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المحلية المجالس تشكيل في الديمقراطية تاثير32272عامة ادارة
بغداد محافظة مجلس في ميدانية دراسة

2009الشيخلي عباس ابراهيم الرزاق عبدعلوان عبدالكريم نوال ماجستير1

والقيادة الستراتيجية الخيارات بين العالقة32021عامة ادارة
التنظيمي النجاح في وتاثيرهما التحويلية

2009الطائي قدي حسون عليطه رحيم ياسين محمد ماجستير2

االداري الفساد في للعاملين القيمي النظام تاثير31555عامة ادارة
بالعراق

2007داغر محمد منقذ_  الرحيم محمود صالحسعيد كاظم هديل دكتوراه3

صنع في ( GDSS ) الجماعي القرار دعم نظم اثر31452عامة ادارة
القرار

2007احمد القادر عبد صالحالمفرجي صالح مهدي ربيع عمر ماجستير4

2010فندي حسون عليعلي حسين انور سحراءالتنظيمي بااللتزام وعالقتة االغتراب324444عامة ادارة ماجستير5

التنشيط عملية في واثرها ادارةالمعرفة31226عامة ادارة
وزارة ديوان في ميدانية دراسة االستراتيجي

العلمي والبحث العالي التعليم

2006الذهبي محمد جاسمابراهيم الجبار عبد سجى ماجستير6

العراقية الحية المنظمات في المالي التخطيط31313عامة ادارة
واالجراءت للخطوات علمية رؤية  العامة

2006الصاحب عبد صالح الصاحب عبدعلي اللطيف عبد سوزان ماجستير7

2008الطيار عبايس مكيحسن ياور كنعانالداخلية الرقاية اجراءت وتطوير تقويم31666عامة ادارة ماجستير8

الكفاءات الستقطاب مقدمة استراتيجية صياغة31177عامة ادارة
عليها والحفاظ العلمية

2006الذهبي محمد جاسمتوماس ستراك سيتا ماجستير9

ادارة بفاعلية المعلومات تقانة عالقة تحليل31178عامة ادارة
الجوهرية الكفايات بناء في واثرها البشرية الموارد

2006الذهبي محمد جاسمالدليمي حسين عالوي احسان دكتوراه10

راس في واثرها وسالمتهم العاملين صحة برامج31309عامة ادارة
البشري المال

2006الرحيم محمود صالحالسالمي جعفر جاسم اشواق ماجستير11

فاعلية في البيئي تاكد التنظيمي الهيكل تاثير30552عامة ادارة
دراسة) االهلية والكليات بغداد جامعة كليات بعض

(ميدانية

2005الرحيم محمود صالحالرسول مهدي طة طالب خمائل ماجستير12

المجتمعات تنمية في الحكومية غير المنظات دور31020عامة ادارة
المحلية

2005داغر محمد منقذالعبيدي احمد انور حميد ماجستير13

وعالقتها العاملة البشرية الموارد تحفيز سياسة28497عامة ادارة
التنظيمي باالبداع

2000الذهبي محمد جاسمالعزاوي ابراهيم محمد هاشم بشرى ماجستير14

الذات على االعتماد بين االردنية العامة الموازنة28416عامة ادارة
الخارجية المساعدات على واالعتماد

2000الرحيم صالحمحمد يوسف خالد دكتوراه15
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2002العزاوي اللة عبد نجمالخفاجي عبدالحسين عبير(واالثر العالقة) القيادي والسلوك التقانة29364عامة ادارة ماجستير16

خدمات وجودة الخدمة وتقديم تصميم بين العالقةعامة ادارة
ضيوف من عينة الراء استطالعية دراسة ) االيواء
بغداد مدينة في الممتازة الدرجة فنادق

2002رشيد المجيد عبد نزارالجبوري سالم حميد سالم ماجستير17

في االداري التطوير االستراتيجية مقترح نموذج30007عامة ادارة
العراق

2004الرحيم محمود صالحالحسن صالح الكريم عبد عائد ماجستير18

وفق على الجودة الضبط معلومات نظام تصميم29804عامة ادارة
المواصفة متطلبلت

2003الذهبي محمد جاسمحافظ علك الناصر عبد ماجستير19

1998العزاوي اللة عبد نجمحمود علي الرزاق عبدالعراق في المدنية والخدمة ومتقاعد التقاعد ادارة27676عامة ادارة دكتوراه20

في واثرها االدارية للقيادات االستراتيجي العقل31499عامة ادارة
كليات من عينة في تطبيقية دراسة-  االبداع ادارة

المستنصرية الجامعة

2007النعيمي تاية فالحفاضل سلمان رائد ماجستير21

نظر وجهة من اشكاله وبعض االداري الفساد28111عامة ادارة
المديرين من عينة

1999العزاوي هللا عبد نجمالدليمي عبد فيصل باسم ماجستير22

بين التوافق ضوء على العامة المنظمات رياديةعامة ادارة
االستراتيجي والتجديد التنافسي الذكاء

2015القادر عبد صالحمحيبس علي حسام دكتوراه23

المدنية الخدمة في والتعيين االختيار سياسات26420عامة ادارة
العراق في وتطورها

1994العزاوي هللا عبد نجمالنجار جاسم كريم احمد ماجستير24

تحليلية وصفية دراسة- الدولية المنظمات ادارة28061عامة ادارة
والثقافه والعلم للتربية المتحده االمم لمنظمة

( اليونسكو)

1998البسام ابراهيم العزيز عبدالوائلي حسن الحسين عبد عامر دكتوراه25

استراتيجية اختيار في وأثره البيئي التحليل31308عامة ادارة
بغداد شركة في حالة دراسة- التنظيمي التكيف

مختلطه مساهمة الغازية للمشروبات

2006الذهبي محمد جاسمابراهيم عباس ابراهيم عدي ماجستير26

في المحلية لالدارة التدريبية البرامج24889عامة ادارة
وميدانية تحليلية دراسة-العراق

1992الشيخلي الرزاق عبدحسن عباس عادل ماجستير27

للتجربة تحليلية دراسة- المحلية االدارة ازمة27519عامة ادارة
العراقية

1997الشيخلي ابراهيم الرزاق عبدافاه بن احمد ماجستير28

واستراتيجية االستراتيجي التحليل بين العالقة31457عامة ادارة
دراسة- المنظمي االداء في واثرهما التحالف

االعمار وزارة شركات من عينة الراء  استطالعية
واالسكان

( مشارك مشرف) ياسين ال محمد محمد/ الرحيم  محمود صالحالجادر حامد عادل سهير 2007 دكتوراه29

في الخاص القطاع الى العام القطاع تحول واقع32383عامة ادارة
تحليلية ميدانية دراسة- الهاشمية االردنية المملكة

( مشارك م) القريوتي قاسم محمد/ العزاوي عبدهللا نجمالمناصير فالح علي 1999 دكتوراه30
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- االزمة ادارة بمراحل وعالقتها القيادية االنماط29380عامة ادارة

وتشكيالتها الكهرباء هيئة في ميدانية دراسة
2002الذهبي محمد جاسمالعبيدي جواد نماء ماجستير31

