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تقوٌم كفاءة االداء للشركة العامة لصناعة االدوٌة والمستلزمات الطبٌة30987اقتصاد

sdi 1999-1980 للمدة

2002ابراهٌم موسى الوردزباد خلف خلٌل الجبوري ماجستٌر1

2008امٌن محمد سعٌد محمد االدرٌسًسردار عثمان خدردور الحبوب فً تعزٌز االمن الغذائً اقلٌم كردستان العراق30409اقتصاد ماجستٌر2

التهرب الضرٌبً واثارة االقتصادٌة فً بلدان عربٌة مختارة مع اشارة29737اقتصاد

خاصة للعراق

2008وفاء جعفر المهداويسرمد عباس جواد ماجستٌر3

قٌاس وتحلٌل اثر برامج التكٌٌف الهٌكلً على فئات المجتمع ذات32374اقتصاد

الدخل المحدود فً االردن

1999عادل عبد الغنً محجوبمً عصام الطاهر دكتوراه4

دراسة فً االنعكاسات االقتصادٌة لبلدان_ التحول نحو اقتصاد السوق 31986اقتصاد

نامٌة مخارة

2009احمد عباس الوزانسمٌر خلف بندر ماجستٌر5

_دور االسواق المالٌة فً التحول نحواقتصاد السوق  مصر والمغرب 32000اقتصاد

دراسة حالة

2008ٌسرى مهدي محمدٌوسف عبد هللا عبد العانً دكتوراه6

دراسة الجدوى االقتصادٌة للمشارٌع السٌاحٌة مع التركٌز على الفنادق32020اقتصاد

فً العراق

2009ابراهٌم موسة الوردٌاسٌن عبدصالح ٌاسٌن المشهدانً ماجستٌر7

2009عبد الكرٌم عبد هللااحمد اٌاد ابراهٌم(2005_1970)قٌاس تاثٌر اٌرادات النفط فً نمو اقتصاد لمدة 32263اقتصاد ماجستٌر8

اختٌار نظام الصرف فً اطار سٌاسة احتواء التظخم فً االقتصاد32063اقتصاد

النامً المفتوح مع اشارة الى العراق

2009هجٌر عدنان زكً امٌنخالد شامً عاشور ماجستٌر9

2009هناء عبد الفقار حموداثٌر عبد الخالق محمداستراتٌجات مكافحة الفقر فً اطار االهداف االنمائٌة لاللفٌه الجدٌدة32067اقتصاد ماجستٌر10

فاعلٌة سٌاسة وادارة الدٌن العام فً تحفٌز النشاط االقتصادي لدول32251اقتصاد

مختارة

2009صبحً حسونعلً عدنان داود ماجستٌر11

2009اٌمان عبد خضٌرزهٌر حامد سلمانالعولمة االقتصادٌة وتاثٌرها فً اسواق العمل مع التركٌز32273اقتصاد ماجستٌر12

الضرورة والركائز االساسٌة لالنتقال من االسلوب المخطط الى3228اقتصاد

االسلوب التلقائً للنمو

2009مٌسر قاسم محمد غزالاحمد عبدهللا  سلمان الوائلً دكتوراه13

2009فالح حسن ثوٌتًاحمد عبدالزهرة حمدانفاعلٌة التحلٌل المالً واالقتصادي فً النشاط المصرف32194ًاقتصاد ماجستٌر14

فاعلٌة اداء االسواق المالٌة فً ظل االزمات االقتصادٌة فً بلدان32285اقتصاد

مختارة

2009هناء عبد الحسن الطائً/ ثائر حمود رشٌد عامر عمران كاظم المعموري دكتوراه15

2009كاظم احمد حمادةعلً مهدي سلمانالتحلٌل االقتصادي المستوحة فً بلدان اسٌوٌة مختارة31944اقتصاد ماجستٌر16

شبكات الحماٌة االجتماعٌة وتاثٌرها فً الحد من ظاهرة الفقر فً بلدان32290اقتصاد

مختارة

2009عواد كاظم شعالن الخالدي/ كاظم احمد حمادة زٌنب هادي نعمة الخفاجً ماجستٌر17
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الٌات تطبٌق نظام تقدٌري اسالمً فً دول اسالمٌة مختارة للمدة32257اقتصاد

(1981_2006)

2009فالح حسن ثوٌنًعمار مجٌد كاظم الوادي دكتوراه18

فاعلٌة السٌاسة النقدٌة ففً تحقٌق االستقرار االقتصادي فً العراق31633اقتصاد

2005-1990 )للمدة من 

2008فرٌد جواد الدلٌمًباسم خمٌس عبٌد الشمري ماجستٌر19

2008صبحً حسونمحمود صالح عطٌة حسنعولمة االسواق المالً وتاثٌراتها فً البلدان النامٌة31652اقتصاد ماجستٌر20

2008وداد ٌونس ٌحىعبد الحافظ عبد اللطٌف حسٌن علًالتحوالت فً السٌاسة النقدٌة بٌن مرحلتً والتحرر النقدي فً العراق31667اقتصاد دكتوراه21

2007مناهل مصطفى عبد الحمٌدمحمد سهٌل محمد عباساالصالح االقتصادي واثرة فً جذب االستثماراالجنبً المباشرالى مصر31743اقتصاد ماجستٌر22

تخصٌص الموارد االقتصادٌة باستخدام اسلوب البرمجة  الخطٌة31777اقتصاد

دراسة تطبٌقٌة فً الشركة العامة للصناعات

2008ولٌد عبدالمنعمعلً عباس فاضل الساكنً ماجستٌر23

دراسة_ فاعلٌة االستثمار االجنبً المباشر فً انماء المناطق الحرة 31780اقتصاد

نماذج مختارة لبلدان اسٌوٌة الصٌن ـ االمارات  العربٌة المتحدة ـالعراق

2008ٌحٌى غنً النجارمحمد ناجً محمد الزبٌدي دكتوراه24

دور سعر الفائدة وسعر الصرف االجنبً فً حركة التدفقاع المالٌة31784اقتصاد

(20054_1990)حالة دراسٌة للمدة _الدولٌة ـ مصر الٌابان 

2008حالوب كاظم معلةعلً سلمان مال هللا حسٌن ماجستٌر25

الجزائر)االستثمار االجنبً المباشر فً ظل التحول االقتصاد السوق 31801اقتصاد

(2006_1942حالة دراسٌة للمدة 

2008راوٌة عبد الرحٌم ٌاسٌنعلً حسن زاٌر محمد ماجستٌر26

االثار االقتصادٌة للهجرة الدولٌة للعمل مع التركٌز على بلدان عربٌة31832اقتصاد

مختاررة

2008هجٌر عدنان زكً امٌنسلٌمة هاشم جارهللا ماجستٌر27

عالقة االستثمار اجنبً فً بعض متغٌرات االقتصاد الكلً للمدة31924اقتصاد

(1995_2005)

2008صالح مهدي عباس البٌرمانًٌاسمٌن هالل ادرٌس الحٌالً ماجستٌر28

2008وفاء جعفر المهداويانعام مزٌد نزٌلسٌاسات الدعم الحكومً بٌن القبول الفكري وكلف التطبٌق31919اقتصاد دكتوراه29

تقٌٌم كفاءة االداء االقتصادي للشركة العامة للسمنت العراقٌة للمدة31905اقتصاد

(1996_2005)

2008فوزي حسٌن الحدٌثًحنان عبد الباقً مصطفى الحٌدري ماجستٌر30

2008مإٌد صالح عبد القادرمصطفى عبدالحسن فرحاننظرٌة التوزٌع فً فكر السٌد محمد باقر الصدر31769اقتصاد ماجستٌر31

2008علً كنعانعبد القادر ٌوزٌاندور السٌاسة القائدة فً السٌاسة النقدٌة فً كل من سورٌة والجزائر31496اقتصاد ماجستٌر32

2008عبد الكرٌم عبد هللا محمدامل اسمر زٌونانعكاسات العولمة على ظاهرة الفقر فً البلدان النامٌة31900اقتصاد دكتوراه33

تحلٌل قٌاس اعالقة النسبٌة بٌن عرض النقود والناتج المحلً االجمال31894ًاقتصاد

فً بلدان مختارة

2008محمد صالح الكبٌسًعامر عبدهللا مجٌد ماجستٌر34

تطبٌقات_ خصخصة قطاع الخدمات العامة فً المٌزان االقتصادي31897اقتصاد

مختارة

2008وفاء جعفر المهداويجعفر قاسم محمد ٌاسٌن ماجستٌر35

العالقة بٌن الخصخصة والبطالة فً بعض االقتصادات النامٌة للمدة31774اقتصاد

(1990_2005)

2008وفاء جعفرالمهداويعبد الرسول جابر ابراهٌم دكتوراه36
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تحلٌل اتجاهات االستثمار االجنبً المباشر وقٌاس اثرة فً بعض31791اقتصاد

المتغٌرات االقتصادٌة الكلٌة

2008عامر عبود جابر/ فٌصل اكرم عبد الرزاق حمد حسٌن دكتوراه37

مشكلة المدٌونٌه الخارجٌة لبلدان عربٌة مختارة مع اشارة خاصة31562اقتصاد

2004_1985للعراق للمدة من 

2007هناء عبد الحسٌن الطائًاٌاد كاظم حسون ماجستٌر38

السٌولة العامة وفاعلٌة السٌاسة النقدٌة والسٌطرة علٌها مع اشارة31480اقتصاد

تطبٌقٌة للعراق

2007فرٌد جوادافتخار محمد مناحً الرفٌعً دكتوراه39

دور القطاع الخاص للتطور االقتصادي للمجموعة للدول النامٌة مع31485اقتصاد

2004_1970اشارة خاصة للتجربة العراقٌة للمدة 

2007ٌحٌى غنً النجارازاد احمد سعدون دكتوراه40

2007علً عبد محمد سعٌداسماء جاسم محمداستالب الموارد فً ظل العولمة والٌات تصحٌحة فً اقتصاد اسالم31728ًاقتصاد دكتوراه41

االبتكارات الحدٌثة فً انظمة المدفوعات وتاثٌرها فً استقرار السٌاسة31556اقتصاد

النقدٌة

2007ثرٌا عبد الرحٌمبرهان عثمان حسٌن البرزنجً دكتوراه42

سٌاسة الضرائب الهادفة الى حماٌة البٌئة واثرها فً النمو االقتصادي31670اقتصاد

فً سورٌا

2007رسالن خضورثمرعلً سلمان ماجستٌر43

استثمار الطاقة الكهربائٌة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة فً ظل31736اقتصاد

التغٌرات الدٌمقراطٌة وعملٌة التنمٌة

2007مصطفى العبد اللة الكفريعثمان نعٌم المٌزل ماجستٌر44

2007حسٌن الفحلظافر محمد حمودمنطقة التجارةالحرة العربٌة الكبرى كمدخل للتكامل االقتصادي العرب31543ًاقتصاد ماجستٌر45

2007محمد جمٌل عمررانٌا معالتخطٌط العمالة فً قطاع النفط والغاز فً سورٌا31467اقتصاد ماجستٌر46

2007محمد رإوف سعٌدمحسن ابراهٌم احمد(2005-1980)تقوٌم فاعلٌة النظام الضرٌبً فً العراق للمدة 31571اقتصاد ماجستٌر47

2007فرٌد جواد الدلٌمًنهاد عباس محمد(تجربة مصر )االستثمار االجنبً المباشر واثرة على البلدان النامٌة اقتصاد ماجستٌر48

خطوات تحرٌر معامالت مٌزان المدفوعات وانعاساتة على الناتج31756اقتصاد

المحلً االجمالً فً سورٌا

2007محمد غسان الحبش ممدوح  سامً غانم دكتوراه49

2007محمد خالد الحرٌريمحمد حسن علً الخزاندراسة تحلٌلٌة مقارنة مع سورٌا31590اقتصاد دكتوراه50

دراسة_ عوامل تمكٌن المراة فً النشاطاالقتصادي واالجتماعً 31567اقتصاد

مٌدانٌة عن مدٌنة االذقٌة

2007عصام خوريندى سلٌم هدٌوه دكتوراه51

منطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى وانعكاساتها على تجارة السلع31414اقتصاد

الزراعٌة العربٌة البٌئٌة

2007مهدي صالح محمدنبٌل قاسم حسٌن علً ماجستٌر52

تاثٌر االستثمار االجنبً المباشر على هٌكل الصادرات السلعٌة ف31390ًاقتصاد

دراسة اقتصادٌة قٌاسٌة لحالتً المملكة االردنٌة/الدول النامٌة 

وجمهورٌة مصر العربٌة

2007محمد صالح القرٌشًممدوح عطاهللا فٌحان ماجستٌر53

تاثٌر تحوٌالت العاملٌن فً الخارجعلى بعض المتغٌرات االقتصادٌة31436اقتصاد

دول عربٌة مختارة_ الكلٌة 

2007نضال شاكر الهاشمً.دمحمد كامل دنبوس الدلٌمً ماجستٌر54
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دور االستثمارات االجنبٌة المباشرة فً تصحٌح االختالالت الهٌكلٌة ف331478ًاقتصاد

(تجارب اصالح مختارة)ضوء المستجدات الدولٌة

2007احمد عباس الوزانحسن هادي صالح ماجستٌر55

/القدرة التنافسٌة للصادرات العربٌة فً ظل برامج االصالح االقتصادي 31438اقتصاد

دول عربٌة مختارة

2007عبد الوهاب حمديلٌلى عاشور حاجم دكتوراه56

دراسة حالة المشارٌع االقتصادٌة_ التطور االقتصادي وتكالٌف البٌئه 31627اقتصاد

الصغٌرة وتاثٌرتها البٌئٌة فً سورٌا

2007زٌاد زٌنوعةاٌهم ادٌب تفاحة ماجستٌر57

العالقة التبادلٌة بٌن سعر الصرف وسعر الفائدة وانعكاساتها على31577اقتصاد

(2006_1975)حالة دراسٌة للمدة من _ مٌزان المدفوعات مصر 

2007مٌسر قاسم غزالسمٌر فخري نعمة دكتوراه58

دراسة تحلٌلٌة الثر االستثمار االجنبً المباشر على اقتصادٌات البلدان31586اقتصاد

(مصر واالردن)العربٌة 

2007عدنان داود محمداسامة علً كاظم حسٌن ماجستٌر59

االنماط القٌادٌة واثرها فً تشكٌل الثقافة التنظٌمٌة لمنظمات القطاع31463اقتصاد

دراسة مسحٌة على منظمات القطاع العام بالمملكة العربٌة_العام 

2007طارق الخٌرعبد العزٌز عبد الرحمن دكتوراه60

العوامل المإثرة فً كفاءة االداء االقتصادي للمصرف الصناع31706ًاقتصاد

(مقارنة _دراسة تحلٌلٌة _ السوري فً ظل المنافسة 

2007ٌاسربوحسٌنخضٌرسٌف الدٌن دروٌش ماجستٌر61

محدادات الطلب على العمل فً االردن وافاقة المستقبلٌة للفترة31506اقتصاد

(1985 _2005)

2007محمد جمٌل عمرعاطف عٌسى سلٌم بطارسة دكتوراه62

2007مصطفى العبد اللةعبد هللا محمد ناصرالصدمات الخارجٌة واثرها على االقتصاد الٌمن31443ًاقتصاد دكتوراه63

دراسة_ التقٌٌم االقتصادي لدور المعارض فً تجارة الخارجٌة 31513اقتصاد

تطبٌقٌة على امارة ابو ظبً

2007محمد خالد الحٌريعلً سٌف علً ماجستٌر64

2007الٌاس  نجمةلمٌاء شهبونجامعة دمشق- معاٌر تقٌم االداء المصرفً فً الجزائر31523اقتصاد ماجستٌر65

2007عبد الرحٌم بوادمجًجمال جوٌروالسٌاحة والعمالة فً تونس مع دراسة مٌدانٌة على مدٌنة سوسة31495اقتصاد ماجستٌر66

واتجاهاتة (2002_1990)الطلب على النقود فً العراق للمدة 31632اقتصاد

المستقبلٌة

2007وداد ٌونس ٌحىعبد الرسول علً حسٌن ماجستٌر67

2007اكرم محمود الحورانًمرغم عبدالوهاب الحبشًالمنظمات والتكتالت االقتصادٌة والتنمٌة االقتصادٌة فً الٌمن31508اقتصاد ماجستٌر68

فً ظل المتغٌرات (OPEC)منظمة االقطار المصدرة للبترول 32299اقتصاد

االقتصادٌة الدولٌة مع اشارة للعراق

2007اٌمان عبد خضٌراسماء منسً ٌاسٌن ماجستٌر69

االثار المتوقعة التفاقٌات تحرٌر التجارة الدولٌة على القطاع الزراعة31236اقتصاد

فً سورٌة

2006عدنان سلٌمانمحسن اسمندر ماجستٌر70

_تحلٌل االرتباط بٌن االستقطاب واالستثمار واثرة فً التنمٌة المكانٌة 31250اقتصاد

العراق حالة دراسٌة

2006وفاء جعفر المهداوي-افتخار عبد الحمٌد النقاشغفران حاتم علوان دكتوراه71

2006كاظم احمد حمادة_خالد حسٌن علً عمار محمود حمٌدتحدٌث صناعة تصفٌة النفط فً العراق وافاقها المستقبلٌة31202اقتصاد ماجستٌر72
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دراسة وتحلٌل متغٌرات التبادل الدولً لكلتلتً النافتا والٌورو باستخدام31333اقتصاد

GRAVITY MODELنموذج الجذب 

2006مظهر محمد صالح_ همام الشماعجاسم محمد مصعب دكتوراه73

2006وفاء جعفر المهداويامل سلمان حسن الدلٌمً(تجارب مختارة )حاضنان االعمال التكنولوجٌة 31143اقتصاد ماجستٌر74

2006ضٌاء السٌد صافً ال مكوطرسعد عجٌل شهابدراسة تطبٌقٌة لمشاكل االقتصاد القٌاسً بٌن االختبار والمعالجة31263اقتصاد دكتوراه75

تحلٌل العالقة بٌن البٌئة والتنمٌة المستدامة مع اشارة خاصة لحالة31200اقتصاد

محافضة اربٌل

2006ٌحٌى غنً النجاراٌوب انور حمد ماجستٌر76

فاعلٌة تنمٌة الموارد البشرٌة ضمن اطار التفاعل بٌن التنمٌةالمستدامة31285اقتصاد

والتنمٌة البٌئٌة مع الالشارة الى تجربة االردن

2006سامً حمٌد الجمٌلًسعدون منخً عبد مروح المعموري ماجستٌر77

تحدٌد خطط االنتاج الكفوءة لشركة الشهٌد العامة فً ظل ظروف31550اقتصاد

المخاطرة والالٌقٌن

2006سعد عبد نجم العبدلًاحمد وهٌب حسٌن محمد دكتوراه78

التوازن االقتصادي العام فً النظام االقتصادي الوضعً والنظام31344اقتصاد

االقتصادي االسالمً

2006تقً عبد سالم العانًسالم عبد الكرٌم مهدي ال سمٌسم دكتوراه79

دراسة)دور سوق العراق لالوراق المالٌة فً تشجٌع االستثمار 31241اقتصاد

(تحلٌلٌة

2006رضا عبد الحسٌن غالً القرٌشًاحمد حمدي احمد الحسٌنً ماجستٌر80

2006محمود زنبوعةبسام احمد عثماندراسة فعالٌة مشارٌع النقل القائمة ودورهافً االقتصاد السوري31402اقتصاد ماجستٌر81

2006مهدي صالح العانًبثٌنة حسٌب سلمان الشرٌفًاالمن المائً وتاثٌرة فً التنمٌة الزراعٌة فً العراق31312اقتصاد ماجستٌر82

2006شرٌف تقً الشٌخفرح بشٌر خلٌفة العمرانًالعالقة المتبادلة بٌن التنمٌة المتدامة والبٌئة31188اقتصاد ماجستٌر83

تموٌل العجز المالً الحكومً وتاثٌراتة االقتصادٌة فً دول مختارة31235اقتصاد

بضمنها العراق

2006صبحً حسون السعديعامر سامً منٌر ماجستٌر84

العالقة بٌن االنفاق العام ومعدالت النمو االجمالً والقطاعٌة فً العراق31195اقتصاد

(2000_1981)للمدة 

2006ولٌد عبد المنعم الدركزلًوائل سالم جمٌل ماجستٌر85

العولمة وانعكاساتها على التنمٌة االقتصادٌة فً الوطن العربً مع31274اقتصاد

اشارة لقطاعً الزراعة والصناعة

2006ربٌع خلف صالحمهدي عبداالمٌر ماجستٌر86

2006محمد جمٌل عمرادٌب علً صقرالواقع واالفاق..البطالة فً سورٌا 31283اقتصاد دكتوراه87

فاعلٌة المارد المالٌة االجنبٌة فً تموٌل التنمٌة االقتصادٌة العربٌة30620اقتصاد

(2000_1980)للمدة 

2006سجٌع هانً العفٌرنعمان عباس ندا الحٌانً دكتوراه88

تطور ودائع المصارف  التجارٌة واسعار االسهم فً اقطار عربٌة31028اقتصاد

مختارة داسة نحلٌلٌة

2006تقً عبد سالماسامة جبار مصلح دكتوراه89

دراسة تحلٌلٌة لظاهرتً االندماج والتملك االقتصادٌٌن مع التركٌز على30537اقتصاد

القطاع المصرفً

2006هجٌر عدنان زكً امٌنعبد الكرٌم جابر شنجار ورد دكتوراه90

سٌاسة االصالح االقتصادي فً االقتصادات النامٌة بٌن المهام30952اقتصاد

والتحوالت مع اشارة لحالة العراق

2006علً عبد محمد سعٌدعمر طارق وهبً القاضً دكتوراه91
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2006همام الشماعٌوسف محمود منهلجدوى انظمام العراق لمنظمة التجارة العالمٌة31034اقتصاد دكتوراه92

االتجاهات النقدٌة والعوامل المإثرة فً سرعة التداول النقدي ف31238ًاقتصاد

(دراسة تحلٌلٌة قٌاسٌة )الجمهورٌة الٌمنٌة 

2006قاسم النعٌمً/ محمد خالدمحمد ٌحٌى الرفٌق دكتوراه93

دراسة. تحلٌل اسس تبوٌب استخدامات الموازنة العامة ومواردها 30631اقتصاد

مركز_تطبٌقٌة على موازنة وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

الوزارة

2005ٌسرى مهدي السامرائًزهرة خضٌر عباس دكتوراه94

تقوم ستراتٌجٌة احالل الواردات لدول مختارة مع اشارة خاصة للعراق30757اقتصاد

(1990-1975)خالل المدة 

2005وفاء جعفر المهداويمحمد عودة عبود الزبٌدي ماجستٌر95

2006تقً عبد سالمخالد قحطان عبوداالمن الغذائً العربً وافاق تحقٌقٌة فً ظل العولمة30988اقتصاد ماجستٌر96

تطور العالقات التجارٌة بٌن سورٌة واالتحاد االوربً ودور ها فً نقل31090اقتصاد

التكنولوجٌا

2006حسٌن الفحلفاطمة احمد الهندي ماجستٌر97

اثر انفاق العام فً الناتج المحلً االجمالً فً سورٌة خالل االعوام31426اقتصاد

1994 -2003

2006ادٌب مٌالةنبال محمود قصبة ماجستٌر98

)فاعلٌة اداء السوق المالً والقطاع المصرفً فً النمو االقتصادي 31088اقتصاد

(دراسة تطبٌقٌة

2006عباد محمد علً باش_حسٌن دٌكان دروٌش الهام وحٌد دحام  منذور ماجستٌر99

فً اقطار)واقع الصناعة التحوٌلٌة فً ظل برامج االصالح االقتصادي 31162اقتصاد

(عربٌة مختارة

2006اسامة عبد المجٌد العانًسوسن جبار عودة ماجستٌر100

عالقة االستثمار فً قطاع التعلٌم بالتنمٌة االقتصادٌة لبلدان عربٌة31186اقتصاد

(2001-1985)مختارة للمدة

2006هناء عبد الحسٌن الطائًماهر عزٌز عبد الرحمن الحبٌب ماجستٌر101

الخصخصة بٌن النظرٌة والتطبٌق فً دول مختارة مع اشارة خاصة31174اقتصاد

للعراق

2006حسن نوري الٌاسرياٌناس محمد رشٌد المشهدانً ماجستٌر102

العولمة االقتصادٌة واثرها على القطاع الزراعً فً دول عربٌة31126اقتصاد

(مصر و االردن وسورٌا)مختارة 

2006محمد رضا عبد العظٌماثٌر عباس عبادي ماجستٌر103

2006علً كنعانباسل صقرمحددات اقامة سوق االوراق المالٌة وامكانٌة تطبٌقها فً سورٌة31169اقتصاد ماجستٌر104

دور السٌاسة المالٌة فً التقلٌل من حدة التفاوت فً توزٌع الدخول31349اقتصاد

(1999-1990-دراسة تطبٌقٌة فً االردن والٌمن للمدة)

2006نضال شاكر جودتحسٌن علً سلطان ماجستٌر105

2005صالح مهدي عباس البٌرمانًقتٌبة محمد صالحاالستثمار االجنبً المباشر ودوره فً اال قتصاد الصٌن30639ًاقتصاد ماجستٌر106

االستثمار االجنبً المباشر فً بلدان اسٌوٌة مختارة مع االشارة الى30759اقتصاد

الفرص المتاحة فً العراق

2005هاشم الشمريعادل عٌسى كاظم الوزنً ماجستٌر107

حالة الحصار االقتصادي فً)استخدام التخطٌط فً معالجة االزمات30830اقتصاد

(1995-1990العراق للمدة 

2005محسن عبد هللا حسن الراجحً-توفٌق عباس عبد عون المسعوديمحمد حسٌن كاظم الجبوري ماجستٌر108

المتغٌرات النوعٌة الإثرة فً االداء االقتصادي للعنصر البشري مع31085اقتصاد

التركٌز على حالة العراق

2005طارق عبد الحسنسهٌر عبد المحسن محمد ماجستٌر109
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اثر تخفٌض سعر الصرف على بعض المتغٌرات االقتصادٌة مع التركٌز31008اقتصاد

على انتقال رإوس االموال فً بلدان مختارة

2005صبحً حسون السعدياٌاد حماد عبد الدلٌمً ماجستٌر110

2005مطانٌوس حبٌبعبٌر بشارة بشارةالتجارة الخارجٌة السلعٌة والتضخم المستورد فً سورٌة31036اقتصاد ماجستٌر111

