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 السنة الدائرة

احصاء حوادث المرور المسجلة لسنة  1
2007 

 2010 النقل والمواصالت

مسح الطاقة الخزينة الجهزة الدولة في  2
13/12/2007 

 2010 النقل والمواصالت

 2008 احصاء التجارة  2008التقرير السنوي لالستيرادات لعام  3

4 

 

التعليم الموازي والتدريب المهني 
 2009-2008والتطوير في العراق للعام 

 2008 االجتماعي والتربوي 

5 

 

االسعار واالرقام القياسية السعار 
 2009المستهلك لسنة 

 2010 االرقام القياسية 

6 

 

االرقام القياسية السعار المدخالت 
والمخرجات في الصناعات التحويلية 

 2009الرابع للفصل 

 2010 االرقام القياسية

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  7
 2009الصناعات التحويلية للفصل الرابع 

 2010 االرقام القياسية

تقرير انتاج المحاصيل الشتوية  8
 2009والخضراوات حسب المحافظات 

 2010 الزراعي

-2007الدراسات العليا في العراق لعام  9

2008 

 2008 التربوي

تقرير الفنادق ومجمعات االيواء السياحي  10
2007 

 2008 االجتماعي

احصاء الفنادق ومجمعات االيواء السياحي  11
 2007لمحافظة السليمانية 

 2007 الجتماعيا

مسح منشاءات خدمات التعليم التجاري  12
2005 

 2005 التجاري

 2007 نقل والمواصالت 2007مسح نشاط مقاهي االنترنيت  13

تقرير مسح متوسط وزن الشة للحيوانات  14
 2008المذبوحة 

 2009 الزراعي

احصاء نقل البضائع بواسطة شاحنات  15
اجهزة الدولة للقطاعين العام 

 2007والمختلط

 2008 نقل والمواصالت

تقرير احصاءات االتصاالت والبريد لسنة  16
2007 

 2007 نقل والمواصالت

لقطاع البناء والتشييد االرقام القياسية  17
2006 

 2008 رقام القياسيةاال

االرقام القياسية في الصناعات التحويلية  18
 2008للفصل الثالث 

 2008 االرقام القياسية



 

االرقام القياسية السعار المدخالت  19
والمخرجات في الصناعات التحويلية 

2007 

 2007 االرقام قياسية

اعات التحويلية االرقام القياسية في الصن 20
 2008للفصل الثاني 

 2008 قياسيةالرقام اال

االرقام القياسية لقطاع الماء والكهرباء  21
2007 

 2008 قياسية الرقام اال

 2008 االرقام القياسية  2008االرقام القياسية للصادرات  22

-2007التعليم المهني في العراق للعام  23

2008 

 2007 االجتماعي

الجامعي والتقني في العراق التعليم  24
2007-2008 

 2008 االجتماعي

 2008 بيئة 2007تقرير االحصاءات البيئية للعراق  25

احصاء المقاوالت واالبنية واالنشاءات في  26
 2004القطاع 

 2004 بناء والتشييد

 2008 االرقام القياسية 2007االرقام القياسية للصادرات  27

 2008 الزراعي  2008تقرير انتاج التمور  28

مسح منشات خدمات التعليم التجاري  29
2007 

 2008 التجاري

االسعار واالرقام القياسية السعار  30
 2007المستهلك 

 2008 ارقام القياسية

تقرير التوقعات االولية النتاج الشلب  31
2008 

 2008 الزراعي

تقديرات انتاج اشجار الفواكة  32
 2008الصيفية

 2008 الزراعي

 2006 االجتماعي 2008-2007التعليم الثانوي في العراق  33

 2008 ارقام قياسية 2008الزراعي االرقام القياسية للقطاع  34

اجمالي تكوين راس المال الثابت في  35
 2007العراق

 2008 الحسابات القومية

مسح نشاط شركات السفر والسياحة  36
 2007للقطاع الخاص 

 2008 والمواصالتالنقل 

تقرير اجازات البناء والترميم الممنوحة  37
 2007للقطاع الخاص 

 2006 والتشييدبناء 

تقرير احصاء  القطاع العام التجاري  38
2007 

 2006 التجارة

نتائج احصاء المنشات الصناعية المتوسطة  39
2007 

 2007 الصناعي

نتائج االحصاء الصناعي للمنشات الكبيرة  40
2007 

 2006 الصناعي

 2008 الصناعيتقرير المنشات الصغيرة للقطاع الخاص  41



2007 

 2008 التجارة 2007التقرير السنوي الستيرادات لعام  42

 2008 الزراعي 2007مسح تقرير الموارد المائية  43

 2008 الزراعي 2007تقرير الدواجن  44

 2004 حسابات القومية 2005المؤشرات المالية التحليلية المختلط  45

 2006 البناء والتشييد 2006تقرير احصاء البنية القطاع الخاص  46

 2008 بناء والتشييد 2008تقرير ابنية القطاع الخاص  47

تقرير اسعار الحقل للمنتجات الزراعية  48
2008 

 2007 تكنولوجيا المعلومات

االرقام القياسية اقطاع البناء والتشييد  49
2008 

 2010 االرقام القياسية

 2009 الزراعي  2009تقرير انتاج التمور  50

تقرير المؤشرات المالية التحليلية لنشاط  51
 2007طاع العام القالصناعة التحويلية 

 2009 حسابات القومية

 2007 االجتماعي 2007تقرير الخدمات الصحية في العراق  52

-2008خريجو التعليم العالي في العراق  53

2009 

 2008 االجتماعي

تقرير معاهد المعلمين والمعلمات في  54
 2009-2008العراق 

 2008 االجتماعي

تقرير دور الحضانة في القطاعين العام  55
 2008والخاص 

 2007 االجتماعي

التعليم الموازي والتدريب المهني  56
 2009-2008والتطوير في العراق 

 2008 االجتماعي

التعليم الجامعي والتقني في العراق تقرير  57
2008-2009 

 2007 االجتماعي

-2008تقرير الدراسات العليا في العراق  58

2009 

 2008 االجتماعي

تقرير احصاءات اجازات البناء والترميم  59
 2008الممنوحة للقطاع الخاص 

 2008 البناء والتشييد

احصاء المقاوالت واالبنية واالنشاءات في  60
 2007القطاع العام 

 2007 والتشييد البناء

 2007 والتشييد البناء 2007تقرير ابنية القطاع الخاص  61

 2007 والتشييد البناء 2008تقرير ابنية القطاع الخاص  62

تقرير المؤشرات المالية التحليلية لنشاط  63
 المصارف والتامين للقطاع العام

 2009 حسابات القومية

انتاج المحاصيل والخضراوات تقرير  64
2009 

 2009 الزراعي

تقرير المؤشرات المالية التحليلية لنشاط  65
 2006الكهرباء والماء للقطاع العام 

 2009 حسابات القومية



االرقام القياسية الفصلية الكمية االنتاج في  66
 الصناعات التحويلية 

 2009 االرقام القياسية

السعار المدخالت االرقام القياسية  67
والمخرجات في الصناعات التحويلية 

2008 

 2009 قياسيةالاالرقام 

االرقام القياسية السعار المدخالت  68
والمخرجات في الصناعات التحويلية 

 2008للقصل الرابع

 2009 قياسيةالرقام الا

 

االرقام قياسية لكمية االنتاج في الصناعات  69
 2008التحويلية للفصل الرابع 

 2009 قياسية الرقام الا

االرقام القياسية السعار المدخالت  70
والمخرجات في الصناعات التحويلية 

2008 

 2009 قياسيةالرقام الا

االسعار واالرقام القياسية السعار  71
 2008المستهلك 

 2009 رقام القياسيةالا

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  72
 2008الصناعات التحويلية 

 2009 قياسيةالرقام الا

قياسية السعار المدخالت لاالرقام ا 73
والمخرجات في الصناعات التحويلية 

 2009للفصل االول 

 2009 قياسيةالرقام الا

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  74
 2009الصناعات التحويلية االفصل االول 

 2009 االرقام القياسية 

االنتاج في االرقام القياسية لكمية  75
 2007الصناعات التحويلية 

 2008 االرقام القياسية

 2009 االرقام القياسية 2008االرقام القياسية للقطاع الزراعي  76

-2008تقرير التعليم المهني في العراق  77

2009 

 2008 االجتماعي

احصاءات وحدات الرعاية االجتماعية في  78
 2008العراق 

 2007 االجتماعي

التوقعات االولية لمحصولي الحنطة  تقرير 79
 2010والشعير 

 
 الزراعي 

 
2010 

تقرير احصاءات االتصاالت والبريد  80
2007 

 2010 النقل والمواصالت

 2008 االجتماعي 2009تقرير الخدمات الصحية في العراق  81

رياض االطفال والتعليم االبتدائي في  82
 2008-2007العراق 

 2007 االجتماعي

تقرير التوقعات االولية النتاج التمور  83
 2008الزهدي 

 2008 الزراعي

تقرير احصاء السيارات التي تمتلكها  84
 2007اجهزة الدولة والقطاعين 

 2008 النقل

 2007 االجتماعياحصاءات وحدات الرعاية االجتماعية في  85



 2008العراق 

تقرير دور الحضانة في القطاعين العام  86
 2007العراق والخاص في 

 2008 االجتماعي

االسعار واالرقام القياسية السعار  87
 2009المستهلك 

 2010 القياسية  االرقام

االرقام القياسية السعار المدخالت  88
والمخرجات في الصناعات التحويلية 

 2009للفصل الرابع 

 2010 امالقياسيةاالرق

االسعار واالرقام القياسية السعار  89
 2008المستهلك 

 2009 القياسية االرقام

االرقام القياسية لقطاع البناء والتشييد  90
2007 

 2010 امالقياسيةاالرق

تقرير االرقام القياسية الفصلية لكمية  91
 االنتاج في الصناعات التحويلية

 2009 القياسيةاالرقام

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  92
 2009الثالث الصناعات التحويلية الفصل 

 2010 القياسية االرقام

االرقام القياسية السعار المدخالت  93
والمخرجات في الصناعات التحويلية 

 2009الفصل الثاني 

 2010 القياسية االرقام

94  
االرقام القياسية السعار المدخالت 

والمخرجات في الصناعات التحويلية 
 2009للفصل الثالث 

 2010 القياسية االرقام

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  95
 2009الصناعات التحويلية للفصل الثاني 

 2010 قياسيةالاالرقام 

االسعار والرقام القياسية السعار المستهلك  96
2009 

 2010 القياسيةاالرقام

االرقام القياسية لكمية االنتاج  في  97
 2009الصناعات التحويلية للفصل الرابع 

 2010 القياسيةاالرقام

 طتقدير المؤشرات المالية التحليلية للنشا 98
 2007التجاري للقطاع العام 

 2010 حسابات القومية

 2009 الزراعي 2008تقرير انتاج الشلب وزهرة الشمس  99

تقرير انتاج المحاصيل الثانوية  100
 2008والخضراوات حسب المحافظات 

 2009 الزراعي

 2009 الزراعي 2008تقرير الدواجن  101

 
102 

 2009 الزراعي 2008تقرير مسح مزارع االسماك 

 2009 الزراعي 2009تقرير انتاج الحنطة والشعير  103

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  104
 2008الصناعات التحويلية 

 2009 القياسية االرقام



تقرير التوقعات االولية النتاج الشلب  105
2009 

 2009 الزراعي

االسعار واالرقام القياسية السعار  106
 2008المستهلك 

 2009 القياسية االرقام

االرقام القياسية السعار المدخالت  107
والمخرجات في الصناعات التحويلية 

 2008للفصل الرابع 

 2009 القياسية االرقام

االرقام القياسية لكمية النتاج في  108
 2008الصناعات التحويلية للفصل الرابع 

 2009 القياسية االرقام

االرقام القياسية السعار المدخالت  109
والمخرجات في الصناعات التحويلية 

2008 

 2009 القياسية االرقام

االرقام القياسية الفصلية السعار المدخالت  110
 2008في الصناعات التحويلية 

 2009 القياسية االرقام

تقرير االرقام القياسية الفصلية لكمية انتاج  111
 في الصناعات التحويلية 

 2007 القياسية االرقام

تقرير المؤشرات المالية التحليلية انشاط  112
 2006الكهرباء والماء للقطاع 

 2009 حسابات 

تقرير دور الحضانة في القطاعين العام  113
 2008والخاص في العراق 

 2008 االجتماعي

تقرير انتاج المحاصيل والخضراوات  114
2008 

 2009 الزراعي

-2008التعليم الثانوي في في العراق  115

2009 

 2008 االجتماعي

تقرير رياض االطفال والتعليم االبتدائي  116
 2009-2008في العراق 

 2008 االجتماعي

المعلمين والمعلمات في  هدتقرير معا 117
 2009-2008العراق 

 2008 االجتماعي

 2008 القياسية االرقام 2007االرقام القياسية للصادرات  118

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  119
 2008الصناعات التحويلية الفصل االول 

 2008 القياسية االرقام

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  120
 2008الصناعات التحويلية الفصل الثاني 

 2008 القياسية االرقام

تقرير مسح متوسط وزن اللشة للحيوانات  121
 2008المذبوحة 

 2009 الزراعي 

تقرير اجازات البناء والترميم الممنوحة  122
 2007للقطاع الخاص 

 2007 والتشييد البناء

تقرير المؤشرات المالية التحليلية للنشاط  123
 2006التجاري 

 2009 الحسابات القومية

 2008 الزراعي 2007المائية تقرير الموارد  124



تقرير التوقعات االولية النتاج تمور  125
 2009الزهدي 

 2009 الزراعي 

احصاءات وحدات الرعاية االجتماعية في  126
 2007العراق 

 2007 االجتماعي

تقويم احصاءات النوع االجتماعي في  127
 العراق 

 2009 االجتماعي

والخاص دور الحضانة في القطاعين العام  128
2007 

 2007 االجتماعي

التعليم الموازي والتدريب المهني  129
 والتطوير في العراق

 2006 االجتماعي

130  
التعليم المهني والتدريب المهني والتطوير 

 2009-2008في العراق 

 2008 االجتماعي

المدخالت  ألسعارالرقام القياسية ا 131
والمخرجات في الصناعات التحويلية 

2008 

 2009 القياسيةاالرقام

المدخالت  ألسعاراالقام القياسية  132
والمخرجات في الصناعات التحويلية 

 2008للفصل الرابع 

 2009 القياسية  اماالرق

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  133
 /2008الصناعات التحويلية للفصل الرابع 