راس في الحديثة القيادية االنماط بعض تاثير32507عامة ادارة
التنظيمي االجتماعي المال

2009الطعان فارس حاتمسلمان عدنان سها ماجستير32

راس في الحديثة القيادية االنماط بعض تاثير32500عامة ادارة
التنظيمي االجتماعي المال

2009الطعان فارس حاتمسلمان عدنان سها ماجستير33

جامعة في العاملين باداء وعالقتة الوظيفي الرضا28372عامة ادارة
(تحليلية تشخصية دراسة) بغداد

1999الرحيم محمود صالحالهنداوي وناس عبداالمير سوسن ماجستير34

استراتيجية اختيار غي واثرة البيئي التحليلعامة ادارة
بغداد شركة حالة دراسة ) التنظيمي التكيف

(الغازية للمشروبات

2006الذهبي محمد جاسمابراهيم عباس ابراهيم عدي ماجستير35

) الوظيفي الرضا في المنظمة الشفافية تاثير31869عامة ادارة

هيئة ديوان في العاملين من عينة اراء تحليل
(التقني التعليم

2008الطائي حسون عليوناس االمير عبد سوسن دكتوراه36

االحتراق في المنظمية والثقة العدالة من كل تأثير31879عامة ادارة
عينة الراء استطالعية دراسة/  للعاملين النفسي

والبحث العالي التعليم وزارة في العاملين من
العلمي

2008الشيخلي عباس ابراهيم الرزاق عبدالشكرجي نوري طه اسماء دكتوراه37

في االداري التطوير الستراتيجية مقترح انموذجعامة ادارة
للتخطيط القومي للمركز تحليلية دراسة/  العراق

االداري والتطوير

2004الرحيم محمود صالحالحسن صالح الكريم عبد عائدة ماجستير38

االداء لتحقق للجودة الدولية الجوائز معايير اعتماد31909عامة ادارة
المتميز

2009الطائي حسون عليالرويشي محيبس علي حسام ماجستير39

في واثرها التنظيمية والثقة القيادية االنماط32551عامة ادارة
الراء تطبيقية دراسة ) التنظيمي االلتزام تحقيق
(المدريين من عينة

2007حمادي عباس انتصارالطائي جبر ناصر رنا ماجستير40

على البيئية االدارة نظام لواقع االولي التقييم29000عامة ادارة
الدولية المواصفة متطلبات وفق

2002العزاوي هللا عبد نجمالنقار عبو حكمت عبدهللا ماجستير41

التنظيمي التغيير في واثرها االدارية االستشارة28513عامة ادارة
(القومي المركز تحليلية دراسة)

2000الذهبي محمد جاسمصوفي عبد علي دكتوراه42

دراسة ) العالي التعليم في الشاملة الجودة ادارةعامة ادارة
االدارة كليتي وطلبة اساتذة من لعنة استطالعية
والمستنصرية بغداد بجامعتي واالقتصاد

2001داغر محمد منقذسعيد كاظم هديل   ماجستير43

) الجوهرية الكفايات في المعرفة ادارة تاثير32269عامة ادارة

(العراقي االعالم شبكة في تحليلية دراسة

2009النعيمي القادر عبد صالحالجنابي حسن سالم اكرم ماجستير44
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) الوظيفي الرضا في المنظمية الشفافية تاثيرعامة ادارة

هيئة ديوان في العاملين من عينة اراء تحليل
التقني التعليم

2008العاني حسون عليوناس االمير عبد سوسن ماجستير45

االجتماعي المال وراس العمل حياة جودة تاثير32708عامة ادارة
للمنظمات العالي االداء في

2010الطائي حسون عليالجوفي عباس سعيد علياء ماجستير46

المزيج في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا اثرعامة ادارة
في استطالعية دراسة ) المصرفي التسويقي

الرافدين مصرف

2010الشيخلي عباس ابراهيم الرزاق  عبدالعباسي طاهر الودود عبد عادل ماجستير47

والقيادة االستراتيجية الخيارات بين العالقة33464عامة ادارة
التنظيمي النجاح في وتاثيرهما التحويلية

2009الطائي فندي حسون عليالتميمي طة رحيم ياسين محمد ماجستير48

فاعلية في البيتي والالتاكد التنظيمي الهكل تاثير33465عامة ادارة
) االهلية والكليات بغداد جامعة كليات بعض

( ميدانية دراسة

2005الرحيم محمود صالحالرسول مهدي طة طالب خمائل ماجستير49

واالدوار والخصائص البيئية العوامل بين العالقة33466عامة ادارة
لتمية ستراتيجية رسم في واثرها القيادية
اليمنية الجمهورية في العليا االدارية القيادات

2000الناصر حمزة المجيد عبد/ حرحوش عادلالشعور محمد علي دكتوراه50

ادارة نظم مع وعالقتة ، االجتماعي المال راس31698عامة ادارة
) المنظمي التفوق تحقيق في للتاثير المعرفة

(الكهرباء وزارة ) في ميدانية دراسة

2008النعيمي القادر عبد صالحالنقار عبو حكمت عبدهللا دكتوراه51

وفق على الضريبية الخدمة هندسة اعادةعامة ادارة
االلكترونية الحكومة متطلبات

2010الطائي حسون عليجاسم كريم احمد دكتوراه52

مجاالت تحديد في المدرك التنظيمي الدعم دورعامة ادارة
التعليم وزارة في ميداني بحث/  المالئم التغير
العلمي والبحث العالي

2015سعيد كاظم هديلسلمان سعدي زينب ماجستير53

/ العاملين اداء تقييم في التنظيمي المناخ تاثيرعامة ادارة

قار ذي محافظة مجلس غي تطبيقي بحث
2014الشيخلي ابراهيم الرزاق عبدالعظيمي خضر طالب سيف ماجستير54

ممارسات تطوير في التدريبية المتطلبات تاثيرعامة ادارة
في استطالعية دراسة/  االستراتيجية القيادة
بغداد جامعة كليات بعض

2014النقار عبو حكمت هللا عبدغياض االمير عبد عدي ماجستير55

في وتاثيرها والقيم االتجاهات بين العالقةعامة ادارة
ميداني بحث- العامة الوظيفة اخالقبات

محافظة في الطبية ع الحسين مدينة مستشفى
المقدسة كربالء

2017ابراهيم عبدالرزاقموسى عبدالواحد رياض دكتوراه56

المنظمة اداء تقييم في الجودة ثقافة تاثير33484عامة ادارة
االدارية القيادات الراء تحليلية دراسة ) التعليمية

الكليات في

2010الطائي حسون عليالجبوري سلمان ابراهيم خالد ماجستير57
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من الوظيفي الرضا على واثرها التحويلية القيادةعامة ادارة
المائية الموارد وزارة في المرؤوسين نظر جهة

العراقية

2010الشياب احمدجودة جبار رضوان ماجستير58

في الشاملة الجودة ادارة تطبيق مستوىعامة ادارة
العراق في الحكومية العالي التعليم مؤسسات

