
 قسم العلوم المالية والمصرفية

 وللدراستين الصباحية والمسائية  0201-0202للمرحلة الرابعة للعام الدراسي  بحوث التخرج  

 اسم الطالب
 

 عنوان البحث الدراسة

ادّذ ضع١ذ عبذ ِطٍُ 

 داٚد

 
 صباحً

االلتزام التنظٌمً وانعكاساته على ادارة الجودة 
 الشاملة فً المصارف

  ادّذ فاخر غبٓ
 صباحً

 ولة المصرفٌة واثرها فً العائد والمخاطرةالسٌ

 ادّذ ِٛفك ادّذ
 

 صباحً
 مخاطر االستثمار فً األوراق المالٌة

اضخبرق دط١ٓ عس٠س 

 ِاضٟ
 

 صباحً
تحلٌل مخاطر العمالت الرقمٌة باستخدام االنحراف 

 المعٌاري
 دراسة تحلٌلة فً عٌنة من العمالت الرقمٌة

 اضراء عٍٟ ِاٌه
 

 صباحً
لعمالت الرقمٌة باستخدام االنحراف تحلٌل مخاطر ا

 المعٌاري
 دراسة تحلٌلة فً عٌنة من العمالت الرقمٌة

أضعذ جٛاد عبذ 

 اٌرضا

 
 احًصب

تحلٌل مخاطر العمالت الرقمٌة باستخدام االنحراف 
 المعٌاري

 دراسة تحلٌلة فً عٌنة من العمالت الرقمٌة

أضعذ ل١ص عبذ 

 اٌعباش
 

 احًصب
دراسة حالة إجراءات مكافحة غسٌل األموال فً 

 عٌنة من المصارف التجارٌة العراقٌة

اض١ً عبذ اٌس٘رٖ 

 عبذ هللا
 

 صباحً
على اداء انشطة المصارف  اثر التحلٌل االئتمانً

 التجارٌة

 أًِ داحُ عط١ت ٔاٟ٘
 

 احًصب
بناء المنظمة المتكاملة باستخدام التدقٌق االستراتٌجً 

 وتكنولوجٌا المعلومات

تحلٌل االداء المالً االستراتٌجً واثره فً تحدٌد   أًِ ِذّذ دط١ٓ



 قٌمة المنشأة احًصب

إِٔت ِٛفك جاضُ 

 ِذّذ
 

 احًصب
 ة كمٌزة تنافسٌةالسرٌة المصرفٌ

 
 
 

أخصار صادب 

 واظُ
 

 احًصب
سلبٌات واٌجابٌات بطاقة الدفع وتأثٌرها على 

 المصرف

ا٠اث ِذّذ عٍٟ 

 ِذطٓ
 

 صباحً
اثر التخطٌط االستراتٌجً للخدمات االلكترونٌة فً 

 تنمٌة الودائع المصرفٌة النقدٌة

 دطٓ عبذ ٚد١ذإ٠ّاْ 
 

 صباحً
اذ القرارات اثر خصائص نظم المعلومات فً اتخ

 المالٌة

  باْ ٘ػاَ جاضُ
 صباحً

 مواجهة العجز فً الموازنة العامة للدولة العراقٌة

  ب١ٕٓ عباش عب١ذ
 احًصب

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

 ب١ٕٓ عٍٟ غاور
 

 احًصب
 دور الضمانات فً تحصٌل ضرٌبة الدخل

 اٌّطر ب١ٕٓ ٔجاح عبذ
 

 احًصب
امكانٌة تحسٌن الخدمات المصرفٌة بتطبٌق الشمول 

 المالً

 ب١ٕٓ ١ٌٚذ غٛاْ
 

 احًصب
 تجارٌة دراسة مقارنةالتحلٌل المالً فً المصارف ال

حبارن ادّذ عبذ 

 اٌٍط١ف رضٛي
 

 احًصب
تقٌٌم االداء المصرفً باستعمال أنموذج 

CAMELS 

  حبارن عبٛد زغ١ر
 صباحً

 
 

اثر االنفاق علً النمو االقتصادي العراق دراسة 
 4002-4002تحلٌلٌة 

) كً كارت( ودورها فً  ةٌستخدام البطاقه الذك جاضُ ِذّذ عبذ 



 ةٌالمصرف تط االجراءاٌتبس صباحً اٌرضا
 
 

