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اسم األطروحة

اسم المؤلف

قياس نسب التلف والسيطرة عليها
دراسة وتقييم نظام الضبط الداخلي في مصرف الرافدين
تحصيل القروض في المصارف التجارية وتطبيقاتها في مصرف الرافدين
وضع نظام تكاليف لمعمل التصليح االلي
كلفة خدمات النقل في المنشاة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد
دراسة وتحليل مؤشرات استخدام الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة
دور النظام المحاسبي الحكومي في تخطيط وبرمجة موازنة الدولة
تخفيض التكاليف في المنشاءت الصناعية
اساليب السيطرة المخزنية في المنشاءة العامة للبطاريات السائلة
ادارة االستثمارات في المؤسسة العامة للتقاعدوالضمان االجتماعي للعمال
تسعير المواد المخزنية الصادرة باسعارمختلفة يودي الى ارباح وخسائر مختلفة
النتائج
دور السياحة في االقتصاد العراقي للفترة 1982_1961
نظام الكلفة المعيارية في المنشاءة العامة للمخابز واالفران
السياسة التسويقية لخدمات التامين البحري
تخفيض التكاليف وعالقتة بكفاءة اداء المنشاءة الصناعية
فحص وتقييم نظام المراقبة الداخلية في المنشاءة العامة المنتوجات االلبان
السياسة االقراضية للمصرف العقاري في العراق
التخطيط للتنمية السياحية مع التطبيق على اهداف العراق
مسائل في تخطيط سياسة دعم االسعار في العراق
تقييم االداء في الشركة العامة لمقاوالت المباني
االزمة المصرفية في دول جنوب شرق اسيا خالل فترة تسعينات القرن الماضي
اسلوب تعددية الوكيل في حقل قاعدة بيانات معينة
تصميم وتنفيذ قواعد البيانات الموزعة الصورية
دراسة تحليلية السباب تدهور اسعار الصرف في البلدان النامية
تصميم وتنفيذ جدار النار للشبكات
تحليل المركزاالئتماني للمقترض من المصرف العقاري
تحقيق الدخل في عقود االنشاءات الطويلة االجل مع دراسة تطبيقية في الشركة
العامة لمقاوالت المباني
دراسة تجربة االستعالم المصرفي في مصرف الرافدين
قرارات االستثمار في شركات القطاع المختلط
النظام المحاسبي للتعاونيات الزراعية
توثيق القروض المصرفية وتطبيقاتها في المصارف المتخصصة العراقية
دراسة وتقييم نظام المراقبة الداخلية للمواد في المنشاءة العامة للصناعات
الورقية
صندوق النقد الدولي دراسة خاصة عن دورة االئتماني في دعم الدول النامية
الرقابة على التكاليف الصناعية غير المباشرة
حول االجراءات واالسس المعتمدة في منح التسهيالت المصرفية لدى المصارف
التجارية
التحليل المالي لميزانية مصرف تجاري مع التاكيد على مصرف الرافدين

سعادة ابراهيم العقيدي
عدنان وجب الدليمي
سعدجالل محمد قريش
وليد عبد الستار عزيز
اكرم كوركيس متي
علي قاسم العقبى
فاتن اليا داوود
نوري محمد الدليمي
عبيد عبد هللا سعود
ماضي حبيب حميدي
محمد دهري
خالد عبد الحميد
ععبد الكريم زامل
باسم صادق الجشعمي
فاروق طوبيا
فرات عباس
نبيل حامد
انعام داوود
انتصار محي احمد
علي صاحب جاسم
صباح حسن العكيلي
نجيب عباس علوان
شهالء طالب المشهداني
فراس حسين علي
وليد خالد حسين
عبد الرضا شفيق البصري
انعام محسن زويلف
فواد عبد االمير
صفاء جواد عبد الحسين
عبد المهدي حمودي
علي عبود عيسى
توفيق سالم حمزة
محمد شاهين
اسماء مهدي حسين
