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 االستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب ت

 أ.م.د زينب هادي معيوف قياس مستوى رضا العاممين في المصارف حيدر عصام ميري   .2

 أ.م.د عمي محمود سماكة دور نظام المعمومات التسويقي في تعزيز ترويج الخدمات المصرفية كرار محمد يحيى   .0
 أ.م عمي عبد الحسين الفضل تحقيق التنمية االقتصاديةدور المصارف االسالمية في  عمي زمن نجم  .3
 مرتضى صالح مهدي  .4

 مرتضى نعٌم عبد السادة
 م.د قٌصر علً هادي الخدمة االلكترونٌة وتأثٌرها على االداء المصرفً 

 كوثر حسٌن عالوي  .5
 فاطمة عبد الرضا رحٌم

 عمي محمود سماكة أ.م.د االداء التسوٌقً المصرفً ودوره فً تحقٌق والء الزبائن 

 أ.م سالم عبد الرحمن  المصارف االهلٌة بٌن الواقع والطموح زهراء جواد كاظم  .6

 محمد حٌدر جهاد  .7
 محمد ظاهر كاظم 

 أ.م غسان رشاد دور المصارف التجارٌة فً تشجٌع االستثمار

 ماهر ناجً علً أ.م.د دور جودة الخدمة المصرفٌة فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة  منار زهٌر محمد  .8

 هدى حٌدر   .9
 ٌقٌن علً

 أ.م.د ولٌد عباس جبر  الرقابة الداخلٌة فً قسم الحسابات دائرها على الحسابات الجارٌة فً مصرف معٌن 

 اسراء محمد علً جاسم  .22
 اسراء حازم جبار

 م.م امٌر عقٌد قٌاس اثر مؤشرات الرافعة المالٌة والتشغٌلٌة  فً تقوٌم الكفاءة االستثمارٌة

 هٌام مهدي شنٌن  .22
 نٌران غالً

 أ.م.د ولٌد عباس جبر  أعادة هندسة العملٌات المصرفٌة فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة المستدامة 

 أ.م.د ماهر ناجً علً تأثٌر معاٌٌر التدقٌق الدولٌة فً الحد من المخالفات المالٌة فً القطاع المصرفً منار عبد االله عبد الرزاق   .20

 م.م امٌر عقٌد أستعمال أدوات التحلٌل المالً فً قٌاس ربحٌة الوحدة االقتصادٌة االء سعٌد خضٌر عباس   .23

 قٌس مهدي قتٌبة   .24
 فرقان جواد عزٌز

 أ.م.د عمي محمود سماكة البٌع الشخصً ودوره فً تعزٌز جودة الخدمات المصرفٌة 

 أ.م.د ولٌد عباس جبر  دور المرونة المالٌة فً مواجهة الفشل المالً  هاجر كامل عبادي   .25
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 هاشم نبٌل هاشم

 عقٌل محمد عبد زٌد   .26
 عالء تركً مٌزان

 أ.م.د علً عبد االمٌر فلٌفل دور البنك المركزي فً عملٌة الرقابة على المصارف التجارٌة

 ٌقٌن علً حسنٌن   .27
 هدى حٌدر سلٌم

 أ.م.د ولٌد عباس جبر  دور الخدمة االلكترونٌة فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة المستدامه

 فرح حٌدر عبود  .28
 مبٌن محمد مجٌد

 أ.م.د عمي محمود سماكة دور المسؤولٌة االجتماعٌة  فً بناء العالمة التجارٌة فً المصارف 

 ماهر ناجً علً.د أ.م  الى دٌنار العراقً دور االنضباط المالً فً المحافظة على استقرار سعر الصرف   علً جبار عبد زٌد  .29

 أ.م.د ولٌد عباس جبر  دور جودة الخدمة المصرفٌة فً تحقٌق تحفٌز االداء  هانً فاهم غاٌب  .02

 مرٌم مسلم عبد االمٌر  .02
 مرتضى عبد االله ٌونس

 م.د قٌصر علً هادي المزٌج التسوٌقً المصرفً وتأثٌره على والء الزبون 

 أ.م.د علً عبد االمٌر فلٌفل السٌاسة النقدٌة واثارها فً حجم االئتمان المصرفً  عباس نوري محمد   .00

