ت
1
2
3
4
5
6
7
8

اسم البحث
تقويم نظام معمومات الحسابات الجارية في
المصارف العراقية

تحويط مخاطر االسعار باستخدام المستقبميات
استخدام النسب المالية في تقويم االستثمارات
المصرفية

تحميل واقع األتمان النقدي في المصارف
العراقية وافاق تنشطو

دراسة امكانية االندماج والتممك في المصارف
العراقية

العوامل المؤثرة في حصمية ضريبة الدخل في
العراق

تقويم الية التدقيق الداخمي لتحاسب مكمفي
ضريبة الدخل في العراق

تحميل تطور الضرائب المباشرة في العراق
ودورىا في التمويل

اسم الطالب

االختصاص

اسم المشرف

السنة

عبدالرضا دبيس

مصارف

د .ابراىيم جركس

2003

ايمان عبد الرزاق عمي

مصارف

أ.د.محمد عمي ابراىيم

2005

جنان موسى عمي

مصارف

د .إبراىيم جركس

2005

مصارف

د.صالح الدين محمد امين

2005

نضال صاحب خزعل

مصارف

د.عبدالعزيز شويش

2005

عالء حسين عموان

ضرائب

د.يسرى ميدي

2005

ضياء شمخي جبار

ضرائب

أ.م.د.صالح صاحب شاكر

2005

قاسم محمد عبداهلل

ضرائب

د.يسرى ميدي

2005

محمد عبدالمطيف
خطاب

9

10

11
12

تحديد السياسات الضريبية لمدولة عمى وفق
برامج وسياسات صندوق النقد الدولي

تحميل بعض صيغ التمويل في المصارف

األسالمية مع التركيز عمى صيغة التمويل
بالمشاركة

االستخدام االلكتروني في تداول ونقل الممكية
في اسواق االوراق المالية

استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في
اجزاء المدفوعات والتمويالت

13

استخدام االنترنت في بعض العمميات المصرفية

14

تقويم نظام جباية ضريبة الدخل في العراق

15
16

االطار المفاىيمي لمضريبة القيمة المضافة-
المخطط المقترح لمتطبيق العراق

اثر المخاطر والعائد في كفاية راس المال

المصرفي باستخدام انموذج تسعير الموجودات

نجم عبد عميوي

ضرائب

د.يسرى ميدي

2005

ثورة صادق حمادي

مصارف

د.ابراىيم احمد جركس

2006

لواحظ خميل ابراىيم

مصارف

د.ابراىيم احمد جركس

2006

ساكار عمر عمي

مصارف

د.ابراىيم احمد جركس

2006

مصارف

د.ابراىيم احمد جركس

2006

نريمان فوزي طاىر
عمر

ىيثم عمي محمد

ضرائب

أ.م.د.موفق عبد الحسين
محمد

2006

عمي خمف نجم

ضرائب

أ.م.د.حمزة فائق وىيب

2006

زيد غسان محمد

مصارف

د.ابراىيم احمد جركس

2007

الرسمالية
17
18
19
20

21

22
23

الدور التنظيمي الرقابي لمبنك المركزي العاقي

عمي شاكر محمود

تقرير الوعاء الضريبي باستخدام طريقة التقدير

مروج طارق حسن

مدى اسيام نظام المعمومات الضريبي في

محمد سممان عبود

لممدة

() 2005 - 1998
الذاتي

تطوير العمل الضريبي

امكانية احتساب الوعاء الضريبي وفق اسموب
محاسبة القيمة العادلة

استخدام انموذج ثنائي الحدين في تسعير

الخيارات وستراتيجية التألق  straddleفي
تحويط المحفظة

استقاللية البنوك المركزي ودورىا في تحقيق
اىداف السياسة النقدية

مستمزمات تصنيف الصيرفة االسالمية واثارىا
لدى المصارف التقميدية

شياب
جواد

الزىيري

عمي نعمة بيتي

مصارف

د.نياد عبد الكريم

2007

ضرائب

أ.م.د.حمزة فائق وىيب

2007

ضرائب
ضرائب

أ.م.د.موفق عبد الحسين
محمد

د.جبار محمد عمي

2007
2007

سنان كامل جابر

مصارف

د.احسان دىش جالب

2008

بمسم حسين رىيف

مصارف

أ.م.د.احمد محمد فيمي

2008

سمير عبد شمخي

مصارف

أ.م.د.حمزة فائق وىيب

2008

24
25
26

مسؤولية الجياز المصرفي في مكافحة غسيل
االموال

تحميل العوامل المؤثرة في تطبيق نظام

التصنيف األتماني وفق اتفاقية بازل 2 /
العوامل التي تؤدي التي تيرب مكمفي ضريبة
الدخل في العراق

مدى استخدام معايير األفصاح والشفافية في
27

اعداد القوائم المالية المقدمة لمييئة العامة
لمضرائب ودور مراقب الحسابات في تعزيز
الثقة بتمك القوائم

28

29

30

التوافق في اجراءات التحاسب الضريبي بين
المبادئ المحاسبية والقواعد الضريبية

توفر الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية
بالقوائم المالية واثرىا في تحديد الوعاء
الضريبي

دور السياسة الضريبية في ضبط التضخم في
االقتصاد العراقي لمفترة من 2002 -1990

نبراس جاسم كاظم

مصارف

أ.م.د.حمزة فائق وىيب

2008

نجاة شاكر محمود

مصارف

أ.م.د.احمد محمد فيمي

2008

عروبة معين عايش

ضرائب

أ.م.د.حمزة فائق وىيب

2008

عماد حرش جاسم
التميمي

احمد حسين راضي

ضرائب

ضرائب

د.عمار عصام

د.جبار محمد عمي

2008

2008

محمد بدر عطية

ضرائب

د.جبار محمد عميب

2008

فالح ىادي صالح

ضرائب

د.نياد عبد الكريم

2008

31
32
33
34
35
36
37
38

الفحص الضريبي لمشركات في ضوء

المتطمبات القانونية برنامج تطبيقي مقترح
مدى األخذ بأدلة االثبات في الفحص الضريبي
الية تحسين عممية التحاسب الضريبي
باستخدام منيج six slgma

تحميل واقع التيرب الضريبي في العراق وسبل
معالجتو

التوجيات الجديدة لمسياسة الضريبية في ظل
برامج صندوق النقد الدولي

وضع دليل االجراءات السمطة المالية لفحص
اسموب التقدير الذاتي

شفافية الضريبة وافاق تطبيقيا في الييأة
العامة لمضرائب أنموذج المقترح

تقويم اداء االدارة الضريبية وعالقة بالحصيمة
الضريبية

محمد رضا عارف
عبد الرسول عبد
العباس صاحب

ضرائب
ضرائب

م.ق.د.صالح نوري خمف
أ.م.د.موفق عبد الحسين
محمد

2008
2008

عدنان حميد مشجل

ضرائب

م.د.رغد منفي احمد

2008

طو حميد عبد الغفور

ضرائب

أ.م.د.حمزة فائق وىيب

2008

ضرائب

د.صالح الدين محمد امين

2008

ايمان احمد حسن
الياس

ياسر وجعان عمي

ضرائب

أ.م.د.موفق عبد الحسين
محمد

2008

ياسر عمار عبد الحميد

ضرائب

د.جبار محمد عمي

2008

بارزان عمي خضير

ضرائب

أ.د.عبد الصاحب نجم عبد

2008

39
40
41
42
43
44
45
46

تقييم نوعية الخدمات المصرفية وافاق تطويرىا
امكانية الحصول عمى اداء تسويقي فاعل

ومتكامل الكترونيا مع ادوات المشتقات المالية
قياس تأثير ابعاد الخدمة والرضا الوظيفي عمى
التعامل مع زبائن المصرف

دور االستثمار األجنبي في التنمية األقتصادية
مع التركيز عمى بنوك االفشور

تقييم االستثمارات باستخدام انموذج تسعير
الموجودات الرسمالية في السوق العراقية

امكانية تطبيق تأمين الودائع ضد المخاطر
المصرفية في العرق

دور الضرائب في تمويل الموازنة العامة في
العراق

تقويم عمميات التحاسب الضريبي بطريقة
االستقطاع المباشر

احمد رسن عالوي

مصارف

االء عباس عمي

مصارف

سعيد

نور صالح عبد النبي

مصارف

د.عدنان داود محمد

2009

مصارف

د.حاكم محسن محمد

2009

تغريد مجيد عبدالحسين

مصارف

أ.م.د.احمد محمد فيمي

2009

محمد ابرىيم ىادي

مصارف

د.نياد عبد الكريم

2009

ضرائب

د.ىدى ىادي سممان

2009

ضرائب

د.جبار محمد عمي

2009

صباح عبد الوىاب
معين

عمي عبد العظيم باقر
عمي

امير فوزي ىادي

أ.م.د.احمد محمد فيمي
أ.م.د .احمد محمد فيمي

2009
2009

47
48
49
50

51

52
53
54

األلتزام بالمبادئ العامة لتدقيق البيانات المالية
واثرىا في تحديد وعاء ضريبة الدخل

مدى امكانية تطبيق التجارة االلكترونية في
صناعة التامين

دور معايير التدقيق الداخمي في دفع اعمال
التدقيق الداخمي

دور كشف التدفيق النقدي في تقميل

مخاطراألتمان والسيولة في النشاط المصرفي
تحسين عممية منح االئتمان المصرفي

باستخدام بعض ادوات ادارة الجودة الشاممة
ونظرية القيود

بدر رشيد نعيثل

ضرائب

د.جبار محمد عمي

2009

فائزة عبدالكريم محمد

تأمين

أ.م.د.عالء عبدالكريم ىادي

2009

فاتن خميل مجيد

مصارف

د.جبار محمد عمي

2010

جبار ياسر عبيد

مصارف

أ.م.د.صالح صاحب شاكر

2010

اسامة محمد جعفر عبد
الحسين

دور السياسة النقدية قي الحد من ظاىرة

فرح عمي جسام

تقويم االداء االستراتيجي بطاقة العالقات

خولة ىاشم خمف

واقع الصيرفة الشاممة بين مرحمتين التغيير

امنية عبد االلو

التضخم في االقتصاد العراقي
المتوازنة

الشمري
الشمري

مصارف

مصارف

أ.د.صباح مجيد سعيد
النجار

د.ثريا عبد الرحيم
د .صباح مجيد سعيد

مصارف

النجار

مصارف

أ.م.د.حمزة فائق وىيب

2010

2010
2010
2010

والتحرر النقدي
55
56
57
58

59

60
61

العوامل المؤثرة في تحصيل القروض في
المصارف الحكومية

اجراءات األعتمادات المستندية في مصرف
الرافدين والشمال لمتمويل واألستثمار

استخدام التوقيع االلكتروني في العمل
المصرفي

مساىمة نظام المدفوعات العراقي  ipsفي
استقرار السياسة النقدية

األزمة المصرفية في دول جنوب شرق اسيا
خالل فترة تسعينات القرن الماضي في
توجيات السياسة النقدية