سميرة حسين جاسم
حمد عبد الحسين
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تحديد تكاليف االنتاج المتعددة وتسعيره
دور البنك الدولي لالنشاء والتعمير في تمويل مشروعات التنمية في االقطار
النامية
استخدام التحليل العاملي كطريقة احصائية في تقييم مشاريع االسكان
دراسة وتقييم نظام التكاليف المنشاءة العامة لناقالت النفط العراقية
تخطيط االسعار ودوره في عملية التخطيط االقتصادي مع اشارة خاصة الى
العراق
التدقيق والرقابة الداخلية
اوجة استخدامات احوال المصارف التجارية
الكلفة المعيارية ودورها في الرقابه على الكلفه الفعلية
اسسس توزيع المصارف المشتركة للمواد والسلع المخزنية
نظام اعداد الموازنات التخطيطية عن طريق الحاسبة االلكترونية
تقييم مركزية حسابات فروع ومكاتب مصرف الرافدين وسبل تطويرها
الرقابة الداخلية في المصارف التجارية مع االشارة الى مصرف الرافدين
تطور القطاع العام في العراق مع اشاره الى القطاع العام في التجارة الخارجية
والداخلية
دراسة وتقييم نظام المراقبة الداخلية للمشتريات في المؤسسة العامة لنفط
الجنوب
تخطيط المبيعات في المنشاءة العامة لمنتوجات االلبان
وحة الموازنة العامة للدولة في العراق
مسائل نظرية وتطبيقية في تخطيط القوى العاملة في العراق
الموازنات التخطيطية للمصارف التجارية
دورالتقارير المالية في اتخاذ القرارات دراسة محاسبية في شركة الصناعات
الخفيفة
سياسات تحصيل القروض المصرفية مع دراسة تطبيقية للمصارف المتخصصة
في العراق
تقييم نظام المراقبة الداخلية في المنشاءة العامة لتجارة المواد الغذائية
النظم المالية والمحاسبية في المنظمات الجماهيرية
المراقبة الداخلية على الموجودات في مديرية مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد
دور الكلفة في تسعير الخدمة /دراسة تطبيقية في المنشاءة العامة لنقل
المسافرين
تحليل دالة االنتاج في منشاءات المؤوسسة العامة للصناعات الهندسية في
العراق
النظام المحاسبي المخزني المقترح للمؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف
امكانيات تسويق المنتجات النفطية العراقية في اسواق مختارة
تقيم تجربة تطبيق النظام المحاسبي الموحد في الوحدات والمنشاءات الخدمية
اهمية استخدام نظام التكاليف في المؤسسات التعليمية بالتطبيق على جامعة
الموصل
تطور العالقات االئتمانية في القطاع الزراعي في العراق
االحصاء الترتيبي وتطبيقه في المجال الطبي
اجهزة التدقيق الداخلي في وزارة النقل والمواصالت
دور تخطيط القوى العاملة في التنمية الصناعية في القطر العراقي
تقييم تجربة تطبيق النظام المحاسبي الموحد في القطاع التجاري
استخدام تكنولوجيا االتصاالت في المنظمة
اجرءات الرقابة على نشاط فروع الشركات االجنبية المسجلة في العراق
الموازنات التقديرية كاداة للتخطيط والرقابة
المؤشرات العملية الناجمة عن تحليل حسابات التوفير في مصرف الرافدين

باسمة فالح جيهان
رحيم حسين معارج
اسامة محمود صالح
سعد راجي
صالح عبد الحسن حزام
كريمة علي كاظم
حسن علي العاني
جاسم محمد
عبد الحسين فالح
عاشور عبد هللا حسين
ناصرحسن الجبوري
فرات شاكر محمد
تقي عبد السالم
مكرديج مهران اوهان
علي عبد الرضا علي
خالد ياسين كاظم
شاؤول ايشو نونا
