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 المجلة

 

 ػنىانني انبذىث 
 

مجلة العلىم االقتصادية /  0210

 جامعة واسط
انتنًُت انشراػُت املظتدايت يف انؼزاق يف ظم املتغرياث اندونُت  :انىاقغ  انفزص 

 وانتذدَبث

 دراسات اقتصادية 0222
 بيث الحكمة

 االقتصبد انبئٍ انظُبطبث االقتصبدَت وانتهىث انبئٍُ

العلىم االقتصادية / مجلة  0209

 جامعة واسط
 بزايج االصالح االقتصبدٌ وانفجىة انغذائُت(

مجلة العلىم االقتصادية /  0202

 جامعة واسط
 انضًبو انؼزاق ملنظًت انتجبرة انؼبملُت ) كهف وينبفغ  اقتصبدَت(

 قضايا سياسية  0202
 جامعة النهرين

انتقُُى االقتصبدٌ نربايج االصالح االقتصبدٌ املطبقت يف انؼزاق بؼد ػبو  
0222  

مجلة العلىم االقتصادية /  0202

 جامعة واسط
 اِثبر االقتصبدَت نتهىث املُبه يف انؼزاق

مجلة العلىم االقتصادية /  0202

 جامعة واسط
انؼزاق نهًدة اثز انظُبطت اننقدَت ػهً اطتقزار طؼز انصزف االجنيب يف 

0222 - 0200  

مجلة العلىم االقتصادية /  0202

 جامعة واسط
حتهُم اثز انفبق املىاسنت انؼبيت  انؼبيت ػهً بؼض  يؤشزاث  انتنًُت انبشزَت يف 

0202 -0220انؼزاق نهًدة   

مجلة العلىم االقتصادية /  0202

 جامعة واسط
ئت االػًبل  االطتثًبرَت  يف االقتصبد انؼزاقٍ حتهُم  كفبءة اداء ُب  

مجلة العلىم االقتصادية /  0202

 جامعة واسط
0222انتكبنُف االجتًبػُت نربايج االصالح االقتصبدٌ يف انؼزاق بؼد ػبو   

مجلة العلىم االقتصادية /  0202

 جامعة واسط
حتهُم اثز بؼض املتغرياث االقتصبدَت ػهً االكتفبء انذاتٍ نهًذبصُم 

0202 - 0222نهًدة  االطرتاتُجُت يف انؼزاق  

مجلة العلىم االقتصادية /  2017

 جامعة واسط
املىارد املبنُت نهقطبع انشراػٍ واثزهب ػهً اننًى االقتصبدٌ يف انؼزاق نهًدة 

0222 - 0202  



مجلة واسط للعلىم  2018

 االنسانية
اثز االطتثًبر ػهً االختالالث اننقدَت نهقطبع انشراػٍ انؼزاقٍ نهًدة 

0222- 0202  

مجلة واسط للعلىم  2018

 االنسانية
 - 0222تصذُخ االختالالث اهلُكهُت يف انقطبع انشراػٍ انؼزاقٍ نهًدة 

0202 

مجلة واسط للعلىم  2018

 االنسانية
 -0222ػالقت يزونبث اننًى انقطبػُت ببننًى االقتصبدٌ يف انؼزاق نهًدة 

0202 

مجلة واسط للعلىم  2018

 االنسانية
قُبص االجتبه انؼبو ملزونبث اننًى انقطبػُت نهقطبػبث انزئُظت يف انؼزاق 

0202- 0222ببطتؼًبل ينهجُت بىكض جُنكُنش نهًدة   

 قضايا سياسية  2018
 جامعة النهرين

حتهُم وقُبص اثز انقطبع اننفطٍ ػهً االنشطت االقتصبدَت االخزي يف انؼزاق 

0222بؼد ػبو   

مجلة واسط للعلىم  2019

 االنسانية 
املؼبجلبث  -اندوافغ   –املشزوػُت  –اشكبنُت يدَىنُت انؼزاق اخلبرجُت   

مجلة واسط للعلىم  2019

 االنسانية 
انؼالقت بني انتجبرة اخلبرجُت واملدَىنُت ) انؼزاق دبنت دراطُت نهًدة 

0222-0202)  