اثر فيم الحوكمة المؤسسية في تحسين األداء
المالي األستراتيجي لممصارف

التوفيق بين االلتزام بالسرية المصرفية وااللتزام
بأجراءات مكافحة غسل االموال

حمبوص
شيماء ظافر ىاشم

مصارف

د.عبد السالم لفتة سعيد

2010

سميمة عمي يوسف

مصارف

د.عبد السالم لفتة سعيد

2010

ميثم رياض حسن حداد

مصارف

أ.م.د.حمزة فائق وىيب

2010

مصارف

د.سيام محمد عبد

2010

مناف طالب حسن
الجبوري

صباح حسن عبد

مصارف

د.قصي عبود فرج

2010

ايمان شيحان عباس

مصارف

د.عالء فرحان طالب

2010

طيبة ماجد حميد احمد

مصارف

أ.م.د.حمزة فائق وىيب

2010

سممان

62

63

64

65

ادارة السيولة المصرفية بأستخدام مقاييس
احصائية

مدى التزام المصارف العراقية بضوابط االفصاح
وفق متطمبات معايير المحاسبة الدولية
والمحمية والقوانين ذات العالقة

تطبيق نظام  camelلتقييم االداء في
المصارف العراقية الخاصة

اثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات في

مصداقية التقارير المالية وفي تحديد وعاء
ضريبة الدخل

دور صناديق األستثمار في سوق االوراق

66

المالية في المصارف وامكنية اقامتيا في

67

ادارة المخاطر التشغمية في المصارف العراقية

68

العراق

حواالت الخزانية كأداة لتمويل العجز المالي في
العراق

محمد جيجان سممان

بتول يونس صبيح
صبا عبد اليادي عبد
الرضا

فرقد فيصل جدعان

مصارف

د.مظير محمد صالح

2010

مصارف

أ.د.عبد الصاحب نجم عبد

2010

مصارف

د.عبد الرضا شفيق

2010

مصارف

أ.م.د.فيحاء عبد اهلل يعقوب

2010

حامد محسن جداح

مصارف

د.كاظم احمد حمادة

2010

اياد زىير خضير

مصارف

د.عبد السالم لفتة سعيد

2010

نضال عمي موسى

مصارف

د.صالح الدين حامد

2010

69
70
71

72

اثر استخدام نظم المعمومات عمى فاعمية اداء
المصارف

المحاسبي في تنشيط حركة تداول االسيم في
سوق العراق لألوراق المالية

دور نظام الرقابة الداخمية في تحقيق العدالة
الضريبية

مدى االخذ بمبدأ قانونية فرض الضريبة في

نبيل برىان خضير

مصارف

أ.م.د.صالح صاحب شاكر

2010

ايمان حسين داود
الشرع

ضرائب

أ.م.د.موفق عبد الحسين
محمد

2010

فخرية كاظم عمك

ضرائب

د.صالح الدين حامد

2010

عماد توفيق محمد

ضرائب

م.د.ايمان شاكر محمد

2010

ضحى ثابت جواد

ضرائب

د.صالح الدين حامد

2010

75

البطاقة الضريبية واجراءات الحصر الضريبي

شاكر محمود حسين

ضرائب

76

التيرب الضريبي في مجال التجارة االلكتروني

مصطفى عمي ابراىيم

ضرائب

73
74

اجراءات التحاسب الضريبي عمى دخل

اثمار ميدي فاضل

مصارف

أ.م.د.حسين عاشور

2010

الشركات في العراق

الفحص الضريبي عمى الدخل لتحقيق وعاء

مقبول في ضوء تمسك المكمفين بحساباتيم
اتفاقيات تجنب االزدواج الضريبي واقتراح الية
تفعيميا في العراق

أ.م.د.موفق عبد الحسين
محمد

م.د.خمود ىادي عبود

2010
2010

77
78
79
80
81
82
83
84

تحسين جودة عممية الفحص الضريبي بأعتماد
() so1 2001 : 2008

تفعيل دور ضريبة المبيعات في رفع الحصيمة
الضريبية في العراق

العوامل المؤثرة في تحديد مستوى االىمية

النسبية عند فحص القوائم المالية لممكمفين
عدالة التحاسب الضريبي الصحاب الصنائع
والمين

استخدام الضريبة البيئية لمحد من الممونات
النانجة عن عوادم السيارات

دور الحوكمة في تحسين االداء االسترتيجي
لالدارة الضريبية

استراتيجيات ادارة االخطار واثرىا في اخطار
التأمين العام

دراسة المزيج التسويقي في شركة التأمين
الوطنية في العراق

مؤيد عدنان احمد

ضرائب

م.د.رغد منفي احمد

2010

ليث امين مرزوك

ضرائب

م.د.ايمان شاكر محمد

2010

ضرائب

أ.م.د.صالح صاحب شاكر

2010

باسم عبد اهلل كاظم

ضرائب

م.ق.د.نادية طالب سممان

2010

قاسم كاظم حميد

ضرائب

ليمى عبد الصاحب
داخل

مصطفى عبد الحسين

أ.م.د.عبد االمير عبد
الحسين

2010

ضرائب

أ.م.د.فيحاء عبد اهلل يعقوب

2010

عقيل جبر عمي

تأمين

د.تغريد جميل ايوب

2010

اليام نعمة كاظم

تأمين

عمي

أ.د.صباح مجيد سعيد
النجار

2010

85
86
87
88
89
90
91
92
93

اعادة التأمين واثرىا في تطوير صناعة التأمين
بناء استراتيجية مكافحة غسل االموال في
شركات التأمين العراقية

التأمين من مخاطر القروض المصرفية
دور التأمين من الحوادث الشخصية في تقميل
اثار االعمال االرىابية

دور ادارة الخطر في حماية المنظمات الجامعية
دور تأمين المسؤولية الشخصية لموظفي في

انسام جعفر كاظم

تأمين

د.تغريد جميل ايوب

2010

زينب يونس محمد

تأمين

أ.م.د.حمزة فائق وىيب

2010

ىيام تكميف شيير

تأمين

بوران فاظل صالح

تأمين

قصي عبد الخالق
فاضل

تأمين

أ.م.د.عالء عبد الكريم
ىادي

م.د.خمود ىادي عبود
أ.م.د.عالء عبد الكريم
ىادي

2010
2010
2010

عبد الكاظم فائق وىيب

تأمين

د.تغريد جميل ايوب

2010

امال ىاشم مطمك

مصارف

أ.م.د.حمزة فائق وىيب

2011

عالقات الزبون واثرىا في ادارة الجودة الشاممة

ذكرى كاظم حسين

مصارف

د.عبد الرضا شفيق

2011

دور االعفاء الضريبي في جذب االستعمار

سياد كشكول عبد

ضرائب

أ.م.د.حسين عاشور

2011

تقميل اثار الفساد المالي

تقييم تجربة المشاركة االجنبية في عينة من
المصارف العراقية الخاصة

االجنبي المباشر وامكانية تفعيمة في االقتثاد

القيسي

العراقي
94
95
96
97
98
99
100

امكانية تطبيق اعادة ىندسة االعمال عمى
اجراءات التحاسب الضريبي

اثر مصادر واستخدامات الموال عمى ربحية
المصارف التجارية

تأثير ابعاد جودة الخدمة التأمينية عمى رضا
الزبون

تأثير التسويق االلكتروني في عناصر المزيج
التسويقي لمخدمة التأمينية

دور التنبؤ بمعدالت الخسائر في التأمين
الجماعي

دور المزيج الترويجي في تفعيل الخدمة
التأمينية

امن وسرية المعمومات واثرىا عمى االداء
التنافسي

سناء ستار احمد

ضرائب

د.غسان قاسم داوود

2011

غيث اركان عبد اهلل

ضرائب

أ.م.د.حسين عاشور

2011

ىدى ابراىيم نادر

تأمين

احمد خمف حسين

تأمين

محمد حسن عبد االمير

تأمين

شروق صباح جابر

تأمين

نياد عبد المطيف عبد
الكريم

تأمين

أ.د.صباح مجيد سعيد
النجار

أ.م.د.عالء عبد الكريم
ىادي

أ.م.د.عبد االمير عبد
الحسين

أ.م.د.عالء عبد الكريم
ىادي

م.د.خمود ىادي عبود

2011
2012
2012
2012
2012

101
102
103
104

105

العوامل المؤثرة في انخفاض الطمب عمى

يسرى عبد اهلل عناد

تطبيق االدارة االلكترونية في شركات التأمين

افتخار جبار عبد

تأمين

عمي فوزي موسى

تأمين

مروة جمال عمر

تأمين

الوثائق الفردية لمتأمين عمى الحياة

نظام المعمومات التسويقي في شركات التأمين
ودوره في اتخاذ القرار التسويقية

دور نظم المعمومات األدارية في تعزيز الميزة
التنافسية لدى شركات التأمين

تقويم كفاءة اداء األستثمارات-بحث تطبيقي

في شركتي التامين الوطنية والتامين العراقية
لممدة 2010-2001

المزيج التسويقي ودوره في تعزيز مكانة
106

شركات التـأمين في ذىنية الزبون بحث

استطالعي مقارن بين شركة التأمين العراقية
العامة والشركة األىمية لمتأمين

107

معوقات تسويق وثيقة تامين السيارات /
التكميمي

حسين

غروب كامل محمد

ساىرة كاظم حسين
محسن

رابحة محمد الشونة

تأمين

أ.م.د.حمزة فائق وىيب

2012

م.د.خمود ىادي عبود

2012

تأمين

تأمين

تأمين

أ.م.د.عالء عبد الكريم
ىادي

م.د.خمود ىادي عبود

أ.م.د.حسين عاشور

أ.م.د.عبد االمير عبد
الحسين

أ.م.د.عالء عبدالكريم ىادي

2012
2012

2012

2012

2012

108
109
110

111

112

113

114

دور ادارة الجودة الشاممة في تحقيق لميزة
التنافسية المستدامة

دور التخطيط األستراتيجي في تحقيق األىداف
الضريبية

الضريبة البيئية ودورىا في الحد من التموث
البيئي

تكميف البيئة الضريبية النجاح تطبيق اسموب

التقدير الذاتي بأستعمال التحميمي االستراتيجي
الرباعي () swot

اثر اندماج الشركات عمى الربح الخاضع
لمضريبة

التأثير المستقبمي النضمام العراق الى منضمة
التجارة العممية في ادارة االيرادات الضريبية
والكمركية

