
  عنوان البحث الطالب المسم 

عباس رحٌم كوٌن  االلتصاد
  المشارٌع الصغٌرة و المتوسطة فً العراق نعٌس 

 االلتصاد
  ظاهرة التضخم فً االلتصاد العرالً  االء حسٌن سلمان 

مرتضى داٌر علً  االلتصاد
 هادي صالح 

 الركودي التضخمفً معالجه  النمدٌة السٌاسةدور 
 2019-2009فً العراق للمده 

 االلتصاد

 علً احمد حمد عابد
أثار الفساد المالً واالداري على الوالع التنموي 

 2003فً العراق بعد عام

رؤى مهدي سلمان  االلتصاد
  العاللة بٌن االنفاق الحكومً وعجز الموازنة ابراهٌم

خالد ولٌد حمٌد  االلتصاد
  التحلٌل االلتصادي لوالع انتاج التمور فً العراق  حسن

كمٌل صبحً طعٌن  االلتصاد
 صالح

دور السٌاسه المالٌة فً معالجة ازمة البطالة فً 
  ٣٠٠٢االلتصاد العرالً بعد 

 االلتصاد
 ندى راضً هاشم

النمو االلتصادي فً العراق فً ضل التصاد 
  السوق

 االلتصاد
 غسك دمحم هالل 

 2004السٌاسٌة النمدٌة فً العراق خالل فترة 
_2018   

 االلتصاد

 حوراء حٌدر محسن 

تحلٌل والع المطاع الزراعً فً العراق ومدى 
مساهمتة فً الناتج المحلً االجمالً للمدة من 

٣٠٠٢-٣٠٠٢  

 االلتصاد

 ندى راضً هاشم
النمو االلتصادي فً العراق فً ضل التصاد 

  السوق 

امجد حمٌد حسن  االلتصاد
 جاسم

االستثمار الزراعً وتأثٌره على تنمٌة المطاع 
  الزراعً

 االلتصاد
 دمحم تركً عبد جبر 

توجهات الموازنات العامه فً العراق ما بعد 
٣٠٠٢  

خالد ولٌد حمٌد  االلتصاد
  التحلٌل االلتصادي لوالع انتاج التمور فً العراق  حسن 

 االلتصاد
 عالء فلٌح كاظم

دور السلطات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة فً الموازنه 
  العامه فً العراق

احمد عٌدان  االلتصاد
  اثر التملبات اسعار النفط فً العراق  عبدالحسٌن 

 االلتصاد
  االنفتاح االلتصادي وتأثٌره على مٌزان المدفوعات  خلود علً رجً



مٌس عبدالخالك  االلتصاد
 دمحمعلً دمحم

الحكومً بعجز الموازنة العامة عاللة االنفاق 
  للدولة

 االلتصاد

  النمو االلتصادي و معالجة مشكلة البطالة تبارن عمار خلٌل 

حٌدر رزاق عبد  االلتصاد
  دور المشارٌع الصغٌرة الممكنة النجاح فً العراق  الحسٌن فنجان 

 االلتصاد
 صباح حسن كصاب

فً االلتصاد العرالً ودورها فً  السٌاسه النمدٌه
  ٣٠٠٢/٣٠٠٢معالجه ظاهره التضخم للمده 

 االلتصاد

  العالله بٌن االنفاق الحكومً وعجز الموازنه زٌنب دمحم

أنور صباح طارش  االلتصاد
  دور الخصخصة فً التنمٌة االلتصادٌة فً العراق جاسم

هبه كاظم مهدي  االلتصاد
 كسار

على الناتج المحلً االجمالً  دور السٌولة العامه
  (2019_2009فً العراق )

