
  ٢٠١٨/ ٢٠١٧لدراسات العليا خالل العام الدراسي ادناه مناقشات طلبة ا

  السنة  نوع الدراسة  عنوان الرسالة/ البحث  اسم الطالب  ت

 عمار ياسر عبد الكاظم  ١
دور اعادة ھندسة العمليات المصرفية في تحقيق االداء 

دراسة تطبيقية على عينة من المصارف التجارية  -االستراتيجي
  العراقية

  ٢٠١٧  ماجستير

  مرتضى عبد الحافظ مال هللا  ٢

مالءة راس المال في درجة  -االئتمان -قياس اثر مخاطر السيولة
دراسة على عينة من المصارف التجارية  -االمام المصرفي

الخاصة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية للمدة 
٢٠١٥-٢٠٠٥  

  ٢٠١٧  ماجسيتر

  حسين محمد علي حاتم  ٣
دراسة  -االئتمانات التعھدية في ربحية المصارف التجاريةدور 

على عينة من المصارف التجارية الخاصة المدرجة في سوق 
  ٢٠١٥ -٢٠١١االوراق المالية للمدة 

  ٢٠١٧  ماجستير

  عبير امير عبد الحسن  ٤
دور النقود االلكترونية في تطوير الخدمات المصرفية لتحقيق 

  التفوق التنافسي
  ٢٠١٧  ماجستير

  ضرغام صالح طالب  ٥
دراسة  -تحليل مؤشرات التنافسية واثرھا على االداء المصرفي

على عينة من المصارف التجارية العراقية الخاصة للمدة 
٢٠١٥-٢٠٠٦  

  ٢٠١٨  ماجستير

  عبد هللا عبد العزيز  ٦
اثر مقررات لجنة بازل المتعلقة بكفاية رأس المال على 

دراسة تحليلية لعينة من  -المصرفيمؤشرات االداء المالي 
  ٢٠١٦-٢٠٠٤المصارف االھلية في العراق للمدة 

  ٢٠١٨  دبلوم عالي

  جعفر جليل عبادي  ٧
دراسة عينة من  -دور السيولة المصرفية في االداء المصرفي

  ٢٠١٥-٢٠٠٦المصارف التجارية العراقية للمدة 
  ٢٠١٨  دبلوم عالي

  مصطفى عبد الوھاب محمد  ٨
العمليات المصرفية االلكترونية ودورھا في تعزيز الطلب على 

دراسة استطالعية على عينة من المصارف  -الخدمة المصرفية
  العراقية في النجف

  ٢٠١٨  دبلوم عالي

  ھشام محمد راضي  ٩
المخاطر والعوائد المصرفية واثرھما على المالءة المصرفية 

دراسة تطبيقية لعينة من المصارف  – CAPMباستخدام 
  العراقية الخاصة

  ٢٠١٨  ماجستير

  غفران طاھر مسلم ١٠
 -استراتيجية العمليات المصرفية واثرھا في االولويات التنافسية

  دراسة تطبيقية لعينة من المصارف العراقية الخاصة
  ٢٠١٨  ماجستير

  كرار مكي سلمان ١١
 -تحليل دور االستثمار االجنبي غير المباشر في القيمة السوقية

 -٢٠١١دراسة تطبيقية في سوق العراق لالوراق المالية للمدة 
٢٠١٧  

  ٢٠١٨  ماجستير

  حسين جواد حمود ١٢
دراسة  -تحليل اثر المحفظة االستثمارية على العائد المصرفي

ق تطبيقية على عينة من المصارف المدرجة في سوق العرا
  لالوراق المالية

  ٢٠١٨  ماجستير

  عزيز مزعل جابر ١٣
العراقية واثرھا على سياسات االقراض في المصارف التجارية 

دراسة تحليلية على المصارف  -بعض المتغيرات االقتصادية
  ٢٠١٦-٢٠٠٣التجارية العراقية للمدة 

  ٢٠١٨  ماجستير

  حنان محسن حسان ١٤
دراسة  -االستقرار المصرفياثر ادارة المخاطر المصرفية في 

  تحليلية لعينة من المصارف التجارية العراقية
  ٢٠١٨  دبلوم عالي

  محمد قاسم عبد الحسن ١٥
دراسة  -دور االئتمان المصرفي في نمو القطاع الصناعي

 -٢٠٠٨تحليلية لعينة من المصارف التجارية العراقية للمدة 
٢٠١٦  

  ٢٠١٨  دبلوم عالي

  عالء ھادي محسن ١٦
 -دور ابعاد جودة الخدمة في تعزيز االداء التسويقي المصرفي

دراسة استطالعية الراء عينة من العاملين في بعض المصارف 
  التجارية الخاصة

  ٢٠١٨  دبلوم عالي

  


