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 ((الدكتوراه اطاريح أقراص )أسماء)

 

 االختصاص الكلية -الجامعة  البـم الطــــسإ اسم الرسالة ت
تحليل عالقة نظم معلومات الموارد البشرية  1

ورأس المال الفكري وأثرها في تحقيق الميزة 
 التنافسية

 – بغداد خالد محمد
 واالقتصاد  اإلدارة

   األعمال إدارة

االدارة –القادسية  الونداوي  نشأت ربية وامكانية االستفادة منها وحدة النقد االو  2
 واالقتصاد 

 االقتصاد 

أثر متغيرات نقدية ومالية  على النمو  3
 االقتصادي لبلدان نامية مختارة

 

االدارة –الموصل   اوس فخر الدين
 واالقتصاد 

 2005االقتصاد 

4     
زة سرمد حم تحليل مؤشرات الشراء الصناعي  5

 الشمري 
االدارة –بغداد 

 واالقتصاد
 2005-ادارة االعمال  

عالقة االلتزام بمشاركة  العاملين  وأثرهما   6
 في تحقيق متطلبات الجودة للموارد البشرية 

غني دحام 
 الزبيدي 

االدارة –بغداد 
 واالقتصاد

  2004 –ادارة األعمال 

 المدن االلكترونية ودورها  7
 في االقتصاد الفعال

نادية صالح 
 الوائلي 

/االدارة  الكوفة
 واالقتصاد

 2010االقتصاد 

تيجي على توظيف نظام دعم القرار االسترا 8
 وفق مدخل اصحاب المصالح

بكر تركي عبد 
 األمير الحبيب

االدارة –بغداد 
 واالقتصاد

 -إدارة اإلعمال 

دارة السياسة النقدية 9  الطلب على النقود وا 
 قعرامع إشارة خاصة إلى ال

االدارة – الكوفة رعد حمود تويج
 واالقتصاد

 2010االقتصاد 

التحويالت دون مقابل و أثرها على أوضاع  10
 الحسابات الخارجية 

االدارة –بغداد  نة رمين معروف 
 واالقتصاد

 االقتصاد 

العالقة بين استراتيجية االعمال  11
استراتيجيات ادارة الموارد البشرية وتأثيرها 

 ء المنظميفي األدا

االدارة –بغداد  فيصل صالح
 واالقتصاد

 

  2002ادارة االعمال 
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تقييم سياسات التكييف االقتصادي في  12

األقطار العربية الممولة من المؤسسات 
 لدوليةا

مايح شبيب 
 ألشمري 

االدارة –الكوفة 
 واالقتصاد 

 االقتصاد 

رسول  ابراهيم اثر أسواق رأس المال في النمو االقتصادي  13
 الحسناوي 

االدارة  –القادسية 
 واالقتصاد   

  2005 –االقتصاد 

اشكالية العالقة بين العدالة والكفاءة على  14
في االقتصاد الوطني  مستوى التوزيع والنمو

 واالسالمي 

احمد ابراهيم 
 عبد منصور 

الموصل /االدارة 
 واالقتصاد 

  2004االقتصاد/  

لى التضخم اإلنفاق الحكومي وأثره ع 15
 والبطالة

بتول مطر 
 عبادي

االدارة  –القادسية 
 واالقتصاد   

 -االقتصاد 

تقييم كفاءة االداء  وفاعلية الكلفة في التعليم  16
 الصناعي  

االدارة  –القادسية  اسماعيل ابراهيم
 واالقتصاد   

 2003 -االقتصاد 

الشبكات العصبي في تقدير رتب  استخدام 17
 سل ماركوف  سال

ابتهاج عبد 
 الحميد 

 –الموصل 
الحاسبا ت 
 والرياضيات 

  2005 –االحصاء 

تحويط المحفظة الكفوءة باطار نظرية  18
 الخيارات

  االدارة –بغداد  اسعد العلي 
 واالقتصاد 

  2002-ادارة االعمال 

نات لتقدير معالم النماذج تحويل البيا 19
 الخطية

فيصل ناجي 
 الدوري 

االدارة –بغداد 
 القتصادوا

  2002 –االحصاء 

استخدام مستقبليات السلع في التحويط  20
 والمضاربة 

رغد محمد نجم 
 الجبوري 

االدارة –بغداد 
 واالقتصاد

  -ادارة االعمال 

قياس القدرة التنافسية الدولية: دراسة تحليلية  21
 ( 2007 – 1990للمدة )   لدول مختارة

االدارة – الكوفة ثائر عبد العالي 
 االقتصادو 

  -ادارة االعمال 

 أْمثلَيْة الَدْواْل الَشْراِئِحّيةْ  22
 فــــــْي البياناْت َغيــــــْر الُمَتجاِنَسةْ 

انوار ضياء 
 الشكرجي  

بغداد /االدارة 
 واالقتصاد 

2002 

العالقة بين خصائص القيادة الجامعية  23
                                                                                      العراقية وادارة االزمات                             

مريم مصطفى 
 النداوي 

  االدارة –الموصل 
 واالقتصاد

  2004ادارة االعمال /

 االقتصاد/ارة االد–بغداد فيصل سيف  اثار تحرير التجارة الخارجية في اتجاهات  24
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 واالقتصاد المخالفي  االستثمار المحلي في اليمن 
تقييم المعلومات المحاسبية باستخدام نموذج  25

اقتصاديات المعلومات الغراض  اتخاذ 
 القرارات

  

ايمان محمد عبد 
 اهلل 

االدارة –بغداد 
 واالقتصاد

 المحاسبة 

ادارة الموازنات العامة واستقرار االقتصاد  26
 دالكلي في الواليات المتحدة االمريكية والهن

هاشم جبار 
 الحسيني

/االدارة  الكوفة
 واالقتصاد

  2012االقتصاد /

المحاسبة البيئية مع نموذج مقترح للتطبيق  27
 في اليمن 

نصر محمد 
 تشوان 

االدارة –بغداد 
 واالقتصاد

 المحاسبة 

ادارة العمليات المستدامة ودورها في تحقيق الميزة  28
 الخضراءالرائدة للعالمة من خالل ادارة الجودة 

ضررررررررر        ررررررررر  
 ش طي

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

 2020ادارة اعمال 

ابعاد الجودة وتطوير المنتج واثرهما في  29
االطار المحلي في ذهن  مكانةتعزيز 

 المستهلك العراقي 

محمد عبد 
 الوهاب العزاوي 

االدارة   –الموصل 
 واالقتصاد

 2002ادارة االعمال /

والتغير التنظيمي في  البيئير اثر التغي 30
 استراتيجيات التدريب والتطوير 

كريم نايف 
 العابدي  

االدارة –بغداد 
 واالقتصاد

 2003ادارة االعمال /

المعايير الحصينة في اختيار النماذج  31
 الخطية المناسبة 

صباح حسيب 
 حسن 

االدارة –بغداد 
 واالقتصاد

  2002االحصاء/

لمؤشرات التنمية التحليل االقتصادي  32
 البشرية في العراق 

احمد خليل 
 الحسني 

االدارة –بغداد 
 واالقتصاد

  2004االقتصاد /

مستقبل التنمية البشرية في ضوء مستجدات  33
 البيئة االقتصادية في العراق

صباح رحيم 
 االسدي 

 