  دب١ب جاضُ بع١ر
 صباحً

مدى فاعلٌة نظم المعلومات االدارٌة فً المصارف 
 هلٌةالعراقٌة ااال

  دطٓ ادّذ جٛاد
 مسائً

 المالً الشمول تعزٌز فً المركزي البنك دور

 دطٓ دط١ٓ عباش
 

 صباحً
 رضا تحقٌق فً ودورها االلكترونٌة المصارف

 الزبون

دطٓ طاٌب ِٕعُ 

 جب١ر
 

 صباحً
 دور الخدمات المصرفٌة فً االحتفاظ بالزبون

 دطٓ عبذ عٍٟ جٛاد
 

 صباحً
 والء تحقٌق فً ودورها المصرفٌة الخدمة جودة

 الزبون

دطٓ لاضُ رز٠ج 

 ِذّذ
 

 صباحً
دور المصارف الحكومٌة ةالخاصة فً تموٌل 

 المشارٌع الصغٌرة

دط١ٕٓ عٍٟ عبذ 

 اال١ِر
 

 احًصب
 ستخدام النسب المالٌةتقوٌم االداء المالً للشركات با

دط١ٕٓ غأُ عبذ 

 ص٠ٛخ
 

 احًصب
قٌاس جودة االرباح وتاثٌرها فً القوائم 

 المالٌة
دط١ٓ ج١ًٍ دطٓ 

 رِضاْ
 

 احًصب
قٌاس جودة االرباح وتاثٌرها فً القوائم 

 المالٌة
  دط١ٓ واظُ عب١ص

 احًصب
الحماٌة القانونٌة للمستهلك فً عقود التجارة 

 االلكترونٌة
  دط١ٓ ِذٟ ٘احف

 احًصب
الحماٌة القانونٌة للمستهلك فً عقود التجارة 

 االلكترونٌة
  د١ٕٓ عذٔاْ جاضُ

 صباحٌة
دور المصارف االسالمٌة فً تموٌل التنمٌة 

 االقتصادٌة فً العراق



دٛراء د١ّذ ِرزٚق 

 عبذ عْٛ
 

 صباحٌة
دور المصارف التجارٌة فً تفعٌل نشاط سوق 

 ةالعراق لألوراق المالٌ

دٛراء صادب 

 ضٛادٞ عبذ اٌرضا
 

 احًصب
من  تقٌٌم أداء البنوك التقلٌدٌة واإلسالمٌة

 خالل العائد والمخاطرة
د١ذر دط١ٓ ِذّذ 

 خٍف
 

 صباحً
دور المسؤولٌة االجتماعٌة للشركات فى 

 التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة
  د١ذر ردّٓ ِٛضٝ

 احًصب
ائد تقٌٌم اداء محافظ االستثمار بٌن الع

 والمخاطرة

 د١ذر عصاَ ١ِرٞ
 

 صباحً
تقٌٌم اداء محافظ االستثمار بٌن العائد 

 والمخاطرة

دعاء صب١خ عبذ 

 اٌخضر
 

 صباحً
دور نظام المعلومات المحاسبٌة فً تطبٌق ادارة 

 الجودة الشاملة

دعاء عباش فاضً 

 واظُ
 

 صباحً
 تداول األسهم فً سوق العراق لألوراق المالٌة

رٚ اٌفمار واظُ خ١ًٍ 

 عبذ اٌرضا

 
 صباحً

البنك المركزي ودوره فً تحقٌق التوازن 
 األقتصادي مع اشارة خاصة للعراق

 رضً ٔب١ً ٔجاح
 

 صباحً
البنك المركزي ودوره فً تحقٌق التوازن 

 األقتصادي مع اشارة خاصة للعراق

رضا جاضُ دطٓ 

 جاضُ
 

 احًصب
 ارف االسالمٌةعقد المضاربة فً المص

رضا غ١ٙذ عبذ 

 اٌذّسة
 

 احًصب
 واثرها فً تطوٌر اسواق المال سالمٌةالصٌرفة اال

  رل١ت طاٌب رد١ُ
 احًصب

 واثرها فً تطوٌر اسواق المالاالسالمٌة الصٌرفة 
 

رل١ت عٍٟ عبذ 

 اٌذط١ٓ حط١ار
فظة االستثمارٌة واثرها فً االداء مخاطر المح صباحً

 المالً



ز٘راء رائذ عبذ 

 اٌذط١ٓ
االلتزام التنظٌمً وانعكاساته على ادارة الجودة  صباحً

 الشاملة فً المصارف

ز٘راء صب١خ ِذّذ 

 خػ١ٓ
االلتزام التنظٌمً وانعكاساته على ادارة الجودة  صباحً

 الشاملة فً المصارف

ز٘راء ِذّذ جبار 

 دّٛد
