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االئتمان المصرفً  -3     1999 المالٌة الرٌاضٌة الجداول-2    1990دراسة طرٌقة العمل  -1
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     اكادٌمٌة الدراسات العلٌا للعلوم االقتصادٌة واالدارٌة /طرابلس/ لٌبٌا-7   ة حاسبٌالمالٌة والم
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 -المواد التً قام بتدرٌسها : -سابعا:
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      االدارة المالٌة -10   الهندسة المالٌة-9     نظم المعلومات االدارٌة  -8     الضرٌبٌة
 االدارة المالٌة للمحاسبٌن -13    االدارة المالٌة فً القطاع الحكومً -12    ادارة المصارف-11
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 (1986دٌوان الوزارة ) تنظٌم الحفظ واالرشٌف فً -5
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 -بحوث االستشارات المصرفٌة: - ب
 (1999تقٌٌم تجربة المصرف الصناعً العراقً فً الصٌرفة التجارٌة ) -8
 (2001التنموٌة فً المصرف الصناعً العراقً )تبسٌط اجراءات منح القروض  -9

 (2001تبسٌط اجراءات منح التسهٌالت االئتمانٌة فً المصرف الزراعً )  -10
 (2001معالجة مشكلة الضمانات فً قروض المصرف الصناعً ) -11
 (2002تبسٌط اجراءات منح االئتمان فً مصرف الرشٌد ) -12
 (2002تقٌٌم ودائع المصرف الزراعً ) -13
 (2005القروض فً صندوق االسكان ) اعداد دلٌل منح -14



 -البحوث االكادٌمٌة المقدمة للترقٌة الى مرتبة مدرس: -ج
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 (1989اختصار المخاطبات الورقٌة فً جامعة بغداد) -16
 (1990ن الحكومً)نموذج معاملة الموظف الواحد/ نموذج مقترح لتبسٌط الروتٌ -17
 (1991قٌم العمل فً ظل الحصار االقتصادي على العراق ) -18

 -البحوث االكادٌمٌة المقدمة للترقٌة الى مرتبة استاذ مساعد :  -د

 (1993تحلٌل اخطار السٌارات فً العراق ) -19
واالقتصاد تحلٌل وقٌاس العالقة بٌن الرضا الوظٌفً والوالء التنظٌمً واالداء)منشوركلٌة االدارة  -20

1995) 
تحلٌل نظام المعلومات فً دائرة تسجٌل السٌارات فً بغداد)مقدم الى مدٌرٌة المرور العامة  -21

1996) 
 (1996المخاطرة االئتمانٌة واثرها فً سٌاسات االقراض )اطروحة دكتوراه( ) -22
 (2001المصرف الصناعً بٌن الصٌرفة المتخصصة والشاملة)منشور كلٌة االدارة واالقتصاد   -23

 -البحوث االكادٌمٌة المقدمة للترقٌة الى مرتبة استاذ :  -ه

 كلٌة بغداد الجامعة (2001دراسة طرٌقة العمل وخصوصٌة العمل المصرفً )منشور -24
تحلٌل الودائع نموذج مقترح لتحلٌل ودائع المصارف التجارٌة )منشور كلٌة بغداد الجامعة  -25

2005) 
 (2002االئتمانٌة )مإتمرعمان  الضمانات ودورها فً تخفٌض المخاطرة  -26
العوامل المإثرة فً االتصاالت التحرٌرٌة دراسة تطبٌقٌة فً وزارة الصحة )مقبول للنشر   -27

2010) 
 (2010ادارة المخاطرة التشغٌلٌة فً المصارف العراقٌة ) مإتمر  -28
 (2010بناء قاعدة بٌانات لتحدٌد االحتٌاجات من االدوٌة للمذاخر الطبٌة )كربالء  -29

 -حوث اخرى:ب -و

 ( 2002دراسة طرٌقة العمل لتبسٌط االجراءات العسكرٌة )مقدم الى وزارة الدفاع  -30
 ( 2006تبسٌط االجراءات لتطوٌر الخدمة المصرفٌة ) -31
 (2010العالقة بٌن التوجه السوقً والتعلم المنظمً واثرها فً اداء االعمال) -32
 .تقوٌم اجراءات االعتمادات المستندٌة فً المصارف العراقٌة  -33
 .العوامل المإثرة فً تحصٌل القروض المصرفٌة فً المصارف العراقٌة  -34
 .التقوٌم المالً لتجربة االجنحة الخاصة فً المستشفٌات العراقٌة  -35
امة لتسوٌق االدوٌة اثر التحول من التموٌل الذاتً الى البٌع المجانً على االداء لمالً للشركة الع -36