 2009 القياسيةاالرقام

المدخالت  ألسعاراالرقام القياسية الفصلية  134
والمخرجات في الصناعات التحويلية 

2008 

 2009 القياسيةاالرقام 

التعليم الموازي والتدريب المهني  135
 2007والتطوير في العراق 

 2007 االجتماعي

تقرير احصاء السيارات التي تمتلكها  136
اجهزة الدولة والقطاعين العام والخاص 

2007 

 2008 النقل

تقرير التوقعات االولية النتاج تمور  137
 2008الزهدي 

 2008 الزراعي

 2007 الزراعي 2008تقرير انتاج التمور  138

االرقام القياسية لكمية االنتاج في  139
 2008الصناعات التحويلية الفصل الرابع 

 2008 القياسية االرقام

المختلط المؤشرات المالية التحليلية للقطاع  140
2005 

 2008 حسابات

  االجتماعي 2007التعليم الثانوي في العراق  141

تقرير التوقعات االولية النتاج الشلب  142
2008 

 2008 الزراعي

االسعار واالرقام القياسية السعار  143
 2007المستهلك 

 2008 القياسية االرقام



االرقام القياسية السعار المدخالت  144
الصناعات التحويلية والمخرجات في 

2007 

 
 
 

 2007 القياسية االرقام

االرقام القياسية السعار المدخالت  145
والمخرجات في الصناعات التحويلية 

 2008للفصل الثاني 

 2008 القياسيةاالرقام 

 2008 القياسية االرقام 2007االرقام القياسية للقطاع الزراعي  146

الثانوية تقدير انتاج المحاصيل  147
 2009والخضراوات حسب المحافظات 

 2009 الزراعي

تقرير التوقعات االولية النتاج الشلب  148
2009 

 2009 الزراعي

تقرير اسعار الحقل للمنتجات الزراعية  149
2008 

 2009 الزراعي

 2009 القياسية االرقام 2008االرقام القياسية للقطاع الزراعي  150

التحليلية لنشاط استخراج المؤشرات المالية  151
 2007النفط والتعدين 

 2009 الحسابات القومية

تقديرات انتاج اشجار الفواكة الصيفية  152
2008 

 2008 الزراعي

 2008 الزراعي 2007تقدير الموارد المائية  153

تقرير احصاء القطاع العام التجاري  154
2008 

 2009 التجارة

 2009 الزراعي 2009الحمضيات تقرير انتاج اشجار  155

 2009 الزراعي 2008تقرير الموارد المائية  156

 2009 الزراعي 2009تقرير انتاج الشلب وزهرة الشمس  157

المؤشرات المالية التحليلية لنشاط استخراج  158
 2006النفط والتعدين 

 2008 الحسابات 

تقرير التوقعات االولية لمحصولي الحنطة  159
 2010 والشعير

 2010 الزراعي

 2009 الزراعي 2008تقرير انتاج الحنطة والشعير  160

 2010 الزراعي 2009تقرير انتاج اشجار الفواكة الصيفية  161

 2009 الزراعي 2009تقرير انتاج التمور  162

نتائج احصاء المنشات الصناعية المتوسطة  163
2007 

  الصناعي

للمنشات الكبيرة ج االحصاء الصناعي ئنتا 164
2007 

 2007 الصناعي

تقرير المنشات الصناعية الصغيرة للقطاع  165
 2007الخاص 

 2008 الصناعي

 2009 التجارة 2007تقرير السنوي لالستيرادات  166



تقرير احصاء الفنادق ومجمعات االيواء  167
 2007السياحي 

 2007 التجارة

السياحي احصاء الفنادق ومجمعات االيواء  168
 2007محافظة السليمانية 

  التجارة
2007 

االرقام القياسية لقطاع البناء والتشييد  169
2006 

 

 2008 القياسية االرقام

تقرير احصاء حوادث المرور المسجلة  170
2006 

 2008 النقل

المؤشرات المالية التحليلية لنشاط النقل  171
 2005واالتصاالت للقطاع العام 

 2008 الحسابات

تقرير احصاءات االتصاالت والبريد  172
2007  

 2007 النقل 

معاهد المعلمين والمعلمات في العراق  173
2007 

 2007 االجتماعي

احصاء نقل البضائع بواسطة شاحنات  174
 اجهزة الدولة للقطاعين العام والخاص

 2008 النقل

 2009 الزراعي 2008تقرير انتاج الشلب وزهرة الشمس  175
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 2012الصناعات تحويلية فصل الثاني 

 2012 االرقام القياسية
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 االشتراكي 
 1989 هيئة التخطيط الصناعي

المؤسسات  تقرير عن دورة تنمية 94
الصغيرة والمتوسطة في الشرق 

 االوسط

 2006 زينب رزوقي

ة تقدير الحاجة للمواد االنشائية الرئيس 95
 للسمنت والطابوق

 2006 نيران حسن 

جدوى اعادة اعمار شركات وزارة  96
 الصناعة والمعادن 

 2004 هيئة التخطيط الصناعي

القرير السنوي لزيارات الميدانية  97
 2005بالقطاع الصناعي الخاصة 

 2005 هيئة التخطيط الصناعي

صناعة االسمدة الكيمياوية االنتاج  98
 االستهالك 

 1975 هيئة التخطيط الصناعي

 اثر التكنولوجيا المستوردة على المنتج 99
 الصناعي 

 1989 هيئة التخطيط الصناعي

 1991 هيئة التخطيط الصناعي تكاليف الخزن في القطاع الصناعي  100
كلف االنتاج في الصناعات الهندسية  101

 للقطاع االشتراكي
 1983 هيئة التخطيط الصناعي

 1984 هيئة التخطيط الصناعي واقع الصناعات االنشائية  102
 1989 هيئة التخطيط الصناعي الصناعات الجلدية في العراق 103
تسويق وتصريف منتجات الصناعات  104

 تراكياالنشائية في قطاع االش
 1986 هيئة التخطيط الصناعي
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 1985 هيئة التخطيط الصناعي واقع الصناعات النسيجية والجلدية 105
 1985 هيئة التخطيط الصناعي واقع الصناعات الهندسية في العراق 106
مشاكل ومعوقات تشغيل المشاريع  107

 الصناعية الجديدة 
 1986 هيئة التخطيط الصناعي

الهيكلية في القطاع التغييرات  108
 الصناعي االشتراكي

 1988 هيئة التخطيط الصناعي

االستثمار الصناعي حسب عالقات  109
 االنتاج

 1987 هيئة التخطيط الصناعي

التغيرات الهيكلية في القطاع  110
 الصناعي 

 1988 هيئة التخطيط الصناعي

اساليب تخطيط االنتاج في المنشات  111
 االشتراكيالصناعة للقطاع 

 1987 هيئة التخطيط الصناعي

واقع الصناعات النسيجية والجلدية  112
 وافاق تطورها

 1985 هيئة التخطيط الصناعي

الزيادات في كلف المشاريع الصناعية  113
 القطاع االشتراكي

 1985 هيئة التخطيط الصناعي

 1986 هيئة التخطيط الصناعي االستعمال االمثل للمواد االنشائية 114
واقع الصناعات النسيجية والجلدية  115

 طورها\وافاق ت
 1985 هيئة التخطيط الصناعي

الصناعات الغذائية في العراق عام  116
2000 

 1986 هيئة التخطيط الصناعي

فهرست التشريعات االقتصادية في  117
 العراق 

 1970 هيئة التخطيط الصناعي

نتائج االحصاء الصناعي الفصل  118
 الرابع

 1965 هيئة التخطيط الصناعي

 1991 هيئة التخطيط الصناعي تكاليف الخزن في القطاع الصناعي 119
تقييم كفاءة االداء في المنشات  120

االنتاجية التابعة للمؤسسة العامة 
 للصناعات سامي محسن

 1987 هيئة التخطيط الصناعي

تصنيع المواد الخام المعدنية المنتجة  121
 اثرها على الصناعة محليا و

 1991 هيئة التخطيط الصناعي

كلف االستثمار الصناعي في ظل  122
 الحصار االقتصادي 

 1993 هيئة التخطيط الصناعي

كفاءة االستثمار في الصناعات  123
 المطاطية للقطاع االشتراكي

 1993 هيئة التخطيط الصناعي

الصناعات النسيجية القطنية في  124
 العراق 

 1987 التخطيط الصناعيهيئة 

 1985 هيئة التخطيط الصناعي واقع وافاق تطور قطاع الكهرباء  125
المتطلبات النفطية لتوليد الطاقة  126

 2000الكهربائية 

 

 1987 هيئة التخطيط الصناعي
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استعماالت السمنت واثارة االقتصادية  127
 والفنية

 1983 زهير السراج

العراقية مؤشرات تطور الصناعة  128
1975 

 1977 هيئة التخطيط الصناعي

نتائج االحصاء الصناعي للمنشات  129
 1977الكبيرة فصل الرابع 

 1977 هيئة التخطيط الصناعي

الشركة العامة للصناعات الفوسفاتية  130
 بين الواقع والطموح

 2009 مصطفى خالد

مرحلة الثالثة برنامج مسح التطوير  131
 صناعي في العراق

 1973 هيئة التخطيط الصناعي

الصناعات نسيجية قطنية جزء الثالث  132
 2000من عام 

 1983 هيئة التخطيط الصناعي

طرق وحسابات تخطيط صناعة  133
 وتنمية االقتصادية 

 1977 هيئة التخطيط الصناعي

الطاقة الجديدة والمتجددة واستخدامها  134
 لدعم مشاريع التنموية

 2009 عامر عبيد كريم

 1980 هيئة التخطيط الصناعي (1قطاع الصناعة تقرير ) 135
دراسة استخدام وتوظيف الطاقة  136

 الشمسية في العراق
 2017 هيئة التخطيط الصناعي 

 



 

 

 ة والمحليةاإلقليميالتنمية دائرة  / دراسات الوزارة

 تاريخ باحثال الدراسة عنوان ت

توزيع مشاريع التنمية  1
والمنشاءت االقتصادية 

 الستراتيجية

 1990 هيئة التخطيط االقليمي 

الواقع التنموي لمحافظة  2
 1990االنبار 

 1992 هيئة التخطيط االقليمي 

المحلي تقييم مسيرة التخطيط  3
 في العراق

 1988 هيئة التخطيط االقليمي 

القدرات التنفيذية الجهزة  4
الدولة المنفذة لمشاريع خطة 

 التنمية القومية

 1999 هيئة التخطيط االقليمي 

اساليب تنمية  5
االشرطةالحدودية في ضوء 

 المحددات المقرة مرحليا

 1997 هيئة التخطيط االقليمي 

 

الهجرة اتجاهات حركة  6
لمحافظات المنطقة 
 الصحراوية كربالء

 1990 هيئة التخطيط االقليمي 

الواقع التنموي لمحافظة بابل  7
1990 

 1992 هيئة التخطيط االقليمي 

االطار العام للتنمية المكانية  8
 2000الشاملة للقطر 

 1988 هيئة التخطيط االقليمي 

السياسة السكنية في العراق  9
 المستقبلي الواقع والتصور

 1986 هيئة التخطيط االقليمي 

التوزيع المكاني للخدمات  10
االجتماعية في القطر 

 خدمات الصحية والتعليمية 

 1991 هيئة التخطيط االقليمي 

اثر انشاء المعاهد الفنية في  11
تطوير المدن الصغيرة في 

 العراق

 1992 هيئة التخطيط االقليمي 

الواقع التنموي لمحافظة  12
 البصرة 

 1985 هيئة التخطيط االقليمي 

الواقع التنموي لمحافظة  13
 1990ميسان 

 1992 هيئة التخطيط االقليمي 

دور قانون االستثمار  14
الصناعي للقطاعين الخاص 

لسنة  115والمختلط رقم 

1982 

 1990 هيئة التخطيط االقليمي 

دراسة التقرير االولي للجنة  15
 معايير التخطيط العمراني

 

 1985 هيئة التخطيط االقليمي 



 

 

االهداف االقتصادية للخطة  16
 1995بعيدة المدى 

 1973 هيئة التخطيط االقليمي 

اساليب تنفيذ االحزمة  17
الخضراء لحماية المدن 

وتنفيذ مشاريع تشجير المدن 
 واالقاليم

 1986 هيئة التخطيط االقليمي 

التنموي لمحافظة الواقع  18
 1990النجف 

 1992 هيئة التخطيط االقليمي 

اسس ومعايير مباني  19
 الخدمات العامة

 1977 هيئة التخطيط االقليمي 

الواقع التنموي لمحافظات  20
القطر التقرير االجمالي لعام 

1990 

 1992 هيئة التخطيط االقليمي 

تحديث دراسة مبدا االقامة  21
 في المحافظات 

 1990 هيئة التخطيط االقليمي 

استنباط نموذج لتنمية  22
المستوطنات الحضرية في 

 1990العراق 

 1990 هيئة التخطيط االقليمي 

تقرير توزيع منشات دوائر  23
الدولة على عموم مسافة 

 مدينة بغداد

 1990 هيئة التخطيط االقليمي 

تقرير لجنة اختيار موقع  24
لمحطة كهرباء القادسية 

 الحرارية 

 1987 هيئة التخطيط االقليمي 

اساليب تقدير الطلب على  25
 السكن في محافظات 

 1988 هيئة التخطيط االقليمي 

خالصة اعمال وتوصيات  26
 الندوة 

 1992 هيئة التخطيط االقليمي 

اختيار موقع النشاء معمل  27
 5االسمدة رقم 

 1986 هيئة التخطيط االقليمي 

تقرير لجنة اختيار موقع  28
لمحطة كهرباء صالح الدين 

 الحرارية 

 1987 هيئة التخطيط االقليمي 

تقرير لجنة اختيار موقع  29
لمحطة كهرباء البصرة 

 الحرارية 

 1989 هيئة التخطيط االقليمي 

اختيار موقع لمحطة كهرباء  30
 اعالي الفرات الحرارية

 1985 هيئة التخطيط االقليمي 

تنمية المناطق الحدودية بين  31
اهداف التنمية المكانية 

 ومتطلبات االمن القومي

 1988 هيئة التخطيط االقليمي 

 1988 هيئة التخطيط االقليمي  تنمية المناطق الصحراوية 32



 

