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ضبط في االصطناعية العصبية الشبكة استخدام31401صناعية ادارة
الجودة

2007سلمان ابراهيم احالمحسين تاية مقتدر ماجستير1

’ المنتج جودة تحسين في العمل تصميم تاثير31406صناعية ادارة

للصناعات العامة الشركة في استطالعية دراسة
الكهربائية

2007الالمي سلمان داود قاسم غسانالسوداني محمد اللة عبد اثير ماجستير2

لمكيف االنتاجي الخط توازن العادة نظام تصميم31437صناعية ادارة
الهندسة باعتماد الشياكي الهواء

2007الالمي سلمان داود قاسم غسانزناد حسين جاسم ماجستير3

معايير وفق على ومحاكاتها الوقائية الصيانة خطة31163صناعية ادارة
المعولية هندسة

2006النجار مجيد صباحاحمد عبدااللة يوسف ماجستير4

2006الساعتي حسن عفافكريم حمه احمد جمالاالنتاجية الطاقة تخطيط متطلبات تطبيق31366صناعية ادارة ماجستير5

2006العنزي حمود علي سعدالعبد ابراهيم هاشم حمودي عائشةللبيئة الشاملة الجودة ادارة تطبيق متطلبات تقييم31316صناعية ادارة ماجستير6

ظمان نظام في والخارجية الداخلية العوامل تاثير29897صناعية ادارة
العراقية الصناعة في الجودة

2002الصواف حمدان محفوظبالل محمد مصطفى ليلى ماجستير7

- المنتجات تطوير في المتزامنة الهندسة تاثير31407صناعية ادارة

شركة في المديرين الراء استطالعية دراسة
الكهربائية للصناعات العامة ديالى

2007الالمي داود قاسم غسانالبرزنجي نوري شاكر حيدر ماجستير8

الشركات اداء لتقويم محسوب برنامج تصميم31456صناعية ادارة
- االفتراضية المرجعية المقارنة باسلوب الصناعية

للسمنت العامة الشركات في ميدانية دراسة
(  الجنوبية ، الشمالية ، العراقية)

سعيد الرحيم عبد سناء/ النعيمي القادر عبد صالحسلمان محسن سعدون 2007 ماجستير9

لمكيف االنتاجي الخط توازن العادة نظام تصميمصناعية ادارة
الهندسة  اعادة باعتماد الشباكي الهواء

2007الالمي داود قاسم غسانزناد حسين جاسم ماجستير10

في البشرية الموارد ادارة استراتيجيات تاثيرصناعية ادارة
العمليات استراتيجية

2007الرحيم عبد سناء/ ياسين ال محمد محمداالحمر الكاظم عبد ساهر ماجستير11

للبيئة الشاملة الجودة ادارة متطلبات قياسصناعية ادارة
الحفر شركة في تطبيقي بحث/  واالستدامة

العراقية

2015داوود سلمان فضيلةجابر سلمان ناجي هبة ماجستير12

ادارة نجاح في المتعلمة المنظمة خصائص تاثيرصناعية ادارة
الهيأة في تحليلي استطالعي بحث/  المشروع
والجسور للطرق العامة

2015السامرائي هاني سلوىدلي الحسين عبد علي ماجستير13
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برمجة اسلوب باستعمال المشروع جدولةصناعية ادارة
العصرية القرية لمشروع ميدانية دراسة االهداف

واسط محافظة في

2015خلف سعد وقاصخضر سلمان تمام ماجستير14

العملية لتحسين التجميع خط وترتيب تصميمصناعية ادارة
تطبيقي بحث- المحااة اسلوب باستخدام االنتاجية

السيارات لصناعة العامة شرة في

2017خلف عطية بتولمنهل عادل حسن ماجستير15

على المخزون في االستثمار لفاءة المتوقع الدورصناعية ادارة
وتباين االنتاجية الطاقة بين السببية  العالقة ضوء
العراقية الصناعية الشرات من عدد ربحية

2017اسماعيل منير مصطفىرحيمة حتوان مصطفى ماجستير16

كفاءة في البشرية الهندسة قواعد استخدام تاثيرصناعية ادارة
في استطالعية دراسة_  الصناعية العمليلت
الجلدية للصناعات العامة الشركة

