
 
 

كلية الزراعة -جامعة ديالى مة الرسائل وا�طاريح قسم ا�قتصاد ائق                                 2010 

الرسائل وا�طاريح قائمة  
)قسم ا�قتصاد (  

 
 

مقدم الرسالة أو  العدد
 ا�طروحة

 ت اسم الرسالة او ا�طروحة التصنيف

تحليل اقتصادي �داء الشركات المساھمة في العراق مع  F1 عبدهللا محمد جاسم ١
 – ١٩٩٢اشارة خاصة للشركات الزراعية المساھمة للمدة (

٢٠٠٤ (  

١-  

وب حسنباسم عبد اي ١  F2  تحليل اقتصادي ل?ستثمار في استص?ح ا�راضي في العراق
) ٢٠٠٦ – ١٩٨٩للمدة (  

٢-  

 – ١٩٨٢استجابة عرض محصول العدس في العراف للمدة ( F3 حوراء جعفر محمد ١
) (حالة دراسية في محافظة نينوى ) ٢٠٠٢  

٣-  

م محصول الرز في العراق خ?ل تحليل السياسة الزراعية لنظا F4 احمد  باسم علوان السعيدي ١
بأستعمال مصفوفة تحليل السياسة .٢٠٠٧العام   

٤-  

دراسة أقتصادية قياسية �نتاج محصول زھرة الشمس  F5 ياسين عبد الرحمن أحمد ١
أنموذج تطبيقي ). –(محافظة السليمانية   

٥-  

ة) في منطقة تقدير دالة أنتاج محصول الطماطة (المغطا F6 سيراء حميد نايف الفراجي ١
قضاء الدجيل في محفظة ص?ح الدين (دراسة –الجزيرة 

 ميدانية ) .

٦-  

 ١ قياس كفاءة ا�نتاج لمربي فروج اللحم العاملين ضمن  F7 مروان زھير رجب السامرائي 
 برنامج أعادة تأھيل قطاع الدواجن .

٧-  

محمد عامر عبد الودود  ١
 القادري

F8 فاءة أستخدام الموارد.أثر ھجين الذرة الصفراء على ك  ٨-  

تقدير اeثار ا�قتصادية المترتبة على السياسة السعرية  F9 عماد عبد الرحمن القيسي ١
 ١٩٩٦-١٩٧٠لمحصول الذرة الصفراء في العراق للمدة ( 

                 .( 

٩-  

تحليل أقتصادي ل?نقاق ا�ستھ?كي الفردي في الحضر  F10 مي عبد العزيز سعيد الع?ق ١
١٩٩٣-١٩٧٦العراقي للمدة (  

10-  

-تحليل أقتصادي لدوال تكاليف أنتاج مشاريع تربية ا�سماك  F11 ماجد عبد حمزة الدليمي ٢
محافظة بابل أنموذج تطبيقي .                                      

      

-١١ 

الواديعائدة فوزي أحمد  ١  F12  أثر التخصيصات ا�ستثمارية وا�قراض الحكومي في
  ٧٤-٩٤ا�ستثمار ا�جمالي الزراعي في العراق للمدة (

-١٢ 

أستخدام ثوابت منظومة ا�نفاق الخطية الموسعة لتقدير  F13 مشعل عبد خلف ١
المؤشرات ا�قتصادية عن المستوى المعيشي في الريف 

١٩٩٣-١٩٧٦العراقي للمدة (  

-١٣ 

تحليل أقتصادي للمفاضلة بين سياستي دعم سعر الناتج  F14 نضال محمود علي البياتي ٢
وأسعار المدخ?ت �نتاج بيض المائدة في العراق للمدة 

)٢٠٠٠-١٩٨٠  

-١٤ 

. ةتسويق بيض المائدة في محافظة بغداد دراسة أقتصادي F15 س?م منعم زامل الشمري ٢  -١٥ 
جيأحمد محمد أحمد الفرا ١  F16  تسويق محصول زھرة الشمس الزيتي في العراق دراسة

 أقتصادية تحليلية .
 -١٦ 

تقدير دوال التكاليف لحقول أنتاج بيض المائدة في محافظة  F17 رعد عيدان عبيد دھلة ١
٢٠٠١بغداد للعام    

-١٧ 

في ظل برنامج العوائد ا�قتصادية لمشاريع تربية فروج اللحم  F18 أسامة كاظم جبارة العكيلي ١
 أعادة تأھيل قطاع الدواجن .

- ١٨ 

 ١٩- تقدير دالة الطلب الفردي على فروج اللحم . F19 سعاد حسين علي محمد ١
 