فاعمية ادارة الوقت في ظل الممارسات القيادية
لمدراء االدارة الضريبية

ليث شاكر محسن

تأمين

د.عالء فرحان طالب

2012

مؤيد ماضي عطية

ضرائب

م.د.اشواق عبد الرحمن

2012

ضرائب

د.محمد وفي الشمري

2012

ربيعة عطا اهلل حسين
السعدي

قاسم رحمن حميد

ضرائب

م.د.رغد منفي

2012

انوار ىاشم عبود

ضرائب

د.مؤيد محمد عمي الفضل

2012

حسام ياسين محسن
صباح طالب اسماعيل
حسين

ضرائب

ضرائب

د.سعد عمي حمود العنزي
أ.م.د.عبد االمير عبد
الحسين

2012

2012

115

116
117
118
119
120
121
122

تقييم اسموب التقدير الذاتي في التحاسب
الضريبي لمكبار المكمفين في دول عربية
وامكانية تطبيقيا في العراق

اىمية التوافق بين رأي مراقب الحسابات
واجراءات التحاسب الضريبي

األيفاد بمتطمبات السمطة المالية ألعتماد

القوائم المالية في تحديد الوعاء الضريبي
تقييم استخدام البطاقة الذكية لدفع رواتب
المتقاعدين في مصرف الرشيد

اثر االعتمادات المستندية في ربحية المصارف
تأثير قرار زيادة الحد األدنى لرأس المال في
تطوير عمل المصارف الخاصة العراقية

اىمية المعمومات األتمانية في تقميل الديون
المتعثرة

الدور الريادي لمقيادات االستراتيجة في تحقيق
متطمبات ادارة التميز في الخدمة المصرفية

حيدر كاظم نصر اهلل

ضرائب

م.ق.د.نادية طالب سممان

2012

ضرائب

م.ق.د.نادية طالب سممان

2012

ضرائب

أ.م.د.فيحاء عبد اهلل يعقوب

2012

كريم نجم عبيد ياسين

مصارف

أ.م.د.احمد محمد فيمي

2012

ماجد ابراىيم حمادي

مصارف

حسين

ليث صالح مسعود
رياض احمد محمد
حسين

أ.م.د.موفق عبد الحسين
محمد

2012

سعدون عباس محمد

مصارف

د.سيام محمد عبد

2012

طو طالب محمد الطويل

ضرائب

د.سيام محمد عبد

2012

نغم ميدي حمود

مصارف

د.سعد العنزي

2012

دور المقدرات الريادية في بناء المقدرة

123

الجوىرية واثرىا عمى الميزة التنافسية

124

النشاط األتماني لممصارف الصناعي العراقي

125

126

127
128
129

المستدامة

دور ىيكل المحفظة االستثمارية لممصرف في
أدائو المالي

استعمال انموذج عائد راس المال المعدل

بالمخاطرة المصرفية في ادارتيا عمى وفق
مقررات لجنة بازل

اثر العوامل التنظيمية في الخدمة المصرفية
S,S7

المخاطر التي تواجو الرقابة المصرفية

زيد ثامر جواد
مائدة ابراىيم عبد
الصمد

أستبرق محمود جار
اهلل

مصارف

د.سعد عمي ىمود

2012

مصارف

أ.م.د.حسين عاشور

2012

مصارف

د.صالح الدين محمد امين

2012

نبراس محمد عباس

مصارف

رشا قاسم محمد سعيد

مصارف

اسيل غازي فيصل

الخارجية في بيئة تكنولوجيا المعمومات

سموم

مساىمة الخصخصة في ايرادات الضرائب

مروة ضياء ابراىيم

د.صالح الدين محمد امين
أ.م.د.احمد محمد فيمي
سعيد

2012

2012

مصارف

أ.م.د.حمزة فائق وىيب

2012

تأمين

أ.م.د.خولة حسين حمدان

2012

130

دور أسواق األوراق المالية في مكافحة غسل
األموال

بحث تطبيقي في سوق العراق لألوراق المالية
زيادة انتاجية وثائق التامين عمى الحياة وتقميل

عماد عاشور محمد
عمي

131

تباينيا لعينة في فروع شركة التامين العراقية

132

الشفافية واثرىا في صناعة التامين

احمد رعد ناظم

133

دور تنمية الموارد البشرية في صناعة التأمين

عدنان طو كرفوع

العامة

دور التغيير التنظيمي في تطوير الخدمة
134

التأمينية

دراسة تطبيقية في شركة التأمين الوطنية
العامة

الحوافز وأثرىا في صناعة التأمين بحث

مصارف

الزبيدي

2012

ىدى يوسف خطاب

تأمين

أ.م.د.حسين عاشور

2013

تأمين

أ.م.د.عبداالمير عبدالحسين

2013

تأمين

أ.م.د.عالء عبدالكريم ىادي

2013

حسام كاظم سممان
الغريري

تأمين

135

تطبيقي في شركة التأمين الوطنية لممدة

سياد كاظم فالح

تأمين

136

دور حوكمة الشركات في إدارة الخطر

فؤاد عباس ياسين

تأمين

2010 -2004

أ.م.د.حمزة فائق وىيب

أ.م.د.عالء عبدالكريم ىادي

أ.م.د.حسين عاشور
العتابي

أ.م.د.عبد الرضا شفيق

2013

2013
2013

البصري

137

تقميل خسائر الناقل الجوي تجاه تأمين حقائب
المسافرين باستخدام ادارة الجودة الشاممة

دراسة حالة في شركة الخطوط الجوية العراقية
التحاسب الضريبي عمى وفق نظام الضريبة

 138الموحدة الية مقترحة لمتطبيق في العيئة العامة
لمضرائب

139
140
141
142
143

مدى االخذ بالمحددات المحاسبية في ضوء
المعايير الدولية لتحديد الوعاء الضريبي

تاثير الية المبادرة الزارعية في نشاط االقراض
المصرفي واالرباح

السياسة النقدية من منظور السياسات
واالىداف

اثر ادخال النظام االلكتروني عمى حركة

التداول في سوق العراق لالوراق المالية
دور االفصاح المحاسبي في اتخاذ ق اررات

حيدر ثامر جياد

قيود عبدالكاظم

تأمين

أ.د.صباح مجيد سعيد
النجار

2013

ضرائب

م.د.ايمان شاكر محمد

2013

ميالد فيصل حسن

ضرائب

أ.م.د.صالح صاحب شاكر

2013

محمد عبدالواحد جياس

مصارف

أ.م.د.عبداالمير عبدالحسين

2013

حمزة عبد يوسف

ضرائب

أ.م.د.بشير عموان حمد

2013

حميد جاسم محسن

مصارف

أ.م.د.عبداالمير عبدالحسين

2013

سرى عمي حسون

مصارف

أ.م.د.عمي محمد ثجيل

2013

عبدالراضي

االئتمان المصرفي
144
145
146
147

تاثير توصيف الوظائف عمى االداء المنظمي
لممصرف

تاثير صدقية شركات التأمين في مجال
التعويضات

دور الرقابة االشرافية لمبنك المركزي في تعزيز
الوعي الرقابي المصرفي

دور استراتيجيات التسويق المصرفي في
تحقيق الميزة التنافسية

أثر أستخدام التحميل المالي والكمي لمقوائم

148

المالية في تحديد اسعار اسيم المصارف /

بحث تطبيقي في عينة من المصارف العراقية
المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية

149

دور المصرف الصناعي العراقي في تطوير

القطاع الصناعي  /بحث تطبيقي في عينة من
الشركات الصناعية المختمطة

رونق احمد ميدي

مصارف

د.مؤيد عبدالكريم شاكر

2013

ىدى ياسين عيدان

تأمين

أ.م.د.عالء عبدالكريم ىادي

2013

محمد خميس حسن

مصارف

أ.م.د.صالح صاحب شاكر

2013

مخمد حمزة جدوع

مصارف

عمي حسين نوري
الالمي

دينا طالب كاظم

مصارف

مصارف

م.د.خمود ىادي عبود
الربيعي

أ.م.د.حسين عاشور
العتابي

م.د.عبيد خيون عمي

2013

2013

2013

150
151
152
153
154

155

156
157

دور المصارف الحكومية والخاصة في تمويل
المشاريع الصغيرة

اثر التسعير والترويج في الودائع المصرفية

سالم سوادي حمود
حسام عمي كاظم فخر
الدين

فاعمية األدوات الكمية بالتحكم في عرض النقد

سيف نضال كاظم

معايير كفاية رأس المال والمخاطرة االئتمانية

زىراء ناجي عبيد

والسيطرة عميو

عمى وفق مقررات بازل (1و)2

تقييم أداء المؤسسة المصرفية باستخدام مدخل
القياس الكمي والنوعي

دور السياسة الضريبية في تنمية االقتصاد

العراقي بحث تطبيقي لممدة من  1995إلى
2010

نظام الرقابة الداخمية في الييئة العامة

لمضرائب ودوره في زيادة الحصيمة الضريبية
اثر الية التحسن المستمر عمى اداء المخمنين

الياللي
المالكي

عمي عبد الواحد لعيبي

مصارف
مصارف
مصارف
مصارف
مصارف

عدي عبدالرزاق زيدان

ضرائب

د.سيام محمد عبد العزاوي
أ.م.د.صالح الدين محمد
أمين اإلمام

أ.م.د.حسين عاشور
العتابي

أ.م.د.أحمد محمد فيمي
سعيد

أ.د.سعد عمي حمود العنزي
أ.م.د.موفق عبد الحسين
محمد

2013
2013
2013
2013
2013

2013

حسام حميد سمطان

ضرائب

أ.د.عبد الصاحب نجم عبد

2013

رقية فاضل حسين

ضرائب

أ.م.د.بشير عموان حمد

2013

158
159
160
161
162
163
164
165
166

اثر الضريبة عمى االستثمار الخاص
تقويم دور نظام المعمومات في الحد من
التيرب الضريبي

دور الضوابط السنوية في تحقيق عدالة

التحاسب الضريبي في مجال ضريبة الدخل
دور اليات الحوكمة الداخمية في التيرب

الضريبي من خالل ممارسات تمييد الدخل
دور بطاقة االداء المتوازن في تحسين االداء
االستراتيجي لالدارة الضريبية

