
 اسم  المشرف العـــــــــنوان السنة الشهادة االســـــــــم ت
ولٌد أحمد جاسم حندة  1

 الجمٌلً
 

دور الجهاز المصرفً  3122 ماجستٌر
فً مكافحة عملٌات 

غسٌل األموال من خالل 
 تجارب مختارة

 

 نهاد عبد الكرٌم أحمد1د

 زٌاد عزالدٌن طه طالب 2
 

العالمٌة األزمة المالٌة  2112 ماجستر
وأثرها  3112لعام 

على اإلٌرادات النفطٌة 
لدول مجلس التعاون 

 الخلٌجً
 

عبد المجٌد شهاب 1د
 أحمد حسن

 

التغٌر فً النمط   3124 ماجستٌر  انمار غالب كلٌب   3
االستهالكً لألسرة  

 -2994العرالٌة للمدة 
 م  3112

 

 سعد عجٌل شهاب  1د

 دمحم خطاب عمر العٌشونة  4
 

ٌرادات ضرٌبة الدخل إ  3123 ماجستٌر 
ها فٌوالعوامل المإثرة 

فً محافظة صالح الدٌن 
 – 3111للمدة )

3121) 
 

عامر عبود جابر   1د
 الدوري 

كفاح خالد عبد هللا   5
 العباسً

 

الـمـفـهـوم الـعـلـمـً   3125 ماجستٌر 
 الجدٌد للـتـنـمـٌـة

دراسة تحلٌلٌة للنموذج 
 الصٌنً

3114 - 3124 
وإمكانات التطبٌك فً  

 العراق
 

سهام حسٌن عبد  1د
 الرحمن البصام

 

 علً فــذ كـامـل كـاٌــم  6
 الـعبـٌــدي

 

المنــاطك الحــرة   3125 ماجستٌر 
نشؤتـها وتطورها فً 

بلـدان مختارة مع إشارة 
 خاصة للعراق
 

صـباح فٌـحـان  1د
 مـحمـود

 

سوزان نوزاد محمود  2
 ندٌم الداوودي 

صة فً أثر الخصخ  3126 ماجستٌر 
مستوٌات البطالة مصر 

للمده  أنموذجآ 
(2996- 3124  ) 
 

عبد الرزاق حمد  1د
 حسٌن  الجبوري 

عٌسى جودي  8 
 محمود رزولً

 

اإلنفاق العام فً ثر أ  2115 ماجستير 
 تعزٌز التنمٌة البشرٌة

العراق   -             
للمدة )  -انموذجا 

3114 – 3124   ) 
 
 
 

 خضٌر احمد منعم 1د
 



 اسم  المشرف العـــــــــنوان السنة الشهادة االســـــــــم ت
دمحم رشٌد عبدهللا   9

 الجبوري
 

 لٌاس وتحلٌل أثر 3127 ماجستٌر
العوامل االلتصادٌة فً 

االستمرار تحمٌك 
السٌاسً فً عٌنة 

 الدول مختارة من
-3123سنوات لل

3125 
 

 عباس ناجً 1د

سٌف ٌاسٌن امطارد  21
 الشمري 

دور النفط والرإٌة   3126 دبلوم عالً 
 المستمبلٌة فً العراق

  
 

عبدالرزاق حمد  1د
 حسٌن 

عالء صابر   11
 حلٌم متري سنبل

 

أثر المإشرات العالمٌة   3126 ماجستٌر 
فً اتخاذ لرار االستثمار 

دراسة  األجنبً المباشر
 ممارنة
 

 سعد عجٌل شهاب 1د
 

دمحم احمد دمحم حسن   23
 الجبوري 

االستراتٌجٌة الضرورات  3126 ماجستٌر 
رات النفطٌة فً لالستثما

العراق بعد تنامً 
 االحتٌاطات النفطٌة 

 

سهام حسٌن عبد  1د
 الرحمن البصام 

عٌسى جودي محمود   13
 رزولً

 

اإلنفاق العام فً ثر أ  2115 ماجستٌر 
  تعزٌز التنمٌة البشرٌة

 -انموذجا العراق  -
 – 3114للمدة ) 
3124   ) 

 

