشركة العامة
للصناعات الجلدية للمدة ()1996-1987

عمر طارق وهبي القاضي

هاشم علوان السامرائي

2000

ماجستير

 313اقتصاد

32852

محددات الميزة التنافسية للقطاع الصناعي في
الصين والعراق ( دراسة تحليلية )

حسين غازي رشيد

فوزي حسين محمد

2010

ماجستير

 314اقتصاد

32683

دور المصارف التجارية في تفعيل عمل النظام
المالي في العراق للمدة ( )2007 -1992

سيماء محسن عالوي العبيدي

عماد محمد علي العاني

2010

ماجستير

 315اقتصاد

32682

قياس وتحليل بعض العوامل االساسية المحددة
لحجم االنفاق العام في العراق

سميرة فوزي شهاب

هناء عبد الحسين الطائي

2010

ماجستير

 316اقتصاد

البنك المركزي واالقتراض الحكومي

عفراء هادي سعيد

عوض فاضل اسماعيل

2004

دكتوراه

 317اقتصاد

التخصص االمثل للمواردباستخدام اسلوب
البرمجة الخطية وبناء جدول الجدوى االقتصادية
لشركات الصناعات الخفيفة

احمد شاكر محمود المعاضيدي

هاشم علوان السامرائي

2003

ماجستير

 318اقتصاد

32690

دور الزكاة في التصدي لظاهرتي الفقر والبطالة
في العراق

مؤيد صاالح عبد القادر الشيخ
اسيل حسين كاظم عامر السوداني

2010

ماجستير

 319اقتصاد

32712

مستقبل النظام الضريبي في العراق في ظل
التحول الى اقتصاد السوق

وفاء جعفر المهداوي

2010

دكتوراه

 320اقتصاد

32713

دعم القدرات التنافسية للشركات الصناعية ( حالة حسان خليل محمود السعيدي
دراسية للشركة العامة للصناعات الكهربائية في
بغدادللمدة ( )2008-2000

ثامر محمود رشيد العاني

2010

ماجستير

اهمية اسعار الصرف ودورها في تجاوز بعض
االزمات االقتصادية ( حالة دراسية للمدة من
()2001-1980

سمير فخري نعمة

ثريا عبد الرحيم الخزرجي

2007

ماجستير

 322اقتصاد

31458

عالقة سعر الصرف بالتضخم ودورة في تحقيق
التوازن النقدي في العراق() 2004-1990

منى يونس حسين

قحطان عبد سعيد

2007

دكتوراه

 323اقتصاد

32715

االصالح االقتصادي في العراق في اطاراتفاقية
المساندة ( )SBAمع صندوق النقد الدولي

حاتم كريم بلحاوي القريشي

مظفر حسني علي

2010

ماجستير

 324اقتصاد

32939

تحليل واقع التنمية ومتطلباتها في ظل العولمة
االقتصادية ( مع اشارة خاصة للعراق)

ميسر قاسم محمد غزال
هيثم عبد الخالق اسماعيل العيبي

2010

دكتوراه

 325اقتصاد

32938

نوع االزمة والمعرفة واثرهما فب تحديد
استراتيجيات ادارة االزمات المستقبلية

دينا حامد جمال

2010
ايثار عبد الهادي ال فيحان المعموري

دكتوراه

 326اقتصاد

32940

تاثير التفكير االستراتيجي واالبداع التسويقي في
القرارات التسويقية

مها عارف بريسم

فاضل عباس العامري

2010

دكتوراه

 327اقتصاد

32941

جدولة العمليات التشغيلية في ورش التدفق
باستخدام البرمجة الدينامكية

خضير زغير سلمان

افتخار عبد الحميد النقاش

2010

دكتوراه

 321اقتصاد
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نحو استراتيجية وطنية لحل مشكلة المياة في
العراق

ميادة سعيد حسين علي

بالسم جميل خلف

2010

دكتوراه

االصالح االقتصادي التجربة المصرية وامكاانية
التطبيق في االقتصاد

اسالم محمد محمود

علي عبد الهادي سالم

2009

ماجستير

نحو تفعيل الدور السموي لمنظمات المجتمع
المدني تجارب دول مختارة

لقاء شاكر عبود

وفاء جعفر المهداوي

2010

ماجستير

 331اقتصاد

منهج التحليل االقتصادي في فكر ابن خلدون (
نظرية العمران والمعاش انموذجا )

هيثم حميد مطلك

اسيا كاظم فرحان

2014

ماجستير

 332اقتصاد

سعر صرف الدينار ما بين االحتياطيات ومتطلبات
االستقرار السعري في العراق للمدة 2013 -1990

حسين عطوان مهوس معارج

محمود محمد محمود داغر

2015

ماجستير

 333اقتصاد

توظيف الموارد المالية الحكومية في تحقيق
التنمية البشرية المستدامة تجارب دول مختارة مع
اشارة الى العراق للمدة 2012 /2003

اسماعيل حمادي حسن

يسرى مهدي حسن

2015

دكتوراه

 334اقتصاد

المعايير الدولية لالشراف والرقابة المصرفية
واثرها في االستقرار المالي للقطاع المصرفي
الخاص في العراق

فرح علي توفيق الزبيدي

ثريا عبد الرحيم الخزرجي

2015

ماجستير

 335اقتصاد

دور مؤسسات التمويل الخاصة في تعزيز القدرة
التنافسية للمشروعات الصناعية الصغيرة
والمتوسطة في العراق

حسين شريف نعيم

فارس كريم بريهي

2015

ماجستير

 336اقتصاد

االفاق المسقبلية لموازنة العراق االتحادية في
ظل تنويع مصادر الدخل

شيماء فاضل محمد الزبيدي

يسرى مهدي حسن السامرائي

2015

ماجستير

 337اقتصاد

دور التوقعات العقالنية في التحليل االقتصادي
الكلي

نبيل مهدي كاظم الجنابي
جنــــــان ســـــــليم هـــــــالل حسون

2008

ماجستير

 338اقتصاد

المقايضة التجارية أسلوبا ً تجارياً لمواجهة عجوزات محمد منعم غانم االسدي
الموازنات المالية في العراق

عبد الكريم جابر شنجار العيساوي 2016

ماجستير

 339اقتصاد

تحليل أثار الفجوة التكنولوجية على التنمية
االقتصادية
)بلدان مختارة مع اشارة خاصة للعراق(

حسن جمال حسن اليوداوي

سالم عبد الحسن رسن

2015

ماجستير

 340اقتصاد

االستثمارات في محافظة النجف االشرف
المعوقات وسبل المعالجة

شوكت كاظم طالب الطالقاني

عبد الكريم جابر شنجار العيساوي 2012

ماجستير

 341اقتصاد

تنمية القطاع السياحي في العراق
المقومات  ..التحديات  ..المتطلبات

قاسم جبار خلف

كريم سالم حسين

2014

ماجستير

 342اقتصاد

تأثيرات أسعار الصرف على موازين المدفوعات
في دول مختارة للمدة ( ) 2005 – 1975

محمد حسين شعاع الطائي

عبد الكريم جابر شنجار العيساوي 2010

ماجستير

33368

 329اقتصاد
 330اقتصاد

33449
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 343اقتصاد

تأثير السياسة النقدية على عوائد األسهم
العادية:
دراسة تطبيقية في سوق العراق لألوراق المالية
للمدة ( ) 2004-2010

الباحث

المشرف

السنة الدراسة ?CD

ي 2012
فوزي حسين صاحب محمد الطرفي
نبيل مهدي كاظم سلطان الجناب ّ

ماجستير

 344اقتصاد

محددات الجدارة االئتمانية السيادية وتاثيرها في
االنفاق االستثماري الحكومي -تجارب دولية مع
اشارة للعراق

خلف محمد حمد الجبوري

عماد محمد علي عبداللطيف

2017

دكتوراه

 345اقتصاد

استخدام الموارد المائية في العراق في ظل
تحديات االمن المائي من منظور ستراتيجي

عال عالء حسين

ثائر محمود رشيد

2017

ماجستير

 346اقتصاد

دور السياسة التجارية في حفز الصادرات غير
النفطية في العراق

هديل حميد محمود

حمدية شاكر مسلم

2017

ماجستير

 347اقتصاد

تحليل العالقة بين اختالل الموازنة العامة
واالحتياطات االجنبية في العراق للمدة - 2003
2015

منال علي فاطس

ميثم لعيبي اسماعيل

2017

ماجستير

 348اقتصاد

مستوى جودة االنتاج المحلي وتاثيرها في هيكل
التجارة الخارجية للعراق

ميس عبداالمير كشيش

فارس كريم بريهي

2017

ماجستير

 349اقتصاد

االعتمادات المستندية ودورها في تنظيم
االستيرادات وفقا لمتطلبات التنمية االقتصادية
في العراق

نورة نهاد عبودي

زياد خلف خليل

2017

ماجستير

 350اقتصاد

دور االستثمار السياحي في التنوع االقتصادي
في العراق للمدة 2014 - 2004

اسراء سعد فهد

منى يونس حسين

2017

ماجستير

 351اقتصاد

واقع التمويل الصغير ودوره في تنمية المشاريع
الصغيرة والمتوسطة في العراق بعد عام 2003

رسول عيسى مهدي

وحيدة جبر آل منشد

2017

ماجستير

 352اقتصاد

دور السياسة النقدية في استقرار سعر الصرف
في العراق

فالح حسين كريم

ثريا عبد الرحيم الخزرجي

2010

ماجستير

 353اقتصاد

33478

القطاع النفطي في العراق

تغريد داود سلمان

محمد علي جاسم

2010

ماجستير

 354اقتصاد

33463

مدى فاعلية المؤسسات المالية الوسيطة في
تتثير على النشاط االقتصادي

احمد صبيح عطية

فالح حسن ثويني

2010

دكتوراه

 355اقتصاد

32814

التخصص االمثل للموارد االقتصادية في جمعية
حمورابي النتاج الزراعي باستخدام اسلوب
البرمجة الخطية

رضاب شاكر محمود النصر

سعد عبد نجم العبدلي

2010

دكتوراه

 356اقتصاد

33462

دراسة مقارنة لعدد من الدول العربية واالجنبية

نادية مهدي عبد القادر

فريد جواد الدليمي

2010

دكتوراه

تحليل اقتصادي قياسي لالنفاق االستثماري
الزراعي في القطاع الزراعي العراقي مع التركيز

عبد الستار رائف حسن حمادي

االنبار

2010

ماجستير

 357اقتصاد
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 358اقتصاد

الباحث

المشرف

السنة الدراسة ?CD

دراسة تحليلية فيالجوانب في الجوانب المالية
واالقتصادية لمشروع االلواح الخشبية الزجاجية
الحديث في الشركة العامة لصناعة الزجاج
واليراميك في االنبار

رياض جواد كاظم حمد

دور اثورة العلمية والتكنلوجية في التكيف
الراسمالي ( دراسة في االبعاد والنتائج
االقتصادية)

خميس محمد حسن

ربيع خلف صالح

 360اقتصاد

تنمية التخلف في بعض الدول النامية في ظل
العولمة

عادل مجيد عيدان العادلي

مناهل مطفى عبدالحميد

2010

 361اقتصاد

اثر االستثمار االجنبي المباشر في تطور القطاع
النفط في الجزائر

نادية العلمي شبانة

رسالن غفور

2010

ماجستير

 362اقتصاد

محدادات الميزة التنافسية لقطاع الصناعي

حسين غازي رشيد

فوزي حسين محمد الحديثي

2010

ماجستير

 363اقتصاد

دور حاضنات االعمال والمشاريع الصغيرة في
مواجهة كلف التحول

هدى عبد الرضا علي

وفاء جعفر المهداوي

2009

ماجستير

 364اقتصاد

النقود والسياسة النقدية في االقتصاد االسالمي

محمود عبيد صالح عليوي

سعيد علي محمد

2009

ماجستير

 365اقتصاد

تقدير دوال االسيتثمار للقطاعات االقتصادية في
العراق

مهند خليفة عبيد المحمدي

2009

ماجستير

 366اقتصاد

قياس وتحليل ظاهرة الفقر وعالقتة بالتعاون

راجي محيل هليل الخفاجي

قصي عبود الجابري

2009

ماجستير

 367اقتصاد

االندماج المصرفي في البلدان العربية

صادق جعفر غياض

وحيدة جبر خلف

2009

ماجستير

 368اقتصاد

سياسات االصالح االقتصادي وانعكاساتها على
التنمية البشرية

ابتسام علي حسين العزاوي

معتز نعيم

2009

دكتوراه

 369اقتصاد

اقتصاديات التجارة االلكترونية وجدوى التطبيق
في سوريا

نسرين كركوتلي

2008

ماجستير

 370اقتصاد

نظرية التوزيع في فكر السيد الشهيد محمد باقر
الصدر

الشاعليصالح عبد القادر
مؤيد
مصطفى عبد الحسن فرحان

2008

ماجستير

 371اقتصاد

دور الموارد البشرية في كسب رضا العمالء في
المنظمات الخدمية

مجاهد يحي صالح مجاهد يحيى صالح قائد المشرفي

2008

ماجستير

 372اقتصاد

القدرة التنافسية للصادرات العربية في ظل
برامج االصالح

الخزرجي الوهاب حمدي النجار
عبد
ليلى عاشور حاجم سلطان

2007

ماجستير

عبد الكريم عبدهللا الربيعي

2011

ماجستير

وفاء المهداوي

2011

ماجستير

 359اقتصاد

 373اقتصاد
 374اقتصاد

32824

33575

اثر االنفاق الصحي الحكومي في التنمية البشرية محمد عربي ياسر الربيعي
المستدامة في العراق
تقويم مناهج معالجة عجز الموازنة الحكومية

