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الهجرة لوزارة الداخلي النزوح استراتيجيةاستراتيجي تخطيط
العراق في والمهجرين

2015نزار احمدحاتم لطيف الحسن عبد عالي دبلوم1

التنظيمي التطور تحقيق معوقات تشخيصاستراتيجي تخطيط
وزارة في حالة دراسة SWOT مصفوفة باستخدام
والسياحة الثقافة

2017كبرو يوسف رغدمريوش جاسم رشا عالي دبلوم2

لالعوام الصحة لوزارة االستراتيجية الخطة تقييماستراتيجي تخطيط
2009 /2013

2013حمد احمد محمدالساعدي علي حسن حيدر عالي دبلوم3

في العطاءات وتحليل الفتح لجان اجراءات تطويراستراتيجي تخطيط
كركوك محافظة ديوان

2013لفته السالم عبدناصر طالب مشتاق عالي دبلوم4

بمنظور ( نينوى ) محافظة في االقاليم خطة تقويماستراتيجي تخطيط
ستراتيجي

2013العنزي سعدصادق جميل صدام عالي دبلوم5

2013جواد ناظممحمد هاني عليفيها االبداع ومكانة الصناعة وزارة استراتيجيةاستراتيجي تخطيط عالي دبلوم6

حقوق وزارة استراتيجية في االنسان حقوقاستراتيجي تخطيط
االنسان

2013السوداني الصهيود موات عليحسن الرزاق عبد علي عالي دبلوم7

المعرفة الدارة استراتيجية وجود مدى استطالعاستراتيجي تخطيط
والتكنلوجيا العلوم وزارة في

2014الزيدي جواد ناظمكريم عطية كريم عالي دبلوم8

2013الحسين عبد هناءحميد محمد ضحىاالستراتيجية التوجهات تحديداستراتيجي تخطيط عالي دبلوم9

تحليلة دراسة) النزوح لمعالجة الوطنية السياسةاستراتيجي تخطيط
(معدلة عامة سياسة نحو

2013السوداني موات عليزغير عباس عامر عالي دبلوم10

في للعمل والموظفين السفراء واختيار انتقاءاستراتيجي تخطيط
العراقية الخارجية وزارة

2013النقار حكمت هللا عبدجالل علي عماد عالي دبلوم11

تربية في االبتدائية المدارس مدراء تدريب تقويماستراتيجي تخطيط
للطلبة التربوي المستوى لرفع الثانية الكرخ بغداد

2013الزبيدي دحام غنياالمير عبد ابراهيم مثنى عالي دبلوم12

دور وتفعيل العراق في المخدرات جرائم تحليلاستراتيجي تخطيط
الداخلية وزارة

2013كاظم جواد فائقكريم سهيل سهيل عالي دبلوم13

لوزارة البشرية للموارد االستراتيجي التطويراستراتيجي تخطيط
االستراتيجية للوثيقة طبقا العراقية العدل

(2013-2017)

2013العنزي علي سعدحسن يحيى عالي دبلوم14

الري تقانات الستخدام االستراتيجي التحليلاستراتيجي تخطيط
الحديثة

2013انيس رزوقي غانمحميد المجيد عبد مثنى عالي دبلوم15
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االداء اتجاهات لتصويب الالزمة واالليات االجراءاتاستراتيجي تخطيط
الفساد لمكافحة الوطنية لالستراتيجية

2013فتاح الجبارمحمود عبدسلطان حيدر خلدون عالي دبلوم16

االستراتيجية في العموميين المفتشيين دوراستراتيجي تخطيط
الفساد لمكافحة الوطنية

2013كاظم جواد فائقصبر حسين طه عالي دبلوم17

االنبار لمحافظة االستثمارية المشاريع تقويماستراتيجي تخطيط
(2012-2009) لالعوام

2013العنزي سعدجاسم علي محمد عالي دبلوم18

في العطاءات وتحليل الفتح لجان اجراءات تطويراستراتيجي تخطيط
كركوك محافظة ديوان

2013لفتة السالم عبدناصر طالب مشتاق عالي دبلوم19

زيادة باتجاه واالداء البرامج موازنة تطبيق امكانيةاستراتيجي تخطيط
النفطية المشاريع شركة كفاءة

2013جثير حمود سعدونالهادي عبد هبة عالي دبلوم20

توزيع في االجتماعية العدالة تحقيق آليةاستراتيجي تخطيط
الالمركزية ظل في االستثمارية التخصيصات

واسط محافظة في تطبيقي بحث  االدارية

2013داود سلمان فضيلةداود محسن علي عالي دبلوم21

في للعمل والموظفين السفراء واختيار انتقاءاستراتيجي تخطيط
العراقية الخارجية وزارة

2013النقار حكمت هللا عبدجالل علي عماد عالي دبلوم22

البيئي للتلوث واالجتماعية االقتصادية التكايفاستراتيجي تخطيط
البيئية للسياسة استراتيجية رؤية

