
# Name: FULL NAME Department Project Name Project Supervisor Full Name

1
 شكار فواد سليم ،عبدالحكيم لوقمان،
زا عثمان ،فاالن  يوسف، سيبه ر م;:
، فينوس اسكندر عمر C :Dعثمان حس

Accounting
H الحد من 

CI دور االجهزة الرقابية الخارجية  
 HRالفساد االداري و الما

د. بيان صديق عزيز

2
عبد^ صالح عومر/  Zاب کامران 
C /  سھند دل;c: ھمزە/  شیالن فتاح  :Dحس
مستfفا/  سومیf ساالر انوەر

Accounting

 اثر المحاسبه االبداعيه  عHh جوده 
المعلومات المحاسبه  دراسه استطالعيه  
 H

mnو المدق C :Dال راء عينه من المحاسب
H مدينه اربيل

CI الحسابات

C جمال محمد :Dنخش

3

مظفر سعید عh - وزیرە صابر شtخ 
محمد - فامطf کوکز مصطCn - بfهرە 
ڕەشید ٳسماعیل - محمد خالد عزیز - 
محمود جمال سعید

Accounting
 ب�ستخدام تکنلوجیا المعلومات ISA  إمكانية 
تطبيق المعاي;: الدولية للتدقيق

مامۆستای یاریدەدەر : هfر�م حیدر قادر

4
 عh محمد محمود ، سfم;: حبیب  
 ، محمد ، ژیوار طاهر حا�� 
زاد ، شیماء فاتح صاب� :c;سارائیحسان ش

Accounting
 CI دور اليات المحاسبة للحوكمة المصارف 
الحد من ممارسات المحاسبة االبداعية

د. رزگار عبد^ صابر

5
عماد واحد صابر _سةردەم نوزاد 
صالح__ڕۆژی جمیل جالل__زەهرا 
 C :Dمحمد حس hغفور رحمان__ع

Accounting ABC نظام
 (ABC) hأثر تطبيق طريق تكاليف ع 
H تعظيم الربحية

CI اساس األنشطة

6 عماد واحد صابر Accounting ABC(activity basic costing) 
 H

Cاثر تطبيق نظام محاسبة التكاليف المب�
ABC األنشطة hع

7

C ٳسماعیل  :Dلtمژدە خالص عزیز - ه
 fقمری - C احمد - شیالن بارزان قوربا
صالح صالح - فریشتf سیامfند سمایل -
 نوال غانم غائب

Accounting
C التدقیق الداخh و التدقیق  :Dٲثر تکامل ب
fالحد من المخاطر الم¢فی CI الخار��

ٲ.م.د.عدنان نادر حمد

8
 - C¢رحمة اياد محمد - ايمان كمال خ
ديلمان يوسف حبيب - اسماء فرهاد 
 C :Dئارين رحمان حمدام - C :Dياس

Accounting
اثر استخدام الرقابة الداخلية عh جودة 
المعلومات المحاسبية

م. عمر ابراهيم محمد

9
زاد طاھ;: - ریان عادل نامیق -  :c;ریان ش
 C¢ریسا خfۆ عبدو¤ - پ m;ز کاسfلfھ
 C :Dعبدو¤ - احمد عمر محمدام

Accounting
يبية عh جذب  C¢اثر االعفاءات ال
االستثمارات االجنبية

ا.م.د محمد عبدالعزيز  محسن

10
نهال حسن/هدى هاشم / كاريز رشو 
/هانا هندرين عبدالقادر/عبد^ انمار 
رمزي

Accounting
H تطوير 

CI المعاي;: المحاسبية الدولية H
Cاثر تب�

 البيئة المالية والمحاسبية العداد القوائم 
المالية

 C :Dمحمدام Hhگورد محمدعªfه

11
ئاراس محمد عبد^/ داماو مغدید 
سلطان/ ئاکام بختیار عزیز/ اشھد عبد 
سعید/  احمد ولید حسن

Accounting

اثر تطبيق نظم المعلومات المحاسبة 
H الحد من ظاهرة التهرب 

CI ونية m;االلك
H دراسة استطالعية الراء عينة من  ي�� C¢ال
H جامعات 

CI اقسام المحاسبة H
CI C :Dاكاديم

اربيل

مالك محمد توفیق

12

قمریf صالح صالح - شیالن بارزان 
C اسماعیل احمد -موژدە  :Dلtه- C قوربا
 fخالص عزیز -نوال غانم غائب -فریشت
سیامfند سماعیل

Accounting
C التدقیق الدا�C والتدقیق  :Dاثر تکامل ب
fالحد مخاطرە الم¢فی CI الخار��

ٲ.م.د.عدنان نارد حمد

13
محمد ازاد عمر ، محمد صابر احمد  ، 
محمد زياد اسماعيل ، مژدە جfمال 
C ، مصطCn نجم الدين كريم :Dياس

Accounting
استخدام نظام التكاليف عh اساس النشاط 
 hوأثره ع ) H

C الموجه بالوقت )الجيل الثا
ترشيد سلوك التكاليف

ب.م.د. حازم هاشم محمد

14 Muhammad Samad Accounting
H نمو 

CI ² ودورهZالمبا H االستثمار االجن��
اإلقتصاد القليم كوردستان - عراق

دل;c: موµ احمد

15

سfرکfوت عوال عمر  / سلیمان 
اسماعیل سلیمان  /   خfالت عوال حمد 
 /  چیمfن چfتۆ صابر /   زینب ولید 
رشيد

Accounting
 H

CI امكانیة استخدام تكنولوجیا المعلومات
 H ی�� C¢عملیة التحاسب ال

أ.م.د. زيتو عوال أبوبكر

16
به هره  مصطCn عبدالقادر به نان ظاهر 
صابر ڕ�ژنه  عبدالمجید صابر  ره یان 
سا· حمد خدیجه  ام;: اسماعیل

Accounting
 Altman-Zeta امکانیة استخدام النموذج
3 للتنبÁ بالفشل الماHR (دراسة تحليلية 
کة آسیاسیل ²Z hبالتطبیق ع

فيصل نجم الدين عبدللة
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17

H   )(ئاڤان پfيمان إسماعيل  )
Cحسن كر� 

 محمد )(د�رين إبراهيم طيب  )(إكرام
 )(ئاڤtستا عبدالصمد بكر  )(حجيم جالل
  H
mIاسامة قاسم شو)

Accounting
 HÅاهمية التطوير المستمر للتأهل العل
H لمراقب الحسابات واثرة عh جودة 

Cوالمه�
اعمال التدقيق

د. شfهلf عبدالواحد حمد

18 Muhammad jabr Accounting آثار طرق تقییم المخزون عh قوائم المالیة د.هۆشیار عبد^

19

rozhgar farhad rafeeq-raman 
zana hussen-ayub jamil abdulla-
arsalan ali nabi-ibrahim xalid 
abdulla

Accounting
ات تدقيق االستمرارية للتنبؤ  ²Zأستخدام مؤ
 HRبالفشل الما

D.jamal anwer yaba

20
 ،hز قاسم، عبد^ كاكۆ عfبfمن نtه
 ،hاحمد ع hمامند سعدی مامند، ع
هشیار جعفر قبالن

Accounting
إستخدام تقانة شبكة المعلومات و 
 H ي�� C¢دعم نظام معلومات ال H

CI االتصاالت
د. ڕیزان صالح الدين عزت

21

مظفر سعید عh - محمود جمال سعید 
- وەزیرە صابر شtخ محمد - محمد خالد 
 fهرە ڕەشید ٳسماعیل - فاطمfعزیز - ب
 Cnکوکز مصط

Accounting
إمكانية تطبيق المعاي;: الدولية للتدقيق 
ب�ستخدام تکنلوجیا المعلومات

مدرس مساعد : هfر�م حیدر قادر

22
عبدالعزيز كامران احمد , عبد^ فالح 
كمال  ,عh فؤاد جالل , عبد^ سليمان 
C شالور جالل :Dمحمد  ,مب

Accounting
امج المحاسبة عh أداء النظام  تأث;: ال;�
 H المحاس��

م. بناز ابراهيم عمر

23 کر�کار محمد مجید Accounting
تأث;: الخصائص النوعية للمعلومات 
H دراسة  ي�� C¢تحديد الوعاء ال H

CI المحاسبية
يبة الدخل CÊ دائرة H

Cnاستطالعية آلراء موظ
صفاء نوزاد أحمد

24
C هيوا هادى /  :Dسعيد/  هيل 

Ì
Íئاال جن

محمد محسن حميد /  باوەر احمد 
خورشید / تريفه نجم الدين مÎ الدين

Accounting
تأث;: نظام الرقابة الداخلية وفقا ألطار لجنة 
المنظمات الراعية (COSO) عh جودة 
المعلومات المحاسبية

ئfردەالن اسماعیل حامید

25
 ، hش ع :c;احمد اک;� عزیز ، بنیاد ھ
سارا خلیل خورشید ، ر�کان نعمfت 
C احمد :Dقادر ، ریان حس

