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?CDالدراسةالسىةالمشرفالباحجالعىوانالتسلسلالقسم ت

2005صباح مجٌد سعٌد النجاراخالص زكً فرج الجبوري لقٌاس جودة االداء الكلcmm,9001,180ًتطببٌقات 31013ادارة اعمال دكتوراه1

2005زهٌر حمٌد صالحرافع عبد الرضا جابر المحمداويالمتؽٌر واثره فً المناخ التنظٌم30530ًادارة اعمال ماجستٌر2

2009حاكم محسن محمدلٌلى محسن حسنادارة المحفظه االستثمارٌة لبعض شركات القطاع الخاص العراقٌة32260ادارة اعمال ماجستٌر3

2009حٌدر نعمة ؼالًزباد نجم عبدادارة هٌكل التحوٌل الدولً واثرة فً العابد والمخاطرة31982ادارة اعمال ماجستٌر4

2009ؼسان قاسم داود سلمان الالمًنور عبدالمعٌد محمود النعمةتقانه المعلومات واثرها فً سلسله التجهٌز31979ادارة اعمال ماجستٌر5

2009عبد الحسٌن حبٌب/عالء فرحان طالبامٌر ؼانم العوادياثر تبنً فلسفة التسوٌق االخضر فً تحسٌن االداء التسوٌق31926ًادارة اعمال ماجستٌر6

ابعاد استراتٌجٌة المسإولٌه االجتماعٌة الشاملة ودورها فً االداء32255ادارة اعمال

االستراتٌجً لتحقٌق المٌزه التنافسٌة المستدامة

2009سناء عبدالرحٌم سعٌد العباديعبد الرضا ناصر محسن المالك ماجستٌر7

2009عبد الرضا شفٌق البصريصنعاء مولود ابراهٌمتقانة المعلومات واثرها فً الصفه المسلمة للزٌون31974ادارة اعمال ماجستٌر8

 تقوٌم ادارة االخطار التشؽٌلٌة دراسة فً الشركة العامة لصناعة32137ادارة اعمال

البطارٌات

2009جمال عبد الرسول ؼانمحسٌن حسن علً ماجستٌر9

العالقة بٌن هٌكل راس المال ومقسوم االرباح واثرها فً تماثل315700ادارة اعمال

المعلومات

2009عبد الرضا شفٌق البصريشذى عبدالحسٌن جبر علً ماجستٌر10

2009مهدي علً الوحٌدولٌد عالء فرجعالقة تقانة المعلومات باعادة هندسة االعمال واثرها فً االداء المتمٌز31991ادارة اعمال ماجستٌر11

تصمٌم اطار التخطٌط االنتاج االجمالً لتخفٌض التكالٌؾ دراسة31978ادارة اعمال

تطبٌقٌة على عٌنة من منتجات الطبٌة

2009اٌاد محمود الرحٌممرٌم ابراهٌم حمود ماجستٌر12

تاثٌر المنظمة االفتراضٌة فً االداء المالً لمصرؾ بؽداد فً ظل32019ادارة اعمال

التحالفات االستراتٌجٌة

2009فاضل عباس العامريمها صباح ابراهٌم ماجستٌر13

2009فاضل عباس العامريمحمود حسن جمعةاثر ابعاد تصمٌم العمل على انشطة ادارة المسار الوظٌف31997ًادارة اعمال ماجستٌر14

2008سعد علً العنزيراضً جواد محسندٌنامٌكٌات التعاون والتنافس بٌن الستراتٌجٌة31896ادارة اعمال دكتوراه15

تاثٌر بعض مهارات التقلٌل االبداهً والنسٌج الثقافً التنظٌم31668ًادارة اعمال

فٌالتدقٌق االستراتٌجً

2008صباح محمد مولىمحمد حسٌن علً حسٌن دكتوراه16

2007عبد الستار العلً- محمد الحسٌن نازم محمود محمد االحمدنظم المعلومات والمعرفة واثرها فً االبداع31624ادارة اعمال دكتوراه17