استخدام محدادات التيرب الضريبي في تعزيز
الثقة بين المكمف واالدارة الضريبية

اثر التضخيم عمى الحصيمة الضريبية في
العراق لممدة

()2010-1990

دور مراقب الحسابات فـــي تعزيز الثقة بالقوائم
المالية المقدمة لإلدارة الضريبية

بطاقة األداء المتوازن وسيمة فاعمة لتحقيق

سرور عبدالجبار كاظم

ضرائب

أ.م.د.بشير عموان حمد

2013

ارشد مكي رشيد

ضرائب

م.د.خمود ىادي عبود

2013

رباب مطشر رزاق

ضرائب

أ.م.د.حمزة فائق وىيب

2013

اقداس حسين ىادي

ضرائب

د.مؤيد محمد عمي الفضل

2013

أزىار رضا عبدالسادة

ضرائب

أ.م.د.عمي محمد ثجيل

2013

عباس ناصر سعدون

ضرائب

أ.م.د.عبداالمير عبدالحسين

2013

ميسم صبري عبد

ضرائب

أ.م.د.ىيثم عبدالقادر

2013

حسن نايف مالخ

ضرائب

روعة عماد فاضل

مصارف

د.صالح الدين حامد
الحديثي

م.د.خمود ىادي عبود

2013
2013

الربيعي

الميزة التنافسية وتقديم خدمات مصرفية عالية
الجودة

167

168

169

العوامل المؤثرة في مبيعات وثائق التأمين

اليندسي الصناعي  /دراسة استطالعية في
شركة التأمين الوطنية

كفاية استخدام النسب المالية ألغراض

التحاسب الضريبي(أنموذج مقترح في الييئة
العامة لمضرائب)

معوقات اعتماد الدفاتر التجارية لتحديد الدخل
الخاضع لمضريبة وسبل معالجتيا  /بحث
تطبيقي في الييئة العامة لمضرائب

أوس مازن مزاحم

زيد احسان صادق

محمد خمف حمود

تأمين

ضرائب

ضرائب

اثر أبعاد جودة الخدمة المصرفية في سموك

170

171

الزبائن  /بحث تطبيقي عمى عينة من زبائن
مصارف القطاع الخاص
الرقابة الداخمية ودورىا في أصالح العمل

الضريبي  /بحث تطبيقي في الييئة العامة

رحيم عبد محمد

مصارف

محمد نصر حسين

ضرائب

أ.د.صباح مجيد سعيد
النجار

أ.م.د.موفق عبدالحسين
محمد

د.عبيد خيون الخفاجي

أ.م.د.عبد االمير عبد
الحسين شياع

أ.م.د.فيحاء عبداهلل يعقوب

2013

2013

2014

2014

2014

لمضرائب
دور الرقابة الداخمية

172

173

174

175
176
177

في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي  /بحث
تطبيقي في الييئو العامو لمضرائب
تأثيــر التفكير االستراتيجي في الميزة التنافسية
في صناعة التأمين  /بحث أستطالعي الراء
عينة من المدراء في شركة التأمين الوطنية
تقييم فاعمية النظام الضريبي العراقي وفقاً

لمقواعد الضريبية بحث تطبيقي في الييئة
العامة لمضرائب

تمويل واستثمار المصرف اإلسالمي واألزمة
المالية تحميل بعض المؤشرات

نظام المدفوعات االلكتروني وأثره في فاعمية
المصارف التجارية

تأثير الذكاء اإلستراتيجي باستعمال نموذج

 Maccobyفي مراحل عممية اتخاذ الق اررات

ىدى محمود نيازي

أنس محمود إبراىيم

ضرائب

تأمين

حيدر عودة كاظم

ضرائب

محمد خمف محمد

مصارف

مصطفى محمد ابراىيم

مصارف

إسراء إبراىيم إسماعيل
القيسي

تأمين

أ.م.د.ثائر صبري محمود
الغبان

أ.د.محمد عمي إِبراىيم
العامري

أ.م.د.عبداألمير عبدالحسين
شياع

أ.م.د.حسين عاشور
العتابي

أ.م.د.عبداألمير عبد
الحسين شياع

د.خمود ىادي الربيعي

2014

2014

2014

2014
2014
2014

178

179

180

181

182

دور التحميل االستراتيجي في تحقيق الميزة
التنافسية المستدامة

إدارة وقياس المخاطر في صناعة التامين
إعادة ىندسة عمميات تقديم الخدمة المصرفية
 /بحث تطبيقي في مديرية البريد والتوفير

أحمد محمد جاسم
الجميمي
ُ
مازن عباس كاظم
المياحي

تحديد الدخل الخاضع لمضريبة

تأمين

ىند فاضل دوالن

مصارف

حسن سالم محسن

ضرائب

العراقي

دور التدقيق الضريبي بأسموب العينات في

تأمين

أ.د.صباح مجيد النجار
أ.د.محمد عمي إبراىيم
العامري

أ.م.د.حسين عاشور
العتابي

2014

2014
أ
2014

المحاسب القانوني احسان

التخطيط األست ارتيجي لمضرائب وأنعكاسو في

الحارث محمد رضا

األستثمار

كاظم صالح

ضرائب

شمران الياسري

م.د.خمود ىادي الربيعي

2014

2014

183

دور السمطات اإلشرافية في حماية النظام
المالي
تحميل المالءة المالية وأنشطة التأمين  /بحث