Accounting تخفيض التكاليف بأسخدام اسلوب كايزن م.چtوار احمد ساالر

26
له نيا ده وه ن معصوم,ڤیان کاکل 
،طيبة  C :Dمحمد،ژاکاو بۆتان حس
 C¢شتیار قادر خ fگ، Hhعبدالسالم ع

Accounting
H الوحدات 

CI تصميم نظام لمحاسبة التكاليف
االقتصاديةالخدمية

وريا بورهان احمد

27  Cnمصط C¢ژ خ�ڕاو Accounting

تقيم أداء المصارف التجارية بأستخدام 
 hنسب سيولة و الربحية بالتطبيق ع
ة  m;م¢ف أربيل لالستثمار و تمويل  للف
2018-2020

 C :Dخالد حمدام mدەش�

28 عبدالحكيم جمال محمد Accounting
H تعزيز نظام الرقابة 

CI Hhدور التدقيق الداخ
 Create  كة ²Z hالداخلية بالتطبيق ع
pulse

 C¢خ Cnأ.م جرجيس مصط

29
H ايدي بولص - لقمان عبدالرحمن 

C را
عHh -  ايمان عادل طاهر - وفاء فرهاد 
Êان احمد نا H -  ج;:

mIبا
Accounting

دور الخصائص النوعية للمعلومات 
H جذب العمالء نحو البنوك

CI المحاسبية
أ.عمر ابراهيم محمد

30
ان ,  كوفار محمود سعيد , صالح عHh م;:
زاد  عبدالخالق نوزاد عHh , سوران ش;:
قادر , سةروةر سوران عبداللة

Accounting
 (ABC) االساس hدور تطبيق تكاليف ع
عHh تحقيق سعر التنافس

د. ن¢ت صابر شيخه

31
 

Ì
Íنfج C :c;هfئارام ٲسود محمد/ب
ڕەشید/احمد جمیل ڕەوف/ابوبکر هاوار 
محمد/خطاب جالل شفیق

Accounting
 CI fالقضائی fدور تطبیق مقومات المحاسب
Rاکتشاف حاالت االحتیال الما

مالک محمد توفیق

32
     اZاء احمد باپ;:    ايمان هيمن جاسم  
 اسماء نجاة عمر    ريان اوميد جرجيس  
ازاده رسول حويز    

Accounting

ونية  m;دور نظم المعلومات المحاسبية االلك
H الوحدات الحكومية 

CI االداء C :Dتحس hع
H دائرة البطاقة الوطنية 

CI دراسة ميدانية
ان C C;كس

 HRتارا وحيدالدين عد 

33

فاطيمة عيماد فاروق ، عHh محمود 
 ، H

Cnنيازي مصط Cnاسماعيل ، مصط
مريم عيماد فاروق ، نيهاد مامند محمد 
ائيل، ان اياد ج;� C ، ل;:

Accounting
H عملية 

CI دور نظم معلومات محاسبية
 H ي�� C¢التحاسب ال

هوشنگ محسن كريم

34
حيدر سداد حسن - چۆمان طه حمد - 
زاد  :c;ابراهيم نامق باپ;: - ساڤیا ش
عبدالرحمن - ريان ن¢الدين مHÎ الدين

Accounting

ح لتقييم االداء من خالل تكامل  m;مدخل مق
C المقاييس المالية و المقاييس غ;: المالية  :Dب
H الوطنية  كة أبوظ�� ²Z H

CI دراسة تطبيقية
للطاقة إلستخراج النفط

غازي عثمان محمود



35
سf دا مÎ دین ، شنf جعفر ، ساکار 
یوسف صالح ، فردوس مسعود ، سارا 
کاروان

Accounting
H ألهمية تطبيق 

CI¢مدى ادراك القطاع الم
بطاقة االداء المتوازن

محمد عبدالعزيز محسن

36 ھfردی مصطCn عبد^ Accounting

مدى اعتماد عh التقارير المالية المصادق 
يبة دراسة  CÊ تحديد وعاء H

CI عليها
كات المحدودة  ²àاحدى ال H

CI التطبيقية
H أربيل

CI للتجارة العامة

 Cnزاد احمد مصط ش;:

37
H        ايالف حيدر مبدر    

mمانويل اث;: م�
 احمد كمال عHh    سافيور Zدار حنا      
 Hhسناء سعدي ع  

Accounting
كات الصناعية  ²àمدى إدراك إدارات ال
H ترشيد 

CI ألهمية استخدام بيانات  التكاليف
القرارات وانعكاساتها عh نتائج األعمال

د. احمد محمد خليل

38

هارلينا زياد كوركيس/ اميليا خليل 
اسحاق / مانويل حكمت صليوه / بول 
H / مريم 

mيح�: بويا / مريم طارق م�
ائيل جوزيف ج;�

Accounting
H الكشف 

CI يبة الدخل CÊ مدى فاعلية دائرة
 H

CI عن الممارسات المحاسبة االبداعية
 H ي�� C¢تحديد وعاء ال

أ.هيوا محمود حسن

39 بfناز مصطCn عثمان Accounting

مدی امکانية جمع وتقييم أدلة االثبات من 
H ظل األنظمة 

CI الحسابات H قبل المراق��
المحاسبية المحوسبة دراسة استطالعية 
H اقليم 

CI الحسابات H الراء عينة من مراق��
کوردستان(العراق – أربيل)

م. ئfردەالن اسماعیل حامد

40 Haifa Hassan Salim
Business 
Administration

 hع Hãاثر استخدام مواقع تواصل االجتما 
H للمستهلك

ä ا ²Z سلوك
Sara Khalid Mohammad

41 سارا جاسم نجم الدین
Business 
Administration

H العدالة التنظيمية
CI H

Cnأثر االستغراق الوظي  C :Dرازاو عبدالخالق حس

42 داليا قانع ايوب
Business 
Administration

 HÅام التنظي C m;تعزيز االل H
CI C :Dدار عبدالحميد احمد دور التمكZ

43 عمر کاظم غفور
Business 
Administration

 HRمستويات تحقیق ابعاد جودة التعليم العا 
H الجامعات الخاصة

CI
ە عh ابراهیم د.سم;:

44
كوردستان فاتح عمر  - مونا حبیب 
 C :Dمیدیا عبدالواحد حس -  C :Dشاه

Business 
Administration

H رضاء )
CI جودة الخدمة الم¢فية وأثرها 

 العمالء ( دراسة التطبيقية االراء عينة
 H
CI القيادات االدارية للمصارف التجارية 

مدينة أربيل

م. كاروان خالد حمد

45 داليا قانع ايوب
Business 
Administration

(  HÅام التنظي C m;تعزيز االل H
CI C :Dدور التمك ) Zدار عبدالحميد احمد

46 hم هیوا عfملیکة قاسم جوهر-ش
Business 
Administration

 H
CI الرضا الزبأين hع H

C و m;ثر التسويق االلك
ٔ
ا

قطاع االتصاالت مدینf اربیل
م. کیوان سالم توفیق

47 انور یوسف بک ر
Business 
Administration

 H
Cnاالداء الوظی CI اثر االنماط القیا دیة ة عHh ابراه یم ٲ.م س م;:

48 Mustafa muayad asaad
Business 
Administration

 H
CI C :Dالرضا زيائ hع H

C و m;اثر التسويق االلك
قطاع االتصاالت

Kaiwan sallm tofiq

49 کو�ستان احمد محمد
Business 
Administration

 H
Cnالرضا الوظي H

CI HÅاثر التغ;: التنظي احمد هوشیار همزە

50 کfمfر ٲرسالن ٳسماعیل
Business 
Administration

 H
Cnالرضا الوظي H

CI HÅاثر التغ;: التنظي أحمد هوشيار همزة

51  Cnردوون عبد^ مصطfگ
Business 
Administration

 H
Cnالرضا الوظي H

CI :;اثر التغي احمد هوشيار همزه

52  C :cDریا اسعد حوسfزەک
Business 
Administration

اق  m;الشعور باالح CI اثر القيادة التبادلية
 H

Cnالوظي
 C :Dشيماء عصمت محمدام

53 ibrahim shamsadin kerim
Business 
Administration

اثر بعث عوامل التشارک المعرCI CI تحقیق 
ة التنافسیة C الم;:

م.شکور مجید حمید

54
-سfرهfد ادریس  2-زینf نfریمان  3-
ژینۆ اسماعیل

Business 
Administration

ادارة عالقات الزبون واثرها CI تحقیق والء 
الزبون

م. محمد حسن خلیفة

55 Abdullah Hassan Ahmad
Business 
Administration

H تحقيق 
CI ها االتصاالت التسويقية وتأث;:

