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0 
زٌن  –إبراهٌم شاكر صاحب 
 العابدٌن جعفر

التضخم واالنكماش و أثرهما على االقتصاد العراقً بٌن 
 الماضً و الحاضر

 أ.د. كامل الفتالوي

7 
أمجد ناظم  –رحٌم جفات أحمد 

 عبد
 أ.د. عبد الحسٌن الغالبً مفهوم البطالة و أنواعها و سبل معالجتها

3 
حسنٌن  –أحمد سعد حمود 

 عذاب وحٌد
 أ.د.ماٌح شبٌب الشمري إمكانٌة تطبٌق اقتصاد المعرفة فً العراق

4 
ٌن حس –أحمد فاخر ترتٌب 

 أحمد عبد الزهرة
 أ.د. ماٌح الشمري واقع و آفاق استثمار القطاع النفطً فً العراق

5 
عون حمزة  –أحمد فاهم حسن 

 مدلول
 أ.د. كامل عالوي الفتالوي التهرض الضرٌبً و طرق مكافحته

 د.عبد الحسٌن جلٌل 6102الموازنة العامة فً العراق لعام  إسالم فالح جاسم 6

7 
زٌد رزاق  –أمٌر حاكم تكلٌف 
 حسن

 أ.د. عدنان العذاري التخلف االقتصادي و دوره فً التنمٌة

8 
أحمد  –أمٌر حسٌن محسن 

 مٌران
 أ.د.نوري عبد الرسول الخاقانً النظام االقتصادي اإلسالمً خصائصه و أهدافه 

 ضرغام كرٌم –أمٌر علً عبود  9
الموازنة االتحادٌة فً  اإلٌرادات النفطٌة و دورها فً تحوٌل

 العراق
 م. عباس مكً الزرفً

 د.حسن الزبٌدي دور النفط فً التنمٌة االقتصادٌة على العراق أسعد سالم  –باسم عزٌز مهدي  01

00 
حسٌن محمد  –بهاء محمد علً 

 جواد
 أ.د. ماٌح الشمري ادٌة للنظام االقتصاديالفلسفة االقتص

07 
أمٌر  –ن عبد مسلم هادي حس

 فتحً عبود
 م.م.إنعام الموسوي تحلٌل عجز الموازنة العامة فً العراق و سبل معالجته

03 
أحمد  –حسن فخر الدٌن محمد 

 عالء مدلول
 م.م.أحمد الزرفً القطاع الخاص و دوره فً معالجة التنمٌة االقتصادٌة
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04 
حسٌن  –حسٌن هادي تركً 
 رشٌد كامل

 أ.م.د. أحمد الٌاسري سلعً و حماٌة المستهلكاإلغراق ال

05 
علً حسٌن  – حٌدر حامد جٌاد

 أموري
 أ.د.حسن لطٌف الزبٌدي دور اإلٌرادات النفطٌة فً تموٌل الموازنة فً العراق

 أ.د.كامل عالوي الفتالوي تحلٌل الهرم السكانً فً العراق من منظور التنمٌة البشرٌة علً فٌصل  - حٌدر مسافر 06

07 
 –دالٌا عبد الرزاق سوادي 

 حنٌن خالد حسن
دوره فً تحقٌق التنمٌة لالقتصاد اإلصالح االقتصادي و 

 العراقً
 أ.م.د.عبد الوهاب محمد جواد

08 
زهراء خضٌر  –رسل غالب 

 عباس
 م.م. أحمد إبراهٌم الزرفً دور عرض النقد فً تحدٌد سعر الصرف

09 
رسل  –رقٌة حسن عبد السادة 
 جندي حسٌن

البنك المركزي و دوره فً تعزٌز النمو االقتصادي فً 
 6102 – 6112العراق للمدة 

 
 الويأ.د. كامل الفت

 أ.د عبد الحسٌن الغالبً المصارف التجارٌة و دورها فً تموٌل األنشطة االقتصادٌة زٌن العابدٌن علً –رواد كاظم  71

 أ.د. عبد الحسٌن الغالبً االنفتاح التجاري فً االقتصاد العراقً زهراء حٌدر عدنان 70

77 
رنا سالم  –زهراء علً عبد هللا 
 ناصر

 أ.د. حسن لطٌف الزبٌدي النظام االقتصادي فً الصٌن

 م.م.عباس مكً االنفاق الحكومً و دوره فً النمو االقتصادي زهراء ٌوسف عدنان 73

74 
زهراء  –زٌنب عزٌز صاحب 
 جاسم محمد

 أ.م.د. عاطف الفً مرزوك الفساد المالً و اإلداري و أثره فً القطاع التجاري بالعراق

75 
دعاء علً  –زٌنب علً هادي 
 هادي

 أ.د. عدنان العذاري دور الصادرات فً نمو االقتصاد العراقً

76 
حٌدر  –سجاد حسٌن رزاق 
 حاتم دخان

 أ.د. حسن الزبٌدي مؤشرات التنمٌة االقتصادٌة فً العراق
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 م. عباس مكً تنمٌة االقتصادٌة فً العراقغسٌل األموال و أثرها فً ال سجاد حسٌن صالح 77