سجاد عامر عبد  االلتصاد
  2003أداء السٌاسة المالٌة فً العراق بعد عام  الرضا

حسٌن خضٌر دمحم  االلتصاد
 هادي

دور الضرائب فً تموٌل الموازنة العامة فً 
  2003العراق بعد عام 

 االلتصاد
 حسٌن هادي شاكر

االجنبً المباشر ووسائل تنمٌته فً دور االستثمار 
  بٌئة االلتصاد العرالً

عماد كاظم إبراهٌم  االلتصاد
  والع المطاع الخاص العرالً وسبل النهوض به خلٌل 

مصطفى هالل عبد  االلتصاد
 هللا حسن 

دور السٌاسٌة المالٌة فً عملٌة التنمٌة االلتصادٌة 
  )العراق انموذجا(

عماد كاظم إبراهٌم  االلتصاد
  والع المطاع الخاص العرالً وسبل النهوض به خلٌل 

 االلتصاد
 تبارن خلف هٌلً

ستراتٌجٌة السٌاسة الضرٌبٌة لالصالح االلتصادي 
  الضرٌبً فً العراق

شفاء رعد موحان  االلتصاد
  ٣٠٠٢توجهات الموازنة العامة فً العراق بعد  عناد 

أنمار ناصر عبدهللا  االلتصاد
 جاسم 

دور السٌاسة المالٌة والنمدٌة فً حل مشاكل البطالة 
  فً العراق 

زٌن العابدٌن دمحم  االلتصاد
 راهً عبٌد 

أثر بعض متغٌرات االلتصاد الكلً فً التجارة 
  (2016-2001الخارجٌة فً العراق للمدة )

هانً عاصم حامد  االلتصاد
  الضرائب وأثرها فً  االلتصاد العرالً   غزال 

 أهمٌة التنسٌك بٌن السٌاستٌن المالٌة والنمدٌة فً حٌدر حسٌن حسن  االلتصاد



 2003تحمٌك االستمرار فً العراق بعد عام  شٌراو 

مرتضى عبد الرضا  االلتصاد
  الزكاه فً االسالم ودورها فً التنمٌة االلتصادٌة  خفٌف 

 االلتصاد

بد الرضا مرتضى ع
  الزكاه فً االسالم ودورها فً التنمٌه االلتصادٌة خفٌف 

 االلتصاد

  النمو االلتصادي فً العراق فً ظل التصاد السوق  اٌمن كرٌم دمحم فالي 

 االلتصاد

احمد عبد السالم 
 كاظم

زراعه النخٌل وانتاج التمور فً البصره واثرها 
  االلتصادي

 حسن رعد جاسم  االلتصاد

كفاءة اداء المصرف الزراعً التعاونً  تمٌٌم
  2018 2008العراق للمدة 

 فاطمة رعد دمحم االلتصاد

حلٌل اثر السٌاسة المالٌة فً مساهمة المطاع ت
الصناعً فً الناتج المحلً االجمالً  العراق 

  2018-2003دراسة 

 غسك لاسم علً االلتصاد

لٌاس وتحلٌل محددات االستثمار فً لطاع 
 1990التحوٌلٌة فً العراق للمدةالصناعة 

_2018  



 دمحم حسن سعٌدي االلتصاد

  التلوث النفطً وطرق معالجته فً العراق

 احمد علً مطر االلتصاد

النمو االلتصادي ومعالجة مشكلة البطالة فً 
 العراق

 
 
 

 فاضل عباس مكطاع  االلتصاد
على العجز فً  اثر انخفاض اسعار النفطالخام

الموازنة فً العراق وضٌاع فرص االستدامة 
  2007/2018المالٌة للمدة 

 جهاد جبار كاظم االلتصاد
  التجارة االلكترونٌة فً العراق 

تحلٌل العاللة بٌن االٌرادات العامة و النمو  ضٌاء رحٌم كاظم  االلتصاد
  2019الى  2004االلتصادي فً العراق من 

