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1

فعالية السياسة النقدية ودورها في اﻻستقرار اﻻقتصادي في العراق للسنوات)(2006-1991

عدنان ﷴ حسن الشدود

دكتوراه فلسفة

2

تطور نظم المعلومات اﻻدارية في قطاع الكهرباء

عبد العظيم درفيش جبار الزيادي

دكتوراه

3

دور المؤسسات في التنمية اﻻقتصادية لبلدان مختارة مع اشارةالى العراق

عقيل عبد الحسين عودة الطائي

دكتوراه

4

اعادة هندسة عملية اﻻعمال وتطوير الجهازية التنظيمية لتحسين الكفاءة الفعلية

ليث خليل ابراهيم

دكتوراه

5

قياس اﻻداء التنمويل ﻻسواق المال العربية لمدة)(2004-1994

بشير هادي عودة الطائي

دكتوراه

6

الجوانب اﻻقتصادية للموازنة المالية في العراق

حسيب عبدﷲ رويح الشمري

دكتوراه

7

نظام اﻻدارة المتكامل

حسين علي زيدان راضي

دكتوراه

8

اﻻوراق المالية اﻻسﻼمية بين النظرية والتطبيق

حسين علي هاشم العيبي

دكتوراه

9

تحليل وقياس ظاهرة العجزالمزدوج في مصر وتونس والمغرب لمدة)(2000-1975

حلمي ابراهيم منشد

دكتوراه

10

مناخ اﻻستثمار في العراق)(2007-1997

خولة رشيج حسن

دكتوراه

11

قياس جودة المنتوج في ضوء المواصفة الدولية (SO900)2000دراسة حالة في الشركة العامة للصناعات البيروكيمياوية

راضي عبد ﷲ علي

دكتوراه

12

عوامل نجاج المنطقة الحرة في جبل علي واثارها التنموية

ربيع قاسم ثجيل

دكتوراه

13

تقدير اﻻقتصاد غيرالرسمي واثره في اﻻقتصاد العراق

سامي هاشم فالح الساعدي

دكتوراه

14

قياس استقرارية دالة اﻻنفاق اﻻستهﻼكي العائلي في اﻻقتصاد السعودي لمدة)(2009-1970

طالب هاشم جبار

دكتوراه

15

اثار الهجرة الدولية في البلدان العربية مع دراسة استثنائية لهجرة الكفاءات العراقية

عبد الرزاق نصر ﷲ

دكتوراه

16

اﻻثار اﻻقتصادية واﻻجتماعية لسياسات واﻻصﻼح اﻻقتصادي في مصر والعراق

علي كاظم هﻼل

دكتوراه

17

تاثير الذكاء الشعوري في ابعاد القيادة التحويلية من خﻼل اﻻثر الوسيط للحكمة

ليلى لفتة علي العبودي

دكتوراه

18

تأثيراﻻستثمار اﻻجنبي غير المباشر ومعدل الفائدة في امكانية بناء سيناريو اﻻداء اﻻستراتيجي المصرفي

مجيد محسن ﷴ الدخيلي

دكتوراه

19

صياغة مبادئ ادارة اﻻعمال وفق المنظور اﻻسﻼمي

مزهر عبد السادة حسين لعلياوي

دكتوراه

20

نموذج مطور لبطاقة العﻼمات المتوازنة على وفق متطلبات تقويم اﻻداء اﻻستراتيجي للنشاط المصرفي

مؤيد ﷴ علي فضل الفضل

دكتوراه

21

الدور التفاعلي ﻻنموذج العوائد اﻻعلى من المعدل في العﻼقة بين ابعاد المنطق اﻻستراتيجي وقيمة اﻻسهم

ندى عبد القادر عبد الستار الشريده

دكتوراه

22

البنك المركزي ودوره في تحقيق اﻻستقرار في العراق اﻻقتصادي في العراق)(2013-2003

نعيم صباح جراح

دكتوراه

23

اقتصاديات الطاقة المتجددة في دول مختارة

هيثم عبدﷲ سلمان

دكتوراه

24

استتراتيجية القدرة المميزة المصرفية واثرها في اﻻداء المصرفي-دراسة تطبيقية في مصرفي الرافدين والرشيد

عروبة رشيد علي البدران

دكتوراه فلسفة

25

العﻼقة بين تقلبات اسعار اﻻسهم والتظخم والتوقعات في اسواق اسهم ناشئه مختارة

نبيل مهدي كاظم سلطان الجنابي

دكتوراه فلسفة

26

تقويم النظام المحاسبي الموحدفي ضوء نظرية المحاسبة والمعايير المحاسبية العراقية والدولية