االدارة –الكوفة 
 واالقتصاد

  2010االقتصاد /

تخدام تحليل المكونات االساسية باس 34
 الشبكات العصبية االصطناعية  مع تطبيق 

االدارة   –الموصل  ريم علي الجراح 
 واالقتصاد

  2003االحصاء /

دراسة مقارنة بين طرائق بوكس  وجينكز  35
 وطريقة التقنية المعدلة في التكهن 

فارس غانم 
 الطائي 

االدارة   –الموصل 
 واالقتصاد

   2003االحصاء /

بين نقطة التعادل والحجم  تقدير االنتاج 36
االمثل والحجم المعظم لالرباح واثر  ذلك 

عبد السالم 
 محمد حسين 

االدارة   –الموصل 
 واالقتصاد

  2005اقتصاد زراعي /
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 على استخدام الموارد  المزرعية 
تحليل عالقة نظم  معلومات المارد البشرية  37

وراس المال الفكري واثرها في تحقيق الميزة 
 سية التناف

خالد طالل بني 
 حمدان  

االدارة –بغداد 
 واالقتصاد

 2002ادارة االعمال /

بابكر مبارك  اختيار وتقييم اسهم النمو وبناء محفظتها  38
 عثمان 

 

االدارة –بغداد 
 واالقتصاد

  2002ادارة االعمال /

إمكانات االستثمار والمنافسة للصناعات  39
 الصغيرة في محافظة القادسية

كريم عبد ال
 شنجار

القادسية /اإلدارة 
 واالقتصاد 

  2007االقتصاد /

اثر تغيرات نقدية ومالية على النمو  40
 االقتصادي لبلدان عربية مختارة 

الموصل /اإلدارة  اوس فخر الدين 
 واالقتصاد 

  2005االقتصاد /

الكوفة / االدارة  هدى الدعمي  االقتصاد المعرفي والتنمية البشرية 41
 صاد واالقت

 االقتصاد 

سياسات منظمة التجارة العالمية على  تأثير 42
صياغة االستراتيجية الشاملة لمنظمات 

 صناعة االدوية 

صغير المحمد 
 الشعيبي 

الموصل / االدارة 
 واالقتصاد 

 2004/  ادارة االعمال 

تقييم كفاءة اداء وفاعلية الكلفة في التعليم  43
 الصناعي 

صل / االدارة المو  اسماعيل ابراهيم
 واالقتصاد 

 االقتصاد / 

االصالح االقتصادي والتكييف الهيكلي في  44
 التعليم الصناعي المهني 

شغفل علي 
 محسن 

الموصل / االدارة 
 واالقتصاد 

 2005/  الزراعي  االقتصاد

الترشيح والتنبؤ لمصحات النماذج الحركية  45
 في االزمنة المتقطعة باستخدام اسلوب بيز

 

الموصل / االدارة  الرسام  ريا
 واالقتصاد 

 2004/  االحصاء 

الموصل / االدارة  احمد فتحي  اثر سياسات االقتصاد الكلي على الفقر  46
 واالقتصاد 

 2004/  االحصاء 

47     
سوق النفط الدولية واالنعكاسات المحتملة  48

على السياسة النفطية العراقية باستخدام 
 نظرية االلعاب

/ االدارة   الكوفة عبودمعن 
  واالقتصاد

 2012/  االقتصاد  
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التجارة الخارجية قياس العوامل المؤثرة في  49
للواليات المتحدة األمريكية مع بلدان مختارة 

—1985باستعمال نموذج الجاذبية للمـــدة 
2008 

/ االدارة  الكوفة عبد الخالق دبي 
 واالقتصاد 

 2010 

ظل توجهات اإلصالح السياسة النقدية في  50
 فـــي اإلقتصاد العراقي

/ االدارة  الكوفة غالب شاكر
 واالقتصاد 

 2012 

قياس القدرة التنافسية الدولية: دراسة تحليلية  51
 لدول مختارة

 

/ االدارة  الكوفة ثامر عبد العالي 
 واالقتصاد 

2010 

امكانات السياستين النقدية والمالية في  52
لمتغيرات االقتصادية على بعض ا التأثير
 الكلية 

/ االدارة  الكوفة نزار كاظم
 واالقتصاد 

 2008 - االقتصاد

أثر السياسات النقدية والمالية في مؤشرات  53
 أداء سوق األوراق المالية 

/ االدارة  الكوفة عباس الدعمي 
 واالقتصاد 

 2008 االقتصاد 

الخصخصة في البلدان النامية بين  54
ية ودوافع االستثمار األجنبي متطلبات التنم

 المباشر مع إشارة خاصة إلى العراق

/ االدارة الكوفة داوود سلوم 
 واالقتصاد 

 2008 االقتصاد

دور السياسات المالية  في معالجة مشكلة  55
 (2006-1970الفقر في العراق للمدة )

 

/ االدارة الكوفة حيدر مجيد
 واالقتصاد 

 االقتصاد 2009 

ألنفاق العام في الدولة العربية إتجاهات ا 56
 الريعية

/ االدارة  الكوفة حامد المرزوك
 واالقتصاد 

 االقتصاد 2008 

 التنمية االقتصادية والبيئة بين فشل السوق 57
 والسياسة االقتصادية

 

/ االدارة  الكوفة اياد بشير الجلبي
 واالقتصاد 

 االقتصاد 2002 

يـة في تفسير دور السياستين الماليــة و النقد 58
سلوك النشاط االقتصادي باستخدام التحليل 
الباثي  / الواليات المتحدة األميركية والعراق 

 أنموذجا
 

/ االدارة  الكوفة مهدي خليل
 واالقتصاد 

 االقتصاد 2011 
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سندس حميد  ازمة الرهن العقاري والمصرفية االسالمية  59
 موسى 

الكوفة /االدارة 
 واالقتصاد

 

 تصاداالق 2012

مسار التحول االقتصادي في العراق  60
 :اشكالياته ومستقبله

االدارة  -الكوفة علي جابر
 2016ادارة االعمال  واالقتصاد

 2016االقتصاد 

61 
تحليل أثر االستثمار األجنبي المباشر على 
بعض مؤشرات التنمية المستدامة في بلدان 

 2009 – 1990مختارة للمدة 
 

اسامه علي 
 السعيدي

لكوفة /االدارة ا
 واالقتصاد

 

 االقتصاد 2010

62 
تحليل العالقة بين الدورات االئتمانية 

ودورات األعمال في ظل تطور الصناعة 
 المصرفية.