القٌاس واالفصاح المحاسبً لالنشطة خارج المٌزانٌة دراسة تطبٌقٌة30645اقتصاد

فٌبعض المصارف العربٌة واالجنبٌة

2005قاسم محسن الحبٌطًماهر علً حسٌن الشام ماجستٌر112

تحدٌد خطط االنتاج المثلً  فً الشركة العامة لصناعة الزجاج30528اقتصاد

والسٌرامٌك فً ظل ظروف المخاطرة والالٌقٌن باستخدام نموذج الموتاد

2005سعد عبد نجم العبدلًعبد الرحمن عبٌد جمعة ماجستٌر113

2005سجٌع هانً العفٌرهالل ادرٌس مجٌدالدور االقتصادي للدولة فً ظل العولمة30762اقتصاد دكتوراه114

تاثٌر تدفق القروض الخارجٌة فً تحقٌق التحوالت الهٌكلٌة القتصادات31022اقتصاد

2002-1995)بعض دول االسكوا للمدة من 

2005راوٌة عبد الرحٌم ٌاسصادق زوٌر لجالج ماجستٌر115

تحلٌل واقع االقتصاد العراقً وسٌاسات االصالح االقتصادي للفترة31045اقتصاد

(1988-2004)

2005عباس جبار الشرع/ محمود محمد الحبٌب سامً عبد الحمٌد محمد التمٌمً دكتوراه116

2005محمد جمٌل عمرجواد رشٌد الكوري(الواقع واالفاق )القوى العاملة والتعلٌم الفنً فً سورٌة 30755اقتصاد دكتوراه117

نماذج)مستقبل القطاع العام فً ظل المتغٌرات العالمٌة المعاصرة 29134اقتصاد

(مختارة

2003مٌسر قاسم محمد غزالعمار حمد خلف العٌثاوي ماجستٌر118

بلدان عربٌة)مساهمة المدخرات الوطنٌة فً تموٌل التنمٌة االقتصادٌة 29735اقتصاد

(مختارة

2003علً عبد محمد سعٌدعبد الرزاق حمد حسٌن ماجستٌر119

االختالالت الهٌكلٌة فً االقتصادات العربٌة ومدى معالجتها بالتنمٌة31595اقتصاد

(2001_1994 )التكاملٌة العربٌة  

2004سجٌع هانً العفٌرمحمد موسى خلٌل دكتوراه120

1997مجذاب بدر العنادعبد الغفور ابراهٌم احمداالمن الغذائً فً العراق ومتطلباتة المستقبلٌة32311اقتصاد دكتوراه121

تقوٌم اثار برامج التصحٌح االقتصادي فً المملكة المغربٌة للمدة30521اقتصاد

(1965-2002)

2004علً عبد محمد سعٌدعبد الجبار هانً عبد الجبار ماجستٌر122

العمل االقتصادي العربً المشترك والمهمات المطلوبة تجاة العالم29987اقتصاد

الخارجً فً ظل العولمة

2004صالح نعمان عٌسىاحمد حافظ حمٌد ماجستٌر123

ضرائب الطاقة فً الدول الصناعٌة وانعكاساتها على اقتصادٌات الدول30167اقتصاد

النامٌة المنتجة والمصدرة للنفط

2004مٌسر قاسم محمدغزاللإي عباس فاضل حمٌد ماجستٌر124

2004هجٌر عدنان زكً امٌناحمد جاسم محمد عباس(دراسة مقارنة القتصادات عربٌة مختارة )منظومة اقتصادٌات التبعٌة 29985اقتصاد ماجستٌر125

دور الجهاز المصرفً فً توٌر االسواق المالٌة العربٌة دولة قطر ـحالة30014اقتصاد

دراسٌة

2004ٌسرى مهديمحمد امٌن فاضل حرحوش ماجستٌر126

اثر مرونات الطلب االستٌرادي فً مٌزان المدفوعات لبلدان عربٌة29896اقتصاد

مختارة

2004هجٌر عدنان زكً امٌناحمد هادي سلمان ماجستٌر127
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تطور النظام النقدي الدولً واثارة فً اتجاهات التموٌل والتكٌف ف30427ًاقتصاد

2002- 1970البلدان النامٌة للمدة 

2004تقً عبد سالمفاضل جواد عواد دكتوراه128

2004مانع حبش الطعمةعالء محمد راضًواقع المنطقة الحرة فً خور الزبٌر وسبل تطوٌرها31061اقتصاد ماجستٌر129

امكانات السٌاسة النقدٌة فً تشجٌع االستثمار  المحلً فً العراق للمدة30388اقتصاد

1980-2003

2004ثرٌا عبد الرحٌم الخزرجًعباس ٌحٌى خضر ماجستٌر130

 والسبل2000-1970مصادر التضخم فً االقتصاد العراقً للسنوات 32308اقتصاد

المقرحة لمعالجتة

2004خلٌل اسماعٌل ابراهٌمعلً نبع صاٌل ماجستٌر131

2004عالء شفٌق الراويرٌاض علً صالح العزٌزهجرة العمالة الٌمنٌة الى الخارج واثارها االقتصادٌة30012اقتصاد ماجستٌر132

تخطٌط االنتاج الصناعً باستخدام اسلوب البرمجة الخطٌة دراسة29977اقتصاد

تطبٌقٌة فً شركة النعمان العامة

2004اسامة عبد المجٌد عبد الحمٌدسمٌر عبد الجبار عبدالمجٌد ماجستٌر133

االثر التراكمً للحصار االقتصادي فً متغٌرات مختارة من االقتصاد30635اقتصاد

2000- 1970)العراقٌللمدة 

2004ضٌاء صافً المكوطراقبال هاشم مطشر دكتوراه134

2004سجٌع هانً العفٌدعلً حسن محمدالفقر فً الٌمن المشكلة واستراتٌجٌة المواجهة30141اقتصاد دكتوراه135

2004اسعد جواد كاظم العطار/مصطفى مهدي حسٌنٌوسف علً عبد االسديالعولمة المالٌة وانعكاساتها فً االقتصادات العربٌة31044اقتصاد دكتوراه136

مع التركٌز )تحلٌل تطور االزمات االقتصادٌة فً النظام الراسمالً 28949اقتصاد

(على االزمة االقتصادٌة لبعض دول جنوب شرق اسٌا

2004علً الراويسمٌر سهام داود دكتوراه137

دراسة االتفاقات التجارٌة العربٌة فً ضوء معطٌات منظمة التجارة30003اقتصاد

العالمٌة

2004تقً عبد سالم العانًاٌسر ٌاسٌن فهد دكتوراه138

2003عماد محمد علً عبد اللطٌفاحمد عبد اللة سلماناختٌار مإشرات ومعاٌٌر تقٌٌم االداء االقتصادي المال29140ًاقتصاد ماجستٌر139

2002رسول راضً حربًقاسم محمد حمود دروٌش(دراسة مقارنة )القٌمة واالسعار والنقود فً الفكر االقتصادي االسالمً 29395اقتصاد دكتوراه140

العالقة بٌن السٌاسة المالٌة والطلب الكلً فً االقتصاد العراقً  خالال29105اقتصاد

1998- 1980)المدة

2003طارق عبد الحسٌن العٌكلًمحمد عبد صالح دكتوراه141

تقوٌم عملٌة نقل الملكٌة العامة الى القطاع الخاص فً البلدان النامٌة29139اقتصاد

مع اشارة خاصة الى العراق

2003سجٌع هانً العفٌرشٌرٌن بدري توفٌق ماجستٌر142

السٌاسات الضرٌبٌة والتنمٌة االقتصادٌة فً الٌمن دراسة تحلٌلٌة29712اقتصاد

(2000 -1990)قٌاسٌة للمدة 

2003جلٌل شٌعان ضمدعلً مرشد المقالح ماجستٌر143

دور تقانة االنتاج الزراعً فً تحقٌق لالمن الغذائً فً العراق فً ظل29758اقتصاد

تحدٌات العولمة

2003بالسم جمٌل خلف الدلٌمً/سعد عبد هللا مصطفى عاصم فاضل جواد دهش ماجستٌر144

اثر تحرٌر التجارة الدولٌة فً الوظٌفة االقتصادٌة للضرائب الكمركٌة29347اقتصاد

دراسة حالة االردن و مصر

2002اٌمان عبد خضٌراسراء سعٌد صالح العبٌدي ماجستٌر145

2002علً الراويعالء احسان سلوم العبٌديالمصارف االسالمٌة وتحدٌات العولمة29701اقتصاد ماجستٌر146
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2003هاشم علوان السامرائًرافد علً عبدهللا الزوري(2001-1989)تقوٌم كفاءة االداء لشركة المنصور العامة للمدة 32312اقتصاد ماجستٌر147

2002هاشم علوان حسٌن السامرائًٌوسف عبدهللا عبد العانً(دراسة مقارنة )توزٌع الدخل والثروة فً الفكر االقتصادي االسالمً 32322اقتصاد ماجستٌر148

2002عباس جبار الشرعمحمد مكرد ثابت عوض الصلويالصناعة التحوٌلٌة فً الٌمن الواقع وافاق المستقبل29549اقتصاد ماجستٌر149

2003ٌسرى مهدي السامرائًاحمد عبد الكرٌم احمد القحطانًاثر العولمة المالٌة على اداء االقتصادات النامٌة دراسة حالة مصر29863اقتصاد ماجستٌر150

التقٌم المالً واالقتصادي لمجمع صٌادلة  لصناعة االدوٌة فً الجزائر29325اقتصاد

(2000 -1991)للمدة 

2002حسٌن علً بخٌتمحمد عبد الحمٌد اسماعٌل جصاص ماجستٌر151

اشكالٌة المفاضلة بٌن القطاعٌن العام والخاص فً تفعٌل عملٌة التنمٌة25314اقتصاد

االقتصادٌة فً العراق

2001طارق عبد الحسنعلً عبد هللا احمد عبد هللا دكتوراه152

2001محمد صالح تركً القرٌشًفالح حسن ثوٌنًدور البنك المركزي فً تحقٌق التوازن االقتصادي29136اقتصاد دكتوراه153

2001عبد المجٌد حمزه الناصرماجد رشٌد حمٌد العزاوي  غٌرالطبٌعARMAً(1،1)حول بعض خصائص االنموذج المختلط 290105اقتصاد دكتوراه154

2001محمد عبد العال امٌنعباس لفتة كتٌهر العقابًستخدام التحلٌل الطٌفً فً مجال االنحدار الذاتً ثننائً المتغٌرات29108اقتصاد دكتوراه155

دراسة تحلٌلٌة للتنمٌة الزراعٌة واثارها الهٌكلٌة فً االقتصاد الٌمن32324ًاقتصاد

1998 - 1973للمدة 

2001بدٌع جمٌل القدوعامر عبد الحافظ عبد الواسع دكتوراه156

حرٌة التجارة الدولٌة للمنتجات الزراعٌة وانعكاساتها على مستقبل32325اقتصاد

الزراعة العربٌة

2001     هاشم علوان حسٌندرٌد موفق شاكر ماجستٌر157

مقومات الدور االقتصادي للعملة االحتٌاطٌة الفائدة وامكانٌات توفرها28947اقتصاد

فً وحدة النقد االوربٌة

2001هجٌر عدنان زكًباسم عبد الهادي حسن ماجستٌر158

دراسة  عٌنة )دور القروض الصغٌرة فً مكافحة الفقر والبطالة 29074اقتصاد

(مٌدانٌة فً محافظات جنوب االردن

2001نسٌب سلمان ابو عرارمطلق علً حمد الزواٌدة ماجستٌر159

حرٌة التجارة الدولٌة للمنتجات الزراعٌة وانعكاساتها على مستقبل28975اقتصاد

الزراعة العربٌة

2001هاشم علوان حسٌندرٌد موفق شاكر ماجستٌر160

دور الشركات متعدٌة الجنسٌة فً وسء وترسٌخ العولمة االقتصادٌة29095اقتصاد

مع التركٌز على تجارب مختارة

2001هجٌر عدنان زكًانعام فرٌد ماجستٌر161

دور الموارد البشرٌة فً النمٌة االقتصادٌة وافاقها المستقبلٌة دراسة28911اقتصاد

(1997-1970)تطبٌقٌة على االقتصاد العراقً للفترة 

2001سلمان عبد اللة سلمانحسن عباس علوان ماجستٌر162

2001نسٌب سلمان ابو عرارمحمد زاٌد بن زغٌوةتاثٌر صناعة الغاز الطبٌعً فً التنمٌة الصناعٌة فً الجزائر28970اقتصاد ماجستٌر163

اثر الفلسفات التسوٌقٌة فً القرارات المتعلقة بالمنتجات الفندقٌة28736اقتصاد

دراسة استطالعٌة الراء عٌنة من مدراء فنادق الدرجة الممتازة)

واالولى فً بغداد

2001ظافر عبد محمد شبرسمراء عبد الجبار ابراهٌم ماجستٌر164

2001امال عبد االمٌر شالشاكرام عبد العزٌز عبد الوهاب ال عقٌلاالصالح المالً فً بلدان مختارة مع االشارة الى العراق28961اقتصاد دكتوراه165
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دور الكثافة النسبٌة لعنصر راس المال فً التنمٌة الصناعٌة فً العراق29151اقتصاد

مع التركٌز على منشات صناعٌة مختارة(1995-1970)للمدة 

(تطبٌقٌة- دراسة اقتصادٌة )

2001سعد عبد نجم العبدلًمناضل عباس حسٌن الجواري دكتوراه166

2001محمدصالح تركً القرٌشًمعن ثابت عارف الناصري(دراسة تحلٌلٌة )واقع القطاع الخاص فً االقتصاد العراقً 28978اقتصاد ماجستٌر167

مستقبل العالقات االقتصادٌة العربٌة فً ظل المتغٌرات االقتصادٌة28957اقتصاد

الدولٌة المعاصرة

2001مٌسر قاسم محمد غزالاحمد عبد الرحمن الجبوري ماجستٌر168

2001مجذاب بدر العناداسماء جاسم محمد السامرائًدور الدولة فً االقتصاد االسالم29131ًاقتصاد ماجستٌر169

دراسة تحلٌلٌة فً االسباب ))خصصة المإسسة العامة الجزائرٌة 28912اقتصاد

((واالسالٌب واالثار 

2001وفاء جعفر المهداويعالوة نواري ماجستٌر170

2001حمٌد جاسم الجمٌلًمحمود خالد المسافرالعولمة االقتصادٌة االبعاد واالنعكاسات على بلدان الجنوب29023اقتصاد دكتوراه171

تحلٌل مدٌات فاعلٌة السٌاسة الضرٌبٌة فً االقتصاد العراقً خالل فترة28958اقتصاد

الحصار

2001وفاء جعفر المهداويصاق عبد المعٌن عبد اللطٌف ماجستٌر172

مع اشارةخاصة_ العالقة بٌن االستثمارات السٌاحٌة والتاثٌرات البٌئٌة 28963اقتصاد

لتجربة العراق

2001هوشٌار معروفعبد المطلب محمود الخوام دكتوراه173

2001جمال دود سلمانصباح نوري عباس1995_1970التعلٌم المهنً واللتنمٌة االقتصادٌة فً العراق للمدة 28973اقتصاد ماجستٌر174

االنفاق العام على الخدمات االجتماعٌة واثرة على التنمٌة االقتصادٌة29102اقتصاد

1995-1970فً العراق للفترة 

2001سجٌع هانً العفٌرعصام عبدالخضر سعود ماجستٌر175

دور المدخرات الخاصة فً عملٌة التنمٌة االقتصادٌة فً العراق خالل28974اقتصاد

الحصار االقتصادي

2001وفاء جعفر المهداويبان حنا خوشابا ماجستٌر176

العالقة السببٌة بٌن الناتج المحلً االجمالً واالنفاق الحكومً ف29112ًاقتصاد

1995-1970العراق فً المدة 

2001حسٌن علً بخٌتحمدٌة شاكر مسلم ماجستٌر177

2001باسل الكرخًمنى ٌونس حسٌنتاثٌر منظمة التجارة العالمٌة فً التجارة الخارجٌة العربٌة28982اقتصاد ماجستٌر178

2001راوٌة عبد الرحٌم ٌاسلٌلى عاشور حاجم الخزرجًضرورة التكامل االقتصادي العربً فً ظل المتغٌرات العالمٌة الجدٌدة28772اقتصاد ماجستٌر179

دراسة تحلٌلٌة لتغٌرات اسعار النفط الخام فً السوق الدولٌة للفترة28954اقتصاد

1970-19954

2001محمد صالح القرٌشًعبد الستار عبد الجبار ماجستٌر180

تقٌٌم لمحددات وسٌاسات جذب االستثمار االجنبً المباشر الى الدول28680اقتصاد

(1997-1980)دراسة لعٌنة من بلدان نامٌة مختارة للمدة / النامٌة 

2009ثرٌا عبد الرحٌم الخزرجًرجاء عزٌز بندر العكٌدي ماجستٌر181

2003علً عبد محمد سعٌدساهرة درٌول كاظمتاثٌر التلوث البٌئً على التنمٌة الصحٌة فً العراق29817اقتصاد ماجستٌر182

الٌة انتقال اثار السٌاسة النقدٌة الى النشاط االقتصادي ومدى مالمتها28221اقتصاد

لالقتصادات النامٌة مع اشارة خاصة لالقتصاد المورٌتانً للمدة

(1980-1996)

1999عوض فاضل اسماعٌل الدلٌمًخدٌجة بنت حرمة ماجستٌر183
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العراق حالة دراسٌة)تحلٌل بنٌة التكامل القطاعً فً الدول النامٌة 28662اقتصاد

1970-1990

2000حسٌن علً بخٌتبشرى عاشور حاجم ماجستٌر184

اثر االستثمارات االجنبٌة فً التنمٌة االقتصادٌةالعربٌة اقطار عربٌة28942اقتصاد

مختارة

2000علً عبد محمد سعٌد الراويتامٌم محمد سلوم الجبوري ماجستٌر185

السٌاسات االقتصادٌة للٌابان وانعكاساتها على واقع ومستقبل االقتصاد26974اقتصاد

الٌابانً

1996حمٌد جاسم الجمٌلًمثنى عبد االله ناصر الوائلً دكتوراه186

سٌاسة االصالح االقتصادي فً االقتصادات النامٌة بٌن المهام31204اقتصاد

والتحوالت مع اشارة لحالة العراق

2006علً عبد محمد سعٌد الراويعمر طارق وهبً القاضً دكتوراه187

التجارة االلكترونٌة كؤحد اتجاهات التجارة الدولٌة فً عصر العولمة31294اقتصاد

ومتطلبات تطبٌقها فً سورٌة

2006محمد خالد الحرٌريمحمود عبٌد ماجستٌر188

استخدام االسالٌب الكمٌة فً تصمٌم نظام مراقبة اداء نشاط المبٌعات28943اقتصاد

فً الشركة العامة لتوزٌع كهرباء بغداد

2001محمد علً الكٌالنًمروان عبد الحمٌد عاشور ماجستٌر189

العوامل المحددة لنمو االستثمار االجمالً ودورة فً عملٌة التنمٌة ف27573ًاقتصاد

1994- 1970الجمهورٌة الٌمنٌة للفترة 

1997محمد صالح تركً القرٌشًعوض بن عوض ٌسلم ماجستٌر190

اثر الصنف المحسن على طلب الموارد وعرض الناتج واالنتاجٌة32355اقتصاد

لمحول الشعٌر النظرٌة الثنائٌة

1998كامل حاٌف شدٌدخٌري خلٌل سلٌم دكتوراه191

دور الدولة االقتصادي مع التركٌز على التجربة المصرٌة27674اقتصاد

(1952-1998)

1998همام راضً الشماعطالب عبد صالح ناصر دكتوراه192

العالقات االقتصادٌة للجزائر مع االتحاد االوربً وتطورها فً ظل31594اقتصاد

متوسطٌة- الشراكة االورو 

2007حسٌن الفحلٌاسمٌنة مرابطً ماجستٌر193

2006عبد علً كاظم المعموريرعد سامً عبد الرزاق التمٌمًالعولمة والتنمٌة البشرٌة المستدامة فً الوطن العرب31315ًاقتصاد دكتوراه194

التضخم الركود فً البلدان المتقدمة  بالمقارنة مع البلدان النامٌة مع31476اقتصاد

اشارة خاصة للعراق

2007هجٌر عدنان زكًعفٌفة بجلً شوكت  الالمً دكتوراه195

تحلٌل العوامل المحددة السٌاسٌة االفتراضٌة العام مصر حالة دراسٌة31557اقتصاد

2005- 1990للمدة 

2007ٌسرى مهدي حسن السامرائًباسم محمد تركً العواد ماجستٌر196

دراسة واقع تسوٌق االغنام والماعز لدى صغار المربٌن فً محافظة31640اقتصاد

حمص

2007محمود ٌاسٌن/ ادن اوحنغسان ابراهٌم ابو عساف ماجستٌر197

اتجاهات توظٌف الدٌون الخارجٌة فً العراق وانعكاساتها على التنمٌة30582اقتصاد

(2000- 1980)االقتصادٌة للمدة 

2005سجٌع هانً العفٌرناهدة عزٌز مجٌد الخفاجً ماجستٌر198

االسواق المالٌة الناشئة ودورها فً عملٌة التنمٌة االقتصادٌة ف31032ًاقتصاد

البلدان النامٌة

2006ٌاسر بو حسونشادي احمد زهرة ماجستٌر199

2007محمود بشٌر حسن العامرينوري عزاوي حمودم755- 710/ 138_ 29النظام المالً والنقدي فً االندلس من 31862اقتصاد دكتوراه200

2002هاشم علوان حسٌن السامرائًٌوسف عبد اللة عبد العانًدراسة مقارنة_ توزٌع الدخل والثروة فً فكر لرقتصادي االسالمً 32317اقتصاد ماجستٌر201
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2006شرٌف تقً الشٌخفرح بشٌر خلٌفة العمرانًالعالقة المتبادلة بٌن التنمٌة المستدامة والبٌئة28330اقتصاد ماجستٌر202

)دور العوائد النفطٌة فً تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة فً اللعراق 32927اقتصاد

1951-2008)

2010فوزي حسٌن محمد الصمٌدعًرحٌم حسونً زٌارة سلطان دكتوراه203

2005 جلٌل شٌعان ضمدعقٌل عبد محمد عباس الحمدياثر الدولة فً السٌاسة النقدٌة فً بلدان نامٌة مختارة31046اقتصاد دكتوراه204

الدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام خارج منظمة اوبك وتاثٌرها ف30630ًاقتصاد

سوق النفط الدولٌة

2005سجٌع هانً العفٌرصادق علً ٌحٌى مناع دكتوراه205

)فاعلٌتها واثرها النقدٌة فً االقتصاد الٌمنً للمدة : السٌاسة المالٌة 30621اقتصاد

1990-2002)

2005طارق عبد الحسٌن العكٌلًعاتق سالم جابر االحول دكتوراه206

تفعٌل ادوات السٌاسة النقدٌة فً االقطار النامٌة مع اشارة للعراق للمدة30760اقتصاد

(1990 -2001)

2005وفاء جعفر المهداويعلً حاتم عبد القرٌشً ماجستٌر207

االتجاهات االقتصادٌة الدولٌة المعاصرة وانعكاساتها على االقتصادٌات31019اقتصاد

العربٌة

2005تقً عبد سالم العانًاحمد عبد الرحمن لطٌف الجبوري دكتوراه208

مستقبل االستثمار االجنبً فً العراق فً ضوء التجارب العربٌة31014اقتصاد

المعاصرة

2005ضٌاء صافً المكطوفلهٌب توما مٌخا ماجستٌر209

امكانات تفعٌل االستثمار االجنبً المباشر فً البلدان النامٌة مع اشارة30624اقتصاد

خاصة للعراق

2005طارق عبد الحسٌن العكٌلًجلٌلة عبد اللطٌف علً عٌسى الجابري دكتوراه210

2005اسامة عبد المجٌد العانًعماد خلٌل عٌدان الموسويحماٌة البٌئة واهمٌتها من منظور االستخالف االسالم30766ًاقتصاد ماجستٌر211

المتغٌرات االقتصادٌة العالمٌة المعاصرة واثارها على االقتصادٌات31007اقتصاد

واثارها على االقتصادٌات العربٌة

2005اٌمان عبد خضٌرعٌادة سعٌد حسٌن ماجستٌر212

اثر التعلٌم المهنً فً تنمٌة الموارد البشرٌة فً العراق للمدة من30618اقتصاد

1980-2000

2005ضٌاء صافً ال مكوطرعبد الرحٌم مكطوف حمدال شدود الطائً ماجستٌر213

2005ٌحٌى غنً النجارلورنس ٌحٌى صالح الكبٌسًالتنمٌة البشرٌة المستدامة فً ظل العولمة االقتصادٌة فً الدول النامٌة29690اقتصاد دكتوراه214

بلدان )دراسة تحلٌلٌة السباب تدهور اسعار الصرف فً البلدان النامٌة 30511اقتصاد

(عربٌة مختارة 

2005باسل الكرخًفراس حسٌن  علً ماجستٌر215

قٌاس العالقة التبادلٌة بٌن التضخم وعجز الموازنة العامة لدول عربٌة30640اقتصاد

(1998-1980 )مختارة مع اشارة خاصة للعراق للمدة 

2005سجٌع هانً العفٌرمٌثم لعٌبً اسماعٌل التمٌمً دكتوراه216

2005تقً عبد سالممعن ثابت عارفواقع وافاق التجارة االلكترونٌة العربٌة31131اقتصاد دكتوراه217

التقٌٌم المالً واالقتصادي لمجمع صٌدال االدوٌة فً الجزائر للمدة32388اقتصاد

1991  -2000

2002حسٌن علً بخٌتمحمد عبد الحمٌد اسماعٌل جصاص ماجستٌر218

فحوة الموارد التمولٌة واثرها فً بعض المتغٌرات االقتصادٌة الكلٌة29588اقتصاد

(1998-1981 )فً االقتصاد السودانً للمدة 

2002سجٌع هانً العفٌرعلً ابراهٌم بخٌت دكتوراه219
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اثر المضاعف النقدي فً عرض النقود العراق حالةدراسٌة للمدة32313اقتصاد

1975-1990

2002ثرٌاعبد الرحٌم الخزرجًافتخار محمد مناجً الرفٌعً ماجستٌر220

كفاءة االعفاءات الضرٌبة فً تشجٌع االستثمار الصناعً الخاص ف29761ًاقتصاد

(1997- 980ذ1 )االقتصاد العراقً 

2003باسل مزهر الكرخًسهٌلة عبدالزهرة مستور جبار ماجستٌر221

2002عوض فاضل اسماعٌل  الدلٌمًعلً هالل محمد امٌن الهاديالنظام القانونً للمناطق الحرة العربٌة25205اقتصاد دكتوراه222