 خضٌر احمد منعم 1د
 

ٌاسٌن طه محمود أرحٌم   14
 الدوري

 

دور التعلٌم فً التنمٌة   2115 دبلوم عالي 
البشرٌة فً العراق 

 3123-2921للمدة 
 )دراسة تحلٌلٌة(

 
 

 صباح فٌحان محمود 1د
 

سرمد حمٌد ٌاسٌن صالح   26
 الجبوري

 

ثر التحلٌل الكمً أل  3126 ماجستٌر 
نفاق العام فً النمو اإل

االلتصادي فً دول 
) دراسة  نامٌة مختارة

 -3119للمدة  ةتحلٌلٌ
3123) 

 
 

عباس  1د
 ناجً جواد

عالء احمد دمحم   16
 الجنابً

 

تداعٌات انهٌار أسعار   2115 دبلوم عالي 
النفط على الموازنة 

المالٌة العامة فً 
 العراق 

)دراسة تحلٌلٌه لموازنة 
3126) 

د سهام حسٌن 
 عبد الرحمن البصام

 



 اسم  المشرف العـــــــــنوان السنة الشهادة االســـــــــم ت
علً مزاحم حبٌب   22

 السامرائً 
االستثمار فً رأس   3126 ماجستٌر 

المال الفكري بواسطة 
التعلٌم واثره على 

البطالة ) مع اشارة 
خاصة الى العراق للمدة 

2992 – 3124 ) 
 

 منعم احمد خضٌر  1د

 دمحم حمد حمٌد الجبوري  18
 

والع االستثمار فً   3126 ماجستٌر 
 محافظة صالح الدٌـن
دراسة تحلٌلٌة خالل 

 3124- 3119المدة )
) 

 

الرزاق حمد  د. عبد
 حسٌن الجبوري

رسول احمد خلٌف عذاب   29
 العزاوي 

دور المشروعات   3126 دبلوم عالً 
الصغٌرة فً المساهمة 

فً معالجة مشكلة 
البطالة فً العراق ) 

 دراسة تحلٌلة ( 
 

سهام حسٌن عبد  1د
 الرحمن البصام 

ناٌفة أحمد معدل   21
 رمضان الشمري

اإلنفاق الحكومً ) أثر   3126 دبلوم عالً 
فً الصحة والتعلٌم على 
 الناتج المحلً اإلجمالً(

 

أ . م  ٌاسٌن موسى 
 جاسم

لتٌبة ماهر محمود  21
 الدوريعبداللطٌف 

 

   3126 ماجستٌر 
أثر بعض لٌاس 

المتغٌرات االلتصادٌة 
البطالة فً معدل  فً

-3114للمدة  - العراق

3124  
 

 صباح فٌحان محمود 1د

وسام حاتم  22
 سلمان الحمٌري

 

دور التنمٌة المستدامة   3126 ماجستٌر 
  فً مواجهة التحدٌات

 فً العراق االلتصادٌة 
 

  د صباح  أ.
 محمود فٌحان 

 

زٌاد صباح علً   23
 الطائً

 

أثر اإلرهاب على  2116 ماجستير
التنمٌة البشرٌة فً 

 العراق للمدة

)دراسة  3125-3114

 تحلٌله(
 

 صباح فيحان محمود1د

مثنى شكور محمود   24
 الدلٌمً ٌوسف 

 

العاللة  وتحلٌل لٌاس  3126 ماجستٌر 
بٌن البطالة وبعض 

االلتصادٌة  المتغٌرات
)التملٌدٌة وغٌر الكلٌة

فً عٌنة  التملٌدٌة(
                مختارة من 

 -3122للمدة الدول
3124 

 عباس ناجً جواد 1د



 

 اسم  المشرف العـــــــــنوان السنة الشهادة االســـــــــم ت
عالء صابر حلٌم متري   25

 سنبل
 

أثر المإشرات العالمٌة   3126 ماجستٌر 
فً اتخاذ لرار االستثمار 

دراسة  األجنبً المباشر
 ممارنة
 

 سعد عجٌل شهاب  1د
 

 برهان شٌاع مرعً حسن  26
 

اتجاهات النمو السكانً   3126 دبلوم عالً 
وأثره فً مستوى 
الخدمات الصحٌة 

المطلوبة فً محافظة 
 1111صالح الدٌن 

 -3112دراسة تحلٌلٌة 
3131  

 

