
االنتهاء موعدالبدء موعدالعلمية الفائدةالبحث طبيعة البحث عنوانالفرع/ القسم(العليا الدراسات طلبة يسيين، التدر) الثالثي االسم

صناعٌة ادارةخلف سعد وقاص. د

Aggregate Production Planning of Al-Rafidain 

Plant-Abu Ghraib Dairy Factories Using the 

Method of Goal Programmingًالمجتمع خدمةعلم

صناعٌة ادارةخلف سعد وقاص. د

A Multi-Stages Multi- Opjective Assignment for 

Facilities Layout Design

خلف سعد وقاص.د

صناعٌة ادارة

Find the Fuzzy Maximum Flow of Imam 

Kadhimen(AS) Visitors and the Shorteest Path for 

them Using Fuzzy Dynamic Programming Method

خلف سعد وقاص.د

صناعٌة ادارة

Project Management of Balads Major Sewerage 

System by Using the Goal Progra Goal 

Programming Method

 خلف، عطٌه بتول م.أ خلف، سعد وقاص. د

صناعٌة ادارةعلً زمن

Design the Supply Chain of Al-Rafidain Plant-Abu 

Ghraib Dairy Factories Depending on Multi-

Objective Sales Man Approach

 عطٌه بتول م.أ الرضا، عبد ٌوسف نغم. د

صناعٌة ادارةكاظم صبٌح بشرى. م خلف،

Solving Multi Objective Supply  Chain 

Management Using N0ndominted Sorting Genetic 

 المجتمع خدمةعلمً

 مشاكل ومعالجة

 عطٌه بتول م. الرضا، عبد ٌوسف نغم.د

صناعٌة ادارةكاظم صبٌح بشرى. م خلف،

المنتوج وتطوٌر التجهٌز سلسلة بٌن العالقة قٌاس فً العملٌات مرونة دور

 م.أ عدنان سرى الرضا، عبد ٌوسف نغم.د

االنتاجٌة العملٌات لتحسٌن الجودة تقنٌات بعض استخدامصناعٌة ادارةخلف عطٌة بتول

 عبد ٌوسف نغم.د خلف عطٌة بتول م.أ 

صناعٌة ادارةعدنان سرى الرضا،

using losing funcution( ta quic)to Improvement 

process                                                                            

العملٌات تحسٌن فً لتاكوشً الجودة خسارة دالة استخدام     

لصناعة العامة الشركة فً تطبٌقً بحث-  التجمٌعٌة االنتاجٌة  

السٌارات

 محمود، حاتم اوس د.م خلف، عطٌه بتول م.أ

صناعٌة ادارةالرزاق عبد محمد

المجتمع خدمةعلمsix sigmaً باستخدام المشارٌع جودة لتحسٌن الخبٌر نظام تصمٌم

صناعٌة ادارةحسن حمٌد ماجد خلف، عطٌه بتول م.أ

 للمواصفة وفقا المهنٌة والسالمة الصحة ادارة نظام تقٌٌم

ISO45001:2018ًالمجتمع خدمةعلم

صناعٌة ادارةبٌداء د.م خلف، عطٌه بتول م.أ

decision support and role in Retion alizing the 

decisions of the exeutive management of 

operation system

 المجتمع خدمةعلمً

 مشاكل ومعالجة

العمل سوق

صناعٌة ادارةحسون علً محمد شفاء م.أ

 التوجه بٌن العالقة فً المعلومات لتكنولوجٌا الوسٌط الدور

المشروع نجاح وعوامل الرٌادي

20172019المجتمع خدمةانسانً

20172019المجتمع خدمةانسانًالعاملٌن اداء فً الوظٌفً االحتراق تأثٌرصناعٌة ادارةحسون علً محمد شفاء م.أ

20172019المجتمع خدمةانسانًاالصٌلة القٌادة ظل فً االعمال هندسة اعادةصناعٌة ادارةحسون علً محمد شفاء م.أ



صناعٌة ادارةمحمود حاتم اوس د.م

Critical Paths in a Fuzzy CONSTRUCTION Project 

Networkًالعمل سوق مشاكل ومعالجة المجتمع خدمةعلم 20182019

العمل سوق مشاكل ومعالجة المجتمع خدمةعلمProductivity at Construction Projectًصناعٌة ادارةمحمود حاتم اوس د.م 20182019

العمل سوق مشاكل ومعالجة المجتمع خدمةعلمGISً برنامج باستخدام مدنً لمطار االمثل الموقع اختٌارصناعٌة ادارةمحمود حاتم اوس د.م 20182019

16/9/20181/4/2019المجتمع خدمةعلمًحاسم نجاح كعامل واخالقٌاتها المنظمة سمعة ادارةصناعٌة ادارةسلمان محسن سعدون د.م