 

الهجرة والتحضر في اقاليم  33
 1973الفرات االوسط 

 1976 هيئة التخطيط االقليمي 

ملحق دراسة العوامل  34
االقليمية لستراتيجية النقل 

 بين المراكز الحضرية 

 1989 هيئة التخطيط االقليمي 

الضوابط الالزمة لوضع  35
 خطة هيكلية ناجحة

 1985 هيئة التخطيط االقليمي 

واقع فترة اقامة المهاجرين  36
 1977الى بغداد تعداد 

 1989 هيئة التخطيط االقليمي 

التوطن الزراعي وتحديد  37
 اتجاهاته في العراق

 1988 هيئة التخطيط االقليمي 

تقرير االولي لتخطيط اقليم  38
 اعالي الفرات

 1975 هيئة التخطيط االقليمي 

االطار االقليمي لستراتيجية  39
 التطوير الريفي في العراق

 1985 هيئة التخطيط االقليمي 

الواقع التنموي لمحافظة  40
 قادسية 

 1985 هيئة التخطيط االقليمي 

تخطيط نقل المسافرين  41
 بالسكك بين المحافظات 

 1989 هيئة التخطيط االقليمي 

تطور خدمات الماء  42
والكهرباء مناطق الريفية في 

 القطر 

 1991 هيئة التخطيط االقليمي 

الواقع التنموي لمحافظة  43
 2010الدين صالح 

دائرة التنمية االقليمية 
 والمحلية

2010 

اثر سياسات التنمية االقليمية  44
من بداية السبعينات في تقليل 

التفاوت المكاني للتنمية في 
 القطر

 1989 هيئة التخطيط االقليمي

استعمال النماذج المبسطة  45
 في تخطيط النقل

 1988 هيئة التخطيط االقليمي 

االستيطان الريفي في خطة  46
 العراق بين التخطيط والتنفيذ

 1990 هيئة التخطيط االقليمي 

الواقع التنموي لمحافظة  47
 1990المثنى 

 1992 هيئة التخطيط االقليمي 

الواقع التنموي لمحافظة  48
 1990البصرة 

 1992 هيئة التخطيط االقليمي 

الواقع التنموي لمحافظة  49
 دهوك

 1985 هيئة التخطيط االقليمي 

خطة االستيطان والتطوير  50
 في في العراقيالر
 
 

 1983 هيئة التخطيط االقليمي 



 

 

التوزيع االقليمي للصناعة  51
في العراق دراسة تحليلية 

 للمواقع الصناعية

 1980 نادرة عبد العزيز

التصميم االساسي لمدينة  52
 سامراء 

 1981 هيئة التخطيط االقليمي 

 1980 هيئة التخطيط االقليمي  المواقع الصناعية في العراق 53

خطط تنمية المحافظات  54
 المشاكل  –الواقع 

 1982 هيئة التخطيط االقليمي

تقييم نمط التوزيع المكاني  55
والقطاعي الستثمارات 

 1995الخطة 

 
 

 1995 هيئة التخطيط االقليمي

تحليل واقع القطاع الزراعي  56
 محافظة صالح الدينفي 

 2012 احمد محمد حسن

التنمية المكانية  في العراق  57
 واهم المؤشرات           

 2009 هيئة التخطيط االقليمي

معايير تحديد المناطق  58
 الحضرية 

 1985 هيئة التخطيط االقليمي

تحضر واالستدامة في لا 59
المدينة العراقية منطقة 

 الدراسة /كربالء

 2013 العظيمعمار عبد 

االبعاد االجتماعية  60
واالقتصادية لمشكلة السكن 

 في العراق 

 2012 بروج عبد الحليم

التنمية الريفية مكافحة الفقر  61
 في محافظة صالح الدين

 cd+ 2015 احمد محمد حسن

التلوث المائي واثرة في  62
 محافظة بغداد

 2015 عبد القادر محمد

استراتيجية التنمية الحضرية  63
 في العراق 

دائرة التنمية االقليمية 
 والمحلية

2015 

التوزيع المكاني للسكان  64
واثرة على التنمية المحلية 
 في محافظة نجف االشرف

 +cd 2015 عمار عبد العظيم

واقع القطاع الخاص في  65
العراق  اشارة نماذج في 

 ادارة قطاع الخاص

 2015 هناء صالح

التوسع العمراني واثرة على  66
االراضي الزراعية في مدينة 

 كربالء

 cd+ 2016 عمار عبد العظيم

التباين المكاني العشوائي في  67
 2013العراق عام 

 cd+ 2016 قيصر اسماعيل



 

 

السياحة الدينية واثرها على  68
التنمية المكانية في محافظة 

 كربالء

 +cd 2016 عمار عبد العظيم

المشاكل العمرانية اهم  69
المؤثرة على العملية التنمية 

 في بغداد

 2016 داليا رعد

مواد وتقنيات البناء  70
 المستدامة في العراق 

  2016 عمار عبد العظيم–بان علي 

التباين المكاني في توزيع  71
تخصيصات الموازنة 

وتخصيصات برنامج تنمية 
 االقاليم في محافظة نجف 

 +2016cd روة ليثعمار عبد العظيم/ م
 
 
 
 

دور الالمركزية في توزيع  72
تخصصات الموازنة العامة 
وتخصيصات برنامج تنمية 
 االقاليم في محافظة النجف 

  2017 عمار عبد العظيم

رؤية تخطيطية استراتيجية  73
 2035لمؤانىء العراق لغاية 

  2017 عمار عبد العظيم

تقويم كفاءة تنفيذ الحكومات  74
لبرنامج تنمية االقاليم المحلية 

وتحديد االدوار التنموية 
 للحكومة االتحادية

 cd+ 2017 عمار عبد العظيم

التوزيع المكاني للخدمات  75
 الصحية في محافظة المثنى 

 2016 ابراهيم راجح

البنية المكانية لصناعات  76
 محددة في محافظات مختارة

 cd+ 2018 عمار عبد العظيم

مؤشرات مراجعة وتحليل  77
التنمية المكانية والرفاهية 

االقتصادية بين المحافظات 
 العراقية

 2018 باسم ساجت / قيصر اسماعيل

مختصر تقارير لجان معايير  78
التخطيط العمراني واالسكان 
الحضري ومباني الخدمات 

 العامة

دائرة التنمية االقليمية 
 والمحلية

2011 

السالمة المهنية في المواقع  79
 االنشائية 

 2011 غادة مزاحم

الفاو دراسة ديمغرافية  80
 اقتصادية

 1977 هيئة التخطيط االقليمي

توأمة المدن ودورها في  81
 التنمية

 2018 ابتسام محسن حميد

 cd -2018 عمار عبد العظيمالنظام الحضري في محافظة  82



 

 

 بصرة 

المحافظات تصنيف وتقييم  83
العراقية باستخدام منهجية 

التحليل العاملي والعنقودي 
حسب مؤشرات التنمية 

 امكانية

 2018 باسم ساجت/ ضحى سعدي

 1977 هيئة التخطيط االقليمي التحضر في العراق 84

استراتيجية تنمية المحافظات  85
 الخالصات التنفيذية

دائرة التنمية االقليمية 
 والمحلية

2008 

 2009 محافظة صالح الدين سامراء برنامج التنمية  86

الهندية دراسة ميدانية  87
 وتحليل لواقع الحال

 
 
 

 1978 صالح جاسم 

 2006 عبد الصاحب ناجي مدينة النجف االشرف  88

قياس مستوى التنمية المكانية  89
بين المحافظات العراقية لعام 

2017 

 

عمار عبد العظيم / باسم 
 ساجت

2019 

الطاقة المتجددة واثرها في  90
تحقيق اهداف التنمية 

 المستدامة العراق نموذجا 
 

 cd+ 2019 منى عادل / اسماء فؤاد

متابعة تطور مفهوم التنمية  91
المستدامة دوليا مع االستفادة 
من ابرز الممارسات في هذا 

المجال وعكسها على 
 التجربة الوطنية 

 

دائرة التنمية االقليمية 
 والمحلية

2019 

اساليب تطبيقية في تحليل  92
مؤشرات التنمية االقليمية 

 محافظة نجف االشرف 
 

عمار عبد العظيم / رغد 
 صالح /رسل شوقي

2019 

دراسة واقع السكاني  93
ومتطلبات التنمية االقتصادية 

 في محافظة االنبار 
 
 
 
 

 2019 محمد هاشم نمر

 2020ناصر خلف /بان ظاهر تحليل الواقع التربوي في  95



 

 

 ابي غرق والكفل ناحيتي
 2018 -2017لعام 

 اسراء صالح/

واقع االستثمار الصناعي في  96
 محافظة البصرة

 

 2020 زينب عدنان / دعاء سلمان

لمحافظات التنمية المكانية  97
العراق ضمن خطة التنمية 

  2022 -2018الوطنية 

 محافظة المثنى
 

دائرة التنمية االقليمية 
 والمحلية

2019 

98  
 لمحافظات المكانية التنمية
 التنمية خطة ضمن العراق
  2022 -2018 الوطنية

 ميسان محافظة

دائرة التنمية االقليمية 
 والمحلية

2019 

99  
 لمحافظات المكانية التنمية
 التنمية خطة ضمن العراق
  2022 -2018 الوطنية

 نينوى محافظة
 

دائرة التنمية االقليمية 
 والمحلية

2019 

 لمحافظات المكانية التنمية 100
 التنمية خطة ضمن العراق
  2022 -2018 الوطنية

 نجفال محافظة
 

دائرة التنمية االقليمية 
 والمحلية

2019 

101  
ت لمحافظا المكانية التنمية
 التنمية خطة ضمن العراق
  2022 -2018 الوطنية

 بغداد محافظة

دائرة التنمية االقليمية 
 والمحلية

2019 

 لمحافظات المكانية التنمية 102
 التنمية خطة ضمن العراق
  2022 -2018 الوطنية

 بابل محافظة
 
 

دائرة التنمية االقليمية 
 والمحلية

2019 

 لمحافظات المكانية التنمية 103
 التنمية خطة ضمن العراق
  2022 -2018 الوطنية

 ديالى محافظة
 

دائرة التنمية االقليمية 
 والمحلية

2019 



 

 

 لمحافظات المكانية التنمية 104
 التنمية خطة ضمن العراق
  2022 -2018 الوطنية

 ذي قار محافظة

دائرة التنمية االقليمية 
 والمحلية

2019 

105 
 

التنمية لألحياء  وخطة الحفاظ 
 التاريخية  في البصرة

 القديمة

دائرة التنمية االقليمية 
 والمحلية

2018 

المكانية لمحافظات التنمية  106
العراق ضمن خطة التنمية 

الوطنية محافظة صالح 
 الدين

 

دائرة التنمية االقليمية 
 والمحلية

2019 

 لمحافظات المكانية التنمية 107
 التنمية خطة ضمن العراق
 الديوانية محافظة الوطنية

 

دائرة التنمية االقليمية 
 والمحلية

2019 

108  
 لمحافظات المكانية التنمية
 التنمية خطة ضمن العراق
 واسط محافظةل الوطنية

دائرة التنمية االقليمية 
 والمحلية

2019 

سد الحضر المقترح واثره  109
على التنمية الريفية في 

 جزيرة نينوى
 

دائرة التنمية االقليمية 
 والمحلية

2019 

دليل التطوير الريفي ناحية  110
 وانه 

 

دائرة التنمية االقليمية 
 والمحلية

2019 

االطار االستراتيجي للتنمية  111
الحضرية في محافظات 

 العراق
 

دائرة التنمية االقليمية 
 والمحلية

2021 

اساليب تطبيقية في تحليل  112
مؤشرات التنمية االقليمية 

 محافظة ديالى
 

دائرة التنمية االقليمية 
 والمحلية

2021 

دليل الدراسات والبحوث  113
-2014المنجزة للفترة من 

2020 

دائرة التنمية االقليمية 
 والمحلية

2021 +cd 

البطالة في محافظة بابل  114
واثارها في تحقيق اهداف 

 التنمية المستدامة
 

بان ظاهر رؤوف / اسراء 
 صالح

2021 +cd 
 



 

 

التقرير السنوي للمتابعة   115
الميدانية االستثمارية 

وبرنامج تنمية االقاليم لعام 
2015 

 االقليميةالتنمية دائرة 
 والمحلية

2016 

تاثير االمداد العمراني  116
والحضري في مورفولوجية 

 مدينة كربالء المقدسة 

 2022 هيبت رحيم

 



 دائرة التشييدوزارة التخطيط / دراسات                                  

 التاريخ لباحثا الدراسة عنوان ت
دراسة تغيير االعمال  1

واالعمال االضافية واثرها 
 على سير تنفيذ المشاريع

 1989 هيئة التخطيط التشييد 

القطاع السياحي الواقع  2
 واالفاق

 1980 هيئة التخطيط التشييد 

المذكرة االيضاحية للخطة  3
 1985االستثمارية السنوية 

لقطاعي المباني والخدمات 
والتربية والتعليم العالي 

 والبحث العلمي

 1985 هيئة التخطيط التشييد 

الدليل القياسي الموحد لمسح  4
الكمي العمال المباني 

 والهندسة المدنية

 1984 هيئة التخطيط التشييد 

الصيانة والتشغيل واقع  5
للمشاريع المنجزة لقطاعي 
المباني والخدمات والتربية 

 والتعليم

 1989 هيئة التخطيط التشييد 

دليل المشاريع الرئيسية  6
لقطاعي المباني والخدمات 
والتربية والتعليم العالي في 

 0992خطة 

 1992 هيئة التخطيط التشييد 

تاثير مساهمة الجهة المنتفعة  7
 وتنفيذ المشاريع في اعداد

 1991 هيئة التخطيط التشييد 

 1989 هيئة التخطيط التشييد  تقييم مشاريع الماء الصافي  8
تقرير حول الكلف الكلية  9