2010محروس عباس رياض سجى ماجستير17

المشروعات ادارة في الحرجة النجاح عوامل تاثير33571صناعية ادارة
المنصور شركة في تحليلية استطالعية دراسة )

االنشائية اامقاوالت العامة

2010الرحيم عبد سناءعنيد رحيم حنان ماجستير18

المجاميع وجدولة كفاءة وقياس تشكيل امكانيةصناعية ادارة
القرار دعم نظم باستعمال التكنولوجية

2007الداود احمد عيسى زهيرخليل موفق مها ماجستير19

التحسن في البشرية الهندسة استعماالتصناعية ادارة
المستمر

2007حمادي عباس انتصارتركي كاظم جواد امل ماجستير20

المجاميع وجدولة كفاءة وقياس تشكيل امكانيةصناعية ادارة
القرار دعم نظم باستعمال التكنولوجية

2007الداود احمد عيسى زهيرخليل موفق مها ماجستير21

استخهالك في وتاثيرها الصناعي السوق تجزئةصناعية ادارة
السوق

2011الكعبي علي شليبة نعمةحميد ماجد لمى ماجستير22

االحتضان عملية في االستراتيجي التغيير تاثيرصناعية ادارة
التقني االبداع باعتماد التقني

2007العيثاوي ابراهيم احالمالتميمي محمد موسى وداد ماجستير23

وتاثيرهما التنظيمي والتغيير االبداع بين العالقةصناعية ادارة
المنظمة فاعلية في

2009قاسم صبيحةالمال احمد علي حميد ماجستير24

2010سعيد عبدالرحيم سناءالمالكي عنيد رحيم حنانالمشروعات ادارة في الحرجة النجاح عوامل تاثيرصناعية ادارة ماجستير25

2004النجار مجيد صباحالموسوي خلف عطية بتولاالنتاج خطوط لتوازن خبير نظام تصميمصناعية ادارة ماجستير26

الميزة لتحقيق الوقائية الصيانة  استخدامصناعية ادارة
مقترح برنامج تصميم التنافسية

2006الجبوري حسن عبد حيدر/ النجار مجيد صباحكاظم صبيح بشرى ماجستير27

2005النجار مجيد صباحابراهيم ياسين طالل االءالتصنيع خاليا ومحاكاة تصميمصناعية ادارة ماجستير28

2005النجار مجد صاحابراهيم ياسين طالل االءالتصنيع خاليا ومحاكاة تصميمصناعية ادارة ماجستير29
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2004النجار  مجيد صباحالموسوي  خلف عطية بنولاالنتاج خطوط لتوازن خبير  نظام تصميمصناعية ادارة ماجستير30

وفق على المشروع في الخطر ادارة تقويم2058صناعية ادارة
IS03:2009:1000 ) الدولية المواصفة

2012المعموري فيحان ال عبدالهادي ايثارالزبيدي شاكر حميد حسنين ماجستير31

وفق على المشروع في الخطر ادارة تقويمصناعية ادارة
شركة مشاريع من عينة في الدولية المواصفة
االنشائية للمقاوالت العامة المنصور

2012المعموري فيحان ال الهادي عبد ايثارالزبيدي شاكر حميد حسنين ماجستير32

استهداف في وتاثيرها الصناعي السوق تجزئة1129صناعية ادارة
السوق

2011علي شليبة نعمةحميد ماجد لمى ماجستير33

في المنتج جودة لتحسين capp نظان تصميم2531صناعية ادارة
الكهربائية المحركات مصانع

2012العبادي الرحيم عبد سناءالوهاب عبد سامي حيدر ماجستير34

/ التسويقي واالداء الخدمة تسليم بين العالقةصناعية ادارة

المسافرين لنقل العامة الشركة في تحليلي بحث
والوفود

2013الطائي هللا عبد رعدحسين ليث غسان ماجستير35

االنتاج ونظام السداسي الحيود تكامل تأثيرصناعية ادارة
بحث/  االمداد وظائف تحسين في الرشيق
الجلدية للصناعات العامتين الشركتين في تحليلي