النمو االلتصادي ومعالجة مشكلة البطالة فً  غازي فارسفهد  االلتصاد
  العراق 

 كاظم تركً هلٌل  االلتصاد 

  2019 2003استراتٌجٌات التخفٌف من الفمر 

 االلتصاد

 صباح حسن كصاب
السٌاسه النمدٌه فً االلتصاد العرالً ودورها فً 

  ٣٠٠٢/٣٠٠٢معالجه ظاهره التضخم للمده 

 االلتصاد

 عابد علً احمد حمد
أثار الفساد المالً واالداري على الوالع التنموي 

  2003فً العراق بعد عام

 االلتصاد

رؤى مهدي سلمان 
  العاللة بٌن االنفاق الحكومً وعجز الموازنة ابراهٌم

 االلتصاد
خالد ولٌد حمٌد 

  التحلٌل االلتصادي لوالع انتاج التمور فً العراق  حسن

 االلتصاد
احمد حسن عبد 

 حسونً 
توجهات الموازنات العامة فً العراق ما بعد 

2003  



 االلتصاد

  مشكلة االمن الغذاًٌ فً العراق وسام عباس غاوي

 االلتصاد 

  دور االستثمار فً تنمٌة المطاع الزراعً فً العراق احمد جاسم عبد

 االلتصاد

 احمد جودة خضر
االلتصادي فً  استراتٌجٌة السٌاسة الضرٌبة لالصالح

  العراق

 االلتصاد

ابراهٌم محمود عبد 
  دور السٌاسة المالٌة فً تشجٌع االستثمار فً العراق روضان

 االلتصاد

  التحلٌل االلتصادي لوالع انتاج التمور فً العراق  خالد ولٌد حمٌد حسن

 االلتصاد

كمٌل صبحً طعٌن 
 صالح

المالٌة فً معالجة ازمة البطالة فً االلتصاد  دور السٌاسه
  ٣٠٠٢العرالً بعد 

 االلتصاد

مٌس عبدالخالك 
  عاللة االنفاق الحكومً بعجز الموازنة العامة للدولة دمحمعلً دمحم

 االلتصاد

  النمو االلتصادي و معالجة مشكلة البطالة تبارن عمار خلٌل 

 االلتصاد

 راضً سعود عادي
أهمٌة نافذة بٌع العملة فً تحمٌك االستمرار االلتصادي 

  ٣٠٠٢_  ٣٠٠٢للعراق خالل سنوات 

 االلتصاد

   تغٌرات سعر الصرف واثرها على االستثمار المباشر سجاد هادي طعمة



 االلتصاد

   التلوث النفطً وطرق معالجته فً العراق  دمحم حسن علً 

 االلتصاد

 احمد جودة خضر حذٌه 
السٌاسة الضرٌبة لألصالح االلتصادي  ستراتٌجٌة

   الضرٌبً فً العراق 

 االلتصاد

حال صدام وسمً 
 شالكه

الضرائب فً  العراق وتأثٌرها على الموازنة العامة للمدة 
(2003-2018)   

 االلتصاد

حال صدام وسمً 
 شالكه

الضرائب فً العراق وتأثٌرها على الموازنة العامة للمدة  
(2003-2018)   

 االلتصاد

   االلتصاد العرالً ودور االستثمار االجنبً المباشر فٌه دمحم خالد دعداع

 االلتصاد

   2020الى2003الفجوة الغذائٌة فً العراق للمدة حسن فالح حسن 

 االلتصاد

   2020إلى 2003الفجوة الغذائٌة فً العراق للمدة حسن فالح حسن 

 االلتصاد

 اسراء شهٌد حسن داود 
النسبٌة فً نتاجات المطاع النفطً العرالً ضمن االهمٌة 

   االنتاج العالمً واوبن

 االلتصاد

رسول كاظم جواد 
   العولمة وانعكاستها على االنتاج الزراعً فً العراق  كاظم 



 االلتصاد

علً مهدي ساجت 
 صغٌر 

االستثمار النفطً فً الجزائر ودوره فً تحمٌك التنمٌة 
   االلتصادٌة 

 االلتصاد

 حمادي رسل عزٌز
دور االٌرادات النفطٌه فً معالجه عجز الموازنه العامه 

   2019\2004فً العراق 

 االلتصاد

   انماط االستثمار النفطً وانواعه فً العراق دمحم عمٌل جبار

 االلتصاد

 علً منذر صٌوان عبد 
والع التنمٌة المستدامة فً العراق خالل الفترة 

(2010/2005)   