 

احمد جسن 
 عطشان 

الكوفة /االدارة 
 واالقتصاد

 

2012 

تحليل مؤشرات االصالح المالية والمصرفية  63
 في السوق المالية والجهاز المصرفي 

 
 

ل شاكر عقي
 الشرع

االدارة –الكوفة 
 واالقتصاد 

 االقتصاد

هاوري محمد  السياسة النقدية واستهداف التضخم 64
 صالح

الكوفة /االدارة 
 واالقتصاد

 

 االقتصاد 2012

65     
انعكاسات التجارة اإللكترونية على األداء  66

 التسويقي للمنظمات الخدمية
الموصل/االدارة  عواطف يونس

 واالقتصاد
 2004ادارة االعمال

أثر العولمة في االداء الزراعي في بلدان  67
 نامية مختارة

الموصل/االدارة  قيس ناظم غزال
 واالقتصاد

2003 

 الصدمات النقدية واثرها في اسعار الصرف 68
 

الكوفة/االدارة  ليلى بديوي 
 واالقتصاد

 االقتصاد 2013

 إتجاهات السياسة المالية في الدول الريعية 69
 وضرورات التغيير

فرحان محمد 
 حسن

الكوفة /االدارة 
 واالقتصاد

 االقتصاد 2013
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تحليل الهيكل الضريبي ومقومات إصالحه  70
 في العراق

الكوفة/االدارة  باقر الجبوري
 واالقتصاد

 االقتصاد 2013

أثراالنكشاف التجاري على الناتج المحلي  71
 مختارة االجمالي في بلدان اسيوية

الكوفة/االدارة  قغسان طار 
 واالقتصاد

 االقتصاد 2013

التوسع المالي واتجاهات السياسة المالية في  72
 2010 - 1951للمدة من  العراق

 

بغداد/االدارة  محمد غالي 
 واالقتصاد

  2013االقتصاد

االستثمار األجنبي المحفظي والقيمة  73
 المعرضة للمخاطرة:

احمد عبد 
 الوهاب 

بغداد/االدارة 
 قتصادواال

 2007ادارة االعمال

نموذج نضج إدارة المشروع :تصميم  74
 وحوسبة وتطبيق

 

بغداد/االدارة  زهرة الشمري 
 واالقتصاد

 2007ادارة االعمال

العالقة بين إدارة المعرفة والمقدرة الجوهرية  75
 وأثرها على األداء االستراتيجي

بغداد/االدارة  اسعد كاظم
 واالقتصاد

 2007ادارة االعمال

تعمال إدارة مخاطر أسعار الصرف بأس 76
 المالي والتشغيل  التحوطأدوات 

بغداد/االدارة  اعتصام جابر 
 واالقتصاد

 2006ادارة االعمال

المعرفة التسويقية وتكنولوجيا المعلومات  77
 واثرهما في األداء التسويقي

المستنصرية  ازهار نعمه 
 /االدارة واالقتصاد

 2007ادارة االعمال

العالقة بين التحليل االستراتيجي و  78
استراتيجية التحالف و أثرهما في األداء 

 المنظمي

بغداد/االدارة  سهير عادل 
 واالقتصاد

 2007االدارة العامه

امكانية تطبيق نظام تحليل المخاطر وتحديد   79
( واثره في HACCPنقاط الرقابة الحرجة )

 قيمة الزبون 

 بغداد/االدارة سعدون حمود
 واالقتصاد

 2007ادارة االعمال

دارة المعرفة 80  تقانة المعلومات وا 
 واثرهما في الخيار االستراتيجي  
 

ابراهيم محمد 
 حسن 

المستنصرية/االدارة 
 واالقتصاد

 ادارة االعمال
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تصميم وتطبيق المدخل التفاعلي لجدولة  81
 اةورش التدفق باستعمال المحاك

بغداد/االدارة  مها كامل
 صادواالقت

 2007ادارة االعمال

تصميم وتقييم اداء أنموذجي سلسلتي  82
التجهيز الكفوءة والمستجيبة باستخدام 

 المحاكاة

بغداد/االدارة  اصفاد مرتضى 
 واالقتصاد

 2007ادارة االعمال

دارة المعرفة    83  تقانة المعلومات وا 
 واثرهما في الخيار االستراتيجي  

 بغداد/االدارة ابراهيم محمد 
 واالقتصاد

 2007ادارة االعمال

نموذج نضج إدارة المشروع :تصميم  84
 وحوسبة وتطبيق

بغداد/االدارة  زهرة عبد محمد 
 واالقتصاد

 2007ادارة االعمال

اثر اللغة التنظيمية والقيم األخالقية في  85
 السلوك المدني

 

المستنصرية/االدارة  زينب عبد الرزاق 
 واالقتصاد

 2007ادارة االعمال

أثر التوافق بين إستراتيجية التكنولوجيا  86
عادة هندسة العملية في تحسين األداء  وا 

 العملياتي

المستنصرية  نغم يوسف
 /االدارة واالقتصاد

 2007ادارة االعمال

أثر رأس المال البشري الستراتيجي وعناصر  87
 النجاح الحرجة  في تفوق المنظمات

المستنصرية  سعد مهدي 
 القتصاد/االدارة وا

 2007ادارة االعمال

أثر الفلسفة والحرية االدارية في نقل المعرفة  88
 التنظيمية

 

المستنصرية  لمياء سلمان
 /االدارة واالقتصاد

 2007ادارة االعمال

استخدام أنموذج فجوة المدة في إدارة  89
 مخاطرة سعر الفائدة للسندات 

المستنصرية  نمير نجيب
 /االدارة واالقتصاد

 2007ة االعمالادار 

تأثير النظام القيمي للعاملين في الفساد  90
 اإلداري بالعراق 

هديل كاظم 
 سعيد

المستنصرية 
 /االدارة واالقتصاد

 2007ادارة االعمال

استخدام نموذج البرمجة المالية في تقدير  91
أثر السياسات المالية والنقدية في تحقيق 
ة االستقرار االقتصادي: العراق دراسة حال

 (2013 -1990للمدة ) 
 

االدارة  -الكوفة ميامي صالل 
 2016ادارة االعمال  واالقتصاد

 2015االقتصاد 



 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة  –المكتبة االلكترونية  –اسماء اطاريح الدكتوراه 

 

تحليل مؤشرات االصالح المالية والمصرفية  92
 في السوق المالية والجهاز المصرفي 

عقيل شاكر 
 الشرع 

الكوفة /االدارة 
 واالقتصاد

 2010االقتصاد

كس و جينكنز دراسة مقارنة بين طرائق بو  93
 وطريقة التنقية المعدلة في التكهن

 

 –الموصل  فارس غانم 
الرياضيات 
 والحاسبات 

  2003االحصاء 

الريادة  فيحقوق اإلنسان وانعكاساتها  94
 اإلستراتيجية واألداء العالي للمنظمات 

االدارة  –كربالء  قاسم عبد عالج 
 واالقتصاد

 2014ادارة االعمال 

حسن لطيف  مية في الوطن العربي الدولة والتن 95
 الزبيدي 

االدارة  –الكوفة 
 واالقتصاد

 2004االقتصاد

انعكاسات تحرير التجارة الخارجية على  96
هيكل القطاعات الرئيسة في بلدان مختارة 

 مع إشارة خاصة  للعراق

علي خضير 
 كريم

 

االدارة  –الكوفة 
 واالقتصاد

 2014االقتصاد

عام في بعض المتغيرات قياس أثر  الدين ال 97
 االقتصادية في دول عربية  مختارة

االدارة  –الكوفة  حيدر جواد كاظم
 واالقتصاد

 2014االقتصاد

سلوكيات العمل العاطفي كمتغير وسيط في  98
العالقة بين اللقاء الخدمي وسلوك مواطنة 

 الزبون

حاكم جبوري 
 الخفاجي

الكوفة / االدارة 
 واالقتصاد 

 2015ادارة االعمال 

دور الدعم التنظيمي المدرك والعقد النفسي  99
 في تعزيز االنغماس الوظيفي 

 