2008ٌحٌى غنً النجاربشرى عاشور حاجم سلطان الخزرجًاالقتصادات النامٌة بٌن االزمات المالٌة وتحدٌات االصالح االقتصادي31938اقتصاد دكتوراه223

2002نسٌب سلمان ابو عرارعبد هللا جمٌل النصٌراناالنفتاح االقتصادي وتاثٌراتة على التنمٌة فً االردن29402اقتصاد دكتوراه224

2002عبد اللطٌف همٌمكرٌم ثامر حمد عواد الجبوريالعولمة والموقف االسالمً منها32316اقتصاد ماجستٌر225

التنمٌة االقتصادٌة بٌن الفكر االسالمً والفكر الوصفً دراسة تارٌخٌة32318اقتصاد

مقارنة

2002رشٌد عبد هللا الجمٌلًازهر سلمان سالم الحمادي الجبوري دكتوراه226

اشكالٌة المفاضلة بٌن القطاعٌن العام والخاص فً تفعٌل عملٌة التنمٌة29326اقتصاد

االقتصادٌة فً العراق

2001طارق عبد الحسٌن العكٌلًعلً عبد اللة احمد عبد هللا الشٌخ دكتوراه227

التقوٌم المالً واالقتصادي للشركة العامة للصناعات الجلدٌة للمدة28412اقتصاد

(1987 -1996)

2000هاشم علوان السامرائًعمر طارق وهبً القاضً ماجستٌر228

تقوٌم كفاٌة االداء االقتصادي لشركة الشهٌد العامة للمدة من28899اقتصاد

19661986 _1999

2000عب الوهاب حمدي النجاراحمد وهٌب حسٌن محمد الراوي ماجستٌر229

تقدٌر وتحلٌل دالة الطلب على النقود فً بلدان مجلس التعاون الخلٌج28326ًاقتصاد

1995-1980للمدة 

1999ثرٌا عبد الرحٌم الخزرجًاحمد حسٌن بتال ماجستٌر230

مشكالت المٌاة بالعراق فً ظل السٌاسة المائٌة التركٌة وتاثٌرتها ف28035ًاقتصاد

االمن الغذائً

1999مجذاب بدر عناداحمد عمر احمد الراوي دكتوراه231

قٌاس وتحلٌل اثر برامج التكٌٌف الهٌكلً على فئات المجتمع ذات32336اقتصاد

الدخل المحدود فً االردن

1999عادل عبد  الغنً محبوبمً عصام الطاهر دكتوراه232

دور السٌاسة المالٌة فً تنشٌط االستثمار الخاص فً االقتصاد االردن32390ًاقتصاد

1997-1985للمدة 

1999لطفً حمٌد جودةولٌد خلف علً الزعبً ماجستٌر233

تحلٌل بعض االثار االقتصادٌة لسٌاسة دعم اسعار محاصٌل الحبوب28316اقتصاد

(1996-1974)الرئٌسة فً العراق  للمدة 

1999هاشم علوان السامرائًمحمد حسن رشم العتبً دكتوراه234

دور السٌاسة المالٌة فً تنشٌط االستثمار الخاص فً االقتصاد االردن28373ًاقتصاد

1997-1985للمدة من 

2005فرٌد جواد كاظمولٌد خلف علً الزغبً دكتوراه235

العالقة بٌن مصادر التموٌل المحلً لالستثمار واالعتماد على تدقٌق28034اقتصاد

1995- 1980راس المال االجنبً لبلدان نامٌة نختارة للمدة من 

1999علً عبد محمد سعٌد الراويعبٌر محمد جاسم الحسٌنً ماجستٌر236

تقوٌم السٌاسة السعرٌة الزراعٌة فً العراق خالل فترة الحصار مقارنة28329اقتصاد

بعقدي السبعٌنات والثمانٌات

1999مهدي صالح محمد العانًمحمد عبد صالح حسن الدلٌمً ماجستٌر237
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دور الصناعات الغذائٌة فً الجمهورٌة لبٌمنٌة مع اشارة خاصة الى28320اقتصاد

1987- 1995محددة فً القطاع الخاص للفترة 

1999حمٌد جاسم الجمٌلًمحفوظ علً احمد صالح االثوري ماجستٌر238

العالقة بٌن االستثمار االجنبً المباشر والتجارة الدولٌة واثارة28068اقتصاد

االقتصادٌةعلى البلدان النامٌة

1999 قحطان عبد سعٌدهناء عبد الغفار حمود السامرائً دكتوراه239

التنمٌة المستدامة فً دول مجلس التعاون الخلٌج31073ًاقتصاد

(2001-1970)للمدة

2005وفاء جعفر امٌن المهداوياحمد محمد جاسم محمد العكٌدي ماجستٌر240

2005حسٌن الفحلعهد مزٌد غزالةافاق تطور العالقات االقتصادٌة بٌن سورٌة ودول التعاون الخلٌج30749ًاقتصاد ماجستٌر241

جمعٌة)التخصٌص االمثل لخزن الموارد على االنشطة االنتاجٌة الفاعلة 32315اقتصاد

انموذج تطبٌقً-الوحدة التعاونٌة فً محافظة التامٌم 

2002جاسم محمد حبٌب العزيٌاسٌن عبد الرحمن احمد ماجستٌر242

التقٌم المالً واالقتصادي لمجمع صٌدال لصناعة االدوٌة فً الجزائر32314اقتصاد

(2000_1991)للمدة 

2002حسٌن علً بخٌتمحمد عبد الحمٌد اسماعٌل جصاص ماجستٌر243

ستراتٌجٌة االمن االقتصادي االسرائٌلً مرتكزاتها المالٌة واتجاهاتها29861اقتصاد

فً ظل المتغٌرات االقتصادٌة الدولٌة

2003همام الشماععبد الكرٌم محمود عبد الخفاجً دكتوراه244

بناء نموذج اقتصادي قٌاسً الختبار تاثٌر بعض المتغٌرات الكلٌة على29700اقتصاد

قطاع النقل فً العراق

2003ضٌاء صافً المكوطرسوسن علً محمود دكتوراه245

تقدٌرو تحلٌل دالة االنتاج فً شركة القادسٌة العامة للصناعات29073اقتصاد

(1995-1983)الكهربائٌة للمدة 

2001حسٌن علً بخٌتنادٌة مهدي عبد القادر الربٌعً ماجستٌر246

دراسة)تحدٌد المزٌج السلعً االمثل باستخدام اسلوب البرمجة الخطٌة 28979اقتصاد

(تطبٌقٌة فً الشركة العامة للزٌوت النباتٌة 

2001جمال داود سلمان الدلٌمًغفران حاتم علوان الجبوري ماجستٌر247

بناء نمط السلوك االقتصادي للمستهلك وفق الفلسفة االقتصادٌة32328اقتصاد

االسالمٌة

2001هاشم علوان حسٌن السامرائًحٌدر صالح الدٌن عارف محمد االلوسً ماجستٌر248

2000شرٌف نقً السٌخلورنس ٌحٌى صالح الكبٌسًالتنمٌة االقتصادٌة ومشكلة التلوث البٌئً فً البلدان النامٌة28567اقتصاد ماجستٌر249

2001جاسم الفارسخالد عبد الرحمن عبد ربه ابو غلٌونالثابت والمتغٌر فً االقتصاد االسالم32327ًاقتصاد ماجستٌر250

واقع استخدام المٌاه السطحٌة فً الزراعة فً العراق وتوقعات32321اقتصاد

2020المستقبل حتى عام 

2002عبد هللا المشهدانً/احمد عمر الراوي احمد كامل حسٌن الناصح ماجستٌر251

اثار تحرٌر التجارة الخارجٌة فً اتجاهات االستثمار المحلً فً الٌمن32320اقتصاد

2000 -1990للمدة 

2002مجذاب بدر العنادفٌصل سٌف عبده المخالفً دكتوراه252

على التنمٌة البشرٌة فً الضفة(االسرائٌلً )اثر الحصار االقتصادي 29379اقتصاد

الغربٌة وقطاع غزة

2002نسٌب سلمان ابو عراروهب حسن عثمان اعرار ماجستٌر253

دور االصالح االقتصادي المالً فً تعزٌز كفاءة السوق المالٌة ف29548ًاقتصاد

االردن

2002همام راضً رشٌد الشماععاصم محمد عبد المنعم ابازٌد دكتوراه254

العالقات االقتصادٌة العراقٌة التركٌة المصالح المشتركة وسبل التطور29349اقتصاد

(دراسة تحلٌلٌة مستقبلٌة )

2002تقً عبد سالم العانًطٌب عثمان عبد الرزاق الدوري دكتوراه255
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2002ٌاسمٌن رشٌد مصطفى/هاشم علوان السامرائً سعاد حسٌن علً محمدتقدٌر دالة الطلب الفردي على فروج اللحم32319اقتصاد ماجستٌر256

تحلٌل اثر العوامل االقتصادٌة على الطاقة الضرٌبٌة وقٌاسه فً))29450اقتصاد

((1995-1985االقتصاد العراقً للمدة  

2002ٌسرى مهدي السامرائًابتسام علً حسٌن العزاوي ماجستٌر257

1993عالء شفٌق الراويمحمود خالد محمود المسافراالثار والمعالجات1992-1980التضخم فً االقتصاد العراقً للفترة 25919اقتصاد ماجستٌر258

استراتٌجٌة مصادر الطاقة البدٌلة للنفط وأثرها على السٌاسة النفطٌة24527اقتصاد

فً العراق

1990فاضل عباس الحسبسالم امان محمد حسٌن ماجستٌر259

تحرٌر التجارة الدولٌة وأثره على تجارة السلع الزراعٌة فً الوطن32338اقتصاد

العربً

1998تقً عبد سالم العانًرائد نزار جمال السامرائً دكتوراه260

فاعلٌة السٌاسات االقتصادٌة فً البلدان النامٌة فً ظل التطورات27912اقتصاد

المعاصرة

1998علً عبد محمد سعٌد الراويكمال عبد حامد ال زٌارة دكتوراه261

1999شرٌف نقً الشٌخبشرى علً وهٌب(دول مختارة)الدول النامٌة بٌن التنمٌة المستقلة والتبعٌة 28374اقتصاد دكتوراه262

-االصالح االقتصادي والتكٌف الهٌكلً فً الزراعة العربٌة 28906اقتصاد

(المغرب- تونس- مصر)نموذج

2000مجذاب بدر العنادوصال عبدهللا حسٌن ماجستٌر263

وسائل تعبئة االدخاراتوسبل تطوٌرهافً دول عربٌة مختارة للمدة28033اقتصاد

(1985-1996)

1999ٌحٌى غنً النجارسجى فاضل جواد الدهلكً ماجستٌر264

دور سٌاسات التكٌٌف االقتصادي فً تصحٌح االختالالت فً االقتصاد27713اقتصاد

االردنً

1998همام راضً الشماعاحمد محمود محمد بنً ٌونس ماجستٌر265

مستقبل تجارة البلدان النامٌة فً ضوء المتغٌرات االقتصادٌة  الدولٌة27485اقتصاد

المعاصرة

1997خزعل مهدي الجاسمحالوب كاظم معلة دكتوراه266

االستثمارات االجنبٌة وعالقتها باالزمةالمالٌة فً اقتصادات دول جنوب32281اقتصاد

شرق اسٌا

2000همام راضً الشماعجاسم محمد مصحب الجنابً ماجستٌر267

الصناعة التحوٌلٌة العراقٌة واالعتماد على مستلزمات االنتاج27684اقتصاد

(1990-1970)المستورد للمدة

1998حمٌد جاسم الجمٌلًأنتصار رزوقً وهٌب الكروي دكتوراه268

1999همام راضً الشماععمرو هشام محمد صفوت العمريأثر التغٌر فً الهٌكل االقتصادي على الهٌكل الضرٌبً فً بلدان مختارة28436اقتصاد دكتوراه269

دراسة تحلٌلٌة لتغٌرات اسعار النفط الخام فً السوق الدولٌة للفترة32332اقتصاد

1970-1998

2001محمد صالح القرٌشًعبد الستار عبد الجبار موسى دكتوراه270

دراسة-استخدام تقنٌة المعلومات الحدٌثة فً العملٌات المصرفٌة 32335اقتصاد

تطبٌقٌة فً مصرف الرافدٌن

1998اثٌلة ٌاسٌن العزاويزٌنة جاسم عبد الرزاق الربٌعً ماجستٌر271

2005اسامه عبد المجٌد العانًعماد خلٌل عٌدان الموسويحماٌة البٌئة واهمٌتها من منضوراالستخالف االسالمًاقتصاد ماجستٌر272

2005عبد الرحٌم بوادقجًبسام مصطفئ خالدالنقل متعدد الوسائط فً الوطن العربً واثره فً التجارة العربٌة البٌنٌة31092اقتصاد دكتوراه273

أثر الصنف المحسن على طلب الموارد واالنتاجٌة لمحصول الحنطة ف32334ًاقتصاد

الزراعة المروٌة

2000ٌاسمٌن رشٌد مصطفى/كامل حاٌف شدٌداسراء سلٌم كاطع الربحاوي ماجستٌر274
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1998علً عبد محمد سعٌد الراويحسٌن علً قاسم االسديمبدأ الوسط فً المذهب االقتصادي االسالم28006ًاقتصاد دكتوراه275

حالة-نموذج لتوازن سوق العمل فً اقتصاد نام المملكة المغربٌة 27670اقتصاد

1995-1975دراسٌة للمدة 

1998ثامر محمود زٌدان العانًنضال شاكر جودة دكتوراه276

فاعلٌة السٌاسات االقتصادٌة فً البلدان النامٌة فً ظل التطورات32354اقتصاد

المعاصرة

1998علً عبد محمد سعٌد الراويكمال عبد حامد أل زٌارة دكتوراه277

التكالٌف االجتماعٌة لعملٌة التنمٌة االقتصادٌة فً البلدان النامٌة مع27677اقتصاد

1994- 1970اشارة خاصة للعراق للمدة  

1998ابراهٌم موسى الوردجلٌل كامل عٌدان الجبوري ماجستٌر278

االمثلٌة فً توزٌع االستثمارات فً االقتصاد االردنً باستخدام البرمجة27484اقتصاد

الدٌنامٌكٌة

1997حسٌن علً بخٌترفاه شهاب احمد الحمدانً دكتوراه279

2008مدٌن اجواد علًقصً عبد الكرٌم ابراهٌممع االشارة الى حالة النفط السوري)موقع النفط فً التجارة الدولٌة 31758اقتصاد ماجستٌر280

االستثمار بالمورد البشري وعالقته بالتشغٌل والبطالة فً البالد النامٌة31776اقتصاد

(دراسة حالة العراق )

2008احمد عباس الوزانعقٌل حمٌد جابر الحلو دكتوراه281

قٌاس اثر برامج االصالحاالقتصادي على الفجوة الغذائٌة فً الوطن31462اقتصاد

(االردن حالة دراسٌة -مصر )العربً 

2007سعد عبد نجم العبدلًجلٌل كامل عٌدان الجبوري دكتوراه282

نموذج قٌاسً مقترح لتقدٌر دوال االنتاج والتكالٌف فً القطاع31641اقتصاد

المصرفً الفلسطٌنً

2007ٌوسف داوود/زٌاد زنبوعهسٌف الدٌن ٌوسف ابراهٌم عوده دكتوراه283

الوالٌات المتحده)االندماج المصرفً وانعكاساته على السوق المالٌة 32294اقتصاد

(االمرٌكٌة نموذجاً 

2009هاشم مرزوك الشمريفراس حسٌن علً الصفار ماجستٌر284

تحدٌد المزٌج االنتاجً االمثل فً شركة واسط العامة للصناعات32298اقتصاد

النسٌجٌة باستخدام اسلوب البرمجة الخطٌة

2009صالح مهدي عباس البٌرمانًعرفان جلٌل كرٌم الشمري ماجستٌر285

-االستثمار النفطً فً منظمة االقطار العربٌة المصدرة للبترول ))32384اقتصاد

oapec " - الواقع واالفاق " مع اشارة للعراق))

2009ربٌع خلف صالحاحمد رحٌم موسى العبودي ماجستٌر286

المشروعات الصناعٌة الصغٌرة والمتوسطة ودورها فً معالجة مشكلة29536اقتصاد

البطالة فً العراق

2008ثائر محمود رشٌدمراد فالح مراد ماجستٌر287

االثار المحتملة النضمام العراق الى منظمة التجارة العالمٌة فً القطاع31906اقتصاد

الزراعً

2008سعد عبد هللا مصطفى/سعد عبد نجم العبدلً فاضل جواد دهش دكتوراه288

فاعلٌة السٌاسة النقدٌة فً السٌطرة على الضغوط التضحمٌة ف32382ًاقتصاد

2007-1980العراق للمدة 

2009حالوب كاظم معلةعمر محمود عكاوي العبٌدي ماجستٌر289

المتغٌرات النوعٌة المإثرة فً االداء االقتصادي للعنصر البشري مع31083اقتصاد

التركٌز على حالة العراق

2005طارق عبد الحسٌن العكٌلًسهٌر عبد المحسن محمد ماجستٌر290

دراسة-تقوٌم كفاءة وفاعلٌة االداء االقتصادي للمصارف االسالمٌة 29526اقتصاد

تحلٌلٌة مقارنة لعٌنة من المصارف االسالمٌة العربٌة

2002جمال داود سلمانخالد شاحوذ خلف الدلٌمً دكتوراه291

2002مازن عٌسى الشٌخ راضًنوري عبد الرسول الخاقانً-المصارفٌة االسالمٌة االسس النظرٌة ومشاكل التطبٌق 32389اقتصاد دكتوراه292
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2002لطفً حمٌد جودةنشوان جاسم محمد النعٌمًاتجاهات انتاج واسعار النفط الخام لمنظمة اوبك29362اقتصاد ماجستٌر293

تجارة المنتجات ذات التكنولوجٌا العالٌة واثرها على مٌزان32135اقتصاد

(لدول مختارة من جنوب شرق اسٌا )المددفوعات 

2009توفٌق عباس عبد عونٌاسمٌن نجم عبإد هللا السعد ماجستٌر294

التخصٌصٌة ودورها فً تطوٌر السوق المالٌة مع اشارة خاصة لتجربة31189اقتصاد

(مصر واالردن  )

2006عماد محمد علً العانًرجاء فاضل عبود الالمً ماجستٌر295

مدخل النقدي فً تصحٌح االختالل فً مٌزان المدفوعات ودورة ف32395ًاقتصاد

حاالت دراسٌة مختارة- سٌاسات االصالح والتشبٌت الهٌكلً 

2008هجٌر عدنان زكًناهدة عزٌز مجٌد ماجستٌر296

دور السٌاسة المالٌة فً تعزٌز التنمٌة االنشائٌةاالستثمار فً التعلٌم32419اقتصاد

"مختارا" الجامعٌة والعالً نموذجا

2010محمد علً موسى المعموريداود عبد الجبار احمد ماجستٌر297

استشراف مستقبل التنمٌة الزراعٌة فً العراق فً ظل ازمة الغذاء32434اقتصاد

العالمٌة

2010بالسم جمٌل خلفعمر حمٌد مجٌد محمد ماجستٌر298

تحلٌل اقتصادي لالنفاق االستثماري الزراعً العراقً مع التركٌز على32432اقتصاد

2006- 1980المنطقة الغربٌة محافظة االنبار للمدة 

2010خٌري خلٌل سلٌمعبد الستار رائف حسن حمادي ماجستٌر299

2002مازن عٌسى الشٌخ راضًنوري عبد الرسول الخاقانً(االسس النظرٌة ومشاكل التطبٌق )المصرفٌة االسالمٌة اقتصاد دكتوراه300

التحوٌالت دون مقابل واثرها على اوضاع الحسابات الخارجٌة ف30267ًاقتصاد

(مٌزان المدفوعات المصري حالة دراسٌة)البلدان النتلقٌة 

2004علً عبد محمد سعٌد الراوينةرمٌن معروف غفور دكتوراه301

مصر)دور سوق االوراق المالٌة فً التحول نحو اقتصاد السوق اقتصاد

(حالة دراسٌة- والمغرب

2009ٌسرى مهدي حسنٌوسف عبد اللة عبد العانً دكتوراه302

2009ولٌد عبد المنعم عباس/ ٌسرى مهدي السامرائًهزاع داود سلمان(مصر حالة دراسٌة )السٌاسة المالٌة ودورها فً االصالح االقتصادي31939اقتصاد دكتوراه303

2009مإٌد صالح عبد القادرعمار ممدوح عبد القادر محمد الدوري(دراسة حالة )تفعٌل الدور التموٌلً للضرٌبة من خالل العدالة الضرٌبة اقتصاد ماجستٌر304

)تجارة المنتجات ذات التكنلوجٌا العالٌة واثرها على مٌزان المدفوعات اقتصاد

(لدول مختارة من جنوب شرق اسٌا

2009توفٌق عباس عبد عونٌاسمٌن نجم عبدهللا السعد ماجستٌر305

االبتكارات الحدٌثة فً انظمة المدفوعات وتاثٌرها فً استقرار السٌاسةاقتصاد

النقدٌة

2007ثرٌا عبد الرحٌم الخزرجًعثمان حسٌن البرزنجً دكتوراه306

2004عوض فاضل سماعٌلعفراء هادي سعٌدالبنك المركزي واالفتراض الحكومًاقتصاد ماجستٌر307

)المالً للشركة العامة لصناعة البطارٌات للمدة - التقٌٌم االقتصادي اقتصاد

1992 -2002)

2004هاشم علوان السامرائًصفوان محمد شوقً حسام الدٌن البكري ماجستٌر308

الوالٌات المتحدة)اثر العولمة على هٌكل النظام الضرٌبً اقتصاد

(االمرٌكٌةومصر حالة دراسٌة

2004همام راضً الشماعاحمد اسماعٌل ابراهٌم المشهدانً ماجستٌر309

دراسة/المالً -اختٌار مإشرات ومعاٌٌر تقٌٌم االداء االقتصادي 32546اقتصاد

قطاع مختلط/تطبٌقٌة فً شركة صناعات االصباغ الحدٌثة 

2003عماد محمد علً عبد اللطٌف العانًاحمد عبد هللا سلمان الوائلً ماجستٌر310
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دراسة حالة سوق )المحفظة االستثمارٌة الحدٌثة وامكانٌة تطبٌقها 32555اقتصاد

(العراق لالوراق المالٌة

2010محمد صالح الكبٌسًبراء محً الدٌن ابراهٌم االعظمً ماجستٌر311

التقوٌم المالً واالقتصادي للشركة العامة للصناعات الجلدٌة للمدةاقتصاد

(1987-1996)

2000هاشم علوان السامرائًعمر طارق وهبً القاضً ماجستٌر312

)محددات المٌزة التنافسٌة للقطاع  الصناعً فً الصٌن والعراق 32852اقتصاد

(دراسة تحلٌلٌة 

2010فوزي حسٌن محمدحسٌن غازي رشٌد ماجستٌر313

دور المصارف التجارٌة فً تفعٌل عمل النظام المالً فً العراق للمدة32683اقتصاد

( 1992 -2007)

2010عماد محمد علً  العانًسٌماء محسن عالوي العبٌدي ماجستٌر314

قٌاس وتحلٌل بعض العوامل االساسٌة المحددة لحجم االنفاق العام ف32682ًاقتصاد

العراق

2010هناء عبد الحسٌن الطائًسمٌرة فوزي شهاب ماجستٌر315

2004عوض فاضل اسماعٌلعفراء هادي سعٌدالبنك المركزي واالقتراض الحكومًاقتصاد دكتوراه316

التخصص االمثل للمواردباستخدام اسلوب البرمجة الخطٌة وبناء جدولاقتصاد

الجدوى االقتصادٌة لشركات الصناعات الخفٌفة

2003هاشم علوان السامرائًاحمد شاكر محمود المعاضٌدي ماجستٌر317

2010مإٌد صاالح عبد القادر الشٌخاسٌل حسٌن كاظم عامر السودانًدور الزكاة فً التصدي لظاهرتً الفقر والبطالة فً العراق32690اقتصاد ماجستٌر318

2010وفاء جعفر المهداويكرٌم سالم كماشمستقبل النظام الضرٌبً فً العراق فً ظل التحول الى اقتصاد السوق32712اقتصاد دكتوراه319

حالة دراسٌة للشركة )دعم القدرات التنافسٌة للشركات الصناعٌة 32713اقتصاد

(2008-2000 )العامة للصناعات الكهربائٌة فً بغدادللمدة 

2010ثامر محمود رشٌد العانًحسان خلٌل محمود السعٌدي ماجستٌر320

)اهمٌة اسعار الصرف ودورها فً تجاوز بعض االزمات االقتصادٌة اقتصاد

(2001-1980)حالة دراسٌة للمدة من 

2007ثرٌا عبد الرحٌم الخزرجًسمٌر فخري نعمة ماجستٌر321

عالقة سعر الصرف بالتضخم ودورة فً تحقٌق التوازن  النقدي ف31458ًاقتصاد

( 2004-1990)العراق

2007قحطان عبد سعٌدمنى ٌونس حسٌن دكتوراه322

مع (SBA)االصالح االقتصادي فً العراق فً اطاراتفاقٌة المساندة 32715اقتصاد

صندوق النقد الدولً

2010مظفر حسنً علًحاتم كرٌم بلحاوي القرٌشً ماجستٌر323

مع اشارة )تحلٌل واقع التنمٌة ومتطلباتها فً ظل العولمة االقتصادٌة 32939اقتصاد

(خاصة للعراق

2010مٌسر قاسم محمد غزالهٌثم عبد الخالق اسماعٌل  العٌبً دكتوراه324

2010فاضل عباس العامريمها عارف برٌسمتاثٌر التفكٌر االستراتٌجً واالبداع التسوٌقً فً القرارات التسوٌقٌة32940اقتصاد دكتوراه325

جدولة العملٌات التشغٌلٌة  فً ورش التدفق باستخدام البرمجة32941اقتصاد

الدٌنامكٌة

2010افتخار عبد الحمٌد النقاشخضٌر زغٌر سلمان دكتوراه326

2010 بالسم جمٌل خلفمٌادة سعٌد حسٌن علًنحو استراتٌجٌة وطنٌة لحل مشكلة المٌاة فً العراق33368اقتصاد دكتوراه327

2009علً عبد الهادي سالماسالم محمد محموداالصالح االقتصادي التجربة المصرٌة وامكاانٌة التطبٌق فً االقتصاداقتصاد ماجستٌر328

