
والبحوث االطاريح

?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحثالعنوانالتسلسلالقسم ت

االداء جودة لقياس cmm,9001,180 تطببيقات31013اعمال ادارة
الكلي

2005النجار سعيد مجيد صباحالجبوري فرج زكي اخالص دكتوراه1

2005صالح حميد زهيرالمحمداوي جابر الرضا عبد رافعالتنظيمي المناخ في واثره المتغير30530اعمال ادارة ماجستير2

القطاع شركات لبعض االستثمارية المحفظه ادارة32260اعمال ادارة
العراقية الخاص

2009محمد محسن حاكمحسن محسن ليلى ماجستير3

العائد في واثرة الدولي التحويل هيكل ادارة31982اعمال ادارة
والمخاطرة

2009غالي نعمة حيدرعبد نجم زباد ماجستير4

2009الالمي سلمان داود قاسم غسانالنعمة محمود عبدالمعيد نورالتجهيز سلسله في واثرها المعلومات تقانه31979اعمال ادارة ماجستير5

تحسين في االخضر التسويق فلسفة تبني اثر31926اعمال ادارة
التسويقي االداء

2009حبيب الحسين عبد/طالب فرحان عالءالعوادي غانم امير ماجستير6

الشاملة االجتماعية المسؤوليه استراتيجية ابعاد32255اعمال ادارة
الميزه لتحقيق االستراتيجي االداء في ودورها

المستدامة التنافسية

2009العبادي سعيد عبدالرحيم سناءالمالك محسن ناصر الرضا عبد ماجستير7

المسلمة الصفه في واثرها المعلومات تقانة31974اعمال ادارة
للزيون

2009البصري شفيق الرضا عبدابراهيم مولود صنعاء ماجستير8

في دراسة التشغيلية االخطار ادارة تقويم 32137اعمال ادارة
البطاريات لصناعة العامة الشركة

2009غانم الرسول عبد جمالعلي حسن حسين ماجستير9

االرباح ومقسوم المال راس هيكل بين العالقة315700اعمال ادارة
المعلومات تماثل في واثرها

2009البصري شفيق الرضا عبدعلي جبر عبدالحسين شذى ماجستير10

االعمال هندسة باعادة المعلومات تقانة عالقة31991اعمال ادارة
المتميز االداء في واثرها

2009الوحيد علي مهديفرج عالء وليد ماجستير11

لتخفيض االجمالي االنتاج التخطيط اطار تصميم31978اعمال ادارة
منتجات من عينة على تطبيقية دراسة التكاليف
الطبية

2009الرحيم محمود ايادحمود ابراهيم مريم ماجستير12

المالي االداء في االفتراضية المنظمة تاثير32019اعمال ادارة
االستراتيجية التحالفات ظل في بغداد لمصرف

2009العامري عباس فاضلابراهيم صباح مها ماجستير13

المسار ادارة انشطة على العمل تصميم ابعاد اثر31997اعمال ادارة
الوظيفي

2009العامري عباس فاضلجمعة حسن محمود ماجستير14

التكاليف تخطيط في الكلفة ادارة تقنيات دور31738اعمال ادارة
وتخفيضها

2008يوسف نعيم فائزهللا عبد هالل فائز ماجستير15
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2008العنزي علي سعدمحسن جواد راضيالستراتيجية بين والتنافس التعاون ديناميكيات31896اعمال ادارة دكتوراه16

والنسيج االبداهي التقليل مهارات بعض تاثير31668اعمال ادارة
االستراتيجي فيالتدقيق التنظيمي الثقافي

2008مولى محمد صباححسين علي حسين محمد دكتوراه17

2007العلي الستار عبد-  الحسين محمداالحمد محمد محمود نازماالبداع في واثرها والمعرفة المعلومات نظم31624اعمال ادارة دكتوراه18

تطوير استراتيجية على المعلومات انظمة تاثير31530اعمال ادارة
المنتوج

2007علي نايف كريميونس فيصل نضال ماجستير19

واعادة التكنلوجيا استراتيجية بين التوافق اثر31509اعمال ادارة
العملياتي االداء تحسين في العملية هندسة

2007الالمي سلمان  داود قاسم غسانالرضا عبد يوسف نغم دكتوراه20

المنظمات في التدريب استراتيجية واقع تشخيص31360اعمال ادارة
التنظيمي التعليم فلسفة  اطار في الصحية

2007حمادي عباس انتصارالحسين عبد حبيب رواء دكتوراه21

الدوائيةفي المنتجات تسويق وافاق واقع31364اعمال ادارة
السورية العربية الجمهورية

2007ناصر جودت محمدحمود محمد احمد ماجستير22

السن كبار سياحة على المؤثرة المتغيرات بعض31483اعمال ادارة
العراق في

2007المشهداني احمد ابراهيم خليلعبدعون زيد عبد محمد ماجستير23

ادارة فلسفة وفق على الصحية الخدمة جودة31505اعمال ادارة
الشاملة الجودة

2007العنزي حمود  علي سعدكرمش عيعوب سامي ماجستير24

الراحلي الزبون على واثرها الجودة مراحل تطبيق31512اعمال ادارة
والورش الفحص مديرية في استطالعية دراسة
الفنية

2007علي نايف كريمحميد ماجد هند ماجستير25

2007الرحيم سناءعبد_ ياسين ال محمد محمدالكاظم عبد ساهرالبشرية الموارد ادارة استراتيجات تاثير31464اعمال ادارة ماجستير26

ورش لجدول التفاعلي المدخل وتطبيق تصميم31646اعمال ادارة
المحاكاة باستعمال التدقيق

2007الالمي سلمان داود قاسم غسانمصطفى ال جواد كامل مها دكتوراه27

المقدرات تطوير في واثرة االستراتيجي التفكير32424اعمال ادارة
الرشيد مصرف اداء على الجوهرية

2009العنزي حمود علي سعدالموسوي هندال طاهر مروج ماجستير28

تحديد في المعرفة ادارة عمليات استخدام دور31490اعمال ادارة
المنظمة االستراتيجية الرؤيا مكونات

2007ياسين محمد ضياءالوهاب عبد لطفي فادية ماجستير29

التجهيز  سلسلتي الموذجي اداء وتقيم تصميم31395اعمال ادارة
المحاكاة باستخدام  الكفوءة

2007النجار سعيد محبيس صباحسعيد مرتضى اصفاد دكتوراه30

المستشفيات في المدير وخصائص مواصفات31488اعمال ادارة
العامة

2007حسون عليالعتابي نده بهار كريم ماجستير31

السلوك في االخالقية والقيم التنظيمية اللغه اثر31494اعمال ادارة
المدني

2007ذياب تاية فالحعبود الرزاق عبد زينب دكتوراه32
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ادوات باستعمال الصرف  اسعار مخاطر ادارة31346اعمال ادارة
والتشغيلي المالي التخطيط

2006العامري ابراهيم علي محمدالشكرجي الرضا عبد جابر اعتصام دكتوراه33

السياحة وفعاليات خدمات لتاهيل التخطيط31542اعمال ادارة
نمو في واثرها النجف محافظة في الدينية
السياحي النشاط النشاط

2007احمد ابراهيم خليلعلي صقر يعقوب ماجستير34

في االعمال ذكاء انظمة من المتحققة المافع تقيم31514اعمال ادارة
للمنظمات القيمة خلق

2007حمود علي سعدشاهين رشيد اسماعيل مازن ماجستير35

كمعيار والتوثيق التنفيذ لعملية برنامج تصميم31511اعمال ادارة
ISD)وفقاللمواصفة البيئة االدارة نظام لتدقيق

مصفى في الفحص قائمة باستخدام(14001-2004
الدورة

2007فنجان ال الهادي عبد ايثارمحميد موسى سعد ماجستير36

المؤسسات في لعينة االخالقية المعضالت31421اعمال ادارة
بغداد محافظة في الصحية

2007الالمي سلمان داود قاسم غساناللطيف عبد طارق زياد ماجستير37

في بالطلب التنبؤ اساليب استخدام واقع31781اعمال ادارة
سمنت معمل حالة دراسة الصناعية المنشات
كركوك

2007عثمان حمدي ايسلوادي رشيد محمد ماجستير38

عالقتها وتحليل السياسية المخاطرة قياس31388اعمال ادارة
تطبيقية دراسة الفطرية بالمخاطرة

2007ابراهيم علي محمدعامر شراد رحيم ماجستير39

عدد في الطبية النقابات الدارة شاملة خطة تطوير31430اعمال ادارة
العراقية المستشفيات في

2007حمود علي سعدناصر ماجستير40

المنظمة_ الشخص ومالئمة المنظمة الثقافة تاثير31416اعمال ادارة
العاملين رضا في

2007الربيعي حمادي عباس انتصارالربيعي منحوش محمد ماجد ماجستير41

االبداع في واثرها المنظمي التعليم عملية31479اعمال ادارة
المنظمي

2007احمد القادر عبد صالحالحسيني محمد عباس بشرى ماجستير42

في التنظيمي الهيكل ابعاد لواقع دراسة31441اعمال ادارة
الكاظمية اطفال مستشفى

2007النعيمي القادر عبد صالححسين مكي انغام ماجستير43

2007اللطيف عبد اللطيف عبدعبداللة هيثمالمنظمة بثافة وعالقتة التنظيمي المناخ31465اعمال ادارة دكتوراه44

خدمة جودة في المعرفة ادارة عمليات تاثير31445اعمال ادارة
المريض

2007اسماعيل ناصر محمدحسين سلمان عباس ماجستير45

وقرارات المنتوج تصميم قرارات بين العالقة اثر31477اعمال ادارة
العمليات تكنلوجيا

2007اسماعيل ناصر محمدحسين سلمان عباس ماجستير46

المعلومات وادارة التنظيمي التعليم بين العالقة31140اعمال ادارة
المنظمة االعمال قيمة تحقيق في واثرها

2006العامري عباس فاضلحسين هادي عادل دكتوراه47

2006العنزي حمود علي سعدحبيب شالل موفق(اسالمي بمظور ) لالطباء المهني السلوك اصول31193اعمال ادارة ماجستير48
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دراسة) الزبون عالقات ادارة في المعرفة اثر31103اعمال ادارة
بغداد في االهلية المصارف من عينة في تطبيقية

2006صادق سليمان درمانالكعبي علي شليبة نعمة دكتوراه49

السياحية والفعاليات الخدمات وتنمية تخطيط31329اعمال ادارة
_ السياحي الطلب في واثرها و االثرية للمناطق

عقرقوف اثار_  الدراسة منطقة

2006المشهداني احمد ابراهيم خليلفرحان تركي عادل ماجستير50

مراحل في المشعة النفيات ادارة متطلبات اثر31234اعمال ادارة
في المخصب باليورانيوم البيئي التلوث ازمة ادارة

من الوقاية مركز في تطبيقية دراسة) العراق
(االشعاع

2006العاني يحيى محمد-  العبيدي جاسم عليصالح محمد طالب اسالم ماجستير51

لتقييم ISO 14001 القياسية المواصفة استخدام31145اعمال ادارة
البيئية االدارة

2006سلطان حجيم يوسففيروز علي خضير ماجستير52

الزبون رضا في الجودة ابعاد التفضيالت اثر31180اعمال ادارة
التنافسية الميزة لتحقيق

2006سعيد كامل سميرابراهيم عبد بشرى ماجستير53

االصالح تحقيق في ودورها الشاملة الجودة ادارة31337اعمال ادارة
االداري

2006الخير احمد طارقالغني عبد عبدالواسع دكتوراه54

لتحسين المصنع ترتيب في CRAFT تقنية تطبيق31149اعمال ادارة
العمليات اداء

2006الالمي سلمان داود قاسم غسانعباس شكوولي اميرة ماجستير55

المعلومات وتقانة المعرفة مصادر بين العالقة31244اعمال ادارة
ومتطلبات عناصر في واثرها المعرفة وهندسة
االفتراضية المنظمة استحداث

2006الالمي سلمان داود قاسم غسانالحسين عبد الكريم عبد سناء دكتوراه56

مكانة تعزيز في ودورها السوقية االتصاالت31281اعمال ادارة
استطالعية دراسة الزبون ذهنية في المصرف

واالهلية الحكومية منالمصارف عينة في

2006العامري علي عباسحلو حسن سناء ماجستير57

عينة في االجمالي التخطيط استراتيجيات تطبيق31199اعمال ادارة
العراق في التقني التعليم هبئة ومعاهد كليات من

2006الالمي سلمان داود قاسم غساناحمد حسن عزيز صبيحة ماجستير58

في المستخدمة الدقة حجم تحديد اساليب اختيار31296اعمال ادارة
MRPII نظام

2006النجار مجيد صباحالكريم عبد الوهاب عبد عزام ماجستير59

دراسة القرار صناعة دعم في المعلومات نظام اثر31225اعمال ادارة
والتطوير لالستشارات الوطني المركز في حالة

االداري

2006النعيمي القادر عبد صالحالعبادي مجيد عبود باسمة ماجستير60

للمنتجات االمد قريب بالطلب التنبؤ اساليب اختيار31292اعمال ادارة
التلف سريعة

2006ظاهر علي عباسعباس حبيب نزار ماجستير61

في واثرها التنظيمية والذاكرة التنظيمي التعليم31182اعمال ادارة
البشرية الموارد ادارة استراتيجيات

2006حمود علي سعدنعمة يوسف مؤيد دكتوراه62
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وتميم االنتاجية الطاقة المؤثرات بين العالقة31413اعمال ادارة
العمليات اداء على واثرها المخرجات

2006الكريم عبد محمود ايادعباس علي نهضة ماجستير63

اداء تطوير لتحسين الفكري النموذج استخدام31164اعمال ادارة
الصحية المنظمات في العاملين

2006العامري علي عباستوفبق حسن بيان ماجستير64

دائرة مستشفيات في الطوارئ اقسام ادارة واقع32369اعمال ادارة
التطور وافاق الرصافه بغداد صحة

2006حمود علي سعدالمعموري جاسم حميد هناء ماجستير65

في واثرها التنظمية والمعتقدات العضوي التركيب31247اعمال ادارة
التنظيمي التطوير

2006النعيمي تاية فالحسمو فرح رفاء دكتوراه66

واالصالح االدارية التنمية تجارب فعالية تقويم31391اعمال ادارة
ولبنان سوريا في االداري

2006الخير احمد طارقطرابلسي خضير عدنان دكتوراه67

مع المحاكاه باستخدام االنتاجية الطاقة تخطيط31328اعمال ادارة
محسوب نظام تصميم

2006النجار مجيد صباحمحمد ابراهيم روش ماجستير68

2006صالح حميد زهيرالنجار احمد فاضل شهتارالتنظيمي التغيير واثرة الفكري المال راس31266اعمال ادارة ماجستير69

في الطبية النقابات معالجة اساليب تطوير31068اعمال ادارة
دراسة) الرصافة بغداد صحة دائرة مستشفيات

(مسحيه

2006العامري علي عباسابراهيم جليل عالء احمد ماجستير70

التسويق الستراتيجيات المستقبلية االفاق31134اعمال ادارة
الخاص القطاع شركات في والدولي المحلي
(تحليلية ميدانية دراسة) االردني

2006الخير احمد طارقالزغبي  مفلح فالح علي دكتوراه71

تحويط في السلع مستقبليات خيارات استخدام31273اعمال ادارة
الخام للنفط السعرية المخاطرة

2006ابراهيم علي محمدهادي ربيع ميثم دكتوراه72

الخلوي التصنيع نظام لتطميم خبير نظام تطوير31067اعمال ادارة
العامة الشركة في حالة دراسة  وجدولتة
الكهربائية للصناعات

2006الداود عيسى زهير- النجار مجيد صباحالجبوري جسام محمد علي دكتوراه73

امكانية ومدى التنافسيه القدرة تعزيز عوامل31251اعمال ادارة
السورية الصناعات في تفعيلها

2006ناصر جودت محمدديوب احمد علي ماجستير74

ومتطلبات الفعلي الواقع بين الفحوه تشخيص31405اعمال ادارة
حالة دراسة ) IS014001=2004  البيئية االدارة نظام
بابل معمل البطاريات لصناعة العامة الشركة في

(1)

2006فيحان ال الهادي عبد ايثارالبياتي علي الغني عبد سوزان ماجستير75

وفق على الداخلية الرقابة المنظمة اداء تقييم31768اعمال ادارة
والرابح االجراءت

2008حسن حسين سهيرعيادة نعمان ليمن ماجستير76

2008الرحيم محمود ايادكاظم محمد حمزةالتجهيز سلسلة ادارة في المعلومات تكنلوجيا اثر31903اعمال ادارة ماجستير77

2007ابراهيم علي محمدهاشم قاسم صبيحةالمخاطرة الدارة المبادالت ااستخدام31387اعمال ادارة دكتوراه78
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مخاطر ادارة في المدة فجوة نموذج استخدام31574اعمال ادارة
للسندات الفائدة سعر

2007العامري عباس فاضلنعوم نجيب نمير دكتوراه79

على واثارها  النموذجية المالكات حقوق بعض31510اعمال ادارة
االداء مستوى وتحسين الوظيفي االستقرار

2007الزبيدي دحام غنيابراهيم انيس ازهر ماجستير80

رفة في الخدمات وجودت الداخلي التسويق اثر31205اعمال ادارة
الزبون

2006الخضر ابراهيم عليالبربري كرامة عمرو صالح دكتوراه81

االستراتيجية بناء في التنظيمية االزمة ادراك اثر31246اعمال ادارة
االدارية المعلومات نظم باعتماد

2006النعيمي تاية فالح    علي محمد جواد عالية  ماجستير82

العمليات هندسة  اعادة اعتماد متطلبات31144اعمال ادارة
العراقية المصرفية الخدمة تطوير في المصرفية
في المديرين من عينة الراء استطالعية دراسة

العراقية المصارف

2006الكريم عبد امين محمد الدين صالحاالمام رؤوف احمد عماد الدين سيف ماجستير83

في العمل دوران ارتفاع مواجهة استراتيجيات31343اعمال ادارة
وايواء االقامة منشات

2006موسى محمد صباحالنعيمي خليل الرحيم عبد ذكرى ماجستير84

االسهم قيمة في االرباح معلومات محتوى تاثير31233اعمال ادارة
القطاع شركات في تطبيقية دراسة ) العادية

لالوراق العراق سوق في المدرجة الصناعي
المالية

2006العامري ابراهيم علي محمدالجبوري محمد طاهر اياد دكتوراه85

2006العنزي حمود علي سعدحبيب شالل موفق(اسالمي بمنظور)  لالطباء المهني السلوك اصول31211اعمال ادارة ماجستير86

الخاص القطاع شركات في التسعير سياسات31383اعمال ادارة
الكيميائية للصناعات

2006الفارس سليمانماخوس ديمة ماجستير87

جودة كلف قيلس في (P-A-F) النموذج استخدام31239اعمال ادارة
نفط شركة في حالة دراسة) الخام النفط انتاج

الشمال

2006العبيدي جاسم عليسعيد تركي زياد ماجستير88

المحفظة وبناء الدولية المالية االستثمارات تحليل31275اعمال ادارة
السوق الكفوءه

2006العامري ابراهيم علي محمدالخفاجي علي عبد جيران علي دكتوراه89

2006العامري ابراهيم علي محمدالرضا عبد مزهر فتحيةالمالية السوق وكفاءة االجل طويل التحويل اشكال31307اعمال ادارة ماجستير90

دراسة  والتنافسية االيداع في المعرفة اثر31303اعمال ادارة
للصناعات العامة للشركات مقارنة تشخصية

االداري والتطوير لالستثمارات والمركزالوطني

2006العنزي حمود علي سعدمحمد ناصر خميس دكتوراه91

واقع دراسة) التنظيمي التطوير في التغير ادارة30646اعمال ادارة
(السورية المنظمات لتطوير التغير ادارة عملية

2005الخير طارقرمضان ريم دكتوراه92

ادارة تطبيق امكانية في الفكري المال راس اثر30643اعمال ادارة
الشاملة الجودة

2005التميمي صالح حميد زهيرلطيف محمد باسم ماجستير93
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وفق العمليات اداء في المنتج جودة كلفة اثر30410اعمال ادارة
التنافسية االستعابات

2005داود قاسم غسانالتميمي محمد اللطيف عبد ماجدة دكتوراه94

العراق في الداخلية للسياحة المحددة العوامل30764اعمال ادارة
2001-1975 للمدة تطويرها وامكانية

2005الدباغ علي محمد اسماعيلالعنزي حسين محمد يسرى ماجستير95

2005السعد عالوي مسلمالسالم  محمد جاسم العابدين زينباالبداع وعالقتها المعرفة ادارة مقومات تحليل31060اعمال ادارة دكتوراه96

المنظمات قادة مهارات وتطوير لتدريب برنامج30778اعمال ادارة
العراقية الصحية

2005العامري علي عباسطخاخ حسن فليح ماجستير97

وجدولة موارد لتخطيط (SRPC) نظام تطبيق31130اعمال ادارة
التعليمية الخدمة صناعة المنظمات في الخدمات

2005البصري شفيق الرضا عبدالرضا عبد مجيد صادق ماجستير98

2005البكري ياسر ثامرالشمري جاسم حمزة سرمدالصناعي الشراء مؤثرات تحليل30532اعمال ادارة دكتوراه99

مواقف تحديد في السياسي التسويق مزيج دور30535اعمال ادارة
العام الراي

2005جويدة رامي عديالصائغ محمد جاسم علي نغم ماجستير100

خيارات على وانعكاساتة االستراتيجي التحليل29906اعمال ادارة
التنافسية والميزة االعمال

2004البكري ياسر ثامرسليمان هاشم احمد دكتوراه101

تشكيل في والمخاطرة العئد بين العالقة تحلليل30586اعمال ادارة
االستثمارية المحفظة

2004جركس ابراهيم احمد ابراهيمالقيسي صالح احمد طارق دنيا ماجستير102

تتابع تنظيم في الجينية الخوارزمية تطبيق31049اعمال ادارة
االنتاج ورش في الصناعية العملية

2005السعد عالوي مسلمحسن الهادي عبد حسن ماجستير103

العاملين بمشاركة المنظمي االلتزام عالقة30187اعمال ادارة
للموارد الجودة متطلبات تحقيق في واثرهما
البشرية

2004العنزي حمود علي سعدالزبيدي تناي دحام غني دكتوراه104

عدوى على السيطرة في الجودة ابعاد30754اعمال ادارة
من عينة في المكتسبة المستشفيات
العراقية المستشفيات

2005العنزي حمود علي سعداالمير عبد كاظم خالد ماجستير105

القيادي السلوك في التنافسية والقوة التقانة اثر32061اعمال ادارة
القطاع في تحليلة دراسة

2004العامري فاضلالجميلي عباس طالب خميس دكتوراه106

الجمهورية في النسيجية المنتجات تسويق31138اعمال ادارة
السورية العربية

2005العلي محمدعليناصر جودت محمد ماجستير107

الهواء مكيفات تجميع لخط االجراءت دليل اعداد30193اعمال ادارة
ISO-2000 العالمية المواصفة وفق على الشباكية

9001

2004النجار سعيد مجيد صباحالعزاوي احمد ذياب كريم ماجستير108

سامراء لمدينة الديني السياحي الجذب مقومات29862اعمال ادارة
(ميدانية دراسة)

2004المشهداني احمد ابراهيم خليلمطلك كريم عالء ماجستير109
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قضاء في السياحية والفعاليات الخدمات تطوير30266اعمال ادارة
السياحي الطلب تنمية في واثرها المدائن

2004المشهداني احمد ابراهيم خليلالدليمي مجيد احمد ماجستير110

ومتطلبات الفعلي الواقع بين الفجوة تشخيص299064اعمال ادارة
2000"IS09001

2004فيحان ال الهادي عبد ايثارالقرةغوي حسين نايف عبد ماجستير111

2004العنزي حمود علي سعيدحسين كاظم باسمةواهدافها الصحية المنظمات رسالة تحليل29895اعمال ادارة ماجستير112

لصياغة المطورDAVID نموذج استخدام31053 اعمال ادارة
الشركة في حالة دراسة الشاملة االستراتيجية

الورقية للصناعات العامة

2004السعد عالوي مسلمالعيساوي منهل حسين محمد دكتوراه113

المؤسسات في التمريضي والتدريب التعليم31990اعمال ادارة
الصحية

2004العنزي حمود علي سعدجابرالربيعي  حسين حسيبة ماجستير114

بتصاميم المتعلقة البشرية الهندسة قواعد تقييم30002اعمال ادارة
S06385 & I  المواصفتين وفق على  انظمةالعمل

ISO10075

2004الالمي داود قاسم غسانالعلي عبيد حميد مجيد دكتوراه115

دراسة) االيداع عملية في التنظيمي المناخ اثر29972اعمال ادارة
ببغداد االهلية الكليات في تحليلية

2004العنزي حمود علي سعدالمعموري ناصر محمد بسام علية ماجستير116

في  الستراتيجية الرقابةالتسويقية عملية تقويم30140اعمال ادارة
بغداد الكهربائيةـ للصناعات العامة الشركة

2004البكري ياسر ثامرعزت شرف علي ماجستير117

التجاري االئتمان سياسة وعوائد كلف تحليل29959اعمال ادارة
والمصرفي

2004العامري ابراهيم علي محمدالدليمي محمد صالح اسماعيل جنان ماجستير118

في حالة دراسة" االدارية التدابير في االيداع29965اعمال ادارة
السياحية الثرثار مدينة

2004رشيد المجيد عبد نزارالحيالي محمد حسين محمد ياسين" ماجستير119

رضا تعزيز في التفاعلي التسويق ابعاد تاثير29925اعمال ادارة
الزبون

2004التميمي  صالح حميد زهيرهاواري سعيد عارف فرج كاظم ماجستير120

التنافسية الميزة تحقيق في المعرفة ادارة دورة30270اعمال ادارة
للصناعات العامة الشركة في حالة دراسة

الكهربائية

2004العنزي حمود علي سعدالعاني عجيل فائق علي ماجستير121

عملية تعزيز في واثرة العمل فريق اسلوب29971اعمال ادارة
للمنظمة التنافسية والميزة المستمر التحسين

2004جويدة رامي عديالمياعي جاسم محمود هادي اسيل ماجستير122

القيادة متغيرات ببعض وعالقتة الشعوري الذكاء30171اعمال ادارة
االدارية

2004العنزي سعدالطائي ابراهيم خليل ابراهيم ماجستير123

دراسة)البشرية للموارد المعلومات نظام تصميم29937اعمال ادارة
(واالقتصاد االدارة كلية في تطبيقية

2004الحسني حامد الرحمن عبد/ الدوري مطلك زكرياجبوري اسماعيل ندى ماجستير124

باالداء وعالقتها التسويقية االتصاالت تكامل30006اعمال ادارة
التسويقي

2004صادق سليمان درمانداغي مرة فرج محمد كاوة دكتوراه125
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مع للربح هادفة الغير منظمات في التسويق30551اعمال ادارة
الكوفة جامعة في حالة دراسة مقترح نموذج

2004البكري ياسر ثامرالموسوي هاني حميد كوثر ماجستير126

مدخل وفق على المستهلك سلوك تحليل30175اعمال ادارة
االخضر التسويق

2004البكري ثامرياسرنوري جميل نزار احمد ماجستير127

في وتقويمها فحصها المحاسبية الخدمات تسويق30008اعمال ادارة
القانونية المحاسبية المكاتب

2004البكري ياسر ثامالرحومي احمد احمد احمد دكتوراه128

"وفقا الشمال نفط شركة مقترح جودة دليل اعداد29955اعمال ادارة

(ISO900I: 2000)الدولية للمواصفة

2004النجار سعيد مجيد صباحالرمش عصير حربي عباس ماجستير129

"الكترونيا االعمال الدارة مقترح نظام تصميم31047اعمال ادارة

المديرية التجارية الشؤون قسم في حالة دراسة
البصرة في الكهربائية الطاقة النتاج العامة

2005طاهر عبود محمدالنبي عبد عبدالجبار رعد ماجستير130

2005الخير طارقالخطيب علي شهنازالمستهلك سلوك على واثارة االعالني الترويج314444اعمال ادارة ماجستير131

2005النجار سعيد مجيد صباحعلي العابدين زين ازهارااللكترونية التجهيز سلسلة ومحاكاة تصميم31027اعمال ادارة ماجستير132

2005محمد محسن حاكمالكردي سعيد نوري باللالدولية المصرفية االستثمارات محفظة ادارة30793اعمال ادارة ماجستير133

راس كفاية بمعيار المتعلقة يازل لجنة مفردات اثر30625اعمال ادارة
المصارف اموال توظيف في  المال

2005االمام امين محمد الدين صالححسين احمد حسين ماجستير134

2005كريم عواد الدين صالحدهام ابراهيم الستار عبدالمنظمات نجاح في واثرة المنظمي التعليم31104اعمال ادارة ماجستير135

2005العامري علي محمدفتاح المجيد عبد غالب املوااللتقاط التبادل نظرتي باطار المنشاة قيمة تحديد30771اعمال ادارة دكتوراه136

االجتماعية للمسؤولية التسويقية  االبعاد29768اعمال ادارة
المستهلك رضا وانعكاساتهاعلى للمنظمات

2003رشيد محمد عبد ظافرالحمدي حسين محمد فؤاد دكتوراه137

السورية االعمال منظمات في االنتاجية ادارة31532اعمال ادارة
واللبنانية

2006صالح حسن/ الحموي فوازالكردي محمد خالد دكتوراه138

في العاملين اداء في واثرها السلوكية المتغيرات30265اعمال ادارة
السياحية المنظمات

2004المشهداني احمد ابراهيم خليلالعبيدي حسين عودة محمد ماجستير139

مكائن صيانة في الحاسوب استخدام امكانية29729اعمال ادارة
االنتاج

2003العبيدي محمد جاسم علياالسدي جبر صالح زينب ماجستير140

العمل دعم في االجتماعي المال راس تاثير29805اعمال ادارة
التافسية المسيرة لتحقيق المنظمي

2003العنزي حمود علي سعدالخطاوي عارف احمد بان ماجستير141

في المعلومات وتقنية والبيئة االدارة تقويم29810اعمال ادارة
-لصناعة العامة الشركة

2003درويش زناد سعدعباس قدوري سحر دكتوراه142

2003المشهداني احمد ابراهيم خليلالكعبي الزم صبيح عديالشباب سياحة تنمية في االجتماعية البيئة اثر29746اعمال ادارة ماجستير143

2003المشهداني ااحمد ابراهيم خليلالقائدي شلمو سليمان داودنينوى محافظة في العالجية السياحة29806اعمال ادارة ماجستير144
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2003الالمي داود قاسم غسانالعيساوي ابراهيم عبدهللا خالدتاكوش دالة باستخدام المنتج جودة تحسين32370اعمال ادارة ماجستير145

قرارات في واالطباء االدارة بين الصراع اثر29409اعمال ادارة
المستشفى

2002العنزي حمود علي سعدالعيسى الغني عبد ايمان ماجستير146

في البشرية الموارد ادارة عينات استخدام تاثير29589اعمال ادارة
الشاملة الجودة ادارة تعزيز

2002الشمري زناد سعدالشمري جاسم احمد انتضار دكتوراه147

البشرية الموارد المعلومات نظم عالقة تحليل29399اعمال ادارة
المسيرة تحقيق في واثرها الفكري المال وراس

التنافسية

2002الشمري زناد سعد حمدان بني طالل محمد خالد دكتوراه148

2002العزاوي عبد نجمالعاني شريف انور اثيرالتنظيمي والهيكل االستراتيجي التخطيط323076اعمال ادارة ماجستير149

المزيج استراتيجية على التنافسية اثرالبيئة28351اعمال ادارة
الصحية الخدمة تقديم في التسويقي

2000البكري ياسر ثامرخلف محمد الدين عالء ماجستير150

تحقيق في واثرة للتسوق االستراتيجي التخطيط28588اعمال ادارة
التنافسية المسيرة

2000البكري ياسر ثامرالريبعاوي حمود سعدون ماجستير151

2000درويش زناد سعدربيع محمد عوضومصرفية مالية ستراتيجيات تطبيق امكانية28696اعمال ادارة دكتوراه152

بناء في المعلومات وتكلوجيا المالية الهندسة اثر28900اعمال ادارة
االستثمارية المحافظ

2000الدوري الرحمن عبد مؤيد/درويش زناد سعدقاسم اسعد وحيد منير دكتوراه153

بناء في المعلومات وتكنلوجيا المالية الهندسة اثر28910اعمال ادارة
االستثمارية المحافظ

2000المحياوي زناد سعدقاسم اسعد وحيد منير دكتوراه154

2000السامرائي الحميد عبد زاهداحمد محمد عبدالعزيزالوطني للمنتوج التوزيعية السياسات واقع28479اعمال ادارة ماجستير155

المصارف في ودورها االئتمانية المعلومات28702اعمال ادارة
الرافدين مصرف في تطبيقية دراسة التجارية

2001االعرجي صبيحةالكيال اللة عبد صبار بشار ماجستير156

االفتراضية بالسياسة وعالقتها المصرفية السيولة28355اعمال ادارة
واالستثمار الرشيد مصرفي بين مقارنة دراسة
العراقي

2000العزاوي ايثلةطاهر محمد ناجحة ماجستير157

واالداء االيداع في وتاثيرها التنظيمية المحدادت32310اعمال ادارة
التنظيمي

2002حمودالعنزي علي سعدالعاني خليل سعيد اريج ماجستير158

على المعتمدة المعلومات انمة استخدام اثر28352اعمال ادارة
القطاع في القرارات انجاز عمليات في الحاسوب
المصرفي

2000امين سلوىالجيالوي محمدهادي نغم ماجستير159

اعمال نتائج في الشاملة الصيرفة  عمليات اثر28692اعمال ادارة
دراسة) الرشيد ومصرف الصناعي المصرف
(مقارنة

2000العزاوي ياسين اثيلةالطاهر سالم عكاب شاهين ماجستير160
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فلسفة تطبيق ومتطلبات التصنيع استراتيجيات28440اعمال ادارة
العالمية التصنيع ومواصفات

2000العزاوي الوهاب عبد محمدالحداد سلمان محمد ابراهيم عواطف دكتوراه161

المؤسسات في التمريضي والتدريب التعليم29893اعمال ادارة
الصحية

2004العنزي حمود علي سعدالربيعي جابر حسين حسيبة ماجستير162

2002جويدة رامي عديالعزاوي سلمان عطية هدىاالنترنيت شبكة عبر المصرفية الخدمات تسويق29583اعمال ادارة ماجستير163

باستخدام العادية باالسهم االستثمار تقييم29368اعمال ادارة
العائد ومعدل الحالية القيمة صافي اسلوب
الداخلي

2002العامري ابراهيم علي محمدالقرشي احمد علي اللة عبد ماجستير164

في واثرة الشريك او اختيارالمجهز بين المفاضلة31803اعمال ادارة
المحاكاة اسلوب باستخدام الكلف تخفيض

2008سعيد مرتضى اصفادصفوت عزام مصطفى ماجستير165

في التنظيمي والتغير البيئي التغيير اثر29603اعمال ادارة
والتطوير التدريب استراتيجيات

2002الخفاجي خضير عباس نعمةالعابدي علي نايف كريم دكتوراه166

على البيئية االدارة نظام للواقع االولي التقييم29550اعمال ادارة
(iso14001) الدولية المواصفة متطلبلت وفق

2002العزاوي اللة عبد نجمالنقار عبو حكمت اللة عبد ماجستير167

واثرها الصحية الخدمة وجودة التسويقي المزيج29590اعمال ادارة
المرضى رضا تخفيف في

2002الربيعي سلمان ليثالسامرائي حسين  عطاهللا حفصة ماجستير168

المسيرة تحقيق في واثرة االستراتيجي الخيار32376اعمال ادارة
التنافسية

2002درويش زناد سعدتوفيق يحيى الدين محي دكتوراه169

واالداء االىيداع في وتلثيرها التنظيمية المحددات29363اعمال ادارة
التنظيمي

2003العنزي حمود سعدالعاني خليل سعيد اريج ماجستير170

العامة المستشفيات اداء تقويم نظام تصميم28488اعمال ادارة
التنافسية االسبقيات منهج باعتماد

2000العزاوي الوهاب عبد محمدالعامري ظاهر علي عباس دكتوراه171

اسعار في التوزيع ونسبة المقسوم عائد اثر29396اعمال ادارة
العادية االسهم

2002العامري ابراهيم علي محمداللطيف عبد اسماعيل والء ماجستير172

السياحية النشاطات تنمية في واثرة الفراغ وقت29193اعمال ادارة
والترفيهة

2002المشهداني ابراهيم خليلالكريم عبد الرحمن عبد اكرم ماجستير173

فياقليم السياحية النشاطات بين الوظيفة عالقة29369اعمال ادارة
النجف محافظة

2002المشهداني ابراهيم خليلهاشم قاسم عقيل ماجستير174

2002العنزي سعدعليميرة بنت بواشري امنهالعولمة ظل في العربية االدارية القيادات توجة29406اعمال ادارة ماجستير175

المصفوفي والهيكل الموقفية العوامل عالقة29525اعمال ادارة
التنظيمية الفاعلية تحقيق في واثرهما

2002ياسين ال حسن محمد محمدالمهدي مهدي خليل اخالص ماجستير176

النشاط في وتنظيمها التسويقية الوحدة اهمية27940اعمال ادارة
المصرفي

1998البكري ياسر ثامرالعبودي لعيبي عليوي نصير ماجستير177
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القيادات لتكوين للعاملين الوظيفي المسر تخطيط28048اعمال ادارة
العراقية الوزارات من عينة في الشابة

1999حرحوش عادل.دالعلواني كاظم جبار صفوان ماجستير178

القرار بفعالية التنبؤية المؤشرات بعض عالقة27680اعمال ادارة
االستراتيجي

1998عباس محمد سهيلةاللة عبد الخالق عبد رائد ماجستير179

1999العامري مهدي صالحالسامرائي الجبار عبد هاني سلوىفية المؤثرة العوامل وبعض التقني االبداع27317اعمال ادارة دكتوراه180

في واثرها نحوالخطر واتجاهاتهم المدريين سمات32372اعمال ادارة
للمنظمة الستراتيجي الخيار