2013عبد جواد ناظمعيسى عبيد نضال عالي دبلوم23

للموارد االستراتيجي التطوير مجاالت تقويماستراتيجي تخطيط
الداخلية وزارة في البشرية

2014حمود علي سعدعبد محمد علي عالي دبلوم24

العمل وزارة استراتيجية في البطالة معالجة تقييماستراتيجي تخطيط
االجتماعية والشؤون

2014حمود علي سعدالحسين عبد علي حسين عالي دبلوم25

البطاقة استخدام في المعلومات تكنلوجيا دوراستراتيجي تخطيط
مرائب في االلكترونية البوابات لمنظومة الذكية
النقل

2014داود سلمان ضيلةمجيد توفيق حسين عالي دبلوم26

موازنة نظام الى لالنتقال الحتمية المتطلباتاستراتيجي تخطيط
العامة المديرية في دراسية حالة/  واالداء البرامج
الرصافة كهرباء لتوزيع

2014محمد طاهر ايادجرجيس القادر عبد علي عالي دبلوم27

الهيئة في االستراتيجي التخطيط ممارسات تقييماستراتيجي تخطيط
للضرائب العامة

2014محمد طارهر ايادالربيعي عداي شدهان نور عالي دبلوم28

الهندسية للمعدات العامة الشركة تنظيم اعادةاستراتيجي تخطيط
وزارة في حالة دراسة/ عمليات هندسة/ الثقيلة
النفط

2014محمد طاهر ايادخلف محمد ايمان عالي دبلوم29

االعالن ضوء في االنسان حقوق وزارة استراتيجيةاستراتيجي تخطيط
االنسان لحقوق العالمي

2014مصطفى الرحمن عبدعمران عدنان شيماء عالي دبلوم30
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بين بالعالقة لالرتقاء االعتبارية الجوانب تفعيلاستراتيجي تخطيط
الخاصة والمصارف المركزي البنك

2014داغر محمد محمودكاظم يوسف احمد عالي دبلوم31

تحقيق في االستراتيجي والتقييم الرقابة دوراستراتيجي تخطيط
التنمية خطة اطار في النفطي القطاع اهداف
2017-2013 الوطنية

2014صالح يحيى لورنسسعيد رشيد وفاء عالي دبلوم32

االعالن ضوء في االنسان حقوق وزارة استراتيجيةاستراتيجي تخطيط
االنسان لحقوق العالمي

2014مصطفى الرحمن عبدعمران عدنان شيماء عالي دبلوم33

الحكومي المؤسسي االداء تقييم نموذج تطويراستراتيجي تخطيط
والبريد لالتصاالت العامة للشركة

2014العنزي سعدهللا عبد حسن احمد عالي دبلوم34

في الفساد مكافحة استراتيجية تنفيذ اليات تقييماستراتيجي تخطيط
واالشغال البلديات بوزارة للماء العامة المديرية
العامة

2014صالح يحيى لورنسكريم علي رنا عالي دبلوم35

البرامج موازنة اسلوب نحو التحول متطلباتاستراتيجي تخطيط
دراسية حالة-  السنوية الموزانة اعداد في واالداء
الثقافة وزارة في

2015حسين سلمانحسوبي سعد ريا عالي دبلوم36

واالجتماعي االقتصادي العائد الكلفة تحليلاستراتيجي تخطيط
النقال الهاتف خدمة الستحداث

2015هللا عبد حسين سلمانصالح برهان اسراء عالي دبلوم37

في ودوره العراق في المياه استخدام تخطيطاستراتيجي تخطيط
التحديات مواجهة

2015كاظم جواد فائقفاضل سعدي حسن عالي دبلوم38

العراقي العلمي للمجمع الوظيفي الهيكل تطويراستراتيجي تخطيط
استراتيجية نظر وجهة من

2014النعيمي القادر عبد صالحارسالن ابراهيم سيجل عالي دبلوم39

تحقيق في ودورها االجتماعية المسؤوليةاستراتيجي تخطيط
الكهرباء وزارة استراتيجية

2015الزبيدي تناي دحام غنيحسن مصطفى علي عالي دبلوم40

في الصفر الطحين مادة النتاج استراتيجية تطويراستراتيجي تخطيط
العراق

2014صالح يحيى لورنسالمطلب عبد صباح غادة عالي دبلوم41

ازمة تفاقم في السكاني التخطيط غياب اثراستراتيجي تخطيط
العراق في الحالية السكن

2014كاظم المنعم عبدفاضل حسين نور عالي دبلوم42

2014احمد محمدكاظم صباح عالءالعراق في المهني التعليم دور تعزيز نحواستراتيجي تخطيط عالي دبلوم43

المصادر على السيطرة كفاءة قياس معاييراستراتيجي تخطيط
المشعة

2015كامل مهاابراهيم يعقوب عالي دبلوم44

المؤشرات على وانعكاسه الصحي التمويلاستراتيجي تخطيط
(2013-2007) للمدة العراق في الصحية

