
 قسم العلوم المالية والمصرفية

 وللدراستين الصباحية والمسائية  9191-9102للمرحلة الرابعة للعام الدراسي  بحوث التخرج  

 اسم الطالب
 

 عنوان البحث الدراسة

  احالم خالد دهش
 صباحً

من  تقٌٌم أداء البنوك التقلٌدٌة واإلسالمٌة
 خالل العائد والمخاطرة

  احمد علً عبد
 اسباب تعثر وتحصٌل القروض المصرفٌة صباحً

  احمد ناظم دهٌم
 صباحً

  اسباب تعثر و تحصٌل القروض المصرفٌة

  استبرق عماد عبد
  دور السٌاسه النقدٌه فً معالجة البطاله فً العراق صباحً

  اسراء علً مالك
  دور السٌاسه النقدٌه فً معالجة البطاله فً العراق صباحً

  اسٌل بهاء سلطان
 صباحً

و دوره فً الحد من الفساد  التدقٌق المحاسبً
   االداري 

  اسٌل عبد الزهرة
 مسائً

و دوره فً الحد من الفساد  التدقٌق المحاسبً
 االداري

  اكرم باسم هنو
 صباحً

الدور التكاملً للمصارف المتخصصة فً تحقٌق 
 متطلبات التنمٌة المستدامة

  انعام فالح مجٌد
 مسائً

التكاملً للمصارف المتخصصة فً تحقٌق الدور 
 متطلبات التنمٌة المستدامة

  انمار فهد رشٌد
 مسائً

 دور محاسبة التكالٌف فً احتساب الخدمة المصرفٌة 

دور السٌاسة المالٌة فً معالجة ظاهرة التضخم فً   اٌمان ماجد هالل



 العراق  مسائً

  اٌمان هادي محسن
 مسائً

 السٌولة وهٌكل راس المال على األداء المالً تاثٌر

  بنٌن مندٌل خطار
 صباحً 

دور االبالغ المالً فً تطبٌق مبادئ بازل لحوكمة 
 المصارف العراقٌة 

  تحسٌن علً سالم
 صباحً

دور االبالغ المالً فً تطبٌق مبادئ بازل لحوكمة 
 المصارف العراقٌة

  حاتم حسن هادي
 صباحً 

 ا
 لرقابة الداخلٌة وانعكاسها على تعزٌز االٌرادات 

  حسٌل علً لفتة
 مسائً 

 دور الضمانات فً تحصٌل ضرٌبة الدخل 

حسٌن سعد جواد 
 تركً

 
 مسائً 

 دور الضمانات فً تحصٌل ضرٌبة الدخل

  حسٌن سعد محمد
 مسائً

امكانٌة تحسٌن الخدمات المصرفٌة بتطبٌق الشمول 
 المالً 

  حسٌن علً خلٌل
 مسائً 

 التحلٌل المالً فً المصارف التجارٌة دراسة مقارنة 

  دعاء حٌدر محسن
 مسائً

تقٌٌم االداء المصرفً باستعمال أنموذج 
CAMELS 

  دعاء رحٌم نجم
 صباحً

 
 

اثر االنفاق علً النمو االقتصادي العراق دراسة 
 2014-2004تحلٌلٌة 

  زمان جاسم سلمان
 صباحً

) كً كارت( ودورها فً  ةٌستخدام البطاقه الذك
 ةٌالمصرف ط االجراءاتٌتبس
 

 