حامد نصيف الشمري
سلمى منصور سعد
عادل ناجي حسين
موفق سلطان جواد
وليد حنا يوسف
بدر شنون عجيل الساعدي
كمال عودة الزبيدي
كمال عبد حامد
منصور ناصر حديد
اسامة عزيز منصور
علي احمد علي
نادرة شابا الياس
عبد العزيز شوبش
علي عبد الحسين
عبد الهادي حميد فرحان
قاسم هادي موسى التميمي
عدنان محمد شهاب
عوف عبد الرحمن
نعمة ادريس سليمان
وليد طاهر عبد العزيز
سالم نمرود يعقوب
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صندوق النقد العربي وموقعه بين المنظمات المالية العربية والدولية
تحليل كلفة مخزون المواد االولية دراسة تطبيقية في المنشاءة العامة للخياطة
دراسة وتقييم نظام المراقبة الداخلية للمشتريات والمخازن في المؤسسة العامة
للموانئ العراقية
دراسة وتقييم المصاريف االضافية في المؤسسة العامة لنفط الجنوب
سلوك كلفة العمل المباشر _دراسة تطبيقية في عينة من المنشاءات الصناعية
تقييم اقتصادية نظام الحاسبة االلكترونية في منشاءت المؤسسةالعامة لتجارة
السلع االستهالكية
النمو االقتصادي المتوازن وخطط التنمية االقتصادية في العراق
التحليل المالي دراسة تطبيقية للمنشاءة العامة للغزل والنسيج العراقية للسنوات
1982-1979
بيوع القيام ودورها في البيوع البحرية مع االشارة الى تطبيقاتهافي العراق
تقييم ربحية االستثمارات دراسة في شركة التامين الوطنية
الكلفة التشغيلية للنقل النهري
مشكلة السكن في العراق واقعها وسبل معالجتها
تعويضات شركة التامين الوطنية الموال المستوردة المتضررة
العوامل المؤثرة في عرض النقد والمضاعف النقدي في العراق للفترة
1978_1965
كفاءة االعفاءات الضريبية في تشجيع االستثمار الصناعي الخاص في االقتصاد
العراقي 1997-1981
السياسة االئتمانية للمصارف االختصاصية ودورها في التنمية االقتصادية في
العراق للفترة 1977 -1963
قياس اثر توزيع الدخل على االستهالك العائلي في االردن
دراسة قياسية لسلوك المستهلك في العراق
ادارة خدمات الصيانة في المنشاءات الصناعية
استخدام التحليل الشبكي في ادارة عمليات الصيانة
تحليل كلفة مخزون المواد االولية دراسة تطبيقية في المنشاءة العامة للخياطة
نموذج قياس لدالة تكوين راس المال الثابت
اقتصاديات صناعة التمور في العراق
تحليل ردود فعل االستهالك (االسري على ضوء بحث ميزانية االسرة 1985-84
النتائج االقتصادية للتضخم في العراق للفترة 1976-65
بناء نموذج اقتصادي قياسي الختبار تاثير بعض المتغيرات الكلية على قطاع
النقل في العراق
تحديد اسعار النفط العربي الخام في السوق العالمية
بعض جوانب مسالة االسعار والسياسة السعرية مع اشارة للسياسة السعرية في
العراق
استخدام اساليب التحليل المالي في التخطيط والرقابه المالية
دور االستثمار في التنمية االقتصادية في العراق
االئتمان المصرفي ودوره في االقتصاد العراقي
الطلب على النقد في العراق
عالقة االستهالك بالتنمية االقتصادية في العراق
تدريب القيادات االدارية
محاسبة التضخم ومعالجة االثار التضخمية على الكشوفات المالية
القروض الخارجية الممنوحة للعراق
التحاسب الضريبي على ارباح الشركات العقارية
استخدام محاسبة المسؤولية كاداة للرقابة في المنشاءة العامة للزيوت النباتية
