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2015احمد نزارعبد الحسن لطيف حاتماستراتيجية النزوح الداخلي لوزارة الهجرة والمهجرين في العراقتخطيط استراتيجي دبلوم عالي1

SWOTتشخيص معوقات تحقيق التطور التنظيمي باستخدام مصفوفة تخطيط استراتيجي

دراسة حالة في وزارة الثقافة والسياحة

2017رغد يوسف كبرورشا جاسم مريوش دبلوم عالي2

2013محمد احمد حمدحيدر حسن علي الساعدي2013/ 2009تقييم الخطة االستراتيجية لوزارة الصحة لالعوام تخطيط استراتيجي دبلوم عالي3

2013عبد السالم لفتهمشتاق طالب ناصرتطوير اجراءات لجان الفتح وتحليل العطاءات في ديوان محافظة كركوكتخطيط استراتيجي دبلوم عالي4

2013سعد العنزيصدام جميل صادقبمنظور ستراتيجي (نينوى  )تقويم خطة االقاليم في محافظة تخطيط استراتيجي دبلوم عالي5

2013ناظم جوادعلي هاني محمداستراتيجية وزارة الصناعة ومكانة االبداع فيهاتخطيط استراتيجي دبلوم عالي6

2013علي موات الصهيود السودانيعلي عبد الرزاق حسنحقوق االنسان في استراتيجية وزارة حقوق االنسانتخطيط استراتيجي دبلوم عالي7

استطالع مدى وجود استراتيجية الدارة المعرفة في وزارة العلومتخطيط استراتيجي

والتكنلوجيا

2014ناظم جواد الزيديكريم عطية كريم دبلوم عالي8

2013هناء عبد الحسينضحى محمد حميدتحديد التوجهات االستراتيجيةتخطيط استراتيجي دبلوم عالي9

دراسة تحليلة نحو سياسة عامة)السياسة الوطنية لمعالجة النزوح تخطيط استراتيجي

(معدلة

2013علي موات السودانيعامر عباس زغير دبلوم عالي10

2013عبد هللا حكمت النقارعماد علي جاللانتقاء واختيار السفراء والموظفين للعمل في وزارة الخارجية العراقيةتخطيط استراتيجي دبلوم عالي11

تقويم تدريب مدراء المدارس االبتدائية في تربية بغداد الكرخ الثانيةتخطيط استراتيجي

لرفع المستوى التربوي للطلبة

2013غني دحام الزبيديمثنى ابراهيم عبد االمير دبلوم عالي12

2013فائق جواد كاظمسهيل سهيل كريمتحليل جرائم المخدرات في العراق وتفعيل دور وزارة الداخليةتخطيط استراتيجي دبلوم عالي13

التطوير االستراتيجي للموارد البشرية لوزارة العدل العراقية طبقاتخطيط استراتيجي

(2017-2013)للوثيقة االستراتيجية 

2013سعد علي العنزييحيى حسن دبلوم عالي14

2013غانم رزوقي انيسمثنى عبد المجيد حميدالتحليل االستراتيجي الستخدام تقانات الري الحديثةتخطيط استراتيجي دبلوم عالي15

االجراءات واالليات الالزمة لتصويب اتجاهات االداء لالستراتيجيةتخطيط استراتيجي

الوطنية لمكافحة الفساد

2013عبد الجبارمحمود فتاحخلدون حيدر سلطان دبلوم عالي16

2013فائق جواد كاظمطه حسين صبردور المفتشيين العموميين في االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفسادتخطيط استراتيجي دبلوم عالي17

2013سعد العنزيمحمد علي جاسم(2012-2009)تقويم المشاريع االستثمارية لمحافظة االنبار لالعوام تخطيط استراتيجي دبلوم عالي18

2013عبد السالم لفتةمشتاق طالب ناصرتطوير اجراءات لجان الفتح وتحليل العطاءات في ديوان محافظة كركوكتخطيط استراتيجي دبلوم عالي19
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امكانية تطبيق موازنة البرامج واالداء باتجاه زيادة كفاءة شركةتخطيط استراتيجي

المشاريع النفطية

2013سعدون حمود جثيرهبة عبد الهادي دبلوم عالي20

آلية تحقيق العدالة االجتماعية في توزيع التخصيصات االستثمارية فيتخطيط استراتيجي

ظل الالمركزية االدارية  بحث تطبيقي في محافظة واسط

2013فضيلة سلمان داودعلي محسن داود دبلوم عالي21

2013عبد هللا حكمت النقارعماد علي جاللانتقاء واختيار السفراء والموظفين للعمل في وزارة الخارجية العراقيةتخطيط استراتيجي دبلوم عالي22

التكايف االقتصادية واالجتماعية للتلوث البيئي رؤية استراتيجيةتخطيط استراتيجي

للسياسة البيئية

2013ناظم جواد عبدنضال عبيد عيسى دبلوم عالي23

2014سعد علي حمودعلي محمد عبدتقويم مجاالت التطوير االستراتيجي للموارد البشرية في وزارة الداخليةتخطيط استراتيجي دبلوم عالي24

2014سعد علي حمودحسين علي عبد الحسينتقييم معالجة البطالة في استراتيجية وزارة العمل والشؤون االجتماعيةتخطيط استراتيجي دبلوم عالي25

دور تكنلوجيا المعلومات في استخدام البطاقة الذكية لمنظومة البواباتتخطيط استراتيجي

االلكترونية في مرائب النقل

2014ضيلة سلمان داودحسين توفيق مجيد دبلوم عالي26

حالة/ المتطلبات الحتمية لالنتقال الى نظام موازنة البرامج واالداء تخطيط استراتيجي

دراسية في المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة

2014اياد طاهر محمدعلي عبد القادر جرجيس دبلوم عالي27

2014اياد طارهر محمدنور شدهان عداي الربيعيتقييم ممارسات التخطيط االستراتيجي في الهيئة العامة للضرائبتخطيط استراتيجي دبلوم عالي28