 184تطبيقي في شركة التأمين الوطنية لممدة 2012
– 2001

185

186

187

تقويم إجراءات اإلقرار عن ضريبة الدخل لمحد
من التيرب الضريبي

جودة الخدمة الصحية العامة وأثرىا في الطمب
عمى التـأمين الصحي

دور الحوكمة المصرفية في تخفيض المخاطر
وتحقيق فاعمية األداء في القطاع المصرفي

محمد ىاشم محسن

سعاد حسين محمد
الجنابي

ميسون عبدالكريم
أحمد

مصارف

تأمين

ضرائب

منال حميد مجيد

تأمين

والء عبدالجواد حسين

مصارف

أ.د.حمزة فائق وىيب
الزبيدي

أ.د.عالء عبدالكريم ىادي
البمداوي

أ.م.د.بشير عموان حمد

أ.د.عالء عبد الكريم ىادي
البمداوي

أ.م.د.حسين عاشور جبر
العتابي

2014

2014

2014

2014

2014

188

دور التفتيش في تحقيق االمتثال المصرفي

حوراء أحمد سممان

مصارف

189

تسعير الخدمات المصرفية وأثره في الربحية

إبراىيم عامر حسن

مصارف

نشأت مجيد نشأت

مصارف

مصارف

مصارف

دور نظم المعمومات اإلستراتيجية في تعزيز

190

الميزة التنافسية لممصارف التجارية

191

الودائع الزمنية وأثرىا في االئتمان المصرفي

حيدر عمي عبدالمحسن

متطمبات الرقابة المصرفية الداخمية واثرىا في

بشرى ميدي صالح

192

تطوير نظم المعمومات المحاسبية االلكترونية

أ.م.د.حمزة فائق وىيب
الزبيدي

أ.م.د.احمد محمد فيمي

م.د.خمود ىادي عبود
الربيعي

أ.م.د.عبد األمير

عبدالحسين شياع

أ.م.د.ايمان شاكر محمد

2014

2014

2014

2014

2014

193

194

195

196

197

دور خطابات الضمان في أرباح المصرف
وضمان حقوق المستفيدين

دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة

المعمومات المحاسبية لموصول الى وعاء

سندس عمي خميفة

رائد فاىم ياسر

ضريبي مقبول

تقييم أداء المصرف الزراعي التعاوني في منح
القروض – المبادرة الزراعية حالة دراسية

المتغيرات االقتصادية وحماية الجياز المصرفي

االحتيال البحري وأثره في صناعة التأمين

ضرائب

حيدر سعد محمد صالح

مصارف

أحالم حميد كريم

مصارف

رشا ىيثم عبدالخالق

تأمين

2012-2008

مقدرة البنك المركزي العراقي عمى مواجية

مصارف

أ.م.د.سالم عواد ىادي
الزوبعي

أ.د.عبد الصاحب نجم عبد

م.د.ىيثم عبد الخالق
اسماعيل

أ.م.د.حسين عاشور جبر
العتابي

أ.م.د.حمزة فائق وىيب

2014

2014

2014

2014

2014

دور ضريبة العقار في زيادة اإليرادات

زينا محمد سبتي

ضرائب

أ.م.د.حمزة فائق وىيب

2014

دور المصارف في مكافحة االحتيال المستندي

ىند سممان الياس

مصارف

أ.م.د.حمزة فائق وىيب

2014

200

دور العالقات العامة في صناعة التأمين

مـحــمد ىـاشم حمـود

تأمين

201

تأثيـر النقــل البحـــري في التـجـارة الخارجــية

202

الرقابة الداخمية وتأثيرىا في مخاطر التأمين

198

199

الضريبية

في التجارة الدولية

منـــــــى عبــدالجميــــل
إسماعيل

زينب صادق ابراىيم

تأمين

تأمين

أ.د.عالء عبدالكريم ىادي
البمداوي
ّ

أ.م.د.عالء عبدالكريم
البمــــداوي

أ.م.د.عـالء عبدالكريم
البمــــداوي

2015

2015

2015

203

دور القيـــادة التحويميـــة في إتخاذ الق اررات
الرشيدة

 204تقييم دور المصارف التجارية في جذب الودائع

205

206

207

التأمين الرياضي ودوره في تطوير صناعة
التأمين

إستخدام بطاقة األداء المتوازن في تحسين
قياس األداء لممصارف العراقية

ضريبة القيمة المضافة كبديل عن منظومة
الضرائب غير المباشرة في الع ارق

حسين عبدالجبار نجم

مصارف

فرات ىادي دليل

مصارف

سعد مشكور ىاشم

تأمين

زيدون فريق عبد غافل

مصارف

سالم صدام مير

ضرائب

الربيعي
م.د.خمود ىادي
ّ

أ.م.د.حسين عاشور
العتابي
ّ

أ.م.د.أحمد محمد فيمي
البرزنجي

2015

2015

2015

المحاسب القانوني

أ.م.د.صالح صاحب شاكر
البغدادي

أ.م.د.حسين جواد كاظم

2015

2015

208

209

210

211

212

تأثير إدارة الخطر في تحديد خسائر التأمين

عالء عبداليادي

اليندسي

حسين

تأثير إدارة الوقت في تسوية تعويضات وثيقة

تأمين

أ.م.د.عالء عبدالكريم ىادي
البمداوي

فراس عمي محمد

تأمين

عمي عبدالمنعم ميدي

تأمين

البمداوي

فاعمية إجراءات الحصر الضريبي ودورىــــــــا

عدي عبدااللو حمد

ضرائب

د.كريم سالم كماش

أثر حوكمة الشركات في مخاطر الضريبة

منى عبدالفتاح أحمد

ضرائب

التأمين من الحريق النموذجية

دور التدريب في تنمية رأس المال الفكري بحث
ميداني في شركة التأمين الوطنية العامة

فـي تـوسيــــع الوعـــــــــاء الضريبــــــــــــــــي

أ.م.د.نبيل محمد الخناق

أ.م.د.عالء عبدالكريم

أ.د.محمد عمي إبراىيم
العامري

2015

2015

2015

2015

2015

213

214

215

216

217

نظم المعمومات ودورىا في تعزيز االيرادات

عمي غانم شاكر

ضرائب

العوامل المؤثرة في تسويق التأمين الجماعي

بتول عبد عمي غالي

تأمين

الضريبية

دور متطمبات اإلفصاح المحاسبي في التقارير
المالية لمشركات في تحسين إجراءات الفحص

األشراف والرقابة عمى شركات التأمين

التيرب الضريبي بسبب غياب التنسيق بين

الييئة العامة لمضرائب والييئة العامة لمكمارك
ونافذة بيع وشراء العممة األجنبية

حسين الخفاجي

أ.م.د.أحمد محمد فيمي
سعيد البرزنجي

المحاسب القانوني د.عصام

صالح ميدي حمادي

ضرائب

حميد داخل الشايع

نور عمي سممان

تأمين

أ.م.د.سالم عواد ىادي

الضريبي

إطار مقترح لحوكمة الشركات لتحقيق فاعمية

م.د.عبيد خيون عمي

لؤي ىادي عبيد

ضرائب

المحاسب القانوني إحسان
شمران الياسري

2015

2015

2015

2015

2015

218

219

220

دور التدقيق الضريبي في الحد من اثار

المحاسبة االبداعية عمى موثوقية البيانات

أنور عباس ناصر

ضرائب

م.ق.د نضال رؤوف أحمد

2015

المالية الصادرة عن الشركات

دور اإلمتثال الطوعي لممكمفين في زيادة
الحصيمة الضريبية

دور ضريبة الدخل المفروضة عمى شركات

النفط األجنبية العاممة في العراق في تمويل

زينة ميثم عبدالرحمن

الموازنة العامة لمدولة

اإلفصاح عمى وفق المعيار المحاسبي الدولي

" )12( 221ضرائب الدخل" ودوره في تحقيق العدالة
الضريبية

222

بشار سممان مطرود

ضرائب

أ.م.د.سالم عواد ىادي

2015

دور التجارة االلكترونية في تعزيز الميزة
التنافسية في شركات التأمين دراسة

استطالعية في شركة التأمين الوطنية العامة

حيدر محمد عمي
يوسف

لقاء ميري حبيب

ضرائب

ضرائب

تأمين

أ.د.عبدالصاحب نجم
ي
الجبور ّ

أ.م.د.عمي محمد ثجيل
المعموري

م.د.خمود ىادي عبود
الربيعي

2015

2015

2015

223

224

المتغيرات الوظيفية وتأثيرىا في عناصر

تكنولوجيا المعمومات والخيار االستراتيجي

دور عمميات إدارة المعرفة في مؤشرات قياس
أداء الخدمة التأمينية

 225االقتصادية في العراق لممدة ()2012-2008

227

محمد إبراىيم تايو

تأمين

سناء جاسم محمد

مصارف

نافع حسين عمي

مصارف

منى عباس كاظم

مصارف

التسويقي

دور المصارف اإلسالمية في تمويل التنمية

226

ياسر عمار عباس

تأمين

دور المدقق الخارجي في تقييم المخاطر
المصرفية

الدور الرقابي لمبنك المركزي العراقي في
تحسين االئتمان المصرفي

م.د.خمود ىادي عبود
الربيعي

أ.د.صباح مجيد النجار

م.د.ىـيثـم عـبـدالخـالـق
إســــــمــاعيل

المحاسب القانوني
د.صالح نوري خمف

أ.م.د.عبداالمير
عبدالحسين شياع

2015

2015

2015

2015

2015

228

229

أثر االعفاءات الضريبية عمى دخول المكمفين
في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي

دور القروض المشتركة في التمويل وتقميل
المخاطر المصرفية

عبداالمير زامل لطيف

ضرائب

أزىار أحمد حسن

مصارف

تحميل اتجاىات السياسة الضريبية في العراق
230

ودورىا في تحديد مسار الحصيمة الضريبية
لمسنوات (1990م2010 -م)

عالء حسين مؤنس

ضرائب

تأثير التدريب في تحسين مستوى أداء

231

العاممين دراسة استطالعية آلراء عينة من
العاممين في عدد من المصارف التجارية

سناء رشيد محيسن

مصارف

العراقية

232

أثر الييكل المالي واالستثماري في المخاطرة
والعائد في صناعة التأمين

سيناء أحمد جاراهلل

تأمين

م.د.عبيــــد خيون عمي
حسين

أ.م.د.حمزة فائق وىيب
الزبيدي

أ.م.د.حسين عاشور
العتابي

م.د.خمود ىادي عبود
الربيعي

أ.د.محمد عمي إبراىيم
العامري

2015

2015

2015

2015

2015

233

تفوق المصارف طبقاً النعكاسات التعمم

التنظيمي في تطوير المقدرات الجوىرية

رحمن محمود شحاذة

مصارف

تحميل مؤشرات النشاط والربحية لتقييم اداء

234

235

شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية
 بحث تطبيقي مقارندور عدالة توزيع األعباء الضريبية عمى
المكمفين في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي
دور القوائم المالية والكشوفات الدورية في

 236تحقيق رقابة البنك المركزي (دراسة تطبيقية في
عينة من المصارف العراقية)

237

تحميل واقع جباية الضرائب المباشرة وآفــاق
التطوير

عامر رشيد عنيد

تأمين

فيصل سرحان عبود

ضرائب

رسل عبدالواحد
عبدالميدي

ىمسة عامر عبد جواد

مصارف

ضرائب

أ.د.سـعـد عـمـي حـمـود
الـعـنـزي

أ.م.د.ارشد فؤاد مجيد
إبراىيم

أ.م.د.حسين عاشور جبر
العتابي

أ.م.د.حمزة فائق وىيب
الزبيدي

أ.م.د.سالم عــواد ىادي

2015

2015

2015

2015

2015

أثر تغير السياسة المالية عمى الحصيمة

238

الضريبية

239

تحميل األثر الضريبي في تقييم األسيم

رياح جفات عبداهلل

ضرائب

عدنان محسن حمزة

ضرائب

أثر اإلئتمان الزراعي التخصصي في الحد من
240

إستيراد المحاصيل اإلستراتيجية في العراق
()2010 – 1990

فاتن عزيز حسين

مصارف

دور االدوات الكمية لمسياسة النقدية في الحد

241

من ظاىرة التضخم في العراق (دراسة تطبيقية
في إجراءات البنك المركزي لممدة -1993

خولة قاسم حمدان

مصارف

)2013

242

أثر طرق التقدير الضريبي في زيادة الحصيمة
الضريبية

زينب زكي خماس

ضرائب

أ.م.د.حسين عاشور
العتابي

حــاكـــم محـسن محـمـد

م.د.ىيثم عبد الخالق
إسماعيل

م.د.ىيثم عبد الخالق
إسماعيل

د.نضال رؤوف احمد

2015

2015

2015

2015

2015

دراسة حالة إجراءات مكافحة غسيل األموال في
243

244

245

246

247

عينة من المصارف التجارية العراقية  /إطار
مقترح
تحميل البيئة المصرفية وأثرىا عمى األداء
المصرفي من منظور بطاقة األداء المتوازنة

تحميل السيولة المصرفية والعائد ومخاطرة
السيولة

زينب حميد كاطع

مصارف

جبار عبدالحسين حمود

مصارف

حسين محسن توفيق

مصارف

تأثير التعويضات في تسعير االخطار التأمينية

ابتسام عباس

باستخدام االساليب العممية

عبدالحسن

أثر إتباع القواعد األساسية لمضريبة لمنيوض

وسام عبدالكاظم

بواقع التحاسب الضريبي العراقي

عبدالرضا

تأمين

ضرائب

م .ق.د.ندى طاىر سممان
الزىيري

أ.د.عالء فرحان طالب

م.ك.د.خولة طالب جبار
االسدي

أ.م.د.عبد االمير عبد
الحسين شياع

أ.م.د.بشير عموان حمد

2015

2015

2015

2015

2015

248

249

250

251

252

تأثير المتغيرات التشريعية في حصيمة الضريبة
بطريقة االستقطاع المباشر

مياسة إبراىيم أحمد

أثر الشكل التنظيمي لممصارف في العائد

نزار ىياس عباس

والمخاطرة

محمد

دور الرقابة الخارجية في الحد من ظاىرة
التيرب الضريبي

محمد غركان ىايس

الثقافة التأمينية وأثرىا في تسويق وثيقة حماية عالء الدين عبد الوىاب
األسرة ومسكنيا
دور ديــوان الرقــابة المالــية االتحـــادي
في تقـويم اداء ألمصارف العامة

سموم

نادية طارق احمد

ضرائب

مصارف

ضرائب

تأمين

مصارف

أ.م.د.صالح الدين محمد
أمين االمام

أ.د.محمد عمي إبراىيم
العامري

أ.م.د.عوض خمف دلف
العيساوي

أ.م.د.عالء عبدالكريم
البمداوي

أ.م.د.حمزة فائق وىيب
الزبيدي

2015

2015

2015

2015

2015

253

254

255

256

257

أثر الشكل التنظيمي لممصارف في العائد

نزار ىياس عباس

والمخاطرة

محمد

دور الرقابة الخارجية في الحد من ظاىرة
التيرب الضريبي

تأثير المتغيرات التشريعية في حصيمة الضريبة
بطريقة االستقطاع المباشر

الحوافز الضريبية وأىميتيا في جذب اإلستثمار
األجنبي المباشر

مصارف

محمد غركان ىايس

ضرائب

مياسو ابراىيم احمد

ضرائب

ىدى ميدي حسن

ضرائب

دور الحوكمة المصرفية في تعزيز األداء

مروان عبدالرسول

المصرفي

حمودي

مصارف

أ.د.محمد عمي إبراىيم
العامري

أ.م.د.عوض خمف دلف
العيساوي

أ.م.د.صالح الدين محمد
امين

أ.م.د.بشير عموان حمد

أ.د.محمد عمي إبراىيم
العامري

2015

2015

2015

2015

2016

دور وثيقة تأمين ضمان األمانة في تطوير
258

259

260

نشاط التأمين وضمان حقوق الجيات
المستفيدة

دور سوق االوراق المالية في جذب االستثمار
االجنبي الغير مباشر لمقطاع المصرفي
استراتيجيات إدارة المخاطر
وأثرىا عمى القطاع النفطي
دور ديوان الرقابة المالية اإلتحادي في تقويم

