
السنةالقسم/ الكلية الجامعةاسم الطالباسم االطروحةت

1
ي العراق 

ز
ان الخدمات ف ز ي االبعاد التنموية والدولية للمدة : مي 

ز
-1990رؤية تقويمية ف

2012
2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةرسمد جاسم حمودي

2
وعات الصناعية  ي تعزيز القدرة التنافسية للمشر

ز
دور مؤسسات التمويل الخاصة ف

ي العراق
ز
ة والمتوسطة ف الصغي 

يف نعيم ز رسر 2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادحسي 

3
ي العراق للمدة 

ز
ي نمو الودائع المرصفية ف

ز
ات االقتصادية ف -1990تاثي  بعض المتغي 

2014
2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادسلوى وحيد حسون

4
ات االقتصادية الكلية العراق  ي بعض المتغي 

ز
حالة دراسية - تاثي  اقتصاد الظل ف

2013اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةحراء رسول عبد علي2009-1990للمدة 

5
ي تحقيق االستقرار 

ز
اثر الهيمنة المالية الحكومية عل فاعلية السياسة النقدية ف

النقدي
2012اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادعبد الرحمن عبيد حمعة

ي العراق للمدة 6
ز
ي والفقر ف

ز
ز التطور المرصف 2014اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادازهار حسن علي2010-1980قياس العالقة بي 

7
ي العراق للمدة 

ز
-1993اثر سياسة دعم االسعار عل بعض المنتجات الزراعية ف

2013
2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادجبار سعدون دراج

2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادمهند خليفة عبيدقياس الكفاءة النسبية لكليات جامعة االنبار باستخدام تحليل مغلف البيانات8

9
ي العراق بعد عام 

ز
ي نشاط القطاع الخاص المحلي ف

ز
 2003اثر المناخ االستثماري ف

محافظة بغداد انموذجا
2014اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةاحمد زكي محمد

10
ي تخفيض التكاليف وزيادة انتاج المحاصيل الزراعية 

ز
دور التقانة الزراعية ف

ي العراق
ز
اتيجية ف السير

مظهر نعمان عبد 

الرحمن
2014اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداد

11
ي المدخرات المحلية 

ز
العراق حالة دراسية - تحليل وتقييم اثر االنفاق العام ف

1995-2010
2012اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادصباح جند منصور

12
ي االستقرار المالي للقطاع 

ز
اف والرقابة المرصفية واثرها ف المعايي  الدولية لالرسر

ي العراق
ز
ي الخاص ف

ز
المرصف

2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادفرح علي توفيق

ي العرق13
ز
2013اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداددالية عمر نظميبيئة االستثمار المالئمة لقطاع االعمال ومتطلبات دعم النشاط الخاص ف

ي العراق للمدة 14
ز
ي تمويل الموازنة العامة ف

ز
يبة ف 2012اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادلقاء فنجان ثامر وسبل تفعيلها2010-1995دور الرصز

ق/ قسم االقتصاد / كليــــــــــة االدارة واالقتصــــــــــــــــــــــــــــاد 



ي العراق15
ز
ي عملية التنمية االقتصادية ف

ز
ات االستدامة ف 2014اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادعماد خليل عيدانمؤرسر

16
ي 
ز
ز توزيــــع القوى العاملة ومعدالت النمو االقتصادي ف قياس وتحليل العالقة بي 

2010-1986العراق للمدة 
ز 2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادوصال عبد هللا حسي 

17
ي العراق 

ز
ي نمو ناتج منشات الصناعة التحويلية العامة ف

ز
االنفاق االستثماري ودوره ف

2010-2000للمدة من 
2013اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادختام غياض عنير

18
ز دور المنظم االقتصادي صناعة االلبسة  تطوير بيئة االستثمار الصناعي لتحسي 

ي العراق حالة دراسية
ز
الجاهزة ف

2014اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادمراد فالح مراد

19
ي عامي 

ز
ي ف

ز
-2000بناء وتحليل جداول المدخالت والمخرجات لالقتصاد االردن

2009
2014اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداداسامة محمود عوض

ي العراق20
ز
ي ف

 
ي تحقيق االمن الغذان

ز
زدور تقانات الري الحديثة ف 2012اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداداخالص محمد حسي 

21
ات االقتصادية المحلية  ي ظل المتغي 

ز
ي العراق وافاقه المستقبلية ف

ز
ي ف

 
االمن الغذان

والدولية
2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةخالد قحطان عبود

2014اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادمهند عزيز محمدقياس وتحليل االستدامة المالية باعتماد القيمة الحالية لقيود الموازنة22

ي العراق23
ز
ز االنفاق العام ومعدالت النمو االجمالية والقطاعية ف 2006اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادوائل سالم جميلالعالقة بي 

24
ي اعادة توزيــــع الدخل القومي مؤسسة الشهداء 

ز
دور النفقات التحويلية الحكومية ف

ي العراق حالة دراسية
ز
ف

2014اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادكاظم جابر عبد

ي العراق25
ز
2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادمنترص علي زين الدينالقدرة التنافسية للمصارف التجارية واثرها عل التمويل التنموي ف

ي حركة التدفقات المالية26
ز
ي ف 2008اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادعلي سلمان مال هللادور سعر الفائدة وسعر الرصف االجنبر

ي فكر ابن خلدون 27
ز
2014اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادهيثم حميد مطلكنظرية العمران والمعاش انموذجا- منهج التحليل االقتصادي ف

ي االستقرار النقدي بالعراق للمدة 28
ز
ي محي نارص2011-1990استهداف سعر الفائدة واثره ف

2014اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادسيف راضز

افية29 ي اقليم كوردستان العراق واقع ورؤية استشر
ز
2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادايوب انور حمدالتنمية المستدامة ف



30
ي اداء سوق االوراق المالية 

ز
للمدة - مرص حالة دراسية - تحليل العوامل المؤثرة ف

1991-2005

ز احمد  حيدر حسي 

محمد
2007اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداد

31
ول  ات االقتصادية الدولية مع OPECمنظمة االقطار المصدرة للبير ي ظل المتغي 

ز
 ف

اشارة للعراق
ز 2007اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداداسماء منسي ياسي 

ي العراق بعد عام 32
ز
ي التنمية االقتصادية ف

ز
2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةبيداء جبار شويطي2003دور التجارة الخارجية ف

ي العراق للمدة 33
ز
2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادفيصل غاتر حسن2013-2009التقييم المالي للعقود النفطية ف

34
ي بعض 

ز
ي نصيب الفرد من الغذاء وعجزه ف

ز
اثر المستويات الدخلية المختلفة ف

البلدان العربية
2010اقتصاد/ االدارة واالقتصاد الموصلسيف عبد هللا مصطفز

ي التنمية االقتصادية لدول نامية مختارة35
ز
2004اقتصاد/ االدارة واالقتصاد الموصلابراهيم اديب ابراهيمبرامج التكييف الهيكلي واثرها ف

36
ي الخدمات عل النمو االقتصادية لدول نامية مختارة 

ز
اثر تحرير التجارة الدولية ف

ة  2000-1990للفير
2004اقتصاد/ االدارة واالقتصاد الموصلاحمد طارق محمود

ي العراق للمدة 37
ز
ز سعيد2013-2003كفاءة االنفاق الحكومي وفق معايي  العدالة التوزيعية ف 2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادعالء حسي 

