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عنوان البحث
توصيف منظومة اقتصاديات التبعية مع االشارة الى تطبيقات
مختارة

Fighting corruption – A multiplier perspective

ظاهرة أحالل العملة

?What does Iraq need now

االستثمار االجنبي المباشر والهجرة الدولية للعمل

ملخص البحث
استند هذا البحث إلى فرضية مفادها :إن الحصيلة التأشيرية لمنظومة اقتصاديات التبعية ترتبط
باختـالف اتجاهـات إستراتيجيات التنمية المتبعة من حيث االنفتاح أو الحمائية  ،بالقدر الذي
حققت فيه اإلستراتيجية المتبعة النهوض بكفـاءة األداء االقتصادي المحلي ،وان الحكم على
حصيلة التجربة التنموية لالقتصاد النامي يعتمد على ما تحقق من انعكاسات للتطور االقتصادي
المحلي علـى نمـط عالقاتـه االقتصادية الدولية وليس العكس .
Fighting Corruption – (A multiplier perspective – A paper delivered at
the CSO's Forum in the annual meeting of WB and IMF , Washington DC
) ,5-11 oct,2010. ( In English
يسعى هذا البحث إلى اختبار أسباب و نتائج استخدام العملة األجنبية كواسطة لتبادل و مخزن
للقيمة في البلدان النامية مع تطبيق المؤشرات المختارة لإلحالل الجزئي في االقتصاد المصري
منطلقا من فرضية مفادها إن قياس ظاهرة اإلحالل الجزئي بالدقة التي تخدم رفع مستوى تحكم
اإلدارة النقدية في البلدان التي تسود فيها الظاهرة يتحقق بتأمين الثقة لدى المتعاملين بإيداع
محتفظاتهم من العمالت األجنبية في الجهاز المصرفي المحلي  ،سيما تلك التي تستخدم
ألغراض المعامالت – تحت الطلب.
A speech delivered at the annual meeting of IMF and WB , Istanbul
) 2009 ( In English
تسعى هذه الدراسة إلى البحث في احد جوانب العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر و الهجرة
االقتصادية للعمل  ،بالتركيز على الكيفية التي يتاح فيها لالستثمار األجنبي المباشر إن يؤثر في
هجرة العمل من البلدان النامية ‘سيما وان المناخ االقتصادي الدولي الحالي يركز على
المقاربات الليبرالية في دور االستثمار األجنبي المباشر في التنمية االقتصادية في البلدان
النامية.

اعتماد مسألة تتعلق بشبكة المشاريع التصادفية عندما يكون هنالك خلال
(  ) Interruptionفي بعض او جميع تلك النشاطات وعلى ضؤه تم بناء اسلوب
جدولة النشاطات الحرجة في ادارة المشاريع التصادفية
رياضي لجدولة (  ) Schedulingالنشاطات الحرجة من خالل بناء بعض العالقات
الرياضية متأسسة على مفهوم الكلف التأخيرية
 Statistical Study on Demography ofتعتبر الهجرة من الظواهر العالمية الحالية المؤثرة في كافة قطاعات المجتمعات وفي
 Migrationكافة دول العالم نتيجة للبحث عن العمل او من خالل الضغط السياسي والفكري الموجود
في تلك الدول وبذلك حصلت الهجرة بشكل مضطرد خالل العقود الماضية

This paper concerned with estimating reliability function of
one of the important failure models, which is used when the
underlying population is non homogenous, this model is
called mixed weibull distribution
In this paper, the probability distribution (Generalized rey
leigh) with tow parameters in case of outlier, is developed,
where the probability density function(p.d.f) is defined, and
its moment generating function is derived, to help us in
. finding
The paper deals with constructing a model for bayesian
sampling plan for the system A verage out going quality
level ( AOQL) ,where the percentage of defectives is varied
from lot to lot,so it considered to be a random variable
having a prior distribution
This paper concentrates on deriving a formula for a special
case of the initial distribution of the markov transition
probability Matrixwith assumingall the probabilities being
equal .A markov chain is a mathematical system that
. undergoes transitions
This paper concerned with study of one important failure
models that are widely used in reliability studied & life
testing , when the underiying population is nonhomogeneous , this model is a mixture of exponential &
. weibull distribution
This paper deals with buildinga probability distribution
model , which represents some generalizations of two
parameters weibull distribution.