Page 24 of 53

صفاء علي حسين

 26فبراير2018 ,

2009

ماجستير

2010

دكتوراه

دكتوراه

الباحث

المشرف

ت

القسم

التسلسل العنوان

 375اقتصاد

33576

دورة االستراتيجيات المصرفية في بناء المقدرات
الجوهرية للمصارف

محمد فائز حسن الزوبعي

عالء فرحان طالب

 376اقتصاد

33683

قياس وتحليل دالة الطلب على المشتقات
النفطية لدول عربية مختارة للمدة()2008-1985

قحطان لفتة عطية خلف الربيعي هناء عبد الحسين مجيد

السنة الدراسة ?CD
2010

ماجستير

2010

ماجستير

 377اقتصاد

33682

فاعلية السياسة النقدية في ظل تحرير اسعار
الفائدة

سالم هامل بريغش

ثريا عبد الرحيم علي الخزرجي

2010

ماجستير

 378اقتصاد

32826

مالمح السياسة االئتمانية للمصارف االقتصادية
في العراق ()2006-1995

شيماء جاسم حمود العوادي

فريد جواد الدليمي

2010

ماجستير

تقييم كفاءة االداء االقتصادي للشركة لصناعة
الزيوت النياتية في العراق للمدة ()2007-2003

رواء طارق رشاد النعيمي

فيصل اكرم نصوري

2010

ماجستير

ايمان شاكر محمد

2010

ماجستير

2010

ماجستير

2010

ماجستير

 379اقتصاد
 380اقتصاد

32685

الفحص الضريبي على الدخل لتحقيق وعاء مقبول عماد توفيف محمد العبيدي
في ضوء تماسك المكلفين بحساباتهم ( دراسة
تطبيقيية في الهيئة العامة للضرائب)

 381اقتصاد

االصالح االقتصادي في العراق دراسة تحليلية
في خصوصية المقومات وفاعلية االليات

عبد الرحيم الطائي

 382اقتصاد

تحليل الثار برامج صندوق النقد والبنك الدوليين
على اقتصاديات دول عربية مختارة مع اشارة الى
العراق

محمد يوسف محمد

سعيد علي محمد العبيدي

 383اقتصاد

تحليل وقياس العالقة بين القطاع الخاص ومصادر
التمويل ومصادر التمويل واثارها في تحقيق النمو
( االمارات حالة دراسية 90/2007

زياد خلف خليل

راوية عبدالرحيم/عبد الباسط تركي2010
سعيد ماجستير

 384اقتصاد

دور الثورة العلمية والتكنولوجية في التكيف
الراسمالي ( دراسة في االبعاد والنتائج
االقتصادية

خميس محمد حسن

ربيع خلف صالح

2010

دكتوراه

تاثير تقانة المعلومات في بعدي تصميم العمل
والهندسة البشرية

فؤاد يوسف عبد الرحمن

صباح محمد موسى

2010

دكتوراه

 386اقتصاد

البيئة االستثمارية الزراعية ودورها في جذب
االستثمار في العراق

اياد كاظم عيدان الطائي

سعد عبدنجم عبدهللا  /عبد الوهاب2010
ماجستير
محمد محمود

 387اقتصاد

 385اقتصاد

32842

الرؤية االستراتيجية وتاثيرها في ادارة البيئة
وقيادة التغير التنظيمي ( دراسة تطبيقية في
مركز الوزارة )

فالح تاية النعيمي

خالدية مصطفى

2010

ماجستير

 388اقتصاد

33520

رصد وتحليل االزمة في االقتصاد االمريكي

حيدر صالح الدين عارف محمد

محمد علي موسى المعموري

2010

دكتوراه

 389اقتصاد

33554

مسارات التظخم في االقتصاد العراقي للمدة (
 )2007-1990واتجاهاتها المستقبلية

محمد محسن خنجر

عبد الكريم عبدهللا

2010

دكتوراه
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 390اقتصاد

33857

المعلومات االستراتيجية واالبداع التنظيمي
واثرهما في تحقيق الميزة التنافسية

اكرم محسن علي الربيعي

فالح تاية النعيمي

2011

دكتوراه

 391اقتصاد

33655

دراسة فاعلية النقل البري في التنمية االقتصادية
في ظل التحول الى اقتصاد السوق

محمد شهاب احمد

مناهل مصطفى عبد الحميد

2011

ماجستير

 392اقتصاد

33578

اليات حفز االبتكار وتخصيص االستثمار باستخدام
تحليل ما بعد االمثلية في قطاع الصناعات
الهندسية

احمد شاكر محمود

قصي عبود فرج الجابري

2011

دكتوراه

 393اقتصاد

51

تحليل العوامل المسببة في تذبذب اسعار النفط
الخام وانعكاساتها على بعض التغيرات الهيكلية
لدول مختارة

عصام عبد الخضر سعود

وفاء جعفر المهداوي

2011

دكتوراه

 394اقتصاد

33795

القدرة التنافسية للصادرات في دول جنوب شرق
اسيا

حيدر محمد حسن طالب المالكي محسن عبد هللا الراجحي

2010

ماجستير

 395اقتصاد

دراسة تحليلية لالقتصاد غير الرسمي العراق

ايهاب علي داود

صفاء عبد الجبار الموسوي

2010

ماجستير

 396اقتصاد

االزمة الحالية العالمية وتحليل تداعيتها على
االحصاء العالمي

فهد الشمري مغميش

هاشم مرزوك شمري

2010

ماجستير

 397اقتصاد

تقويم فاعلية الموازنة العامة في العراق طبقا"
امعايير الكفاءة والعدالة للمدة من 2009-2003

حسين مهجر فرج البخيتاوي

2011

ماجستير

 398اقتصاد

فاعلية االستثمنار المباشر في انماء المناطق
الحرة

محمد ناجي محمد الزبيدي

يحيى علي النجار

2008

دكتوراه

 399اقتصاد

فاعلية االستثمار االجنبي المباشر في انماء
المناطق الحرة

محمد ناجي محمد

يحيى النجار

2008

دكتوراه

 400اقتصاد

تحليل اقتصادي لفرص االستثمار االجنبي
المباشر في العراق  -معمل أسمنت كربالء
أنموذجاً

اميره عبود مرزه االكرع

كاظم سعد عبد الرضا األعرجي

2015

ماجستير

 401اقتصاد

تحليل العوامل المؤثرة في اداء سوق االوراق
المالية

حيدر حسين احمد محمد

يسرى مهدي السامرائي

2007

ماجستير

 402اقتصاد

الصناعة النفطية واثرها في البيئة االقتصادية

محمد شوقي محمد

2006

دكتوراه

التحويل الخارجي واثارة في بلدان عربية مختارة

عدنان حسين يونس

وفاء جعفر المهداوي

2007

دكتوراه

 404اقتصاد

دراسة استطالعية الراء عينة من العاملين في
العتبة الكاظمية

دينا حامد جمال

ايثار عبد الهادي ال فنجان

2010

ماجستير

 405اقتصاد

دور حاضنات االعمال للنهوض بالمشروعات
الصغيرة ( تجارب لدول مختارة مع اشارة خاصة
للعراق )

محمد عبد الهادي رشيد

فارس كريم بريهي

2011

ماجستير

 403اقتصاد

31459
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 406اقتصاد

تحليل العالقة الدالية بين نمو االقتصادي(
)2007-1990

صادق زوير لجالج

يحيى غني النجار

2011

دكتوراه

 407اقتصاد

تحليل العالقة بين عجز الموازنة الحكومية وعجز
الحساب الجاري

حيدر حسين احمد ال طعمة

محمد علي موسى المعموري

2011

دكتوراه

 408اقتصاد

تحليل تجربة معالجة مشكلة السكن في مدينة
بغداد خالل المدة من 1980/1994

سمير عبدالجبار

وليد عبد المنعم عباس

2011

ماجستير

 409اقتصاد

1915

دور التحليل المالي في تقويم االداء والتن0بؤ
بالفشل المالي

صالح الدين مولود

نعمان محمد سعيد

2011

ماجستير

 410اقتصاد

1913

المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية
االقتصادية مع اشارة الى تجربة العراق

عمر خلف فزع محمد االنباري

سعيد علي محمد العبيدي

2011

ماجستير

 411اقتصاد

357

تحليل تجربة معالجة مشكلة السكن في مدينة
بغداد خالل المدة من 1994-1980

سمير عبد الجبار عبد المجيد

وليد عبد المنعم عباس

2011

دكتوراه

 412اقتصاد

تباطؤات السياسة النقدية وانعكاساتها على
النشاط االقتصادي (تجارب دول مختارة)

مالذ فائق مجيد بنانة

صبحي حسون السعدي

2010

ماجستير

 413اقتصاد

النفط ومستقبل التنمية في العراق

احمد جاسم جبار الياسري

صادق علي طعان الجبوري

2009

ماجستير

 414اقتصاد

االمن الغذائي في العراق بين التحديات الداخلية
واالزمة الغذائية العالمية

قيس مهدي حسن رزج البياتي

سالم عبد الحسن رسن

2009

ماجستير

 415اقتصاد

برامج التثبيت االقتصادي والتكييف الهيكلي
وانعكاساتها االقتصادية في بلدان نامية مختارة

احمد حافظ حميد الطائي

احمد عباس الوزان

2009

دكتوراه

 416اقتصاد

نحو ستراتيجية وطنية لحل مشكلة المياة في
العراق

عيادة سعيد حسين علي

بالسم جميل خلف

2010

دكتوراه

 417اقتصاد

دراسة في االزمات االقتصادية مع اشارة الى
االزمة المالية المعاصرة واثارها على بعض
االقتصادات النامية

علياء ضياء الوردي

فالح حسن ثويني

2010

ماجستير

 418اقتصاد

تحليل العوامل المسببة في تذبذب اسعار النفط
الخام وانعكاساتها على بعض التغيرات الهيكلية
لدول مختارة

عصام هادي محمد الصالحي

احمد عباس الوزان

2011

دكتوراه

 419اقتصاد

واقع وافاق انتاج وتسويق التمور في العراق

وداد علي صغير المنشاوي

سعد عبد نجم العبدلي

2011

ماجستير

 420اقتصاد

اثر السياسة النقدية في االسواق المالية الناشئة حسن محمد جواد رزاق

حاكم محسن محمد

2011

ماجستير

يحيى غني النجار

2011

ماجستير

 421اقتصاد

مدى امكانية خصخصة بعض الصناعات النفطية
واثرها على االقتصاد العراقي
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 422اقتصاد

الرؤية االستراتيجية وتاثيرها في ادارة البيئة
وقيادة التغيير التنظيمي ( دراسة تطبيقية في
مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)

خالدية مصطفى عطا

فالح تاية النعيمي

2010

دكتوراه

 423اقتصاد

تحليل العالقة الدالية بين درجة الحرية االقتصادية
والتجارة الخارجية وانعكاساتها على مؤشرات
االقتصادية الكلية لبلدان ناميةمختارة للمدة (-1990
)2005

سردار عثمان خدر

ايمان عبد خضير الغريباوي

2010

دكتوراه

 424اقتصاد

النفقات العامة في االقتصادات الربيعية

وليد خلف جبارة الطائي

فريد جواد كاظم الدليمي

2011

ماجستير

 425اقتصاد

االئتمان المصرفي بين تحديات المخاطر وسبل
المعالجة  -دراسة تحليلية للمصارف التجارية
الخاصة في العراق

ازهار حسن علي ابو نايلة

ثريا عبدالرحيم الخزرجي

2005

ماجستير

 426اقتصاد

دور سوق االوراق المالية في التحول نحو اقتصاد
السوق( مصر والمغرب _ حالة دراسية)

يوسف عبد هللا عبد العاني

يسرى مهدي حسن

2009

دكتوراه

 427اقتصاد

اثر اتفاقية حقوق المكتبة الفكرية في تيسير
االنشطة الصناعية عالميا" وعربيا" في اطار
منظمة التجارة العالمية مع اشارة خاصة للعراق

اثير ناطق محمد نجيب

ثاثر محمود رشيد

2008

ماجستير

 428اقتصاد

قياس درجة استقاللية البنك المركزي وعالقتها
بعجز الموازنة الحكومية ( العراق _ حالة دراسية)

محمد صالح الكبيسي /مظهر محمد2010
صالح دكتوراه
احمد اسماعيل ابراهيم المشهداني

 429اقتصاد

مستقبل الصناعة الدوائية العراقية في ظل
العولمة

نزهان محمد سهو السامرائي

2003
ماجستير
عبدمحمد السواح
فوزي حسين الصميدعي/ذياب

 430اقتصاد

اثر العمل السكاني في التنمية المستدامة مع
اشارة خاصة الى بلدان االسكوا

هشام سالم كشكول الربيعي

ماجستير

 431اقتصاد

متطلبات تعزيز القدرة التنافسية لموانئ العراق

2011
ماجستير
الشمري
جعفر عبد االمير عزيز الحسيني عبدالحسين العنبكي /هاشم مرزوك

يحى غني النجار

2004

 432اقتصاد

تقييم كفاءة اداء القطاع الصناعي العام في
شركات مختارة للمدة من 2009-2000

محمد حسين محمود النديم

سعاد قاسم هاشم

2011

ماجستير

 433اقتصاد

دور صناعة السياحة في تطوير االتصاالت بعض
الدول المختارة مع اشارة خاصة للعراق

عبير علي كاظم

ايمان عبدخضير الغريباوي

2011

ماجستير

 434اقتصاد

دور قطاع االسكان في تحقيق التنمية االقتصادية
في العراق وافاقة المستقبلية للمدة( )2008 _1980

محمد كاظم شمخي

فيصل اكرم نصوري

2011

ماجستير

 435اقتصاد

تحليل مشكلة نقل النفايات الصلبة باستخدام
اسلوب البرمجة الخطية للمدة 2010_2008بغداد
حالة دراسية