ي االسالم رؤية معارصة38
ز
2014اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادقتيبة ثامر صالحالملكية ف

ي العراق وسبل المعالجة39
ز
ي وانعكاساته عل الزراعة ف

ي عبداالثار االقتصادية للتلوث البيب 
2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادسعدون منحز

40
ي العراق للمدة 

ز
ز التضخم والنمو االقتصادي ف  مع 2010-1980تحليل العالقة بي 

اشارة لبلدان مختارة
2014اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداداياد كاظم حسون

ي العراق41
ز
زسياسة دعم االسعار لقطاع الكهرباء ف 2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادعلي طالب حسي 

42
ي ظل التحول نحو اقتصاد السوق للمدة 

ز
ي العراق ف

ز
-2003تحليل ازمة التخطيط ف

2013
2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادبان خليل ابراهيم

43
ز تطور البنية المالية التحتية واالستثمارات االجنبية  نماذج - تحليل العالقة بي 

مختارة مع اشارة خاصة للعراق
2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادرفل جميل عزيز

44
ي محافظة 

ز
ي للنهوض بمشاريــــع شبكات الرصف الصحي ف اتيحر التخطيط االسير

الديوانية
2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادعلي فاهم جعفر



ي العراق 45
ز
ز محمدرؤية مستقبلية- المحددات الموضوعية الستثمارات الغاز الطبيعي ف 2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادنغم عبد الحسي 

ي العراق للمدة 46
ز
ي النمو االقتصادي ف

ز
ان التجاري ف ز 2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادرافد قيس فرحان2013-203تاثي  اختالل المي 

47
ورات التنويــــع االقتصادي وتحديات االنضمام ال  ز رصز التجارة الخارجية للعراق بي 

WTO
2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادمروة خضي  سلمان

2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةنجلة شمعون شليمون2012-1990تحليل تكاليف التضخم واثرها عل مستويات المعيشة بالعراق للمدة 48

49
ي سوق العراق لالوراق المالية للمدة 

ز
كات المدرجة ف تحليل كفاءة االداء المالي للشر

2010-2012
2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادعادل منصور فاضل

ز تحدي السياسات وفرص االستدامة50 ي العراق بي 
ز
2014اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةانور عبد الزهرة شلشالمورد المائية ف

51
ي الدول الصناعية وانعكاساتها عل اقتصاديات الدول النامية 

ز
ائب الطاقة ف رصز

المنتجة والمصدرة للنفط
2004اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادلؤي عباس فاضل

ي العراق52
ز
ي بناء القطاع الخاص ف

ز
2012اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادحيدر حسن معندور البنية المالية التحتية ف

53
ي بلدان مختارة مع اشارة خاصة للعراق 

ز
ي سوق العمل ف

ز
المنافع -  العمالة الوافدة ف

والكلف
2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةحيدر عبد االمي  جاسم

54
ي تمويل التنمية االقتصادية 

ز
+ بلدان عربية مختارة - مساهمة المدخرات الوطنية ف

CD
ز 2003اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادعبد الرزاق حمد حسي 

55
ي النمو االقتصادي لعينة مختارة من البلدان 

ز
اثر مشكالت الصادرات االولية ف

2007اقتصاد/ االدارة واالقتصاد الموصلصبحي بكر عثمان علي2004-1985النامية للمدة 

2004اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادرياض علي صالحهجرة العمالة اليمنية ال الخارج واثارها االقتصادية56

57
ي عدد من الدول 

ز
ات االقتصاد الكلي ف اثر تقلبات سعر الرصف عل بعض متغي 

النامية
ز فرحان 2006اقتصاد/ االدارة واالقتصاد الموصلسعدون حسي 

ي58 ي الوطن لعرنر
ز
2007اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادجليل كامل غيدانقياس اثر برامج االصالح االقتصادي عل الفجوة الغذائية ف

59
ي تطوير مشاريــــع الببز التحتية لدول مختارة مع اشارة خاصة 

ز
دور مصادر التمويل ف

للعراق
ز سعود 2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادضياء حسي 



60
مجة الخطية  دراسة - تخصيص الموارد االقتصادية باستخدام اسلوب الير

كة العامة للصناعات النسيجية ي الشر
ز
تطبيقية ف

2008اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادعلي عباس فاضل

61
وعات الزراعية  دراسة تطبيقية : خصوصية دراسات الجدوى االقتصادية للمشر

ي العراق
ز
ح لمنظومات الري الحديثة ف وع مقير لمشر

ي نجم 2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةسامر صير

62
ي العراق للمدة 

ز
ي تحقيق التوازن النقدي ف

ز
عالقة سعر الرصف بالتضخم ودوره ف

1990-2004
ز 2007اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادمبز يوسف حسي 

ي المبارسر ال مرص63 ي جذب االستثمار االجنبر
ز
2008اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمد سهيل محمداالصالح االقتصادي واثره ف

ي تطوير السوق المالية مع اشارة خاصة لتجربة مرص واالردن64
ز
2006اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادرجاء فاضل عبودالتخصيصية ودورها ف

65
ي ضوء تجارب 

ز
الجدوى والمتطلبات االقتصادية العادة هيكلة العملة العراقية ف

دول مختارة
2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادراوية محمد زيدان

اتيجية66 ي العراق رؤية اسير
ز
2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادفاطمة مصحب لفتةمشكلة التصحر وتداعياتها عل القطاع الزراعي ف

67
ي ظل ظروف المخاطرة 

ز
كة الشهيد العامة ف تحديد خطط االنتاج الكفوءة لشر

ز والاليقي 
ز 2006اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداداحمد وهيب حسي 

ي العراق للمدة 68
ز
2014اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادمصطفز حميد كزار2012-2003الفساد المالي واالداري وانعكاساته عل البطالة ف

69
ز المهام والتحوالت مع  ي االقتصاديات النامية بي 

ز
سياسات االصالح االقتصادي ف

ياشارة لحالة العراق 2006اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادعمر طارق وهبر

ات العالمية المعارصة70 ي ظل المتغي 
ز
2003اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادعمار حمد خلفمستقبل القطاع العام ف

ات االقتصادية العالمية المعارصة واثارها عل االقتصادات العربية71 زالمتغي  2005اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادعيادة سعيد حسي 

72
ية المستدامة تجارب  ي تحقيق التنمية البشر

ز
توظيف الموارد المالية الحكومية ف

2012-2003دول مختارة مع اشارة ال العراق للمدة 
2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداداسماعيل حمادي مجبل

ي العراق73
ز
ي ف

ز
ي االصالح المرصف

ز
ز عل الودائع ودوره ف 2014اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادعلي حسن زايرامكانية اعتماد نظام التامي 

74
ات ومعايي  تقييم االداء االقتصادي  كة / المالي - اختيار مؤرسر ي رسر

ز
دراسة تطبيقية ف

قطاع مختلط- صناعات االصباغ الحديثة 
2003اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداداحمد عبد هللا سلمان



75
ي دول نامية 

ز
ي ظل المنهج النقدي ف

ز
ان التجاري ف ز ز اسعار الرصف والمي  العالقة بي 

مختارة
2013اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداداياد حماد عبد

76
ي العراق 

ز
ز ف ي تحقيق االستقرار والنمو االقتصاديي 

ز
ادارة السياسة النقدية ودورها ف

2011-1990للمدة 
2013اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداداحسان جير عاشور