مدى فاعلٌة نظم المعلومات االدارٌة فً المصارف   زهراء حسٌن عبد



 هلٌةالعراقٌة ااال صباحً

  زهراء عباس كرٌم
 مسائً

 المالً الشمول تعزٌز فً المركزي البنك دور

  زهراء عبد الرضا
 صباحً

 رضا تحقٌق فً ودورها االلكترونٌة المصارف
 الزبون

سالم شاكر عبد 
 الحمزة

 
 صباحً

 دور الخدمات المصرفٌة فً االحتفاظ بالزبون

  سجى حٌاوي ظاهر
 صباحً

 والء تحقٌق فً ودورها المصرفٌة الخدمة جودة
 الزبون

  سجى كاظم مهدي
 صباحً

دور المصارف الحكومٌة ةالخاصة فً تموٌل 
 المشارٌع الصغٌرة

   هاشم كاظم ابراهٌم
 مسائٌة

 تقوٌم االداء المالً للشركات باستخدام النسب المالٌة

  مهدي عبد عماد أمٌر
 المسائٌة 

قٌاس جودة االرباح وتاثٌرها فً القوائم 
 المالٌة 

  اسماعٌل خلٌل اٌصبأ
 المسائٌة 

قٌاس جودة االرباح وتاثٌرها فً القوائم 
 المالٌة

   طالب سجاد بهاء
 مسائً

للمستهلك فً عقود التجارة الحماٌة القانونٌة 
 االلكترونٌة

  وحٌد فرحان حسن
 مسائً

الحماٌة القانونٌة للمستهلك فً عقود التجارة 
 االلكترونٌة

 األمٌر عبد حسٌن
  حمزة

 
 صباحٌة

دور المصارف االسالمٌة فً تموٌل التنمٌة 
 االقتصادٌة فً العراق 

  ظاهر الحر عبد حال
 صباحٌة

دور المصارف التجارٌة فً تفعٌل نشاط سوق 
 العراق لألوراق المالٌة  

 جمٌل كمال حنٌن
 جعفر

 
 مسائً

من  تقٌٌم أداء البنوك التقلٌدٌة واإلسالمٌة
 خالل العائد والمخاطرة



 والً حسن حٌدر
 حسن

 
 صباحً

دور المسؤولٌة االجتماعٌة للشركات فى 
 التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة  

 عبدهللا هاتف رافت
 عباس

 
 مسائً

تقٌٌم اداء محافظ االستثمار بٌن العائد 
 والمخاطرة

 علً حسٌن رسل
 ابراهٌم

 
 صباحً

تقٌٌم اداء محافظ االستثمار بٌن العائد 
 والمخاطرة

 كاظم محمد زهراء
 سباهً

 
 صباحً

دور نظام المعلومات المحاسبٌة فً تطبٌق ادارة 
 الجودة الشاملة

 شجر جواد زٌد
 حمادي

 
 صباحً

 تداول األسهم فً سوق العراق لألوراق المالٌة

 خٌون زهٌر زٌد
 مردان

 
 صباحً

البنك المركزي ودوره فً تحقٌق التوازن 
 األقتصادي مع اشارة خاصة للعراق

   حسٌن علً زٌد
 صباحً

البنك المركزي ودوره فً تحقٌق التوازن 
 األقتصادي مع اشارة خاصة للعراق

 عبد العابدٌن زٌن
  الرضا

استضافة من 
المسائً الى 

 الصباحً
 عقد المضاربة فً المصارف االسالمٌة

 حسٌن علً زٌنب
  عبد

الجامعة العراقٌة 
/ السنوي / 
 الصباحٌة

 واثرها فً تطوٌر اسواق المال سالمٌةالصٌرفة اال

الجامعة العراقٌة  أٌوب عبد مسلم صفا
/ السنوي 
 المسائٌة

 واثرها فً تطوٌر اسواق المالاالسالمٌة الصٌرفة 
 

مخاطر المحفظة االستثمارٌة واثرها فً االداء  صباحً        عقٌل هللا عبد
 المالً 

االلتزام التنظٌمً وانعكاساته على ادارة الجودة  صباحً كرٌم كاظم علً
 الشاملة فً المصارف 



 عبد هادي علً
 الواحد

االلتزام التنظٌمً وانعكاساته على ادارة الجودة  صباحً
 الشاملة فً المصارف 

 عبد زهٌر فاطمة
  الحسٌن

 صباحً
 

 السٌولة المصرفٌة واثرها فً العائد والمخاطرة

 صباحً ناجً عالوي مسلم
 

 مخاطر االستثمار فً األوراق المالٌة

تحلٌل مخاطر العمالت الرقمٌة باستخدام االنحراف  صباحً حسٌن احمد مصطفى
 المعٌاري 

 دراسة تحلٌلة فً عٌنة من العمالت الرقمٌة

 صباحي  محمد قاسم مصطفى
 

تحلٌل مخاطر العمالت الرقمٌة باستخدام االنحراف 
 المعٌاري 

 دراسة تحلٌلة فً عٌنة من العمالت الرقمٌة

 عبد محمد مالك
 الرحمن

 صباحي

 
 
 

