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?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحثالعنوانالتسلسلالقسم ت

2004البكري ياسر ثامرسعيد محمد كامل محمد خولةالمرضى رعاية تطوير في التسويقي التخطيط دور29898مستشفيات ادارة ماجستير1

اإلداري القائد قوة مصادر29382مستشفيات ادارة
العراقية الذاتي التمويل  لمستشفيات

مستشفيات بعض من لعينة تطبيقية دراسة
ديالى صحة دائرة      

2002الدوري مطلك زكرياحسون علي ابراهيم علي ماجستير2

الصحية الدعاية منظمات ادارة نظام خصائص31908مستشفيات ادارة
المخرجات صيغة على بالتركيز

2008العزاوي رزوقي غانمنصيف حميد محمد ماجستير3

المرضى مشكالت لمعالجة التطويري المدخلمستشفيات ادارة
صحة دائرة مستشفيات في حالة/  االطباء اتجاه
الكرخ/  بغداد

2014العزاوي رزوقي غانمالعلي حسن باسم لؤي عالي دبلوم4

في الدواء تسريب من للحد االدارية الرقابة تفعيلمستشفيات ادارة
المقدسة بكربالء الطبية الحسين االمام مستشفى

2015تناي دحام غنيمطرود عوده مازن عالي دبلوم5

/ التمريضية المواهب ادارة منظومة تشخيصمستشفيات ادارة

التمريضي المالك من عينة لالراء استطالعي بحث
واسط صحة دائرة مستشفيات في

2015السوداني الصيهود موات عليالزركاني فالح حجاب مبارك عالي دبلوم6

الكفاءة اساس على المستشفيات مدراء اختيارمستشفيات ادارة
نموذج بناء محاولة والفاعلية

2015محمد طاهر ايادالحمادي سليم الزهرة عبد ضمياء عالي دبلوم7

تحسين واجراءات والتطوير التدريب اقسام تقييممستشفيات ادارة
الكرخ/  بغداد صحة في حالة دراسة/  االداء

2015الجبوري نجم رغدالرزاق عبد سعيد نهلة عالي دبلوم8

القرار دعم في وتأثيرها المشاريع تقييم مؤشراتمستشفيات ادارة
مقترح برنامج بأستخدام االستراتيجي

النجف محافظة اعمار هيئة في تطبيقية دراسة
االشرف

2016زوين االمير عبد عمارالدين فخر يونس توفيق محمد عالي دبلوم9

وتاثيرها الصحية للمؤسسات التنظيمية الرشاقةمستشفيات ادارة
تطبيقية دراسة/ العمل فريق فاعلية تعزيز في
في الحكومية المستشفيات من لعينة في

االشرف النجف محافظة

2014العابدي رزاق عليالحسناوي محمد حميد داخل عالي دبلوم10

العالي األداء تحقيق في ودورها التنظيمية العدالةمستشفيات ادارة
في األطباء من عينة ألراء تحليلية دراسة" 

النجف محافظة في التعليمي الصدر مستشفى
" االشرف

2012الحدراوي كريم حامدحســن باقــر عــالء عالي دبلوم11
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الوظيفي االحتواء تعزيز في التنظيمية الثقافة دورمستشفيات ادارة
الحسين مستشفى في تطبيقية دراسة

الناصرية مدينة/  التعليمي

2012غنيم أبو نعمة أزهارالشمري حمد محمد جاسم فاطمة عالي دبلوم12

مستشفيات ادارة
االلتزام في تأثيرها و االدارية القيادة أنماط

التنظيمي
دائرة في العاملين من عينة آلراء تحليلي بحث  

المركز/بابل محافظة صحة

2012غنيم أبو نعمة أزهارالجبوري الواحد عبد خوام علي عالي دبلوم13

وجودة المعرفة إدارة بين العالقة من التحققمستشفيات ادارة
الصحية الخدمات
/التعليمي الصدر مستشفى في حالة دراسة

االشرف النجف

2012مشرف مزعل عباسفرهود حسين حيدر عالي دبلوم14

االداء لتحسين كمدخل الشاملة الجودة ادارةمستشفيات ادارة
المالي
الحياة مستشفيي بين مقارنة تحليلية دراسة
(2011-2007) للمدة االهليين واالمير