77
ز االنفاق الحكومي والنمو االقتصادي باستعمال انموذج  قياس وتحليل العالقة بي 

تصحيح الخطاء
2014اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادنضال قادر حسان

ي مجال النفط الخام78
ز
2006اقتصاد/ االدارة واالقتصاد الموصلعمار محمد سلوالسياسة االنتاجية والسعرية للمملكة العربية السعودية ف

ز االقتصاد الوضعي واالقتصاد االسالمي79 2006اقتصاد/ االدارة واالقتصاد الموصلمصطفز فاضل حماديتحليل جدوى المشاريــــع بي 

ي السياسة النقدية للعراق80
ز
2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادارساء عبد فرحانتاثي  التضخم المستهدف والناتج المحتمل ف

ي التنمية المستدامة مع اشارة خاصة ال بلدان االسكوا81
ز
ي ف

ز
2004اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادهشام سالم كشكولاثر العامل السكان

ي تحقيق االستقرار االقتصادي82
ز
2013اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداداحمد عبد الزهرة حمدانخيارات السياسة النقدية ودورها ف

ي العراق للمدة 83
ز
2011اقتصاد/ االدارة واالقتصاد االنبارخليل عبد الكريم محسن2009-1990تطور حجم االنفاق العام واثره عل التضخم ف

ي االسعار العالمية للحبوب للمدة 84
ز
2002-1961االثار االقتصادية لالزمات ف

عبد هللا عبد الواحد 

مصلح
2005اقتصاد/ االدارة واالقتصاد الموصل

ي ظل تحديات العولمة85
ز
ي العراق ف

ز
ي ف

 
ي تحقيق االمن الغذان

ز
2003اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادفاضل جواد دهشدور تقانة االنتاج الزراعي ف

86
ي النمو االقتصادي لعينة من البلدان 

ز
 (نفطية وغي  نفطية)اثر السياسة المالية ف

2003-1970للمدة 
2007اقتصاد/ االدارة واالقتصاد الموصلفاطمة ابراهيم خلف

ي محافظة االنبار لعام 87
ز
وة الحيوانية ف 2011اقتصاد/ االدارة واالقتصاد االنبارعثمان نجم محمود2009تقدير دوال تكاليف انتاج مشاريــــع الير

88
ي 
ز
ي الصادرات االجمالية والمصنعة ف

ز
اثر سياسات منظمة التجارة العالمية ف

مجموعة مختارة من البلدان النامية
2006اقتصاد/ االدارة واالقتصاد الموصلعمر هشام صباح

ي العراق89
ز
ي المناطق الحرة ف

ز
2004اقتصاد/ االدارة واالقتصاد الموصلضح سالم احمدتقييم المشاريــــع الصناعية ف



90
ي دراسة تحليلية 

ز
ي االقتصاد االردن

ز
دور المصارف الخاصة ومؤسسات االقراض ف

2001-1990للمدة 
2005اقتصاد/ االدارة واالقتصاد الموصلرفاه عدنان نجم

2003اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداداحمد عبد الكريم احمد(مرصحالة دراسية)اثر العولمة المالية عل اداء االقتصاديات النامية 91

ز التنمية المستدامة والبيئة92 2006اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادفرح بشي  خليفةالعالقة المتبادلة بي 

ي االردن للمدة 93
ز
2005اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادوليد خلف علي2001-1980اثر التحول نحو النشاط الخاص عل الموازنة العامة ف

ي الفقر 94
ز
2007اقتصاد/ االدارة واالقتصاد الموصلداود سليمان سلطاندراسة مقارنة- اثر االصالحات االقتصادية ف

ي المبارسر واثره عل البلدان النامية 95 2007اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادنهاد عباس محمد(تجربة مرص)االستثمار االجنبر

96
ي 
ز
ي الخدمات عل معدل النمو االقتصادي ف

ز
ة ف اثر االستثمارات االجنبية المبارسر

2002-2001دول امريكا الالتينية للمدة 
2005اقتصاد/ االدارة واالقتصاد الموصلمهند مني  بشي 

ي العراق97
ز
ي تنمية القطاع الزراعي ف

ز
ي ف

2005اقتصاد/ االدارة واالقتصاد الموصلعالء وجيه مهديدور التقدم التقبز

98
ي اقتصاديات بلدان نامية مختارة للمدة 

ز
ي معالجة التضخم ف

ز
دور السياسة المالية ف

1990-2010
2012اقتصاد/ االدارة واالقتصاد الموصلاحمد صالح حسن

99
ي معدالت البطالة لدول مختارة للسنوات 

ز
ات االقتصادية ف قياس اثر بعض المتغي 

1985-2008
2012اقتصاد/ االدارة واالقتصاد الموصلمحمد ضياء مهدي

ي المحددات والفرص المتاحة100 ي العرنر
 
2007اقتصاد/ االدارة واالقتصاد الموصلمحمد نجيب صالحاالمن الغذان

ي العراق نحو اقتصاد المعرفة101
ز
ي ف

ي تحول التعليم المهبز
ز
2013اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةربيحة كريم يونسدور التدريب ف

102
ي العراق للمدة 

ز
ي تحقيق االستقرار االقتصادي ف

ز
-1990فاعلية السياسة النقدية ف

2005
2008اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادباسم خميس عبيد

103
ي االردن دراسة اقتصادية 

ز
ية ف ي التنمية البشر

ز
االنفاق الحكومي والخاص واثرهما ف

2002-1970للمدة 
2005اقتصاد/ االدارة واالقتصاد الموصلاكرم مسلم دخل هللا

ات نقدية ومالية عل النمو االقتصادي لبلدان نامية مختارة104 2005اقتصاد/ االدارة واالقتصاد الموصلاوس فخر الدين ايوباثر متغي 



ي اقطار عربية105
ز
ي المبارسر ف 2005اقتصاد/ االدارة واالقتصاد الموصلدينا احمد عمرمحددات االستثمار االجنبر

كة المنصور العامة للمدة 106 2003اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادرافد علي عبد هللا2001-1989تقويم كفاءة االداء لشر

ي تطوير االسواق المالية العربية107
ز
ي ف

ز
ز فاضلدور الجهاز المرصف 2004اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمد امي 

108
ي دول مختارة مع اشارة 

ز
ز اسعار النفط واسعار الرصف ف تحليل وقياس العالمة بي 

خاصة للعراق
ز حسب هللا علوان 2014اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادحسي 

ي ظل تنويعمصادر الدخل109
ز
2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادشيماء فاضل محمداالفاق المستقبلية لموازنة العراق االتحادية ف

ي العراق للمدة 110
ز
ي تحقيق االستقرار والنمو ف

ز
2013اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادباسم خميس عبيد2010-1990اثر السياسة المالية ف

111
ي فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر 

ز
ز )نظرية التوزيــــع ف دراسة مقارنة بي 

(المذهب االقتصادي االسالمي والمذاهب الوضعية

مصطفز عبد الحسن 

فرحان
2008اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداد

112
ي تجاوز بعض االزمات االقتصادية 

ز
العراق حالة / اهمية اسعار الرصف ودورها ف

2001-1980دراسية للمدة 
2002اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادسمي  فخري نعمة

113
ي اداء االسواق المالية مع اشارة خاصة لسوق العراق لالوراق 

ز
دور قطاع المصارف ف

المالية
2013اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةهديل فاضل شاكر