صناعٌة ادارةسلمان محسن سعدون د.م

 ادارة الى التحول امكانٌة ظل فً البشرٌة الموارد ادارة فاعلٌة

4/9/20181/4/2019المجتمع خدمةعلمًااللكترونٌة البشرٌة الموارد

صناعٌة ادارةسلمان محسن سعدون د.م

managing the risk of the reputation of the 

organization and its role in rasing the organization 

value ً16/7/20181/6/2019المجتمع خدمةعلم

سلمان محسن سعدون د.م

صناعٌة ادارة

knowledge management factors and their impact 

on competitive prioritiesًعلم

4/5/20171/4/2019المجتمع خدمة

1/10/20181/6/2019المجتمع خدمةعلمًالمشارٌع جودة تحقٌق فً واثرها الرشٌدة االدارةصناعٌة ادارةخضر سلمان تمام م.م محمد، موسى وداد.م

1/7/20191/7/2019المجتمع خدمةعلمًاالستراتٌجٌة الخطة تطبٌق فً الصناعٌة المشارٌع جودة اثرصناعٌة ادارةخضر سلمان تمام م.م محمد، موسى وداد.م

1/12/20181/4/2019المجتمع خدمةعلمًالمعلومات ونظم االستراتٌجٌة االدارة بٌن التكاملً االطارصناعٌة ادارةحمٌد حازم شهباء م.م محمد، موسى وداد.م

جدوع حمزة مخلد.م

صناعٌة ادارة

 المصارف بٌن مقارن بحث-  المصرفٌة الودائع استثمار طرائق

االسالمٌة والمصارف التجارٌة

1/11/20181/5/2019المجتمع خدمةعلمً

صناعٌة ادارةجدوع حمزة مخلد.م

 العراق سوقعلمًتطبٌقً بحث- الزراعً القطاع لشركات والمخاطرة العائد قٌاس

المالٌة لالوراق

1/10/20181/12/2018

صناعٌة ادارةجدوع حمزة مخلد.م

 المصرفٌة والخدمة التسوٌقٌة البراعة بٌن التفاعلٌة العالقة

تطبٌقً بحث-  الودائع جذب على وانعكاسه

1/7/20181/11/2018المجتمع خدمةعلمً

صناعٌة ادارةجدوع حمزة مخلد.م

 الجهان ومخاوف الرقمٌة للعمالت والتداول التعدٌن سوق مخاطر

تداعٌاتها من العراقً المصرفً

1/8/20181/12/2018المجتمع خدمةعلمً

صناعٌة ادارةجدوع حمزة مخلد.م

-  النقد تداول سرعة فً RTCS االلكترونٌة المدفوعات نظام تأثٌر

العراقً المركزي البنك فً تطبٌقً بحث

1/1/20191/4/2019المجتمع خدمةعلمً

صناعٌة ادارةجدوع حمزة مخلد.م

-  المالً الشمول مؤشرات وفق الخاصة العراقٌة المصارف تقٌٌم

العراقً المركزي البنك فً تطبٌقً بحث

1/2/20191/9/2019المجتمع خدمةعلمً

للضرائب العامة الهٌأة فً واقعٌة  رؤٌه الدخل ضرٌبة وتحصٌل االداء كفاءةصناعٌة ادارةداود حسٌن اٌمان. م عبد، كشكول سهاد. م

علمً

1/11/20181/9/2019المجتمع خدمة

صناعٌة ادارةداود حسٌن اٌمان. م ، عبد كشكول سهاد.م

 تطبٌقً بحث- الضرٌبٌة الحصٌلة على المعلومات تكنولوجٌا اثر

للضرائب العامة الهٌأة فً

1/11/20181/9/2019المجتمع خدمةعلمً

صناعٌة ادارةمحمود حاتم اوس د.م

FACTOrS Affecting performance at the Iraqi 

Construction Project

1/10/20181/9/2019مشكلة معالجةعلمً

صناعٌة ادارةحمٌد ماجد,  خلف عطٌة بتول م.أ

 ISO والسالمة والبٌئة الجودة ادارة النظمة متكامل نموذج تصمٌم

9001  ISO 14001 ISO45001

29/2/201920/4/2019مجتمع خدمةعلمً



7/11/1905مجتمع خدمةعلمًالصٌانة ادارة كتابصناعٌة ادارة زناد حسٌن جاسم م.م

صناعٌة ادارةمحمد عبدهللا أثٌر د.م.أ

Integrating talent and knowledge management : 

Theory and practice

مجتمع خدمةعلمً

صناعٌة ادارةفالح رشا, حازم شهباء م.م,  صفاء حنان م.م

 تعزٌز فً التسوٌقٌة لالتصاالت التجارٌة المعارض توظٌف

 العامة الشركة فً تطبٌقً بحث- السوق استهداف ستراتٌجٌات

الخفٌفة للصناعات

1/6/20182/5/2019مجتمع خدمةعلمً

صناعٌة ادارة         خلف عطٌة بتول م.أ,محمود حاتم اوس د.م

Expert System to Application SIX Segma for 

construction project

مجتمع خدمةعلمً


