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عمليات غسيل اﻷموال ومسؤولية مراقبة الحسابات في الكشف
عنها دراسة تحليلية ﻷراء عينة من مراقبي الحسابات وأساتذة
الجامعات ومدراء المصارف في العراق  /رسالة ماجستيرفي
المحاسبة القانونية
دور صناديق اﻻستثمار في سوق اﻷوراق المالية في مصر
وامكانية اقامتها في العراق /رسالة دبلوم عالي مصارف
فاعلية السياسة النقدية في تحقيق اﻻستقرار اﻻقتصادي في
العراق للمدة من  /2005 -1990رسالة ماجستيرفي العلوم
اﻻقتصادية
السياسة النقدية واثرها في اﻻئتمان المصرفي  /رسالة دبلوم
عالي في التقنيات المالية والمحاسبية
تطورظاهرة تدويل النشاط اﻻقتصادي وانعكاساته السياسية
واﻻقتصادية على البلدان النامية )مصر إنموذجا ً(  /رسالة دكتوراه
فلسفة في العلوم السياسية
الدور التنظيمي الرقابي للبنك المركزي العراقي للمدة -1998
 / 2005رسالة دبلوم عالي في المصارف
التحوﻻت في السياسة النقدية بين مرحلتي التقييد والتحرر النقدي
في العراق  /رسالة دكتوراه فلسفة في العلوم اﻻقتصادية
دور اﻻستثمار اﻻجنبي المباشر في عملية التنمية اﻻقتصادية
تجارب دول مختارة مع اشارة خاصة للعراق  /رسالة ماجستير
في العلوم اﻻقتصادية
امكانية تطبيق تامين الودائع ضد المخاطر المصرفية في العراق /
رسالة دبلوم عالي في المصارف
النظام القانوني ﻻدارة محفظة اﻻوراق المالية  /رسالة دكتوراه
فلسفة في القانون الخاص
دور السياسة النقدية في استقرار سعر الصرف في العراق دراسة
قياسية للمدة من  / 2008 -1980رسالة ماجستير في العلوم
اﻻقتصادية
دور المقدرات الريادية في بناء المقدرة الجوهرية واثرها على
الميزة التنافسية  /رسالة دبلوم عالي في المصارف
اتجاهات السياسة المالية في العراق للمدة من ) 2009 - 2003
( دراسة تحليلية  /رسالة ماجستير في الدراسات الستراتيجية
لﻼمن الوطني
دراسة في اﻻزمات اﻻقتصادية مع اﻻشارة الى اﻻزمة المالية
المعاصرة واثارها على بعض اﻻقتصادات النامية  /رسالة
ماجستير في العلوم اﻻقتصادية
مديونية العراق في ضوء قرارات مجلس اﻻمن ودور البنك
المركزي العراقي في ادارتها  /رسالة ماجستير في القانون
الدولي العام

 16العﻼقة بين الفساد اﻻداري والمالي واﻻستثمار اﻻجنبي المباشر
)دراسة حالة العراق( /رسالة ماجستير في العلوم السياسية
مدى توافر متطلبات الرقابة اﻻشرافية في المؤسسات المصرفية
 17على وفق مقررات بازل  / IIIرسالة دكتوراه في المحاسبة
القانونية
 18التحول نحو اقتصاد السوق – دراسة في اﻻنعكاسات اﻻقتصادية
لبلدان نامية مختارة /رسالة ماجستير في العلوم اﻻقتصادية
دور معايير التدقيق الداخلي في رفع كفاية اعمال التدقيق الداخلي
 19بحث تطبيقي في عينة من المصارف العراقية  /رسالة دبلوم عالي
في المصارف