114
ي تحقيق االهداف االنمائية لاللفية 

ز
تقويم فاعلية المنح والمساعدات االنمائية ف

ي بلدان نامية مختارة
ز
الثالثة ف

2013اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةاحمد هادي سلمان

115
ي بلدان مختارة 

ز
تقييم كفاءة اليات انتقال اثر السياسة النقدية عل فجوة الناتج ف

مع اشارة خاصة للعراق
2013اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةمصطفز كامل راشد

كة العامة لالسمنت العراقية للمدة 116 2013اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمد نوري فرحان2010-1996تقدير دالة االنتاج للشر

ي للمدة 117
ر
ي االقتصاد العراف

ز
2013اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةمالك عبد الرحيم محمد2010-1995تحليل اثار السياسة الكمركية ف

ي العراق118
ز
2014اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادزينب احمد محمداالزمات المالية العالمية واثرها عل تمويل الموازنة العامة ف

اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادعالء احسان سلومالمصارف االسالمية وتحديات العولمة119



ز البيئة والتنمية المستدمة مع اشارة خاصة لحالة محافظة اربيل120 2006اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادايوب انور حمدتحليل العالقة بي 

121
ي الضفة الغربية وقطاع  (االرسائيلي)اثر الحصار االقتصادي 

ز
ية ف عل التنمية البشر

غزة
2002اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةوهيب حسن عثمان

ي الفكر االقتصادي االسالمي122
ز
وة ف 2002اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداديوسف عبدهللا عبدتوزيــــع الدخل والير

ي العراق باستخدام قانون اوكن123
ز
ز النمو االقتصادي والبطالة ف 2013اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةمنتىه زهي  محسنتحليل العالقة بي 

124
ي  يبر حالة  (الواليات المتحدة االمريكية ومرص)اثر العولمة عل هيكل النظام الرصز

دراسية
2004اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداداحمد اسماعيل ابراهيم

125
ي العراق للمدة 

ز
ز النفقات العامة والنمو االقتصادي ف -1990تحليل العالقة بي 

 باستعمال دالة االستجابة المستحدثة2013
2014اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةقيس انيس جميل

ي انماء المناطق الحرة126
ز
ي المبارسر ف ي محمدفاعلية االستثمار االجنبر 2008اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمد ناجر

127
ي مع اشارة خاصة  ي الوطن العرنر

ز
العولمة وانعكاساتها عل التنمية االقتصادية ف

لقطاعي الزراعة والصناعة
2006اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادمهدي عبد االمي 

ي 128
ر
2013اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةرحيق حكمت نارصدراسة تحليلية- فرص وتحديات تنويــــع االقتصاد العراف

129
ي اليمن خالل 

ز
ي اتجاهات االستثمار المحلي ف

ز
اثار تحرير التجارة الخارجية ف

2000-1990المدة
2002اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادفيصل سيف عبده

130

ي العراق 
ز
قياس وتحليل دالة اجمالي تكوين راس المال الثابت للقطاع الزراعي ف

ي تصحيح الخطأ 2010-1980للمدة  لوف للتكيفات ECM باستخدام نموذجر  وني 

NPAالجزئية 

2013اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادهيفاء يوسف سليمان

ي العراق للمدة 131
ز
2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادارساء سليم كاطع2010-1980قياس وتحليل دالة الطلب عل الواردات الزراعية ف

132
ي ظل تحديات اتفاقية حماية الملكية 

ز
نقل التكنولوجيا وبناء القدرات المعرفية ف

الفكرية مع اشارة خاصة ال العراق
2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادعمار محمود حميد

133
دراسة تطبيقية عل - تحليل اسس تبويب استخدامات الموازنة العامة ومواردها 

مركز الوزارة/ موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
2005اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادزهرة خضي  عباس



134
ي دول نفطية مختارة 

ز
اشارة - بدائل الطاقة وانعكاساتها عل التنمية المستدامة ف

للعراق
2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادحيدر ظاهر محمد

ي دول نامية مختارة135
ز
2004اقتصاد/ االدارة واالقتصاد الموصلاحمد فتحي عبد المجيداثر سياسات االقتصاد الكلي عل الفقر ف

136
ي العراق للمدة 

ز
ز التجارة الخارجية والنمو االقتصادي ف -1980تحليل العالقة بي 

2012
2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادهبة سعد رشيد

ي137
ي االقتصاد الصيبز

ز
ي المبارسر ودوره ف 2005اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادقتيبة محمد صالحاالستثمار االجنبر

138
ي تحقيق التحوالت الهيكلية القتصادات بعض 

ز
تاثي  تدفق القروض الخارجية ف

2002-1990دول االسكوا للمدة 
2005اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادصادق زوير لجالج

139
ي المبارسر لدول مختارة مع اشارة  ي جذب االستثمار االجنبر

ز
دور السياسة النقدية  ف

خاصة ال اقليم كوردستان العراق
2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادريسان حاتم كاطع

140
ة  ي اسواق اقطار عربية مختارة للفير

ز
-1970سياسات تسعي  المنتجات النفطية ف

2000
2002اقتصاد/ االدارة واالقتصاد الموصلشيالن صباح عزيز

ي الدول النامية141
ز
ي ظل العولمة االقتصادية ف

ز
ية المستدامة ف 2005اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادلورنس يحب  صالحالتنمية البشر

ي العراق للمدة 142
ز
ي قطاع الصناعة التحويلية ف

ز
ي2011-2000تطور انتاجية العمل ف

2012اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادحسن خلف راضز

143
ي بلدان مختارة مع اشارة خاصة ال 

ز
وة السيادية ف الدور التنموي لصناديق الير

صندوق تنمية العراق
2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةخالد شامي ناشور

144
ي دول عربية مختارة 

ز
مرصواالردن )العولمة االقتصادية واثرها عل القطاع الزراعي ف

(وسوريا
2006اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداداثي  عباس عبادي

145
ي استقرار السياسة النقدية مع 

ز
ها ف ي انظمة المدفوعات وتاثي 

ز
االبتكارات الحديثة ف

ي اشارة ال تجربة االتحاد االورنر
ز 2007اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادبرهان عثمان حسي 

ي العراق بعد عام 146
ز
2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةباسم عبد الهادي حسن2003االثار النقدية للسياسة المالية ف

147
ي العراق للمدة 

ز
ي تشجيع االستثمار المحلي ف

ز
-1980امكانات السياسة النقدية ف

2003
2004اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادعباس يحب  خرصز

ي اقتصاد اسالمي148
ز
ي ظل العولمة واليات تصحيحية ف

ز
2007اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداداسماء جاسم محمداستالب الموارد ف



ي العراق 149
ز
ز المراة اقتصاديا ف 2013اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةزهراء محمد حسنمشكالت وممكنات- تمكي 

150
ي االقتصاد 

ز
ز العدالة والكفاءة عل مستوى التوزيــــع والنمو ف اشكالية العالقة بي 

الوضعي واالقتصاد االسالمي

احمد ابراهيم عبد 

منصور
2004اقتصاد/ االدارة واالقتصاد الموصل

151
كة ديال العامة للصناعات الكهربائية للمدة  تقييم كفاءة االداء االقتصادي لشر

2000-2010
2013اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادعلي وهيب عبد هللا

152
ي الحفاظ عل استقرار سعر الرصف مع اشارة خاصة 

ز
ي ف

ر
اليات البنك المركزي العراف

لمزاد العملة
2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةمبز جابر حايط