2010 وفاء جعفر المهداويلقاء شاكر عبودنحو تفعٌل الدور السموي لمنظمات المجتمع المدنً تجارب دول مختارة33449اقتصاد ماجستٌر329
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نظرٌة العمران والمعاش )منهج التحلٌل االقتصادي فً فكر ابن خلدون اقتصاد

(انموذجا 

2014اسٌا كاظم فرحانهٌثم حمٌد مطلك ماجستٌر330

سعر صرف الدٌنار ما بٌن االحتٌاطٌات ومتطلبات االستقرار السعرياقتصاد

2013- 1990فً العراق للمدة 

2015محمود محمد محمود داغرحسٌن عطوان مهوس معارج ماجستٌر331

توظٌف الموارد المالٌة الحكومٌة فً تحقٌق التنمٌة البشرٌة المستدامةاقتصاد

2012/ 2003تجارب دول مختارة مع اشارة الى العراق للمدة 

2015ٌسرى مهدي حسناسماعٌل حمادي حسن دكتوراه332

المعاٌٌر الدولٌة لالشراف والرقابة المصرفٌة واثرها فً االستقراراقتصاد

المالً للقطاع المصرفً الخاص فً العراق

2015ثرٌا عبد الرحٌم الخزرجًفرح علً توفٌق الزبٌدي ماجستٌر333

دراسة الجدوى االقتصادٌة لمشروع إعادة تدوٌر زٌوتاقتصاد

المحركات فً مدٌنة النجف االشرف

2017عدنان داود العذاريمها عبودي عبد الواحد دبلوم عال334ً

دور مإسسات التموٌل الخاصة فً تعزٌز القدرة التنافسٌة للمشروعاتاقتصاد

الصناعٌة الصغٌرة والمتوسطة فً العراق

2015فارس كرٌم برٌهًحسٌن شرٌف نعٌم ماجستٌر335

2015ٌسرى مهدي حسن السامرائًشٌماء فاضل محمد الزبٌدياالفاق المسقبلٌة لموازنة العراق االتحادٌة فً ظل تنوٌع مصادر الدخلاقتصاد ماجستٌر336

2008نبٌل مهدي كاظم الجنابًجنــــــان ســـــــلٌم هـــــــالل حسوندور التوقعات العقالنٌة فً التحلٌل االقتصادي الكلًاقتصاد ماجستٌر337

المقاٌضة التجارٌة أسلوباً تجارٌاً لمواجهة عجوزات الموازنات المالٌةاقتصاد

فً العراق

2016عبد الكرٌم جابر شنجار العٌساويمحمد منعم غانم االسدي ماجستٌر338

تحلٌل أثار الفجوة التكنولوجٌة على التنمٌة االقتصادٌةاقتصاد

)بلدان مختارة مع اشارة خاصة للعراق(

2015سالم عبد الحسن رسنحسن جمال حسن الٌوداوي ماجستٌر339

االستثمارات فً محافظة النجف االشرفاقتصاد

المعوقات وسبل المعالجة

2012عبد الكرٌم جابر شنجار العٌساويشوكت كاظم طالب الطالقانً ماجستٌر340

تنمٌة القطاع السٌاحً فً العراقاقتصاد

المتطلبات.. التحدٌات .. المقومات 

2014كرٌم سالم حسٌنقاسم جبار خلف ماجستٌر341

تؤثٌرات أسعار الصرف على موازٌن المدفوعات فً دول مختارة للمدةاقتصاد

( 1975 – 2005 )

2010عبد الكرٌم جابر شنجار العٌساويمحمد حسٌن شعاع الطائً ماجستٌر342

:تؤثٌر السٌاسة النقدٌة على عوائد األسهم العادٌةاقتصاد

دراسة تطبٌقٌة فً سوق العراق لألوراق المالٌة

( 2004-2010 )للمدة 

ًّفوزي حسٌن صاحب محمد الطرفً 2012نبٌل مهدي كاظم سلطان الجناب ماجستٌر343

محددات الجدارة االئتمانٌة السٌادٌة وتاثٌرها فً االنفاق االستثمارياقتصاد

تجارب دولٌة مع اشارة للعراق-الحكومً 

2017عماد محمد علً عبداللطٌفخلف محمد حمد الجبوري دكتوراه344

استخدام الموارد المائٌة فً العراق فً ظل تحدٌات االمن المائً مناقتصاد

منظور ستراتٌجً

2017ثائر محمود رشٌدعال عالء حسٌن ماجستٌر345

2017حمدٌة شاكر مسلمهدٌل حمٌد محموددور السٌاسة التجارٌة فً حفز الصادرات غٌر النفطٌة فً العراقاقتصاد ماجستٌر346
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تحلٌل العالقة بٌن اختالل الموازنة العامة واالحتٌاطات االجنبٌة فًاقتصاد

2015 - 2003العراق للمدة 

2017مٌثم لعٌبً اسماعٌلمنال علً فاطس ماجستٌر347

مستوى جودة االنتاج المحلً وتاثٌرها فً هٌكل التجارة الخارجٌةاقتصاد

للعراق

2017فارس كرٌم برٌهًمٌس عبداالمٌر كشٌش ماجستٌر348

االعتمادات المستندٌة ودورها فً تنظٌم االستٌرادات وفقا لمتطلباتاقتصاد

التنمٌة االقتصادٌة فً العراق

2017زٌاد خلف خلٌلنورة نهاد عبودي ماجستٌر349

2004دور االستثمار السٌاحً فً التنوع االقتصادي فً العراق للمدة اقتصاد

 -2014

2017منى ٌونس حسٌناسراء سعد فهد ماجستٌر350

واقع التموٌل الصغٌر ودوره فً تنمٌة المشارٌع الصغٌرة والمتوسطةاقتصاد

2003فً العراق بعد عام 

2017وحٌدة جبر آل منشدرسول عٌسى مهدي ماجستٌر351

2010ثرٌا عبد الرحٌم الخزرجًفالح حسٌن كرٌمدور السٌاسة النقدٌة فً استقرار  سعر الصرف فً العراقاقتصاد ماجستٌر352

2010محمد علً جاسمتغرٌد داود سلمانالقطاع النفطً فً العراق33478اقتصاد ماجستٌر353

مدى فاعلٌة المإسسات المالٌة الوسٌطة فً تتثٌر على النشاط33463اقتصاد

االقتصادي

2010فالح حسن ثوٌنًاحمد صبٌح عطٌة دكتوراه354

التخصص االمثل للموارد االقتصادٌة فً جمعٌة حمورابً النتاج32814اقتصاد

الزراعً باستخدام اسلوب البرمجة الخطٌة

2010سعد عبد نجم العبدلًرضاب شاكر محمود النصر دكتوراه355

2010فرٌد جواد الدلٌمًنادٌة مهدي عبد القادردراسة مقارنة لعدد من الدول العربٌة واالجنبٌة33462اقتصاد دكتوراه356

تحلٌل اقتصادي قٌاسً لالنفاق االستثماري الزراعً فً القطاعاقتصاد

الزراعً العراقً مع التركٌز

2010االنبارعبد الستار رائف حسن حمادي ماجستٌر357

دراسة تحلٌلٌة فٌالجوانب فً الجوانب المالٌة واالقتصادٌة لمشروعاقتصاد

االلواح الخشبٌة الزجاجٌة الحدٌث فً الشركة العامة لصناعة الزجاج

والٌرامٌك فً االنبار

2009رٌاض جواد كاظم حمد ماجستٌر358

دراسة فً )دور اثورة العلمٌة والتكنلوجٌة فً التكٌف الراسمالً 32824اقتصاد

(االبعاد والنتائج االقتصادٌة

2010ربٌع خلف صالحخمٌس محمد حسن دكتوراه359

2010مناهل مصطفى عبد الحمٌدعادل مجٌد عٌدان العادلًتنمٌة التخلف فً بعض الدول النامٌة فً ظل العولمةاقتصاد دكتوراه360

2010رسالن غفورنادٌة العلمً شبانةاثر االستثمار االجنبً المباشر فً تطور القطاع النفط فً الجزائراقتصاد ماجستٌر361

2010فوزي حسٌن محمد الحدٌثًحسٌن غازي رشٌدمحدادات المٌزة التنافسٌة لقطاع الصناعًاقتصاد ماجستٌر362

2009وفاء جعفر المهداويهدى عبد الرضا علًدور حاضنات االعمال والمشارٌع الصغٌرة فً مواجهة كلف التحولاقتصاد ماجستٌر363

2009سعٌد علً محمدمحمود عبٌد صالح علٌويالنقود والسٌاسة النقدٌة فً االقتصاد االسالمًاقتصاد ماجستٌر364

2009مهند خلٌفة عبٌد المحمديتقدٌر دوال االسٌتثمار للقطاعات االقتصادٌة فً العراقاقتصاد ماجستٌر365

2009قصً عبود الجابريراجً محٌل هلٌل  الخفاجًقٌاس وتحلٌل ظاهرة الفقر وعالقتة بالتعاوناقتصاد ماجستٌر366
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2009وحٌدة جبر خلفصادق جعفر غٌاضاالندماج المصرفً فً البلدان العربٌةاقتصاد ماجستٌر367

2009معتز نعٌمابتسام علً حسٌن العزاويسٌاسات االصالح االقتصادي وانعكاساتها على التنمٌة البشرٌةاقتصاد دكتوراه368

2008نسرٌن كركوتلًاقتصادٌات التجارة االلكترونٌة وجدوى التطبٌق فً سورٌااقتصاد ماجستٌر369

2008مإٌد صالح عبد القادرمصطفى عبد الحسن فرحان الشاعلًنظرٌة التوزٌع فً فكر السٌد الشهٌد محمد باقر الصدراقتصاد ماجستٌر370

2008مجاهد ٌحً صالح مجاهد ٌحٌى صالح قائد المشرفًدور الموارد البشرٌة فً كسب رضا العمالء فً المنظمات الخدمٌةاقتصاد ماجستٌر371

2007عبد الوهاب حمدي النجارلٌلى عاشور حاجم سلطان الخزرجًالقدرة التنافسٌة للصادرات العربٌة فً  ظل برامج االصالحاقتصاد ماجستٌر372

2011عبد الكرٌم عبدهللا الربٌعًمحمد عربً ٌاسر الربٌعًاثر االنفاق الصحً الحكومً فً التنمٌة البشرٌة المستدامة فً العراق33575اقتصاد ماجستٌر373

2011وفاء المهداويصفاء علً حسٌنتقوٌم مناهج معالجة عجز الموازنة الحكومٌةاقتصاد ماجستٌر374

2010عالء فرحان طالب محمد فائز حسن الزوبعًدورة االستراتٌجٌات المصرفٌة فً بناء المقدرات الجوهرٌة للمصارف33576اقتصاد ماجستٌر375

قٌاس وتحلٌل دالة الطلب على المشتقات النفطٌة لدول عربٌة مختارة33683اقتصاد

(2008-1985)للمدة

2010هناء عبد الحسٌن مجٌدقحطان لفتة عطٌة خلف الربٌعً ماجستٌر376

2010ثرٌا  عبد الرحٌم علً الخزرجًسالم هامل برٌغشفاعلٌة السٌاسة النقدٌة فً ظل تحرٌر اسعار الفائدة33682اقتصاد ماجستٌر377

مالمح السٌاسة االئتمانٌة للمصارف االقتصادٌة فً العراق32826اقتصاد

(1995-2006)

2010فرٌد جواد الدلٌمًشٌماء جاسم حمود العوادي ماجستٌر378

تقٌٌم كفاءة االداء االقتصادي للشركة لصناعة الزٌوت النٌاتٌة فًاقتصاد

(2007-2003)العراق للمدة 

2010فٌصل اكرم نصوريرواء طارق رشاد النعٌمً ماجستٌر379

الفحص الضرٌبً على الدخل لتحقٌق وعاء مقبول فً ضوء تماسك32685اقتصاد

(دراسة تطبٌقٌٌة فً الهٌئة العامة للضرائب )المكلفٌن بحساباتهم 

2010اٌمان شاكر محمدعماد توفٌف محمد العبٌدي ماجستٌر380

االصالح االقتصادي فً العراق دراسة تحلٌلٌة فً خصوصٌة المقوماتاقتصاد

وفاعلٌة االلٌات

2010عبد الرحٌم الطائً ماجستٌر381

تحلٌل الثار برامج صندوق النقد والبنك الدولٌٌن على اقتصادٌات دولاقتصاد

عربٌة مختارة مع اشارة الى العراق

2010سعٌد علً محمد العبٌديمحمد ٌوسف محمد ماجستٌر382

تحلٌل وقٌاس العالقة بٌن القطاع الخاص ومصادر التموٌل ومصادراقتصاد

90/2007االمارات حالة دراسٌة  )التموٌل واثارها فً تحقٌق النمو 

2010عبد الباسط تركً سعٌد/راوٌة عبدالرحٌمزٌاد خلف خلٌل ماجستٌر383

دراسة فً )دور الثورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً التكٌف الراسمالً اقتصاد

االبعاد والنتائج االقتصادٌة

2010ربٌع خلف صالحخمٌس محمد حسن دكتوراه384

2010صباح محمد موسىفإاد ٌوسف عبد الرحمنتاثٌر تقانة المعلومات فً بعدي تصمٌم العمل والهندسة البشرٌة32842اقتصاد دكتوراه385

2010عبد الوهاب محمد محمود/ سعد عبدنجم عبدهللا اٌاد كاظم عٌدان الطائًالبٌئة االستثمارٌة الزراعٌة ودورها فً جذب االستثمار فً العراقاقتصاد ماجستٌر386

2010محمد علً موسى المعموريحٌدر صالح الدٌن عارف محمدرصد وتحلٌل االزمة فً االقتصاد االمرٌك33520ًاقتصاد دكتوراه387
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(2007-1990 )مسارات التظخم فً االقتصاد العراقً للمدة 33554اقتصاد

واتجاهاتها المستقبلٌة

2010عبد الكرٌم عبدهللامحمد محسن خنجر دكتوراه388

المعلومات  االستراتٌجٌة واالبداع التنظٌمً واثرهما فً تحقٌق المٌزة33857اقتصاد

التنافسٌة

2011فالح تاٌة النعٌمًاكرم محسن علً الربٌعً دكتوراه389

دراسة فاعلٌة النقل البري فً التنمٌة االقتصادٌة فً ظل التحول الى33655اقتصاد

اقتصاد السوق

2011مناهل مصطفى عبد الحمٌدمحمد شهاب احمد ماجستٌر390

الٌات حفز االبتكار وتخصٌص االستثمار باستخدام تحلٌل ما بعد االمثلٌة33578اقتصاد

فً قطاع الصناعات الهندسٌة

2011قصً عبود فرج الجابرياحمد شاكر محمود دكتوراه391

تحلٌل العوامل المسببة فً تذبذب اسعار النفط الخام وانعكاساتها على51اقتصاد

بعض التغٌرات الهٌكلٌة لدول مختارة

2011وفاء جعفر المهداويعصام عبد الخضر سعود دكتوراه392

2010محسن عبد هللا الراجحًحٌدر محمد حسن طالب المالكًالقدرة التنافسٌة للصادرات فً دول جنوب شرق اسٌا33795اقتصاد ماجستٌر393

2010صفاء عبد الجبار الموسوياٌهاب علً داوددراسة تحلٌلٌة  لالقتصاد غٌر الرسمً العراقاقتصاد ماجستٌر394

2010هاشم مرزوك شمريفهد الشمري مغمٌشاالزمة الحالٌة العالمٌة وتحلٌل تداعٌتها على االحصاء العالمًاقتصاد ماجستٌر395

امعاٌٌر الكفاءة والعدالة" تقوٌم فاعلٌة الموازنة العامة فً العراق طبقااقتصاد

2009-2003للمدة من 

2011حسٌن مهجر فرج البخٌتاوي ماجستٌر396

2008ٌحٌى علً النجارمحمد ناجً محمد الزبٌديفاعلٌة االستثمنار المباشر فً انماء المناطق الحرةاقتصاد دكتوراه397

2008ٌحٌى النجارمحمد ناجً محمدفاعلٌة االستثمار االجنبً المباشر فً انماء المناطق الحرةاقتصاد دكتوراه398

معمل- تحلٌل اقتصادي لفرص االستثمار االجنبً المباشر فً العراق اقتصاد
أسمنت كربالء أنموذجاً

2015كاظم سعد عبد الرضا األعرجًامٌره عبود مرزه االكرع ماجستٌر399

2007ٌسرى مهدي السامرائًحٌدر حسٌن احمد محمدتحلٌل العوامل المإثرة فً اداء سوق االوراق المالٌةاقتصاد ماجستٌر400

2006محمد شوقً محمدالصناعة النفطٌة واثرها فً البٌئة االقتصادٌةاقتصاد دكتوراه401

2007وفاء جعفر المهداويعدنان حسٌن ٌونسالتحوٌل الخارجً واثارة فً بلدان عربٌة مختارة31459اقتصاد دكتوراه402

تجارب لدول )دور حاضنات االعمال للنهوض بالمشروعات الصغٌرة اقتصاد

(مختارة مع اشارة خاصة للعراق 

2011فارس كرٌم برٌهًمحمد عبد الهادي رشٌد ماجستٌر403

2011ٌحٌى غنً النجارصادق زوٌر لجالج(2007-1990 )تحلٌل العالقة الدالٌة بٌن نمو االقتصادياقتصاد دكتوراه404

2011محمد علً موسى المعموريحٌدر حسٌن احمد ال طعمةتحلٌل العالقة بٌن عجز الموازنة الحكومٌة وعجز الحساب الجارياقتصاد دكتوراه405

تحلٌل تجربة معالجة مشكلة السكن فً مدٌنة بغداد خالل المدة مناقتصاد

1980/1994

2011ولٌد عبد المنعم عباسسمٌر عبدالجبار ماجستٌر406

2011نعمان محمد  سعٌدصالح الدٌن مولوددور التحلٌل المالً فً تقوٌم االداء والتنبإ بالفشل المال1915ًاقتصاد ماجستٌر407
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المشروعات الصغٌرة ودورها فً التنمٌة االقتصادٌة مع اشارة الى1913اقتصاد

تجربة العراق

2011سعٌد علً محمد العبٌديعمر خلف فزع محمد االنباري ماجستٌر408

تحلٌل تجربة معالجة مشكلة السكن فً مدٌنة بغداد خالل المدة من357اقتصاد

1980-1994

2011ولٌد عبد المنعم عباسسمٌر عبد الجبار عبد المجٌد دكتوراه409

تجارب)تباطإات السٌاسة النقدٌة وانعكاساتها على النشاط االقتصادي اقتصاد

(دول مختارة

2010صبحً حسون السعديمالذ فائق مجٌد بنانة ماجستٌر410

2009صادق علً طعان الجبورياحمد جاسم جبار الٌاسريالنفط ومستقبل التنمٌة فً العراقاقتصاد ماجستٌر411

2009سالم عبد الحسن رسنقٌس مهدي حسن رزج البٌاتًاالمن الغذائً فً العراق بٌن التحدٌات الداخلٌة واالزمة الغذائٌة العالمٌةاقتصاد ماجستٌر412

برامج التثبٌت االقتصادي والتكٌٌف الهٌكلً وانعكاساتها االقتصادٌة فًاقتصاد

بلدان نامٌة مختارة

2009احمد عباس الوزاناحمد حافظ حمٌد الطائً دكتوراه413

2010بالسم جمٌل خلفعٌادة سعٌد حسٌن علًنحو ستراتٌجٌة وطنٌة لحل مشكلة المٌاة فً العراقاقتصاد دكتوراه414

دراسة فً االزمات االقتصادٌة مع اشارة الى االزمة المالٌة المعاصرةاقتصاد

واثارها على بعض االقتصادات النامٌة

2010فالح حسن ثوٌنًعلٌاء ضٌاء الوردي ماجستٌر415

تحلٌل العوامل المسببة فً تذبذب اسعار النفط الخام وانعكاساتها علىاقتصاد

بعض التغٌرات الهٌكلٌة لدول مختارة

2011احمد عباس الوزانعصام هادي محمد الصالحً دكتوراه416

2011سعد عبد نجم العبدلًوداد علً صغٌر المنشاويواقع وافاق انتاج وتسوٌق التمور فً العراقاقتصاد ماجستٌر417

2011حاكم محسن محمدحسن محمد جواد رزاقاثر السٌاسة النقدٌة فً االسواق المالٌة الناشئةاقتصاد ماجستٌر418

مدى امكانٌة خصخصة بعض الصناعات النفطٌة واثرها على االقتصاداقتصاد

العراقً

2011ٌحٌى غنً النجارحٌدرحسٌن عذافة الجابري ماجستٌر419

)الرإٌة االستراتٌجٌة وتاثٌرها فً ادارة البٌئة وقٌادة التغٌٌر التنظٌمً اقتصاد

(دراسة تطبٌقٌة فً مركز وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

2010فالح تاٌة النعٌمًخالدٌة مصطفى عطا دكتوراه420

تحلٌل العالقة الدالٌة بٌن درجة الحرٌة االقتصادٌة والتجارة الخارجٌةاقتصاد

وانعكاساتها على مإشرات االقتصادٌة الكلٌة لبلدان نامٌةمختارة للمدة

(1990 -2005)

2010اٌمان عبد خضٌر الغرٌباويسردار عثمان خدر دكتوراه421

2011فرٌد جواد كاظم الدلٌمًولٌد خلف جبارة الطائًالنفقات العامة فً االقتصادات الربٌعٌةاقتصاد ماجستٌر422

دراسة- االئتمان المصرفً بٌن تحدٌات المخاطر وسبل المعالجة اقتصاد

تحلٌلٌة للمصارف التجارٌة الخاصة فً العراق

2005ثرٌا عبدالرحٌم الخزرجًازهار حسن علً ابو ناٌلة ماجستٌر423

مصر )دور سوق االوراق المالٌة فً التحول نحو اقتصاد السوقاقتصاد

(حالة دراسٌة_ والمغرب 

2009ٌسرى مهدي حسنٌوسف عبد هللا عبد العانً دكتوراه424

"اثر اتفاقٌة حقوق المكتبة الفكرٌة فً تٌسٌر االنشطة الصناعٌة عالمٌااقتصاد

فً اطار منظمة التجارة العالمٌة مع اشارة خاصة للعراق" وعربٌا

2008ثاثر محمود رشٌداثٌر ناطق محمد نجٌب ماجستٌر425
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قٌاس درجة استقاللٌة البنك المركزي وعالقتها بعجز الموازنةاقتصاد

(حالة دراسٌة_ العراق  )الحكومٌة 

2010مظهر محمد صالح/ محمد صالح الكبٌسًاحمد اسماعٌل ابراهٌم المشهدانً دكتوراه426

2003ذٌاب عبدمحمد السواح/فوزي حسٌن الصمٌدعًنزهان محمد سهو السامرائًمستقبل الصناعة الدوائٌة العراقٌة فً ظل العولمةاقتصاد ماجستٌر427

اثر العمل السكانً فً التنمٌة المستدامة مع اشارة خاصة الى بلداناقتصاد

االسكوا

2004ٌحى غنً النجارهشام سالم كشكول الربٌعً ماجستٌر428

2011هاشم مرزوك الشمري/ عبدالحسٌن العنبكًجعفر عبد االمٌر عزٌز الحسٌنًمتطلبات تعزٌز القدرة التنافسٌة لموانئ العراقاقتصاد ماجستٌر429

تقٌٌم كفاءة اداء القطاع الصناعً العام فً شركات مختارة للمدة مناقتصاد

2000-2009

2011سعاد قاسم هاشممحمد حسٌن محمود الندٌم ماجستٌر430

دور صناعة السٌاحة فً تطوٌر االتصاالت بعض الدول المختارة معاقتصاد

اشارة خاصة للعراق

2011اٌمان عبدخضٌر الغرٌباويعبٌر علً كاظم ماجستٌر431

دور قطاع االسكان فً تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة فً العراق وافاقةاقتصاد

(2008_ 1980 )المستقبلٌة للمدة

2011فٌصل اكرم نصوريمحمد كاظم شمخً ماجستٌر432

تحلٌل مشكلة نقل النفاٌات الصلبة باستخدام اسلوب البرمجة الخطٌةاقتصاد

 بغداد حالة دراسٌة2010_2008للمدة

2011صالح مهدي عباساحمد ابراهٌم علً ماجستٌر433

2011عبدالجبار محمودفتاح العبٌدياسماء طة مخلفتاثٌر االتجاهات الفكرٌة فً طبٌعة الهٌكل االقتصادي للعراقاقتصاد ماجستٌر434

ضرائب الطاقة فً الدول الصناعٌة وانعكاساتها على اقتصادٌات الدولاقتصاد

النامٌة المنتجة والمصدرة للنفط

2004مٌسر قاسم محمد غزاللإي عباس فاضل الساكنً ماجستٌر435

2008وفاء جعفر المهداويجعفر قاسم محمد امٌنخصخصة قطاع الخدمات العامة فً مٌزان االقتصادي تطبٌقات مختارةاقتصاد ماجستٌر436

حالة_الٌابان _اثر عجز الموازنة الحكومٌة على سعر الصرف االجنبً اقتصاد

(2005-1990)دراسٌة للمدة 

2008سحر فتح هللا محمد علًشٌماء هاشم  علً ماجستٌر437

2011ٌحٌى غنً النجارصادق زوٌر لجالجتحلٌل العالقة الدالٌة بٌن النمو االقتصادي والفقر فً العراقاقتصاد دكتوراه438

اقتصاد 439

تحلٌل اتجاهات االستثمار االجنبً المباشر وقٌاس اثرة فً بعضاقتصاد

2005-1990المتغٌرات االقتصادٌة الكلٌة بلدان عربٌة مختارة للمدة 

2008عامر عبود جابر/فٌصل اكرم نصوريعبد الرزاق حمد حسٌن ماجستٌر440

2007وداد ٌونس ٌحٌىعبد الرسول علً حسٌنواتجاهاته المستفبلٌة2002-1990الطلب على النقود فً العراق للمدة اقتصاد ماجستٌر441

مدى فاعلٌة التصحٌح التلقائً الختالل مكٌزان المدفوعات فً البلداناقتصاد

النامٌة

2008هجٌر عدنان زكً امٌنعماد علً محمود ماجستٌر442

دراسة)االستثمار بالمورد وعالقتة بالتشغٌل والبطالة فً البالد النامٌة اقتصاد

(حالة العراق

2008احمد عباس الوزانعقٌل حمٌد جابر الحلو ماجستٌر443

وانعكاساتها على اقتصادات اقطار2008االزمة المالٌة العالمٌة لعام اقتصاد

مجلس التعاون الخلٌجً

2011علً احمد درج دروٌش الدلٌمًمصطفى فاضل حمد ضاحً الفراجً ماجستٌر444
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)دور االستثمار  االجنبً المباشر  فً عملٌة  التنمٌة  االقتصادٌة اقتصاد