احمد ابراهيم علي

صالح مهدي عباس

2011

ماجستير

 436اقتصاد

تاثير االتجاهات الفكرية في طبيعة الهيكل
االقتصادي للعراق

اسماء طة مخلف

عبدالجبار محمودفتاح العبيدي

2011

ماجستير
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 437اقتصاد

ضرائب الطاقة في الدول الصناعية وانعكاساتها
على اقتصاديات الدول النامية المنتجة والمصدرة
للنفط

لؤي فاضل حميد الساكني

ميسر قاسم محمد غزال

2004

ماجستير

 438اقتصاد

خصخصة قطاع الخدمات العامة في ميزان
االقتصادي تطبيقات مختارة

جعفر قاسم محمد امين

وفاء جعفر المهداوي

2008

ماجستير

 439اقتصاد

تكييف البيئة الضريبية النجاح تطبيق اسلوب
التقدير الذاتي باستعمال التحليل االستراتيجي
الرباعي ((swot

قاسم رحمن حميد الربيعي

رغد منفي الدليمي

2011

ماجستير

 440اقتصاد

اثر عجز الموازنة الحكومية على سعر الصرف
االجنبي _اليابان _حالة دراسية للمدة ()2005-1990

شيماء هاشم علي

سحر فتح هللا محمد علي

2008

ماجستير

 441اقتصاد

تحليل العالقة الدالية بين النمو االقتصادي والفقر
في العراق

صادق زوير لجالج

يحيى غني النجار

2011

دكتوراه

 442اقتصاد
 443اقتصاد

تحليل اتجاهات االستثمار االجنبي المباشر
وقياس اثرة في بعض المتغيرات االقتصادية
الكلية بلدان عربية مختارة للمدة 2005-1990

عبد الرزاق حمد حسين

فيصل اكرم نصوري/عامر عبود جابر2008

ماجستير

 444اقتصاد

الطلب على النقود في العراق للمدة
2002-1990واتجاهاته المستفبلية

عبد الرسول علي حسين

وداد يونس يحيى

2007

ماجستير

 445اقتصاد

مدى فاعلية التصحيح التلقائي الختالل مكيزان
المدفوعات في البلدان النامية

عماد علي محمود

هجير عدنان زكي امين

2008

ماجستير

 446اقتصاد

االستثمار بالمورد وعالقتة بالتشغيل والبطالة في عقيل حميد جابر الحلو
البالد النامية (دراسة حالة العراق)

احمد عباس الوزان

2008

ماجستير

علي احمد درج درويش الدليمي 2011
مصطفى فاضل حمد ضاحي الفراجي

ماجستير

هناء عبد الحسين الطائي

2007

ماجستير

2011

ماجستير

 447اقتصاد

االزمة المالية العالمية لعام 2008وانعكاساتها
على اقتصادات اقطار مجلس التعاون الخليجي

 448اقتصاد

دور االستثمار االجنبي المباشر في عملية
التنمية االقتصادية ( تجارب دول مختارة مع اشارة
خاصة للعراق

احسان جبر عاشور

 449اقتصاد

االزمات في االسواق المالية وانعكاساتها في
االقتصادات العربية مع اشارة خاصة لالقتصاد
العراقي

اثير عباس عبادي

سعد عبد نجم العبدلي

 450اقتصاد

تحليل العوامل المحددة لسياسة االقتراض العام (
مصر حالة دراسية)

باسم محمد تركي العواد

يسرى مهدي حسن السامرائي 2007

ماجستير

 451اقتصاد

الخصخصة بين النظرية والتطبيق في دول مختارة ايناس محمد رشيد المشهداني حسن نوري الياسري
مع اشارة خاصة للعراق

2006

ماجستير
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 452اقتصاد

التخصيصة والتنمية االقتصادية اقطار عربية
مختارة

 453اقتصاد

العولمة االقتصادية وتاثيرها في اسواق العمل مع زهير حامد سلمان السعدون
التركيز على البطالىة في دول مختارة ( مصر
واالردن حالة دراسية)

ايمان عبد خضير

 454اقتصاد

تاثير الخصخصة واالستثمار االجنبي المباشر في رغد زكي قاسم السعدي
التغيرات الهيكلية القطاعية االقتصادين المصري
والمغربي للمدة من 2003_1985

محمد صالح تركي القريشي

2007

 455اقتصاد

االزمات في االسواق المالية وانعكاساتها في
االقتصادات العربية مع اشارة خاصة لالقتصاد
العراقي

اثير عباس عبادي

سعد عبد نجم العبدلي

2011

دكتوراه

 456اقتصاد

تحليل العالقة بين الموازنة العامة والناتج المحلي
االجمالي االجمالي في العراق للمدة 2009_1988

سالم كاظم شاني

مهدي سهر غيالت الجبوري

2012

ماجستير

 457اقتصاد

ادارة المخاطر االئتمان واثرخها في منح االنهيار
التنظيمي

محمد جاسم محمد االسدي

عالء فرحان طالب

2012

ماجستير

 458اقتصاد

تقييم اداء االستثمار في المصارف االسالمية في
بلدان عربية مختارة

سيف كاظم زبون الساعدي

وحيدة جبر خلف المنشد

2011

ماجستير

 459اقتصاد

الصناديق السيادية في الدول النفطية ودورها
في تحقيق االستقرار المالي

رافع احمد حسن

يسرى مهدي حسن السامرائي 2012

ماجستير

 460اقتصاد

دراسة تحليلية لالقتصاد غير الرسمي العراق

ايهاب علي داود

صفاء عبد الجبار الموسوي

2010

ماجستير

 461اقتصاد

تاثير قرار زيادة الحد االدنى لراس المال في تطوير سعدون عباس محمد الساعدي سهام محمد عبدالعزاوي
عمل امصارف الخاصة ( بحث تطبيقي على عينة
من المصارف التجارية العراقية

2012

ماجستير

الطاقات المعطلة في الصناعة التحويلية في
العراق ( االسباب االثار ـالمعالجات ) دراسة
تحليلية للمدة (2010-2000

نشات صبحي يعقوب

فوزي حسين محمد

2012

ماجستير

تاثير المعرفة التسويقية واالستخيارات التنافسية
في تحقيق االداء المتميز

هدير خيون عاشور

عالء فرحان طالب

2012

ماجستير

الطاقات المعطلة في الصناعة التحولية في
العراق ( االسباب ـاالثار _المعالجات )

نشات صبحي يعقوب

فوزي حسين محمد

2012

ماجستير

 465اقتصاد

2032

دور اقتصاد المعرفة في تفعيل التنمية البشرية
في العراق

حيدر عبد االمبر نعمة

منعم دحام عطية

2012

ماجستير

 466اقتصاد

20360

التحديات البيئية وانعكاساتها على مسار التنمية
المستدامة في العراق

حافظ عبد االمير امين

وفاء جعفر المهداوي

2012

ماجستير

 462اقتصاد

 463اقتصاد

2055

 464اقتصاد
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 467اقتصاد

2073

مدى توفر متطلبات تطبيق الصيرفة

محمد زهير عبد االمير العزاوي

حاكم محسن محمد الربيعي

2012

ماجستير

 468اقتصاد

2072

تاثير ادارة عالقات الزبون في تحقيق االهداف
االستراتيجية

وسام فؤاد عباس الصفار

عالء فرحان طالب

2012

ماجستير

 469اقتصاد

2074

امكانيات تطبيق ادوات التصنيع الرشيق في
تحقيق الميزة التنافسية

هدى هادي حسن العامري

حاكم محسن محمد

2012

ماجستير

 470اقتصاد

2083

قياس وتحليل كفاءة اداء المعارف الخاصة في
العراق

احمد حسين بتال

ثريا عبد الرحيم الخزرجي

2012

دكتوراه

اشكاليات التنمية االقتصادية الراهنة في العراق

عبد الجاسم عباس

سالم عبد الحسين رسن

2012

ماجستير

 472اقتصاد

2091

تقييم سياسة استهداف التضخم في اسواق
متقدمة وناشئة مختارة

االء نوري حسين

عدنان كريم نجم

2012

ماجستير

 473اقتصاد

2099

امكانية قيام الوحدة النقدبة الخليجية في ضوء
تجربة الوحدة النقدية االوربية

خالد عبد الحميد عبد المجيد

ايمان عبد خضير

2012

دكتوراه

 474اقتصاد

3057

الصناديق السيادية ودورها في االقتصاد الكلي
لدول مختارة

واثق علي محي المنصوري

صفاء عبد الجبار الموسوي

2012

ماجستير

 475اقتصاد

3063

القطاع النفطي العراقي في ظل المتغيرات
االقتصادية المحلية والدولية

ايهاب عباس محمد

ربيع خلف صالح

2012

ماجستير

 476اقتصاد

3064

واقع وافاق القطاع الصناعي الخاص ودوره في
اعاده هيكلية القوى العامله في العراق

مهند علي حسين

وليد عبد المنعم

2012

ماجستير

 477اقتصاد

3073

اثر السياسة النقدية على حركه رؤوس االموال
في ظل التحرر المالي في البلدان النامية

علي حاتم عبد القريشي

صادق علي طعان

2010

دكتوراه

 478اقتصاد

3078

مبادرات القروض ودورها في دعم وتمويل
المشاريع الصغيرة

علي فريد عبد الكريم

حسن فرج سلطان

2012

ماجستير

 479اقتصاد

3079

واقع افاق الصناعات الكيمياوية في العراق مع
اشارة خاصة للشركة العامة لصناعة البطاريات

عامر شبل زياد

احمد علي جاسم

2012

ماجستير

 480اقتصاد

3085

تحليل العالقة بين االنفاق على التعليم والنمو
االقتصادي

صبا عالء سلمان

محسن الراجحي

2012

ماجستير

 481اقتصاد

3095

دور اسواق االوراق المالية في مكافحة غسيل
االموال

عماد عاشور محمد

حمزة فائق وهيب

2012

ماجستير

 482اقتصاد

3092

اعادة هندسة العمليات المصرفية واثرها في
تعظيم القيمة المستدامة للمصارف

نور صباح حميد

عالء فرحان طالب

2012

ماجستير

 483اقتصاد

3093

دور تقانة الري الحديثة في تحقيق االمن الغذائي
في العراق

اخالص محمد حسين

بالسم جميل خلف

2012

ماجستير

 471اقتصاد
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 484اقتصاد

3096

اثر الصدمات االقتصادية في بعض متغيرات
االقتصاد الكلي في العراق

خضير عباس حسين

مهدي سهر غيالن

2012

ماجستير

 485اقتصاد

3126

اثر الهيمنة المالية على فاعلية السياسة النقدية
في تحقيق االستقرار النقدي

عبد الرحمن عبيد جمعة

حالوب كاظم معلة

2012

دكتوراه

 486اقتصاد

3131

واقع التعليم واثر تسرب الطلبة على التنمية
البشرية في العراق

عبد الناصر قادر رضا

اسيا كاظم فرحان

2012

ماجستير

 487اقتصاد

3143

الصيرفة االسالمية في ظل االزمة المالية
العالمية لعام 2008

اركان بدران صبر

نهاد عبد الكريم العبيدي

2012

ماجستير

 488اقتصاد

2389

تطوير انتاجية العمل في قطاع الصناعة التحويلية
في العراق للمدة()2011-2000

حسن خلف راضي

فوزي حسين محمد

2012

ماجستير

 489اقتصاد

659

تقويم واختيار مسار التحول نحو اقتصاد السوق
في العراق

احمد جاسم محمد الخفاجي

وفاء جعفر المهداوي

2012

دكتوراه

 490اقتصاد

2427

عقد المضاربة وامكانية تطبيقه في المصارف
االسالمية مع اشارة خاصة لرؤية محمد باقر الصدر

صادق طعمه خلف

وحيدة جبر خلف

2012

ماجستير

 491اقتصاد

2461

تكييف الصناعة التحويلية في ظل منظمة التجارة
العالمية لدول مختارة مع اشارة الى العراق

ايناس محمد رشيد

ثائر محمود رشيد العاني

2012

دكتوراه

 492اقتصاد

2472

تحليل وتقييم اثر االنفاق العام في المدخرات
المحلية

صباح جندي منصور

يسرى مهدي حسن

2012

ماجستير

تحصيل العوامل المؤثرة في حصيلة الضرائب
المباشرة في العراق للمده()2012-1995

زهرة عباس خضير

يسرى مهدي حسن

2012

دكتوراه

 494اقتصاد

2486

دور البنية المالية التحتية في بناء القطاع الخاص
في العراق

حيدر حسن معن

فيصل اكرم نصوري

2013

ماجستير

 495اقتصاد

2507

التغيرات في العوامل المؤثرة في عرض النقود
وانعكاساتها على النشاط االقتصادي

فالح نغيمش مطر

فالح حسن ثويني

2013

دكتوراه

 496اقتصاد

االتجاهات الجديدة للسياسة النقدية في
العراق(تحليل مقارن للندة )2008-2000

حميد حسن خلف

نهاد عبد الكريم احمد

2010

ماجستير

 497اقتصاد

تحليل اسباب واثار االزمة العالمية السعار المواد
الغذائية الرئيسية 2008-2007

حسن نامس عطية

عباس ناجي جواد

2009

ماجستير

 498اقتصاد

التحليل الكمي لالسباب والنتائج االقتصادية
للنزاعات االهلية المسلحة في دول مختارة

خليل اسماعيل عزيز

عباس نناجي جواد

2011

ماجستير

 499اقتصاد

دور المصارف التجارية في تعزيز فاعلية السياسة
النقدية في بلدان عربية مختارة (االردن وسوريا)
للمدة 2007-1990