زينب هادي 
 معيوف

االدارة  -كربالء
 واالقتصاد

 2016ادارة االعمال 

اثر كفاية راس المال المصرفي على  100
 المخاطر والربحية والسيولة للمصارف

الكوفة / االدارة  صالح عامر 
 واالقتصاد 

 
 2016د االقتصا

تحليل العالقة بين الترتيب التنافسي والطلب  101
 السياحي في بلدان مختارة

عادل عيسى 
 الوزني

االدارة  -كربالء
 2016ادارة االعمال  واالقتصاد

 2015االقتصاد

فعالية المثبتات التلقائية في تحقيق استقرارية  102
 الموازنة العامة في العراق

سرمد عبد 
 الجبار 

دارة اال -كربالء
 2016ادارة االعمال  واالقتصاد

 2015االقتصاد

الهندسة النفسية واثرها في راس المال  103
 الفكري لزيادة انتاجية العمل المعرفي

االدارة  -كربالء عامر عبد الكريم 
 2016ادارة االعمال  واالقتصاد

 2016ادارة االعمال 

االستثمار باألوراق المالية في ظل المخاطر  104
 ية الكل

االدارة  -الكوفة محمد عودة 
 2016ادارة االعمال  واالقتصاد

 2016االقتصاد  



 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة  –المكتبة االلكترونية  –اسماء اطاريح الدكتوراه 

 

نظم دعم القرارات التسويقية والمزيج  105
الترويجي ودورهما في ترشيد سلوك 

 المستهلك

االدارة  -كربالء علي محمود
 2016ادارة االعمال  واالقتصاد

 2016ادارة االعمال 

االستهالك في  التحليل االقتصادي لنمط 106
 العراق

عباس عصفور 
 لفته

االدارة  -الكوفة
 2016ادارة االعمال  واالقتصاد

 2014االقتصاد 

امكانية تحقيق التعافي المالي باستخدام  107
نظرية الخيارات الحقيقية في تقييم المشاريع 

 االستثمارية 

االدارة  -الكوفة علي حميد هندي
 2016ادارة االعمال  واالقتصاد

 2016رة االعمال   ادا

بناء المحفظة االستثمارية المثلى باطار  108
 نظرية االلتقاط 

سجاد محمد 
 عطية

االدارة  -الكوفة
 2016ادارة االعمال  واالقتصاد

 2016ادارة االعمال   

تحليل العالقة بين الحوكمة والنمو  109
 االقتصادي في بلدان مختارة 

حسين علي 
 الشامي

االدارة  -الكوفة
 2016ادارة االعمال  االقتصادو 

 2016االقتصاد  

االدارة  -الكوفة محمد راضي  مصادر الطاقة ودورها في السوق العالمي  110
 2016ادارة االعمال  واالقتصاد

 2016االقتصاد  

دور القيادة الحقيقية في التجديد االستراتيجي  111
 من خالل المهارات السياسية

ة االدار  -الكوفة رافد حميد
 2016ادارة االعمال  واالقتصاد

 2016ادارة االعمال  

بدائل التمويل الحالية والمتوقعة ودورها في  112
دعم الحصة السوقية للمنظمات في ظل 

 محددات البيئة الداخلية والخارجية

االدارة  -الكوفة عبد اهلل كاظم
 2016ادارة االعمال  واالقتصاد

 2015االقتصاد  

وسياسات تنويع مصادر  الواقع الريعي 113
 الدخل في العراق 

االدارة  -الكوفة احمد عبد الرزاق
 2016ادارة االعمال  واالقتصاد

 2015االقتصاد 

االقتصاد العراقي ومستقبل الطاقة الناضبة  114
 والمتجددة 

االدارة  -الكوفة احمد جاسم
 2016ادارة االعمال  واالقتصاد

 2015االقتصاد 

  Qs-Quacquarelliمعيار  امكانية تطبيق 115

symonds    في الجامعات العراقية 
قاسم محمد 

 مظلوم
االدارة  -بغداد

 2016ادارة االعمال  واالقتصاد
 2016ادارة االعمال 

اثر اعالن اعادة شراء االسهم العادية في  116
 اسعارها باطار نظرية االشارة 

االدارة  –كربالء  سعد مجيد
 واالقتصاد

 2015ل ادارة االعما

 نظم األمان االجتماعي في دول مختارة 117
مكانية بناء نموذج مقترح للعراق  وا 

ايمان عبد 
 الكاظم

االدارة  -الكوفة
 2016ادارة االعمال  واالقتصاد

 2014االقتصاد 

 2016االقتصاد االدارة  -ةالكوف حسين شناوة العالقة بين العجز النقدي والتغير النقدي  118



 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة  –المكتبة االلكترونية  –اسماء اطاريح الدكتوراه 

 

 2016ادارة االعمال  واالقتصاد في بلدان مختارة مع اشارة خاصة للعراق 

حسين علي  الدولة والقطاع الخاص في العراق  119
 الكرعاوي 

االدارة  -الكوفة
 2016ادارة االعمال  واالقتصاد

 2016االقتصاد 

المكانة تحقيق أثير الريادة االستراتيجية في ت 120
االستراتيجية للمنظمة من خالل االرتجال 

 التنظيمي

االدارة  -كربالء عادل عباس
 2016ادارة االعمال  واالقتصاد

 2015االقتصاد 

121 
تطبيق الخوارزمية الجينية في تنظيم تتابع 

 العملية الصناعية في ورش االنتاج 
حسن عبد 
 الهادي 

االدارة  –البصرة 
 واالقتصاد 

 ادارة االعمال 2005

الفنية تقييم دراسات الجدوى االقتصادية و  122
 لبعض المشروعات الصناعية في البصرة 

االدارة  –البصرة  مسير صبر 
 واالقتصاد

 2010االقتصاد 

القدرة التنافسية لبعض االقتصادات العربية  123
 2007-2004مع اشارة خاصة للعراق 

االدارة  –البصرة  عدنان فرحان
 واالقتصاد

 2010االقتصاد 

تدامة في دول البعد البيئي في التنمية المس 124
 عربية مختارة 

االدارة  –البصرة  منتظر فاضل
 واالقتصاد

 2006االقتصاد

-1997مناخ االستثمار في العراق للمدة  125
2007 

االدارة  –البصرة  خولة رشيج
 واالقتصاد

 2010االقتصاد

سوق النفط العالمية وانعكاساتها على  126
 السياسة النفطية العراقية

االدارة  – البصرة يحيى حمود 
 واالقتصاد

 2010االقتصاد

اهمية ومتطلبات االصالح المصرفي في  127
 التنمية مع اشارة حاصة للعراق 

االدارة  –البصرة  زياد جواد
 واالقتصاد

 2009االقتصاد

تحليل وقياس ظاهرة العجز المزدوج في  128
-1975مصر وتونس والمغرب للمدة 

2000 

 االدارة –البصرة  حلمي ابراهيم
 واالقتصاد

 2004االقتصاد

البنك المركزي ودوره في تحقيق االستقرار  129
 2013 -2003االقتصادي في العراق 

االدارة  –البصرة  نعيم صباح
 واالقتصاد

 2014االقتصاد

قياس استقرارية دالة االنفاق االستهالكي  130
العائلي في االقتصاد السعودي للمدة 

1970-2000 

االدارة  –البصرة  طالب هاشم 
 واالقتصاد

 2011االقتصاد

 2011االقتصاداالدارة  –البصرة  سامي هاشمتقدير االقتصاد غير الرسمي واثره في  131



 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة  –المكتبة االلكترونية  –اسماء اطاريح الدكتوراه 