تجارب دول مختارة مع اشارة  خاصة للعراق

2007هناء عبد الحسٌن  الطائًاحسان جبر عاشور ماجستٌر445

االزمات فً االسواق المالٌة وانعكاساتها فً االقتصادات العربٌة معاقتصاد

اشارة خاصة لالقتصاد  العراقً

2011سعد عبد نجم العبدلًاثٌر  عباس عبادي ماجستٌر446

2007ٌسرى مهدي  حسن  السامرائًباسم محمد تركً  العواد(مصر حالة دراسٌة )تحلٌل العوامل المحددة لسٌاسة االقتراض العام اقتصاد ماجستٌر447

الخصخصة بٌن النظرٌة والتطبٌق فً دول مختارة  مع اشارة  خاصةاقتصاد

للعراق

2006حسن نوري  الٌاسرياٌناس محمد  رشٌد  المشهدانً ماجستٌر448

2008مٌسر قاسم محمد غزالتامٌم محمد سلوم  الجبوريالتخصٌصة  والتنمٌة  االقتصادٌة  اقطار عربٌة  مختارةاقتصاد دكتوراه449

العولمة االقتصادٌة وتاثٌرها فً اسواق العمل مع التركٌز على البطالىةاقتصاد

(مصر واالردن حالة دراسٌة )فً دول مختارة 

2009اٌمان عبد خضٌرزهٌر حامد سلمان  السعدون ماجستٌر450

تاثٌر الخصخصة واالستثمار االجنبً  المباشر  فً التغٌرات  الهٌكلٌةاقتصاد

2003_1985القطاعٌة  االقتصادٌن المصري والمغربً للمدة من 

2007محمد صالح تركً القرٌشًرغد زكً قاسم السعدي ماجستٌر451

االزمات فً االسواق المالٌة وانعكاساتها فً االقتصادات  العربٌة معاقتصاد

اشارة خاصة لالقتصاد العراقً

2011سعد عبد نجم العبدلًاثٌر عباس  عبادي دكتوراه452

تحلٌل العالقة بٌن الموازنة العامة والناتج المحلً االجمالً االجمالًاقتصاد

2009_1988فً العراق للمدة 

2012مهدي سهر غٌالت الجبوريسالم كاظم  شانً ماجستٌر453

2012عالء فرحان   طالبمحمد جاسم محمد االسديادارة المخاطر االئتمان واثرخها  فً منح االنهٌار  التنظٌمًاقتصاد ماجستٌر454

2011وحٌدة جبر خلف المنشدسٌف كاظم زبون  الساعديتقٌٌم اداء االستثمار فً المصارف  االسالمٌة فً بلدان عربٌة مختارةاقتصاد ماجستٌر455

الصنادٌق السٌادٌة  فً الدول النفطٌة  ودورها فً تحقٌق  االستقراراقتصاد

المالً

2012ٌسرى مهدي حسن  السامرائًرافع احمد حسن ماجستٌر456

2010صفاء عبد الجبار الموسوياٌهاب علً داوددراسة تحلٌلٌة  لالقتصاد غٌر الرسمً العراقاقتصاد ماجستٌر457

تاثٌر قرار زٌادة الحد االدنى لراس المال فً تطوٌر عمل امصارفاقتصاد

بحث تطبٌقً على عٌنة من المصارف  التجارٌة العراقٌة )الخاصة 

2012سهام محمد عبدالعزاويسعدون عباس محمد الساعدي ماجستٌر458

االسباب االثار )الطاقات المعطلة فً الصناعة التحوٌلٌة فً العراق اقتصاد

2010-2000)دراسة تحلٌلٌة للمدة  (ـالمعالجات 

2012فوزي حسٌن محمدنشات صبحً ٌعقوب ماجستٌر459

تاثٌر المعرفة التسوٌقٌة واالستخٌارات التنافسٌة فً تحقٌق االداء2055اقتصاد

المتمٌز

2012عالء فرحان طالبهدٌر خٌون عاشور ماجستٌر460

_االسباب ـاالثار  )الطاقات المعطلة فً الصناعة التحولٌة فً العراق اقتصاد

(المعالجات 

2012فوزي حسٌن محمدنشات صبحً ٌعقوب ماجستٌر461

2012منعم دحام عطٌةحٌدر عبد االمبر نعمةدور اقتصاد المعرفة فً تفعٌل التنمٌة البشرٌة فً العراق2032اقتصاد ماجستٌر462

2012وفاء جعفر المهداويحافظ عبد االمٌر امٌنالتحدٌات البٌئٌة وانعكاساتها على مسار التنمٌة المستدامة فً العراق20360اقتصاد ماجستٌر463
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2012حاكم محسن محمد الربٌعًمحمد زهٌر عبد االمٌر العزاويمدى توفر متطلبات تطبٌق الصٌرفة2073اقتصاد ماجستٌر464

2012عالء فرحان طالبوسام فإاد عباس الصفارتاثٌر ادارة عالقات الزبون فً تحقٌق االهداف االستراتٌجٌة2072اقتصاد ماجستٌر465

2012ثرٌا عبد الرحٌم الخزرجًاحمد حسٌن بتالقٌاس وتحلٌل كفاءة اداء المعارف الخاصة فً العراق2083اقتصاد دكتوراه466

2012سالم عبد الحسٌن رسنعبد الجاسم عباساشكالٌات التنمٌة االقتصادٌة الراهنة فً العراقاقتصاد ماجستٌر467

2012عدنان كرٌم نجماالء نوري حسٌنتقٌٌم سٌاسة استهداف التضخم فً اسواق متقدمة وناشئة مختارة2091اقتصاد ماجستٌر468

امكانٌة قٌام الوحدة النقدبة الخلٌجٌة فً ضوء تجربة الوحدة النقدٌة2099اقتصاد

االوربٌة

2012اٌمان عبد خضٌرخالد عبد الحمٌد عبد المجٌد دكتوراه469

2012صفاء عبد الجبار الموسويواثق علً محً المنصوريالصنادٌق السٌادٌة ودورها فً االقتصاد الكلً لدول مختارة3057اقتصاد ماجستٌر470

2012ربٌع خلف صالحاٌهاب عباس محمدالقطاع النفطً العراقً فً ظل المتغٌرات االقتصادٌة المحلٌة والدولٌة3063اقتصاد ماجستٌر471

واقع وافاق القطاع الصناعً الخاص ودوره فً اعاده هٌكلٌة القوى3064اقتصاد

العامله فً العراق

2012ولٌد عبد المنعممهند علً حسٌن ماجستٌر472

اثر السٌاسة النقدٌة على حركه رإوس االموال فً ظل التحرر المال3073ًاقتصاد

فً البلدان النامٌة

2010صادق علً طعانعلً حاتم عبد القرٌشً دكتوراه473

2012حسن فرج سلطانعلً فرٌد عبد الكرٌممبادرات القروض ودورها فً دعم وتموٌل المشارٌع الصغٌرة3078اقتصاد ماجستٌر474

واقع افاق الصناعات الكٌمٌاوٌة فً العراق مع اشارة خاصة للشركة3079اقتصاد

العامة لصناعة البطارٌات

2012احمد علً جاسمعامر شبل زٌاد ماجستٌر475

2012محسن الراجحًصبا عالء سلمانتحلٌل العالقة بٌن االنفاق على التعلٌم والنمو االقتصادي3085اقتصاد ماجستٌر476

2012حمزة فائق وهٌبعماد عاشور محمددور اسواق االوراق المالٌة فً مكافحة غسٌل االموال3095اقتصاد ماجستٌر477

اعادة هندسة العملٌات المصرفٌة واثرها فً تعظٌم القٌمة المستدامة3092اقتصاد

للمصارف

2012عالء فرحان طالبنور صباح حمٌد ماجستٌر478

2012بالسم جمٌل خلفاخالص محمد حسٌندور تقانة الري الحدٌثة فً تحقٌق االمن الغذائً فً العراق3093اقتصاد ماجستٌر479

2012مهدي سهر غٌالنخضٌر عباس حسٌناثر الصدمات االقتصادٌة فً بعض متغٌرات االقتصاد الكلً فً العراق3096اقتصاد ماجستٌر480

اثر الهٌمنة المالٌة على فاعلٌة السٌاسة النقدٌة فً تحقٌق االستقرار3126اقتصاد

النقدي

2012حالوب كاظم معلةعبد الرحمن عبٌد جمعة دكتوراه481

2012اسٌا كاظم فرحانعبد الناصر قادر رضاواقع التعلٌم واثر تسرب الطلبة على التنمٌة البشرٌة فً العراق3131اقتصاد ماجستٌر482

2012نهاد عبد الكرٌم العبٌدياركان بدران صبر2008الصٌرفة االسالمٌة فً ظل االزمة المالٌة العالمٌة لعام 3143اقتصاد ماجستٌر483

تطوٌر انتاجٌة العمل فً قطاع الصناعة التحوٌلٌة فً العراق2389اقتصاد

(2011-2000)للمدة

2012فوزي حسٌن محمدحسن خلف راضً ماجستٌر484

2012وفاء جعفر المهداوياحمد جاسم محمد الخفاجًتقوٌم واختٌار مسار التحول نحو اقتصاد السوق فً العراق659اقتصاد دكتوراه485
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تحـلٌل العـوامـل المـإثرة فـ658ًاقتصاد

حصٌلة الضرائب

المباشرة وغٌر المباشرة فً العـراق

2010- 1995)للمــــــــــدة 

2012ٌسرى مهدي السامرائًزهرة خضٌر عباس دكتوراه486

عقد المضاربة وامكانٌة تطبٌقه فً المصارف االسالمٌة مع اشارة2427اقتصاد

خاصة لرإٌة محمد باقر الصدر

2012وحٌدة جبر خلفصادق طعمه خلف ماجستٌر487

تكٌٌف الصناعة التحوٌلٌة فً ظل منظمة التجارة العالمٌة لدول مختارة2461اقتصاد

مع اشارة الى العراق

2012ثائر محمود رشٌد العانًاٌناس محمد رشٌد دكتوراه488

2012ٌسرى مهدي حسنصباح جندي منصورتحلٌل وتقٌٌم اثر االنفاق العام فً المدخرات المحلٌة2472اقتصاد ماجستٌر489

تحصٌل العوامل المإثرة فً حصٌلة الضرائب المباشرة فً العراقاقتصاد

(2012-1995)للمده

2012ٌسرى مهدي حسنزهرة عباس خضٌر دكتوراه490

2013فٌصل اكرم نصوريحٌدر حسن معندور البنٌة المالٌة التحتٌة فً بناء القطاع الخاص فً العراق2486اقتصاد ماجستٌر491

التغٌرات فً العوامل المإثرة فً عرض النقود وانعكاساتها على2507اقتصاد

النشاط االقتصادي

2013فالح حسن ثوٌنًفالح نغٌمش مطر دكتوراه492

تحلٌل مقارن للندة)االتجاهات الجدٌدة للسٌاسة النقدٌة فً العراقاقتصاد

2000-2008)

2010نهاد عبد الكرٌم احمدحمٌد حسن خلف ماجستٌر493

تحلٌل اسباب واثار االزمة العالمٌة السعار المواد الغذائٌة الرئٌسٌةاقتصاد

2007-2008

2009عباس ناجً جوادحسن نامس عطٌة ماجستٌر494

التحلٌل الكمً لالسباب والنتائج االقتصادٌة للنزاعات االهلٌة المسلحةاقتصاد

فً دول مختارة

2011عباس نناجً جوادخلٌل اسماعٌل عزٌز ماجستٌر495

دور المصارف التجارٌة فً تعزٌز فاعلٌة السٌاسة النقدٌة فً بلداناقتصاد

2007-1990للمدة  (االردن وسورٌا)عربٌة مختارة 

2009عامر عبود جابرعالء عبد الجبار حسٌن ماجستٌر496

فً العراق بٌن االستنزاف والتنمٌة (النفط والغاز  )الموارد الناضبة 2541اقتصاد

المستدامة

2012علً عبد الهادي سالممإٌد جاسم محمد الفهداوي ماجستٌر497

تحلٌل اسباب وآثار االزمة العالمٌة السعار المواد الغذائٌة الرئٌسة2510اقتصاد

2007 -2008

2009عباس ناجً جوادحسن نامس عطٌة الجمٌلً ماجستٌر498

االتجاهات الجدٌدة للسٌاسة النقدٌة فً العراق تحلٌل مقارن للمدة2511اقتصاد

2000 -2008

2010نهاد عبد الكرٌم احمد العبٌديحمٌد حسن خلف مشعل الجبوري ماجستٌر499

دور المصارف التجارٌة فً تعزٌز فاعلٌة السٌاسة النقدٌة فً بلداناقتصاد

( 2007- 1990 )للمدة  (االردن وسورٌا  )عربٌة مختارة 

2009عامر عبود جابر الدوريعالء عبد الجبار حسٌن العزاوي ماجستٌر500

التحلٌل الكمً لالسباب والنتائج االقتصادٌة للنزاعات االهلٌة المسلحة2509اقتصاد

فً دول مختارة

2011عباس ناجً جواد العبٌديخلٌل اسماعٌل عزٌز البٌاتً ماجستٌر501
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تحلٌل العوامل المإثرة فً صادرات التنمٌة البشرٌة فً العراقاقتصاد

(2010-1990)للمدة

2013مفاضل عباس حسٌنصادق عباس راهً ماجستٌر502

بٌئة االستثمار المالئمة لقطاع االعمال ومتطلبات دعم النشاط الخاص2558اقتصاد

فً العراق

2013حالوب كاظم معلةدالٌة عمر نظمً ماجستٌر503

بناء نموذج لتحلٌل العالقة بٌن عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري2553اقتصاد

لعٌنة مختارة من الدول مع اشارة خاصة الى العراق

2013قصً عبود الجابريغٌداء جعفر الزبٌدي دكتوراه504

تحلٌل العالقة بٌن النمو االقتصادي والتنمٌة البشرٌة فً العراق للمدة2560اقتصاد

(1990-2010)

2013جمال عزٌز فرحانعلٌاء حسٌن خلف ماجستٌر505

اثر ازمة الرهن العقاري فً عجز الموازنات الحكومٌة لعٌنة من الدول2561اقتصاد

المختارة مع اشارة

2013قصً عبود الجابرياحمد حمدي احمد دكتوراه506

تحلٌل العالقة بٌن النمو االقتصادي والبطالة فً العراق باستخدام قانوناقتصاد

اوكن

2013عبد الكرٌم عبدهللا محمدمنتهى زهٌر محسن ماجستٌر507

2013عبد الستار عبد الجبار موسىرحٌق حكمت ناصر(دراسة تحلٌلٌة)فرص وتحدٌات تنوٌع االقتصاد العراقًاقتصاد ماجستٌر508

تصمٌم برنامج محوسب لتقٌٌم جودة الخدمة المصرفٌة من وجهتً نظراقتصاد

المدٌرٌن والزبائن

2013اكرم محسن الٌاسريحٌدر محمد كرٌم ماجستٌر509

تحلٌل اثار السٌاسة الكمركٌة فً االقتصاد العراقً للمدةاقتصاد

(1995-2010)

2013هٌثم العٌبً اسماعٌلمالك عبد الرحٌم محمد احمد ماجستٌر510

2013ثائر محمد رشٌدعلً وهٌب عبد هللاتقٌٌم كفاءة االداء االقنصادي لشركة دٌالى العامةاقتصاد ماجستٌر511

امكانٌة التكامل النقدي بٌن دول مجلس التعاون الخلٌجً باستخدام2600اقتصاد

معاٌٌر نظام النقد االداري

2013الوٌس عٌوش ٌونسوٌسرى سالم ناٌف ماجستٌر512

2013وفاء جعفر المهداويزهراء محمد حسن الواسطًتمكٌن المرأة اقتصادٌا فً العراق مشكالت وممكناتاقتصاد ماجستٌر513

2013فالح حسن ثوٌنًاحمد عبد الزهرة حمدانخٌارات السٌاسة النقدٌة ودورها فً تحقٌق االستقرار السٌاسًاقتصاد دكتوراه514

2013صفاء عبد الجبار الموسوياٌمان عبد الرحٌم كاظماالقتصاد االخضر مسار الى تقوٌم النمو االقتصادياقتصاد ماجستٌر515

دور قطاع المصارف فً اداء االسواق المالٌة مع اشارة خاصة لسوقاقتصاد

العراق لالوراق المالٌة

2013صبحً حسون السعديهدٌل فاضل شاكر ماجستٌر516

2013منعم دحام العطٌهامٌرة خلف لفته شاهٌن الالمًتحلٌل العالقة التبادلٌة بٌن السكان والتنمٌة المستدامة فً العراقاقتصاد ماجستٌر517

االنفاق االستثماري ودوره فً نمو ناتج منشآت الصناعة التحوٌلٌةاقتصاد

( 2010-2000)العامة فً العراق للمدة من 

2013راوٌة عبد الرحٌم ٌاسختام غٌاض عنبر ماجستٌر518

قٌاس وتحلٌل دالة اجمالً تكوٌن راس المال الثابت للقطاع الزراعًاقتصاد

باستخدام نموذجً تصحٌح الخطا2010- 1980فً العراق للمدة 

ونٌرلف للتكٌفات الجزئٌة

2013سعد العبدلًهٌفاء ٌوسف سلٌمان ماجستٌر519
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حالة_تاثٌر اقتصاد الظل فً بعض المتغٌرات االقتصادٌة الكلٌة العراقاقتصاد

(2009-1190)دراسٌة للمدة

2013نضال شاكر الهاشمًحراء رسول عبد علً الساعدي ماجستٌر520

محددات ومستقبل التبادل التجاري العراقً ـ التركً اثاره على اقتصاداقتصاد

الزراعة العراقٌة

2013عبد اللطٌف شهاب الراوياحمد سلٌم رحٌم الشرع ماجستٌر521

اثر السٌاسة المالٌة فً تحقٌق االستقرار والنمو فً العراق للمدةاقتصاد

1990 -2010

2013فرٌد جواد كاظمباسم خمٌس عبٌد دكتوراه522

تقٌٌم كفاءة الٌات انتقال اثر السٌاسة النقدٌة على فجوة الناتج فً بلداناقتصاد

مختارة مع اشارة خاصة للعراق

2013قصً عبود الجابريمصطفى كامل رشٌد دكتوراه523

تحلٌل االثر المتبادل بٌن االنفاق الحكومً االجتماعً والنمو االقتصادياقتصاد

(2012- 1980 )فً العراق للمدة 

2013مهدي سهر غٌالن الجبوريسعدون رشٌد خضٌر الزبٌدي ماجستٌر524

2013عبد اللطٌف شهاب زكريربٌحة كرٌم ٌونس عباسدور التدرٌب فً تحول التعلٌم المهنً فً العراق نحو اقتصاد المعرفةاقتصاد ماجستٌر525

قٌاس اثر بعض المتغٌرات االقتصادٌة على تطور حجم االستثمار فًاقتصاد

(2010- 1990)العراق للمدة 

2013سعد صالح عٌسى الجبوري/ احمد طه حسٌن الجمٌلً رٌاض احمد خلف محمد السبعاوي ماجستٌر526

العالقة بٌن اسعار الصرف والمٌزان التجاري فً ظل المنهج النقدي فًاقتصاد

مع اشارة خاصة للعراق/ دول نامٌة مختارة 

2013اٌمان عبد خضٌراٌاد حماد عبد دكتوراه527

تقوٌم فاعلٌة المنح والمساعدات االنمائٌة فً تحقٌق االهداف االنمائٌةاقتصاد

لاللفٌة الثالثة فً بلدان نامٌة مختارة

2013وفاء جعفر المهداوياحمد هادي سلمان كاظم العبٌدي دكتوراه528

 -1996)تقدٌر دالة االنتاج للشركة العامة لالسمنت العراقٌة للمدة اقتصاد

2010)

2013مناهل مصطفى عبد الحمٌدمحمد نوري فرحان ماجستٌر529

انعكاسات التحرٌر المصرفً فً االداء المالً االستراتٌجً دراسةاقتصاد

-1998 )تطبٌقٌة لعٌنة من مصارف القطاع الخاص العراقٌة للمدة 

2011)

2013عالء فرحان طالبمحمد عبد االمٌر عطٌه ماجستٌر530

دور السٌاسة المالٌة فً تحسٌن المناخ االستثماري فً القطاعاقتصاد

السٌاحً فً بلدان مختارة

2014عامر عمرانمحمد خٌري داود خنجر الصلٌخً ماجستٌر531

دور االستثمار العقاري فً التنمٌة العمرانٌة مع اشارة خاصة الىاقتصاد

محافظة صالح الدٌن

2013سهام البصامسفٌان صالح خلف ماجستٌر532

دراسة تطبٌقٌة/ اثر سعر الصرف فً المإشرات العامة السعار االسهم اقتصاد

2011/ 2005فً سوق العراق لالوراق المالٌة للمدة 

2014عامر عمران المعموريسلٌم رشٌد عبود الزبٌدي ماجستٌر533

2014فوزي حسٌن الحدٌثًعماد خلٌل عٌدانمإشرات االستدامة فً عملٌة التنمٌة االقتصادٌة فً العراقاقتصاد دكتوراه534

ادارة السٌاسة النقدٌة ودورها فً تحقٌق االستقرار والنمو االقتصادٌٌناقتصاد

(2011-1990)فً العراق للمدة 

2013محمود محمد محموداحسان جبر عاشور دكتوراه535

2014راوٌة عبد الرحٌممراد فالح مرادتطوٌر بٌئة االستثمار الصناعً لتحسٌن دور المنظم االقتصادياقتصاد دكتوراه536

2014سعد عبد نجموداد علً زغٌرواقع وافاق انتاج وتسوٌق التمور فً العراقاقتصاد ماجستٌر537
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2014مٌثم ربٌع هاديحٌدر عبد جابرالتحوط باستخدام خٌارات مبادالت نكول االئتماناقتصاد ماجستٌر538

بناء وتحلٌل جداول المدخالت والمخرجات لالقتصاد االردنً فً عامًاقتصاد

2009و 2000

2014ولٌد عبد المنعم الدركزلًاسامة محمد عوض دكتوراه539

قٌاس وتحلٌل االستدامة المالٌة باعتماد القٌمة الحالٌة لقٌود الموازنةاقتصاد

( 2010 ـ 1990 )دول مختارة للمدة 

2014هناء عبد الحسٌنمهند عزٌز محمد الشالل دكتوراه540

الٌات تحفٌز وتنمٌة تدفقات االستثمار االجنبً المباشر العالمً الىاقتصاد

الجزائر انموذجا: البلدان العربٌة 

2013عبد الرزاق حمد حسٌنعمر عبد هللا محمد ماجستٌر541

 ـ1994 )اتجاهات التجارة العربٌة البٌنٌة والتكامل االقتصادي للمدة اقتصاد

2010 )

2013عبد الرزاق حمد حسٌنعبد هللا خطاب فٌاض الجبوري ماجستٌر542

)استهداف سعر الفائدة واثره فً االستقرار النقدي بالعراق للمدة اقتصاد

( 2011 ـ 1990

2014محمود محمد داغرسٌف راضً محً ناصر ماجستٌر543

المشارٌع الصغٌرة وحاضنات االعمال ودورهما فً التنمٌة االقتصادٌةاقتصاد

فً بلدان مختارة مع اشارة للعراق

2014عدنان حسٌن ٌونسرائد خضٌر عبٌس كاظم ماجستٌر544

تطوٌر بٌئة االستثمار الصناعً لتحسٌن دور المنظم االقتصادي صناعةاقتصاد

حالة دراسٌة/ االلبسة الجاهزة فً العراق 

2014راوٌة عبد الرحٌممراد فالح مراد دكتوراه545

تحلٌل العالقة بٌن التضخم والنمو االقتصادي فً العراق للمدةاقتصاد

(1980-2010)

2014ثرٌا عبد الرحٌم الخزرجًاٌاد كاظم حسون دكتوراه546

2014ربٌع خلف صالحزٌنب احمد محمداالزمات المالٌة العالمٌة واثرها على تموٌل الموازنة العامة فً العراقاقتصاد ماجستٌر547

السٌاسة االقتصادٌة بٌن رإى المدارس الراسمالٌة الكبرى والحاجةاقتصاد

الموضوعٌة التارٌخٌة لالقتصاد العراقً

2014عبد الجبار محمود العبٌديعامر سامً منٌر دكتوراه548

المناطق الحرة وتاثٌراتها الممكنة فً االقتصاد العراقً فً ضوءاقتصاد

تجارب بلدان مختارة

2014مظفر حسنً علًدٌنا طالل صبٌح ماجستٌر549

العراق حالة)فاعلٌة االدوار الوظٌفٌة للضرائب فً االقتصادات الربٌعٌة اقتصاد

(2012-2003دراسٌة للمدة 

2014وفاء جعفر المهداويزٌد حبٌب حسٌن ماجستٌر550

2014عبد الجبار محمود فتاحقتٌبة ثامر صالحرإٌة معاصرة- الملكٌة فً االسالم اقتصاد ماجستٌر551

تحلٌل وقٌاس العالقة بٌن اسعار النفط واسعار الصرف فً دول مختارةاقتصاد

مع اشارة خاصة للعراق

2014اٌمان عبد خضٌرحسٌن حسب هللا علوان ماجستٌر552

الفساد المالً واالداري وانعكاساته على البطالة فً العراق للمدةاقتصاد

(2003-2012)

2014فٌصل اكرم نصوريمصطفى حمٌد كزار ماجستٌر553

2014وحٌدة جبرالمنشدندى علً صالحالمبررات االقتصادٌة العادة هٌكلة مصرفً الرافدٌن والرشٌداقتصاد ماجستٌر554

تحلٌل العالقة بٌن النفقات العامة والنمو االقتصادي فً العراق للمدةاقتصاد

باستعمال دالة االستجابة المستحثة (1990-2013)

2014عبد الكرٌم عبد هللاقٌس انٌس جحٌل ماجستٌر555
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2014محمد صالح الكبٌسًممدوح عطا هللا فٌحانتحلٌل دالة التكالٌف لعدد من المصارف التجارٌة العراقٌةاقتصاد دكتوراه556

الشراكة بٌن قطاعً الصناعة العام والخاص فً ظل متطلبات االصالحاقتصاد

االقتصادي فً العراق

2014فٌصل اكرم نصوريفٌصل زٌدان سهر دكتوراه557

المعاٌٌر البٌئٌة وانعكاساتها على القدرة التنافسٌة للصادرات فًاقتصاد

اقتصادات مختارة

2014كاظم احمد البطاطكمال كاظم جواد الشمري دكتوراه558

)الهٌمنة المالٌة للدولة الرٌعٌة وانعكاساتها النقدٌة فً العراق للمدة اقتصاد

2004 -2012)

