
جامعة الكوفة  –ة المكتبة االلكتروني – االقتصاد -رسائل ماجستير اسماء 
 كلية االدارة واالقتصاد –

 

 

 

 
 (( - االقتصادقسم  -رسائل الماجستير أسماء))

 
 السنة  التفاصيل  اسم الطالب  اسم الرسالة  ت  

 عبد الكاظم  إيمان التنمية البشرية في دول عربية مختارة  1
 

 اإلدارة –الكوفة 
 واالقتصاد 

2004 

 اإلدارة –الكوفة  هدى زوير الدعمي  قياس ظاهرة الفقر  2
 واالقتصاد

2004  

تطبيقها في االقتصاد  وأسسنظرية التوزيع  3
  اإلسالمي

 اإلدارة –الكوفة   ألركابيغالب شاكر 
 واالقتصاد

2005 

االنعكاسات المتوقعة لليورو على اقتصاديات  4
 الوطن العربي 

محمد غالي 
 الحسيني 

االدارة  –الكوفة 
 واالقتصاد

2004 

االدارة  –الكوفة  رجاء خضير عبود  ية اثر االستثمار االجنبي على القطاعات االقتصاد 5
 واالقتصاد

2005 

االدارة  –الكوفة  صائب حسن مهدي  تحليل دالة الطلب على النقود في دول مختارة  6
 واالقتصاد

2005 

المصارف التجارية ودورها في تمويل النشاط  7
 السياحي في العراق 

االدارة –القادسية  عقيل شاكر الشرع 
 واالقتصاد 

2003  

البشرية في  التنميةالتحليل االقتصادي لمؤشرات  8
   2000 – 1990 –العراق للمدة 

االدارة –القادسية  احمد الحسيني 
 واالقتصاد

2004  

االدارة –القادسية  الكريطيطالب  دور الدولة في المذهب االقتصادي االسالمي  9
 واالقتصاد

 

 اإلدارة–القادسية  عبد الخالق آل دبي  ة العالمية منظمة التجار  إلىالعراق  انضمام إمكانية 10
 واالقتصاد

2005 

اتفاقية منظمة التجارة العلمية على القطاع  تأثيرات 11
 الصناعي العربي 

االدارة –القادسية   ألعبيديحاتم 
 واالقتصاد

2004  

الدارة ا–القادسية  فاطمة مصحب لفتة  تقويم عملية الخصخصة في بلدان عربية مختارة  12
 واالقتصاد

2004 
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المالية  األسواقدور الجهاز المصرفي في تطوير  13

 العربية 
فاضل  أمينمحمد 

  ألمفرجي
االدارة –بغداد 

 واالقتصاد 
2004 

التقييم االقتصادي المالي للشركة العامة لصناعة  14
 البطاريات 

االدارة –بغداد  صفوان البكري 
 واالقتصاد

2004 

ارها قتصادية العالمية المعاصرة واثالمتغيرات اال 15
 على االقتصاديات العربية 

االدارة –بغداد  عيادة سعيد حسين 
 واالقتصاد

2005 

دور تقانة االنتاج الزراعي في تحقيق االمن  16
 الغذائي في العراق 

االدارة –بغداد  فاضل جواد دهش 
 واالقتصاد

2003 

وسبل االئتمان المصرفي بين تحديات المخاطر  17
 المعالجة 

االدارة –بغداد  ازهار حسن علي 
 واالقتصاد

 

تحليل العالقة بين البيئة والتنمية االقتصادية في البلدان  18
 2014-1990النامية 

االدارة  -الكوفة زهراء رعد
 واالقتصاد

2017 

تحليل اسس تبويب استخدامات الموازنة  العامة  19
 ومواردها 

االدارة – بغداد زهرة خضير العبيدي 
 واالقتصاد

2005 

اختيار مؤشرات ومعايير تقييم االداء االقتصادي  20
 المالي 

احمد عبد اهلل 
 الوائلي 

االدارة –بغداد 
 واالقتصاد

2003 

مساهمة المدخرات الوطنية في تمويل التنمية  21
 االقتصادية 

اإلدارة –بغداد  عبد الرزاق الجبوري 
 واالقتصاد

2003 

رياض علي صالح  لة اليمنية إلى الخارج وأثارها االقتصادية  هجرة العما 22
 العزيز 

اإلدارة –بغداد 
 واالقتصاد

2004 

إمكانات السياسة النقدية  في تشجيع االستثمار  23
 المحلي في العراق 

عباس يحيى 
 المندالوي 

اإلدارة –بغداد 
 واالقتصاد

2004 

مملكة تقويم اثأر برامج التصحيح االقتصادي في ال 24
 المغربية 

عبد الجبار 
 السامرائي 

اإلدارة –بغداد 
 واالقتصاد

2004 

االستثمار األجنبي المباشر في بلدان اسيوية  25
 مختارة مع اشارة الى الفرص المتاحة في  العراق 

االدارة  –كربالء  عادل كاظم الوزني 
 واالقتصاد  

2005  

   2004االدارة  –كربالء  عباس كاظم الدغمي   ختارةمتقويم  السياسة النقدية في بلدان عربية  26
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 واالقتصاد  
اإلدارة  –كربالء  هاشم المفرجي  في سعر الصرف  ةالعوامل المؤثر  فاعليةقياس  27

 واالقتصاد  
2005 

الصناعة قياس مدى تركز وتوزيع العاملتن في  28
  التحويلية 

 

االدارة  –كربالء  حيدر الموسوي 
 واالقتصاد  

2004 

 اداء الصادرات في ظل منظمة التجارة العالمية  29
 

االدارة  –الموصل  عقبة محمد اغا 
 واالقتصاد 

2004 

االدارة  -الكوفة حسام عبد  اثر التجارة الخارجية على النمو االقتصادي في العراق  30
 واالقتصاد