1998صالح حرحوش عادل/  زناد سعدغانم الرسول عبد جمال دكتوراه181

في الشاملة الجودة ادارة مبادئ تطبيق دور29034اعمال ادارة
االنتاجية الكفاءة تحقيق

2001الفضل الحسين عبد مؤيد/عباس محمد سهيلةالطائي سلطان حجيم يوسف دكتوراه182

1998البكري ياسر ثامرالقضاة حسين فواز نضالالمصرفية الخدمة تسويق في االتمنة استخدام27916اعمال ادارة ماجستير183

1998النعيمي ذياب تاية عدنانالكرماني محسن دايح سعدالتنظيم ظل في االئتمان سياسات32375اعمال ادارة ماجستير184

المزيج استراتيجيية في التنافسية البيئة اثر32377اعمال ادارة
التسويقي

2000البكري ياسر ثامرخلف محمد الدين عالء ماجستير185

1999باقر محسن الكريم عبدالحاتم مراح رسخ الهادي عبدالخدمة وجودة الداخلي التدريب بين العالقة27945اعمال ادارة ماجستير186

ظل في االدارية القرارات دعم في المعلومات اثر28222اعمال ادارة
البيئي التاكد عدم

1999السامرائي امين سلوىالسامرائي سنجار الطيف حسن دكتوراه187

في تطبيقية وافاق الواسع  االيصاء  نظام28421اعمال ادارة
العراقية الصناعة

2000الساعاتي الوهاب عبد محمدالساعاتي هادي حسن عفاف دكتوراه188

البشرية الموارد ادارة وتطوير اصالح استراتيجية31519اعمال ادارة
العام الصحي القطاع في

2007العزاوي رزوقي غانماليوتاني قازو ياقو سميرة ماجستير189

في الخطرة الطبية النقابات ادارة تقويم31907اعمال ادارة
العراقية المستشفيات

2008حمد الدين شهابطارش حسن حيدر ماجستير190

االداء ومستوى القيادي التخطيط بين العالقة28898اعمال ادارة
المنظمي

2001حمادي عباس انتصارعجيل محمد ابراهيم ماجستير191

اسس الطبيعلى السجالت نظام وتصميم تقويم31858اعمال ادارة
معيارية

2008العنزي سعدصفاء علي محمد ماجستير192

المساعدة الطبية للمالكات الوظيفي الرضا قياس31861اعمال ادارة
والساندة

2008العنزي سعدباقر محمد باقر ماجستير193

في التحريرية االتصاالت نظام وتحليل دراسة31859اعمال ادارة
حالة دراسة_  الصحة وزارة

2008لفتة السالم عبدالالمي هاشم فوزي ماجستير194

في تطويرها ومتطلبات الموارد ادارة27592اعمال ادارة
صدام مستشفى عن دراسية حالة المستشفيات

الموصل في العامة

1995جي الديوه سعيد ابسرضا احمد اكرم ماجستير195
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دراسة)التمريض االداء في التنظيمي المناخ اثر28319اعمال ادارة
(التعليمي اليرموك مستشفى في ميدانية

1999العنزي حمود سعدعبدهللا محمد اميرة ماجستير196

2005عواد الدين صالحالخفاجي علي حسن فالحالمستشفى بنجاح التكنلوجي التغير عالقة30831اعمال ادارة ماجستير197

المنظمي بالتغييير وعالقتها المنظمة ثقافة28487اعمال ادارة
شركات في المديرين الراء استطالعية دراسة
العامة العراقية التامين

2000الدباغ غانم الرسول عبد جمالالزيدي سلمان عبد جواد ناظم ماجستير198

استطالعية دراسة_  التنظيمي الصراع ادارة طرق31063اعمال ادارة
البصرة التقني المعهد في

2005السعد عالوي مسلمعلي لفتة ليلى ماجستير199

في الضريبية بااليرادات التنبؤ اساليب نتائج تقويم29431اعمال ادارة
للضرائب العامة الهياة

2002جركس احمد ابراهيمالونداوي دارة خضر اخالص ماجستير200

دراسة المحاكاة باستخدام البطاقات نظام تطبيق29408اعمال ادارة
معمل الجلدية للصناعات العامة الشركة في حالة

/7

2002باقر محسن الكريم عبدالسوداني سعد موات علي ماجستير201

المدير لشخصية السلوكية االنماط عالقة31139اعمال ادارة
مدينة دائرة) الصحية باتخاذالقرارات
(تحليلية دراسة)(لها التابعة والمستشفيات

2006المال الرحمن عبدحسن سليم خلود ماجستير202

المنظمة-الشخص ومالءمة المنظمية الثقافة تاثير32326اعمال ادارة
لعينة تحليلية تشخيصية دراسة العاملين رضا في
الرافدين مصرف في العاملين من

2007الدليمي حمادي عباس انتصارالربيعي منحوش محمد ماجد ماجستير203

السياحي الطلب تنمية في واثره الحضري التطور28936اعمال ادارة
-بغداد مدينة في ميدانية دراسة-

2001المشهداني احمد ابراهيم خليلكوشن جامع عبدي عبدهللا ماجستير204

االستخدام في والتحفيز القيادي السلوك اثر28704اعمال ادارة
دراسة- المستشفيات في البشرية للموارد االمثل
المستشفيات في العاملين من عينة الداء تحليلية

2001السامرائي امين سلوىكرومي حنا فيرجين ماجستير205

المنظمي بالوالء وعالقتها التمريضية الهيئة حوافز28717اعمال ادارة
في منهم عينة الراء استطالعية دراسة

العام والمحمودية التعليمي اليرموك مستشفيي

2001الدليمي عباس انتصارالغريري الحميد عبد بان ماجستير206

العراقية المحافظات في للتربية العامون المديرون27989اعمال ادارة
االدارية مهامهم و العلمية و االجتماعية جذورهم
للفترة مقارنة تحليلية توثيقية دراسة والمهنية

(1958-1997)

1998الذهبي محمد جاسمسلمان حمد فاضل دكتوراه207

شفرة تقسيم انظمة في الشفرة حجب تقليلاعمال ادارة
الواسع حسينالطيف احمد مظفر ذو الوصول متعدد

2015عبدهللا ناطقالكسان ارا شانت ماجستير208

2002حامد الرحمن عبدعلوان حسين اسماءالرياضية للبرمجة معرفي نظام تصميم29578اعمال ادارة ماجستير209
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على الجات واتفاقية للعولمة المحتملة االثار28014اعمال ادارة
العراقية التجارية المصارف

1998باقر محسن الكريم عبدالمال حسوني قيس ماجستير210

التوفير لحسابات الفائدة اسعار احتساب تقييم28365اعمال ادارة
الرافدين مصرف في

2000الشيخلي فالحالسعيدي جاسم نايف مهند ماجستير211

نظر وجهة من الصحية الخدمات جودة تقويم28728اعمال ادارة
مستشفى في استطالعية دراسة-  المرضى
بغداد في التعليمي الكندي

2001الربيعي سلمان ليثالحيدري خضر علي محمد عصام ماجستير212

دراسة-  االعمال عمليات هندسة اعادة31520اعمال ادارة
صحة دائرة مستشفيات في استطالعية

الرصافة/بغداد

2007العزاوي  رزوقي غانمحسين جواد ابناس ماجستير213

فب حالة دراسة المستشفيات اداء تقويم نظام29940اعمال ادارة
العام البصرة مستشفى

2004الرحيم صالح  الالمي اللة عبد  صخي كاظم ماجستير214

الوطنية الحمالت  عمل فرق ادارة فاعلية30627اعمال ادارة
المشاركين الداء استطالعية دراسة للتلقيحات

الكرخ بغداد صحة دائرة في تطبيقية دراسة ) فيها
الكرخ قطاع/ 

2005العنزي حمود سعدالحكيم امين احمد فائزة ماجستير215

في المالية االدارة واقع وتحليل تشخيص31173اعمال ادارة
بغداد في الخاصة المستشفيات

2006سعيد لفتة السالم عبدشومان عبدالزهرة عبداالمير ماجستير216

حالة دراسة التفتيشي االداء تقويم نظام تصميم31475اعمال ادارة
الصحة وزارة في العام المفتش مكتب في

2007الزبيدي مزعل علي سميرةغناوي علي الجبار عبد عماد ماجستير217

العراقية للمستشفيات االستراتيجي االداء تقويم31154اعمال ادارة
حالة دراسة الموزونة الدلرجات بطاقة باستعمال

2006العنزي علي سعدالعبد سلمان جنان ماجستير218

في واداءالعاملين التنظيمي الصراع بين العالقة29747اعمال ادارة
واالطفال للوالدة بابل مستشفى

2003الدوري زكرياالعبيدي جاسم محمد جاسم ماجستير219

ادارة في االسهم مؤشرات مستقبليات استخدام31470اعمال ادارة
االعمال قطاع في تطبيقية دراسة المخاطر
العالمي

2006العامري ابراهيكم علي محمد الحاجالحاقم مراح رشغ الهادي عبد دكتوراه220

في التمريض مشكالت عن تشخصية دراسة28227اعمال ادارة
العراق

1999الخفاجي خضير عباس نعمةصديق العزيز عبد جودت ماجستير221

تشكليلها بغداد لمدينة المحلية الشعب مجالس29021اعمال ادارة
25 رقم القانون بموجب واستقالليتها واختصاصتها

ميدانية دراسة 1995 لسنة

2001داغر محمد منقذالسالمي حسين علي محمد قبس ماجستير222

تحقيق في المصرفي التسويقي المزيج دور32296اعمال ادارة
الداء استطالعية دراسة_  التسويقية االهداف

الرشيد مصرف موظفي من عينة

2009البصري شفيق الرضا عبدمصلح شاكر غيداء ماجستير223
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- حالة دراسة-  الوقائية الصيانة برنامج تصميم29029اعمال ادارة

االجهزة لبعض التعليمي بغداد مستشفى في
الطبية

2001الجبوري علوان حسن عبد حيدرالبدران مكلف االمير عبد خلود ماجستير224

التنافسية المزايا تحقيق في النمو استراتيجية أثر29094اعمال ادارة
للصناعات العامة الشركة في تحليلية دراسة-

الكوت حياكة معمل القطنية

2001العامري عباس فاضلالنجار محمود مهدي دجلة ماجستير225

- المحاكاة باستخدام االستبدال قرارات تحليل29135اعمال ادارة

الركاب للنقل العامة الشركة في تجريبية دراسة
2001النجار مجيد صباحماجود حمد هالة ماجستير226

2001العزاوي ياسين أثيلةالشمري جاسم حمزه سرمدالخفيف الكونكريت معمل في النوعية كلف تحليل28962اعمال ادارة ماجستير227

عن دراسية حالة- االدارية المعلومات نظام تطوير29072اعمال ادارة
لاللبسة العامة للشركة االنتاج معلومات نظام

الجاهزة

2001المحياوي دروش زناد سعدالجنابي احمد حومي القادر عبد ماجستير228

المنتجات توزيع قنوات وتصميم اختيار محددات28972اعمال ادارة
تحليلية دراسة- التوزيع قنوات اداء على وأثرها
الممتازة الدرجتين فنادق مديري من عينة الراء

بغداد في واالولى

2001البرواري رشيد المجيد عبد نزارالخيرو احمد صبحي قتيبة ماجستير229

تطوير في التسويقي المعلومات نظام أثر29133اعمال ادارة
فندق في تطبيقية دراسة- الفندقية الخدمات
الرشيد

2001العامري عباس فاضلتكالن خاجيك ابتهال ماجستير230

على المتخصصة الفندقية المالكات اعداد تأثير28771اعمال ادارة
شركات في تطبيقية دراسة- الخدمة مستوى
بغداد في الممتازة الفنادق

2001موسى محمد صباحكاظم عبد االمير عبد ماجستير231

واالداء التنظيمي المناخ ابعاد بعض بين العالقة28366اعمال ادارة
المصارف من لعينة مقارنة ميدانية دراسة)

العراقية التجارية

2000الدليمي عباس أنتصارالجباوي المطلب عبد علي حسنين ماجستير232

2001العزاوي ياسين أثيلةالشمري جاسم حمزه سرمدالخفيف الكونكريت معمل في النوعية كلف تحليل28682اعمال ادارة ماجستير233

تكيف في تغيرالمنظمة وادوات استراتيجيات اثر29097اعمال ادارة
في عينة الراء استطالعية دراسة_  االفراد
الكهربائية للصناعات العامة الشركة

2001العامري جاسم عباس فاضلالمولى ياسين محمود مؤيد سماح ماجستير234

- تطويرة وافاق المؤسسي االستثمار متطلبات31379اعمال ادارة

المصارف مديري من عينة الراء استطالعية دراسة
العراقية

2006االمام امين محمد الدين صالحالجبوري محمود شاكر وفيقة ماجستير235

المحفظة وبناء الدولية المالية االستثمارات تحليلاعمال ادارة
دراسة الناشئة االسهم اسواق في الكفؤة
تطبيقية

2006العامري ابراهيم علي محمد الحاجالخفاجي علي عبد جيران علي دكتوراه236
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طويل المصرفي المصرفي االئتمان مخاطر28354اعمال ادارة
مصرف في تطبيقية دراسة االجل ومتوسط
عامي بين العراقيللمدة التعاوني الزراعي

1985-1994

1999هاشم قاسم صبيحةالعلكاوي سلمان جيجان محمد ماجستير237

على االدارية الرقابة في واثرها االدارة اخالقيات32284اعمال ادارة
الشركة في ميدانية دراسة-  الثقة انموذج وفق
النفطية لالستكشافات العامة

2001العنزي حمود علي سعدالساعدي نعمة يوسف مؤيد ماجستير238

السيولة ومخاطر الربحية في واثرة المخزون عائد28951اعمال ادارة
- السوقية االسهم اسعار في ذلك وانعكاس

المالية لالوراق بغداد سوق في تطبيقية دراسة

2001التميمي  ابراهيم مجيد فؤاد ارشدالرحمن عبد احمد غفور احمد ماجستير239

2002العزيز عبد سعيد عادلالمشهداني حمد ابراهيم سعدالثرثار شاطئ على السياحة واقع تطوير29587اعمال ادارة ماجستير240

والسياحية الترويحية النشاطات واقع تحليل عرض19192اعمال ادارة
بغداد مدينة في العراقية لالسرة

2001االشعب حسني خالصالكمري علوان الرضا عبد نوفل ماجستير241

المعرضة والقيمة المحفظي االجنبي االستثمار31400اعمال ادارة
الناشءة االسواق في تطبيقية دراسة-  للمخاطرة

اوربا         في

2007العامري ابراهيم علي محمديحيى ال داود عبدالوهاب احمد ماجستير242

المخاطر ضد الودائع تامين تطبيق امكانية31783اعمال ادارة
العراق في المصرفية

2008العبيدي الكريم عبد نهادالمغازجي هادي ابراهيم محمد ماجستير243

- اليمن في التسويقية والمحددات الفرص تحليل32420اعمال ادارة

المنظمات مدراء من عينة الداء استطالعية دراسة
اليمنية الصناعية

2001رشيد المجيد عبد نزارالمحمودي ابراهيم محمد فضل دكتوراه244

ذو مصنع في الشاملة الجودة ادارة تطبيقات30165اعمال ادارة
a المنتج حالة دراسة- الفقار

2004النجار سعيد مجيد صباحااللوسي مسلم خليل باسل ماجستير245

الاالداء في واثرها الحرجة النجاح عوامل29888اعمال ادارة
- الشاملة الجودة ادارة بمنظور االستراتيجي

الصناعة قطاع عينةفي الداء تحليلية دراسة
العراق في الخاص المصرفية

2004الدوري مطلك زكرياعبيد ابراهيم السالم عبد دكتوراه246

القرارات صنع في ودورها المعرفة ادارة30536اعمال ادارة
عينة على تطبيقية دراسة االستراتيجية
المختلط الصناعي القطاع منمنظمات

2004العامري عباس فاضلالدوري عمر عبدالغفار اعراف ماجستير247

) المنظمي االبداع في المااللفكري راس اثر30873اعمال ادارة

(بابل جامعة في تحليلية دراسة

2005الحميري جواد حسين عباسمحمد عبدالحميد خولة ماجستير248

الترويحية واالنشطة الواسع االبهار بين العالقة29689اعمال ادارة
دراسة  للمنظمة التسويقي االداء على واثرها
حلة/ النسيجية العامةللصناعات الشركة في

2002الدوري احمد جمالالعامري محمد كاظم اللطيف عبد عامر ماجستير249
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العولمة ظل في العربية االدارية القيادات توجة29407اعمال ادارة
المديريين من لعينة تحليلية استطالعية دراسة
والجزائر ومصر العراق في المصرفي القطاع في

واالردن

2002العنزي حمود علي سعدميرة بن بنت  بواشري امنة ماجستير250

في واثرها والتدريب المعلومات تقانة بين العالقة32379اعمال ادارة
المدراء الداء مسحية دراسة-  المميزة القدرات
البري للنقل العامة الشركة في العاملين

2002الخفاجي خضير عباس نعمةسلمان اللطيف عبد شيماء ماجستير251

االداء تحسين في المرجعية المقارنة دور قياس29560اعمال ادارة
مقترح نموذج مع حالة دراسة- المنظمي

2002البراوي رشيد المجيد عبد نزارالخطيب كامل سمير   دكتوراه252

- الخيارات نظرية باطار الكفؤة المحفظة تحويط29370اعمال ادارة

المالية للوراق بغداد سوق في تطبيقية دراسة
2002العامري ابراهيم علي محمدالعلي عبيد حميد اسعد دكتوراه253

في تطويرها وافاق التسويقية االستراتيجيات31751اعمال ادارة
على تطبيقية دراسة ) الجوي النقل قطاع

السورية العربية الطيران مؤسسة

2007ناصر جودت محمدعمران جهاد سمر ماجستير254

قرار في الراسمالية الموازنة معايير بين المفاضلة31578اعمال ادارة
من عينة الراء استطالعية دراسة ) الموقع اختيار
بيجي مصفى/  الشمال مصافي شركة مديري

2007دواي مشتت جاسمكريم سامي ميثم ماجستير255

في الخطر ادارة معلومات نظام وبناء تصميم31561اعمال ادارة
العامة شركةالفرات ) الصناعية الشركات
تطبيقي كنموذج الحلة في الكيمياوية للصناعات

2007الدباغ غانم الرسول عبد جمالالحسيني ناجي جواد راقية ماجستير256

اتخاذ في الراسمالية الموازنة معايير استخدام30628اعمال ادارة
حالة  دراسة-الراسمالية االستثمارية القرارات

2005امين محمد الدين صالحالدليمي جودي حمزة حيدر    ماجستير257

العالقة تسويق مفهوم الى" استنادا الزبون قيمة31492اعمال ادارة
في حالة دراسة  المنظمة قيمة زيادة في واقثرة
الحيوية المضادات لصناعات العربية الشركة

ACAL (اكاي) ومستلزماتها

2007الفيحان الهادي عبد ايثارالسهروردي محي سليم محمد هدى ماجستير258

باستعمال الزبون عالقات ادارة فاعلية تقويم31935اعمال ادارة
) استراتيجي مدخل- الموزونة الدرجات بطاقة

(العراق) زين شركة في حالة دراسة استراتيجي

2008العبادي الرحيم عبد سناءالعبادي علي ثامر علي ماجستير259

الوعي تحقيق في الترويجي النشاط اهميةاعمال ادارة
الصحي

2003البكري ياسر ثامرصالح حسن اصغر ماجستير260

لتطوير الحديثة المعلومات تقنية استخداماعمال ادارة
دراسة ) الصحية المعلومات انظمة وتحسين

/ العام الرمادي مستشفى في استطالعية

االنبار محافظة

2004الدوري مطلك زكريااحمد ادهام خلف محمد ماجستير261
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الوعي تحقيق في الترويجي النشاط اهمية29739اعمال ادارة
المبكر الكشف لحملة وصفية دراسة-  الصحي
العراق في الثدي لسرطان

2003البكري ياسر ثامرصالح حسن اصغر ماجستير262

لتطوير الحديثة المعلومات تقنية استخدام29931اعمال ادارة
دراسة-  الصحية المعلومات انظمة وتحسين

/ العام الرمادي مستشفى في استطالعية

االنبار محافظة

2004الدوري مطلك زكريااحمد ادهام خلف محمد ماجستير263

السياحية والفعاليات الخدمات وتنمية تخطيطاعمال ادارة
- السياحي الطلب في واثرها االثرية للمناطق

عقرقوف أثار-  الدراسة منطقة

2006احمدالمشهداني ابراهيم خليلفرحان تركي عادل ماجستير264

الى الحاجة تقدير في وأهميتها البيانات قاعدةاعمال ادارة
النجف صحة دائرة في تطبيقية دراسة/  االدوية
االشرف

2005سعيد لفته السالم عبدعماره هادي شاكر رياض ماجستير265

الخدمات تطوير في مركزية واال المركزية دور30752اعمال ادارة
بابل صحة دائرة في تحليلية دراسة/  الصحية

2005الرحيم صالحالكواز جواد جعفر جعفر ماجستير266

القيادة متغيرات ببعض وعالقتة الشعوري الذكاءاعمال ادارة
االدارية

2004العنزي سعدالطائي ابراهيم خليل ابراهيم ماجستير267

2009علي نايف كريمالدليمي عساف طالل صادقالعاملين انتاجية في االدارية القيادات سمات اثر32511اعمال ادارة ماجستير268

2007ابراهيم جهاد ابراهيمالسعدي طالب فراستطبيقية دراسة الصحي القطاع لتطوير انموذجاعمال ادارة ماجستير269

وتاثيرهما التنظيميين والتغيير االبداع بين العالقة31912اعمال ادارة
الداء تطبيقية دراسة_  المنظمة فاعلية في

العامتين سينا وابن المنصور شركتي في المديرين

2009قاسم صبيحةالموال احمد علي حميد ماجستير270

القرارات فاعلية تعزيز في السوقية المعرفة اثر32022اعمال ادارة
الشركة في تطبيقية دراسة_  االستراتيجية

الجنوبية لسمنت العامة

2009طالب فرحان عالءسلمان علي عبد فاطمة دكتوراه271

في المستقبلية العقود اسواق تاسيس متطلبات32101اعمال ادارة
العراق

2009الفريجي غالي نعمة حيدرسلمان يونس محمد ماجستير272

في االثر والسبب باريتو مخططي استعمال32152اعمال ادارة
المشاريع تنفيذ عمليات مشكالت تشخيص

2009سعيد مرتضى اصفادبدن رشيد حميد ماجستير273

التشغيلي االداء في وتاثيرة , SWOT تحليل32151اعمال ادارة
للزيوت العامة الشركة في استطالعية دراسة
النباتية

2009علي نايف كريمالجبوري خضير حسن رائد ماجستير274

المال راس االستراتيجي االبداع مقدرات تاثير32254اعمال ادارة
المستدامة التنافسية الميزة بناء في االجتماعي

العراقية المصارف من عينة في تحليلية دراسة
الخاصة

2009العنزي حمود علي سعدالدليمي عمير عبود عراك ماجستير275
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وحوسبة تصميم  المشروع ادارة نضج نموذج31351اعمال ادارة
شركات من عينة في حالة دراسة-  وتطبيق
العراق في واالسكان االعمار وزارة

2007النجار مجيد صباحمحمدالشمري عبد زهرة دكتوراه276

االستراتيجي االبداع مقدرات بين العالقة31396اعمال ادارة
في واثرهما التحويلية القيادة وسلوكيات

تشخصيية دراسة_  المستدامة الميزةالتنافسية
الكليات في التدرسيين من عينة الداء تحليلية
ببغداد االهلية

2007المال الرحمن عبدالمسعودي بكال اصبع محمد ماجستير277

الدرجات بطاقة باستعمال المنظمة اداء قياس31347اعمال ادارة
العامة الشركة في  تطبيقية دراسة-  المتوازنة
الجنوبية المنطة/  لالسمدة

2007البدراوي فرج الرضا عبدالجابر جابر عكار شالل زينب ماجستير278

تقانة ونشر االعمال استراتيجية بين العالقة31589اعمال ادارة
دراسة-  المنظمي االداء في واثرها المعلومات
مجالس اعضاء من عينة الراء تحليلية تشخصية
ببغداد االهلية المصارف في االدارة

2007حمادي عباس انتصارالالمي عناد داخل نادية ماجستير279

السلوك في االخالقية والقيم التنظيمية اللغة اثر31493اعمال ادارة
من عينة في استطالعية تحليلية دراسة-  المدني
القادسية جامعة كليات

2007النعيمي ذياب تاية فالحعبود الرزاق عبد زينب دكتوراه280

العطالت واقع تحليل خالل من المخططة الصيانة31853اعمال ادارة
للمعدات العامة الشركة في حالة دراسة

الخزانات معمل الثقيلة الهندسية

2008حمدي ايسلالحسين عبد جاسم رائد ماجستير281

بالمملكة العاملين اداء على التنظمية الثقافة اثر31466اعمال ادارة
السعودية العربية

2007الفارس سليمانالزهراوي عطية بن عبدهللا دكتوراه282

ودورة المعرفة ادارة استراتيجيات بين العالقة31336اعمال ادارة
دراسة- المنظمي االداء في واثرها المنظمة حياة

الشركات من عينة في تحليلية تشخصية
العراقية الصناعية

2006حمادي عباس انتصار شاكر عبود شذى دكتوراه283

دراسة ) التنافسية الميزة تحقيق في التدريب اثر30773اعمال ادارة
المستشفيات مديري من عينة الراء تحليلية

بغدا في الحكومية

2005التميمي صالح حميد زهيرالعزاوي موسى كرجي احمد سحر ماجستير284

دراسة والمرتكزات المتطلبات المتسارع التصنيع31642اعمال ادارة
العامة الشركة الرجالية االحذية معمل في حالة

مقترح نموذج مع الجلدية للصناعات

2007العبيدي جاسم عليكبرو يوسف رغد دكتوراه285

واهداف استراتيجيات في المبيعات تنشيط اثر29762اعمال ادارة
السياحي القطاع في تحليلية دراسة الترويج

بغداد مدينة في والفندقي

2002شبر محمد عبد ظافرالدرة محمد وائل بالل ماجستير286
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وزارة فاعلية على االستراتيجية التخطيط تاثير32283اعمال ادارة
الراء تحليلية استطالعية دراسة.  العراقية الدفاع
العليا العسكرية منالقيادات عينة

2009الساعدي نعمة يوسف مؤيدالغرباوي طاهر سلمان جواد ماجستير287

قراراتهم ببعض وعالقتها العمليات مديري سمات32371اعمال ادارة
مديري الراء استطالعية دراسة ) االستراتيجية

الصناعة وزارة شركات من عينة في العمليات
والمعادن

2009الدباغ غانم الرسول عبد جمالعلوش الحسين عبد عارف رافت ماجستير288

راس في البناء والصراع التنظيمية الثقة تاثير32102اعمال ادارة
عينة الراء استطالعية دراسة ) االجتماعي المال
(بغداد/  النفطي التدريب معه في العاملين من

2009العزاوي رزوقي غانمخليل ليث ماجستير289

االحالل قرارات في واثرها الصيانة استراتيجيات31121اعمال ادارة
للصناعات العامة الشركة في حالة دراسة

المحركات معمل الكهربائية

2006الرحيم محمود ايادمحمد جاسم رجاء ماجستير290

اداء في المنظمي والتعليم السوقي التوجية اثر31389اعمال ادارة
مدراء من عينة الراء استطالعية دراسة االعمال
العراقية المصارف

2009سعيد لفتة السالم عبدالدليمي محمود علي عماد ماجستير291

الخدمات جودة في suran ثالثية تطبيق مدى31228اعمال ادارة
في التنافسية االسبقيات لتحقيق الصحية
مدينة دائرة في تطبيقية دراسة ) االداء تحسين
الطب

2006الخطيب  كامل سميرالعزاوي تركي كاظم سنية ماجستير292

االداء في للحاكمية الداخلية االليات تاثير31745اعمال ادارة
االهلية المصارف من لعينة المصرفية والمخاطرة
2005- 1992 من للمدة تحليلية دراسة ) العراقية

2008محمد محسن حاكمالخالدي راضي عبدالحسن حمد دكتوراه293

الشبكات باستخدام  االستراتيجي القرار دعم31248اعمال ادارة
تطبيقية دراسة (مفتوح نظام تصميم ) الللعصبونية

بغداد في العراقية الجامعات من عدد في

2006العامري عباس فاضلجواد حسين فردوس دكتوراه294

االداء في البشرية الموارد استراتيجية تاثير31050اعمال ادارة
الشركات بعض في ميدانية دراسة ) المنظمي
البصرة في العراقية الصناعية

2005السعد عالوي مسلمالخفاجي كسار صالح مهدي رشا ماجستير295

كمدخل الزبون قيمة مصفوفة استراتيجيات تحليل30170اعمال ادارة
تحليلية ميدانية دراسة-  التنافسية الميزة لتحقيق

بغداد في االولى الدرجة فنادق من عينة في

2004الدوري مطلك زكرياالسعيدي حسين عدنان يعرب ماجستير296

الموارد ادارة عمليات في واثرها البيئية العوامل31129اعمال ادارة
مستشفيات في تطبيقية دراسة- وادئها البشرية
الطب مدينة دائرة

2006الرحيم محمود صالحالدليمي محمود سحرهادي ماجستير297

في واثرها العظيم سد لبحيرة الطبيعية المقومات30619اعمال ادارة
( ميدانية دراسة ) السياحي الطلب تنمية

2005جاسم مجيد ساميابراهيم احمد ابراهيم ماجستير298
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عمليات هندسة اعادة اسلوب عناصر تحليل31055اعمال ادارة
الشركة في حالة دراسة-  االداء لتحسين االعمال
والصلب للحديد العامة

2005طاهر عبود محمدالحاجم هاشم نايف هاشم دكتوراه299

الميزة تحقيق في واثرة الستراتيجي الخيار29329اعمال ادارة
شركات من عينة في تطبيقية دراسة-  التنافسية
االردنية التامين

2002المحياوي درويش زناد سعدالقطب توفيق الدين محي دكتوراه300

المؤثرة والهيكلية السلوكية العوامل بعض تحليل31350اعمال ادارة
في المالية لالوراق المستثمر سلوك انماط في

العراق

2007حمادي عباس انتصارجسام عبدالمجيد سفانة ماجستير301

اداء في المنظمي والتعلم السوقي التوجة اثراعمال ادارة
االعمال

2009لفتة السالم عبدالدليمي محمود مكي عماد ماجستير302

عمليات ادارة معلومات نظام وبرمجة تصميم28768اعمال ادارة
المالية لالوراق بغداد سوق

2001باقر محسن الكريم عبدالعبيدي حسين سمير عمار ماجستير303

والخيار الملكية وشكل الحجم بين العالقة اثار32337اعمال ادارة
للمنظمات االستراتيجي االداء في االستراتيجي

القطاع شركات من لعينة ميدانية دراسة- الصغيرة
الخاص الصناعي

1998الهيتي الرحيم عبد خالدالمنصوري اجواد محمد موفق ماجستير304

استخدام تفعيل في ودورها االستثمار صناديق31339اعمال ادارة
واكانية العربية مصر جمهورية تجربة- المدخرات
- سورية في تطبيقها

2006اليوسف جمالزنيني يوسف بن فريدة ماجستير305

في الشاملة الصيرفة تطبيق امكانية دراسة28013اعمال ادارة
الرافدين مصرف

1998العزاوي ياسين اثيلةالسوداني عبد نجم زياد ماجستير306

تلبية في واثرها النقدية التدققات ادارة كفاءة27005اعمال ادارة
دراسة)) التجارية للمصارف المالية االحتياجات
في العاملة المصارف من عيتة في تطبيقية
(( االردن

1996الدوري الرحمن عبد مؤيدالصباح مصطفى الستار عبد ماجستير307

الواقع الرشيد مصرف في البشرية الموارد ادارة27625اعمال ادارة
( وتطبيقية نظرية دراسة)-  الطموح---

1997السالم سعيد مؤيدمصطفى حسن هيثم ماجستير308

دراسة- المصرفية الفروع توزيع استراتيجية27627اعمال ادارة
- الرافدين مصرف في تطبيقية

1997باقر محسن الكريم عبدالدليمي زيدان حميد عمر ماجستير309

ظاهريا المرتبطة غير االنحدار معادالت في دراسة27868اعمال ادارة
-الخطأ مركبات وجود مع

1998كاظم هادي أموريالرزاق عبد اللطيف عبد كنعان دكتوراه310

دراسة- التضخم ظل في االئتمان سياسات27714اعمال ادارة
الصناعية الشركات من عينة في تطبيقية

سوق في المدرجة والخاص المختلط للقطاعين
المالية لالوراق بغداد

1998النعيمي ذياب تايه عدنانالكرطاني محسن رايح سعد ماجستير311
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- االجمالي االنتاج تخطيط استراتيجية تحليل26980اعمال ادارة

للصناعات العامة المنشأة في تطبيقية دراسة
الجلدية

1996باقر محسن الكريم عبدالدليمي احمد منفي رغد ماجستير312

- التنافس ابعاد اسناد في المنظمة أنشطة أثر28340اعمال ادارة

االلكترونية الصناعات شركة في تحليلية دراسة
1999المفرجي صالح حرحوش عادلالمعموري الفيحان الهادي عبد ايثار دكتوراه313

دراسة- المنشأة قيمة في التشغيلية الرافعة أثر27658اعمال ادارة
في المدرجة الشركات من عينة في تطبيقية
المالية لالوراق بغداد سوق

1997النعيمي ذياب تايه عدناننايلة أبو حسن سعد أريج ماجستير314

- التصديري السلوك لمرحلتي المحددة العوامل27683اعمال ادارة

المنظمات من عينة في استطالعية دراسة
العراق في الصناعية

1998الهيتي الرحيم عبد خالدالعبيدي هادي عباس صالح دكتوراه315

المال رأس ادارة سياسات ومخاطر عائد تحليل27054اعمال ادارة
شركات من عينة في تطبيقية دراسة-  العامل
المختلط الصناعي القطاع

1996العامري ابراهيم علي محمد الحاجالجبوري نجم محمد رغد ماجستير316

في وأثرها الخطر نحو واتجاهاتهم المديرين سمات32385اعمال ادارة
ميدانية دراسة- للمنظمة االستراتيجي الخيار
العراقية التأمين شركات بين مقارنة

1998صالح حرحوش عادل/ درويش زناد سعدالدباغ غانم الرسول عبد جمال دكتوراه317

المصرف الزبون اختيار في المأثرة العوامل27960اعمال ادارة
االهلية المصرف في تطبيقية دراسة) المناسب
( العراقي االقتصاد في العاملة

1998العنزي حمود علي سعدالحضيري بلور فخري سوسن ماجستير318

وتطوير بناء في االستراتيجية المعلومات نظام اثر28051اعمال ادارة
التفوق عوامل وتحقيق التنافسية المزايا

االردنية المصارف في تطبيقية دراسة- التنافسي
المالي عمان سوق في المدرجة

1999صالح حرحوش عادلالزعبي عبد علي حسن دكتوراه319

االسهم ومخاطرة عائد في المنشأة حجم اثر28334اعمال ادارة
لالوراق بغداد سوق في تطبيقية دراسة- العادية
المالية

1999النعيمي ذياب تايه عدنانالعالي عبيد حميد مجيد ماجستير320

2005الخير طارقالخطيب علي شهنازالمستهلك سلوك على وأثاره االعالني الترويج31444اعمال ادارة ماجستير321

حساسية تحليل في التجارب تصميم استخدام31588اعمال ادارة
المحاكاة نماذج

2007البياتي خضر حسين عصامرشيد هللا عبد هدى دكتوراه322

العمليات استراتيجية محتوى بين العالقة تحليل29032اعمال ادارة
واالداء

2001باقر محسن الكريم عبدالكيالي حمدي طالب حسام دكتوراه323

التحسين في ودورها المقارنة قواعد ادارة29556اعمال ادارة
الكندي مستشفى في حالة دراسة المستمر
التعليمي

2003العزاوي عبدالوهاب محمدمحمد جاسم سوسن دكتوراه324
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الهيكل من وكل المنظمة حياة دورة بين التوافق30623اعمال ادارة
- االداء في ووتاثيره واالستراتيجية التنظيمي

القطاع في ميدانية دراسة- موقفي مدخل
العراقي المصرفي

2005العامري عباس فاضلالياسري مهدي محسن اكرم دكتوراه325

لتطبيقات استراتيجي كمدخل نظام تصميم29958اعمال ادارة
مديرية في حالة دراسة-  االلكترونية الحكومة
البياع/  العقاري التسجيل

2004الحسيني حامد الرحمن عبد/  النجار مجيد صباحالبياتي لفتة ستار بيداء دكتوراه326

التنظيمي الهيكل على االستراتيجي الخيار تاثثير30794اعمال ادارة
بالعراق العامة النسيجية الصناعات قطاع في

2005الحميري جواد حسين عباسحسين عبد عباس عادل ماجستير327

العراقية المستشفيات في الذاتي التمويل تجربة28229اعمال ادارة
تطبيقية دراسة- 

1999العامري علي محمدالزيدي خلف سمير ماجستير328

في واالطفال النسائية لمستشفى االزمات ادارة31403اعمال ادارة
(المختبر وحدات في حالة دراسة ) الرمادي

2007العبادي الرحيم عبد سناءمحمد مدهللا سعد ماجستير329

مستشفى في الطوارئ حوادث االزمات ادارة30756اعمال ادارة
(حالة دراسة ) التعليمي اليرموك

2005العامري علي محمدالدهلكي محمود جاسم محمد ماجستير330

2009الفريجي غالي نعمة حيدريارة الصاحب عبد سميرلالسهم السوقية القيمة في العقاري الرهن ازمة32396اعمال ادارة ماجستير331

وصناعة الستراتيجي النجاح عوامل بين الموائمة32413اعمال ادارة
العامة المنظمات في الفكري المال راس

2010النعيمي القادر عبد صالحاسماعيل محمد فراس ماجستير332

في mps الرئيسية االنتاج جدولة ابعاد واثر عالقة32433اعمال ادارة
التسليم اسبقية تحقيق