2014عدنان حسٌن ٌونسعلً اسماعٌل عبد المجٌد ماجستٌر559

2014لورنس ٌحٌى صالحفاطمة محسن محمدمع اشارة الى العراق-اقتصاد السوق واثاره على البٌئة والموارد اقتصاد ماجستٌر560

2015عبد الجبار محموداٌوب انور حمد(واقع ورإٌة استشرافٌة)التنمٌة المستدامة فً اقلٌم كوردستان العراق اقتصاد دكتوراه561

2014هناء عبد الغفار حمودانور عبد الزهرة شلشالموارد المائٌة فً العراق بٌن تحدي السٌاسات وفرص االستدامةاقتصاد ماجستٌر562

2013سعد صالحابراهٌم عبدهللا جاسم(wto)االثار المحتملة النضمام العراق الى منظمة التجارة العالمٌة اقتصاد ماجستٌر563

دور مصادر التموٌل فً تطوٌر مشارٌع البنى التحتٌة لدول مختارة معاقتصاد

اشارة خاصة للعراق

2015ٌسرى مهريضٌاء حسٌن سعود ماجستٌر564

دور التقانة الزراعٌة فً تخفٌض التكالٌف وزٌادة انتاج المحاصٌلاقتصاد

الزراعٌة الستراتٌجٌة فً العراق

2014سعاد قاسممظهر نعمان عبد الرحمن ماجستٌر565

دور النفقات التحوٌلٌة الحكومٌة فً اعادة توزٌع الدخل القومًاقتصاد

مإسسة الشهداء فً العراق حالة دراسٌة

محمد علً جاسم السودانًكاظم جابرعبد ماجستٌر566

2014سعاد قاسم هاشم الموسويزهراء هاشم جاٌانواقع التعلٌم المهنً الثانوي ومتطلبات العمل فً العراقاقتصاد ماجستٌر567

2014لورنس ٌحٌى صالحفاطمة محسن محمداقتصاد السوق واثاره على البٌئة والموارد مع اشارة الى العراقاقتصاد ماجستٌر568

2012احمد خلف غنام/ عبد الرزاق حمد حسٌن ٌاسر صباح محمودالتخطٌط للتجارة الخارجٌة فً العراق بواسطة نموذج مشكلة النقلاقتصاد ماجستٌر569

اقتصاد 570

اثر المناخ االستثماري فً نشاط القطاع الخاص المحلً فً العراق بعداقتصاد

2003عام 

2015قصً عبوداحمد زكً محمد ماجستٌر571

دور البنوك المركزٌة فً تحقٌق االستقرار النقدي فً الوالٌات المتحدةاقتصاد

ومنطقة الٌورو

2015حمٌد عبٌد/ هاشم مرزوك فراس حسٌن علً دكتوراه572

امكانٌة اعتماد نظام التامٌن على الودائع ودوره فً االصالح المصرفًاقتصاد

فً العراق

2014نهاد عبد الكرٌمعلً حسن زاٌر دكتوراه573

تحلٌل اثر تقلبات السوق المالٌة على اسعار الصرف فً عدد مناقتصاد

البلدان النامٌة مع اشارة خاصة للعراق

2014عماد محمد علًبالل محمد اسعد دكتوراه574

تاثٌر التغٌرات فً مصادر واستخدامات اموال البنك المركزي العراقًاقتصاد

2012 -2004فً تحقٌق اهدافة للمدة 

2014فالح حسناحمد كرٌم باجً ماجستٌر575
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القدرة التنافسٌة للمصارف التجارٌة واثرها على التموٌل التنموي فًاقتصاد

العراق

2015فرٌد جواد كاظممنتصر علً زٌن العابدٌن ماجستٌر576

بناء انموذج قٌاسً اتقدٌر وتحلٌل معدالت استغالل الطاقات االنتاجٌةاقتصاد

(2013- 1990 )فً صناعة االسمنت فً العراق للمدة 

2015عبد الكرٌم عبد هللا محمد المشهدانًاسراء محمد نذٌر ٌونس ماجستٌر577

القدرة التنافسٌة للمصارف التجارٌة واثرها على التنموٌل التنموي فًاقتصاد

العراق

2015فرٌد جواد كاظممنتصر علً زٌن الدٌن ماجستٌر578

اثر االستقرار النقدي فً متغٌرات اقتصادٌة مختارة فً ظل استقاللٌةاقتصاد

2012- 1990البنك المركزي العراقً حالة دراسٌة للمدة من 

2014كاظم سعد االعرجًحوراء جاسم محمد العنزي ماجستٌر579

التجارة الخارجٌة للعراق بٌن التنوٌع االقتصادي وتحدٌات االنضمام الىاقتصاد

( WTO )

2015حالوب كاظم معلةمروة خضٌر سلمان ماجستٌر580

الجدوى والمتطلبات االقتصادٌة العادة هٌكلة العملة العراقٌة فً ضوءاقتصاد

تجارب دول مختارة

2015نهاد عبد الكرٌم احمدراوٌة محمد زٌدان ماجستٌر581

مشكلة التصحر وتداعٌاتها على القطاع الزراعً فً العراق رإٌةاقتصاد

ستراتٌجٌة

2015ثائر محمود رشٌدفاطمة مصحب لفته دكتوراه582

2015حالوب كاظم معلهعلً محمد احمد الراويواقع قطاع االعمال ودوره فً تنوٌع االقتصاد العراقٌةاقتصاد ماجستٌر583

2015محمود محمد داغرفٌصل غاتر حسن سلمان(2013- 2009 )التقٌٌم المالً للعقود النفطٌة فً العراق للمدة اقتصاد ماجستٌر584

2015عبد اللطٌف شهاب زكريبٌداء جبار شرط2003ًدور التجارة الخارجٌة فً التنمٌة االقتصادٌة فً العراق بعد عام اقتصاد ماجستٌر585

االثار االقتصادٌة للتلوث البٌئً وانعكاساته على الزراعة فً العراقاقتصاد

وسبل المعالجة

2015بالسم جمٌل خلفسعدون منخً عبد دكتوراه586

)االقتصاد االخضر مسار جدٌد فً التنمٌة المستدامة فً اقتصادات اقتصاد

(الصٌن ، البرازٌل ، العراق 

2015حمٌد عبٌد عبد الزبٌدي/ هاشم مرزوك علً الشمري ابراهٌم كاطع علو الجورانً دكتوراه587

تحلٌل تكالٌف التضخم واثرها على مستوٌات المعٌشة بالعراق للمدةاقتصاد

1990 -2012

2015نضال شاكر جودتنجلة شمعون شلٌمون الجلبً ماجستٌر588

المعاٌٌر الدولٌة لالشراف والرقابة المصرفٌة واثرها فً االستقراراقتصاد

المالً للقطاع المصرفً الخاص فً العراق

2015ثرٌا عبد الرحٌم الخزرجًقرح علً توفٌق الزبٌدي ماجستٌر589

دراسة/ خصوصٌة دراسات الجدوى االقتصادٌة للمشروعات الزراعٌة اقتصاد

تطبٌقٌة لمشروع مقترح لمنظومات الري الحدبثة فً العراق

2015عبد الحسٌن نوري مهدي الحكٌم/ هناء عبد الغفار حمود السامرائً سامر صبري نجم الالمً ماجستٌر590

تحلٌل كفاءة االداء المالً للشركات المدرجة فً سوق العراق لالوراقاقتصاد

2012- 2010المالٌة للمدة 

2015ربٌع خلف صالحعادل منصور فاضل دكتوراه591

2015عبد الستار عبد الجبار موسىحٌدر شلب وشكهاٌرادات النفط فً العراق وامكانات استخدامها فً التنوٌع االقتصادياقتصاد ماجستٌر592

تقٌٌم سٌاسات االنفاق العام الحكومات المركزٌة والمحلٌة فً دولاقتصاد

2003مختارة مع اشارة خاصة للعراق بعد عام 

2015مٌثم لعٌبً اسماعٌلاحمد عامر نجف ماجستٌر593
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كفاءة االنفاق الحكومً فً تحقٌق االهداف االنمائٌة لاللفٌة فًاقتصاد

2003االقتصاد العراقً بعد عام 

2015قصً عبود فرج الجابريرنٌن ٌونس جاسم الخزرجً ماجستٌر594

قٌاس وتحلٌل العرقة بٌن توزٌع القوى العاملة ومعدالت النمواقتصاد

2010- 1986االقتصادي فً العراق للمدة 

2015سعد عبد نجم عبد هللا العبدلًوصال عبد هللا حسٌن دكتوراه595

فائض السٌولة فً المصارف التجارٌة وامكانٌات االستثمار مع اشارةاقتصاد

خاصة للعراق

2015وحٌدة جبر آل منشدعدنان عودة صالح الصفار ماجستٌر596

االمارات العربٌة )اشكالٌة ادارة الموازنة  العامة فً الدول الرٌعٌة اقتصاد

(المتحدة والعراق انموذجا 

2015مهدي سهر غٌالن الجبوري/ عدنان حسٌن ٌونس الخٌاط واثق علً محً حسون الموسوي دكتوراه597

2015عباس كاظم جاسم الدعمًقاسم حمٌد ناصر المعمورياثر تغٌرات سعر الفائدة والسٌولة فً اعادة بناء المحفظة االستثمارٌةاقتصاد ماجستٌر598

تحلٌل مإشرات البٌئة االستثمارٌة ودورها فً تحفٌز االستثمار االجنبًاقتصاد

المباشر والنمو االقتصادي فً دول مختارة مع اشارة خاصة للعراق

2015كاظم سعد عبد الرضا االعرجً/ كاظم احمد حماده البطاط سعدٌة هالل حسن التمٌمً دكتوراه599

قٌاس وتحلٌل دالة الطلب على الواردات الزراعٌة فً العراق للمدةاقتصاد

1980 -2010

2015سعد عبد نجماسراء سلٌم كاطع دكتوراه600

قٌاس وتحلٌل استجابات السٌاسة المالٌة لصدمات معدل التبادلاقتصاد

(2012- 1990 )التجاري فً دول مختارة للمدة 

2015هناء عبد الحسٌنصفاء علً حسٌن دكتوراه601

تاثٌر القطاع السٌاحً فً النمو االقتصادي لدول مختارة مع اشارةاقتصاد

خاصة للعراق

2015محمد علً حمٌد العامري/ كاظم احمد حماده البطاط سلطان جاسم سلطان كاظم النصراوي دكتوراه602

اثر سٌاسة دعم االسعار على بعض المنتجات الزراعٌة فً العراقاقتصاد

(2013- 1993 )للمدة 

2015بالسم جمٌل خلف الدلٌمًجبار سعدون دراج ماجستٌر603

)متطلبات النهوض بالصناعة التحوٌلٌة فً ظل التحوالت االقتصادٌة اقتصاد

(تجارب دول مع اشارة خاصة للعراق 

2015ٌحٌى النجاررٌاض جواد كاظم احمد المعموري دكتوراه604

2012فٌصل اكرم نصوريحٌدر سعد معندور البنٌة المالٌة التحتٌة فً بناء القطاع الخاص فً العراقاقتصاد ماجستٌر605

تحلٌل العالقة بٌن االقتصاد الرقمً وبعض المتغٌرات االقتصادٌة الكلٌةاقتصاد

مع (2013-1999)فً مالٌزٌا واالمارات العربٌة المتحدة للمدة 

االشارة للعراق

2015كاظم سعد االعرجً/ صفاء عبد الجبار الموسوي زٌنب هادي نعمه دكتوراه606

قٌاس الكفاءة النسبٌة لكلٌات جامعة االنبار باستخدام تحلٌل مغلفاقتصاد

البٌانات

2015ناظم عبدهللا عبد/ فارس كرٌم برٌهً مهند خلٌفه عبٌد المحمدي دكتوراه607

دور مإسسات التموٌل الخاصة فً تعزٌز القدرة التنافسٌة للمشروعاتاقتصاد

الصناعٌة الصغٌرة والمتوسطة فً العراق

2015فارس كرٌم برٌهًحســـٌن شرٌف نعٌم ماجستٌر608

2015ٌسرى مهدي حسنشٌماء فاضل محمد الزٌدياألفاق المستقبلٌة لموازنة العراق االتحادٌة فً ظل تنوٌع مصادر الدخلاقتصاد دكتوراه609

رإٌة تقوٌمٌة فً األبعاد التنموٌة والدولٌة: مٌزان الخدمات فً العراقاقتصاد

2012-1990للمدة 

2015هنـاء عبــد الغفـــــــارحمـــودسرمد جاسم حمودي ناصر ماجستٌر610
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دور تمكٌن الشباب فً التنمٌة البشرٌة المستدامة فً العراق بعد عاماقتصاد

2003

2015نضال شاكر جودتتغرٌد قاسم رحمة ماجستٌر611

2015ٌحٌى غنً النجاررٌاض جواد كاظممتطلبات النهوض بالصناعة التحوٌلٌة فً ظل التحوالت االقتصادٌةاقتصاد دكتوراه612

التنمٌة الرٌفٌة المستدٌمة فً العراق بٌن سٌاسة التغٌٌر وتحدٌاتاقتصاد

االستجابة

2015وفاء جعفر المهداويهـدى عـبـد الـرضـا عـلـً دكتوراه613

العمالة الوافدة فً سوق العمل لبلدان مختارة مع أشارة خاصة للعراقاقتصاد

المنافع والكلف– 

2015جمال عزٌز فرحانحٌدر عبد االمٌر جاسم ماجستٌر614

تاثٌر بعض المتغٌرات االقتصادٌة فً نمو الودائع المصرفٌة فً العراقاقتصاد

 م2014- 1990للمدة 

2015ثرٌا عبد الرحٌم الخزرجًسلوى وحٌد حسون ماجستٌر615

تحلٌل العالقة بٌن التجارة الخارجٌة والنمو االقتصادي فً العراق للمدةاقتصاد

(1980-2012)

2015سعد العبدلًهبه سعد رشٌد ماجستٌر616

قٌاس الكفاءة النسبٌة لكلٌات جامعة االنبار باستخدام تحلٌل مغلفاقتصاد

البٌانات

2015فارس كرٌم برٌهً/ ناظم عبد هللا عبد مهند خلٌفة عبٌد المحمدي دكتوراه617

تطور بدائل الطاقة وانعكاسه على مستقبل الطلب العالمً على النفط معاقتصاد

(2035- 2003 )اشارة خاصة الى العراق للمدة 

2016حالوب كاظم معلةمصطفى عبد الحسن فرحان الشاعلً دكتوراه618

دور السٌاسة النقدٌة فً جذب االستثمار االجنبً المباشر لدول مختارةاقتصاد

مع اشارة خاصة الى اقلٌم كوردستان العراق

2016ثرٌا عبد الرحٌم الخزرجًرٌسان حاتم كاطع العفلوكً دكتوراه619

تاثٌر بعض المتغٌرات االقتصادٌة فً نمو الودائع المصرفٌة فً العراقاقتصاد

 م2014-1990للمدة 

2015ثرٌا عبد الرحٌم الخزرجًسلوى وحٌد حسون ماجستٌر620

نقل التكنولوجٌا وبناء القدرات المعرفٌة فً ظل تحدٌات اتفاقٌة حماٌةاقتصاد

حقوق الملكٌة الفكرٌة مع اشارة خاصة الى العراق

2016ثائر محمود رشٌد العانًعمار محمود حمٌد العلً دكتوراه621

2016مناهل مصطفى عبد الحمٌدعلً طالب حسٌن السعديسٌاسة دعم االسعار لقطاع الكهرباء فً العراقاقتصاد ماجستٌر622

2015محمد ناجً محمد الزبٌديحامد عبد الحسٌن خضٌر الجبورياستثمار العائدات النفطٌة لتحقٌق التنوٌع االقتصادي فً العراقاقتصاد ماجستٌر623

2015صباح فٌحان محمودوسام حاتم سلمان الحمٌريالمستدامة فً مواجهة التحدٌات االقتصادٌة فً العراقاقتصاد ماجستٌر624

التخطٌط االستراتٌجً للنهوض بمشارٌع شبكات الصرف الصحً فًاقتصاد

انموذجا (مشروع آل حمد  )محافظة الدٌوانٌة 

2016فٌصل اكرم نصوريعلً فاهم جعفر سلمان ماجستٌر625

دراسة/ خٌارات الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص واطر التنفٌذ اقتصاد

لتجارب دول مختارة مع اشارة خاصة الى العراق

2016منى ٌوسف حسٌنزٌنب علً جمعة ماجستٌر626

الدور التنوي لصنادٌق الثروة السٌادٌة فً بلدان مختارة مع اشارةاقتصاد

خاصة الى صندوق تنمٌة العراق

2016فالح حسن ثوٌنًخالد شامً ناشور العطوانً ماجستٌر627

2015عبد الكرٌم عبد هللا محمد المشهدانًباسم عبد الهادي حسن2003االثار النقدٌة للسٌاسة المالٌة فً العراق بعد عام اقتصاد دكتوراه628

2015سهام حسٌن عبد الرحمن البصامعامر سامً عبد مخلف الجنابًدراسة تحلٌلة/ تموٌل مشارٌع البنى التحتٌة فً العراق اقتصاد ماجستٌر629
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بدائل الطاقة وانعكاساتها على التنمٌة المستدامة فً دول نفطٌة مختارةاقتصاد

اشارة للعراق

2016لورنس ٌحٌى صالححٌدر طاهر محمد القرة لوسً ماجستٌر630

التنمٌة المستدامة واثرها فً البٌئة مع اشارة خاصة للقطاع الصناعًاقتصاد

دراسة تحلٌلٌة/ فً العراق 

2015منعم حمد خضٌرمإٌد حنٌن حمٌد ماجستٌر631

تداعٌات المرض الهولندي فً االقتصاد العراقً وضرورات تنوٌعاقتصاد

(2013- 2003)مصادر الدخل القومً للمدة 

2015سهام حسٌن عبد الرحمن البصاممروان خلٌف غضٌب العزاوي ماجستٌر632

 وافاقها الالمستقبلٌة ف2003ًسٌاسات التجارة الخارجٌة للعراق بعد اقتصاد

ضوء تجارب مختارة

2016مظفر حسٌن علًبثٌنة حسٌب سلمان دكتوراه633

واقع االستثمار فً محافظة صالح الدٌن وافاق تطوٌره دراسة تحلٌلٌةاقتصاد

(2013/ 2009)للمدة 

2015عبد الرزاق حمد حسٌن الجبوريمحمد حمد حمٌد الجبوري ماجستٌر634

قٌاس اثر المتغٌرات االقتصادٌة فً معدل البطالة فً العراق للمدةاقتصاد

2003 /2013

2015صباح فٌحان محمودقتٌبة ماهر محمود عبد اللطٌف الدوري ماجستٌر635

-1995)اثر الخصخصة فً مستوٌات البطالة مصر انموذجا للمدة اقتصاد

2013)

2016عبد الرزاق حمد حسٌن الجبوريسوزان نوزاد محمود ندٌم الداوودي ماجستٌر636

االمن الغذائً فً العراق وآفاقه المستقبلٌة فً ظل المتغٌراتاقتصاد

االقتصادٌة المحلٌة والدولٌة

2016عبد الستار عبد الجبار موسىخالد قحطان عبود دكتوراه637

بدائل الطاقة وانعكاساتها على التنمٌة المستدامة فً دول نفطٌة مختارةاقتصاد

اشارة للعراق

2016لورنس ٌحٌى صالححٌدر ظاهر محمد القره لوسً ماجستٌر638

اثر المإشرات العالمٌة فً اتخاذ قرار االستثمار االجنبً المباشر دراسةاقتصاد

مقارنة

2015سعد عجٌل شهابعالء صابر حلٌم متري سنبل ماجستٌر639

تحلٌل العالقة بٌن تطور البنٌة المالٌة التحتٌة واالستثمارات االجنبٌةاقتصاد

نماذج مختارة مع اشارة خاصة للعراق

2016عمار حمد خلفرفل جمٌل عزٌز ماجستٌر640

دراسة تحلٌلٌة مقارنة/ تقٌٌم كفاءة اداء المصارف االسالمٌة العراقٌة اقتصاد

(2014ـ 2005)مع المصارف االسالمٌة االمارتٌة واالردنٌة للمدة 

2016حٌدر ٌونس الموسويامنة صبري كرٌم الزبٌدي ماجستٌر641

تاثٌر اختالل المٌزان التجاري فً النمو االقتصادي فً العراق للمدةاقتصاد

(2003 -2013)

2016ولٌد عبد المنعم عباس الدركزلًرافد قٌس فرحان ماجستٌر642

كفاءة االنفاق الحكومً وفق معاٌٌر العدالة التوزٌعٌة فً العراق للمدةاقتصاد

2003 -2013

2016حمدٌة شاكر مسلم االٌدامًعالء حسٌن سعٌد الزبٌدي ماجستٌر643

تاثٌر اختالل المٌزان التجاري فً النمو االقتصادي فً العراق للمدةاقتصاد

(2003 -2013)

2016ولٌد عبد المنعم عباس عباس الدركزلًرافد قٌس فرحان ماجستٌر644

تحلٌل موضوعٌة مإشرات التنمٌة البشرٌة فً ظل العوائد النفطٌة فًاقتصاد

العراق

2016لورنس ٌحٌى صالحعقٌل مكً كاظم ماجستٌر645

اثر االنفاق العام فً تعزٌز التنمٌة البشرٌة ـ العراق ـ انوذجا ـ للمدةاقتصاد

(2013ـ 2003)

2015منعم احمد خضٌرعٌسى جودي محمود رزوقً ماجستٌر646
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2016اٌمان عبد خضٌرزٌد عبد الكرٌم محمود الزهٌريمستقبل الصناعة النفطٌة لدول االوبك فً ظل ظاهرة االحتباس الحرارياقتصاد ماجستٌر647

تقدٌر حجم الفجوة الغذائٌة للمحاصٌل االستراتٌجٌة فً العراق للمدةاقتصاد

دراسة قٌاسٌة (2012- 1990)

2015خٌري خلٌل سلٌم الساطوريغصون تلفان مدلول العزاوي ماجستٌر648

تطور بدائل الطاقة وانعكاسه على مستقبل الطلب العالمً على النفط معاقتصاد

(2035ـ 2003)اشارة الة العراق للمدة 

2016حالوب كاظم معلهمصطفى عبد الحسن فرحان الشاعلً دكتوراه649

2016محمود محمد داغراسراء عبد فرحانتؤثٌر التضخم المستهدف والناتج المحتمل فً السٌاسة النقدٌة للعراقاقتصاد دكتوراه650

العالقة بٌن مكونات الطلب الكلً وتوزٌع الدخل فً العراق للمدةاقتصاد

(1990 -2014 )

2016فارس كرٌم برٌهًحسن خلف راضً دكتوراه651

2016رحٌم حسونً زٌارةنغم عبد الحسٌن محمدالمحددات الموضوعٌة الستثمارات الغاز فً العراق رإٌة مستقبلٌةاقتصاد ماجستٌر652

كفاءة االنفاق الحكومً وفق معاٌٌر العدالة التوزٌعٌة فً العراق للمدةاقتصاد

(2003 -2013)

2016حمدٌة شاكر مسلم االٌدامًعالء حسٌن سعٌد الزٌدي ماجستٌر653

قٌاس وتحلٌل دالة الطلب على النقود فً العراق فً االمد الطوٌلاقتصاد

والقصٌر فً اطار التكامل المشترك

2016سعد عبد نجم العبدلًخلٌل اسماعٌل عزٌز دكتوراه654

الشركة/ تؤهٌل الصناعات التحوٌلٌة فً ضوء البرنامج الحكومً اقتصاد

العامة للصناعات الكهربائٌة الوزٌرٌة حالة دراسٌة

2016ولٌد عبد المنعم عباس الدركزلًمحمد كاظم شمخً جبر الدراجً دكتوراه655

العالقة بٌن مكونات الطلب الكلً وتوزٌع الدخل فً العراق للمدةاقتصاد

(1990 -2014)

2016فارس كرٌم برٌهًحسن خلف راضً دكتوراه656

واقع االستثمار الزراعً فً العراق فً ضوء تطور هٌكل الطلباقتصاد

المحلً على المحاصٌل

2016مناهل مصطفى عبد الحمٌد العمريوداد علً زغٌر المنشداوي دكتوراه657

2016محمود محمد داغراسراء عبد فرحانتؤثٌر التضخم المستهدف والناتج المحتمل فً السٌاسٌة النقدٌة للعراقاقتصاد دكتوراه658

قٌاس وتحلٌل تؤثٌر صدمات السٌاسة المالٌة على بعض المتغٌراتاقتصاد

(2014- 1990)االقتصادٌة الكلٌة فً العراق للمدة 

2016محمد صالح العبٌدياسراء سعٌد صالح العبٌدي دكتوراه659

ضرورات التخطٌط والتخطٌط االستراتٌجً االقتصادي لبلدان مختارة معاقتصاد

اشارة خاصة للعراق

2016عبد الجبار محمود فتاحزٌنة مإٌد محمود ماجستٌر660

بدائل الطاقة وانعكاساتها على التنمٌة المستدامة فً دول نفطٌة مختارةاقتصاد

للعراق

2016لورنس ٌحٌى صالححٌدر ظاهر محمد القره لوسً ماجستٌر661

توظٌف عوائد النفط فً بلدان رٌعٌة مختارة مع اشارة الى العراقاقتصاد

(2013- 1990 )للمدة 

2016محمد علً حمٌدحسٌن عبد الكرٌم جعاز الشمري ماجستٌر662

االستثمار فً الصناعات االستخراجٌة بالعراق مع التركٌز على عقوداقتصاد

2003النفط والغاز المبرمة بعد عام 

2016رحٌم كاظم حسن الشرحعلً نعمة محمد ماجستٌر663

تحلٌل جودة النمو فً العراق فً ضوء االداء االقتصادي واالجتماعًاقتصاد

2003بعد عام 

2016فالح خلف علً الربٌعًسرور علً عبد الحسٌن السودانً ماجستٌر664
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تؤثٌر الفساد االداري على االستثمار فً القطاع العام فً العراق ودورهاقتصاد

فً تقلٌص مستوى التنمٌة البشرٌة

2015سعد صالح عٌسىسلطان ابراهٌم محمد عطٌه الجبوري ماجستٌر665

2015ٌسرى مهدي حسن السامرائًشٌماء فاضل محمداالفاق المستقبلٌة لموازنة العراق االتحادٌة فً ظل تنوٌع مصادر الدخلاقتصاد دكتوراه666

