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مكاتب من عدد في الوظائف وصف عملية تقويموتفتيش رقابة
بالعراق العاملين المفتشين

2013الزبيدي دحام غنيكرمش عباس نهاد عالي دبلوم1

والظواهر والمحددات النجاح مؤشرات تقييموتفتيش رقابة
لمكافحة الوطنية االستراتيجية تنفيذ في السلبية
الفساد

2013الجبوري محمد طاهر ايادالعطار كمال كاظم محمد احمد عالي دبلوم2

العموميين المفتشين مكاتب كفاءة قياسوتفتيش رقابة
deaالبيانات تطويق تحليل اسلوب باستعمال

2013داوود قاسم غسانمحمد عباس لمعان عالي دبلوم3

اداء تقييم وتطوير العالي االداء عمل مبادئ دوروتفتيش رقابة
االداء عمل منظومة ممارسات في العاملين
مكاتب من عينة في تحليلي بحث العالي

العامين المفتشين

2013العنزي حمود علي سعدالدليمي سليم حسين عادل سمر عالي دبلوم4

االدارية الرقابة النجاح التنظيمي الهيكل متطلباتوتفتيش رقابة
تطبيقي بحث/  بالعاملين الثقة بتوسيط

2013العنزي سعدالذيابي حقي حلو سمير عالي دبلوم5

الهيكل ابعاد عالقة عبر التنظيمي الهيكل تحليلوتفتيش رقابة
العضوي بالتركيب التنظيمي

2013محمد طاهر ايادحميد طالب مهند عالي دبلوم6

المعلوماتية ادوارهم اداء في المدراء مهارات تاثيروتفتيش رقابة
العامين المفتشين مكاتب في ميداني بحث/ 

2013الكبيسي كريم عواد الدين صالحالبرغوث احمد محمد ايناس عالي دبلوم7

االجهاد بمصادر وعالقتها الشخصية انماطوتفتيش رقابة
مكاتب في االداريين للمحققين الوظيفي
تطبيقي بحث/  العامين المفتشين

2013العنزي حمود علي سعدالجبوري عباس راسم احمد عالي دبلوم8

/ المنظمي االداء في ودورها الستراتيجية الرقابةوتفتيش رقابة

لوزارة العام المفتش مكتب في ميداني بحث
الصحة

2013هاشم قاسم صبيحةالجبوري عبد عيسى سناء ماجستير9

العراقية لالكاديمية االستراتيجي التشخيصوتفتيش رقابة
SWOT تحليل وفق على الفساد لمكافحة

2013الكبيسي عواد الدين صالححسن محمد محسن ماجستير10

تصميمه واعادة العاملين اداء تقييم نموذج تحليلوتفتيش رقابة
هيئة في حالة دراسة/  التقييم مداخل باستخدام
النزاهة

2013جواد كامل مهاالرهيمي جواد كاظم محمد ماجستير11

المواطنة سلوكيات في المنظمية الثقافة دوروتفتيش رقابة
من عينة الراء استطالعي بحث/  التنظيمية
النزاهة هيئة موظفي

2013الطائي عيدان هللا عبد رعدالمساري جواد ياسين عادل ماجستير12
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وفق على االستراتيجي التحليل مساهمةوتفتيش رقابة
لدائرة التحقيقي العمل لتطويرSWOT مصفوفة
النزاهة هيئة في التحقيقات

2014العبادي الرحيم عبد سناءالقريشي نجم علي شذى عالي دبلوم13

وفق على العمومين المفتشين مكاتب فاعليةوتفتيش رقابة
البشرية للموارد االلكترونية االدارة تطبيق

2014المال طه مصطفى الرحمن عبدحسن ناجي نادية عالي دبلوم14

الرقابة في المستحقة القيمة اسلوب استخداموتفتيش رقابة
البناء مشاريع تنفيذ على

2013لفتة السالم عبدفرحان صبيح خالد عالي دبلوم15

في العموميين المفتشين مكاتب اجراءات دوروتفتيش رقابة
االحتيال جرائم من الحد

2014جثير حمود سعدونعذاب مجهول ستار عالي دبلوم16

اتخاذ عملية في وتاثيرها االدارية الرقابة أبعادوتفتيش رقابة
القرارات

2014جواد ناظممحسن الواحد عبد خالد عالي دبلوم17

2014هاشم قاسم صبيحةمحمد جاسم عليوالمخاطرة العائد في التمويل هيكل تأثيروتفتيش رقابة عالي دبلوم18

التنفيذ اعمال في الحرجة النجاح عوامل تقويموتفتيش رقابة
بغداد امانة لمشاريع المباشر