عالء عبد الجبار حسين

عامر عبود جابر

2009

ماجستير

 493اقتصاد
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 500اقتصاد

2541

الموارد الناضبة ( النفط والغاز ) في العراق بين
االستنزاف والتنمية المستدامة

مؤيد جاسم محمد الفهداوي

علي عبد الهادي سالم

2012

ماجستير

 501اقتصاد

2510

تحليل اسباب وآثار االزمة العالمية السعار المواد
الغذائية الرئيسة 2008 -2007

حسن نامس عطية الجميلي

عباس ناجي جواد

2009

ماجستير

 502اقتصاد

2511

االتجاهات الجديدة للسياسة النقدية في العراق
تحليل مقارن للمدة 2008 -2000

حميد حسن خلف مشعل الجبورينهاد عبد الكريم احمد العبيدي

2010

ماجستير

دور المصارف التجارية في تعزيز فاعلية السياسة
النقدية في بلدان عربية مختارة ( االردن وسوريا )
للمدة ( ) 2007 -1990

عالء عبد الجبار حسين العزاوي

عامر عبود جابر الدوري

2009

ماجستير

التحليل الكمي لالسباب والنتائج االقتصادية
للنزاعات االهلية المسلحة في دول مختارة

خليل اسماعيل عزيز البياتي

عباس ناجي جواد العبيدي

2011

ماجستير

تحليل العوامل المؤثرة في صادرات التنمية
البشرية في العراق للمدة()2010-1990

صادق عباس راهي

مفاضل عباس حسين

2013

ماجستير

 506اقتصاد

2558

بيئة االستثمار المالئمة لقطاع االعمال ومتطلبات
دعم النشاط الخاص في العراق

دالية عمر نظمي

حالوب كاظم معلة

2013

ماجستير

 507اقتصاد

2553

بناء نموذج لتحليل العالقة بين عجز الموازنة وعجز
الحساب الجاري لعينة مختارة من الدول مع اشارة
خاصة الى العراق

غيداء جعفر الزبيدي

قصي عبود الجابري

2013

دكتوراه

 508اقتصاد

2560

تحليل العالقة بين النمو االقتصادي والتنمية
البشرية في العراق للمدة ()2010-1990

علياء حسين خلف

جمال عزيز فرحان

2013

ماجستير

 509اقتصاد

2561

اثر ازمة الرهن العقاري في عجز الموازنات
الحكومية لعينة من الدول المختارة مع اشارة

احمد حمدي احمد

قصي عبود الجابري

2013

دكتوراه

 510اقتصاد

تحليل العالقة بين النمو االقتصادي والبطالة في
العراق باستخدام قانون اوكن

منتهى زهير محسن

عبد الكريم عبدهللا محمد

2013

ماجستير

 511اقتصاد

فرص وتحديات تنويع االقتصاد العراقي(دراسة
تحليلية)

رحيق حكمت ناصر

عبد الستار عبد الجبار موسى

2013

ماجستير

 512اقتصاد

تصميم برنامج محوسب لتقييم جودة الخدمة
المصرفية من وجهتي نظر المديرين والزبائن

حيدر محمد كريم

اكرم محسن الياسري

2013

ماجستير

 513اقتصاد

تحليل اثار السياسة الكمركية في االقتصاد
العراقي للمدة ()2010-1995

مالك عبد الرحيم محمد احمد

هيثم العيبي اسماعيل

2013

ماجستير

 514اقتصاد

تقييم كفاءة االداء االقنصادي لشركة ديالى العامة

علي وهيب عبد هللا

ثائر محمد رشيد

2013

ماجستير

امكانية التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون
الخليجي باستخدام معايير نظام النقد االداري

يسرى سالم نايف

الويس عيوش يونسو

2013

ماجستير

 503اقتصاد

 504اقتصاد

2509

 505اقتصاد

 515اقتصاد

2600
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 516اقتصاد

تمكين المرأة اقتصاديا في العراق مشكالت
وممكنات

زهراء محمد حسن الواسطي

وفاء جعفر المهداوي

2013

ماجستير

 517اقتصاد

خيارات السياسة النقدية ودورها في تحقيق
االستقرار السياسي

احمد عبد الزهرة حمدان

فالح حسن ثويني

2013

دكتوراه

 518اقتصاد

االقتصاد االخضر مسار الى تقويم النمو االقتصادي ايمان عبد الرحيم كاظم

صفاء عبد الجبار الموسوي

2013

ماجستير

صبحي حسون السعدي

2013

ماجستير

2013

ماجستير

راوية عبد الرحيم ياس

2013

ماجستير

سعد العبدلي

2013

ماجستير

2013

ماجستير

 524اقتصاد

محددات ومستقبل التبادل التجاري العراقي ـ
التريكو اثاره على اقتصاد الزراعة العراقية

احمد سليم رحيم الشرع

عبد اللطيف شهاب الراوي

2013

ماجستير

 525اقتصاد

اثر السياسة المالية في تحقيق االستقرار والنمو
في العراق للمدة 2010 -1990

باسم خميس عبيد

فريد جواد كاظم

2013

دكتوراه

 526اقتصاد

تقييم كفاءة اليات انتقال اثر السياسة النقدية
على فجوة الناتج في بلدان مختارة مع اشارة
خاصة للعراق

مصطفى كامل رشيد

قصي عبود الجابري

2013

دكتوراه

 527اقتصاد

تحليل االثر المتبادل بين االنفاق الحكومي
االجتماعي والنمو االقتصادي في العراق للمدة (
)2012 -1980

سعدون رشيد خضير الزبيدي

مهدي سهر غيالن الجبوري

2013

ماجستير

 528اقتصاد

دور التدريب في تحول التعليم المهني في العراق ربيحة كريم يونس عباس
نحو اقتصاد المعرفة

عبد اللطيف شهاب زكري

2013

ماجستير

 519اقتصاد

دور قطاع المصارف في اداء االسواق المالية مع
اشارة خاصة لسوق العراق لالوراق المالية

هديل فاضل شاكر

 520اقتصاد

تحليل العالقة التبادلية بين السكان والتنمية
المستدامة في العراق

اميرة خلف لفته شاهين الالمي منعم دحام العطيه

 521اقتصاد

االنفاق االستثماري ودوره في نمو ناتج منشآت
الصناعة التحويلية العامة في العراق للمدة من
() 2010-2000

ختام غياض عنبر

 522اقتصاد

قياس وتحليل دالة اجمالي تكوين راس المال
الثابت للقطاع الزراعي في العراق للمدة -1980
2010باستخدام نموذجي تصحيح الخطا ونيرلف
للتكيفات الجزئية

هيفاء يوسف سليمان

 523اقتصاد

تاثير اقتصاد الظل في بعض المتغيرات االقتصادية حراء رسول عبد علي الساعدي نضال شاكر الهاشمي
الكلية العراق_حالة دراسية للمدة()2009-1190

 529اقتصاد

قياس اثر بعض المتغيرات االقتصادية على تطور
حجم االستثمار في العراق للمدة ()2010 -1990

 530اقتصاد

العالقة بين اسعار الصرف والميزان التجاري في
ظل المنهج النقدي في دول نامية مختارة  /مع
اشارة خاصة للعراق
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الجبوري
ماجستير
 2013عيسى
رياض احمد خلف محمد السبعاوياحمد طه حسين الجميلي  /سعد صالح
اياد حماد عبد

ايمان عبد خضير

 26فبراير2018 ,

2013

دكتوراه

ت

القسم

التسلسل العنوان

الباحث

المشرف

2013

دكتوراه

 531اقتصاد

تقويم فاعلية المنح والمساعدات االنمائية في
تحقيق االهداف االنمائية لاللفية الثالثة في بلدان
نامية مختارة

مناهل مصطفى عبد الحميد

2013

ماجستير

 532اقتصاد

تقدير دالة االنتاج للشركة العامة لالسمنت
العراقية للمدة ()2010 - 1996

محمد نوري فرحان

عالء فرحان طالب

2013

ماجستير

 533اقتصاد

انعكاسات التحرير المصرفي في االداء المالي
االستراتيجي دراسة تطبيقية لعينة من مصارف
القطاع الخاص العراقية للمدة ( )2011 -1998

محمد عبد االمير عطيه

2014

ماجستير

 534اقتصاد

دور السياسة المالية في تحسين المناخ
االستثماري في القطاع السياحي في بلدان
مختارة

محمد خيري داود خنجر الصليخي عامر عمران

سهام البصام

2013

ماجستير

 535اقتصاد

دور االستثمار العقاري في التنمية العمرانية مع
اشارة خاصة الى محافظة صالح الدين

سفيان صالح خلف

عامر عمران المعموري

2014

ماجستير

 536اقتصاد

اثر سعر الصرف في المؤشرات العامة السعار
االسهم  /دراسة تطبيقية في سوق العراق
لالوراق المالية للمدة 2011 /2005

سليم رشيد عبود الزبيدي

فوزي حسين الحديثي

2014

دكتوراه

 537اقتصاد

مؤشرات االستدامة في عملية التنمية االقتصادية عماد خليل عيدان
في العراق

 538اقتصاد

ادارة السياسة النقدية ودورها في تحقيق
االستقرار والنمو االقتصاديين في العراق للمدة
()2011-1990

احسان جبر عاشور

محمود محمد محمود

2013

دكتوراه

 539اقتصاد

تطوير بيئة االستثمار الصناعي لتحسين دور
المنظم االقتصادي

مراد فالح مراد

راوية عبد الرحيم

2014

دكتوراه

 540اقتصاد

واقع وافاق انتاج وتسويق التمور في العراق

وداد علي زغير

سعد عبد نجم

2014

ماجستير

 541اقتصاد

التحوط باستخدام خيارات مبادالت نكول االئتمان

حيدر عبد جابر

ميثم ربيع هادي

2014

ماجستير

 542اقتصاد

بناء وتحليل جداول المدخالت والمخرجات لالقتصاد اسامة محمد عوض
االردني في عامي 2000و 2009

وليد عبد المنعم الدركزلي

2014

دكتوراه

 543اقتصاد

قياس وتحليل االستدامة المالية باعتماد القيمة
الحالية لقيود الموازنة دول مختارة للمدة (  1990ـ
) 2010

مهند عزيز محمد الشالل

هناء عبد الحسين

2014

دكتوراه

 544اقتصاد

اليات تحفيز وتنمية تدفقات االستثمار االجنبي
المباشر العالمي الى البلدان العربية  :الجزائر
انموذجا

عمر عبد هللا محمد

عبد الرزاق حمد حسين

2013

ماجستير

 545اقتصاد

اتجاهات التجارة العربية البينية والتكامل
االقتصادي للمدة (  1994ـ ) 2010

عبد هللا خطاب فياض الجبوري

عبد الرزاق حمد حسين

2013

ماجستير
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 546اقتصاد

استهداف سعر الفائدة واثره في االستقرار النقدي سيف راضي محي ناصر
بالعراق للمدة (  1990ـ ) 2011

محمود محمد داغر

2014

ماجستير

 547اقتصاد

المشاريع الصغيرة وحاضنات االعمال ودورهما في رائد خضير عبيس كاظم
التنمية االقتصادية في بلدان مختارة مع اشارة
للعراق

عدنان حسين يونس

2014

ماجستير

 548اقتصاد

تطوير بيئة االستثمار الصناعي لتحسين دور
المنظم االقتصادي صناعة االلبسة الجاهزة في
العراق  /حالة دراسية

مراد فالح مراد

راوية عبد الرحيم

2014

دكتوراه

 549اقتصاد

تحليل العالقة بين التضخم والنمو االقتصادي في
العراق للمدة ()2010-1980

اياد كاظم حسون

ثريا عبد الرحيم الخزرجي

2014

دكتوراه

 550اقتصاد

االزمات المالية العالمية واثرها على تمويل
الموازنة العامة في العراق

زينب احمد محمد

ربيع خلف صالح

2014

ماجستير

 551اقتصاد

السياسة االقتصادية بين رؤى المدارس
الراسمالية الكبرى والحاجة الموضوعية التاريخية
لالقتصاد العراقي

عامر سامي منير

عبد الجبار محمود العبيدي

2014

دكتوراه

 552اقتصاد

المناطق الحرة وتاثيراتها الممكنة في االقتصاد
العراقي في ضوء تجارب بلدان مختارة

دينا طالل صبيح

مظفر حسني علي

2014

ماجستير

 553اقتصاد

فاعلية االدوار الوظيفية للضرائب في االقتصادات
الربيعية (العراق حالة دراسية للمدة )2012-2003

زيد حبيب حسين

وفاء جعفر المهداوي

2014

ماجستير

 554اقتصاد

الملكية في االسالم  -رؤية معاصرة

قتيبة ثامر صالح

عبد الجبار محمود فتاح

2014

ماجستير

 555اقتصاد

تحليل وقياس العالقة بين اسعار النفط واسعار
الصرف في دول مختارة مع اشارة خاصة للعراق

حسين حسب هللا علوان

ايمان عبد خضير

2014

ماجستير

 556اقتصاد

الفساد المالي واالداري وانعكاساته على البطالة
في العراق للمدة ()2012-2003

مصطفى حميد كزار

فيصل اكرم نصوري

2014

ماجستير

 557اقتصاد

المبررات االقتصادية العادة هيكلة مصرفي
الرافدين والرشيد

ندى علي صالح

وحيدة جبرالمنشد

2014

ماجستير

 558اقتصاد

تحليل العالقة بين النفقات العامة والنمو
االقتصادي في العراق للمدة ()2013-1990
باستعمال دالة االستجابة المستحثة

قيس انيس جحيل

عبد الكريم عبد هللا

2014

ماجستير

 559اقتصاد

تحليل دالة التكاليف لعدد من المصارف التجارية
العراقية

ممدوح عطا هللا فيحان

محمد صالح الكبيسي

2014

دكتوراه

 560اقتصاد

الشراكة بين قطاعي الصناعة العام والخاص في
ظل متطلبات االصالح االقتصادي في العراق

فيصل زيدان سهر

فيصل اكرم نصوري

2014

دكتوراه
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كمال كاظم جواد الشمري