/هندسة عمليات /اعادة تنظيم الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة تخطيط استراتيجي

دراسة حالة في وزارة النفط

2014اياد طاهر محمدايمان محمد خلف دبلوم عالي29

استراتيجية وزارة حقوق االنسان في ضوء االعالن العالمي لحقوقتخطيط استراتيجي

االنسان

2014عبد الرحمن مصطفىشيماء عدنان عمران دبلوم عالي30

تفعيل الجوانب االعتبارية لالرتقاء بالعالقة بين البنك المركزيتخطيط استراتيجي

والمصارف الخاصة

2014محمود محمد داغراحمد يوسف كاظم دبلوم عالي31

دور الرقابة والتقييم االستراتيجي في تحقيق اهداف القطاع النفطي فيتخطيط استراتيجي

2017-2013اطار خطة التنمية الوطنية 

2014لورنس يحيى صالحوفاء رشيد سعيد دبلوم عالي32

استراتيجية وزارة حقوق االنسان في ضوء االعالن العالمي لحقوقتخطيط استراتيجي

االنسان

2014عبد الرحمن مصطفىشيماء عدنان عمران دبلوم عالي33

تطوير نموذج تقييم االداء المؤسسي الحكومي للشركة العامةتخطيط استراتيجي

لالتصاالت والبريد

2014سعد العنزياحمد حسن عبد هللا دبلوم عالي34

تقييم اليات تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد في المديرية العامة للماءتخطيط استراتيجي

بوزارة البلديات واالشغال العامة

2014لورنس يحيى صالحرنا علي كريم دبلوم عالي35

متطلبات التحول نحو اسلوب موازنة البرامج واالداء في اعداد الموزانةتخطيط استراتيجي

حالة دراسية في وزارة الثقافة- السنوية 

2015سلمان حسينريا سعد حسوبي دبلوم عالي36

تحليل الكلفة العائد االقتصادي واالجتماعي الستحداث خدمة الهاتفتخطيط استراتيجي

النقال

2015سلمان حسين عبد هللااسراء برهان صالح دبلوم عالي37
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2015فائق جواد كاظمحسن سعدي فاضلتخطيط استخدام المياه في العراق ودوره في مواجهة التحدياتتخطيط استراتيجي دبلوم عالي38

تطوير الهيكل الوظيفي للمجمع العلمي العراقي من وجهة نظرتخطيط استراتيجي

استراتيجية

2014صالح عبد القادر النعيميسيجل ابراهيم ارسالن دبلوم عالي39

2015غني دحام تناي الزبيديعلي مصطفى حسنالمسؤولية االجتماعية ودورها في تحقيق استراتيجية وزارة الكهرباءتخطيط استراتيجي دبلوم عالي40

2014لورنس يحيى صالحغادة صباح عبد المطلبتطوير استراتيجية النتاج مادة الطحين الصفر في العراقتخطيط استراتيجي دبلوم عالي41

2014عبد المنعم كاظمنور حسين فاضلاثر غياب التخطيط السكاني في تفاقم ازمة السكن الحالية في العراقتخطيط استراتيجي دبلوم عالي42

2014محمد احمدعالء صباح كاظمنحو تعزيز دور التعليم المهني في العراقتخطيط استراتيجي دبلوم عالي43

2015مها كامليعقوب ابراهيممعايير قياس كفاءة السيطرة على المصادر المشعةتخطيط استراتيجي دبلوم عالي44

التمويل الصحي وانعكاسه على المؤشرات الصحية في العراق للمدةتخطيط استراتيجي

(2007-2013)

2014صبيحة قاسمانعام لطيف شلتاغ دبلوم عالي45

2015سناء عبد الرحيمعصام صادق عبودتطوير العالقة الستراتيجية بين الجهات المختصة في مكافحة الفسادتخطيط استراتيجي دبلوم عالي46

2015عبد المنعم كاظم حماديلمياء جاسم حمود حافظ العواديرؤية استراتيجية الولويات االستثمار دراسة حالة في قطاع النقلتخطيط استراتيجي دبلوم عالي47

برنامج مقترح للتطوير االداري لوحدة تنسيق السياسات العامة للدولةتخطيط استراتيجي

باستخدام مدخل سلسلة القيمة

2015سلمان حسين عبد هللالبنى هاني عباس دبلوم عالي48

دراسة حالة في ))السياسة االئتمانية ودورها في سداد الديوان تخطيط استراتيجي

المديرية العامة للفحص والورش الفنية احدى تشكيالت وزارة الكهرباء

))

2015عبد السالم لفته سعيدايناس صباح غني دبلوم عالي49

2014علي موات الصيهود السودانيصبار علي محمد الساعديتخطيط استراتيجي دبلوم عالي50

استراتيجيات التسويقية لتجزئة السوق الصناعي لشركة االسمنتتخطيط استراتيجي

العراقية

2015صبيحة قاسم هاشماسراء رعد نايف جبار دبلوم عالي51

ـ لغاية2003اثر البطالة على االمن الوطني في العراق للمدة من تخطيط استراتيجي

2012

2015محمود محمد داغرفالح عبد الرضا هداب الخرساني دبلوم عالي52

2015غني دحام تنايامير مطلك عبد االمير حسين الجشمعينحو رؤية استراتيجية لتطوير الهيكل التنظيمي لديوان الوقف الشيعيتخطيط استراتيجي دبلوم عالي53

تقييم واقع الثروة الحيوانية في العراق باستخدام التحليل االستراتيجيتخطيط استراتيجي

SWOT

2015عبد المنعم كاظم حماديسمارة فوزي صبيح عبد القادر المدرس دبلوم عالي54

اجراءات نقل الملكية العقارية في دائرة التسجيل العقاري وسبل االرتقاءتخطيط استراتيجي

بها

2014صبيحة قاسم هاشماريج فايق شوكت الجنيد دبلوم عالي55

2015صالح الدين عواد الكبيسيسناء كاظم راضيتقييم اداء هيئة االستثمار في العراقتخطيط استراتيجي دبلوم عالي56