والتخصيصات السنوية لقطاع 
-1980التربية والتعليم 

1992 

 1980 هيئة التخطيط التشييد 

الخطة االستثمارية السنوية  10
 1993لعام 

 1992 هيئة التخطيط التشييد 

الخطة االستثمارية السنوية  11
لقطاعي المباني  1992لعام 

والخدمات والتربية والتعليم 
 العالي والبحث العلمي 

 1992 هيئة التخطيط التشييد 

دراسة توفير مياه الشرب  12
 الواقع واالهداف 

 1984 ادوار جميل

النشاط السياحي  الواقع  13
 واالفاق 

 1990 هيئة التخطيط التشييد 

 1989 هيئة التخطيط التشييد حاجة القطر لمشاريع الماء  14



2005 
دليل المشاريع الرئيسية  15

لقطاعي المباني والخدمات 
والتربية والتعليم العالي 

1989 

 1989 هيئة التخطيط التشييد 

وثائق المقاولة واثرها في  16
 كفاءة تنفيذ المشاريع 

 1987 ساطع لويس

 1988 هيئة التخطيط التشييد  تكنولوجيا البناء السكني 17
ورقة عمل ارتفاع كلف تنفيذ  18

 المشاريع 
 1992 هيئة التخطيط التشييد 

تقرير حول الكلف الكلية  19
والتخصصات السنوية لقطاع 

-1980المباني والخدمات 

1992 

 1993 هيئة التخطيط التشييد 

دليل دراسات المشاريع  20
 السياحية في القطر 

 1990 هيئة التخطيط التشييد 

الخدمات البلدية وسبل  21
 تطويرها

 1993 هيئة التخطيط التشييد 

المذكرة االيضاحية للخطة  22
لقطاعي  1987االستثمارية 

المباني والخدمات والتربية 
والتعليم العالي والبحث 

 العلمي

 1987 هيئة التخطيط التشييد 

دليل مشاريع قطاع التشييد  23
واالسكان والخدمات خطة 

 1987االستثمارية 

 1986 هيئة التخطيط التشييد 

سية يدليل المشاريع الرئ 24
لقطاعي المباني والخدمات 

والتربية والتعليم العالي 
1992 

 1991 هيئة التخطيط التشييد 

دليل مشاريع قطاع التشييد  25
خطة واالسكان والخدمات 

 1985االستثمارية 

 1985 هيئة التخطيط التشييد 

المذكرة االيضاحية للخطة  26
 1985االستثمارية السنوية 

لقطاعي المباني والخدمات 
 والتربية والتعليم العالي 

 1984 هيئة التخطيط التشييد 

دليل المشاريع الرئيسية  27
لقطاعي المباني والخدمات 

والتربية والتعليم العالي 
1991 

 1990 هيئة التخطيط التشييد 

 1983 عدنان حموديتطوير المشاريع الخدمية في  28



 العراق الواقع واالفاق
دراسة ترشيد استهالك الماء  29

 وقييم نظام كلفة االنتاج
 1983 هيئة التخطيط التشييد 

تقرير حول الكلف الكلية  30
والتخصيصات السنوية قطاع 

-1980المباني والخدمات 

1992 

 1992 هيئة التخطيط التشييد 

دراسة موضوع جمع  31
 ومعالجة النفايات في القطر 

 1990 هيئة التخطيط التشييد 

ورقة عمل ارتفاع كلف تنفيذ  32
 المشاريع

 1992 هيئة التخطيط التشييد 

مذكرة االيضاحية للخطة  33
لقطاع  1984االستثمارية 

مباني وخدمات وتربية 
 والبحث العلميوالتعليم 

 1984 هيئة التخطيط التشييد 

السيطرة النوعية في اعمال  34
 البناء 

 1988 هيئة التخطيط التشييد 

المشاكل التنفيذية لمشاريع  35
 مياه الشرب 

 1991 هيئة التخطيط التشييد 

الخطة االستثمارية السنوية  36
لقطاعي المباني  1990

والخدمات والتربية والتعليم 
 والبحث العلمي

 1989 هيئة التخطيط التشييد 

ورقة عمل ارتفاع كلف تنفيذ  37
 المشاريع 

 1992 هيئة التخطيط التشييد 

المذكرة االيضاحية للخطة  38
 1982االستثمارية السنوية 

لقطاعي المباني هيئة 
 التخطيط التشييد 

1982 

المذكرة االيضاحية للخطة  39
قطاعي  1990االستثمارية 

 المباني والخدمات 

 1990 هيئة التخطيط التشييد 

دراسة اولية في التخطيط  40
الستثمار الغاز الطبيعي في 
 مشاريع التنمية في العراق 

 1974 غضنفر علي

دور التخطيط الصناعي في  41
عملية التنمية الصناعية في 

 العراق

 1986 هيئة التخطيط التشييد 

تطوير كلف احاالت مشاريع  42
قطاع المباني والخدمات 

-1980والتربية والتعليم 

1986 

 1980 التخطيط التشييدهيئة 

الخطة االستثمارية السنوية  43
لقطاعي مباني  1994

 1994 هيئة التخطيط التشييد 



 والخدمات والتربية
وثائق المقاولة واثرها في  44

 كفاءة تنفيذ المشاريع
 1987 لويس حليبة

 1979الخطة السنوية لعام  45

لقطاع المباني والخدمات 
 35الفصل 

 1979 هيئة التخطيط التشييد 

المذكرة االيضاحية للخطة  46
لقطاع  1988االستثمارية 

المباني والخدمات والتربية 
 والتعليم

 1987 هيئة التخطيط التشييد 

االيضاحية للخطة المذكرة  47
 1989االستثمارية السنوية 

لقطاعي المباني والخدمات 
 والتربية

 نسخة/2 هيئة التخطيط التشييد 

اثر المدخالت المستوردة في  48
كلف مشاريع قطاع التشييد 

 1986-1975خالل 

 1989 هيئة التخطيط التشييد 

الدفع االجل لمشاريع قطاع  49
المباني والخدمات والتربية 

 والتعليم

 1989 هيئة التخطيط التشييد 

المذكرة االيضاحية للخطة  50
 1984االستثمارية السنوية 

 قطاع مباني

 1985 هيئة التخطيط التشييد 

دراسة كلفة ونظم المرافق  51
 والخدمات 

 1983 هيئة التخطيط التشييد 

المشاكل التنفيذية لمشاريع  52
 مياه الشرب

 1991 هيئة التخطيط التشييد 

مقترحات التطوير التخطيط  53
 والتنمية

 1988 هيئة التخطيط التشييد 

دور الجمعيات التعاونية  54
االسكانية في تنفيذ وادارة 

 المجمعات السكنية 

 نسخة/1988/2 اياد ابراهيم

تقييم التنفيذ في قطاع التشييد  55
نماذج مختارة في محافظات 

 النجف وكربالء

 1988 محمد وجية

دراسة تقييم تجربة تنفيذ  56
المشاريع من قبل المؤسسات 

المتخصصة والمؤسسات 
 النوعية االنتاجية

 1987 نجم الدين عبد اللطيف

وثائق المقاولة واثرها في  57
 كفاءة تنفيذ المشاريع

 

 1988 هيئة التخطيط التشييد 



 
تقييم تجربة البناء الجاهز في  58

قطاع االسكان دراسة حالة 
 الشتراكيالقطاع ا

 1983 هيئة التخطيط التشييد 

دراسة تبليط ا لشوارع في  59
 مدن القطر  

 1990 هيئة التخطيط التشييد 

  هيئة التخطيط التشييد  االطار العام للسياحة  60
دراسة استهالك الماء  61

 الصافي 
 1986 هيئة التخطيط التشييد 

 نسخة/1988/2 هيئة التخطيط التشييد  كفاءة تنفيذ المشاريع التنموية 62
الخطة االستثمارية السنوية  63

لقطاعي المباني  1993لعام 

 والخدمات والتربية

  هيئة التخطيط التشييد 

دراسة ترشيد استهالك الماء  64
 وقييم نظام كلفة االنتاج

 1983 هيئة التخطيط التشييد 

مقترحات التطوير التخطيط  65
 والتنمية 

 1988 هيئة التخطيط التشييد 

المذكرة االيضاحية للخطة  66
 1981االستثمارية السنوية 

لقطاعي مباني والخدمات 
 وتربية 

 1980 هيئة التخطيط التشييد 

واقع الخدمات الصحية وافاق  67
 تطوها

 1984 هيئة التخطيط التشييد 

الدليل القياسي الموحد للمسح  68
الكمي العمال المباني 

 والهندسة المدنية

 1988 هيئة التخطيط التشييد 

دراسة استهالك الماء  69
 الصافي 

 1986 هيئة التخطيط التشييد 

واقع المشاريع الخدمية نماذج  70
 مختارة

 1985 هيئة التخطيط التشييد 

االستغالل االمثل لالمكانات  71
الفنية والمادية في تنفيذ 
 المشاريع في المحافظات

 1989 هيئة التخطيط التشييد 

ورقة عمل ارتفاع كلف تنفيذ  72
 المشاريع 

 1992 هيئة التخطيط التشييد 

تقرير حول الكلف الكلية  73
والتخصيصات السنوية قطاع 

 1980/1992التربية

 نسخة/2 هيئة التخطيط التشييد 

الواقع الحالي والتصورات  74
 المستقبلية لالبنية المدرسية

 
 

 1984 هيئة التخطيط التشييد 



 
ورقة بحتية تقديرات الطلب  75

على الوحدات السكنية والية 
-2010متابعة تنفيذها 

حسب دليل الحرمان 2014

 للسكن

 2011 يحيى الفهد

واقع االبنية السكنية للقطاع  76
 الخاص

 1983 هيئة التخطيط التشييد 

تقييم التنفيذ في قطاع التشييد  77
في محافظات نماذج مختار 

 النجف

 1988 هيئة التخطيط التشييد 

االسكان الريفي الواقع  78
 واالفاق

 1992 اياد ابراهيم

المشاكل الفنية واالدارية  79
 مشاريع قطاع 

 1990 هيئة التخطيط التشييد 

مشروع بناء المؤسسي دعم  80
 القطاع الخاص 

 2009 هيئة التخطيط التشييد 

ادراج دليل تصنيف معلومات  81
 ومتابعة تنفيذ مشاريع

 1989 هيئة التخطيط التشييد 

مصادر بيانات ومعلومات  82
 قطاع بناء وتشييد

 1973 هيئة التخطيط التشييد 

خطة االستيطان وتطوير  83
 الريفي في العراق 

 1983 هيئة التخطيط التشييد 

احصاء اجازات البناء وترميم  84
 2003الممنوحة قطاع خاص 

 2004 هيئة التخطيط التشييد 

دور المهندس في تنفيذ  85
 المقاولة

 1993 هيئة التخطيط التشييد 

تنفيذ المشاريع مشاكلها  86
 ومعوقاتها مع طرق معالجتها 

 2016 عادل عبد زيد

 



 التنمية البشريةدراسات وزارة التخطيط / دائرة 

 

 ة
 ت

 التاريخ باحثاسم ال الدراسة  عنوان

المعوقات االقتصادية واالجتماعية واثرها في  1
 انتاجية المرء العاملة في العراق

 1988 التنمية البشرية

 1989 البشريةالتنمية  دور المجتمع في تخطيط البرامج التعليم 2
 1986 التنمية البشرية تخطيط القوى العاملة في القطاع الزراعي 3
 193 التنمية البشرية القوى العاملة في العراق الواقع واالفاق المستقبلية 4
 1987 التنمية البشرية السكان وعرض القوى العاملة 5
االنشطة الصناعية خالل  المرأةتطور مساهمة  6

1975-1986 
 1988 التنمية البشرية

 1969 صالح الدين الشيخلي تخطيط القوى العاملة في العراق 7
دور التخطيط الحضري واالقليمي في التنمية  8

 االجتماعية
 1991 التنمية البشرية

اثر نظام الحوافز في زيادة االنتاج واالنتاجية حاله  9
 دراسية لثالث منشات في قطاع الصناعي

 1990 التنمية البشرية

-1975تخطيط القوى العاملة والفنية في العراق  10

2000 

 1986 التنمية البشرية

دراسات في اقتصاديات التعليم تطور كلف التعليم  11
 في العراق لمرحلة االبتدائية ورياض االطفال

 1979 التنمية البشرية

 1991 التنمية البشرية التخلف والفساد في الجهاز المركزي االداري 12
التدريب المهني في العراق الواقع واالفاق  13

 المستقبلية
 1991 التنمية البشرية

دراسة حول الشباب في منظور التنمية البشرية  14
 مشاكل وتوصيات

 2004 خولة علي محمد

دراسة حول الوضاع التنمية البشرية للمراءة في  15
العراق ودعم مساهمتها في قوة العمل ومحددات 

 ذلك

 2006 علي محمدخولة 

سياسات التشغيل بين سوق العمل والبطالة  16
 االستراتيجية المقترحة لحفز التشغيل

 2001 باسمة محمد

 2011 باسمة محمد 2010واقع وحركة التشغيل في وزارة التخطيط  17
السياحة الدينية السياسات واالليات المقترحة  18

 لتطوير النشاط السياحي الديني 
 2005 باسمة محمد

تقييم الواقع االطفال ذوي االحتياجات الخاصة في  19
 العراق والخدمات المقدمة لهم

 2005 سلوى ابراهيم

دراسة حول واقع دور ايواء المسنين في العراق  20
 ومقترحات تطويرها

 2005 خولة علي

 2005 اهيمسلوى ابر االستثمار االجنبي في قطاع السياحة 21
 إلدارةالتعليم من خالل العمل الطريقة الحديثة  22