واالداريين االكاديميين نظر وجة من

2010نصير نعيمالعاني محمد قاسم محمد ماجستير59

الميزة تحقيق في الزبون عالقات ادارة دزرعامة ادارة
التنافسية

2011الرحيم محمود صالحمصيحب رشيد محسن ماجستير60

االجتماعية التنمية ابعاد في ودورة المحلي الحكمعامة ادارة
(وكربالء بغداد محاغظتي بين مقارنة دراسة)

2010الطحان فارس حاتمفيصل فاروق يسار ماجستير61

2002حسون عليالنعيمي حسين هادي فرحالزبائن حاجات تلبية في العامة العالقات دورعامة ادارة ماجستير62

واالدوار والخصائص البيئة العوامل بين العالقةعامة ادارة
القيادية

2000حرحوش عادلالشعور محمد علي دكتوراه63

وصناعة االستراتيجي النجاح عوامل بين الموائمةعامة ادارة
العامة المنظمات في الفكري المال راس

2010النعيمي القادر عبد صالحالعامري اسماعيل محمد فراس ماجستير64

التعليم  في واالعتماد الجودة اضمان نظام تصميمعامة ادارة
العالي

2011النعيمي عبدالقادر صالححافظ عللك الناصر عبد دكتوراه65

تحقيق في البشرية الموارد ادارة استراتيجيات اثرعامة ادارة
االستراتيجي النجاح

2011الطعان فارس حاتمالفياض طاهر حميد مجيد ماجستير66

االجتماعية التنمية ابعاد في ودورة المحلي الحكمعامة ادارة
وكربالء بغداد محافظتي بين مقارنة دراسة

2010الطعان فارس حاتمفيصل فاروق يسار ماجستير67

تحقيق في البشرية الموارد ادارة استراتيجيات اثرعامة ادارة
االستراتيجي النجاح

2011الطعان فارس حاتمالفياض طاهر حميد مجيد ماجستير68

وقرارات االستراتيجي الذكاء بين العالقة اثرعامة ادارة
االستراتيجي النجاح في الخدمة عمليات

2008الرحيم محمود ايادالعزاوي محمد هاشم بشرى دكتوراه69

في واثرة المصرفي المال راس كفاية تحليلعامة ادارة
الدولية المعايير وفق على والعائد المخاطرة

2004العامري ابراهيم علي محمدالمخالفي احمد محمد العزيز عبد دكتوراه70

)العراق في تطبيقها وامكانية االعمال حاضناتعامة ادارة

للحاسبات القدس مدرسة في حالة دراسة
(العراق_  االلكترونية

2006العنزي حمود علي سعدالزيدي  حسين ابراهينم قيس دكتوراه71

) التنظيمية الفايات بناء في المنظمي التعليم1962عامة ادارة

(النفط مركز في دراسة

2011الطائي فندي حسون عليرحيم عبدالكريم هيفاء ماجستير72
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مبادئ وفق على الصحية الخدمات جودة تقييم1966عامة ادارة
مالكوم جائزة ومعايير الشاملة الجودة ادارة

الصحية الرعاية في للتميز بالدريج

2011عبدالكريم محمود صالحمهدي محمد حميد غيداء ماجستير73

المعلومات وتقانة الثقافية القيم بين العالقةعامة ادارة
القرارات واتخاذ صنع في واثرها

2007الطائي حسون عليالتميمي خالد وسام ماجستير74

الكفايات بناء في ودورة المنظمي التعليمعامة ادارة
النفط وزارة مركز في ميدانية دراسة )التنظيمية

2011الطائي فندي حسون عليرحيم عبدالكريم هيفاء ماجستير75

االستراتيجية القرارات وخصائص البئي التغير تاثيرعامة ادارة
الهيكلية اعادة عمليات مجال في

2008الطائي حسون علي/ عبدالقددر صالحمحمد جاسم نسرين دكتوراه76

وافاق البشرية الموارد ادارة اداء واقع تقييمعامة ادارة
تطويرها

2005الذهبي محمد جاسمعبود معتوق محمد ماجستير77

وصناعة االستراتيجي النجاح عوامل بين الموائمةعامة ادارة
العامة المنظمات في الفكري المال راس

2010النعيمي عبدالقادر صالحالعامري اسماعيل محمد فراس ماجستير78

التنشيط عملية في واثرها المعرفة ادارةعامة ادارة
وزارة ديوان في ميدانية دراسة) االستراتيجي

العلمي والبحث العالي التعليم

2006الذهبي محمد جاسمالشمري ابراهيم عبدالجبار سجى ماجستير79

دراسة) االزمة ادارة في االستراتيجية الرؤية تاثيرعامة ادارة
توزيع شركة مديري من عينة الراء تحليلية

مصافي وشركة النفط وشركة النفطية المنتجات
(الوسط

2008عباس ابراهيم  عبدالرزاقرحيمة حتيتة سلمى ماجستير80

في واثرة االدارية للقيادات االستراتيجي العقلعامة ادارة
كليات من عينة في تطبيقية دراسة االبداع ادارة

المستنصرية الجامعة

2007النعيمي تاية فالحفاضل سلمان رائد ماجستير81

دراسة والتنافسية االبداع في المعرفة ادارة اثرعامة ادارة
للصناعات العامة الشركة في مقارنة تشخيصية
والتطوير لالستشارات الوطني والمركز الجلدية
االداري

2006العنزي حمود علي سعدمحمد ناصر خميس ماجستير82

في واثرها التنظيمية والثقة القيادية االنماطعامة ادارة
التنظيمي االلتزام تحقيق

2007حمادي عباس انتصارالطائي صبر ناصر رنا ماجستير83

ادارة في واثرة للقيادات االستراتيجي العقلعامة ادارة
كليات من عينة في تطبيقية دراسة االبداع
المستنصرية الجامعة

2007النعيمي تاية فالحفاضل سلمان رائد ماجستير84

الخدمة تقديم فاعلية في التسعير سياسات تاثيرعامة ادارة
تحليلية دراسة ) والعالجية الوقائية الصحية
(الحلة مدينة في والطفل االم رعاية لخدمات

2004البكري ياسر ثامراالعالك يوسف عباس ازهر ماجستير85
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العامة الموازنة اعداد عملية في الحاكمية دورعامة ادارة
حالة دراسة_العراق في للدولة

2008الرحيم محمود صالحشريف انور اثير ماجستير86

االبداع مقدرات دعم في الحرجة النجاح عوامل اثرعامة ادارة
وزارة في تحليلة وصفية دراسة ) االستراتيجي

االنمائي والتعاون التخطيط

2010طاهر جميل فاضلالمالكي حليحل صباح مصطفى ماجستير87

الخدمة تقديم اعلية في التسعير سياسات تاثيرعامة ادارة
والعالجية الوقائية الصحية

2004البكري ثامرالعالك يوسف عباس ازهر ماجستير88

ضغوط معالجات ضؤ في التنظيمي المناخ تطويرعامة ادارة
االيروائية الدول دور في  ميدانية  دراسة العمل