153
ز تحديات المخاطر وسبل المعالجة  ي بي 

ز
دراسة تحليلية - االئتمان المرصف

ي العراق
ز
2005اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادازهار حسن عليللمصارف التجارية الخاصة ف

154
ي عملية التنمية االقتصادية 

ز
ي المبارسر ف تجارب دول مختارة - دور االستثمار االجنبر

مع اشارة خاصة للعراق
2007اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداداحسان جير عاشور

155
مجة الخطية وبناء جدول  التخصيص االمثل للموارد باستخدام اسلوب الير

كة الصناعات الخفيفة  قطاع مختلط/ الجدوى االقتصادية لشر
2003اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداداحمد شاكر محمود

اض العام 156 2007اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادباسم محمد تركيمرص حالة دراسية- تحليل العوامل المحددة لسياسة االقير

ز سياسة التغيي  وتحديات االستجابة157 ي العراق بي 
ز
2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةهدى عبد الرضا عليالتنمية الريفية المستديمة ف

158
ي ظل برامج االصالح االقتصادي 

ز
دول / القدرة التنافسية للصادرات العربية ف

عربية مختارة
2007اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادليل عاشور حاجم

ي العراق159
ز
ي الثانوي ومتطلبات سوق العمل ف

2014اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادزهراء هاشم جايانواقع التعليم المهبز

160
ي ظل منظمة التجارة العالمية لدول مختارة مع اشارة 

ز
تكييف الصناعة التحويلية ف

ال العراق
2012اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادايناس محمد رشيد

161
ي المصارف االسالمية مع اشارة خاصة لرؤية 

ز
عقد المضاربة وامكانية تطبيقة ف

محمد باقر الصدر
2012اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةصادق طعمة خلف

162
ي عجز الموازنات الحكومية لعينة من الدول المختارة مع 

ز
اثر ازمة الرهن العقاري ف

اشارة خاصة ال العراق
2013اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةاحمد حمدي احمد

2014اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادممدوح عطا هللا فيحان تحليل دالة التكاليف لعدد من المصارف التجارية العراقية163



2006اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداديوسف محمود منهلجدوى انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية164

ي التنويــــع االقتصادي165
ز
ي العراق وامكانات استخدامها ف

ز
2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةحيدر شلب وشكةايرادات النفط ف

166
ي التطور االقتصادي لمجموعة من الدول النامية مع اشارة 

ز
دور القطاع الخاص ف

 تحليل وقياس2004-1970خاصة للتجربة العراقية للمدة 
2007اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادازاد احمد سعدون

2002اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادنشوان جاسم محمداتجاهات انتاج واسعار النفط الخام لمنظمة اوبك167

ي الرافدين والرشيد168
ز
رات االقتصادية العادة هيكلة مرصف 2014اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةندى علي صالحالمير

169
ي قطاع التعليم بالتنمية االقتصادية لبلدان عربية مختارة 

ز
-1985عالقة االستثمار ف

2001
2006اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادماهر عزيز عبد الرحمن

ي ظل ظاهرة االحتباس الحراري170
ز
2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادزيد عبد الكريم محمودمستقبل الصناعة النفطية لدول االوبك ف

171
ز العام والخاص واطر التنفيذ  ز القطاعي  اكة بي  دراسة لتجارب دول / خيارات الشر

مختارة مع اشارة خاصة ال العراق
2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةزينب علي جمعة

172
ي االقتصادات الريعية 

ز
ائب ف العراق حالة دراسية / فاعلية االدوار الوظيفية للرصز

2012-2003للمدة 
ز 2014اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةزيد حبيب حسي 

173
ي عدد من البلدان النامية مع 

ز
تحليل اثر تقلبات السوق المالية عل اسعار الرصف ف

اشارة خاصة للعراق
2014اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادبالل محمد اسعد

174
ي العراق للمدة 

ز
ية ف ز النمو االقتصادي والتنمية البشر -1990تحليل العالقة بي 

2010
ز خلف 2013اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةعلياء حسي 

175
ات االقتصادية الكلية  ز المالية والنقدية وانعكاساتهما عل المتغي  فاعلية السياستي 

2002اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادعلي يحب  علي1999-1980للمدة 

ي ضوء تجارب بلدان مختارة176
ز
ي ف

ر
ي االقتصاد العراف

ز
اتها الممكنة ف 2014اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةدينا طالل صبيحالمناطق الحرة وتاثي 

ي المملكة المغربية177
ز
تقويم اثار برامج التصحيح االقتصادي ف

ي عبد 
ز
عبد الجبار هان

الجبار
2004اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداد

178
ي صناعة 

ز
بناء انموذج قياسي لتقدير وتحليل معدالت استغالل الطاقة االنتاجية ف

ي العراق للمدة 
ز
2013-1990االسمنت ف

2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةارساء محمد نذير



179
ي ظل التحوالت االقتصادية 

ز
تجارب / متطلبات النهوض بالصناعة التحويلية ف

دول مع اشارة خاصة للعراق
2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادرياض جواد كاظم

ي العراق بعد عام 180
ز
ية المستدامة ف ي التنمية البشر

ز
ز الشباب ف 2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةتغريد قاسم رحمة2003دور تمكي 

2014اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادفاطمة محسن محمداقتصاد السوق واثاره عل البيئة والموارد مع اشارة ال العراق181

ي عرض النفوذ وانعكاساتها عل النشاط االقتصادي182
ز
ي العوامل المؤثرة ف

ز
ات ف 2013اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةفالح نغيمش مطرالتغي 

183
قياس وتحليل استجابات السياسة المالية لصدمات معدل التبادل التجاري للمدة 

1990-2012
ز 2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادصفاء علي حسي 

184
ي العراق للمدة 

ز
ي ظل العوائد النفطية ف

ز
ية ف ات التنمية البشر تحليل موضوعية مؤرسر

2003-2014
2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادعقيل مكي كاظم

185
ي البلدان المتلقية 

ز
-التحويالت دون مقابل واثرها عل اوضاع الحسابات الخارجية ف

ان المدفوعات المرصي حالة دراسية ز  مي 
ز معروف غفور 2004اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادنرمي 

186
ى والحاجة الموضوعية  ز رؤى المدارس الراسمالية الكير السياسة االقتصادية بي 

ي
ر
التاريخية لالقتصاد العراف

2014اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادعامر سامي مني 

187
ي العراق 

ز
ة ف ة وغي  المبارسر ائب المبارسر ي حصيلة الرصز

ز
تحليل العوامل المؤثرة ف

2010-1995للمدة 
2012اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادزهي  خضي  عباس

ي 188
ر
كي واثاره عل الزراعة العراقية- محددات ومستقبل التبادل التجاري العراف

2013اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةاحمد سليم رحيمالير

189
ي ظل متطلبات االصالح االقتصادي 

ز
ز قطاعي الصناعة العام والخاص ف اكة بي  الشر

ي العراق 
ز
كة العامة للسمنت العراقية حالة دراسية- ف الشر

2014اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادفيصل زيدان سهر

190
ي ظل االزمة المالية العالمية لعام 

ز
فة االسالمية ف نماذج لمصارف  / 2008الصي 

اسالمية مختارة
2012اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداداركان بدران صير

191
ي العراق 

ز
ز االحتياطيات ومتطلبات االستقرار السعري ف سعر رصف الدينار مابي 

2013-1990للمدة 
ز عطوان مهوس 2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادحسي 