تطوير القطاع السياحي طريقا للحد من ظاهرة بطالة خريجي المعاهدتخطيط استراتيجي

السياحية في العراق

2015لورنس يحيى صالحعباس عبد الزهرة راضي المحمداوي دبلوم عالي57
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مقترح قانون للتامين الزراعي في اطار خطة التنمية الوطنيةتخطيط استراتيجي

واستراتيجية وزارة الزراعة

2016عبد الناصر علك حافظقصي حميد حسين دبلوم عالي58

)ادارة ملفات المفقودين العراقيين باستخدام قاعدة بيانات الطب العدلي تخطيط استراتيجي

fdms)

2016عبد الناصر علك حافظعامر جبار زغير دبلوم عالي59

اليناريوهات المحتملة لتقييم واقع ومستقبل وزارة الدولة لشؤون المراةتخطيط استراتيجي

دراسة حالة/ 

2016فؤاد يوسف عبد الرحمنشيماء هاشم دبلوم عالي60

تطوير كفاءة االداء المؤسسي للشركة العامة لخدمات الشبكة الدوليةتخطيط استراتيجي

سيناريوهات مقترحة/ للمعلومات 

2016كامل كاظم بشير الكنانيبان محمد علي محمود دبلوم عالي61

البيئة الداخلية للمنظمة وتاثيرها في االسبقيات التنافسية دراسة ميدانيةتخطيط استراتيجي

في الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل

2016ضياء محمد حسينسبأ رافع نعمان البياتي دبلوم عالي62

دراسة )تحسين العمليات االنتاجية بتطبيق استراتيجية تطوير المنتج تخطيط استراتيجي

في شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية

2015غسان قاسم داود الالميسحر محمود علي دبلوم عالي63

تطبيقات معايير التميز الحكومي في تقييم االداء المؤسسي لالمانةتخطيط استراتيجي

دراسة حالة/ العامة لمجلس الوزراء 

2016سعد علي حمود العنزيفدك جواد كاظم الزبيدي دبلوم عالي64

2016كاظم احمد جواد الجشمعيرقية عبد الرحيم كريمالمتطلبات االدارية والفنية وتاثيرها في نجاح التحالفات االستراتيجيةتخطيط استراتيجي دبلوم عالي65

تقييم  استراتيجية تطوير الموارد البشرية دراسة حالة في المعهدتخطيط استراتيجي

القضائي

2016ناظم جواد عبد الزيديرغد عبد القادر عبد المطلب العامري دبلوم عالي66

2016بيداء ستار لفتهكامل علي مصطاف الحمدانيبناء نموذج لصياغة ستراتيجية الحوكمة االلكترونية للعلوم والتكنولوجياتخطيط استراتيجي دبلوم عالي67

2016عماد محمد علي عبد اللطيفحنان اياد عبيدتقييم كفاءة االداء االستثماري للموازنة العامةتخطيط استراتيجي دبلوم عالي68

تخطيط الدعم الحكومي للقطاع الزراعي في محافظة االنبار رؤيةتخطيط استراتيجي

استراتيجية

2016بالسم جميل خلفعمار صالح مخلف الفهداوي دبلوم عالي69

بناء انموذج االداري في وزارة النقل على وفق انموذج التميز االوربيتخطيط استراتيجي

( EFQM)

2016علي موات الصيهود السودانيدنيا تركي ردام دبلوم عالي70

2016لورنس يحيى صالحمها خالد امام عليدراسة حالة/ الواقع الخدمي لمدينة بغداد في ظل زيادة العشوائيات تخطيط استراتيجي دبلوم عالي71

دراسة/ االصالح االداري وانعكاساته على تحسين اداء الموظفين تخطيط استراتيجي

تحليلية في الشركة العامة لتجارة المواد االنشائية

2016فؤاد يوسف عبد الرحمنشيماء صالح سيفي دبلوم عالي72

تقييم الخيارات االستراتيجية لتطوير واقع الشركة العامة لالسواقتخطيط استراتيجي

المركزية

2016صالح الدين عواد الكبيسيسندس محمد جدوع دبلوم عالي73

2016اياد طاهر محمد الجبوريسهام نعمة صخرتقييم استراتيجية ادارة السيولة ي المصارف العراقيةتخطيط استراتيجي دبلوم عالي74

دراسة حالة في/ دور تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ الستراتيجية تخطيط استراتيجي

شركة االستكشافات النفطية

2016صالح الدين عواد الكبيسيوفاء باسم توفيق الجاف دبلوم عالي75

2016علي موات الصيهود السودانيرغد ماجد عباس المعماربناء ستراتيجية لجذب الكفاءات في وزارة النفطتخطيط استراتيجي دبلوم عالي76
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تنمية السياحة في العراق وتاثيرها االقتصادي واالجتماعي في المجتمعتخطيط استراتيجي

(رؤية استراتيجية  )

2016فارس كريم بريهيحسين عباس خلف دبلوم عالي77

)السيناريو االستراتيجي الستدامة الموارد المائية في القطاع الزراعي تخطيط استراتيجي

(حالة دراسية 

2016لورنس يحيى صالحعمار صالح احمد دبلوم عالي78

تصميم نظام لتقييم اداء المدارس العراقية على وفق انموذج التميزتخطيط استراتيجي

EFQMاالوربي 

2016سناء عبد الرحيموسن كامل فاضل دكتوراه79

2016رغد يوسف كبروفراس كاظم عبد الكريمامكانية تطبيق التحالف االستراتيجي في الشركة العامة للنقل البريتخطيط استراتيجي دبلوم عالي80

تاثير التكامل االستراتيجي في تحقيق االهداف االستراتيجية للمحافظةتخطيط استراتيجي

دراسة تحليلية في وزارة الصحة والبيئة/ على البيئة العراقية 

2016حيدر حمزة جوديعلي فيصل عبد نور دبلوم عالي81

2016هشام طلعت عبد الحكيم الونداوياحمد بشير محمود العبيديتحليل االداء المالي االستراتيجي واثره في تحديد قيمة المنشأةتخطيط استراتيجي دبلوم عالي82