والكهربائية

2013عيدان هللا عبد رعدحسن صبحي عالء ماجستير36

واالداء التنظيمية الثقافة بين والتأثير العالقةصناعية ادارة
الوظيفي

2013الساعاتي حسن عفافالخفاجي محمود عادل ياسر ماجستير37

ذات الفرق اتصاالت في الثقافية االبعاد تاثيرصناعية ادارة
ناحية مشروع في ميداني بحث/  متعددة ثقافات
ديالى جسر

2013الفيحان الهادي عبد ايثارحسن حسين مصطفى ماجستير38

اختيار في الرشيق االنتاج ادوات من بعض تاثيرصناعية ادارة
استطالعي بحث/  الواسع االيصاء ستراتيجية
وتجارة لصناعة العراقية الشركة في تحليلي
االصباغ صناعات وشركة ومستلزماتها الكرتون
الحديثة

2013الساعاتي هادي حسن عفافالطائي الرزاق عبد قصي نور ماجستير39

المشاريع اداء في الشاملة الجودة ادارة دورصناعية ادارة
االنشائية

2014داود سلمان فضيلةمبارك مهدي خضر بشرى ماجستير40

واالداء التنظيمية الثقافة بين والتاثير العالقةصناعية ادارة
الوظيفي

2013حسن عفافمحمود عادل ياسر ماجستير41

من االحتياجات لتخطيط االهداف متعدد انموذج بناءصناعية ادارة
المواد

2014سعد وقاص- لطفي ناديةسلمان داود منال ماجستير42

في الشاملة الجودة ادارة متطلبات دورصناعية ادارة
االنشائية اداءالمشاريع

2014داود سلمان فضيلةمبارك مهدي خضر بشرى ماجستير43
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المشاريع وازمنة كلف لتخفيض خبير نظام تصميمصناعية ادارة
بغداد محافظة في االنشائية

2014الرضا عبد يوسف نغمعبد وداد ريم ماجستير44

تطوير في الجودة وظيفة نشر اداة استعمالصناعية ادارة
الزاهي منتوج على بالتطبيق/  المنتوج تصميم
مصنع/  النباتية الزيوت لصناعة العامة الشركة في

المامون

2014هادي حسن عفافداود اسعد عبير ماجستير45

تحسين في المتزامنة الهندسة نظام استعمالصناعية ادارة
تطبيقي بحث/  الشاملة االنتاجية الصيانة فاعلية
الميكانيكية للصناعات العامة الشركة في

الحرارية المسيب كهرباء ومحطة االسكندرية

2014الرضا عبد يوسف نغمكاظم جواد امير ماجستير46

حالة دراسة/  العملين على الضوضائي التلوث اثرصناعية ادارة
الشركة في الميكانيكي السجاد معمل في

الصوفية للصناعات العامة

2014داود قاسم غسانعلوان يوسف هللا عزت ماجستير47

العاملين اداء ابعاد بعض في العمل بيئة ضغوط اثرصناعية ادارة
الزيوت لصناعة العامة الشركة في ميداني بحث/ 

النباتية

2014علي محمد شفاءموسى ابراهيم وسام ماجستير48

تحقيق في وتاثيرها المعرفة صناع ابعاد توظيفصناعية ادارة
الراء تحليلي استطالعي بحث/  المنظمي التفوق
وزارة شركات من عدد في المدراء من عينة

العراق في الصناعة

2014العزاوي علي محمد شفاءهاشم الستار عبد ولدان ماجستير49

في المؤثرة والعوامل الشراء مراكز واقع تحليلصناعية ادارة
الصناعي المشتري سلوك

2014الكعبي علي شليبة نعمةحسين باسم رغدة ماجستير50

االداء نجاح لتعزيز الخضراء االنتاجية معايير تطبيقصناعية ادارة
الدورة مصفى في الصناعي

2014داود سلمان فضيلةكرم الرضا عبد حامد ماجستير51

الريادي والتوجه للفرد الريادية الخصائص دراسةصناعية ادارة
وزارة ترعاها التي الريادية المشروعات اداء في

بغداد محافظة في االجتماعية والشؤون العمل

2014الهادي عبد ايثارراضي امحان صادق ماجستير52

صناعية ادارة 53

بحث- المنتج ستراتيجيات في النجاح عوامل تاثيرصناعية ادارة
القطاع شركات من لعينة تحليلي وصفي