ي192
ر
ي تنويــــع االقتصاد العراف

ز
2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادعلي محمد احمدواقع قطاع االعمال ودوره ف

193
مشكلة المديونية الخارجية لبلدان عربية مختارة مع اشارة خاصة للعراق للمدة 

1985-2004
2007اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداداياد كاظم حسون



ي المصارف التجارية وامكانية االستثمار مع اشارة خاصة للعراق194
ز
2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةعدنان عودة صالحفائض السيولة ف

195
ي دول مختارة مع 

ز
تقييم سياسات االنفاق العام للحكومات المركزية والمحلية ف

2003اشارة خاصة للعراق بعد عام 
2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةاحمد عامر نجف

196
ي 
ر
ي االقتصاد العراف

ز
ي تحقيق االهداف االنمائية لاللفية ف

ز
كفاءة االنفاق الحكومي ف

2003بعد عام 
ز يونس جاسم 2015اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةرني 

197
ي العراق 

ز
دراسة تحليلية / تقويم واختيار مسار التحول نحو اقتصاد السوق ف

ي الصدمة والتدرج مقارنة لمنهحر
2012اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةاحمد جاسم محمد

198
ي وانعكاساتها عل التبادل التجاري 

ز
كية مع الكيان الصهيون العالقات التجارية الير

ي مع تركيا للمدة  2000-1981العرنر
2002اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادهزاع داود سلمان

199
ي ظل التحديات 

ز
ي العراق نحو القطاع الصناعي الخاص ف

ز
نامج الحكومي ف توجه الير

االقتصادية
2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداداثي  ناطق محمد

ي وانعكاساتها عل التصدير200
ر
2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمد حازم عباساليات تسعي  نوعيات النفط العراف

201
ز النقدية والمالية وامكانية التنسيق بينهما  ز السياستي  ات المتبادلة بي  التاثي 

ي االسعار 
ز
العراق حالة دراسية- لتحقيق االستقرار ف

ز ز خالد حسي  2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادحسي 

202
ي للتحول االقتصادي لبلدان مختارة مع  اتيحر ورات التخطيط والتخطيط االسير رصز

اشارة للعراق
2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادزينة مؤيد محمود

ز العراق وايران بعد عام 203 يالتحديات وسبل التطوير / 300العالقات التجارية بي  2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةقاسم محمد لعيبر

204
ي 
ر
ز استقرارية دالة الطلب عل النقود وسعر رصف الدينار العراف تحليل العالقة بي 

2013-1991للمدة 
2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادميس رعد عبد الصاحب

205
ان المدفوعات  ز ز سعر الرصف وسعر الفائدة وانعكاسها عل مي  -العالقة التبادلية بي 

2006-1975 مرص حالة دراسية للمدة 
2007اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادسمي  فخري نعمة

ي ضوء االداء االقتصادي واالجتماعي بعد عام 206
ز
ي العراق ف

ز
ز2003تحليل جودة النمو ف 2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةرسور علي عبد الحسي 

207
ات االقتصادية  قياس وتحليل تاثي  صدمات السياسة المالية عل بعض المتغي 

ي العراق للمدة 
ز
2014-1990الكلية ف

2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادارساء سعيد صالح

208
ي 
ز
اتيجية التعليم العالي ف

ي التعليم الجامعي االهلي ضمن اسير
ز
تقويم كفاءة االداء ف

2014-2011العراق بعض الكليات االهلية للمدة 
2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادعمر فاضل حمد



ي العراق للمدة 209
ز
ز مكونات الطلب الكلي وتوزيــــع الدخل ف ي2014-1990العالقة بي 

2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادحسن خلف راضز

210
ي ضوء تطور هيكل الطلب المحلي عل 

ز
ي العراق ف

ز
واقع االستثمار الزراعي ف

المحاصيل الزراعية
2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادوداد علي زغي 

211
ز االستثمار  ي تحفي 

ز
ي العراق - فاعلية سياسة التمويل الزراعي ف

ز
المبادرة الزراعية ف

 انموذجا2008عام 
2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداداياد كاظم عيدان

212
ي 
ز
ي ف

هما عل النمو االقتصادي الحقيفر كفاءة وتقييم االنفاق االستثماري العام وتاثي 

2013-2003العراق للمدة 
2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادوديان وهيب جري

213
ز االنفاق العام واالستدامة المالية لدول مختارة مع اشارة خاصة  تحليل العالقة بي 

للعراق
ز 2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادعماد حسن حسي 

214
ها عل السياسة النقدية العراق حالة دراسة للمدة  اتجاهات الدين الحكومي وتاثي 

2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادنشين حسن جوجي1990-2013

215
ي اطار 

ز
ي االمد الطويل والقصي  ف

ز
ي العراق ف

ز
قياس وتحليل دالة الطلب عل النقود ف

ك التكامل المشير
2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادخليل اسماعيل عزيز

ي العراق للمدة 216
ز
ي السياسة النقدية ف

ز
ي ف

ز
2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةصادق وهاب فرحان2014-2004فاعلية قناة االئتمان المرصف

نامج الحكومي217 ي ضوء الير
ز
يتاهيل الصناعات التحويلية ف

2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمد كاظم شمحز

218
ي العراق للمدة 

ز
ي تحمل العبء المالي الحكومي ف

ز
-2004كفاية السياسة المالية ف

2014
2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادعامر عبد هللا مجيد

219
ز عل عقود النفط والغاز  كي 

ي الصناعات االستخراجية بالعراق مع الير
ز
االستثمار ف

مة بعد عام  2003المير
2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد كربالءعلي نعمة محمد

ي العراق220
ز
ي حفز الصادرات غي  النفطية ف

ز
2017اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادهديل حميد محموددور السياسة التجارية ف

ي العراق221
ز
ي تحديد اتجاهات الصناعة المرصفية ف

ز
ز هـالل ادريسالتحرير المالي ودوره ف 2017اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادياسـمي 

222
ي الناتج المحلي االجمالي (الجاري واالستثماري )نمط االنفاق الحكومي 

ز
ه ف وتأثي 

للعراق

مقداد غضبان لطيف 

نصيف
2017اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداد

223
ي اإلنفاق االستثماري الحكومي 

ز
ها ف محددات الجدارة االئتمانية السيادية وتأثي 

تجارب دولية مع إشارة للعراق
2017اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادخلف محمد حمد

ي224 اتيحر ي من منظور سير
 
ي العراق فيظل تحديات االمن المان

ز
زاستخدام الموارد المائية ف 2017اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادعال عالء حسي 



225
ي العراق 

ز
تطور االنفاق االستهالكي الحكومي وانعكاسه عل هيكل الحساب الجاري ف

(2014-1990)للمدة 
2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمد نوري داود

ي العراق226
ز
ي سعر الرصف وعرض النقود ف

ز
ات ف 2017اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادبالل قاسم محمد حسنقياس تاثي  نافذة بيع العملة عل التغي 

ي زيادة العمق المالي227
ز
فة اإلسالمية ودورها ف 2017اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادعقيل محمد رشيدتجارب مختارة مع إشارة للعراق- الصي 

228
ها عل الناتج المحلي  التجارة الخارجية للعراق مع بعض الدول المجاورة وتأثي 

1990-2013اإلجمالي للمدة 
2017اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادهدى هاشم نور