الٌات البنك المركزي العراقً فً الحفاظ على استقرار سعر الصرف معاقتصاد

اشارة خاصة لمزاد العملة

2016وحٌد جبر ال منشدمنى جابر حاٌط الشهٌلً ماجستٌر667

تقوٌم كفاءة االداء فً التعلٌم الجامعً االهلً ضمن استراتٌجٌة التعلٌماقتصاد

(2014- 2011)العالً فً العراق بعض الكلٌات االهلٌة للمدة 

2016عمار حمد خلفعمر فاضل حمد القٌسً ماجستٌر668

2011محمد صالح سلمان الكبٌسًحسناء ناصر ابراهٌمقٌاس معدل العائد االقتصادي للتعلٌم الجامعً لكلٌات مختارة فً العراقاقتصاد دكتوراه669

2016رحٌم حسونً زٌارةمحمد حازم عباسالٌات تسعٌر نوعٌات النفط العراقً وانعكاسها على التصدٌراقتصاد ماجستٌر670

اتجاهات الدٌن الحكومً وتؤثٌرها على السٌاسة النقدٌة العراق حالةاقتصاد

(2013- 1990 )دراسٌة  للمدة 

2016عماد محمد علً العانًنسرٌن حسن جوحً ماجستٌر671

توجه البرنامج الحكومً فً العراق نحو القطاع الصناعً الخاص فًاقتصاد

ظل التحدٌات االقتصادٌة

2016فارس كرٌم برٌهًاثٌر  ناطق محمد نجٌب دكتوراه672

التؤثٌرات المتبادلة بٌن السٌاستٌن النقدٌة والمالٌة وامكانٌة التنسٌقاقتصاد

العراق حالة دراسٌة/ بٌنهما لتحقٌق االستقرار فً االسعار

2016نهاد عبد الكرٌم احمدحسٌن خالد حسٌن الصمٌدعً ماجستٌر673

توجه البرنامج الحكومً فً العراق نحو القطاع الصناعً الخاص فًاقتصاد

ظل التحدٌات االقتصادٌة

2016فارس كرٌم برٌهًاثٌر ناطق محمد نجٌب دكتوراه674

الشركة/ تؤهٌل الصناعات التحوٌلٌة فً ضوء البرنامج الحكومً اقتصاد

حالة دراسٌة/ العامة للصناعات الكهربائٌة الوزٌرٌة 

2016ولٌد عبد المنعم عباس الدركزلًمحمد كاظم شمخً جبر الدراجً دكتوراه675

قٌاس وتحلٌل دالة الطلب على النقود فً العراق فً االمد الطوٌلاقتصاد

والقصٌر فً اطار التكامل المشترك

2016سعد عبد نجم العبدلًخلٌل اسماعٌل عزٌز دكتوراه676

من (2010- 2003)الفالمً ساد االقتصادي فً العراق بٌن سنة اقتصاد

منظور اس

2016قٌصر عبد الكرٌم حموديصفاء فلٌح حسن راضً ماجستٌر677

التؤثٌرات المتبادلة بٌن السٌاستٌن النقدٌة والمالٌة وامكانٌة التنسٌقاقتصاد

(العراق حالة دراسٌة  )بٌنهما لتحقٌق االستقرار فً االسعار 

2016نهاد عبد الكرٌم احمدحسٌن خالد حسٌن الصمٌدعً ماجستٌر678

2016رحٌم حسونً زٌارةمحمد حازم عباسآلٌات تسعٌر نوعٌات النفط العراقً وانعكاساتها على التصدٌراقتصاد ماجستٌر679

كفاٌة السٌاسة المالٌة فً تحمل العبء المالً الحكومً فً العراقاقتصاد

مع اشارة لتجارب العراق ( 2014- 2004 )للمدة 

2016عماد محمد علً العانًعامر عبد هللا مجٌد الشٌخانً دكتوراه680

تحلٌل العالقة بٌن استقرارٌة دالة الطلب على النقود وسعر صرفاقتصاد

(2013- 1991)الدٌنار العراقً للمدة 

2016غفران حاتممٌس رعد عبد الصاحب ماجستٌر681

 التحدٌات وسبل2003العالقات التجارٌة بٌن العراق واٌران بعد عام اقتصاد

التطوٌر

2016مظفر حسنً علًقاسم محمد لعٌبً ماجستٌر682
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فاعلٌة قناة االئتمان المصرفً فً السٌاسٌة فً النقدٌة فً العراق للمدةاقتصاد

( 2004 -2014 )

2016عبد الرسول علً حسنصادق وهاب فرحان ماجستٌر683

كفاءة وتقٌٌم االنفاق االستثماري العام وتؤثٌرهما على النمو االقتصادياقتصاد

(2013- 2003)الحقٌقً فً العراق 

2016سمٌر سهام داودودٌان وهٌب جري ماجستٌر684

تحلٌل العالقة بٌن االنفاق العام واالستدامة المالٌة لدول مختارة معاقتصاد

اشارة خاصة للعراق

2016عمرو هشام محمد صفوت العمريعماد حسن حسٌن دكتوراه685

المبادرة الزراعٌة فً/ فاعلٌة سٌاسة التموٌل الزراعً فً تحفٌز اقتصاد

 أنموذجا2008العراق عام 

2016سعد عبد نجم عبد هللا العبدلًاٌاد كاظم عٌدان البوالنً دكتوراه686

تجارب مختارة- الصٌرفة االسالمٌة ودورها فً زٌادة العمق المالً اقتصاد

مع اشارة للعراق

2017عمار حمد خلفعقٌل محمد رشٌد ماجستٌر687

قٌاس وتحلٌل اثر السٌاسة النقدٌة فً بعض متغٌرات االقتصاد العراقًاقتصاد

1995-2013

2016هناء عبدالحسٌن حمٌدعلً صبٌح حسون ماجستٌر688

الموازنة الستجٌبة للنوع االجتماعً والتنمٌة المستدامة تجارب مختارةاقتصاد

مع امكانٌة التطبٌق فً العراق

2017وفاء جعفر المهداويرشا خالد شهٌب دكتوراه689

استعمال نموذج قٌاسً للتنبإ بالطلب العالمً للنفط الخام فً ظلاقتصاد

مع اشارة خاصة للعراق-االزمات 

2017جواد كاظم الموسوينضال شاكر جودت دكتوراه690

قٌاس تاثٌر نافذة بٌع العملة على التغٌرات فً سعر الصرف وعرضاقتصاد

النقود فً العراق

2017محمود محمد داغربالل قاسم محمد حسن ماجستٌر691

تحلٌل العالقة بٌن االنفاق العام واالستدامة المالٌة لدول مختارة معاقتصاد

اشارة خاصة للعراق

2016عمرو هشام محمدعماد حسن حسٌن دكتوراه692

المبادرة الزراعٌة-فاعلٌة سٌاسة التموٌل الزراعً فً تحفٌز االستثمار اقتصاد

 انوذجا2008فً العراق عام 

2016سعد نجم عبدهللااٌاد كاظم عٌدان دكتوراه693

 بحث تحلٌل2003ًمعوقات التنمٌة االقتصادٌة فً العراق بعد عام اقتصاد

مقارن فً ضوء معطٌات التجربة المالٌزٌة

2017لورنس ٌحٌى صالححامد رحٌم جنانً ماجستٌر694

2017فاضل موسى حسناسراء نظام الدٌن حسٌندور المصارف االسالمٌة فً تحقٌق االسقرار المالًاقتصاد ماجستٌر695

تحلٌل السٌاسة السعرٌة لشركات الهاتف النقال فً دول مختارة معاقتصاد

اشارة خاصة للعراق

2016عبدالستار عبدالجبار موسىراجً محٌل هلٌل دكتوراه696

تحلٌل المقدرة التنافسٌة للدولة فً اطار تقٌٌم مشارٌع البنك الدولً فًاقتصاد

2003العراق بعد عام 

2017هناء عبدالغفاراثٌر عبدالخالق محمد دكتوراه697

 فً تقدٌر اثر سٌاسات االقتصاد الكلً علىardlاستعمال اسلوب اقتصاد

بعض المتغٌرات االقتصادي فً العراق

2017مهدي سمٌر غٌالنخضٌر عباس حسٌن دكتوراه698

2016قصً عبود فرج الجابريهاشم عبدمناف حسٌناتجاهات السٌاسة المالٌة بٌن الفكر االقتصادي الراسمالً واالسالمًاقتصاد دكتوراه699
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العالقة التبادلٌة بٌن سعر الصرف والمٌز التجاري العراقًاقتصاد

(2012-1980)للمدة

2014علً احمد درجفٌصل غازي فٌصل ماجستٌر700

2017محمود محمد محمودشاكر حمود صاللتاثٌر قواعد السٌاسة المالٌة على فاعلٌة السٌاسة النقدٌة فً العراقاقتصاد دكتوراه701

التجارة الخارجٌة للعراق مع بعض الدول المجاورة وتاثٌرها علىاقتصاد

2013-1990الناتج المحلً للمدة 

2017صالح مهدي عباسهدى هاشم نور ماجستٌر702

التخطٌط العقالنً لالستثمار براس المال البشري واالستثمار فٌه وفقااقتصاد

بحث مقارن بٌن تجربتً العراق والصٌن-للمنطق الموضوعً 

2017عبدالجبار محمود فتاحداود عبدالجبار احمد دكتوراه703

قٌاس وتحلٌل العالقة بٌن تحرٌر التجارة الخارجٌة والنمو االقتصادياقتصاد

ardl باستخدام الموذج 2014-2009فً العراق للمدة 

2016عبدالكرٌم عبدهللاعمار نعٌم زغٌر ماجستٌر704

التنمٌة المحلٌة فً ظل تحدٌات ومتطلبات االستدامة والتمكٌناقتصاد

العراق حالة دراسٌة-واالنصاف 

2017وفاء جعفر المهداويسلٌمة هاشم جارهللا دكتوراه705

دراسة تطبٌقٌة فً سوق العراق/اثر التضخم فً عوائد االسهم اقتصاد

(2015-2005)لالوراق المالٌة للمدة 

2017احمد حسٌن بتالسراب عبد الكرٌم مطر ماجستٌر706

تطور االنفاق االستهالكً الحكومً وانعكاسه على هٌكل الحساباقتصاد

(2014-1990)الجاري فً العراق للمدة

2016صالح مهدي عباسمحمد نوري داود ماجستٌر707

وتؤثٌره فً الناتج المحلً(الجاري واالستثماري )نمط االنفاق الحكومً اقتصاد

االجمالً للعراق

2017سمٌر سهام داود الخفاجًمقداد غضبان لطٌف نصٌف ماجستٌر708

 بحث تحلٌل2003ًمعوقات التنمٌة االقتصادٌة فً العراق بعد عام اقتصاد

مقارن فً ضوء معطٌات التجربة المالٌزٌة

2016لورنس ٌحٌى صالححامد رحٌم جناتً ماجستٌر709

مدى مالئمة مداخل القٌاس المحاسبً لطرائق اصالح الوحداتاقتصاد

االقتصادٌة العراقٌة المتعثرة

2016عامر محمد سلمانسعاد عدنان نعمان دكتوراه710

-دور االحتٌاطات الدولٌة فً تحقٌق االستقرار االقتصادي الرٌعٌة اقتصاد

تجارب دول مختارة

2017عدنان حسٌن ٌونسسالم كاظم شانً دكتوراه711

التاثٌرات التنموٌة لمصادر التموٌل فً االقتصاد العراقً للمدةاقتصاد

2004-2013

2017فالح حسن ثوٌنًحافظ عبداالمٌر امٌن دكتوراه712

2016هاشم مرزوك الشمرياٌمان عبدالرحٌم كاظماثر الصدمات النقدٌة فً االستقرار االقتصادي تجارب دول مختارةاقتصاد دكتوراه713

التحرٌر المالً ودوره فً تحدٌد اتجاهات  الصناعة المصرفٌة فًاقتصاد

العراق

2017ثرٌا عبد الرحٌم الخزرجًٌاسمٌن هالل ادرٌس دكتوراه714

2017ثائر محمود رشٌدمهج صالح مظلومأولوٌات االستثمار الحكومً للنهوض بالصناعة التحوٌلٌة فً العراقاقتصاد ماجستٌر715

اقتصاد

االستثمار فً التعلٌم و التدرٌب ودوره فً التنمٌة االقتصادٌة

(العراق وكورٌا الجنوبٌة إنموذجاً)

2013سالم عبدالحسن رسنمحمد مدلول علً السلطانً ماجستٌر716

2005عبد الحسٌن جلٌل عبد الحسنصائب حسن مهدي علوانتحلٌل دالة الطلب على النقود فً دول المختارةاقتصاد ماجستٌر717
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قٌاس اثر تفاوت الدخول على عدالة التوزٌعاقتصاد

2013-2003االجتماعً للدخل القومً فً العراق للمدة من

2016عبد العظٌم عبد الواحد الشكريباسمة نٌاز محسن الحسناوي ماجستٌر718

التنمٌة المستدامة فً محافظة المثنىاقتصاد

الواقع وآفاق المستقبل

2014موسى خلف عوادبدر دحام عبد هللا الزٌادي ماجستٌر719

 األدوات النقدٌة المستحدثة غٌر المباشرة      ودورها فً تحسٌن أداءاقتصاد

السٌاسة النقدٌة

(حالة دراسٌة: العراق )تجارب دولٌة  

2014نزار كاظم صباح الخٌكانًحسٌن عبد األمٌر جابر العٌساوي ماجستٌر720

السٌاسة المالٌة واثرها فً عرض النقود فً العراق للمدةاقتصاد

1990-2014

2017بتول مطر عبادي الجبوريحسٌن ماجد ثامر ماجستٌر721

االصالح المصرفً وإنعكاساته على بعض مإشرات أداء االقتصاداقتصاد

العراقً

2012عبد العظٌم عبد الواحد الشكريحٌاة عبد الرزاق حسٌن جاسم البدٌري ماجستٌر722

سٌاسات الدعم الحكومً وأثارها على التنمٌة األقتصادٌة فً دولاقتصاد

(2006-1990)عربٌة مختاره للمدة

2009سالم عبد الحسن رسنحٌدر طالب موسى عٌسى الحٌاوي ماجستٌر723

استثمار الغاز الطبٌعً فً العراقاقتصاد

الواقع واآلفاق المستقبلٌة

2017نزار كاظم صباح الخٌكانًخالد قاسم بوٌش ماجستٌر724

اإلنفاق الحكومً وأثره فً التضخم والبطالةاقتصاد

فً بلدان مختارة

( 2004 – 1985 )للمدة 

2006عبد الكرٌم كامل أبو هاتبتول مطر عبادي الجبوري دكتوراه725

الضرٌبة ودورها فً تموٌل الموازنة العامةاقتصاد

((  2005- 1985 ))للمدة 

دراسة حالة-  مصر واألردن والعراق 

2008سالم عبد الحسن رسنملٌحة جبار عبد الكعبً ماجستٌر726

دور السٌاسة المالٌة فً تحقٌق النمو االقتصادياقتصاد

(2009-1991العراق للمدة  )

2012بتول مطر عبادي الجبوريسعاد جواد كاظم السعداوي ماجستٌر727

تحلٌــل مصــادر  نمـــو الصناعة التحوٌلـٌــة باستخـــدام صٌغةاقتصاد

Cheneryدراسة فً بلدان عربٌة مختــارة 

( 2007 – 1990)للمدة 

2010كرٌم سالم حسٌن الغالبًسعدٌة هالل حسن التمٌمً ماجستٌر728

السٌولة الدولٌة والدول النامٌة فً ظل االزمة المالٌة العالمٌة لعاماقتصاد

السعودٌة والعراق دراسة حالة ،2008

2012عبد الكرٌم جابر شنجار ورد العٌساويعبد المهدي رحٌم حمزة عبد العوٌدي ماجستٌر729

2010بتول مطر عبادي الجبوريعلً مظلوم جداح المٌاحًتؤثٌـر الحروب والنشاط االقتصادي على      البٌئة فً العراقاقتصاد ماجستٌر730

تحلٌل اقتصادي  ألهم العوامل المإثرة على تغٌرات أسعار النفط فًاقتصاد

((2007-1979)السوق العالمٌة النفط الخام  للمدة

2009كرٌم سالم حسٌن الغالبًعلٌاء سهٌل نجم النجار ماجستٌر731

تقدٌر دالة الطلب على المشتقات المشتقات النفطٌة فً العراق للمدةاقتصاد

(1995 – 2014 )

(دراسة قٌاسٌة  )

2016عقٌل شاكر الشرعمحمد حسٌن اكزار الغرٌباوي ماجستٌر732
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التنمٌة البشرٌة فً العراق فً ضوء رصد االهداف االنمائٌة لاللفٌةاقتصاد

2012-2000دراسة تحلٌلٌة للفترة /الثالثة

2014سالم عبد الحسن رسنمهى كرٌم علً محمد ماجستٌر733

المدن االلكترونٌة ودورهااقتصاد

فً االقتصاد الفعال

دراسة فً دول مختارة

2010نوري عبد الرسول الخاقانًنادٌة صالح مهدي الوائلً دكتوراه734

الطلب على النقود وإدارة السٌاسة النقدٌةاقتصاد

مع إشارة خاصة إلى العراق

2010عبد الحسٌن جلٌل الغالبًرعد حمود عبد الحسٌن توٌج دكتوراه735

تقٌٌم سٌاسات التكٌٌف االقتصادياقتصاد

فً األقطار العربٌة الممّولة من

المإسسات الدولٌة

2002سعد محمد عثمان/عدنان داود محمدماٌح شبٌب الشمري دكتوراه736

دراسة تحلٌلٌة لدول مختارة: قٌاس القدرة التنافسٌة الدولٌةاقتصاد

( 2007 – 1990 )للمدة 

2010عدنان داود محمد العذاريثامر عبد العالً كاظم الشمري دكتوراه737

ادارة الموازنات العامة واستقرار االقتصاد الكلًاقتصاد

فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة والهند

(2010 – 1996دراسة قٌاسٌة تطبٌقٌة مقارنة للمدة )

2012عدنان داود العذاريهاشم جبار المفرجً الحسٌنً دكتوراه738

مستقبل التنمٌة البشرٌةاقتصاد

فً ضوء مستجدات البٌئة االقتصادٌة فً العراق

2010مازن عٌسى الشٌخ راضًصباح رحٌم مهدي االسدي دكتوراه739

اطار ودراسة مقارنة فً بلدان/االقتصاد المعرفً والتنمٌة البشرٌةاقتصاد

عربٌة مختارة

2009عدنان داود محمدهدى زوٌر مخلف حسٌن الدعمً دكتوراه740

سوق النفط الدولٌة واالنعكاسات المحتملة على السٌاسة النفطٌةاقتصاد

العراقٌة باستخدام نظرٌة االلعاب

2012صادق علً طعان الجبوريمعن عبود علً حسٌن دكتوراه741

قٌاس العوامل المإثرة فً التجارة الخارجٌة للوالٌات المتحدة األمرٌكٌةاقتصاد

(2008-1985 مع بلدان مختارة باستعمال نموذج الجاذبٌة للمدة 

2009عدنان العذاريعبد الخالق دبً عبد المهدي الجبوري دكتوراه742

السٌاسة النقدٌة فً ظل توجهات اإلصالح فـــً اإلقتصاد العراقًاقتصاد

(2010- 1991 )للمدة

2012ماٌح شبٌب الشمريغالب شاكر بحٌت الركابً دكتوراه743

إمكانات السٌاستٌن النقدٌة والمالٌة فً التؤثٌراقتصاد

على بعض المتغٌرات اإلقتصادٌة الكلٌة

مصر والٌابان ، دراسة حالة -

2008عبد الحسٌن جلٌل الغالبًنزار كاظم صباح علً الخٌكانً دكتوراه744

أثر السٌاسات النقدٌة والمالٌة فً مإشرات أداء سوق األوراق المالٌةاقتصاد

/دراسة تطبٌقٌة فً مصر والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة للمدة )

                                   1990-2006)

2008نوري عبد الرسول الخاقانًعباس كاظم جاسم الدعمً دكتوراه745

الخصخصة فً البلدان النامٌةاقتصاد

بٌن متطلبات التنمٌة ودوافع االستثمار األجنبً المباشر

مع إشارة خاصة إلى العراق

2008مازن عٌسى الشٌخ راضًداود سلوم عبد الحسٌن الخزرجً دكتوراه746
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دور السٌاسات المالٌةاقتصاد

فً معالجة مشكلة الفقر فً العراق

(2006-1970)للمدة 

2009صادق علً طّعان الجبوريحٌدر مجٌد عبود الفتالوي دكتوراه747

إتجاهات األنفاق العام فً الدولة العربٌة الرٌعٌةاقتصاد

((المملكة العربٌة السعودٌة إنموذجاً))

2008مازن عٌسى الشٌخ راضًحامد عباس محمد المرزوك دكتوراه748

التضخم الركودي و تؤثٌره فً النمو االقتصادي فً العراقاقتصاد

(2014 - 1990 )للمدة 

2017حنان عبد الخضر هاشم الموسويمصطفى ماجد حمزه الفتالوي ماجستٌر749

اثر الحكم الصالح فً التنمٌةاقتصاد

فً البلدان العربٌة

2017حٌدر نعمة بخٌتشٌماء لطٌف كاظم الزبٌدي ماجستٌر750

الوضع الدٌموغرافً وعالقته بالتنمٌة االقتصادٌة دراسةاقتصاد

فً بلدان مختارة مع اشارة خاصة للعراق

2014 -1960للمدة 

2017نوري عبد الرسول الخاقانًزهور ابراهٌم محمد الحاتمً ماجستٌر751

الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص ودورها فً التنمٌةاقتصاد

تجارب بلدان مختارة مع إشارة خاصة للعراق:االقتصادٌة

2016حنان عبد الخضر هاشم الموسوينور علً عبد األمٌر شمسه ماجستٌر752

–تؤثٌر صدمات اسعار النفط فً بعض المتغٌرات النقدٌة فً العراق اقتصاد

رإٌة استشرافٌة

2017محمد صالح سلمان الكبٌسًعبد الحمٌد عبد الهادي حمٌد الالمً ماجستٌر753

تحلٌل العالقة بٌن الحوكمة والنمو االقتصادي فً بلدان مختارةاقتصاد

مـــــع إشارة خاصــة للعـــراق

2016ماٌح شبٌب الشمريحسٌن علً عوٌش محمد الشامً دكتوراه754

العالقة بٌن عجز الموازنة والتغٌر النقدي فً بلدان مختارة مع اشارةاقتصاد

خاصة للعراق

2016كامل عالوي كاظم الفتالويحسٌن شناوة مجٌد دكتوراه755

نظم األمان االجتماعً فً دول مختارةاقتصاد

وإمكانٌة بناء نموذج مقترح للعراق

2014مازن عٌسى الشٌخ راضًإٌمان عبد الكاظم جّبار الگرٌطً دكتوراه756

الواقع الرٌعًاقتصاد

وسٌاسات تنوٌع مصادر الدخل فً العراق

2015ماٌح شبٌب الشمريأحمد عبد الرزاق عبد الرضا البكري دكتوراه757

دراسة تحلٌلٌة للمدة- مصادر الطاقة ودورها فً السوق العالمًاقتصاد

1990-2013

2016عدنان داود محمد العذاريمحمد راضً جعفر دكتوراه758

،القطاع الخاص فً االقتصادات الرٌعٌةاقتصاد

المعوقات واإلمكانات وسبل النهوض

(دراسة مقارنة لعٌنة من الدول العربٌة مع إشارة خاصة للعراق)

2017حنان عبد الخضر هاشم الموسويأسامة نزار جبار عبد الرزاق ماجستٌر759

التموٌل األصغر فً تطوٌر المشروعات الصغٌرةاقتصاد

ُُ

ودوره

دراسة لحالت ألمانٌا ومصر وإمكانٌة االستفادة منه فً العراق

2016عاطف الفً مرزوكعلً كامل بعٌوي ماجستٌر760

الرٌع النفطً ودوره فً تنوٌع االقتصاد العراقًاقتصاد

(1980-2014)للمدة 

2016حٌدر نعمه بخٌتعباس فضٌل عطٌوي عبود الكالبً ماجستٌر761
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رإٌة فً مستقبل: االئتمان المحلً ودوره فً المتغٌرات الكلٌةاقتصاد

.االقتصاد العراقً

2015مازن عٌسى الشٌخ ا رضًرسالن عبد الزهرة صافً الجنابً ماجستٌر762

مسار التنمٌة االقتصادٌة فً العراقاقتصاد

المشاكل وسبل النهوض

2016كـامل عـالوي كـاظـم الفتالويفـاضل نعمه طـاهـر الصرٌفً ماجستٌر763

اتجاهات سٌاسات التوظٌف وانعكاسها على سوق العمل فً العراقاقتصاد

(2013 - 2003)للمدة 

2016صاحب نعمة عبٌد العكاٌشًرائد جواد كاظم الجناحً ماجستٌر764

التحول نحو اقتصاد السوق فً العراقاقتصاد

اآللٌات، المشكالت، آفاق المستقبل

2016حسن لطٌف كاظم الزبٌديسارة فخري احمد الطالقانً ماجستٌر765

تحلٌل العالقة السببٌة بٌن التجارة الخارجٌة والنمو االقتصادي فًاقتصاد

2013-1980العراق للمدة 

2016كامل عالوي كاظم الفتالوياسعد رحٌم شاكر ماجستٌر766

تحلٌل عوامل انتقال اثر سعر الصرف على المستوى العام لألسعاراقتصاد

باستخدام نموذج السببٌة فً بعض الدول العربٌة مع إشارة خاصة

( 2011 – 1990 )للعراق للمدة 

2014ماٌح شبٌب الشمريعلً عمران حسٌن الطائً ماجستٌر767

اقتصاد 768

دراسة الجدوى االقتصادٌةاقتصاد

لمشروع انتاج االكٌاس واالقداح البالستٌكٌة

فً محافظة النجف االشرف منطقة الرضوٌة

2017كامل عالوي كاظم الفتالويرعد ابراهٌم نعمة دبلوم عال769ً

دراسة الجدوى اإلقتصادٌةاقتصاد

إلنشاء معمل تدوٌر النفاٌات فً مدٌنة النجف االشرف

2017ماٌح شبٌب الشمرياحمد اموري حبٌب المإمن دبلوم عال770ً

2016صادق علً طعان الجبوريعباس عصفور لفتةالتحلٌل االقتصادي لنمط االستهالك فً العراقاقتصاد دكتوراه771