العراقي الصناعي

2014علي شليبة نعمةمصطفى فالح رشا ماجستير54

بحث-  المنتج ستراتيجيات في النجاح عوامل تاثيرصناعية ادارة
القطاع شركات من لعينة تحليلي وصفي

العراقي الصناعي

2014علي شلبية نعمةمصطفى فالح رشا ماجستير55
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المعلومات امن ادارة نظام بين الفجوة تشخيصصناعية ادارة
 :iso 27001)الدولية المواصفة ومتطلبات المعتمد

والمعلوماتية للحسابات العراقية الهياة في (2013

2015الهادي عبد ايثارعبد حمدي عامر ماجستير56

2015محمد شفاءطالب هادي ايمنالتنظيمي التغير على الجوهرية القدرات تاثيرصناعية ادارة ماجستير57

المتزامنة الهندسة ابعاد بعض تطبيق امكانيةصناعية ادارة
االستراتيجي االداء في واثرها

2015سلمان فضيلةحازم شهباء ماجستير58

المزايا وفق على للمنتج السوقي الموقع تحديدصناعية ادارة
التنافسية

2015الكعبي علي شليبة نعمةاالمير عبد شكر حميد ماجستير59

المنتج تسعير الستراتيجيات المحددة العواملصناعية ادارة
بحث/  العراقية االعمال سوق في الصناعي
الصناعي القطاع شركات من عدد في تحليلي

2015الكعبي علي شليبه نعمةالربيعي علي صفاء حنان ماجستير60

2015اسماعيل منير مصطفىجميل باسم بسامالتنافسي للذكاء دالة االستراتيجية المخاطرة تباينصناعية ادارة ماجستير61

الكهربائي للمحرك المواد من أألحتياجات تخطيطصناعية ادارة
الضبابية البيئة في

2015خلف سعد وقاصاحمد عبد محمد ماجستير62

إدارة تطبيق في التحويلية القيادة ابعاد تأثير"صناعية ادارة
"الشاملة الجودة

األلبان لمنتوجات العامة الشركة في تطبيقي بحث

2015هادي حسن عفافحسن عايد محمود ماجستير63

والمتوسطة الصغيرة المشروعات اداء تقييمصناعية ادارة
المتوازن االداء بطاقة مدخل وفق على
واالخوة الفضلي شركتي في تطبيقي بحث

2015الرضا عبد يوسف نغمكاظم مظلوم حميد ماجستير64

الكهربائي للمحرك المواد في االحتياجات تخطيطصناعية ادارة
الضبابية البيئة في

2015خلف سعد وقاصاحمد عبد محمد ماجستير65

في وتاثيره QRM السريعة باالستجابة التصنعصناعية ادارة
في تطبيقي بحث/  التشغيلية العمليات جدولة
مصنع النباتية الزيوت لصناعة العامة الشركة
الفارابي

2015الساعاتي هادي حسن عفافالرحمن عبد كرم عذبة ماجستير66

سلوك في االدارية العمليات هندسة اعادة تاثيرصناعية ادارة
الشركة في تطبيقي بحث/  التنظيمية المواطنة
االلكترونية للصناعات العامة

2016العزاوي علي محمد شفاءيوسف زيا بدر مروة ماجستير67

ودوره المعلومات تكنولوجيا في االستثمارصناعية ادارة
لراس المضافة القيمة بين العالقة في التفاعلي

المالي واالداء الفكري المال

2015اسماعيل منير مصطفىالبازي احمد صالح خالد حنين ماجستير68

وفق على االعمال استمرارية ادارة نظام تقويمصناعية ادارة
تحليلي بحث (ISO 22301:2012) الدولية المواصف

الدورة مصفى شركة في

2016المعموري فيحان آل الهادي عبد ايثارالباقي عبد علي سجى ماجستير69
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وفق على االعمال استمرارية ادارة نظام تقييمصناعية ادارة
تحليلي بحث ISO (2012:22301 ) الدولية المواصفة

الدورة مصفى شركة في

2016المعموري فيحان آل الهادي عبد ايثارالباقي عبد علي سجى ماجستير70

االبداع بتعزيز وعالقتها التنظيمي الجهل ادارةصناعية ادارة
الفارس شركة في تحليلي بحث/  المنظمي

