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 اياد حماد عبد الدليمي.د.م  .1
تأثير االسواق المالية على االقتصاديات العربية وسبل رفع كفاءتها 

 (سوق العراق لالوراق المالية انموذجا)دراسة تحليلية :
 مجلة دنانير

Internat

ional 
 انقر هنا 2018

 عمار عبد الهادي شالل.د  .2

قياس وتحليل بعض مؤشرات السياسات االقتصادية الكلية وعالقتها مع 

 نسبة الفقر في العراق  

 (4002-4002)للمدة 

مجلة جامعة االنبار للعلوم 

 االقتصادية واالدارية
Local 2018 انقر هنا 

 احمد حسين بتال،  .3
العالقة بين متغيرات السياسة النقدية المثلى ومؤشرات االستقرار 

 4002 -4002المالي في االقتصاد العراقي للمدة 

مجلة جامعة االنبار للعلوم 

 االقتصادية واالدارية
Local 2018 انقر هنا 

 جواد شاكر فريح  .4
تحليل وقياس العالقة بين التضخم واالنفاق االستهالكي الخاص في 

 4002_0792دولة الكويت للمدة 

عة االنبار للعلوم مجلة جام

 االقتصادية واالدارية
Local 2018 انقر هنا 

5.  
 ممدوح عطاهلل فيحان

 بالل دمحم اسعد

العالقة بين عرض النقد الواسع ومعدل دوران السهم لعينة من تحليل 

 4009_4004المصارف العراقية الخاصة للمدة 

نبار للعلوم مجلة جامعة اال

 االقتصادية واالدارية
Local 2018 انقر هنا 

 عمار عبد الهادي شالل.د  .6
قة بين بعض مؤشرات السياسات االقتصادية الكلية قياس وتحليل العال

 (4002-4002)و نسبة الفقر لدول مختارة للمدة
 انقر هنا Local 2018 مجلة دنانير

 لاحمد حسين بتا  .7

 

استعمال مؤشر هيرفندال هيرشمان لقياس المنافسة بين المصارف 

 4002-4000العاملة في القطاع المصرفي العراقي للمدة 

مجلة تكريت للعلوم اإلدارية 

 واالقتصادية
Local 2018 انقر هنا 

 احمد حسين بتال  .8
استخدام طرق السالسل الزمنية للتنبؤ بمؤشرات االستقرار المالي في 

 (4009-4002)العراق للمدة 

مجلة جامعة جيهان للعلوم 

 االدارية واالقتصادية
Local 4002 انقر هنا 

 انقر هنا Local 8102  عراقدراسة حالة ال: ابعاد البيئة االستثمارية  احمد حسين بتال  .9
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 عبد الرحمن عبيد جمعة  .11
اصالح القطاع المصرفي في العراق واثره على االئتمان المصرفي 

 (4002-4002)للمدة 

. ة االنبار للعلوممجلة جامع

 االقتصادية واالدارية
Local 8102 انقر هنا 

 عبد الرحمن عبيد جمعة  .11
تعظيم الربح في المصارف االسالمية باستخدام اسلوب البرمجة الخطية 

 المصرف العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية انموذجا

للعلوم مجلة جامعة تكريت 

 األقتصادية واألدارية
Local 8102 انقر هنا 

12.  
 عبد الرحمن عبيد جمعة

 

نماط النمو االقتصادي في االقتصاديات صدمات االيرادات النفطية وا

 الخليجية

مجلة جامعة تكريت للعلوم 

 األقتصادية واألدارية
Local 2018 انقر هنا 

 علي احمد درج الدليمي.د  .13
ار النفط الخام على الموازنة العامة في المملكة اثر التغيرات في اسع

 (4002_0770)العربية السعودية للمدة

مجلة جامعة االنبار للعلوم 

 االقتصادية و االدارية
Local 2018 انقر هنا 

 علي احمد درج الدليمي.د  .14
على اقتصادات اقطار مجلس 4002انعكاسات االزمة المالية العالمية

 التعاون الخليجي

مجلة جامعة االنبار للعلوم 

 االقتصادية و االدارية
Local 2018 انقر هنا 
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