
 

 رسائل ماجستير قسم االقتصاد

 6002الى سنة    6002من سنة  

 السنة الدرجة المشرف الباحث عنوان الرسالة ت

واقع الصناعة التحوٌلٌة فً  1
ظل برامج االصالح 

 االقتصادي 

سوسن جبار 
 عودة

اسامة عبد 
 المجٌد

 2006 ماجستٌر

تموٌل العجز المالً  2
والحكومً وتاثٌراتها 

دول مختارة االقتصادٌة فً 
 بضمنها العراق

 2006 ماجستٌر صبحً حسون عامر سامً منٌر

دور سوق العراق لالوراق  3
 المالٌة فً تشجٌع االستثمار 

رضا عبد  احمد حمدي 
 الحسٌن

 2006 ماجستٌر

االمن المائً وتاثٌره فً  4
 التنمٌة الزراعٌة فً العراق

 2006 ماجستٌر مهدي صالح بثٌنة حسٌب

السٌاسة المالٌة فً تقلٌل دور  5
من حدة التفاوت فً توزٌع 

 الدخول

حسٌن علً 
 سلطان

نضال شاكر 
 جودت

 2006 ماجستٌر

منطقة التجارة الحرة العربٌة  6
الكبرى وانعكاساتها على 

تجارة السلع الزراعٌة العربٌة 
 البٌئٌة

نبٌل قاسم حسٌن 
 علً

 2006 ماجستٌر مهدي صالح

واالستثمار تاثٌر الخصخصة  7
االجنبً المباشر فً التغٌٌرات 
الهٌكلٌة القطاعٌة لالقتصادٌن 

 المصري والمغربً

محمد صالح  رغد زكً قاسم
 تركً

 2007 ماجستٌر

تأثٌر تحوٌالت العاملٌن فً  8
الخارج على بعض المتغٌرات 

 االقتصادٌة الكلٌة 

محمد كامل 
 دنبوس

 2007 ماجستٌر نضال شاكر

تاثٌر االستثمار االجنبً  9
المباشر على هٌكل الصادارات 

 السلعٌة فً الدول النامٌة 

 2007 ماجستٌر محمد صالح ممدوح عطا هللا

التضخم الركودي فً البلدان  10
المتقدمة بالمقارنة مع بلدان 

النامٌة مع اشارة خاصة 
 للعراق

عفٌفة بجاي 
 شوكت

 2007 ماجستٌر هجٌر عدنان 

االستثمارات االجنبٌة فً دور  11
تصحٌح االختالالت الهٌكلٌة 
 فً ضوء المستجدات الدولٌة

حسن هادي 
 صالح

 2007 ماجستٌر احمد الوزان

عولمة االسواق المالٌة  12
 واثرها فً البلدان النامٌة

محمود صالح 
 عطٌة

 2008 ماجستٌر صبحً حسون

مدى فاعلٌة التصحٌح التلقائً  13
المدفوعات فً الختالل مٌزان 

 البلدان النامٌة

 2008 ماجستٌر هجٌر عدنان عماد علً

االثار االقتصادٌة للهجرة  14
الدولٌة للعمال مع التركٌز 
 على بلدان عربٌة مختارة

سلٌمة هاشم جار 
 هللا

 2008 ماجستٌر هجٌر عدنان



ضحضة قطاع الخدمات العامة  15
 فً المٌزان االقتصادي 

وفاء جعفر  جعفر قاسم
 المهداوي

 2008 ماجستٌر

دور حاضنات االعمال  16
والمشارٌع الصغٌر ةفً 

مواجهة كلفة التحوٌل الى 
 اقتصاد السوق 

وفاء جعفر  هدى عبد الرضا
 المهداوي

 2009 ماجستٌر

السوق  التحول نحو اقتصاد  22
دراسة فً االنعكاسات  –

 االقتصادٌة لبلدان نامٌة
 

احمد عباس  سمٌر خلف
 الوزان

 2009 تٌرماجس

استراتٌجٌات مكافحة الفقر  23
الوطنٌة فً اطار االهداف 

 االنمائٌة 

اثٌر عبد الخالق 
 محمد

 2009 ماجستٌر هناء عبد الغفار

اختٌار نظام سعر الصرف فً  24
اطار سٌاسة احتواء التضخم 
فً االقتصاد النامً المفتوح 