تحلٌل مخاطر العمالت الرقمٌة باستخدام االنحراف 
 المعٌاري 

 دراسة تحلٌلة فً عٌنة من العمالت الرقمٌة

 عبد راهً منذر
  الزهرة

 صباحً
أثر تطبٌق حوكمة الشركات على كفاءة الشركات 

 المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة

 صباحً عباس برهان نجاح
 

 التنمٌة االقتصادٌةاالسواق المالٌة واثرها فً 

 غٌر متواصل صباحً  هاشم كاظم ابراهٌم

تقٌٌم االستثمارات المصرفٌة باستخدام النسب المالٌة  صباحً مهدي عبد عماد أمٌر
فً المصارف المدرجة فً سوق العراق لالوراق 

 المالٌة 

 صباحً اسماعٌل خلٌل اٌصبأ
 

أنظمة المعلومات المالٌة والمصرفٌة ودورها فً 
 توفٌر المعلومات المفٌدة

التطور المالً والمصرفً فً ظل االتفاقٌة التجارٌة  صباحً  طالب سجاد بهاء



 مع الصٌن   

اثر االنفاق علً النمو االقتصادي العراق دراسة  صباحً وحٌد فرحان حسن
 2014-2004تحلٌلٌة 

 األمٌر عبد حسٌن
  حمزة

 دور القطاع المصرفً فً دعم التنمٌة االقتصادٌة  صباحً

اثر تكالٌف التشغٌل والصٌانة على قرار استبدال  صباحً ظاهر الحر عبد حال
 الموجودات  

 جمٌل كمال حنٌن
 جعفر

مخاطر االستثمار فً االوراق المالٌة واثرها على  صباحً
 عمل المصرف 

 والً حسن حٌدر
 حسن

 صباحً
 

المصرفً فً مكافحة غسٌل دور الجهاز 
 االموال

 عبدهللا هاتف رافت
 عباس

دور الجهاز المصرفً فً مكافحة غسٌل  صباحً
 االموال

 علً حسٌن رسل
 ابراهٌم

التنظٌم القانونً لخطاب الضمان فً القانون  صباحً
 العراقً

 كاظم محمد زهراء
 سباهً

 دور الضرٌبة فً تموٌل الموازنة العامة صباحً
 

 شجر جواد زٌد
 حمادي

على  (COVID – 19)تأثٌر جائحة كورونا  صباحً
 االنشطة المصرفٌة

 خٌون زهٌر زٌد
 مردان

 صباحً
 

االدوات المالٌة فً  (IFRS 9)أثر تطبٌق معٌار 
 تخفٌض المخاطر المصرفٌة

 صباحً   حسٌن علً زٌد
 

دور تخطٌط وتنمٌة الموارد البشرٌة فً 
تحسٌن جودة الخدمات التعلٌمٌة فً مؤسسات 

 التعلٌم التقنً 
 عبد العابدٌن زٌن

  الرضا
 صباحً 

 
استخدام اسلوب الموازنة الصفرٌة لمواجهة 
 تحدٌات الموازنة االتحادٌة فً العراق      



 حسٌن علً زٌنب
  عبد

 صباحً 
 

فً الحد من التهرب دور الرقابة المالٌة 
 الضرٌبً 

 صباحً  أٌوب عبد مسلم صفا
 

اثر المعرفة السوقٌة فً تحسٌن االداء 
 التسوٌقً 

 صباحً  عقٌل هللا عبد
 

دور المسؤولٌة االجتماعٌة للشركات فى 
 التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة  

 
 كرٌم كاظم علً

 صباحً
التسوٌقٌة ودورها فً استدامة المٌزة  المعرفه

 التنافسٌة

 عبد هادي علً
 صباحً الواحد

فاعلٌة المعلومات التسوٌقٌة و دورها فً تسوٌق 
  الخدمات المصرفٌة

 عبد زهٌر فاطمة
 صباحً  الحسٌن

فاعلٌة المعلومات التسوٌقٌه ودورها فً تسوٌق 
  الخدمات المصرفٌه

 ناجً عالوي مسلم
صباحً 
 )استضافة(

العالقة التداخلٌة بٌن الموازنة العامة والمٌزان 
 – 2003التجاري فً اقتصاد العراق للمدة )

2012) 

اثر التحلٌل المالً فً اتخاذ قرار االئتمان فً  الصباحٌة حسٌن احمد مصطفى
 المصارف التجارٌة