2011الجادر عادل سهيرالحمداني محمد الهام ماجستير89

دائرة الحسين مستشفى في ميدانية دراسةعامة ادارة
كربالء صحة

2012سلمان حمد فاضلالمحنة موسى عبدالواحد رياض ماجستير90

بين التكامل اطار في المتعلمة المنظمة بناء3112عامة ادارة
الجوهرية والمقدرات المعرفة ادارة عمليات
وزارة في العاملين من لعينة تحليلية دراسة
والتكنولوجيا العلوم

2012النعيمي احمد القادر عبد صالحنايف عبد فيصل باسم دكتوراه91

2012احمد القادر عبد صالحالجبار عبد حيدر منىالفاعلة المنظمات بناء في الحاكمية دور2390عامة ادارة دكتوراه92

2013الطائي حسون عليحسين هادي فرحالزبون مال راس في التسويقية العوامل تاثيرعامة ادارة دكتوراه93

االداء لتحقيق للجودة الدولية الجوائز معايير اعتمادعامة ادارة
المتميز

2009الطائي حسون عليالرويشدي محيبس علي حسام ماجستير94

تعزيز في التنظيمية الهيكلة اعادة عمليات اثرعامة ادارة
الداخلي الزبون قيمة

2011الكريم عبد محمود صالححسن احمد اقدس ماجستير95

2013نوري طه اسماءحمد سعيد سؤددالتنظيمي االلتزام تحقيق في االخالقي الذكاء دورعامة ادارة ماجستير96

نوعية ابعاد بعض باعتماد المنظمي االبداع تفعيلعامة ادارة
وزارة ديوان في تطبيقي بحث ) العمل حياة

(التخطيط

2013محمد جاسم نسرين(شنيتر طاهر الرحمن عبد ماجستير97

العدالة تحقيق في التحويلية القيادة دورعامة ادارة
الجامعات بعض في ميداني بحث التتنظيمية
العراقية

2013الطعان فارس حاتمالعبيدي حسين علي ميسون ماجستير98

2014سلمان حمد فاضلصالح مهدي خالدالتنظيمي التماثل في البناء الصراع تاثيرعامة ادارة ماجستير99

المواطنة سلوك في العضو- القائد تبادلية دورعامة ادارة
التنظيمية الثقة وفق على التنظيمية

2013سعي كاظم هديلدالستار عبد صاحب حال ماجستير100

في وانعكاسته االستراتيجي التفكير ابعادعامة ادارة
الحكومية المصارف لبعض المالية القرارات

2014النعيمي القادر عبد صالحالرضا عبد جميل االء ماجستير101
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دعم في البشرية الموارد ادارة وظائف دورعامة ادارة
النفسي التمكين

2014النقار حكمت هللا عبدحسان محمد طالب ضياء ماجستير102

في البشرية الموارد ادارة ممارسات بعض تاثيرعامة ادارة
البشري المال راس استثمار

2014طاهر جميل فاضلالسالم عبد علي ماجستير103

بحث- بالدريج لمالكوم الجودة جائزة معايير تطبيقعامة ادارة
النفطي والتطوير البحث مركز في ميداني

2014الطائي حسون عليالهادي عبد محمد زينب ماجستير104

التخطيط في وتاثيرها القيادية المهاراتعامة ادارة
االستراتيجي

2014القيسي حمد فاضلمحمود خوام زيد ماجستير105

اداء تحسين في المحافظة لمجلس الرقابي الدورعامة ادارة
المحلية الوحدات

2014عباس ابراهيم الرزاق عبدعباس حبوب قاسم ماجستير106

المواطنة سلوك في العضو ـ القائد تبادلية دورعامة ادارة
بحث التنظيمية الثقة وفق على التنظيمية
والمهجرين الهجرة وزارة مركز في تحليلي

2013سعيد كاظم هديلالستار عبد صاحب حال ماجستير107

القوى احتواء في المنظمي االبداع بيئة تاثيرعامة ادارة
من عينة الراء تحليلية استطالعية دراسة) العاملة
بغداد جامعة كليات في العاملين

2014احمد القادر عبد صالحمحمد قاسم ريام ماجستير108

ممارسات تطوير في التدريبية المتطلبات تاثيرعامة ادارة
في استطالعية دراسة) االستراتيجية القيادة
بغداد جامعة كليات بعض

2014النقار حكمت هللا عبدغياض االمير عبد عدي ماجستير109

تفعيل في البشرية الموارد تخطيط وظيفة دورعامة ادارة
في ميداني بحث البداع على المشجعة عمل بيئة
التخطيط وزارة مركز

2014نوري طه اسماءفضلي حسين ايمان ماجستير110

بحث التنظيمي االداء في التحويلية القيادة دورعامة ادارة
وزارة في المديرين من عينة الراء استطالعي

المالية

2014الطائي حسون عليهللا عبد طه حيدر ماجستير111

في وتاثيرها هيرمان لمنظور وفقا التفكير انماطعامة ادارة
وزارة في  تطبيقي بحث/  القيادة حركة خفة
العراقية النفط

2014الطعان فارس حاتمابراهيم رعد ابتسامة ماجستير112

/ العاملين اداء تقييم في التنظيمي المناخ تاثيرعامة ادارة

قار ذي محافظة مجلس في تطبيقي بحث
2014الشيخلي ابراهيم الرزاق عبدالعظيمي خضر طالب سيف ماجستير113

اداء على واثرها المحلية السياسات رسمعامة ادارة
( تطبيقي بحث) بغداد محافظة

2014حسين ضياء فرحامين هللا عبد محمد ماجستير114

المال براس وتاثيره التنظيمي التعلم عالقةعامة ادارة
بغداد جامعتي في مقارن تحليلي بحث:  الفكري

والمستنصرية

2014الطائي فندي حسون عليالزهرة عبد سامي علي ماجستير115
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بحث/  التنظيمي التميز في االداء ادارة ابعاد دورعامة ادارة
للضرائب العامة الهيئة في ميداني

2014الطائي فندي حسون عليالقيسي حمد فاضل سنان ماجستير116

في وتاثيرها البشرية الموارد ادارة اداء تقييمعامة ادارة
وزارة في ميداني بحث/  المنظمي النجاح تحقيق
النفط

2014طاهر جميل فاضلالطائي محمد علي قاسم ماجستير117

/ التنظيمي التميز تعزيز في القيادية االنماط تاثيرعامة ادارة

التقني التعليم هيئة في ميداني بحث
2014حافظ علك الناصر عبدالعامري كهية عليوي حسين ماجستير118

الريادة تعزيز في الحاسمة النجاح عوامل توظيفعامة ادارة
توزيع شركتي في ميداني بحث/  االستراتيجية

الوسط ومصافي النفطية المنتجات

2014حمادي عباس انتصارسلمان كاظم مهند ماجستير119

النجاح تحقيق في التنظيمي التغيير دورعامة ادارة
الستراتيجي

2014الطائي حسون عليناجي ناطق مصطفى ماجستير120

التميز تحقيق في الجوهرية المقدرات دورعامة ادارة
العامة الهيئة في مقارن تحليلي بحث/  التنظيمي
المعتصم وشركة االسكان