ايناس باسم عبد الخالق

2006

حامد محسن جراح المسعودي

2009

باسم خميس عبيد الشمري

2008

نائل رسول سعيد الجزائري

2008

سﻼم جبار شهاب

2008

علي شاكر محمود شهاب

2007

عبد الحافظ عبد اللطيف

2008

احسان جبر عاشور

2008

محمد ابراهيم هادي المغازه جي

2008

علي فوري ابراهيم الموسوي

2008

فﻼح حسين كريم

2010

زيد ثامر جواد

2011

الزهراء ناجي طالب

2010

علياء ضياء الوردي

2010

علي مؤيد سعيد العبيدي

2012

زين العابدين محمد عبد الحسين

2012

احمد عبد المهدي نعمة الحسيناوي

2012

سمير خلف بندر

2009

فاتن خليل مجيد

2008
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مشكلة المديونية الخارجية لبلدان عربية مختارة مع اشارة خاصة
للعراق للمدة ) / (2004-1985رسالة ماجستير في العلوم
اﻻقتصادية
متطلبات تأسيس اسواق العقود المستقبلية في العراق  /رسالة
ماجستير في ادارة اﻻعمال
امكانية الحصول على اداء تسويقي فاعل ومتكامل الكترونيا مع
ادوات المشتقات المالية  -دراسة مقارنة في عينة من المصارف
العراقية  /رسالة دبلوم عالي في المصارف
السياسة النقدية من منظور السياسات واﻻهداف دراسة تطبيقية
في البنك المركزي العراقي للمدة من ) / (2010-2004رسالة
دبلوم عالي في المصارف
دور الرقابة اﻻشرافية للبنك المركزي في تعزيز الوعي الرقابي
المصرفي  /رسالة دبلوم عالي في المصارف
دور المصارف الحكومية والخاصة في تمويل المشاريع بحث
تطبيقي في عينة من المصارف الحكومية والخاصة /رسالة دبلوم
عالي في المصارف
التغيرات في العوامل المؤثرة في عرض النقود وأنعكاساتها على
النشاط اﻻقتصادي تجارب دول مختارة مع اشارة خاصة للعراق /
رسالة دكتوراه في العلوم اﻻقتصادية

إعادة هندسة عمليات تقديم الخدمة المصرفية )بحث تطبيقي في
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مديرية البريد والتوفير العراقي ( /رسالة دبلوم عالي مصارف

اياد كاظم حسون

2007

محمد يونس سلمان

2009

اﻻء عباس علي الخناق

2008

حمزة عبد يوسف

2012

محمد خميس حسن التميمي

2013

سالم سوادي حمود الدعماوي

2013

فالح نغيمش مطر الزبيدي

2013

هند فاضل دوﻻن

2013

الصيرفة اﻻسﻼمية في ظل اﻻزمة العالمية لعام  / 2008رسالة
 28ماجستير في اقتصاد
المبررات اﻻقتصادية ﻻعادة هيكلية مصرفي الرافدين والرشيد /
ندى علي صالح الفريجي
 29رسالة ماجستير في العلوم اﻻقتصادية
مقدرة البنك المركزي على مواجهة المتغيرات اﻻقتصادية وحماية
 30الجهاز المصرفي ) بحث تطبيقي في عينة من المصارف التجارية أحﻼم حميد كريم العباسي
(  /رسالة دبلوم عالي في المصارف
اركان بدران صبر

 31تفعيل الجوانب اﻻعتبارية لﻼرتقاء بالعﻼقة بين البنك المركزي
والمصارف الخاصة  /رسالة دبلوم عالي في التخطيط اﻻستراتيجي
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تحليل تكاليف التضخم وأثرها على مســتويات المعيـــشة بالعراق
للــمدة )  /(1990-2012رسالة ماجستير في العلوم اﻻقتصادية
دور التجارة الخارجية في التنمية اﻻقتصادية في العراق بعد عام
 /2003رسالة ماجستير في علوم اﻻقتصاد
الدور الرقابي للبنك المركزي العراقي في تحسين اﻻئتمان
المصرفي )بحث تطبيقي في عينة من المصارف العراقية ( /
رسالة دبلوم عالي في المصارف
دور التدقيق المستند الى المخاطر في رفع جودة اداء مراقبـي
الحســابات ) بحث تطبيقي على عينة من مراقبي الحسابات (/
رسالة دبلوم عالي في المحاسبة القانونية
محددات مستقبل التبادل التجاري العراقي -التركي واثاره على
الزراعة العراقية  /رسالة ماجستير في العلوم اﻻقتصادية
تأثير اﻻستراتيجيات التنافسية في اختيار استراتيجية سلسلة
التجهيز دراسة استطﻼعية تحليلية ﻻراء مديري شركتي
الصناعات الجلدية والصوفية  /رسالة ماجستير في تقنيات أدارة
العمليات
امكانية اعتماد تقنية )  ( Six Sigmaلتحسين اﻻداء التشغيل
دراسة تطبيقية مقارنة فــي الشركــــة الــعـــامـــة للصــناعات
الـــجــلديــة ) معدل 7ومعدل  / (9رسالة ماجستير في تقنيات
العمليات
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2014
2014

