
1

عملٌات غسٌل األموال ومسؤولٌة مراقبة الحسابات فً الكشف عنها 

دراسة تحلٌلٌة ألراء عٌنة من مراقبً الحسابات وأساتذة الجامعات 

رسالة ماجستٌرفً المحاسبة القانونٌة/ ومدراء المصارف فً العراق 

2006الطالبة اٌناس باسم عبد الخالق

2
دور صنادٌق االستثمار فً سوق األوراق المالٌة فً مصر وامكانٌة 

رسالة دبلوم عالً مصارف/ اقامتها فً العراق
2009الطالب حامد محسن جراح المسعودي

3
فاعلٌة السٌاسة النقدٌة فً تحقٌق االستقرار االقتصادي فً العراق للمدة 

رسالة ماجستٌر/ 2005- 1990من 
2008الطالب باسم خمٌس عبٌد الشمري

2008الطالب نائل رسول سعٌد الجزائريرسالة ماجستٌر/ السٌاسة النقدٌة واثرها فً االئتمان المصرفً 4

5
تطورظاهرة تدوٌل النشاط االقتصادي وانعكاساته السٌاسٌة واالقتصادٌة 

رسالة ماجستٌر / (مصر نموذجاً)على البلدان النامٌة 
2008الطالب سالم جبار شهاب

6
  2005-1998الدور التنظٌمً الرقابً للبنك المركزي العراقً للمدة 

رسالة ماجستٌر/
2007الطالب علً شاكر محمود شهاب

7
التحوالت فً السٌاسة النقدٌة بٌن مرحلتً التقٌٌد والتحرر النقدي فً 

رسالة ماجستٌر/العراق  
2008الطالب عبد الحافظ عبد اللطٌف

8
دور االستثمار االجنبً المباشر فً عملٌة التنمٌة االقتصادٌة تجارب دول 

رسالة ماجستٌر/ مختارة مع اشارة خاصة للعراق 
2008الطالب احسان جبر عاشور

9
رسالة / امكانٌة تطبٌق تامٌن الودائع ضد المخاطر المصرفٌة فً العراق 

ماجستٌر
2008الطالب محمد ابراهٌم هادي

2008الطالب علً فوري ابراهٌم الموسويرسالة دكتوراه/ النظام القانونً الدارة محفظة االوراق المالٌة 10

11
دور السٌاسة النقدٌة فً استقرار سعر الصرف فً العراق دراسة قٌاسٌة 

رسالة ماجستٌر  /2008- 1980للمدة من 
2010الطالب فالح حسٌن كرٌم

12
دور المقدرات الرٌادٌة فً بناء المقدرة الجوهرٌة واثرها على المٌزة 

دبلوم عالً فً المصارف/ التنافسٌة 
2011الطالب زٌد ثامر جواد

دراسة  / 2009- 2003اتجاهات السٌاسة المالٌة فً العراق للمدة من 13

رسالة ماجستٌر فً الدراسات الستراتٌجٌة لالمن الوطنً/ تحلٌلٌة 
2010الطالبة الزهراء ناجً طالب

14
دراسة فً االزمات االقتصادٌة مع االشارة الى االزمة المالٌة المعاصرة 

رسالة ماجستٌر/ واثارها على بعض االقتصادات النامٌة 
2010الطالبة علٌاء ضٌاء الوردي

15
مدٌونٌة العراق فً ضوء قرارات مجلس االمن ودور البنك المركزي 

رسالة ماجستٌر فً القانون الدولً العام/ العراقً  فً ادارتها 
2012الطالب علً مؤٌد سعٌد العبٌدي

16
دراسة )العالقة بٌن الفساد االداري والمالً واالستثمار االجنبً المباشر 

رسالة ماجستٌر/ (حالة العراق
2012الطالب زٌن العابدٌن محمد عبد الحسٌن

17
مدى توافر متطلبات الرقابة االشرافٌة فً المؤسسات المصرفٌة على 

رسالة دكتوراه فً المحاسبة القانونٌة/ #وفق مقررات بازل  
الطالب احمد عبد المهدي نعمة 