والء الزبون
 HRابراهيم و hع

56 سارا جاسم نجم الدین
Business 
Administration

H العدالة التنظيمية
CI H

Cnأثر االستغراق الوظي  C :Dرازاو عبدالخالق حس

57
Jwan Haine Qadir/Jwan Zrar 
Ghafur/Rayan Arsalan 
Asaad/Heven Rebaz hamad

Business 
Administration

أثر األعالن CI سلوك المستهلك هشام أزور محمد



58  Cnعبدالجبار إسماعيل مصط
Business 
Administration

اء ²Z قرار hأثر اإلعالن ع م.مازن تمر

59 abdulla hashim razaq
Business 
Administration

 C :Dرفع كفاءة أداء العالم H
CI أثر التدريب وان عمر اومر :c;ش

60
Sara Mohsen  Ahmed- بوتان 
C حسن :Dیاس

Business 
Administration

H نجاح عملية 
CI  أثر القيادة األدارية

ية ²àإستقطاب  الموارد الب
Hazha Khatab Mohamed

61 بنار يونس صادق
Business 
Administration

C االداء  :Dتحس H
CI اتجية m;أثر اليقظة اإلس

 íكة بيب ²Z H
CI دراسة تطبيقية)  H

mnالتسوي
وبات الغازية/فرع اربيل) ²àللم

م.جوان سعد^ رشيد

62 اسماعیل انور طاه;: 
Business 
Administration

Åبحث عل  C :Dب.ی.م.شیماء عصمت محمد ام

63 محمد عمر محمد
Business 
Administration

H عh الرضا 
C و m;ثر التسويق االلك

ٔ
پۆستfر- ا

الزبأين
كیوان سالم توفیق

64 C مستfفا :cDگورد حسªfه
Business 
Administration

 H
CI ر///القيادة األخالقية ودورهاfپۆست

تعزيز السمعة المنظيمية
یف احمد ²Z عبدالرحمان

65  C :Dجعفر اسماعيل حمدام
Business 
Administration

H سلوك المستهلك   
CI تأث;: جودة الخدمات

ات البحث دراسة نظرية حول متغ;:
شادان صباح احمد

66 omer adel muhammed
Business 
Administration

تحليل عناÊ عوامل البيئة الخارجية و 
ة التنافسية C H تحقيق الم;:

CI ها تأث;:
ahmad azan sherif

67  C :Dريكان جمال رسول- ڕزگار یوسف حس
Business 
Administration

H اإلبداع اإلداري
CI ودورة C :Dتمك أ.م جميل عبدالكريم عبداللة

68 ريكان جمال رسول
Business 
Administration

H اإلبداع اإلداري
CI ودوره C :Dتمك أ.م جميل عبدالكريم عبد^

69 عائشة فاروق عبد ^
Business 
Administration

H رضا 
CI جودة الخدمة الم¢فية واثرها

العمالء
م. خليل محمد كريم الخياط

70

                             µمو  íصباح عي
 H

C كاروان عو              H عماد اركان ن��
جوهر                           طه نجم الدين 
توفيق

Business 
Administration

H تحقيق النجاح 
CI دور ادارة المواهب

 H �Îاتي m;االس
م.م. بارزان صالح اسعد

71 ش زيرو عبداللة ه;:
Business 
Administration

H مكافحة التهرب 
CI يبية C¢دور االدارة ال

H و زيادة تحصيل االيرادات ي�� C¢ال
غازي عثمان محمود

72 Aso bapir abdulla 
Business 
Administration

H مجال التسويق
CI نت و تطبيقاتة m;دور اإلن م. هشام ازور محمد

73 محمد لقمان عمر
Business 
Administration

H خدمة العمالء
CI H

C و m;دور التسویق األلك شادان صباح احمد

74
ادریس رمضان عزیز  احمد لطیف احمد 
 احمد كریم مÎ الدین

Business 
Administration

دور التسویق الریادی CI تعزیز والء الزبون ا.د. مهابات نوری عبد^

75 هیمداد حسن کریم
Business 
Administration

 HÅام التنظی C m;تعزیز االل H
CI C :Dدور التمک Zدار عبدالحمید احمد

76
Alla Shukr osman -Diman Omar 
Hamad - Elaf rebwar Othman 

Business 
Administration

H تحقيق الرضا 
CI دور الثقافة التنظيمة

 H
Cnالوظي

 HRپ.د احالم ابراهيم و

77 محمد صمد حیسام الدین
Business 
Administration

H تحقيق الرضا 
CI دور الحوافز العمل اهميتها

 H
Cnالوظي

اثينا جنان زيا

78
C زرار مصطCn ٢.محمدصمد.١ :Dام  
٣. Cnوةصباح ٤.سهند مصطZ

Business 
Administration

H تحقيق 
CI دور الحوافز العمل واهميتها

 H
Cnالرضا الوضي

م.اثينا جنان زيا

79 عيí صابر مناف - عيí صابر مناف
Business 
Administration

H تعزيز جودة 
CI HÅدور السلوك التنظي

الخدمات الصحية
م.م.خليل محمد كريم الخياط

80 naseeba shahab hameed
Business 
Administration

 C H تحقيق ثقافة التم;:
CI دور القوة التنظيمية

دراسة تحليلية آلراء اعضاء مجالس الكليات 
H جامعة صالح الدين- أربيل

CI
أ.د. مهابات نوري عبد^

81 طيبة رزگار كاكل
Business 
Administration

ام  C m;تعزيز االل H
CI دور القيادة االبداعية

 C :Dلالفراد العامل HÅالتنظي
پريشان معروف جميل

82
 µمو C :Dنال        C :Dى جبار محمد ام ²àب
يونس            مهسا حسؤ خوشةوي

Business 
Administration

H تحقيق االبداع 
CI دور القيادة االخالقية

 HÅالمنظ
م.ی. بارزان صالح اسعد

83 منار فليح حسن
Business 
Administration

ام  C m;تعزيز اإلل H
CI دور القيادة اإلبداعية

 HÅالتنظي
بريشان معروف جميل

84 Bahjat Bahram shakr
Business 
Administration

H تقليل من ال¢اع 
CI دور القيادة الخادمة

 HÅالتنضي
شادان صباح احمد

85 راست جالل كريم
Business 
Administration

 H �Îاتي m;تحديد الخيار االس H
CI دور القيادة نسيبة احمد عبدالواحد



86 Haval Tahir Haso
Business 
Administration

H التعزيز السمعة 
CI دور القيادية االخالقية

المنظمة
يف حمد ²Z م.عبدلرحمن

87 كوثر ن¢الدین سلیمان
Business 
Administration

ام  C m;تعزیز اإلل H
CI دور القیادة اإلبداعیة

 C :Dلألفراد العامل HÅالتنظی
بریشان معروف جمیل

88 دنیا فاروق فایق
Business 
Administration

H بناء المنظمة 
CI دور المهارات القيادية

H عدد من 
CI المتعلمة دراسة ميدانية

H مدينة أربيل
CI المصارف العاملة

الدكتور محسن عثمان حسن

89 Nzar sdiq uthman
Business 
Administration

ان  كات الط;: ²àدور تكنولوجيا المعلومات لل
H مدينة أربيل للعام ٢٠٢١_٢٠٢٢

CI
د.تاڤگه قادر عمر

90
نfدوا نCIf جادر نfدوا امر احمد  نزار 
صديق عثمان

Business 
Administration

ان  كات الط;: ²àدور تكنولوجیا المعلومات ال
CI مدینة اربیل للعام 2021 - 2022

ا.م. د. تاڤگf قادر محمد

91  Cnزرار مصط C :Dام
Business 
Administration

H تحقيق  
CI دور حوافز ألعمل وأهميتيها

 H
Cnالرضا الوضي

م.أثينا جنان زيا

92 Zوە صباح اسماعیل
Business 
Administration

H تحقيق 
CI دور حوافز ألعمل وأهميتيها

 H
Cnالرضا الوظي

م.أثينا جنان زيا

93 Rekan Mohammed Ramazan 
Business 
Administration

 H
Cnاالداء الوظی H

CI ãدور رأس المال االجتما
(دراسة تحلیلیة الراء عینة من أعضاء الهیئة 
H عدد من کلیات جامعة الصالح 

CI التدریسیة
دین - اربیل )

م. شکور مجید حمید

94 زيبا عبدالكريم محمد
Business 
Administration

ة  C H تحقيق الم;:
CI ي ²àدور رأس المال الب

تنافسية المستدامة
عيí سعيد ابابكر

95 Hersh ali ibrahim
Business 
Administration

 . H
Cnاألداء الوظي H

CI Hãدور رأسمال االجتما
دراسة تحليلية الراء عينة من اعضاء الهيئة 
H عدد من كليات جامعة صالح 