 مع اشارة الى العراق

خالد شامً 
 عاشور

 2009 ماجستٌر هجٌر عدنان

مدٌات فاعلٌة سٌاسة وادارة  25
الدٌن العام فً تحفٌز النشاط 

 االقتصادي لدول مختارة

 2009 ماجستٌر صبحً حسون علً عدنان داود

فاعلٌة التحلٌل المالً  26
واالقتصادي فً النشاط 

المصرفً مع اشارة خاصة 
 2006-1995للعراق للمدة 

احمد عبد 
 االزهرة حمدان

فالح حسن 
 ثوٌنً

 2009 ماجستٌر

قٌاس تأثٌر اٌرادات النفط فً  27
نمو اقتصاد العراق لللمدة 

19970- 2005 

عبد الكرٌم عبد  احمد اٌاد ابراهٌم
 هللا

 2009 ماجستٌر

برامج التثبٌت االقتصادي  28
والتكٌف الهٌكلً وانعكاساتها 
االقتصادٌة فً بلدان نامٌة 

 مختارة 

احمد عباس  حمٌد احمد حافظ
 الوزان

 2009 ماجستٌر

االندماج المصرفً فً  29
 البٌلدان العربٌة 

صادق جعفر 
 غٌاض

 2009 ماجستٌر وحٌدة جبر خلف

قٌاس وتحلٌل ظاهرة الفقر  31
وعالمته بالتفاوت فً توزٌع 
الدخل فً االقتصاد العراقً 

 للمدة 

قصً عبود  راجً محٌل هلٌل
 الجابري

 2009 ماجستٌر

تباطؤات السٌاسة النقدٌة  32
وانعكاساتها على النشاط 

 االقتصادي 

 2010 ماجستٌر صبحً حسون مالذ فائق

نحو تفعٌل الدور التنموي  33
لمنظمات المجتمع المدنً 

 تجارب دول مختارة 

وفاء جعقر  لقاء شاكر 
 المهداوي

 2010 ماجستٌر

تقوٌم فاعلٌة الموازنة العامة  34
لمعاٌٌر  فً العراق طبقا

الكفاءة والعدالة للمدة 
2003-2009 

حسٌن مهجر 
 فرج

احمد عباس 
 الوزان

 2011 ماجستٌر

اثر االنفاق الصرحً الحكومً  35
فً التنمٌة البشرٌة المستدامة 

 فً العراق

 بًمحمد عر
 ٌاسر

عبد الكرٌم عبد 
 هللا

 2011 ماجستٌر

تقوٌم مناهج معالجة عجز  36
 الموازنة الحكومٌة 

علً صفاء 
 حسٌن

وفاء جعفر 
 المهداوي

 2011 ماجستٌر



النفقات العامة فً اقتصادات  37
الرٌعٌة اتجاهات وانعكاسات 

 2009 -2003العراق للمدة 

 2011 ماجستٌر مٌثم لعٌبً ولٌد خلٌف

دور اقتصاد المعرفة فً تفعٌل  38
 التنمٌة البشرٌة فً العراق

 

حٌدر عبد االمٌر 
 نعمة

 2012 ماجستٌر منعم دحام

التحدٌات البٌئٌة وانعكاساتها  39
على مسار التنمٌة المستدامة 

 فً العراق

حافظ عبد االمٌر 
 امٌن

وفاء جعفر 
 المهداوي

 2012 ماجستٌر

واقع وافاق الصناعات  40
الكٌمٌاوٌة فً العراق مع 

اشارة خاصة للشركة العامة 
 لصناعة البطارٌات

 
 عامر شبل زٌا

 
 محمد علً جاسم

 
 ماجستٌر

2012 

تحلٌل العالقة بٌن النمو  41
االقتصادي والتنمٌة البشرٌة 

- 1990فً العراق للمدة 
2010 

 

علٌاء حسٌن 
 خلف

جمال عزٌز 
 فرحان

 2013 ماجستٌر

فرص  وتحدٌات تنوٌع  42
 االقتصاد العراقً

 