2017 

استخدام التخطيط في معالجة االزمات ) حالة  31
 صادي في العراق  ( الحصار االقت

محمد حسين 
 الجبوري 

االدارة  –كربالء 
 واالقتصاد  

2005 

أهمية سعر الصرف ودورها في تجاوز بعض  32
 االزمات االقتصادية 

االدارة  –بغداد  سمير فخري الوائلي 
 واالقتصاد 

2003  

لدول نامية  برامج التكييف واثرها في التنمية 33
 مختارة 

االدارة  –الموصل  هيم ابراهيم اديب ابرا
 واالقتصاد

2004 

نشوان جاسم  اتجاهات إنتاج وأسعار النفط الخام لمنظمة اوبك  34
 النعيمي 

االدارة  –بغداد 
 واالقتصاد

2002 

تحديث صناعة تصفية النفط في العراق وافاقها  35
 المستقبلية 

االدارة  –كربالء  عمار محمود حميد 
 واالقتصاد  

2006 

والتوجهات  ةة السياسات المالية والنقديفاعلي 36
 في االقتصاد العراقي  ةالمستقبلي

 

االدارة  –الكوفة  حسن شاكر الشمري 
 واالقتصاد 

2006 

االقتصاد المصرفي واثره في النمو االقتصادي في  37
 دول مختارة

اإلدارة  –كربالء  نادية صالح مهدي 
 واالقتصاد  

2006 

النقدية في األقطار النامية تفعيل أدوات السياسة  38
 مع إشارة للعراق 

المستنصرية  علي حاتم القريشي 
 /اإلدارة واالقتصاد 

2005  

العراقية  -اآلفاق المستقبلية للعالقات االقتصادية الخليجية  39
 2003ما بعد 

 2016 –القادسية  هديل رياض
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 االدارة واالقتصاد
ثامر عبد العالي  العربي  تاثير التجارة في نمو وتطور االقتصاد 40

 كاظم  
االدارة –القادسية 
 واالقتصاد

2002 

تحليل اثر العوامل االقتصادية على الطاقة  41
 الضريبية وقياسه في االقتصاد العراقي 

ابتسام علي حسين 
 العزاوي 

االدارة  –بغداد 
 واالقتصاد

2002 

اساسيات تسعير المنتجات النفطية في اسواق  42
 ة مختارة اقطار عربي

شيالن صباح 
 الشيرواني 

 –الموصل  
 االدارة واالقتصاد

2002 

دور التقدم التقني في تنمية القطاع الزراعي في  43
 العراق 

 –الموصل   وجية النعمة  عالء
 االدارة واالقتصاد

2002 

 –القادسية  بسام مالك تقدير دالة الطلب لسلعتي الحنطة والرز في العراق 44
 قتصاداالدارة واال

2014 

ع الصناعية في المناطق الحرة في يتقييم المشار  45
 العراق 

 –الموصل   ضحى الزيدان 
 االدارة واالقتصاد

2004 

العالقات التجارية التركية مع الكيان الصهيوني  46
 وانعكاساتها على التبادل التجاري العربي مع تركيا 

االدارة  –بغداد  هزاع الغريري 
 واالقتصاد

2002 

تحليل جدوى المشاريع بين االقتصاد الوضعي  47
 واالقتصاد االسالمي 

مصطفى فاضل 
 حمادي 

 –الموصل  
 االدارة واالقتصاد

2006 

االثار االقتصادية لالزمات في االسعار العالمية  48
 للحبوب  

عبد االله عبد 
 الواحد  الخوالني 

 –الموصل  
 االدارة واالقتصاد

2005 

ية االقتصادية في العراق في ظل سياسات مستقبل التنم 49
 التحول

االدارة  -الكوفة احمد عباس الصافي 
 واالقتصاد

2015 

 –   الكوفة  هاشم عبد مناف  المصرف المركزي االسالمي  50
 االدارة واالقتصاد

2006 

دور حاضنات االعمال في تنمية الصناعات  51
 الصغيرة في بلدان مختارة 

كمال كاظم جواد 
 مري الش

االدارة  –كربالء   
 واالقتصاد

2007 

المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية  52
 االقتصادية مع إشارة إلى تجربة لعراق

االنبار /االدارة  عمر خلف االنباري 
 واالقتصاد

2011 

 2009االدارة  –كربالء    ياسمين نجم  تجارة المنتجات ذات التكنولوجيا العالية 53
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 واالقتصاد وأثرها على ميزان المدفوعات
دراسة تحليلية الثر االستثمار االجنبي المباشر  54

 على اقتصاديات البلدان العربية 
االدارة  –الكوفة    اسامه علي كاظم 

 واالقتصاد
2007 

االستثمار االجنبي المباشر ودوره في النمو  55
 االقتصادي  في العراق 

االدارة  –الكوفة    طالب حسين 
 قتصادواال

2007 

دراسة تحليلية لسوق االسهم السعودي واثرها في   56
 الناتج المحلي االجمالي 

االدارة  –الكوفه    اكرم نعمه علي 
 واالقتصاد

2007 

الجهاز المصرفي واثره في متغيرات االستقرار  57
 االقتصادي في االردن والعراق 

االدارة  –الكوفة    احمد حسن عطشان 
 واالقتصاد

2007 

اشكاليات تطبيق عقد المضاربة في المصارف  58
 االسالمية 

االدارة  –الكوفه    ابراهيم جاسم جبار 
 واالقتصاد

2009 

التحليل االقتصادي لمؤشرات التنمية المستدامه في  59
 بلدان اسيوية مختارة 

االدارة  –الكوفه    علي مهدي الربيعي 
 واالقتصاد

2004 

االدارة  –الكوفة    احمد جاسم  ية في العراق النفط ومستقبل التنم 60
 واالقتصاد

2009 

واقع االقتصاد العراقي ومتطلبات االصالح  61
 المستقبلية 

االدارة  –الكوفه    فرحان محمد حسن 
 واالقتصاد

2009 

االدارة  –كربالء    فراس الصفار  االندماج المصرفي وانعكاساته على السوق المالية  62
 واالقتصاد

2009 

االدارة  –الكوفه    سندس حميد البنك المركزي ودوره في تحقيق التوازن االقتصادي  63
 واالقتصاد