2012العارضي مدلول كاظم جليلالدليمي محمود ثامر مروه عالي دبلوم15

والعوامل الصحي العمل أخالقيات بين العالقةمستشفيات ادارة
في حالة دراسة: Six Sigma لتطبيق الساندة

االشرف النجف/  التعليمي الزهراء مستشفى

2012حمد أبو صاحب رضاشنين حبيب يحيى عالي دبلوم16

الصّحية الخدمة جودة أبعادمستشفيات ادارة
التمريضي الكادر أداء في  وأثرها
الحكيم مستشفى في استطالعية دراسة

التعليمي الزهراء ومستشفى
االشرف النجف في

2011شعبان هادي الكريم عبدالخّفاف مهدي صالح تهليل عالي دبلوم17

الصحية الخدمات جودة دورمستشفيات ادارة
باستخدام الزبون إبهاج في

كانو إنموذج
في الحكومية المستشفيات في ميدانية دراسة)

(النجف محافظة

2010الطائي حجيم يوسفالمحنّة هادي حسين هاتف عالي دبلوم18

التنظيمية الثقة دالة الصحية المنظمات حوكمةمستشفيات ادارة
التعليمي الصدر مستشفى في تطبيقية دراسة
االشرف النجف في

2010البغدادي هادي عادلبالل داود موسى حسين عالي دبلوم19

النجف محافظة في الصحية الخدمة منظمات واقعمستشفيات ادارة
االشرف

تطبيقي بحث

2010الفضل الحسين عبد مؤيدالخفاف مهدي الحسين عبد عالي دبلوم20

على السيطرة في السريعة االساليب  استخداممستشفيات ادارة
حالة دراسة/  المكتسبة المستشفيات عدوى

2014العنزي سعدالزهاوي جالل احمد داليا عالي دبلوم21

2014الالمي داوود قاسم غسانالسلماني حمود صكر ابراهيمالصحية الخدمة عمليات لجدولة معايير تطبيقمستشفيات ادارة عالي دبلوم22
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على السيطرة في السريعة االساليب استخداممستشفيات ادارة
المكتسبة المستشفيات عدوى

2013العنزي علي سعدالزهاوي جالل داليا عالي دبلوم23

المرضى مشكالت لمعالجة التطويري المدخلمستشفيات ادارة
االطباء اتجاه

2014العزاوي رزوقي غانمالعلي حسين باسم لؤي عالي دبلوم24

العاملين اداء في الداخلية العمل بيئة ابعاد تاثيرمستشفيات ادارة
التمريض بمهنة

2014العزاوي رزوقي غانمجاسم السالم عبد امجد عالي دبلوم25

في الفندقية الخدمات جودة ابعاد تقييممستشفيات ادارة
نظر وجهة من التعليمي بعقوبة مستشفى
المرضى

2014الوهاب عبد لطفي ناديةحمدان سلمان رافد عالي دبلوم26

الصحة منظمة انموذج وفق الدواء توزيع دورةمستشفيات ادارة
العالمية

2013لفتة السالم عبدعلي الرزاق عبد انيس عالي دبلوم27

وفق على الطبية المؤشرات بعض تطبيقمستشفيات ادارة
االجمالي التخطيط استراتيجيات

2014داود قاسم غسانمحمد ناجي عامر عالي دبلوم28

نقاط وتحديد المخاطر تحليل نظام تطبيق امكانيةمستشفيات ادارة
الحرجة الرقابة

2014تناي دحام غنيوهاب طالب صبا عالي دبلوم29

الخدمات جدولة في الحديثة التكنولوجيا ممارسةمستشفيات ادارة
العليمي اليرموك مستشفى في الصحية

2014قاسم صبيحةمحمود ناصر علي عالي دبلوم30

في الطوارئ باقسام العاملين ضد العنفمستشفيات ادارة
تحليلية دراسة/  الحكومية المستشفيات

2014حمود علي سعدالسادة عبد احمد عامر عالي دبلوم31

القرار تحسين في العمل حياة نوعية تاثيرمستشفيات ادارة
التعليمي الرمادي مستشفى الطباء االخالقي