 

 واالقتصاد االقتصاد العراقي 

الجوانب االقتصادية للموازنة المائية في  132
 العراق

االدارة  –البصرة  حسيب الشمري
 واالقتصاد

 االقتصاد

صادية واالجتماعية لسياسات االثار االقت 133
 االصالح االقتصادي في مصر والعراق

االدارة  –البصرة  علي كاظم
 واالقتصاد

 2012االقتصاد

تحليل العالقة بين الحرية االقتصادية والقطاع  134
 الخارجي في بلدان مختارة مع اشارة خاصة للعراق

جامعة الكوفة/كلية  اس  ة نزا  جب  
 االدارة واالقتصاد

 2020تصاد اق

اثار الهجرة الدولية في البلدان العربية مع  135
 دراسة استقصائية لهجرة الكفاءات العراقية 

عبد الرزاق 
 يوسف

االدارة  –البصرة 
 واالقتصاد

 2013االقتصاد

االدارة  –البصرة  هيثم عبد  اقتصاديات الطاقة المتجددة في دول مختارة 136
 واالقتصاد

 2013االقتصاد

االدارة  –البصرة  امجد صباح 2010-2000غاز الطبيعي في العراق ال 137
 واالقتصاد

 2013االقتصاد

واقع السياسة المالية واثرها بالتوازن  138
 2010-1990االقتصادي في العراق 

االدارة  –البصرة  ضيدان المالكي
 واالقتصاد

 2014االقتصاد

انتاج الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب الكلي  139
 في العراق 

االدارة  –البصرة  مازن سلطان
 واالقتصاد

 2007االقتصاد

العالقة السببية بين مصادر النمو  140
-1980االقتصادي ومؤشراته في العراق 

2002 

االدارة  –البصرة  رجاء السالم
 واالقتصاد

  2006االقتصاد

نظام االدارة المتكامل ودوره في االداء  141
 بالشامل لشركة نفط الجنو 

االدارة  –البصرة  حسين علي 
 واالقتصاد

 2013ادارة االعمال 

تحليل وتقييم سياسات االصالح االقتصادي  142
 في ايران

االدارة  –البصرة  احمد جاسم
 واالقتصاد

 2006االقتصاد

استراتيجية القدرة المميزة المصرفية واثرها  143
 في االداء المصرفي

االدارة  –البصرة  عروبة رشيد
 قتصادواال

 2007ادارة االعمال

االقتصاد الرقمي والفجوة الرقمية في الوطن  144
 العربي 

االدارة  –البصرة  اخالص باقر 
 واالقتصاد

 االقتصاد

 2007ادارة االعمال االدارة  –البصرة  مزهر عبد السادةصياغة مبادئ ادارة االعمال وفق المنظور  145



 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة  –المكتبة االلكترونية  –اسماء اطاريح الدكتوراه 

 

 واالقتصاد االسالمي 

مات ادارة المعرفة وعالقتها تحليل مقو  146
 باالبداع 

زين العابدين 
 جاسم

االدارة  –البصرة 
 واالقتصاد

 2005ادارة االعمال 

تحليل وقياس اتجاهات الفقر في العراق  147
1980-2005 

االدارة  –البصرة  ندوة هالل
 واالقتصاد

 2006االقتصاد

تحليل بعض عناصر اسلوب اعادة هندسة  148
 عمليات االعمال 

االدارة  –البصرة  هاشم نايف
 واالقتصاد

 2005ادارة االعمال 

تحليل الفجوة التكنلوجية في بيئة اقتصاد  149
 المعرفة

االدارة  –البصرة  صالح مهدي
 واالقتصاد

 2009االقتصاد

فاعلية السياسة النقدية ودورها في االستقرار  150
 2006-1991االقتصادي في العراق 

االدارة  –البصرة  عدنان محمد
 واالقتصاد

 2009االقتصاد

ان وذج  طو  لبط قة العال  ت ال توازنة على  151
وفق  تطلب ت تقوي  اال اء االست اتيجي للنش ط 

 ال ص في

مؤيد محمد علي 
 الفضل

االدارة  –البصرة 
 واالقتصاد

 2004المحاسبة 

استخدام مدخل الخصائص التقنية  152
صياغة لمعلومات المحاسبة االدارية في 

 وتنفيذ استراتيجيات المزايا التنافسية 

االدارة  –البصرة  جابر حسين 
 واالقتصاد

 المحاسبة 

عالقة واثر نتائج قياس وتحليل تكاليف  153
 الجودة في االداء المالي 

االدارة  –البصرة  ناظم حسن 
 واالقتصاد

 2005المحاسبة 

التكامل بين التصنيع الرشيق والنظيف  154
ي انتاج اسمنت اخضر صديق ودوره ف

 المستهلك لتحقيق االستدامة البيئية

خير اهلل هادي 
 عزوز

االدارة -الكوفة
 واالقتصاد

 2020ادارة اعمال 

تأثير االستثمار االجنبي غير المباشر  155
ومعدل الفائدة في امكانية بناء سيناريو 

 االداء االستراتيجي المصرفي

مجيد محسن 
 الغالبي

ارة االد –البصرة 
 واالقتصاد

 ادارة االعمال  

صناعة المعرفة واالغتراب الوظيفي  156
 وتأثيرهما  في االداء المتميز 

 –المستنصرية  سمية عباس 
 االدارة واالقتصاد

 2015ادارة االعمال

الدور التفاعلي ألنموذج العوائد االعلى من  157
المعدل في العالقة بين ابعاد المنطق 

 السهم االستراتيجي وقيمة 

االدارة  –البصرة  ندى عبد القادر 
 واالقتصاد

  2015ادارة االعمال 



 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة  –المكتبة االلكترونية  –اسماء اطاريح الدكتوراه 

 

وانعكاساتها  2008االزمة المالية العالمية  158
 عالميا وعربيا 

راضي عبيد 
 الشمري

االدارة  –البصرة 
 واالقتصاد

  2015ادارة االعمال 

اعتماد تحليل سلسة القيمة مدخل الدارة  159
 الكلف االستراتيجية 

االدارة  –البصرة  خولة شهاب
 واالقتصاد

 2006المحاسبة 

تقويم النظام المحاسبي الموحد في ضوء  160
نظرية المحاسبة والمعايير المحاسبية 

 العراقية والدولية

حيدر عبد 
 الحسين 

االدارة  –البصرة 
 واالقتصاد

 2005المحاسبة 

دور االحتياطيات الدولية في تحقيق  161
 تصادي لالقتصادات الريعيةاالستقرار االق

االدارة  -كربالء سالم كاظم
 واالقتصاد

 2017االقتصاد

تطوير مدخل متكامل لتخصيص التكاليف  162
غير المباشرة في الشركات الصناعية 

 المتعددة المنتجات 

عبد الكريم 
 الربيعي 

االدارة  –البصرة 
 واالقتصاد

 2004المحاسبة 

باستخدام  تحديد وتخصيص تكاليف الهدر 163
 اسلوب تدفق المواد 

االدارة  –البصرة  عماد عبد الستار 
 واالقتصاد

 2006المحاسبة 

اعتماد تقنيات حديثة في نظام ادارة الكلفة  164
 لتطوير اعداد الموازنات التشغيلية 

االدارة  –البصرة  خلود عاصم
 واالقتصاد

 2007المحاسبة 

ية واداء االتجاه الشرطي في المحاسبة االدار  165
 البحث والتطوير في الجامعات العراقية 

