
 كلية الزراعة والغابات 

   قسم االقتصاد الزراعي

 المرحلة الرابعة 
بحث التخرج اريعمشوعناوين  أسماء الطلبة والمشرفين  

(2120-2020للعام الدراسي)    

 ت اسم الطالب  عنوان البحث  اسم المشرف 

 سرى صائل عبد م. 
 التحصيليةتقيم اداء البنك المركزي العراقي من خالل الكفاءة 

 2018 - 2008للقروض للمدة من 

 1 مها محمد خضر 

 م. سرى صائل عبد 
التحليلل اققتصلللللادي ادارة المرية الرففيلة  زي تعزفز اذمن ال ل ائي                       

 ) قضاء حمام العليل (

 2 شهد زهير سعدهللا

 د. زوفد زتحي عبد 
 يثر السلللليللاسلللللاع الزراعيللة علا الففية ال لل ائيللة زي العرا  للمللدة 

  )القمح والرز انميذجا تطبيقياً(2020 -1995

 3 حيدر عبدالرزا  كرفم 

 م. رحال صبحي قاسم
تقدفر وتحليل العيامل المؤثرة زي الصادراع الزراعية زي البلدان النامية 

 (2019 – 2000للمدة )

 4 راوفة مروان شيكت 

 5 سالم شامل سليمان  (2019 – 2000تقدفر دالة الطلب لمحصيل الرز زي العرا  للمدة )  م.م.صالح زهمي شابا

 م.م.صالح زهمي شابا
تقدفر الففية ال  ائية لمحصلليل الحنطة زي العرا  وسللبل تحقيم اقمن 

 ( 2019 – 2000ال  ائي للمدة )

 6 غصين عمار اكرم 

 ء محمد عبد هللاد. يق
العيامل المؤثرة زي التفارة  الخارجية  زي بعض الدول النامية )مصلللر 

 (2019-2000وتينس ( خالل المدة )

 7 امنه إبراهيم محمد 

 8 صفا احمد غانم الزراعة العراقية ما بين التدهير ومبادراع ااصالح م.م. يسامة ليث محمدزائم 

 م.م. يسامة ليث محمدزائم
القطلا  العلام زي حلل معيقلاع التنميلة الزراعيلة زي العرا  بعلد علام دور 

2003 

 9 رنا عادل احمد 

 د. عقبة محمد نيري
اثر اقسللللت ملار اذجنبي علا النلاتا الزراعي )حلاللة دراسلللليلة للملكلة 

 (2018 – 1990الم ربية ( للفترة )

 10 ع مان وعدهللا قاسم

 . وليد إبراهيم سلطان م.م
 1995اثر بعض المت يراع الكليلة زي معلدقع البطلاللة زي العرا  للملدة 

- 2017 

سللللعللدفللة نفم الللدفن  

 عبدهللا

11 

 12 سردار حسين اسيد  دراسة اقتصادفة لظاهرة البطالة زي ناحية بعشيقة  م. امنة عبداقله حمدون

 محاسن محميد سلطانم.م.
واقع القطا  الزراعي زي العرا  واقسلتراتيفية المقترحة لرزع معدقع 

 2019 - 1990نميه للمدة ( 

 محمد محسن صالح

 محمد خالد خضر

13 

 14 مرفم سامي قاسم اثر ارتفا  اسعار المياد ال  ائية و مشكلة اقمن ال  ائي م. راميا عامر خليل

 م. منا عبد القادر احمد 
- 2003المت يراع اققتصللادفة الكلية للبطالة زي العرا  للمدة قياس يثر 

2018 

 15 شهد فاسر حسين

 م. منا عبد القادر احمد 
 -  1995تقدفر حفم الففية ال  ائية لمحاصلليل الحبيف زي العرا  للمدة 

2015 

 16 نسرفن عقيل فاسين

 17 رامز وزي حازم  واقع وتحدفاع  –التنمية الزراعية المستدامة زي العرا   د. يفمان فينس محميد 

 د. عماد عبد العزفز
)التحليل اققتصللللادي والقياسللللي لمحصلللليل القمح زي محازظة نينيى 

 )قضاء البعاج نميذجاً( 2020-2019للميسم الزراعي 

 وليد إسماعيل إبراهيم 

 افة قصي عدنان

18 

 19 محمد نشيان طه دور السياساع السعرفة المتبعة زي زراعة محصيل القمح زي العرا  ينسم.م. احمد عبدالعزفز ف

 20 خالد محمد جاجان    تقدفر وتحليل مؤشراع اقمن ال  ائي زي البلدان العربية   عبدالقادر زفدان  ياند. يس

 د.سالم محمد صالح 
تقللدفر حفم الففية ال لل ائيللة للحيم الللدواجن زي العرا  خالل الفترة 

(2000 – 2018.) 

12 اسماء رعد عبد الرضا   

 