احمد يوسف كاظم

2014

نجلة شمعون شليمون الجلبي

2015

بيداء جبار شويطي

2015

منى عباس كاظم

2015

عفراء حازم مصباح

2013

احمد سليم رحيم الشرع

2013

فﻼح سليم فالح المياحي

2012

مريم حامد ياسين

2012
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ميزان الخدمات في العراق رؤية تقويمية في اﻻبعاد التنموية
والدولية للمدة  /2012-1990رسالة ماجستير في العلوم
سرمد جاسم حمودي ناصر
اﻻقتصادية
دور اﻻنتاجية في اﻻداء المالي المصرفي /دراسة تطبيقية في
عينة من المصارف العراقية الخاصة /رسالة ماجستير في ادارة
علي عبد العزيز عباس
اﻻعمال
استراتيجية المعرفة وادارة اﻻبداع واثرهما في اﻻداء التنظيمي /
بشرى عبد الحسين مهدي احمد الزبيدي
رسالة ماجستير في ادارة اﻻعمال
دور التدقيق الداخلي في ترصين أداء البنك المركزي العراقي /
رسالة دبلوم عالي في المصارف
اكتفاء رحيم محسن
القدرة التنافسية للمصارف التجارية واّثرها على التمويل التنموي
في العراق  /رسالة ماجستير في العلوم اﻻقتصادية
منتصر علي زين العابدين
التجارة الخارجية للعراق بين ضرورات التنويع اﻻقتصادي
وتحديات اﻻنضمام الى )  / ( WTOرسالة ماجستير في العلوم
اﻻقتصادية
مروة خضير سلمان
أدارة السياسة النقدية ودورها في تحقيق اﻻستقرار والنمو
اﻻقتصاديين في العراق للمدة )  (2011-1990م  /رسالة
دكتوراه في العلوم اﻻقتصادية
أحسان جبر عاشور
التحوط باستخدام خيارات مبادﻻت نكول اﻻئتمان ) دراسة تطبيقية
على بيانات احدى شركات الطاقة اﻻمريكية ( /رسالة ماجستيرفي
حيدر عبد جابر سيد السراي
العلوم المالية والمصرفية

أثر المزيج التسويقي المصرفي في رضا الزبون دراسة تحليلية
47
في مصرف الرافدين /رسالة دبلوم عالي في التخطيط اﻻستراتيجي

هدى شريف سعيد الكعبي

تأثيرتطبيق حلقات الجودة في اﻻبداع المنظمي بحث استطﻼعي
تحليلي ﻻّراء عينة من العاملين في دائرة التدريب المهني في
نزار حميد شرقي
48
وزارة العمل والشؤون اﻻجتماعية  /رسالة دبلوم عالي في تقنيات
ادارة العمليات
استهداف سعر الفائدة وأثره في اﻻستقرار النقدي بالعراق للمدة
سيف راضي محي ناصر
49
 / 1990-2011رسالة ماجستير في العلوم اﻻقتصادية
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الدور اﻹشرافي للبنك المركزي على نظم الدفع وأثره في كفاءة
50
أداء القطاع المصرفي  /رسالة دبلوم عالي في المصارف

أحمد عبد الوهاب عبد الشافي

تعزيز جودة ابﻼغ النظام المحاسبي الموحد في العراق بإطار
 51معامﻼت البيع بالتقسيط والبيع باﻻيجار /رسالة ماجستيرفي
المحاسبة

محمد زهير مجيد العبيدي

2017

تأثير التفاعل ﻹعﻼن اﻻرباح وتوزيعها في العوائد غير العادية
52
بإطار نظرية إشارة المقسوم  /رسالة دكتوراه في أدارة اﻻعمال

أيمان عدنان سعد المكصوصي

2017

53

54

55

56

دور إدارة المخاطر في تحسين أداء المصارف اﻹسﻼمية )بحث
تطبيقي في عينة من المصارف اﻹسﻼمية في العراق(  /رسالة
دبلوم عالي في المصارف
التخطيط اﻹستراتيجي وتأثيره في جودة الخدمة المصرفية )بحث
تطبيقي في عينة من المصارف العراقية ( /رسالة دبلوم عالي في
المصارف
التنبؤ بالفشل المالي باستخدام المدخل التحليلي للقوائم المالية
بالتطبيق على عينة من الشركات المدرجة في سوق العراق
لﻼوراق المالية للمدة من /2014-2010رسالة ماجستير في
العلوم المالية والمصرفية
النظام القانوني لشركات تمويل المشاريع في القانون العراقي
)دراسة مقارنة (  /رسالة ماجستير في القانون الخاص