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عباس نلجي جواد
عبد الكريم محسن باقر
حسن عبد اللة بدر
فليح حسن خلف
مظهر محمد صالح قاسم
قيدار حسن احمد الحسن
حسين لطيف السامرائي
طالل محمد علي
سعدي فرمان نوري
فداء عبد المجيد االعرجي
غازي نوار كعيد
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الصيرفة المركزية ووظيفاتها في تنظيم االئتمان والفعاليات المصرفية في الدول
االشتراكية مع اشارة خاصة الى البنك العراقي المركزي
التامين التبادلي في الشريعة االسالمية
تجارة نفط العراق الدولية وافاق تطورها في المستقبل
التوفيق بين االلتزام بالسرية المصرفية وااللتزام باجراءات مكافحة غسل االموال
بحث ميداني في عينة من المصارف العراقية
تباطؤات السياسة النقدية وانعكاساتها على النشاط االقتصادي :تجارب دول
مختارة
دراسة تطبيقية باستخدام البرمجة الرياضية في معمل سمنت الفلوجة
تطبيق بعض اساليب بحوث العمليات في مجال االنتاج والتخزين في المنشاءة
العامة لصنع الورق في البصرة
دراسة مقارنة في اللياقة البدنية لطالب المرحلة المتوسطة في بغداد ونينوى
والمثنى بحث مسحي لمعرفة واقع اللياقة البدنية عند اعمار طالب الدراسة
المتوسطة باعمار()16-13سنة
استخدام التحليل المالي طريقة االمكان االعظم في تحليل وتفسير بعض نتائج
المسح الجيولوجي في العراق
اتباع بعض االساليب االحصائية في التصنيف مع تطبيق عملي في مجال
الجغرافيا
مقارنة بين طرق مختلفة لتخميين دالة الكثافة االحتمالية
االرتباطات الذاتية في االخطاء العشوائية لنماذج االنحدار وتطبيقها في التحليالت
االقتصادية
استخام اسلوب المحاكاة للسيطرة على الخزين في صناعة البطاريات العراقية
اثر استعمال ستراتيجية خرائط المفاهيم في توصيل تالميذ الصف الخامس
االبتدائي في مادة قواعد اللغة العربية
قياس معدل العائد االقتصادي للتعليم الجامعي لكليات مختارة في العراق
An Efficient Digital Image water marking systembased
دور السياسة النقدية في معالجة التضخم في العراق للفترة 1981 - 1961
آثار العولمة على قطاع التجارة الخارجية في االقتصاد االردني
االنتاج االقتصادي في بلدان نامية مختارة وانعكاساته على العراق
توزيع الدخل في االقتصاد العربي االسالمي
تاثير االستثمارات االجنبية على التغيرات الهيكلية في االقتصاد االردني خالل
عقدي الثمانيات والتسعينيات
دور الدولة في مواجهة الحصار االقتصادي المفروض على العراق
ادارة استثمارات المصارف االسالمية دراسة تطبيقية
نمط العالقة بين المراكز الراسمالية الرئيسية في النظام الدولي الجديد
االثار المستقبلية لمشروع الشرق اوسطية وتاثيره على االقتصاد العربي
تقييم اندماج شركة النسر االردني للتامين وشركة ويفكو للتامين على الحياة
باستخدام النسب المالية
دور البنك المركزي في تحقيق التوازن االقتصادي
االعالم االقتصادي واثره في تطور الوعي االقتصادي
معوقات التطور االقتصادي واالجتماعي العربي دراسة حالة تحليلية
تقييم السلوك القيادي من وجهة نظر المرؤسيين
تطور سوق العمل في العراق مع اشارة خاصة لظاهرة بطالة الخريجين
التغييرات البنيوية لالقتصاد العراقي واثرها في تطور قطاع الخدمات -1971
1991
اشكالية الفكر التنموي في االنظمة االقتصادية المختلفة
