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 73  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                                  العدد //  

 8/9/9109جامعة الكوفة                                                                                              التاريخ//            

 كلية اإلدارة واالقتصاد           
 قسم العلوم المالية والمصرفية            



 

/قسم العلوم  0202 – 0219للعام الدراسً  بحوث الطلبة على التدرٌسٌٌن توزٌع

 المالٌة والمصرفٌة 

نوع   اسم الطالب  ت
 الدراسة

 اسم التدرٌسً عنوان البحث 
 المشرف

من خالل العائد  تقٌٌم أداء البنوك التقلٌدٌة واإلسالمٌة صباحً احالم خالد دهش 1
 والمخاطرة

 
 

 ا.م.د.
 حسن شاكر

 

من خالل العائد  التقلٌدٌة واإلسالمٌةتقٌٌم أداء البنوك  صباحً احمد علً عبد الزهرة 2
 والمخاطرة

 اسباب تعثر وتحصٌل القروض المصرفٌة صباحً احمد ناظم دهٌم  3

 اسباب تعثر وتحصٌل القروض المصرفٌة صباحً استبرق عماد عبد ناهً  4

  فً العراق البطالةفً معالجة  النقدٌة السٌاسةدور  مسائً  ابراهيم كاظم هاشم 5

  فً العراق البطالةفً معالجة  النقدٌة السٌاسةدور  مسائً  الحسٌن فاطمة زهٌر عبد 6

 اسم التدرٌسً       اسم الطالب ت

  االداري الفساد من الحد فً دوره و المحاسبً التدقٌق صباحً اكرم باسم هنو 1
  

 
 
 ا.د.

حسن كرٌم 
 حمزة
 
 

  االداري الفساد من الحد فً دوره و المحاسبً التدقٌق صباحً حسٌن علً خلٌل 2
  

الدور التكاملً للمصارف المتخصصة فً تحقٌق  صباحً حسٌن علً لفتة  3
 متطلبات التنمٌة المستدامة

الدور التكاملً للمصارف المتخصصة فً تحقٌق  صباحً حسٌن محً هاتف  4
 متطلبات التنمٌة المستدامة

5 
 أمٌر عماد عبد مهدي

دور السٌاسة المالٌة فً معالجة ظاهرة التضخم فً  مسائً 
 العراق 

دور السٌاسة المالٌة فً معالجة ظاهرة التضخم فً  مسائً  مسلم عالوي ناجً 6
 العراق 

 اسم التدرٌسً       اسم الطالب ت

  تاثٌر السٌولة وهٌكل راس المال على األداء المالً صباحً انعام فالح مجٌد 1
 

 أ.م.د. 
 جواد حٌدر

 
 

 تاثٌر السٌولة وهٌكل راس المال على األداء المالً صباحً انمار فهد رشٌد  2

دور االبالغ المالً فً تطبٌق مبادئ بازل لحوكمة  صباحً اٌمان ماجد هالل  3
 المصارف العراقٌة 

 دور االبالغ المالً فً تطبٌق مبادئ بازل لحوكمة صباحً اٌمان هادي محسن 4
 المصارف العراقٌة 

5 
 اٌصبأ خلٌل اسماعٌل

   مسائً 
 الرقابة الداخلٌة وانعكاسها على تعزٌز االٌرادات 

 اسم التدرٌسً       اسم الطالب ت

امكانٌة تحسٌن الخدمات المصرفٌة بتطبٌق الشمول  صباحً بنٌن مندٌل خطار  1
 المالً 

 
 

 م.د. 
 حٌدر حمودي

 

امكانٌة تحسٌن الخدمات المصرفٌة بتطبٌق الشمول  صباحً زهراء عبد الرضا محمد 2
 المالً 

 التحلٌل المالً فً المصارف التجارٌة دراسة مقارنة  صباحً سجى حٌاوي ظاهر 3

 التحلٌل المالً فً المصارف التجارٌة دراسة مقارنة  صباحً سجى كاظم مهدي 4

  CAMELS أنموذج باستعمال المصرفً االداء تقٌٌم مسائً  بهاء سجاد طالب 5

 اسم التدرٌسً      اسم الطالب ت

 تبسٌط فً ودورها( كارت كً)  الذكٌة البطاقة  ستخداما صباحً حسن عبد علً جواد 1
 المصرفٌة االجراءات

 
 

 م.م. حٌدر نعمة
 

 تبسٌط فً ودورها( كارت كً)  الذكٌة البطاقه ستخداما صباحً حسن ناصر عبد الزهرة/ر 2
 المصرفٌة االجراءات