2010الرحيم محمود ايادعلي طارق اسيل ماجستير333

اداء تحسين في المراد منادلة استعمال تاثير32436اعمال ادارة
العمليات

2009محمد قاسم غسانعلي محمد سوسن ماجستير334

حالة دراسة ) المنظمي االداء في الجودة كلف اثر32435اعمال ادارة
(العراقي االئتمان مصرف في

2009الرضاالبصري عبدسلطان طعمة زينب ماجستير335

2009الخطيب كامل سعيدعباس عصام عاليةالمرجعية المقارنة باعتماد االبدع قياس32431اعمال ادارة ماجستير336

2009الخطيب كامل سميركايزاك تالينQFO الجودة وظيفة نشر نظام وحوسبة تصميم32430اعمال ادارة ماجستير337

خيارات على وانعكاساتة االستراتيجي التحليلاعمال ادارة
التنافسية والميزة االعمال

2004البكري ياسر ثامرسليمان هاشم احمد دكتوراه338

المنظمي االداء في االداء في العاملين تمكين دور32448اعمال ادارة
الشاملة ادارة عناصر اطار في

2010العزاوي رزوقي غانمعباس خضير ياسمين ماجستير339

2008النجار سعيد مجيد صباحيوسف الودود عبد زينبAHP)الهرمي التحليل اسلوب وتطبيق حوسبة31841اعمال ادارة ماجستير340
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دراسة الملياتي االداء في التكنلوجي التغيير اثر32504اعمال ادارة
البطاريات لصناعة العامة الشركة في حالة

بابل معامل  السائلة

2009دواي مشتت جاسمالزيدي محمد مثنى هالة ماجستير341

حالة دراسة arima باستخدامانموذج بالطلب التنيؤ32506اعمال ادارة
النفطية للصناعات العامة الشركة في

2009جاسم حسن نعمةتاية عبيد سهادة ماجستير342

االنتاجية الكفاءة في التصنيع تقنيات بعض اثر320505اعمال ادارة
الغازية للمشروبات بغداد شركة في حالة دراسة

2010اسماعيل ناصر محمدالخفاجي ناصر لؤي ماجستير343

دراسة ) المنتجات جودة في التجهيز سلسلة تاثير31902اعمال ادارة
للصناعات العامة الشركة منتجات من لعينة حالة

(القطنية

2009الالمي سلمان داود قاسم غسانالزركاني سلمان داود كاظم ماجستير344

وتطوير لتخطيط الداعمة االسترتيجيات تاثير32378اعمال ادارة
وتعزيز االنتاجية الكفاءة رفع في الجديدة المنتجات
التنافسية الميزة

2009العكيدي ابراهيم جهاد ابراهيمالدهلكي جواد محمد كمال علي ماجستير345

في السريري والفشل الطبية االخطاء ادارة31857اعمال ادارة
(حالة دراسة )التعليمي اليرموك مستشفى

2008االعرجي قاسم صبيحةالرحمن عبد نوري سحر ماجستير346

في المعرفة ادارة ونجاح المنظمة ثقافة دور تقييماعمال ادارة
المستدامة التنافسية الميزة تطوير

2008العنزي حمود علي سعدالعاني خليل سعيد اريج ماجستير347

خدمة جودة في المعرفة ادارة  عمليات تاثيراعمال ادارة
المريض

2007العنزي سعدعلوان خالد بالل ماجستير348

دراسة االبداع عملية في التنظيمي المناخ اثراعمال ادارة
ببغداد االهلية الكليات في تحليلية

2004العنزي حمود علي سعدالمعموري ناصر محمد جسام علية ماجستير349

تتابع قواعد تقييم معايير لتطبيق نظام تصميم31729اعمال ادارة
واسط شركة/  الحياكة معمل في االنتاج جدولة

النسيجية للصناعات

2008الالمي داود قاسم غسانالعتابي الدعج عباس جميل ليلى ماجستير350

مدينة في حالة دراسة االدارية التدابير في االبداعاعمال ادارة
السياحية الثرثار

2004البروادي رشيد المجيد عبد نزارالحيالي محمد حسين محمد ياسين ماجستير351

الالتاكد ظل في الراسمالية الموازنة قرارات تحليل31272اعمال ادارة
نظرية مدخل وفق الدولية المالية االدارة باطار

الصناعة في تطبيقية دراسة ) الحقيقية الخيارات
(النفطية

2006العامري ابراهيم علي محمدالسراي كاظم محمد جاسم ماجستير352

بيئة في المحسوب المزجي النموذج تصميم31888اعمال ادارة
الطلب حسب االنتاج

2008الالمي داود قاسم غسانعلي محمد الوهاب عبد لطفي نادية دكتوراه353

2007ابراهيم جهاد ابراهيمالسعدي طالب فراستطبيقية دراسة الصحي القطاع لتطوير انموذج31516اعمال ادارة ماجستير354
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المعرفة ادارة واستراتيجيات الضمنية المعرفة دوراعمال ادارة
في ميدانية دراسة الجوهرية المقدرات بناء في

المالية الرقابة ديوان

2009الكبيسي كريم عواد الدين صالحالشيخلي ياسين محمد مهند ماجستير355

تطبيقية دراسة  وتطويره المال راس تشخيصاعمال ادارة
والمستلزمات االدوية لتسويق العامة الشركة في

العراقية الصحة وزارة/ الطبية

2006العنزي حمود علي سعدشيال جبر ناصر ماجستير356

الموارد ادارة عمليات في واثرها البيئية العواملاعمال ادارة
مستشفيات في تطبيقية دراسة ) وادائها البشرية
(الطب مدينة دائرة

2006الرحيم محمود صالحالدليمي محمود هادي سحر ماجستير357

الى الحاجة تقدير في واهميتها البيانات قاعدةاعمال ادارة
االدوية

2005لفتة السالم عبدهادي شاكر رياض ماجستير358

ادارة اهداف لتقييم االهداف متعدد انموذج تصميم31399اعمال ادارة
)المواصفة وفق على المهنية  والسالمة  اصحة

الوسط لمصفي العامة الشركة في حالة دراسة
الدورة في

2007النجار سعيد مجيد صباحالشاهين مهدي صالح نداء دكتوراه359

اسس على الطبي السجالت نظام وتصميم تقويماعمال ادارة
معيارية

2008العنزي سعدالجلبي صفاء علي محمد ماجستير360

والستراتيجية التنظيمي الهييكل بين العالقة31105اعمال ادارة
االعمال منظمات فاعلية في واثرهما

2006العنزي حمود علي سعديوسف خضر سناء ماجستير361

مدينة مستشفيات في التمرضية الهيئات ادارة32528اعمال ادارة
حالة دراسة ( بغداد صحة دائرة )الطب

2010الزبيدي دحام غنيالعكيلي جاسم عطية عالوي ماجستير362

المستشفى واداء الحاكمية اليات بين العالقة32529اعمال ادارة
الخاص

2010هاشم قاسم صبيحةالشرشامي حسين حاتم رحيم ماجستير363

2010محمد محسن حاكمااالمير عبد علي عبد صفاءاالنتاج زيادة في ودورة الصيانة خدمات تخطيط32527اعمال ادارة ماجستير364

دراسة االئتمانية المخاطر ادارة في التسنيد اثر32512اعمال ادارة
مصرف في تحليلية

2010الفريجي غالي نعمة حيدرالزهري حسين عباس غضنفر ماجستير365

االداء على المربحة غير المصرفية الخدمات اثر32521اعمال ادارة
الصرفي

2010محمد محسن حاكمالحليحاوي عبيد جواد زينب ماجستير366

2010الربيعي محمد محسن حاكمالحسيني هادي الوهاب عبد همامالمصرفي االستثمار عملية تنشيط في الودائع اثر32519اعمال ادارة ماجستير367

في ودورة الصحي القطاع في الحكومي التمويل32539اعمال ادارة
العراق في الصحية الخدمات مستوى تحسين

2010الطائي هللا عبد رعدالعكيلي محسن نعيمة ماجستير368

ظاهرة مكن للحد الداخلي والتدقيق الرقابة دور32518اعمال ادارة
بغداد صحة دائرة مستشفيات في االداري الفساد

الرصافة/ 

2010الموسوي هاشم قاسم صبيحةحيدر خضر عبدالزهرة ماجستير369
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2010العبيدي جاسم عليحسين عزيز انتصارالخدمة جودة في االستراتيجي التحليل اثر32525اعمال ادارة ماجستير370

ادارة واستراتيجيات التنظيمي الصراع عواملاعمال ادارة
االستراتيجي االداء في واثرهما

2010الياسري محسن اكرم/ طالب فرحان عالءالحسناوي علي عبد دايخ نغم ماجستير371

الخدمة جودة تحسين في االحالة نظام تاثيراعمال ادارة
بمدينة الصحية المراكز في وصفية دراسة )الطبية
(الصدر

2010الطائي اللة عبد رعداللة فيض الواحد عبد جواد ماجستير372

الدم نقل خدمات شعبة في الوظائف تصميم اعادة32517اعمال ادارة
حالة دراسة الرصافة/ بغداد صحة لدائرة

2010الزيدي جواد ناظممحمود شاكر احمد ماجستير373

الواقع تقويم في التفتيشية الفرق اداء تقييم32536اعمال ادارة
قار ذي بمحافظة الصحي

2010انيس رزوقي غانمجبار زوري مشعل ماجستير374

) والمرضى االطباء بين الكْف االتصال خصائص31948اعمال ادارة

(استطالعية دراسة

2008مزعل علي سميرةكيطان عيدان محمد ماجستير375

االداء ومستوى القيادي النمط بين العالقةاعمال ادارة
المنظمي

2001الدليمي ححمادي عباس انتصارعجيل محمد ابراهيم ماجستير376

2011المال الرحمن عبدمولى خيون عادلالمريض لسالمة الموجه المستشفى تصميماعمال ادارة عالي دبلوم377

ادارة عمليات وفق على الخدمات جودة تقييماعمال ادارة
دراسة ) الزبون عالقات وادارة المعرفة

زين شركة مدراء من عينة الراء استطالعية

2008العنزي سعدالقيسي جاسم بالل ماجستير378

2008الالمي داود قاسم غسانجواد فؤاد هندالتمريضي المالك على المحافظة ستراتيجيات31870اعمال ادارة ماجستير379

في حالة دراسة ) الصناعي الشراء مؤثرات تحليلاعمال ادارة
(الخفيف الكونكريت مصنع

2005ياسرالبكري ثامرالشمري جاسم حمزة سرمد ماجستير380

مستشفى في المركزية المتبرات وافع تقيم32554اعمال ادارة
الدولية المواصفات وفق على التعليمي الكاظمية

2005 لسنة/ 50/ 17052

2010سعيد الرحيم عبد سناءهاشم حسن بشرى ماجستير381

) االداء ومعايير واالخالقيات الجودة بين العالقة31880اعمال ادارة

(تطبيقية دراسة

2008ابراهيم جهاد ابراهيمالربيعي علي عبد عاصي امير ماجستير382

في واالطفال النسائية لمستشفى االزمات ادارةاعمال ادارة
(المختبر وحدات في حالة دراسة ) الرمادي

2007العبادي الرحيم عبد سناءمحمد هللا مد سعد ماجستير383

اداء تحسين في واثرها الشركات حوكمة32553اعمال ادارة
االعمال المنظمات

2010محمد محسن حاكمعليوي حسين علي ماجستير384

في والشففافية االستراتيجية القيادات دور32616اعمال ادارة
االداري الفساد محاربة

2010حبيب حسن الحسين عبد/ طالب فرحان عالءالعامري حميدي الحسين عبد علي ماجستير385
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في االبيض االسمنت معمل في حالة دراسةاعمال ادارة
الفلوجة

1999العزاوي الوهاب عبد محمدداود عبدالوهاب احمد ماجستير386

"وفقا االلكترونية الصناعات شركة بيئة تكييف284443اعمال ادارة

iso الجودة تاكيد انموذج لمتطلبات

1999العزاوي الوهاب عبد محمدالحجية محمد الصاحب عبد عمار ماجستير387

2000الحديثي فؤاد حكمت راميعبدهللا حامد مصطفى زيادالنوعية السيطرة ادوات تطبيق28375اعمال ادارة ماجستير388

في الضريبة فرض قامونية عينة االخذ مدى32898اعمال ادارة
الشركات دخل على الضريبي التحاسب اجراءات

العراق  في

2010الحديثي حامد الدين صالحعلك كاظم فخرية ماجستير389

ISOااليزو متطلبات ظل في الجودة نظام تصميم28897اعمال ادارة

9002

2001باقر محسن اللكريم عبدسليم مصطفى جواد ال كامل مها ماجستير390

فيالمزيج السوق استهداف استراتيجيات اثراعمال ادارة
في ميدانية دراسة ) الزبون ورضا التسويقي
(التجارية مصارف

2002شبر محمد عبد ظافر  العطاب احمد علي هللا عبد ياسين ماجستير391

االستراتيجي والتخطيط التسوقية الفلسفاتاعمال ادارة
بين دراسة ) المنظمة فاعلية في واثرها للتسويق
( واالردنية العراقية المصارف

2004العامري عباس فاضلطالب فرحان عالء ماجستير392

فيصياغة التسويقي المعلومات نظام اثراعمال ادارة
الصناعية للمنتجات التسويقية االستراتيجية

2000البكري ياسر ثامرالجبوري جسام محمد علي ماجستير393

ادارة نظامي لتقويم تكاملي انموذج تصميماعمال ادارة
المواصفتين لمتطلبات" وفقا والبيئة الجودة

الدوليتين

2002العزاوي الوهاب عبد محمدمبارك بن احمد عوض احمد دكتوراه394

المدخل وفق على االستراتيجية المحفظة تحليلاعمال ادارة
المعرفي

2000الخفاجي خضير عباس نعمةالحديثي سعيد مرتضى اصفاد ماجستير395

باستخدام االدوية في السلعي المخزون ادارة32636اعمال ادارة
الكمية النماذج

2010الجليل عبد رضا محمد بشرى ماجستير396

المستشفيات في الخاصة االجتماعية تجربة تقييم32692اعمال ادارة
العراقية

النبي عبد ذياب  ازهار 397

2010النعيمي حمد الدين شهابالحمداني جميل فائق فراسالتنظيمية االزمات مع التعامل واقع تشخيص32688اعمال ادارة ماجستير398

المستشفيات في الخاصة االجنحة تجربة تقييماعمال ادارة
العراقية

2010لفتة السالم عبدالعكيلي النبي عبد ذياب ازهار ماجستير399

مصرفي في المستندية االعتمادات اجراءات33037اعمال ادارة
_ واالستثمارات للتمويل والسوالشمال الرافدين

دراسية حالة

2010سعيد لفتة السالم عبدالطائي يوسف علي سليمة ماجستير400
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االدارة في ودورها االدارية المعلومات تقانة33038اعمال ادارة
التنظيمية لالزمات الفاعلة

2010حمادي يحى انتصارالخفاجي ابراهيم عثمان ماجستير401

وتاثيرهما االستراتيجي والنفكير المعلومات تقانة33196اعمال ادارة
التنظيمي االبداع استراتيجية في

2010العبيدي محمد جاسم عليخضير حاتم اردان دكتوراه402

2010الزبيدي فائق حمزةجداد حسن رياض ميثمالمصرفي العمل في االلكتروني التوقيع استخدام32926اعمال ادارة ماجستير403

االداء في التحولية والقيادة الشعوري الذكاء تاثير33125اعمال ادارة
المنظي

2010الزبيدي تناي دحام غنيالزبيدي عودة كامل بالل ماجستير404

معالجات اطار في العاي االحتواء ادارة نموذج بناءاعمال ادارة
المال راس تطوير ومقدرات البشرية الموارد تنوع

(الرشيد مصرف ) االجتماعي

2010العنزي حمود علي سعدالعبيدي ابراهيم خليل نور ماجستير405

2010الدباغ علي محمد اسماعيلالجبار عبد الستار عبد مهاالسياحي الدخل لحساب مقدمة علمية اسس33461اعمال ادارة ماجستير406

التسرب من للحد المخزنية الرقابة اجرات واقع32788اعمال ادارة
الدوائي

2010حثير حمود سعدونكبة عبد كريم خلود ماجستير407

في الحياة جداول بناء في انموذج افضل اختياراعمال ادارة
1997 لعام العراق

2015القزاز نبيل قتيبةالشمري محمد جاسم الفقار ذو ماجستير408

الطبية التمريضية المالكات بين الصراع مسبباتاعمال ادارة
قرارات في ادارته  انماط وتاثير واالدارية

تطبيقي بحث/  المستشفى

2014العنزي سعدعلي غالب حسنين ماجستير409

في البيئي تأكد الال و الستراتيجية المرونة تأثيراعمال ادارة
من عدد في ميداني بحث:التنظيمية الصحة

العراقية الصناعية الشركات

2015حمادي عباس انتصارعلي محمد قحطان لبنى ماجستير410

في وتأثيره البشرية الموارد إلدارة المتجدد الدوراعمال ادارة
آلراء استطالعية دراسة المعرفية الفجوة إدارة
الرافدين مصرف في العاملين من عينة

2015جاسم احمد انتظاركاظم الكريم عبد مروة دكتوراه411

باستخدام البلديات خدمات جودة تقييماعمال ادارة
SERVQUAL بحث/  الزبون رضا في وانعكاساتها

بغداد امانة في تطبيقي

2014سعيد الرحيم عبد سناءالعبيدي احمد شهاب لمى عالي دبلوم412

تنشيط في واهميتها البينية العربية السياحةاعمال ادارة
تحليلية دراسة/  العراق في السياحية الحركة

مستقبلية

2015شبر عباس خضير الهامالعبيدي ابراهيم محسن محمد ماجستير413

2015سعيد لفته السالم عبدالنافعي عبيس كاظم راسموكربالء بابل بلديات بين المالي لالداء مقارن تحليلاعمال ادارة عالي دبلوم414

برمجة اسلوب باستخدام المشروعات اداء تقييماعمال ادارة
العامة سعد شركة في حالة دراسة/االهداف

لالنشاءات

2017مهدي صالح نداءحسن فائق نرمين ماجستير415
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التنظيمي والتعلم المعرفة إدارة عمليات أثراعمال ادارة
االستراتيجي األداء في

اإلدارية القيادات من عينة آلراء استطالعية دراسة
األوسط الفرات جامعات في

2011الياسري محسن اكرم/الخفاجي كريم عليحسين ناصر ظفر ماجستير416

المشاريع تنفيذ تاخر في المسببة العواملاعمال ادارة
المقدسة كربالء بلدية في حالة راسة د- الخدمية

2017جواد كامل مهااحمد شهاب مروان مثنى عالي دبلوم417

االداء في وتاثيرها البشرية الموارد قدرات محفظةاعمال ادارة
دائرة بغداد امانة في استطالعي بحث- التنظيمي
التصاميم

2017السوداني موات عليفيزي حسين نبراس عالي دبلوم418

على المالية االسواق في المستثمر سلوك تحليلاعمال ادارة
ونموذج الراسمالية االصول تسعير نموذج وفق
مقارنة تحليلية دراسة- وفرنش فاما

2017شمخي محمود حمزةحسين كاظم عبد خيرية دكتوراه419

االداء تحسين في وتاثيره التنظيمي التجديداعمال ادارة
المالية الرقابة ديوان في ميدانية دراسة- الرقابي
االتحادي

2017سموعي فرج رفاءزميزم عدنان معد ماجستير420

في الشاملة الجودة ادارة فلسفة تطبيق تاثيراعمال ادارة
- الداخلي الزبون نظر وجهة من المنظمي االداء

مقارنة دراسة

2017الخطيب كامل سميرالحيدري انمار دعاء ماجستير421

التصنيع تكنولوجيا في البيانات تنقيب دوراعمال ادارة
العامة الشركة في تحليلية استطالعية دراسة))

((الثقيلة الهندسية للمعدات

2017الجنابي حسين علي حسين محمـدالسعدي علي محمـد عال ماجستير422

تماثل ال ظل في المالية الوساطة شركاتاعمال ادارة
األسهم وعوائد تداول في وتأثيرها المعلومات

العراق سوق في تطبيقي بحث:           العادية
المالية لألوراق

2017محمد طاهر أيادأحمد محمود ميادة ماجستير423

تحقيق في التجهيز سالسل ادارة استراتيجيات اثر33474اعمال ادارة
استطالعية دراسة_  التنافسية الميزة

2010جثير حمود سعدونالعكيلي الرضا عبد جليل حيدر ماجستير424

الى الذاتي التمويل من التحول سياسة تقييم32812اعمال ادارة
لتسويقاالدوية العامة للشركة المجاني البيع

الطبية والمستلزمات

2010سعيد لفتة السالم عبدنصرهللا مهدي رضا محمد كميت ماجستير425

باستخدتم الطواري صالة في العاملين جدولة32811اعمال ادارة
المحاكاة

2010النجار سعيد مجيد صباحعلي حسين سمير ماجستير426

زيت لمنتج التسويقية االمدادت سلسلة دراسة32810اعمال ادارة
النقل نماذج باستخدام الوقود

2010حمود سعدونحسن عبدال عمار ماجستير427

القيادة وانماط المعرفية االنماط تشكيلةاعمال ادارة
العليا االدارة فريق لفاعلية المحددة االستراتيجية

2010العنزي علي سعدجميل نزار احمد دكتوراه428
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توزيع سياسات على وانعكاساتها المالية االزمة33555اعمال ادارة
االرباح

2010الجبوري محمد طاهر ايادكاكة نوري خانم ماجستير429

2010ماضي كاظم بيداءالعملياتي االداء في الزبون عالقات ادارة تاثير33566اعمال ادارة ماجستير430

تحسين في الجودة وظيفة نشر اداة استخداماعمال ادارة
الزبون قيمة

2007فنجان ال الهادي عبد ايثارالموسوي محسن منصور احمد ماجستير431

وتاثيرها االستراتيجي والتفكير المعلومات تقانةاعمال ادارة
التنظيمي االبداع استراتيجيات في

2010العبيدي محمد جاسم عليالعبيدي خضير حاتم ارادن دكتوراه432

) العراق في المستدامة السياحية التنميةاعمال ادارة

( والممكنات المشكالت

2006المهداوي جعفر وفاءحسين علي شاكر فاتن ماجستير433

المزيج في الستراتيجي القرار مداخل تاثيراعمال ادارة
التسويقي

2008حسين محمد ضياءمحسن ابراهيم محمد ماجستير434

معالجات اطار في العالي االحتواء ادارة نموذج33039اعمال ادارة
المال راس تطور ومقدرات البشرية الموارد تنوع

االجتماعي

2010حمود علي سعدالعبيدي ابراهيم خليل نور ماجستير435

في البشرية الموارد ادارة لوظائف التحسين اثراعمال ادارة
( الصدر مستشفى )المستشفيات ادارة

2010تمر جابر جميل ماجستير436

دراسة ) الصرفية القروض مخاطر من التامين32846اعمال ادارة
ومصرف الوطنية التامين شركة في استطالعية
الرافدين

2010البلداوي الكريم عبد عالءالربيعي شهيد تكليف هيام ماجستير437

الخيار في واثرها المعرفة وادارة المعلومات تقانةاعمال ادارة
االستراتيجي

2007النعيمي القادر عبد صالححسن محمد ابراهيم دكتوراه438

تطبيق بدائل تحديد في البيئة العوامل اثراعمال ادارة
دراسة ) االجمالي التخطيط استراتيجيات
(اليرموك مستشفى

2010الالمي داود قاسم غسانوتوت خليل محمد علياء ماجستير439

الصحية المنظمات في االخالقية المدونات بناءاعمال ادارة
تحللية دراسة/  العراقيى

2006العامري علي عباسمحمد طارق لمى ماجستير440

2010محمد الجليل عبد موفقحسين محمود شاكرالضريبي الحصر واجراءت الضريبية البطاقة33519اعمال ادارة ماجستير441

ضؤ في االجتماعية المسؤولية نموذج تطويراعمال ادارة
االهلية الكليات في واالخالقيات القوة قياسات
ببغداد العراقية

2010الالمي قاسم غسانابراهيم خليل ابراهيم دكتوراه442

االسيتثمار صناديق وادارة انشاء متطلبات تحيداعمال ادارة
استطالعية دراسة_  العراق في

2010سعيد لفتة السالم عبدالصالحي عوني عويد سعدية ماجستير443
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الملموسة غير والموارد االستراتيجي التحليلاعمال ادارة
المفتشين مكاتب اداء تعزيز في ودورهما

العراق في العموميين

2010العنزي حمود علي سعدالكعبي غياض سالم حميد ماجستير444

االداء في والقراراالستراتيجي الجدوى دراسة اثراعمال ادارة
المصرفي

2010ثروت الخالق عبد رائد/ اليوسف جمالالدليمي محمود جودي حمزة حيدر ماجستير445

نظريتي اطار في السيناريوهات صياغة مدخلاعمال ادارة
من عينة في اخبارية دراسة ) والفوضى  التوازن
العراقية الوزارات

2011العنزي حمود علي سعدالسعيدي حسين عدنان يعرب دكتوراه446

الملموسة غير والموارد االستراتيجي التحليلاعمال ادارة
المفتشين مكاتب اداء تعزيز في ودورها

العراق العموميينفي

2010العنزي حمود علي سعدالكعبي غياض سالم حميد ماجستير447

العملية االبداع في واثرها المعلومات تقانة205اعمال ادارة
االنتاجية

2011الجنابي علي حسين محمدالرحيم عبد صبيح سهام ماجستير448

2011علي نايف كريمعبود حسن نهلةالدولية القياسية المواصفة تطبيق امكانية206اعمال ادارة ماجستير449

البيئة في االلكترونية الصيرفة تطبيق امكانية30260اعمال ادارة
العراقية

2004النجار مجيد صباحالزيدي الزم حسين ماجستير450

2006الطالباني الحميد عبد خولهاالمنظمي االبداع في الفكري المال راس اثراعمال ادارة ماجستير451

الدينية السياحة تنمية في المؤثرة المتغيراتاعمال ادارة
االسالمية

2006المشهداني ابراهيم خليلالقريشي عزيز عباس زهير ماجستير452

2006الرحيم محمود ايادصالح كاظم ايمانالمعلومات تقانة باستخدام العمليات في التنافساعمال ادارة ماجستير453

المعرضة والقيمة المحقطي االجنبي االستثماراعمال ادارة
للمخاطرة

2007يحيى ال داود عبدالوهاب احمد دكتوراه454

وعناصر االستراتيجي البشري المال راس اثراعمال ادارة
المحرجة النجاح

2007العنزي حمود علي سعدحسين مهدي سعد دكتوراه455

ادارة فلسفة وفق على الصحيحة الخدمة جودةاعمال ادارة
الجودة

2007العنزي حمود علي سعد ماجستير456

2006التميمي صالح حميد زهيرخوين رضوي سندسالتنظيمي االداء في التغيير مجاالت اثراعمال ادارة ماجستير457

تحقيق في البشرية الموارد معلومات نظام دوراعمال ادارة
متطلبات

2007النعيمي القادر عبد صالحالعزاوي كرد يونس رحيم فراس ماجستير458

باعتماد االلكترونية اعمال لمنظمة نموذج بناءاعمال ادارة
استراتيجيات

2007العامري عباس فاضلاحمد شهاب عماد ماجستير459

2007الرحيم محمود صالحالحيدر الجبار عبد طالب براقالعمل فرق فاعلية في الوظيفة تصميم اثراعمال ادارة ماجستير460
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االدارية المعلومات نظم ومستلزمات انشطةاعمال ادارة
واثرها

2009العبيدي جاسم عليالصاحب عبد عصام ايثار ماجستير461

تحسين في االخضر التسويق فلسفة تبني اثراعمال ادارة
االداء

2009طالب فرحان عالءالعزاوي غانم اميرة ماجستير462

تنفيذ في االدارية القيادات مهارات تنمية دوراعمال ادارة
المنظمة استراتيجية

2010ناصر جودت محمدسحيحي فايزة ماجستير463

الجودة وادارة المتوازن االداء بطاقةو بين العالقةاعمال ادارة
الشاملة

2010الفضل عبدالحسين مؤيدعوجة مراد ازهار ماجستير464

وفق المشروع الجودة ادارة متطلبات فحصاعمال ادارة
المواصفات

2010فيحان الهاديال عبد ايثارالتميمي  جاسم موسى اسيل ماجستير465

تحقيق في واثرها االنتاجية الطاقة استراتيجياتاعمال ادارة
كلفة ادنى

2010نايف كاظم اسعدحميم نعيم فالح ماجستير466

2007الكعبي عاي محمد جباربيتي نعمة يحىاسلوب وفق الضريبي الوعاء احتساب امكانيةاعمال ادارة دكتوراه467

في المتطلبات تخطيط نظام نطبيق امكانيات تاثيراعمال ادارة
الخزين على السطرة

2008الخطيب كامل سميرالعيبي حميد كاظم ماجستير468

ادارة متطلبات تطبيق في الجودة حالقات بناءاعمال ادارة
الشاملة الجودة

2005الخطيب كطامل سميردهش عبد نجم حسين ماجستير469

المزيج في  االستراتيجي القرار مداخل تاثيراعمال ادارة
التسويقي

2008الحيالي حسين محمد ضياءمحسن ابراهيم محمد ماجستير470

التحديات مواجهة في الحكمة ادارة دوراعمال ادارة
االستراتيجية

2008العامري عباس فاضلطة سعدون نبيل دكتوراه471

السعودية الشركات االلكترونيةفي التجارة واقعاعمال ادارة
تطورها وافاق

2007بورقة صالح عبدهللا دكتوراه472

التخطيط في الكمية االساليب بعض استخداماعمال ادارة
التنبؤ العمليات القرارات

2008الربيعي عباسيعقوب عطا هشام ماجستير473

2008علي نايف كريمصفر سالم سهامالتنافسية الميزة في الجودة كلفة اثراعمال ادارة ماجستير474

2008نايف كاظم اسعدشبيل المنعم عبد حسن محمدالتنظيمي االداء في المعلومات تقانة اثراعمال ادارة ماجستير475

التسويقية المعرفة  اعمال ادارة

المعلومات وتكنلوجيا التسويقية المعرفة

2007صادق سليمان درمانالزهرة عبد نعمة ازهار ماجستير476
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في تطورة واثارة السككي النقل خدمات تسويقاعمال ادارة
سوريا

2005النجار حميد صباحاالشقر نظير فراس ماجستير477

وفق العمليات اداء في المنتج جودة كلفة اثراعمال ادارة
التنافسية االسبقيات

2005اللطيف عبد ماجدةمحمدعلي عبد امل ماجستير478

واثرها االعمال هندسة اعادة مكونات بين العالقةاعمال ادارة
العمليات اداء في

2005داود قاسم غسانمحمدعلي عبد امل دكتوراه479

التنظيمي الهيكل على االستراتيجي الخيار تاثيراعمال ادارة
النسيجية الصناعات قطاع في

2005الديوةجي سعيد ابيحسين عباس عادل ماجستير480

2005البكري ياسر ثامرسندي بدرخان هينزااالعمال عملية جوانب لبعض التنابعي االثراعمال ادارة ماجستير481

2005جاسم  مجيد ساميابراهيم احمد ابراهيمواثرها العظيم سد لبحيرة الطبيعية المقوماتاعمال ادارة ماجستير482

امكانية ومدى التنافسية القدرة تعزيز عوالملاعمال ادارة
تفعيلها

2006ناصر جودت محمدديوب ايوب علي ماجستير483

اسهم وقيمة المالي االداء مؤشرات بين العالقةاعمال ادارة
الشركات

2005جركس ابراهيمسرادي عبد محسن فوزي ماجستير484

االنماط من الفكري المال راس محافظ بناءاعمال ادارة
المصرفية

2006العنزي سعدصالح علي احمد ماجستير485

تحقيقها وامكانية الشاملة الجودة ادارة متطلباتاعمال ادارة
المنظمات في

2005التميمي صالح حميد زهيرحسين عباس فاضل محمد ماجستير486

2005العامري ابراهيم علي محمدالحميد عبد غالب امالالتبادل نظريتي باطار المنشاة قيمة تحديداعمال ادارة ماجستير487

هندسة اعادة عملية السناد capp نظام تصميم29710اعمال ادارة
عملية

2003باقر محسن الكريم عبدالعيثاوي سلمان ابراهيم احالم ماجستير488

االعمال متطلبات بين والتنافس التعاون دينامكياتاعمال ادارة
التحالفات اطار في

2008حمود علي سعدراضي محسن جواد دكتوراه489

المحفظة تحديد في القطع معدل استخداماعمال ادارة
االستثمارية

2008العبيدي جاسم عليالنومان حسين علي سميد دكتوراه490

في التسويقية وانعكاساتها المردود ادارة تقييماعمال ادارة
الضيافة صناعة

2008الخير احمد طارقالعنزي هللا عبد عادل دكتوراه491

2004الرحيم محمود ايادحسن الحسين عبد عائدةواثرها التنظيمية بالمتغيرات الخطر ادراك عالقةاعمال ادارة دكتوراه492

2005قاسم غسانعلوان احمد شذىتطبيقها وامكانية الدولية القياسية المواصفةاعمال ادارة دكتوراه493

2004فنجان ال الهادي عبد ايثارعباس فارس سعدsixsigma طريقة باستخدام العملية تحسيناعمال ادارة دكتوراه494

الخيار تحديد في المعلومات تكنولوجيا اثراعمال ادارة
االستراتيجي

2008جواد حسين عباسعبود هللا عبد عبود ماجستير495
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العراقسة المستشفيات في الذاتي التحويل نظاماعمال ادارة
وانعكاساتها

2002محسن الكريم عبدعباس الجبار عبد كمال ماجستير496

االمثل استخدام في والتحفيز القيادي السلوك اثراعمال ادارة
البشرية للموارد

2001السامرائي امين سلوىكرومي حنا فيرجين ماجستير497

1998الذهبي جاسمجعفر صادق ناديةالتنظيمي المناخاعمال ادارة ماجستير498

الميزة تحقيق في واثرة االستراتيجي التحليلاعمال ادارة
التنافسية

2001مدلول كاظم جليل ماجستير499

وعالقتها وعالقتها االستراتيجي التفكير انماظاعمال ادارة
المحافظة بعوامل

2001حرحوش عادلصالح علي احمد ماجستير500

2002محسن الكريم عبدحمود الكريم عبد مهاالشراء/  االنتاج دفعة حجم تحديد اساليب اختياراعمال ادارة دكتوراه501

تخطيط نظام مع  الحرج المسشار اسلوب تكاملاعمال ادارة
االحتياجات

2001محسن الكريم عبدالعزاوي اسماعيل ناصر محمد دكتوراه502

في الصحية النقابات مع التعامل اجراءاتاعمال ادارة
الموصل مستشفيات

2003العنزي سعدمنصور الجبار عبد انور ماجستير503

االنتاج تخطيط في الكمية االساليب  تطبيقاعمال ادارة
االجمالي

2001النجار حميد صباححسن بالسم شفاء ماجستير504

نسيج مصنع في االنتاج خطة وتقويم اعداداعمال ادارة
الديوانية

2001راضي محسن جواد ماجستير505

2004النجار صباحالموسوي خلف عطية بتولاالنتاج خطوط التوازن حيز نظام تصميماعمال ادارة ماجستير506

1999داود سلمان فضيلةاالنتاج خطوط موازنة اساليب اختياراعمال ادارة ماجستير507

على المتخصصة الفندقية المالكات اعداد تاثيراعمال ادارة
الخدمة مستوى

2001موسى محمد صباحعبدكاظم عبداالمير ماجستير508

البيع الى الذاتي تمويل في التحول سياسة تقييماعمال ادارة
المجاني

2010لفتة السالم عبدنصرهللا  سعدي رضا محمد كميث ماجستير509

وتحسين ضمان في االستراتيجية الرؤية تاثيراعمال ادارة
الصحية الرعاية جودة

2008نجم محمد رغدسعد سلمان خالده ماجستير510

2007رزوقي غانمحسين جواد ايناساالعمال عمليات هندسة اعادةاعمال ادارة ماجستير511

الى الحاجة تقدير في واهميتها البيانات قاعدةاعمال ادارة
االدوية

2008لفتة السالم عبدالبكري عمارة شاكر رياض ماجستير512

2000البكري ثامرالسامرائي محمد جاسم منيرالصحية الخدمات في التسعير سياساتاعمال ادارة ماجستير513

2001حسين علي محمد قيسبغداد لمدينة المحلية الشعب مجالساعمال ادارة ماجستير514
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2002المياوني سعدالشمري جاسم احمد انتصارالبشرية الموارد ادارة استراتيجيات تاثيراعمال ادارة ماجستير515

المال وراس الصرفية االساليب بين العالقةاعمال ادارة
وتاثيرها الفكري

2002يونس شريف طارقميرخان امين حمد خالد ماجستير516

من المتطلبات تخطيط نظام تطبيق امكانيات تاثيراعمال ادارة
الخزين على السيطرة في الموارد

2008الخطيب كامل سميرالعيبي حميد كاظم ماجستير517

الجودة متطابات تطبيق في الجودة ملفات بناءاعمال ادارة
الشاملة

2005الخطيب كامل سميردهش نجم حسين ماجستير518

التحديات مواجهة في الحكمة ادارة دوراعمال ادارة
االستراتيجية

2008العامري عباس فاضلطة سعدون نبيل ماجستير519

السعودية الشركات في االلكترونية التجارة واقعاعمال ادارة
تطورها وافاق

2008بورقة صالح عبدهللا دكتوراه520

والخاص العام القطاعين بين الشراكة متطابات467اعمال ادارة
العراق في الطبية االحالة نظام النجاح

2011الزيدي جواد ناظمكنريم صادق الكريم عبد ماجستير521

المختبرات عمل في الجودة ادارة تطبيق متطلباتاعمال ادارة
في حالة دالالالالاللراسة  المواصفة ضمن الصحية

15189التخصصية الجراحات مستشفى

2011الوهاب عبد لطفي ناديةالطائي كاظم محمد شهالء ماجستير522

هندسة اعادة في والتكنلوجيا المعرفة ادارة دور384اعمال ادارة
التكنلوجي االيداع في واثرها العملية

2011الرحيم محمود ايادالرحيم عالوي سلمان جيهان ماجستير523

في الطبية النفايات ادارة في التمريض دور483اعمال ادارة
في حالة دراسة ) العراقية المستشفيات
(التعليمي العصبية الجملة جراحة مستشفى