2014القادر عبد صالحسلمان مزهر هند ماجستير121

في المحلية بالحكومات المركزية الحكومة عالقةعامة ادارة
في حالة دراسة/  والالمركزية المركزية ضوء

بغداد محافظة مجلس

2014سعيد كاظم هديلالعالق حسين مجيد عصام ماجستير122

ممارسات تبني في االستراتيجية القيادة دورعامة ادارة
العلوم وزارة في ميداني بحث-  الموهبة ادارة

والتكنولوجيا

2014سعيد كاظم هديلالحسين عبد افتخار ماجستير123

االدارة تطوير في االدارية التنمية معاهد دورعامة ادارة
المعهد حالة دراسة-  العربية الدول في العامة
مصر في لالدارة القومي

2013الحميد عبد عاليةكتاب علي يونس ماجستير124

في الفكري المال راس لمكونات التداؤبي التأثيرعامة ادارة
شركة في استطالعي بحث/  التكنولوجي االبداع

النفطية االستكشافات

2015القيسي سلمان حمد فاضلالجبوري عباس يوسف محمد ماجستير125

الثقة تعزيز في ودورها القيادية المهاراتعامة ادارة
وزارة ديوان في استطالعي بحث/  التنظيمية
. العلمي والبحث العالي التعليم

2015الجادر عادل سهيرمرجاح غانم زهراء ماجستير126

- القرار اتخاذ اساليب في االستراتيجي الذكاء اثرعامة ادارة

واالسكان االعمار وزارة في تحليلي بحث
2015الشيخلي الرزاق عبدعبيد عواد مهند ماجستير127

التوجه اطار في االستراتيجة القيادة ممارساتعامة ادارة
الريادي

2015سلمان حمد فاضلشالكة كاظم طارق ماجستير128
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اداء في وتاثيرها االداري التمكين عواملعامة ادارة
الضباط من عينه الراء تحليلي بحث-  المنظمات

العامة المرور مديرية في

2015الهادي عبد ايثاربرع الدين عالء ماجستير129

- االستراتيجي االداء في التنظيمي التصميم دورعامة ادارة

االنبار صحة دائرة في ميداني بحث
2015شريف انور اثيررحال علي رواد ماجستير130

القيادة اطار في المنظمي التجديد قدراتعامة ادارة
الستراتيجية

2015الطائي حسون عليمحسن سندس ماجستير131

تحديد في التنظيمية العوامل بعض دورعامة ادارة
الموهبة ادارة ستراتيجيات

2015الشيخلي ابراهيم الرزاق عبدالعبيدي فاضل محمد سهيلة ماجستير132

التفاعل اطار في للمنظمات االستراتيجي التوجهعامة ادارة
الفوضى نظرية وممارسات القيادية القدرات بين

2015الطائي حسون عليالعامري اسماعيل محمد فراس دكتوراه133

التسويق في المعلوماتي الرصد نظام تاثيرعامة ادارة
المعرفة ادارة عمليات خالل من االبتكاري

2015النعيمي احمد القادر عبد صالحالالمي عذيب فدعوس عامر دكتوراه134

اداء على االستراتيجي التدقيق عمليات انعكاسعامة ادارة
بغداد امانة في تحليلي بحث/  العامة المنظمات

2016الطائي حسون عليالجنابي حسن سالم اكرم دكتوراه135

األداء في المنظمة حضارة ابعاد بعض تأثيرعامة ادارة
العامة الوظيفة أخالقيات خالل من االستراتيجي

2015الشيخلي عبدالرزاقعباس سعيد علياء دكتوراه136

فاعلية في البشرية الموارد ادارة ممارسات دورعامة ادارة
التنظيمية االزمات ادارة

2016سلمان حمد فاضلالسوداني مهاوي الواحد عبد رافد ماجستير137

ومدى المحافظات لمجالس الرقابي الدورعامة ادارة
االداري الفساد ظاهرة من الحد في مساهمته
ميسان محافظة مجلس في والمالي

2016محمد جاسم نسرينالساعدي غانم رحيمه سالم ماجستير138

/ المنظمي النجاح تحقيق في االداء ادارة دورعامة ادارة

للصناعات العامة الشركة في تحليلي بحث
القطنية

2016القيسي سلمان حمد فاضلشهاب ابراهيم محمد صفا ماجستير139

القيادة بين التفاعل اطار في العمل فرق اداءعامة ادارة
البشرية الموارد ومرونة الرؤيوية

2016الطائي فندي حسون عليالتميمي رحيم ياسين محمد دكتوراه140

ادارة استراتيجيات تحديد في التنظيمية القوة دورعامة ادارة
مجلس في ميداني بحث/  البشرية الموارد
كربالء محافظة

2016شريف انور اثيرالمحمدي عبد مناور صبا ماجستير141

تحقيق في وتاثيرها العالي التعليم جودة متطلباتعامة ادارة
التنظيمي التفوق

2016حافظ علك الناصر عبدالوهاب عبد الحكيم عبد اثار ماجستير142

التنظيمية والثقافة التغيير بين المتبادلة العالقةعامة ادارة
التنظيمي الهيكل ابعاد في وتاثيرها

حمادي كاظم المنعم عبد/  الطائي حسون عليصادق جعفر مروة 2016 ماجستير143

2018, فبراير 26 Page 10 of 17



?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحثالعنوانالتسلسلالقسم ت

نقل عملية تواجه التي والصعوبات المشاكلعامة ادارة
بغداد محافظة في حالة داسة/  الصالحيات

2016الشيخلي الرزاق عبدالدهلكي علي حسن ابراهيم ماجستير144

الخدمة جودة تعزيز في العامة العالقات دورعامة ادارة
الخطوط شركة في ميداني بحث/  الحكومية
العراقية الجوية

2016الجادر عادل سهيرحسن عدنان علي ماجستير145

الجوانب على وانعكاسها الفيدرالية تطبيق عمليةعامة ادارة
المثنى محافظة في حالة دراسة/  المالية

2016مبارك حسين ضياء فرحالسوداني محمد حمزة كرار ماجستير146

محافظة مجلس في المحلية لالدارة اعداد عمليةعامة ادارة
لمنظور وفقا تقويمية دراسة الديوانية الديوانية
تخطيطي

2016سعيد كاظم هديلالشهد االمير عبد االله عبد ميثم ماجستير147

في دراسة التنظيمي الهيكل ابعاد تشخيصعامة ادارة
ميسان محافظة مجلس

2016الطائي فندي حسون عليالعبودي زغير عطيه حكيم ماجستير148

نقل عملية تواجه التي والصعوبات المشاكلعامة ادارة
بغداد محافظة في حالة دراسة/  الصالحيات

2016الشيخلي الرزاق عبدالدهلكي علي حسن ابراهيم ماجستير149

لعام البصرة محافظة لمجلس المالي االداء تقويمعامة ادارة
االنجاز ونسب للموازنة وفقا 2013

