كـؤليَجى كـارطيَرِى و ئـابورى  /خـويَندنى بـاالَ
دةرضووانى خـويَندنى بـاالَ ( دبلؤمى باآل  /مـاستةر  /دكـتؤرا ) (بــةشى ئـابورى)  -لـة ساالَنى ( ) 2013 – 2002
ذ

ناوى سيانى

برِوانامة

ناونيشانى ماستةر نامة /تيَزى دكتؤرا

ناوى سةرثةرشتيار

ليذنةى تاوتويَكردن

سالَ

.1

امساعيل مصطفى عبدالرمحن

ماستةر

بطالة القوى العاملة يف إقليم كوردستان العراق مع الرتكيز على
حمافظة السليمانية للفرتة ()2001-1990

د.حممد رؤوف سعيد

د.كمال حممد سعيد اخلياط /سةرؤك
د .امحد سليمان الصفار /ئةندام
د.ئاراس حسني دارتاش /ئةندام

2003

.2

حممد كريم حممد

ماستةر

اثار قرار النفط مقابل الغذاء و الدواء ( )986على االستثمار يف
كوردستان مع اشارة خاصة اىل حمافظة السليمانية

د.عبداحلسني حممد العنبكي

د.طارق عبداحلسني العطيلي /سةرؤك
د .امحد سليمان الصفار /ئةندام
د.صابر ثريداود عثمان /ئةندام

2003

.3

عزت صابر امساعيل

ماستةر

تقييم كفاءة االداء االقتصادي ملعمل االمسنت يف طاسلوجة للفرتة
()2001-1992

د.كمال حممد سعيد اخلياط

د .امحد سليمان الصفار /سةرؤك
د.عبداحلميد سليمان /ئةندام
د.ئاراس حسني دارتاش /ئةندام

2003

.4

نياز جنم الدين نورى

ماستةر

حتديد العوامل املؤثرة يف احداث الفجوة بني عرض النفط االبيض
والبنزين والطلب عليهما يف حمافظة السليمانية خالل الفرتة (-1991
)2001

د.ئاراس حسني دارتاش

د.حممد رؤوف سعيد /سةرؤك
د .امحد سليمان الصفار /ئةندام
د.عبداحلميد سليمان /ئةندام

2003

.5

كامةران امحد محة

ماستةر

العرض والطلب على املياه لألغراض املنزلية والصناعية واخلدمية يف
مركز حمافظة السليمانية خالل الفرتة ()2001-1990

د.ئاراس حسني دارتاش
ناهدة مجال الطالباني

.6

رزطار عبدالكريم عبدالعزيز

ماستةر

حتليل سوق االسكان يف مدينة السليمانية الكربى خالل الفرتة (-1996
)2006

د.هؤشيارمعروف كاكةمال

د.حممد رؤوف سعيد /سةرؤك
د.خالد حيدر عبد علي /ئةندام
د.صابر ثريداود عثمان /ئةندام

2007

.7

حمسن ابراهيم امحد

دكتؤرا

تقويم فاعلية النظام الضريبى يف العراق للمدة ()2005-1980

د.حممد روؤف سعيد
د.على عبد حممدالراوي

د.كمال حممد سعيد اخلياط  /سةرؤك
د.هؤشيارمعروف كاكةمال /ئةندام
د.اديب قاسم شندي /ئةندام
د.امني حممد سعيد االدريسى /ئةندام
د.ربيع خلف صاحل /ئةندام

2008

.8

مجيل على عبدالكريم

ماستةر

دور االستثمار االجنيب املباشر يف االقتصادات النامية مع الرتكيز
على اقليم كوردستان – العراق

د.حممد رؤوف سعيد

د.عبداحلسني حممد العنبكي

د.كمال حممد سعيد اخلياط  /سةرؤك
د.حممد رؤوف سعيد /ئةندام

2003

د.عبداحلسني حممد عباس العنبكي  /ئةندام

د.سعود غالي صرب /سةرؤك
د.حممد شعبان حسن /ئةندام
د.نةرمني معروف غفور  /ئةندام

2008

كـؤليَجى كـارطيَرِى و ئـابورى  /خـويَندنى بـاالَ
دةرضووانى خـويَندنى بـاالَ ( دبلؤمى باآل  /مـاستةر  /دكـتؤرا ) (بــةشى ئـابورى)  -لـة ساالَنى ( ) 2013 – 2002
ناونيشانى ماستةر نامة /تيَزى دكتؤرا

ناوى سةرثةرشتيار

ليذنةى تاوتويَكردن

سالَ

ذ

ناوى سيانى

برِوانامة

حتليل جتارب دولية خمتارة يف اخلصخصة مع الرتكيز على حتليل
و تقييم عمليات خصخصة القطاع الصناعي يف اقليم كوردستان
العراق للمدة ()2008-1997

د.خالد حيدر عبد علي

د.ئاراس حسني دارتاش /سةرؤك
د.خليل غازي حسن /ئةندام
د.نةرمني معروف غفور /ئةندام

2009

.9

امحد امساعيل قادر

ماستةر

د.ئاراس حسني دارتاش

.10

ذيان حممد امحد

ماستةر

واقع العرض و الطلب السياحيني يف حمافظة السليمانية – دراسة
حتليلية قياسية

د.نةرمني معروف غفور

.11

اميان ابراهيم امساعيل

ماستةر

تقويم فاعلية السياسة النقدية يف ختفيف حدة التضخم يف
العراق خالل املدة () 2009-1980

.12

كامةران امحد محة

دكتؤرا

اصالح النظم االقتصادية جتارب معاصرة و امكانية االستفادة
منها يف االقتصاد العراقي

13

ماردين معصوم فرج

ماستةر

اهلجرة الداخلية (الطوعية) و دورها يف اإلختالالت اهليكلية
لسوق العمل ( حمافظة السليمانية حالة دراسية خاصة خالل
الفرتة ()2010- 2000

د.علي جالل حسني /سةرؤك

د.نةرمني معروف غفور /ئةندام

2009

د.خالد حيدر عبد علي /ئةندام
د.سعود غالي صرب /سةرؤك
د.خالد حيدر عبد علي /ئةندام
د.حممد سلمان برواري /ئةندام

2012

د.اديب قاسم شندي /ئةندام

د.سعود غالي صرب
د.خالد حيدر عبدعلي

د.امنار امني برواري /ئةندام
د.امني حممد سعيد االدريسي /ئةندام

2012

د.خليل غازي حسن /ئةندام
د.علي جالل حسني /ئةندام

د.حممد رؤوف سعيد

د.هؤشيارمعروف كاكةمال /سةرؤك
د.خالد حممد حسني /ئةندام
م.شازاد جالل مجال /ئةندام

يةكةى خويَندنى باالَ

2012