2007كرٌم ناٌؾ علًنضال فٌصل ٌونستاثٌر انظمة المعلومات على استراتٌجٌة تطوٌر المنتوج31530ادارة اعمال ماجستٌر18

اثر التوافق بٌن استراتٌجٌة التكنلوجٌا واعادة هندسة العملٌة ف31509ًادارة اعمال

تحسٌن االداء العملٌاتً

2007ؼسان قاسم داود  سلمان الالمًنؽم ٌوسؾ عبد الرضا دكتوراه19
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تشخٌص واقع استراتٌجٌة التدرٌب فً المنظمات الصحٌة فً اطار31360ادارة اعمال

فلسفة التعلٌم التنظٌمً

2007انتصار عباس حماديرواء حبٌب عبد الحسٌن دكتوراه20

2007محمد جودت ناصراحمد محمد حمودواقع وافاق تسوٌق المنتجات الدوابٌةفً الجمهورٌة العربٌة السورٌة31364ادارة اعمال ماجستٌر21

2007خلٌل ابراهٌم احمد المشهدانًمحمد عبد زٌد عبدعونبعض المتؽٌرات المإثرة على سٌاحة كبار السن فً العراق31483ادارة اعمال ماجستٌر22

2007سعد علً  حمود العنزيسامً عٌعوب كرمشجودة الخدمة الصحٌة على وفق فلسفة ادارة الجودة الشاملة31505ادارة اعمال ماجستٌر23

تطبٌق مراحل الجودة واثرها على الزبون الراحلً دراسة استطالعٌة31512ادارة اعمال

فً مدٌرٌة الفحص والورش الفنٌة

2007كرٌم ناٌؾ علًهند ماجد حمٌد ماجستٌر24

2007سناءعبد الرحٌم_ محمد محمد ال ٌاسٌنساهر عبد الكاظمتاثٌر استراتٌجات ادارة الموارد البشرٌة31464ادارة اعمال ماجستٌر25

تصمٌم وتطبٌق المدخل التفاعلً لجدول ورش التدقٌق باستعمال31646ادارة اعمال

المحاكاة

2007ؼسان قاسم داود سلمان الالمًمها كامل جواد ال مصطفى دكتوراه26

التفكٌر االستراتٌجً واثرة فً تطوٌر المقدرات الجوهرٌة على اداء32424ادارة اعمال

مصرؾ الرشٌد

2009سعد علً حمود العنزيمروج طاهر هندال الموسوي ماجستٌر27

دور استخدام عملٌات ادارة المعرفة فً تحدٌد مكونات الرإٌا31490ادارة اعمال

االستراتٌجٌة المنظمة

2007ضٌاء محمد ٌاسٌنفادٌة لطفً عبد الوهاب ماجستٌر28

تصمٌم وتقٌم اداء الموذجً سلسلتً  التجهٌز الكفوءة  باستخدام31395ادارة اعمال

المحاكاة

2007صباح محبٌس سعٌد النجاراصفاد مرتضى سعٌد دكتوراه29

2007علً حسونكرٌم بهار نده العتابًمواصفات وخصابص المدٌر فً المستشفٌات  العامة31488ادارة اعمال ماجستٌر30

2007فالح تاٌة ذٌابزٌنب عبد الرزاق عبوداثر اللؽه التنظٌمٌة والقٌم االخالقٌة فً السلوك المدن31494ًادارة اعمال دكتوراه31

ادارة مخاطر اسعار  الصرؾ باستعمال ادوات  التخطٌط المال31346ًادارة اعمال

والتشؽٌلً

2006محمد علً ابراهٌم العامرياعتصام جابر عبد الرضا الشكرجً دكتوراه32

التخطٌط لتاهٌل خدمات وفعالٌات السٌاحة  الدٌنٌة فً محافظة النجؾ31542ادارة اعمال

واثرها فً نمو النشاط النشاط السٌاحً

2007خلٌل ابراهٌم احمدٌعقوب صقر علً ماجستٌر33

2007سعد علً حمودمازن اسماعٌل رشٌد شاهٌنتقٌم المافع المتحققة من انظمة ذكاء االعمال فً خلق القٌمة للمنظمات31514ادارة اعمال ماجستٌر34

