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 عنوان البحث اسم األستاذ المشرف اسم الطالب ت

0 
 ميثم عبودي فرهود

 مساعد حسين جيالي
 أثر االستثمار االجنبي المباشر في االقتصاد العراقي م .م مهند عبد العباس

9 
 علي احمد كاظم عبدالواحد

 حاكم طالبغدير 
 أ.د. حنان عبد الخضر الموسوي

 القطاع النفطي ومشكلة هيمنته على االقتصاد العراقي

 ق للعرا الخارجية السياسة مرس ي فاالقتصادي  العامل اثر

3 
 ليث محمد حسين كاظم

 حسن مهدي عبد هللا رباط
 المستدامةتحليل هيكل االنتاج في العراق وتحقيق التنمية  ا. م .د هناء سعد محمد

 العراقي االقتصاد تواجه  واالثار التي التحديات  ا. م .د هناء سعد محمد نورة خالد علي 4

5 
 فاطمه كامل كشيش

 فاطمه حيدر جاسم
 أثر سعر الصرف على ميزان  المدفوعات مايح شبيب الشمريا. د . 

6 
 أسراء صبار هادي

 زينب حيدر كاظم
 ليالمح و العالمي الواقع بين : كورونا لجائحة االقتصادية األثار أ.د. حنان عبد الخضر الموسوي

7 
 مشتاق حسن مظنون

 علي عارف صباح
  التضخم وأثره في االقتصاد العراقي ا.د.حسن لطيف الزبيدي

 الواقع  وسبل التنمية الصناعية في العراق النهوض بها ا.د.حسن لطيف الزبيدي سالم عدنان رحيم راجي 8

2 
عبد االئمه عبد هللااكرم   

 سرى علي حسين
 مستقبل التنمية البشرية في العراق ا.م .د .عباس عصفور لفته

01 
 جاسم محمد حميد

 زينب جواد كاظم 
 اإلسالميالفقه  يعالج البطالة ف مد جاسم جبارحا . م .د . ا

00 
 محمد هادي محمد

 منذر خالد كريم
 األسبابالبطالة في االقتصاد العراقي : الواقع و  ا.م .د . ابرهيم جاسم جبار

09 
 آيات حسن نجم

 آية حيدر عيسى
 دور تقلبات أسعار النفط في السياسة المالية في العراق أ. د. حيدر نعمة بخيت

03 
                                                                       براء ميثم خضير عباس                                                                                  

 ايات فاضل عطشان
 ا.م .د . ابرهيم جاسم جبار

تخفيض سعر الصرف االجنبي واثره على بعض متغيرات االقتصاد 

 العراقي

04 
 زينب رحيم

 زهراء مهند
 9108 – 9113تحليل اسعار صرف الدينار العراقي للمدة  ا.د.كامل عالوي كاظم

05 
 محمد رزاق حمزة حمود

 عالء فالح محمد حسن
 دور التسويق المصرفي في إرضاء الزبون ا.م انعام محسن غدير

06 
 نعمه صالح شمران

 مسلم عادل عبد االمير
 م .م مهند عبد العباس

المضيف في البلدان اثر الشركات متعدية الجنسية على اقتصاد البلد 

 النامية دراسة حالة العراق

07 
هشام محمد علي سلمان 

 عابدين عبد العباس عودة
 التنمية المستدامة في العراق واقعها و تناقضاتها الخاقانيعبد الرسول ا. د.نوري 

08 
 هيبت حامد محيط

 زهراء عباس علوان
 الضريبة والتهرب الضريبي في العراق وسبل معالجته  مرزوكأ.د.عاطف الفي 

02 
 اسعد كاظم حسن

 عقيل جواد غياض
 االختالالت الهيكلية في االقتصاد اللعراقي وسبل مواجهتها  أ.د.عاطف الفي مرزوك

 أ. د. حيدر نعمة بخيت خضير حبيب خضير 91
في تغيير االستثمار المحلي مع إشارة خاصة الى  النقديةدور السياسة 

 العراق

 أهمية التجارة الخارجية في االقتصاد العراقي   ا. د . مايح شبيب الشمري محمد جميل خضير 90

99 
 علي عايد كاظم

 حسن نبيل عبد الزهرة
 م .م علي كامل بعيوي

الموازنة العامة ودورها التنموي في العراق : دراسة تحليلية للمدة 

9113 – 9107 

93 
 كرار عباس حسن

 ظر هذال مظفرتمن
 م. احمد إبراهيم مهدي 

 - 9113اثر التضخم في االقتصاد العراقي وسبل المواجهة للمدة من 

 : دراسة تحليلية   9108:

 م. احمد إبراهيم مهدي هديل كاظم مسلم 94
 قياس وتحليل تأثير تقلبات أسعار النفط الخام في السوق

 الدولية على االيرادات العامة في االقتصاد العراقي

95 
 كرار عبدهللا يوسف

 علي حسين موسى
 م.عباس مكي الزرفي 

 البحث العلمي في العلم العربي بين االهميه والواقع ومستلزمات

 النهوض 

 دور النفط في االقتصاد العالمي  م.عباس مكي الزرفي  مصطفى كمال مهدي 96
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 علي حسين راهي

97 

 

 نمحمد حسن سلما

 ايمن عبد السادة حمزة

 

  م.د عباس عصفور لفته

 
فاعلية السياسة النقديه وتاثيرها على االستقرار االقتصادي في 

 العراق.

98 
 اكرم عبد االئمة عبدهللا

 سرى علي حسين
 وانعكاسها على االقتصاد العراقي  اسعار النفط العالميةتحليل واقع   م.د عباس عصفور لفته

92 
 ليث هيثم كاظم

 مصطفى عبد السادة
  في العراق وتحقيق التنمية المستدامة االنتاجتحليل هيكل   ا.م انعام محسن غدير

31 
 محمد هادي محمد

 منذر خالد
 الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في العراق  ا.م .د . ابرهيم جاسم جبار

30 
 غالب راسم ركبان

 علي داخل حسن
   9113تحليل السياسة التجارية في العراق بعد عام ا.م.د ليلي بديوي 

 9113تحليل تغيرات سعر الصرف في العراق بعد عام   ا.م.د ليلي بديوي محمد كامل تموين 39

33 
 عبد زينب قاسم

 بنين حسوني عبادي
 عبد الوهاب محمد جوادأ.م.د.

ي تطبيقات مختارة سياسة االغراق وسبل الدعم وحماية االنتاج المحل

 مع التركيز على العراق 

34 
 شهالء صاحب حمود

 ايات حمزة ظاهر
 القطاع السياحي ودوره التنموي يف االقتصاد العراقي أ.م.د.عبد الوهاب محمد جواد

 ا.د فاضل راضي غباش عباس جوادجواد  35
 

 اثار التضخم في االقتصاد العراقي وسبل المعالجة 

36 
 هدى شمران جبير

 سجاد ناقد عبيد
 واقع بناء سوق العراق لألوراق المالية  ا.د فاضل راضي غباش

37 
 دلة مهدي عبيد

 منار صالح هادي
 دور السياسة المالية في معالجة ظاهرة التضخم في العراق  ا.د عبد الحسين الغالبي 

38 
 سوزان احمد كامل

 زينب جواد كاظم
 التضخم االقتصادي في العراق واليات المواجهة  ا . م .د . احمد جاسم جبار

 