2009 

االزمة المالية العالمية وتداعياتها على االقتصادات  64
 العربية 

االدارة  –الكوفه    مصطفى شعالن 
 واالقتصاد

2010 

المالية  تاثير االزمة المالية العالمية في االسواق 65
 العربية 

سلطان جاسم 
 النصراوي 

االدارة  –الكوفه   
 واالقتصاد

2010 

االدارة  –كربالء    فهد مغيش الشمري  االزمة المالية وتداعياتها على االقتصاد العالمي  66
 واالقتصاد

2010 

 2010دارة اال –كربالء    حيدر المالكي القدرة التنافسية للصادرات في دول جنوب شرق  67
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 واالقتصاد اسيا 
تحليل واقع السياسة الضريبية في العراق وسبل  68

 النهوض بها 
حسين علي 

 الكرعاوي 
االدارة  –الكوفه   
 واالقتصاد

2010 

 التنافسية االقتصادية في بلدان الخليج العربي  69
-2010خاصة إلى العراق للمدة ) مع إشارة 

1990 

ارة االد –الكوفه    سالم عبد الرحمن 
 واالقتصاد

2012 

تاثير السياسة المالية على المتغيرات النقدية في  70
 العراق 

االدارة  –الكوفه    فريق جياد 
 واالقتصاد

2012 

تحركات سعر الصرف الحقيقي في ظل تحرير  71
-1984في دول عربية مختارة للمدة ) التجارة
2006) 

 

االدارة  –الكوفه    ليلى بديوي 
 واالقتصاد

2010 

تقييم سياسة استهداف التضخم في أسواق متقدمة  72
 وناشئة مختارة 

االدارة  –كربالء    االء نوري 
 واالقتصاد

2011 

 متطلبات تلبيةسياسات مواجهة الفقر ودورها في  73
 في العراق التنمية المستدامة 

االدارة  –الكوفه    مها عالوي 
 واالقتصاد

2012 

باح في المنشاة العامة أمثلية اإِلنتاج واأَلر  74
الجنوبية دراسة قياسية تطبيقية في  لالسمنت 

 الكوفة معمل اسمنت 

االدارة  –الكوفه    عهد اسماعيل 
 واالقتصاد

2012 

 واقع السياسة النفطية وسبل إصالحها في العراق 75
 

االدارة  –الكوفه    زمن راوي الجبوري 
 واالقتصاد

2010 

ة في بعض متغيرات أثر الصدمات االقتصادي 76
 االقتصاد الكلي في العراق

كربالء/االدارة  خضير عباس
 واالقتصاد

2012 

القدرات االقتصادية الجديدة للعراق وفرص  77
 االستثمار االجنبي المباشر 

 –القادسية  هالة هاشم 
 االدارة واالقتصاد 

2014 

دور السياسة المالية في تحسين المناخ  78
 اع السياحي في بلدان مختارة االستثماري في القط

محمد داود 
 الصليخي 

كربالء/االدارة 
 واالقتصاد

2013 

 2013االدارة  –الكوفه  مصطفى رفيق السياسة النفطية وادارة الريع في االمارات العربية  79
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 واالقتصاد  مع اشارة خاصة الى العراق المتحدة
أثر سياسات اإلصالح القتصادي على بعض  80

 االقتصاد الكلي لبلدان عربية مختارةمتغيرات 

كربالء/االدارة  صباح الحسيني
 واالقتصاد

2006 

حيدر جواد كاظم  اتجاهات االصالحات االقتصادية في العراق 81
 المرشدي

كربالء/االدارة 
 واالقتصاد

2006 

في ضوء بعض  اإلصالح النقدي في العراق 82
  التجارب العالمية

 رجاء جابر عباس
 

االدارة  – الكوفه  
 واالقتصاد

2014 

 االختالالت الهيكلية وسبل المعالجة التنموية  83
مع اشارة خاصة الى   في دول عربية مختارة

 (2010-1994العراق للمدة )

هند غانم محمد 
 المحنه

 

االدارة  –الكوفه   
 واالقتصاد

2014 

 تجارة المنتجات ذات التكنولوجيا العالية 84
مدفوعات لدول مختارة من وأثرها على ميزان ال

 جنوب اسيا

ياسمين نجم عبد 
 اهلل  السعد

كربالء/االدارة 
 واالقتصاد

2009 

ودورها في تقليل التفاوت  التحويالت االجتماعية 85
 في العراق بين الدخول

ظاهر عمران موسى 
 السعبري

 

االدارة  –الكوفه   
 واالقتصاد

2014 

صرف أثر الموازنة الحكومية على سعر ال  86
 العراق-األجنبي

صابرين كاظم زيدان 
 السلطاني

 

االدارة  –الكوفه   
 واالقتصاد

2014 

تحليل اتجاهات الفقر في محافظة النجف االشرف  87
 وسبل مواجهته 

الكوفة/ االدارة  هاني عبد الرسول
 واالقتصاد

 

التحليل االقتصادي للعالقة بين عرض خدمات  88
العراق  –ة االقتصادية البنى التحتية وعملية التنمي

 انموذجا

االدارة  -كربالء اية محمد عباس
 واالقتصاد

2015 

اليات تحفيز وتنمية تدفقات االستثمار االجنبي  89
الجزائر  –المباشر العالمي الى البلدان العربية 

 انموذجا

االدارة  –تكريت  عمر عبد اهلل
 واالقتصاد

2013 
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الزمات االقتصادية ادارة المتغيرات الكلية في ظل ا 90

 العراق حالة دراسية  –
االدارة  –كربالء  نوف على الشمري 

 واالقتصاد 
2015 

دور االسواق المالية في النمو االقتصادي لدول  91
 مختارة 

االدارة  –الكوفة  حسن عبد اهلل
 واالقتصاد 

2015 

االدارة  –ة الكوف سالم علي كريم  القدرة التنافسية للعراق وسبل النهوض بها  92
 واالقتصاد 

2015 

تقييم اداء السياسة النقدية في العراق في ظل  93
 مرحلة التحول 

االدارة  –الكوفة  يوسف حاكم 
 واالقتصاد 

2014 

قياس اثر النمو االقتصادي على التشغيل في  94
 2013-1990العراق للمدة 

االدارة  -كربالء فاطمة تركي
 واالقتصاد

2015 

ل انتقال اثر سعر الصرف على تحليل عوام 95
المستوى العام لالسعار باستخدام نموذج السببية 