مجلة الرك الفلسفة  2019

 والعلىم االجتماعية 
دراطت واقغ املُشاٌ انتجبرٌ نهؼزاق يف ظم انتذىالث االقتصبدَت نهًدة 

0222-0202  

مجلة الرك الفلسفة  2019

 والعلىم االجتماعية
حتهُم اثز بؼض املتغرياث االقتصبدَت يف االقتصبد انؼزاقٍ ػهً املُشاٌ 

0202-0222انتجبرٌ نهًدة   

مجلة واسط للعلىم  2020

 االنسانية
االقتصبدٌ يف انؼزاق انىاقغ وانطًىحاالصالح   

مجلة الكىت للعلىم  2020

 االقتصادية
 االصالح االقتصبدٌ يف اجلشائز ) انىاقغ وانطًىح (

المجلة العراقية للعلىم  0200

 االقتصادية 
حتهُم انؼالقت بني قنىاث انظُبطت اننقدَت وػجش املىاسنت انؼبيت يف انؼزاق نهًدة 

0222-0202  

الحكمةبيث  0200 قُبص وحتهُم اثز قنىاث انظُبطت اننقدَت يف ػجش املىاسنت انؼبيت يف انؼزاق  

0202 -0222نهًدة   



مجلة واسط للعلىم  

 االنسانية
الخصخصة ودورها فً تطوٌر المطاع المصرفً فً 

 العراق 

مجلة واسط للعلىم  

 االنسانية
 الٌة تسعٌر النفط فً اسواق النفط العالمٌة 

 قضايا سياسية  
 جامعة النهرين

األثر المتبادل بٌن الصدمات النفطٌة واالزمات االلتصادٌة 

  7109-0791الدولٌة/دراسة لٌاسٌة للمده  

مجلة واسط للعلىم  

 االنسانية 
الخصخصة ودورها فً تطوٌر المطاع المصرفً فً 

 العراق 

مجلة واسط للعلىم  

 االنسانية 
 الٌة تسعٌر النفط فً اسواق النفط العالمٌة 

مجلة الرك الفلسفة  

 والعلىم االجتماعية 
التأثٌر المتبادل بٌن الصدمات النفطٌة واالزمات االلتصادٌة 

  7109-0791الدولٌة دراسه لٌاسٌة للمدَّة 

مجلة الرك الفلسفة  

 والعلىم االجتماعية
 العربٌة والعراقوالع التجارة االلكترونٌة فً الدول 

 

مجلة الرك الفلسفة  

 والعلىم االجتماعية
االلتصاد االزرق مسار جدٌد لتعزٌز التنمٌة االلتصادٌة 

 المستدامة بنغالدش حالة دراسٌة

 

 