2014قاسم صبيحةشلتاغ لطيف انعام عالي دبلوم45

المختصة الجهات بين الستراتيجية العالقة تطويراستراتيجي تخطيط
الفساد مكافحة في

2015الرحيم عبد سناءعبود صادق عصام عالي دبلوم46
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حالة دراسة االستثمار الولويات استراتيجية رؤيةاستراتيجي تخطيط
النقل قطاع في

2015حمادي كاظم المنعم عبدالعوادي حافظ حمود جاسم لمياء عالي دبلوم47

تنسيق لوحدة االداري للتطوير مقترح برنامجاستراتيجي تخطيط
مدخل باستخدام للدولة العامة السياسات
القيمة سلسلة

2015هللا عبد حسين سلمانعباس هاني لبنى عالي دبلوم48

)) الديوان سداد في ودورها االئتمانية السياسةاستراتيجي تخطيط

والورش للفحص العامة المديرية في حالة دراسة
(( الكهرباء وزارة تشكيالت احدى الفنية

2015سعيد لفته السالم عبدغني صباح ايناس عالي دبلوم49

2014السوداني الصيهود موات عليالساعدي محمد علي صباراستراتيجي تخطيط عالي دبلوم50

الصناعي السوق لتجزئة التسويقية استراتيجياتاستراتيجي تخطيط
العراقية االسمنت لشركة

2015هاشم قاسم صبيحةجبار نايف رعد اسراء عالي دبلوم51

للمدة العراق في الوطني االمن على البطالة اثراستراتيجي تخطيط
2012 لغاية ـ2003 من

2015داغر محمد محمودالخرساني هداب الرضا عبد فالح عالي دبلوم52

التنظيمي الهيكل لتطوير استراتيجية رؤية نحواستراتيجي تخطيط
الشيعي الوقف لديوان

2015تناي دحام غنيالجشمعي حسين االمير عبد مطلك امير عالي دبلوم53

باستخدام العراق في الحيوانية الثروة واقع تقييماستراتيجي تخطيط
SWOT االستراتيجي التحليل

2015حمادي كاظم المنعم عبدالمدرس القادر عبد صبيح فوزي سمارة عالي دبلوم54

التسجيل دائرة في العقارية الملكية نقل اجراءاتاستراتيجي تخطيط
بها االرتقاء وسبل العقاري

2014هاشم قاسم صبيحةالجنيد شوكت فايق اريج عالي دبلوم55

2015الكبيسي عواد الدين صالحراضي كاظم سناءالعراق في االستثمار هيئة اداء تقييماستراتيجي تخطيط عالي دبلوم56

ظاهرة من للحد طريقا السياحي القطاع تطويراستراتيجي تخطيط
العراق في السياحية المعاهد خريجي بطالة

2015صالح يحيى لورنسالمحمداوي راضي الزهرة عبد عباس عالي دبلوم57

خطة اطار في الزراعي للتامين قانون مقترحاستراتيجي تخطيط
الزراعة وزارة واستراتيجية الوطنية التنمية

2016حافظ علك الناصر عبدحسين حميد قصي عالي دبلوم58

قاعدة باستخدام العراقيين المفقودين ملفات ادارةاستراتيجي تخطيط
(fdms ) العدلي الطب بيانات

2016حافظ علك الناصر عبدزغير جبار عامر عالي دبلوم59

وزارة ومستقبل واقع لتقييم المحتملة اليناريوهاتاستراتيجي تخطيط
حالة دراسة/  المراة لشؤون الدولة

2016الرحمن عبد يوسف فؤادهاشم شيماء عالي دبلوم60

العامة للشركة المؤسسي االداء كفاءة تطويراستراتيجي تخطيط
سيناريوهات/  للمعلومات الدولية الشبكة لخدمات
مقترحة

2016الكناني بشير كاظم كاملمحمود علي محمد بان عالي دبلوم61

االسبقيات في وتاثيرها للمنظمة الداخلية البيئةاستراتيجي تخطيط
العامة الشركة في ميدانية دراسة التنافسية

النقل مشاريع لتنفيذ

2016حسين محمد ضياءالبياتي نعمان رافع سبأ عالي دبلوم62
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استراتيجية بتطبيق االنتاجية العمليات تحسيناستراتيجي تخطيط
العامة ديالى شركة في دراسة ) المنتج تطوير

الكهربائية للصناعات

2015الالمي داود قاسم غسانعلي محمود سحر عالي دبلوم63

االداء تقييم في الحكومي التميز معايير تطبيقاتاستراتيجي تخطيط
/ الوزراء لمجلس العامة لالمانة المؤسسي

حالة دراسة

2016العنزي حمود علي سعدالزبيدي كاظم جواد فدك عالي دبلوم64

نجاح في وتاثيرها والفنية االدارية المتطلباتاستراتيجي تخطيط
االستراتيجية التحالفات