2011الزبيدي دحام غنيالحنفي حسن رحيم حنان ماجستير524

خدمات  اداء  جودة في ودورها الصيانة خدمات564اعمال ادارة
الصحية  المختبرات

2011الالمي قاسم غسانالخيفاني جابر ياسر حسن ماجستير525

2011نايف كاظم اسعدعباس المحسن عبد حيدرالعمليات قرارات بعض في المعرفة ادارة اثر536اعمال ادارة ماجستير526

االداء تحسين في العمل فرق اسلوب تطبيق اثر397اعمال ادارة
المتوازن االداء بطاقة ابعاد وفق على المنظمي

2011محمد هاشم بشرىمحمد حسين السالم عبد ماجستير527

الشراء قرار اتخاذ عاى المعلومات مصادر اثر31759اعمال ادارة
االستهالكي

2008الخضر ابراهيم عليصالح حاج مؤيد ماجستير528

في الصحية النقابات مع التعامل اجراءت28745اعمال ادارة
الموصل مستشفيات

2003العنزي سعدمنصور الجبار عبد انور ماجستير529

المال مصطفى الرحمن عبدمولى خيون عادلالمريض لسالمة الموجة المستشفى تصميم1216اعمال ادارة 530

االخطاء عن االفصاح في المؤثرة العوامل تحديداعمال ادارة
الطبية

2011سعيد  لفتة السالم عبداالمير عبد حسن اياد ماجستير531
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عن والطب االلكترونية الصحية الخدمة متطلبات1399اعمال ادارة
الحكومية العلراقية المستشفيات من عينة

2011جثير حمود سعدونرشيد يوسف ايمان ماجستير532

وريادية المعرفة ادارة استراتيجيتي نجاح دوراعمال ادارة
التنافسية الميزة تعزيز في االعمال

2011الكبيسي كريم عواد الدين صالحالجوراني مهدي خالد اياد ماجستير533

اداء في والكلفة الوقت انحرافات مخاطر تاثير1367اعمال ادارة
(تطبيقية دراسة ) المشروع عمليات

2005القيسي اللطيف عبد ماجدالساعدي مجذاب كزار علي ماجستير534

واستراتيجات الوقت تاثير ضوء في التفاوض نتائجاعمال ادارة
وزارة في عينة الداء استطالعية دراسة_ التفاوض
الوقت النفط

2011المال طة مطفى الرحمن عبدالجلبي الحسن عبد صباح حسن ماجستير535

القيادة وانماط المعرفية االنماط تشكيلةاعمال ادارة
العليا االدارة فريق لفاعلية المحددة االستراتيجية

2010العنزي علي سعدجميل نزار احمد دكتوراه536

خدمات اداء جودة في ودورها الصيانة خدماتاعمال ادارة
الصحية المختبرات

2011الالمي قاسم غسانالخيقاني جابر ياسر حسن ماجستير537

الراء دراسة ) االداري االبداع في ودورة التمكيناعمال ادارة
في االهلية التجارية للمصارف االدارية القيادات
السليمانية مدينة

2011قرداغي فرج محمد كاوةعزيز احمد ديلمان ماجستير538

) التسويقي التفوق في واثرها الجودة ابعاداعمال ادارة

بغداد جامعة كليات من عينة ميدانيةفي دراسة
2011الكعبي علي شليبة نعمةالجلبي عبدالحسن صباح الزهراء ماجستير539

وريادية المعرفة ادارة استراتيجي نجاح دوراعمال ادارة
دراسة )التنافسية تعزيزالميزة في االعمال
(الخاصة العراقية المصارف من عينة في تطبيقية

2011الكبيسي كريم عواد الدين صالحالجوراني مهدي خالد اياد ماجستير540

على الصحي القطاع في المتكاملة الموهبة ادارةاعمال ادارة
/ الصحة وزارة في استطالعية دراسة  2004 وفق

الموارد والتنمية التخطيط دائرة

2011سعيد الرحيم عبد سناءحامد مرتضى اثمار ماجستير541

النقاقة تعزيز في االعالمية الوسائل ادارة دوراعمال ادارة
للمجتمع الصحية

2011الكبيسي عواد الدين صالحعمران جمعة بشار ماجستير542

المقدرات تطوير في المعلومات تقانة دوراعمال ادارة
الجوهرية

2011لفتة ستار بيداءعليوي داود وسام ماجستير543

عدوى من الحد في ودورها التمريض مهنةاعمال ادارة
) حالة دراسة المكتسبة المستشفيات

(التعليمي مستشفى

2011هاشم قاسم صبيحةشهاب هاشم زينب ماجستير544

تطبيق بدائل تحديد في البيئية العوامل اثراعمال ادارة
دراسة ) االجمالي التخطيط استراتيجيات
(اليرموك مستشفى

2010الالمي داود قاسم غسانوتوت خليل محمد علياء ماجستير545
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للجامعات االستراتيجي االداء تقويم نظام تصميماعمال ادارة
المتوازنة الدرجات بطاقة تقنية باعتماد

2005العنزي علي سعدسعيد الرحيم عبد سناء دكتوراه546

والقيادة التنظيمية المواطنة سلوك بين العالقةاعمال ادارة
المنظمات تفوق في واثرهما التحولية

2007العنزي حمود علي سعدالزيدي سلمان عبد جواد ناظم دكتوراه547

القرارت اتخاذ في البيئي الرصد عملية دوراعمال ادارة
( استطالعية دراسة) االستراتيجية

2010الزيدي جواد ناظمسعد سلمان خالدة ماجستير548

االداء في للحاكمية الداخلية االليات تاثيراعمال ادارة
االهلية المصارف من لعينة المصرفية والمخاطرة
2005_1992 من للمدة تحليلية دراسة_  العراقية

2008محمد محسن حاكمالخالدي راضي عبدالحسين حمد دكتوراه549

التمرضية للهيئات االخالقي السلوك المدونات دوراعمال ادارة
(استطالعية دراسة) االجتماعية المسؤولية في

2011حمادي عباس انتصارمحمود احمد ابتسام ماجستير550

االنتاج مدخل بنطبيق الخدمة  تصميم اعادةاعمال ادارة
البعثات دائرة في حالة دراسة ) الرشيق
والبحث العالي التعليم بوزارة الثقافية والعالقات
العلمي

2011االمي داود قاسم غسانالدفاعي كاظم كامل زينب ماجستير551

التداول لمحفظة السوق مخاطره وقياس تحليالاعمال ادارة
للمخاطر المعروضة القيمة وفق على المصرفية

2011العامري ابراهيم علي محمدالجبوري فرج صباح زينب ماجستير552

وتحسين ضمان في االستراتيجية الرؤية تاثيراعمال ادارة
المستشفيات في المقدمة الصحية الرعاية جودة

المتخصصة

2008نجم محمد رغدسعد سلمان خالدة ماجستير553

الصحية الخدمة اداء في التنافس دينامكيةاعمال ادارة
الخاص والقطاع العام القطاع بين المتطورة

2011انيس رزوقي غانمالحيالي جاسم سعدي انمار ماجستير554

الخدمة عمليات عن االجتماعية المسؤوليةاعمال ادارة
في العليا االدارة من عينة الراء دراسة: الصحية

بغداد_ الصحية المنظمات

2011الدباغ عبدالرسول جمالرفو ال يوسف سعد خالد ماجستير555

العراق في العامة الصحية الخدمات تمويل اشكالاعمال ادارة
تحليلية دراسة

2005العامري ابراهيم علي محمدالمستوفي صاحب صباح ماجستير556

في التنظيمية المواطنة سلوكيات ابعاد اثراعمال ادارة
العمل فرق تمكين استراتيجيات

2010الزبيدي تناي دحام غنيالزوبعي عبدهللا حميد مجيد ماجستير557

انظمام مفاوضات قيادة في التفاوض ادارة اثراعمال ادارة
العالمية التجارة منظمة الى العراق

2009العامري عباس فاضلالكريم عبد عامر يسرة ماجستير558

االعمال وريادية الحاكمية بين المنظمات تنافسيةاعمال ادارة
االتصاالت قطاعي في مقارنة تحليلية دراسة)

(العراقية والمصارف

2011العنزي حمود علي سعدداود سلمان فضيلة دكتوراه559
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لصياغة الذاتي القصور مؤشرات تشخيصاعمال ادارة
الحيوي المجال ظل في الموهبة ادارة استراتيجية

لالدارة

2011العنزي حمود علي سعدالعبادي دباس فوزي هاشم دكتوراه560

االعمال وريادية الحاكمية بين المنظمات تنافسيةاعمال ادارة
االتصاالت قطاعي في مقارنة تحليلية دراسة

العراقية والمصارف

2011حمود علي سعدداود سلمان فضيلة دكتوراه561

المزيج عناصر في االلكتروني التسويق تاثيراعمال ادارة
التامنية للخدمة  التسويقي

2011البالوي عالءحسين خلف احمد ماجستير562

السياحية للتنمية االقتصادية االثار وتحليل قياس2009اعمال ادارة
اقي العر االفتصاد دعم في ودورها

2011الدباغ علي محمد اسماعيلالعوادي ناصر حميد ماجد ماجستير563

2011العنزي حمود علي سعدمحسن ياسين حسامالعراق النظمام المستقبلي  التاثير1991اعمال ادارة ماجستير564

لعملية العراقية والمشروعات المصارف انتي2000اعمال ادارة
)استطالعية دراسة ) التاجيير

2011االعرجي قاسم صحبتراهي طالل سالم ماجستير565

العمل دعم في االجتماعي المال راس تاثيراعمال ادارة
التنافسية الميزة لتحقيق المنظمي

2003العنزي حمود علي\ سعدالخطاوي عارف احمد بان ماجستير566

االعمال هندسة باعادة المعلومات تقانة عالقةاعمال ادارة
المتميز االداء في واثرهما

2009الوحيد علي مهديفرج عالء وليد ماجستير567

صحة دائرة مستشفيات في تطبيقية دراسةاعمال ادارة
الرصافة/ بغداد

2004العنزي حمود علي سعدالسوداني معلة اسماعيل ابراهيم ماجستير568

في المزمنة االمراض ادوية توزيع نظام تقويماعمال ادارة
الشعبية العيادات

2004البكري ياسر ثامرحسن عدنان احمد ماجستير569

2005الزبيدي عبدالزهرة فليحهادي كاظم اسماعيلالصيدالني والتسويق الصحي الترويج بين العالقةاعمال ادارة ماجستير570

في الصحية النفايات مع التعامل اجراءاتاعمال ادارة
الموصل مدينة مستشفيات

2003العنزي حمود علي سعدمنصور الجبار عبدج انور ماجستير571

الخدمات تطوير في والالمركزية المركزية دوراعمال ادارة
بغداد صحة دائرة في تحليلية دراسة ) الصحية

2005الرحيم عبد صالحالكواز جواد جعفر جعفر ماجستير572

في الصحية النفايات مع التعامل اجراءاتاعمال ادارة
الموصل مدينة مستشفيات

2003العنزي حمود علي سعدمنصور الجبار عبد انور ماجستير573

الخدمات تطوير في والالمركزية المركزية دوراعمال ادارة
(بغداد صحة دائرة في تحليلية دراسة) الصحية

2005الرحيم صالحالكواز جواد جعفر جعفر ماجستير574

بالسرقات المؤثرة والتنظيمية السلوكية العواملاعمال ادارة
الحكومية المستشفيات في

2005العنزي حمود علي سعداالتروشي عبدالحميد جالل دشوان ماجستير575
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فب وتاثيرهما والمركزية الرسمية بين العالقةاعمال ادارة
الصحية الخدمة جودة

2008الزبيدي دحام غنيحسن محمد المنعم عبد رضا ماجستير576

المنظمات في التدريب استراتيجية واقع تشخيصاعمال ادارة
التنظيمي التعلم فلسفة اطار في الصحية

2007حمادي عباس انتصارالرسول عبد ال عبدالحسين حبيب رواء ماجستير577

الى الحاجة تقدير في واهميتها البيانات قاعدةاعمال ادارة
االدوية

2005لفتة السالم عبدعمارة هادي شاكر رياض ماجستير578

المؤسسات من لعينة االخالقية المعضالتاعمال ادارة
بغداد محافظة في الصحية

2007داود قاسم غسانعبداللطيف طارق زياد ماجستير579

باستخدام الطوارئ صالة في العاملين جدولةاعمال ادارة
المحاكاة

2010النجار سعيد مجيد صباحعلي حسين سمير ماجستير580

2008الزيدي جواد ناظمالحميد عبد نوري طيفالعاملين وادراكات التنظيمية العدالةاعمال ادارة ماجستير581

2011المال مصطفى عبدالرحمنمولى خيون عادلالمريض لسالمة الموجة المستشفى تصميماعمال ادارة ماجستير582

2003العنزي حمود سعدالبديري غازي كريم عادلالمركزة العناية وحدات في التمرضية االدارةاعمال ادارة ماجستير583

ادارة في االسهم مؤشرات مستقبليال استخداماعمال ادارة
المخاطرة

2006العامري ابراهيم على محمدالحاتم مراح رشغ عبدالهادي دكتوراه584

2011نعمة يوسف مؤيداالسدي جبار كاظم موعدالزبون والء على الخدمة جودة تاثيراعمال ادارة ماجستير585

2007علي نايف كريممالك عارف منهلالسوقية الحصة في واثرها السلعة جودةاعمال ادارة ماجستير586

بعض تحقيق في الصحي الترويجطي المزيج اثراعمال ادارة
الصحية للمنظمات التسويقية االهداف

2006التميمي صالح حميد زهيرتريزيا جرجيس ناصر غانم ميادة ماجستير587

السن كبار سياحة على المؤثرة المتغيرات بعضاعمال ادارة
العراق في

2007المشهداني احمد ابراهيم خليلعون عبد زيد عبد محد ماجستير588

2008الالمي داود قاسم غسانالعتابي الدعج عباس جميل ليلىقواعد تقييم معايير لتطبيق نظام تصميماعمال ادارة ماجستير589

السياحية للتنمية  االقتصادية االثار وتحليل قياساعمال ادارة
العراقي االقتصاد دعم في ودورها

2011الدباغ علي محمد اسماعيلالعوادي ناصر حمبد ماجد ماجستير590

العاملين اداء في واثرها الصراع ادارة اساليباعمال ادارة
واتكنولوجيا العلوم وزارة فب ميدانية دراسة

2006التميمي صالح حميد زهيرالحمامي داود رشاد محمد سناء ماجستير591

اداء في المنظمي والتعلم السوقي التوجية اثراعمال ادارة
االعمال

2009سعيد لفتة السالم عبدالدليمي محمود علي عماد ماجستير592

العاملين اداء في واثرها الصراع ادارة اساليباعمال ادارة
والتكنولوجيا العلوم وزارة في ميدانبة دراسة

2006التميمي صالح حميد زهيرالحمامي داود رشاد محمد سناء ماجستير593

دراسة ) التنظيمية الرؤية في القيادية السمات اثراعمال ادارة
بغداد جامعة كليات من مجموعة في تطبيقية

2008النعيمي تاية فالحعزيز نوري شيرين ماجستير594
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اداء في والكلفة الوقت انحرافات مخاطر تاثيراعمال ادارة
المشروع عمليات

2011التميمي عبداللطيف ماجدةالساعدي مجذاب كزار علي ماجستير595

بناء االلكترونيةفي المعرفة استخدام اثراعمال ادارة
الريادية المنظمات

2010الياسري محسن اكرمالحسناوي محمد مهدي صالح ماجستير596

)التنافسية الميزة تحقيق في المعرفة ادارة دوراعمال ادارة

للصناعات العامة الشركة من كل في حالة دراسة
الكهربائية

2004العنزي حمود علي سعدالعاني جميل فائق علي ماجستير597

االرشادية المواصفة ظل في التدريب نشاط تقويماعمال ادارة
10015  الدولية

2003العنزي عباس حمود علي سعدالكعبي  عباس ثجيل جبار ضياء ماجستير598

2007طالب فرحان عالءالرفيعي حسون علي عبود عليالعمليات قرارات من عدد في الزبون معرفة تاثيراعمال ادارة ماجستير599

المستخدمة الدفعة حجم تحديد اساليب اختباراعمال ادارة
MRPII نظام في

2006النجار مجيد صباحالصباغ عبدالكريم عبدالوهاب عزام ماجستير600

2004النجار  سعيد مجيد صباحالرميثي عصيدا  حربي  عباسالشمال نفط لشركة مقترح جودة دليل اعداداعمال ادارة ماجستير601

في واثرةو  المصرفي المال راس كفاية تحليلاعمال ادارة
)الدولية  المعايير وفق على والعائد ة المخاطر

(اليمنية المصارف من عينة في تطبيقية دراسة

2004العامري  ابراهيم علي محمدالمخالفي احمد محمد العزيز عبد دكتوراه602

العمل  حياة  نوعية في االخالقي المناخ اثراعمال ادارة
المستشفيات من عينة في الوظيفي والرضا
العراقية

2006العنزي حمود علي سعدالفضل  حسين خيرهللا سعد سما ماجستير603

من الزبون رضا في االستراتيجي التخطيط اثراعمال ادارة
الفرات شركة ) الشاملة  الجودة ادارة نظر وجهة

(االوسط

2005الحميري  جواد حسين عباسحسين عباس سحر ماجستير604

وتاثيرها للسياحة االستراتيجية المكونات ادارةاعمال ادارة
مجال في تطبيقية دراسة ) المجاميع سياحة في

العراق في الدينية السياحة

2007موسى محمد صباحمصطفى صادق زينب ماجستير605

ادارة في الطوارئ ادارة معلومات نظام اثراعمال ادارة
من عينة الراء استطالعية دراسة ) الطوارئ
الحكومية الصناعية المنظمات في المديرين
(العراقية

2011الدباغ عبدالرسول جمالكنعان ال وهاب صالح زينب ماجستير606

واثرهما التنظيمية والمعتقدات  العضوي التركيباعمال ادارة
في ميدانية دراسة ) التطويرالتنظيبمي في

بغداد في التعليمية المستشفيات

2006النعيمي تاية فالحسموعي فرج رفاء     ماجستير607

نماذج بعض باستخدام االنتاج على الطلب توقعاتاعمال ادارة
للمشروبات بغداد شركة في حالة دراسة ) التنبؤ
المختلطة المساهمة/  الغازية

2010ناصر علي صفاءالسادة عبد علي رؤى ماجستير608
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) المنظمة اداء زيادة في البيانات تنقيب دوراعمال ادارة

(الصناعي المصرف في تحليلية دراسة

2004الدوري مطلك زكرياالجرجفجي احمد عبدالحسين داليا ماجستير609

في واثرة البشري المال لراس المالي التقييماعمال ادارة
االطباء من لعينة تطبيقية دراسة ) المنشاة ربحية
الخاصة المستشفيات في

2007الفريجي غالي نعمة حيدرالقريشي حسين عبدكاظم خيرية ماجستير610

شهادة على للحصول الجودة متطلبات توافر مدىاعمال ادارة
(200:ISO9001 (العامة الشركة في حالة دراسة

الجلدية للصناعات

2009عثمان حمدي ايسلالمياح  جبر ابراهيم حيدر ماجستير611

دراسة ) والمخاطر العائد في المالية االزمة اثراعمال ادارة
(تطبيقية

2006العامري ابراهيم علي محمدغانم حنان ماجستير612

2008الرحيم محمود ايادالجبوري  كاظم محمد حمزةالتجهيز سلسلة ادارة في المعلومات تكنولوجيا اثراعمال ادارة ماجستير613

للزبائن المدركة واثرة المصرفي التسويقي المزيجاعمال ادارة
التجارية المصارف من لعينة تطبيقية دراسة )

(الحكومية) العراقية

2008حمودي فؤاد/  طالب فرحان عالءشياع حسين حسام ماجستير614

) العالمية النفط اسواق في المخاطرة ادارةاعمال ادارة

(تطبيقية دراسة

2011الفريجي غالي نعمة حيدرالهميلة جاسم عاصي تحسين ماجستير615

ادارة عمليات وفق على الخدمات جودة تقييماعمال ادارة
الزبون  عالقات وادارة المعرفة

2008العنزي حمود سعدالقيسي جاسم بالل ماجستير616

الموارد  ادارة لتوجة االستراتيجي االختياراعمال ادارة
التنظيمية الفاعلية في واثرة العالمية نحو البشرية

2007العنزي حمود علي سعدالدهان سعيد حميد عامر ايمان ماجستير617

) التنافس ابعاد اسناد في المنظمة انشطة اثراعمال ادارة

االلكترونية  الصناعات شركة في تحليلية دراسة
1999المفرجي صالح حرحوش عادلالمعموري الفنجان عبدالهادي ايثار دكتوراه618

) المنظمي االداء على االجمالي االنتاج تخطيط اثراعمال ادارة

لصناعة العامة الشركة في حالة دراسةو
السائلة البطاريات

2008نايف كاظم اسعدالمهدي عبد مظهر احمد ماجستير619

واثرهما المعلومات وتكنولوجيا التسويقية المعرفةاعمال ادارة
الشركة في  حالة دراسة ) التسويقي  االداء في

(الجنوبية للسمنت العامة

2007صادق سليمان درمانغنيم ابو عبدالزهرة نعمة  ازهار دكتوراه620

2007العزاوي رزوقي غانمالكتبي مرتضى ياسرالعراقي الصحي القطاع في االبداع ادارةاعمال ادارة ماجستير621

عدد في الطبية النفايات الدارة شاملة خطة تطويراعمال ادارة
العراقية المستشفيات من

2007العنزي حمود علي سعدالوتار هادي زكي محمد وفاء ماجستير622

استخدام وفق على الصحية الخدمة واقع دراسةاعمال ادارة
االلكتروني التسويق

2004عبدالكريم محمود ايادالمشهداني نمير ماجستير623
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مستشفى في الخدمات جودة ابعاد قياساعمال ادارة
( استطالعية دراسة ) الذري والطب االشعاع

2008الكبيسي عواد الدين صالححسين خالد منال ماجستير624

برنامج لتطوير االجتماعي التسويقي التوجةاعمال ادارة
الزبون خدمة

2003البكري ياسر ثامررشيد شاكر محمد ماجستير625

2006لفتة عبدالسالمعباس زهراو محمداالطباء باداء والحوافز الدوافع عالقةاعمال ادارة ماجستير626

عينة في حالة دراسة ) التغذية سياسات تقويماعمال ادارة
نينوى صحة دائرة  مستشفيات من

2006الكبيسي  عواد الدين صالحانور امين محمد ماجد ماجستير627

في المدرسية التغذية خدمات برنامج تقييماعمال ادارة
من عينة في تحليلية دراسة ) االبتدائية المدارس
(بغداد محافظة مدارس

2004البكري ياسر ثامرمحمد   احمد الستار عبد ماجستير628

ظاهرة من للحد الداخلي والندقيق الرقابة دوراعمال ادارة
/بغداد دائرة )المستشفيات في االداري الفساد

(استطالعية  دراسة الرصافة

2010الموسوي  هاشم  قاسم صبيحةالساعدي حيدر خضر الزهرة عبد ماجستير629

) الطبي  الهيئة اداء  تقويم نظام فاعلية تقويماعمال ادارة

النجف  محافظة صحة  دائرة في تطبيقية دراسة
2011العنزي  علي سعدحسين ركن كامل عباس ماجستير630

والسالمة الصحة  ادوار في القيادية االنماط اثراعمال ادارة
مستشفيات في استطالعية دراسة ) المهنية
الرصافة بغداد صحة دائرة

2005العامري  ظاهر علي عباسجميل  حسين عباس ماجستير631

كمدخل الزبون قيمة  مصفوفة استراتيجيات تحليلاعمال ادارة
عينة في حالة دراسة ) التنافسية  الميزة لتحقيق

(المختلطة المساهمة ) الفنادق من

2004الدوري  مطلك زكرياالسعيدي حسين  عدنان  يعرب ماجستير632

الوقت  ضغط  تاثير ضؤ في التفاوض نتائجاعمال ادارة
الراء استطالعية دراسة_  التفاوض  واستراتيجيات

النفط  وزارة في عينة

2011المال طة  مصطفى عبدالرحمنالجلبي  الحسن عبد صباح حسن ماجستير633

االداء في وتاثيرها  البشرية الموارد ادارة تطبيقاتاعمال ادارة
ميدانية دراسة ) الصغيرة  للمشروعات  المنظمي 

(بغداد في الصناعية المشروعات من

2007داود  قاسم غسانالزم  ياسين  يسرا ماجستير634

التنافسية  الميزة في واثرها التمكين استراتيجيةاعمال ادارة
في العاملين من  عينة  الراء تحليلية دراسة )

(اليمنية المصارف بعض

2004الدوري مطلك زكرياالذهب عبدهللا محمد ياسر ماجستير635

االعمال  هندسة  باعادة  المعلومات التقانة عالقةاعمال ادارة
المتميز  االداء في  واثرهما

2009الوحيد علي مهديفرج  عالء وليد ماجستير636

المقدرات  تطوير في  المعلومات  تقانة دوراعمال ادارة
من عينة في  استطالعية  دراسة  الجوهرية
بغداد/  النسيجي  القطاع  شركات

2011البياتي  لفتة  ستار بيداءعليوي داود وسام ماجستير637
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باستخدام المتعدد  التجمع خط  موازنةاعمال ادارة
االوزان خوارزميتي

2011النجار سعيد مجيد صباحماجود حمد هالة ماجستير638

دراسة ) البشرية للموارد المعلومات نظام تصميماعمال ادارة
بغداد جامعة/واالقتصاد االدارة كلية في تطبيقية

2004الحسيني حامد الرحمن عبد/الدوري مطلك زكرياالقماح  جبوري اسماعيل ندى ماجستير639

2008الالمي داود قاسم غسانجواد فؤاد هندالتمريضي المالك على المحافظة ستراتيجياتاعمال ادارة ماجستير640

تحقيق في ودورها  المعلومات ادارة تكنولوجيااعمال ادارة
التنافسية التكنولوجية  الميزة

2012طالب  فرحان عالءالدهان  شهيد مهدي حنان ماجستير641

ادارة في الطوارئ  ادارة معلومات نظام اثراعمال ادارة
من عينة الراء  استطالعية دراسة ) الطوارئ
الحكومية الصناعية المنظمات في المديرين
(العراقية

2010وهاب صالح زينب ماجستير642

في  واثرهما  التنافسي  والذكاء البيئي الرصداعمال ادارة
للمنظمة  الجوهرية  المقدرات

2011الياسري  مهدي  محسن اكرمالشمري  امانة عبدهللا احمد ماجستير643

) الجودة تحسين في  واثرها  المجاميع  تكنلوجيااعمال ادارة

للصناعات العامة  الشركة في  تحليلية دراسة
الجلدية

2011البصري شفيق الرضا عبدعباس فخري علي ماجستير644

في ودورها التسويقي المزيج  استراتيجياتاعمال ادارة
المنتجات تجاة  العراقي المستهلك سلوك تحديد

المحلية

2011الياسري محسن اكرم/  العطار  حمودي فؤادالجنابي محمد  سالم  يزن ماجستير645

المقارنة باعتماد التجهيز سلسلة اداء تقييماعمال ادارة
المرجعية

2011عثمان حمدي ايسلابراهيم اسماعيل لؤي ماجستير646

معمل في الرشيق االنتاج  ادوات بعض تطبيقاعمال ادارة
الجلدية للصناعات العامة الشركة في 7 رقم

2012النجار  سعيد مجيد صباحاالسدي لفتة  علي معتصم ماجستير647

نجاح في تنفيذة وابعاد الرشيق االنتاج متطلبات2045اعمال ادارة
المشروع

2011نايف كاظم اسعدالقطان علي محمد هللا فيض سحر ماجستير648

والعرض الطلب تنمية في الموثرة العواملاعمال ادارة
العراق في السياحي االيواء لخدمات

2012الدباغ علي محمد اسماعيلالعزاوي احمد عبدالوهاب ريام ماجستير649

المزمنة االمراض ادوية توافر عن المريض رضىاعمال ادارة
التعليمي الكاظمية مستشفى في حالة دراسة

2012الزيدي جواد ناظمالدليمي منذر دنيا ماجستير650

ضمن الترفهية والفعاليات الخدمات وتنمية تخطيط2056اعمال ادارة
نمط في واثرة دجلة نهر  لساحل الخطي النمط
الترفيهي الطلب

2012المشهداني احمد ابراهيم خليلسعود حسين عماد ماجستير651

2012هادي الكريم عبد عالءجابر صباح شروقالتامينية الخدمة تفعيل في الترويجي المزيج دور2018اعمال ادارة ماجستير652
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الميزة تعزيز في االدارية المعلومات نظام دور2076اعمال ادارة
التامين شركات لدى التنافسية

2012الربيعي هادي خلودعمر جمال مروة ماجستير653

التامين شركات في التسويقي المعلومات نظام2077اعمال ادارة
التسويقية القرارات اتخاذ في ودورة

2012هادي الكريم عبد عالءموسى فوزي علي ماجستير654

واثرها التراثية لالماكن السياحية الخدمات تطوير2070اعمال ادارة
السياحي الطلب في

2012المشهداني احمد ابراهيم خليلالجميلي سعدي القادر عبد ماجستير655

ادارة فاعلية في االستراتيجي التخطيط دور2071اعمال ادارة
االزمات

2012الكبيسي عواد الدين صالحسعيد حسين محمد عباس ماجستير656

الكريم عبد عالءجابر صباح شروقالتامينية الخدمة تفعيل في الترويجي المزيج دور2068اعمال ادارة ماجستير657

محمد طاهر ايادالفي مزهر عبيرالعراق في الصحي التامين انظمة تطويراعمال ادارة ماجستير658

الوثائق على الطلب انخفاض في المؤثرة العوامل2080اعمال ادارة
الحياة على للتامين الفردية

2012الزبيدي وهيب فائق حمزهحسين عناد هللا عبد يسرى ماجستير659

المخرجات في العالي االداء عمل نظم انعكاسات2085اعمال ادارة
البشرية الموارد مرونة ممارسات بأطار الوظيفية

2012مصطفى الرحمن عبدحياد رزاق علي ماجستير660

2002حسين الستار عبداالمير عبد اثيرالمصرفي االداء في واثرة حوافز نظاماعمال ادارة ماجستير661

الميزة تحقيق في واثرة االستراتيجي الخياراعمال ادارة
التنافسية

2002المحياوي زناد سعدتوفيق الدين محيي ماجستير662

بشبكة الصحية المؤسسات ربط امكانيات2088اعمال ادارة
االنترنيت

2012جواد كامل مهاسلمان زهير مصطفى ماجستير663

القطاع بين ستراتيجية تحالفات اقامة جدوى2089اعمال ادارة
والخاص العام الصحي

2012الدليمي عباس انتصارحسين ياسر عمار ماجستير664

الصحي القطاع في البشري المال راس واقع2087اعمال ادارة
الحكومية المستشفيات في التخدير اطباء نموذج

العراقية

2012الجبوري نجم محمد رغدالموسوي محمود هاشم محمد ماجستير665

االجنحة في الطبية الخدمة جودة ابعاد قياس2086اعمال ادارة
والمستشفيات الحكومية للمستشفيات الخاصة
االهلية

2012النعيمي حمد الدين شهابزيدان غازي حسين ماجستير666

للمختبرات االئتمان منح في 5cs نموذج استخدام2090اعمال ادارة
الخاصة الطبية

2012لفتة السالم عبدعلي احسان عالء ماجستير667

شركات مكانة تعزيز في ودورة التسويقي المزيج2092اعمال ادارة
الزبون ذهنية في التامين

2012شياع الحسين عبد االمير عبدمحسن حسين كاظم ساهرة ماجستير668

والئه بناء في الزبون مع العالقة ادارة تاثير2094اعمال ادارة
للمنظمة

2012الكعبي علي شلبية نعمةالشيخلي جميل فاضل رائد ماجستير669
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2012الخطيب كامل سميرالعلي شناوة ذياب انعامالدولي للمعيار وفقا البيئية االدارة نظام تقييم2093اعمال ادارة ماجستير670

والالمركزية المركزية بين الصحية الموسسة ادارة2096اعمال ادارة
لمراكز الصحية الخدمة جودة على وانعكاساتها

الصحية الرعاية

2012الطائي عبدهللا رعداالعرجي عماد عمار ماجستير671

التمريضية الهيئة مخرجات تلبية مدى قياس2098اعمال ادارة
العمل سوق لمتطلبات

2012هاشم قاسم صبيحةحسن حليم خالد ماجستير672

2012الربيعاوي جثير حمود سعدونالحسين عبد علي سماءالزبون والء في للتوزيع االستراتيجي االثر3029اعمال ادارة ماجستير673

تحليل اسلوب باستعمال االداء كفاءة قياس3024اعمال ادارة
البيانات محتوى

2012النجار سعيد مجيد صباحصفوت عزام مصطفى دكتوراه674

التسويقي المزيج في البيئي التحليل تاثير3022اعمال ادارة
الناخب عالقات وادرة السياسي

2012الدليمي حمادي عباس انتصارورد فالح حسين دكتوراه675

الخدمة جودة على وانعكاساتها الضمنية المعرفة3002اعمال ادارة
الصحية

2012محمد طاهر ايادالرحيم عبد اسامة ماجستير676

2012الكريم عبد محمود ايادفليح ابراهيم محمدالعمليات اداء في المعلومات تقانه حوكمه اثر3023اعمال ادارة ماجستير677

2012الدليمي قاسم غسانعلي عبد فهد محمودالعملية اداء تحسين في المتزامنة الهندسة دور2095اعمال ادارة دكتوراه678

المنظمي االداء لضمان التناقض قوى ادارة3027اعمال ادارة
الديناميكي التوازن نموذج اطار في المستدام
للتنظيم

2012العنزي حمود علي سعدالعطوي حسين علي عامر دكتوراه679

2012جثير حمود سعدونالعامري سعيد علي سارةالنقود تحقيق في الزبون صوت سماع تاثير3025اعمال ادارة ماجستير680

2012الساعدي نعمة يوسف مؤيدمحمد ياسين امنهالخدمة وعمليات الراجحة التغذية تقنيات عالقة3033اعمال ادارة ماجستير681

في االستراتيجي لالستثمار الحقيقية الخيارات3042اعمال ادارة
البشرية الموارد

2012العنزي حمود علي سعدعباس حبيب نزار دكتوراه682

البرنامج ونوع الوظيفي المسار بين واالثر العالقة3043اعمال ادارة
التدريبي

2012الزيدي عبد جواد ناظمصالح سعدون مروة ماجستير683

المعدل المال راس عائد انموذج استعمال3050اعمال ادارة
ادئها في المصرفية بالمخاطرة

2012امين محمد الدين صالحعباس محمد نبراس ماجستير684

السكن مواجهه الستراتيجيات تحليلية دراسه3047اعمال ادارة
المقدسة كربالء محافظة في العشوائي

2012سعيد مجيد صباحراهي جبار احمد ماجستير685

الخارجية المصرفية الرقابه تواجه التي المخاطر3051اعمال ادارة
المعلومات تكنولوجيا بيئة في

2012الزبيدي وهيب فائق حمزةفيصل غازي اسيل ماجستير686

رواتب لدفع الذكية البطاقه استخدام تقييم3055اعمال ادارة
الرشيد مصرف في المتقاعدين

2012فهمي محمد احمدياسين عبيد نجم كريم ماجستير687
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2012سعيد فهمي محمد احمدمحمد قاسم رشاالمصرفية الخدمة في التنظيمية العوامل اثر3046اعمال ادارة ماجستير688

2012الكريم عبد عالءالشوتة محمد رابحةالسيارات تامين وثيقة تسويق معوقات3067اعمال ادارة ماجستير689

انضباط يازل لمقررات الثالثة الركيزة تطبيق اثر3065اعمال ادارة
السوق

2012الحسين عبد موفقمحمد جاسم خوله ماجستير690

المتنزهات في الترويجية الخدمات وتطوير تنمية3062اعمال ادارة
لسكان الترويجي الطلب نمو في واثرها العامة
بغداد مدينة

2012المشهداني احمد ابراهيم خليلعطوان منصور الكريم عبد ماجستير691

نظام بناء في البشرية الموارد معلومات نظام دور3049اعمال ادارة
العاملين اداء تقييم

2012الزبيدي تناي دحام غنيعبد علي هديل ماجستير692

االستراتيجي التفكير النماط التتابعي االثر3071اعمال ادارة
الفاعلية تحقيق في المنظمية والثقافه

2012قدوري مشعل فائقالحمداني هللا عبد علي حاتم ماجستير693

2012النعيمي تايه فالحالطائي حسين مراتبالتنظيمي التكيف في العليا القيادات قيم اثر3060اعمال ادارة ماجستير694

ريادة متطلبات تحقيق في االعمال حاضنات تاثير3077اعمال ادارة
والمتوسطة الصغيرة المشاريع

2012حمود علي سعدفيصل زاحم مثنى ماجستير695

في والمنظمة الزبون بتماثل الزبائني المال راس3082اعمال ادارة
الشمولي التسويق فلسفة اطار

2012داود قاسم غسانالرسول عبد علي حسين دكتوراه696

من المتميز االداء تحقيق في المنظمة مكانة تاثير3083اعمال ادارة
المنظمي الدمج خالل

2012الكبيسي الدين صالحالفتالوي هاتف ميثاق ماجستير697

2012سعيد لفتة السالم عبدصالح اسماعيل جنانالمالي االداء مؤشرات بعض في االندماج اثر تقييم3080اعمال ادارة ماجستير698

القيمة باستخدام للشركات المالي االداء تقييم3089اعمال ادارة
واثرها المضافة

2012جبر الحسين عبد شذىحسن ماجد رجاء ماجستير699

اسعار في السيارية للديون االئتمان التصنيف اثر3102اعمال ادارة
الصرف

2012الفريجي غالي نعمة حيدرحسن جواد احمد ماجستير700

المدن مخططات تنفيذ لمراحل البيانات قواعد بناء3120اعمال ادارة
الجغرافية المعلومات نظام باستخدام