االستثمار باألوراق المالٌة فً ظل المخاطر الكلٌةاقتصاد

دراسة اقتصادٌة لسوق العراق لألوراق المالٌة

(2014-2005)للمدة 

2016عبد الحسٌن جلٌل الغالبًمحمد عودة عبود دكتوراه772

اثر كفاٌة رأس المال المصرفً على المخاطر والربحٌة والسٌولةاقتصاد

للمصارف

دراسة فً عٌنة من المصارف العراقٌة وفقاً لمقررات لجنة بازل

2016نوري عبد الرسول الخاقانًصالح عامر ابو هونة البدٌري دكتوراه773

اثر كفاٌة رأس المال المصرفً على المخاطر والربحٌة والسٌولةاقتصاد

للمصارف

دراسة فً عٌنة من المصارف العراقٌة وفقاً لمقررات لجنة بازل

2016نوري عبد الرسول الخاقانًصالح عامر ابو هونة البدٌري دكتوراه774

قٌاس أثر  الدٌن العام فً بعض المتغٌرات االقتصادٌة فً دول عربٌةاقتصاد

دراسة للمدة من- مختارة

-(2001-2011)- 

2014ماٌح شبٌب الشمريحٌدر جواد كاظم دكتوراه775

تقٌٌم أداء السٌاسة النقدٌة فً العراقاقتصاد

2012 - 2003)فً ظل مرحلة التحول 

2014عبد الحسٌن جلٌل الغالبًٌوسف حاكم غدٌر ماجستٌر776
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القدرة التنافسٌة للعراقاقتصاد

وسبل النهوض بها

2015نوري عبد الرسول الخاقانًسالم علً كرٌم ماجستٌر777

دور األسواق المالٌة فً النمو االقتصادي لدول مختارةاقتصاد

دراسة تحلٌلٌة للمدة: مع اشارة خاصة للعراق

(1990-2013)

2015حنان عبد الخضر هاشم الموسويحسن عبد هللا احمد حسٌن ماجستٌر778

تحلٌل اتجاهات الفقراقتصاد

فً محافظة النجف األشرف وسبل مواجهتِه

2015عدنان داود محمد العذاريهانً عبد الرسول محمد األمٌر طه ألحلفً ماجستٌر779

-العراق-أثر الموازنة الحكومٌة على سعر الصرف األجنبًاقتصاد

  (1990-2012)حالة دراسٌة للمدة 

2014حنان عبد الخضر هاشم الموسويصابرٌن كاظم زٌدان السلطانً ماجستٌر780

التحوٌالت االجتماعٌةاقتصاد

ودورها فً تقلٌل التفاوت بٌن الدخول

فً العراق

2014حٌدر نعمة بخٌتظاهر عمران موسى السعبري ماجستٌر781

االختالالت الهٌكلٌة وسبل المعالجة التنموٌةاقتصاد

فً دول عربٌة مختارة

(2010-1994)مع اشارة خاصة الى العراق للمدة 

2014حنان عبد الخضر هاشم الموسويهند غانم محمد المحنه ماجستٌر782

اإلصالح النقدي فً العراقاقتصاد

فً ضوء بعض التجارب العالمٌة

2014 عبد الحسٌن جلٌل عبد الحسن الغالبًرجاء جابر عباس ماجستٌر783

السٌاسة النفطٌة وادارة الرٌع فً االمارات العربٌة المتحدةمع اشارةاقتصاد

خاصة الى العراق

2013عاطــف الفً مـــرزوكمصطفى رفٌق عبد الرزاق ماجستٌر784

واقع السٌاسة النفطٌةاقتصاد

وسبل إصالحها فً العراق

2010ماٌـح شبٌب الشمريزمن راوي سلطان الجبوري ماجستٌر785

الجنوبٌة دراسة أمثلٌة اإلِنتاج واألَرباح فً المنشاة العامة لالسمنت اقتصاد

الكوفة قٌاسٌة تطبٌقٌة فً معمل اسمنت 

 (2010–2008)للمدة

2012عدنان داود محمد العذاريعهد إسماعٌل رحٌم الجنابً ماجستٌر786

سٌاسات مواجهة الفقراقتصاد

ودورها فً تلبٌة متطلبات التنمٌة المستدامة

فً العراق

2012حنان عبد الخضر هاشم الموسويمهــا عــالوي راضــً آل عبٌد الزهٌــري ماجستٌر787

ااستثمار فً راس المال البشري وانعكاساته على التنمٌة البشرٌةاقتصاد

2014 - 2003المستدامة فً العراق للمدة 

2017نضال شاكر جودتامتثال اسعد اسماعٌل ماجستٌر788

صناعة السٌاحة فً ظل رإٌة تنموٌة مستدامة تجارب دول مع اشارةاقتصاد

خاصة للعراق

2017حمدٌة شاكر االٌدامًنور عبدالرزاق عبدالوهاب ماجستٌر789

مدٌنة-المنافع االقتصادٌة والبٌئٌة من اعادة تدوٌر النفاٌات الصلبة اقتصاد

كربالء حالة دراسٌة

2017محمد حسٌن كاظمحٌدر عٌدان كرٌم ماجستٌر790

دراسة استشرافٌة مع-ضرٌبة القٌمة المضافة واثارها االقتصادٌة اقتصاد

اشارة لتجارب دول مختارة

2017عماد محمد علًزٌد كرٌم ساجت ماجستٌر791
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أثر التضخم وسعر الصرف فً مإشرات اداء سوق العراق لألوراقاقتصاد

المالٌة

2016 - 2005للمدة 

2017طالب حسٌن فارس الكرٌطًعلً عاٌد ناصر العنزي ماجستٌر792

مسار السٌاسة المالٌة واثراها فً مإشرات االستقرار المصرفً فًاقتصاد

العراق

2018عمار حمد خلفضٌاء عبدالرزاق حسن ماجستٌر793

تؤثٌر تقلبات أسعار النفط الخام العالمٌة على التضخم والناتج المحلًاقتصاد

اإلجمالً فً العراق للمدة

( 1988– 2015)

2018رحٌم حسونً زٌارةمرتضى هادي جندي ماجستٌر794

العالقة بٌن تقلبات مإشرات أسواق المال وتقلبات أسعار النفط الخاماقتصاد

العالمٌة مع إشارة خاصة للعراق

2018محمود محمد داغرعباس كرٌم صدام ماجستٌر795

آلٌة تموٌل عجز الموازنة العامة  فً العراق واثارها فً بعضاقتصاد

المتغٌرات النقدٌة

2018ثرٌا عبد الرحٌم علً الخزرجًعباس ناصر علً حسٌن   ماجستٌر796

قٌاس وتحلٌل العالقة بٌن اإلنفاق الحكومً و اإلنفاق الخاص فًاقتصاد

(2016-1990)االقتصاد العراقً للمدة  

2018طالب حسٌن فارسعلً قدوري قنبر دبلوم عال797ً

العالقة بٌن عدد من مإشرات التحرر المالً والعمق المالً فً العراقاقتصاد

وفق إطار التكامل المشترك

2018سعد عبد نجم العبدلًحمٌد طالب فاضل ماجستٌر798

ًّ فً العراقاقتصاد 2018عبد الكرٌم عبد هللا محمدصدام حسن موازيقٌاس وتحلٌل العالقة بٌن استهالك الطاقة والتلوث البٌئ ماجستٌر799

تقٌٌم األداء االقتصادياقتصاد

العتبة العباسٌة المقدسة/ لشركة اللواء العالمٌة

دراسة حالة معمل إنتاج البلوك والمقرنص

(( 2015-2016 ))

2018كاظم أحمد البطاطحسٌن تعبان كمر دبلوم عال800ً

التؤثٌرات االقتصادٌة للعالقة بٌن الحكومة والبنك المركزي تجارباقتصاد

مختارة مع إشارة خاصة للعراق

2018فالح حسن ثوٌنًعامر شبل زٌا بولص دكتوراه801

-الصدمات االقتصادٌة الخارجٌة وخٌارات معالجة آثارها الهٌكلٌة اقتصاد

2014-2003تجارب مختارة مع إشارة خاصة إلى العراق للمدة 

2018هناء عبد الغفارسمٌر خلف بندر دكتوراه802

دورالتغٌٌر التكنولوجً فً تعزٌز القدرة التنافسٌة لالقتصاد العراقًاقتصاد

للمدة

        (1990 –2014)

2018مناضل عباس حسٌن الجواريكمٌله عبد الواحد هادي صالح الحسٌنً ماجستٌر803

واقع االستثمار الزراعً فً ظل متطلبات انضمام العراق إلى منظمةاقتصاد

التجارة العالمٌة

2018صباح  نعمة علًدعاء علً عبد الحسٌن ماجستٌر804

دور السوق المالٌة فً تنشٌط القطاع الصناعً الخاصاقتصاد

تجارب مختارة مع اشارة للعراق

2018فارس كرٌم برٌهًطٌف عباس فاضل ماجستٌر805

دور البحث والتطوٌر فً النمو االقتصادي تجارب دولٌة مختارةمع)اقتصاد

(اشارة الى العراق

2018كاظم أحمد البطاطرائد خضٌر عبٌس دكتوراه806
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أثر سٌاسات اإلصالح االقتصادي على النمو االقتصادي فً ضوءاقتصاد

(1990-2014)التجربة الجزائرٌة للمدة 

2018مخٌف جاسم حمدمراد حاتم محمد فرحان ماجستٌر807

واقع القطاع الزراعًاقتصاد

فً ظل التحوالت االقتصادٌة فً العراق

2018سعاد قاسم هاشممهدي عبد األمٌر دكتوراه808

اثر اإلصالح االقتصادي فً معالجة التشىهات الهٌكلٌةاقتصاد

و انعكاساتها على البطالة فً العراق

2018لورنس ٌحٌٍى صالحمحمد طاهر نوري ماجستٌر809

التنسٌق بٌن السٌاستٌن المالٌة والنقدٌة ودورهما بالنشاط االقتصادياقتصاد

(2016 – 2006)العراق ومصر دراسة حالة للمدة 

2018كمال كاظم جوادإبتهال احمد عبد عون دبلوم عال810ً

دور االسواق المالٌة فً التحول من القطاع العام الى القطاع الخاصاقتصاد

فً بلدان مختارة و امكانٌة االستفادة منها فً العراق

2018توفٌق عباس عبدعون المسعوديغصون كاظم عبٌد آل جارهللا ماجستٌر811

ظاهرة االغراق وتؤثٌرها على انتاج القطاع الزراعًاقتصاد

فً العراق

2018محمد ناجً محمد الزبٌديهدى مهدي علً البٌاتً ماجستٌر812

 للمّدةAFICOتقوٌم أداء مصنع المنار التابع لمنشؤة   اقتصاد

1/1/2016-30/11/2017

2018محمد حسٌن الجبوريأحمد ٌحٌى جودة وادي دبلوم عال813ً

أثر االستثمار فً التعلٌم العالً على النمو االقتصادي فً العراقاقتصاد

(2016- 1990)للمدة 

2018رحٌم كاظم حسنإٌمان عباس عبٌد دبلوم عال814ً

العـالقـة بٌـن الدٌـون الخـارجٌـة والتبـادل التجـاري فـً اقتصـادٌـاتاقتصاد

(2014-2003)بلـدان نـامٌة مختارة مع إشـارة خاصـة للعـراق للمـدة 

2017عبٌـر محمـد جـاسمسـارة عبد الرضا سلمان ماجستٌر815

تحلٌل تقلبات أسعار النفط و نمط االنفاق العاماقتصاد

فً السعودٌة والعراق

2017حٌدر حسٌن آل طعمةهانً مالك عطشان ماجستٌر816

اإلستثمار البشري ومتطلبات سوق العملاقتصاد

العراق/ فً ضوء واقع التعلٌم الجامعً

دراسة قٌاسٌة

2018حمدٌة شاكرنادٌة لطفً جبر ماجستٌر817

فاعلٌة السٌاسة االئتمانٌة للمصارف المتخصصة فً تنشٌط االستثماراقتصاد

الخاص فً العراق

2018ثرٌا عبد الرحٌمحٌدر حسٌن عذافة دكتوراه818

2018مناهل مصطفى عبد الحمٌد مرتضى حسن عبد اللطٌف  متطلبات رفع كفاءة وتنمٌة النقل فً السكك الحدٌد فً العراقاقتصاد ماجستٌر819

العالقة بٌن التضخم المستورد والتجارة الخارجٌة فً االقتصاد العراقًاقتصاد

(2015 – 1990)للمدة 

2018محمد صالح سلمانتحسـٌن محمود مثنى ماجستٌر820

اتجاهات االنفاق الحكومً العراقً فً ظل تقلبات اسعار النفط العالمٌةاقتصاد

2016-1996للمدة 

2018صالح مهدي البٌرمانًحسن علً عبد هللا ماجستٌر821

فـاعـلٌة السٌاسـة المـالٌة االستنسابٌة فـً مـواجـهـة عــدم االسـتقـراراقتصاد

االقـتـصـادي

فــً الـــعــراق

2018عماد محمد علً العانًمحمد شهاب أحمد عبد هللا دكتوراه822
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االستقرار االقتصادي بٌن سٌاستً االنضباط المالً والنعقٌم النقدي فًاقتصاد

العراق

2018عماد محمد علًحسٌن مهجر فرج دكتوراه823

تؤ ثٌر إنتاج إلنفط وإلغاز غٌر إلتقلٌدي وإنعكاساته على إلبلدإناقتصاد

"إلمنتجة للنفط إلعرإق أنموذجا

2018عبد الستار عبد الجبارلٌث حمودي حسن ماجستٌر824

تحلٌل العالقة بٌن أسعار بعض المحاصٌل الزراعٌة المستوردة وأسعاراقتصاد

النفط الخام وسعر الصرف فً العراق ضمن أطار التكامل المشترك

2018سعد عبد نجمهٌفاء ٌوسف سلٌمان دكتوراه825

اآلثار التنموٌة وسٌاسات االستجابة...مشكلة النزوح فً العراقاقتصاد

المطلوبة

2018وفاء جعفر المهداويتبارك كمال عبد الصاحب ماجستٌر826

قٌاس وتحلٌل أثر عجز الموازنة العامة على الدٌن الخارجً فً العراقاقتصاد

فً اطار التكامل المشترك

(2016 ـ 1990)للمدة 

2018غفران حاتم علوانرٌام علً طالب ماجستٌر827

تنمٌة االقتصاد المحلً فً ظل دراسات الجدوى وبٌئة اعمال المشارٌعاقتصاد

)دراسة حالة_محافظة واسط(

2018ثائر محمود رشٌدنقاء حسٌن علً ماجستٌر828

تقدٌر دالة الطلب لعدد من السلع األساسٌة المستوردةاقتصاد

فً العراق على ضوء إصالحات صندوق النقد الدولً

2018مناهل مصطفى عبد الحمٌدإشراق طالب هادي ماجستٌر829

المشتقات المالٌة ودورها فً تحفٌز نشاط سوق العراق لألوراق))اقتصاد

دراسة– المالٌة بإستخدام استراتٌجٌات ناش وتحلٌل فابٌوناتشً 

((-استشرافٌة

2018فارس كرٌم برٌهًبراء محً الدٌن ابراهٌم دكتوراه830

تقٌٌم كفاءة االستثمار فً القطاع الصحً الخاص مستشفى القمةاقتصاد

(حالة دراسٌة )

2018سهٌلة عبدالزهرة مستورسمٌرة محسن حاوي دبلوم عال831ً

2018حمٌدعبٌدعبدالزبٌديسجى باسم أحمدتقٌٌم األداء والجدوى االقتصادٌة لمشروع مدٌنة نوارة األمالكاقتصاد دبلوم عال832ً

تقٌٌم األداا لمصنع الكفٌل إلنتاجاقتصاد

المٌاه المعدنٌة

2018مناضل عباس حسٌندعاء عماد كاظم دبلوم عال833ً

دور أنظمة تسوٌة المدفوعات فً فاعلٌة السٌاسة النقدٌة دراسةاقتصاد

مقارنة مع إشارة خاصة للعراق

2018عبد الرسول علًعلً لفتة هاشم ماجستٌر834

فً اتخاذ القرار االستثماري دراسة (االكتوار)اهمٌة تخمٌن المخاطر اقتصاد

تطبٌقٌة للمحفظة االستثمارٌة لشركة التؤمٌن العراقٌة العامة

2018ٌوسف عبدهللا عبدحٌدر احمد ابوالقاسم ماجستٌر835

أثر السٌاسة النقدٌة فً بعض متغٌرات االقتصاد الكلً باستخداماقتصاد

FAVARأنموذج 

(2017 – 1990 )فً بلدان مختارة للمدة

2018عباس كاظم جاسم الدعمًحسن محمد جواد الدعمً ماجستٌر836

تقٌٌم األداء االقتصادي لشركة النضال للمرطبات فًاقتصاد

2017 - 2010كربالء المقدسة للمدة 

2018عمار محمود حمٌدمحمد ربٌع نعمه دبلوم عال837ً

الناتج وإستخدامها ألغراض التنبإ ووضع– تقدٌر مرونة العمل اقتصاد

السٌاسات فً االقتصاد العراقً

2018حمٌد عبٌد عبدوسام سرحان صٌهود ماجستٌر838
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إنتاجٌة االنفاق العام فً العراق وإشكالٌة  التفاوت الزمنً خالل السنةاقتصاد

المالٌة

2018محمد حسٌن كاظمزٌنب جبار عبد الحسٌن ماجستٌر839

 ودورها فً توجٌه2003توجهات السٌاسة النقدٌة فً العراق بعداقتصاد

نافذة بٌع العملة واالحتٌاطٌات الدولٌة

2018كاظم سعد االعرجًأمجد فخري عبٌد ماجستٌر840

قٌاس وتحلٌل العالقة بٌن الموازنة العامة و سعر الصرف و الضرائباقتصاد

(2017-1988)الكمركٌة فً العراق للمدة 

2018مهدي سهر غٌالنحارث رحٌم عطٌة ماجستٌر841

2018سمٌر سهام داودمنعم حسٌن علًدور الجهاز المصرفً فً معالجة تؤثٌرات سٌاسة التقشف فً العراقاقتصاد ماجستٌر842

اإلصالح الضرٌبً وانعكاساته على فاعلٌة التجارة الخارجٌة فً العراقاقتصاد

(2016-2003)للمدة 

2018صبحً حسون السعديحٌدرعبداالمٌر نعمة دكتوراه843

آلٌات التموٌل فً المصارف اإلسالمٌة ودورها فً تنشٌط االقتصاداقتصاد

العراقً

((تجارب مختارة))

2018أسماء جاسم محمدحسٌن عالء حسٌن فاضل ماجستٌر844

أثرمصادر التموٌل فً آلٌات تنفٌذ برامج الحماٌةاالجتماعٌة فً العراقاقتصاد

(2017-2004)للمدة

2019هناء عبد الغفارحمودرسول حسن علً كرٌم ماجستٌر845

تحلٌل دور اإلٌرادات النفطٌة فً تحقٌق التنمٌة المستدامة للعراق بعداقتصاد

"2003عام 

2019رحٌم حسونً زٌارةنمٌر خضر عٌاده ماجستٌر846

تحلٌل اآلثار البٌئٌة لألنشطة القِطاعٌة فً االقتصاد العراقً للمدةاقتصاد

2003-2015

2019عبد الزهرة فٌصل ٌونسحسٌن شاكر طهٌلو ماجستٌر847

العالقة التداخلٌة بٌن الموازنة العامة والمٌزان التجاري فً االقتصاداقتصاد

العراقً

2019صالح مهدي عباسمثنى سالم ٌحٌى ماجستٌر848

دور مبادرة البنك المركزي العراقً للمصارف الخاصة فًاقتصاد

(       تموٌل المشروعات الصغٌرة والمتوسطة

2019فارس كرٌم برٌهًعادل عبد هللا حمٌد ماجستٌر849

تقٌٌم كفاءة األداء االقتصادياقتصاد

(2017-2010)لشركة الوالء لطحن الحبوب للمدة 

2019شٌماء رشٌد محٌسنمحمد كاظم مطر دبلوم عال850ً

التنبإ باألثر االٌكولوجً على معادلة االستهالك المستدام فً العراقاقتصاد

2025لغاٌة 

2019عبدالكرٌم عبد هللا المشهدانًاحمد اٌاد ابراهٌم دكتوراه851

تقٌٌم برامج االستثمار الحكومً على وفق معاٌٌر الجدوى االقتصادٌةاقتصاد

فً العراق

2019ثائر محمود رشٌد العانًصباح جندي منصور دكتوراه852

تجارب دولٌة– فاعلٌة بعض السٌاسات التنموٌة للحد من الفقر اقتصاد

2003مختارة مع إشارة خاصة للعراق بعد عام 

2019لورنس ٌحٌى صالحاحمد عدنان غناوي دكتوراه853

تقٌٌم كفاءة األداء االقتصادي لحقل دواجن العلً إلنتاج فروج اللحم فًاقتصاد

محافظة كربالء المقدسة

(2017 - 2013)للمدة 

2018أٌمان عبد الكاظم جبارمصطفى وسام محمد دبلوم عال854ً
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حرٌة حركة رإوس االموال وتؤثٌرها على فاعلٌة السٌاسة النقدٌة فًاقتصاد

العراق

2019عفراء هادي سعٌد حمودنور صباح محمد رشـٌد ماجستٌر855

تجارب مختارة مع-فاعلٌة السٌاسة النقدٌة فً ظل داخلٌة عرض النقوداقتصاد

إشارة خاصة الى العراق

2019فالح حسن ثوٌنًعبدهللا محسن جاٌد دكتوراه856

تقٌٌم األداء االقتصادي لمعمل جوهرة كربالء ألنتاج المنظفاتاقتصاد

(دراسة تطبٌقٌة)

2018هدى زوٌر الدعمًحٌدر فالح عبد زٌد دبلوم عال857ً

أثر المنافسة المصرفٌة على مإشرات االستقرار المالً فً االقتصاداقتصاد

(2016-2005)العراقً للمدة 

2018أحـمد حـسٌـن بـتـالفٌصل غازي فٌصل صالح دكتوراه858

2019لورنس ٌحٌى صالحجبار كرٌم ثامرتحلٌل العالقة بٌن المرض الهولندي وهدر الموارد فً االقتصاد العراقًاقتصاد ماجستٌر859

صنادٌق الثروة السٌادٌة ودورها فً الحد مناقتصاد

     صدمات أسعار  النفط الخام تجارب مختارة مع اإلشارة الى العراق

2019حمدٌة شاكر مسلم االٌدامًزهراء حسٌن حسان ماجستٌر860

تفعٌل القطاع المصرفً فً ظل استخدام انظمة الدفع االلكترونً فًاقتصاد

العراق

2019ثرٌا عبد الرحٌمزهراء هادي معلة ماجستٌر861

سٌاسات تحوٌل مخاطر االئتمان ودورها فً االستقرار المالً تجارباقتصاد

مختارة مع إشارة الى  العراق

2019وحٌدة جبر خلف المنشدصادق طعمة خلف دحام دكتوراه862

تقٌٌم تجارب المصارف االسالمٌة  فً ظل االندماج االمصرفً معاقتصاد

أشاره خاصة للعراق

2019طالب حسٌنبان عباس مهدي عباس ماجستٌر863

سعر صرف الدٌنار العراقً بٌن ضغط االنفاق الحكومً وألٌة نافذةاقتصاد

العملة

2019عماد محمد علً عبد اللطٌفزهراء فارس خلٌل عبد الرحمن ماجستٌر864

االسـتقرار المالً فً العـراق باستخـداماقتصاد

"السٌاسـة االحتـرازٌة الكلٌـة

2019سعد عبد نجمكٌالن إسماعٌل عبدهللا دكتوراه865

تقٌٌم نافذة العملة األجنبٌة كؤداة للسٌاسة النقدٌة فًاقتصاد

2017 – 2003 (العراق 

2019هاشم مرزوك الشمريشٌماء جبار جودة ماجستٌر866

تقوٌم األداء االقتصادي للزراعة المحمٌة فً مشروع مدٌنة االماماقتصاد

(2017-2016)الزراعً للمدة (ع)الحسٌن 

2019مناضل عباس الجواريعلً حسٌن شراد دبلوم عال867ً

ٌن المصرفً العام وقٌد االقراض المصرفً فً العراقاقتصاد 2019محمود محمد محمود داغر/محمد صالح سلمان الكبٌسًحسن حازم لفتةالدَّ ماجستٌر868

هدر الطاقة الكهربائٌةاقتصاد

دراسة اقتصادٌة:فً العراق

2019كاظم احمد حمادة البطاطحسٌن باسم محمد الساعدي ماجستٌر869

برامج صندوق النقد الدولً وانعكاساتها على اقتصاداتاقتصاد

بلدان مختارة مع إشارة إلى العراق

2019صباح نعمة علًبشرى جواد مهدي ماجستٌر870

تقٌٌم األداء االقتصادياقتصاد

2017ـ2016لمعمل اسمنت بابل للمّدة 

2019سلطان جاسم النصراويافراح علً حمٌد دبلوم عال871ً
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دراسة الجدوى اإلقتصادٌةاقتصاد

 لمدارس التعلٌم االبتدائً والثانوي الخاص

بغداد حالة دراسٌة

2019أحمد هادي سلمانعبدهللا حٌدر جواد ماجستٌر872

تقدٌر وتحلٌل  دوال االستثمار للقطاعات اإلقتصادٌة االنتاجٌةاقتصاد

فً العراق باستعمال نماذج انحدار البٌانات الطولٌة للمدة

(2016-1995

2019ناظم عبدهللا عبد المحمديندى حمٌد فاضل ماجستٌر873

2019سعاد قاسم هاشمسلمان عمران موسىدورتخطٌط القوى العاملة فً الحد من بطالة الخرٌجٌن فً  العراقاقتصاد ماجستٌر874

تؤثٌر اسعار النفط على الموازنة العامة والمٌزان التجاري فً العراقاقتصاد

(2017-2004)للمدة 

2019رحٌم حسونً زٌارةعلً عبد الكاظم دعدوش ماجستٌر875

دورالسٌاسة االئتمانٌة فً الحد من التعثرالمصرفً فً العراقاقتصاد

(دراسة عٌنة من المصارف  )

2019سمٌر سهام داودرقٌة كرٌم عباس ماجستٌر876

اإلنفاق العسكري بٌن كفاءة تخصٌص الموارد وكلفة الفرصة البدٌلةاقتصاد

فً العراق

2019نضال شاكر جودة الهاشمًعلً حسٌن محمد كاظم ماجستٌر877

2019مناهل مصطفى عبد الحمٌدشٌماء جاسم حمودستراتٌجٌة مقترحة لترجٌح خٌار الملكٌة لشركات النقل فً العراقاقتصاد دكتوراه878
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