 المصارف فً اإلدارٌة المعلومات نظم فاعلٌة مدى صباحً حسٌن سعد جواد 3
 األهلٌة العراقٌة

 

 المصارف فً اإلدارٌة المعلومات نظم فاعلٌة مدى صباحً حسٌن سعد محمد  4
 األهلٌة العراقٌة

 اسم التدرٌسً       اسم الطالب ت

  المالً الشمول تعزٌز فً المركزي البنك دور صباحً اسراء علً مالك 1
ا.د. رضا 

 صاحب ابو حمد
 

 

 المالً الشمول تعزٌز فً المركزي البنك دور صباحً اسٌل بهاء سلطان عبد هللا  2

 الزبون رضا تحقٌق فً ودورها االلكترونٌة المصارف صباحً اسٌل عبد الزهرة عبدهللا  3

 الزبون رضا تحقٌق فً ودورها االلكترونٌة المصارف صباحً دعاء حٌدر محسن 4

  دور الخدمات المصرفٌة فً االحتفاظ بالزبون مسائً حسٌن عبد األمٌر حمزة 5

  دور الخدمات المصرفٌة فً االحتفاظ بالزبون مسائً مصطفى احمد حسٌن 6

اسم     اسم الطالب ت
 الطالب 

 اسم التدرٌسً 

  الزبون والء تحقٌق فً ودورها المصرفٌة الخدمة جودة صباحً دعاء رحٌم نجم عبود  1
زٌنب  أ.م.د.

 هادي معٌوف
 
 

 
                              

 الزبون والء تحقٌق فً ودورها المصرفٌة الخدمة جودة صباحً زهراء حسٌن عبد حسن 2

فً تموٌل المشارٌع  دور المصارف الحكومٌة ةالخاصة صباحً زهراء عباس كرٌم 3
 الصغٌرة

دور المصارف الحكومٌة ةالخاصة فً تموٌل المشارٌع  صباحً بنٌن محمود رسول 4
 الصغٌرة

 تقوٌم االداء المالً للشركات باستخدام النسب المالٌة مسائً حال عبد الحر ظاهر 5

 المالٌةتقوٌم االداء المالً للشركات باستخدام النسب  مسائً زٌد علً حسٌن  6

 اسم التدرٌسً       اسم الطالب ت

   المالٌة القوائم فً وتأثٌرها االرباح جودة قٌاس صباحً تحسٌن علً حسن 1
 

أ.م. سالم عبد 
 الرحمن

 
 
 

  المالٌة القوائم فً وتأثٌرها االرباح جودة قٌاس صباحً سالم شاكر عبدالحمزه  2

 التجارة عقود فً للمستهلك القانونٌة الحماٌة صباحً جاسم محمد عبد الرضا  3
 االلكترونٌة

 التجارة عقود فً للمستهلك القانونٌة الحماٌة صباحً /رحاتم حسن هادي جاسم 4
 االلكترونٌة

 االقتصادٌة التنمٌة تموٌل فً االسالمٌة المصارف دور صباحً  عمار رحٌم سالم 5
  العراق فً

 االقتصادٌة التنمٌة تموٌل فً االسالمٌة المصارف دور مسائً حٌدر حسن والً حسن 6
  العراق فً

 اسم التدرٌسً       اسم الطالب ت

 العائد خالل من واإلسالمٌة التقلٌدٌة البنوك أداء تقٌٌم صباحً العالً سجى هٌثم عبد 1
 والمخاطرة

 
 

أ.م.د. سندس 
 حمٌد

 
 

 العائد خالل من واإلسالمٌة التقلٌدٌة البنوك أداء تقٌٌم صباحً صباح محمد أبراهٌم  2
 والمخاطرة