CI التدريسية
الدين/اربيل

Shukr majed hamed

96 محمد هاوژین حسن
Business 
Administration

H تحقیق االداء 
CI دور مبادي الحوکمة

 C المنظHÅ المت;:
حسیبf سلیم حمد

97 محمد حیدر مولود
Business 
Administration

H تحقيق االداء 
CI دور مبادئ الحوکمة

 C المنظHÅ المتم;:
د. حسيبة سليم حمد

98 BEXAL SAEED ALI
Business 
Administration

H تعزيز 
CI ية ²àدور ممارسات ٕادارة الموارد الب

الثقافة المنظمة دارسة تحليلية ألارء عينة 
ربيل

ٔ
H مدينة ا

CI كة بلو وەي ²Z C :Dمن موظف
KAIWAN SALEM TOFIQ

99 کارزان عبد^ مولود
Business 
Administration

  H
Cnاالداء الوظي H

CIدورالتدريب والطتوير
H م¢ف

CI H
C دراسة الميدا

جميل عبدالكريم عبد^

100 fryad ismael braim
Business 
Administration

 C :Dأبداع العامل CI دورالقيادة التحويلية ali ebrahim wali

101 ئاالن شیخان کامل
Business 
Administration

H كريكار
ä راهينان له ئه دا HRرؤ م.أحمد أزان

102 Harem salih ahmed
Business 
Administration

 m fركردایfس C شیوازەكا Rرو
لfسfردروست كرد C بریاردان

وان عمر اومر ب  .ی . ش;:

103 احمد شtخf مال
Business 
Administration

 m fی ² ات;: m;س fل C ۆ m;لیکfئ C بازار کردfب Rڕۆ
گfشfپtدا C بfرهfمدا

 Hhمظفر محمد ع

104 هfر�م صالح احمد
Business 
Administration

 شtوازەکا C سfرکردایm f لfسfر 
ø

ùڕۆ
دروست کرد C ب�یاردان

وان عمر اومر پ.ی.م. ش;:

105 Mohammed gailan jalal
Business 
Administration

ي و رۆHR لfکرداري  H كارگ;:
m ركردايةfس

H مرۆي
m زراندنيسةركردايةfاردن و دام ² �;ªfه

محمدعبد^ محمود

106 Sarbarz Ibrahim abdulkarim
Business 
Administration

اتيجيات  m;باس H
C و m;عالقة التسويق االلك

تطوير المنتج
 Hhد.مظفر حمد ع

107 سامان مصطCn حمد
Business 
Administration

H تحقيق 
CI عمليات ادارة المعرفة و دورها

 HÅالمنظ C التم;:
د.عبدالرحمن زرار عبدالرحمن

108
إيمان  صابر حسن - سارا فؤاد عبد^ - 
ليديا عادل يوسف - ايان فرهاد حبيب

Business 
Administration

 hمدى تأث;: نظم المعلومات اإلدارية ع
كة كورك  ²Z H

CI جودة القرارات اإلدارية
لألتصاالت

شيماء فائق عبود

109 عمار عثمان رمضان
Business 
Administration

 HRمستويات تحقیق ابعاد جودة التعليم العا
H الجامعات الخاصة

CI
ه عHh ابراهيم ب.ي.د.سم;:

110
Jwan  Haine Qadie/ Jwan Zrar 
Ghafur/Rayan Arsalan 
Asaad/Heven Rebaz Hamad

Business 
Administration

هشام أزور محمد هشام أزور محمد

111 باوان احمد مجید
Business 
Administration

H المنظمات الخدمية
CI H

mIواقع التوجه السو سالم اسماعيل عمر



112 Bawan ahmad majid
Business 
Administration

H المنظمات الخدمية 
CI H

mIواقع التوجه السو
H عدد 

Cnدراسة تحليلية ألراء عينة من موض
H مدينة 

CI من مستشفيات القطاع الخاص
اربيل

- C :Dۆ حسàردی خfباوان احمد مجيد-ھ
یونس ابراھیم مصطCn -محمد كاضم 
احمد

113  C :Dو حسàردی خfھ
Business 
Administration

H المنضمات الخدمية
CI واقع التوجه السوي سالم اسماعيل عمر

114 أحمد فرحان محمfد Economics
 H

CI اسعار السكن hع H
Cاثر برج السك� 

H مدينة  اربيل
CI العقارات

م.ی. سfعدەدین نf � ئfحمfد

115 سمية خ¢C حمد Economics

H كةر m ثةروةردةى ( خوَيند C ) تايبةت 
َ

Rِرؤ 
لة ِرةخساند C هةR كار بؤ دةرضووا C زانكؤي 
اق -  سةالحةدين لة هةرَيHÅ كوردستا C ع;:
شارى هةول;:َ بةنمونة

C ابوبكر :Dهيمداد ام

116 عبد^ طارق باپ;:  Economics
 ²íئاسای C دابینکردfل fý� ڕۆR دانfو
خۆراک لf هfر�Å کوردستان لf نtوان 
2020_2009 C 

ø
ÿسا

 H دار عثمان باداوەZ.پ.ی.د

117 Rezhna nabi ahmad Economics
 شیکردنfوەی دیاردەی بtکاری جۆرەکا C و 
 fل fپراکتیکی !fوەیfکۆلینtل C هۆکارەکا
ناحیfی  دارەتوو

جولیانا جfمیل یوخنا

118 Amal nareman ramazan Economics
 کار لfالیfن 

ø
ùfوی هfدوزین C گاfگرفت 

ی و ئابووری " :
c;کارگ C قوتابیا

د. ڕ�باز ظاهر ئیسماعیل

119 سمیZ fدار قادر Economics
 واقع الخدمات السیاحة CI اقلیم كوردستان 
العراق

C عثمان عبد^ :Dآ.م.د. یاس

120 طf ٲیوب یوسف Economics
 تحليل االقتصادي للحوادث (2020-2017)
H مدينة اربيل المدة

CI المرورية
 H

Cnم.م.  مظفر حمد مصط

121 احمد مغدید محمد Economics
H منظور)

CI عالج ظاهرة الفقر H
CI دور الزكاة 

االقتصاد االسال·H  (مدینة اربیل نموذجا
د. عبد¤ محمد قادر

122 اومید صابر محمود Economics
H العقارات 

CI اسعار سكن hع H
Cاثر برج السك�

H المدينة اربيل
CI

سعدەدین نf � احمد

123 شوان مسعود حمد Economics
H اثره و العاHR التعليم 

CI العمل سوق
مخرجات دور

م.شیالن حمید عبدالقادر

124 ئایf جfوھfر عبد^ Economics
انعكاسات االقتصادية لظاهرة التضخم 
H إقليم كردستان/العراق

CI النقدية
 Cnم.م مظفر حمد مصط

125 ئfنfس عRf عومfر Economics
انعكاسات اآلقتصادية لظاهرة التضخم 
H اقليم كردستان/العراق

CI النقد
 Cnمظفر حمد مصط

126 پاوان محمد حسن Economics
به رهه م هtنا C نه وت وكاریگه ری له سه ر 
گه شه ی ئابوری هه ر�Å كوردستان 
2020_2008 C 

ø
ÿله ماوه ی سا

م.گه یالن احمد جمیل

127 خانزاد عh عبدالمجید Economics
بfرهfم هtنا C نfوت و کاریگfری لfسfر 
 fکوردستان ل Å�گfشfی ئابووری هfر
2020-2008 C 

ø
ÿماوەی سا

گfیالن ٲحمد

128 ابراهیم سید حا��  Economics
تحليل اتجاهات الشباب نحو الهجرة غ;: 
H اقليم كوردستان - العراق

CI عية ²àال
کۆچfر محمد عبد^

129
احمد قادر احمد - طة طيب احمد - 
كاروان صباح ابراهيم

Economics
H قضاء 

CI الفقر H
CI تحليل العوامل المؤثرة

جومان
م . سلوى بايز كريم

130 فاطمه خليل صادق محمد Economics
H علوة 

CI تحليل أسعارالمنتجات الزراعية
أربيل (مع إشارة خاصة إHR  إHR اللحوم 
ة 2010 2020 m;الحمراء والبيضاء خال ف

بختيار محمد صابر

131 أسمهان بارزان مجيد Economics
ـتحلـيل أسعـارالمنـتجات الزراعـية فـي علوة 
أربـيل مع إشارة خاصة إR(اللحوم الحمراء 
ة (2010-2020 m;والبيضاء) خالل ف

دكتور بختيار صابر محمد

132 ایمان ابراهیم الیاس Economics
تحليل هجرة العقول المتوقعة: دراسة لعينة 
من طلبة كلية االدارة و االقتصاد للعام 
٢٠٢١_٢٠٢٢)

د.لقمان عثمان عمر

133 پfرژین شوکت احمد Economics تقديد تحليل دالة االنتاج لمعمل بلوك كرمانج جولیانا جمیل یوخنا

134 پfرژین شfوکfت ٲحمد Economics
تقدير و تحليل دالة االنتاج لمعمل بلوك 
كرمانج اربيل للمدة(٢٠١١- ٢٠٢١)