 في بعض الدول العربية 

االدارة  –الكوفة  علي عمران 
 واالقتصاد 

2014 

اشكالية تطبيق عقد االجارة في المصرفية  96
 االسالمية 

االدارة  –الكوفة  خالد مزعل  
 واالقتصاد 

2016 

سببية بين التجارة الخارجية والنمو العالقة التحليل  97
 2013-1980االقتصادي في العراق للمدة 

االدارة  –الكوفة  اسعد رحيم
 واالقتصاد 

2016 

االدارة  –الكوفة  سارة فخري التحول نحو اقتصاد السوق في العراق 98
 واالقتصاد 

2016 

اتجاهات سياسات التوظيف وانعكاسها على سوق  99
 العمل في العراق 

االدارة  –الكوفة  رائد جواد
 واالقتصاد 

2016 

االدارة  –الكوفة  فاضل نعمة مسار التنمية االقتصادية في العراق  100
 واالقتصاد 

2016 

نحو اليات وادوات جديدة لتفعيل السياسة الضريبية  101
 في العراق 

 –القادسية  عباس جليل 
 االدارة واالقتصاد 

2015 

االدارة  –الكوفة  رسالن عبد الزهرة ودوره في المتغيرات الكليةاالئتمان المحلي  102
 واالقتصاد 

2016 
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الريع النفطي ودوره في تنويع االقتصاد العراقي  103

(1980- 2014) 
االدارة  –الكوفة  عباس فضيل 

 واالقتصاد 
2016 

التمويل االصغر ودوره في تطوير المشروعات  104
 الصغيرة 

االدارة  –الكوفة  علي كامل 
 واالقتصاد 

2016 

 القطاع الخاص في االقتصادات الريعية 105
 

االدارة  –الكوفة  اسامة نزار 
 واالقتصاد 

2017 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في  106
 التنمية االقتصادية

 

االدارة  –الكوفة  نور علي
 واالقتصاد 

2016 

المتغيرات الصدمات المالية واثرها في بعض  107
 االقتصادية في مصر والعراق

 

االدارة  –الكوفة  زينة شاكر 
 واالقتصاد 

2016 

 اتجاهات التنمية المكانية في العراق    108
 

االدارة  –البصرة  توفيق عبد اهلل 
 واالقتصاد 

 

دور االئتمان المصرفي بالنمو االقتصادي في  109
 العراق  

 

االدارة  –البصرة  فايزة حسن 
 القتصاد وا

2014 

واقع القطاع السياحي في العراق مع اشارة خاصة  110
 للقطاع السياحي في البصرة 

 

االدارة  –البصرة  مضر نعمة 
 واالقتصاد 

2006 

111  
 مستقبل الدولة الريعية في العراق 

االدارة  –البصرة  خالد مطر 
 واالقتصاد 

2008 

 ار مديونية العراق الخارجية الواقع واالث 112
 

االدارة  –البصرة  ضيدان طويرش
 واالقتصاد 

2008 

113 
 

االمكانيات واالنتاج النباتي في محافظة البصرة 
واجراءات تنميتها في  2006-1990للمدة 

 المستقبل 

االدارة  –البصرة  زاهد قاسم
 واالقتصاد 

2008 
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114 
 

واقع التنمية الزراعية المستدامة ومتطلباتها في 
 العراق 

االدارة  –البصرة  براحمد ج
 واالقتصاد 

2010 

115 
 

سياسات تحرير التجارة الخارجية وانعكاسها على 
 2007-2002االقتصاد العراقي للمدة 

االدارة  –البصرة  باسمة كزار
 واالقتصاد 

2008 

116 
 

واقع اداء صناعة النقل البحري في دول مجلس 
 التعاون الخليجي والعراق 

ارة االد –البصرة  بان علي
 واالقتصاد 

2009 

واقع التنويع االقتصادي ومتطلباته في ظل  117
 -1970سياسات التحول في العراق للمدة 

2008 

االدارة  –البصرة  خالد جميل 
 واالقتصاد 

2009 

دور الصناعات الصغيرة للنهوض باالقتصاد  118
 العراقي 

االدارة  –البصرة  عقيل عبد الحسين 
 واالقتصاد 

2009 

تقدير حجم رؤوس االموال الهاربة من مصر  119
-1990والسعودية والعوامل المحددة لها للمدة 

2005 

االدارة  –البصرة  محمد راضي
 واالقتصاد 

2008 

مصادر التمويل الخارجية ودورها في تمويل التنمية  120
االقتصادية في الدول العربية مع اشارة خاصة 

 للعراق 

االدارة  –البصرة  محمد عبد الزهرة 
 واالقتصاد 

 

واقع الخصخصة في االقتصاد العراقي للمدة  121
ومستقبلها في ظل استراتيجية  1987-2005

 التنمية الوطنية 

االدارة  –البصرة  تغريد قاسم 
 واالقتصاد 

2009 

تحليل  سوق العمل في االقتصاد العراقي للمدة  122
1990-2010 

االدارة  –البصرة  ناجي ساري 
 اد واالقتص

2009 

دور تدفق راس المال االجنبي المباشر في تمويل  123
المشروعات الصناعية في دول مجلس التعاون 

 الخليجي 

االدارة  –البصرة  سهام غالي
 واالقتصاد 

2010 

واقع االستثمار االجنبي المباشر ومحدداته في دول  124
 مجلس التعاون الخليجي

االدارة  –البصرة  سامي هاشم
 اد واالقتص

2006 

 2006االدارة  –البصرة سونيا ارزروني تحليل وتقييم ستراتيجية التنمية الوطنية في العراق  125
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 واالقتصاد  وارتان 2007-2005للمدة

الكلف البيئية للتنمية ومقتضيات تضمينها  126
 لالنشطة التنموية واظهارها في الحسابات القومية 

ة االدار  –البصرة  ازهار عبد اللطيف 
 واالقتصاد 

2006 

الدور التنموي للمصارف االسالمية في بلدان  127
 مختارة 

االدارة  –البصرة  عدنان هادي
 واالقتصاد 

 