مجلة العلىم االقتصادية 

 / جامعة واسط

لاللتصاد   لٌاس عوامل النمو فً المطاعات الرئٌسة -5

 2014-1980  العرالً للمدة

لٌاس النمو واإلنتاجٌة الكلٌة لعوامل اإلنتاج فً االلتصاد -6

 2014-1980 العرالً للمدة

تحلٌل العاللة بٌن مٌزان المدفوعات واتجاهات الطلب -7

-7112االلتصاد العرالً للمدة  على العمالت االجنبٌة فى

7102 

لٌاس العاللة بٌن مٌزان المدفوعات واتجاهات الطلب -8

ٌة فىعلى العمالت االجنب -7112االلتصاد العرالً للمدة  

7102 



 دراسات اقتصادية 
 بيث الحكمة

المالٌة والنمدٌة فً ظلل الصدمتٌن  توجه السٌاستٌن -9

 النفطٌة فً االلتصاد العرالً  األمنٌة

السٌاسة المالٌة الهٌمنة  الجراءات  لٌاس األثر النمدي-10

االنحدارالمالٌة فً االلتصاد العرالً باستخدام أنموذج   

 -1980  للمدة  ARDLالذاتً للبطاء الموزع

2015 

كفاءة رأس المال المادي و الننمو فً االلتصاد -11

 العرالً

اثر كفاءة رأس المال المادي على النمو فً االلتصاد -12

7102-0771العرالً للمدة   

مجلة العلىم االقتصادية /  

 جامعة واسط
الرٌعٌة فً االلتصاد المثبتات الدٌنامٌكٌة غٌر  لٌاس-13

7109-7112العرالً للمدة   

14- -7112تحلٌل والع التنوع فً االلتصاد العرالً للمدة 

7109 

البرمجة المالٌة وأثرها المالً والنمدي فً االلتصاد -15

 2017-2003 العرالً للمدة

المؤشرات المالٌة وعبء الدٌن العام فً االلتصاد  -16

7109-7112للمدة   العرالً  

جلة العلىم االقتصادية / م 

 جامعة واسط
 النمو فً المطاعات  االستثمار باتجاهات عاللة-17

7109-0777الرئٌسة لاللتصاد العرالً للمدة   

لٌاس العاللة بٌن اتجاهات النمو واإلنفاق االستثماري  -18

  المكٌفة فً االلتصاد العرالً للمدة وفك نموذج التولعات

1991-2017 

ومً واتجاهات النمو االلتصادي فً العجز الحك -19

7102-0770للمدة   العراق  

لٌاس أثر فجوة العجز على النمو االلتصادي فً -20

7102-0770العراق للمدة   

  استماللٌة البنن المركزي وتاثٌرها بالمالٌة العامة -21

أثر الهٌمنة المالٌة على استماللٌة البنن المركزي -22

7112بعد  العراق والنمو االلتصادي فً  



 قضايا سياسية  
 جامعة النهرين

المرأة العامل االلتصادي الفاعل فً المجتمع 

 )رؤٌةاستراتٌجٌة(

مجلة العلىم االقتصادية /  

 جامعة واسط
 األبعاد االلتصادٌة لحموق اإلنسان عند اإلمام علً )ع(

مجلة العلىم االقتصادية /  

 جامعة واسط

االلتصاد األزرق مسار جدٌد لتعزٌز التنمٌة االلتصادٌة 

 المستدامة بنغالدش حالة دراسٌة

مجلة العلىم االقتصادية /  

 جامعة واسط

آثار مشكلة التصحر وتداعٌاتها على الزراعة واالمن 

 الغذائً فً العراق

مجلة العلىم االقتصادية /  

 جامعة واسط

التصحر_ مفهومها واسبابها وتداعٌاتها على المطاع مشكلة 

 الزراعً على مستوى البلدان العربٌة 

مجلة العلىم االقتصادية /  

 مدخل إلى االستمالل االلتصادي للمرأة فً المرآن الكرٌم  جامعة واسط

مجلة بابل للعىم  

 االقتصادية

العنالٌد الصناعٌة الخٌار االستراتٌجً لتحمٌك التنمٌة 

 المستدٌمة فً العراق االلتصادٌة 

مجلة واسط للعلىم  

 االقتصادية

مدخل إلى المعالجات االستراتٌجٌه التً اتبعها اإلمام علً 

 )علٌه السالم( فً معالجته مشكلة الفمر 

جلة العلىم االقتصادية / م 

 جامعة واسط

االستثمار السٌاحً ودوره فً تعزٌز التنمٌة السٌاحٌة ) 

 دراسة حالة الدول العربٌة مه اشارة خاصة للعراق (

مجلة واسط للعلىم  

 االنسانية 
-7112تحلٌل والع التنوع االلتصادي  فً العراق للمدة )

7109) 

مجلة واسط للعلىم  

 االنسانية 
لٌاس المثبتات الدٌنامٌكٌة غٌر الرٌعٌة فً االلتصاد 

 (7109-7112العرالً للمدة )

مجلة الرك الفلسفة  

 والعلىم االجتماعية 
بعض المتغٌرات االلتصادٌة واالجتماعٌة على تحلٌل اثر 

 7107-7119ظاهرة الفمر فً العراق للمدة 

مجلة الرك الفلسفة  

 والعلىم االجتماعية
عجز موازنة العراق االتحادٌة : األسباب والمعالجة للمدة 

(7112_7107) 