العامة

2016العزاوي علي محمد شفاءالفالحي احمد مؤيد مصطفى ماجستير71

على والمتوسطة الصغيرة المشروعات اداء تقييمصناعية ادارة
تطبيقي بحث/  المتوازن االداء بطاقة مدخل وفق
واالخوة الفضلي شركتي في

2015الرضا عبد يوسف نغمالسعيدي كاظم مظلوم حميد ماجستير72

/ الضبابي المخزون الدارة المثلى االستراتيجيةصناعية ادارة

الغازية المشروبات شركة في تطبيقي بحث
2016خلف سعد وقاصجاسم باسم هللا عبد ماجستير73

2016العزاوي علي محمد شفاءجاسم جواد كاظماالداء جودة في الحوكمة تاثيرصناعية ادارة ماجستير74

ودوره المعلومات تكنولوجيا في االستثمارصناعية ادارة
لراس المضافة القيمة بين العالقة في التفاعلي

المالي واالداء الفكري المال

2015اسماعيل منير مصطفىالبازي احمد صالح خالد حنين ماجستير75

/ الضبابي المخزون الدارة المثلى االستراتيجيةصناعية ادارة

الغازية للمشروبات بغداد شركة في تطبيقي بحث
2016خلف سعد وقاصجاسم باسم هللا عبد ماجستير76

CAPP نظام باستخدام المنتج جودة تحسينصناعية ادارة

العصبية الشبكات على المعتمد
2016رضا منفي صباح/  الرضا عبد يوسف  نغمعاصي روضان رسول ماجستير77

( MRP) المادية االحتياجات نظام لتطبيق مدخلصناعية ادارة

دراسة / (CAPP ) باستخدام العملية تخطيط ونظام
الكهربائية للصنلعات العامة الشركة في تطبيقية

2016الرضا عبد يوسف نغمالمطيري العزيز عبد محمد عقيل ماجستير78

) المادية االحتياجات نظام لتطبيق متكامل مدخلصناعية ادارة

MRP ) الحاسوب باستخدام العملية تخطيط ونظام
( CAPP) تطبيقية دراسة ) العمليات اداء لتحسين

الكهربائية للصناعات العامة الشركة في

2016الرضا عبد يوسف نغمالمطيري العزيز عبد محمد عقيل ماجستير79

البيئية االدارة نظام متطلبات تطبيق امكانيةصناعية ادارة
في تطبيقي بحث/ العمليات اداء في واثرها

البطاريات لصناعة العامة الشركة

2016السامرائي هاني سلوىعباس عبد حسين بشرى ماجستير80

للمصنع االفضل الداخلي الترتيب تصميمصناعية ادارة
المحوسب النسبي التخصيص تقنية باستعمال
الشركة في تطبيقي بحث -craft للتسهيالت

المامون مصنع النباتية الزيوت لصناعة العامة

2016عبدالهادي ايثارشكر محمود تبارك ماجستير81

لالحتياجات االخضر التخطيط نظام تطبيق امكانيةصناعية ادارة
العامة الزوراء شركة في تطبيقي بحث- المواد من

2017السامرائي هاني سلوىحمد عامر ياسر ماجستير82

2018, فبراير 26 Page 6 of 7



?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحثالعنوانالتسلسلالقسم ت

لالحتياجات االخضر التخطيط نظام تطبيق امكانيةصناعية ادارة
العامة الزوراء شركة في تطبيقي بحث/ المواد من

2016هاني سلوىحمد عامر ياسر ماجستير83

البيئية االدارة نظام متطلبات تطبيق امكانيةصناعية ادارة
في تطبيقي بحث- العمليات اداء في واثرها
البطاريات لصناعة العامة شركة

2016السامرائي هاني سلوىعباس عبد حسين بشرى ماجستير84

التسويق اتصاالت تكامل في المؤثرة العواملصناعية ادارة
التسويقية االهداف تعزيز بأتجاه
الشركات من لعدد

2017الكعبي علي شليبة نعمةالحسن عبد علي شهالء ماجستير85

مع لإلنتاج اإلجمالي التخطيط ستراتيجيات تكاملصناعية ادارة
مقترح نظام تصميم/  الجدولة معايير
للصناعات العامة الشركة في تطبيقي بحث

الوزيرية مولدات معمل الكهربائية

2017محمد زيدان أحمد/خلف عطية بتولعلي محمد حامد منار ماجستير86
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