2016هشام طلعت عبد الحكيماحمد محمود كتابتاثير تقانة المعلومات في االداء التعليمي لوزارة التربيةتخطيط استراتيجي دبلوم عالي83

اعادة هيكلة انشطة المركز الوطني للتطوير االداري وتقنية المعلوماتتخطيط استراتيجي

(رؤية استراتيجية  )

2016فضيلة سلمان داودنادية محمد  عبد هللا الجبوري دبلوم عالي84

2016رفاء فرج سموعيسمية معن عبد الحسينالتواصل المعرفي مع حركة البحث العلمي بيت الحكمة انموذجاتخطيط استراتيجي دبلوم عالي85

2016رفاء فرج سموعيسمية معن عبد الحسينالتواصل المعرفي مع حركة البحث العلمي بيت الحكمة انموذجاتخطيط استراتيجي دبلوم عالي86

دراسة لعدد من/ ستراتيجية العمل والتخصص في المنظمات الحكومية تخطيط استراتيجي

منظمات مدينة بغداد

2016كامل كاظم بشير الكنانيحسين محمد لهمود الفتالوي دبلوم عالي87

دراسة/ مدى كفاءة استخدام انموذج كايزن لتقييم االداء المؤسسي تخطيط استراتيجي

تحليلية الراء عينة من مكاتب المفتشين العمومين

2016كاظم احمد جوادمحمد عباس حمزة دبلوم عالي88

دور حوسبة االجراءات االدارية في تحسين اداء دائرة االصالح العراقيةتخطيط استراتيجي

دراسة استطالعية/ السجون / 

2016رغد يوسف كبروسرحان طارق علوان الربيعي دبلوم عالي89

تقييم الخطط التدريبية لشركة الخطوط الجوية العراقية لالعوامتخطيط استراتيجي

من وجهة نظر ستراتيجية (2014- 2011)

2016فضيلة سلمان داودهبة احمد خماس قدوري الجميلي دبلوم عالي90

2016اشراف سماح مؤيد المولىمحمد مهدي صالحاثر ادارة الوقت في انجاز المشاريع االنشائيةتخطيط استراتيجي دبلوم عالي91

2016كامل كاظم بشير الكنانيحسن شناوة صالحدراسة حالة/ النمو السكاني واثره في تجهيز الطاقة الكهربائية تخطيط استراتيجي دبلوم عالي92

استخدام موازنة البرامج واالداء لتطوير موازنة المشاريع االستثماريةتخطيط استراتيجي

محافظة بغداد

2016عماد محمد علي العانيسهام محمد سلمان دبلوم عالي93

2016فضيلة سلمان داودافراح شاكر محمود العزاوينحواستراتيجية لالرتقاء بتنفيذ المشاريع االستثمارية في محافظة ديالىتخطيط استراتيجي دبلوم عالي94

االرتقاء بواقع اعمال الشركة العامة لالسواق المركزية العراقية منتخطيط استراتيجي

منظور تخطيطي

2016كامل الكنانيآمال حسن علوان دبلوم عالي95

2016اياد طاهر محمد الجبوريسهام نعمة صخرتقييم استراتيجية ادارة السيولة في المصارف العراقيةتخطيط استراتيجي دبلوم عالي96
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استخدام تحليل سلسلة ماركوف في توزيع قوة العمل دراسة حالة فيتخطيط استراتيجي

وزارة المالية

2016محمود البياتيعلي صباح هادي دبلوم عالي97

تعزيز الهدف االستراتيجي لديوان الرقابة المالية في الحفاظ على المالتخطيط استراتيجي

دراسة حالة/ العام ودوره في الحد من عجز الموازنة العامة للدولة 

2016سلمان حسين عبد هللاانتصار كاظم بشير الكناني دبلوم عالي98

تخطيط الدعم الحكومي للقطاع الزراعي في محافظة االنبار رؤيةتخطيط استراتيجي

ستراتيجية

2016بالسم جميل خلفعمار صالح مخلف الفهداوي دبلوم عالي99

صياغة اليات عالقات التنسيق الفاعلة للمتابعة االستراتيجية بين االمانةتخطيط استراتيجي

(دراسة حالة  )العامة لمجلس الوزراء والوزرات العراقية 

2016سعد علي حمود العنزيايناس مالك هادي الجيراني دبلوم عالي100

تصميم نظام لتقييم اداء المدارس العراقية غلى وفق انموذج التميزتخطيط استراتيجي

دراسة حالة / EFQMاالوربي 

2016سناء عبد الرحيم سعيدوسن كامل فاضل دبلوم عالي101

/اليناريو االستراتيجي الستدامة الموارد المائية في القطاع الزراعي تخطيط استراتيجي

حالة دراسية

2016لورنس يحيى صالحعمار صالح احمد دبلوم عالي102

2016يعرب عدنان السعيديسرمد كامل عبد علي الخفاجياالرتقاء بثقافة الطفل وفقا لمدخل التغيير االستراتيجيتخطيط استراتيجي دبلوم عالي103

ستراتيجية العمل والتخصص في المنظمات غير الحكومية دراسة لعددتخطيط استراتيجي

من منظمات مدينة بغداد

2016كامل كاظم بشير الكنانيحسين محمد لهمود الفتالوي دبلوم عالي104

رؤية/ ادارة النفايات الصلبة ودورها في حماية وتحسين البيئة تخطيط استراتيجي

ستراتيجية دراسة حالة في بلدية الرشيد

2016لورنس يحيى صالححيدر كامل مشتت يسر دبلوم عالي105

دراسة حالة في/ استخدام تحليل سلسلة ماركوف في توزيع قوة العمل تخطيط استراتيجي

وزارة المالية

2016محمود مهدي البياتيعلي صباح هادي دبلوم عالي106

بناء نموذج لصياغة استراتيجية الحوكمة االلكترونية للعلومتخطيط استراتيجي

والتكنولوجيا

2016بيداء ستار لفتهكامل علي مصطاف الحمداني دبلوم عالي107

دراسة حالة في/ دور تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ الستراتيجية تخطيط استراتيجي