Comparing Different Estimators of
Parameters & Reliability for Mixed Weibull
by Simulation
Proposed Methods for Estimating
Parameters of the Generalized Raylieh
.Distribution in the Presence of One Outlier
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Using Decision Theory Approach to Build a
Model for Bayesian Sampling Plans

EQPro. Algorithm for Studying a Special
Case of the Initial Distributionof the Markov
Transition Matrixwith Theoretical &
Numerical Applications
Estimating parameters & reliability function
of new generated mixture distribution

Comparing Different Estimators of
Reliability Function for Proposed
Probability Distribution
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This paper deals with a new probability distribution
Estimating parameters and reliability for a
obtained from mixing pareto with wiebull using mixing
new mixture distribution
proportion .
يسعى هذا البحث الستكشاف اهمية وامكانية توظيف العولمة المالية في تجويد
العولمة المالية وامكانية توظيفها في تجويد الخدمات المالية الخدمات المالية والمصرفية في العراق ،بوصفها باتت حقيقة واقعة  .ان معظم
االعمال الخدمية تحقق جزءا كبيرا من عوائدها من خالل بيع خدماتها في
والمصرفية في العراق
االسواق العالمية  ،وهنا ظهرت فكرة عولمة الخدمات.
مع حلول عصر المعرفة  ،فأن الموجودات الفكرية للمنظمة تعد اهم موجوداتها،
أدارة التميز ودورها في استدامة المزايا التنافسية وتحقيق
وان استثمار المقدرة العقلية والعمل على تعزيزها وادارتها بشكل فاعل ينعكس
االداء المتفوق
على تحقيق ما يسمى باالداء الفكري .
يهتم هذا البحث بألقاء الضوء على أهمية الشراكة المجتمعية لدعم البحث
والتطوير بالمؤسسات البحثية وخدمة المجتمع من خالل تطوير المؤسسات
دور الشراكة المجتمعية في دعم البحث العلمي
االقتصادية خاصة الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قطاعا هاما في االقتصاد
الوطني .
تعتبر حاضنات االعمال مؤسسات لها كيانها المستقل تقدم حزمة من الخدمات
حاضنات االعمال ودورها في دعم المشاريع الصغيرة في
والتسهيالت وآليات المساندة واالستشارة ولمرحلة محددة من الزمن للرياديين
العراق
الذين يرغبون في اقامة مؤسساتهم الصغيرة
يسعى هذا البحث الستكشاف اهمية وامكانية توظيف التقنيات الحديثة في تجويد
الخدمات المالية والمصرفية في العراق  ،بوصفها باتت حقيقية واقعة .ولتحقيق
أتمتة العمل المصرفي وانعكاساته على جودة الخدمة
هذا الهدف  ،حلل البحث تزايد االتجاه نحو أتمتة العمل المصرفي وانعكاساته على
المصرفية في العراق
جودة الخدمات المالية والمصرفية
أصبحت القدرة على إدارة ذكاء أو فكر اإلنسان  Human Intellectوبسرعة
مذهلة كمهارة تنفيذية حاسمة .وبنا ًء على ذلك ظهرت الحاجة الماسة لرأس المال
بناء وتطوير رأس المال البشري
البشري واإلبتكار  ، Creativityواإلبداع  ، Innovationوالمعرفة
ودوره فـي تحقيـق الميزة التنافسيـــة
 ، Knowledgeوالقدرات الجوهرية .Core Competencies
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العولمة المالية وانعكاساتها على تجويد الخدمات المالية
والمصرفية في العراق

االستثمار في قطاعات االنتاج والخدمات في محافظة واسط
/الطموح واالمكانات المتاحة

دور الشراكة المجتمعية في دعم البحث العلمي  -العراق
انموذجاً

حاضنات االعمال ودورها في دعم المشاريع الصغيرة في
العراق
سياسة االغراق وسبل دعم وحماية المنتوج المحلي