رحٌق حكمت 
 ناصر 

عبد الستار عبد 
 الجبار

 2013 ماجستٌر

تحلٌل العالقة بٌن النمو  43
االقتصادي والٌطالة فً 
العراق باستخدام قانون 

 اوكسن

منتهى زهٌر 
 محسن 

عبد الكرٌم عبد 
 هللا

 2013 ماجسٌتر

تحلٌل اثر السٌاسة الكمركٌة  44
 1995فً االقتصاد العراقً

/2010 

 2013 ماجستٌر مٌثم لعٌبً مالك عبد الرحٌم

تمكٌن المراة اقتصادٌا فً  45
 العراق مشكالت وممكنات

زهراء محمد 
 حسن

وفاء جعفر 
 المهداوي

 2013 ماجستٌر

تأثٌر اقتصاد الظل فً بعض  46
 المتغٌرات االقتصادٌة الكلٌة

حراء رسول عبد 
 علً

 2013 ماجستٌر نضال شاكر

تحلٌل العالقة التبادلٌة بٌن  47
السكان والتنمٌة المستدامة 

 فً العراق

 2013 ماجستٌر منعم دحام امٌرة خلف لفته

دور القطاع المصرفً فً   48
 اداء االسواق المالٌة

هدٌل فاضل 
 شاكر

 2013 ماجستٌر صبحً حسون

محددات مستقبل التبادل  49
التجاري العراقً التركً 
 واثره فً زراعة العراق

عبد اللطٌف  احمد سلٌم رحٌم
 شهاب

 2013 ماجستٌر

50 
 

 

دور التدرٌب فً تحول التعلٌم 
المهنً فً العراق نحو 

 اقتصاد المعرفة

عبد اللطٌف  ربٌحة كرٌم
 شهاب

 2013 ماجستٌر

المناطق الحرة وتاثٌراتها  51
الممكنة فً االقتصاد العراقً 

 فً البلدان مختارة

مظفر حسنً  دٌنا طالل صبٌح
 علً

 2014 ماجستٌر

فاعلٌة االدوار الوظٌفٌة  52
للضرائب فً االقتصادٌات 

 الرٌعٌة

وفاء جعفر  زٌد حبٌب حسٌن
 المهداوي

 2014 ماجستٌر

المبررات االقتصادٌة العادة  53
هٌكلٌة مصرف الرافدٌن 

 والرشٌد

 2014 ماجستٌر وحٌد جبر ندى علً صالح



تحلٌل العالقة بٌن االنفقات  54
العامة والنمو االقتصادي فً 

 2013 -1990العراق للمدة 
 باستعمال الدالة المستخدمة

 عبد الكرٌم عبد قٌس انٌس جمٌل
 هللا

 2014 ماجستٌر

تاثٌر المتغٌرات فً مصادر  55
واستخدامات اموال البنك 

المركزي العراقً فً تحقٌق 
 2012-2004اهدافه للمدة 

 
 احمد كرٌم باجً

 
فالح حسن 

 ثوٌنً

 
 ماجستٌر

 
2014 

56 
 
 

الموارد المائٌة فً العراق 
بٌن تحدي السٌاسات  ورص 

 االستدامة

 
 انور عبد الزهرة

 
 الغفار ناء عبد

 
 ماجستٌر

 
2014 

57 
 
 

اثر المناخ االستثماري فً 
نشاط القطاع الخاص العملً 

 2003فً العراق بعد عام 

 
 احمد زكً محمد

 
قصً عبود 

 الجابري

 
 ماجستٌر

 
2015 

بناء انموذج قٌاسً لتقدٌر  58
وتحلٌل معدالت استغالل 

الطاقات االنتاجٌة فً صناعة 
 -1990االسمنت للمدة 
2013 

 
 

اسراء محمد 
 نذٌر

 
 

عبد الكرٌم عبد 
 هللا

 
 

 ماجستٌر 

 
 

2015 

59 
 
 

فائض السٌولة فً المصارف 
التجارٌة وامكانٌات االستثمار 

 مع اشارة خاصة للعراق
 

 
عدنان عودة 

 صالح

 
وحٌدة جبر أل 

 منشد

 
 ماجستٌر 

 

 
2015 

60 
 

دور التجارة الخارجٌة فً 
 2003التنمٌة االقتصادٌة بعد 

جبار  بٌداء
 شوطً

عبد اللطٌف 
 شهاب

 
 ماجستٌر 

 
2015 

تقٌٌم سٌاسات االنفاق العام  61
للحكومات المركزٌة والمحلٌة 
فً دول مختارة مع اشارة 

خاصة للعراق بعد عام 
2003 

 
 احمد عامر نجف

 
مٌثم لعٌبً 

 اسماعٌل

 
 ماجستٌر 

 
2015 

62 
 
 

اٌرادات النفط فً العراق 
ومكانات استخدامها فً 

 التنوٌع االقتصادي

 
 حٌدر شلب وشكه

 
عبد الستار عبد 

 الجبار

 
 ماجستٌر 

 
2015 

خصوصٌة دراسات الجدوى  63
 االقتصادٌة للمشروعات

سامر صبري 
 نجم

 2015 ماجستٌر  هناء عبد الغفار

64 
 
 