229
ي العراق بعد عام 

ز
ي ضوء 2003معوقات التنمية االقتصادية ف

ز
 بحث تحليلي مقارن ف

ية ز يمعطيات التجربة المالي 
ز
2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادحامد رحيم جنان

230
ي للمدة 

ر
ات االقتصاد العراف ي بعض متغي 

ز
قياس و تحليل أثرالسياسة النقدية ف

1995 – 2013
2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادعلي صبيح حسون

231
ي واالستثمار فيه وفقا ي لالستثماربرأس المال البشر

ز
للمنطق " التخطيط العقالن

ز ي العراق والصي 
ز تجرببر ، بحث مقارن بي  الموضوعي

2017اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادداود عبد الجبار أحمد

ي العراق232
ز
2017اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادمهج صالح مظلومأولويات االستثمار الحكومي للنهوض بالصناعة التحويلية ف

ي العراق 233
ز
ات النقدية ف ي بعض المتغي 

ز
افية– تأثي  صدمات اسعار النفط ف رؤية استشر

عبد الحميد عبد الهادي 

حميد
2017اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداد

ي ظل رؤية تنموية مستدامة تجارب دول مع اشارة خاصة للعراق234
ز
2017اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادحمدية شاكر االيداميصناعة السياحة ف

235
يبة القيمة المضافة و أثارها االقتصادية  افية للعراق  )رصز مع  (دراسة استشر

االشارة لتجارب دول مختارة
2017اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادزيد كريم ساجت

236
ي العراق للمدة 

ز
ز إختالل الموازنة العامة واالحتياطيات األجنبية ف تحليل العالقة بي 

2003-2005
2017اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةمنال علي فاطس

ي العراق للمدة 237
ز
ي التنويــــع االقتصادي ف

ز
2017اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةإســـــراء سعــــد فهــــد2014-2004دور االستثمار السياجي ف

ز الفكراإلقتصادي الرأسمالي واإلسالمي238 زاتجاهات السياسة المالية بي  2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةهاشــــم عبد مناف حسي 

239
ادات وفقا لمتطلبات التنمية  ي تنظيم االستي 

ز
 االعتمادات المستندية ودورها ف

ي العراق
ز
االقتصادية ف

2017اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادنوره نهاد عبودي



ي هيكل التجارة الخارجية للعراق240
ز
ها ف 2017اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادميس عبد األمي  كشيشمستوى جودة األنتاج المحلي وتأثي 

241
ز واإلنصاف  ي ظلتحديات ومتطلبات االستدامة والتمكي 

ز
العراق " التنمية المحلية ف

"حالة دراسية 
2017اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةسليمة هاشم جارهللا

242
ي العراق 

ز
ي إطار تقییم مشاریــــع البنك الدولي ف

ز
تحلیل المقدرة التنافسیة للدولة ف

2003بعد عام 

أثي  عبد الخالق محمد 

صالح
2017اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصية

243
ات االقتصاد الكلي وأثرها عل النمو  ز بعض متغي  دراسة العالقة طويلة االجل بي 

ي العراق للمدة 
ز
2014 - 1988االقتصادي ف

ز 2017اقتصاد/ االدارة واالقتصاد كربالءآالء نوري حسي 

244
ي ظل اآلزمات 

ز
مع )إستعمال نموذج قياسي للتنبؤ بالطلب العالمي للنفط الخام ف

(إشارة خاصة للعراق
2017اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةحاتم كريم بلحاوي

245
الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي والتنمية المستدامة تجارب مختارة مع 

ي العراق
ز
امكانية التطبيق ف

2017اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةرشا خالد شهيب

ي العراق246
ز
2017اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادشاكر حمود صاللتاثي  قواعد السياسة المالية عل فاعلية السياسة النقدية ف

ي التشغيل  للمدة 247
ز
2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةعلي هادي حميدحالة دراسية- العراق  (2014-2003)قياس أثر األنفاق العام ف

248
ي العراق 

ز
ز تحرير التجارة الخارجية والنمو االقتصادي ف قياس وتحليل العالقة بي 

(ARDL)باستخدام نموذج  (2014-2003)للمدة 
2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةعمار نعيم زغي 

249
ي دول مختارة مع إشارة خاصة 

ز
كات الهاتف النقال ف تحليل السياسات السعرية لشر

للعراق
ي محيل هليل 2016اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةراجر

ي للمدة 250
ر
ي االقتصاد العراف

ز
ات التنموية لمصادر التمويل ف ز2013-2004التأثي  2017اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةحافظ عبد األمي  أمي 

251
ي العراق بعد 

ز
ة والمتوسطة ف ي تنمية المشاريــــع الصغي 

ز
واقع التمويل الصغي  ودوره ف

2003عام 
2017اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةرسول عيس مهدي عبد

252
العـالقـة بيـن الديـون الخـارجيـة والتبـادل التجـاري فـي اقتصـاديـات بلـدان نـامية 

(2014-2003)مختارة مع إشـارة خاصـة للعـراق للمـدة 
2017اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةسـارة عبد الرضا سلمان

253
ي 
ز
ية المستدامة ف ي وانعكاساته عل التنمية البشر ي رأس المال البشر

ز
االستثمار ف

(2014-2003)العراق للمدة 

إمتثال أسعد إسماعيل 

عبود
2017اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصية

ي العراق254
ز
ي ف

ز
ات االستقرار المرصف ي مؤرسر

ز
2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادضياء عبد الرزاق حسنمسار السياسة المالية وأثرها ف



255
ي 
ز
تأثي  تقلبات أسعار النفط الخام العالمية عل التضخم والناتج المحلي  اإلجمالي ف

(2015–1988 )العراق للمدة 
2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادمرتضز هادي جندي

ات النقدية256 ي بعض المتغي 
ز
ي العراق واثارها ف

ز
زآلية تمويل عجز الموازنة العامة  ف 2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادعباس نارص علي حسي 

257
ي العراق وفق إطار 

ز
ات التحرر المالي والعمق المالي ف ز عدد من مؤرسر العالقة بي 

ك التكامل المشير
2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادحميد طالب فاضل

ي تنشيط القطاع الصناعي الخاص258
ز
2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادطيف عباس فاضلدور السوق المالية ف

ي متطلبات انضمام العراق ال منظمة التجارب العالمية259
ز
زواقع االستثمار الزراعي ف 2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداددعاء علي عبد الحسي 

ز الحكومة والبنك المركزي260 ات االقتصادية للعالقة بي  2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةعامر شبل زيا بولصالتاثي 

ي العراق261
ز
ّ ف ي

ز استهالك الطاقة والتلوث البيب  2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةصدام حسن موازيقياس وتحليل العالقة بي 

262
تجارب مختارة - الصدمات االقتصادية الخارجية وخيارات معالجة آثارها الهيكلية 

2014-2003مع إشارة خاصة إل العراق للمدة 
2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةسمي  خلف بندر

ي العراق263
ز
ي ظل التحوالت االقتصادية ف

ز
2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادمهدي عبد االمي واقع القطاع الزراعي ف

ي دول مختارة مع إشارة خاصة للعراق264
ز
ز النظرية والتطبيق ف 2006اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادايناس محمد رشيدالخصخصة بي 