 صباحً

 
 ولة المصرفٌة واثرها فً العائد والمخاطرةالسٌ

ز٘راء ٔجاح ور٠ُ 

 ِذٟ
 صباحً

 
 مخاطر االستثمار فً األوراق المالٌة

 ز٘رة دط١ٓ عٍٟ
تحلٌل مخاطر العمالت الرقمٌة باستخدام االنحراف  صباحً

 المعٌاري
 دراسة تحلٌلة فً عٌنة من العمالت الرقمٌة

 صباحي ز٠ذ عٍٟ عبذ ٠اضر
 

لعمالت الرقمٌة باستخدام االنحراف تحلٌل مخاطر ا
 المعٌاري

 دراسة تحلٌلة فً عٌنة من العمالت الرقمٌة

ز٠ٓ اٌعابذ٠ٓ عٍٟ 

 ع١طٝ
 صباحي

 
 
 

تحلٌل مخاطر العمالت الرقمٌة باستخدام االنحراف 
 المعٌاري

 دراسة تحلٌلة فً عٌنة من العمالت الرقمٌة

ز٠ٕب ٘ادٞ ِذ١ً 

 عبذ اٌس٘رة
 صباحً

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

 ضارة عادي ور٠ُ
 صباحً

 
على اداء انشطة المصارف  اثر التحلٌل االئتمانً

 التجارٌة

ضجاد دط١ٓ ٔاجٟ 

 ِٕطٟ
 صباحً

بناء المنظمة المتكاملة باستخدام التدقٌق االستراتٌجً 
 وتكنولوجٌا المعلومات

تحلٌل االداء المالً االستراتٌجً واثره فً تحدٌد  صباحً ضجٝ واظُ ِٙذٞ
 قٌمة المنشأة

 ة كمٌزة تنافسٌةالسرٌة المصرفٌ صباحً ضٍّاْ غافٟ ضٍّاْ



  
 
 

 غّراْ أضذ ِأع
 صباحً

 
سلبٌات واٌجابٌات بطاقة الدفع وتأثٌرها على 

 المصرف

صابر٠ٓ راغذ ٔٛاف 

 عبذ اٌذر
اثر التخطٌط االستراتٌجً للخدمات االلكترونٌة فً  صباحً

 تنمٌة الودائع المصرفٌة النقدٌة

 صبا دّسة عباش
اذ القرارات اثر خصائص نظم المعلومات فً اتخ صباحً

 المالٌة

 مواجهة العجز فً الموازنة العامة للدولة العراقٌة صباحً طارق عباش ص١ٙٛد

عباش دطٓ دّسة 

 ِرزة

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

عباش ز١٘ر عبذ 

 اٌرضا

 صباحً
 

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

عذٔاْ ٔاصر ٌفخٗ 

 ضٍّاْ
دور السٌاسة النقدٌة فً تحقٌق االستقرار النقدي فً  صباحً

 (4002 – 4002االقتصاد العراقً للمدة )

 تطوٌر الجهاز المصرفً ومستوٌات البنوك الخاصة باحًص عٍٟ جبار عب١ذ واظُ

عٍٟ جٛاد ٘أٟ 

 ٍ٘ٛبٟ
لدولٌة وتداعٌاتها على الصعٌد ازمة االسواق المالٌة ا صباحً

 الدولً

عٍٟ دطٓ غالوت  / 

 ر
دراسة حالة إجراءات مكافحة غسٌل األموال فً  صباحً

 عٌنة من المصارف التجارٌة العراقٌة

 عٍٟ دطٓ ٔعّت
 صباحً

 
على اداء انشطة المصارف  اثر التحلٌل االئتمانً

 التجارٌة

عٍٟ دط١ٓ جابر 

 رغ١ذ

 صباحً
 

بناء المنظمة المتكاملة باستخدام التدقٌق االستراتٌجً 
 وتكنولوجٌا المعلومات

عٍٟ واظُ عب١ص 

 وػاظ

 صباحً
 

تحلٌل االداء المالً االستراتٌجً واثره فً تحدٌد 
 قٌمة المنشأة



 صباحً عٍٟ واًِ طا٘ر / ر
 

فً الحد من التهرب دور الرقابة المالٌة 
 الضرٌبً

عٍٟ ِعخصُ ور٠ُ 

 طراد

 صباحً
 

اثر المعرفة السوقٌة فً تحسٌن االداء 
 التسوٌقً

 صباحً فاطّت ا٠اد جٛاد
 

دور المسؤولٌة االجتماعٌة للشركات فى 
 التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة

 
 فرح واظُ دطٓ جبر

 صباحً
المعرفه التسوٌقٌة ودورها فً استدامة المٌزة 

 التنافسٌة

لاضُ عط١ٛٞ عبذ هللا 

 صباحً عبذ اٌطادٖ
فاعلٌة المعلومات التسوٌقٌة و دورها فً تسوٌق 

 الخدمات المصرفٌة

 داحُ غ١ٙذورار 
 صباحً

فاعلٌة المعلومات التسوٌقٌه ودورها فً تسوٌق 
 الخدمات المصرفٌه

ورار واظُ عبذ 

 اٌذّسة ٔاجٟ
 صباحً

العالقة التداخلٌة بٌن الموازنة العامة والمٌزان 
 – 4002التجاري فً اقتصاد العراق للمدة )

4002) 

ورار ور٠ُ عبذ 

 اٌذط١ٓ واظُ
اثر التحلٌل المالً فً اتخاذ قرار االئتمان فً  الصباحٌة

 المصارف التجارٌة

 ً تحسٌن االداء التنظٌمًدور الثقافة التنظٌمٌة ف الصباحٌة ور٠ُ رد١ُ عبذ ز٠ذ

 ِا٘ر رغ١ذ عبذ هللا
 دور السٌاسة النقدٌة فً مواجهة التضخم الصباحٌة

ِذّذ جاضُ ِذّذ 

 عٍٟ
 صباحٌة

 
 تأثٌر فرض الضرائب على التجارة االلكترونٌة

 ِذّذ جبً غالوت
 صباحٌة

 
 واثرها االسالمٌة المصارف فً التموٌل الٌات دور

 عراقًال االقتصاد تنشٌط فً

ِذّذ ج١اد ِخ١ف 

 واظُ
 صباحٌة

 
المخاطر التً تتعرض لها االسواق المالٌة واثرها 

 على التنمٌة المستدامة



ِذّذ دطاْ عبذ 

 اال١ِر عٕاد
 صباحٌة

 اسباب تعثر و تحصٌل القروض المصرفٌة 

 دور السٌاسه النقدٌه فً معالجة البطاله فً العراق صباحً ِذّذ دط١ٓ عٍٟ

 دور السٌاسه النقدٌه فً معالجة البطاله فً العراق صباحً عب١ذِذّذ عباش 

ِذّذ عس٠س عبذ هللا 

 ج١ًّ
 صباحً

و دوره فً الحد من الفساد  التدقٌق المحاسبً
 االداري

ِذّذ عٍٟ عبذ 

 اٌّذطٓ
 صباحً

و دوره فً الحد من الفساد  التدقٌق المحاسبً
 االداري

 ِذّذ ٘ادٞ ِٙذٞ
 صباحً

الدور التكاملً للمصارف المتخصصة فً تحقٌق 
 متطلبات التنمٌة المستدامة

 ِرحضٝ جٛاد داخً
 صباحً

لً للمصارف المتخصصة فً تحقٌق الدور التكام
 متطلبات التنمٌة المستدامة

ِرحضٝ خض١ر 

 عباش ِذّذ
 صباحً

 دور محاسبة التكالٌف فً احتساب الخدمة المصرفٌة

ِرحضٝ عبذ اال١ِر 

 عبذ اٌٍط١ف / ر
 صباحً

دور السٌاسة المالٌة فً معالجة ظاهرة التضخم فً 
 العراق

ِرحضٝ غاٌب ِذّذ 

 جٛاد
 صباحً

 على األداء المالً تاثٌر السٌولة وهٌكل راس المال

ِر٠ُ ع١طٝ ع١ذاْ 

 ِٛضٝ
 صباحً

دور االبالغ المالً فً تطبٌق مبادئ بازل لحوكمة 
 المصارف العراقٌة

ِطٍُ عطٛاْ ج٠ٛذ 

 ورٚع
 صباحً

 اسباب تعثر و تحصٌل القروض المصرفٌة

ور٠ُ عبٛد ِػخاق 

 در٠ٚع
 صباحً

 دور السٌاسه النقدٌه فً معالجة البطاله فً العراق

 دور السٌاسه النقدٌه فً معالجة البطاله فً العراق صباحً ِٙذٞ خ١ّص جاضُ

ٔافع ِاجذ واظُ 

 ِط١ر
 صباحً

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



 االسواق المالٌة واثرها فً التنمٌة االقتصادٌة صباحً ٔبأ ضعذ عب١ذ ِفخاح

 غٌر متواصل صباحً ١ّٔر رائذ عبذ هللا

 صباحً ٔٛر اٌٙذٜ بٙجج
تقٌٌم االستثمارات المصرفٌة باستخدام النسب المالٌة 
فً المصارف المدرجة فً سوق العراق لالوراق 