جولیانا جمیل یوخنا

135 Nazbin salaman qadr Economics
H و عمل الغاز 

CI Hãتقييم كفاء االداة الصنا
اربيل

ماریf حمد عزیز



136 Nazben salman qadr Economics
H و عمل الغاز 

CI Hãتقييم كفاء االداه الصنا
اربيل

ماریf حمد عزيز

137
 fýªرگول نعمت اfعزيز - س hرە يان ع
 C :Dیاس

Economics
H الطلب عh السكن 

CI دراسة تحليله للعوامل
H مدينة أربيل لعام  ٢٠٢١

CI العمودي
D.zaki huseen

138 محمد ستار محمدصالح Economics
H مدينة 

CI H
ä دراسة تحليلية لالستهالك الدوا

اربيل لعام 2021
د. شل;: عHh صالح

139 hز ع�فرسfت حو Economics
دراسة تحليلية لواقع الطلب عh النقل 
H مدينة اربيل لعام 2021

CI العام
د. ز! حیسن قادر

140  C :Dد حسfن احمfزانیار عبدالرحم Economics
 H

mمحافظ� C :Dب Hدراسة مقارنة للطلب السيا�
اربيل و السليمانية

 H
CIصو H C عHh حا�� :Dم.ياسم

141 هیمن احمد مخلص Economics
 H

CI دراسة وتحلیل هیکل الموازنة العامة
العراق من ٢٠١٠ – ٢٠٢٠

م . الوین رفیق احمد

142  C :Dهیدایت حمد حمدام Economics
دراسة وتحلیل هیکل الموازنة العامة لدولة 
العراق من ٢٠١٠ – ٢٠٢٠

م . الوین رفیق احمد

143 sumaya siamand abdulla Economics
 H

mI  دراسه  ظاهرة البطاله  المقنعه
المؤسساث الحكوميه  (مركز صHÎ بنصالوه  
) أنموذجا

bware burhan muhamed

144  C :Dزاد حس :c;ش C :Dب�ر Economics
 mمحافظ� C :Dللطلب السیا� ب fمقارن fدراس
اربیل و السلیمانیf وو

 CIحا�� صۆ hع C :Dیاسم

145  C :Dزادحوس :c;ش C :Dب�ر Economics
 mمحافظ� C :Dللطلب السیا� ب fمقارن fدراس
اربیل و السلیمانیfو

 CIحا�� صۆ hع C :Dیاسم

146  C :Dزاد حوس :c;ش C :Dب�ر Economics
 mمحافظ� C :Dللطلب السیا� ب fمقارن fدراس
اربیل و السلیمانیfوو

 CIحا�� صۆ hع C :Dیاسم

147 هاوار مغدید سfلیم Economics
H منظور 

CI حالج ظاهرة الفقر H
CI دور زكاة

االقتصاد االسال·H مدينة اربيل نموذجا
أ.م.د.عبدللة محمد قادر

148 زاد مستfفا :c;د شfحمfئ Economics  C کاری جۆرەکان و هۆکارەکاtدیاردەی ب جولیانا جمیل یوخنا

149 Shiren Hayder Ahmad Economics
دیاركfرەكان خواست لfسfر خزمfتگوزاری 
  

ø
ùبۆ سا :c;ولfشاری ھ fت لfتایب mندورس�fت

٢٠٢١
شل;c: عh صالح

150 Shanga ismail Ibrahim Economics
دیاركfرەكان خواست لfسfر خزمfتگوزاری 
 

ø
ùبۆ شا :c;ولfشاری ھ fت لfتایب mندورس�fت
٢٠٢١

شل;c: عh صالح

151 C محمد :Dعمر ام Economics
 fی کfرانfو فاکتfین ئ m;گرینگ C دیاریکرد
 µما C ناtمهfرهfر بfس fنfری دەکfکاریگ
لfهfڕ�Å کوردستان

سارە احمد حسن

152 رؤناك محروف قاسم Economics
H داوا كاري مؤليده مه ده نييه له 

mراس�
2022 HRشاري هه ول;: له سا

دكتؤر به ختيار صابر محمد

153  c mI نه ورۆز اسماعیل فه Economics
 پ�ۆژه  بچوكه كان له  كه م كردنه وه ی 

ø
ùرۆ

بtكاری له  پار�زگای هه ول;c:  له ماوه ی 
٢٠٠٠-٢٠٢١

خان یوسف عزيز ² د.ك;:

154 ئfرکfوان عfزیز عfبدولحکیم Economics
 ²íئاسای C دابینکرد fل fý� دانfو

ø
ùرۆ

خۆراک لf هfر�Å کوردستان
د سfردار عوثمان باداوەی

155  C :Dصفا ارسالن حمدام Economics

یfتیfکان 
ø

ÿfتۆرە کۆم C راfنtکارهfب Rڕۆ
 H ناوخۆ ·fرهfب C کرد mپش�ªر پاfسfل
 Cوەرگرت� fب fیدانیfم !fوەیfژین�تۆ
نموونfیfک لf بfکارهtنfرا C تۆرە 
 :c;ولfشاری هfکان لfتیfی

ø
ÿfکۆم

پ.ی.ادریس سلیمان عبد^

156 زیالن عالءالدین برایم Economics
 fئافرەت ل H ئابوور mتوانس� Rڕۆ
ان C :c;خ mوەی ئاس�fرزکردنfب

 H ردار عوسمان باداوەfپ.ی.د س

157 ائیل هªfمfت عبد^ ج;� Economics
ڕۆR وەبfرهtنا C بیا C ڕاستfوخۆ لfسfر 
 Å�کارکرد C گfشfسfند C ئابوری لf هfر
کوردستان لf ماوەی2021-2006

م.غfریب جعفر نوری

158 مبارک رحمان قادر Economics
 fوەی بfمکردنfک fل 

Ì
 پشکنی�C گومر!

ø
ùڕۆ

اق  " :
c;كوردستان – ع Å�قاچاغ بردن لf هfر

بۆ ماوەی ( 2021-2018 )
پ.د.سfباح سابر محمد خۆشناو

159  C¢خ محمد قادر خtناز ش�ڕ Economics
 fئابووری ئافرەت ل mتوانس� 

ø
ùڕۆ

ان C :c;وی خ�بfرزکردنfوەی ئاس�m بژ
 H ردار عوسمان باداوەfپ.ی.د س

160 به ناز نجات سلطان Economics
 H

C شيكردنه وه ي به شداري ماموستايا
H وزه ي كؤن بؤ وزه ي 

Cزانكؤ له گؤري�
H ژينگه

mدؤس�

پ.ي.د.ئه يوب ئه نوه ر حه مه د سماقه 
 H H 



161 پfرژین محمد مولود Economics
شیكردنه وه ی به شداری مامۆستایا C زانكۆ 
 mوزه ی كۆن بۆ وزه ی دۆس� Cله  گۆڕی�
ژینگه 

 H  پ.ی.د.ئه یوب ئه نوه ر حه مه د سماقه

162 زانست عومfر محمد Economics
شیکردنfوەی ئابووریانf سfبارەت بf ئاوی 
 :c;ولfزگای ه�ژ�رزەوی لf پار

بواری بورهان محمد

163 Banaz Najat sultan Economics
 fزانکۆ ل C شداری مامۆستایاfوەی بfشیکردن
fژینگ mوزەی کۆن بۆ وزەی دۆس� Cگۆری�

 H fد سماقfمfنوەر حfیوب ئfپ.ی.د.ئ

164 ئfژین فاخر خàۆ Economics ی ئابووری دژی ژنان ² شیکردنfوەی تووندوت;:  H fنوەر سماقfیوب ئfئ

165 دونیا دل;: سلیم Economics
شیکردنfوەی دیاردەی بtکاری جۆرەکان 
 fل fپراکتیکی !fوەیfلیکۆلین C وهۆکارەکا
٢٠٢١_٢٠٢٢ Rی دارەتو بۆ ساfناحی

جولیانا جمیل یوخنا

166  C¢ئارام غفور خ Economics
 Cوەی دیاردەی ک�ین و فرۆشت�fشیکردن
بfقیست لf ڕوانگfی ئابووری ئیسالمیدا 
fوەک نمون :c;ولfزگاری ه�پار

سfعدەدین نf � احمد

167 ئامانج کمال سلیم Economics
 Cوەی دیاردەی ک�ین و فرۆشت�fشیکردن
بfقیست لf ڕوانگfی ئابووری ئیسالمیدا 
fوەک نمون :c;ولfزگای ه�پار

سfعدەدین نf � احمد

168 کارزان بارزان رمضان Economics
 fتای  کۆرونا لfری پfوەی کاریگfشیکردن
 :c;ولfشاری ه fشت و گوزار لfگ m رfر کfس

 C :Dد.جوان سعید حس

169 صفوان ساالر عبدلرحیم Economics
شیکردنfوەی کاریگfری پfتای کۆرونا لfسfر 
 :c;ولfشاری ه fشت و گوزار لfگ m رfک