261

262

أداء اإلدارة الضريبية لرفع كفاءة نظام الرقابة
الداخمية

أحمد عمي صالح

تأمين

محمد حميد مجيد

مصارف

مصباح جاسم صالح

طارق سممان حنتوش
الطائي

أثر زيادة رأس المال عمى القيمة السوقية

ياسر سامي حسين

ألسيم المصارف

الجبوري

تأمين

ضرائب

مصارف

أ.م.د.سمير كامل الخطيب

أ.م.د.حسين عاشور جبر
العتابي

أ.م.د.عالء عبد الكريم
البمداوي

2016

2016

2016

تأمين نضال رؤوف أحمد

2016

م.د.وفاء عبد األمير

2016

263

264

265

تحميل أداء وتمويل المصرف العقاري العراقي

جعفر حسين نعمة

دور االعتماد المستندي في تحقيق الميزة

زىـــراء جـعـفـر صادق

التنافسية في المصارف

الحريري

دور النظام الضريبي في إعادة توزيع الدخل
القومي في العراق لممدة من 2013-2004

 266أثر إدارة األرباح في تحديد وعاء ضريبة الدخل

267

سعد عمي عبد ىندي

صادق جعفر كاظم
العتابي

دور قانون بنفورد في كشف االحتيال الضريبي

سالم خميفة عبود

لمنشاط المالي في الشركات

السعدي

مصارف

مصارف

ضرائب

ضرائب

ضرائب

د.صالح نوري خمف

أ.م.د.حـمـزة فـائـق وىيب
الـزبـيـدي

2016

2016

أ.د.بالسم جميل خمف

2016

أ.م.د.نضال رؤوف أحمد

2016

أ.م.د.سالم عواد ىادي
الزوبعي

2016

الكفاءة ودورىا في تحسين األداء المصرفي
268

بحث تطبيقي في عينة من المصارف العراقية

أحمد عمي حسين

مصارف

أ.د.عبد السالم لفتو سعيد

2016

الخاصة
االلتزام التنظيمي وانعكاساتو عمى إدارة الجودة
269

الشاممة في المصارف

شيماء ميدي كاظم

مصارف

تقييم النشاط االنمائي لممصرف الصناعي

270

271

العراقي في ظل نشاط الصيرفة الشاممة لممدة
()2013- 2005
دور التدقيق الداخمي في ترصين أداء البنك
المركزي العراقي

دور االيفاء بمتطمبات الرقابة الداخمية عمى
272

العمميات االلكترونية في الحد من المخاطر
المصرفية

ليمى عبد جاسم الطائي

مصارف

اكتفاء رحيم محسن

مصارف

منار حيدر عمي
الغانمي

مصارف

أ.د.صباح مجيد النجار

م.د.ىيثم عبد الخالق
إسماعيل
المحاسب القانوني
إحسان شمران الياسري
أ.م.د.حمزة فائق وىيب
الزبيدي

2016

2016

2016

2016

273

حوادث تأمين الحريق وتأثيرىا في تعويضات

مصطفى محمد حسن

شركات التأمين

الكشوان

أ.م.د.احمد محمد فيمي

تأمين

البرزنجي

274

السرية المصرفية كميزة تنافسية

حنين شاكر محمود

مصارف

أ.م.د.حمزة فائق وىيب

275

اثر الحوكمة الضريبية في األداء الضريبي

أنتظار راضي غضبان

ضرائب

دور ضريبة الدخل والتضخم في تقييم االسيم

عمي محمد حسن

العادية

الكشوان

276

277

سموكيات العاممين في شركات التأمين وأثرىا
في تحقيق الميزة التنافسية

باسم عمي محمد

ضرائب

تأمين

أ.د.موفق عبد الحسين
محمد

أ.د.محمد عمي ابراىيم
العامري

م.د.خمود ىادي الربيعي

2016

2016

2016

2016

2016

تحميل الميزة الضريبية لالستئجار التمويمي

278

مقابل الرافعة المالية

279

إدارة الخطر وأثرىا في التأمين من الحريق

سحر خميل إسماعيل

ضرائب

سعاد حسين عميوي

تأمين

نموذج مقترح لمشاركة المصارف التجارية

280

281

282

وشركات التطوير العقاري في تمويل االسكان
بالعراق
استخدام طرائق التقييم العقاري في تحديد وعاء
الضريبة العقارية

تقييم الفحص الضريبي باستخدام بعض
األساليب اإلحصائية

زىراء ثامر شالل

مصارف

االء ضياء نصيف

ضرائب

محمد عامر كمال

ضرائب

أ.د.محمد عمي إبراىيم

أ.م.د.أحمد محمد فيمي
سعيد البرزنجي

م.د.ىيثم عبد الخالق
أسماعيل

أ.م.د.عمي محمد ثجيل
المعموري

أ.د.عبد األمير عبد الحسين
شياع

2016

2016

2016

2016

2016

283

284

285

286

287

واقع ومتطمبات تأمين نقل البضائع بالحاويات

أ.م.د.عالء عبد الكريم

بان حاتم جسام

تأمين

البمداوي

إدارة األزمات في ظل تخطيط النشاط التأميني

غدير حامد شاكر

تأمين

م.د.خمود ىادي عبود

التزام مراقب الحسابات بقواعد السموك الميني

خمدون سممان محمد

وأثره عمى الحصيمة الضريبة

نجم

المطالبات التعويضية في محفظة التأمين

زينب خميل ىاشم

اإللزامي لمسيارات

الزبيدي

واثرىا في دفع التعويض

التحاسب الضريبي ألنشطة التجارة االلكترونية
ودوره في تحسين اإليرادات الضريبية

صالح حسن باصي

ضرائب

تأمين

ضرائب

أ.م.د.وفاء عبد االمير
حسن

أ.م.د.عالء عبد الكريم
البمداوي

م.د.عبيد خيون عمي
الخفاجي

2016

2016

2016

2016

2016

288

أثر التيريب الكمركي في الحصيمة الضريبية

ىيفاء كاظم إسماعيل
العبيدي

ضرائب

دور وثيقة التأمين الزراعي في تعزيز بعض
289

مؤشرات القطاع الزراعي

سالم ميدي حمادي

تامين

دراسة تحميمية في العراق

290

291

292

تقييم إجراءات منح القروض االستثمارية مع
التركيز عمى السياسات التفاوضية

سرى نعمة نور

أنموذج مقترح إلدارة مخاطر التشغيل المصرفية

أريج غسان حسين

في ظل النظم الرقابية الدولية

القيسي

أستخدم البرمجيات المحوسبة في تنفيذ قانون
االمتثال الضريبي لمحسابات األجنبية األميركي

ميشا حسين عمي كاطع

مصارف

مصارف

مصارف

أ.م.د.حمزة فائق وىيب
الزبيدي

م.د.عبد الرضا شفيق
البصري

أ.م.د.حمزة فائق وىيب
الزبيدي

أ.د.عبد الصاحب نجم عبد
الجبوري

د.ندى طاىر سممان
الزىيري

2016

2016

2016

2016

2016

293

294

تأثير جودة خدمة التأمين عمى الحياة في

اعتدال عبد الجبار

تحقيق الميزة التنافسية

غضبان

تقويم فاعمية نظام التحـاسب الضـريبي لدخل
مذاخـر األدويــة

عقيــل شــمخي جبـــر

تأمين

ضرائب

دور وظيفة التدقيق والفحص الضريبي في
295

296

297

تحسين جودة اإلق اررات الضريبية لممكمفين
المشمولين بنظام مسك الدفاتر التجارية

تحديد النسبة المثمى لمسيولة في المصارف
التجارية العراقية

مصطفى ابراىيم سريح

ضرائب

رقية عبد الخضر شنيت

مصارف

أثر التدقيـق االستراتيجي في أداء التحـاسب

حيــدر مطشر معيجـل

الضـريبي

الكعبي

ضرائب

أ.م.د.نغم حسين نعمة

أ.م.د.بشــــــــير عمــــــــوان
حمــــــــــــد

م.د.عبيد خيون عمي
حسين الخفاجي

أ.م.د.صالح الدين محمد
أمين اآلمام

أ.د.محمد عمي إبراىيم
العامري

2016

2016

2016

2016

2016

دور ضريبة الدخل في تحقيق األىداف

بان عبد الكاظم عبد

االقتصادية في العراق

العالي

299

تحميل العوامل المؤثرة عمى طمب وثيقة تأمين

ىنوة حسين أحمد

نقل البضائع المتعددة الوسائط

الموسوي

300

تأثير كفاية رأس المال في األداء المالي

298

رعد حميد كريم
الحچامي

ضرائب

تأمين

تأمين

أ.م.د.بشير عموان حمد

2016

أ.م.د.نبيل محمد الخناق

2016

أ.د.محمد عمي أبراىيم
العامري

2016

أثر اإلحتياطي اإللزامي في النشاط اإلئتماني
301

302

لممصارف

آية عادل حسن

تحميل العالقة لبعض مؤشرات األداء المالي

ىيفاء عبد األمير محمد

المصرفي و جذب الودائع

عمي

مصارف

مصارف

د.سيام محمد عبد العزاوي

أ.م.د.صادق راشد حسين
الشمري

2016

2016

303

تقويم اداء المصارف التجارية العامة في
استثمار مواردىا المتاحة
دور صندوق النقد الدولي في واقع السياسة