شركة االستكشافات النفطية

2016صالح الدين عواد الكبيسيوفاء باسم توفيق الجاف دبلوم عالي108

2016فضيلة سلمان داودافراح شاكر محمود العزاوينحو استراتيجية لالرتقاء بتنفيذ المشاريع االستثمارية في محافظة ديالىتخطيط استراتيجي دبلوم عالي109

2016عماد محمد علي عبد اللطيفندى سعد غدارتحليل نظام تعرفة الطاقة الكهربائية في العراق من منظور ستراتيجيتخطيط استراتيجي دبلوم عالي110

2016علي موات الصيهود السودانيرغد ماجد عباس المعماربناء ستراتيجية لجذب الكفاءات في وزارة النفطتخطيط استراتيجي دبلوم عالي111

دراسة في مصرف/ اثر المزيج التسويقي المصرفي في رضا الزبون تخطيط استراتيجي

الرافدين الرئيسي

2016عاملة محسن احمد ناجيهدى شريف سعيد الكعبي دبلوم عالي112

2016فؤاد يوسف عبد الرحمنشيماء هاشم خضيراليناريوهات المحتملة لتقييم واقع ومستقبل وزارة الدولة لشؤون المرأةتخطيط استراتيجي دبلوم عالي113

2016محسن عبد علي الفريجيمنى نوري يونسالمدن المالئمة للعيش والحلول االستراتيجية للمدن العراقيةتخطيط استراتيجي دبلوم عالي114

2016ميسون عبد الكريم محمد رشيدرنا عودة حنونكفاءة نظم المعلومات االدارية وتأثيرها في اجراءات مكافحة الفسادتخطيط استراتيجي دبلوم عالي115

2019, يناير 26 Page 6 of 12



?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحثالعنوانالتسلسلالقسم ت

2016ضياء محمد حسين الحياليباسم محمد هاشم الربيعيفي اتخاذ القرار االستراتيجي للمنظمة ( SWOT )تأثير ابعاد مصفوفة تخطيط استراتيجي دبلوم عالي116

دراسة تطبيقية في/ اثر العناصر التدريبية في تعزيز اداء العاملين تخطيط استراتيجي

امانة بغداد

2016ميسون عبد الكريم محمد رشيدرشا صادق علي عنبر دبلوم عالي117

2016رفاء فرج سموعيشهد رعد سبتياالدارة المحلية ودورها في تقديم الخدمات المجتمعيةتخطيط استراتيجي دبلوم عالي118

دراسة/اثر التدريب المستمر في تدعيم االداء االستراتيجي المنظمي تخطيط استراتيجي

السليمانية/تحليلية في الكلية العسكريه الثالثة 

2017رفاء فرج سموعيثامر زيدان خلف دبلوم عالي119

2017عبدالرحمن مصطفى المالدنيا فؤاد شكريالسيناريوهات المستقبلية الدارة االزمات دراسة حالة لوزارة العدلتخطيط استراتيجي دبلوم عالي120

التحليل االستراتيجي لواقع تطبيق الحكومة االلكترونية في االمانةتخطيط استراتيجي

دراسة حالة-العامة لمجلس الوزراء 

2017لورنس يحيى صالحاريج مهدي صالح دبلوم عالي121

معوقات تطبيق مفاهيم ادارة الجودة الشاملة في اطار التحليلتخطيط استراتيجي

دراسة تحليلية في مركز التخصصي للطب النووي/االستراتيجي 

والعالج االشعاعي

2017سمية عباس مجيدرنا علي هادي دبلوم عالي122

تاثير ادارة الجودة الشاملة في تحسين اداء المؤسسة الخدمية دراسةتخطيط استراتيجي

حالة في ديوان محافظة ديالى

2017نادية لطفي عبدالوهابنورة سهيل محمد دبلوم عالي123

تحليل الشراكة االستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتوجيهتخطيط استراتيجي

االستثمار في مجال توزيع الكهرباء بالعراق

2017سعد علي حمودمصطفى ثائر ثابت دبلوم عالي124

2017ارادن حاتم خضيررلى علي حسيندور ابعاد الجودة في استراتيجيات حماية المنتج الوطنيتخطيط استراتيجي دبلوم عالي125

دراسة -philipsتقييم البرامج التدريبية على وفق نموذج فيليبس تخطيط استراتيجي

حالة في وزارة العمل والشؤون االجتماعية

2017علي مواترافد جبار عاجل دبلوم عالي126

تحليل الشراكة االستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتوجيهتخطيط استراتيجي

االستثمار في مجال توزيع الكهرباء بالعراق

2017سعد علي العنزيمصطفى ثائر ثابت دبلوم عالي127

2017ناظم جواد عبدرشا فاخر عبدالحسنمنظور ستراتيجي-التاهيل السياحي لمواقع التراث العالمي في العراق تخطيط استراتيجي دبلوم عالي128

بحث-انعكاسات ممارسات ادارة الموارد البشرية على االداء التنظيمي تخطيط استراتيجي

ميداني في وزارة العلوم والتكنلوجيا

2017انتصار عباس حماديرفاه روضان عودة دبلوم عالي129

بحث ميداني-تخطيط المسار الوظيفي ودوره في بناء القيادات االدارية تخطيط استراتيجي

في دائرة عقارات الدولة

2017سعدون حمود جثيرمصطفى كاظم حلف دبلوم عالي130

دراسة تحليلية-اعتماد اساليب التدريب الذكية لتحسين اداء المراسيم تخطيط استراتيجي

في مجلس الوزراء العراقي

2017لمياء سلمان عبدعليامير فاضل عبدالرحمن دبلوم عالي131

دراسة حالة في مجلس-تخطيط الموارد البشرية الفائض والعجز تخطيط استراتيجي

محافظة بغداد

2017اياد طاهر محمدمحمد فوزي محمد دبلوم عالي132

تحليل خطة االغاثة وااليواء واعادة استقرار العاوائل النازحة فيتخطيط استراتيجي

العراق من منظور ستراتيجي

2017لورنس يحيى صالحعاصم محمد عبدالوهاب دبلوم عالي133
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فاعلية الموارد البشرية في اطار توظيف تكنلوجيا المعلوماتتخطيط استراتيجي