 C :Dد.جوان سعید حس

170 خۆزگf عh فتاع Economics
شیکردنfوەی ھۆکارەکا C کۆچکرد C گfنجان 
بۆدەرەوەی والت

ئیدریس سلیمان

171 محمد Zتیپ غالم Economics
شیکردنfووەی پfیووەندی نtوان هfژاری و 
 chزۆرە م m وfکfپاش

پ.ی.د ئfیووب ئfنووەر

172 رەسول حا�� مصطفا Economics
فاکتfرە کاریگfرەکا C خواست لfسfر 
-2014 C ساالfل :c;ولfزگای ه�بfنزین لf پار
2021

پ.ی.د.توانا فاضل صالح

173 ژوان جه و ـهه ر هادى Economics

كا ريگه رى زه كان له سه ر له ناو بردن و كه 
مكردنه وه ى ديا رده ى هـ ژا رى ل روانگه 
ى (ديدى) ئا بوو رى ئيسالم _شا رى ـهه ول;: 
وه ك نموو نه

م.ى سعد الدين ن�� احمد

174 ڕۆژان سدیق تۆفیق Economics
كاریگfری كاری ڕ�كالم كردن لfسfر 
فرۆشت�C كاالو خزمfتگوزاری لf شاری 
2021 

ø
ùسا fل :c;ولfه

 C :Dد.جوان سعید حس

175 ساڤان سfنگfر مfجید Economics
 mر ئاس�fسfندەواری ل�کاریگfری ئاس�m خو
 f(٢٠٢٢) ل 

ø
ùاندا بۆ سا C :c;خ fژاری لfه

 :c;ولfشاری ه
پرۆفیسۆری یاریدەدەر دکتۆر توانا

176 Economics سابات محمد سوارە
 mر ئاس�fسfندەواری ل�کاریگfری ئاس�m خو
 f(٢٠٢٢) ل 

ø
ùاندا بۆ سا C :c;خ fژاری لfه

 :c;ولfشاری ه
پ.ی.د.توانا فازل صالح

177 Abdulbast haval abdulstar Economics
کاریگfری پرۆژە مام ناوەندەکان لfسfر کfم 
کردنfوەی بtکاری  لf کوردستان لf ماوەی 
٢٠٠٠-٢٠٢٠

خان یوسف عزیز ² ک;:

178 چرا أحمد سمايل Economics
کاریگfری کاری ر�کالم کردن لfسfر 
فرۆشت�C کاالو خزمfتگوزاری لf شاری 
2021 Rسا fل :c;ولfه

 C :Dد.جوان سعيد حس

179 چرا أحمد سمایل Economics
کاریگfری کاری ر�کالمکردن لfسfر 
فرۆشت�C کاالو خزمfتگوزاری لf شاری 
2021 Rسا fل :c;ولfه

 C :Dد.جوان سعيد حس

180 هtمن شوکت خلیل Economics
 fئابوری ل Ítتfکشتوکاڵ وەک دەرام
شارۆچکfی بfردەرەش لf ماوەی (٢٠١٦-
(٢٠٢١

 C :Dین سلیمان حسàم.ن

181 C عبد^ :Dسلیمان محس Economics
 fئابوری ل Ítتfکشتوکاڵ وەک دەرام
 ²µردەرەfی بfشارۆچک

 C :Dین سلیمان حسàم.ن

182 ريان كاظم محمد Economics
الیه نه باشه كا C نیشته جtبوو C ستوو C له  
اق شاری هه ول;c: به   :c;ع C كوردستا Å�هه ر
نموونه 

C ابوبكر :Dم.ي هيمداد ام

183 محمد Zهنک سمایل Economics
 mی گش�fوەی شیکاری بۆ بودجfینªکۆtل
2021 

ø
ùاق بۆسا :c;ع

پ�ۆفیسۆر دکتۆر صباح صابر محمد 
خوشناو



184 محمد Zهنک سمایل Economics
 mی گش�fدجfشیکاری بۆب !fوەیfینªکۆtل
2021 

ø
ùاق بۆ سا :c;ع

پ�ۆفیسۆر دکتۆر صباح صابر محمد 
خوشناو

185 شfھرام محسن ابراھیم خان Economics
 H·منظور اإلقتصاد اإلسال H

CI مجتمع الرفاه
(دراسة ميدانية عh مدينة أربيل)

أ.م.د. عبد^ محمد قادر

186 شfیما شfوmI بکر Economics
H مدينة 

CI ىZمحددات دالة األدخار األ
اربيل أساتذة كلية الدارة واالقتصاد انموذجأ 
عام٢٠٢١

کۆچfر محمد عبد^

187 شوان مناف احمد Economics
H معالجة مشكلة 

CI مشاريع اإلسكان ودورها
H مدينة اربيل للمدة (2020_2015)

CI السكن
شیالن عبدولحمید عبدولقادر

188 C محمد :Dمحمد - ايمان سف C :Dايمان سف Economics
H اقليم 

CI ة مشاكل المشاريع الصناعية الصغ;:
كوردستان الع ا رق محافظة اربيل انموذجا

C رسول يونس :Dالدكتور ياس

189
سfردار سلمان ڕشید - گfیالن حامد 
حا�� 

Economics
 fئاو ل C کاربردfب fهۆشیاری تا0 کورد ل
هfر�Å کوردستان

د.ڕ�باز ضاهر اسماعیل

190 ئاال ستار کریم Economics
H اقليم كردستان العراق 

CI واقع ااالستثمار
خالل المدة 2020-2010

C عثمان عبد^ :Dا.م.د.ياس

191 اهیم ئیمان کfریم ای;� Economics
H اقلیم كوردستان العراق 

CI واقع االستثمار
خالل المدة(۲۰۱۰-۲۰۲۰

C عثمان عبد^ :Dد. یاس 

192 فاطمة كمال حسن Economics
 H

CI مدينة اربيل H
CI واقع التعليم عن البعد

ظل جائحة كورونا (من وجهة نظر الطالب و 
ي) ²àموارد الب hها ع اولياءهم  وتأث;:

 Cnم.م. مظفر حمد مصط

193  C :Dخدر حس fخۆزگ Economics
H اقلیم کوردستان 

CI واقع الخدمات السیاحیة
العراق (محافضة اربیل نموذجا)

C عثمان عبد^ :Dأ.م.د یاس

194 triska sherzad Economics
واقع انتاج  و مساحة المزروعة لمحاصيل 
H المحافظة اربيل

CI C¢الخ
كه زه نك  خالد كريم

195
زاد  :c;ايمان فرحان اسماعيل - یارە ش
 C¢خ

Economics
واقع انتاج  و مساحة المزروعة لمحاصيل 
H المحافظة اربيل (للمدة 2015-

CI C¢الخ
( 2020

گfزەنگ خالد کریم

196
محمد مسور مصطCn - سنگر عمر 
شtخۆ

Economics
H اقليم 

CI ²Zالمبا H واقع الستثمار  االجن��
كوردستان العراق (مدينة اربيل نموذجا) 
للمدة (2021-2014 )

C رسول یونس :Dیاس

197 سومfیf سfردار قادر Economics
H محافظة اربيل 

CI Hواقع لعرض السيا�
٢٠١٨_٢٠٢١

C عثمان عبد¤ :Dا.م.د.یاس

198
 Cnمحمد انوەر عبدو^ -محمد مصط
عوال

Economics
H محافظة اربيل 

CI Hواقع لعرض السيا�
٢٠١٨_٢٠٢١

ماریf حمد عزیز

199  H حسن خليل ن�� Economics H لة هةريHÅ كوردستان
C بيا H

C وةبةرهينا بةفرين صابر كريم

200 Omer HamzaKhidhr
Financial and 
Banking

Analyzing Tangibility & Reliability of 
selected commercial banks on 
customer satisfaction "Erbil city 
case study - 2022

Sanger Sarbast Al-Hawezi

201 Hana khder khurshid 
Financial and 
Banking

Analyzing the role of automated 
teller machine in attracting bank 
customers 

Muhammed muhsin 

202 عمر صباح كريم
Financial and 
Banking

Awareness of individuals impact 
on Market Uptake of Insurance 
Products in city of Erbil in 2022.