2014حمود علي سعدعفن عليوي حسين ماجستير32

/ الصحية الخدمة عمليات لجدولة معايير تطبيقمستشفيات ادارة

االنبار صحة دائرة في بحث
2014داود قاسم غسانحمود صكر ابراهيم عالي دبلوم33

وفق على الطبية المؤشرات بعض تطبيقمستشفيات ادارة
تطبيقي بحث/  االجمالي التخطيط استراتيجيات

التعليمي الكاظمية مستشفى في

2014داود قاسم غسانمحمد ناجي عامر عالي دبلوم34

/ االداري القرار فاعلية في المؤثرة العوامل بعضمستشفيات ادارة

الرصافة/  بغداد صحت دائرة في ميداني بحث
2014جواد كامل مهاالخالق عبد سمير عمر عالي دبلوم35

ادوات باعتماد والمصول اللقاحات تجهيز عمليةمستشفيات ادارة
الجودة ضبط

2014نجم محمد رغدراهي حسن عالء عالي دبلوم36

بحث/  االطباء بانضباط وعالقتة التنظيمي االلتزاممستشفيات ادارة
التعليمي الرمادي مستشفى في ميداني

2014حمد الدين شهابالهيتي كردي اسماعيل محمد عالي دبلوم37

في الطارئة التوليد رعاية خدمات جودة تقويممستشفيات ادارة
حالة دراسة/  االولية االحالة وحدات

2014الزيدي جواد ناظممزبان محمد رعد عالي دبلوم38
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تطوير في ودورها المعيارية التشغيلية االجراءاتمستشفيات ادارة
الرمادي مستشفى في ميداني بحث/  االداء

التعليميين والفلوجة

2014الصيهود موات عليزيدان مصطفى محمد عالي دبلوم39

اداء في الصحي المعلومات نظام دورمستشفيات ادارة
بغداد مستشفى في دراسية حالة/  المستشفى

التعليمي

2014جثير حمود سعدونابراهيم صباح حسين عالي دبلوم40

الكارثية غير الطبية الطوارئ وتنظيم تخطيط دورمستشفيات ادارة
مستشفيات في للمريض السريعة االستجابة في
الرصافة/ بغداد

2014الطائي عبدهللا رعدمحمد كاظم احمد عالي دبلوم41

وفق على الطبية التعليمية العملية هندسة اعادةمستشفيات ادارة
الكلي االعتماد معايير

2014احمد منفي رغدهادي مزاحم احمد عالي دبلوم42

النفايات اطار في العدوى على السيطرة سبلمستشفيات ادارة
الناصرية مستشفيات في حالة الطبية

2015العزاوي رزقي غانماالسدي حسين مجيد شهيد عالي دبلوم43

حالة دراسة الدم اكياس اتالف منظومة تطوير نحومستشفيات ادارة
واسط/  الرئيسي الدم مصرف في

2015الزيدي جواد ناظمالربيعي مهدي ظاهر محمد عالي دبلوم44

الصورة تلطيف في الصحية الخدمات توزيع اثرمستشفيات ادارة
الزبون لدى الذهنية

2015جثير حمود سعدونالتميمي بشارة وطن ستار عالي دبلوم45

على المستشفيات في الفنية االقسام اداء تقويممستشفيات ادارة
(ISO 15189 ) الدولية المواصفة متطلبات وفق

2015هاشم قاسم صبيحةنعوم متي سعد عالي دبلوم46

دائرة في البشرية للموارد االجمالي التخطيطمستشفيات ادارة
ستراتيجية رؤية-  الكرخ/  بغداد صحة

2015الالمي داود قاسم غسانسهيل مزهر انوار عالي دبلوم47

الرضا على وانعكاساته الطبية المالكات ضد العنفمستشفيات ادارة
الوظيفي

2015العنزي حمود علي سعدالدراجي حسن قاسم عذراء عالي دبلوم48

على للسيطرة الستباقية الرقابة نظام تصميممستشفيات ادارة
العمليات صاالت في المكتسبة العدوى حاالت