حيدر عبد الحسين المستوفي

دكتوراه فلسفه

27

دور رأس المال اﻻجتماعي واستراتيجيات الموارد البشرية في تحسين اﻻداء التنظيمي

رشا مهدي صالح كسار الخفاجي

دكتوراه فلسفه

28

التضخم الركودي واﻻختﻼﻻت الهيكلية في اﻻقتصاد العراقي لمدة 2013-1990

زاهد قاسم بدن الساعدي

دكتوراه فلسفه

29

اهمية ومتطلبات اﻻصﻼح المصرفي في التنمية مع اشارة خاصة للعراق

زياد جواد لفته الفيصل

دكتوراه فلسفه

30

القدرة التنافسية لبعض اﻻقتصاديات العربية مع اشارة خاصة للعراق للمدة)(2007-2004

عدنان فرحان عبد الحسين

دكتوراه فلسفه

31

تطور العوائد النفطية وامكانيات الطاقة اﻻستيعابية لﻼستثمار في اﻻقتصاد العراقي 2010-1970

ميثم عبد الحميد روضان

ماجستير

32

واقع التنمية الزراعية المستدامة ومتطلباتها في العراق

احمد جبر سالم السالم

ماجستير

33

تكامل اسلوبي تحليل مظروف البيانات وعمليات التحليل الهرمي

احمد هشام ﷴ طاهر

ماجستير

34

الكلف البيئية للتنمية ومقتضيات تضمينها

ازهار عبد اللطيف حسين

ماجستير

35

الكلف البيئية للتنمية

ازهار عبد اللطيف حسين

ماجستير

36

مدى تأثير الخصائصص النوعية للمعلومات المحاسبية بالقوة التنظيمية

اشرف عبد ربة احمد

ماجستير

37

تحسين جودة البيانات في نظم المعلومات المحاسبية في المصارف

ثامر عادل مهدي

ماجستير

38

الملكية في الفكر اﻻقتصادي اﻻسﻼمي

جواد كاظم حميدﷴ الملة

ماجستير

39

متطلبات تطبيق نظام التصنيع خفيف الحركة وتأثيره في اﻻداء اﻻنتاجي

حسن فاخر يعقوب علي الحلفي

ماجستير

40

توطن صناعة العجينة الورقيه

حسين جبرعبدﷲ المالكي

ماجستير

41

استخدام المواصفه القياسية الدولية

حسين علي زيدان راضي

ماجستير

42

تخطيط القوى العاملة للمنشأة العامة لصناعة اﻻلمنيوم في الناصرية حتى عام1995

حياوي طعمة سرسوح

ماجستير

43

واقع التنويع اﻻقتصادي ومتطلباته في ظل سياسات التحول في العراق لمدة2008-1970

خالد جميل كامل

ماجستير

44

مستقبل الدولة الريعية في العراق

خالد مطر مشاري

ماجستير

45

دور مبادئ ادراة الجودة الشاملة في تحسين اﻻداء المواسي في دائرة صحة البصرة

رافد عبد الجليل مجيد الحسن

ماجستير

46

العﻼقه بين التوجه السوقي واداة معرفة الزبون في تحقيق الميزة التنافسية

رأفت عواد موسى التميمي

ماجستير

47

تصميم نظام مقترح ﻻدارة اﻻعمال الكترونيا

رعد عبد الجبار عبد النبي

ماجستير

48

المفاضلة بين الصيانة المنتجة الشاملة والصيانة التقليدية

رياض خزعل شريف الشبيب

ماجستير

49

اﻻمكانيات واﻻنتاج النباتي في محافظة البصرة لمدة 2006-1990واجراءات تنميتها في المستقبل

زاهد قاسم بدن الساعدي

ماجستير

50

امكانية استخدام تقنية التكلفة المستهدفة في تخفيض تكاليف الخدمات المصرفية

زينب جعفر سلمان

ماجستير

51

دور تدقيق رأس المال اﻻجنبي المباشر في تحويل المشروعات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

سهام غالي حمود الدراجي

ماجستير

52

استخدام منهجيات الصيانة

سوزان صباح عبد اﻻمير

ماجستير

53

استخدام منهجيات الصيانة الرشيقة في تحسين اﻻداء العملياتي من خﻼل الدور الوسيط لتقليل الهدر

سوزان صباح عبد اﻻمير

ماجستير

54

تحليل وتقيم ستراتيجية التمنية الوطنية في العراق لمدة 2007-2005مع اشارة خاصة لستراتيجية التنمية المحلية لمحافظة البصرة