2016عاشور جبر احسانالحمداني جابر شمخي رعد ماجستير150

باستعمال الكبير بلد مجاري مشروع جدولةعامة ادارة
باالهداف البرمجة اسلوب

2016المفرجي خلف سعد وقاصالرحيم عبد عباس امجد ماجستير151

بتوسيط االزمات ادارة في القيادية االنماط تأثيرعامة ادارة
مقر في ميداني بحث/  االستراتيجي التخطيط

الكهرباء وزارة

2016سعيد كاظم هديلمظفر باسل ضحى ماجستير152

تقويم في االستثمارية التخطيطية الموازنات دورعامة ادارة
المحلية االدارة اداء

2016التميمي يحيى حميد عباسعلي عبد جبار سارة ماجستير153

محافظة مجلس في الحوكمة نظام تطبيق سبلعامة ادارة
ديالى

2016حافظ علك الناصر عبدالعزاوي امين محمد خالد ماجستير154

المجالس في العامة العالقات نشاط تقييمعامة ادارة
بغداد محافظة مجلس في ميدانية دراسة المحلية

2016الطائي حسون عليولي كامل عذراء ماجستير155

نظر وجهة من االكاديمي االعتماد متطلباتعامة ادارة
تعزيز في وتاثيره المغتربين العراقيين التدريسين

العالي التعليم لمؤسسات االستراتيجي االداء

2016حافظ علك الناصر عبدجميل طالب اية ماجستير156

الحكومية العقود مشروعية على الرقابة اهميةعامة ادارة
ميسان محافظة في

2016داوود سلمان فضيلةالعطواني نجم حسين الزهرة عبد دكتوراه157

االبداع تحقيق في المعرفي التشارك ابعاد تاثيرعامة ادارة
قار ذي جامعة في تحليلي بحث/  المنظمي

2015النجار كريم احمدالياسري الحسين عبد وهاب وئام ماجستير158
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االستثمارية المشاريع من لعينة االداء تقييمعامة ادارة
(2014- 2012) للمدة بابل محافظة لمجلس

2016الطائي حسون عليهالل عباس رونق ماجستير159

/ البيئي الواقع تحسين في بابل محافظة دورعامة ادارة

بابل بيئة مديرية في حالة دراسة
2016الطائي حسون عليمحمد مجيد طارق ماجستير160

/ بغداد محافظة مجلس لموظفي التدريب برامجعامة ادارة

تقويمية دراسة
2016الزبيدي تناي دحام غنيهللا نصر ناصر مرتضى ايسر ماجستير161

ومدى المحافظات لمجالس الرقابي الدورعامة ادارة
االداري الفساد ظاهرة من الحد في مساهمته
ميسان محافظة مجلس في والمالي

2016محمد جاسم نسرينالساعدي غانم رحيمه سالم ماجستير162

تقويم في االستثمارية التخطيطية الموازنات دورعامة ادارة
المحلية االدارة اداء

2016التميمي يحيى حميد عباسعلي عبد جبار سارة ماجستير163

الخدمة جودة تعزيز في العامة العالقات دورعامة ادارة
الخطوط شركة في ميداني بحث/  الحكومية
العراقية الجوية

2016الجادر عادل سهيرحسن عدنان علي ماجستير164

/ بغداد محافظة مجلس لموظفي التدريب برامجعامة ادارة

تقويمية دراسة
2016الزبيدي تناي دحام غنيهللا نصر ناصر مرتضى ايسر ماجستير165

في دراسة التنظيمي الهيكل ابعاد تشخيصعامة ادارة
ميسان محافظة مجلس

2016الطائي فندي حسون عليالعبودي زغير عطيه حكيم ماجستير166

المجالس في العامة العالقات نشاط تقييمعامة ادارة
محافظة مجلس في ميدانية دراسة/  المحلية
بغداد

2016الطائي حسون عليولي كامل عذراء ماجستير167

مجلس في المحلية لالدارة الموازنة اعداد عمليةعامة ادارة
لمنظور وفقا تقويمية دراسة الديوانية محافظة
تخطيطي

2016سعيد كاظم هديلالشهد االمير عبد االله عبد ميثم ماجستير168

محافظة لمجلس استراتيجية خطة اعداد كيفيةعامة ادارة
الديوانية

2016الطائي حسون عليالزبيدي عبود شمخي صادق ماجستير169

الجوانب على وانعكاسها الفيدرالية تطبيق عمليةعامة ادارة
المثنى محافظة في حالة درسة/  المالية

2016المبارك حسين ضياء فرحالسوداني محمد حمزة كرار ماجستير170

محافظة لمجلس استراتيجية خطة اعداد كيفيةعامة ادارة
الديوانية

2016الطائي حسون عليالزبيدي عبود شمخي صادق ماجستير171

الحكومية العقود مشروعية على الرقابة اهميةعامة ادارة
ميسان محافظة في

2016داود سلمان فضيلةنجم حسين الزهرة عبد ماجستير172

/ المنظمي النجاح تحقيق في االداء ادارة دورعامة ادارة

للصناعات العامة الشركة في تحليلي بحث
القطنية

2016القيسي سلمان حمد فاضلابراهيم محمد صفا ماجستير173
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البيئي الواقع تحسين في بابل محافظة دورعامة ادارة
بابل بيئة مديرية في حالة دراسة

2016الطائي حسون عليمحمد مجيد طارق ماجستير174

لعام البصرة محافظة لمجلس المالي االداء تقويمعامة ادارة
االنجاز ونسب للموازنة وفقا 2013

2016عاشور جبر احسانالحمداني جابر شمخي رعد ماجستير175

محافظة مجلس في الحوكمة نظام تطبيق سبلعامة ادارة
ديالى

2016حافظ علك الناصر عبدالعزاوي امين محمد خالد ماجستير176

االستثمارية المشاريع من لعينة االداء تقيمعامة ادارة
(2014- 2012) للمدة بابل محافظة لمجلس

2016فندي حسون عليهالل عباس رونق ماجستير177

نظر وجهة من االكاديمي االعتماد متطلباتعامة ادارة
تعزيز في وتأثيره المغتربين العراقيين التدريسين

/ العالي التعليم لمؤسسات االستراتيجي االداء

ميداني بحث

2016حافظ علك الناصر عبدجميل طالب اية ماجستير178

بتوسيط االزمات ادارة في القيادية االنماط تأثيرعامة ادارة
مقر في ميداني بحث/  االستراتيجي التخطيط

الكهرباء وزارة

2016سعيد كاظم هديلمظفر باسل ضحى ماجستير179

فاعلية في البشرية الموارد ادارة ممارسات دورعامة ادارة
التنظيمية االزمات ادارة

2016سلمان حمد فاضلالسوداني مهاوي الواحد عبد رافد ماجستير180

تحقيق في وتأثيرها العالي التعليم جودة متطلباتعامة ادارة
التنظيمي التفوق

2016حافظ علك الناصر عبدالوهاب عبد الحكيم عبد آثار ماجستير181

ممارسات تعزيز في التنظيمية الثقافة دورعامة ادارة
المنظمة فاعلية في واثرها المالية      الشفافية