االدارة  –البصرة  شكر محمود صناعة الغاز الطبيعي في العراق  128
 واالقتصاد 

2004 

دور الضرائب الكمركية في االقتصاد العراقي للمدة  129
 فاقها المستقبلية وا 2011 -1996

االدارة  –البصرة  محمد جواد
 واالقتصاد 

2014 

الفساد االقتصادي في دول مختارة مع التركيز على  130
 2007 -2003العراق للمدة 

االدارة  –البصرة  محمد جاسم
 واالقتصاد 

2009 

االدارة  –البصرة  نصيف جاسم  الدور التنوي للتغييرات السياسية في العراق  131
 االقتصاد و 

2014 

التمكين االقتصادي وعالقته بتمكين المراة في  132
 العراق

االدارة  –البصرة  مروة عبد اللطيف
 واالقتصاد 

2014 

تطور العوائد النفطية وامكانات الطاقة االستيعابية  133
 -1970لالستثمار في االقتصاد العراقي للمدة 

2010 

االدارة  –البصرة  ميثم عبد الحميد 
 القتصاد وا

2014 

اتجاهات التعليم وتكوين راس المال البشري في  134
-1969/1970العراق واليات االصالح للمدة 

2010/2011 

االدارة  –البصرة  قصي حسن عباس 
 واالقتصاد 

2013 

دور الصناديق السيادية واالحتياطات االجنبية في  135
 التنمية 

االدارة  –البصرة  نادرة حسن 
 واالقتصاد 

2012 

االدارة  -بغداد ايوب انور  تحليل العالقة بين البيئة والتنمية المستدامة  136
 واالقتصاد

2006 

االدارة  –البصرة  محمد حسن  العالقة بين الدعم الحكومي والرفاهية في العراق 137
 واالقتصاد 

2013 

 2012االدارة  –البصرة  هادي عبد الواحد اصالح االداء المالي للموازنة العامة في العراق 138
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 واالقتصاد 

تقييم كفاءة االداء االقتصادي لمعمل سمنت  139
 البصرة 

االدارة  –البصرة  طاهر جاسب
 واالقتصاد 

 

قياس االداء التنموي السواق المال العربية للمدة  140
1994-2004 

االدارة  –البصرة  بشير هادي 
 واالقتصاد 

2006 

مبادئ منظمة التجارة  تجارة الخدمات في ظل 141
العالمية وانعكاساتها في اقتصادات دول مجلس 

 التعاون الخليجي

االدارة  –البصرة  هيام خزعل
 واالقتصاد 

2007 

االدارة  –البصرة  عباس علي االمن والتنمية  142
 واالقتصاد 

2010 

دور القطاع الخاص في االقتصاد العراقي للمدة  143
2002-2008 

االدارة  –بصرة ال بيداء رزاق
 واالقتصاد 

2011 

واقع وافاق االستثمار في صناعة تكرير النفط في  144
 العراق

االدارة  –البصرة  سجاد صادق
 واالقتصاد 

2011 

االدارة  –البصرة  ميادة رشيد 2008 -2003تحليل مشكلة البطالة في العراق  145
 واالقتصاد 

2011 

االدارة  –البصرة  جواد كاظم سالميالملكية في الفكر االقتصادي اال 146
 واالقتصاد 

2007 

االدارة  –البصرة  حازم سامي مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية في العراق  147
 واالقتصاد 

2015 

امكانات وعوائق بناء اقتصاد المعرفة في العراق  148
2003-2013 

االدارة  –البصرة  ايالف محسن
 واالقتصاد 

2015 

اسات تحرير التجارة الخارجية وانعكاساتها على سي 149
 االقتصاد العراقي 

االدارة  –البصرة  باسمة كزار
 واالقتصاد 

2008 

االدارة  –البصرة  محمد مكرد الصناعة التحويلية في اليمن  150
 واالقتصاد 

 

فاعلية االنفاق الحكومي في تحقيق االستقرار  151
 االقتصادي في العراق

االدارة  –لبصرة ا سكنه جهيه
 واالقتصاد 

2008 
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االدارة  -الكوفة زهور ابراهيم الوضع الديموغرافي وعالقته بالتنمية االقتصادية  152
 واالقتصاد

2017 

أثر المناخ االستثماري في نشاط القطاع الخاص  153
 2003المحلي في العراق بعد عام 

 –المستنصرية  احمد زكي 
 االدارة واالقتصاد

2014 

تقييم سياسات االنفاق العام للحكومات المركزية  154
والمحلية في دول مختارة مع اشارة خاصة للعراق 

 2003بعد عام 

 –المستنصرية  احمد عامر 
 االدارة واالقتصاد

2015 

بناء انوذج قياسي لتقدير وتحليل معدالت استغالل  155
الطاقات االنتاجية في صناعة االسمنت في العراق 

1999-2013 

 –المستنصرية  اسراء محمد
 االدارة واالقتصاد

2015 

دور التجارة الخارجية في التنمية االقتصادية في  156
 2003العراق بعد عام 

 –المستنصرية  بيداء جبار 
 االدارة واالقتصاد

2015 

دور تمكين الشباب في التنمية البشرية المستدامة  157
 2003في العراق بعد عام 

 –نصرية المست تغريد قاسم
 االدارة واالقتصاد

2015 

ايرادات النفط في العراق وامكانات استخدامها في  158
 التنويع االقتصادي 

 –المستنصرية  حيدر شلب وشكه
 االدارة واالقتصاد

2015 

العمالة الوافدة في سوق العمل لبلدان مختارة مع  159
 المنافع والكلف  –اشارة خاصة للعراق 

 –لمستنصرية ا حيدر عبد االمير 
 االدارة واالقتصاد

2015 

كفاءة االنفاق الحكومي في تحقيق االهداف  160
االنمائية لاللفية في االقتصاد العراقي بعد عام 