2017

دعاء صباح مالح العتابي

2017

سارة علي عبد الرحمن السهيل

2017

إسﻼم أحمد عبد الرضا الجادري

2017

علي كاظم الدلفي

2017
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التدقيق الخارجي بإستخدام برامج التوثيق اﻻلكترونية الجاهزة .
)بحث تطبيقي ﻹستخدام التوثيق اﻷلكتروني  case wareفي
عينة من المصارف التجارية(  /رسالة ماجستير في المحاسبة
القانونية
تقويم اﻻبﻼغ المالي للمصارف العراقية من منظور مبادى لجنة
بازل للحوكمة  /رسالة دكتوراه في المحاسبة
أثر الصدمات النقدية في اﻻستقرار اﻻقتصادي تجارب دول مختارة
 /رسالة دكتوراه في العلوم اﻻقتصادية
الصيرفة اﻻسﻼمية ودورها في زيادة العمق المالي تجارب مختارة
مع إشارة للعراق  /رسالة ماجستيرفي اﻻقتصاد
دور البنك المركزي العراقي في تحقيق استقرار سعر صرف
الدينار للمدة ) / (2014-2003رسالة ماجستير في العلوم
المالية والمصرفية
دور معايير التدقيق الداخلي الدولية في تعزيز قيمة الوحدة
اﻻقتصادية )بحث تطبيقي في عينة من شركات القطاع المختلط /
شهادة المحاسبة القانونية
أثر مبيعات العملة اﻷجنبية في مخاطر أسعار الصرف والقيمة
السوقية للمصارف دراسة تحليلية  /رسالة ماجستير في علوم
إدارة اﻻعمال
الضرائب ذات القالب الحر)دراسة مقارنة(  /رسالة ماجستير في
القانون
دور اقتصاد المعرفة في استدامة القدرة التنافسية للمصارف
التجارية  /رسالة دكتوراه في العلوم اﻻقتصادية

قياس مخاطر اﻻئتمان المصرفي واﻻفصاح المحاسبي عن التعثر
66
المالي في المصارف العراقية  /رسالة دكتوراه في المحاسبة
67
68
69
70
71
72
73
74

75

نظام قاعدة بيانات موزعة تستخدم ﻷعمال البنك المركزي فرع
الموصل  /رسالة ماجستيرفي علوم الحاسوب
أثر احﻼل النقد اﻷجنبي في فاعلية السياسة النقدية دراسة لتجارب
بلدان نامية مختارة )مصر-العراق( للمدة)( 2006-1991رسالة
دكتوراه في اﻻقتصاد
إدارة المخاطرة التشغيلية في المصارف العراقية  -دراسة
تطبيقية /رسالة دبلوم عالي في المصارف
العﻼقة المتبادلة بين اﻹصﻼح اﻻقتصادي واﻹصﻼح السياسي
نماذج مختارة /رسالة ماجستير في العلوم السياسية
فاعلية أداء اﻷسواق المالية في ظل اﻻزمات اﻻقتصادية في بلدان
مختارة  /رسالة دكتوراه في العلوم اﻻقتصادية
قياس درجة استقﻼلية البنك المركزي وعﻼقتها بعجز الموازنة
الحكومية)العراق -حالة دراسية للمدة  / (2008 -1981رسالة
دكتوراه في العلوم اﻻقتصادية
أليات حماية المجتمع من جرائم غسيل اﻷموال)دراسة مالية
وقانونية(
إدراك أساسيات السلوك التنظيمي لﻼفراد العاملين ودوره في
تحسين القرارات اﻹدارية بحث مقدم من البنك المركزي العراقي /
فرع الموصل
العﻼقة بين استقﻼلية البنك المركزي العراقي والتضخم دراسة
تحليلية للمدة ) / ( 2015-2004رسالة ماجستيرفي علوم إدارة
الصيرفة والتمويل

تحليل استدامة الدين العام في ظل تقلب اﻹيرادات النفطية في
76
العراق للمدة  / 2015-2005رسالة ماجستير في علوم اﻻقتصاد

أحمد رعد عبد الباقي

2011

إستقﻼل جمعة وجر الساعدي

2017

ايمان عبد الرحيم كاظم

2016

عقيل محمد رشيد

2017

رنا علي جميل عنجاص

2017

معزز حامد عبد المجيد

2017

شاكر محسن صابر الوحيلي

2018

أيفان عزيز عليوي

2014

شيرين بدري توفيق البارودي

2010

فداء عدنان عبيد

2009

ميسون محمد طلب الحديدي

2013

رجاء عزيز بندر العقيدي

2009

اياد زهير خضير الجميلي

2010

علي حسين كاظم مهدي العصامي

2009
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