
 

 1024 -أذار  – أثياٌّ مُٝعدد ال  – ّالجالثٌْ جامي٘الطي٘ ال

 زقه الصفخ٘ عيْاٌ البخح اححالب
                                                     

 
 

 االقتصادْٖز ـــاحمل
 

 دّز املػسّعات الصػريٗ يف احلد مً  أ.و.د اىتصاز زشّقٕ ٍّٔب
 ) العسام ّاألزدٌ حال٘ دزاضٔ٘ ( ػهل٘ البطال٘م

1-11 

 أ.و.د عنسّ ٍػاو ذلند
 و.د. أمحد حافغ الطاٜٕ

 نفاٛٗ اليعاو التعلٔنٕ يف العسام 
 اجلامع٘ املطتيصسٓ٘/  (1002بعد عاو )

 نلٔ٘ االدازٗ ّاالقتصاد إمنْذجًا

11-72 

 قٕ باضتدداوتكٔٔه أداٛ االقتصاد العسا أ.و.د. ذلند علٕ مْضٙ املعنْزٖ
 1021-1002للندٗ  KALDORبع سم 

73-83 

  و.د.ضَٔل٘ عبد الصٍسٗ
 و و .امحد أٓاد إبسأٍه

 ج

 الفطاد اإلدازٖ ّاملالٕ يف العسام ، معاٍس 
 ّأضباب ّمعاجلات

84-11 

 
 

دازٖاحملْز األ

 أ.و.د.حامد تسنٕ الينساّٖ
 و. ذلنْد امحد حطني

٘ يف                                              اثس التدزٓب يف أدازٗ اجلْدٗ الػامل
 اخلدمات الصخٔ٘

 دزاض٘ مٔداىٔ٘ يف مطتػفٙ تهسٓت التعلٔنٕ 

17-23 

 أ.و.د.زغد ْٓضف نربّ
 ضالو عبد اجللٔل ّالٕالباحح .

التدقٔل االضرتاتٔجٕ ّتأثريِ يف بياٛ امليعن٘ املتهامل٘ باضتدداو 
 تهيْلْجٔا املعلْمات

عٔ٘ ألزاٛ االدازتني العلٔا ّالْضطٙ يف غسن٘ خطْط االىابٔب دزاض٘ اضتطال
 اليفطٔ٘ يف العسام

24-111 

 أ.و.د. ٍػاو طلعت عبد احلهٔه
 صالح ضاجت دلسٌالباحح . 

قٔاع تأثري قٔه أضَه املصازف ّفاقًا ألضلْب الْضط اهليدضٕ علٙ حتكٔل 
 العْاٜد غري العادٓ٘ 
 يف ضْم العسام دزاض٘ حتلٔلٔ٘ ألضَه الكطاع املصسيف

 (1022-1002لألّزام املالٔ٘ للندٗ ) 

111-118 

 ّشٓسٗ حئٙ ذلند د.أ.و.
 

 ثسٍا يف حتكٔل أالكدزات االضرتاتٔجٔ٘ ّ
 التفْم التيافطٕ

 دزاض٘ حتلٔلٔ٘ الزاٛ عٔي٘ مً الكٔادات االدازٓ٘ 
 يف مدٓي٘ املْصل يف املصازف االٍلٔ٘

111-111 

 قْاعد اهليدض٘ البػسٓ٘ يف جْدٗ الطلع٘ تأثري و. ْٓضف عبد اإللُ أمحد
 دزاض٘ اضتطالعٔ٘ الزاٛ عٔي٘  العاملني يف خط اىتاج 

 الطناد يف الػسن٘ العام٘ للصياعات الكطئ٘

118-111 

 ثس متهني املْازد البػسٓ٘ يف جناح امليعنات السٓادٓ٘آعالق٘ ّ و.و. حطني ّلٔد حطني
 : دزاض٘ اضتطالعٔ٘ 

117-123 

 

 

 المحتويــــــــات



 إدازٗ املعسف٘ ّاإلبداع التيعٔنٕ عٔد زغٔدضيدع ضو.و. 
 العالق٘ ّالتأثري

 حبح مٔداىٕ يف الػسن٘ العام٘ للصياعات اجللدٓ٘

124-131 

 عنلٔات إدازٗ املعسف٘ ّأثسٍا يف حتكٔل التخطني املطتنس و.و. مَيد لطفٕ ٍادٖ
لػسن٘ العام٘ للصياعات حبح اضتطالعٕ آلزاٛ عٔي٘ مً العاملني يف ا