سهيل عبد اهلل 
 التميمي

االدارة  –البصرة 
 واالقتصاد

 2013المحاسبة 

انعكاسات الصالبة النفسية في تحقيق خفة  166
الحركة االستراتيجية بتوسط حلقة اتخاذ 

 (OODAالقرار )

 –المستنصرية  شهناز فاضل
 االدارة واالقتصاد 

 2015مال ادارة االع

تقييم االدوات المالية االسالمية في اطار  167
 العائد والمخاطرة 

 –المستنصرية  احمد جواد 
 االدارة واالقتصاد 

 2016ادارة االعمال 

ادارة سلوك المجاميع والتنوع الثقافي وأثرهما  168
 في نمو المنظمة السياحية 

 –المستنصرية  امال كمال 
 االدارة واالقتصاد

 2016ة السياح

العالقة بين اليقظة االستراتيجية والثقافة  169
 التسويقية وأثرها في توجهات ادارة التسويق 

 –المستنصرية  انتصار حسين
 االدارة واالقتصاد

 2015ادارة االعمال 

القيم الجمالية وادارة المشاعر للمرشد  170
 السياحي وأثرهما في رضا السائح

 –المستنصرية  خلود وليد
 ارة واالقتصاداالد

 2016السياحة 

 2016السياحة  –المستنصرية  رحيم شرادركائز االتصاالت التسويقية المتكاملة واثرها  171



 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة  –المكتبة االلكترونية  –اسماء اطاريح الدكتوراه 

 

 االدارة واالقتصاد في ادارة عالقات زبائن المنظمة وشركائها 

الطرائق التقليدية والطرائق البديلة الختبار  172
 جذر الوحدة الستقرارية السلسلة الزمنية 

 –المستنصرية  كوثر خضر 
 االدارة واالقتصاد

 2015االقتصاد 

استخدام سالسل ماركوف المخفية في  173
 تحليل البيانات الحيوية 

 –المستنصرية  اسماء حسين
 االدارة واالقتصاد

 2016االحصاء 

دراسة مقارنة لبعض طرائق تقدير االنموذج  174
 Panelالديناميكي المكاني الخاص ب )

Dataع تطبيق عملي( م 

 –المستنصرية  سهاد علي 
 االدارة واالقتصاد

 2016االحصاء 

اثر التوزيع غير الطبيعي لحدود الخطأ  175
العشوائي في تقدير معلمات بعض 

 RAMA-GARCHنماذج

 –المستنصرية  علي ياسين
 االدارة واالقتصاد

 2015االحصاء 

 االثار النقدية للسياسة المالية في العراق بعد 176
 2003عام 

 –المستنصرية  باسم عبد الهادي 
 االدارة واالقتصاد

 2015االقتصاد 

التأثيرات التنموية لمصادر التمويل في  177
 2013-2004االقتصاد العراقي 

حافظ عبد 
 االمير

 –المستنصرية 
 االدارة واالقتصاد

 2017االقتصاد 

الدور التنموي لصناديق الثروة السيادية في  178
 تارة بلدان مخ

 –المستنصرية  خالد شامي
 االدارة واالقتصاد

 2016االقتصاد 

االمن الغذائي في العراق وافاقه المستقبلية  179
 في ظل المتغيرات االقتصادية المحلية

 –المستنصرية  خالد قحطان
 االدارة واالقتصاد

 2016االقتصاد 

تحليل السياسات السعرية لشركات الهاتف  180
ختارة مع اشارة خاصة النقال في دول م

 للعراق 

 –المستنصرية  راجي محيل
 االدارة واالقتصاد

 2016االقتصاد 

التنمية الريفية المستديمة في العراق بين  181
 سياسة التغيير وتحديات االستجابة 

 –المستنصرية  هدى عبد الرضا
 االدارة واالقتصاد

 2015االقتصاد 

سبية في اعادة هندسة نظم المعلومات المحا 182
الوحدات االقتصادية اساسا لتطبيق الذكاء 

 االقتصادي

 –المستنصرية  خديجة جمعة
 االدارة واالقتصاد

 2015المحاسبة 

تصميم انموذج محاسبي مقترح للتكامل بين  183
سلسلتي القمة والتجهيز لتعزيز القيمة 

 الصحاب المصلحة في الوحدة االقتصادية 

 –المستنصرية  عالء محمد
 ارة واالقتصاداالد

 2015المحاسبة 



 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة  –المكتبة االلكترونية  –اسماء اطاريح الدكتوراه 

 

اثر الصدمات النقدية في االستقرار  184
 االقتصادي تجارب دول مختارة 

ايمان عبد 
 الكاظم

االدارة  -كربالء 
 واالقتصاد

 االقتصاد 2016

الدبلوماسية التنظيمية وتأثيرها التفاعلي في العالقة  185
 بين القيادة االحتوائية 

ة/كلية جامعة الكوف  ي  ة  ي وي 
 االدارة واالقتصاد

 2020ادارة اعمال 

بناء المحفظة االستثمارية باستعمال مدخل تعادل  186
 المخاطرة

االدارة  –الكوفة  عب س ف ضل
 واالقتصاد

العلوم المالية والمصرفية 
2017 

توظيف المرونة المالية في الحد من هشاشة  187
 المصارف 

    من خالل  إدارة المخاطر
االدارة  –الكوفة   حيدر جاسم

 واالقتصاد
 2017ادارة االعمال 

تحليل المخاطرة والعائد واثرهما في اختيار  188
 مكونات المحفظة االستثمارية للمصرف

االدارة  -كربالء هدير خيون 
 واالقتصاد

العلوم المالية والمصرفية 
2017 

السيولة المصرفية و كفاية راس  ةأثر مخاطر 189

االدارة  -كربالء مروج طاهر  ةـة العراقيـارف التجاريـمصالمال في أداء ال
 واالقتصاد

العلوم المالية والمصرفية 
2017 

امكانية االفادة من تجربة العناقيد الصناعية في  190

تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 

 العراق

االدارة  –كربالء  ايهاب علي 
 واالقتصاد

 2017االقتصاد 

في تحقيق اهداف   ضغطارات التطبيق اختب 191

 السوقية وقيمتهالمصرف 
االدارة  -كربالء صباح حسن 

 واالقتصاد
العلوم المالية والمصرفية 

2017 
أثر االستثمار األجنبي المباشر والمخاطرة القطرية  192

 في مؤشرات األسواق المالية الناشئة
بشرى محمد 

 سامي
االدارة  –الكوفة 

 واالقتصاد
 لادارة االعما

اشكاليات المنهج بين علم االقتصاد  193
 الوضعي واالقتصاد االسالمي

االدارة  –الكوفة  رزاق ذياب
 واالقتصاد

 2017االقتصاد 

المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية في المصارف  194
 االسالمية 