3 
 صفاء جاسم عبد االله

 التنمٌة فى للشركات االجتماعٌة المسؤولٌة دور صباحً
   واالجتماعٌة االقتصادٌة

4 
 وفاء شاكر عبد علً

 التنمٌة فى للشركات االجتماعٌة المسؤولٌة دور صباحً
   واالجتماعٌة االقتصادٌة

 CAMELS أنموذج باستعمال المصرفً االداء تقٌٌم مسائً جمٌل جعفرحنٌن كمال  5

 اسم التدرٌسً       اسم الطالب ت

  والمخاطرة العائد بٌن االستثمار محافظ اداء تقٌٌم صباحً طارق عباس صٌهود  1
 

 أ.صفاء تاٌه
 

 والمخاطرة العائد بٌن االستثمار محافظ اداء تقٌٌم صباحً عباس جبارة حسن 2

3 
 عبد الحسن عبد الجلٌل

 الجودة ادارة تطبٌق فً المحاسبٌة المعلومات نظام دور صباحً
 الشاملة

4 
  رافت هاتف عبدهللا 

 الجودة ادارة تطبٌق فً المحاسبٌة المعلومات نظام دور مسائً
 الشاملة

 اسم التدرٌسً    اسم الطالب / صباحً ت

  المالٌة لألوراق العراق سوق فً األسهم تداول صباحً عبد العباس باسم غانم 1



  المالٌة لألوراق العراق سوق فً األسهم تداول صباحً علً أبراهٌم عطٌة  2
علً حمٌد  أ.م.د

 هندي
 
 

3 
 علً عبد الخالق فرحان

 مع األقتصادي التوازن تحقٌق فً ودوره المركزي البنك صباحً
 للعراق خاصة اشارة

4 
 رسل حسٌن علً ابراهٌم

 مع األقتصادي التوازن تحقٌق فً ودوره المركزي البنك صباحً
 للعراق خاصة اشارة

 االسالمٌة المصارف فً المضاربة عقد مسائً مالك محمد عبد الرحمن 5

 اسم التدرٌسً       اسم الطالب ت

   المالً االداء فً واثرها االستثمارٌة المحفظة مخاطر صباحً طٌر معلً عزٌز  1
 

م.د.علً عبد 
 االمٌر فلٌفل

 

  المالً االداء فً واثرها االستثمارٌة المحفظة مخاطر صباحً علً عواد حسٌن 2

3 
 علً كاظم عبد العظٌم

 الشاملة الجودة ادارة على وانعكاساته التنظٌمً االلتزام صباحً
  المصارف فً

4 
 الشاملة الجودة ادارة على وانعكاساته التنظٌمً االلتزام مسائً  زهراء محمد كاظم 

  المصارف فً
 اسم التدرٌسً       اسم الطالب ت

  المال اسواق تطوٌر فً واثرها االسالمٌة الصٌرفة صباحً غفران صالح مهدي 1
ا.م.علً عبد 
 الحسٌن الفضل

 
 
 

 المال اسواق تطوٌر فً واثرها االسالمٌة الصٌرفة صباحً ً غازيهفائق بر 2

3 
 الواحدفالح حسن عبد 

 االنحراف باستخدام الرقمٌة العمالت مخاطر تحلٌل صباحً
  المعٌاري

4 
 زٌد جواد شجر حمادي

 االنحراف باستخدام الرقمٌة العمالت مخاطر تحلٌل مسائً
  المعٌاري

 اسم التدرٌسً       اسم الطالب ت

 االنحراف باستخدام الرقمٌة العمالت مخاطر تحلٌل صباحً قاسم سالم عبد الحسٌن  1
  المعٌاري

 
 

 م. علً عنٌزة

 
 

 االنحراف باستخدام الرقمٌة العمالت مخاطر تحلٌل صباحً ة كرار عباس عبد الزهر 2
  المعٌاري

3 
 كرار عبد الحسٌن كشٌش/ر

 الشركات كفاءة على الشركات حوكمة تطبٌق أثر صباحً
 المالٌة لالوراق العراق سوق فً المدرجة

4 
 علً صباح عبٌد

 الشركات كفاءة على الشركات حوكمة تطبٌق أثر صباحً
 المالٌة لالوراق العراق سوق فً المدرجة

 االقتصادٌة التنمٌة فً واثرها المالٌة االسواق مسائً زٌد زهٌر خٌون مردان 5

 االقتصادٌة التنمٌة فً واثرها المالٌة االسواق مسائً سٌف سعٌد جاري 6

 التدرٌسًاسم        اسم الطالب ت

 المالٌة النسب باستخدام المصرفٌة االستثمارات تقٌٌم صباحً لٌث حسٌن سالم  1
  المالٌة لالوراق العراق سوق فً المدرجة المصارف فً

 
 

أ.م.د. علً 
 محمود سماكة

 
 
 

 المالٌة النسب باستخدام المصرفٌة االستثمارات تقٌٌم صباحً مثنى حمٌد رشٌد  2
  المالٌة لالوراق العراق سوق فً المدرجة المصارف فً