2003 

 –المستنصرية  رنين يونس
 االدارة واالقتصاد

2015 

خيارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأطر  161
 التنفيذ

 –المستنصرية  زينب علي
 االدارة واالقتصاد

2016 

خصوصية دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات  162
 الزراعية 

 –المستنصرية  سامر صبري 
 االدارة واالقتصاد

2015 

 –المستنصرية  سرمد جاسم ميزان الخدمات في العراق  163
 االدارة واالقتصاد

2015 

 2016 –المستنصرية  سرور عليتحليل جودة النمو ف العراقي ضوء االداء  164
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 االدارة واالقتصاد 2003واالجتماعي بعد عام  االقتصادي
فاعلية قناة االئتمان المصرفي في السياسة النقدية  165

 2014 – 2004في العراق 
 –المستنصرية  صادق وهاب 

 االدارة واالقتصاد
2016 

فائض السيولة في المصارف التجارية وامكانات  166
 ة خاصة للعراق االستثمار مع اشار 

 –المستنصرية  عدنان عودة 
 االدارة واالقتصاد

2015 

العالقات التجارية بين العراق وايران بعد عام  167
2003 

 –المستنصرية  قاسم محمد 
 االدارة واالقتصاد

2016 

اليات البنك المركزي العراقي في الحفاظ على  168
 استقرار سعر الصرف مع اشارة خاصة لمزاد العملة

 –المستنصرية  منى جابر
 االدارة واالقتصاد

2016 

تحليل تكاليف التضخم وأثرها على مستويات  169
 2012-1990المعيشة في العراق 

 –المستنصرية  نجلة شمعون
 االدارة واالقتصاد

2015 

اثر سعر الصرف االجنبي على النمو االقتصادي في العراق  170
1990-2015 

االدارة  –بابل  حوراء عبد الزهرة 
 واالقتصاد 

2016 

االدارة  –بابل  بشار سعدي العالقة بين عرض النقد والتضخم في االقتصاد العراقي 171
 واالقتصاد 

2016 

االدارة  -الكوفة مصطفى ماجد التضخم الركودي وتاثيره في النمو االقتصادي في العراق 172
 واالقتصاد

2017 

االدارة  -الكوفة غالب محمد حسين صرفيةدور مؤسسة الفائدة في االزمات الم 173
 واالقتصاد

2017 

االدارة  -الكوفة شيماء لطيف كاظم اثر الحكم الصالح في التنمية في البلدان المختارة  174
 واالقتصاد

2017 

واقع الصناعات الصغيرة في العراق وهيكليتها مع اشارة  175
 خاصة الى محافظة الديوانية

 –القادسية  ميامي صالل
 االدارة واالقتصاد

2006 

 –القادسية  جنان سليم دور التوقعات العقالنية في االقتصاد الكلي  176
 االدارة واالقتصاد

2008 

 –القادسية  حسن جمال  تحليل أثار الفجوة التكنلوجية على التنمية االقتصادية  177
 االدارة واالقتصاد

2015 

 2014 –القادسية  سم جبار قا تنمية القطاع السياحي في العراق  178
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 االدارة واالقتصاد
 –القادسية  محمد حسين الطائي تأثيرات اسعار الصرف على موازين المدفوعات  179

 االدارة واالقتصاد
2010 

 –القادسية  فوزي حسين  تأثير السياسة النقدية على عوائد االسهم العادية  180
 االدارة واالقتصاد

2012 

 –القادسية  مليحة جبار  ها في تمويل الموازنة العامةالضريبة ودور  181
 االدارة واالقتصاد

2008 

دراسة تحليلية للعالقة بين البطالة والنمو في االقتصاد  182
 2010-1990العراقي 

 –القادسية  عيسى محمد مهدي
 االدارة واالقتصاد

 

قياس اثر تفاوت الدخول على عدالة التوزيع االجتماعي  183
 2013-2003القومي في العراق للدخل 

 –القادسية  باسمة نياز
 االدارة واالقتصاد

2016 

االدارة  –الكوفة  فرح خالد دور المشاريع الصغيرة في التنمية االقتصادية  184
 واالقتصاد

2017 

اسعار النفط الخام العالمية بين تحديات الواقع وتوقعات  185
 المستقبل

ارة االد-الكوفة حسين عالوي موسى
 واالقتصاد

2017 

أثر اإلنفاق الحكومي على مشاريع إنتاج الطاقة و  186
 عالقتهما باالقتصاد البيئي

سالالالالالالالالالم حميالالالالالالالالد نجالالالالالالالالم 
 الحمداني

االدارة -الكوفة
 واالقتصاد

2017 

االدارة -القادسية عالء حامد فيصل  السيولة العامة واثرها في مؤشرات االستقرار االقتصادي 187
 واالقتصاد

2017 

االدارة -الكوفة ورود نصير عباس  االمكانيات التكنلوجية ودورها في التنمية االقتصادية 188
 واالقتصاد

2018 

مشكالت وامكانية  2003السياسة المالية في العراق بعد 189
 الحل

االدارة -الكوفة ضحى رحيم محسن
 واالقتصاد

2018 

االدارة -الكوفة صطفى حيدر طاهر م فاعلية وسائل رتمويل التنمية في الدول النامية  190
 واالقتصاد

2018 

التكافل في االسالم واثره االقتصادي/المؤسسات االجتماعية  191
 في لبنان والعراق أنموذجا

الكوفة االدارة  مصطفى محمد طالب
 واالقتصاد

2018 

 2018االدارة -الكوفة نورة سلمان مرزوك االنفتاح التجاري وفاعلية السياسة النقدية 192



جامعة الكوفة  –ة المكتبة االلكتروني – االقتصاد -رسائل ماجستير اسماء 
 كلية االدارة واالقتصاد –

 

 

 

 االقتصادو 
-جامعة القادسية زهراء ياسين حران االنفاق العام واثره في اداء االقتصاد العراقي  193

كلية االدارة 
 واالقتصاد

2018 

-جامعة الكوفة حسن موسى طاهر الزكاة ودورها في بعض متغيرات االقتصاد الكلي 194
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2018 

لعام والخاص ودورها في نمو الشراكة بين القطاعين ا 195
 الناتج المحلي االجمالي

-جامعة الكوفة مالذ مثنى موسى
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2018 

-جامعة كربالء امجد فخري عبيد 2003توجهات السياسة النقدية في العراق بعد  196
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2018 

ر الصرف قياس وتحليل العالقة بين الموازنة العامة وسع 197
 والضرائب الكمركية في العراق