304

حيدر عبد اليادي حميد

داليا عبد المحسن

النقدية لمبنك المركزي العراقي لممدة -2004

يونس

تحميل عائد ومخاطرة وسيولة المصرف

ىنـاء مولى جعفر

306

تحميل دور النظام الضريبي في أعداد موازنة

نياد عبد العباس

اتحادية نموذجية في العراق

موحان

307

أثر عمميات إِدارة المعرفة في األداء الضريبي

رعد زيد عموان

2013

305

مصارف

مصارف

مصارف

ضرائب

ضرائب

أ.م.د.حسين عاشور
جبرالعتابي

أ.م.د.حسين عاشور
العتابي

أ.م.د.حسين عاشور جبر
العتابي

أ.د.محمد عمي إبراىيم
العامري

أ.م.د.خمـــود ىـــادي عبــــود
الربيعي

2016

2016

2016

2017

2017

308

309

310

311

الدور اإلشرافي لمبنك المركزي عمى نظم الدفع

أحمد عبد الوىاب عبد

وأثره في كفاءة أداء القطاع المصرفي

الشافي

دور التغيير التنظيمي في تطوير الخدمة
التأمينية

أثر استخدام االسيم في تنمية االستثمار
المالي

تحميل محددات التأمين المصرفي وأثرىا في
االداء المالي لشركات التأمين

مصارف

عالء عبد رسن شالكة

تأمين

احمد صالح معروف

مصارف

أياد حسن كاظم حسين

تأمين

تقييم ادارة الخطر في الشركة العامة لمصناعات
312

الميكانيكية باعتماد المواصفة االسترالية /
النيوزلندية ))AS/NZS:4360:2004
دراسة حالة

اسيل ميدي صالح

تأمين

أ.م.د.حمزة فائق وىيب

أ.م.د.عالء عبد الكريم
ىادي البمداوي

أ.م.د.حسين عاشور جبر
العتابي

أ.م.د.عالء عبد الكريم
البمداوي

أ.م.د.خمود ىادي عبود
الربيعي

2017

2017

2017

2017

2017

اإللغاءات والتصفيات في وثائق التأمين عمى
313

الحياة وأثرىا في المالءة المالية لشركات
التأمين
دور المصارف اإلسالمية في صناديق

314

315

316

317

اإلستثمار وامكانية تطبيقيا في العراق

تأثير التدفقات النقدية في تداول األسيـــم في
سوق العراق لالوراق المالية

محمود فاضل مرزة

سناء لفتو عموان
المعموري

زيد عمي أحمد العبدلي

االستثمار األجنبي المباشر وأثره في الحساب

آمنة عبد األمير عبد

المالي لميزان المدفوعات العراقي

الكريم األميري

دور الرقابة اإلدارية في تحسين كفاءة الفحص

بدور فاضل عموان

الضريبي

العامري

تأمين

مصارف

مصارف

مصارف

ضرائب

أ.م.د.عالء عبد الكريم
ىادي البمداوي

أ.م.د.حمزة فائق وىيب
الزبيدي

أ.د.عـــالء فــرحان طــالب

أ.م.د.ىناء عبد الغفار
حمود السامرائي
المحاسب القانوني
أ.م.د.نضال رؤوف احمد

2017

2017

2017

2017

2017

318

319

320

321

استخدام نظام االنذار المبكر( (IRISفي تحميل

غسان عبد الحسين

اسواق التامين

صاحب

اثر بعض المتغيرات االقتصادية عمى سعر

مروة ىادي ساجت

صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر االمريكي

الزبيدي

استخذام تكنولوجيا المعمومات في امكانية
زيادة الحصيمة الضريبة العقارية

أثر المسؤولية األجتماعية لمشركة في التخطيط
الضريبي
أثر تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ()16

322

عمى تحديد كفاية رأس المال وتقييم أداء
المصارف

تأمين

مصارف

ماجد وحيد مطمب

ضرائب

عمر لؤي عمي

ضرائب

أحمد نعيم موحان
الوائمي

مصارف

أ.م.د.حسين عاشور جبر

أ.د.عبد األمير عبد الحسين
شياع العمي

أ.م.د.سالم عواد ىادي
الزوبعي

أ.د.محمد عمي إبراىيم
العامري

د .صالح نوري خمف

2017

2017

2017

2017

2017

323

مخاطر المحفظة االستثمارية وأثرىا في االداء
المالي

حيدر عبدالكريم عباس

تأمين

أ.م.د.حسين عاشور
العتابي

2017

تأثير العمميات االرىابية في مؤشرات تداول
324

قطاع المصارف المدرجة في سوق العراق
لألوراق المالية

دور الغرامات في الحد من التيرب الضريبي

وجدان حسين عبيد

مصارف

نوار كاظم عباس

ضرائب

ضرائب

325

في الفنادق السياحية العراقية

326

اثر االعتراض في الحصيمة الضريبية

مصطفى قيس محمود

أثر المقدرة الجوىرية الضريبية في تكاليف

ابتيال عمي جاسم

االمتثال

الطويل

327

ضرائب

أ.م.د.نغم حسين نعمة

م.د.ىيثم عبد الخالق
اسماعيل

أ.م.د.حسين عاشور جبر
العتابي

أ.د.محمد عمي العامري

2017

2017

2017

2017

328

أثر تحديات تسويق التامين عمى تنافسية

حسين ىراطة عباس

شركات التامين

الفتالوي

أثر نماذج ُمحصص اإلكتتاب بالربح في تسعير
329
التأمين

330

دور اإلفصاح المحاسبي في جودة أداء اإلدارة
الضريبية
تأثير إدارة األرباح في الفجوة الضريبية

 ( 331بحث تطبيقي في عينة من الشركات المدرجة

حسـنين عبـد الرضـا
ردام

لقاء مالك عبد الرحمن

محمد جبار فرج

في سوق العراق لألوراق المالية)

تأمين

تأمين

ضرائب

ضرائب

أ.م.د.خمود ىادي عبود
الربيعي

أ.د.محمد عمي ابراىيم
العـامري
المحاسب القانوني
إحسان شمران الياسري

المحاسب القانوني

إحسان شمران الياسري

2017

2017

2017

2018

متطمبات تطبيق االدارة االكترونية لمموارد

 332البشرية ودورىا في اداء شركة التامين العراقية
العامة

ناصر عويد عطية

تأمين

أ.م.د.خمود ىادي عبود

2018

 333التخطيط الضريبي وأثره في الحصيمة الضريبية

334

335

واقع ومتطمبات الطمب عمى الخدمة التأمينية

خالد خنجر منصور

في شركة التأمين الوطنية 2015 - 2006

حسن

أثر تغيير طرق االندثار عمى الوعاء الضريبي
بحث تطبيقي لعينة من الشركات المساىمة

سياد جياد مطرود

المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية

الدمج بين شركات التأمين العامة في العراق
336

نوال كاظم ميدي

وآثره في جودة الخدمة التأمينية

بحث تطبيقي في شركة التأمين العراقية العامة

شيد نصير سعدي
حسن

ضرائب

تأمين

ضرائب

تأمين

أ.م.د.نضال رؤوف احمد

أ.م.د.عالء عبد الكريم
البمداوي

أ.م.د.نضال رؤوف احمد

أ.م.د.عالء عبد الكريم
ىادي البمداوي

2018

2018

2018

2018

وشركة التأمين الوطنية

الرقابة االشرافية المتبادلة فيما بين البنوك

337

المركزية عمى فروع المصارف االجنبية في
العراق

ايناس احمد ظاىر

مصارف

أ.م.د.حمزة فائق وىيب

2018

الدور الرقابي لمجمس االدارة وعالقتو بتحسين
338

االداء المصرفي -بحث تطبيقي في عينة من
المصارف العراقية

انغام ضرار جاسم

مصارف

أ.م.د.حمزة فائق وىيب
الزبيدي

2018

بناء وتقييم اداء المحفظة االستثمارية المثمى
339

باستخدام بعض االساليب المالية

بحث تطبيقي عمى المصارف المدرجة في

ضحى عمي حمزة

سوق العراق لألوراق المالية لممدة من

مصارف

د.حيدر يونس

2018

2007 - 2016

340

341

دور المصرف الظامن في تشجيع االستثمار

زاىدة طو احمد عبد

في سوق العراق لالوراق المالية نموذج مقترح

السالم

تأثير فاعمية القرار االستراتيجي في جودة
الخدمة المصرفية

اياد عباس رشيد احمد

مصارف

مصارف

أ.م.د.حسين عاشور جبر

2018

أ.م.د.خمود ىادي عبود

2018

342

تقييم الرقابة الداخمية وجودة الخدمة المصرفية
بحث تطبيقي في عينة من المصارف المسجمة
في سوق العراق لألوراق المالية

أثر استخدام اإلجراءات التحميمية في تعزيز ثقة
343

344

345

346

عالء حسين عبد

ومصداقية القوائم المالية المقدمة لإلدارة
الضريبية
دور قطاع التأمين في جذب االستثمار
االجنبي المباشز في العزاق