االدارة  –البصرة  فضل لطف
 واالقتصاد 

 2005المحاسبة 

مدخل التوريد الخارجي تخفيض التكاليف باستخدام  195
 االستراتيجي

االدارة  –البصرة   جي   وسى 
 واالقتصاد 

 2008المحاسبة 

اعت       سبة االنت جية وف ئض االنت جية   خال  196
 تك  ال لقي س التغي ات في اال ب ح لغ ض تقيي  

 ا اء الش ك ت الصن عية 

االدارة  –البصرة  اي   ش ك 
 واالقتصاد 

 2008المحاسبة 

أثر صدمات عرض النقد و سعر الصرف في   197
سلوك مؤشرات أسواق األوراق المالية في نيجيريا و 

 (2015-1990العراق للمدة )

 جرر ء جرر ب  عبرر س 
 الجبو ي

اإلدارة و  –الكوفة 
 االقتصاد

 2018االقتصاد 



 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة  –المكتبة االلكترونية  –اسماء اطاريح الدكتوراه 

 

مصادر التمويل الداخلية و الخارجية و أثرها على   198
 االقتصاد العراقي 

   إب اهي  ج سر  جبر
 الي س ي

اإلدارة و  –الكوفة 
 االقتصاد

 2017االقتصاد 

اختبار دور عوامل الجذب السياحي كمتغير   199
تفاعلي في تعزيز العالقة بين السياحة االبتكارية 

 والنوايا السلوكية للسائح

سهيلة  س ن زير  ة 
 الف طوسي

االدارة  -الكوفة
 واالقتصاد

 2018ادارة االعمال

ر الفائدة وبعض المتغيرات قياس العالقة بين سع  200
 االقتصادية

االدارة -كربالء ن   ق ق س   سين
 واالقتصاد

 2017اقتصاد

اثر عجز الموازنة الحكومية في حجم التمويل   201
 المفترض

كلية االدارة -كربالء  ي   عب س ج س 
 واالقتصاد

 2018مالية مصرفية 

دور المرونة التسويقية المستندة على القابليات   202
 يةاالبداع

ضرر     علرري  سررل  
 ه ش  

كلية االدارة -الكوفة
 واالقتصاد

 2018ادارة اعمال 

قياس العالقة بني سعر الفائدة وبعض املتغريات   203

االقتصادية الكلية دراسة لتجربيت مصر واليابان مع 

 2015-1990للمدة  اشارة خاصة للعراق
 

كربالء/كلية االدارة  ن   ق ق س   سين
 واالقتصاد

 2017اقتصاد 

مساهمة شركات التكنلوجيا المالية في دعم الودائع   204
 المصرفية

كلية االدارة -كربالء ا ي  علي خليل 
 واالقتصاد

 2018مالية مصرفية

عب  الج س  عبر س  اثر المؤشرات المالية في االستقرار االقتصادي   205
 على اهلل

كلية  -الكوفة
 االدارة واالقتصاد

 2018اقتصاد 

انعكاساتها في تحقيق التعافي المرونة المالية و   206
 المالي

كلية االدارة -كربالء ه ى ه  ي  سن
 واالقتصاد

 2018ادارة اعمال 

دور الذكاء االستراتيجي والمسؤولية االجتماعية في   207
 تحقيق االداء العالي

علرري عبرر  ال سررين 
   ي ي الع   ي 

كلية  -كربالء
 االدارة واالقتصاد

 2018ادارة اعمال 

صرفية واثرها في اتجاهات السياسة االزمات الم  208
 النقدية

كلية -جامعة الكوفة يوسف   ك    ي 
 االدارة واالقتصاد

 2018اقتصاد 

دور االنشطة االبتكارية في تدعيم القدرة التنافسية   209
 االقتصادية في دول مختارة 

هررر  ي عبررر  الوا ررر  
 جي  

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

 2018اقتصاد 

د أنموذج تسعير الموجودات الرأسمالية اعتما  210
(icapm في تقدير معدل العائد المطلوب والقيمة )

 العادلة للسهم

علرررري عبرررر  اال يرررر  
 فليفل

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

 2018ادارة اعمال 



 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة  –المكتبة االلكترونية  –اسماء اطاريح الدكتوراه 

 

انعكاس التمويل الخارجي لسياسات االصالح   211
 االقتصادي لعينة مختارة مع األشاره للعراق

ه شررر  كررر    ه لرررة 
 عب 

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

 2018اقتصاد 

المرونة المالية وانعكاساتها في تحقيق التعافي   212
 المالي 

هرر ى هرر  ي  سررن 
 الع   ي

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

 2018اقتصاد 

استخدام االساليب االحصائية في تقدير وتحليل   213
 دالة االستهالك في العراق

زينررررررة اكرررررر   عبرررررر  
 اللطيف

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

 2019اقتصاد 

جامعة الكوفة/كلية  زي   ط  ق  سين  الفقر واشكاليات التوزيع في االقتصادات الريعية   214
 االدارة واالقتصاد

 2019اقتصاد 

نطوير القادة الناشئين وتأثيره في استدامة القابليات   215
خالل تعزيز التمكين النفسي االبداعية الشاملة من 

 والسلوك االستباقي 

جامعة الكوفة/كلية  ا     كي  جي  
 االدارة واالقتصاد

 2019اقتصاد 

تحليل العالقة بين نظرية توقيت السوق والقرار   216
 االستثماري من خالل هيكل رأس المال

 هنررر    يررر  ي سررر  
 العطوي

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

 2019ل ادارة اعما

تأثير األنموذج الهجين في ادارة الموارد البشرية في   217
 البالغة التنظيمية

والء سرررررل  ن عبررررر  
 ال  زة

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

 2019ادارة اعمال 

تصميم نظام التصنيع الرشيق بأستخدام خارطة   218
 تدفق القيمة وتأثيره في تحسين االنتاجية

بشرر ى عبرر  ال  ررزة 
 عب س

امعة كربالء/كلية ج
 االدارة واالقتصاد

 2019ادارة اعمال 

استراتيجية االمواج المتداخلة كمتغير وسيط بين   219
 القيادة الرقمية

جامعة الكوفة/كلية  ك ا  ص لح جب 
 االدارة واالقتصاد

 2019ادارة اعمال 

دور اللوجستيات المرتدة والبراعة التسويقية في   220
 تعزيز بهجة الزبون

جامعة كربالء/كلية       سن ء ج س 
 االدارة واالقتصاد

 2019ادارة اعمال 

العالقة بين المعرفة الستراتيجية والطاقة   221
االمتصاصية واثرها في تعزيز البراعة التنظيمية 

 من خالل الرشاقة الستراتيجية

جامعة كربالء/كلية  ا    عب اهلل ا  نة
 االدارة واالقتصاد

 2019ادارة اعمال 

الموارد البشرية في تحقيق ابعاد منظمات  دور تنوع  222
 االداء العالي بواسطة ادارة الموهبة

 يررررررررر ض  سرررررررررين 
 عبيس 

جامعة كربالء/كلية 
 االدارة واالقتصاد

 2019ادارة اعمال 

التراصف االستراتيجي ودوره في تعزيز خصائص   223
المنظمة المتعلمة من خالل الدور الوسيط للمقدرات 