 الموارد البشرية 
 cd+ 2010 ليث سبحان 

تحديات االمن االجتماعي في العراق وسبل والفقر  23
 االرتقاء 

 2012 خولة علي



 التنمية البشريةدراسات وزارة التخطيط / دائرة 

 

 2010 التنمية البشرية 2010الواقع التنموي لمحافظة صالح الدين  24
 2000 التنمية البشرية بالتنمية في العراق  وعالقتهالتعليم  25
سياسات التعليم المهني الصناعي واثرها على  26

 مستوى اداء الخريجين
 1991 التنمية البشرية

واقع العالقة بين المهنة والتخصص للعاملين في  27
 1976-1972قطاع االشتراكي 

 1988 التنمية البشرية

 1993 التنمية البشرية وري في القطردليل وحدات وبرامج التدريب التط 28
 1971 التنمية البشرية دراسة في مشكالت االسكان في العراق وتخطيط  29
هجرة ذوي الكفاءات بين االقطار النامية واالقطار  30

 المتقدمة 
 1975 التنمية البشرية

 1981 التنمية البشرية دليل القوى العاملة 31
 1982 التنمية البشرية والقوى العاملةمصادر بيانات السكان  32
المعاهد والمراكز التدريبية بمستوى الدبلوم الفني  33

 تاالمرتبطة بوزار
 1986 عدنان عبد الكريم

القوى العاملة العربية واالجنبية واثارها على  34
 االستخدام وتخطيط 

 1988 القوى العاملة

 1989 التنمية البشرية التوزيع الجغرافي للطاقة البشرية عالية المستوى  35
اتجاهات مشاركة االناث في المراحل التعليمية  36

 والتشغيل في قطاع االشتراكي
 1987 التنمية البشرية

 1989 التنمية البشرية االهدار في المعاهد الفنية والرسوب والتسرب 37
القطاع الخدمي واقع مراكز التدريب في  38

 االشتراكي وسبل تطويرها
 1987 جواد خليل

 1993 التنمية البشرية دليل التدريب المهني في العراق 39
اتجاهات نحو التعليم في ضوء النمو السكاني في  40

 العراق
 1992 التنمية البشرية

المعوقات االقتصادية واالجتماعية واثرها في  41
 العاملةأة انتاجية المر

 1988 التنمية البشرية

اثر الحرب على القوى العاملة في القطاع  42
 1980االشتراكي في العراق 

 1988 التنمية البشرية

 1989 التنمية البشرية مؤشرات ومقياس تخطيط التنمية االجتماعية  43
واثرها على  إلناثالتعليم والتدريب المهني  44

 أةالمراالنتاجية 
 1993 التنمية البشرية

 1993 التنمية البشرية 1980كفاءة نظام التعليم في العراق  45
دور العنصر البشري في استغالل الطاقة االنتاجية  46

 في بعض مشاريع الصناعات الغذائية
 1975 التنمية البشرية

 1988 التنمية البشرية دليل المراكز التدريبية في وزارة التخطيط  47
 1989 التنمية البشرية دور المجتمع في التخطيط برامج التعليم  48
 1986 التنمية البشرية تطوير االبعاد االجتماعية في خطط التنمية القومية 49
 1973 التنمية البشرية اسس واساليب تقدير االحتياجات من القوى العاملة  50
تخطيط القوى العاملة العلمية والفنية في العراق  51

2000 
 1986 التنمية البشرية



 التنمية البشريةدراسات وزارة التخطيط / دائرة 

 

 1980 التنمية البشرية تقييم ومتابعة المدارس الشعبية  52
التعليم المهني في العراق واالتجاهات الحديثة  53

 لتطويره
 1971 عبد المجيد الصوفي

تقييم ومتابعة الحملة الوطنية الشاملة لمحو االمية  54
 االلزامي

 1980 التنمية البشرية

تحليلية تطور االستخدام خالل خطة التنمية دراسة  55
 1974القومية 

 1970 محمد حسن العالق

 1973 التنمية البشرية 1971خطط محو االمية في المحافظات  56
 1980 التنمية البشرية فهرس دليل التصنيف القومي للمهن في العراق 57
 1970 التنمية البشرية محو االمية الوظيفي  58
دراسة تحليلية لخطة الخمسية المقترحة من وزارة  59

 العمل 
 1972 التنمية البشرية

دراسة عن اتجاهات نمو السكان وحجم السكان  60
 الفعال في العراق

 1976 احمد عبد هللا

 النامية لألقطاراساليب التخطيط التربوي  61
 

 1973 التنمية البشرية

 1973 جون جزواز النامية لألقطاراساليب التخطيط التربوي  62
 1982 بديع محمود قاسم تجربة المدارس الشاملة في العراق  63
السياسات االجتماعية في العراق تقرير تحليلي  64

المسنون -المعاقون–لفئات هشة مختارة الطفولة 
 2014لسنة 

قسم سياسات التنمية 
 االجتماعية

2015 

 1975 حسن علي الدليل في كتابة البحث 65
 1960 عبد الغني سعيد تخطيط القوى العاملة 66
 1971 الخدمات مشاكل التلوث البيئة  67
 1971 طارق العكيلي االنتاجية واالجور 68
 2012 باسمة محمد صادق دور االستثمارات والمخصصة في تحقيق التنمية 69
بعض عوامل كفاءة استخدام وامتصاص الطاقة  70

 البشرية العالية
 1977 االجتماعية

 2011 محمد تجيل مزبان تقييم نظام المرحلة الثانوية  في العراق 71
تقرير واقع وطرق التشغيل في الوزارات والجهات  72

 2012رة اغير المرتبطة بوز
 2014 التنمية البشرية

 2014 قاسم عبود الدباغ والتحديات االجتماعية–أةالمر 73
 1979 قيس المؤمن العربية الى العراقحرية انتقال قوة العمل  74
 2014 حدود فاضل واقع الجامعات االهلية بين التحديات والطموح 75
 2014 التنمية البشرية دليل التشريعات والبروتوكوالت المعمول بها 76
 2013 عيسى الشماس موسوعة التربية االسرية  77
 2014 باسمة محمد  دراسة عن التنمية البشرية واثر تطور التكنولوجي  78
االحتياجات من االختصاصات الطبية ومقارنتها  79

 بأعداد المتوقع تخرجها في كليات
 1974 التنمية البشرية

العرض والطلب على كوادر تدريبية تعليم عالي  80
1990 

 1988 التنمية البشرية



 التنمية البشريةدراسات وزارة التخطيط / دائرة 

 

تشغيل في وزارت وجهات تقرير واقع وحركة  81
 2013غير مرتبطة بوزارة 

 2014 التنمية البشرية

التخطيط والمنفذ من االجازات الدراسية داخل  82
 وخارج العراق للعاملين الدراسين

 2014 التنمية البشرية

 السياسات واالهداف االنمائية االلفية في العراق 83
 

 2014 علياء اسماعيل

ات االقتصادية على سياسات دراسة عن اثر التغير 84
 تشغيل في العراق

 2014 باسمة محمد صادق

 2012 التنمية البشرية قياس الفقر في العراق واساليب الحد منة 85
 2009 علي جسم االيدي العاملة الفالحية ) المزارعون والفالحون(  86
الحكومة  –ادارة الجودة الشاملة في الجامعات  87

 االهلية
 2015 العزاويطيف مكي 

تطوير المؤسسات التربوية من خالل تحقيق  88
معايير الجودة الشاملة للمعلمين والمشرفين لجانب 

 التربية الكرخ

 2015 حنين شالل

دراسة تعزيز مكانة المرأة اقتصاديا من خالل  89
 المشاريع الصناعية الصغيرة

 2002 باسمة محمد صادق

التطوير الموارد البشرية دور التعليم والتدريب في  90
 تجربة كوريا الجنوبية

 2009 باسمة محمد صادق

مظاهر سوق العمل في العراق اقتراح السياسات  91
 والتوصيات لتحسين اداء 

 2006 باسمة محمد صادق

البطالة الواقع واالسباب السياسات المقترحة للحد  92
 من البطالة 

 2007 باسمة محمد صادق

 1325/ قرار مجلس االمن  2015خطة طوارئ  93

 المرأة واالمن والسالم

وزارة الدولة 
 والشؤون المرأة

2015 

تقييم اثر المعونات التنموية الرسمية المقدمة  94
  2003للعراق بعد عام 

 2016 حامد علي عبد هللا

تطوير الموارد البشرية في مقر وزارة التخطيط  95
 من خالل تحديد االحتياجات التدريبية 

 2017 اسراء عبد جواد

محددات الخصوبة في العراق والتوقعات  96
المستقبلية لها في ضوء بعض الخصائص 

 االجتماعية

 1998 خولة علي البير

التشريعات ذات العالقة بالقطاعات االجتماعية في  97
 2007-1968العراق لفترة 

 2008 التنمية البشرية

المضامين االجتماعية واالقتصادية لراتب رعاية  98
 االسرة وانعكاساتها على االسرة العراقية

 2008 مديحة صبيح

ضي سامي / وائل  تكمين المرأة الريفية في العراق الواقع والتحديات  99
 قتيبة

2016 

العراق دراسة ميدانية   تجربة التأهيل المجتمعي في 100
 حول المشاريع الذاتية للدرة للدخل 

خولة علي  / مديحة 
 صبيح

2002 

الواقع االجتماعي والصحي للمسنين في العراق  101
 وسبل تطويره 

 2009 خوله علي 



 التنمية البشريةدراسات وزارة التخطيط / دائرة 

 

 1990 التنمية البشرية االبعاد االجتماعية لمشكلة السكن في العراق 102
ادارة الجودة الشاملة في الجامعات العراقية  103

 ومؤسساتها لسوق العمل 
 2018 طيف مكي

 2017 عمر حمدان التطرف الفكري في العراق االسباب والمعالجات 104
تحديات التمكين االقتصادي واالجتماعي والسياسي  105

 للمرأة العراقية
 

عقود حسين /سحر 
 فيض هللا

2020 

من االجازات الدراسية  التخطيط والمنفذ 106
2012/2013/2014 

سياسات تربية 
 والتعليم

2014 

خطة العمل الفورية لتنفيذ سياسة االسكان الوطنية  107
 في العراق

 2015 التنمية البشرية

 2010 التنمية البشرية 2010سياسة االسكان الوطنية في العراق  108
وتناميه دراسة نظرية حول الفساد االداري والمالي  109

 في ظل البيروقراطية
 cd+ 2021 طيف مكي 

انعكاسات التنمية البشرية  على واقع السياسة  110
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سالي سعد/ طيف 
 مكي

2021 

دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيق  111
 اهداف التنمية المستدامة

 2020 امنة قاسم

 
زينب خليل / امنه  طرق معالجة الفقر تكنولوجيا  112

 قاسم
2021 

 



 

 

 الدائرة الزراعية التخطيط/ دراسات وزارة

 التاريخ باحثال الدراسة  عنوان ت
1 

 
السياسات التسويقية واثرها على 

 تطوير االنتاج الزراعي
 1991 هيئة التخطيط الزراعي

خالصة تطور ظاهرة الهجرة من  2
الريف الى الحضر واثارها 

االقتصادية على التنمية الزراعية في 
 العراق

 1984 التخطيط الزراعيهيئة 

انتاج البذور الزيتية في العراق  3
 2000الواقع واالفاق عام 

 1987 هيئة التخطيط الزراعي

سبل وافاق تنمية االغنام والماعز في  4
 العراق

 1991 هيئة التخطيط الزراعي

ملخصات ابحاث المحاصيل الحقلية  5
 1980-1956للفترة 

 1983 هيئة التخطيط الزراعي

انماط االستغالل الزراعي واثرها  6
 في التنمية الزراعية 

 1986 مهدي صالح

تخطيط التدريب واالرشاد الزراعي  7
 2000في العراق عام 

 1988 مهدي صالح

 1985 هيئة التخطيط الزراعي واقع االنتاج الحيواني وافاق تطوره 8
محطات ضخ الري والبزل في  9

 العراق 
 1988 هيئة التخطيط الزراعي

التجهيزات الزراعية بين الواقع  10
 واالهداف

 1991 هيئة التخطيط الزراعي

مقارنة اقتصادية ومائية لطرق الري  11
 في العراق

 1984 هيئة التخطيط الزراعي

دليل مشاريع القطاع الزراعي جزء  12
الثاني مشاريع االنتاج النباتي 

والحيواني والخدمات الزراعية 
1986 

 1986 التخطيط الزراعيهيئة 

دليل مشاريع قطاع الزراعي جزء  13
االول الري واستصالح الزراعي 

1988 

 1988 هيئة التخطيط الزراعي

افاق وسبل تطوير القطاع الزراعي  14
1981-1985 

 1980 هيئة التخطيط الزراعي

واقع الخدمات الزراعية وافاق  15
 تطورها 

 1985 هيئة التخطيط الزراعي

تطور ظاهرة الهجرة من الريف الى  16
الحضر واثارها االقتصادية على 

 التنمية الزراعية في العراق
 
 

 1985 موفق الحديثي



 

 

دليل مشاريع الزراعي جزء الثاني  17
مشاريع النباتي والحيواني والخدمات 

 1989الزراعية 

 1989 هيئة التخطيط الزراعي

تطور مساهمة القطاع الزراعي في  18
 1982-1970القومي الدخل 

 1986 ماهر نور الدين

النهج المتكامل للتنمية الريفية في  19
 العراق

 نسخة /2/  1990 هيئة التخطيط زراعي

ج والطلب على السلع اواقع االنت 20
 2000لغاية 1988-1975الزراعية 

 نسخة /1989/2 هيئة التخطيط الزراعي

االنتاج واالنتاجية ومردود راس مال  21
الصناعات الهندسية قطاع في 

 1985-1986االشتراكي 

 1985 هيئة التخطيط الزراعي

تطور انتاج واستهالك لحوم  22
 االسماك في العراق

 1990 هيئة التخطيط الزراعي

تطوير وتحسين مشاريع الري  23
 الصغيرة في المنطقة الشمالية 

 1990 هيئة التخطيط الزراعي

الري انة شبكات يتقييم تشغيل وص 24
 والبزل مشاريع مختارة

 1986 جمال الدين  

دليل مشاريع الزراعي جزء الثاني  25
مشاريع االنتاج النباتي والحيواني 

1990 

 1990 هيئة التخطيط الزراعي

تطور ظاهرة الهجرة من الريف الى  26
الحضر واثارها االقتصادية على 

 التنمية الزراعية في العراق

 نسخة /1985/2 موفق حديثي

دراسة اولية حول افاق تطوير انتاج  27
 وتصنيع وتسويق اللحوم في العراق

 1975 مظفر رفيق العاني 

واقع ومستقبل الحركة التعاونية  28
 الزراعية في العراق

 1983 هيئة التخطيط الزراعي

تطور انتاج واستهالك لحوم  29
 االسماك في العراق

 1990 هيئة التخطيط الزراعي

العوامل المشجعة للهجرة من الريف  30
الى الحضر وتاثيرها على هيكل 

العمالة في القطاع الزراعي 
والقطاعات االقتصادية االخرى في 

 العراق

 1984 هيئة التخطيط الزراعي

دراسة تقييم طريقة االرواء بالرش  31
 والتنقيط 

 
 