2016الجشمعي جواد احمد كاظمكريم الرحيم عبد رقية عالي دبلوم65

دراسة البشرية الموارد تطوير استراتيجية  تقييماستراتيجي تخطيط
القضائي المعهد في حالة

2016الزيدي عبد جواد ناظمالعامري المطلب عبد القادر عبد رغد عالي دبلوم66

االلكترونية الحوكمة ستراتيجية لصياغة نموذج بناءاستراتيجي تخطيط
والتكنولوجيا للعلوم

2016لفته ستار بيداءالحمداني مصطاف علي كامل عالي دبلوم67

2016اللطيف عبد علي محمد عمادعبيد اياد حنانالعامة للموازنة االستثماري االداء كفاءة تقييماستراتيجي تخطيط عالي دبلوم68

في الزراعي للقطاع الحكومي الدعم تخطيطاستراتيجي تخطيط
استراتيجية رؤية االنبار محافظة

2016خلف جميل بالسمالفهداوي مخلف صالح عمار عالي دبلوم69

وفق على النقل وزارة في االداري انموذج بناءاستراتيجي تخطيط
(EFQM ) االوربي التميز انموذج

2016السوداني الصيهود موات عليردام تركي دنيا عالي دبلوم70

زيادة ظل في بغداد لمدينة الخدمي الواقعاستراتيجي تخطيط
حالة دراسة/  العشوائيات

2016صالح يحيى لورنسعلي امام خالد مها عالي دبلوم71

اداء تحسين على وانعكاساته االداري االصالحاستراتيجي تخطيط
العامة الشركة في تحليلية دراسة/  الموظفين

االنشائية المواد لتجارة

2016الرحمن عبد يوسف فؤادسيفي صالح شيماء عالي دبلوم72

الشركة واقع لتطوير االستراتيجية الخيارات تقييماستراتيجي تخطيط
المركزية لالسواق العامة

2016الكبيسي عواد الدين صالحجدوع محمد سندس عالي دبلوم73

المصارف ي السيولة ادارة استراتيجية تقييماستراتيجي تخطيط
العراقية

2016الجبوري محمد طاهر ايادصخر نعمة سهام عالي دبلوم74

/ الستراتيجية تنفيذ في المعلومات تكنولوجيا دوراستراتيجي تخطيط

النفطية االستكشافات شركة في حالة دراسة
2016الكبيسي عواد الدين صالحالجاف توفيق باسم وفاء عالي دبلوم75

2016السوداني الصيهود موات عليالمعمار عباس ماجد رغدالنفط وزارة في الكفاءات لجذب ستراتيجية بناءاستراتيجي تخطيط عالي دبلوم76

االقتصادي وتاثيرها العراق في السياحة تنميةاستراتيجي تخطيط
( استراتيجية رؤية ) المجتمع في واالجتماعي

2016بريهي كريم فارسخلف عباس حسين عالي دبلوم77

المائية الموارد الستدامة االستراتيجي السيناريواستراتيجي تخطيط
( دراسية حالة ) الزراعي القطاع في

2016صالح يحيى لورنساحمد صالح عمار عالي دبلوم78
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على العراقية المدارس اداء لتقييم نظام تصميماستراتيجي تخطيط
EFQM االوربي التميز انموذج وفق

2016الرحيم عبد سناءفاضل كامل وسن دكتوراه79

الشركة في االستراتيجي التحالف تطبيق امكانيةاستراتيجي تخطيط
البري للنقل العامة

2016كبرو يوسف رغدالكريم عبد كاظم فراس عالي دبلوم80

االهداف تحقيق في االستراتيجي التكامل تاثيراستراتيجي تخطيط
/ العراقية البيئة على للمحافظة االستراتيجية

والبيئة الصحة وزارة في تحليلية دراسة

2016جودي حمزة حيدرنور عبد فيصل علي عالي دبلوم81

تحديد في واثره االستراتيجي المالي االداء تحليلاستراتيجي تخطيط
المنشأة قيمة

2016الونداوي الحكيم عبد طلعت هشامالعبيدي محمود بشير احمد عالي دبلوم82

لوزارة التعليمي االداء في المعلومات تقانة تاثيراستراتيجي تخطيط
التربية

2016الحكيم عبد طلعت هشامكتاب محمود احمد عالي دبلوم83

للتطوير الوطني المركز انشطة هيكلة اعادةاستراتيجي تخطيط
( استراتيجية رؤية ) المعلومات وتقنية االداري

2016داود سلمان فضيلةالجبوري هللا عبد  محمد نادية عالي دبلوم84

بيت العلمي البحث حركة مع المعرفي التواصلاستراتيجي تخطيط
انموذجا الحكمة

2016سموعي فرج رفاءالحسين عبد معن سمية عالي دبلوم85

بيت العلمي البحث حركة مع المعرفي التواصلاستراتيجي تخطيط
انموذجا الحكمة

2016سموعي فرج رفاءالحسين عبد معن سمية عالي دبلوم86

المنظمات في والتخصص العمل ستراتيجيةاستراتيجي تخطيط
بغداد مدينة منظمات من لعدد دراسة/  الحكومية