2012الوهاب عبد لطفي ناديةالعلي المجيد عبد نوار ماجستير701

البلدية الخدمات توزيع في المؤثرة العوامل تحليل3118اعمال ادارة
وجودتها

2012الطائي هللا عبد رعدخزعل شمران زينب ماجستير702

2012الالمي داود قاسم غسانالرحمن عبد هشام حسينالزبون رضا تخفيض في التوزيع فقرات تاثير3114اعمال ادارة ماجستير703

الضبط في الدينية للمراقد االجتماعية المكانة اثر3127اعمال ادارة
العراق في الديني للسائح االجتماعي

2012المشهداني احمد ابراهيم خليلمطلك كريم عالء دكتوراه704

2012النعيمي تاية فالحالوهاب عبد مدينالضيف سلوك تغيير في التنظيمية الثقافة ادارة اثر3128اعمال ادارة ماجستير705

2018, فبراير 26 Page 46 of 94



?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحثالعنوانالتسلسلالقسم ت

المال راس وبناء االستقطاب استراتيجية اثر3123اعمال ادارة
المستدامة السياحية التنمية تحقيق في الحكيم

2012حسين هادي عادلعلوان الرضا عبد نوفل دكتوراه706

عملية باستخدام الداخلي والترتيب الموقع اختيار3109اعمال ادارة
االنتظار صفوف ونظرية الهرمي التحليل

2012النجار مجيد صباححسن بالسم شفاء دكتوراه707

على بازل لجنة ومعايير القانوني االحتياطي اثر3129اعمال ادارة
المصرفي االداء

2012الربيعي محمد محسن حاكمالسويفي الحسين عبد هللا عبد حيدر ماجستير708

االداء على الدينامكي التوازن انعكاسات3145اعمال ادارة
الزبون عالقات ادارة خالل من التسويقي

2012جثير حمود سعدونالقيسي جاسم بالل دكتوراه709

استراتيجيتي ممارسات ظل في المنظمات احياء657اعمال ادارة
التدهور بمرحلة القيمة لتوليد واالكتساب االندماج

التنظيمي

2012الكبيسي عواد الدين صالحالصهيود سعد موات علي دكتوراه710

الضرائب حصيلة في المؤثرة العوامل تحليل658اعمال ادارة
(2010-1995)للمدة

2012السامرائي مهدي يسرىعباس خضير زهرة دكتوراه711

الوظيفي الرضا في التنظيمي التوازن تاثير2266اعمال ادارة
التنظيمية العدالة بتوسط

2012حمادي عباس انتصارغالب الكريم عبد االء ماجستير712

البلدية الخدمات توزيع في المؤثرة العوامل تحليلاعمال ادارة
وجودتها

2012الطائي عبداللة رعدخزعل شمران زينب ماجستير713

2012داود قاسم غسانالسامرائي الرحمن عبد هاشم حسينالزبون رضا تحقيق في التوزيع قنوات تاثير2241اعمال ادارة ماجستير714

2012سعيد لفتة السالم عبدصالح مهدي ميادةاالنشطة اساس على التكاليف تحديد اسلوب2481اعمال ادارة ماجستير715

اختيار في التنافسية االستراتيجيات تاثير2479اعمال ادارة
التجهيز سلسلة استراتيجية

2012عثمان حمدي ايسلفالح سليم فالح ماجستير716

نظام بناء في البشرية الموارد معلومات نظام دوراعمال ادارة
العاملين اداء تقييم

2012تنادي دحام غنيعبد علي هديل ماجستير717

السياحي الوعي تنمية في االعالم وسائل اثر2473اعمال ادارة
المقدسة كربالء مدينة في للسياحة

2013عزيز عباس زهير دكتوراه718

في االثرية السياحة انشظة وتخطيط تاهيل اعادة2469اعمال ادارة
التدفق حركة في واثرهما التاريخية بابل مدينة

السياحي

2012احمد ابراهيم خليلداود سلمان محمد ماجستير719

الرشيق النظام وادوات مبادئ تطبيق مستوياتاعمال ادارة
العالي التعليم بيئة في

الالمي قاسم غشانحداوي هاتف اميرة دكتوراه720

شركة في المالية البيانات قاعدة تصميم2498اعمال ادارة
االلكترونية الصناعات

2012سعيد لفتة السالم عبدالكريم عبد فائق دينا ماجستير721
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تحقيق في المصرفي التسويق استراتيجيات دور2503اعمال ادارة
التنافسية الميزة

2012عبود هادي خلودجدوع حمزة مخلد ماجستير722

البشرية للموارد الجوهرية والمقدرة الموهبة ادارة2505اعمال ادارة
للمنظمات التنافسية الميزة لتعزيز كخيار

2013تناي دحام غنيحسين وليد حسين ماجستير723

االداء تعزيز في واثرها المعرفة ادارة عملياتاعمال ادارة
االستراتيجي

2011قدوري مشعل فائقحمد علي عامر ماجستير724

في وانعكاسة المواد من االحتياجات تخطيط نظاماعمال ادارة
التنافسية المزايا تعزيز

2010محل ذياب ساميابراهيم فراس مثنى ماجستير725

التغيير مجاالت في التحويلية القيادة خصائص اثراعمال ادارة
القيادات من عينة الراء تحليلية دراسة/ التنظيمي
تكريت جامعة في االكاديمية

2010قدوري مشعل فائقابراهيم خليل سعد ماجستير726

الطرفين لدى السياحي الطلب في واثرة الدخل2518اعمال ادارة
خالل والنوعية الكمية الناحية من

(2011-2003)المدة

2013علي محمد اسماعيللفتة قاسم وسام ماجستير727

على الطلب تنمية في الحضرية المغيرات اثر2519اعمال ادارة
الشباب سياحة

2013ابراهيم خليلحرز هاني اشرف ماجستير728

ابعاد في العملية وتصميم التصنيع مرونة دور2520اعمال ادارة
العمليات استراتيجية مستوى

2013داود قاسم غسانجواد احمد كاظم دكتوراه729

القطاع تنمية في المباشر االجنبي االستثمار دور2529اعمال ادارة
الواقع على التركيز مع مختارة تجارب_السياحي
العراقي

شهاب اللطيف عبدحسن سعيد تغريد دكتوراه730

التغيير مجاالت في التحويلية القيادة خصائص اثر2512اعمال ادارة
القيادات من عينة الراء تحليلية دراسة التنظيمي
تكريت جامعة في االكاديمية

2010العبيدي قدوري مشعل فائقالطائي ابراهيم خليل سعد ماجستير731

وانعكاساته المواد من االحتياجات تخطيط نظاماعمال ادارة
التنافسية المزايا تعزيز في

2010الجنابي محل ذياب ساميالدليمي ابراهيم فراس مثنى ماجستير732

تقانة دور نحو المصارف في العاملين اتجاهات2528اعمال ادارة
العمليات كفاءة تعزيز في واالتصاالت المعلومات
مجموعة في استطالعية دراسة ) المصرفية
( مختارة عراقية مصارف

الحميد عبد شويش العزيز وعبد زعيتر تركي حامدعمران محمد جاسم قصي 2012 ماجستير733

االداء تعزيز في واثرها المعرفة ادارة عمليات2508اعمال ادارة
مجموعة في تحليلية دراسة االستراتيجي
الدين صالح محافظة في مختارة مستشفيات

2011العبيدي قدوري مشعل فائقالناصري حمد علي عامر ماجستير734

المنظمات وخصائص التنظيمي التعلم عمليات اثر2545اعمال ادارة
المتميز االداء في المعلمة

2012الياسري محسن اكرميونس عباس ايناس ماجستير735
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االدارة بمؤشرات االسهم لحملة القيمة خلق2554اعمال ادارة
تسويق فاعلية اطار في القيمة الى المستندة
المالية الخدمات

2013الزبيدي محمود حمزةالشحماني محمد هادي اسيل دكتوراه736

2013العنزي حمود علي سعدرحيم محمد عليصحي بمنظور الزبون عالقات ادارة2571اعمال ادارة ماجستير737

الجامعي االداء تفوق في الشعوري الذكاء دوراعمال ادارة
القرارات اتخاذ اساليب اطار في

2013طه مصطفى الرحمن عبدالرحمن عبد الخالق عبد وردة ماجستير738

باستخدام قراراتها وترشيد االئتمان مخاطر ادارة2566اعمال ادارة
االهداف برمجة انموذج

2013فور سعد حامدمحسن مزهر مها ماجستير739

اداء في واثرها الخدمة  عمليات تصميم قراراتاعمال ادارة
التخصيصي المركز في ميداني بحث العمليات

العلوية في االسنان لطب

2013داود قاسم غسانغناوي عدنان حيدر ماجستير740

المتميز االداء تحقيق في ودورها ملموسات الالاعمال ادارة
ميدانية دراسه الموزونة الدرجات بطاقة باستخدام

كربالء جامعة كلية في

2013طالب فرحان عالءالحسين عبد االمير عبد علي ماجستير741

التوجه في المستدام التسويق اثراعمال ادارة
مديري من عينة الراء استطالعية دراسة)الريادي
العراق في المتنقلة لالتصاالت زين شركة

2013الياسري محسن اكرمكامل برقي سهاد ماجستير742

واثرهما المعلومات وتكنولوجيا التسويقي االيصاءاعمال ادارة
استطالعية دراسة)الزبون رضا تحقيق في

(العراق في النسيجية الصناعة لشركات

2013العطار حمودي فؤادرضا محمد جواد بشرى ماجستير743

تحقيق في الريادي التسويق عمليات تبني اثراعمال ادارة
استطالعية دراسة الستراتيجي االبداع مقدرات
العاملين المديرين من عينة الراء مقارنة تحليلية

العراق وزين سيل اسيا االتصاالت شركتي في

2013طالب فرحان عالءفاخر طارق رويدة ماجستير744

المنظمة وقيمة التنويع خيار بين العالقة جدليةاعمال ادارة
مداخل تعدد ظل في االستراتيجي للتوازن منهجا
التنظير

2013العنزي حمود علي سعداسماعيل منير مصطفى دكتوراه745

استراتيجي منظور وفق الصحي االداء تقويماعمال ادارة
مركز حالة دراسة الموزونة االداء بطاقة باستعمال

بغداد في العامرية صحي

2013سعيد الرحيم عبد سناءاحمد شهاب  عمار ماجستير746

وممارسات المدرك التنظيمي الدعم بين العالقةاعمال ادارة
سلوكيات في وتاثيرهما البشرية الموارد ادارة
العامة المقاوالت شركات من عدد في العمل فرق

2013الزيدي عبد جواد ناظمعبد حمد فائق ماجستير747

لتفعيل السريري االشغال نسبة واقع تشخيصاعمال ادارة
غازي الشهيد مستشفى في الطاقة خطط

التخصيصية للجراحات الحريري

2013الوهاب عبد لطفي ناديةحسين صالح شهالء ماجستير748
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لتفعيل السريري االشغال نسبة واقع تشخيصاعمال ادارة
غازي الشهيد مستشفى في الطاقة خطط

في تطبيقي بحث التخصيصية للجراحات الحريري
التخصيصية الجراحات مستشفى

2013الوهاب عبد لطفي ناديةحسين صالح شهالء ماجستير749

المنظمة وقيمة التنويع خيار بين العالقة جدليةاعمال ادارة
مداخل تعدد ظل في االستراتيجي للتوازن منهجا
التنظير

2013العنزي حمود علي سعداسماعيل منير مصطفى دكتوراه750

شجرة باستخدام الطاقة قرارات بين المفاضلةاعمال ادارة
القرارات

2013الحديثي سعيد مرتضى اصفادالخفاجي جبر ناصر لؤي دكتوراه751

تقويم ضوء في الممرضين تاهيل انشظة تطويراعمال ادارة
دار مستشفى في المنفذة التدريبية البرامج

الخاص التمريض

2013الكبيسي كريم عواد الدين صالحالرحيم عبد مؤيد ماجستير752

العمليات اداء على الطبية المالكات تدريب تاثيراعمال ادارة
الكرخ صحة دائرة في بحث

2013الالمي داود قاسم غسانياسين احمد محمد ماجستير753

متطلبات تحقيق في والتكامل التمايز خيارا دوراعمال ادارة
بحث استراتيجي تجديد نموذج لتطوير الحركة خفة

النفط وزارة في القرار متخذي من لعينة تطبيقي
العراقية

2013المال مصطفى الرحمن عبدالغزالي غباش راضي فاضل دكتوراه754

الطبية االستشارة تطبيق واقع تشخيصاعمال ادارة
الصحة وزارة في حالة دراسة/  االلكترونية

2013الجبوري محمد رغدصالح احمد محمد ماجستير755

منظور من الفكري المال راس جاهزية قياساعمال ادارة
جامعة في حالة دراسة الموزونة الدرجات بطاقة
كربالء

2013هاشم قاسم صبيحة/حمود علي سعدشياع حسين حسام دكتوراه756

2624اعمال ادارة 757

دراسة العاملين اداء في التدريبية البرامج تأثيراعمال ادارة
الطب مدينة صحة دائرة في تطبيقية

2013قاسم صبيحةالياسري عزيزحسن علي ماجستير758

/ الضيف دوافع في واثرها االدارية القيادة اتجاهاتاعمال ادارة

السياحية المنظمات في تطبيقية دراسة
2013النعيمي تايه فالحالشمري حمد شهاب احمد ماجستير759

تطبيقية دراسة التميز اداء في الوجداني الذكاء اثراعمال ادارة
العراق في السياحية المنظمات من عينة في

2013موسى محمد صباحزاير سلمان صالح ماجستير760

الديناميكية القابليات تطبيق آليات اسخداماعمال ادارة
دراسة/  التسويقي االداء لتحسين التسويقية

المالي للتمويل الطيف شركة في حالة

2013جثير حمود سعدونمصطفى نبيل راوند ماجستير761

المنافع دعم في الخاص القطاع دور تقييماعمال ادارة
للفترة العراق في السياحية للتنمية االقتصادية

(2002 -2011)

2013شبر خضير الهامجاسم غالي نسرين ماجستير762
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ضوء في المتعلمة المنظمة الى التحول امكانيةاعمال ادارة
بحث/  االستراتيجي واالداء المعرفة فجوتي تحليل

العراقية االهلية المصارف من عدد في تطبيقي

2013العزاوي ابراهيم الدين صالحالعزاوي ابراهيم شالل حنين ماجستير763

فاعلية في واثرهما الضيف وقوة السوق خصائصاعمال ادارة
السياحية المنظمات ادارة

2013النعيمي تاية فالحالنعيمي ابراهيم الجبار عبد سمراء دكتوراه764

العمليات الستراتيجية التنافسية االسبقياتاعمال ادارة
بطاقة باستعمال المنظمي االداء في واثرها

دائرة في استطالعي بحث المتوازنة الدرجات
الطب مدينة

2013الطائي هللا عبد رعدالياسري مهدي غازي احمد ماجستير765

الريادية القدرات بناء في الجوهرية االيدلوجية اثراعمال ادارة
للمنظمات

2013طالب فرحان عالءصهيود سرحان ابتسام ماجستير766

ضوء في المتعلمة المنظمة الى التحول امكانيةاعمال ادارة
بحث االستراتيجي واالداء المعرفة فجوتي تحليل

العراقية االهلية المصارف من عدد في تطبيقي

2013الكبيسي كريم عواد الدين صالحالعزاوي ابراهيم شالل حنين ماجستير767

االستراتيجيين المدراء ومهارات العمل اخالقيات اثراعمال ادارة
االكاديمية الحوكمة في

2013الشمري احمد انتظارالحلفي خلف الكريم عبد ايهاب ماجستير768

ودورها والرقابة التخطيط ممارسات واقع تحليلاعمال ادارة
العمليات صاالت في والفاعلية الكفاءة تحقيق في

دائرة مستشفيات في ميداني بحث الجراحية
الرصافة بغداد صحة

2013الطائي عبدهللا رعدراضي عبد حسن سميرة ماجستير769

التنظيمي بالدعم وعالقتها التنظيمية العدالةاعمال ادارة
بحث التميز تحقيق في واثرهما المدرك

الكوفة جامعه في استطالعي

2013الزبيدي تناي دحام غنيغزاي جبار ماجد دكتوراه770

سياحة على العراقيين طلب في المؤثرة العواملاعمال ادارة
دراسة العراق كردستان اقليم في االصطياف
العراقيين السياح من عينة على ميدانية

2013الدباغ علي محمد اسماعيلغضاب عودة حسن ماجستير771

الشركة اداء تعزيز في التسويقية المعرفة دوراعمال ادارة
العراقية النفطية للمنتوجات العامة

2013جثير حمود سعدونالعقابي رمضان علي حاتم ماجستير772

في ودوره الصحية للخدمات المادي االظهاراعمال ادارة
الزبون رضا تحقيق

2013تناي دحام غنيداود محمد احمد ماجستير773

مركز في االطباء اداء تطوير في التدريب دوراعمال ادارة
الصحة وزارة في الصحي والتطوير التدريب

2013جثير حمود سعدونعبود سلمان سرمد ماجستير774

السياحي التسويقي واالنفتاح التنوع ادارةاعمال ادارة
ميدانية دراسة التنظيمية المرونة في واثرهما

الفندقية بالمنظمات

2013النعيمي تاية فالحشكر بطرس لطيف لؤي دكتوراه775
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واثرهما التنافسي والذكاء االستراتيجية الرؤيةاعمال ادارة
في ميدانية دراسة الضيف عالقات ادارة في

الممتازة الدرجة فنادق

2013البغدادي هادي عادلحميد مجيد احمد دكتوراه776

عملية في البيانات مستودعات ادارة تقنيات تاثيراعمال ادارة
القرارات صنع

2013الحسن عبد حسين صادقموسى محمد صباح ماجستير777

القطاع على المباشر االجنبي االستثمار اثراعمال ادارة
المصرفي

2013الربيعي محمد محسن حاكمالربيعي محمد سعدون زينب ماجستير778

حقائب تامين تجاه الجوي الناقل خسائر تقليلاعمال ادارة
/ الشاملة الجودة ادارة باستخدام المسافرين

العراقية الجوية الخطوط شركة في حالة دراسة

2013النجار مجيد صباحجياد ثامر حيدر ماجستير779

القطاع على المباشر االجنبي االستثمار اثراعمال ادارة
المصرفي

2013الربيعي محمد محسن حاكمالربيعي محمد سعدون زينب ماجستير780

عملية في البيانات مستودعات ادارة تقنيات تاثيراعمال ادارة
القرارات صنع

2013الحسن عبد حسين صادقموسى محمد صباح ماجستير781

االستراتيجية البشرية الموارد ادارة وادوار قدراتاعمال ادارة
بحث:  الفريق وتعلم تفكير منظومة لتحسين
العراق في االعمال منظمات من عدد في تطبيقي

2013حمادي عباس انتصارنديم محمود زهير عدي دكتوراه782

وفق على المستدامة التنافسية الميزة تحقيقاعمال ادارة
والخيارات الحرجة النجاح عوامل بين الموائمة

االستراتيجية

2013الرحيم عبد سناءالعتبي ناصر محمد زيدان تاغي ماجستير783

بين الربط ضوء في النفسي للعقد الوسيط الدوراعمال ادارة
دراسة/  التنظيمي وااللتزام التدريبية االحتياجات
الطب مدينة دائر في استطالعية

2013المال مصطفى الرحمن عبدعلمدار فتحي محمد اسراء ماجستير784

المشروعات اختيار في القرار نظرية استعمالاعمال ادارة
في تحليلية دراسة ) والمتوسطة الصغيرة
( الصناعية للتنمية العامة المديرية

2013الشمرتي نور سعد حامدرغيف ابو عيسى علي كفاء ماجستير785

االبداعي السلوك في واثره الخارجية البيئة ادراكاعمال ادارة
في المدراء من عينة الراء استطالعية دراسة/ 

العراق في واالثار السياحة وزارة ديوان

2013التمن ابو غالي عباسالجبوري صالح مطشر حسن ماجستير786

بناء في واثرهما واالستراتيجية المعرفية القدراتاعمال ادارة
التنافسية الميزة

2013الكبيسي كريم عواد الدين صالحاالعظمي ابراهيم خليل تغريد ماجستير787

التامين وثائق مبيعات في المؤثرة العواملاعمال ادارة
الصناعي الهندسي

2013النجار صباحالشابندر مزاحم مازن اوس ماجستير788

تحقيق في والجماعية الفردية الممارسات دوراعمال ادارة
استطالعي بحث/  المعرفي المال راس متطلبات

بغداد جامعة اساتذة من لعينة

2013الكبيسي عواد الدين صالحاحمد حسن احمد ماجستير789
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على التركيز مع المخاطرة مقايس استخداماعمال ادارة
تقييم في السيناريو الى المستندة النماذج
الموجودات مخاطرة

2013الفريجي نعمة حيدركوين محسن الكاظم عبد دكتوراه790

نظرية لفلسفة وفقا المال راس هيكل ديناميكيةاعمال ادارة
المالي االداء على وانعكاسها االلتقاط

االستراتيجي

2013الزبيدي محمود حمزةالموسوي حميد احمد سعدي دكتوراه791

2013سموعي فرج رفاءالجبوري الزهرة عبد رائد زينةالمرؤوسين تماسك في االدارية الرقابة تاثيراعمال ادارة ماجستير792

االسبقيات تعزيز في المتزامنة الهندسة اثراعمال ادارة
التنافسية

2013الدليمي علي عبد فهد محمودالموسوي هادي حمد هادي ماجستير793

القدرات تحقيق في واثره التنظيمي التعليماعمال ادارة
للمنظمة التنافسية

2010الخفاجي كريم علي/  طالب فرحان عالءالظالمي يوسف هادي جبار محمد ماجستير794

(ISO 10015 ) المواصفة وفق التدريبية العملية اثراعمال ادارة

في استطالعية دراسة/  المالية الرقابة جودة في
االتحادي المالية الرقابة ديوان

2013كبرو يوسف رغدحسون خيون عصام ماجستير795

االستراتيجية البشرية الموارد ادارة وادوار قدراتاعمال ادارة
بحث/  الفريق وتعلم تفكير منظومة لتحسين
العراق في االعمال منظمات من عدد في تطبيقي

2013حمادي عباس انتصارنديم محمود زهير عدي دكتوراه796

مستقبل على وتاثيرها السياحية االنماط تنويعاعمال ادارة
دراسية حالة كربالء محافظة السياحي الطلب

2013شبر خضير الهامالموسوي مشفي ضياء غنية ماجستير797

المؤسسات ادارة في االستراتيجي التحالفاعمال ادارة
وزارتي بين ما اختبارية دراسة العراقية العامة
العراقية المائية والموارد الزراعة

2013النقار عبو حكمت هللا عبدخضير تركي ليث ماجستير798

االداء تحسين في السوقية المعرفة اثراعمال ادارة
االتصال شركات بين مقارنة دراسة التسويقي

العراق في المحمول للهاتف

2013جثير حمود سعدونالواحدهورة عبد حيدر ماجستير799

الوقت وادارة الحكمة ادارة بين العالقة تحليلاعمال ادارة
االستراتيجي النجاح في وانعكاسها

2013مهدي محسن اكرمشاكر صالح سمر ماجستير800

في الفايروسي التسويق استراتيجة تاثيراعمال ادارة
استطالعي بحث للمستهلك الشرائي السلوك
سيل واسيا العراق زين شركتي في تحليليلي
العراق في النقال للهاتف

2013انيس رزوقي غانماسماعيل حميد امجد ماجستير801

االجتماعي المال وراس النفسي المال راس تاثيراعمال ادارة
العام المال حماية في

2013الشمري جاسم احمد انتظارالزهيري كرم صيهود ماجستير802

االستراتيجية البشرية الموارد وادوار قدراتاعمال ادارة
بحث الفريق وتعلم تفكير منظومة لتحسين
العراق في االعمال منظمات من عدد في تطبيقي

2013حمادي عباس انتصارمحمود زهير عدي دكتوراه803
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محافظة في الديني السياحي الجذب مقوماتاعمال ادارة
) الدينية السياحة حركة تدفق في واثرها بابل

(السالم عليه القاسم لمرقد ميدانية دراسة

2013المشهداني احمد ابراهيم خليلطالب هادي طالب ماجستير804

في السياحية للمنظمات الجوهرية القدرات تاثيراعمال ادارة
السياحي الجذب نمو

2013الزبيدي علي عبد سلمان لمياءعلق الحر عبد محمد ماجستير805

اهداف على العملية مسارات تحليل انعكاساتاعمال ادارة
للزبون المدركة القيمة لتحقيق العمليات اداء

2013الالمي داود قاسم غسانالصائغ جاسم علي نغم دكتوراه806

وعالقتها الشاملة الجودة ادارة مبادئ توافر اختباراعمال ادارة
من لعدد اختبارية دراسة/  المشروع بنجاح

كربالء جامعة/  االستشاري المكتب مشروعات

2013مهدي صالح نداءسعيد هادي حسنين ماجستير807

نقاط وتحديد المخاطر تحليل نظام تطبيق امكانيةاعمال ادارة
/ الزبون قيمة في واثره (HACCP ) الحرجة الرقابة

الصناعات شركات من مجموعة في دراسية حالة
العراقية  الغذائية

2007جي الديوه احمد سعيد ابيالربيعاوي جثير حمود سعدون دكتوراه808

وامكانيات السياحي الترويج ستراتيجية تطويراعمال ادارة
العراق في تطبيقها

2013حمد احمد محمدصالح ادريس رمضان ماجستير809

خطة في المجتمعية والتدخالت االجتهادات دوراعمال ادارة
ميسان لمحافظة االقاليم تنمية

2013داود سلمان فضيلةساجت الحسن عبد محمود عالي دبلوم810

للسجون التحتية البنى لتطوير استراتيجي منظوراعمال ادارة
العراقية

2013العنزي سعدالجادري حسين المطلب عبد رياض ماجستير811

2013العبيدي محمود الجبار عبدالشويلي جاسم محمد هشامالوطني االمن الستراتيجية والمخطط المنجز تقييماعمال ادارة ماجستير812

2013جثير حمود سعدونمحمد جاسم كاملتحليلية دراسة/  العراق في االقاليم تنميةاعمال ادارة ماجستير813

السلكية االتصاالت بين الهاتفية الكثافة متطلباتاعمال ادارة
والالسلكية

2013الزيدي جواد ناظمسلمان داود فاضل ماجستير814

الخاصة االحتياجات لذوي الترويجية الخدمات تنميةاعمال ادارة
الطلب حجم في واثرها ( الحركي العوق )

السياحي

2013المشهداني احمد ابراهيم خليلكاظم زيارة فالح ماجستير815

ومجلس النواب مجلس بين االهداف اتساقاعمال ادارة
قانون مشروع ضوء في تحليلية دراسة/  الوزراء
السياسية االحزاب

2013العبيدي فتاح محمود الجبار دصالح مجبل محمد ماجستير816

ضوء في الشباب تدريب خيارات تحليلاعمال ادارة
الشباب لوزارة للشباب الوطنية االستراتيجية

والرياضة

2013حمد هالة/  عدنان يعربحسين قاسم علي ماجستير817

في الدينية للسياحة االستراتيجي  التخطيطاعمال ادارة
( تحليلية  رؤية ) العراق

2013حمد احمد محمدالرفيعي شمخي كاظم جواد ماجستير818
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في الشاملة الجودة ادارة متطلبات تطبيق تاثيراعمال ادارة
العراق لموانئ العامة للشركة المؤسسي االداء

2013داود سلمان فضيلةصالح محمد جاسم محمد عالي دبلوم819

العاطلين تخصيصات الستثمار مقترحة استراتيجيةاعمال ادارة
القطاعين بين مساهمة مشروعات في العمل 

العراق في والخاص العام

2013اللطيف عبد محمد عمادمصطفى علي رضا ماجستير820

دور وتفعيل العراق في المخدرات جرائم تحليلاعمال ادارة
الداخلية وزارة

2013كاظم جواد فائقكريم سهيل سهيل ماجستير821

المعرفة الدارة استراتيجة وجود مدى استطالعاعمال ادارة
والتكنولوجيا العلوم وزارة في

2013الزيدي جواد ناظمكريم عطية كريم ماجستير822

المنظمة الطقوس في واثرها التنظيمية التحدياتاعمال ادارة
المستشفيات من عينة على تطبيقية دراسة/ 

العراقية الصحة وزارة في التعليمية

2013سموعي فرج رفاءالسراجي زغير نضال ماجستير823

شحة معالجة في االستراتيجية المشاريع دوراعمال ادارة
بغداد محافظة اطراف في المياه

2013محيميد الحسين عبد هناءسادة جبار غصون ماجستير824

اتخاذ تحسين في والحكمة االعمال ذكاء تاثيراعمال ادارة
لمجتمع تحليلية دراسة/  االدارية القرارات
بابل جامعة في العليا القيادات

2013الشمري احمد انتظارمجيد جبار هاشم دكتوراه825

بابل لمحافظة الخمسية الخطة ومراجعة تقييماعمال ادارة
(2014- 2010 ) لالعوام

2013حسين عدنان يعربالحسيني نور جابر احمد ماجستير826

الوطني للمركز االستراتيجية التوجهات تقويماعمال ادارة
-2014 ) للمدة المعلومات وتقنية االداري للتطوير

2022)

2013السعيدي عدنان يعربالجبار عبد احمد ناهدة ماجستير827

التطوير ومجاالت التقاعدية المعاملة واقع تحليلاعمال ادارة
المستقبلية

2013سعيد لفته السالم عبدسهيل هادي سندس ماجستير828

الصحية الرعاية جودة في التمريضي االداء تاثيراعمال ادارة
النفيس ابن مستشفى في استطالعي بحث

2013العزاوي رزوقي غانمالجبوري علي حسن فالح ماجستير829

وزارة اداء تقييم ضوء في استراتيجي توجه صياغةاعمال ادارة
2012 لعام الثقافة

2013العنزي سعدالدليمي عودة خالد عالء ماجستير830

واالزمة االسالمي المصرف واستثمار تمويلاعمال ادارة
المؤشرات بعض تحليل المالية

2013العتابي عاشور حسينالدليمي محمد خلف محمد ماجستير831

المنظمي االبداع في الجودة حلقات تطبيق تاثيراعمال ادارة
العاملين من عينة الراء تحليلي استطالعي بحث
العمل وزارة في المهني التدريب دائرة في

االجتماعية والشؤون

2013سعيد مرتضى اصفادشرقي حميد نزار ماجستير832
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الطبية التمريضية المالكات بين الصراع مسبباتاعمال ادارة
قرارات في ادارته انماط وتاثير واالدارية

المستشفى

2014العنزي سعدعلي غالب حسنين ماجستير833

الجودة لمعايير وفقا الجامعي االداء ابعاد تحليلاعمال ادارة
االكاديمي واالعتماد

2013الطائي هللا عبد رعدحسين علي السالم عبد دكتوراه834

البيئي التلوث معالجة في ودورها البيئية السياحةاعمال ادارة
السياحية المواقع لتنمية

2013جاسم مجيد ساميجاسم مهدي اقبال ماجستير835

صالح محافظة في االستثمار استراتيجية تقويماعمال ادارة
الدين

2013العنزي سعدهيفي حمود عمار ماجستير836

الدولية المواصفة متطابات توافر مدىاعمال ادارة
2008:iso9001

2013هاشم قاسم صبيحةطه قاسم قيس عالي دبلوم837

2013العنزي علي سعدعاشور مسلم عقيلالعالمية للمعايير طبقا الطوارئ اقسام اداء تقويماعمال ادارة ماجستير838

اهداف تحقيق في ودورها المعلومات تقانةاعمال ادارة
المالية التبادل نظرية باطار المنشاة

2013الزبيدي محمود حمزةموحي عطية مهدي دكتوراه839

عملية في البيانات مستودعات ادارة تقنيات تاثيراعمال ادارة
القرارات صنع

2013الحسن عبد حسين صادقموسى محمد صباح ماجستير840

في االجراءات تبسيط ادوات بعض تطبيق امكانيةاعمال ادارة
المشاريع تنفيذ

2014لفتة السالم عبدمحمود هادي اوراس ماجستير841

في واثرها الواسع االيصاء مداخل تطبيق امكانيةاعمال ادارة
التنافسية الميزة

2013اسماعيل عبد احمدمعن زخيم حامد ماجستير842

2013داود قاسم غسانسعيد قاسم هدىالمعرفة وادارة الشاملة الجودة ادارة بين التكاملاعمال ادارة ماجستير843

2013فرج رفاءزغير نضال ايمانالمنظمية الطقوس في واثرها التنظيمية التحدياتاعمال ادارة ماجستير844

االيزو مواصفة تطبيق مستلزمات توافر مدىاعمال ادارة
بغداد امانة في iso26000االجتماعية للمسؤولية

2013الجبوري محمد رغدكاطع حسن رنا عالي دبلوم845

معالجات في االبداع محركات على التركيز اثراعمال ادارة
بنجاح الفشل ادارة لتحقيق االزمات

2014عبدعلي سلمان لمياءحمودي عزيز كواكب ماجستير846

المالك ومسؤولية الطبية االخطاء واقع تشخيصاعمال ادارة
/ التعليمي الصدر مستشفى في عنها التمريضي

ميسان محافظة

2014محمد طاهر ايادمحمد هاشم امجد ماجستير847

التدقيق باستخدام المتكاملة المنظمة بناءاعمال ادارة
المعلومات وتكنولوجيا االستراتيجي

2014كبرو يوسف رغدوالي الجليل عبد سالم ماجستير848
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تمويل زيادة على العراق في السكاني النمو أثراعمال ادارة
من الفرد حصة وزيادة العام الصحي القطاع
االسترتيجية الخطة في دراسة-الصحي االنفاق
2017-2013 الصحة لوزارة

2013سعيد كاظم هديلمحمد االمير عبد عمر عالي دبلوم849

المهارات في البشرية الموارد ادارة ممارسات دوراعمال ادارة
االدراكية

2014تناي دحام غنيمحمود هللا عبد سناريا ماجستير850

نقاط وتحديد المخاطر تحليل نظام تطبيق امكانيةاعمال ادارة
الزبون قيمة في واثره(HACCP) الحرجة الرقابة

2007جي الديوه احمد سعيد ابيجثير حمود سعدون دكتوراه851

الريادة في وانعكاساتها االنسان حقوقاعمال ادارة
للمنظمات العالي واالداء االستراتيجية

2014طالب فرحان عالءكشكول عالج عبد قاسم دكتوراه852

القيادة انموذج اطار في المرؤوسين وابداع تمكيناعمال ادارة
التحويلية

2014عباس انتصارفنجان رحمة محمد ماجستير853

اهداف تحقيق في الجوهرية المقدرات تاثيراعمال ادارة
الفندقية المنظمات

2013موسى محمد صباحمحمد عريبي سناء ماجستير854

المنتجات اختيارمزيج في القيود نظرية استخداماعمال ادارة
االفضل

2013سعيد مرتضى اصفادشعالن عباس منذر ماجستير855

الموارد استشمار عملية في الريادية القيادة دوراعمال ادارة
البشرية

2014جاسم احمد انتظارجاسم صدام سلمان ماجستير856

2013الشمري راشد ابراهيممحسن صباح هشامالتنظيمي الوالء تعزيز في العاملين تمكين اثراعمال ادارة ماجستير857

االداء على وانعكاسها االنتاجية الطاقة تخطيطاعمال ادارة
التسويقي

2013محل ذياب ساميعمر الرحمن عبد سمير ماجستير858

تمويل زيادة على العراق في السكاني النمو اثراعمال ادارة
من الفرد حصة وزيادة العام الصحي القطاع
الصحي االنفاق

2013سعيد كاظم هديلمحمد االمير عبد عمر عالي دبلوم859

مناخ تنشيط في االدارية المعلومات نظم دوراعمال ادارة
العراق في المباشر االجنبي االستثمار

2014الزبيدي محمود حمزةجبر محمود غزوان ماجستير860

لتحسين الرشيقة االنظمة ادوات بعض استعمالاعمال ادارة
الرئيسي الفرع/  الرشيد مصرف اداء

2014الطائي هللا عبد رعدمحمد رياض اوس ماجستير861

نشر اداة باستخدام الصحية الخدمة تصميماعمال ادارة
مدينة دائرة في مقارنة دراسة) الجودة وضيفة
( الطب

2013داود قاسم غسانالبرزنجي مولود جمال سهى ماجستير862

الفساد على التنظيمي والوالء الحوافز من اثركلاعمال ادارة
العراق في االداري

2013البني حازمرشيد كامل اسامة ماجستير863
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ودورة االلتقاط نظريتي المنشاةباطار تمويل هيكلاعمال ادارة
من عينة في تحليلية دراسة/  المنشاة حياة

االجنبية الشركات

2013هاشم قاسم صبيحةناجي تركي هالة ماجستير864

) الزبون عالقة ادارة في التسويقي المزيج تاثيراعمال ادارة

نصر شركة في عينة الراء استطالعية دراسة
( بغداد ـ الميكانيكية للصناعات

2013كاظم اللطيف عبد عامرالمشهداني احمد خليفة علي عالي دبلوم865

الرفع نسبة في المالية المتغيرات بعض اثراعمال ادارة
من عينة في مقارنة تحليلية دراسة) المالي

واالردنية السعودية الشركات

2014الزبيدي محمود حمزةخزعل جاسب نضال ماجستير866

في االداري التمكين استراتيجية تطبيق اثراعمال ادارة
استطالعية دراسة الصحية الخدمات جودة تحقيق
بغداد مستشفيات من عينة في

2014موسى محمد صباحالنداوي دخينة كاظم كلثوم ماجستير867

وفقا والمتوسطة الصغيرة المشروعات فاعليةاعمال ادارة
االعمال استراتيجيات بين العالقة لتحليل

بحث ) البشرية الموارد ادارة واستراتيجيات
( ميداني

2014حمود علي سعدالعبيدي جبار القادر عبد سارة ماجستير868

/ للمنظمة والئة تعزيز في الزبون قيمة مساهمةاعمال ادارة

في الزبائن من عينة الراء استطالعية دراسة
اربيل في االولى الدرجة فنادق من مجموعة

2014هللا عبد احمد انيسالجبوري حسين شحاذة رياض ماجستير869

لالوراق العراق سوق سيولة وتحليل قياساعمال ادارة
االسهم عوائد في وتاثيرها المالية

2014محمد طاهر ايادعدنان حمدان محمد ماجستير870

الريادة لتحقيق العلي االلتزام ادارة متطلباتاعمال ادارة
ميداني بحث/  االعمال منظمات في االستراتيجية