سونيا ارز روني واز تات

ماجستير

55

العوامل المؤثره في سلوك تمهيد الدخل دراسة عينة في المصارف اﻻهلية في العراق

طارق توفيق يوسف

ماجستير

56

تحليل العﻼقة بين هيكل التمويل واﻻداء المالي والعوامل الدائرة فيها

عادلة حاتم ناضج

ماجستير

57

الحماية الجنائية للسياسة اﻻقتصادية في العراق

عباس ابراهيم جمعة

ماجستير

58

دور استرايجية المزيج التسويقي في تحقيق الميزة التنافسية

عباس عبد الحميد عبد العباس

ماجستير

59

اﻻمن والتنمية دراسة حالةالعراق 2007-1970

عباس علي ﷴ

ماجستير

60

خصائص القيادة اﻻدارية اﻻستراتيجية واثرها في اﻻداء التنظيمي

عبد الجبار ﷴ هﻼل السيد شبيب

ماجستير

61

تخطيط التجارة الخارجية واﻻنتاج المحلي في العراق

عدنان صادق

ماجستير

62

التضخم النقدي في العراق والكويت والمملكة العربية السعودية

عدنان ﷴ حسن الشدود

ماجستير

63

عﻼقة المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية بالعوائد غير العادية لﻼسهم

عدي صفاء الدين فاضل سعد البطاط

ماجستير

64

تقيم اداء المنظمات الفندقيه باستخدام بطاقة العﻼمات المتوازنة

علي فاضل جابر

ماجستير

65

اﻻثار اﻻقتصادية واﻻجتماعية لسياسات واﻻصﻼح اﻻقتصادي في مصر والعراق

علي كاظم هﻼل

ماجستير

66

متطلبات تحسين اداء التدقيق الداخلي في شركة نفط الجنوب

غزوان ﷴ عطية

ماجستير

67

نموذج القياسات المتكررة

فاطمة هاشم فتحي نور

ماجستير

68

تطوير نظام الكتروني ﻻختبار المواهب وتأثره في تحسين اﻻداء التنظيمي

كرار غازي زيدان العقابي

ماجستير

69

طرق ادارة الصراع التنظيمي

ليلى لفتة علي العبودي

ماجستير

70

النظام التقليدي ونظام camelsلتقيم اﻻداء المالي للمصارف2013-2007

ﷴ احمد ضاحي الفوازي

ماجستير

71

تأثير حاكمية المعرفة في اﻻداء التنظيمي/الدورالوسيط لعمليات ادارة المعرفة

ﷴ صالح هادي

ماجستير

72

تأثير حاكمية المعرفة في اﻻداء التنظيمي

ﷴ صالح هادي

ماجستير

مصادر التمويل الخارجية ودورها في تمويل التنمية اﻻقتصادية

ﷴ عبد الزهرة عاتي

ماجستير

74

المهارة السياسية واداء الفريق/تطوير قياس واختبار عﻼقات دراسة منتجة

محمود داخل عبد الكريم

ماجستير

75

مكونات نظام المعلومات اﻻدارية

محمود شاكر عاشور

ماجستير

76

واقع القطاع السياحي في العراق

مضر نعمة عكاش

ماجستير

73

77

واقع نظام التخطيط والسيطرة على المخزن

منال عبد الحميد عبد المجيد

ماجستير

78

دور الصناديق السيادية واﻻحتياطات اﻻجنبية في التنمية

نادرة حسن حيدر رضا

ماجستير

79

اصﻼح اﻻداء المالي للموازنة العامة في العراق 2010-2004

هادي عبد الواحد جيااد الحلفي

ماجستير

80

أمكانية استخدام بطاقة العﻼمة المتوازنة في تحسين اﻻداء المالي للمصارف التجارية دراسة حالة في فروع مصرف الرشيد في محافظة البصرة

هدى عبد الغفور ﷴ

ماجستير

81

تجارة الخدمات في ظل مبادئ منظمة التجارة العالمية)(wtoوانعكاساتها في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي

هيام خزعل ناشور

ماجستير

82

تحسين جودة المنتجات النفطية اعتمادا على تحليل كفاءة اداء النظام التشغيلي

يوسف مناضل ابراهيم السعيد

ماجستير

83

الفساد اﻻقتصادي في دول مختاره مع التركيز على العراق)(2007-2003

ﷴ جاسم عواد

ماجسيتر

84

دور القطاع الخاص في اﻻقتصاد العراقي العراقي2008-2002

بيداء رزاق حسين الزيدي

ماجسير

85

توطين صناعة العجينة الورقية في العراق الواقع واﻻفاق

حسين جبرعبدﷲ المالكي

86

الدور التنموي في المصارف اﻻسﻼمية

سامي عبد ﷴ التميمي

87

تحليل الفجوة التكنلوجية في بيئة اقتصاد المعرفة

صالح مهمدي صاحي البرهام

88

انتاج الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب الكلي في العراق 1970/1999

مازن سلطان عزيز ابو صبيح

89

تأثيراضافة حلقة خدمات ماقبل البيع لنموذج سلسلة القيمة porterفي قيمة شلركات التأمين العراقية

هاني فاظل جمعة الشاوي