 التنظٌمًدور الثقافة التنظٌمٌة فً تحسٌن االداء  الصباحٌة محمد قاسم مصطفى

 عبد محمد مالك
 الرحمن

 دور السٌاسة النقدٌة فً مواجهة التضخم الصباحٌة

 عبد راهً منذر
  الزهرة

 صباحٌة
 

 تأثٌر فرض الضرائب على التجارة االلكترونٌة

 صباحٌة عباس برهان نجاح
 

 واثرها االسالمٌة المصارف فً التموٌل الٌات دور
 العراقً االقتصاد تنشٌط فً

 صباحٌة  هاشم كاظم ابراهٌم
 

المخاطر التً تتعرض لها االسواق المالٌة واثرها 
 على التنمٌة المستدامة



 صباحٌة  مهدي عبد عماد أمٌر
 

دراسة حالة إجراءات مكافحة غسٌل األموال فً 
 عٌنة من المصارف التجارٌة العراقٌة 

 مسائً اسماعٌل خلٌل اٌصبأ
 

المصارف  اثر التحلٌل االئتمانً على اداء انشطة
 التجارٌة

 مسائً  طالب سجاد بهاء
 

بناء المنظمة المتكاملة باستخدام التدقٌق االستراتٌجً 
 وتكنولوجٌا المعلومات

تحلٌل االداء المالً االستراتٌجً واثره فً تحدٌد  مسائً وحٌد فرحان حسن
 قٌمة المنشأة 

 األمٌر عبد حسٌن
  حمزة

 السرٌة المصرفٌة كمٌزة تنافسٌة  مسائً
 
 
 

 مسائً ظاهر الحر عبد حال
 

سلبٌات واٌجابٌات بطاقة الدفع وتأثٌرها على 
 المصرف

 جمٌل كمال حنٌن
 جعفر

 مسائً
 

اثر التخطٌط االستراتٌجً للخدمات االلكترونٌة فً 
 تنمٌة الودائع المصرفٌة النقدٌة

 والً حسن حٌدر
 حسن

اثر خصائص نظم المعلومات فً اتخاذ القرارات  مسائً
 المالٌة 

 عبدهللا هاتف رافت
 عباس

 مواجهة العجز فً الموازنة العامة للدولة العراقٌة  مسائً 

 علً حسٌن رسل
 ابراهٌم

 مسائً 
 

تاثٌر تقلبات اسعار نفط خام برنت فً قٌمة مؤشر 
Dow Jones ًالصناع 

 كاظم محمد زهراء
 سباهً

تاثٌر تقلبات اسعار نفط خام برنت فً قٌمة مؤشر  مسائً

Dow Jones ًالصناع 

 شجر جواد زٌد
 حمادي

 مسائً
دور السٌاسة النقدٌة فً تحقٌق االستقرار النقدي فً 

 (2002 – 2003االقتصاد العراقً للمدة )

 تطوٌر الجهاز المصرفً ومستوٌات البنوك الخاصة مسائً خٌون زهٌر زٌد



 مردان 

  حسٌن علً زٌد
 مسائً

ازمة االسواق المالٌة الدولٌة وتداعٌاتها على الصعٌد 
 الدولً

 عبد العابدٌن زٌن
  الرضا

 مسائً 
 

 (ifrs10أثر توحٌد القوائم باستعمال معٌار )
 دراسة حالة -على قائمة المركز المالً للشركة األم 

 حسٌن علً زٌنب
  عبد

 دور الضرائب فً تموٌل الموازنة العامة مسائً

 دور الضرائب فً تموٌل الموازنة العامة مسائً أٌوب عبد مسلم صفا

 مسائً  عقٌل هللا عبد
 

 المصارف االلكترونٌة االسالمٌة

 اثر معاٌٌر بازل للحد من المخاطر المصرفٌة  مسائً كرٌم كاظم علً
 

 عبد هادي علً
 الواحد

 أثر العولمة على المصارف االسالمٌة وتحدٌاتها مسائً

 عبد زهٌر فاطمة
  الحسٌن

 مسائً
 

دور المصرف الضامن فً تشجٌع االستثمار فً 
 سوق العراق لالوراق المالٌة

سٌاسات نظم التامٌن المصرفٌة على الودائع واثرها  مسائً ناجً عالوي مسلم
 على رضا الزبون

سٌاسات نظم التامٌن المصرفٌة على الودائع واثرها  مسائً حسٌن احمد مصطفى
 رضا الزبونعلى 

 مسائً  محمد قاسم مصطفى
 

 انظمة تامٌن الودائع المصرفٌة فً العراق 
 
 
 
 
 

 عبد محمد مالك
 الرحمن

 مسائً 
 

 اثر االزمة المالٌة العالمٌة على قطاع المصارف 