المنهجية الداعمة آلستعمال آليات تقنيتي التكلفة المستهدفة
والحيود السداسية المرتكزة على الجودة الشاملة الدارة
تكاليفها
اعتماد تقنية المقارنة المرجعية كاستراتيجية فعالة
لتحديدأحتياجات التحسين المستمر وتضيق الفجوة في اداء
الوحدات االقتصادية العراقية

لقد ادى التطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الى حدوث
ثورة في مجال الخدمات  ,وقد اصبحت صناعة الخدمة هي المستثمر االساسي في
هذه التكنولوجيا  ,وتلعب دورا هاما في زيادة درجة العولمة نظرا لما تؤدي اليه
من زيادة الربط بين االقتصادات المختلفة .
ان مجرد احتكار الدولة لتمويل المشروعات االستثمارية وخاصة البنى التحتية
عن طريق ضخ لالموال في مشروعات تتلكأ بشكل واضح سيؤدي الى أمرين
مهمين هما  - :زيادة الضغوط التضخمية  ،وارتفاع تكاليف التنمية  ،وهنا نحتاج
الى جهود لكبح الضغوط التضخمية  .ونأمل من جميع المخططين والمتوقعين ان
ال يؤسسو لمشروعات خاطئة وتؤثر سلبا ً على المستقبل التنموي للبلد او تؤدي
الى نتائج ال تتوافق مع االهداف العامة المرسومة .
يهتم هذا البحث بالقاء الضوء على اهمية الشراكة المجتمعية لدعم البحث
والتطوير بالمؤسسات البحثية وخدمة المجتمع من خالل تطوير المؤسسات
االقتصادية خاصة الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قطاعا هاما في االقتصاد
الوطني كما تم القاء الضوء على نماذج مختلفة للشراكة المجتمعية
يتمحور هذا البحث حول بيان ما اذا كانت حاضنات االعمال يمكن ان تسهم في
دعم المشاريع الصغيرة في العراق  ,وبالتالي تنمية وتسويق منتجاتها  ,وصوالً
الى تحقيق النمو االقتصادي  .وهنا تأتي آلية عمل حاضنات االعمال في مقدمة
الحلول العملية التي قامت العديد من الدول
ان سياسة اغراق االسواق المحلية بالمنتجات المستوردة والتي تزداد بشكل
مضطرد سنويا منذ العام  2113وحتى االن دون تدخل فاعل او وضع قوانين تنظم
عمليات االدخال للبضائع التي ال تجد من يردعها او يخضعها الى ادنى درجة
معمول بها من قوانين الفحص والتقييس والسيطرة النوعية التي كان العراق
اصال يتعامل بالحد االدنى معها قبل عام 2113
يهدف هذا البحث آلستعمال آليات تقنيتي التكلفة المستهدفة على الجودة الشاملة
الدارة تكاليف صناعة االطارات في العراق  ,وهو رؤية مقترحة للشركة العامة
لصناعة االطارات  -العراق .
تعد تقنية المقارنة المرجعية احدى االستراتيجيات الفعالة في تحقيق تحسين
االعمال في المنظمات المختلفة ومن ثم امكانية تضييق الفجوة واالنحرافات الداء
الوحدات االقتصادية العراقية.
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هيكلية الصفحات المتعددة لمصفوفة اداء الستة سيجما القائمة
على خصائص التقنية المتزنة لالداء ومنهجية السيجما
لقياس االًداء المؤسسي

يهدف البحث هيكلة الصفحات المتعددة لمصفوفة أداء الستة سيجما القائمة على
خصائص التقنية لقياس اآلداء المؤسسي للصفحات
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الحوكمة المؤسسية المصرفية ومدى توافر دعائمها للوقاية
من االزمات المالية في المصارف العراقية الخاصة المقيدة
بسوق العراق لالوراق المالية

تزايداالهتمام بالحوكمة المؤسسية بعد تداعيات االنهيارات المالية لبعض اقطاب
الشركات االمريكية واالوربية وما ترتب من حدوث ازمة ثقة عالمية في القوائم
المالية للشركات بسبب ضعف االفصاح المحاسبي والشفافية