 حسنٌن سالم محسن   .03
 حسنٌن فاضل

 أ.د رضا صاحب ابو حمد المخاطر السوقٌة وعالقتها براس المال 

 حٌدر حموديأ.م.د  تأثٌر موقع المصرف فً جذب الزبون  امٌر محمود رضا   .04

 حٌدر حسٌن مشحوت  .05
 حنان كاظم كرٌم

 أ.م.د زٌنب هادي معٌوف دور المناخ التنظٌمً فً تحقٌق االبداع الوظٌفً لدى العاملٌن فً المصارف

 زٌنب هادي معٌوف أ.م.د االدارة باألهداف وأثرها على اداء العاملٌن حٌدر امٌر مهدي  .06

 فاطمة عبد الهادي   .07
 عمار محمد عارف

 م. علً حسٌن عنٌزة المخاطر السوقٌة وعالقتها بهٌكل رأس المال

 ساره حمزة شاكر   .08
 سجى رعد سلمان

 أ.م.د سندس حمٌد موسى دور العمل المصرفً االلكترونً فً تعزٌز التجارة الخارجٌة فً العراق

 أ.م.د حٌدر حمودي تحلٌل نمو المصارف التجارٌة المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة  انادٌل عباس رزاق  .09

 أ.م.د محمد غالً  دور القروض المصرفٌة فً تموٌل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة  نادٌة عماد ابراهٌم  .32

 أ.م.د علً حمٌد هندي اثر تغٌر اسعار الصرف على الربحٌة فً الشركات المدرجة فً سوق العراق لالوراق  عباس شوٌل عبٌد  .32
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 المالٌة  عباس عبد االمٌر هوٌدي

 زٌد علً محمد   .30
 سلمان فهد 

 أ.م.د سندس حمٌد موسى ادارة مخاطر السٌولة فً البنوك االسالمٌة والبنوك التجارٌة 

 م. علً حسٌن عنٌزة االستثمار فً الدول التنافسٌةجائحة كورونا وتأثٌرها على  فاطمة حسٌن حمود  .33

 طٌبة فٌصل غازي  .34
 عباس حاكم علً

 أ.م.د علً حمٌد هندي تأثٌر معدالت الفائدة الحقٌقٌة واالسمٌة على نمو القروض المصرفٌة 

 أ.م.د ماهر ناجً ٌة جودة الخدمات المصرفٌة المالٌة لتحقٌق المٌزة التنافسٌة للبنوك التجارٌة العراق مقتدى أحمد محسن  .35

 اٌات هادي نزار  .36
 بركات محمد

 أ.م.د حٌدر حمودي تأثٌر قرارات االستثمار فً ربحٌة المصارف

 م. علً حسٌن عنٌزة البنوك التجارٌة ودورها فً مكافحة غسٌل االموال فاطمة علً خلٌل   .37

 أ.م.د محمد غالً راهً  والمتوسطة دور القروض المصرفٌة فً تموٌل المؤسسات الصغٌر نادٌة عماد ابراهٌم   .38

 أ.د صفاء تاٌه محمد دور التخطٌط االستراتٌجً فً تبنً التجارة االلكترونٌة  سمر عبد السادة  .39

 أ.د صفاء تاٌه محمد  z-scorدور التحلٌل المالً على اداءالمنشاة والتنبؤ فً االزمات باستخدام نموذج  سنار محمد عبد خلف  .42

 أ.د صفاء تاٌه محمد دور التخطٌط االستراتٌجً فً تبنً االتجارة الكترونٌة  سمر عبد السادة   .42

 حسن خلٌل محل   .40
 حسن ضاحً 

 حٌدر نعمة  مم. محددات الداخلٌة والخارجٌة لربحٌة المصارف التجارٌة

 م. سالم عبد الرحمن أ. االسواق المالٌة ودورها فً االقتصاد الوطنً زهراء جواد كاظم  .43

اختٌار اهمٌة اسهم القٌمة والنمو للبناء المحفظة االستثمارٌة فً اطار مفهوم مضاعفة  رجاء شاكر عبد علً   .44
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 ام البنٌن زكً حسٌن   .52
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 علً أركان ٌاسٌن   .62
 علً اٌاد حمٌد 
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 أ.م.د علً حمٌد هندي دور تحلٌل القوائم المالٌة فً اتخاذ القرارات االستثمارٌة  عباس حٌدر شاكر   .69

 علً عبد االمٌر فلٌفل م.د دور االرباح المحتجزة فً تعزٌز ربحٌة المنشاة  عذراء رزاق الفتالوي  .72

 م.د علً عبد االمٌر فلٌفل دور العوامل المؤثرة فً ربحٌة المصارف عبد الحمٌد مجٌد حسن   .72
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