 نسخة /2/  1983 هيئة التخطيط الزراعي



 

 

التجاري للمنتجات نسب التبادل  32
ات ـاهـيسة اتجـالزراعية الرئ

 ومقترحات
 
 
 

 1989 هيئة التخطيط الزراعي

للقطاع  1979الخطة السنوية لعام  33

 الزراعي 
 

 1979 هيئة التخطيط الزراعي

معوقات التعاون االقتصادي العربي  34
 المشترك وسبل معالجتها

 1988 هيئة التخطيط الزراعي

التسويقية والسعرية السياسات  35
لمحاصيل الحبوب في العراق 

 وتاثيراتها على االنتاج واالنتاجية

 1993 هيئة التخطيط الزراعي

العوامل المشجعة للهجرة من الريف  36
على هيكل  وتأثيرهاالى الحضر 

العمالة في القطاع الزراعي 
 والقطاعات 

 1984 هيئة التخطيط الزراعي

تخطيط تنمية الثروة الحيوانية في  37
 العراق 

 1976 بهنام بشير

مذكرة الدائرة الزراعية الخطة  38
 قطاع الزراعي 1982السنوية لعام 

 1982 هيئة التخطيط الزراعي

تقييم واقع انتاج فروج اللحم في  39
 العراق 

 1984 هيئة التخطيط الزراعي

انتاج لحم الدجاج في القطاعين  40
 1990االشتراكي والخاص الواقع 

 1989 هيئة التخطيط الزراعي

خالصة دراسة نسب التبادل  41
 التجاري للمنتجات الزراعية الرئيسة 

 1989 هيئة التخطيط الزراعي

المنتجات الحيوانية الواقع  42
 2000واالحتياجات من عام 

 1986 عبد الرزاق مجيد 

تخطيط التركيب المحصولي الواقع  43
 2000واالفاق 

 1987 هيئة التخطيط الزراعي

القطاع  1980الخطة السنوية لعام  44

 الزراعي 

 1980 هيئة التخطيط الزراعي

 1972 خليل رضا ياسين التسليف الزراعي في العراق  45
واقع الخدمات الزراعية وافاق  46

 تطورها 
 1985 هيئة التخطيط الزراعي

الى  تطور ظاهرة الهجرة من الريف 47
الحضر واثارها االقتصادية على 

 1985التنمية الزراعية في العراق 

 1985 هيئة التخطيط الزراعي

النشاط الزراعي الخاص ودوره في  48
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 والمالية االقتصاديةالسياسات دائرة دراسات وزارة التخطيط /         

 السنة باحثال ةالدراسعنوان  ت

للقطاعات  اإلنتاجمتابعة خطط  1
 1990االقتصادية 

 1990 هيئة التخطيط االقتصادي

التقسيم االقتصادي المصافي  2
 مجمع التصفية في صالح الدين

 1991 عبد الرسول عبد الرزاق

 1980 هيئة التخطيط االقتصادي 1988-1980االقتصاد العراقي  3

4 

 

 األسعارتقرير السنوي لحركة 
 1991في االقتصاد العراقي 

 1992 هيئة التخطيط االقتصادي

5 

 

التنمية متابعة تنفيذ مشاريع خطة 
 1989القومية لغاية 

 1990 هيئة التخطيط االقتصادي

6 

 

 لرأستقييم المردود االقتصادي 
المال المستثمر في القطاع 

 الصناعي مختلط

 1989 هيئة التخطيط االقتصادي

 1990 هيئة التخطيط االقتصادي التخطيط في العراق أساليب 7

سياسة االفتراض الداخلي  8
السلبية على  وأثارهاللحكومة 
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 1989 هيئة التخطيط االقتصادي

الخطة العشرية للنهوض  11
 االقتصادي واالجتماعي 

 2002 هيئة التخطيط االقتصادي

للقطاعات  اإلنتاجمتابعة خطط  12
 1988االقتصادية 

 1989 هيئة التخطيط االقتصادي

دراسة الفترة الزمنية بين  13
المشروع في  إدراجتاريخي 

 خطة والمباشرة التعاضدية 

 1987 هيئة التخطيط االقتصادي

 –مال  رأساحتساب معامالت  14
 اإلقطاعيةالناتج 

 1989 هيئة التخطيط االقتصادي

للقطاعات  اإلنتاجمتابعة خطط  15
 1991االقتصادية 

 1992 هيئة التخطيط االقتصادي

خدمات وقاية المزروعات الواقع  16
 المستقبلية واألفاق

 
 

 1990 هيئة التخطيط االقتصادي
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المعيشة في تطور مستوى  17
-1970العراق خالل فترة 

1983 

 1985 صباح جرجيس

وتوزيع  إنتاج أسعارتكاليف  18
 الماء في مدينة بغداد

 1992 هيئة التخطيط االقتصادي

التنمية القومية  إستراتيجية 19
1995 

 1988 هيئة التخطيط االقتصادي

في  واإلنتاجية اإلنتاجواقع  20
 صناعة التصفية في العراق

 1989 التخطيط االقتصادي هيئة

في  السكائرصناعة  إنتاجتقييم  21
 العراق 

 1991 هيئة التخطيط االقتصادي

 لرأستقييم المردود  االقتصادي  22
المال المستثمر في صناعة 
المواد الغذائية والمشروبات 

 والتبغ

 1993 هيئة التخطيط االقتصادي

 مورالتاقتصاديات تصدير  23
 ومنتجاتها 

 1988 التخطيط االقتصاديهيئة 

متابعة تنفيذ مشاريع خطة التنمية  24
 1989القومية لغاية 

 1990 هيئة التخطيط االقتصادي

الصناعات البالستيكية في  25
 العراق

 1990 هيئة التخطيط االقتصادي

 وعالقتهتخفيض قيمة العملة  26
 بالتغيرات االقتصادية

 1994 هيئة التخطيط االقتصادي

والدخل الحقيقي  األسعارارتفاع  27
 1994لموظفي الدولة 

 1994 هيئة التخطيط االقتصادي

العام في االقتصاد  اإلنفاقدور  28
 العراقي

 1992 هيئة التخطيط االقتصادي

عام  اإلجماليالناتج المحلي  29
نموذج تطبيقي لتحليل  2000

االتجاهات بعيدة المدى للنمو 
واتجاهات القروض خارجية في 

 العراق 

 1986 هيئة التخطيط االقتصادي

في  السكائرصناعة  إنتاجتقييم  30
 العراق

 1991 هيئة التخطيط االقتصادي

المشاريع  أعمار إعادةتكاليف  31
 واقع وتقييم 

 1993 هيئة التخطيط االقتصادي

 1989 هيئة التخطيط االقتصادي 1987-1980االقتصاد العراقي  32

االستثمار والنمو في القطاع  33
 الخاص

 1993 هيئة التخطيط االقتصادي

ضريبة الدخل في العراق  35
ودورها في تحويل ميزانية 

 الدولة

 1988 هيئة التخطيط االقتصادي
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ومعدل  الرأسماليةالتكاليف  36
الخصم في الدراسات الجدوى 

 االقتصادية 

 1986 هيئة التخطيط االقتصادي

دور السياسة السعرية الزراعية  37
 الزراعي اإلنتاجفي تحفيز 

 1993 هيئة التخطيط االقتصادي

 1989 هيئة التخطيط االقتصادي السياسة الضريبية في العراق 38

 اآلثارالحصار االقتصادي  39
 والمعالجات 

 1992 هيئة التخطيط االقتصادي

الموارد المالية غير النفطية  40
 ودورها في عملية التنمية القومية

 1985 هيئة التخطيط االقتصادي

 1983 هيئة التخطيط االقتصادي دالة االستهالك في العراق 41

العالقات التشابكية الصناعة  42
 التحويلية في العراق

 1989 هيئة التخطيط االقتصادي

في  اإلنتاجصناعة وسائل  43
 2000العراق الواقع 

 1986 هيئة التخطيط االقتصادي

 1990 هيئة التخطيط االقتصادي المستقبلية واألفاقواقع التصدير  44

الضرائب غير المباشرة في  45
 العراق

 1989 هيئة التخطيط االقتصادي

التخطيط  وأبحاثدراسات  46
 والتنمية في الوطن العربي

 1975 هيئة التخطيط االقتصادي

االقتصادية  المنشآت إرباحدور  47
 في تحويل الميزانية العامة 

 1989 هيئة التخطيط االقتصادي

الدخل القومي في العراق  48
1970-1982 

 1970 هيئة التخطيط االقتصادي

تحديد مالمح التكامل الصناعي  49
 واألفاقالعربي 

 1988 هيئة التخطيط االقتصادي

تصوير توزيع الدخول في ظل  50
السياسات االقتصادية 

 واالجتماعية في العراق

 1988 هيئة التخطيط االقتصادي

وتوزيع  إنتاج وأسعارتكاليف  51
 الماء في مدينة بغداد

 1992 هيئة التخطيط االقتصادي

وحالة السوق  األسعارتطور  52
 العراقية

 1984 هيئة التخطيط االقتصادي

للتطور االقتصادي خالصة  53
 واالجتماعي في العراق

 1980 هيئة التخطيط االقتصادي

تقييم اقتصادي عام لقطاع  54
 الزراعي

 1971 هيئة التخطيط االقتصادي

المؤشرات المالية الرئيسية لخطة  55
 1985-1981التنمية القومية 

 1980 هيئة التخطيط االقتصادي

الكلفة ضياع دقيقة من الوقت  56
في االقتصاد العراقي العمل 
1975-1986 

 1977 سنان محمد
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فهرست التشريعات االقتصادية  57
 في العراق

 1974 هيئة التخطيط االقتصادي

مشكلة البطالة في العراق الواقع  58
 والطموح ورقة نقاشية

 2009 فاطمة جاسم محمد

المعونات الدولية وهيئات  59
 التحويل الدولي

 2001 عبد الحسين س عليقي

تقرير االقتصاد العراقي عام  60
2009 

 2010 قيس علي عبد الحسين

جية رالمنح والمعونات الخا تأثير 61
 على التنمية في العراق

 2011 هيئة التخطيط االقتصادي

الجامعيين في  األساتذةنقص  62
واالقتصاد في  اإلدارةالكليات 
 العراق

 2008 هيئة التخطيط االقتصادي

االقتصاد العراقي لعام تقرير  63
2007 

 2009 قيس علي عبد الحسين

 2009 سعد شريف / قيس علي 2008تقرير االقتصاد العراقي  64

 2011 هيئة التخطيط االقتصادي 2010تقرير االقتصاد العراقي  65

التعليم من خالل العمل الطريقة  66
 الموارد البشرية اإلدارةالحديثة 

 2010 نحاليث سب

 2011 رجب أحالم البحوث إعدادالمنهج العلمي في  67

التضخم في االقتصاد العراقي  68
 2011عام  األولللنصف 

 2011 هيئة التخطيط االقتصادي

القياس الكمي للتضخم في  69
العراق والعوامل المؤثرة 

1990-2009 

 2011 عباس إياد

 1988 االقتصاديهيئة التخطيط  اإلنتاجيةالتقدم الفني في العملية  70

في الدخل  األجورحصة  71
 وخصائص التنمية االقتصادية

 1978 هيئة التخطيط االقتصادي

 1978 هيئة التخطيط االقتصادي 1977-1970االقتصاد العراقي  72

اقتصاديات صناعات االمتياز في  73
 السكائرالعراق صناعة 

 1988 هيئة التخطيط االقتصادي

العراقي خالل تطور االقتصاد  74
2005 

 2005 قيس علي 

 2006 قيس علي عبد الحسين 2006تقرير االقتصاد العراقي  75

تقرير عن وضع االقتصاد  76
 الدولي 

 1988 هيئة التخطيط االقتصادي

 1989 هيئة التخطيط االقتصادي توزيع الدخل في العراق 77

التصنيف الدولي الموحد للتجارة  78
 الخارجية المعدل 

 1980 هيئة التخطيط االقتصادي

خالصة للتطور االقتصادي  79
 واالجتماعي في العراق 

 1982 هيئة التخطيط االقتصادي
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خطة  ألعدادبرنامج الشامل  80
 1985-1981التنمية القومية 