 561اقتصاد

المعايير البيئية وانعكاساتها على القدرة
التنافسية للصادرات في اقتصادات مختارة

 562اقتصاد

الهيمنة المالية للدولة الريعية وانعكاساتها النقدية علي اسماعيل عبد المجيد
في العراق للمدة ( )2012 -2004

السنة الدراسة ?CD

كاظم احمد البطاط

2014

دكتوراه

عدنان حسين يونس

2014

ماجستير

 563اقتصاد

اقتصاد السوق واثاره على البيئة والموارد -مع
اشارة الى العراق

فاطمة محسن محمد

لورنس يحيى صالح

2014

ماجستير

 564اقتصاد

التنمية المستدامة في اقليم كوردستان العراق
(واقع ورؤية استشرافية)

ايوب انور حمد

عبد الجبار محمود

2015

دكتوراه

 565اقتصاد

الموارد المائية في العراق بين تحدي السياسات
وفرص االستدامة

انور عبد الزهرة شلش

هناء عبد الغفار حمود

2014

ماجستير

 566اقتصاد

االثار المحتملة النضمام العراق الى منظمة
التجارة العالمية ()wto

ابراهيم عبدهللا جاسم

سعد صالح

2013

ماجستير

 567اقتصاد

دور مصادر التمويل في تطوير مشاريع البنى
التحتية لدول مختارة مع اشارة خاصة للعراق

ضياء حسين سعود

يسرى مهري

2015

ماجستير

 568اقتصاد

دور التقانة الزراعية في تخفيض التكاليف وزيادة
انتاج المحاصيل الزراعية الستراتيجية في العراق

مظهر نعمان عبد الرحمن

سعاد قاسم

2014

ماجستير

 569اقتصاد

دور النفقات التحويلية الحكومية في اعادة توزيع
الدخل القومي مؤسسة الشهداء في العراق حالة
دراسية

كاظم جابرعبد

محمد علي جاسم السوداني

 570اقتصاد

واقع التعليم المهني الثانوي ومتطلبات العمل في زهراء هاشم جايان
العراق

ماجستير

سعاد قاسم هاشم الموسوي

2014

ماجستير

 571اقتصاد

اقتصاد السوق واثاره على البيئة والموارد مع
اشارة الى العراق

فاطمة محسن محمد

لورنس يحيى صالح

2014

ماجستير

 572اقتصاد

التخطيط للتجارة الخارجية في العراق بواسطة
نموذج مشكلة النقل

ياسر صباح محمود

2012
غنام ماجستير
عبد الرزاق حمد حسين  /احمد خلف

 573اقتصاد
 574اقتصاد

اثر المناخ االستثماري في نشاط القطاع الخاص
المحلي في العراق بعد عام 2003

احمد زكي محمد

قصي عبود

2015

ماجستير

 575اقتصاد

دور البنوك المركزية في تحقيق االستقرار النقدي
في الواليات المتحدة ومنطقة اليورو

فراس حسين علي

هاشم مرزوك  /حميد عبيد

2015

دكتوراه

 576اقتصاد

امكانية اعتماد نظام التامين على الودائع ودوره
في االصالح المصرفي في العراق

علي حسن زاير

نهاد عبد الكريم

2014

دكتوراه
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 577اقتصاد

تحليل اثر تقلبات السوق المالية على اسعار
الصرف في عدد من البلدان النامية مع اشارة
خاصة للعراق

بالل محمد اسعد

عماد محمد علي

2014

دكتوراه

 578اقتصاد

تاثير التغيرات في مصادر واستخدامات اموال
البنك المركزي العراقي في تحقيق اهدافة للمدة
2012- 2004

احمد كريم باجي

فالح حسن

2014

ماجستير

 579اقتصاد

القدرة التنافسية للمصارف التجارية واثرها على
التمويل التنموي في العراق

منتصر علي زين العابدين

فريد جواد كاظم

2015

ماجستير

 580اقتصاد

بناء انموذج قياسي اتقدير وتحليل معدالت
استغالل الطاقات االنتاجية في صناعة االسمنت
في العراق للمدة ( )2013 -1990

اسراء محمد نذير يونس

2015
عبد الكريم عبد هللا محمد المشهداني

ماجستير

 581اقتصاد

القدرة التنافسية للمصارف التجارية واثرها على
التنمويل التنموي في العراق

منتصر علي زين الدين

فريد جواد كاظم

2015

ماجستير

 582اقتصاد

اثر االستقرار النقدي في متغيرات اقتصادية
مختارة في ظل استقاللية البنك المركزي العراقي
حالة دراسية للمدة من 2012 -1990

حوراء جاسم محمد العنزي

كاظم سعد االعرجي

2014

ماجستير

 583اقتصاد

التجارة الخارجية للعراق بين التنويع االقتصادي
وتحديات االنضمام الى ( ) WTO

مروة خضير سلمان

حالوب كاظم معلة

2015

ماجستير

 584اقتصاد

الجدوى والمتطلبات االقتصادية العادة هيكلة
العملة العراقية في ضوء تجارب دول مختارة

راوية محمد زيدان

نهاد عبد الكريم احمد

2015

ماجستير

 585اقتصاد

مشكلة التصحر وتداعياتها على القطاع الزراعي
في العراق رؤية ستراتيجية

فاطمة مصحب لفته

ثائر محمود رشيد

2015

دكتوراه

 586اقتصاد

واقع قطاع االعمال ودوره في تنويع االقتصاد
العراقية

علي محمد احمد الراوي

حالوب كاظم معله

2015

ماجستير

 587اقتصاد

التقييم المالي للعقود النفطية في العراق للمدة (
)2013 -2009

فيصل غاتر حسن سلمان

محمود محمد داغر

2015

ماجستير

 588اقتصاد

دور التجارة الخارجية في التنمية االقتصادية في
العراق بعد عام 2003

بيداء جبار شرطي

عبد اللطيف شهاب زكري

2015

ماجستير

 589اقتصاد

االثار االقتصادية للتلوث البيئي وانعكاساته على
الزراعة في العراق وسبل المعالجة

سعدون منخي عبد

بالسم جميل خلف

2015

دكتوراه

 590اقتصاد

االقتصاد االخضر مسار جديد في التنمية
المستدامة في اقتصادات ( الصين  ،البرازيل ،
العراق )

ابراهيم كاطع علو الجوراني

2015
الزبيدي
دكتوراه
عبيد عبد
هاشم مرزوك علي الشمري  /حميد

 591اقتصاد

تحليل تكاليف التضخم واثرها على مستويات
المعيشة بالعراق للمدة 2012 -1990

نجلة شمعون شليمون الجلبي
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نضال شاكر جودت

 26فبراير2018 ,

2015

ماجستير

ت

القسم

التسلسل العنوان

السنة الدراسة ?CD

الباحث

المشرف

 592اقتصاد

المعايير الدولية لالشراف والرقابة المصرفية
واثرها في االستقرار المالي للقطاع المصرفي
الخاص في العراق

قرح علي توفيق الزبيدي

ثريا عبد الرحيم الخزرجي

 593اقتصاد

خصوصية دراسات الجدوى االقتصادية
للمشروعات الزراعية  /دراسة تطبيقية لمشروع
مقترح لمنظومات الري الحدبثة في العراق

سامر صبري نجم الالمي

نوري مهدي الحكيم
ماجستير
 2015الحسين
هناء عبد الغفار حمود السامرائي  /عبد

2015

ماجستير

 594اقتصاد

تحليل كفاءة االداء المالي للشركات المدرجة في
سوق العراق لالوراق المالية للمدة 2012 -2010

عادل منصور فاضل

ربيع خلف صالح

2015

دكتوراه

 595اقتصاد

ايرادات النفط في العراق وامكانات استخدامها
في التنويع االقتصادي

حيدر شلب وشكه

عبد الستار عبد الجبار موسى

2015

ماجستير

 596اقتصاد

تقييم سياسات االنفاق العام الحكومات المركزية
والمحلية في دول مختارة مع اشارة خاصة للعراق
بعد عام 2003

احمد عامر نجف

ميثم لعيبي اسماعيل

2015

ماجستير

 597اقتصاد

كفاءة االنفاق الحكومي في تحقيق االهداف
االنمائية لاللفية في االقتصاد العراقي بعد عام
2003

رنين يونس جاسم الخزرجي

قصي عبود فرج الجابري

2015

ماجستير

 598اقتصاد

قياس وتحليل العرقة بين توزيع القوى العاملة
ومعدالت النمو االقتصادي في العراق للمدة -1986
2010

وصال عبد هللا حسين

سعد عبد نجم عبد هللا العبدلي

2015

دكتوراه

 599اقتصاد

فائض السيولة في المصارف التجارية وامكانيات
االستثمار مع اشارة خاصة للعراق

عدنان عودة صالح الصفار

وحيدة جبر آل منشد

2015

ماجستير

 600اقتصاد

2015
الجبوري
دكتوراه
سهر غيالن
عدنان حسين يونس الخياط  /مهدي
اشكالية ادارة الموازنة العامة في الدول الريعية ( واثق علي محي حسون الموسوي
االمارات العربية المتحدة والعراق انموذجا )

 601اقتصاد

اثر تغيرات سعر الفائدة والسيولة في اعادة بناء
المحفظة االستثمارية

قاسم حميد ناصر المعموري

عباس كاظم جاسم الدعمي

 602اقتصاد

تحليل مؤشرات البيئة االستثمارية ودورها في
تحفيز االستثمار االجنبي المباشر والنمو
االقتصادي في دول مختارة مع اشارة خاصة
للعراق

سعدية هالل حسن التميمي

دكتوراه االعرجي
2015عبد الرضا
كاظم احمد حماده البطاط  /كاظم سعد

2015

ماجستير

 603اقتصاد

قياس وتحليل دالة الطلب على الواردات الزراعية
في العراق للمدة 2010 -1980

اسراء سليم كاطع

سعد عبد نجم

2015

دكتوراه

 604اقتصاد

قياس وتحليل استجابات السياسة المالية
لصدمات معدل التبادل التجاري في دول مختارة
للمدة ( )2012 -1990

صفاء علي حسين

هناء عبد الحسين

2015

دكتوراه

 605اقتصاد

تاثير القطاع السياحي في النمو االقتصادي لدول
مختارة مع اشارة خاصة للعراق

العامري
دكتوراه
 2015حميد
النصراوياحمد حماده البطاط  /محمد علي
كاظم
سلطان جاسم سلطان كاظم
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 26فبراير2018 ,

الباحث

المشرف

ت

القسم

التسلسل العنوان

 606اقتصاد

اثر سياسة دعم االسعار على بعض المنتجات
الزراعية في العراق للمدة ( )2013 -1993

جبار سعدون دراج

بالسم جميل خلف الدليمي

 607اقتصاد

متطلبات النهوض بالصناعة التحويلية في ظل
التحوالت االقتصادية ( تجارب دول مع اشارة خاصة
للعراق )

رياض جواد كاظم احمد المعمورييحيى النجار

السنة الدراسة ?CD
2015

ماجستير

2015

دكتوراه

2012

ماجستير

 608اقتصاد

دور البنية المالية التحتية في بناء القطاع الخاص
في العراق

حيدر سعد معن

فيصل اكرم نصوري

 609اقتصاد

تحليل العالقة بين االقتصاد الرقمي وبعض
المتغيرات االقتصادية الكلية في ماليزيا واالمارات
العربية المتحدة للمدة ( )2013-1999مع االشارة
للعراق

زينب هادي نعمه

صفاء عبد الجبار الموسوي  /كاظم 2015
االعرجي
سعد دكتوراه

 610اقتصاد

قياس الكفاءة النسبية لكليات جامعة االنبار
باستخدام تحليل مغلف البيانات

مهند خليفه عبيد المحمدي

2015
فارس كريم بريهي  /ناظم عبدهللا عبد

دكتوراه

 611اقتصاد

دور مؤسسات التمويل الخاصة في تعزيز القدرة
التنافسية للمشروعات الصناعية الصغيرة
والمتوسطة في العراق

حســـين شريف نعيم

فارس كريم بريهي

2015

ماجستير

 612اقتصاد

األفاق المستقبلية لموازنة العراق االتحادية في
ظل تنويع مصادر الدخل

شيماء فاضل محمد الزيدي

يسرى مهدي حسن

2015

دكتوراه

 613اقتصاد

ميزان الخدمات في العراق :رؤية تقويمية في
األبعاد التنموية والدولية للمدة 2012-1990

سرمد جاسم حمودي ناصر

هنـاء عبــد الغفـــــــارحمـــود

2015

ماجستير

 614اقتصاد

دور تمكين الشباب في التنمية البشرية
المستدامة في العراق بعد عام 2003

تغريد قاسم رحمة

نضال شاكر جودت

2015

ماجستير

 615اقتصاد

متطلبات النهوض بالصناعة التحويلية في ظل
التحوالت االقتصادية

رياض جواد كاظم

يحيى غني النجار

2015

دكتوراه

 616اقتصاد

التنمية الريفية المستديمة في العراق بين
سياسة التغيير وتحديات االستجابة

هـدى عـبـد الـرضـا عـلـي

وفاء جعفر المهداوي

2015

دكتوراه

 617اقتصاد

العمالة الوافدة في سوق العمل لبلدان مختارة مع حيدر عبد االمير جاسم
أشارة خاصة للعراق – المنافع والكلف

جمال عزيز فرحان

2015

ماجستير

 618اقتصاد

تاثير بعض المتغيرات االقتصادية في نمو الودائع
المصرفية في العراق للمدة  2014 -1990م