دراسة حالة في دار الكتب والوثائق الوطنية العراقية-واالتصالالت 

2016اياد طاهر محمدسارة محمد كاظم دبلوم عالي134

دراسة حالة في-تاثير نظم المعلومات االدارية في االداء الستراتيجي تخطيط استراتيجي

مجلس النواب العراقي

2016سعدون حمود جثيرشجاع عبدالواحد موسى دبلوم عالي135

امكانية تطبيق نظام ادارة الجودة المعيار االنتخابي في المفوضية العلياتخطيط استراتيجي

iso17582-2014المستقلة 

2017علي موات السودانيعصام عبدالعزيز ابراهيم دبلوم عالي136

2017عبدالناصر علك حافظسيف سعيد حميدسترتيجية مقترحات لالسكان في بغداد دراسة حالةتخطيط استراتيجي دبلوم عالي137

ستراتيجية مقترحة لتسويق نتاجات البحث العلمي العراقية دراسة حالةتخطيط استراتيجي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-

2017عبدالناصر علك حافظسرمد عبدالجبار عمران دبلوم عالي138

منظور-دور القطاع الخاص في االستثمار الرياضي في العراق تخطيط استراتيجي

ستراتيجي

2017ثائر محمود رشيدبيداء عصام عبدالرحمن دبلوم عالي139

فاعلية الموارد البشرية في اطار توظيف تكلوجيا المعلوماتتخطيط استراتيجي

دراسة حالة في دار الكتب والوثائق الوطنية العراقية-واالتصاالت 

2016اياد طاهر محمدسارة محمد كاظم دبلوم عالي140

دليل تطبيق موازنة البرامج واالداء لتحقيق االهداف االستراتيجية فيتخطيط استراتيجي

دراسة حالة-االمانه العامة لمجلس الوزراء 

2017عماد محمد عليخلدون هادي جعفر دبلوم عالي141

دراسة-استراتيجيات االمن الغذائي وامكانيات تحقيق االكتفاء الذاتي تخطيط استراتيجي

حالة في وزارة الزراعة العراقية

2017سمية عباس مجيدغادة مهدي عبد السوداني دبلوم عالي142

التحليل االستراتيجي ودوره في تبسيط اجراءات تسجيل المنظماتتخطيط استراتيجي

دراسة حالة في دائرة المنظمات غير الحكومية-واتمتها 

2017فؤاد يوسف عبدالحمنضياء حسن حميدي دبلوم عالي143

دراسة تحليلية في-تاثير استراتيجية العمل الفرقي في فاعلية االنجاز تخطيط استراتيجي

الوكالة االدارية والمالية لوزارة الداخلية

2017سرمد حمزة الشمرياحمد جابر محسن دبلوم عالي144

دراسة حالة في بعض-اساليب تمويل االرهاب واسترانيجيات مكافحتها تخطيط استراتيجي

المؤسسات االمنية

2017هشام طلعت عبدالحكيمعلي محمد مطلك دبلوم عالي145

سالمة االجراءات وكفاءة اداء خدمة المسافرين في مطار بغداد الدوليتخطيط استراتيجي

دراسة حالة/

2017كامل كاظم بشيراسيل عباس قاسم دبلوم عالي146

2017انتصار عباس حمادياوان محمد امين محمد عليدور القيادة الستراتيجية في ادارة فرق العمل التنظيميتخطيط استراتيجي دبلوم عالي147

تشخيص مؤشرات الحوكمة واثرها في اداء المديرية العامة ااتخطيطتخطيط استراتيجي

وزارة التربية/التربوي 

2016سعدون حمود جثيرلمى هادي خميس دبلوم عالي148

2017عماد محمد عليعادل جبار عليامانة بغداد دراسة تحليلة/بناء استراتيجية للتمويل الذاتي المستدام تخطيط استراتيجي دبلوم عالي149

دراسة حالة-دراسات الجدوى في الحد من تعثر المشاريع االستثمارية تخطيط استراتيجي

في وزارة التقل

2017فارس كريم بريهيزينة علي صيهود دبلوم عالي150

تقويم الخطة االستراتيجية للتدريب في المديرية العامة للموارد البشريةتخطيط استراتيجي

دراسة حالة-احدى تشكيالت وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة 

2017ناظم جواد عبدعمار مجيد صالح دبلوم عالي151
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تحليل خطة االغاثة وااليواء واعادة االستقرار للعوائل النازحة فيتخطيط استراتيجي

العراق من منظور استراتيجي

2016لورنس يحيى صالحعاصم محمد عبدالوهاب دبلوم عالي152

دراسة حالة/االدارة االلكترونية وتاثيرها في تحقيق الجاح االستراتيجيتخطيط استراتيجي

في مديرية تربية الكرخ الثانية

2017مها عارف بريسموسن عباس جلوب دبلوم عالي153

2017ناظم جواد عبدرشا اسماعيل ابراهيمرؤية مستقبلية/ثقافة الطفل العراقي في ظل االرهاب تخطيط استراتيجي دبلوم عالي154