 1979 هيئة التخطيط االقتصادي

واقع استثمارات النشاط الخاص  81
 1988صناعة 

 1989 هيئة التخطيط االقتصادي

 إمكانالطاقة الضريبية ومدى  82
 زيادتها

 1974 هيئة التخطيط االقتصادي

دراسة تحليلية لتخطيط االستثمار  83
 في القطاع الحكومي مركزي

 1972 هيئة التخطيط االقتصادي

 1990 هيئة التخطيط االقتصادي 1988-1980االقتصاد العراقي  84

المؤشرات المالية للسنوات  85
1970-1978 

 1980 هيئة التخطيط االقتصادي

في العراق  األجنبيميزانية النقد  86
1976-1990 

 1986 هيئة التخطيط االقتصادي

العام في االقتصاد  اإلنفاقدور  87
 العراقي 

 1992 هيئة التخطيط االقتصادي

استخدام نموذج المستخدم منتج  88
في التحليل والتخطيط 

 االقتصادي

 1991 االقتصاديهيئة التخطيط 

سبل ووسائل ترشيد االستهالك  89
 في العراق

 1992 هيئة التخطيط االقتصادي

-1976تطور االقتصاد العراقي  90

1980 

 1985 هيئة التخطيط االقتصادي

خطة  ألعدادالبرنامج الشامل  91
 1985-1981التنمية القومي 

 1980 هيئة التخطيط االقتصادي

التخطيط المالي التجربة  أساليب 92
 العراقية

 1979 هيئة التخطيط االقتصادي

تقدير معامالت نموذج االقتصاد  93
 العراقي

 1984 هيئة التخطيط االقتصادي

دور الرقابة في الحياة  94
 االقتصادية المعاصرة

 1993 هيئة التخطيط االقتصادي

االستثمار والنمو في القطاع  95
 الخاص

 1993 االقتصاديهيئة التخطيط 

 1993 هيئة التخطيط االقتصادي الحكومي والتضخم  اإلنفاق 96

دور المصارف االقتصادية في  97
 تمويل التنمية االقتصادية

 1980  أيوب أثير

في  اإلحصائية األساليباستخدام  98
 تقديرات تجارة العراق الخارجية

 1978 هيئة التخطيط االقتصادي

اثر الحصار االقتصادي على  99
المحلية وانعكاس  األسعارارتفاع 

 االقتصادية األوضاعذلك على 

 1993 هيئة التخطيط االقتصادي

 1993 هيئة التخطيط االقتصاديالمالية  لألوراقسوق بغداد  100
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 مستقبلية  وأفاقمشاكل الواقع 

وتطور  إنتاجهاالتمور العراقية  101
 القياسية   وأرقامهاتجارتها 

 1972 جعفر التميمي

تقييم اقتصادي عام للقطاع  102
 الزراعي 

 1971 هيئة التخطيط االقتصادي

الخليج العربي ر أقطااقتصاديات  103
 ودور العراق فيها

 1977 باتع خليفة

 البنيهتقديرات الكلف النهائية  104
في قطاع االشتراكي  واإلنشاءات

 ومؤشرات تطور قطاع تشييد

 1979 وجدي شوكت

واقع الطلب المحلي على السلع  105
 1976االشتراكية 

 1976 هيئة التخطيط االقتصادي

وتقييم  إعدادمقترح دليل  106
 األولالمشروعات الجزء 

 1978 هيئة التخطيط االقتصادي

المنطلقات النظرية والمستلزمات  107
العملية لتخطيط االقتصاد 

 العراقي 

 1975 ميسر قاسم

الدخل القومي في العراق  108
1970-1982 

 1984 هيئة التخطيط االقتصادي

تقرير التضخم للفصل الثالث  109
2012 

 2012 هيئة التخطيط االقتصادي

تقدير دالة الطلب على المياه في  110
 2010-1990العراق لمدة 

 2012 عبد الرحمن كريم

المستقبلية لدور النشاط  األفاق 111
 الخاص في تنمية االقتصادية

 1998 هيئة التخطيط االقتصادي

تقرير السنوي الموحد لمتابعة  112
 تنفيذ مشاريع خطة تنمية 

 1990 هيئة التخطيط االقتصادي

المشاريع المنجزة لخطة تنمية  113
 1990قومية 

 1991 هيئة التخطيط االقتصادي

 1989 هيئة التخطيط االقتصادي اإلنتاجاالندثار وتكاليف  114

القطاع الزراعي  وأهميةواقع  115
 في العراق

 نسخة 2 /2012 محمد شهاب احمد

التقرير االقتصادي العراقي لعام  116
2011 

 نسخة/3 /2011 هيئة التخطيط االقتصادي

الشراكة بين القطاعين  أسلوب 117
 األسلوبالعام والخاص صياغة 

نحو  التوجهفي ظل  األمثل
 اقتصاد

 نسخة 2012/3 فالح حسن 

تجربة المصارف التجارية في  118
 العراق 

 نسخة/2012/3 يوسف فوزي علي 

 2012 وفاء رشيد سعيد تحليل واقع السكن في العراق  119

 2012 وفاء رشيد سعيدصناعة السياحة والتنمية في ظل  120



8 
 

 تراجع المواد النفطية

الغذاء  أسواقالمضاربة في  121
 األمنالعالمية وضرورة تحقيق 

 الغذائي في العراق

 نسخة/2012/4 رجب أحالم

التضخم في االقتصاد العراقي  122
 2013 األولللفصل 

 2013 هيئة التخطيط االقتصادي

برمجة التخطيط مشروع نظام  123
متابعة تنفيذ المشاريع 

 االستشارية 

 2013 يحيى فهد

دعم القطاع الخاص لالستثمار  124
 في القطاع الزراعي في العراق

 نسخة/2013/3 جميل إقبال

المتحققة  واألنشطةاالنجازات  125
 2007خالل الفصل الثاني 

 2007 هيئة التخطيط االقتصادي

 األسعارالتقرير السنوي لحركة  126
 2002في االقتصاد العراقي 

 2002 هيئة التخطيط االقتصادي

 وأثارهاهجرة العقول الكفاءات  127
االقتصادية واالجتماعية في 

 العراق 

 2008 عامر محمد علي

ق وفي الس األسعارتقرير حركة  128
العراقية خالل شهري كانون 

 الثاني وشباط

 2004 هيئة التخطيط االقتصادي

العدد الشهرية  األسعارنشرة  129
 السادس

 2002 هيئة التخطيط االقتصادي

العدد  الشهرية األسعارنشرة  130
 الخامس

 2002 هيئة التخطيط االقتصادي

في  األسعارالتضخم وتطور  131
 2006االقتصاد العراقي عام 

 2007 هيئة التخطيط االقتصادي

 األسعاراتجاهات حركة  132
ومؤشرات التضخم في االقتصاد 

 2005 أبالعراقي 

 2005 هيئة التخطيط االقتصادي

قرير الفصلي لحركة خالصة الت 133
في االقتصاد العراقي  األسعار
2000 

 2000 هيئة التخطيط االقتصادي

في  األسعارتقرير حركة  134
 1994االقتصاد العراقي 

 

 1994 هيئة التخطيط االقتصادي

من  األولتقرير التضخم للنصف  135
 2012عام 

 

 2012 هيئة التخطيط االقتصادي

في عموم  األسعارتطوير  136
 المحافظات العراقية 

 

 2001 هيئة التخطيط االقتصادي
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وثائق المشتريات للسلع يتضمن  137
دعوة  أسعارطلب عرض 

 مباشرة 

 2004 هيئة التخطيط االقتصادي

النوعية  أساساالختيار على  138
 خدمات استشارية

 2000 هيئة التخطيط االقتصادي

خالصة تقرير الفصل الثاني  139
في االقتصاد  األسعارلحركة 

 2002العراقي 

 2002 هيئة التخطيط االقتصادي

االقتصادية  واألعباءالكلفة  140
 اإليرانيةللحرب العراقية 

1975-1986 

 1988 هيئة التخطيط االقتصادي

 األولخالصة تقرير الفصل  141
  األسعارلحركة 

 2000 االقتصادي هيئة التخطيط 

142    

التحليل االقتصادي لقطاع تجارة  143
 الجملة والمفرد في العراق 

 1988 االقتصادي هيئة التخطيط 

في  األجنبيسعر الظل للنقد  144
 دراسات الجدوى االقتصادية 

 1985 االقتصادي هيئة التخطيط 

الصندوق االقتصادي  145
 واالجتماعي 

 2004 االقتصادي هيئة التخطيط 

على  وتأثيرها اإلغراقظاهرة  146
 االقتصاد العراقي 

 2013 بثينة محمد كريم

تقديرات الطلب على السلع  أسس 147
 االستهالكية 

 1979 صبري زاير السعدي 

فاعلية السياسة الضريبية في  148
تمويل عملية التنمية االقتصادية 

 في العراق

 2013 محمد شهاب احمد

االستثمار في تقييم مناخ  149
 االقتصاد العراقي

 cd+2013 هناء صالح احمد الجنابي

تحليل واقع الناتج المحلي  150
 2010-1970 اإلجمالي

 2013 تحسين محمود مثنى

العوامل المؤثرة بالخصوبة في  151
 2011عام  العراق

 2014 إسماعيلقيصر 

 معاناة االقتصاد العربي  152
 
 

 2000 هيئة التخطيط االقتصادي

دراسة تحليلية للعالقة بين الدخل  153
المال في  ورأسوالعمل 

 1973-1957االقتصاد العراقي 

 1977 عطية مهدي

 1977-1970االقتصاد العراقي  154

 

 1978 الدائرة االقتصادية
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اقتصاد المعرفة ودورة في  155
 التنمية بشرية في العراق 

 cd+2014 منتهى زهير

الصادرات ورقة بحثية اثر  156
نفطية على النمو  رالنفطية وغي

 االقتصادي في العراق 

 +cd  2014 محمد شهاب احمد

 ضاإلقراورقة عمل سياسة  157
الصغيرة لمشاريع القطاع 

الخاص الصندوق االجتماعي 
 واالقتصادي 

 2004 الدائرة االقتصادية

الحسابات الختامية لسنة المالية  158
 31/12/2003منتهية في 

 2003 ةاالقتصادي الدائرة

تقييم السياسة االستثمارية في  159
 العراق خالل عقد الثمانينات 

 1992 هيئة التخطيط االقتصادي

ودور  األموالظاهرة غسيل  160
 الجهاز المصرفي في مكافحتها

 شيماء هاشم علي
 فهمي ايار / إنصاف نعمة

 2014cd+ 

دراسة الفترة الزمنية بين  161
المشروع في  إدراجتاريخي 

 الخطة والمباشرة التعاقدية له

 1987 عربية موفق

تبويب  ألثار واألفاقالواقع  162
الخطة  االستثمارية على كفاءة 

 التحليل االقتصادي 

 1990 سعد عبد الكريم 

الخطة  إعدادحول منهجية  163
  الخماسية

 1998 علي خضر

 1999 االقتصادي هيئة التخطيط التخطيط في العراق أساليب 164

اتجاهات التنمية بعيدة المدى  165
 والعمالة اإلنتاج

 1988 هيئة التخطيط االقتصادي

نمط العالقة بين المتغيرات  166
 ألغراضاالقتصادية الرئيسة 

 تخطيط التنمية في العراق

 1983 هيئة التخطيط االقتصادي

 1972 هيئة التخطيط االقتصادي في العراق األسعاراتجاهات  167

 وأثرهاالمتغيرات االقتصادية  168
 على معدالت البطالة في العراق

جابر مظلوم/ قسم  إياد
 النماذج االقتصادية

2014 

دور قطاع المصارف في  169
سوق العراق  أداءمؤشرات 
-2004المالية للمدة) لألوراق

2013) 

 

هديل فاضل شاكر 
الهاشمي/قسم دراسات 

 السوق

2014 

 أسبابالنفقات العامة في العراق  170
االقتصادية  وأثارهازيادتها 

( دراسة 2011-2003للمدة)

 قياسية

ماجد زيدان حسين  
تحسين محمود مثنى/خطة 

 بحوث الوزارة

2014 
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دور القطاع السياحي في التنمية  171
 االقتصاد العراق

 cd+2015 هناء صالح احمد الجنابي

على  وانعكاساتهاقتصاد الظل   172
 البيئة االقتصاد العراقي

 2015 بثينة محمد 

 األسباب–النفط  أسعارانخفاض  173
الموازنة العامة  إعدادواثر على 
 في العراق

 +Cd 2015 منصور صباح جندي

مقارنة  اإلحصائيةالمالحق  174
مؤشرات التنمية االقتصادية في 

 العراق

 1989 هيئة التخطيط االقتصادي

على طاقة  تقديرات الطلب 175
 2014-2010الكهربائية 

دائرة السياسات 
 االقتصادية والمالية 

 نسخة 2/ 2012

النفط والطاقة والدعم التطورات  176
 وتوقعات 

دائرة السياسات 
هدى االقتصادي / ترجمة 

 إبراهيمعلي 

2015 

تقدير دالة االستهالك الكلي في  177
 العراق

 مظلوم  جابر إياد
 تحسين محمود

2015 

نحو القطاع  التوجه آليات 178
 الخاص  في الوقت الراهن

 +2016cd منتهى زهير

القطاع النفطي في العراق  إدارة 179
 النفط  أسعارفي ظل انخفاض 

 2015 األميرعامر عبد 

واقع القطاع الخاص في العراق  180
 إدارةنماذج في  إلى إشارةمع 

 قطاع الخاص

 2015 هناء صالح

االقتصاد العراقية  توجهمتطلبات  181
 نحو اقتصاد والسوق 

 +2015cd احمد زكي –رجب  أحالم

مشكلة القروض المصرفية  182
 المتعثرة في العراق

 +2016cd محمد أيسر

الصناعات التحويلية في العراق  183
الشركة العامة للصناعات 

 2014-2007النسيجية لمدة 

 +Cd 2014 عبد العظيم سهلية

القواعد  اإلقراض إجراءاتدليل  184
لرصد وتقييم الموظفين  األساسية

 النشاطات في المؤسسة وأداء

 2009 ةاالقتصاديالدائرة 

مشروع البناء المؤسسي ودعم  185
 is-pssالقطاع الخاص 

 2009 ةاالقتصادي الدائرة 

 2004 ةاالقتصادي الدائرة دليل العاملين  186

اقتصاديات الطاقة وانعكاساتها  187
 على البيئة 

 
 

 ألرياحيعادل بدر 
 علي عبد العزيز

2011 
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المشاريع الصغيرة ودورها  188
الريادي في بناء قدرات االقتصاد 