2015جميل نزار احمدعلي محمد حربي حسام عالي دبلوم49

للمختبرات الصحية الرقابة نظام معايير تطويرمستشفيات ادارة
االهلية

2015سعيد لفته السالم عبدهللا ماشاء خليل احمد عالي دبلوم50

االخطاء معالجة وسبل للمعلومات التوثيق عمليةمستشفيات ادارة
تتضمنها التي

2015الكبيسي عواد الدين صالحعباس حسين وفاء عالي دبلوم51

المؤسسة اداء لتحسين الجودة كلف تحليلمستشفيات ادارة
الرعاية البلديات قطاع في حالة دراسة/  الصحية
الصحية

2015جواد كامل مهانجم المنعم عبد قيس عالي دبلوم52

نظر وجهة من الصحية الخدمة اداء تقييممستشفيات ادارة
الخاصة االجنحة من عدد في بحث ، المستفيدين

الحكومية للمستشفيات

2016المال مصطفى الرحمن عبدمحمد كريم ثامر عالي دبلوم53
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المؤسسة اداء لتحسين الجودة كلف تحليلمستشفيات ادارة
للرعاية البلديات قطاع في حالة دراسة/  الصحية
الصحية

2015جواد كامل مهانجم المنعم عبد قيس عالي دبلوم54

في ودورها التنظيمية المواطنة سلوكيات بناءمستشفيات ادارة
الطبية الخدمة تحسين

2015العنزي حمود علي سعدالعايدي سباهي جليل عمار عالي دبلوم55

اجراء من المواطنين عزوف اسباب دراسةمستشفيات ادارة
والتوجه الحكومية المستشفيات في العمليات

الخاص القطاع الى

2016الزيدي جواد ناظمالرحمن عبد حبيب عالء عالي دبلوم56

الميزة تحقيق في التسويقي المزيج اثرمستشفيات ادارة
المحلي للدواء التنافسية

2016الوهاب عبد لطفي ناديةمحمد صالح حميد محمد عالي دبلوم57

االطباء عزوف في االسباب عن دراسةمستشفيات ادارة
الطبية العيادات في العمل عن االختصاصيين

المقدمة الصحية الخدمة جودة في واثره الشعبية
للمرضى

2016جثير حمود سعدونهادي كاظم سلمى عالي دبلوم58

االطباء اداء تحسين في six sigma تطبيق تاثيرمستشفيات ادارة
صحة دائرة في التخصصية المراكز في االسنان
الرصافة بغداد

2016سعيد الرحيم عبد سناءجابر جعفر زينب عالي دبلوم59

االفراط من الحد وكيفية المرضية التحليالت كفايةمستشفيات ادارة
حالة دراسة ـ فيها

2016محمد طاهر ايادمطلك عطروز نوال عالي دبلوم60

االفراط من الحد وكيفية المرضية التحليالت كفايةمستشفيات ادارة
حالة دراسة ـ فيها

2016محمد طاهر ايادمطلك عطروز نوال عالي دبلوم61

ادارة وعمليات الفردي االبداع عوامل بين العالقةمستشفيات ادارة
في العاملين من الراء دراسة المعرفة

طب لكلية التخصصي الجامعي المستشفى
الموصل جامعة/  االسنان

2008القصيمي مصطفى محمدالصقال احمد بشير علي احمد عالي دبلوم62

/ التنافسية الميزات في ودوره المستمر التحسينمستشفيات ادارة

في المدراء من عينة الراء استطالعية دراسة
والمستلزمات االدوية لصناعة العامة الشركة
نينوى محافظة في الطبية

2010السمان سعدون احمد ثائرالجار محمد محمود ابراهيم عالي دبلوم63

االطباء عزوف في االسباب عن دراسةمستشفيات ادارة
الطبية العيادات في العمل عن االختصاصي

المقدمة الصحية الخدمة جودة في واثره الشعبية
للمرضى

2016جثير حمود سعدونهادي كاظم سلمى عالي دبلوم64

بحث- التمريضية الخدمة عن المرضى رضا تقييممستشفيات ادارة
مقارن

2016عبدالوهاب لطفي ناديةحاوي مخيلف محمد ماجستير65
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اليقظة وفق على التمريضية الخدمات تقييممستشفيات ادارة
مستشفى في تطبيقي بحث- االستراتيجية

الحريري غازي الشهيد

2017داود سلمان فضيلةابراهيم علي حسين ماجستير66

معايير تطبيق خالل م التمريضي االداء تقييممستشفيات ادارة
مستشفى في ميداني بحث- الجودة ضمان
الرصافة/بغداد صحة دائرة العام الصدر الشهيد