.د. سهام أ
حسٌن عبد الرحمن 

 البصام  
 

التنمٌة المستدامة   3126 دبلوم عالً  مإٌد حنٌن حمٌد   32
واثرها فً البٌئة مع 
اشارة خاصة للمطاع 
الصناعً فً العراق 

 دراسة تحلٌلٌة 
 

 منعم حمد خضٌر  1د

عامر سامً عبد مخلف   28
 الجنابً

 

تموٌل مشارٌع البنى   3126 ماجستٌر 
 التحتٌة فً العراق
 )دراسة تحلٌلٌة(

 
 

أ. د. سهام 
عبد الرحمن حسٌن 
 البصام

 

غضب خلٌف  مروان  22
 العـزاوي

 

المرض  تداعٌات  3126 ماجستٌر 
االلتصاد فً  الهولندي

العرالً وضرورات 
تنوٌع مصادر الدخل 

-3114المومً للمدة )
3124) 
 

 
أ.د سهام حسٌن عبد 

 الرحمن البصام
 

ساجر عوٌد رحٌم عبدهللا   41
 الجمٌلً

 

دور السٌاسة المالٌة   3126 دبلوم عالً 
معالجة والنمدٌة فً 

االنكماش والتضخم فً 
 البلدان النامٌة

 

أ.م.د. سعد صالح عٌسى 
 الجبوري

 

جاسم  عبد اللطٌفعثمان   42
 دمحم العزاوي

 

االستــــهالن ور ــتط  3126 ماجستٌر 
ري ــــالمظهو ذائًـــالغ

فً العراق                    
  ) لالعوام

3123,3112,2994) 
 ممارنة()دراسة تحلٌلٌة 

 

                                   سعد عجٌل شهاب              1د

مروة عبد جوٌر شامخ   43
 الدلٌمً 

توزٌع الدخل ومشكلة   3126 ماجستٌر 
الفمر فً العراق /دراسة 
تحلٌلٌة ممارنة لالعوام 

 3115و 2994

 سعد عجٌل شهاب  1د



  3112و

 اسم  المشرف العـــــــــنوان السنة الشهادة االســـــــــم ت
ٌوسف خلٌل ابراهٌم علً   33

 النعٌمً
 

 المعرفً  3126 ماجستٌر 
دراسة استطالعٌة 

اسٌا سٌل  ًلشركت
محافظة بوزٌن العراق 
 اربٌل

 – 3115للفترة 
3125 

 

 
الدكتور سعد صالح 

 عٌسى الجبوري

مثنى شكور محمود   34
 الدلٌمً ٌوسف 

 

   3126 ماجستٌر 
العاللة  وتحلٌل لٌاس

بٌن البطالة وبعض 
االلتصادٌة  المتغٌرات

)التملٌدٌة وغٌر الكلٌة
فً عٌنة  التملٌدٌة(

                مختارة من 
 -3122للمدة الدول

3124 
 

 عباس ناجً جواد  1د

 عالء شاكر محمود أرحٌم  35
 الدوري

 

دور النفمات العامة فً   3127 ماجستٌر 
 تعزٌز النمو االلتصادي

فً العراق للمدة 
(2996-3124) 
 
 

 صباح فٌحان محمود 1د
 
 
 

 

إسراء حمد محمود  36
 الجبوري

 

أثر االستثمار األجنبً   2116 ماجستير 
المباشر على النمو 

ي المغرب االلتصاد
-2996أنموذجاً للمدة 

3124 

 

أ.م.د سعد صالح عٌسى 
 الجبوري

 

عبدالرحمن فٌصل ٌاسٌن   33
 الدوري ٌحٌى

 

تحلٌل ولٌاس العاللة   2116 ماجستير 
بٌن مإشر الحرٌة 
االلتصادٌة والنمو 

االلتصادي فً عٌنة من 
 دول مختارة 

 3125-3124 للمدة )
) 
 

 عباس ناجً جواد 1د

38       

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

 