التضخم واثرها  تحلٌل تكالٌف
على مستوٌات المعٌشة 

 2012-1990بالعراق للمدة 

 
نجلة شمعون 

 شلٌمون

 
نضال شاكر 

 جودت

 
 ماجستٌر 

 
2015 

كفاءة االنفاق الحكومً فً  65
تحقٌق االهداف االنمائٌة 

لأللفٌة فً االقتصاد العراقً 
 2003بعد عام 

 
رنٌن ٌونس 

 جاسم

 
قصً عبود 

 الجابري

 
 ماجستٌر 

 
2015 

 
66 
 

العمالة الوافدة فً سوق 
العمل لبلدان مختارة مع 

 اشارة خاصة للعراق

 
 حٌدر عبد االمٌر

 
جمال عزٌز 

 فرحان

 
 ماجستٌر 

 
2015 

مٌزان الخدمات فً العراق  67
رؤٌة تقوٌمٌة فً االبعاد 
التنموٌة والدولٌة للمدة 

1990-2012 

سرمد جاسم 
 حمودي

 2015 ماجستٌر  هناء عبد الغفار 

دور تمكٌن الشباب فً التنمٌة  68
البشرٌة المستدامة فً العراق 

 2003بعد عام 

تغرٌد قاسم 
 رحمه

نضال شاكر 
 جودت

 2015 ماجستٌر



 

 اطاريح قسم االقتصاد

 6002الى سنة    6002من سنة  

 السنة الدرجة المشرف الباحث عنوان االطروحة ت

التحوالت فً السٌاسة النقدٌة  1
بٌن مرحلتً التقٌٌد والتحرر 

 النقدي فً العراق

عبد الحافظ عبد 
 اللطٌف

 2008 دكتوراه وداد ٌونس

االستثمار بالمورد البشري  2
وعالقته بالتشغٌل والبطالة فً 

 البالد النامٌة

احمد عباس  عقٌل حمٌد جابر
 الوزان

 2008 دكتوراه

العالقة بٌن الخصخة والبطالة  3
فً بعض االقتصادات النامٌة 

 2005 - 1990للمدة 

 وفاء جعفر المه عبد الرسول جابر
 المهداوي

 2008 دكتوراه

العولمة على ظاهرة انعكاسات  4
 الفقر فً البلدان النامٌة

 2008 دكتوراه عبد الكرٌم عبد هللا امل زبون اسمر

سٌاسات الدعم الحكومً بٌن  5
 القبول الفكري وكلف التطبٌق 

وفاء جعفر  انعام مزٌد نزٌل
 المهداوي

 2008 دكتوراه

الٌات تطبٌق نظام نقدي اسالمً  6
 1981فً دول اسالمٌة مختارة 

2006 

 2009 دكتوراه فالح حسن ثوٌنً عمار مجٌد كاظم

االصالح االقتصادي فً العراق  7
دراسة تحلٌلٌة فً خصوصٌة 

 المقومات وفاعلٌة االلٌات

عبد الرحٌم 
 مكطوف

 2009 دكتوراه عبد اللطٌف شهاب

برامج التثبٌت االقتصادي  8
والتكٌف الهٌكلً وانعكاساتها 
االقتصادٌة فً بلدان نامٌة 

 مختارة

احمد عباس  احمد حافظ حمٌد
 الوزان

 2009 دكتوراه

المدخل النقدي فً تصحٌح  9
االختالل فً مٌزان المدفوعات 
ودوره فً سٌاسات االصالح 

 والتثبٌت الهٌكلً

 2009 دكتوراه هجٌر عدنان ناهدة عزٌز مجٌد

تاثٌر تقانة المعلومات فً بعدي  10
 تصمٌم العمل والهندسة البشرٌة

 2010 دكتوراه صباح محمد  ٌوسففؤاد 

الرؤٌة االستراتٌجٌة وتاثٌرها  11
فً ادارة البٌئة وقٌادة التغٌر 

 التنظٌمً

 2010 دكتوراه فالح تاٌه النعٌمً خالدٌة مصطفى

مستقبل النظام الضرٌبً فً  12
العراق فً ظل التحول الى 

 اقتصاد العراق

وفاء جعفر  كرٌم سالم كماش
 المهداوي

 2010 دكتوراه

تاثٌر التفكٌر االستراتٌجً  13
واالبداع التسوٌقً فً القرارات 

 التسوٌقٌة

 2010 دكتوراه  فاضل عباس مها عارف

جدولة العملٌات التشغٌلٌة فً  14
ورش التدفق باستخدام برمجة 

 الدٌنامٌكٌة 

خضٌر زغٌر 
 سلمان

 2010 دكنوراه أفتخار عبد الحمٌد 

استراتٌجٌة تكنولوجٌا  تاثٌر 15
 المعلبومات فً اقتصاد المعرفة

  