العراقية المقاوالت شركات في

2014النعيمي حمد الدين شهابحميد مهند ريم ماجستير871

المخاطر من الحد في واالفصاح الشفافية دوراعمال ادارة
العراقية االهلية المصارف من عدد في االئتمانية

2013نجم محمد رغدياشخ جليل ايمان عالي دبلوم872

على وانعكاسها المنظمة بيئة مع الفرد مالءمةاعمال ادارة
من عدد في ميداني بحث/  العمل مخرجات
االهلية المصارف

2014مصطفى الرحمن عبدابراهيم فاضل مها ماجستير873

االبداع تحقيق في ودورهم المعرفة صناعةاعمال ادارة
العراقية الهيئة في ميداني بحث/  المنظمي
والمعلوماتية للحاسبات

2014تناي دحام غنيشيت محمد هللا مال رائدة ماجستير874

التفوق تحقيق في ودورها العالي االلتزام ادارةاعمال ادارة
المدراء من عينة الراء استطالعي بحث/  المنظمي

الكيمياوية للصناعات العامة الفرات شركة في

2014سعيد كاظم هديلحسون محمد غازي حيدر ماجستير875
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االنتاجية العملية واداء التجهيز سلسلة ادارةاعمال ادارة
بحث/  اللوجستية الخدمات اداء في واثرهما
الكهربائية للصناعات العامة الشركة في ميداني

2014داود قاسم غساناسماعيل خليل عماد دكتوراه876

للنهوض البشرية الموارد تاهيل مدى قياساعمال ادارة
وزارة في االلكترونية االدارة تطبيق بمتطلبات

والتكنولوجيا العوم

2014عبد جواد ناظمخليل مصطفى زينب ماجستير877

تعزيز في الرشيق االنتاج متطلبات تطبيق امكانيةاعمال ادارة
شركة في تطبيقي بحث/  التجهيز سلسلة فاعلية
الكهربائية للصناعات العامة ديالى

2014الطائي هللا عبد رعداحمد حسن فالح عمر ماجستير878

في المستثمرين قرارات في االدراكية التحيزاتاعمال ادارة
/ السلوكية المالية مدخل باطار االسهم سوق

المالية لالوراق العراق سوق في تطبيقية دراسة

2014الحسناوي ربيع ميثمفارس احمد علي دكتوراه879

والمقدرات االستراتيجية المرونة بين العالقةاعمال ادارة
دراسة/  المصرفي االداء في وتاثيرها الجوهرية

من عدد في المدراء من عينة الراء استطالعية
العراق في الخاصة التجارية المصارف

2014الخالدي كاظم عواد/  الياسري محسن اكرمالحميري حسين عباس بشار دكتوراه880

لالوراق العراق سوق سيولة وتحليل قياساعمال ادارة
االسهم عوائد في وتاثيرها المالية

2014محمد طاهر ايادعدنان حمدان محمد ماجستير881

وفق الشرب مياه مشاريع اداء كفاءة تقييماعمال ادارة
الشاملة الجودة ادارة متطلبات

2014حميد الدين شهابالسادة عبد برهان احمد عالي دبلوم882

بناء متطلبات تعزيو في وانعكاسها الموهبة ادارةاعمال ادارة
عينة الراء استطالعية دراسة/  المتعلمة المنظمة

الجامعات من عدد في االكاديمية القيادات من
العراقية

2014سلمان حمد قيساحمد علي خلف مروان ماجستير883

لتحقيق استراتيجية كمبادرة االدراكية الرياديةاعمال ادارة
مدخل باطار المستدام المتفوق االداء

السلوكية االستراتيجية

2014طالب فرحان عالءالبناء محمود مكي زينب دكتوراه884

المال راس كفاية على وتاثيرها السوقية المخاطراعمال ادارة
II بازل

2014الزبيدي محمود حمزةحميد عباس م انعا ماجستير885

2014حمادي عباس انتصارمطشر محمد اثيرالتمريضي االداء في وتاثيرها الستراتيجية الرؤيةاعمال ادارة ماجستير886

الوظيفي االداء في وانعكاسه الموظفين انضباطاعمال ادارة
تطبيقي بحث االنضباطية العقوبات وفق على

2014حمد احمد محمدثجيل غازي نبيل ماجستير887

لتحقيق استراتيجية كمبادرة االدراكية الرياديةاعمال ادارة
مدخل باطار المستدام المتفوق االداء

السلوكية االستراتيجية

2014طالب فرحان عالءالبناء محمود مكي زينب دكتوراه888

2014حمادي عباس انتصارمطشر محمد اثيرالتمريضي االداء في وتاثيرها الستراتيجية الرؤيةاعمال ادارة ماجستير889
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التهكم عن الناشئة السلبية العمل سلوكياتاعمال ادارة
ممارسات مرونة على وانعكاسها التنظيمي
البشرية الموارد

2014الدعمي طالب فرحان عالء/  الخالدي كاظم عوادالفتالوي عباس الحسين عبد علي دكتوراه890

ادارة في السياحي الدليل شخصية خصائص تاثيراعمال ادارة
السائح انفعاالت

2014المشهداني احمد ابراهيم خليلالمحمداوي جاسم عيسى علي ماجستير891

عدد قيمة على وانكاساتها االئتمان هيكل انماطاعمال ادارة
الخاصة العراقية المصارف من

2014سعيد لفته السالم عبدالحمداني خميس هللا نصر هناء ماجستير892

الخدمات جودة في التنظيمي االبداع دوراعمال ادارة
السياحية

2014جمال حامد ديناالكريم عبد فائز فرح ماجستير893

تجهيز في وانعكاسهما والمالي االداري الفساداعمال ادارة
في تطبيقي بحث/  المستشفيات في االدوية
االنبار صحة دائرة

2014محمد طاهر ايادالعيساوي نايف دهام احمد ماجستير894

هندسة واعادة الشاملة الجودة ادارة بين الموائمةاعمال ادارة
دراسة/  المتميز االداء في منهما كل واثر العمليات

المصرفي للقطاع تحليلية استطالعية

2014االعرجي قاسم صبيحةالعبيدي حسين عزيز كروان ماجستير895

تبني خالل من المستدامة الزبون قيمة تعظيماعمال ادارة
الشمولي التسوق فلسفة

2014العطار حمودي فؤادكاظم حسين فاطمة ماجستير896

في الشاملة الجودة ادارة فلسفة تطبيق معوقاتاعمال ادارة
العراقية الخدمة المنظمات من عدد

2014جواد كامل مهاخليل رياض حنان ماجستير897

المالية القرارات اتخاذ في واثرها االخالقية القيماعمال ادارة
مقارنة ميدانية دراسة ) السياحي القطاع في
( العراقية الفنادق من لعينة

2014النعيمي تايه فالحالسعدي سلمان صاحب محمد ماجستير898

هندسة واعادة الشاملة الجودة ادارة بين الموائمةاعمال ادارة
دراسة/  المتميز االداء في منهما كل واثر العمليات

المصرفي للقطاع تحليلية استطالعية

2014العبيدي حسين قاسم صبيحةالعبيدي حسين عزيز كروان ماجستير899

2014الشمري احمد انتصارالمرسومي يونس ميسلونالعاملين اداء تقييم في وتاثيرها المنظمية الثقةاعمال ادارة ماجستير900

بين العالقة اطار في التفاوض فرق فاعليةاعمال ادارة
المالئمة التفاوضية واستراتايجية المعرفة اكتساب

في المفاوضين من عينة الراء ميداني بحث-
السيارات لتجارة العامة الشركة

2014عواد الدين صالحجالب عبيدش زينب ماجستير901

في العراقية واالثار السياحة وزارة اداء تقويماعمال ادارة
لتنفيذ المتاحة االدوات خالل من السياحي النشاط

السياحية السياسات

2014علي محمد اسماعيلكيالن جبار سحر ماجستير902

في ودوره البشري للمورد االستراتيجي التطويراعمال ادارة
العالي االداء تعزيز

2014الزيدي عبد جواد ناظمالغراوي جاسم جبار رضا ماجستير903
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الزبون تجربة تعزيز في الشعوري التسويق اثراعمال ادارة 904

الجودة ادارة تطبيق في كرسبي ثوابت تاثيراعمال ادارة
العامة الشركة في استطالعية دراسة- الشاملة
العراقية للسمنت

2014الخطيب كامل سميرسلمان حمزة رنا ماجستير905

2014جثير حمود سعدونسعيد علي سرىالزبون تجربة تعزيز في الشعوري التسويق اثراعمال ادارة ماجستير906

السيادية الثروة صناديق بين مقارن تحليلاعمال ادارة
الحاكمية معايير اطار في العراق تنمية وصندوق
الدولية

2014نجم محمد رغدالدين عز محمد سوزان ماجستير907

راس بين الموائمة اطار في التنظيمية القوة تعزيزاعمال ادارة
بحث- االجتماعي المال وراس البشري المال

/ العراقية االهلية المصارف من عدد في ميداني

بغداد

2014العنزي علي سعدالمال احمد علي حميد دكتوراه908

القيمة مجرى خارطة ادوات بعض تطبيق امكانيةاعمال ادارة
انتاج خط-  المامون معمل في حالة دراسة-

الحالقة معجون

2014الرحيم محمود ايادصكبان كاظم وجدان ماجستير909

الخيارات نظرية العقاريةباطار االستثمارات تقييماعمال ادارة
الحقيقية

2014هاشم قاسم صبيحةمكطوف صكر هنادي دكتوراه910

خوارزمية باستعمال االنتاج عمليات جدولة اعادةاعمال ادارة
للمعدات العامة الشركة في حالة دراسة- النحل

الثقيلة الهندسية

2014داود قاسم غسانالكريم عبد مها دكتوراه911

- العراق في التمريض لمهنة البيئية المحدداتاعمال ادارة

بغداد مستشفيات من عدد في ميداني بحث
2014جواد كامل مهاجخير رشيد مالك ماجستير912

واالداء العمل بضغوط وارتباطه النفسي االحتراقاعمال ادارة
بحث- التمريض مهنة في للعاملين الوظيفي
في الحكومية المستشفيات من عينة في ميداني
واسط محافظة

2014حمد الدين شهابالحسن عبد محمود زينب ماجستير913

للفترات وفقا المالية االوراق سوق كفاءة تحليلاعمال ادارة
االستثماري القرار في واثارها والحجم الزمنية
العادية غير العوائد وتحقيق

2014عبدالحكيم طلعت هشاممجرن ساجت صالح ماجستير914

سلوك في وانعكاساتها العمل مكان روحانيةاعمال ادارة
التنظيمية الهوية جاذبية بتوسيط المواطنة

2014طالب فرحان عالءمهدي عباس افضل ماجستير915

التنظيمية والعدالة المدركة الخارجية الهيبة عالقةاعمال ادارة
التنظيمي التهكم في واثرهما المدركة

2014الفتالوي هاتف ميثاقبناي فالح ضياء ماجستير916

الوظيفي االنغماس تعزيز في التنظيمية الثقة دوراعمال ادارة
في الموظفين من عينة الراء تحليلية دراسة- 

كربالء كهرباء توزيع مديرية

2014العطار حمودي فؤادالخفاجي قاسم ياسمين ماجستير917
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في ودوره الستراتيجي للقائد السلوكي التعقيداعمال ادارة
تحليلية دراسة- العليا االدارة فريق فاعلية تعزيز
العراقية الجامعات بعض كليات مجالس الراء

2014العطار حمودي فؤادسلمان سعدون صفاء ماجستير918

بغداد مدينة مركز في التراثية الشوارع مستقبلاعمال ادارة
منطقة- الثقافية السياحة تنشيط في واثرها

الرشيد شارع الدراسة

2014جمال حامد ديناكاظم حسن هناء ماجستير919

بالطلب للتنبؤ االحصائي األنموذج استخداماعمال ادارة
لتحقيق القرار اتخاذ في وااليرادات السياحي
العراق في السياحية التنمية

2014الموسوي خضير كاظم جوادالكعبي الزم صبيح عدي دكتوراه920

/ الصلبة النفايات في االستثمار استراتجياتاعمال ادارة

المقدسة كربالء محافظة في حالة دراسة
2014الدليمي حمادي عباس انتصارالخزعلي محمد محسن حيدر عالي دبلوم921

ابعاد وفق على العمليات اداء تقييم مؤشراتاعمال ادارة
في استطالعي بحث- التمريضية الخدمة

ميسان في التعليمي الصدر مستشفى

2014الالمي قاسم غسانعباس بدر سعد عالي دبلوم922

واالداء العمل بضغوط وارتباطه النفسي االحتراقاعمال ادارة
بحث-  التمريض مهنة في للعاملين الوظيفي
في الحكومية المستشفيات من عينة في ميداني
واسط محافظة

2014حمد الدين شهابالحسن عبد محمود زينب عالي دبلوم923

المعرفية الرافعة تحقيق في القيادي التيقظ تاثيراعمال ادارة
الذكي التفوق خالل من

2014سلمان لمياءمؤيد سماح دكتوراه924

في ودورها السياحي للمنتج االخالقية القيماعمال ادارة
السياحية الخدمة خصائص

2014احمد ابراهيم خليلسالم حميد سالم دكتوراه925

الطلب نمو في السياحية الخدمات تطوير اثراعمال ادارة
االعراس جزيرة لموقع ميدانية دراسة-  السياحي

بغداد مدينة في

2014المجيد ساميعبد حمزة انتصار ماجستير926

واثره الخدمة نحو التنظيمي التوجه ممارسات دوراعمال ادارة
امانة في ميداني بحث-  العاملين اداء تعزيز في
بغداد

2014لطفي ناديةالحسن عبد مرتضى عالي دبلوم927

ادارة بين العامة التنافسية االستراتيجياتاعمال ادارة
الحاسمة النجاح وعوامل المخاطر

2014العنزي علي سعدعمير عبود عراك دكتوراه928

المتميزة الخدمة وثقافة االتكيت فن سلوكياتاعمال ادارة
الفندقية الخدمة مستهلك شخصية واثرهمافي

2014احمد ابراهيم خليلتكالن خاجيك ابتهال دكتوراه929

حياة دورة في التجهيز سلسلة استراتيجيات تاثيراعمال ادارة
المنتوج

2014حمزة سرمدمحمود اسماعيل بشير ماجستير930
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الوظيفي المسار تخطيط في المعرفي االقتدار اثراعمال ادارة
من عينة على تطبيقية دراسة) البشرية للموارد
( واالثار السياحة وزارة في العاملين االفراد

2015الرضا عبد نوفلعباس علي مهدي ماجستير931

- التمريضية للمالكات وظيفي مسار انموذج تطويراعمال ادارة

الطب مدينة دائرة في ميداني بحث
2015دحام غنيسعيد محمد رسول ماجستير932

باستخدام التجميعي االنتاج خط عملية تحسيناعمال ادارة
الرشيق االنتاج ادوات بعض

2015لطفي ناديةعبدهللا سكران ابراهيم ماجستير933

تنشيط في الحكومة دور لتفعيل مقترحة اساليباعمال ادارة
العراق في السياحي االستثمار حركة

2014علي محمد اسماعيلجميل مهند ماجستير934

في ودوره العراق في المياه استخدام تخطيطاعمال ادارة
التحديات مواجهة

2015كاظم جواد فائقفاضل سعدي حسن ماجستير935

الخدمات جودة في الفكري المال راس تحليلاعمال ادارة
مرجان مدينة في استطالعية دراسة- الطبية
بابل محافظة الطبية

2015فهد محموداالمير عبد وهاب عماد ماجستير936

الجاهزية وتطوير االعمال عملية هندسة اعادةاعمال ادارة
التشغيلية الكفاءة لتحسين التنظيمية

2015عواد الدين صالاحابراهيم خليل ليث دكتوراه937

من التمريض مهنة باخالقيات االلتزام حول التوافقاعمال ادارة
ميداني بحث/  والممرضين المرضى نظر وجهتي

قار ذي صحة دائرة مستشفيات في

2015سعيد لفته السالم عبدرويضي دويج حيدر ماجستير938

لتطوير كاطار الحداثة بعد ما التسويق فلسفةاعمال ادارة
وقاعدة المقدرات خالل من التسويق اخالقيات
التسويقية البيانات

2015حبيب حسن الحسين عبد/  طالب فرحان عالءالحكيم حسن محسن ليلى دكتوراه939

دراسة-  الثقافة لوزارة االستراتيجي االداء تقييماعمال ادارة
الوزارة ديوان في حالة

2015الرحيم عبد سناءكاظم جميل هند عالي دبلوم940

العراقي العلمي للمجمع الوظيفي الهيكل تطويراعمال ادارة
استراتيجية نظر وجهة من

2015النعيمي القادر عبد صالحارسالن ابراهيم سيجل عالي دبلوم941

تحقيق في ودورها االجتماعية المسؤوليةاعمال ادارة
الكهرباء وزارة استراتيجية

2015تناي دحام غنيحسن مصطفى علي عالي دبلوم942

استراتيجات اختيار في التنافسية التقوى اثراعمال ادارة
السوق استهداف

2015محمد عبد ظافرابراهيم محمد احمد ماجستير943

بحث-  التمريضية الخدمات تقديم عمليات اداء ابعاداعمال ادارة
بغداد صحة دائرة مستشفيات في مقارن تحليلي

الرصافة/

2015العنزي علي سعدحسين غميس قيس ماجستير944

تداول حركة في للمستثمر السلوكية العوامل اثراعمال ادارة
االسهم

2015محمد الدين صالحشهاب محمد شيماء ماجستير945
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2015ربيع ميثمحسين علي حسامالعادية االسهم عوائد على االرباح احتجاز اثراعمال ادارة ماجستير946

بعض في المباشر غير االجنبي االستثمار اثراعمال ادارة
دراسة-  المالية لالوراق العراق سوق مؤشرات
2013- 2007 للفترة تحليلية

2014الكريم عبد طلعت هشاممهدي فوزي محمد ماجستير947

والتفكير الموهبة ادارة بين العالقة انعكاساعمال ادارة
التنظيمي التغيير على االبداعي

2015العنزي علي سعدمحمود علي عماد دكتوراه948

العالقات ادارة واستراتيجية االجتماعي الذكاءاعمال ادارة
الضيف والء في واثرهما العامة

2015حامد ديناعباس فاضل محمد دكتوراه949

QS-Quacquarelli symonds معيار تطبيق امكانيةاعمال ادارة

العراقية الجامعات في
2015الهادي عبد ايثارمظلوم محمد قاسم دكتوراه950

راس تفعيل في االكاديمية القيادة ممارسات دوراعمال ادارة
الجامعات من لعينة ميداني بحث/  البشري المال

العراقية

2015الكبيسي كريم عواد الدين صالحمحمد العزيز عبد احمد ماجستير951

وانعكاسها والربحية والسيولة المخاطرة ادارة نمطاعمال ادارة
المصارف من لعينة دراسة/  المصرف قيمة على

العراقية المصارف على تطبيقها وامكانية االجنبية

2015سعيد لفته السالم عبدسعيد نوري بالل ماجستير952

الريادي التوجه وفق على االعمال منظمات نجاحاعمال ادارة
من اعينة ميداني بحث/  المعلومات لتكنولوجيا
الخاصة العراقية المصارف

2015الكبيسي عواد الدين صالحالطائي الدين صالح الدين ضياء احمد ماجستير953

منظمة معايير وفق على التمريضي االداء تقييماعمال ادارة
العالمية الصحة

2015عبد جواد ناظمالدراجي عيادة جبار عامر ماجستير954

التنظيمي الهيكل لتطوير استراتيجية رؤية نحواعمال ادارة
الشيعي الوقف لديوان

2015تناي دحام غنيالجشمعي حسين االمير عبد مطلك امير عالي دبلوم955

المخاطر تقييم في الخارجي المدقق دوراعمال ادارة
المصرفية

2014خلف نوري صالحعلي حسين نافع ماجستير956

وفق على الصحية الخدمة استراتيجية عناصراعمال ادارة
ميداني بحث/  العمليات استراتيجية قرارات تحليل
كربالء صحة دائرة في

2014داود قاسم غسانشواني محمد ستار فرهاد ماجستير957

الثقافي التباين اطار في التمريضي االداءاعمال ادارة
للمرضين

2015الكبيسي كريم عواد الدين صالحزبالة سلمان سرمد ماجستير958

المعايير وفق على التمريضية الخدمة جودة تقويماعمال ادارة
الرعاية لجودة الدولية الجمعية قبل من المعتمدة
( االسكوا ) الصحية

2015الرحيم عبد سناءث ماجستير959
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لتعزبز الشاملة الجودة ادارة مبادئ تطبيق امكانيةاعمال ادارة
الزهراوي مستشفى في بحث/  الصحية الخدمات
ميسان

2015جواد كامل مهاالحريشاوي الحسين عبد اعنيد علي ماجستير960

نظم باستخدام السياحي الجذب مقومات تنميةاعمال ادارة
بعض في تطبيقية دراسة/  الجغرافية المعلومات

2013- 2003 من للمدة العراق اهوار مناطق

2015نور سعد حامدمصطفى صادق زينب دكتوراه961

السلوكية والعوامل االستثمار لستراتيجيات تاثيراعمال ادارة
المالي االستثمار قرارات في

2015هاشم قاسم صبيحةالكريم عبد عامر يسرى دكتوراه962

راس واستثمار التنظيمية المواطنة سلوك تاثيراعمال ادارة
دراسة/  المنظمي االداء تميز في البشري المال

بابل جامعة في تحليلية استطالعية

2014سموعي فرج رفاءعاصي علي نايف دكتوراه963

على واثرها الترفيهية الخدمات لتنمية التخطيطاعمال ادارة
الترفيهي الطلب نمو

2014جاسم مجيد ساميالحسني صالح كاظم اسماء ماجستير964

في وتاثيرهما الوظيفي واالغتراب المعرفة صناعةاعمال ادارة
كليات في استطالعية دراسة/  المتميز االداء

المستنصرية الجامعة

2015الشمري جاسم احمد انتظارالربيعي رشيد مجيد عباس سمية دكتوراه965

في واثرهما السياحية المشاريع وتنمية تخطيطاعمال ادارة
المحيطة المنطق لسكان االجتماعية التنمية

المحيطة للمناطق ميدانية دراسة/  بالمشروع
السياحية بغداد بجزيرة

2015المشهداني احمد ابراهيم خليلاكعفور مهدي صالح ماجستير966

خفة تحقيق في النفسية الصالبة انعكاساتاعمال ادارة
) القرار اتخاذ حلقة بتوسط االستراتيجية الحركة

OODA) النفط وزارة مركز في ميدانية دراسة
العراقية

2015سموعي فرج رفاءالنجار احمد فاضل شهناز دكتوراه967

في القيمة مجرى خارطة استخدام امكانيةاعمال ادارة
شركة في حالة دراسة التنافسية الميزة تحقيق
الحديثة االصباغ صناعات

2015مهدي صالح نداءالعزاوي حسين هادي انتصار ماجستير968

2014الجبوري نجم محمد رغدحسن شفيق وسامالسوق على والتفوق الفني التحليل ادواتاعمال ادارة ماجستير969

الهندسة منهجيتي وفق على المنتج تطويراعمال ادارة
المرنة السداسية والحيود المتزامنة

2015داود قاسم غسانالصباغ الكريم عبد الوهاب عبد عزام دكتوراه970

التدفق حركة في واثره للمجتمع الثقافي الوعياعمال ادارة
بغداد مدينة لمجتمع ميدانية دراسة/  السياحي

2014المشهداني احمد ابراهيم خليلالسوداني كاطع محمد علي ماجستير971

مع السعودية االستثمار صناديق بعض اداء تحليلاعمال ادارة
العراق في تاسيسها امكانية بيان

2015الحكيم عبد طلعت هشامالسعيدي الحسين عبد قاسم دالل ماجستير972
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الموارد ادارة مقدرات في التحول ممارسة اختباراعمال ادارة
تطبيقي بحث (utrich.2012 ) لنموذج طبقا البشرية

االهلية العراقية المصارف من عدد في

2015الزيدي عبد جواد ناظمرشيد حميد عادل ليث ماجستير973

في وتكييفها االستراتيجية الرشاقة محدداتاعمال ادارة
زين شركتي في ميداني بحث/  االعمال منظمات
المتنقلة لالتصاالت سيل واسيا العراق

2015العبادي الرحيم عبد سناءاالنباري علوان فاضل عال ماجستير974

بتوسط الخدمة جودة ابعاد في الحكمة ادارة تاثيراعمال ادارة
الوظيفي االغناء

2015الشمري احمد انتظارالجبوري ابراهيم صباح مها دكتوراه975

في للمنظمة الداخلية البيئة عوامل بعض تاثيراعمال ادارة
استطالعي بحث/  االستراتيجي التخطيط نجاح
العراق كركوك صحة في العاملين من عينة الراء

2015حمادي عباس انتصارحسين صابر حسين ماجستير976

على وانعكاسها المعرفي االكتساب اساليباعمال ادارة
عينة الراء تحليلي ميداني بحث/  الضمنية المعرفة

/ العام طوز مستشفى في التمريضي المالك من

الدين صالح محافظة

2015السعيدي عدنان يعربالبيرقدار الخالق عبد قاسم محمد ماجستير977

واالثار المصرفية بالسرية العراقية المصارف التزاماعمال ادارة
تطبيقي بحث/  عنها الكشف حالة في المترتبة

2015حمد احمد محمدعالوي مشتاق حسنين ماجستير978

لفعاليات المركزي للنمط المكاني التخطيطاعمال ادارة
الجذب نمو في واثرها الدينية السياحة وخدمات
الكاظمي للمشهد السياحي

2015المشهداني احمد ابراهيم خليلالمياحي عبد حميد ناموس ماجستير979

المنظمات نجاح في العامة العالقات ادارة اثراعمال ادارة
فنادق من لعينة تطبيقية دراسة/  السياحية
بغداد في واالولى الممتازة الدرجة

2015النعيمي ذياب تايه فالحالربيعي جعاز عزيز سهى ماجستير980

الرقابة عملية في وانكاسها الضمنية المعرفةاعمال ادارة
المالية الرقابة ديوان في ميداني بحث/  المالية

االتحادي

2015الزيدي سلمان عبد جواد ناظمالبياتي خليل هادي اياد ماجستير981

اعمال ادارة 982

للمالك المعنوية الروح في المؤثرة العواملاعمال ادارة
التنظيمي االلتزام بناء في وانعكاسها التمريضي

2015هاشم قاسم صبيحةالقصاب سليمان غريب عالية ماجستير983

اعمال ادارة 984

جودة على وانعكاسها التنظيمية العمل ضغوطاعمال ادارة
المالية الرقابة ديوان في ميداني بحث/  التدقيق
االتحادي

2015محمد طاهر اياداالمير عبد سعد ياسر ماجستير985

اعمال ادارة 986
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/ الريادية القيادة في االلكترونية المعرفة اثراعمال ادارة

السفر شركات من لعينة تطبيقية دراسة
بغداد مدينة في والسياحة

2015جمال حامد ديناطاهر مزعل الكريم عبد ماجستير987

التنظيمي التعلم ومستويات استراتيجيات تاثيراعمال ادارة
الراء استطالعي بحث/  التدقيقي العمل جودة في
الرقابة ديوان في العاملين المدراء من عينة

االتحادي المالية

2015حسين عدنان يعربصادق قيس عمار ماجستير988

في دجلة نهر تلوث على المؤثرة البيئية العواملاعمال ادارة
معالجتها وطرق بغداد مدينة

2015الوهاب عبد لطفي ناديةالسراج حسين ناصر سامية عالي دبلوم989

تأثير تعزيز في التنظيمية للنزاهة التفاعلي الدوراعمال ادارة
الموارد تنمية في االصلية القيادة سلوكيات
االستراتيجية البشرية

2015الياسري مهدي محسن اكرمالحسناوي غالي حريجة حسين دكتوراه990

المواطنة وسلوك االجتماعي الذكاء بين التوافقاعمال ادارة
االستراتيجي التغيير لتحقيق كمدخل التنظيمية

2015طالب فرحان عالء/  حبيب حسن الحسين عبدمحمد سالم يزن دكتوراه991

وانعكاساتها الوظيفية للهضبة النفسي المنظوراعمال ادارة
الموارد الستراتيجيات الفلسفية المرتكزات على

البشرية

2015الياسري محسن اكرمالسلطاني كاظم حايف سعدية دكتوراه992

المحفزة والعوامل الوظيفة ادارة استراتيجيات اقعاعمال ادارة
للموارد الثقافي التنوع اطار في المعرفة لصناع

البشرية

الدين نجم كريم عدنان/  الساعدي يوسف مؤيدالحسناوي محمد مهدي صالح 2015 دكتوراه993

المواطنة سلوك في واثره الداخلي التسويقاعمال ادارة
التنظيمية

2015سموعي فرج رفاءثابت شنان اسراء ماجستير994

المصرفي االداء في وتأثيرها الزبون عالقات ادارةاعمال ادارة
الحكومية المصارف من عينة في تحليلية دراسة
العراقية

2015الدليمي جودي حمزة حيدرالكعبي احذية مسلم اسراء ماجستير995

اعمال ادارة 996

الوظيفي االداء في العالي االداء عمل انظمة دوراعمال ادارة
الموارد لمرونة الوسيط الدور خالل من المتميز
البشرية

2015الفتالوي هاتف ميثاقالسيد عبد كريم زيد عبد غازي ماجستير997

الثقافية السياحة تنمية في العراقية المتاحف دوراعمال ادارة
( البغدادي المتحف في تطبيقية دراسة )

2015جمال حامد ديناكاظم رشيد حميد شيماء ماجستير998

في االموال غسيل مكافحة اجراءات حالة دراسةاعمال ادارة
مقترح اطار/  العراقية التجارية المصارف من عينة

2015الزهيري سلمان طاهر ندىالخزعلي كاطع حميد زينب ماجستير999

. برنامج باستخدام الحياة لدورة البيئية االثار تقييماعمال ادارة

simapro vo 070108 / شركة في تطبيقية دراسة
الكيمياوية للصناعات العامة الفرات

االنباري حسن علي محمد/  العطار نايف كاظم اسعداالمير احمد االمير عبد االء 2015 ماجستير1000
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في وتأثيرهما الخدمة وجودة الداخلي التسويقاعمال ادارة
الزبون رضا تحقيق

2015العطار حمودي فؤادحسن مهدي ثامر حوراء ماجستير1001

التنافسية القدرة دعم في واثره الريادي التسويقاعمال ادارة
كبيسة سمنت معمل في

2015الربيعاوي جثير حمود سعدونالراوي مرعي الغفور عبد بالل ماجستير1002

الفاعلية تحقيق في واثره التعلم دور تقييماعمال ادارة
في السياحة لكليتي تطبيقية دراسة/  التنظيمية

وكربالء بغداد

2015الكمري علوان الرضا عبد نوفلالصالحي عباس رشيد الحميد عبد مروة ماجستير1003

الشركات اسهم انخفاض وراء االسباب في بحثاعمال ادارة
 /2003 عام بعد المساهمة العراقية الزراعية

ستراتيجي مدخل

2015صالح يحيى لورنسسلطان حسين سهام عالي دبلوم1004

والثقافة االستراتيجية اليقظة بين العالقةاعمال ادارة
التسويق ادارة توجهات في واثرها التسويقية

2015شبر محمد عبد ظافرحسين عزيز انتصار دكتوراه1005

العائد لتحقيق الدولية المراجحة تطبيق امكانيةاعمال ادارة
المالية االوراق على

2015الفريجي غالي نعمة حيدرالزهيري حسين عباس عالء ماجستير1006

المعايير وفق على التمريضية الخدمة جودة تقويماعمال ادارة
الرعاية لجودة الدولية الجمعية قبل من المعتمدة
( االسكوا ) الصحية

2015سعيد الرحيم عبد سناءكاظم حسن علي ماجستير1007

العراقي السياحي القطاع لتطوير مسار الحوكمةاعمال ادارة
المستدامة البيئية التنمية ظل في

2015زكري شهاب اللطيف عبدمحمد رباط مهدي محسن دكتوراه1008

المعرفة اقتصاد ظل في الفكري المال راساعمال ادارة
السياحية االقتصادية السياسة رسم في واثرهما

2015زكري شهاب اللطيف عبدالسامرائي الجبار عبد الستار عبد مها دكتوراه1009

واثرهما الخدمة جودة وثقافة السياحي التفكيراعمال ادارة
الضيف سعادة في

2015عباس خضير الهامالسعدي عون زيد عبد محمد دكتوراه1010

المعرفة ادارة لدور طبقا االعمال منظمات تنافسيةاعمال ادارة
القيمة معيار باستخدام الزبون نحو التوجه في

و ستيل اربيل شركة في ميداني بحث/  المضافة
GK ستيل

2015الكبيسي عواد الدين صالحدهام ابراهيم الستار عبد دكتوراه1011

وتاثيرها الخضراء التجهيز سلسلة استراتيجياتاعمال ادارة
المنتج جودة في

2015فرحان عالء/  حمودي فؤادعلوان جبر حسن دكتوراه1012

/ الحكومية للعقود والتدقيق الرقابة برامج تقييماعمال ادارة

المفتشين مكاتب من عينة في تطبيقي بحث
العامين

2014حمادي عباس انتصارالزبيدي محمد عماد مصطفى ماجستير1013

االنتاجية تحقيق في الذهنية االنشطة تاثيراعمال ادارة
االبداعية

2015الزبيدي سلمان لمياءمظلوم احمد امنة ماجستير1014
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التنافسية واالستراتيجيات الريادية القيادةاعمال ادارة
في االجتماعية المسؤولية تحقيق في وتاثيرهما
الدرجة فنادق في ميدانية دراسة/  الفنادق صناعة

2015موسى محمد صباحعباس مظلوم حسين دكتوراه1015

خالل من المتميز االداء في االبداعي المناخ تاثيراعمال ادارة
الذات ادارة

2015سموعي فرج وفاءجواد نهاد فاتن ماجستير1016

2015البرزنجي فهمي محمد احمدحسون الرحمن عبد ريزانالمنظمة ربحية تحسين في الخدمة جودة اثراعمال ادارة ماجستير1017

من للتحقق الزخم استراتيجية ستعمال امكانيةاعمال ادارة
المالي للسوق الضعيفة الكفاءة

2015الزبيدي محمود حمزةالقادر عبد ذيب دعاء ماجستير1018

في وتصميمها الوظيفة تحليل توظيف امكانيةاعمال ادارة
الراء استطالعي بحث/  المهني التوافق تعزيز
وتكنولوجيا االتصاالت دائرة في العاملين من عينة

العراقي النواب مجلس ديوان/  المعلومات

2015 ماجستير1019

المكانة تحقيق في االستراتيجية الريادة تاثيراعمال ادارة
االرتجال خالل من للمنظمة االستراتيجية
التنظيمي

2015الياسري مهدي محسن اكرمحسين عبد عباس عادل دكتوراه1020

ملكية تعزيز في التسويقية المعرفة اكتساب دوراعمال ادارة
التجارية العالمة

2015الونداوي بكر عمر سعدونالونداوي بكر عمر فاروق ماجستير1021

لنظام البشرية الموارد استراتيجيات استجابةاعمال ادارة
/ البيئي الالتاكد منظور من التنظيمية المناعة

الشركات من عينة في تحليلية استطالعية دراسة

2015طالب فرحان عالءعلوان محمد بشرى دكتوراه1022

2015سعيد لفته السالم عبدعباس العزيز عبد عليالمصرفي المالي االداء في االنتاجية دوراعمال ادارة ماجستير1023

والذكاء التنظيمية الحركة خفة بين العالقةاعمال ادارة
االستراتيجة تنفيذ في وانعكاسهما المعرفي
المنظمية

2015الخالدي كاظم عواد/  طالب فرحان عالءالدهان شهيد مهدي جنان دكتوراه1024

خدمة جودة تحسين في المنظمة ثقافة قيم دوراعمال ادارة
مستشفى بين مقارن بحث/  التمريضية الرعاية
بغداد ومستشفى العام التعليمي الرمادي
التعليمي

2015الوهاب عبد لطفي ناديةعواد نظمي مروان ماجستير1025

خدمة جودة نحسين في المنظمة ثقافة قيم دوراعمال ادارة
مستشفى بين مقارن بحث/  التمريضية الرعاية

التعليمي بغداد ومستشفى العام التعليمي

2015الوهاب عبد عبد لطفي ناديةعواد نظمي مروان ماجستير1026

المصرفي المالي األداء في اإلنتاجية دوراعمال ادارة
العراقية المصارف من عينة في تطبيقية دراسة
الخاصة

2015لفة عبدالسالمعباس عبدالعزيز علي ماجستير1027

الخدمية المشاريع تلكؤ أسباب وتحليل تشخيصاعمال ادارة
الجودة أدوات بإستعمال

2015جواد كامل مهاحسين عبد أحمد قدير عالي دبلوم1028
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أعمال نتائج في وتأثيرها الشخصية أبعاد تحليلاعمال ادارة
الذاتية المعتقدات حزمة ظل في المنظمات

2015سموعي فرج رفاءالربيعي جواد طالب سهـاد ماجستير1029

األمد الطويل للتطور األمنــي النظـــام تحسـيـناعمال ادارة
المـتـنقلــة الالسلكــيــة للهــواتف

2015علي عبدهللا ناطقعنائي مجيد عفيف ميس ماجستير1030

العراق المغادرةفي سياحة على الطلب محدداتاعمال ادارة
تطبيقية دراسة -

2015علي محمد اسماعيلإسماعيل عدنان دعاء ماجستير1031

العامين المفتشين مكاتب بعض  اداء جودة تقييماعمال ادارة
العالمية والكفاءة النزاهة لجنة معايير وفق على

2015محمد طاهر ايادالكريم عبد ابراهيم خليل عالي دبلوم1032

الوظيفي والرضا التنظيمية العدالة بين العالقةاعمال ادارة
التنظيمية الموطنة سلوكيات تعزيز في وانعكاسها

2015جثير حمود سعدونالدراجي سريح سعد سالم عالي دبلوم1033

ادارة فاعلية في االستراتيجي التخطيط دوراعمال ادارة
المديرين من عينة الراء استطالعية دراسة االزمات