 الوطني
 

 2011 ألرياحيعادل بدر 

 هوتنبؤاتلدالة التضخم  أنموذج 189
 في العراق لغاية عام 

2020 

دائرة السياسات 
 والمالية ةاالقتصادي

2016 

االقتصادي في  اإلصالحتحديات  190
 العراق الواقع والمتطلبات 

 +2016cd هناء صالح احمد

تدوير المياه  إعادةدراسة جدوى  191
 الصناعية

 2016 االقتصادي الدائرة

العالمية  أسواقالنفط في  أسعار 192
المضاربات والقرار  نما بي–

 االقتصادي 

 cd+2016 ميسون حبيب 

والعوائد  ةالضريبيااليرادات  193
 في العراق األخرى

 دائرة السياسات
 والمالية االقتصادي

2000 

التحسين المستمر  آلياتتطبيق  194
 األداءفي رفع مستوى  وأثرها

 المؤسسي 

 /محمد داود أرحيم أنعام
 جاسم محمد فرحان     

2017 

الميزان التجاري  أنموذجتقرير  195
لدالتي الصادرات واالستيرادات 

 2020وتنبؤاته في العراق لغاية 

 دائرة السياسات
 ة والماليةاالقتصادي

2017 

 واألمندور القطاع الزراعي  196
الغذائي في تقليص الفجوة 

 2015-2012الغذائية للمدة من 

 2017 عبد العظيم  سهلية

دور السياسة الضريبية في  197
 االقتصادية  األهداف تحقيق

 cd+2017 محمد عبد الكريم أيسر

العام  اإلنفاقالعالقة بين  198
 إلجماليةومعدالت النمو 

-2004والقطاعية في العراق 

2015 

 2017 اكتفاء عذاب

دور المزاد في استقرار سعر  199
الصرف والخيارات المطروحة 

في ظل انخفاض االحتياطي 
 األجنبي

 cd+2017 منى جابر حايط

تحليل قيم الصادرات النفطية  200
التنبؤ  أساليبباستخدام  وتنبؤاته

 اإلحصائية

 cd+2017 فرح فيصل

قياس وتحليل العالقة البيئية بين  201
الحكومي االستثمار  اإلنفاق

في  اإلجماليوالناتج المحلي 

 cd+2017 نضال قادر حسان
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 2015-1990العراق لمدة 

في  وأثرهالتنوع االقتصادي  202
تحقيق االستقرار االقتصادي في 

 2016-2003العراق 

 cd+2017 هناء صالح

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2013 هيئة التخطيط االقتصادي 2013تقرير االقتصاد العراقي  203

على  وأثرهاالبطالة المقنعة  204
-1980االقتصاد العراقي للمدة 

2015 

 cd+ 2017 فاطمة محمد محسن

في  وأثرهالمائي العراقي  األمن 205
 التنمية المستدامة 

 cd+  2017 غدير محمد / خالد عواد

دور قروض المصرف الزراعي  206
في تنمية القطاع الزراعي في 

 2016-2010عراق ال

 cd+ 2018 اكتفاء عذاب

 تقرير متابعة األداء التنموي 207
لخطة التنمية  2010للعام األول 

 2014--2010الوطنية 

دائرية السياسات 
 االقتصادية والمالية

2011 

التقرير السنوي األسواق السلع  208
 األساسية في العالم

 دائرة السياسات
 ة والماليةاالقتصادي

2018 

مدى استجابة السياسة  209
االقتصادية للصدمات الخارجية 

 في العراق 

 2018 احمد زكي –أحالم رجب 

 –داعش  دالعراق ما بع 210
التحديات االقتصادية 

 واالجتماعية وسبل معالجة 

 2018 عمار جعفر

تقرير التضخم السنوي لعام  211
2017 

دائرة السياسات 
 ة والماليةاالقتصادي

2018 

تحليل االستدامة المالية في  212
 2015-2003العراق للمدة 

 2018 نضال قادر

 الكراس الشهري لوراق النقاشية  213
 

دائرة السياسات 
 ة والماليةاالقتصادي

2018 

سياسة استهداف التضخم  214
كأسلوب جديد للسياسة النقدية 

دراسة حالة العراق للمدة 
2006-2012 

 أحالم رجب الشاوي
 الهاشميهديل فاضل 

2013 

اإلصالح الضريبي دعامة  215
أساسية في بناء االقتصاد 

 العراقي 

 2019 بثينة محمد كريم 

المؤتمر األول ألعداد خطة  216
 2022—2018التنمية الوطنية 

 2017ايار /1–نيسان  /29

دائرية السياسات 
 االقتصادية والمالية

 

2017 

 2018دائرية السياسات تقرير سوق العراق لألوراق  218
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 2018 -2017المالية 

 

 االقتصادية والمالية

إستراتيجية تطوير القطاع  219
 2030 - 2014الخاص 

مجلس الوزراء/هيئة 
 المستشارين

 

القطاع  الخاص ودوره في  220
تعزيز التنمية المستدامة في 

 العراق

 2020 هناء صالح احمد

تحليل التضخم في العراق  221
بعض وانعكاساته على 

المتغيرات االقتصادية للمدة 
1990-2017 

دائرية السياسات 
 االقتصادية والمالية

2019 

دور السياسة النقدية في تحقيق  222
أهداف خطة التنمية الوطنية 

2013-2017 

 2019 منى جابر حايط

إدارة السيولة في المصارف  223
 اإلسالمية 

 2019 منتهى زهير محسن

االقتصاد  التضخم المستورد في 224
 العراقي اآلثار والمعالجات

شيماء هاشم /تحسين 
 محمود

2019 

مخاطر تمويل المشروعات  225
الصغيرة والمتوسطة واليات 

 معالجة

 cd+2019 هناء صالح

واقع الصادرات غير النفطية في  226
 العراق وأفاق تطويرها

 2019 محمد شهاب 

تقرير متابعة خطة التنمية  227
  2017-2013الوطنية 

دائرية السياسات 
 االقتصادية والمالية

2015 

القوانين والتشريعات االقتصادية  228
والقرارات والبيانات والتعليمات 

 النافذة

دائرية السياسات 
 االقتصادية والمالية

2017 

الخسائر االقتصادية الناجمة عن  229
مشاريع توقف تمويل وتنفيذ 

برنامج تنمية األقاليم والبتر 
جراء األزمة المالية  رودوال

ومكافحة التنظيمات اإلرهابية 
 جزء الثاني 

 2018 بشرى وادي

أنموذج لدالة سعر الصرف  230
 2020وتنبؤاته في العراق لغاية 

دائرية السياسات 
 االقتصادية والمالية

2017 

 2010واقع االقتصاد العراقي  231

 
 
 

دائرية السياسات 
 االقتصادية والمالية

2011 

  

 



15 
 

 

 



 الدائرة القانونية  التخطيط / وزارةدراسات 

 التاريخ باحثال الدراسةعنوان  ت

شروط المقاولة العمال  1
الكهربائية والميكانيكية 

 والكيمياوية االول والثاني

 نسخة /2 دائرة القانونية ال

تعليمات وصالحيات تنفيذ  2
الخطة االستثمارية السنوية 

1992 

 دائرة القانونية ال
 

 

 نسخة /2 /1992

التحميالت االدارية في عقود  3
 المقاوالت 

 نسخة /2 /1991 كامل خير هللا

تعليمات تنفيذ متابعة مشاريع  4
 واعمال خطط التنمية القومية

 1998 دائرة القانونية ال

اهم االراء واالستشارات  5
القانونية الصادرة عن دائرة 

قانونية في هيئة التخطيط متعلقة 
العامة للمقاوالت  بالشروط
ت خاصة خطط التنمية اوالتعليم
1980-1995 

 1998 دائرة القانونية ال

تعليمات وصالحيات تنفيذ  6
الخطة االستثمارية السنوية 

1994 

 1994 دائرة القانونية ال

شروط المقاولة العمال الهندسة  7
 المدنية بقسمها االول والثاني

 1991 دائرة القانونية ال

عجز بعض المقاولين اسباب  8
عن االستمرار بتنفيذ المقاوالت 

 نتائجة -المحالة الخلل

 نسخة /2 /1988 فخري عبد الحسين

 45قانون وزارة التخطيط  رقم  9

 1985لسنة 

 1985 دائرة القانونية ال

تعليمات وصالحيات تنفيذ  10
 2002الموازنة االستثمارية 

 2002 دائرة القانونية ال

وصالحيات تنفيذ تعليمات  11
الخطة االستثمارية السنوية 

1997 

 1997 دائرة القانونية ال

تعليمات وصالحيات تنفيذ  12
الخطة االستثمارية السنوية 

1993 

 1987 دائرة القانونية ال

 تعليمات وصالحيات تنفيذ 13
الخطة االستثمارية السنوية 

1987 

 1988 دائرة القانونية ال

تنفيذ تعليمات وصالحيات  14
الخطة االستثمارية السنوية 

 1991 دائرة القانونية ال



1991 
شروط المقاولة العمال  15

الهندسية الكهربائية والميكانيكية 
 والكيمياوية االول والثاني

 

 1998 دائرة القانونية ال

الشروط العامة لمقاوالت اعمال  16
 الهندسة المدنية االول والثاني

 1972 دائرة القانونية ال

تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع  17
 واعمال خطط التنمية القومية

 1997 دائرة القانونية ال

شروط المقاولة العمال الهندسة  18
 المدنية بقسمها االول والثاني

 1999 دائرة القانونية ال

المجموعة الكاملة للقوانين  19
واالنظمة والتعليمات الخاصة 

بمجلس التخطيط واالجهزة 
 والمراكز 

 1984 دائرة القانونية 

مجموعة نصوص القوانين  20
واالنظمة المتعلقة بتكوين اجهزة 

 التخطيط في العراق

 1971 دائرة القانونية ال

المجموعة الكاملة للقوانين  21
الخاصة واالنظمة والتعليمات 

بالتشكيالت االدارية لمجلس 
 التخطيط

 هادي سعيد
 

1975 

المجموعة الكاملة للقوانين  22
واالنظمة والتعليمات الخاصة 
بالتشكيالت االدارية لمجلس 

 1972التخطيط 

 1973 دائرة القانونية ال

تعليمات المناقصات الشراء  23
والتجهيز لدوائر الدولة والقطاع 

 االشتراكي

 نسخة /4 /2001 القانونيةدائرة ال

تعليمات تسجيل المقاولين  24
 العراقيين المعدلة 

 2000 دائرة القانونيةال

االستثمار االجنبي المباشر  25
واثارة االقتصادية على البلدان 

 النامية 

 2013 اكتفاء عذاب

مشروع قانون المساعدة  26
 القانونية

 2015 دائرة القانونيةال

واالرشادات القانونية اهم االراء  27
الصادرة عن الدائرة القانونية 

في هيئة التخطيط والمتعلقة 
 بالشروط العامة للمقاوالت

 2001 دائرة القانونيةال

 الوقائع العراقية 28
 

 1987 3170العدد/



 
دليل قرارات مجلس الوزراء  29

لغاية  1/10/2009للمدة من 

31/12/2009 

 
 
 
 

 2019 الوزراءدائرة الشؤون لمجلس 

دليل قرارات مجلس الوزراء  30
لغاية  1/10/2011للمدة من 

31/12/2011 

 

 2012 دائرة الشؤون لمجلس الوزراء

دليل قرارات مجلس الوزراء  31
لغاية  1/10/2012للمدة من 

31/12/2012 

 

 2012 دائرة الشؤون لمجلس الوزراء

دليل قرارات مجلس الوزراء  32
لغاية  1/10/2013للمدة من 

31/12/2013 

 

 2013 دائرة الشؤون لمجلس الوزراء

دليل تحليل االثر التشريعي  33
 والصياغة التشريعية

 

 2011 ثائر رجب/ مها صبيح

دليل خاص بالتشريعات التي  34
تحكم الهيكل التنظيمي 

 للوزارات العراقية 
 

 2017 دائرة القانونية

 2015الكتاب السنوي الخاص  35

 

 2015 القانونيةدائرة 

خطة عمل تطوير نظام  36
 التوريدات العامة في العراق 

 

 2014 دائرة القانونية

 دليل التقاعد قوانين قرارات  37
 

 1978 وزارة المالية

 قضاء محكمة تمييز العراق  38
 

 1972 وزارة العدل

مجموعة قوانين واالنظمة  39
1966 

 

 1967 وزارة العدل

 القانونية العراقيةموسوعة  40
 

 1976 وزارة العدل

 1988 وزارة العدل المجموعة التشريعية 41



 
 مجموعة القوانين واالنظمة  42

 
 1971 وزارة العدل

 قانون اصول المحاسبات العامة  43
 

 1976 وزارة العدل

مجموعة قوانين واالنظمة  44
1968 

 

 1969 وزارة العدل

مجموعة القوانين واالنظمة  45
1953 

 1953 وزارة العدل

مجموعة القوانين واالنظمة  47
1945 

 1946 وزارة العدل

 1991 وزارة العدل الوقائع العراقية 48
 1989 وزارة العدل  الوقائع العراقية 49
 1983 وزارة العدل  الوقائع العراقية 50
 1984 وزارة العدل  الوقائع العراقية 51
 1982 وزارة العدل  الوقائع العراقية 52
 1968 وزارة العدل  الوقائع العراقية 53
 1976 وزارة العدل  الوقائع العراقية 54
مجموعة قوانين واالنظمة  55

1952 
 1952 وزارة العدل

 1976 وزارة العدل  الوقائع العراقية 56
 1984 وزارة العدل  الوقائع العراقية 57
 1979 وزارة العدل  الوقائع العراقية 58
 1954مجموعة قوانين وانظمة  59

 

 1954 وزارة العدل

 1968 وزارة العدل 1967مجموعة قوانين وانظمة  60
 1978 وزارة العدل قضاء محكمة العمل العليا 61
 1977 وزارة العدل الوقائع العراقية 62
 1975 وزارة العدل  الوقائع العراقية 63
مجموعة القوانين واالنظمة  64

 المصرفية 
 1967 وزارة العدل

 1978 وزارة العدل  الوقائع العراقية 65
 2000 وزارة العدل  الوقائع العراقية 66
 2018 وزارة العدل الوقائع العراقية 67
 2017 وزارة العدل الوقائع العراقية 68
 2تعليمات تنفيذ العقود رقم  69

 2014لسنة 

 2014 القانونيةالدائرة 
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