Feink Mohammed Omer

203 Triska jamel maghded qadr
Financial and 
Banking

Effect of loan management on the 
financial Performance of Banks

Hemin ghani saed

204 شاناز سمیع احمد
Financial and 
Banking

Factors affecting family savings in 
the city of Erbil

hمحمد ع Åفه

205 لیh عزیز حسن
Financial and 
Banking

Financial inclusion and the most 
important mechanisms to enhance 
it

Dr. Goldaran abdulrahim Aziz

206 Abdulla Yusuf Muhammad 
Financial and 
Banking

Liquidity Risk Management and Its 
Impact on Performance of the 
Banks 

Hemin Ghani Saeed 



207 Haval Ali Abbas
Financial and 
Banking

Liquidity risk Management and Its 
Impact on Performance of the 
Banks :An Empirical Study on some 
Banks in Erbil 

Hemin ghani saeed

208  C :Dاحمد مجید حمدام
Financial and 
Banking

Measuring performance of Iraqi 
banking sector using CAMELS 
model For year 2014-2018

غازی حسن محمد

209 Mustafa Supas Muhammed 
Financial and 
Banking

The analysis of income statement 
and balance sheet of Regional 
Trade (RT) bank for the years of 
2020-2021

Sara Safa

210 Muhammed Fatih Shareef
Financial and 
Banking

The Impact of Behavioral Finance in 
Investment Decision; A Case Study 
of Forex Traders in Kurdistan 
Region of Iraq - 2022

Assist. Lect. Aram Shaban Fattah

211 Talar Abdullah Siddiq 
Financial and 
Banking

The impact of branding on 
consumers purchasing decision 
making

Edrees Ramadhan Haji

212 Yusuf Hemn Abdulla 
Financial and 
Banking

The Impact of Control Procedures 
on Credit Risk  Management

Bnar Kareem Darwish

213 Ban Naushad Muhammed
Financial and 
Banking

The Impact Of COVID-19 On The 
Management Of Banking Policies In 
Erbil

Aveen Abdulqahar Abdulmajeed

214 Aram Yusif Ahmad
Financial and 
Banking

The Impact of Microfinance on 
Economic Development

Shadan Jabar Abdulfatah

215 Maryam dler aziz
Financial and 
Banking

The importance of marketing 
creativity in improving the quality 
of banking services for a sample of 
private banks in the city of Erbil

Khadeeja Qader Smael

216 Dalin hiwa hamid 
Financial and 
Banking

The Reality of Car Financing Loans 
in the city of Erbil 2020-2021

 Saad T. muhammed

217 هfر�م خلیل حمزە
Financial and 
Banking

THE REALITY OF MURABAHA 
(SELLING CARS) IN ISLAMIC BANKS 
AND THE EXTENT TO ITS 
ACCEPTABILITY BY PEOPLE

سلیم محمد م. د. ام;:

218 manaf abdullah hamadamin
Financial and 
Banking

The Role of Accounting Disclosure 
in Decreasing Illegal Banking 
Activities Case Study in Erbil City -
2022

kawa wali

219 Mrwa saad hussein 
Financial and 
Banking

The Role Of Banking Technology In 
Developing Banking- Services

Media Salah Yaba

220 Roshna Majrum Mustafa
Financial and 
Banking

The Role of E-commerce in 
Enhancing Banking performance 

Farhang Abdulkareem Elias

221 عHh حمد جبار
Financial and 
Banking

The Role Of Information 
Technology In  Achieving 
Competitive Advantage 
Comparative Study Of Insurance 
Companies  Operating In The 
Kurdistan Region – Iraqبارزان

بارزان عHh خدر

222 Chra Najat mohammed 
Financial and 
Banking

waiting line management and 
Coustmer satisfaction in 
commercial banks in erbil

L. Shadan jabbar

223 Berivan dlshad yaba
Financial and 
Banking

 H
CI الديون المتأخر سدادها H

CI H
ä ط الجزا ²àال

H أربيل
CI المصارف اإلسالمية

شادي أنور كريم

224 Alan ghazi kamal
Financial and 
Banking

 H
CI C :Dاداء الموظف hأثر بيئة العمل المادية ع

المصارف التجارية لمدينة أربيل
شنكار جمال النقشبندي

225 ايفان مارك اديب
Financial and 
Banking

 hونية ع m;أثر جودة خدمات المصارف اإللك
رضا العمالء, دراسة عينية للمصارف 
H مدينة اربيل

CI التجارية
شنكار جمال النقشبندي

226 Mina salah shahab
Financial and 
Banking

H المصارف 
CI تحديد عائد االستثمار

H اربيل
CI االسالمية

د.شادي انور كريم



227 Dawan pshtiwan kareem
Financial and 
Banking

 H
CI الديون المتأخر سدادها H

CI H
ä ط الجزا ²Z

H أربيل
CI المصارف اإلسالمية

دكتور شادي انور كريم

228 هاندەر فاخر صابر Statistics

 [ COVID-19, Delta] C بۆدیاری کرد  
 هۆکاری توش بوون  ودەرئfنجامfکfی
 چارەسfر,    وەکاریگfری
 C :DڤاکسMultinomial Logistic 
Regressionشیکاری ئاماری C ناtکارهfب

ه صديق كريم پ.ی.د.نظ;:

229 Zaynab farid Statistics
 Cnمستش H

CI بعدد الوالدات الحية Áالتنب 
الوالدة /ٲربیل باستخدام السالسل الزمنية

 C اء عوZا

230 ار خلیل صادق C گول;: Statistics

 fبارەت بfئامارى س !fوەیfژین� تو
ین و بایه �C له  الیه ن 

ø
Eئۆن  C بازاركرد

 C ناtبه  به كاره  :c;شارى هه ول  C تیا
ø

ÿهاو
شیكردنه وه ی هۆكاری

 C شاد شاكر بۆتاªد. د

231 شfھلf طه يحيا Statistics ( Hhتحليل العام) بأستخدام Hhالعنف العائ م.هداء

232 SHNA RASHAD MUHAMAD Statistics
 دراسة أهم العوامل المؤثرة عh مرض)
 Hhالشقيقة   بأستخدام (التحليل العام

أ.قطنية محمد

233 Suzan Khaerulla rahman Statistics

A statistical analysis to identify the 
factors most associated with 
Teenagers Stealing Crime in Erbil 
Youth Reformation

dler hussein kadir

234
Barzan Khalid Muhmad-Tayfa 
Star Sadiq

Statistics
A Statistical Research to Identify 
Factors Associated to Vitamin D 
Deficiency in Erbil

Hazhar Talaat Abubaker Blbas

235 Yusra Mutasam Abdullah Statistics
Construction C- chart to 
controlling and monitoring 
process for attribute type quality

Mr. Dlshad Mahmood Saleh

236 جيو ز!H اسحاق س;: Statistics
Efficiency of Fertilizers on Flax by 
Using  Factorial Design RCBD

Dr. Nabeel George Nacy

237 Abdulrahman shorsh rashid Statistics
Forecasting seasonal component 
of the antibiotic sales by a certain 
drug store In Erbil-city

دکتۆر بtستون

238 Zahra omer mekail Statistics
Karegari zhengay zanko lasar asti 
roshanberi qwtabi

Kurdistan Ebrahim mawlud

239 ريان عبدالمنعم جالل Statistics
Statistical Study about Social 
Media Advertising by using Logistic 
Regression Model

Sami Ali Obed

240 زينب وشيار حسن Statistics

Statistical study about the effects 
COVID-19 Disease on the 
university education process by 
using Factor Analysis

Assist.prof.Dr. Paree khan 
Abdulla Omer

241 Karokh Jawher maraan Statistics
Study and detect outlier values in 
analysis of regression

Mohammed abdulmajed 

242 Fatma muhammed abdullah Statistics
The inference of Social Media 
advertiSing on ConSumer behavior

Dr. Sami Ali obed

243 Rahan Farah Issa Statistics
Time series for forecasting 
maximum temretures in erbil city

M. Parzhin Anwer Mohammed

244 Ronak mohsen ayub Statistics
Using Box-Jenkins models to 
Forecasting the Electricity 
Generation in Erbil city

Samea Khalid Hassan

245 Treska Ali Othman Statistics

Using factor analysis to determine 
the most important  Factors 
affecting the migration of citizens 
in the Kurdistan Region

M. Kamaran Hassan Ahmad

246
Ahmad Ali Muhammad-Diar 
Salam Mustafa-Eman Ali Aziz-
Ibrahim Abdulkhaliq Othman 

Statistics

Using factor analysis to determine 
the most important factors 
affecting the migration of citizens 
in the Kurdistan region

Kamaran Hassan Ahmad



247 Rayan kawa Hassan Statistics

Using factor analysis to determine 
the most important factors 
affecting the migration of citizens 
in the Kurdistan region 

Kamaran Hassan Ahmad 

248 Abdullah Xoshawi Salh Statistics
Using NP- Chart to Monitoring 
Process of Quality

Dr.Bekhal Samad Sedeeq

249 Shayma Sahab Ahmad Statistics
Using time series to modeling and 
forcasting the production of wheat 
in erbil governorate

Dr. Nabeel George Nacy

250 hassan zrar hassan Statistics
ئه و هۆكارانه ی وا له  قوتا � ده كه ن ته نیا بۆ 
 C CD�نمره (سه ركه تن)بخو

م.كوثر سعید طه 

251 اسماء اسۆ قادر Statistics
استخدام تحليل االنحدار للتقدير النموذج 
ات المؤثرات عh رواتب  لبعض المتغ;:
 C :Dالموظف