 االلتصاد

   المطاع الزراعً ودورهُ فً التنمٌه االلتصادٌه حسن محسنحسن دمحم 

 االلتصاد

 بشار هانً هادي هاشم 
العمود النفطٌه و خالفات الحكومه االتحادٌه و اللٌم 

   كردستان حولها 

 االلتصاد

   المطاع الزراعً ودوره فً التنمٌه االلتصادٌه حسن دمحم حسن محسن

 االلتصاد

 رشٌد حمٌد لعٌبً
النفمات العامه فً الموازنه العامه للعراق مابعد توجٌهات 

2003   

 االلتصاد

   2003توجهات الموازنة العامة فً العراق بعد عام  تبارن حسن عسل 



 االلتصاد

 اٌسر علً جاسم 
دور االستثمار االجنبً فً تحسٌن معدالت النمو 

   ٣٠٠٢المتصادي فً العراق بعد عام 

 االلتصاد

 حسن علٌوي فرٌح
تكنولوجٌا المعلومات فً تحمٌك التنمٌة االلتصادٌة دور 

   فً العراق

 االلتصاد

 سرى علً حسن 
أثر السٌاسة المالٌة على البطالة فً االلتصاد العرالً بعد 

2003   

 االلتصاد

امنه كاظم راضً 
 صكبان 

دور السٌاسه المالٌه فً عجز الموازنه العامه للعراق للمدة 
(٣٠٠٢_٣٠٠٢)   

 االلتصاد

 لٌث لاسم حسن 
دور السٌاسة النمدٌة فً معالجه التضخم فً االلتصاد 

   (  2018_2004العرالً للمده)

 االلتصاد

 سجاد ناصر عبد 
اثر االستثمار األجنبً المباشر على تنمٌه المطاعات 

   االلتصادٌة فً العراق 

 االلتصاد

 سجاد ناصر عبد 
االستثمار األجنبً المباشر على المطاعات االلتصادٌة اثر 

   فً العراق 

 االلتصاد

 حنٌن رضا علً حمد 

التغٌرات الناجمة عن تغٌر سعر الصرف بالدوالر و 
السٌاسات المتبعه فً اإللتصاد العرالً للمده 

(٣٠٠٢_٣٠٠٢ )   

 االلتصاد

علً حسٌن عبد الكرٌم 
    الضرائب واثرها فً العراق  حسٌن



 االلتصاد

علً حسٌن عبد الكرٌم 
    الضرائب واثرها فً العراق حسٌن

 االلتصاد

 حسٌن عالء محسن
 -2004العاللة بٌن النمو والبطالة فً العراق للمدة ) 

2018)    

 االلتصاد

    والع األلتصاد المعرفً فً العراق عبٌر حاتم رحٌم

 االلتصاد

    البطاله على النموااللتصادي فً العراق اثر  حنٌن جاسم كرٌم 

 االلتصاد

رسل صالح مهدي 
    والع المطاع الزراعً فً العراق وافالة المستمبلٌة غنتاب

 االلتصاد

    2003توجهات الموازنات فً العراق مابعد  أنتظار غالً عاصً 

 االلتصاد

نوار رٌسان 
    التراخٌص النفطٌة العرالٌة المبررات والوالع جوالت  عبدالصاحب مركب 

 االلتصاد

مصطفى حمود عٌه 
 عبل 

دور البنن المركزي فً تحمٌك الستمرار فً لٌمه الدٌنار 
    العرالً

 االلتصاد

 ضٌاء رحٌم كاظم منفً
تحلٌل العاللة بٌن اإلٌرادات العامة والنمو االلتصادي فً 

    2019إلى  2004العراق  من 



 االلتصاد

    االصالح االلتصادي فً بٌئه االلتصاد العرالً زهراء صبار خمٌس

 االلتصاد

عباس كرٌم نعٌمه 
    (2019-2010تحلٌل سعر الصرف فً العراق للفترة ) عرٌبً 

 االلتصاد

 دمحم ثجٌل زٌد
مخاطر وتداعٌات عملة البتكوٌن على المطاع المالً فً 

    العراق

 االلتصاد

احمد حسن عبد 
    ٣٠٠٢الموازنات العامة فً العراق مابعد توجهات  حسونً

 