تصمٌم برنامج لعملٌة التنفٌذ والتوثٌق كمعٌار لتدقٌق نظام االدارة31511ادارة اعمال

باستخدام قابمة الفحص(ISD 14001-2004)البٌبة وفقاللمواصفة

فً مصفى الدورة

2007اٌثار عبد الهادي ال فنجانسعد موسى محمٌد ماجستٌر35

2007ؼسان قاسم داود سلمان الالمًزٌاد طارق عبد اللطٌؾالمعضالت االخالقٌة لعٌنة فً المإسسات الصحٌة فً محافظة بؽداد31421ادارة اعمال ماجستٌر36

واقع استخدام اسالٌب التنبإ بالطلب فً المنشات الصناعٌة دراسة حالة31781ادارة اعمال

معمل سمنت كركوك

2007اٌسل حمدي عثمانمحمد رشٌد وادي ماجستٌر37

قٌاس المخاطرة السٌاسٌة وتحلٌل عالقتها بالمخاطرة الفطرٌة دراسة31388ادارة اعمال

تطبٌقٌة

2007محمد علً ابراهٌمرحٌم شراد عامر ماجستٌر38
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تطوٌر خطة شاملة الدارة النقابات الطبٌة فً عدد فً المستشفٌات31430ادارة اعمال

العراقٌة

2007سعد علً حمودناصر ماجستٌر39

2007انتصار عباس حمادي الربٌعًماجد محمد منحوش الربٌعًالمنظمة فً رضا العاملٌن_تاثٌر الثقافة المنظمة ومالبمة الشخص 31416ادارة اعمال ماجستٌر40

2007صالح عبد القادر احمدبشرى عباس محمد الحسٌنًعملٌة التعلٌم المنظمً واثرها فً االبداع المنظم31479ًادارة اعمال ماجستٌر41

2007صالح عبد القادر النعٌمًانؽام مكً حسٌندراسة لواقع ابعاد الهٌكل التنظٌمً فً مستشفى اطفال الكاظمٌة31441ادارة اعمال ماجستٌر42

2007عبد اللطٌؾ عبد اللطٌؾهٌثم عبداللةالمناخ التنظٌمً وعالقتة بثافة المنظمة31465ادارة اعمال دكتوراه43

2007محمد ناصر اسماعٌلعباس سلمان حسٌنتاثٌر عملٌات ادارة المعرفة فً جودة خدمة المرٌض31445ادارة اعمال ماجستٌر44

2007محمد ناصر اسماعٌلعباس سلمان حسٌناثر العالقة بٌن قرارات تصمٌم المنتوج وقرارات تكنلوجٌا العملٌات31477ادارة اعمال ماجستٌر45

العالقة بٌن التعلٌم التنظٌمً وادارة المعلومات واثرها فً تحقٌق قٌمة31140ادارة اعمال

االعمال المنظمة

2006فاضل عباس العامريعادل هادي حسٌن دكتوراه46

2006سعد علً حمود العنزيموفق شالل حبٌب(بمظور اسالمً )اصول السلوك المهنً لالطباء 31193ادارة اعمال ماجستٌر47

دراسة تطبٌقٌة فً عٌنة من)اثر المعرفة فً ادارة عالقات الزبون 31103ادارة اعمال

المصارؾ االهلٌة فً بؽداد

2006درمان سلٌمان صادقنعمة شلٌبة علً الكعبً دكتوراه48

تخطٌط وتنمٌة الخدمات والفعالٌات السٌاحٌة للمناطق االثرٌة و واثرها31329ادارة اعمال