-جامعة كربالء حارث رحيم عطية
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2018 

تقدير مرونة العمل الناتج واستخدامها ألغراض التنبؤ  198
 ووضع السياسات في االقتصاد العراقي

-جامعة كربالء وسام سرحان صيهود
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2018 

فاق العام في العراق واشكالية التفاوت الزمني انتاجية االن 199
 خالل السنة المالية

زينالالالالالالالالالب جبالالالالالالالالالار عبالالالالالالالالالد 
 الحسين الدعمي

-جامعة كربالء
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2018 

تقلبات اسعار النفط العالمية واثرها في االقتصاد العراقي  200
 الواقع وافاق المستقبل

-جامعة الكوفة طيبة علي تركي 
كلية االدارة 

 االقتصادو 

2018 

تحليل االثر ودرجة االستجابة بين السياسة النقدية وسعر  201
 الصرف في العراق

-جامعة الكوفة حيدر نجم عبد راضي 
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2018 



جامعة الكوفة  –ة المكتبة االلكتروني – االقتصاد -رسائل ماجستير اسماء 
 كلية االدارة واالقتصاد –

 

 

 

دور مصادر الطاقة غير التقليدية والمتجددة في ضمان  202
 أمن االمدادات في اسواق الطاقة العالمية

-جامعة الكوفة حسين عماد علي عبد ال
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2018 

اثر االنفاق الحكومي على مشاريع انتاج الطاقة الكهربائية  203
 وعالقتها باالقتصاد البيئي

-جامعة الكوفة سالم حميد نجم عبدااهلل
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2018 

ى االنفتاح التجاري وفاعلية السياسة النقدية في التأثير عل 204
 استقرار سعر الصرف االجنبي

-جامعة الكوفة سلمان مرزوكنورة 
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2018 

ياس وتحليل اهم متغيرات المالية العامة على النتج ق 205
 المحلي االجمالي في العراق

حسالالام الالالدين همالالام عبالالد 
 الهادي

-جامعة الكوفة
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2018 

ات المحلية في نمو القطاع الزراعي في ياس اثر االستثمار  206
 2015-1990العراق للمدة

-جامعة الكوفة مثنى اكرملي دارغ
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2019 

تقييم تجارب المصارف االسالمية في ظل االندماج  207
 المصرفي 

-جامعة الكوفة بان عباس مهدي
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2019 

-جامعة الكوفة االء محمود عاشور التنموية لصادرات العراقدراسة تحليلية لألثار  208
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2019 

-جامعة كربالء حسين باسم محمد هدر الطاقة الكهربائية في العراق 209
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2019 

جدلية التنمية واالستقرار السياسي واالجتماعي في البلدان  210
 للعراق النامية مع اشارة خاصة

-جامعة الكوفة فراس جواد كاظم 
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2019 



جامعة الكوفة  –ة المكتبة االلكتروني – االقتصاد -رسائل ماجستير اسماء 
 كلية االدارة واالقتصاد –

 

 

 

-جامعة الكوفة حنين فارس عارف السياسة المالية والقطاع الخاص في العراق العالقة بين  211
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2019 

السياسة االئتمانية للمصارف التجارية واثرها في النمو  212
 االقتصادي

-جامعة الكوفة عبود غفران صباح
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2019 

-جامعة الكوفة احمد سجاد عبد الحسن  السياسة النفطية في العراق التحديات وسبل النهوض 213
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2019 

اثر سياسات االنفاق العام وانعكاسها على االستثمار في  214
 العراق

-جامعة كربالء حسين علي عباس
االدارة  كلية

 واالقتصاد

2019 

جاهزية التغيير االستراتيجي كمتغير وسيط بين مرونة  215
 الموارد البشرية والتسويق الرشيق

-جامعة الكوفة حسين طرار محارب
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2019 

-جامعة الكوفة حسن حيدر عبد الكريم االقتصاد الخفي واثره في السياسة المالية 216
ة كلية االدار 
 واالقتصاد

2019 

-جامعة الكوفة امير حاكم محسن  التجاره الخارجية واختيار نظام الصرف للدينار العراقي 217
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2020 

تقلبات اسعار النفط الخام وتداعياتها في اقتصاديات  218
 البلدان المنتجة

-جامعة الكوفة زينب قيس عباس
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2020 

دور مصادر الطاقة األحفورية غير التقليدية في تعزيز أمن  219
الطاقة في الواليات المتحدة االمريكية وانعكاساتها المتوقعة 

 على العراق

-جامعة الكوفة سعاد سليم عبد العباس
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2020 



جامعة الكوفة  –ة المكتبة االلكتروني – االقتصاد -رسائل ماجستير اسماء 
 كلية االدارة واالقتصاد –

 

 

 

الطاقة غير التقليدية وتداعياتها في اقتصاديات الدول  220
 نفط التقليديالمنتجة لل

-جامعة الكوفة احمد هاشم عبد الواحد
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2020 

العالقة التبادلية بين بعض مؤشرات اسواق االوراق المالية  221
 ومتفيرات االستقرار االقتصادي

-جامعة الكوفة حسين عطية حسن
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2020 

متغيرات االقتصاد  صدمات اسعار النفط واثرها على بعض 222
 الكلي في العراق

-جامعة الكوفة جاسم محمد ضاحي
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2020 

الدور التنموي لنظم التأمين الصحي في بلدان مختارة  223
 وامكانية تطبيقها في العراق

-جامعة الكوفة واثق قاسم جبير
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2020 

زامنة رباعية االبعاد ومحاسبة التكامل بين الهندسة المت 224
 استهالك الموارد لتعزيز القدرة التنافسية

-جامعة الكوفة حسام سليم نجف
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2020 

-جامعة الكوفة رجاء قاسم حمزة انعكاسات الدين العام على النمو االقتصادي في العراق 225
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2020 

والمالية ودورها في مواجهة الصراع  السياسة النقدية 226
 االيراني في السوق العراقية -التجاري التركي

-جامعة الكوفة حسين شريف نعيم
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2021 

السياسة المالية وامكانيتها في الحد من ظاهرة البطالة  227
 تجارب دول مختارة مع اشارة خاصة للعراق