زينة فاضل صبري
عذاب

ىديل ضياء حسن

أنموذج مقترح لوثيقة تأمين
إستعمال بعض األساليب اإلحصائية في

ياسمين وليد ابراىيم

التخطيط الضريبي

محمد

دور الضمانات في تحصيل ضريبة الدخل -

سجى سعد محمد

بحث تطبيقي في الييئة العامة لمضرائب

صالح

مصارف

ضرائب

تأمين

ضرائب

ضرائب

أ.م.د.وفاء عبد األمير
حسن

أ.م.د.سالم عواد ىادي

2018

2018

ىديل ضياء حسن الخزرجي

2018

أ.م.د.تياني ميدي عباس

2018

أ.م.د.حمزة فائق وىيب
الزبيدي

2018

347

تحميل أثر االستثمار األجنبي المباشر في
النظام الضريبي العراقي

لممده ()2015 -2004

ستار فياض عباس
عبد اهلل

ضرائب

أ.م.د.تياني ميدي عباس

2018

دور االدوات الكمية لمسياسة النقدية في ادارة
348

السيولة المصرفية

بحث تطبيقي في عينة من المصارف

اروى توفيق ابراىيم

مصارف

د.صادق راشد الشمري

2018

االسالمية العراقية

ميارات كشف اإلحتيال وأثرىا في تعويضات
349

تأمين الحريق والحوادث

﴿ بحث تطبيقي في شركتي التأمين الوطنية

احمد جواد ىادي

تأمين

أ.م.د.عالء عبد الكريم
ىادي البمداوي

2018

والعراقية

350

دور البيانات المالية في تقييم األداء المالي
لشركة التأمين الوطنية

رسل محمد عبد الوىاب

تأمين

أ.م .د .نضال رؤوف أحمد

2018

351

فاعمية نظم المعمومات المحوسبة في عممية

ايناس محمد عمي

الحصر الضريبي

حسين

دور الجياز المصرفي في تقميص عجز

352

353

354

الموازنة االتحادية العراقية باستخدام حواالت
الخزينة لممدة ( ) 2014- 2004

شييب

دور إدارة المخاطر في تقميل أخطار منح

مروة عبد الخالق

االئتمان

خميس

تأثير السيولة وىيكل رأس المال عمى األداء

ميساء عامر حسن

المالي

الجنابي

(خصائص التفكير االستراتيجي ودورىا في

355

ىدى ىالل حسين

إنتاجية العمل) بحث تطبيقي في شركة التأمين
الوطنية

زينب اركان محمود
سممان

ضرائب

مصارف

مصارف

مصارف

تأمين

أ.م.د.محمود إسماعيل
محمد

أ.م.د.بشير عموان حمد

أ.م.د.احمد محمد فيمي
البرزنجي

أ.م.د.صالح الدين محمد
أمين اإلمام

أ.م.د.خمود ىادي عبود
الربيعي

2018

2018

2018

2018

2018

356

تأثير المصمحة التأمينية في التعويض

بحث أستطالعي في شركة التأمين الوطنية
ومقر وزارة النفط

أثر التدقيق الداخمي عمى النشاط التأميني
357

حيدر محمد عبطان

في ضوء المعايير الدولية ) ) IIA

)دراسة تطبيقية في شركة التأمين العراقية

تيسير عبد القادر
محمد جواد

تأمين

تأمين

أ.م.د.نبيل محمد
عبدالحسين الخناق

أ.م.د.نضال رؤوف أحمد

2018

2018

العامة

358

359

360

دور نظام الرقابة الداخمية في تقويم اداء
الييئة العامة لمضرائب
نظام الدفع اإللكتروني وتأثيره في تطوير
الخدمة التأمينية

اثر بحوث السوق في تحديد مستوى الطمب
عمى الخدمة التأمينية

االء يحيى يونس سعيد

ضرائب

عالء ابراىيم اسماعيل

تأمين

سيى عبدالحسن شيخة

تأمين

أ.م.د.اسعد غني جياد

أ.م.د.عالء عبد الكريم
ىادي البمداوي

أ.م.د.خمود ىادي عبود
الربيعي

2018

2018

2018

361

التدقيق الميداني وتأثيره عمى الحصيمة
الضريبية

ازىار حسن حسين

بحث تطبيقي في أحدى شركات االتصاالت

ضرائب

تأثير اإلفصاح طبقاً لممعيار

362

"  "IFRS15في تحقيق قاعدة المالئمة

الضريبية عند التحاسب الضريبي لشركات

سعد فحيم عمي خمف

ضرائب

أ.م.د.نضال رؤوف احمد

م.ق.د.عصام حميد داخل
الشايع

2018

2018

المقاوالت

363

364

365

دور إدارة رأس المال العامل في تحقيق
المواءمة بين السيولة والربحية

حسن ىادي كيو راضي

مصارف

سيف حيدر عبد الزىرة

مصارف

عمي كريم راضي

ضرائب

(بحث تطبيقي في عينة من المصارف
دور الرقابة الشرعية في تطوير أداء المصارف
اإلسالمية

دراسة تطبيقية في شركتي اسيا سيل وزين
العراق لالتصاالت

أ.م.د.تياني ميدي الياسري

2018

أ.م.د.حمزة فائق وىيب

2018

م.د.ىيثم عبد الخالق
إسماعيل

2018

366

دور سندات واذونات الخزانة في دعم الموازنة
االتحادية في العراق لممدة ()2016-2004

حميمة كاظم خضير

مصارف

أ.م.د.محمود اسماعيل
محمد

2018

فاعمية أدوات السياسة النقدية الكمية في ظل
367

التحوالت االقتصادية العراق أنموذجاً لممدة
2017-1994

صفاء عموان عمكم

مصارف

أ.م.د.تياني ميدي الياسري

2018

(بحث تطبيقي في البنك المركزي العراقي)
368

أثر المسؤولية االجتماعية في األداء المالي
لممصارف

ياسمين حكمت سممان

بحث تطبيقي لعينة من المصارف العراقية
الحصر الضريبي ودوره في تحديد وعاء ضريبة

 369العقار بحث تطبيقي في الييئة العامة لمضرائب

370

دور التدقيق الداخمي في مكافحة غسل االموال
وتمويل االرىاب

(بحث تطبيقي في عينة من المصارف العراقية)

قاسم خطار جواد

حوراء وليد جبار
الرحماوي

مصارف

ضرائب

مصارف

أ.م.د.حمزة فائق الزبيدي

أ.م.د.نضال رؤوف أحمد

أ.م.د.حمزة فائق وىيب
الزبيدي

2018

2018

2018

كفاءة وفاعمية التدقيق الداخمي وتأثيره في
371

جودة األرباح

بحث تطبيقي في عينة من المصارف التجارية

نغم سامي حميد

مصارف

أ.م.د.نضال رؤوف احمد

2018

العراقيةالخاصة

372

تأثير إجراءات التسويق الداخمي في الرضا
الوظيفي

منى عبد الحسين
محمد

أ.م.د.عالء عبد الكريم
تأمين

أثر تحميل البيئة الداخمية عمى اتخاذ القرار
373

التسويقي

(بحث تطبيقي في شركة التأمين الوطنية)

أمير منير أمين

تأـمين

ىادي البمداوي

أ.م.د.خمود ىادي عبود
الربيعي

2018

2018

مقدم

دور بطاقة األداء المتوازن في تقييم اداء
374

المصارف بحث تطبيقي في عينة من
المصارف العراقية

جميل ابراىيم شياب

مصارف

م.د.ىيثم عبد الخالق
اسماعيل

2018

375

376

تقويم مؤشرات تقييم األداء لممصارف
المتخصصة

واقع ومتطمبات توزيع اإلئتمان اإلنمائي

عمى القطاعات اإلقتصادية في العراق لممدة
()2016-2008

األرباح الرأسمالية ودورىا في الحصيمة

شوقي صادق رسن
الخزعمـي

خالد إبراىيم حسن
العبادي

عمار حمادي غيالن

377

الضريبية بحث تطبيقي في الييئة العامة

378

أثر فعالية البرامج التدريبية في تحقيق جودة

سعد عمي سمطان

تأثيرقنوات توزيع الخدمة المصرفية في السموك

فاضل عباس داود

379

لمضرائب

الخدمة  ،بحث تطبيقي في بعض البنوك

الشرائي لممستيمك

بحث تطبيقي في عينة من المصارف العراقية

السراج

عطية

مصارف

مصارف

م.د.ىيثم عبد الخالق
إسماعيل

م.د.ىيثم عبد الخالق
إسماعيل

2018

2018

ضرائب

أ.م.د.نضال رؤوف احمد

2018

مصارف

أ.م.د.خمود ىادي عبود

2018

مصارف

أ.م.د.خمود ىادي عبود

2018

أنموذج مقترح إلستحداث المنصة األلكترونية
380

لممرابحة

وأثرىا في زيادة ربحية المصارف

سجاد عبد اهلل محمد
رضا

مصارف

م.د.ىيثم عبد الخالق
إسماعيل

2018

اإلسالمية/دراسة حالة

381

دور الضريبة البيئية فـي الحـد مـن التمـوث
البيئي الناتـج عـن الصناعات النفطيـة فـي

جـعـفـر يونـس جابـر

محـافظـة البصـرة

382

إستخدام السندات لسد عجز الموازنة لمسنوات
()2017 – 2015

سمارة طو حساني

بحث تطبيقي في البنك المركزي العراقي
أثر البيئة الخارجية الخاصة في تحقيق

383

الفوائض المالية

384

العقوبات الضريبية وأثرىا في موثوقية القوائم

سيى عواد يوسف

ضرائب

مصارف

تأمين

(بحث تطبيقي في شركة التأمين الوطنية)

المالية المقدمة إلى السمطة الضريبية

باسم فاضل خضير
القريشي

ضرائب

أ .م .د .خمود ىادي عبود
الربيعي

م.د.ىيثم عبد الخالق
إسماعيل

أ.م.د.سالم عواد ىادي
الزوبعي

المحاسب القانوني

إحسان شمران الياسري

2018

2019

2019

2019

385

دور اإلئتمان النقدي في الحد من اآلثار

االقتصادية ألزمة اإلنفاق الحكومي في العراق

البمداوي

تنويع المحفظة االستثمارية لممصرف

أحمد عبد الحسين

لممدة()2017-2014

386

رأفت نبيل إسماعيل

واثرىا في تحقيق األرباح دراسة مقارنة لعينة
من المصارف اإلسالمية والتجارية

اإلنتاجية المنخفضة وأثرىا في ربحية شركات
 387التأمين بحث تطبيقي في شركة التأمين العراقية
العامة

صادق

نجوم عبد الحسين
حسن

مصارف

مصارف

تأمين

م.د.ىيثم عبد الخالق
إسماعيل

أ.م.د.خمود ىادي عبود

أ.م.د.عالء عبد الكريم
البمداوي

2019

2019

2019

متطمبات تطبيق نسبة تغطية السيولة LCR
388

389

ونسبة صافي التمويل المستقر  NSFRفي

محمود ســــامي حمد

مصارف

أ.م.د .تياني ميدي عباس

2019

التدقيق المشترك لممصارف التجارية الخاصة

زينب عبد الواحد سموم

مصارف

أ.م.د .عالء عبد الكريم

2019

المصارف اإلسالمية

ودوره في ادارة المخاطر المصرفية

البمداوي

390

391

392

393

394

نظام المدفوعات االلكتروني ودورهُ في عممية
التحصيل الضريبي
ستراتيجية مقترحة إلدارة مخاطر عدم االمتثال
الضريبي
دور الرقابة االشرافية في تنظيم اعمال التأمين
في العراق
تأثير الخالفات التأمينية بين اطراف التأمين في
رضا الزبون
االجراءات الروتينية واثرىا عمى الخدمة
التأمينية

عمي رعد صبحي

ضرائب

أ.م.د .وفاء عبد االمير
حسن

2019

دعاء مؤيد نجم

ضرائب

أ.د.بالسم جميل خمف

2019

مريم مزاحم عباس

تأمين

أ.م.د .حمزة فائق وىيب

2019

فلاير صالح ميدي

تأمين

لقاء صالح زويد

تأمين

أ.م.د.عالء عبد الكريم
البمداوي
أ.م.د.عالء عبد الكريم
البمداوي

2019

2019