ئاالن غفور رحيم

252 sabah muhamad abdulla Statistics
استخدام تحليل العامh أهم العوامل 
 CI ة المشاكل االجتماعية F;ك hالمؤثرة ع
محافظة أربيل

cheman abu bakr humar

253 wrya muhamad ali Statistics
استخدام لوحات السيطرة النوعية للسيطرة 
كة  ²àل H

mnتوصيل الكهرباء من  الماء الن hع
بيخال

marwan tarq hasan

254

امينه رسول ابراهيم-  إيالف محمد 
لطيف- ريزان جاسم عبدالرحمن - ریان 
سمکو مولود -  مروە هيوا صابر - نیاز 
طالب طاهر

Statistics
H التنبؤ 

CI استخدام نماذج السالسل الزمنية
H مدينة اربيل

CI بإنتاج الطاقة الكهربائية
أ.م.د. رزگار مغدید احمد

255 Hanan Abdulmajid Jalal Statistics
استخدام نماذج السالسل الزمنية ألسعار 
 H

CI (٢٠١٩-٢٠٢١) ة m;الدوالر خالل الف
اربيل

م.زينب عبد^ محمد

256 marrwan mohammed khider Statistics اضطرابات النوم omied daber abdullah

257 عبدالملك صالح الدين اسماعيل Statistics
H البورصة العالمية 

CI سعار الدوالرIالتنبؤ ب
لسنة (2022) بإستخدام نموذج األحدار 
 H

m الذا
درخشان جالل حسن

258
gullnam mohammedamin 
mostafa

Statistics hالعنف العائ m.huda

259 ibrahim muzafar anwar Statistics
تحديد اهم العوامل المؤثرة عh الرطوبة 
H المحافظة اربيل باستخدام 

CI النسبية
H للسنة(2021-2011) �Îاالنحدار التدري

amira wali omer

260
  - ڕ�نfر پشتیوان 

ø
ÿعو C :Dئاراس حمدام 

 Aram muhamad - hمحمدع
mustafa - ب�وا محمدعبدالعزيز

Statistics
تقدير معلمات توزيع ويبل لبعض البيانات 
Easy Fit بعد اختبارها باستخدام برنامج

Dr. Awat sardar wady

261  
ø

ÿاء شوان عوZإ Statistics
 C ئاماری دەربارەی هۆکارەکا !fوەیfژین�تو
هªfوەری�C قژ

إZاء مؤید

262 Aram khalid ahmad Statistics
ین  m;رگرنگfسfئاماری ل !fوەیfژین�تو
ئfوهۆکارانfی کاردەکاتf سfرکۆ�L گfنجان

  م.ی شاکار مغدید عزيز

263 Hayat mohammed salim Statistics دارسة احصائية عن اضطرابات النوم Omied saber abdullah

264 Rawaa Ibrahim Nafeh Statistics
 A) دراسة احصائية عن اضطرابات النوم
(Statistical study on sleep disorders

Dr. Omid Saber Abdullah Shwany

265 ماریا صابر ابراهيم Statistics

 C :Dدراسة أهم االسباب التفضيل المواطن
ل بدال من الطعام  C C;تناول  الطعام خارج الم
H مدينة 

CI Hhباستخدام التحليل العام HR
C C;الم

أربيل

C عمانوئيل كـيورك :Dأ.م.د. لوس

266 dldar musa mustafa Statistics دراسة إحصائية عن أضطرابات النوم  H
C د. أوميد صابر عبد^ الشوا

267 rezhen abdulkarim ahmad Statistics
دراسة تأث;: البيئة الجامعية عHh مستوي 
العلHÅ للطالب باستخدام التحليل العنقودي

د.كوردستان إبراهيم مولود

268
Banaz Yassin Ali - Fatma 
Abdullah Abdulaziz - Sara Jabar 
Mawlud  - Sazgar Dara Jwamer

Statistics کاریگfری کۆرۆنا لfسfر پرۆسfی خو�ندن Dr Pare Khan Abdulla Omer

269 رمضان طf وسمان Statistics
ۆنییfکان لfسfر  "

m;لیکfئ fری یارییfکاڕیگ
کۆمªfگا

C محمود :Dپ.ی.د سامان حس

270 Ahmad husen khalil Statistics ان C :c;وەی خfجیابوون C كاfنجامfهۆكار و دەرئ Rfها عfور دكتۆر تtپرۆفیس



271 Yusra Wrya Hussen Statistics
 Å�ھۆکارەکا C کیشfی ددان لf ھfر
کوردستان

فاطمه عثمان حمه رسول

272 Usama safi omar
Tourism 
Organaization 
Administration

The role of leadership in improving 
organizational performance and 
employee productivity in 
hospitality industry in Erbil

Sardar hassan 

273 fخtورۆز خلیل شfن
Tourism 
Organaization 
Administration

H جذب السياح
CI H

Cnدور ذکاء العاط  Cnاحمد مصط C :Dحس

274 ريان قادر احمد
Tourism 
Organaization 
Administration

روHR سةرجاوةي مروي كةشتياري لةسةر 
H وينةي هزري بو كةشتيار

C بنياتنا
عبدالرزاق كمال نورى

275 دیلمان سfالم ئادەم
Tourism 
Organaization 
Administration

 fوە لfگواستن C کاfئاسانکاری Rرۆ
ئfنجامدا C گfشتf گfشتیاریfکان

ائیل احمد إسماعيل ج;�

276 Farida salim taha
Tourism 
Organaization 
Administration

 C باشکردfشتیاری لfگ C ناtراه Rرۆ
شtوازی کاری کارمfندا C کfر m هۆتtل

ادریس سلیمان

277
اهیم مهدی  تfها سfردار تfها / ئی;�
محمد

Tourism 
Organaization 
Administration

 C چاککرد fل m fی
ø

ÿfکۆم m رپرسیارەfب 
ø

ùرۆ
 !fوەیfژین�،تو m fرایfندی رکابfتمfتایب
 C راfوب�شیکارییf لfسfر ڕای تو�ژ�ک لf بfڕ
 :c;ولfشاری ه fکان لfنایاب fلtهۆت

دیالن رمضان تمرخان

278 هfندر�ن خالد حیدر
Tourism 
Organaization 
Administration

ڕۆR بfبازاڕکرد C پtشfنگ لfسfر چاال0 
بfبازاڕکردن تو�ژینfوەیf! شیکاریf لfسfر 
هfند�ک لf بfڕ�وەبfرەکا C هۆتtلf نایابfکان 
 :c;ولfشاری ه fل

سا· صابر عبد^

279 Êریکان فرحان نا
Tourism 
Organaization 
Administration

 Cشخست�tپfکان لfشتیارییfکۆمپانیا گ Rڕۆ
کfر m گfشتیاری و ڕاکtشا C گfشتیار

دیالن رمضان تمرخان

280 ا ئازاد سfلیم /نیاز حازم ² :c;ه
Tourism 
Organaization 
Administration

 سfرکردەی پtشfنگ لfسfر پtشینfی 
ø

ùڕۆ
رکابfرایm f لf ڕ�کخراوە گfشتیfریfکاندا

سا· صابر

281 زهرە فؤاد طاهر
Tourism 
Organaization 
Administration

ی کوالm�t گشتگ;:  " :
c;ی کارگfفfلسfف 

ø
ùڕۆ

لfبfبازاڕکردن�: خزمfتگوزاریf گfشتیاریfکان
فاروق نجم

282 عامره عHh قاسم
Tourism 
Organaization 
Administration

سلوك المواطنة التنظيمية وأثره عh رضا 
العمالء

أZين رمزي حسن

283 يح�: عصام طه
Tourism 
Organaization 
Administration

کاریگfری بfڕ�وەبرد C کوالm�t گشتگ;: 
کtیf! بfردەوام لfسfر بfدیهtنا C  پtش;�

فاروق

284 Rahel Burhan yousif
Tourism 
Organaization 
Administration

کاریگfری بfکارهtنا C تۆرە کۆمªfیfتیfکان 
 fن�لf وشیارکردنfوەو ناساند C شو
 fن�گfشتیاریfکا C کوردستان (شو
( fنموون fب :c;ولfزگای ه�گfشتیاریfکا C پار

Zدار حسن خال همزە

285 روبن رمزي بطرس
Tourism 
Organaization 
Administration

 mر کوالی�fسfی مادی لfکهاتtری پfکاریگ
خزمm f ڕ�ستورانتfکان

کۆZەت محمد ابابfکر

286 Azima faisal hamad 
Tourism 
Organaization 
Administration

کاریگfری سیستf· جوگراGIS CIلfسfر 
پالن دانا C گfشتیار

ڕۆژان صباح

287 وان ڕۆستfم محمود نtچ;:
Tourism 
Organaization 
Administration

کاریگfری کوالm�t خزمfتگوزاری گfشتیاری 
لfسfر ڕازیبوو C گfشتیار

ڕ�ژین ئfکرەم قادر