2017داود سلمان فضيلةعبدالحسن مطشر كاظم ماجستير67

وفق على الجامعي التمريضي التعليم تقويممستشفيات ادارة
ميداني بحث مقترح انموذج/ العالمية المؤشرات

العراق في الكليات من عينة في

2017سعيد لفتة عبدالسالمجاسم عباس عبدالرحمن ماجستير68

في الطبية النفايات لمعالجة االحصائي التحليلمستشفيات ادارة
دراسة الطب مدينة مجمع مستشفيات بعض
مقارنة

2017رضا منفي صباحمحمد عبدالهادي عبير عالي دبلوم69

وتاثيرها والتمريضي الطبي المالك بين العالقةمستشفيات ادارة
الصحية الخدمة جودة على

2017جثير حمود سعدونثجيل عبد عمر ماجستير70

الخدمة بجودة ودوره الصحي االنفاق هيكلمستشفيات ادارة
الصحة وزارة معايير ضوء في الصحية

2017سعيد لفته عبدالسالمحمدوش عبدالحسين علي ماجستير71

معايير تطبيق خالل من التمريضي االداء تقييممستشفيات ادارة
مستشفى في ميداني بحث- الجودة ضمان
الرصافة/ بغداد صحة دائرة العام الصدر الشهيد

2017داود سلمان فضيلةعبدالحسن مطشر كاظم ماجستير72

في الصحية الخدمة بجودة ودوره االنفاق هيكلمستشفيات ادارة
الصحة وزارة معايير ضوء

2017سعيد لفته عبدالسالمحمدوش عبدالحسين علي ماجستير73

المؤشرات وفق على الجامعي التعليم تقويممستشفيات ادارة
من عينة في ميداني بحث- مقترح انموج/ العالمية
العراق في الكليات

2017سعيد لفته عبدالسالمجاسم عباس عبدالرحمن ماجستير74

وانعكاساتها التنظيمي الصراع ادارة ستراتيجياتمستشفيات ادارة
مستشفى في تطبيقي بحث الوظيفي االداء في

الرشاد

2016كاظم جواد فائقراشد رحمة علي ماجستير75

الميزة تحقيق في وأثره الصحية الخدمات تسويقمستشفيات ادارة
المستشفيات في التنافسية
في األهلية المستشفيات في ميدانية دراسة
األشرف النجف محافظة

2011شعبان هادي الكريم عبدالخالدي الحسين عبد جبار حسام عالي دبلوم76

لمقدمي الوظيفي باألداء وعالقتها اإلدارية الرقابةمستشفيات ادارة
التمريضية الخدمات

النجف في الطبية الصدر مدينة في ميداني بحث
االشرف

2011العنزي محمد قاسمردام كاظم حيدر عالي دبلوم77
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?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحثالعنوانالتسلسلالقسم ت

المعرفة وإدارة المعلومات تكنولوجيا بين العالقةمستشفيات ادارة
المنظمة ألعمال العالية القيمة لتحقيق
التعليمي الزهراء مستشفى في تطبيقية دراسة
األشرف النجف في

2011الصائغ جبار محمدحسن شناوة ليث عالي دبلوم78

الميزة تحقيق في وأثره اإلبداعي التفكيرمستشفيات ادارة
التنافسية

مديري من عينة آلراء استطالعية دراسة )
النجف محافظتي في الخاصة      المستشفيات

( المقدسة كربالء,  األشرف

2011غنيم ابو نعمة ازهارالشريفي جواد خولة عالي دبلوم79

المواطنة سلوك في وأثرها العمل أخالقياتمستشفيات ادارة
التنظيمي
التعليمي الصدر مستشفى في حالة دراسة

2010الطائي حچيم يوسفالعوادي محمد خزعل سعد عالي دبلوم80

الطوارئ شعب تطوير  وآفاق  مشكالت تقييممستشفيات ادارة
المستشفيات في

"بابل صحة دائرة/  في تطبيقية دراسة"

2012الفضل الحسين عبد مؤيدالحسيني لفتة علي حسن عالي دبلوم81
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