 2010 دكتوراه قاضل عباس حامد كرٌم

االصالح االقتصادي فً العراق  16
فً اطار اتفاقٌة المساندة 

(SIB )  مع صندوق النقد
 الدولً

 2010 دكتوراه مظفر حسنً علً حاتم كرٌم



مدى فاعلٌة المؤسسات المالٌة  17
الوسٌطة فً التثٌر على النشاط 
 االقتصادي مع اشارة للعراق 

 2010 دكتوراه فالح حسن ثوٌنً احمد صبٌح

مستقبل تحرٌر ضمان القطاع  18
السٌاحً العراقً فً اطار 

االتفاقٌة العاملٌة للتجارة فً 
 GAT3الخدمات 

 2010 دكتوراه عبد اللطٌف شهاب محمد زكً 

اصالح الموازنة العامة وعالقتها  19
 بالتنمٌة المستدامة

 

وفاء جعفر  عصام عب خضر
 المهداوي

 2011 دكتوراه

المعلومات االستراتٌجٌة والبداع  20
المنظمً واثرهما فً تحقٌق 

 المٌزة االتنافسٌة

 2011 دكتوراه فالح تاٌه اكرم محسن 

الٌات حفز االبتكار وتخصص  21
االستثمار الستخدام تحلٌل ما بعد 

االمثلٌة فً قطاع الصناعات 
 الهندسٌة 

قصً عبود  احمد شاكر
 الجابري

 2011 دكتوراه

تحلٌل العوامل المسببة فً  22
تذبذب اسعار النفط الخام 

وانعكاساتها على بعض التغٌرات 
 الهٌكلٌة لدول مختارة

 2011 دكتوراه عباساحمد  عصام هادي محمد

قٌاس المحتوى االقتصادي لالمن  23
االنسانً فً العراق للمدة 

1990 - 2007 

 2011 دكتوراه نضال شاكر سهٌله عبد الزهرة

قٌاس معدل العائد االقتصادي  24
للتعلٌم الجامعً لكلٌات مختارة 

 فً العراق

حسناء ناصر 
 ابراهٌم

محمد صالح 
 سلمان

 2011 دكتوراه

العالقة بٌن عجز الموازنة  تحلٌل 25
الحكومٌة وعجز الحساب 

 الجاري

 2011 دكتوراه محمد علً موسى حٌدر حسٌن

تقوٌم واختٌار مسار التحول نحو  26
 اقتصاد السوق فً العراق

وفاء جعفر  احمد جاسم محمد
 المهداوي

 2012 دكتوراه

 التغٌرات فً العوامل المؤثرة فً 27
عرض النقود واستخداماتها على 

 النشاط االقتصادي

 
 فالح نغٌمش مطر

 

 
 فالح حسن ثوٌنً

 
 دكتوراه

 
2013 

بناء نموذج قٌاسً لتحلٌل  28
العالقة بٌن عجز الموازنة 

وعجز الحساب الجاري لعٌنة 
 مختارة من الدول

قصً عبود  غٌدء جعفر
 الجابري

 2013 دكتوراه

فً اثر ازمة الرهن العقاري  29
عجز الموازنات الحكومٌة لعٌنة 

 من الدول المختارة

قصً عبود  احمد حمدي احمد
 الجابري

 2013 دكتوراه

خٌارات السٌاسة النقدٌة ودورها  30
 فً تحقٌق االستقرار االقتصادي

 2013 دكتوراه  فالح حسن ثوٌنً احمد عبد الزهرة

تقٌٌم كفاءة الٌات انتقال اثر  31
فجوة السٌاسة النقدٌة على 

 الناتج فً بلدان مختارة

مصطفى كامل 
 رشٌد

قصً عبود 
 الجابري

 2013 دكتوراه

تقوٌم فاعلٌة المنح والمساعدات  32
االهداف االنمائٌة فً تحقٌق 

االنمائٌة االلفٌة فً بلدان العالم 
 الثالث

 
 احمد هادي سلمان

 
وفاء جعفر 

 المهاوي

 
 دكتوراه

 
2013 

فً  التنمٌة الرٌفٌة المستدامة 33
العراق بٌن سٌاسة التغٌر 

 وتحدٌات االستجابة
 

 
 هدى عبد الرضا

 
وفاء جعفر 
 المهداوي

 
 دكتوراه

 
2015 

 