2016شريف انور اثيرعبد عدنان محمد ماجستير182

االبداع تحقيق في المعرفي التشارك ابعاد تأثيرعامة ادارة
قار ذي جامعة في تحليلي بحث/  المنظمي

2015النجار كريم احمدالياسري الحسين عبد وهاب وئام ماجستير183

االلتزام في العضو ـ القائد تبادلية انعكاسعامة ادارة
التنظيمية العدالة بتوسط التنظيمي

2016سعيد كاظم هديلالتميمي خالد وسام دكتوراه184

االغتراب في العمل حياة نوعية ابعاد تأثيرعامة ادارة
التنظيمي

2016الجادر عادل سهيرهاشم باسم عال ماجستير185

االبداع تحقيق في المعرفي التشارك ابعاد تأثيرعامة ادارة
المنظمي

2015النجار كريم احمدالياسري الحسين عبد وهاب وئام ماجستير186

السمعة تحقيق في وتأثيرها االستراتيجية القيادةعامة ادارة
الشفافية بتوسيط التنظيمية

2016سعيد كاظم هديلعباس علي زياد ماجستير187

التوجه ضوء في االدارية العمليات هندسة أعادةعامة ادارة
القيادات من لعينة ميداني بحث/  االستراتيجي

النفط وزارة في العليا

2016محمد جاسم نسرينالحسني خلف علي ابو زينب ماجستير188
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/ المنظمة قيمة في وتأثيره المعرفي الموجودعامة ادارة

الصناعي القطاع شركات بعض في تحليلي بحث
2016محمد طاهر ايادمحمد جاسم علياء دكتوراه189

التنمية تعزيز في ودورها المحلية االدارةعامة ادارة
بغداد محافظة في حالة دراسة المستدامة

2017رشيد محمود ثائرحسين جبار حيدر عالي دبلوم190

والحكومة المركزية الحكومة بين االداري الصراععامة ادارة
بحث المحلي المجتمع رفاهية في وتاثيره المحلية
االشرف النجف محافظة في ميداني

2017الحدراوي كريم حامدسرحان عبد ايام عالي دبلوم191

في ودورها المتداولة غير االصول عن المحاسبةعامة ادارة
والرياضة الشباب القطاع في دراسة- الرقابة

2017عبدهللا حسين سلماناكبر علي يحيى عالي دبلوم192

في وتاثيرها المحليين الموظفين اختيار اساليبعامة ادارة
المحلية االدارة اداء

2017محمد جاسم نسرينعلوان حسين مثنى عالي دبلوم193

االدارة نظم تطوير في ودوره الحكومي االصالحعامة ادارة
االشرف النجف محافظة في حالة دراسة- المحلية

2017جياد رزاق عليحمدوش عزيز احمد عالي دبلوم194

السياسات تنفيذ في االدارية القيادات فاعليةعامة ادارة
بغداد محافظة في تحليلي بحث- العامة

2017حسين ضياء فرحجاسم فالح همام ماجستير195

في وتاثيرها البشرية الموارد توظيف استراتيجيةعامة ادارة
الزراعة وزارة في ميداني بحث- العالي االداء

2017الجادر عادل سهيرصيهود قاسم احمد ماجستير196

الفقرة 21 لقانون وفقا االدارات هيكلية اعادةعامة ادارة
في تطبيقي بحث- الصالحيات بمنح الخاصة
قار ذي بلدية مديرية

2016جاسم كريم احمدفرهود مكي جنان ماجستير197

- المحلية االدارات في االستثمار وفرص واقععامة ادارة

بغداد مجافظة مجلس في حالة دراسة
2017حافظ علك عبدالناصرعباس ناجي قتيبة عالي دبلوم198

محافظة ديوان موارد لتنمية استراتيجي سيناريوعامة ادارة
حالة دراسة النالية التخصيصات ضوء على بابل

2017صالح يحيى لورنسمزربان كامل عباس عالي دبلوم199

السمعة تحقيق في وتاثيرها االستراتيجية القيادةعامة ادارة
في تحليلي بحث- الشفافية بتوسيط التنظيمية

واالعمار االسكان وزارة دوائر بعض

2016سعيد كاظم هديلعباس علي زياد ماجستير200

بحث- المنظمة قمة في وتاثيره المعرفي الموجودعامة ادارة
الصناعي القطاع شركات بعض في تحليلي

2016محمد طاهر ايادمحمد جاسم علياء دكتوراه201

ممارسات في االخالقية القيادة سلوكيات تاثيرعامة ادارة
دراسة- المصالح اصحاب نظرية ضوء في القوة

كليات من عدد في تحليلية تشخيصية ميدانية
بغداد جامعة

2016الطائي حسون عليمصيحب رشيد محسن دكتوراه202

عامة ادارة 203
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وفق االدارية الوحدات رؤساء صالحيات تحليلعامة ادارة
ن ديوا باداء لالرتقاء النافذ العراقي القانون
حالة دراسة- واسط محافظة

2017ابراهيم طارق نوالسلمان داود بندر عالي دبلوم204

االهداف تحقيق في المنتخبة المحلية القيادة دورعامة ادارة
لسنة 21 المحافظات قانون ظل في االسترتيجية

النجف محافظة في حالة دراسة- وتعديالته 2008
االشرف

2017العبادي فوزي هاشمجلو علي محمد ميثم عالي دبلوم205

حالة دراسة- الخدمات لقطاع استراتيجيات صياغةعامة ادارة
محافظة في والبلدية والمجاري الماء مديريات في

المثنى

2017الطائي حسون عليحسن علي حسين عالي دبلوم206

الخضراء االدارة وفق على للمنظمة الريادي االداءعامة ادارة
الحفر شركة في ميداني بحث- البشرية للموارد
العراقية

2017داود سلمان فضيلةعلي عبدالزهرة اسرار ماجستير207

المحلية السياسة رسم في الثقافي الذكاء تاثيرعامة ادارة
استطالعي بحث- قار ذي محافظة مجلس في

2016فائق عاصم تالحسن قاسم حنين ماجستير208

من بابل محافظة في المحلية الموارد تنميةعامة ادارة
حالة دراسة- استراتيجي منظور

2017صالح يحيى لورنسراضي كاظم جالل عالي دبلوم209

الحكومة اداء تعزيز في وتاثيرها المالية الرقابةعامة ادارة
انموذجا قار ذي محافظة المحلية

2017محمد هشام عمروجعاز مطشر حسين عالي دبلوم210

المحلي التنمية في العام القطاع مشاريع تاثيرعامة ادارة
اور شركو في حالة دراسة/ستراتيجي منظور من

العامة

2017صالح يحيى لورنسالحسين عبد ليلو انور عالي دبلوم211

القرار جودة ظل ف االدارية المعلومات نظم دورعامة ادارة
محافظة ديوان في حالة دراسة/ المحلية لالدارات
ديالى

2017حافظ علك عبدالناصرفليجة حسن احمد رواء عالي دبلوم212

محافظة ديوان في التدريبية العملية مراحل تقييمعامة ادارة
بغداد

2017فائق عاصم تالعوني عويد مروة عالي دبلوم213

نحو التحول في المحلية المشكالت تشخيصعامة ادارة
محافظة في حالة دراسة- االدارية الالمركزية