 الجوهرية في المنظمات

  ق ن صررررررررر  اسررررررررر
  سين

جامعة كربالء/كلية 
 االدارة واالقتصاد

 2019ادارة اعمال 

امكانية استخدام مؤشرات االنذار المبكر لألزمات   224
 في رسم السياسات االقتصادية

جامعة الكوفة/كلية  بالل ك     ي  
 االدارة واالقتصاد

 2020اقتصاد 



 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة  –المكتبة االلكترونية  –اسماء اطاريح الدكتوراه 

 

االستدامة المالية بين قيود السياسة المالية وشروط   225
 مؤسسات التمويل الدولية في العراق

جامعة الكوفة/كلية  علي خ ل  عب اهلل
 االدارة واالقتصاد

 2019اقتصاد 

االستراتيجيات الهجينة وتأثيرها لتحقيق االستباقية   226
 التنظيمية 

جامعة الكوفة/كلية  ض      سن 
 االدارة واالقتصاد

 2019ادارة اعمال 

التفاعلي في الطقوس في مكان العمل وتأثيرها   227
 العالقة بين حكمة  القيادة والعافية التنظيمية

جامعة الكوفة/كلية       ص لح  ه ي
 االدارة واالقتصاد

 2020ادارة اعمال 

 سررالن عبرر  الزهرر ة  تحليل االستدامة المالية في دول نامية مختارة   228
 ص في

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

 2020ادارة اعمال 

النقدية واالنضباط المالي وانعكاسهما على  السياسة  229
 اداء االقتصاد الكلي العراقي

جامعة الكوفة/كلية   ي   عليوي ش  ي
 االدارة واالقتصاد

 2020ادارة اعمال 

جامعة الكوفة/كلية   هى ك ي  علي دولة الرفاه اسسها نماذجها وسبل اقامتها في العراق  230
 االدارة واالقتصاد

 2020اقتصاد  

نقيب التكنلوجي وتأثيره في متطلبات التسويق الت  231
الشبكي االلكتروني من خالل العوامل االستراتيجية 

 ألعادة هندسة العمليات 

زيررررر  عبررررر  الزهرررررر ة 
 جعف 

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

 2020ادارة اعمال 

استراتيجية االبتكار الكاسح ودورها في المزيج   232
بأستخدام االدوات التسويقي للخدمة المصرفية 
 االلكترونية

جامعة الكوفة/كلية  قيص  علي ه  ي
 االدارة واالقتصاد

 2020ادارة اعمال 

تحوالت سوق النفط الدولية وانعكاساتها على   233
 منظمة اوبك مع اشارة خاصة للعراق

جامعة الكوفة/كلية       جوا    عة
 االدارة واالقتصاد

 2020ادارة اعمال 

ستراتيجية في تحقيق التسويق دور الفراسة اال  234
 السبراني من خالل الدور الوسيط لألبتكار الكاسح

جامعة الكوفة/كلية   سين      علي
 االدارة واالقتصاد

 2020ادارة اعمال 

تشخيص دور االطر التكنلوجية في تحقيق جودة   235
المعرفة من خالل االستخدام الفعال ألدارة نظم 

 المعلومات

ة الكوفة/كلية جامع      نبيل ه  ي
 االدارة واالقتصاد

 2020ادارة اعمال 

انوذج لحوسبة المؤشرات المالية وانعكاسها على   236
 قرار االستثمار االستراتيجي

ف ضررل  هررر ي عبررر  
 ال ض 

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

 2020ادارة اعمال 

التسويق االعالمي وتأيره في سايسلوجية الجمهور   237
 االختراق االجتماعيمن خالل نظرية 

علرري عبررو ي نع ررة 
 الجبو ي

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

 2018ادارة اعمال 

دور الفراسة االستراتيجية في تحقيق التسويق   238
السبراني من خالل الدور الوسيط لألبتكار السياحي 

جامعة الكوفة/كلية   سين      علي
 االدارة واالقتصاد

 2020ادارة اعمال 
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 الكاسح

االحتواء االستراتيجي كمتغير بين القيادة العاكسة   239
 وريادة االعمال الرقمية

جامعة الكوفة/كلية  ليث شن وة  سن
 االدارة واالقتصاد

 2020ادارة اعمال 

التنمية المستدامة في االقتصادات الريعية   240
 االشكاالت والحلول مع تركيز على العراق

ية جامعة الكوفة/كل  سن عب اهلل ا   
 االدارة واالقتصاد

 2020اقتصاد  

اشكاليات التنمية ومحاولة لبناء مقاربة تنموية   241
 اسالمية ألقتصاد معاصر

ا  ررر  عبررر س عبررر  
 ال سين

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

 2021اقتصاد  

الخدمات  المصرفية الرقمية ودورها في تعي ثقة   242
 البون من خالل عوامل النجاح الحاسمة

جامعة الكوفة/كلية   ء ت يه     صف
 االدارة واالقتصاد

 2021اقتصاد  

تأثير التراث التنظيمي في المنظمات النخبة في   243
 سياق الدور التفاعلي للقيم التنظيمية

ا يرررررررررررر ة هرررررررررررر تف 
 الجن بي

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

 2021اقتصاد  

درات اختبار تباين ديناميكية نماذج االعمال والمق  244
 الريادية للموظفين

جامعة الكوفة/كلية  ليث ش ك    سن
 االدارة واالقتصاد

 2021اقتصاد  

اشكالية الدولة الريعية في العراق بين الصدمات   245
 النفطية والتنويع االقتصادي

جامعة الكوفة/كلية  علي  سين  جب
 االدارة واالقتصاد

 2021اقتصاد  

دوره في  اليات تحفيز االستثمار وسبل تفعيل  246
 النشاط االقتصادي

جامعة الكوفة/كلية  سه     لي   و 
 االدارة واالقتصاد

 2021اقتصاد  

تسويق السالم ودوره في تحقيق السيادة   247
 االستراتيجية من خالل نمذجة سلوك الزبون

برررر ق  خضرررري  عبرررر  
 العب س

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

 2021ادارة اعمال 

القطاع النفطي العراقي في ظل  امكانية خصخصة  248
( 2019-2003تطورات سوق النفط العالمي )

 واالثار المحتملة 

جامعة الكوفة/كلية  ز ن  اويث سلط ن
 االدارة واالقتصاد

 2021اقتصاد  

تأثير االرتباك التنافسي وحساسية التسويق في   249
 اسراتيجية التوجه نحو التسوق

 جامعة الكوفة/كلية بنين ت سين علوان
 االدارة واالقتصاد

 2021اقتصاد  

قياس وتحليل اليات انتقال اثر السياسات النقدية   250
 والمالية على اداء االقتصاد الكلي في العراق 

جامعة الكوفة/كلية   نتهى زهي    سن
 االدارة واالقتصاد

 2021اقتصاد  

الستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة بين الضرورة   251
 التمويل العراق انموذجااالقتصادية وتحديث 

جامعة الكوفة/كلية  س    صب ي نج 
 االدارة واالقتصاد

 2021اقتصاد  

دور االعمال في دول مختارة دراسة قياسية   252
 بأستخدام نموذج ساميلسون

سرررريف علرررري عبرررر  
 ال زاق

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

 2021اقتصاد  
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سية في النمو تحليل اثار الشركات االقتصادية الرئي  253
 2018-2004االقتصادي للعراق خالل المدة 

جامعة الكوفة/كلية  علي ك  ل بعيوي 
 االدارة واالقتصاد

 2021اقتصاد  

 