2014هاشم قاسم صبيحةخشن دعير سلمان عالي دبلوم19

اداء على التدريب استراتيجية تاثير تشخيصوتفتيش رقابة
مكاتب من عينة على بالتطبيق المنظمات
العامين المفتشين

2014جثير حمود سعدوننصيف خالد اخالص عالي دبلوم20

االعمال جودة لتحسين المعرفة في المشاركةوتفتيش رقابة
الرقابية

2014طه مصطفى الرحمن عبدمحسن ياسين وسام عالي دبلوم21

من الوقاية في العراقي المصرفي الجهاز دوروتفتيش رقابة
العراقي القانون اطار في االموال غسل

الدولية واالتفاقيات

2013حمد احمد محمدحسون هادي عمار عالي دبلوم22

المنظمي االداء في الوظيفة تصميم اعادة تاثيروتفتيش رقابة
العامين المفتشين مكاتب من لعينة ميداني بحث

2013سلمان حمد فاضلصالح كريم فالح عالي دبلوم23

بحث والمخاطرة العائد في التمويل هيكل تاثيروتفتيش رقابة
المالية لالوراق العراق سوق في تطبيقي

2014هاشم قاسم صبيحةعلي محمد جاسم علي عالي دبلوم24

اداء لتقييم EFQM االوربي التميز انموذج تطبيقوتفتيش رقابة
تطبيقي بحث العام النعمان مستشفى

2014الوهاب عبد لطفي ناديةسليمان محمود سناء عالي دبلوم25

حوكمة واليات خصائص بين العالقة تحليلوتفتيش رقابة
/ المالية الرقابة ديوان في الحكومية المؤسسة

حالة دراسة

2014انيس رزوقي غانمالنداوي موسى جبار عمار عالي دبلوم26

تطبيقي بحث الرشيدة الحاكمية في الرقابة دوروتفتيش رقابة
االتحادي الماية الرقابة ديوان في

2014الطعان فارس حاتمسلمان هللا عبد وداد عالي دبلوم27
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في وتاثيرها الرقابي العمل جودة معايير تشخيصوتفتيش رقابة
استطالعي بحث/  االداري الفساد حاالات تجاوز
المفتشين مكاتب في العاملين من لعينة

العموميين

2014حمادي عباس انتصارمغير االمير عبد محمد عالي دبلوم28

االختيار باجراءات وعالقتة واالداري المالي الفسادوتفتيش رقابة
التحقيقية المكاتب في ميداني بحث/  والتعيين
االوسط الفرات محافضات في النزاهة لهيئة

2014حمد احمد محمدالنبي عبد فالح حاتم عدي عالي دبلوم29

معالجة في الداخلية البيئة عوامل تاثير تحليلوتفتيش رقابة
مكاتب في للعاملين السلبية السلوكيات
العامين المفتشين

2014الطائي حسون عليكسار عبد كاظم محمود عالي دبلوم30

اطار في المنظمات نجاح في الوظيفي الرضا دوروتفتيش رقابة
في ميداني بحث/  التنظيمية المواطنة سلوكيات

االوسط الفرات ـ النزاهة هيئة

2014النعيمي حمد الدين شهابالربيعي خليل عباس محمد عالي دبلوم31

المخاطر من الحد في واالفصاح الشفافية دوروتفتيش رقابة
العراقية االهلية المصارف من عدد في االئتمانية

2013نجم محمد رغدياشخ جليل ايمان عالي دبلوم32

في وتاثيرها الرقابي العمل جودة معايير تشخيصوتفتيش رقابة
االداري الفساد حاالت تجاوز

2014حمادي عباس انتصارمنير االمير عبد محمد عالي دبلوم33

انظمة لتطوير للعاملين الوظيفي المسار متطلباتوتفتيش رقابة
والتدريب التحفيز

2014كاظم جواد فائقمحمد حسين نصير عالي دبلوم34

المحافظات في االمني االستقرار معايير تطويروتفتيش رقابة
استراتيجي بمنظور العراقية

2014العنزي سعدعباس هللا عبد علي عالي دبلوم35

تحقيق في البشرية الموارد ادارة ممارسات دوروتفتيش رقابة
االدارية الرقابة متطلبات

2014القيسي جاسم باللمهلي فليح حسن عالي دبلوم36

الرقابة في المستحقة القيمة اسلوب استخداموتفتيش رقابة
حالة دراسة/  البناء مشاريع تنفيذ على

2013سعيد لفته السالم عبدالربيعي فرحان صبيح خالد دكتوراه37
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