-جامعة الكوفة علي ابراهيم جبر
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2021 

االصالح المصرفي ومتطلبات االقتصاد العراقي  228
 (2018-2003للمدة)

-جامعة الكوفة فاطمة قاسم عبد الزهرة
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2021 



جامعة الكوفة  –ة المكتبة االلكتروني – االقتصاد -رسائل ماجستير اسماء 
 كلية االدارة واالقتصاد –

 

 

 

-جامعة الكوفة زهير محمود كاظم الدين العام واثره في بعض المتغيرات االقتصادية في العراق 229
رة كلية االدا
 واالقتصاد

2021 

تحليل استجابة االنفاق االستثماري الحكومي لمتطلبات  230
 حوكمة السياسة االستثمارية

-جامعة الكوفة قصي سعد كاظم
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2021 

مصالالالالالالطفى مكالالالالالالي عبالالالالالالد  تقويم كفاءة االداء للمنشات الصناعية الصغيرة 231
 الحسين

-جامعة الكوفة
كلية االدارة 

 ادواالقتص

2021 

تقويم كفاءة االداء االقتصادي للشركة العامة للصناعات  232
 المطاطية واالطارات

-جامعة الكوفة فاروق هاني جاسم
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2021 

الطاقة المتجددة في الوطن العربي ودورها في تعظيم التوليد  233
 الكهربائي مع امكانية افادة العراق 

-ة الكوفةجامع كرار صباح مهدي
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2021 

دور صندوق النقد الدولي في مواجهة االزمات المالية  234
 العالمية مع التركيز على حالة العراق 

-جامعة الكوفة احمد رحيم مزعل
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2021 

-لكوفةجامعة ا نصير شاكر محمود االثار االقتصادية للجرائم المالية في العراق 235
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2021 

236 
 

التنمية االقتصادية في العراق بين مصادر التمويل االجنبية 
 وشروط مؤسسات التمويل الدولية

-جامعة الكوفة سالم سعدون عذيفة
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2021 

تحليل االثر المتبادل بين السياسة المالية وسعر الصرف  237
 في العراق

-جامعة الكوفة حمد شنانسلمان 
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2021 



جامعة الكوفة  –ة المكتبة االلكتروني – االقتصاد -رسائل ماجستير اسماء 
 كلية االدارة واالقتصاد –

 

 

 

االجنبية للبنك المركزي العراقي بين تقلبات  االحتياطات 238
 اسعار النفط ونافذة بيع العملة 

-جامعة الكوفة صويدج سامي رحيم
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2021 

ي الجرائم االقتصادية وتأُيرها في مسارات التنمية البشرية ف 239
 العراق

-جامعة الكوفة عالء حاتم ذنون محمد
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2021 

تحليل العالقة بين االستقرار السياسي وبعض المتغيرات  240
 ( 2018_190االقتصادية في العراق للمدة )

-جامعة الكوفة دعاء حامد عبد
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2021 

ض المتغيرات النقدية في تقلبات اسعار النفط واثرها في بع 241
 العراق

-جامعة الكوفة باسم احمد خلوهن
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2021 

دور القطاع الخاص في ضل اهداف التنمية المستدامة في  242
 2030العراق لغاية 

-جامعة الكوفة علي طالب جياد
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2021 

عض مؤشرات الدين الحكومي الداخلي وانعكاسه على ب 243
 سوق الوراق المالية في دول عربية مختارة

-جامعة الكوفة كرار جفات حروج
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2021 

دراسة الجدوى لمشرع انتاج االنابيب المعدنية في محافظة  244
 النجف االشرف

-جامعة الكوفة عادل لفتة صغير
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2021 

-جامعة الكوفة حيدر ابراهيم حسين في تعزيز التنمية المستدامة  التجديد االستراتيجي 245
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2021 

عقيل عبالد اللطيالف عبالد  الواقع الريعي ومستقبل التنمية االقتصادية في العراق 246
 الرضا 

-جامعة الكوفة
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2021 



جامعة الكوفة  –ة المكتبة االلكتروني – االقتصاد -رسائل ماجستير اسماء 
 كلية االدارة واالقتصاد –

 

 

 

ية في النجف تقويم كفاءة االداء لمعمل االلبسة الرجال 247
 االشرف

-جامعة الكوفة علي حسين عبد حسين
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2021 

تقييم كفاءة اداء صناعة تكرير النفط بأستخدام اسلوب  248
 2019البرمجة الخطية لسنة 

-جامعة الكوفة عبد الحسين علي 
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2021 

اق ومدى امكانية تحديد مسارات االنفاق الحكومي في العر  249
 اعداد لموازنة 

-جامعة الكوفة طارق عباس جاسم 
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2021 

اتجاهات االنفاق العام واثره على التنمية االقتصادية في  250
 العراق 

-جامعة الكوفة سيف سعد محسن 
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2021 

-جامعة الكوفة احمد مجيب متعب ات الزراعية تقويم االداء المالي للشركة العامة للتجهيز  251
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2021 

االمن البشري والتنمية البشرية في العراق مابعد العام  252
2003 

-جامعة الكوفة قاسم كاظم وحيد
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2021 

-امعة الكوفةج رعد ابراهيم نعمة  تقويم كفاءة االداء لمعمل سمنت الكوفة الجديد  253
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2021 

اقة المتجددة في سوق الطاقة العالمية وتداعيتها في \الط 354
 الصناعة النفطية لبلدان اوبك

-جامعة الكوفة زينب عزيز صاحب
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2021 

تقويم كفاءة االداء االقتصادي لمصنع الجلدية في الكوفة  255
 خط انتاج االحذية

-جامعة الكوفة سعد عباس سعيد
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2021 



جامعة الكوفة  –ة المكتبة االلكتروني – االقتصاد -رسائل ماجستير اسماء 
 كلية االدارة واالقتصاد –

 

 

 

الدور التنموي للموانئ البحرية في اقتصادات مختارة مع  256
 اشارة خاصة للعراق

-جامعة الكوفة سوسن جواد كاظم
كلية االدارة 

 واالقتصاد

2021 

 