الحسٌناوي
2012

18
دراسة فً االنعكاسات االقتصادٌة لبلدان – التحول نحو اقتصاد السوق 

رسالة ماجستٌر فً العلوم االقتصادٌة/ نامٌة مختارة
2009الطالب سمٌر خلف بندر

19

دور معاٌٌر التدقٌق الداخلً فً رفع كفاٌة اعمال التدقٌق الداخلً بحث 

رسالة دبلوم عالً فً / تطبٌقً فً عٌنة من المصارف العراقٌة 

المصارف
2008الطالبة فاتن خلٌل مجٌد

مشكلة المدٌونٌة الخارجٌة لبلدان عربٌة مختارة مع اشارة خاصة للعراق 20

رسالة ماجستٌر فً العلوم االقتصادٌة / (2004-1985)للمدة 
2007الطالب اٌاد كاظم حسون

رسائل الماجستير والدكتوراه 



21
رسالة ماجستٌر / متطلبات تأسٌس اسواق العقود المستقبلٌة فً العراق   

فً ادارة االعمال
الطالب محمد ٌونس سلمان 

2009

22

امكانٌة الحصول على اداء تسوٌقً فاعل ومتكامل الكترونٌا مع ادوات 

/ دراسة مقارنة فً عٌنة من المصارف العراقٌة - المشتقات المالٌة 

رسالة ماجستٌر
الطالبة  االء عباس علً الخناق 

2008

السٌاسة النقدٌة من منظور السٌاسات واالهداف دراسة تطبٌقٌة فً البنك 23

رسالة دبلوم عالً / (2010-2004)المركزي العراقً للمدة من 
الطالب حمزة عبد ٌوسف 

2012

24
دور الرقابة االشرافٌة للبنك المركزي فً تعزٌز الوعً الرقابً المصرفً 

رسالة دبلوم عالً فً المصارف/  
الطالب محمد خمٌس حسن التمٌمً

2013

دور المصارف الحكومٌة والخاصة فً تموٌل المشارٌع بحث تطبٌقً فً 25

دبلوم عالً فً المصارف/ عٌنة من المصارف الحكومٌة والخاصة
الطالب سالم سوادي حمود الدعماوي 

2013

26

التغٌرات فً العوامل المؤثرة فً عرض  النقود وأنعكاساتها على النشاط 

أطروحة / االقتصادي تجارب دول مختارة مع اشارة خاصة للعراق 

دكتوراه
الطالب فالح نغٌمش مطر الزبٌدي 

2013

27
إعادة هندسة عملٌات تقدٌم الخدمة المصرفٌة بحث تطبٌقً فً مدٌرٌة 

رسالة دبلوم عالً مصارف/ البرٌد والتوفٌر العراقً 
الطالبة هند فاضل دوالن 

2013

28
رسالة ماجستٌر  / 2008الصٌرفة االسالمٌة فً ظل االزمة العالمٌة لعام 

اقتصاد
الطالب اركان بدران صبر 

2012

29
رسالة / المبررات االقتصادٌة العادة هٌكلٌة مصرفً الرافدٌن والرشٌد 

ماجستٌر فً العلوم االقتصادٌة
الطالبة ندى علً صالح الفرٌجً 

2014

30

مقدرة البنك المركزي على مواجهة المتغٌرات االقتصادٌة  وحماٌة 

 / (بحث تطبٌقً فً عٌنة من المصارف التجارٌة  )الجهاز المصرفً  

(معادل للماجستٌر  )دبلوم عالً  
الطالبة أحالم حمٌد كرٌم العباسً

2014

31
تفعٌل الجوانب االعتبارٌة لالرتقاء بالعالقة بٌن البنك المركزي 

دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً/ والمصارف الخاصة 
الطالب احمد ٌوسف كاظم 

2014

32
تحلٌل تكالٌف التضخم وأثرها على مســتوٌات المعٌـــشة بالعراق للــمدة 

فً العلوم االقتصادٌة/ رسالة ماجستٌر  (2012-1990 )
الطالبة نجلة شمعون شلٌمون الجلبً 

2015

33
/ 2003دور التجارة الخارجٌة فً التنمٌة االقتصادٌة فً العراق بعد عام 

ماجستٌر فً علوم االقتصاد
الطالبة بٌداء جبار شوٌطً         

2015

34

الدور الرقابً للبنك المركزي العراقً فً تحسٌن االئتمان المصرفً 

معادل )دبلوم عالً  /(بحث تطبٌقً فً عٌنة من المصارف العراقٌة )

(للماجستٌر
الطالبة منى عباس كاظم 

2015

35

دور التدقٌق المستند الى المخاطر فً رفع جودة اداء مراقبـً الحســابات 

دبلوم عالً فً  / (بحث تطبٌقً على عٌنة من مراقبً الحسابات  )

المحاسبة القانونٌة
الطالبة عفراء حازم مصباح

2013

36
التركً واثاره على الزراعة -محددات مستقبل التبادل التجاري العراقً 

فً العلوم االقتصادٌة/ رسالة ماجستٌر / العراقٌة 
الطالب احمد سلٌم رحٌم الشرع

2013

37

تأثٌر االستراتٌجٌات التنافسٌة فً اختٌار استراتٌجٌة سلسلة التجهٌز 

دراسة استطالعٌة تحلٌلٌة الراء مدٌري شركتً الصناعات الجلدٌة 

رسالة ماجستٌر  فً تقنٌات أدارة العملٌات/ والصوفٌة 
الطالب فالح سلٌم فالح المٌاحً

2012

38

لتحسٌن االداء التشغٌل دراسة  ( Six Sigma )امكانٌة اعتماد تقنٌة 

 )تطبٌقٌة مقارنة فــً الشركــــة الــعـــامـــة للصــناعات الـــجــلدٌــة 

رسالة ماجستٌر فً تقنٌات العملٌات / (9ومعدل 7معدل 
الطالبة مرٌم حامد ٌاسٌن

2012

مٌزان الخدمات فً العراق رؤٌة تقوٌمٌة فً االبعاد التنموٌة والدولٌة 39

رسالة ماجستٌر  فً العلوم االقتصادٌة/ 2012-1990للمدة 
الطالبة سرمد جاسم حمودي ناصر 

2015

40
دراسة تطبٌقٌة فً عٌنة من /دور االنتاجٌة فً االداء المالً المصرفً 

رسالة ماجستٌر فً ادارة االعمال/المصارف العراقٌة الخاصة 
الطالب علً عبد العزٌز عباس 

2015