تقييم سياسات التكييف االقتصادي في االقطار الممولة من المؤسسات الدولية
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مهدي محسن اسماعيل
سلمى ثابت ذاكر االلوسي
سليم نزار سليم
عالء حسين صالح
نجاح باقر ابراهيم
عبد الباسط سعدون
حسناء ناصر ابراهيم
Zainb Nouman
صالح محمد علي
احمد سليمان علي
امل اسعد زبون
جاسم حمزة حمود
طالل محمد مفضي بطانية
محمد صالح حمد الدليمي
عبد العزيز شويش الجبوري
كنزا محمد عبد الحق
باسمة نوري احمد الحيالي
نضال ذياب ابو ركية
فالح حسن ثويني
مظفر عبد العال حسون
خالد صالح عباس
نزار محمد عبد الحميد
نزار محمد عبد المجيد
عبد الكريم حنش حسين
عبد الجبار محمود
مايع شبيب الشمري

.147
.148
.149
.151
.151
.152
.153
.154
.155
.156
.157
.158
.159
.161
.161
.162
.163
.164
.165
.166
.167
.168
.169

اثر المضاعف النقدي في عرض النقود العراق حالة دراسية للمدة -1975
1991
االهمية االستراتيجية للنفط العربي وتوقعات الطلب المستقبلية
االزدواج الضريبي موقف الشرع العراقي منه
دراسة تحليلية السباب تدهور اسعار الصرف في البلدان النامية
النظام الكلفوي المقترح الحتساب كلفة الطالب الدراسي في كلية بغداد للعلوم
االقتصادية الجامعة
اهمية االئتمان التجاري في تفعيل النشاط التحويلي للجهاز المصرفي العراقي
تقويم النظام المحاسبي الموحد في ضوء نظرية المحاسبة والمعايير
المحاسبيةالعراقية والدولية
االبداع في التدابير االدارية دراسة حالة في مدينة الثرثار السياحية
اهمية االستثمار االجنبي المباشر في تطور اداء االقتصاد العراقي -1995
2117
تاثير التوازن التنظيمي في الرضا الوظيفي بتوسيط العدالة التنظيمية دراسة
تحليلية في ديوان وزارة النفط
Using content Management Tools To Build personal Know
ledeunits
قياس اثر توزيع الدخل على االستهالك العائلي في االردن
ضرورة التكامل االقتصادي العربي في ظل المتغيرات العالمية الجديدة
اهمية التحليل المالي لمساعدة االدارة في اتخاذ القرارات
سياسة الواليات المتحدة االمريكية في منطقة الخليج العربي اثارها السياسية
واالقتصادية خالل عقد التسعينات
مستقبل والية االتفاقيات التجارية العربية في ضوء معطيات التجارة العالمية
المصارف االسالمية دراسة في المنطلقات الفكرية والدور االقتصادي والسياسي
العولمة االقتصادية واالقتصاد العربي في القرن الحادي والعشرين
اثر الرقابة المالية في تطوير اداء المجالس المحلية
اثر االنماط القيادية للمديرين في تطوير راس المال الفكري
دور العالقات العامة في صناعة التامين
An lmproved Localization Algorithm in Wireless sensor
Networks
دور الرقابة الداخلية في تخفيض تهديدات نظام المعلوملت المحاسبي المؤتمت
لتحقيق قيمة للمنظمة والزبون

افتخار محمد
امبدي يحيى كباشن حمدوك
عماد توفيق
فراس حسين علي
حسنيين حميد الربيعي
هندرين حسن حسين
ماهر موسى العبيدي
ياسين محمد حسين
رجب حامد حسن
االء عبد الكريم غالب المدو
Samer Fakhry
عادل عبد الغني محبوب
ليلى عاشور حاجم
زكي فازي
حسين دحام
ايسر ياسين
حسن مصطفى طبرة
فاروق توفيق
علي شايع الشمري
عبد الكريم خزعل حمادي
محمد هاشم حمود
Maad M. Mijwil
ناجي شايب كايم الركابي