 الهَسبأٜ٘

138-718 

 و.و ضئ٘ ناظه تسنٕ
 و.و بػسٚ عبد إبسأٍه

دزاض٘ -دازٗ اجلْدٗ الػامل٘ إدّز الجكاف٘ التيعٔنٔ٘ يف تطبٔل مبادئ 
 حتلٔلٔ٘ يف الػسن٘ العام٘ للصياعات الكطئ٘ / بػداد

711-777 

 و.و ىطال صاحب خصعل
 

 سقاب٘ علٙدّز نػف التدفكات اليكدٓ٘ يف ال
 حبح تطبٔكٕ يف مصسف السغٔد االٜتناٌ املصسيف 

 ج

771-711 

العالق٘ بني أغهال الفطاد ّالبطال٘ املكيع٘  دزاض٘ تطبٔكٔ٘ يف دللظ  و.و. ىَٙ بػاز جرب
 ذلافع٘ بػداد

711-787 

احملْز احملاضيب
 أ.د نسميُ علٕ ناظه اجلٍْس

 امحد جاضه محْدٖ الباحح . 
 ٔ٘ املعلْماتإجساٛات حْنن٘ تكي

 (COBIT) امنْذج مكرتح يف ضْٛ اٍداف اطاز 
781-714 

 علٕالطٔد أ.و.د. أضامُ عبد امليعه 
 أ.و. عبد السشام ذلند عجناٌ

 أ.و.د. امحد ْٓضف دّدًٓ

 

 ىعاو احلاننٔ٘ املؤضطٔ٘  احلل الطلٔه

 لألطساف املتعازض٘ يف ظل ىعسُٓ الْنال٘ 
 

711-728 

 731-721 س بعض الدالٜل الكسآىٔ٘ يف ىػأٗ ّتطْز عله احملاضب٘ثأ مسري ميري الػناعأ.و. 

احملْز األحصاٜٕ
 أ.و.د. ضلنٙ ثابت االلْضٕ

 أ.و.امحد غانس املتْلٕ
ّطسٓك٘ عصّو تْشٓع االزتداد الصمين يف  Hannanاملكازى٘ بني صـٔػ٘ 

 تكـدٓس مـعـلنات امنـْذج تْشٓع االزتـداد الصمـين 
731-747 

 لٕعبداحملطً أ.و. د.عنس ع
 عنس فازّم خلٔلالباحح . 

 قرتاح اضتعنال اضلْب الػساٜح يف التكدٓس ّالتيبؤا
 1022- 1021مبعدالت اخلصْب٘ يف العسام للندٗ 

741-112 

 حصأٜ٘ لبٔاٌ أٍه العْامل املؤثسٗ لالصاب٘ إدزاض٘  و.و مساى٘ عصٓص عبد احلطً
 مبسض السبْ عيد االطفال

113-111 

 ٕاحملْز الطٔاح
 أ.د. صباح ذلند مْضٙ

 صاحل ضلناٌ شآسالباحح . 
يف عٔي٘  تطبٔكٔ٘يف إدازٗ التنٔص ... دزاض٘  أثس الرناٛ الْجداىٕ

 يف العسامامليعنات الطٔاحٔ٘ 
225-234 

    أ.د. فالح تآُ اليعٔنـٕ  
 و. مسساٛ عبد اجلباز إبسأٍه اليعٔنٕ

 قْٗ الطٔف ّأثسٍا علٙ فاعلٔ٘ إدازٗ 
 دزاض٘ مٔداىٔ٘- الطٔاحٔ٘امليعنات 

235-242 

 أ.اهلاو خطري غرب
 ىطسًٓ غالٕ قاضهالباحج٘ . 

 تكٔٔه دّز الكطاع اخلاص يف دعه امليافع االقتصادٓ٘
 للتينٔ٘ الطٔاحٔ٘ يف العسام للفرتٗ

 ٘( دزاض٘ حتلٔلٔ 1022 -1001)

250-282 

 
 

 

 

 
 

 بهابر عن وجهت نظر كتاالبحىث المنشىرة تع 