2016الكناني بشير كاظم كاملالفتالوي لهمود محمد حسين عالي دبلوم87

االداء لتقييم كايزن انموذج استخدام كفاءة مدىاستراتيجي تخطيط
مكاتب من عينة الراء تحليلية دراسة/  المؤسسي
العمومين المفتشين

2016جواد احمد كاظمحمزة عباس محمد عالي دبلوم88

اداء تحسين في االدارية االجراءات حوسبة دوراستراتيجي تخطيط
دراسة/  السجون/  العراقية االصالح دائرة

استطالعية

2016كبرو يوسف رغدالربيعي علوان طارق سرحان عالي دبلوم89

الجوية الخطوط لشركة التدريبية الخطط تقييماستراتيجي تخطيط
نظر وجهة من (2014- 2011) لالعوام العراقية

ستراتيجية

2016داود سلمان فضيلةالجميلي قدوري خماس احمد هبة عالي دبلوم90

2016المولى مؤيد سماح اشرافصالح مهدي محمداالنشائية المشاريع انجاز في الوقت ادارة اثراستراتيجي تخطيط عالي دبلوم91

الكهربائية الطاقة تجهيز في واثره السكاني النمواستراتيجي تخطيط
حالة دراسة/ 

2016الكناني بشير كاظم كاملصالح شناوة حسن عالي دبلوم92

موازنة لتطوير واالداء البرامج موازنة استخداماستراتيجي تخطيط
بغداد محافظة االستثمارية المشاريع

2016العاني علي محمد عمادسلمان محمد سهام عالي دبلوم93
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المشاريع بتنفيذ لالرتقاء نحواستراتيجيةاستراتيجي تخطيط
ديالى محافظة في االستثمارية

2016داود سلمان فضيلةالعزاوي محمود شاكر افراح عالي دبلوم94

لالسواق العامة الشركة اعمال بواقع االرتقاءاستراتيجي تخطيط
تخطيطي منظور من العراقية المركزية

2016الكناني كاملعلوان حسن آمال عالي دبلوم95

المصارف في السيولة ادارة استراتيجية تقييماستراتيجي تخطيط
العراقية

2016الجبوري محمد طاهر ايادصخر نعمة سهام عالي دبلوم96

قوة توزيع في ماركوف سلسلة تحليل استخداماستراتيجي تخطيط
المالية وزارة في حالة دراسة العمل

2016البياتي محمودهادي صباح علي عالي دبلوم97

المالية الرقابة لديوان االستراتيجي الهدف تعزيزاستراتيجي تخطيط
من الحد في ودوره العام المال على الحفاظ في
حالة دراسة/  للدولة العامة الموازنة عجز

2016هللا عبد حسين سلمانالكناني بشير كاظم انتصار عالي دبلوم98

في الزراعي للقطاع الحكومي الدعم تخطيطاستراتيجي تخطيط
ستراتيجية رؤية االنبار محافظة

2016خلف جميل بالسمالفهداوي مخلف صالح عمار عالي دبلوم99

للمتابعة الفاعلة التنسيق عالقات اليات صياغةاستراتيجي تخطيط
الوزراء لمجلس العامة االمانة بين االستراتيجية

( حالة دراسة ) العراقية والوزرات

2016العنزي حمود علي سعدالجيراني هادي مالك ايناس عالي دبلوم100

غلى العراقية المدارس اداء لتقييم نظام تصميماستراتيجي تخطيط
حالة دراسة / EFQM االوربي التميز انموذج وفق

2016سعيد الرحيم عبد سناءفاضل كامل وسن عالي دبلوم101

المائية الموارد الستدامة االستراتيجي اليناريواستراتيجي تخطيط
دراسية حالة/  الزراعي القطاع في

2016صالح يحيى لورنساحمد صالح عمار عالي دبلوم102

التغيير لمدخل وفقا الطفل بثقافة االرتقاءاستراتيجي تخطيط
االستراتيجي

2016السعيدي عدنان يعربالخفاجي علي عبد كامل سرمد عالي دبلوم103

غير المنظمات في والتخصص العمل ستراتيجيةاستراتيجي تخطيط
بغداد مدينة منظمات من لعدد دراسة الحكومية

2016الكناني بشير كاظم كاملالفتالوي لهمود محمد حسين عالي دبلوم104

وتحسين حماية في ودورها الصلبة النفايات ادارةاستراتيجي تخطيط
بلدية في حالة دراسة ستراتيجية رؤية/  البيئة
الرشيد

2016صالح يحيى لورنسيسر مشتت كامل حيدر عالي دبلوم105

قوة توزيع في ماركوف سلسلة تحليل استخداماستراتيجي تخطيط
المالية وزارة في حالة دراسة/  العمل

