
 

 رابط البحث المنشور سنة النشر نوع المجلة اسم المجلة اسم البحث اسم الباحث ت

 علي احمد درج الدليمي.د  .1
العالقة الديناميكية بين سعر الصرف و الميزان التجاري 

 اسيةدراسة قي_العراقي

مجلة جامعة االنبار للعلوم 

 االقتصارية و االدارية
Local 2019 انقر هنا 

 علي احمد الدليمي. د  .2
دراسة تحليلية ..بعض المتغيرات االقتصادية الكلية الدين العام واثره في

 .باستخدام نموذج الباتل( ٤٠٠٢..٤٠٠٢)لدول عربية مختارة للمدة 

مجلة تكريت للعلوم االدارية 

 واالقتصادية
Local 2019 انقر هنا 

 وسام حسين علي  .3
قياس االنتاجية الديناميكية في القطاع المصرفي العراقي الخاص للمدة 

 Malmquistباستخدام طريقة ( ٤٠٠٢-٤٠٠٠)

مجلة جامعة االنبار للعلوم 

 االقتصادية واالدارية
Local 2019 انقر هنا 

 عبد علي حمد. د. م. أ  .4
الحلول المستدامة لمشكلة الفقر المترتبة على النزوح في المحافظات 

 المحررة

معة االنبار للعلوم مجلة جا

 االقتصادية واإلدارية
Local 2019 انقر هنا 

 انحممدوح عطاهلل في. د  .5
ومعدل دوران األسهم لعينة من . تحليل العالقة بين عرض النقد الواسع

 ٤٠٠٢-٤٠٠٤المصارف العراقيه الخاصة للمدة من 

االنبار للعلوم  مجلة جامعة

 االقتصادية واإلدارية بإسهامات
Local 2019 

Https://iasj. Net/iasj/issue/9812 

 

 د سعيد علي العبيدي.أ  .6
قياس اثر التحرر المالي في اداء بورصة عمان لالوراق المالية 

 (ardl)باستخدام نماذج االبطاء الموزعة 

مجلة جامعة االنبار للعلوم 

 اإلداريةاالقتصادية و
Local 2019 

www.yu.edu.jo › New › 
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7.  
 بالل دمحم اسعد

 عمار عبد الهادي شالل

العالقة بين االستثمار العام واالستثمار الخاص في العراق واثرها على 

 (٤٠٠2-٤٠٠٢)الناتج المحلي االجمالي للمدة 
 انقر هنا Local 2019 مجلة الكوت القتصادية واالدارية

 بالل دمحم اسعد.د  .8
اثر االجمالي السكاني على نمو النفقات العامة في العراق دراسة قياسية 

 ٤٠٠2-٠99٠للمدة 

مجلة جامعة االنبار للعلوم 

 االقتصادية واالدارية
Local 2019 انقر هنا 

9.  
عمار عبد الهادي شالل .د

 الهيتي

اثر نمو الناتج المحلي االجمالي على االئتمان النقدي المباشر الممنوح 

-٤٠٠٢) قتصاد العراقي للمدة دراسة في اال: من القطاع المصرفي 

٤٠٠٢) 

مجلة جامعة للعلوم االقتصادية 

 واالدارية
Local 2019 انقر هنا 
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11.  
 عبدالرحمن عبيد جمعة. د

 

نة البنود الى موازنة البرامج واالداء لمعالجة اهمية التحول من مواز

 عجز الموازنة العامة في العراق

مجلة جامعة االنبار للعلوم 

 االقتصادية واالدارية
Local 2019 انقر هنا 

 علي احمد الدليمي.د  .11

دراسة _الدين العام و اثره في بعض المتغيرات االقتصادية الكلية

باستخدام نموذج (٤٠٠٢_٤٠٠٢)تحليلية لدول عربية مختارة للمدة

 الباتل

مجلة تكريت للعلوم االدارية و 

 قتصاديةاال
Local 2019 انقر هنا 

 امكانية خصخصة قطاع الكهرباء في العراق علي احمد درج الدليمي.د  .12
مجلة جامعة االنبار للعلوم 

 االقتصادية و االدارية
Local 2019 انقر هنا 

13.  

أحمد حسين علي . د.ا

 الهيتي

 

 رف االسالمية الماليزية وامكانية االستفادة منها في العراقالمصا
مجلة جامعة االنبار للعلوم 

 االقتصادية واإلدارية
Local 2019 انقر هنا 

 ماثل كامل ثامر  .14
ن نموذج االنحدار ونموذج بوكس جينكز ونماذج دراسة مقارنة بي

 الشبكات العصبية النتاج التمور في العراق

االدارية . مجلة تكريت للعلوم

 واالقتصادية
Local 2019 انقر هنا 

15.  
 احمد حسين بتال

 عبد علي حمد

 

استخدام طرق السالسل الزمنية للتنبؤ بأسعار التداول لسوق العراق 

 (٤٠٠2-٤٠٠2)لألوراق المالية للمده

مجلة جامعة االنبار للعلوم 

 االقتصادية واالدارية
Local 2019 انقر هنا 

 احمد حسين بتال  .16
أثر التحرير المالي على رأس المال البشري في العراق دراسة قياسية 

 (٤٠٠2-٤٠٠2)للمدة 

مجلة جامعة االنبار للعلوم 

 االقتصادية واالدارية
Local 2019 انقر هنا 

 ماثل كامل ثامر  .17
( نماذج التمهيد االسي ونماذج االتجاه العام ) سالسل الزمنية استخدام ال

 للتنبؤ بانتاج بعض المحاصيل الخضرية في العراق

. مجلة جامعة االنبار للعلوم

 االقتصادية واالدارية
Local 2019 انقر هنا 

18.  
 عبد الرحمن عبيد جمعة

 

على  ي االسواق المالية دراسة تحليليةقياس عدوى االزمات المالية ف

 االسواق المالية العربية مع اشارة خاصة الى العراق

مجلة جامعة تكريت للعلوم 

 األقتصادية واألدارية
Local 2019 انقر هنا 

 عبد الرحمن عبيد جمعة  .19
تقدير الحجم االمثل لالنفاق الحكومي الجاري في االردن دراسة 

 ٤٠٠٢-٤٠٠٢تطبيقية للمدة

لعلوم مجلة جامعة تكريت ل

 األقتصادية واألدارية
Local 9102 انقر هنا 
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