االنمائي والتعاون التخطيط وزارة في

2012عواد الدين صالححسين محمد عباس ماجستير1034

االداء لتقييم المتوازن االداء بطاقة تطبيق امكانيةاعمال ادارة
واالستراتيجي الماتلي

2015الزبيدي محمود حمزةالهيل ابو فيصل احالم ماجستير1035

وزارة في الفساد لمكافحة الوطنية الستراتيجيةاعمال ادارة
تحسين في واثرها العامة واالشغال البلديات
البلدية الخدمات

2015محمد طاهر ايادعالوي صالح جعفر صادق فراس عالي دبلوم1036

:السوق استهداف في وتاثيره الصناعة تحليل" اعمال ادارة

شركة في المدراء من عينة آلراء تحليلية دراسة
" العامة الفداء

2015الشمري جمزة سرمدحسن عبدالزهرة كمال ماجستير1037

في التسويقية الديناميكية القدرات انعكاساعمال ادارة
بحث" التنافسي التفوق إستراتيجية تحقيق
"لالتصاالت وكورك اسيا شركتي في ميداني

2015جثير حمود سعدونالغفور عبد امجد قتيبة ماجستير1038

الخيار في ودورها التنافسية االستراتيجياتاعمال ادارة
للمنظمة التسويقي

للمشروبات بغداد شركة في تحليلية دراسة
الغازية

2015الشمري جاسم حمزة سرمدباني عيدان محمد ماجستير1039

تحسيـن فـي وتأثيره الحكيم المال رأس تمكيناعمال ادارة
المستقبلية المعرفـة توليـد عمليـات        

2015علي عبد سلمان لمياءأمين حسين جوان ماجستير1040

نتائج في المحاسبي اإلستحقاق أساس تبني أثراعمال ادارة
اإلستثمارية الموازنة تنفيذ
الحكومية الوحدات في

2015محمد عبد سعدالنصير الزم الرسول عبد أسراء ماجستير1041

العراق المغادرةفي سياحة على الطلب محدداتاعمال ادارة
-تطبيقية دراسة -

2015علي محمد اسماعيلإسماعيل عدنان دعاء ماجستير1042
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الزراعية المبادرة دوراعمال ادارة
العراق في الزراعي القطاع وتطوير نمو في

(2014-2008) للمدة

2015دواي مشتت جاسممحسن اليج محسن دكتوراه1043

التنظيمية الهياكل تقييماعمال ادارة
العامين المفتشين لمكاتب موحد أنموذج وتطوير
العراق في

2015جميل نزار احمدجياد شدهان سعدية ماجستير1044

الحـــد في GAO الحكومية الرقابة معايير دوراعمال ادارة
استراتيجية وفق على السلبية الظواهر بعض من

الفساد مكافحة
العام المفتش مكتب في دراسية حالة          
واإلسكان اإلعمار لوزارة

2015حمد احمد محمدكاطع شمخي فضيلة ماجستير1045

وتبني االجتماعي التواصل شبكات توظيفاعمال ادارة
الزبون ثقة لتعزيز الفيروسي التسويق

2015الطائي علوان فيصل/  طالب فرحان عالجاسم الفتاح عبد دكتوراه1046

السيـاحة بيـن المتبـادلـة العـالقـة أثـراعمال ادارة
العراق على التطبيق مع التحتية والبنى

2015علي محمد إسماعيلســـاجت جمـــيل أصـــيل ماجستير1047

بعض فاعلية في االستراتيجي التخطيط دوراعمال ادارة
بلدية في ميداني بحث ) التحتية البنية مشروعات

( المقدسة كربالء

2015هاشم قاسم صبيحةوهاب رحيم صفاء ماجستير1048

معالجة طرائق تقييم في العوامل بعض دوراعمال ادارة
( بعقوبة مدينة بلدية في دراسية حالة ) النفايات

2015ماجود حمد هالةمجيد سلمان ظافر ماجستير1049

رضا تحقيق في ودورها الصحية الخدمات جودةاعمال ادارة
في تطبيقي بحث (5qs) نموذج باستخدام الزبون

التعليمي بغداد مستشفى

2016الوهاب عبد لطفي ناديةالزبيدي كاظم منصور حيدر ماجستير1050

البلدي العمل لتطوير المستمر التحسين متطلباتاعمال ادارة
مالكوم انموذج باستخدام القادسية محافظة في

ميداني بحث/  المؤسسي للتفوق بالدرج

2016العنزي حمود علي سعدالشيباوي هميص عباس علي ماجستير1051

2016محمد عبد زهرةالربيعي خليفة راضي لؤياالخضر التصنيع نظام متطلبات واقع تقييماعمال ادارة ماجستير1052

خطة اطار في الزراعي للتامين قانون مقترحاعمال ادارة
الزراعة وزارة واستراتيجية الوطنية التنمية

2016حافظ علك الناصر عبدحسين حميد قصي ماجستير1053

االقتصادية والقيمة المديونية مستوى بين العالقةاعمال ادارة
المنشاة لحجم التفاعلي الدور اطار في المضافة

2016هاشم قاسم صبيحةكريم الحسين عبد مهدي ماجستير1054

ابعاد وفق على التمريضية العملية اداء تحسيناعمال ادارة
ميداني بحث:  الخدمة جدولة

2016داود سلمان فضيلةالفرطوسي نعيمة عالوي فيصل ماجستير1055

االجتماعية المسؤولية ابعاد ممارسة تشخيصاعمال ادارة
تطبيقها ومعوقات

2015الرحيم عبد سناءمحمد الدين شمس محمد لؤي ماجستير1056
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العالقة تداؤبية ظل في للمعرفة المضافة القيمةاعمال ادارة
المعلومات وتكنولوجيا المعرفي المورد بين

2016الكبيسي عواد الدين صالحالحمداني هللا عبد علي حاتم دكتوراه1057

الصلبة النفايات لمعالجة والمالية البيئية التأثيراتاعمال ادارة
المستدامة التنمية على وانعكاساتها

2016محمد طاهر اياداليساري جاسم خضير حميد ماجستير1058

الصلبة النفايات لمعالجة والمالية البيئية التاثيراتاعمال ادارة
المستدامة التنمية على وانعكاساتها

2016محمد طاهر اياداليساري جاسم خضير حميد عالي دبلوم1059

في واثره المختلط السياحي القطاع تجربة تقويماعمال ادارة
العراق في السياحة ومستقبل واقع

2016الدباغ علي محمد اسماعيلمزعل الرحمن عبد عادل ماجستير1060

متطلبات لتحقيق االبداعية الحلول توظيفاعمال ادارة
مياه مشاريع في للجودة المستمر التحسين
الشرب

2016الكبيسي كريم عواد الدين صالحاحمد خضر حسين ماجستير1061

ازاء المستهلك سلوك في المؤثرة العوامل تحليلاعمال ادارة
التسويقي الخداع ممارسات

2016جميل نزار احمدالحمداني صالح رعد مصطفى ماجستير1062

بغداد في الماء تصفية مشاريع اداء كفاءة تقييماعمال ادارة
(DEA ) البيانات تطويق تحليل باستخدام

2016جواد كامل مهامفتن قاسم نبيل ماجستير1063

على وانعكاساتها المالي السوق مؤشر بناء الياتاعمال ادارة
سوق في تحليلي بحث/  النظامية المخاطرة
المالية لالوراق العراق

2016محمد طاهر ايادرنكه هاشم بشار ماجستير1064

وانعكاسها البشرية الموارد تطوير ستراتيجيةاعمال ادارة
في حالة دراسة/  البلدية الخدمة جودة على

المركز/  المقدسة كربالء مديرية

2016الموسوي هاشم فاسم صبيحةالشبالوي عاكول مزهر عباس ماجستير1065

تقييم عملية في وانعكاسها الداخلية البيئة عواملاعمال ادارة
ميداني بحث/  العاملين اداء

2016المال مصطفى الرحمن عبدالغزي حسين ياسر ثامر ماجستير1066

رضا تحقيق في ودورها الصحية الخدمات جودةاعمال ادارة
في تطبيقي بحث / (5QS) نموذج باستخدام الزبون

التعليمي بغداد مستشفى

2016الوهاب عبد لطفي ناديةالزبيدي كاظم منصور حيدر ماجستير1067

المعلومات نظم باستعمال الصلبة المخلفات ادارةاعمال ادارة
( GIS)

2016الساعدي جثير حمود سعدونخضير سعيد رضا حسين ماجستير1068

االستجابة في وانعكاساتها التنظيمية المرونةاعمال ادارة
مديرية في ميداني بحث/  العالي االداء لمتطلبات
العامة البلديات

2016الزيدي جواد ناظمالخزرجي حسين مدب اسماعيل قصي ماجستير1069

أنموذج المثلى االستثمارية المحفظة اختياراعمال ادارة
تطبيقية دراسة/  مقترح

2016نعمة حيدرالصاحب عبد سمير دكتوراه1070

واثرهما التكنولوجيا السياحة الطبيعية الموارداعمال ادارة
السياحة مستقبل في

2016جاسم مجيد ساميعلي شاكر فاتن دكتوراه1071
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المصرفية المخاطر في البشري الخطا تاثيراتاعمال ادارة
بحث/  متعلمة منظمات الى التحول وامكانية
العراقية المصارف من عدد في تجريبي

2016العنزي سعدمزبان الزم حسين دكتوراه1072

االستراتيجية والحلول للعيش المالئمة المدناعمال ادارة
العمارة مدينة في حالة دراسة/  العراقية للمدن

2016الفريجي علي عبد محسنيونس نوري منى عالي دبلوم1073

الخضراء المدينة الى التحول استراتيجية متطلباتاعمال ادارة
الحلة مدينة في محلي انموذج تطوير: 

2016العنزي حمود سعدعليمحمد رحيم رائد عالي دبلوم1074

ظاهرة تشخيص نحو الموجه التدريب برامج تقييماعمال ادارة
والمالي االداري الفساد

2016المال مصطفى الرحمن عبدالماجدي حبيب خزعل مؤيد ماجستير1075

/ الستراتيجي االداء في وتاثيرها التنظيمية القيماعمال ادارة

والنهرين بغداد جامعتي بين مقارن ميداني بحث
2016المال مصطفى الرحمن عبداحمد سعيد ليلى عالي دبلوم1076

للمتابعة التنسيق عالقات اليات صياغةاعمال ادارة
الوزراء لمجلس العامة االمانة بين االستراتيجية

حالة دراسة/  العراقية والوزارات

2016العنزي حمود علي سعدالجيزاني هادي مالك ايناس عالي دبلوم1077

البناء نظام وفق العامة المرافق تعاقدات ادارة دوراعمال ادارة
تاهيل في (B.OT) الملكية وتحويل واالستغالل

( انموذجا النجف مطار ) التحتية البنى

2016حمد احمد محمدرشيد الرضا عبد محمد ماجستير1078

للتدليل وفقا والبرامج للسياسات االداء تقييماعمال ادارة
مع بالتنسيق المالية الرقابة ديوان من المعد

الهولندية التدقيق محكمة

2016سعيد الرحيم عبد سناءخنجر حسن حيدر ماجستير1079

التجريبي التشغيل فترة خالل المشروعات تقييماعمال ادارة
تطبيقي بحث/  والوقت والجودة الكلفة معيار وفق
الرصافة كهرباء لتوزيع العامة المديرية في

2016داود سلمان فضيلةالقز ابو علي الهادي عبد فؤاد منى ماجستير1080

المصرفية المخاطر في البشري الخطا تاثيراتاعمال ادارة
المتعلمة المنظمة نحو التحول وامكانية

2016الشمري راشد صادق/  العنزي حمود علي سعدالزيدي الزم حسين دكتوراه1081

في النفسي والعقد المدرك التنظيمي الدعم دوراعمال ادارة
الهدية خالل من الوظيفي االنغماس تعزيز

للعماملين االجتماعية

2016جالب دهش احسانالشريفي معيوف هادي زينب دكتوراه1082

تطوير في االيجابي النفسي المال راس انعكاساعمال ادارة
االنجاز دافع بتوسيط االبداعي السلوك

2016الزبيدي دحام غنيالشماع مهدي الجبار عبد صبا ماجستير1083

تطوير في االيجابي النفسي المال راس انعكاساعمال ادارة
بحث/  االنجاز دافع بتوسيط االبداعي السلوك
االسكان وزارة تشكيالت من عينة في ميداني
والتعمير

2016الزبيدي تناي دحام غنيالشماع مهدي الجبار عبد صفا ماجستير1084
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ودور العراقية للجامعات االستراتيجي التوجهاعمال ادارة
المالية الرقابة لديوان القطاعي االداء مؤشرات
( ميدان بحث ) فيه االتحادي

2016حافظ علك الناصر عبدالعزاوي محمد احمد سهير ماجستير1085

االستجابة في وانعكاساتها التنظيمية المرونةاعمال ادارة
مديرية في ميداني بحث/  العالي االداء لمتطلبات
العامة البلديات

2016الزيدي جواد ناظمالخزرجي حسين مدب اسماعيل قصي ماجستير1086

ظاهرة تشخيص نحو الموجه التدريب برامج تقييماعمال ادارة
مكتب في ميداني بحث/  والمالي االداري الفساد
المالية لوزارة العام المفتش

2016المال مصطفى الرحمن عبدالماجدي حبيب خزعل مؤيد ماجستير1087

الطوارئ ظل في الداخلي النزوح بادارة االرتقاءاعمال ادارة
دراسة/  والمهجرين الهجرة وزارة في واالزمات

حالة

2016داوود سلمان فضيلةالالمي محمد جبار ابتهال ماجستير1088

وجهة من الدين صالح محافظة في االزمة ادارةاعمال ادارة
حالة دراسة/  ستراتيجية نظر

2016الطائي حسون عليالجبوري محمد احمد صفاء ماجستير1089

االقتصادي وتاثيرها العراق في السياحة تنميةاعمال ادارة
( ستراتيجية رؤية ) المجتمع في واالجتماعي

2016بريهي كريم فارسخلف عباس حسين ماجستير1090

الشركة واقع لتطوير االستراتيجية الخيارات تقييماعمال ادارة
المركزية لالسواق العامة

2016الكبيسي عواد الدين صالحجدوع محمد سندس ماجستير1091

من المقدسة كربالء في الدينية السياحة تطويراعمال ادارة
( حالة دراسة ) ستراتيجي منظور

2016صالح يحيى لورنسالعكيلي كاظم زاير علي ماجستير1092

لالسواق العامة الشركة اعمال بواقع االرتقاءاعمال ادارة
ستراتيجي منظور من العراقية المركزية

2016الكناني كاملعلوان حسن امال ماجستير1093

الريادة تحقيق في الموهبة ادارة تاثيراعمال ادارة
العامة الشركة في تطبيقية دراسة/  االستراتيجية
الجلدية للصناعات

2016العبيدي خضير حاتم ارادنالتميمي جميد مطلك ايالف ماجستير1094

من الحد في العامين المفتشين مكاتب اداء تقييماعمال ادارة
وعالمية محلية مؤشرات وفق على الفساد

2016الكبيسي عواد الدين صالحالعبود محمد متعب طالل ماجستير1095

في واثرها المتكاملة التسويقية االتصاالت ركائزاعمال ادارة
وشركائها المنظمة زبائن عالقات ادارة

2015شبر محمد عبد ظافرعامر شراد رحيم دكتوراه1096

فلسفة تحقيق في ودورها االجتماعية المرونةاعمال ادارة
االجتماعية المسؤولية مدخل وفق النظيف االنتاج

للشركات

2016طالب فرحان عالءالعوادي وادي غانم امير دكتوراه1097

في ابعادها وتأثير العمليات مسار هندسة اعادةاعمال ادارة
المفتش مكتب في بحث/  المؤسسي االداء تعزيز
العلمي والبحث العالي التعليم لوزارة العام

2016الالمي داود قاسم غسانالعابدي كاظم حاكم باسم ماجستير1098
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وانعكاسها البشرية الموارد تطوير ستراتيجيةاعمال ادارة
من حالة دراسة/  البلدية الخدمات جودة على

المقدسة كربالء بلدية مديرية

2016الموسوي هاشم قاسم صبيحةالشبالوي عاكول مزهر عباس ماجستير1099

من المتميز  االداء تحقيق في المنظمة مكانة تأثيراعمال ادارة
كربالء جامعة حالة دراسة/  المنظمي الدمج خالل

2016الكبيسي عواد الدين صالحالفتالوي هاتف ميثاق دكتوراه1100

بحث/  البلدية الخدمات اليات انتاجية تحليلاعمال ادارة
كربالء بلديات مديرية في تطبيقي

2016سعيد لفته السالم عبدمحمد رحيم فريدون ماجستير1101

اسعارها في العادية االسهم شراء اعادة اعالن اثراعمال ادارة
سوق في تحليلية دراسة ) االشارة نظرية باطار

( المالية لالوراق الكويت

2015الحسناوي هادي ربيع ميثمالجنابي علي عبد مجيد سعد دكتوراه1102

الترويجي والمزيج التسويقية القرارات دعم نظماعمال ادارة
دراسة ) المستهلك سلوك ترشيد في ودورهما
( عراقية مصارف في مقارنة

2016الفضل الحسين عبد مؤيدسماكة علي محمود علي دكتوراه1103

جودة في وتأثيرها االلكترونية الصيرفة تقنياتاعمال ادارة
االهلية المصارف من عدد في المصرفية الخدمة

العراقية والحكومية

2016البصري شفيق الرضا عبدالتميمي طاهر عادل هديل ماجستير1104

بعض فاعلية في االستراتيجي التخطيط دوراعمال ادارة
التحتية البنية مشروعات

2015هاشم قاسم صبيحةوهاب رحيم صفاء ماجستير1105

الشوارع تأهيل مشروع تنفيذ عملية جدولة تقييماعمال ادارة
القادسية محافظة في

2016الوهاب عبد لطفي ناديةجبار غازي حسن ماجستير1106

االمداد قرارات في التنافسية االسبقيات تأثيراعمال ادارة
شركة في تحليلية وصفية دراسة/  التسويقية
العامة المنصور

2016الشمري جاسم حمزة سرمدالهليجي حسن فالح زينة ماجستير1107

الثقة تعزيز في العضو القائد تبادل نظرية دوراعمال ادارة
الوظيفي والرضا

2016الشمري جاسم احمد انتظارالوهاب عبد لطفي فادية دكتوراه1108

نظام في للسياحة الفرعي الحساب بناء امكانيةاعمال ادارة
العراقي لالقتصاد القومية الحسابات

2016حمود الغفار عبد هناءناصر حميد ماجد دكتوراه1109

في الشوارع مشروع تنفيذ عملية جدولة تقييماعمال ادارة
القادسية محافظة

2016الوهاب عبد لطفي ناديةجبار غازي حسن ماجستير1110

للمشاريع الحكومية العقود تنفيذ آليات تطويراعمال ادارة
العلوم وزارة في االستراتيجية االستثمارية
والتكنولوجيا

2016مصطفى الرحمن عبداحمد عدنان ياسر دكتوراه1111

على وانعكاسها العاملين اختيار استراتيجية تقييماعمال ادارة
البشري المال راس تعزيز

2016الزيدي جواد ناظمخليفة رياض شيماء ماجستير1112
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السياحي للمرشد المشاعر وادارة الجمالية القيماعمال ادارة
السائح رضا في واثرهما

2016النعيمي تايه فالحالعكيلي جاسم وليد خلود ماجستير1113

صناعة في الجودة ادارة نظام متطلبات توافر مدىاعمال ادارة
ISO الدولية المواصفة وفق على والغاز النفط

/ الدورة مصفى في حالة دراسة/ 2010 :2900

التعبئة واوعية المزج قسم

2016نايف كاظم اسعدالخزرجي محمد حسين عمار ماجستير1114

وتقنيات الزمنية السالسل نماذج بين مقارنةاعمال ادارة
العراق سوق بمؤشر للتنبؤ العصبية الشبكات
المالية لالوراق

2016محمد جاسم نشأترشيد محمد امنة ماجستير1115

بغداد في الماء تصفية مشاريع اداء كفاءة تقييماعمال ادارة
(DEA ) البيانات تطويق تحليل باستخدام

2016جواد كامل مهامفتن قاسم نبيل ماجستير1116

ميسان صحة دائرة في التدريبية البرامج تقييماعمال ادارة
KIRKPATRICK نموذج باستعمال

2015عبد جواد ناظممحمد هاشم علي ماجستير1117

على والوسطى العليا القيادات اداء تقييم انعكاساعمال ادارة
مركز في ميداني بحث/  المؤسسي العمل جودة
الزراعة وزارة

2016حافظ علك الناصر عبدمثنى محمود مازن ماجستير1118

) االستثمار قرارات في البيئية التكاليف دوراعمال ادارة

( الدورة مصفى في تطبيقية دراسة

2015القاموسي الحسين عبد ضياءغليم الحسين عبد رسول ماجستير1119

من الحد في العامين المفتشين مكاتب اداء تقييماعمال ادارة
وعالمية محلية مؤشرات وفق على الفساد

2016الكبيسي عواد الدين صالحالعبود محمد متعب طالل ماجستير1120

/ العالمية للمعايير طبقا الطوارئ اقسام اداء تقويماعمال ادارة

العامة العراق مستشفيات من عدد في بحث
2013العنزي حمود علي سعدعاشور مسلم عقيل ماجستير1121

التفكير في المجاالت متعدد نموذج تطويراعمال ادارة
المصرفية القطاعات في لالدادرات االستراتيجي

والتعليمية والصحية

2016السعيدي حسين عدنان يعربالجابري رحيم غانم رائد ماجستير1122

على وانعكاسها للمدققين الضمنية المعرفةاعمال ادارة
العامين المفتشين مكاتب بعض اداء فاعلية

2016الكبيسي كريم عواد الدين صالححسين خضير مصطفى ماجستير1123

تقييم عملية في وانعكاسها الداخلية البيئة عواملاعمال ادارة
ميداني بحث/  العاملين اداء

2016المال مصطفى الرحمن عبدحسين ياسر ثامر ماجستير1124

المعد للدليل وفقا والبرامج للسياسات االداء تقييماعمال ادارة
مع بالتنسيق االتحادي المالية الرقابة ديوان من

الهولندية التدقيق محكمة

2016سعيد الرحيم عبد سناءخنجر حسن حيدر ماجستير1125

التجريبي التشغيل فترة خالل المشروعات تقييماعمال ادارة
تطبيقي بحث ـ والوقت والجودة الكلفة معيار وفق
الرصافة كهرباء لتوزيع العامة المديرية في

2016داود سلمان فضيلةعلي الهادي عبد فؤاد منى ماجستير1126
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تصميم بين المواءمة اطار في التدريب اثر تحققاعمال ادارة
في دراسية حالة/  العمل بيئة وخصائص التدريب
بغداد جامعة في االستشاري المكتب

2016الزبيدي تناي دحام غنيفخري حسين نور ماجستير1127

على وانعكاسها العاملين اختيار استراتيجية تقييماعمال ادارة
البشري المال راس تعزيز

2016الزيدي جواد ناظمخليفة رياض شيمار ماجستير1128

تصميم بين المواءمة اطار في التدريب اثر تحققاعمال ادارة
العمل بيئة وخصائص التدريب

2016الزبيدي دحام غنيفخري حسين نور ماجستير1129

االستراتيجي االداء لتقييم مقترح نظام تصميماعمال ادارة
) معايير وفق وعلى المتوازن االداء بطاقة باعتماد

AACSB)

2016سعيد الرحيم عبد سناءعلي محمد مهند مصطفى ماجستير1130

في واثرها التسويقي المعرفي التوازن مكوناتاعمال ادارة
السياحي الوقت ادارة

2016النعيمي ابراهيم الجبار عبد سمراءالوكيل عبود علي حيدر ماجستير1131

وقت على انعكاسه وكيفية المشاريع ادارة سوءاعمال ادارة
كلفته وارتفاع المشروع تنفيذ

2016الوهاب عبد لطفي ناديةصالح سلمان غانم ماجستير1132

وتنقيب الصيانة الدارة حاسوبي نظام تصميماعمال ادارة
الصيانة اداء تقنيات لتحسين البيانات

2015محمد جاسم نشأتخزعل حسين احمد ماجستير1133

على وانعكاسها للمدققين الضمنية المعرفةاعمال ادارة
العامين المفتشين مكاتب بعض اداء فاعلية

2016الكبيسي كريم عواد الدين صالححسين خضير مصطفى ماجستير1134

تحقيق في االداري االبداع تنمية عوامل تاثيراعمال ادارة
السياحية للمنظمات المستدامة التنافسية الميزة

االولى الدرجة فنادق من لعينة تطبيقية دراسة/ 
بغداد مدينة في

2016الكمري الرضا عبد نوفلصفر عقيل علي ماجستير1135

المواصفة ابعاد وفق على التدريب جودة تأثيراعمال ادارة
/ البشرية الموارد تطوير في (ISO- 10015 ) الدولية

مراكز في العاملين من لعينة استطالعية دراسة
العراقية الوزارات في التدريب

2016العزاوي محمد هاشم يشرىالخفاجي الغني عبد فائز زهراء ماجستير1136

واثرهما الثقافي والتنوع المجاميع سلوك ادارةاعمال ادارة
السياحية المنظمة نمو في

2016النعيمي ذياب تايه فالحالبرزنجي حسن كمال آمال دكتوراه1137

التحليل اسلوب باستعمال الجودة بيت بناءاعمال ادارة
الشبكي

2016سعيد مرتضى اصفادكريم محمود يحيى ماجستير1138

ودور العراقية للجامعات االستراتيجي التوجهاعمال ادارة
المالية الرقابة لديوان القطاعي االداء مؤشرات
فيه االتحادي

2016حافظ علك الناصر عبدالعزاوي محمد احمد سمير ماجستير1139

االستراتيجي االداء لتقييم مقترح نظام تصميماعمال ادارة
AACSB معايير وفق المتوازن االداء بطاقة باعتماد

2016سعيد الرحيم عبد سناءعلي محمد مهند مصطفى ماجستير1140
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لتحسين المصنع ترتيب في craft تقنية تطبيقاعمال ادارة
العامة الشركة في حالة دراسة/  العمليات اداء

معمل ) السائلة البالستيكية البطاريات لصناعة
(1/  بابل

2006الالمي سلمان داود قاسم غسانالبياتي عباس ولي شكر اميرة ماجستير1141

المنظمة اداء في التنظيمي التصميم انعكاساتاعمال ادارة
المتاح الوقت بين الموازنة متطلبات لتحقيق طبقا
من عدد في ميداني بحث/ والعمل للحياة

ببغداد الحكومية المستشفيات

2016العنزي حمود علي سعدعيسى جعفر مصطفى دكتوراه1142

المشاريع تلكؤ على المناقصات لجان قرارات تأثيراعمال ادارة
المقدسة كربالء محافظة في حالة دراسة/ 

2016ابراهيم طارق نوالالصفار محمد االمير عبد منذر ماجستير1143

االجهاد بمصادر وعالقتها الشخصية انماطاعمال ادارة
مكاتب في االداريين للمحققين الوظيفي
العامين المفتشين

2013العنزي حمود علي سعدالجبوري عباس راسم احمد ماجستير1144

وقت على انعكاسه وكيفية المشاريع ادارة سوءاعمال ادارة
كلفته وارتفاع المشروع تنفيذ

2016الوهاب عبد لطفي ناديةصالح سلمان غانم ماجستير1145

المعرفي واالبداع التنافسي الذكاء مهارات تأثيراعمال ادارة
الفندقية الخدمات جودة تحقيق في

2016جمال حامد ديناالعزاوي احمد الوهاب عبد ريام دكتوراه1146

المركز في (ISO 9001:2015 ) المواصفة متطلباتاعمال ادارة
وزارة في المهني للتدريب الكوري ـ العراقي
حالة دراسة/  االجتماعية والشؤون العمل

2016حافظ علك الناصر عبدفرمان ناظم قتيبة ماجستير1147

في المعرفة ادارة واستراتيجية القيادة انماط تأثيراعمال ادارة
من عدد في ميداني بحث/  التنظيمي التفوق

العراقية االهلية المصارف

2016الزيدي سلمان عبد جواد ناظمكمونة الحسين عبد االمير عبد علي دكتوراه1148

استراتيجيات لتصفيف (dfss ) منهجية استخداماعمال ادارة
الواسع االيصاء

2016الرحيم محمود ايادالمهدي محيسن  هامل مهدي ماجستير1149

الوظيفة جرائم من الحد في القانونية القواعد دوراعمال ادارة
العامة

2016حمد احمد محمدحسين جواد خنساء ماجستير1150

ودور العراقية للجامعات االستراتيجي التوجهاعمال ادارة
المالية الرقابة لديوان القطاعي االداء مؤثرات
فيه االتحادي

2016حافظ علك الناصر عبدالعزاوي محمد احمد سهير ماجستير1151

الموارد جودة متطلبات لتحقيق العاملين اداء تقييماعمال ادارة
بحث/  المرجعية المقارنة على اعتمادا البشرية

استطالعي

2016حافظ علك الناصر عبدالخفاجي علي محمد نصير ابراهيم ماجستير1152

المواطنة سلوكيات في المنظمية الثقافة دوراعمال ادارة
من عينة الراء استطالعي بحث/  التنظيمية
النزاهة هيئة موظفي

2013الطائي عيدان هللا عبد رعدالمساري جواد ياسين عادل ماجستير1153
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لشركات الخصخصة خيارات بين المفاضلةاعمال ادارة
االستراتيجي التحليل باستعمال العامة المقاوالت

الخارجية للبيئة

2016جميل نزار احمدالناصري نعمة حبيب اسماء ماجستير1154

في ودوره للتسويق االجتماعي التوجهاعمال ادارة
من عدد في تحليلي بحث/  التنافس ستراتيجيات

بغداد في واالولى الممتازة الدرجة فنادق

2016الربيعاوي جثير حمود سعدونالعالق حسين حنون مهدي ماجستير1155

القرارات اتخاذ في واثره الريادي االبداعاعمال ادارة
االستراتيجية

2016كطان ياسر عمارجمال حامد دينا ماجستير1156

واالداء االدراكي المعرفي التعقيد بين العالقةاعمال ادارة
الوظيفة مع التكيف خالل من االبداعي

دخيل ريسان طاهر/  المال مصطفى الرحمن عبدكاظم حسن اياد 2016 دكتوراه1157

القرارات اتخاذ في واثره الريادي االبداعاعمال ادارة
االستراتيجية

2016كطان ياسر عمارجمال حامد دينا ماجستير1158

بغداد في الماء تصفية مشاريع اداء كفاءة تقييماعمال ادارة
(DEA) البيانات تطويق تحليل باستخدام

2016جواد كامل مهامفتن قاسم نبيل ماجستير1159

االنغراز تعزيز في البشري المورد حاكمية توظيفاعمال ادارة
المنتجة التنظيمية الطاقة خالل من الوظيفي

2016الفتالوي هاتف ميثاق/ الساعدي يوسف مؤيدالربيعي عبود عباس رشا دكتوراه1160

العائد اطار في االسالمية المالية االدوات تقييماعمال ادارة
تطبيقية دراسة/  والمخاطرة

2016الفريجي نعمة حيدرالدهلكي حسن جواد احمد دكتوراه1161

/ الجودة كلف لتحديد تاكوشي دالة استخداماعمال ادارة

/ الغازية للمشروبات بغداد شركة في حالة دراسة

الزعفرانية مصنع

2016مهدي صالح نداءعطيه ياسين عدنان ماجستير1162

خدمة انتاجية زيادة في المؤثرة الوامل تحديداعمال ادارة
ديالى محافظة مستشفيات بعض في المريض

2016الوهاب عبد لطفي ناديةعباس زيد محمد ماجستير1163

المراسم الدارة للسائح الذهنية الصورة استجابةاعمال ادارة
االستراتيجي النجاح تحقيق في وتاثيرها واالتكيت

الضيافة منظمات من عينة على تطبيقية دراسة-
بغداد مدينة في

2017علوان عبدالرضا نوفلسعود حسين عماد دكتوراه1164

قوى باستخدام الجودة هندسة متطلبات تطبيقاعمال ادارة
العامة الشركة في حالة دراسة/ المرنة العمل

المنتجات معمل/ والجلدية النسيجية للصناعات
الطبية

2016كبرو يوسف رغداحمد محمد مها ماجستير1165

الجذب مقومات تنمية في السياحي االعالم تاثيراعمال ادارة
االشرف النجف مدينة في الديني السياحي

2016عزيز عباس زهيرياسين حسن حازم ماجستير1166

المصرفي االداء في العمل واخالقيات الوعي تاثيراعمال ادارة
الخاصة المصارف من عدد في تحليلية دراسة
العراقية

2017لفته عبدالسالمحلو حسن سناء دكتوراه1167
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2017محمد جاسم نشاتجعفر طالل هاديبغداد في الكهربائي الحمل بطلب للتنبؤ نظام بناءاعمال ادارة ماجستير1168

تحقيق في والمعرفية العقلية المهارات بناء تاثيراعمال ادارة
العلوم وزارة في تحليلية دراسة/ المتفوق االداء

والتكنلوجيا

2017عبد سليمان لمياءغليم حامد علي ماجستير1169

قيادة بين العالقة اطار في البشرية الموارد تمكيناعمال ادارة
العمل ضغوط وادارة التفاوض

2017عبدالرضا نوفلجبر عبدالوهاب مدين دكتوراه1170

االداء بطاقة اطار في المنظمي االداء تقييماعمال ادارة
بلديات دوائر في مقارن تشخيصي بحث المتوازن
الدين صالح محافظة

2017سعد موات عليحسن عبدالهادي عالء عالي دبلوم1171

برامج فاعلية على االستراتيجية الرؤية انعكاساتاعمال ادارة
ديوان في حالة دراسة- البشرية الموارد تدريب
االتحادية المالية الرقابة

2017حمادي عباس انتصاربهجت عصمت مها عالي دبلوم1172

الصناعية الشركات لتاهيل ستراتيجي منظوراعمال ادارة
معمل- الخاص القطاع مع الشراكة باسلوب
حالة دراسة كربالء سمنت

2017رشيد محمود ثائرمجيد سعد سحر عالي دبلوم1173

اعادة في وتاثيرها المكاني اتمتة تقنيات ابعاداعمال ادارة
في تحليلية دراسة- المكتبية االعمال هندسة
والبيئة الصحة وزارة

2017عبدالرحمن يوسف فؤادهللا مال محمد امين عالي دبلوم1174

الخدمات جودة في وعالقته الداخلي التسويقاعمال ادارة
البصرة نفط شرة في تطبيقية دراسة- المكتبية

2017الشمري حمزة سرمدمحمدحسين ميثم عالي دبلوم1175

باستخدام البلدية المشاريع ادارة انشطة تحليلاعمال ادارة
دائرة في حالة دراسة- القيمة سلسلة نموذج
بغدد امانة مجاري

2017عبدالوهاب لطفي ناديةخضر هاشم حسين عالي دبلوم1176

على وتاثيرها المستندية االعتمادات اجراءاتاعمال ادارة
الحكومية العقود تنفيذ سالمة

2017ابراهيم طارق نوالعلوان مصعب غسان ماجستير1177

التفكير ومهارات الديناميكية القدرات انعكاساعمال ادارة
المستدام المنظمي االداء على االستراتيجي

دراسة- المستويات تعدد نظرية اطار ضمن
الشركة في االدارية القيادات الراء استطالعية

الجنوبية للسمنت العامة

2014طالب فرحان عالءبريس كاظم احمد دكتوراه1178

االداء تحسين في المغناطيسية القيادة دوراعمال ادارة
وصفية تحليلية دراسة المنظمي

2017جاسم احمد انتظارخفيف محسن عالء ماجستير1179

النماذج تصميم في وتاثيرها المكاتب اتمتة نظماعمال ادارة
الحشد هيئة في تحليلية دراسة- المكتبية
الشعبي

2017عبدالرحمن يوسف فؤادمحمد قاسم علي ماجستير1180
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في ودوره للتسويق االجتماعي التوجيهاعمال ادارة
من عدد في تحليلي بحث- التنافس سترتيجيات

بغداد في واالولى الممتازة الدرجة الفنادق

2016جثير حمود سعدونالعالق حسين حنون مهدي ماجستير1181

ممارسات بعض على الرشيقة االدارة منهج تاثيراعمال ادارة
عينة في استطالعي بحث- البشرية الموارد ادارة
بغداد في التنقلة االتصاالت الشركات من

2017تناي دحام غنيجاسم جمال رغد ماجستير1182

العاملين المدراء لمكاتب التقنيات استخدام تحليلاعمال ادارة
والبحث العالي التعليم وزارة في تطبيقية دراسة
العلمي

2017سموعي فرج رفاءعبدالرزاق عامر ميس عالي دبلوم1183

- التسويقي االداء في وتاثيره الريادي التسويقاعمال ادارة

العراقية االتصاالت شركات في تطبيقية دراسة
2017ناجي محسن عاملةالزم احمد مؤيد ماجستير1184

- االجراءات تبسيط في ودوره االداري اصالحاعمال ادارة

التقنية الجامعه رئاسة في تحليلية دراسة
الجنوبية

2017خضير حاتم ارادنعبود نوري صباح عالي دبلوم1185

البشرية الموارد ادارة ووظائف العاملين والء دوراعمال ادارة
في ميداني بحث- السوقية الحصة تعزيز في
الخلوية االتصاالت شركات م عينة

2016الصيهود موات عليعبدالجبار عبدالخالق رشا ماجستير1186

وتاثيرها البلدية للدوائر القانونية الجماية تفعيلاعمال ادارة
العامة المرافق عن التجاوزات ازالة في

2017المالكي نعيم هادياحمد فاضل اسراء عالي دبلوم1187

للمدة العراق في االستثمارية الموازنة واقعاعمال ادارة
التخطيط وزارة في حالة دراسة -2015-2010

2016بريهي كريم فارسفرحان محسن نجاح عالي دبلوم1188

وفق المشروع جودة ادارة نظام تطبيق امكانيةاعمال ادارة
في تطبيقي بحث -iso  10006-2003 المواصفة

بغداد مجاري دائرة

2017محمد عبدالحسين علي ماجستير1189

القيادة في والشعوري الروحي الذكاءين انعكاساعمال ادارة
تحليلية دراسة- المالي االداء لتحسين التحويلية