3 
 مجتبى جاسم خٌر هللا

 توفٌر فً ودورها والمصرفٌة المالٌة المعلومات أنظمة صباحً
 المفٌدة المعلومات

4 
 زٌن العابدٌن عبد الرضا

 توفٌر فً ودورها والمصرفٌة المالٌة المعلومات أنظمة مسائً
 المفٌدة المعلومات

 التدرٌسًاسم        اسم الطالب ت

 عمل على واثرها المالٌة االوراق فً االستثمار مخاطر صباحً محمد ذٌاب زكاط شعالن  1
  المصرف

 
 

 أ.م.غسان رشاد
 
 

 

 عمل على واثرها المالٌة االوراق فً االستثمار مخاطر صباحً محمد قاسم محمد عبود 2
  المصرف

 االموال غسٌل مكافحة فً المصرفً الجهاز دور صباحً محمد كامل عبد علً 3

 االموال غسٌل مكافحة فً المصرفً الجهاز دور مسائً زٌنب علً حسٌن عبد 4

 اسم التدرٌسً       اسم الطالب ت

  العراقً القانون فً الضمان لخطاب القانونً التنظٌم صباحً محمد ماهر محسن  1
 

م.م. قٌصر علً 
 هادي

 العراقً القانون فً الضمان لخطاب القانونً التنظٌم صباحً محمد هادي مهدي 2

مرتضى عبد االمٌر عبد  3
 اللطٌف

 العامة الموازنة تموٌل فً الضرٌبة دور صباحً



  العامة الموازنة تموٌل فً الضرٌبة دور مسائً عبد هللا عقٌل 4

 اسم التدرٌسً       اسم الطالب ت

 االنشطة على (COVID – 19) كورونا جائحة تأثٌر صباحً مرتضى محمد شنشول 1

 المصرفٌة
 

 م. ماهر ناجً
 االنشطة على (COVID – 19) كورونا جائحة تأثٌر صباحً مرٌم عقٌل هادي عوز  2 

 المصرفٌة
 تخفٌض فً المالٌة االدوات (IFRS 9) معٌار تطبٌق أثر صباحً مسلم قٌس عبد االمٌر  3

 المصرفٌة المخاطر
4 

 صفا مسلم عبد أٌوب
 تخفٌض فً المالٌة االدوات (IFRS 9) معٌار تطبٌق أثر صباحً

 المصرفٌة المخاطر
 

 منذر راهً عبد الزهرة
 جودة تحسٌن فً البشرٌة الموارد وتنمٌة تخطٌط دور مسائً

 التقنً التعلٌم مؤسسات فً التعلٌمٌة الخدمات
 

 اسم التدرٌسً       اسم الطالب ت

 تحدٌات لمواجهة الصفرٌة الموازنة اسلوب استخدام صباحً مصدق سعد عبد الحسن  1
       العراق فً االتحادٌة الموازنة

أ.م.د.محمد 
 غالً راهً

 
 

 تحدٌات لمواجهة الصفرٌة الموازنة اسلوب استخدام صباحً منتظر رحٌم كاظم  2
       العراق فً االتحادٌة الموازنة

 التجاري والمٌزان العامة الموازنة بٌن التداخلٌة العالقة صباحً مهدي عادل عبد  3
 (0216 – 0222) للمدة العراق اقتصاد فً

 التجاري والمٌزان العامة الموازنة بٌن التداخلٌة العالقة صباحً علً كاظم كرٌم 4

 (0216 – 0222) للمدة العراق اقتصاد فً

 المصارف فً االئتمان قرار اتخاذ فً المالً التحلٌل اثر مسائً مرادحسن حامد  
 التجارٌة

 

 اسم التدرٌسً       اسم الطالب ت

  التنظٌمً االداء تحسٌن فً التنظٌمٌة الثقافة دور صباحً سلمان شافً سلمان 1
ولٌد   أ.م.د.

 عباس جبر
 

 التنظٌمً االداء تحسٌن فً التنظٌمٌة الثقافة دور صباحً هالل وهاب رزوقً 0

 على واثرها المالٌة االسواق لها تتعرض التً المخاطر صباحً علً هادي عبد الواحد 2
 المستدامة التنمٌة

 على واثرها المالٌة االسواق لها تتعرض التً المخاطر مسائً ولٌد محمود شاكر  4
 المستدامة التنمٌة

 اسم التدرٌسً       اسم الطالب ت

 مسائً زمان جاسم محمد 
 (ifrs10) معٌار باستعمال القوائم توحٌد أثر

 حالة دراسة - األم للشركة المالً المركز قائمة على

م.م. حمٌدة   
 كرٌم شعالن           

 