جلة العلىم االقتصادية / م 

 مدخل الى االستمالل االلتصادي المراه فً المران الكرٌم جامعة واسط

مجلة واسط للعلىم  

 االنسانية 
الصناعٌة الخٌار االستراتٌجً  لتحمٌك التنمٌة العنالٌد 

 االلتصادٌة فً العراق

مجلة واسط للعلىم  

 االنسانية 
 المراة العامل االلتصادي الفاعل فً المجتمع

مجلة الرك الفلسفة  

 والعلىم االجتماعية 
 األبعاد االلتصادٌة لحموق اإلنسان عند إالمام علً )ع 

مجلة العلىم االقتصادية /  

 جامعة واسط
اثر استماللٌة البنن المركزي العرالً على بعض 

 (7102 -0770االلتصادٌة للمدة)المتغٌرات 

مجلة العلىم االقتصادية /  

 جامعة واسط

تحلٌل تاثٌر لطاع تكنولوجٌا المعلومات على المعامالت 

 المصرفٌة فً العراق

مجلة العلىم االقتصادية /  

 جامعة واسط

لٌاس العاللة التبادلٌة بٌن عرض النمد ومؤشرات 

 ( 7102-0791االستمرار االلتصادي فً العراق للمدة )

مجلة العلىم االقتصادية /  

 جامعة واسط

تاثٌر الفساد على المؤشرات االلتصادٌة فً العراق للمدة 

(7112-7109) 

مجلة العلىم االقتصادية /  

 جامعة واسط

لٌاس اثر المتغٌرات النمدٌة على مؤشرات االسواق المالٌة 

 (7109-7112فً السعودٌة للمدة )

مجلة بابل للعىم  

 االقتصادية

لٌاس اثر المتغٌرات  النمدٌة على مؤشرات االسواق المالٌة 

 (7109-7112فً العراق للمدة )

مجلة واسط للعلىم  

 االقتصادية

السببٌة بٌن عجز الموازنة وصافً المٌزان العاللة 

 7109-0771التجاري فً العراق للمدة 

جلة العلىم االقتصادية / م 

 جامعة واسط

اصالح الموازنة العامة للدولة العرالٌة جزءا من االصالح 

 حالة دراسٌة( 7107االلتصادي )موازنة 

مجلة واسط للعلىم  

 االنسانية 
العاللة بٌن االستٌرادات والتضخم فً العراق للمدة 

7112-7102 

مجلة واسط للعلىم  

 االنسانية 
ً على بعض مؤشرات سوق اثر نظام النداول االلكترون

 (7111-0771عمان لالوراق المالٌة للمدة )



 

مجلة الرك الفلسفة  

 والعلىم االجتماعية 
العاللة بٌن االستثمار فً التعلٌم والتنمٌة االلتصادٌة فً 

 (7102-0792العراق للمدة )

مجلة الرك الفلسفة  

 والعلىم االجتماعية
السنورٌوهات المتولعة المكانٌة تحمٌك التوازن المستدام 

 بٌن الطالات التملٌدٌة والمتجددة

جلة العلىم االقتصادية / م 

 جامعة واسط

بٌن الصادرات والنمو االلتصادي فً العراق للمدة العاللة 

7112-7102 

مجلة واسط للعلىم  

 االنسانية 
تحلٌل  اثر االصالح النمدي على المتغٌرات االلتصادٌة فً 

 بٌئة االلتصاد العراق بظل توجهات صندوق النمد الدولً

مجلة واسط للعلىم  

 االنسانية 
االستثمار فً لطاع التعلٌم فً سنغافورة وعاللته بالتنمٌة 

 االلتصادٌة 

مجلة الرك الفلسفة  

 والعلىم االجتماعية 
المطلوبة لخروج العراق من ازمته السٌاسة االلتصادٌة 

 التنموٌة رؤٌة مستمبلٌة 

   