توصيف النظام االقتصادي في دساتير الدولة العراقية -1925
2115

دراسة طبيعة النظام االقتصادي ومحاولة دساتير الدولة العراقية توصيف خصائصه
االساسية وسماته وبيان مدى نجاحها في ذلك منذ دستور العام  1925ولغاية العام
. 2115
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التوليفة الثقافية واثرها على مهنتي المحاسبة والتدقيق في
العراق
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الفقر في العراق بين التخصصات االستثمارية ومستويات
االسعار للمدة (  ) 2118-2113دراسة تحليلية اقتصادية
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استخدام نموذج  Belbinلتحسين أداء مجالس الكليات في
الجامعات العراقية
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السياسة العامة ووسائل المجتمع المدني في صنعها  /دراسة
نظرية

يهدف هذا البحث الى بيان عناصر التوليفة الثقافية من العوامل والمتغيرات البيئية
واثبات اثرها على مهنتي المحاسبة والتدقيق بصفتهما علمين ومهنتين غير
تجريديتين وانما متأثرتان بالبيئة التي تخدمانها وتعمالن فيها وبيان واقع هاتبين
المهنتين في العراق
الفقر مشكلة يعاني منها كل شعوب العالم والعراق من الدول التي اتضحت فيه معالم
هذه المشكلة بسبب السياسات الخاطئة المتبعة من قبل الحكومة حيث تقوم الحكومة
بتوزيع التخصصات االستثمارية تبعا ً لعدد سكان كل محافظة مما يجعل المحافظات
ذات العدد القليل من السكان هو االفقر في ظل مستويات االسعار العالية .
ان لمجالس الكليات بالجامعة دورا رياديا ً وفاعالً في الرقي بالعملية التعليمية في
الكليات ومساراتها المختلفة لتحقيق التقدم والرقي في مخرجاتها  ،وهذا يتطلب ان
يكون مجلس الكلية وحدة متماسكة ومتجانسة تمتاز بالفاعلية والتفاعل المستمر
بين االعضاء لتكون في النهاية جماعة مندمجة ملتزمة بالعمل على تحقيق التحسين
المستمر في العمل الجماعي االنتاجي والسلوكي .
يسعى البحث الى توضيح العالقة بين مؤسسات المجتمع المدني وصنع السياسة
العامة وهذا التوضيح يتطلب اوال تحديد مفهوم السياسة العامة ومفهوم مؤسسات
المجتمع المدني  ،فالسياسة العامة هي افكار خاصة تصبح مقترحات باشتراك عدد
كبير من االفراد .
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واقع مستقبل التعددية الحزبية في مصر
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The Political poetry of William words worth
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دراسة نقدية حول الصور المعتمدة على الحيوانات الخيالية في
نثر وشعر جون دوون
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أثر تمكين العاملين في التطوير التنظيمي

يتحدث هذا البحث عن مفهوم التعددية الحزبية  .ثم تناول نبذة تاريخية عن نشأة
االحزاب في مصر من سنة  1953الى سنة  1981وما بعدها في عهد الرئيس
حسني مبارك وتحدث عن واقع هذه االحزاب واسبابها الداخلية والخارجية ثم
مستقبل التعددية الحزبية في مصر .
دراسة نقدية حول الشعر السياسي لوليم وردز ورث في سنة  1812باعتباره ليس
فقط شاعر للطبيعة وانما شاعر ثوري ضد الديكتاتورية الجديدة بعد الثورة
الفرنسية
The Study analyses animals imagery in poelry and in prose
that he derives from the greek mythology and renaissance
folkiore . The describe his cynical point of view of the flow of
the human persouality
دراسة استطالعية آلراء عينة من العاملين في الشركة العامة للصناعات الصوفية
 بغداد  /هناك عالقة موجبة بين تمكين العاملين وتطوير المنظمات وأداراتالشركات تولي اهتماما بفكرة تمكين العاملين لما له من اثر ايجابي في سلوك واداء
العاملين .