2016البياتي مهدي محمودهادي صباح علي عالي دبلوم106

الحوكمة استراتيجية لصياغة نموذج بناءاستراتيجي تخطيط
والتكنولوجيا للعلوم االلكترونية

2016لفته ستار بيداءالحمداني مصطاف علي كامل عالي دبلوم107

/ الستراتيجية تنفيذ في المعلومات تكنولوجيا دوراستراتيجي تخطيط

النفطية االستكشافات شركة في حالة دراسة
2016الكبيسي عواد الدين صالحالجاف توفيق باسم وفاء عالي دبلوم108
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المشاريع بتنفيذ لالرتقاء استراتيجية نحواستراتيجي تخطيط
ديالى محافظة في االستثمارية

2016داود سلمان فضيلةالعزاوي محمود شاكر افراح عالي دبلوم109

العراق في الكهربائية الطاقة تعرفة نظام تحليلاستراتيجي تخطيط
ستراتيجي منظور من

2016اللطيف عبد علي محمد عمادغدار سعد ندى عالي دبلوم110

2016السوداني الصيهود موات عليالمعمار عباس ماجد رغدالنفط وزارة في الكفاءات لجذب ستراتيجية بناءاستراتيجي تخطيط عالي دبلوم111

/ الزبون رضا في المصرفي التسويقي المزيج اثراستراتيجي تخطيط

الرئيسي الرافدين مصرف في دراسة
2016ناجي احمد محسن عاملةالكعبي سعيد شريف هدى عالي دبلوم112

وزارة ومستقبل واقع لتقييم المحتملة اليناريوهاتاستراتيجي تخطيط
المرأة لشؤون الدولة

2016الرحمن عبد يوسف فؤادخضير هاشم شيماء عالي دبلوم113

االستراتيجية والحلول للعيش المالئمة المدناستراتيجي تخطيط
العراقية للمدن

2016الفريجي علي عبد محسنيونس نوري منى عالي دبلوم114

في وتأثيرها االدارية المعلومات نظم كفاءةاستراتيجي تخطيط
الفساد مكافحة اجراءات

2016رشيد محمد الكريم عبد ميسونحنون عودة رنا عالي دبلوم115

القرار اتخاذ في ( SWOT ) مصفوفة ابعاد تأثيراستراتيجي تخطيط
للمنظمة االستراتيجي

2016الحيالي حسين محمد ضياءالربيعي هاشم محمد باسم عالي دبلوم116

/ العاملين اداء تعزيز في التدريبية العناصر اثراستراتيجي تخطيط

بغداد امانة في تطبيقية دراسة
2016رشيد محمد الكريم عبد ميسونعنبر علي صادق رشا عالي دبلوم117

الخدمات تقديم في ودورها المحلية االدارةاستراتيجي تخطيط
المجتمعية

2016سموعي فرج رفاءسبتي رعد شهد عالي دبلوم118

االداء تدعيم في المستمر التدريب اثراستراتيجي تخطيط
في تحليلية دراسة/ المنظمي االستراتيجي

السليمانية/ الثالثة العسكريه الكلية

2017سموعي فرج رفاءخلف زيدان ثامر عالي دبلوم119

دراسة االزمات الدارة المستقبلية السيناريوهاتاستراتيجي تخطيط
العدل لوزارة حالة

2017المال مصطفى عبدالرحمنشكري فؤاد دنيا عالي دبلوم120

الحكومة تطبيق لواقع االستراتيجي التحليلاستراتيجي تخطيط
- الوزراء لمجلس العامة االمانة في االلكترونية

حالة دراسة

2017صالح يحيى لورنسصالح مهدي اريج عالي دبلوم121

في الشاملة الجودة ادارة مفاهيم تطبيق معوقاتاستراتيجي تخطيط
في تحليلية دراسة/ االستراتيجي التحليل اطار
االشعاعي والعالج النووي للطب التخصصي مركز

2017مجيد عباس سميةهادي علي رنا عالي دبلوم122

اداء تحسين في الشاملة الجودة ادارة تاثيراستراتيجي تخطيط
ديوان في حالة دراسة الخدمية المؤسسة
ديالى محافظة

2017عبدالوهاب لطفي ناديةمحمد سهيل نورة عالي دبلوم123

2018, فبراير 26 Page 8 of 11



?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحثالعنوانالتسلسلالقسم ت

العام القطاعين بين االستراتيجية الشراكة تحليلاستراتيجي تخطيط
توزيع مجال في االستثمار لتوجيه والخاص
بالعراق الكهرباء

2017حمود علي سعدثابت ثائر مصطفى عالي دبلوم124

المنتج حماية استراتيجيات في الجودة ابعاد دوراستراتيجي تخطيط
الوطني

2017خضير حاتم ارادنحسين علي رلى عالي دبلوم125

فيليبس نموذج وفق على التدريبية البرامج تقييماستراتيجي تخطيط
philips- والشؤون العمل وزارة في حالة دراسة