78 
رٌسان  –سجاد رٌاض محسن 

 اسمب
 م.أنعام الموسوي تحلٌل عجز الموازنة العامة فً العراق و سبل معالجته

79 
أمٌر قاٌد  –جاد ٌوسف مردان س

 جبٌر
 أ.د.نوري عبد الرسول الخاقانً اللٌبرالٌة مفهومها و أهدافها و أسالٌبها

31 
رجاء  –سحر كاظم حمادي 
 محمد ماٌح

 أ.د. نوري الخاقانً المصارف اإلسالمٌة مفهومها و نشأتها و أهم مشاكلها

30 
محمد حٌدر  –سلمان حمد شنان 

 عبد الكرٌم
 أ.م.د. أحمد الٌاسري اآلثار و سبل المعالجة –الفساد االقتصادي فً العراق 

37 
ٌاسر عبد  –شٌماء مهدي أحمد 

 الحسن عباس
 أ.د. حٌدر نعمة بخٌت آثارها و معالجتها –البطالة فً العراق 

33 
مصطفى عبد  –ضرغام فارس 

 الهادي
 م.م. أحمد الزرفً دور النفط و تأثٌره بمستقبل التنمٌة فً العراق

 نعٌم جاسم –طاهر عودة  34
دراسة اآلثار اإلٌجابٌة للسٌاسة النقدٌة فً العراق بعد عام 

6112 
 د.عباس عصفور

35 
مرتضى  –عباس عبد الرضا 
 عباس

 د. لٌلى بدٌوي سعر الصرف و أثره فً مٌزان المدفوعات

 أ.م.د.عبد الوهاب محمد جواد التنمٌة المستدامة الطاقة المتجددة و دورها فً تحقٌق عبد الحسٌن علً مردان 36

37 
كرار حٌدر  –علً أحمد فاهم 

 ناجً
 د.عاطف الفً مرزوك أثر االستثمار المباشر على النمو االقتصادي

  ًدور الرقابة المالٌة فً الحد من ظاهرة الفساد المال محمد سامً –علً عامر  38

39 
منتظر  –عماد ٌوسف مردان 
 محمد جاسم

 م.م.أنعام الموسوي دور اإلنفاق العام فً نمو االقتصاد العراقً
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41 
نسمة جبٌر  –غٌث ظاهر جبر 
 شنان

 أ.د. حٌدر نعمة بخٌت التجارة اإللكترونٌة فً العراق

40 
 –فاطمة جبار نعوم الفتالوي 
 سندس عباس عبد الخضر

 أ.د. حنان الموسوي دور القطاع الخاص فً تلبٌة المتطلبات التنموٌة فً العراق

47 
حسن ظاهر  –كرار أمٌر حسٌن 
 جبر

 د.أنعام محسن الموسوي ماهٌة النظام االقتصادي المختلط و اتجاهاته

43 
كرار  –كرار فرحان خلٌل 

 صباح
 أ.د. عاطف الفً مرزوك 6112 –تحلٌل مؤشرات التنمٌة البشرٌة فً العراق 

44 
كرار عواد  –لٌث نعمة علً 

 حسٌن
 موسويأ.م.د. عبد الوهاب ال التضخم و أثره فً االقتصاد العراقً

45 
لٌث عاصم  –محمد حبٌب جواد 

 عبد العظٌم 
 د.عباس عصفور الشمري االقتصاد المعرفً فً العراق بٌن الواقع و الطموح

46 
كرار  –محمد علً عبد السادة 
 لطٌف كرٌم

 د. هناء شبٌب أهمٌة سعر الصرف و دوره فً تجاوز األزمات االقتصادٌة

 أ.م.د. لٌلى بدٌوي تقلبات أسعار النفط و أثرها فً النمو االقتصادي سجاد سالم –محمد فالح  47

48 
نور  –مصطفى جودي غالب 

 عبد العباس
 د.هناء شبٌب التنمٌة االقتصادٌة فً العراق السٌاسة النقدٌة و أثرها على

49 
 –بد السادة مصطفى رسول ع

 سلٌم مهدي 
المصارف التجارٌة و دورها فً النهوض بواقع االقتصاد 

 العراقً
 أ.م.د. عبدالوهاب الموسوي

51 
مالك  –مالذ مٌثم عبد الحسٌن 

 حمٌد رشٌد
 أ.د. عاطف الفً مرزوك المشارٌع الصغٌرة و أثرها على التنمٌة االقتصادٌة

50 
محمد باقر –منذر مٌثم حمٌد 
 حسن

 .هناء سعد شبٌبم.د نشأته و تطوراته –سوق العراق لألوراق المالٌة 

 أ.د.ماٌح شبٌب الشمري العراقًدور القطاع الخاص فً االقتصاد  مٌراس ثامر محمود 57
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 هبة جلٌل المٌالً 53
دور اإلٌرادات النفطٌة فً تموٌل الموازنة فً العراق للمدة 

(6112 – 6102) 
 أحمد إبراهٌم الزرفً

 د.حنان الموسوي فً اقتصادٌات  WTOمنظمة التجارة العالمٌة  سٌف فارس –همام توفٌق نجم  54

55 
عالء  –وائل عادل محسن 
 فاضل حسن

 وسويم.م. أنعام محسن الم الواقع و اآلفاق –التكامل االقتصادي العربً 

 د. عباس عصفور الشمري معوقات السٌاسة المالٌة فً العراق و سبل معالجتها  عبد هللا حسٌن –والء عبد كاظم  56

57 
ٌاسر  –ٌوسف حسن حمٌد 
 رضا هادي

 أ.م.د. لٌلى بدٌوي مٌزان المدفوعات و دوره فً النمو االقتصادي