 .والمستلزمات الطبٌة
 (2010قٌاس المخاطرة التشغٌلٌة فً المصارف العراقٌة) مإتمر كربالء  -37
 2011االعمال العراقٌة   لمنشآتتصمٌم قاعدة بٌانات مالٌة  -38
 2011.( ودوره فً ترشٌد التكالٌف فً تقٌٌم المشارٌع  ABCاسلوب )  -39
 2011.االندماج المصرفً   -40
 2011.هٌكل االئتمان ودوره فً قٌمة المصرف  -41
 2012تطوٌر معاٌٌر نظام الرقابة الصحٌة للمختبرات االهلٌة -42
 2012 دور الكفاءة فً األداء  المصرفً: بحث تطبٌقً فً عٌنة من المصارف العراقٌة الخاصة -43

 2012تحلٌل واقع االدارة المالٌة  فً المستشفٌات الخاصة فً بغداد -44
 2013اسة تحصٌل القروض المصرفٌةنموذج مقترح لدر -45
 2013بناء قاعدة البٌانات نموذج مقترح لتقدٌر الحاجة إلى األدوٌة -46



   2014تبسٌط االجراءات ودوره فً تنفٌذ المشارٌع بحث تطبٌقً فً دائرة مجاري بغداد -47
 2014العوامل المإثرة فً اإلفصاح عن األخطاء الطبٌة -48
 2014الرقابة على تنفٌذ مشارٌع البناءاستخدام أسلوب القٌمة المستحقة فً  -49
 2015تقٌٌم األداء المالً لدوائر بلدٌات بابل وكربالء ))بحث تطبقً مقارن (( -50
المخصومة فً تقٌٌم قٌمة المصارف الدولٌة كمعٌار للمصارف استخدام أسلوب التدفقات النقدٌة  -51

 دراسة تطبٌقٌة . –العراقٌة 
دراسة تطبٌقٌة مقارنة بٌن مصرفً  -ربحٌة المصرفٌة المخاطرة االئتمانٌة وانعكاسها على ال -52
(Barclays & HSBC  )2015 
 2015 لتبسٌط االجراءات وتسرٌع انجاز معامالت المتقاعدٌن ةاستراتٌجٌنحو  -53
 2015للمختبرات الطبٌة الخاصة ) نموذج مقترح( االئتمانفً منح  C'S 5استخدام نموذج  -54
 2015دراسة تطبٌقٌة فً عٌنة من المصارف العراقٌة  - المصرفًاإلنتاجٌة فً تحسٌن األداء  دور -55

 2015نموذج مقترح   -تطوٌر التعلٌم التمرٌضً فً العراق -56
57- THE Extent to Which the Iraqi Nursing Colleges to the 

Requirements of Reliability According to the Indicators of the World 
Health Organization. 2015.   

 . 2016دور الكفاءة المصرفٌة فً قٌمة المصرف، -58
 2016 أخالقٌات مهنة التمرٌض ودورها فً تعزٌز رضا المرٌض -59
 . 2016انعكاس المقدرات الجوهرٌة للمدٌر المالً فً األداء المالً للمنشؤة  -60
 2016 انعكاسات االخالق فً جودة الخدمة المصرفٌة -61
 2016 دائرة صحة النجف االشرففً مستشفٌات تقٌٌم هٌكل االنفاق الصحً  -62
 2016جودة الخدمة الصحٌة فً ضوء معاٌٌر وزارة الصحة  -63
  2017 انعكاسات الثقافة المنظمٌة فً جودة الخدمة المصرفٌة -64
     2017انعكاسات الوعً المصرفً فً جودة الخدمة المصرفٌة -65
) السٌولة والربحٌة ( ومإشر القٌمة تقٌٌم األداء المالً المصرفً على وفق المإشرات التقلٌدٌة  -66

 .2018( ،  EVAاالقتصادٌة المضافة )
المعرضة ومإشر القٌمة )السٌولة والربحٌة( المإشرات التقلٌدٌة بٌنتقٌٌم األداء المالً المصرفً  -67

 .2018،   ( VAR)للخطر
  ( EVA )األداء المالً المصرفً على وفق مإشر القٌمة المعرضة للخطر العالقة بٌن  -68

 .2018،  ( EVA)ومإشر القٌمة االقتصادٌة المضافة  
دراسة فً  –دور الرواتب واألجور المصروفة فً كمٌة النفاٌات المرفوعة باطار صنف البلدٌة  -69

 . 2018 بلدٌات اطراف بغداد
 . 2018 دراسة فً بلدٌات اطراف بغداد-دور االنفاق البلدي فً المسإولٌة البٌئٌة  -70
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