االجتماعية

2017موات عليعاجل جبار رافد عالي دبلوم126

العام القطاعين بين االستراتيجية الشراكة تحليلاستراتيجي تخطيط
توزيع مجال في االستثمار لتوجيه والخاص
بالعراق الكهرباء

2017العنزي علي سعدثابت ثائر مصطفى عالي دبلوم127

في العالمي التراث لمواقع السياحي التاهيلاستراتيجي تخطيط
ستراتيجي منظور- العراق

2017عبد جواد ناظمعبدالحسن فاخر رشا عالي دبلوم128

على البشرية الموارد ادارة ممارسات انعكاساتاستراتيجي تخطيط
العلوم وزارة في ميداني بحث- التنظيمي االداء

والتكنلوجيا

2017حمادي عباس انتصارعودة روضان رفاه عالي دبلوم129

القيادات بناء في ودوره الوظيفي المسار تخطيطاستراتيجي تخطيط
الدولة عقارات دائرة في ميداني بحث- االدارية

2017جثير حمود سعدونحلف كاظم مصطفى عالي دبلوم130

اداء لتحسين الذكية التدريب اساليب اعتماداستراتيجي تخطيط
الوزراء مجلس في تحليلية دراسة- المراسيم
العراقي

2017عبدعلي سلمان لمياءعبدالرحمن فاضل امير عالي دبلوم131

دراسة- والعجز الفائض البشرية الموارد تخطيطاستراتيجي تخطيط
بغداد محافظة مجلس في حالة

2017محمد طاهر ايادمحمد فوزي محمد عالي دبلوم132

استقرار واعادة وااليواء االغاثة خطة تحليلاستراتيجي تخطيط
ستراتيجي منظور من العراق في النازحة العاوائل

2017صالح يحيى لورنسعبدالوهاب محمد عاصم عالي دبلوم133

تكنلوجيا توظيف اطار في البشرية الموارد فاعليةاستراتيجي تخطيط
دار في حالة دراسة- واالتصالالت المعلومات

العراقية الوطنية والوثائق الكتب

2016محمد طاهر ايادكاظم محمد سارة عالي دبلوم134

االداء في االدارية المعلومات نظم تاثيراستراتيجي تخطيط
النواب مجلس في حالة دراسة- الستراتيجي

العراقي

2016جثير حمود سعدونموسى عبدالواحد شجاع عالي دبلوم135

المعيار الجودة ادارة نظام تطبيق امكانيةاستراتيجي تخطيط
المستقلة العليا المفوضية في االنتخابي

2014-iso17582

2017السوداني موات عليابراهيم عبدالعزيز عصام عالي دبلوم136

دراسة بغداد في لالسكان مقترحات سترتيجيةاستراتيجي تخطيط
حالة

2017حافظ علك عبدالناصرحميد سعيد سيف عالي دبلوم137
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البحث نتاجات لتسويق مقترحة ستراتيجيةاستراتيجي تخطيط
التعليم وزارة- حالة دراسة العراقية العلمي
العلمي والبحث العالي

2017حافظ علك عبدالناصرعمران عبدالجبار سرمد عالي دبلوم138

في الرياضي االستثمار في الخاص القطاع دوراستراتيجي تخطيط
ستراتيجي منظور- العراق

2017رشيد محمود ثائرعبدالرحمن عصام بيداء عالي دبلوم139

تكلوجيا توظيف اطار في البشرية الموارد فاعليةاستراتيجي تخطيط
الكتب دار في حالة دراسة- واالتصاالت المعلومات
العراقية الوطنية والوثائق

2016محمد طاهر ايادكاظم محمد سارة عالي دبلوم140

لتحقيق واالداء البرامج موازنة تطبيق دليلاستراتيجي تخطيط
لمجلس العامة االمانه في االستراتيجية االهداف
حالة دراسة- الوزراء

2017علي محمد عمادجعفر هادي خلدون عالي دبلوم141

تحقيق وامكانيات الغذائي االمن استراتيجياتاستراتيجي تخطيط
الزراعة وزارة في حالة دراسة- الذاتي االكتفاء
العراقية

2017مجيد عباس سميةالسوداني عبد مهدي غادة عالي دبلوم142

اجراءات تبسيط في ودوره االستراتيجي التحليلاستراتيجي تخطيط
دائرة في حالة دراسة- واتمتها المنظمات تسجيل

الحكومية غير المنظمات

2017عبدالحمن يوسف فؤادحميدي حسن ضياء عالي دبلوم143

االنجاز فاعلية في الفرقي العمل استراتيجية تاثيراستراتيجي تخطيط
والمالية االدارية الوكالة في تحليلية دراسة-