 المالٌة

ٔٛر اٌٙذٜ جاضُ 

 ِذّذ دط١ٓ
 صباحً

أنظمة المعلومات المالٌة والمصرفٌة ودورها فً 
 توفٌر المعلومات المفٌدة

 ٘ادٞ ثاِر جٍٙٛي
 صباحً

ة التجارٌة التطور المالً والمصرفً فً ظل االتفاقٌ
 مع الصٌن

 اٌٙاَ عارف صاٌخ
 صباحً

اثر االنفاق علً النمو االقتصادي العراق دراسة 
 4002-4002تحلٌلٌة 

 دور القطاع المصرفً فً دعم التنمٌة االقتصادٌة صباحً ٘بت ِىٟ ٔجُ

٘ذٜ دطٓ عٍٟ 

 دط١ٓ
 صباحً

اثر تكالٌف التشغٌل والصٌانة على قرار استبدال 
 جوداتالمو

 صباحً ٚجذاْ ٔعّاْ دط١ٓ
مخاطر االستثمار فً االوراق المالٌة واثرها على 

 عمل المصرف

 ٚداد أدّذ غر٠ب
 صباحً

دور الجهاز المصرفً فً مكافحة غسٌل 
 االموال

 ٚضٓ طاٌب عبذ ز٠ذ
 صباحً

دور الجهاز المصرفً فً مكافحة غسٌل 
 االموال

 ٚالء ضٍّاْ دط١ٓ
 صباحً

التنظٌم القانونً لخطاب الضمان فً القانون 
 العراقً

من  تقٌٌم أداء البنوك التقلٌدٌة واإلسالمٌة صباحً ٚٔاش عٍٛاْ ٍِبص
 خالل العائد والمخاطرة

 باب تعثر وتحصٌل القروض المصرفٌةاس  

 اسباب تعثر و تحصٌل القروض المصرفٌة مسائً ا١ِر عّاد عبذ



 دور السٌاسه النقدٌه فً معالجة البطاله فً العراق مسائً باضُ ضاٌُ  غٙذ

ثاِر بٙاء عبذ 

 اٌرزاق
 مسائً
 دور السٌاسه النقدٌه فً معالجة البطاله فً العراق 

 مسائً دطٓ فالح ِٙذٞ
 

و دوره فً الحد من الفساد  التدقٌق المحاسبً
 االداري

حنٌن محمد رضا 
 ناجً

 مسائً
 

و دوره فً الحد من الفساد  التدقٌق المحاسبً
 االداري

ذو الفقار حٌدر 
 طالب

 مسائً
 

الدور التكاملً للمصارف المتخصصة فً تحقٌق 
 متطلبات التنمٌة المستدامة

رقٌة حسٌن عبد 
 الٌمة

لً للمصارف المتخصصة فً تحقٌق الدور التكام مسائً
 متطلبات التنمٌة المستدامة

زهراء حسن 
 هادي

 دور محاسبة التكالٌف فً احتساب الخدمة المصرفٌة مسائً

زهراء ظاهر 
 محمد

 مسائً
 

دور السٌاسة المالٌة فً معالجة ظاهرة التضخم فً 
 العراق

 مسائً سارة ٌاسر شاكر
 

 على األداء المالً تاثٌر السٌولة وهٌكل راس المال

 مسائً صفاء كرٌم عباس
 

دور االبالغ المالً فً تطبٌق مبادئ بازل لحوكمة 
 المصارف العراقٌة

 مسائً عباس فاضل محً
 

دور االبالغ المالً فً تطبٌق مبادئ بازل لحوكمة 
 المصارف العراقٌة

عبد هللا عامر 
 مهدي

 ا مسائً
 الٌراداتلرقابة الداخلٌة وانعكاسها على تعزٌز ا

علً رمضان 
 محمد

 دور الضمانات فً تحصٌل ضرٌبة الدخل مسائً

من  تقٌٌم أداء البنوك التقلٌدٌة واإلسالمٌة مسائًمصطفى فاضل 



 خالل العائد والمخاطرة  حمٌد 

 مسائً مٌس فائز كاظم
 باب تعثر وتحصٌل القروض المصرفٌةاس 

   