سلوى وحيد حسون

ثريا عبد الرحيم الخزرجي

2015

ماجستير

 619اقتصاد

تحليل العالقة بين التجارة الخارجية والنمو
االقتصادي في العراق للمدة ()2012-1980

هبه سعد رشيد

سعد العبدلي

2015

ماجستير

 620اقتصاد

قياس الكفاءة النسبية لكليات جامعة االنبار
باستخدام تحليل مغلف البيانات

مهند خليفة عبيد المحمدي

2015
ناظم عبد هللا عبد  /فارس كريم بريهي
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 26فبراير2018 ,

دكتوراه

ت

القسم

التسلسل العنوان

الباحث

المشرف

حالوب كاظم معلة
مصطفى عبد الحسن فرحان الشاعلي

السنة الدراسة ?CD
2016

دكتوراه

 621اقتصاد

تطور بدائل الطاقة وانعكاسه على مستقبل
الطلب العالمي على النفط مع اشارة خاصة الى
العراق للمدة ( )2035 -2003

ثريا عبد الرحيم الخزرجي

2016

دكتوراه

 622اقتصاد

دور السياسة النقدية في جذب االستثمار
االجنبي المباشر لدول مختارة مع اشارة خاصة
الى اقليم كوردستان العراق

ريسان حاتم كاطع العفلوكي

2015

ماجستير

 623اقتصاد

تاثير بعض المتغيرات االقتصادية في نمو الودائع
المصرفية في العراق للمدة  2014-1990م

سلوى وحيد حسون

ثريا عبد الرحيم الخزرجي

دكتوراه

 624اقتصاد

نقل التكنولوجيا وبناء القدرات المعرفية في ظل
تحديات اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية مع
اشارة خاصة الى العراق

عمار محمود حميد العلي

ثائر محمود رشيد العاني

2016

 625اقتصاد

سياسة دعم االسعار لقطاع الكهرباء في العراق

علي طالب حسين السعدي

مناهل مصطفى عبد الحميد

2016

ماجستير

 626اقتصاد

استثمار العائدات النفطية لتحقيق التنويع
االقتصادي في العراق

حامد عبد الحسين خضير الجبوريمحمد ناجي محمد الزبيدي

2015

ماجستير

 627اقتصاد

المستدامة في مواجهة التحديات االقتصادية في
العراق

وسام حاتم سلمان الحميري

صباح فيحان محمود

2015

ماجستير

 628اقتصاد

التخطيط االستراتيجي للنهوض بمشاريع شبكات
الصرف الصحي في محافظة الديوانية ( مشروع
آل حمد ) انموذجا

علي فاهم جعفر سلمان

فيصل اكرم نصوري

2016

ماجستير

 629اقتصاد

خيارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
واطر التنفيذ  /دراسة لتجارب دول مختارة مع
اشارة خاصة الى العراق

زينب علي جمعة

منى يوسف حسين

2016

ماجستير

 630اقتصاد

الدور التنوي لصناديق الثروة السيادية في بلدان
مختارة مع اشارة خاصة الى صندوق تنمية العراق

خالد شامي ناشور العطواني

فالح حسن ثويني

2016

ماجستير

 631اقتصاد

االثار النقدية للسياسة المالية في العراق بعد
عام 2003

باسم عبد الهادي حسن

2015
عبد الكريم عبد هللا محمد المشهداني
شفاء محمد علي العزاوي

دكتوراه

 632اقتصاد

تاثير الحوكمة في جودة االداء

كاظم جواد جاسم

2016

ماجستير

 633اقتصاد

تمويل مشاريع البنى التحتية في العراق  /دراسة
تحليلة

عامر سامي عبد مخلف الجنابي سهام حسين عبد الرحمن البصام 2015

ماجستير

 634اقتصاد

بدائل الطاقة وانعكاساتها على التنمية المستدامة حيدر طاهر محمد القرة لوسي
في دول نفطية مختارة اشارة للعراق

لورنس يحيى صالح

2016

ماجستير

منعم حمد خضير

2015

ماجستير

 635اقتصاد

التنمية المستدامة واثرها في البيئة مع اشارة
خاصة للقطاع الصناعي في العراق  /دراسة
تحليلية
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مؤيد حنين حميد

 26فبراير2018 ,

ت

القسم

التسلسل العنوان

الباحث

المشرف

 636اقتصاد

تداعيات المرض الهولندي في االقتصاد العراقي
وضرورات تنويع مصادر الدخل القومي للمدة
()2013 -2003

مروان خليف غضيب العزاوي

سهام حسين عبد الرحمن البصام 2015

 637اقتصاد

سياسات التجارة الخارجية للعراق بعد 2003
وافاقها الالمستقبلية في ضوء تجارب مختارة

بثينة حسيب سلمان

مظفر حسين علي

 638اقتصاد

واقع االستثمار في محافظة صالح الدين وافاق
تطويره دراسة تحليلية للمدة ()2013 /2009

محمد حمد حميد الجبوري

عبد الرزاق حمد حسين الجبوري 2015

ماجستير

 639اقتصاد

قياس اثر المتغيرات االقتصادية في معدل البطالة
في العراق للمدة 2013 /2003

صباح فيحان محمود
قتيبة ماهر محمود عبد اللطيف الدوري

2015

ماجستير

 640اقتصاد

عبد الرزاق حمد حسين الجبوري 2016
اثر الخصخصة في مستويات البطالة مصر انموذجا سوزان نوزاد محمود نديم الداوودي
للمدة ()2013 -1995

ماجستير

 641اقتصاد

االمن الغذائي في العراق وآفاقه المستقبلية في
ظل المتغيرات االقتصادية المحلية والدولية

 642اقتصاد

بدائل الطاقة وانعكاساتها على التنمية المستدامة حيدر ظاهر محمد القره لوسي
في دول نفطية مختارة اشارة للعراق

2016

ماجستير

دكتوراه

عبد الستار عبد الجبار موسى

2016

دكتوراه

لورنس يحيى صالح

2016

ماجستير

 643اقتصاد

اثر المؤشرات العالمية في اتخاذ قرار االستثمار
االجنبي المباشر دراسة مقارنة

عالء صابر حليم متري سنبل

سعد عجيل شهاب

2015

ماجستير

 644اقتصاد

تحليل العالقة بين تطور البنية المالية التحتية
واالستثمارات االجنبية نماذج مختارة مع اشارة
خاصة للعراق

رفل جميل عزيز

عمار حمد خلف

2016

ماجستير

 645اقتصاد

تقييم كفاءة اداء المصارف االسالمية العراقية /
دراسة تحليلية مقارنة مع المصارف االسالمية
االمارتية واالردنية للمدة (2005ـ )2014

امنة صبري كريم الزبيدي

حيدر يونس الموسوي

2016

ماجستير

 646اقتصاد

تاثير اختالل الميزان التجاري في النمو االقتصادي
في العراق للمدة ()2013 -2003

رافد قيس فرحان

وليد عبد المنعم عباس الدركزلي 2016

ماجستير

 647اقتصاد

كفاءة االنفاق الحكومي وفق معايير العدالة
التوزيعية في العراق للمدة 2013 -2003

عالء حسين سعيد الزبيدي

حمدية شاكر مسلم االيدامي

2016

ماجستير

 648اقتصاد

تاثير اختالل الميزان التجاري في النمو االقتصادي
في العراق للمدة ()2013 -2003

رافد قيس فرحان

2016
الدركزلي ماجستير
وليد عبد المنعم عباس عباس

 649اقتصاد

تحليل موضوعية مؤشرات التنمية البشرية في
ظل العوائد النفطية في العراق

عقيل مكي كاظم

لورنس يحيى صالح

2016

ماجستير

 650اقتصاد

اثر االنفاق العام في تعزيز التنمية البشرية ـ
العراق ـ انوذجا ـ للمدة (2003ـ )2013

عيسى جودي محمود رزوقي

منعم احمد خضير

2015

ماجستير
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خالد قحطان عبود

السنة الدراسة ?CD

 26فبراير2018 ,

ت

القسم

التسلسل العنوان

الباحث

المشرف

السنة الدراسة ?CD

 651اقتصاد

مستقبل الصناعة النفطية لدول االوبك في ظل
ظاهرة االحتباس الحراري

زيد عبد الكريم محمود الزهيري

ايمان عبد خضير

2016

ماجستير

 652اقتصاد

تقدير حجم الفجوة الغذائية للمحاصيل
االستراتيجية في العراق للمدة ()2012 -1990
دراسة قياسية

غصون تلفان مدلول العزاوي

خيري خليل سليم الساطوري

2015

ماجستير

 653اقتصاد

تطور بدائل الطاقة وانعكاسه على مستقبل
الطلب العالمي على النفط مع اشارة الة العراق
للمدة (2003ـ )2035

حالوب كاظم معله
مصطفى عبد الحسن فرحان الشاعلي

2016

دكتوراه

 654اقتصاد

تأثير التضخم المستهدف والناتج المحتمل في
السياسة النقدية للعراق

اسراء عبد فرحان

محمود محمد داغر

2016

دكتوراه

 655اقتصاد

العالقة بين مكونات الطلب الكلي وتوزيع الدخل
في العراق للمدة () 2014 -1990

حسن خلف راضي

فارس كريم بريهي

2016

دكتوراه

 656اقتصاد

المحددات الموضوعية الستثمارات الغاز في
العراق رؤية مستقبلية

نغم عبد الحسين محمد

رحيم حسوني زيارة

2016

ماجستير

 657اقتصاد

كفاءة االنفاق الحكومي وفق معايير العدالة
التوزيعية في العراق للمدة ()2013 -2003

عالء حسين سعيد الزيدي

حمدية شاكر مسلم االيدامي

2016

ماجستير

 658اقتصاد

قياس وتحليل دالة الطلب على النقود في العراق
في االمد الطويل والقصير في اطار التكامل
المشترك

خليل اسماعيل عزيز

سعد عبد نجم العبدلي

2016

دكتوراه

 659اقتصاد

تأهيل الصناعات التحويلية في ضوء البرنامج
الحكومي  /الشركة العامة للصناعات الكهربائية
الوزيرية حالة دراسية

محمد كاظم شمخي جبر الدراجيوليد عبد المنعم عباس الدركزلي 2016

دكتوراه

 660اقتصاد

العالقة بين مكونات الطلب الكلي وتوزيع الدخل
في العراق للمدة ()2014 -1990

حسن خلف راضي

فارس كريم بريهي

2016

دكتوراه

 661اقتصاد

واقع االستثمار الزراعي في العراق في ضوء
تطور هيكل الطلب المحلي على المحاصيل

وداد علي زغير المنشداوي

2016
مناهل مصطفى عبد الحميد العمري

دكتوراه

 662اقتصاد

تأثير التضخم المستهدف والناتج المحتمل في
السياسية النقدية للعراق

اسراء عبد فرحان

محمود محمد داغر

2016

دكتوراه

 663اقتصاد

قياس وتحليل تأثير صدمات السياسة المالية على اسراء سعيد صالح العبيدي
بعض المتغيرات االقتصادية الكلية في العراق
للمدة ()2014 -1990

محمد صالح العبيدي

2016

دكتوراه

عبد الجبار محمود فتاح

2016

ماجستير

لورنس يحيى صالح

2016

ماجستير

 664اقتصاد

ضرورات التخطيط والتخطيط االستراتيجي
االقتصادي لبلدان مختارة مع اشارة خاصة للعراق

 665اقتصاد

بدائل الطاقة وانعكاساتها على التنمية المستدامة حيدر ظاهر محمد القره لوسي
في دول نفطية مختارة للعراق
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المشرف

 666اقتصاد

توظيف عوائد النفط في بلدان ريعية مختارة مع
اشارة الى العراق للمدة ( )2013 -1990

 667اقتصاد

االستثمار في الصناعات االستخراجية بالعراق مع
التركيز على عقود النفط والغاز المبرمة بعد عام
2003

علي نعمة محمد

 668اقتصاد

تحليل جودة النمو في العراق في ضوء االداء
االقتصادي واالجتماعي بعد عام 2003

فالح خلف علي الربيعي
سرور علي عبد الحسين السوداني

2016

 669اقتصاد

تأثير الفساد االداري على االستثمار في القطاع
العام في العراق ودوره في تقليص مستوى
التنمية البشرية

سعد صالح عيسى
سلطان ابراهيم محمد عطيه الجبوري

2015

ماجستير

 670اقتصاد

االفاق المستقبلية لموازنة العراق االتحادية في
ظل تنويع مصادر الدخل

شيماء فاضل محمد

يسرى مهدي حسن السامرائي

2015

دكتوراه

 671اقتصاد

اليات البنك المركزي العراقي في الحفاظ على
استقرار سعر الصرف مع اشارة خاصة لمزاد
العملة

منى جابر حايط الشهيلي

وحيد جبر ال منشد

2016

ماجستير

 672اقتصاد

تقويم كفاءة االداء في التعليم الجامعي االهلي
ضمن استراتيجية التعليم العالي في العراق
بعض الكليات االهلية للمدة ()2014 -2011

عمر فاضل حمد القيسي

عمار حمد خلف

2016

ماجستير

 673اقتصاد

قياس معدل العائد االقتصادي للتعليم الجامعي
لكليات مختارة في العراق

حسناء ناصر ابراهيم

محمد صالح سلمان الكبيسي

2011

دكتوراه

 674اقتصاد

اليات تسعير نوعيات النفط العراقي وانعكاسها
على التصدير

محمد حازم عباس

رحيم حسوني زيارة

2016

ماجستير

 675اقتصاد

اتجاهات الدين الحكومي وتأثيرها على السياسة
النقدية العراق حالة دراسية للمدة ( )2013 -1990

نسرين حسن جوحي

عماد محمد علي العاني

2016

ماجستير

 676اقتصاد

توجه البرنامج الحكومي في العراق نحو القطاع
الصناعي الخاص في ظل التحديات االقتصادية