الداخلية لوزارة

2017الشمري حمزة سرمدمحسن جابر احمد عالي دبلوم144

- مكافحتها واسترانيجيات االرهاب تمويل اساليباستراتيجي تخطيط

االمنية المؤسسات بعض في حالة دراسة
2017عبدالحكيم طلعت هشاممطلك محمد علي عالي دبلوم145

المسافرين خدمة اداء وكفاءة االجراءات سالمةاستراتيجي تخطيط
حالة دراسة/ الدولي بغداد مطار في

2017بشير كاظم كاملقاسم عباس اسيل عالي دبلوم146

العمل فرق ادارة في الستراتيجية القيادة دوراستراتيجي تخطيط
التنظيمي

2017حمادي عباس انتصارعلي محمد امين محمد اوان عالي دبلوم147

اداء في واثرها الحوكمة مؤشرات تشخيصاستراتيجي تخطيط
التربية وزارة/ التربوي ااتخطيط العامة المديرية

2016جثير حمود سعدونخميس هادي لمى عالي دبلوم148

امانة/ المستدام الذاتي للتمويل استراتيجية بناءاستراتيجي تخطيط
تحليلة دراسة بغداد

2017علي محمد عمادعلي جبار عادل عالي دبلوم149

المشاريع تعثر من الحد في الجدوى دراساتاستراتيجي تخطيط
التقل وزارة في حالة دراسة- االستثمارية

2017بريهي كريم فارسصيهود علي زينة عالي دبلوم150

المديرية في للتدريب االستراتيجية الخطة تقويماستراتيجي تخطيط
وزارة تشكيالت احدى البشرية للموارد العامة
حالة دراسة- العامة والبلديات واالسكان االعمار

2017عبد جواد ناظمصالح مجيد عمار عالي دبلوم151
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االستقرار واعادة وااليواء االغاثة خطة تحليلاستراتيجي تخطيط
استراتيجي منظور من العراق في النازحة للعوائل

2016صالح يحيى لورنسعبدالوهاب محمد عاصم عالي دبلوم152

الجاح تحقيق في وتاثيرها االلكترونية االدارةاستراتيجي تخطيط
الكرخ تربية مديرية في حالة دراسة/االستراتيجي

الثانية

2017بريسم عارف مهاجلوب عباس وسن عالي دبلوم153

رؤية/ االرهاب ظل في العراقي الطفل ثقافةاستراتيجي تخطيط
مستقبلية

2017عبد جواد ناظمابراهيم اسماعيل رشا عالي دبلوم154

للسنوات الصحة لوزارة االستراتيجية الخطة تقييماستراتيجي تخطيط
حالة دراسة /2013-2015

2017عباس مهدي صالحعلي غازي ليلى عالي دبلوم155

- االستراتيجية الخطط على مبارك ميناء تاثيراستراتيجي تخطيط

العراق لموانئ العامة الشركة في تحليلية دراسة
2017علي عبد محسنجاسم عبود هند عالي دبلوم156

للقيادة االبداعية الخصائص وفق العاملين تحفيزاستراتيجي تخطيط
مديرية في استطالعية دراسة/االستراتيجية

واسط وبريد اتصاالت

2016داود سلمان فضيلةعبدالحسن عباس فاضل عالي دبلوم157

االداء تحقيق في للمنظمة البيئي التيقظ دوراستراتيجي تخطيط
البيئة وزارة في تحليلية دراسة- المستدام

2017داود سلمان فضيلةعاجل وجعان سراب عالي دبلوم158

للمدة العراق في االستثمارية الموازنة واقعاستراتيجي تخطيط
التخطيط وزارة في حالة دراسة 2015-2010

2017بريهي كريم فارسفرحان محسن نجاح عالي دبلوم159

االداء في االدارية المعلومات نظم تاثيراستراتيجي تخطيط
النواب مجلس في حالة دراسة- الستراتيجي

العراقي

2016جثير حمود سعدونموسى عبدالواحد شجاع عالي دبلوم160

البحث نتاجات لتسويق مقترحة ستراتيجيةاستراتيجي تخطيط
التعليم وزارة حالة دراسة- العراقية العلمي
العلمي والبحث العالي

2017حافظ علك عبدالناصرعمران عبدالجبار سرمد عالي دبلوم161

هندسة اعادة في االستراتيجي التوجه اثراستراتيجي تخطيط
االعمار وزارة في تحليلية دراسة/ االعمال

واالسكان

2017احمد فاضل شهنازسلمان منذر ابتهال عالي دبلوم162

ظل في للمشروعات االستراتيجي االداء تقييماستراتيجي تخطيط
ديوان في حالة دراسة -iso 1000 :2003 المواصفة
ديالى محافظة

2017محمد عبد زهرةابراهيم قدوري هند عالي دبلوم163

االستراتيجي القرار في وتاثيره الوظيفي التصميماستراتيجي تخطيط
الموارد قسم/ النقل وزارة في استطالعية دراسة-

البشرية

2017سلمان داود عادلهاشم عودة رجاء عالي دبلوم164
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