بغداد

2017محمد جاسم نسرينسلمان سعد مها عالي دبلوم214

صياغة في الفكري المال راس ابعاد تاثيرعامة ادارة
دائرة في ميدانية دراسة- االستراتيجي السيناريو

واالسكان االعمار وزارة البناء بحوث

2017السوداني موات عليسلمان يوسف رياض ماجستير215

القطاع نطوير في بغداد محافظة مجلس دورعامة ادارة
حالة دراسة- التربوي

2017الطائي حسون علياحمد محمود فراس عالي دبلوم216
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التسهيالت في الخارجية البيئة تحليل اثرعامة ادارة
الرافدين مصرفي في تطبيقي بحث/المصرفية
والرشيد

2016فهمي محمد احمدمزعل جثير وفاء عالي دبلوم217

بحث- التنظيمي التميز في الريادي التوجهعامة ادارة
بغداد جامعه كليات من عدد عي ميداني

2016علي محمد شفاءاسماعيل محسن خضير زيد ماجستير218

السياسات تنفيذ في االدارية القيادات فاعليةعامة ادارة
العاملين من عينة نظر وجهة من- العامة

2017مبارك حسين ضياء فرحجاسم فالح همام ماجستير219

- الفكري المال راس في ودورها القيادية االنماطعامة ادارة

الخارجية وزارة في ميداني بحث
2017الطائي حسون عليرؤوف قيس لمى ماجستير220

- الديوانية محافظة في الشرب مياه خدمة تقييمعامة ادارة

الديوانية ماء مديرية/ حالة دراسة
2017الطائي حسون عليمحمد مهدي قاسم عالي دبلوم221

الخضراء االدارة وفق على للمنظمة الريادي االداءعامة ادارة
الحفر شركة في ميداني بحث- البشرية للمواد

العراقية

2017علي عبدالزهرة اسرار ماجستير222

لواقع وفقا المطلوبة االستثمارات طبيعة تشخيصعامة ادارة
البشري المال راس ادارة

2017معارج سعدون هديل ماجستير223

االدارة نجاح عوامل في التنظيمي المناخ تاثيرعامة ادارة
المديرين من عينة الراء تحليلي بحث- االلكترونية

واسط فس والسفر والجنسية المرور مديرية في

2017النجار مهدي دجلةعاصي كاظم زينب ماجستير224

محافظة في المشروعات تنفيذ متابعة تقييمعامة ادارة
حالة دراسة/بغداد

2017الطائي حسون عليناصر جاسم محمد عالي دبلوم225

بين العالقة في وتاثيرها التنظيمية الثقافةعامة ادارة
دراسة/ التعليمية الخدمة وجودة التمكين

كليات في التدريسيين من عينة الراء استطالعية
والمستنصرية بغداد بجامعتي واالقتصاد االدارة

2017النعيمي عبدالقادر صالحسلمان عدنان سها دكتوراه226

واسط محافظة-المحلية االيرادت لتعظيم سيناريوعامة ادارة
انموذجا

2017محمد هشام عمرومحسن فرحان محمد عالي دبلوم227

/ الحكومية العقود تنفيذ في التعاقدات إدارة دورعامة ادارة

بغداد محافظة في حالة دراسة
2017الطائي حسون عليوسمي سامي سعد عالي دبلوم228

والتنفيذ االعداد بين العراق في العامة الموازنةعامة ادارة
م2016-2012 من للموازنات مقارنة تحليلية دراسة

(انموذجا البصرة محافظة) المحلية اإلدارة وموازنات

2017محمد هشام عمروعبود كاظم جواد عالي دبلوم229

بين العالقة في وتاثيرها التنظيمية الثقافةعامة ادارة
دراسة- التعليمية الخدمة وجودة التمكين

كليات في التدريسين من عينه الراء استطالعية
والمستنصرية بغداد رجامعتي واالقتصاد االدارة

2017النعيمي عبدالقادر صالحسلمان عدنان سها دكتوراه230
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?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحثالعنوانالتسلسلالقسم ت

محافظة ديوان موارد لتنمية استراتيجي سيناريوعامة ادارة
( حالة دراسة) المالية التخصيصات ضوء على بابل

2017صالح يحيى لورنسمزربان كامل عباس عالي دبلوم231

االدارة نجاح عوامل في التنظيمي المناخ تاثيرعامة ادارة
المديرين من عينة الراء تحليلي بحث- االلكترونية

واسط في والسفر والجنسية المرور مديرية في

2017النجار مهدي دجلةعاصي كاظم زينب ماجستير232

بحث- التنظيمي التميز في وتاثيره الريادي التوجهعامة ادارة
بغداد جامعة الكليات من عدد في ميداني

2016علي محمد شفاءمحسن خضير زيد ماجستير233

ممارسات في االخالقية القيادة سلوكيات تاثيرعامة ادارة
دراسة- المصالح اصحاب نظرية ضوء في القوه

كليات من عدد في تحليلية تشخيصية ميدانية
بغداد جامعة

2016الطائي حسون عليمصيحب رشيد محسن دكتوراه234

الصحية الحدمات جودة في المنظمة روحانية تاثيرعامة ادارة
بحث- للعاملين االيجابية االتجاهات خالل من

في والممرضين االطباء من عينة الاراء مقارن
بغداد في الصدر مدينة المستشفيات

2016عباس ابراهيم عبدالرزاقرحيمة حتيتة سلمى دكتوراه235

خيار وفق على الهيكلة العادة استراتيجي منظورعامة ادارة
العلمي والبحث العالي التعليم وزارتي اندماج
والتكنلوجيا والعلوم

2017النعيمي عبدالقادر صالحماذي جالي زينب ماجستير236

مراحل وفق على التنظيمية بالقيم االدارة واقععامة ادارة
المفتش مكتب في تحليلي بحث- االنتشار نظرية
العراقية الصحة لوزارة العام

2017حسين عدنان يعربالدفاعي اياد ريام ماجستير237

العالي األداء في التنظيمية الرشاقة تأثيرعامة ادارة
استطالعي تحليلي بحث

2017العزاوي علي محمد شفاءالدباغ كامل نهاد ايناس ماجستير238

عناصر في ودورها االستراتيجي االختيار عواملعامة ادارة
جودة
العالي التعليم
التكنولوجية الجامعة في ميداني بحث

2017الطائي حسون عليرؤوف عماد محمد ماجستير239

البشرية الموارد لمدير االستراتيجية االدوار تاثيرعامة ادارة
في ميدانية دراسة/ التنظيمي التفوق تحقيق في
بغداد في النفطي القطاع شركات من عدد

2017العبادي فوزي هاشمالشديدي هللا حمد عالء اسامة ماجستير240

الخدمة جودة في تأثيره و الستراتيجي التخطيطعامة ادارة
التعليمية
النهرين جامعة في استطالعية دراسة

2017الجادر عادل سهيرالزبيدي محسن علي زهراء ماجستير241
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