اثير ناطق محمد نجيب

فارس كريم بريهي

2016

دكتوراه

 677اقتصاد

التأثيرات المتبادلة بين السياستين النقدية
والمالية وامكانية التنسيق بينهما لتحقيق
االستقرار في االسعار /العراق حالة دراسية

حسين خالد حسين الصميدعي نهاد عبد الكريم احمد

2016

ماجستير

 678اقتصاد

توجه البرنامج الحكومي في العراق نحو القطاع
الصناعي الخاص في ظل التحديات االقتصادية

اثير ناطق محمد نجيب

2016

دكتوراه

 679اقتصاد

تأهيل الصناعات التحويلية في ضوء البرنامج
الحكومي  /الشركة العامة للصناعات الكهربائية
الوزيرية  /حالة دراسية

محمد كاظم شمخي جبر الدراجيوليد عبد المنعم عباس الدركزلي 2016

دكتوراه
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 680اقتصاد

قياس وتحليل دالة الطلب على النقود في العراق
في االمد الطويل والقصير في اطار التكامل
المشترك

خليل اسماعيل عزيز

سعد عبد نجم العبدلي

2016

دكتوراه

 681اقتصاد

الفالمي ساد االقتصادي في العراق بين سنة
( )2010 -2003من منظور اس

صفاء فليح حسن راضي

قيصر عبد الكريم حمودي

2016

ماجستير

 682اقتصاد

التأثيرات المتبادلة بين السياستين النقدية
والمالية وامكانية التنسيق بينهما لتحقيق
االستقرار في االسعار ( العراق حالة دراسية )

حسين خالد حسين الصميدعي نهاد عبد الكريم احمد

2016

ماجستير

 683اقتصاد

آليات تسعير نوعيات النفط العراقي وانعكاساتها
على التصدير

محمد حازم عباس

رحيم حسوني زيارة

2016

ماجستير

 684اقتصاد

كفاية السياسة المالية في تحمل العبء المالي
الحكومي في العراق للمدة (  ) 2014 -2004مع
اشارة لتجارب العراق

عامر عبد هللا مجيد الشيخاني

عماد محمد علي العاني

2016

دكتوراه

 685اقتصاد

تحليل العالقة بين استقرارية دالة الطلب على
النقود وسعر صرف الدينار العراقي للمدة (-1991
)2013

ميس رعد عبد الصاحب

غفران حاتم

2016

ماجستير

 686اقتصاد

العالقات التجارية بين العراق وايران بعد عام 2003
التحديات وسبل التطوير

قاسم محمد لعيبي

مظفر حسني علي

2016

ماجستير

 687اقتصاد

فاعلية قناة االئتمان المصرفي في السياسية
في النقدية في العراق للمدة ( ) 2014 -2004

صادق وهاب فرحان

عبد الرسول علي حسن

2016

ماجستير

 688اقتصاد

كفاءة وتقييم االنفاق االستثماري العام وتأثيرهما
على النمو االقتصادي الحقيقي في العراق (-2003
)2013

وديان وهيب جري

سمير سهام داود

2016

ماجستير

 689اقتصاد

تحليل العالقة بين االنفاق العام واالستدامة
المالية لدول مختارة مع اشارة خاصة للعراق

عماد حسن حسين

عمرو هشام محمد صفوت العمري2016

دكتوراه

 690اقتصاد

فاعلية سياسة التمويل الزراعي في تحفيز /
المبادرة الزراعية في العراق عام  2008أنموذجا

اياد كاظم عيدان البوالني

سعد عبد نجم عبد هللا العبدلي

2016

دكتوراه

 691اقتصاد

الصيرفة االسالمية ودورها في زيادة العمق
المالي  -تجارب مختارة مع اشارة للعراق

عقيل محمد رشيد

عمار حمد خلف

2017

ماجستير

 692اقتصاد

قياس وتحليل اثر السياسة النقدية في بعض
متغيرات االقتصاد العراقي 2013-1995

علي صبيح حسون

هناء عبدالحسين حميد

2016

ماجستير

 693اقتصاد

الموازنة الستجيبة للنوع االجتماعي والتنمية
المستدامة تجارب مختارة مع امكانية التطبيق في
العراق

رشا خالد شهيب

وفاء جعفر المهداوي

2017

دكتوراه
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المشرف
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 694اقتصاد

استعمال نموذج قياسي للتنبؤ بالطلب العالمي
للنفط الخام في ظل االزمات -مع اشارة خاصة
للعراق

نضال شاكر جودت

جواد كاظم الموسوي

2017

دكتوراه

 695اقتصاد

قياس تاثير نافذة بيع العملة على التغيرات في
سعر الصرف وعرض النقود في العراق

بالل قاسم محمد حسن

محمود محمد داغر

2017

ماجستير

 696اقتصاد

تحليل العالقة بين االنفاق العام واالستدامة
المالية لدول مختارة مع اشارة خاصة للعراق

عماد حسن حسين

عمرو هشام محمد

2016

دكتوراه

 697اقتصاد

فاعلية سياسة التمويل الزراعي في تحفيز
االستثمار -المبادرة الزراعية في العراق عام 2008
انوذجا

اياد كاظم عيدان

سعد نجم عبدهللا

2016

دكتوراه

 698اقتصاد

معوقات التنمية االقتصادية في العراق بعد عام
 2003بحث تحليلي مقارن في ضوء معطيات
التجربة الماليزية

حامد رحيم جناني

لورنس يحيى صالح

2017

ماجستير

 699اقتصاد

دور المصارف االسالمية في تحقيق االسقرار
المالي

اسراء نظام الدين حسين

فاضل موسى حسن

2017

ماجستير

 700اقتصاد

تحليل السياسة السعرية لشركات الهاتف النقال
في دول مختارة مع اشارة خاصة للعراق

راجي محيل هليل

عبدالستار عبدالجبار موسى

2016

دكتوراه

 701اقتصاد

تحليل المقدرة التنافسية للدولة في اطار تقييم
مشاريع البنك الدولي في العراق بعد عام 2003

اثير عبدالخالق محمد

هناء عبدالغفار

2017

دكتوراه

 702اقتصاد

استعمال اسلوب  ardlفي تقدير اثر سياسات
االقتصاد الكلي على بعض المتغيرات االقتصادي
في العراق

خضير عباس حسين

مهدي سمير غيالن

2017

دكتوراه

 703اقتصاد

اتجاهات السياسة المالية بين الفكر االقتصادي
الراسمالي واالسالمي

هاشم عبدمناف حسين

قصي عبود فرج الجابري

2016

دكتوراه

 704اقتصاد

العالقة التبادلية بين سعر الصرف والميز التجاري
العراقي للمدة()2012-1980

فيصل غازي فيصل

علي احمد درج

2014

ماجستير

 705اقتصاد

تاثير قواعد السياسة المالية على فاعلية
السياسة النقدية في العراق

شاكر حمود صالل

محمود محمد محمود

2017

دكتوراه

 706اقتصاد

التجارة الخارجية للعراق مع بعض الدول المجاورة
وتاثيرها على الناتج المحلي للمدة 2013-1990

هدى هاشم نور

صالح مهدي عباس

2017

ماجستير

 707اقتصاد

التخطيط العقالني لالستثمار براس المال البشري داود عبدالجبار احمد
واالستثمار فيه وفقا للمنطق الموضوعي -بحث
مقارن بين تجربتي العراق والصين

عبدالجبار محمود فتاح

2017

دكتوراه
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 708اقتصاد

قياس وتحليل العالقة بين تحرير التجارة الخارجية
والنمو االقتصادي في العراق للمدة 2014-2009
باستخدام الموذج ardl

عمار نعيم زغير

عبدالكريم عبدهللا

2016

ماجستير

 709اقتصاد

التنمية المحلية في ظل تحديات ومتطلبات
االستدامة والتمكين واالنصاف -العراق حالة
دراسية

سليمة هاشم جارهللا

وفاء جعفر المهداوي

2017

دكتوراه

 710اقتصاد

اثر التضخم في عوائد االسهم /دراسة تطبيقية
في سوق العراق لالوراق المالية للمدة
()2015-2005

سراب عبد الكريم مطر

احمد حسين بتال

2017

ماجستير

 711اقتصاد

تطور االنفاق االستهالكي الحكومي وانعكاسه
على هيكل الحساب الجاري في العراق
للمدة()2014-1990

محمد نوري داود

صالح مهدي عباس

2016

ماجستير

 712اقتصاد

نمط االنفاق الحكومي (الجاري واالستثماري )
وتأثيره في الناتج المحلي االجمالي للعراق

مقداد غضبان لطيف نصيف

سمير سهام داود الخفاجي

2017

ماجستير

 713اقتصاد

معوقات التنمية االقتصادية في العراق بعد عام
 2003بحث تحليلي مقارن في ضوء معطيات
التجربة الماليزية

حامد رحيم جناتي

لورنس يحيى صالح

2016

ماجستير

 714اقتصاد

مدى مالئمة مداخل القياس المحاسبي لطرائق
اصالح الوحدات االقتصادية العراقية المتعثرة

سعاد عدنان نعمان

عامر محمد سلمان

2016

دكتوراه

 715اقتصاد

دور االحتياطات الدولية في تحقيق االستقرار
االقتصادي الريعية -تجارب دول مختارة

سالم كاظم شاني

عدنان حسين يونس

2017

دكتوراه

 716اقتصاد

التاثيرات التنموية لمصادر التمويل في االقتصاد
العراقي للمدة 2013-2004

حافظ عبداالمير امين

فالح حسن ثويني

2017

دكتوراه

 717اقتصاد

اثر الصدمات النقدية في االستقرار االقتصادي
تجارب دول مختارة

ايمان عبدالرحيم كاظم

هاشم مرزوك الشمري

2016

دكتوراه

 718اقتصاد

التحرير المالي ودوره في تحديد اتجاهات
الصناعة المصرفية في العراق

ياسمين هالل ادريس

ثريا عبد الرحيم الخزرجي

2017

دكتوراه

 719اقتصاد

أولويات االستثمار الحكومي للنهوض بالصناعة
التحويلية في العراق

مهج صالح مظلوم

ثائر محمود رشيد

2017

ماجستير

محمد مدلول علي السلطاني

سالم عبدالحسن رسن

2013

ماجستير

صائب حسن مهدي علوان

عبد الحسين جليل عبد الحسن

2005

ماجستير

 720اقتصاد

 721اقتصاد

االستثمار في التعليم و التدريب ودوره في التنمية
االقتصادية
(العراق وكوريا الجنوبية إنموذجاً)
تحليل دالة الطلب على النقود في دول المختارة
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 722اقتصاد

قياس اثر تفاوت الدخول على عدالة التوزيع
االجتماعي للدخل القومي في العراق للمدة
من2013-2003

باسمة نياز محسن الحسناوي

عبد العظيم عبد الواحد الشكري

2016

ماجستير

 723اقتصاد

التنمية المستدامة في محافظة المثنى
الواقع وآفاق المستقبل

بدر دحام عبد هللا الزيادي

موسى خلف عواد

2014

ماجستير

 724اقتصاد

األدوات النقدية المستحدثة غير المباشرة
ودورها في تحسين أداء السياسة النقدية
تجارب دولية (العراق  :حالة دراسية)

حسين عبد األمير جابر العيساوي نزار كاظم صباح الخيكاني

2014

ماجستير

 725اقتصاد

السياسة المالية واثرها في عرض النقود في
العراق للمدة 2014-1990

حسين ماجد ثامر

بتول مطر عبادي الجبوري

2017

ماجستير

 726اقتصاد

االصالح المصرفي وإنعكاساته على بعض
مؤشرات أداء االقتصاد العراقي

العظيم عبد الواحد الشكري
البديري
حياة عبد الرزاق حسين جاسم عبد

2012

ماجستير

 727اقتصاد

سياسات الدعم الحكومي وأثارها على التنمية
األقتصادية في دول عربية مختاره
للمدة()2006-1990

سالم عبد الحسن رسن
حيدر طالب موسى عيسى الحياوي

2009

ماجستير

 728اقتصاد

استثمار الغاز الطبيعي في العراق
الواقع واآلفاق المستقبلية

خالد قاسم بويش

نزار كاظم صباح الخيكاني

2017

ماجستير

 729اقتصاد

اإلنفاق الحكومي وأثره في التضخم والبطالة
في بلدان مختارة
للمدة ( ) 2004 – 1985

بتول مطر عبادي الجبوري

عبد الكريم كامل أبو هات

2006

دكتوراه

 730اقتصاد

الضريبة ودورها في تمويل الموازنة العامة
للمدة (( )) 2005 -1985
مصر واألردن والعراق  -دراسة حالة

مليحة جبار عبد الكعبي

سالم عبد الحسن رسن

2008

ماجستير

 731اقتصاد

دور السياسة المالية في تحقيق النمو االقتصادي سعاد جواد كاظم السعداوي
( العراق للمدة )2009-1991

بتول مطر عبادي الجبوري

2012

ماجستير

 732اقتصاد

تحليــل مصــادر نمـــو الصناعة التحويلـيــة
باستخـــدام صيغة  Cheneryدراسة في بلدان
عربية مختــارة
للمدة () 2007 – 1990

سعدية هالل حسن التميمي

كريم سالم حسين الغالبي

2010

ماجستير

 733اقتصاد

السيولة الدولية والدول النامية في ظل االزمة
المالية العالمية لعام , 2008السعودية والعراق
دراسة حالة

2012
عبد الكريم جابر شنجار ورد العيساوي
عبد المهدي رحيم حمزة عبد العويدي

ماجستير

2010

ماجستير

 734اقتصاد

تأثيـر الحروب والنشاط االقتصادي على
في العراق
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 735اقتصاد

تحليل اقتصادي ألهم العوامل المؤثرة على
تغيرات أسعار النفط في السوق العالمية النفط
الخام للمدة())2007-1979