 /2015-2013تقييم الخطة االستراتيجية لوزارة الصحة للسنوات تخطيط استراتيجي

دراسة حالة

2017صالح مهدي عباسليلى غازي علي دبلوم عالي155

دراسة تحليلية في الشركة-تاثير ميناء مبارك على الخطط االستراتيجية تخطيط استراتيجي

العامة لموانئ العراق

2017محسن عبد عليهند عبود جاسم دبلوم عالي156

دراسة/تحفيز العاملين وفق الخصائص االبداعية للقيادة االستراتيجيةتخطيط استراتيجي

استطالعية في مديرية اتصاالت وبريد واسط

2016فضيلة سلمان داودفاضل عباس عبدالحسن دبلوم عالي157

دراسة تحليلية-دور التيقظ البيئي للمنظمة في تحقيق االداء المستدام تخطيط استراتيجي

في وزارة البيئة

2017فضيلة سلمان داودسراب وجعان عاجل دبلوم عالي158

 دراسة2010-2015واقع الموازنة االستثمارية في العراق للمدة تخطيط استراتيجي

حالة في وزارة التخطيط

2017فارس كريم بريهينجاح محسن فرحان دبلوم عالي159

دراسة حالة في-تاثير نظم المعلومات االدارية في االداء الستراتيجي تخطيط استراتيجي

مجلس النواب العراقي

2016سعدون حمود جثيرشجاع عبدالواحد موسى دبلوم عالي160

دراسة-ستراتيجية مقترحة لتسويق نتاجات البحث العلمي العراقية تخطيط استراتيجي

حالة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

2017عبدالناصر علك حافظسرمد عبدالجبار عمران دبلوم عالي161

دراسة تحليلية في/اثر التوجه االستراتيجي في اعادة هندسة االعمال تخطيط استراتيجي

وزارة االعمار واالسكان

2017شهناز فاضل احمدابتهال منذر سلمان دبلوم عالي162

 :iso 1000تقييم االداء االستراتيجي للمشروعات في ظل المواصفة تخطيط استراتيجي

دراسة حالة في ديوان محافظة ديالى -2003

2017زهرة عبد محمدهند قدوري ابراهيم دبلوم عالي163

دراسة استطالعية-التصميم الوظيفي وتاثيره في القرار االستراتيجي تخطيط استراتيجي

قسم الموارد البشرية/في وزارة النقل 

2017عادل داود سلمانرجاء عودة هاشم دبلوم عالي164

دراسة-استرايجية تنويع المنتجات النفطية وانعكاسها في االداء المالي تخطيط استراتيجي

حالة

2017بثينة راشد حميديسهير عبداالمير محمد دبلوم عالي165

تقييم دراسة الدبلوم العالي في التخطيط االستراتيجي في كلية االدارةتخطيط استراتيجي

جامعة بغداد/ واالقتصاد 

2017غني دحام تناي الزبيدياسيل خزعل مهدي المرسومي دبلوم عالي166

اهمية ودور معايير تقويم االداء المؤسساتي الدولي وسبل توطينها فيتخطيط استراتيجي

اهداف التنمية المستدامة في العراق

2018وفاء جعفر المهدويمهند مصطفى محمد دبلوم عالي167

بحث ميداني في-تاثير استراتيجية التدريب في مستوى الرضا الوظيفي تخطيط استراتيجي

ديوان وزارة الزراعة

2018عبدالرحمن مصطفى طه المالاحمد امين سالم دبلوم عالي168
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دراسة حالة/ التخطيط االستراتيجي وتاثيره في استراتيجيات االختبار تخطيط استراتيجي

وزارة الكهرباء-في الشركة العامة لتاهيل منظومات الطاقة الكهربائية 

2018كريم عبد عيداننورالهدى عبداالله عبداالمير دبلوم عالي169

الالمركزية خيار استراتيجي لتحقيق التنمية الريفية المستدامة فيتخطيط استراتيجي

محافظة واسط حالة دراسية-العراق 

2018وفاء جعفر المهداويصادق طلب عبيد دبلوم عالي170

اآلثار التنموية لعزوف الطلبة عن االلتحاق بالتعليم المهني في العراقتخطيط استراتيجي

 وسبل المعالجة االستراتيجية2003بعد عام 

2018لورنس يحيى صالحثائر مزهر غانم دبلوم عالي171

دور القيادة في بناء التوجه االستراتيجي لديوان أوقاف الدياناتتخطيط استراتيجي

المسيحية واأليزيدية والصابئة المندائية

(دراسة حالة)

2018أرادن حاتم خضيرنور نجاح ادور دبلوم عالي172

أنمـوذج التخطيط االستراتيجي الكفــوء فــي انتــاج وتسويـــق الخدمةتخطيط استراتيجي

دراسة تحليلية آلراء عينة من موظفي دائرة التنسيق الحكومي ))

((وشؤون المواطنين في االمانة العامة لمجلس الوزراء

2018محمد حسين علي حسينإيناس قاسم محمد دبلوم عالي173

أثر استراتيجية برنامج دمج منزوعي السالح على استراتيجية السلمتخطيط استراتيجي

-المجتمعي 

دراسة مقارنة ما بين الحالة الكولومبية بالحالة العراقية

2018انتظار احمد جاسمسعد عزيز عبدالحسين دبلوم عالي174

استراتيجية التوريد وتأثيرها في تسويق الخدمات" تخطيط استراتيجي

"دراسة حالة في شركة الخطوط الجوية العراقية

2018سرمد حمزة جاسمعلي تيمول عبدعون دبلوم عالي175

على (ISO 9001 : 2015)متطلبات تطبيق المواصفة الدولية تخطيط استراتيجي

مديرية االشغال/دراسة حالة - الدوائر الهندسية لوزارة الداخلية 

الهندسية

2018هاله حمد ماجودحسن عالء حسين دبلوم عالي176

تقييم أداء ستراتيجية تخفيف الفقر من العراق بأستخدام بطاقة األداءتخطيط استراتيجي

المتوازن

2018فائق جواد كاظمعمر نبيل طالب العجيلي دبلوم عالي177

تقييم تنفيذ مشاريع الخطة االستثماريةتخطيط استراتيجي

2016-2013دراسة ميدانية لمشاريع الخطة للفترة 

2018عبد السالم لفتة سعيداحمد وليد احمد دبلوم عالي178

استراتيجية مقترحة لتطوير مالكات وزارة الكهرباءتخطيط استراتيجي

مركز تدريب بغداد- 

2018يعـــــــــــــــرب عدنان السعيديفضـــيلة عـــبد الكريــم سالم دبلوم عالي179

تقييم مصادر التمويل في استراتيجية وزارة الشباب والرياضةتخطيط استراتيجي

(دراسة حالة  )