265
ي العراق للمدة 

ز
ي ظل تقلب اإليرادات النفطية ف

ز
تحليل استدامة الدين العام ف

2005-2015
2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةاحمد حامد جمعة

266
ي 
ر
ي االقتصاد العراف

ز
يبية وقياسة ف تحليل اثر العوامل االقتصادية عل الطاقة الرصز

(1995-1985)للمدة 
ز 2002اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادابتسام علي حسي 

267
ي 
ز
ي معالجة التشوهات الهيكلية وانعكاساتها عل البطالة ف

ز
اثر االصالح االقتصادي ف

العراق
2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادمحمد طاهر  نوري

ي ضوء واقع التعليم الجامعي268
ز
ي ومتطلبات سوق العمل ف ي جيراالستثمار البشر

2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادنادية لطفز

ي العراق269
ز
ي االنضباط المالي والتعقيم النقدي ف

ز سياسبر ز مهرج فرجاالستقرار االقتصادي بي  2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادحسي 



270
تأثي  إنتاج النفط والغاز غي  التقليدي وانعكاساته عل البلدان المنتجة للنفط 

"العراق أنموذجا
2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةليث حمودي حسن

271
ي للمدة  

ر
ي االقتصاد العراف

ز
ز التضخم المستورد والتجارة الخارجية ف العالقة بي 

1990-2015
ز محمود مثبز 2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادتحسي 

272
ي 
ز
ي تنشيط االستثمار الخاص ف

ز
فاعلية السياسة االئتمانية للمصارف المتخصصة ف

العراق
ز عذافه 2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادحيدر حسي 

273
ي 
ز
ي مواجهة عدم االستقرار االقتصادي ف

ز
فاعلية السياسة المالية االستنسابية ف

العراق

محمد شهاب أحمد عبد 

هللا
2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداد

274
ي ظل تقلبات اسعار النفط العالمية 

ز
ي ف

ر
-1996اتجاهات االنفاق الحكومي العراف

2016
2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادحسن علي عبد هللا

ي العراق275
ز
ي السكك الحديد ف

ز
متطلبات رفع كفاءة وتنمية النقل ف

مرتضز حسن عبد 

اللطيف
2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداد

ي القطاع الصحي الخاص مستشفز القمة276
ز
ة محسن حاويتقييم كفاءة االستثمار ف 2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةسمي 

277
ي العراق ضمن 

ز
ز المستوردة واسعار النفط الخام وسعر الرصف ف تحليل العالقة بي 

ك اطار التكامل المشير
2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادهيفاء يوسف سليمان

278
ي اطار 

ز
ي العراق ف

ز
ي ف قياس وتحليل اثر عجز الموازنة العامة عل الدين الخارجر

ك للمدة  2016-1990التكامل المشير
2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادريام علي طالب

279
ي فاعلية السياسة النقدية دراسة مقارنة مع إشارة 

ز
دور أنظمة تسوية المدفوعات ف

خاصة للعراق
2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةعلي لفتة هاشم

280
ز المخاطر  ي اتخاذ القرار االستثماري دراسة تطبيقية  (االكتوار)اهمية تخمي 

ز
ف

ز العراقية العامة كة التأمي  للمحفظة االستثمارية لشر
2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةحيدر احمد ابوالقاسم

281
ي العراق عل ضوء 

ز
تقدير دالة الطلب لعدد من السلع األساسية المستوردة ف

إصالحات صندوق النقد الدولي
اق طالب هادي 2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادإرسر

282
ز نشاط سوق العراق لألوراق المالية بإستخدام  ي تحفي 

ز
المشتقات المالية ودورها ف

ي
اتيجيات ناش وتحليل فابيوناتسر اسير

2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادبراء محي الدين ابراهيم

ي العراق283
ز
ات سياسة التقشف ف ي معالجة تاثي 

ز
ي ف

ز
ز علي عويددور الجهاز المرصف 2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادمنعم حسي 

ي العراق284
ز
ي السكك الحديد ف

ز
متطلبات رفع كفاءة وتنمية النقل ف

مرتضز حسن عبد 

اللطيف
2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداد



ي ظل دراسات الجدوى وبيئة اعمال المشاريــــع285
ز
ز عليتنمية االقتصاد المحلي ف 2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادنقاء حسي 

ي286
ر
ي تنشيط االقتصاد العراف

ز
ي المصارف اإلسالمية ودورها ف

ز
آليات التمويل ف

ز  ز عالء حسي  حسي 

فاضل
2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداد

ي تحقيق التنمية المستدامة للعراق بعد عام 287
ز
2019اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادنمي  خرصز عياده2003 تحليل دور اإليرادات النفطية ف

288
ي العراق 

ز
ي آليات تنفيذ برامج الحمايةاالجتماعية ف

ز
أثرمصادر التمويل ف

(2017-2004)للمدة
2019اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةرسول حسن علي كريم

289
ي العراق للمدة 

ز
ي وانعكاساته عل فاعلية التجارة الخارجية ف يبر -2003)اإلصالح الرصز

2016)
2018اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةحيدرعبداالمي  نعمة

ي290
ر
ي االقتصاد العراف

ز
ان التجاري ف ز ز الموازنة العامة والمي  2019اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادمثبز سالم يحب  حسنالعالقة التداخلية بي 

291
وعات  ي تمويل المشر

ز
ي للمصارف الخاصة ف

ر
دور مبادرة البنك المركزي العراف

ة والمتوسطة 2019اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادفارس كريم بريــىهيالصغي 

2019اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادصباح جندي منصورتقييم برامج االستثمار الحكومي على وفق معايير الجدوى االقتصادية في العراق292

ز شاكر طهيلو2015-2003تحليل اآلثار البيئية لألنشطة الِقطاعية في االقتصاد العراقي للمدة 293 2019اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةحسي 

2019اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةاحمد اياد ابراهيم2025التنبؤ باألثر االيكولوجي على معادلة االستهالك المستدام في العراق لغاية 294

295
ي ظل داخلية عرض النقود

ز
تجارب مختارة مع إشارة -فاعلية السياسة النقدية ف

خاصة ال العراق
2019اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةعبدهللا محسن جايد

ي العراق296
ز
ها عل فاعلية السياسة النقدية ف 2019اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادنور صباح محمد رشيدحرية حركة رؤؤس االموال وتاثي 

297
تجارب دولية مختارة مع اشارة - فاعلية بعض السياسات التنموية للحد من الفقر 

2003خاصة للعراق بعد عام 
2019اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداداحمد عدنان غناوي

ي298
ر
ي االقتصاد العراف

ز
ز المرض الهولندي وهدر الموارد ف 2019اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادجبار كريم ثامرتحليل العالقة بي 

ي العراق299
ز
ي ف

ز
ون ي ظل استخدام انظمة الدفع االلكير

ز
ي ف

ز
2019اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادزهراء هادي معلةتفعيل القطاع المرصف



300
ي الحد من صدمات اسعار النفط الخام تجارب 

ز
وة السيادية ودورها ف صناديق الير

مختارة مع اشارة ال العراق
ز حسان 2019اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغدادزهراء حسي 

301
ي االستقرار المالي تجارب مختارة مع 

ز
سياسات تحويل مخاطر االئتمان ودورها ف

إشارة ال العراق

صادق طعمة خلف 

دحام
2019اقتصاد/ االدارة واالقتصاد المستنرصية

ز ضغط االنفاق الحكومي وألية نافذة العملة302 ي بي 
ر
سعر رصف الدينار العراف

زهراء فارس خليل عبد 

الرحمن
2019اقتصاد/ االدارة واالقتصاد بغداد