علياء سهيل نجم النجار

كريم سالم حسين الغالبي

2009

ماجستير

 736اقتصاد

تقدير دالة الطلب على المشتقات المشتقات
النفطية في العراق للمدة () 2014 – 1995
( دراسة قياسية )

محمد حسين اكزار الغريباوي

عقيل شاكر الشرع

2016

ماجستير

 737اقتصاد

التنمية البشرية في العراق في ضوء رصد
االهداف االنمائية لاللفية الثالثة/دراسة تحليلية
للفترة 2012-2000

مهى كريم علي محمد

سالم عبد الحسن رسن

2014

ماجستير

 738اقتصاد

المدن االلكترونية ودورها
في االقتصاد الفعال
دراسة في دول مختارة

نادية صالح مهدي الوائلي

نوري عبد الرسول الخاقاني

2010

دكتوراه

 739اقتصاد

الطلب على النقود وإدارة السياسة النقدية
مع إشارة خاصة إلى العراق

رعد حمود عبد الحسين تويج

عبد الحسين جليل الغالبي

2010

دكتوراه

 740اقتصاد

تقييم سياسات التكييف االقتصادي
في األقطار العربية المموّلة من
المؤسسات الدولية

مايح شبيب الشمري

2002
عدنان داود محمد/سعد محمد عثمان

دكتوراه

 741اقتصاد

قياس القدرة التنافسية الدولية :دراسة تحليلية
لدول مختارة
للمدة ( ) 2007 – 1990

ثامر عبد العالي كاظم الشمري عدنان داود محمد العذاري

2010

دكتوراه

 742اقتصاد

ادارة الموازنات العامة واستقرار االقتصاد الكلي
في الواليات المتحدة االمريكية والهند
(دراسة قياسية تطبيقية مقارنة للمدة – 1996
)2010

هاشم جبار المفرجي الحسيني عدنان داود العذاري

2012

دكتوراه

 743اقتصاد

مستقبل التنمية البشرية
في ضوء مستجدات البيئة االقتصادية في العراق

صباح رحيم مهدي االسدي

2010

دكتوراه

 744اقتصاد

االقتصاد المعرفي والتنمية البشرية/اطار ودراسة
مقارنة في بلدان عربية مختارة

هدى زوير مخلف حسين الدعمي عدنان داود محمد

2009

دكتوراه

 745اقتصاد

سوق النفط الدولية واالنعكاسات المحتملة على
السياسة النفطية العراقية باستخدام نظرية
االلعاب

معن عبود علي حسين

2012

دكتوراه

 746اقتصاد

قياس العوامل المؤثرة في التجارة الخارجية
للواليات المتحدة األمريكية مع بلدان مختارة
باستعمال نموذج الجاذبية للمدة )2008-1985

عدنان العذاري
عبد الخالق دبي عبد المهدي الجبوري

2009

دكتوراه
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 747اقتصاد

السياسة النقدية في ظل توجهات اإلصالح فـــي
اإلقتصاد العراقي
للمدة( )2010 -1991

غالب شاكر بحيت الركابي

مايح شبيب الشمري

2012

دكتوراه

 748اقتصاد

إمكانات السياستين النقدية والمالية في التأثير
على بعض المتغيرات اإلقتصادية الكلية
-مصر واليابان  ،دراسة حالة

نزار كاظم صباح علي الخيكاني

عبد الحسين جليل الغالبي

2008

دكتوراه

 749اقتصاد

أثر السياسات النقدية والمالية في مؤشرات أداء
سوق األوراق المالية
(دراسة تطبيقية في مصر والواليات المتحدة
االمريكية للمدة /
)2006-1990

عباس كاظم جاسم الدعمي

نوري عبد الرسول الخاقاني

2008

دكتوراه

 750اقتصاد

الخصخصة في البلدان النامية
بين متطلبات التنمية ودوافع االستثمار األجنبي
المباشر
مع إشارة خاصة إلى العراق

داود سلوم عبد الحسين الخزرجيمازن عيسى الشيخ راضي

2008

دكتوراه

 751اقتصاد

دور السياسات المالية
في معالجة مشكلة الفقر في العراق
للمدة ()2006-1970

حيدر مجيد عبود الفتالوي

ّ
طعان الجبوري
صادق علي

2009

دكتوراه

 752اقتصاد

إتجاهات األنفاق العام في الدولة العربية الريعية
((المملكة العربية السعودية إنموذجاً))

حامد عباس محمد المرزوك

مازن عيسى الشيخ راضي

2008

دكتوراه

 753اقتصاد

التضخم الركودي و تأثيره في النمو االقتصادي
في العراق
للمدة ( )2014 - 1990

مصطفى ماجد حمزه الفتالوي

حنان عبد الخضر هاشم الموسوي2017

ماجستير

 754اقتصاد

اثر الحكم الصالح في التنمية
في البلدان العربية

شيماء لطيف كاظم الزبيدي

حيدر نعمة بخيت

2017

ماجستير

 755اقتصاد

الوضع الديموغرافي وعالقته بالتنمية االقتصادية
دراسة
في بلدان مختارة مع اشارة خاصة للعراق
للمدة 2014- 1960

زهور ابراهيم محمد الحاتمي

نوري عبد الرسول الخاقاني

2017

ماجستير

 756اقتصاد

الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في
التنمية االقتصادية:تجارب بلدان مختارة مع إشارة
خاصة للعراق

نور علي عبد األمير شمسه

حنان عبد الخضر هاشم الموسوي2016

ماجستير

 757اقتصاد

تأثير صدمات اسعار النفط في بعض المتغيرات
النقدية في العراق – رؤية استشرافية

محمد صالح سلمان الكبيسي
عبد الحميد عبد الهادي حميد الالمي

2017

ماجستير

 758اقتصاد

تحليل العالقة بين الحوكمة والنمو االقتصادي في
بلدان مختارة
مـــــع إشارة خاصــة للعـــراق

مايح شبيب الشمري
حسين علي عويش محمد الشامي

2016

دكتوراه
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 759اقتصاد

العالقة بين عجز الموازنة والتغير النقدي في
بلدان مختارة مع اشارة خاصة للعراق

حسين شناوة مجيد

كامل عالوي كاظم الفتالوي

2016

دكتوراه

 760اقتصاد

نظم األمان االجتماعي في دول مختارة
وإمكانية بناء نموذج مقترح للعراق

إيمان عبد الكاظم جب ّار الگريطي مازن عيسى الشيخ راضي

2014

دكتوراه

 761اقتصاد

الواقع الريعي
وسياسات تنويع مصادر الدخل في العراق

أحمد عبد الرزاق عبد الرضا البكريمايح شبيب الشمري

2015

دكتوراه

2016

دكتوراه

 762اقتصاد

مصادر الطاقة ودورها في السوق العالمي-
دراسة تحليلية للمدة 2013-1990

محمد راضي جعفر

عدنان داود محمد العذاري

 763اقتصاد

القطاع الخاص في االقتصادات الريعية,
المعوقات واإلمكانات وسبل النهوض
(دراسة مقارنة لعينة من الدول العربية مع إشارة
خاصة للعراق)

أسامة نزار جبار عبد الرزاق

حنان عبد الخضر هاشم الموسوي2017

ماجستير

 764اقتصاد

التمويل األصغر في تطوير المشروعات الصغيرة
ُ
ودوره
دراسة لحالت ألمانيا ومصر وإمكانية االستفادة
منه في العراق

علي كامل بعيوي

عاطف الفي مرزوك

2016

ماجستير

 765اقتصاد

الريع النفطي ودوره في تنويع االقتصاد العراقي
للمدة ()1980-2014

حيدر نعمه بخيت
عباس فضيل عطيوي عبود الكالبي

2016

ماجستير

 766اقتصاد

االئتمان المحلي ودوره في المتغيرات الكلية :رؤية رسالن عبد الزهرة صافي الجنابيمازن عيسى الشيخ ا رضي
في مستقبل
االقتصاد العراقي.

2015

ماجستير

 767اقتصاد

مسار التنمية االقتصادية في العراق
المشاكل وسبل النهوض

فـاضل نعمه طـاهـر الصريفي

كـامل عـالوي كـاظـم الفتالوي

2016

ماجستير

 768اقتصاد

اتجاهات سياسات التوظيف وانعكاسها على
سوق العمل في العراق
للمدة ()2013 - 2003

رائد جواد كاظم الجناحي

صاحب نعمة عبيد العكايشي

2016

ماجستير

 769اقتصاد

التحول نحو اقتصاد السوق في العراق
اآلليات ،المشكالت ،آفاق المستقبل

سارة فخري احمد الطالقاني

حسن لطيف كاظم الزبيدي

2016

ماجستير

 770اقتصاد

تحليل العالقة السببية بين التجارة الخارجية
والنمو االقتصادي في العراق للمدة 2013-1980

اسعد رحيم شاكر

كامل عالوي كاظم الفتالوي

2016

ماجستير

 771اقتصاد

تحليل عوامل انتقال اثر سعر الصرف على
المستوى العام لألسعار باستخدام نموذج السببية
في بعض الدول العربية مع إشارة خاصة للعراق
للمدة ( ) 2011 – 1990

علي عمران حسين الطائي

مايح شبيب الشمري

2014

ماجستير

 772اقتصاد
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 773اقتصاد

دراسة الجدوى االقتصادية
لمشروع انتاج االكياس واالقداح البالستيكية
في محافظة النجف االشرف منطقة الرضوية

رعد ابراهيم نعمة

كامل عالوي كاظم الفتالوي

2017

دبلوم عالي

 774اقتصاد

دراسة الجدوى اإلقتصادية
إلنشاء معمل تدوير النفايات في مدينة النجف
االشرف

احمد اموري حبيب المؤمن

مايح شبيب الشمري

2017

دبلوم عالي

 775اقتصاد

التحليل االقتصادي لنمط االستهالك في العراق

عباس عصفور لفتة

صادق علي طعان الجبوري

2016

دكتوراه

 776اقتصاد

االستثمار باألوراق المالية في ظل المخاطر الكلية محمد عودة عبود
دراسة اقتصادية لسوق العراق لألوراق المالية
للمدة ()2014-2005

عبد الحسين جليل الغالبي

2016

دكتوراه

 777اقتصاد

اثر كفاية رأس المال المصرفي على المخاطر
والربحية والسيولة للمصارف
دراسة في عينة من المصارف العراقية وفقاً
لمقررات لجنة بازل

صالح عامر ابو هونة البديري

نوري عبد الرسول الخاقاني

2016

دكتوراه

 778اقتصاد

اثر كفاية رأس المال المصرفي على المخاطر
والربحية والسيولة للمصارف
دراسة في عينة من المصارف العراقية وفقاً
لمقررات لجنة بازل

صالح عامر ابو هونة البديري

نوري عبد الرسول الخاقاني

2016

دكتوراه

 779اقتصاد

قياس أثر الدين العام في بعض المتغيرات
االقتصادية في دول عربية مختارة -دراسة للمدة
من
- )2011-2001(-

حيدر جواد كاظم

مايح شبيب الشمري

2014

دكتوراه

 780اقتصاد

تقييم أداء السياسة النقدية في العراق
في ظل مرحلة التحول (2012 - 2003

يوسف حاكم غدير

عبد الحسين جليل الغالبي

2014

ماجستير

 781اقتصاد

القدرة التنافسية للعراق
وسبل النهوض بها

سالم علي كريم

نوري عبد الرسول الخاقاني

2015

ماجستير

 782اقتصاد

دور األسواق المالية في النمو االقتصادي لدول
مختارة
مع اشارة خاصة للعراق :دراسة تحليلية للمدة
()2013-1990

حسن عبد هللا احمد حسين

حنان عبد الخضر هاشم الموسوي2015

ماجستير

 783اقتصاد

تحليل اتجاهات الفقر
في محافظة النجف األشرف وسبل مواجهتِه

داود محمد العذاري
ألحلفي
عدنان
هاني عبد الرسول محمد األمير طه

2015

ماجستير

 784اقتصاد

أثر الموازنة الحكومية على سعر الصرف
األجنبي-العراق-
حالة دراسية للمدة ()1990-2012

حنان عبد الخضر هاشم الموسوي2014

ماجستير
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 785اقتصاد

التحويالت االجتماعية
ودورها في تقليل التفاوت بين الدخول
في العراق

ظاهر عمران موسى السعبري

حيدر نعمة بخيت

2014

ماجستير

 786اقتصاد

االختالالت الهيكلية وسبل المعالجة التنموية
في دول عربية مختارة
مع اشارة خاصة الى العراق للمدة ()2010-1994

هند غانم محمد المحنه

حنان عبد الخضر هاشم الموسوي2014

ماجستير

 787اقتصاد

اإلصالح النقدي في العراق
في ضوء بعض التجارب العالمية

رجاء جابر عباس

عبد الحسين جليل عبد الحسن 2014
الغالبي

ماجستير

 788اقتصاد

السياسة النفطية وادارة الريع في االمارات
العربية المتحدةمع اشارة خاصة الى العراق

مصطفى رفيق عبد الرزاق

عاطــف الفي مـــرزوك

2013

ماجستير

 789اقتصاد

واقع السياسة النفطية
وسبل إصالحها في العراق

زمن راوي سلطان الجبوري

مايـح شبيب الشمري

2010

ماجستير

 790اقتصاد

إلنتاج واألَرباح في المنشاة العامة
أمثلية ا ِ
لالسمنت الجنوبية دراسة قياسية تطبيقية في
معمل اسمنت الكوفة
للمدة()2010–2008

عهد إسماعيل رحيم الجنابي

عدنان داود محمد العذاري

2012

ماجستير

 791اقتصاد

سياسات مواجهة الفقر
ودورها في تلبية متطلبات التنمية المستدامة
في العراق

الزهيــريعبد الخضر هاشم الموسوي2012
حنان
مهــا عــالوي راضــي آل عبيد

ماجستير
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