االهلية العراقية المصارف من عدد في

2016حمادي عباس انتصارحميد عامر ايمان دكتوراه1190

ميداني بحث- االداء في ودوره القيادية المقدراتاعمال ادارة
واسط بلديات مديرية في

2017الصيهود موات عليمحسن حسين علي عالي دبلوم1191

مشكالت معالجة في التنظيمي التطبيع دوراعمال ادارة
جامعة في تحليلية دراسة- العمل ضغوط

القادسية

2017كرجي احمد سحرجرد طالب مازن عالي دبلوم1192

دراسة- القاصرين اموال استثمار مجاالت تقييماعمال ادارة
حالة

2016كاظم جواد فائقموسى عبدالرحمن لمى ماجستير1193

دراسة- الوقت ادراة في المعلومات تكنلوجيا تاثيراعمال ادارة
سومر جامعة في تحليلية

2017محمد عبدالكريم ميسونعودة ثجيل صبار عالي دبلوم1194
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االنتاج نظام تطبيق في االنتاجي الخط موازنة دوراعمال ادارة
العامة الشركة في حالة دراسة- الرشيف
بغداد وااللكترونية الكهربائية للصناعات

2017سعيد مرتضى اصفاديوسف عيدان ريام ماجستير1195

زيادة في العراقي المركزي البنك قرار انعكاساعمال ادارة
على الخاصة للمصارف الممتلك التمويل

تحليلي بحث- االسهم وعوائد المالية المؤشرات

2017محمد طار ايادحنتوش اكرم مصطفى ماجستير1196

البلديات اداء في وتاثيرها المالية الموارد ترشيداعمال ادارة
تحليلي بحث-

2017مجيد فؤاد ارشدزوري كاظم عبدالحسين عالي دبلوم1197

في ودورها القائد ونزاهة االستراتيجي الذكاءاعمال ادارة
عينة الراء تحليلية دراسة- المتميز االداء تحقيق

المقدسة الحسينية العتبة مسؤلي من

2017طالب فرحان عالءعباس مهدي صالح ماجستير1198

التنظيمي السلوك في التنظيمي الصمت تاثيراعمال ادارة
االيجابي

2017الطائي علوان فيصلصكر علي عبدهللا ماجستير1199

في وتوزيعاتها االرباح العالن التفاعل تاثيراعمال ادارة
المقسوم اشارة نظرية باطار العادية العوائدغير

2017عبدالحكيم طلعت هشامسعد عدنان ايمان دكتوراه1200

تعزيز في الجوهرية للمقدرات التفاعلي الدوراعمال ادارة
تسويق لتحسين الواحدة النافذة خدمة مركز

الخدمة معهد بين مقارنه دراسة- الخدمات
الثقافية والعالقات البعثات وادئرة الخارجية

2017الشمري احمد انتظاراحمد شهاب محمد دكتوراه1201

ممارسة مؤشر وفق على االستثمارية البيئةاعمال ادارة
ستراتيجية تحليل/االعمال

2017رشيد محمود ثائررشيد مؤيد بسمة عالي دبلوم1202

االستدامة تحقيق في المواهب ادارة دوراعمال ادارة
دراسة- االستراتيجي التجدد خالل من التنظيمية
المستنصرية الجامعة كليات بعض في تحليلية

2017الشمري احمد انتظارخليل طارق زياد دكتوراه1203

/ المشاريع اداء في التدريب استراتيجية تاثيراعمال ادارة

والرياضة الشباب وارة في تحليلية دراسة
2017الحكيم عبد طلعت هشامالحسين عبد مهدي ليلى عالي دبلوم1204

العاميين المدراء لمكاتب التقنيات استخدام تحليلاعمال ادارة
والبحث العالي التعليم وارة في تطبيقية دراسة/

العلمي

2017سموعي فرج رفاءالرزاق عبد عامر ميس عالي دبلوم1205

الخدمة جودة في الستراتيجي التفكير اثراعمال ادارة
الممتازة الدرجة لفنادق تطبيقية دراسة/ الفندقية
بغداد لمدينة

2017جمال حامد دينامحمد لفتة طالب ماجستير1206

االداء في وتاثيره الريادي التسويقاعمال ادارة
االتصاالت شركات في تطبيقية دراسة/التسويقي
العراقية

2017ناجي محسن عاملةالزم احمد مؤيد ماجستير1207
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/ االجراءات تبسيط في دوره و االداري االصالحاعمال ادارة

التقنية الجامعة رئاسة في تحليلية دراسة
الجنوبية

2017خضير حاتم ارادنعبود نوري صباح عالي دبلوم1208

السياحة صناعة تطوير في واثره الرقمي االقتصاداعمال ادارة
تطبيقية دراسة/ والصغيرة المتوسطة بالشركات
بغداد مدينة داخل والسياحة السفر لشركات

2016زكري شهاب اللطيف عبدلفتة قاسم وسام دكتوراه1209

الذات تسويق في االبداعي التفكير انعكاساعمال ادارة
عية على ميداني بحث- الثقافي الذكاء بتوسيط

االختصاصين االطباء من

2017جثير حمود سعدونسعيد علي سارة دكتوراه1210

اسنغراقهم ودور العاملين اصوات منظومةاعمال ادارة
في تطبيقي بحث- الزبون والء لضمان الوظيفي

الخاصة المصارف من عينة

2017حمود علي سعدصبر ناصر رنا دكتوراه1211

- الحياة دوره منهج باستعمال البيئية االثار تحليلاعمال ادارة

الدورة مصفى في حالة دراسة
2017حسن بالسم شفاءفاضل هيثم دنيا ماجستير1212

االوربية المؤسسة نموذج وفق على االداء تقويماعمال ادارة
المفتش مكتب في تطبيقي بحث/ الجودة الدارة
(الصحة وزارة)العام

2017السوداني موات عليحيدر علي زيد ماجستير1213

العمليات هندسة في واثره التنظيمي االبداعاعمال ادارة
الدرجة فنادق في ميدانية دراسة/السياحية
بغداد داخل االولى

2016الجبار عبد سمراءكصاي داود عامر ماجستير1214

متاثيرها ماكنزي نموذج وفق التنظيمي التكاملاعمال ادارة
الراء مقارنة استطالعية دراسة- الخدمة جودة من

والخاصة الحكومية المصارف من عدد في المديرين

2017محمد هاشم بشرىاسماعيل حسن ايسر ماجستير1215

االبداع ادارة في التنظيمية المعوقات تشخيص اثراعمال ادارة
المداراء من عينة الراء استطالعية دراسة-

ميسان جامعة رئاسة في العاملين

2017كبرو يوسف رغدمحمد قاسم عبدالرزاق عالي دبلوم1216

صناديق النشاء العراقية البيئة مالئمة مدىاعمال ادارة
استطالعي بحث- التحوط

2016جميل نزار احمدمحمد كريم زهراء ماجستير1217

االسبقيات تحقيق في الفعال التصنيع مكونات دوراعمال ادارة
شركة في استطالعية دراسة- التنافسية
الدورة مصفى/ الوسط مصافي

2017خليل سعيد اريجعبيد جاسم مياسم ماجستير1218

التظيمية فاعلية في االداء تقويم ستراتيجية تاثيراعمال ادارة
ميداني بحث-

2017حافظ علك عبدالناصررزوقي ناجي نبراس ماجستير1219

قيادة الى المشاريع ادارة م التحول فرصةاعمال ادارة
- المعاصرة القيادة خصائص وفق على المشاريع

بغداد امانه في ميداني بحث

2017محمد طاهر ايادرسن دعامي حسين عالي دبلوم1220
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اداء على وانعكاسها للمديرين الجوهرية الكفاياتاعمال ادارة
تحليلي بحث- المشاريع

2017عبدالوهاب لطفي ناديةشذر رشك علي عالي دبلوم1221

ادارة نظام وفق على المشروعات مخاطر تحليلاعمال ادارة
شركة في حالة دراسة- االحترافية المشاريع
االنشائية للمقاوالت العامة المنصور

2016نعمة حسين نغمعلي صالح سلوى ماجستير1222

محتوى تحليل باستعمال الخدمة جودة تقييماعمال ادارة
االوسط الشرق مصرف في حالة دراسة- البيانات
لالستثمار العراقي

2017حسن بالسم شفاءعكاب مهدي محمد ماجستير1223

في واثرها االداري المالي االداء قياس دوراتاعمال ادارة
العراقية الفنادق من عينة دراسة- االدارية القرارات

2016عبدالحسين حيدرغانم فالح احمد ماجستير1224

تحديد في  المعرفية الممارسة جماعات دوراعمال ادارة
ميداني بحث- االستراتيجي التغيير خيارات

2017عواد الدين صالحاحمد سامي مروة ماجستير1225

صناديق النشاء العراقية البيئية مالئمة مدىاعمال ادارة
استطالعي بحث- التحوط

2016جميل نزار احمدمحمد كريم زهراء ماجستير1226

- التغير ادارة في ةتاثيرها التنظيمية المحدداتاعمال ادارة

الرصافة لتربية العامة مديرية في تحليلية دراسة
الثانية

2017احمد فاضل شهنازمنيخر لملوم ستار عالي دبلوم1227

- الخدمة ادارة تميز في الداخلي التسويق دوراعمال ادارة

االنشائية الشركات من عينة في تطبيقية دراسة
والبلديات واالسكان االعمار لوزارة التابعة العامة
العامة

2017ناجي محسن عاملةسلمان صالح عزيز ماجستير1228

انعكاسها وكيفية الشاملة الجودة ادارة ممارساتاعمال ادارة
في تطبيقي بحث- التكنلوجي االبداع على

التجاري والخليج االوسط الشرق مصرفي

2017عبدالوهاب لطفي ناديةعبدالجبار عبدالستار انفال ماجستير1229

نظام باستخدام المنتوج جودة مستوى تقييماعمال ادارة
الصناعات شركة في حالة دراسة/القصور

االلكترونية

2017مهدي صالح نداءمهدي رضا حسين ماجستير1230

بغداد محافظة في الصحي الصرف مشاريع تقييماعمال ادارة
حالة دراسة/

2017الوهاب عبد لطفي ناديةثامر صباح علي عالي دبلوم1231

الحوكمة ممارسات في االستراتيجي التوجه دوراعمال ادارة
المفتش مكتب/ المالية وزارة في حالة دراسة-

العام

2017سعد موات عليسعيد رسول نائل ماجستير1232

المصارف اداء في االستراتيجي التوجه تاثيراعمال ادارة
مقارن بحث/الخاصة العراقية

2017السوداني موات عليشونة حمدان حسام ماجستير1233

لطرائق المحاسبي القياس مداخل مالئمة مدىاعمال ادارة
المتعثرة العراقية االقتصادية الوحدات اصالح

2016سلمان محمد عامرنعمان عدنان سعاد دكتوراه1234
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عمليات اداء تحسين في الداخلي الترتيب دوراعمال ادارة
الكندي مستشفى في ميداني بحث/الخدمة

التعليمي

2017داود سلمان فضيلةكاظم حبيب احمد ماجستير1235

موازنة نفقات ترشيد في االداري االصالح دوراعمال ادارة
المالية وزارة مقر في تحليلية دراسة/الدولة

2017جواد احمد كاظمكاظم طاهر علي عالي دبلوم1236

السلوك في وتاثيره التسويقية االتصاالت مزيجاعمال ادارة
شركة في تحليلية دراسة/للمنظمة الشرائي
الدورة مصفى/ الوسط مصافي

2017جاسم حمزة سرمدسالم حامد هيثم ماجستير1237

المعلومات تكنلوجيا وجودة كايزن استراتيجيةاعمال ادارة
مدينة/السياحية الخدمات تحسين في واثرهما

انموذجا االثرية بابل

2016توفيق علي انعامداود سلمان محمد دكتوراه1238

وانعكاساتها التنظيمي الصراع ادارة ستراتيجياتاعمال ادارة
مستشفى في تطبيقي بحث/الوظيفي االداء في

الرشاد

2016كاظم جواد فائقراشد رحمه علي ماجستير1239

المنظمة وثقافة البشري المال راس استثماراعمال ادارة
لمنظمات الشاملة الجودة تحقيق في وتاثيرهما

الدرجة فنادق في تطبيقية دراسة/ االيواء
بغداد مدينة في الممتازة

2017حسن سعيد تغريدحرز هاني اشرف دكتوراه1240

/الفردية السعادة تحديد في المنظمية العدالة دوراعمال ادارة

في العاملين من عينة آلراء تحليلية دراسة
السيارات لتجارة العامة الشركة
بغداد في والمكائن

2017الشمري جاسم أحمد إنتظارجخيور عدة عدنان ماجستير1241

في السائح سلوك في وتاثيره المرئي االعالماعمال ادارة
ميدانية دراسة/بغداد لمدينة الترفيهية االماكن

2017عزيز عباس زهيرحرز نعمة شاكر ماجستير1242

الطرائق بعض باستخدام المالي االحتيال اكتشافاعمال ادارة
/اإلحصائية

المالية لألوراق العراق سوق في تطبيقية دراسة

2017ناصر علي صفاءاحمد شهاب آمنة ماجستير1243

المتميز االداء في المتقاطعة القابليات دوراعمال ادارة
للصناعات العامة الشركة في استطالعية دراسة
الجلدية

2017نايف كاظم اسعداحمد ابراهيم سالي ماجستير1244

ميداني بحث- االداء في ودورها القيادية المقدراتاعمال ادارة
واسط بلديات مديرية في

2017الصيهود موات عليمحسن حسين علي عالي دبلوم1245

وتاثيرها البلدية للدوائر القانونية الحماية تفعيلاعمال ادارة
العامة المرافق عن التجاوزات ازالة في

2017المالكي نعيم هادياحمد فاضل اسراء عالي دبلوم1246

الميزة تحقيق في وتاثيره المغناطيسي التسويقاعمال ادارة
مستقبلية رؤية- السياحية للمنظمات التنافسية

2016خضير رشيد مجدي ماجستير1247
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مخرجات جودة لتحسين التعليمية البيانات تنقيباعمال ادارة
العالي التعليم

2016محمد جاسم نشاتخلف سالم ليث ماجستير1248

ادارة نظام وفق على المشروعات مخاطر تحليلاعمال ادارة
حالة دراسة- االحترافية المشاريع

2016نعمة حسين نغمعلي صالح سلوى ماجستير1249

متطلبات تحقيق في ودورها التدريبية البرامجةاعمال ادارة
تحليلية دراسة- االداري االصالح استراتيجية وثيقة
المالية الرقابة لديوان التدريبية البرامج من

االتحادي

2016حافظ علك عبدالناصرحسن عبدالوهاب محمود ماجستير1250

الفاعلية في االداء تقويم ستراتيجية تاثيراعمال ادارة
ميداني بحث- التنظيمية

2017حافظ علك عبدالناصررزوقي ناجي نبراس ماجستير1251

مقترح انموذج- الممتلك التمويل كلفة قياساعمال ادارة
االجنبية الشركات من عينة في تحليلية دراسة

2016غالي نعمة حيدرمطرود محمد لميس دكتوراه1252

في التكنولوجيا استراتيجيات استخدام امكانيةاعمال ادارة
االنتاجية باتجاه التنافسية االسبقيات تحقيق
الوسط مصافي شركة في حالة دراسة- الخضراء
الدورة

2016سموعي فرج رفاهعباس علي نهضة دكتوراه1253

استخالص في واثرها التسويقية القيادة سماتاعمال ادارة
دراسة- السياحية للخدمة الجمالية الخصائص
في االولى الدرجة فنادق من عينة الراء ميدانية
بغداد

2016بطرس لطيف لؤيعبدالحميد تحسين ثائرة ماجستير1254

في وتاثيرها التنظيمية واللغة التغير استراتيجياتاعمال ادارة
عينة الراء استطالعية دراسة- السائح اتجاهات

بغداد مدينة في ةالسياحة السفر المكاتب من

2016ذياب تايه فالحعلي صفر يعقوب دكتوراه1255

المالية الهندسة ادوات مخاطرة عائدة تحليلاعمال ادارة
المنشاة قيمة في وتاثيرها

2017عبدالحكيم طلعت هشامحسين عباس غضنفر دكتوراه1256

2016عبدهللا وليدطاهر حميد العابدين زينالمحولة الصور لضغط كفوءة طريقة اقتراحاعمال ادارة ماجستير1257

تطبيقي بحث- الصحية الخدمات اداء كفاءة تقييماعمال ادارة
الرصافة/ بغداد صحة دائرة مستشفيات من لعينة

2016داود قاسم غسانكاظم كريم نورس ماجستير1258

- التكنلوجي االبداع في ودورها الموهبة ادارةاعمال ادارة

العامة الشركة في تحليلية استطالعية دراسة
االلكترونية لالنظمة

2017نايف كاظم اسعدنجم ابراهيم ندى ماجستير1259

الثقة تعزيز في واثره االستراتيجي الذكاءاعمال ادارة
السياحية التنظيمية

2016شمسي علي ديانة ماجستير1260

- التربوي القطاع في الجودة معايير وتطوير تقييماعمال ادارة

لتربية العامة المديرية في استطالعية دراسة
بغداد/ الثالثة الكرخ

2017جواد احمد كاظمعليوي جبار شيماء ماجستير1261
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جودة تحسين في واثرها التكاليف تخفيضاعمال ادارة
شرككة في تطبيقية دراسة- السياحية الخدمات
شيراتون- كراند كرستال فندق

2017المستوفي عبدالحسين حيدرمحمد عيسى بشار ماجستير1262

االستثمار قرار في والمخاطرة العائد بين المبادلةاعمال ادارة
المالي االداء على وانعكاسها

في المدرجة المصارف من لعينة تحليلية دراسة)
المالية لالوراق العراق سوق

2017الموسوي حميد احمد سعديالضرب علي الحسن عبد حسين ماجستير1263

النظام باستخدام المستويات متعددة امنيةاعمال ادارة
الفوضوي الديناميكي

2017رضا عباس ظاهرمحسن علي محمد مروة ماجستير1264

على المحدد الوقت في المعرفة ادارة تاثيراعمال ادارة
تحليلي استطالعي بحث- العملية تصميم تحسين
بغداد في لحكومية المستشفيات من لعينة

2017الساعدي يوسف مؤيدحمدان عبداالمير محمد ماجستير1265

المشروعات عمليات لحوكمة انموذج بناءاعمال ادارة
بلديات دوائر في بحث- دلفي اسلوب باستعمال
الدين صالح محافظة

2017الصيهود موات عليعباس حسين حيدر عالي دبلوم1266

في وأثره لبورتر القيمة سلسلة إنموذج تحليلاعمال ادارة
المعرفي التطور

((  تطبيقية دراسة))

2017الشمري جاسم أحمد إنتظارالفقير حسن كاظم ثامر ماجستير1267

البلديات لمديرية اإلستراتيجية المشاريع تقييماعمال ادارة
ميدانية دراسة/العامة

2017سعيد الرحيم عبد سناءالربيعي مسلم عطا حاتم عالي دبلوم1268

مع التنمية على وإنعكاساته السياحي االستثماراعمال ادارة
الى خاصة إشارة
2013-2003 للمدة العراق

2016حسن سعيد تغريدالوهاب عبد الرزاق عبد حوراء ماجستير1269

جودة أبعاد في الشاملة الجودة إدارة متطلبات أثراعمال ادارة
المصرفية الخدمة

الرشيد مصرف في تطبيقية دراسة

2005مرجان رفيق مجبلالربيعي عبود عباس رشا ماجستير1270

مكاتب اداء في وتاثيره االداري التحقيق جودةاعمال ادارة
ميداني بحث/ العموميين المفتشين

2017ابراهيم طارق نوالعطية علوان حسين محمد ماجستير1271

إدارة نظامي لتقويم تكاملي أنموذج تصميماعمال ادارة
المواصفتين لمتطلبات وفقاً والبيئة الجودة

الدوليتين
ISO9001 & ISO14001

السمن لصناعة اليمنية الشركة في حالة دراسة
والصابون

2002العزاوي الوهاب عبد محمدمبارك بن احمد عوض احمد دكتوراه1272
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جودة تحسين في التكنولوجية القدرات أثراعمال ادارة
المنتجات

الجاهزة االلبسة معمل في استطالعية دراسة)
(االشرف النجف في

2017الدليمي فهد محمودمراد فاضل رافد ماجستير1273

في المصنع موقع اختيار على المؤثرة العوامل دوراعمال ادارة
التنافسية الميزة تحقيق
معمل في العاملين من عينة الراء تحليلية دراسة
بابل اطارات

2017الدليمي فهد محمودكاظم رحيم قاسم ماجستير1274

القدرة تحسين في العمليات استراتيجيات دوراعمال ادارة
التنافسية
التجارية المصارف في تطبيقية دراسة

2016جبرين هادي عليحلحول طعين فاطمة ماجستير1275

تعزيز في العالي االحتواء عمل نظم ممارسات دوراعمال ادارة
في تطبيقية دراسة/المتميز الجامعي االداء
الكوفة جامعة

2017العابدي جياد رزاق عليالصادق عبد محمد نوار ماجستير1276

المناخ تهيئة في ودورها األخالقية القيادةاعمال ادارة
التنظيمية المكانة على وانعكاساتهما األخالقي
المدركة

التدريسيين من عينة آلراء  استطالعية دراسة)
(الكوفة جامعة كليات في

2013الصائغ جبار محمد/الطائي حجيم يوسفالنفاخ نعمة محسن علي ماجستير1277

التعليم إدارة نظام تطويراعمال ادارة
باستخدام LMS/MOODLEااللكتروني

UTAUTانموذج

2017زوين علي األمير عبد عمارالحبوبي هادي نبيل محمد ماجستير1278

العمل حياة جودة بين السببية العالقةاعمال ادارة
النفسي التمكين خالل من الوظيفي واالستغراق

للعاملين
/المقدسة العلوية العتبة في استطالعية دراسة

االشرف النجف

2017زوين علي االمير عبد عمارالحسناوي كاظم كريم رسل ماجستير1279

الريادية المعرفة توظيفاعمال ادارة
االستراتيجية السمعة تعزيز في

نفط شركة في تطبيقيــــــــــــــة دراســــــــة
ميسان

2017العابدي جياد رزاق عليحسون علي منتظر ماجستير1280

القيمة تحقيق في واثرها العمل اخالقياتاعمال ادارة
الشركة في تطبيقية دراسة/ للزبون المستدامة

الكوفة/المحدودة الغازية المشروبات النتاج الوطنية

2009الطائي حجيم يوسفالشريفي معيوف هادي زينب ماجستير1281

بين العالقة في وتأثيره الرشيق القيادي السلوكاعمال ادارة
والتدوير المنظمية السبرانية
الحداثة بعد ما عاملين لتطوير الوظيفي
االتصاالت شركات من عينة في تطبيقية دراسة
العراقية المتنقلة

2017الحكيم يوسف علي ليثالسعيدي غانم جايد جنان ماجستير1282
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االستراتيجي التفكيراعمال ادارة
البشرية الموارد أداء تقويم استراتيجية في ودوره
المنظمي االنتماء لتعزيز
الكوفة اسمنت معمل في تطبيقية دراسة

2017السهالني مشرف مزعل عباسالعبودي مدلول عقيل سلوى ماجستير1283

العالقة في ودورها العاطفية البشرية الهندسةاعمال ادارة
الرقمي التسويق بين السببية
الزبائن وسعادة
شركات زبائن من عينة آلراء أستطالعية دراسة

العراق في المتنقلة اإلتصاالت

2017الحكيم يوسف علي ليثالحمامي سعيد محمد زين ماجستير1284

القطرية والمخاطرة المباشر األجنبي االستثمار أثراعمال ادارة
الناشئة المالية األسواق مؤشرات في

والعراق اآلسيوية النمور بلدان في تطبيقية دراسة

2015الربيعي محمد محسن حاكماالسدي حسن سامي محمد بشرى دكتوراه1285

في ودورها والمتوقعة الحالية التمويل بدائلاعمال ادارة
محددات ظل في للمنظمات السوقية الحصة دعم
والخارجية الداخلية البيئة
في الجاهزة األلبسة معمل في تطبيقية دراسة
(م 2014- 2003) من للفترة االشرف النجف محافظة

2015الفضل الحسين عبد مؤيدالسعيدي حسن كاظم هللا عبد دكتوراه1286

االستراتيجي التجديد في الحقيقية القيادة دوراعمال ادارة
السياسية المهارات خالل من

(العراقية الجامعات من عينة في تحليلية دراسة)

2015البغدادي حسين هادي عادلالحدراوي عباس حميد رافد دكتوراه1287

بين العالقة في التنظيمية للصداقة التاثيرالوسيطاعمال ادارة
دراسة/العمل وسلوكيات القيادةاالبوية
الكليات من عينة في التدريسيين الراء استطالعية

االشرف النجف محافظة في االهلية

2016العابدي جياد رزاق عليالقاموسي الهادي عبد علي محمد هديل ماجستير1288

اإلضتراتيجيت انقيادة ممارضاثاعمال ادارة 1289

تعزيز في ودورها االستراتيجية القيادة ممارساتاعمال ادارة
عينة الراء تحليلية دراسة/االجتماعي المال راس
في والرياضة الشباب مديرية في العاملين من

االشرف النجف محافظة

2016العبادي فوزي هاشمالشحماني دهش جبر كاظم زياد ماجستير1290

جذب في الحسي التسويق استراتيجيات تأثيراعمال ادارة
السياحي االستثماري الذكاء خالل من الزبون
الخدمة مقدمي من عينة آلراء استطالعية دراسة
النجف لمحافظة الفندقي القطاع في والزبائن
االشرف

2016غنيم أبو نعمة أزهار/الطائي حجيم يوسفالحدراوي العباس عبد خضير باقر ماجستير1291
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لتحقيق الهولوني التصنيع نظام تطبيق امكانيةاعمال ادارة
المتاحة للموارد الكفوء االستخدام

الرجالية األلبسة معمل في تطبيقية دراسة
االشرف النجف محافظة في الجاهزة

2016الطائي حجيم يوسفالخاقاني شاطي محمد ضرغام ماجستير1292

األداء تحسين في التنظيمية الصحة تأثيراعمال ادارة
اإلستراتيجي

في اإلسالمية الجامعة) في تطبيقية دراسة
(المقدسة االشرف النجف مدينة

2016مشرف مزعل عباسالجابري حسن شناوة ليث ماجستير1293

القيادة بين وسيط كمتغير التنظيمية السعادةاعمال ادارة
في ميدانية دراسة: االيجابية العمل ونتائج الخيرة
بابل جامعة

2015العابدي رزاق عليالزهرة عبد حسين علي ماجستير1294

القيادة مابين العالقة في الروحي السمو تاثيراعمال ادارة
العمل مكان في االستقواء وسلوك الغريزية
مستشفيات من عينة في تحليلية دراسة
بابل محافظة

2015يوسف علي ليث/الصائغ جبار محمدصاحب عليوي عصام ماجستير1295

المالية الخيارات باستعمال التحوط إمكانيةاعمال ادارة
الزراعي القطاع شركات في تحليلية دراسة
الخاص العراقي

2015العارضي مدلول كاظم جليلالعادلي عباس فاضل حيدر ماجستير1296

العمل سلوكيات في الست التفكير قبعات تأثيراعمال ادارة
للتربية العامة المديرية في إستطالعية دراسة(

محافظة في
)األشرف النجف

2016العبادي فوزي هاشمحسن هادي حسنين ماجستير1297

معدل تقدير في (فرنش-  فاما) أنموذج استعمالاعمال ادارة
المنشأة وقيمة المطلوب العائد
مسقط و العراق سوقي بين مقارنه دراسة
المالية لألوراق

2015الربيعي محمد محسن حاكمالعامري الرضا عبد مهدي فاضل ماجستير1298

اإلنغراز تعزيز في التنظيمي التشخيص تأثيراعمال ادارة
الوظيفي
في العاملين من عينة آلراء استطالعية دراسة
الرجالية األلبسة معمل
االشرف النجف محافظة في

2016زوين علي األمير عبد عمارالذبحاوي كريم عبد ثورة ماجستير1299

التنظيمية االستقامة في الروحية القيادة تأثيراعمال ادارة
العتبة في حالة دراسة/للعاملين عليا قيمة لبناء

المقدسة العباسية

2015الحكيم يوسف علي ليثالتميمي مهدي كاظم امال ماجستير1300

التنظيمية الجاذبية في المغناطيسية القيادة تأثيراعمال ادارة
البشرية القابليات تنمية خالل من

الخدمة مقدمي من عينة آلراء إستطالعية دراسة
والوطنية العراقية التأمين شركتي في

2015الطائي سلطان حجيم يوسفالتميمي مطلب محسن ماهر ماجستير1301
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ودوره السياحية للخدمة االستراتيجي التعافياعمال ادارة
تعزيز في

االجتماعية المسؤولية
على المسافرين من عينة الراء تحليلية دراسة
العراقية الجوية الخطوط شركة

2017العبادي فوزي هاشمالخزعلي رحيم حميد معتز ماجستير1302

القيادة بين وسيط كمتغير العكسية الهندسةاعمال ادارة
الزبون رضا و االستراتيجية

الكوفة سمنت معمل في استطالعية دراسة

2017الحدراوي كريم حامدالشمخي هادي فاهم جالل ماجستير1303

لضمان اإلستراتيجي الذكاء مؤشرات توظيفاعمال ادارة
الحركة خفة خالل من اإلستراتيجية السيادة

اإلستراتيجية
لالتصاالت كورك شركة في تحليلية دراسة)

(العراق في المتنقلة

2014العابدي رزاق عليالموسوي هاشم مهدي هاشم ماجستير1304

قيمة في المعدل من االعلى المالية العوائد أثراعمال ادارة
الشركات في تحليلية دراسة السهم

لالوراق العراق سوق في الصناعيةالمدرجة
المالية

2014العارضي مدلول كاظم جليلالجنابي حلبوص جبار ستار ماجستير1305

الموهوبة البشرية للموارد االستراتيجي االستثماراعمال ادارة
الرياضية الموهبة لرعاية الوطني المركز في

والرياضة الشباب وزارة في حالة دراسة

2017الحدراوي كريم حامدغناوي الحسين عبد محمد عالي دبلوم1306

الموارد استغالل في االستراتيجية البراعة دوراعمال ادارة
مشاكلها ومعالجة المائية
األشرف النجف مدينة في حالة دراسة

2015العارضي كاظم جليلالعباس عبد إياد هبة عالي دبلوم1307

للمعلومات الرقمي التحويل استراتيجيةاعمال ادارة
للمستفيدين المقدمة الخدمة تحسين في وأثرها
األشرف النجف محافظة ديوان في حالة دراسة

2017الخــفاجي جبوري حاكــمالجواهري الغفور عبد محمد هدير عالي دبلوم1308

اإلرهاب مكافحة في اإلستراتيجي التخطيط دوراعمال ادارة
أنموذجاً الداخلية وزارة

2017الميالي أحسوني حاكمرسن جاسم محمد عالي دبلوم1309

التنمية تعــــزيز فـــــــي المحليـــة االدارة دوراعمال ادارة
المكـــــانية

االستثــمارية البرامـــــج تطبيق خــالل مـــن
االشرف النجف محافظة في تطبيقية دراسة

2017الذبحاوي حسن محمد فرحانرسول الشيخ جـودة طاهـر مهنـد عالي دبلوم1310

محققي أداء تعزيز في المستمر التحسين دوراعمال ادارة
(Deming) نموذج باستخدام النزاهة هيأة

تحقيق مكتب/  النزاهة هيأة في حالة دراسة
االشرف النجف

2017العنزي محمد قاسمالصافي جعفر حمود علي محمد عالي دبلوم1311
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التنظيمية الهيكلة إعادة استراتيجية اعتماداعمال ادارة
الوظيفي األداء لتحسين كمدخل
االجتماعية والشؤون العمل وزارة في حالة دراسة

2017غنيم ابو نعمة ازهارفرج جعفر زهراء عالي دبلوم1312

الحد في ودورها االستراتيجية االستجابةاعمال ادارة
الوظيفي التكاسل من

النجف محافظة ديوان في ميدانية دراسة)
(االشرف

2017الطائي حجيم يوسفالرحيم محمد اللطيف عبد أحمد عالي دبلوم1313

نظرية باطار المثلى االستثمارية المحفظة بناءاعمال ادارة
:االلتقاط

تطبيقية دراسة

2016الفضل الحسين عبد مؤيدالجنابي عطية محمد سجاد دكتوراه1314

نظرية باستخدام المالي التعافي تحقيق إمكانيةاعمال ادارة
المشاريع تقييم في الحقيقية الخيارات

االستثمارية
(( العراقية الغازية الصناعة في تطبيقية دراسة ))

2016الربيعي محمد محسن حاكمالَعـلي هندي حميد علي دكتوراه1315

الريادي االداء في التنظيمية الذهنية اليقظة تأثيراعمال ادارة
معهدي في التدريسين آلراء  ميدانية دراسة)

( والنجف الكوفة

2015الصائغ جبار محمد/  العابدي رزاق عليالذبحاوي محمد جاسم دجلة ماجستير1316

التضخم أثراعمال ادارة
لالسهم السوقية القيمة في

المالية لألوراق العراق سوق في تطبيقية دراسة
2013-2004 وللمدة

2015الربيعي محمد محسن حاكمرسول علي سيف ماجستير1317

بالركود وعالقته االستراتيجي الوضوحاعمال ادارة
المصارف من لعينة تطبيقية دراسة/التنظيمي
العراقية االهلية

2015الحكيم يوسف علي ليثالقصير احمد ناتاليا ماجستير1318

المحفظة بناء في ودورها التنويع استراتيجيةاعمال ادارة
المثلى االستثمارية

القطاع شركات من عينة في تطبيقية دراسة
العام العراقي  الصناعي
2012-2008 من للفترة

2014العارضي مدلول كاظم جليلعلي صفر جعفر الزهرة عبد زيد ماجستير1319

اإلقناعية القيادة دوراعمال ادارة
التغيير مقاومة متطلبات تعزيز في

األهلية المصارف من عينة في استطالعية دراسة
األوسط الفرات في

2015العابدي رزاق عليعجيل هاني سامية ماجستير1320

تطويرالسياحةالدينية في العمل دوران توظيفاعمال ادارة
المواقع بعض دراسةميدانيةفي)

(السياحيةبمحافظةالنجفاألشرف

2015الفضل عبدالحسين مؤيدالبديري عبد نجم محمد ماجستير1321

2018, فبراير 26 Page 92 of 94



?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحثالعنوانالتسلسلالقسم ت

التوجه بين وسيطاً متغيراً المغناطيسي التسويقاعمال ادارة
آلراء تحليلية دراسة-  الزبون ووالء االستراتيجي

مدينة في التجارية المجمعات اصحاب من عينة
االشرف النجف

2014البغدادي هادي عادلشكر عباس فاضل الحمزة ماجستير1322

االزدهار تحقيق في ودورها المعرفة إدارةاعمال ادارة
شركات من عينة  في تحليلية دراسة التنظيمي
األوسط الفرات في المتنقلة االتصاالت

2014الطائي سلطان حجيم يوسفالشيباني مهدي كاطع حمزة ماجستير1323

اإلحصائية األساليب بإستخدام النوعية السيطرةاعمال ادارة
الكوفة سمنت معمل في حالة دراسة

2014محمد محسن حاكمعزوز هادي خيرهللا ماجستير1324

فجوة مع للتعامل االستراتيجية السيناريوهاتاعمال ادارة
ظل في االنتاجية االعمال منظمات في المعرفة
والخارجية الداخلية البيئة التحديات
الرجالية االلبسة معمل في تطبيقية دراسة
الجاهزة

2013-2003 من للمدة األشرف النجف في

2014الفضل الحسين عبد مؤيدالمنصوري كاظم  جواد محمد هبة ماجستير1325

ودورها الواحدة النافذةاعمال ادارة
الداخليةوالخارجية االستثمارية الفرص تعزيز في

محافظة استثمار هيئة في تطبيقية دراسة )
األشرف النجف
2013 - 2008 من للفترة

2014الفضل الحسين عبد مؤيدالرماحي ناجي األمير عبد حنان ماجستير1326

الجسم ولغة السياحية الثقافة جاهزيةاعمال ادارة
الدينية السياحة ادارة لتدعيم
االشرف النجف محافظة في حالة دراسة

2014الفضل الحسين عبد مؤيّدسبتي جاسم حاتم كريم ماجستير1327

والسلوك التنظيمية الشيخوخة بين العالقةاعمال ادارة
دراسة-   الشاملة القيادة بتوسيط الالوظيفي

الخاصة العراقية المصارف من عدٍد في ميدانية
الوسطى بالمنطقة

2014الحكيم يوسف علي ليثالنصراوي عباس عادل حامد ماجستير1328

المالي األداء مع وعالقتها العمليات هندسة أعادةاعمال ادارة
لإلسمنت العامة الشركة في حالة دراسة
الجنوبية

2014العارضي مدلول كاظم جليلالمؤذن حسين ناصر حيدر ماجستير1329

الميزة تحقيق في وأثره والمنافسة الصناعة تحليلاعمال ادارة
المالية المقاييس بعض باستعمال التنافسية
المختلطة السياحية الشركات في تحليلية دراسة
العراق في

2013العارضي مدلول كاظم جليلالموسوي حسين حسن سلطان ماجستير1330

Z-score أنموذج استعمالاعمال ادارة

االعمال منظمات بإفالس للتنبؤ
( مقارنة دراسة)

2013محمد محسن حاكمفليفل األمير عبد علي ماجستير1331
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األنومية بين وسيط كمتغير األخالقي التفكيراعمال ادارة
دراسة–  العكسي العمل وسلوك التنظيمية
العراقية والسفر السياحة شركات في تطبيقية

2013الحكيم يوسف علي ليثحسين ناصر حاتم وائل ماجستير1332

وسيط كمتغير العاطفي العمل سلوكياتاعمال ادارة
مواطنة وسلوك الخدمي اللقاء بين العالقة في

الزبون
الخدمة مقدمي من عينة آلراء استطالعية دراسة
والزبائن

األشرف النجف لمحافظة الفندقي القطاع في

2015الطائي حجيم يوسفالخفاجي علك جبوري حاكم دكتوراه1333
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