2018ميثم العيبي إسماعيلميسم عبد الستار صبري دبلوم عالي180

تخطيط السيناريو االستراتيجي في مواجهة التحديات لتطوير واقعتخطيط استراتيجي

تضخم أعداد الطلبة في المدارس

2018صالح عبد القادر النعيميليلى مهدي حمزة دبلوم عالي181

اعادة الهيكلة لوزارة الشباب والرياضة في ضوء قانون نقلتخطيط استراتيجي

دراسة حالة/الصالحيات النافذ

دراسة تحليلية لواقع الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة

2018صالح الدين عواد الكبيسيوميض حمدي الشالل دبلوم عالي182

دراسة )تشخيص أسباب تلكؤ تنفيذ المشاريع الصحية وسبل المعالجة تخطيط استراتيجي

(حالة في مستشفيي الفضيلية والشعب

2018فائق جواد كاظمصابرين عباس فاضل دبلوم عالي183
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(ISO 10015)مدى امكانية تطبيق المواصفة الدولية تخطيط استراتيجي

مكتب رئيس الوزراء- دراسة حالة / لتحديد االحتياجات التدريبية 

2018هالة حمد ماجودزهير عزيز عبد الحسين دبلوم عالي184

أستراتيجية مقترحة الستخدامات مياه الريتخطيط استراتيجي

على مدار السنة

2018صالح الدين عواداياد جابر مظلوم دبلوم عالي185

عمليــات القرصنــة االلكترونيــة وتأثيرهــا فـي بعــض المخاطــرتخطيط استراتيجي

المصرفيـــة

بحـث تحليلـي مقـارن

2018حيدر نعمه الفريجيساره جاسم كلخان دبلوم عالي186

2018عبد السالم لفتة سعيدإيفاد يوسف عبدالخالقالتحليل المالي إليرادات الهيئة العامة للكماركتخطيط استراتيجي دبلوم عالي187

تخطيط استراتيجي

ISO:21500تكامل المشروعات بتطبيق معايير المواصفة الدولية 

دراسة حالة- وامكانية تطبيقها ضمن مشاريع محافظة بغداد 

2018هالة حمد ماجودرنا مصطفى عبد الرزاق دبلوم عالي188

واقع المشاريع في محافظة االنبار في ظل عجز الموازنة العامة للدولةتخطيط استراتيجي

دراسة حالة مشروع مجسر الزيوت-منظور استراتيجي 

2018ثائر محمودعبدالملك مروان عبدالملك دبلوم عالي189

منظور ستراتيجي لسياسات تدريب الموارد البشرية وتأثيرها في تطويرتخطيط استراتيجي

/رأس المال البشري 

دراسة حالة في مركز التدريب المالي والمحاسبي في وزارة المالية

2018ناظم جواد عبد الزيديأسراء عبد فرحان ذياب دبلوم عالي190

تقييم الخطة االستراتيجية لالمانة العامة لمجلستخطيط استراتيجي

الوزراء

( 2014 _ 2017)للسنوات   

2018غني دحام الزبيديتهاني مؤيد جاسم دبلوم عالي191

الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في تنمية القطاعتخطيط استراتيجي

2016-2003الصناعي العراقي للفترة 

دراسة حالة معمل اسمنت كربالء

2018سعدون حمود جثيرعالء جلوب فهد دبلوم عالي192

متطلبات نجاح الشراكـة الحكومية مــع القطاع الخاصتخطيط استراتيجي

تجربة التنفيذ لعقود االستثمار والتشغيل المشترك لقطاع الموانئء

2018علي موات السودانيمهند رحيم الالمي دبلوم عالي193

توافر متطلبات حوكمة تكنولوجيا المعلوماتتخطيط استراتيجي

على وفق المواصفة القياسية الدولية

(ISO/IEC 38501:2015)

دراسة حالة في وزارة النفط العراقية

2018فراس رحيم يونسحيدر جليل جبار دبلوم عالي194

2018عماد محمد عليحيدر عبد الكريم عبدستراتيجية اصالح الموازنة العامة للعراقتخطيط استراتيجي دبلوم عالي195

استخدام إستراتيجية الترويج في استهداف المستثمرينتخطيط استراتيجي

دراسة حالة في مجلس محافظة االنبار

2018سعدون حمود جثيرعبدالرحمن راغب عبدالرزاق دبلوم عالي196

استخدام إستراتيجية الترويج في استهداف المستثمرينتخطيط استراتيجي

دراسة حالة في مجلس محافظة االنبار

2018سعدون حمود جثيرعبدالرحمن راغب عبدالرزاق دبلوم عالي197
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تشخيص معوقات تنفيذ البطاقة الوطنية وانعكاسها على أداء المنظمةتخطيط استراتيجي

(دراسة حالة في مديرية الجنسية واألحوال المدنية واإلقامة والجوازات)

2018رغـــد يـوســف كـبـروهــيـثـم فـــوزي مـحـمـد دبلوم عالي198

مدى توافر أمن المعلومات على وفقتخطيط استراتيجي

المواصفة القياسية الدولية

(ISO/IEC27001:2013)  في المفوضية العليا المستقلة

لالنتخابات

-دراسة حالة - 

2018فراس رحيم يونس العزاويمحمد كمال جالل دبلوم عالي199

االدارة الالمركزية وأثرها في توفير الخدماتتخطيط استراتيجي

المجتمعية في محافظة ميسان

2018محسن عبد عليزينب عبداألمير نعمة دبلوم عالي200

تبني مدخل التغيير االستراتيجي لتطوير خيارات الشركة العامة لتجارةتخطيط استراتيجي

المواد االنشائية

2018يعرب عدنان الســعـيـديهدى كاظم عـباس التـميـمي دبلوم عالي201
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