اثار عقرقوؾ_ منطقة الدراسة _ فً الطلب السٌاحً 

2006خلٌل ابراهٌم احمد المشهدانًعادل تركً فرحان ماجستٌر49

اثر متطلبات ادارة النفٌات المشعة فً مراحل ادارة ازمة التلوث البٌب31234ًادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة فً مركز الوقاٌة من)بالٌورانٌوم المخصب فً العراق 

(االشعاع

2006محمد ٌحٌى العانً- علً جاسم العبٌدي اسالم طالب محمد صالح ماجستٌر50

2006ٌوسؾ حجٌم سلطانخضٌر علً فٌروز لتقٌٌم االدارة البٌبٌةISO 14001استخدام المواصفة القٌاسٌة 31145ادارة اعمال ماجستٌر51

2006سمٌر كامل سعٌدبشرى عبد ابراهٌماثر التفضٌالت ابعاد الجودة فً رضا الزبون لتحقٌق المٌزة التنافسٌة31180ادارة اعمال ماجستٌر52

2006طارق احمد الخٌرعبدالواسع عبد الؽنًادارة الجودة الشاملة ودورها فً تحقٌق االصالح االداري31337ادارة اعمال دكتوراه53

2006ؼسان قاسم داود سلمان الالمًامٌرة شكوولً عباس فً ترتٌب المصنع لتحسٌن اداء العملٌاتCRAFTتطبٌق تقنٌة 31149ادارة اعمال ماجستٌر54

العالقة بٌن مصادر المعرفة وتقانة المعلومات وهندسة المعرفة واثرها31244ادارة اعمال

فً عناصر ومتطلبات استحداث المنظمة االفتراضٌة

2006ؼسان قاسم داود سلمان الالمًسناء عبد الكرٌم عبد الحسٌن دكتوراه55

االتصاالت السوقٌة ودورها فً تعزٌز مكانة المصرؾ فً ذهنٌة الزبون31281ادارة اعمال

دراسة استطالعٌة فً عٌنة منالمصارؾ الحكومٌة واالهلٌة

2006عباس علً العامريسناء حسن حلو ماجستٌر56

تطبٌق استراتٌجٌات التخطٌط االجمالً فً عٌنة من كلٌات ومعاهد هببة31199ادارة اعمال

التعلٌم التقنً فً العراق

2006ؼسان قاسم داود سلمان الالمًصبٌحة عزٌز حسن احمد ماجستٌر57

2006صباح مجٌد النجارعزام عبد الوهاب عبد الكرٌمMRPIIاختٌار اسالٌب تحدٌد حجم الدقة المستخدمة فً نظام 31296ادارة اعمال ماجستٌر58
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اثر نظام المعلومات فً دعم صناعة القرار دراسة حالة فً المركز31225ادارة اعمال

الوطنً لالستشارات والتطوٌر االداري

2006صالح عبد القادر النعٌمًباسمة عبود مجٌد العبادي ماجستٌر59

2006عباس علً ظاهرنزار حبٌب عباساختٌار اسالٌب التنبإ بالطلب قرٌب االمد للمنتجات سرٌعة التلؾ31292ادارة اعمال ماجستٌر60

التعلٌم التنظٌمً والذاكرة التنظٌمٌة واثرها فً استراتٌجٌات ادارة31182ادارة اعمال

الموارد البشرٌة

2006سعد علً حمودمإٌد ٌوسؾ نعمة دكتوراه61

العالقة بٌن المإثرات الطاقة االنتاجٌة وتمٌم المخرجات واثرها على31413ادارة اعمال

اداء العملٌات

2006اٌاد محمود عبد الكرٌمنهضة علً عباس ماجستٌر62

استخدام النموذج الفكري لتحسٌن تطوٌر اداء العاملٌن فً المنظمات31164ادارة اعمال

الصحٌة

2006عباس علً العامريبٌان حسن توفبق ماجستٌر63

واقع ادارة اقسام الطوارئ فً مستشفٌات دابرة صحة بؽداد الرصافه32369ادارة اعمال

وافاق التطور

2006سعد علً حمودهناء حمٌد جاسم المعموري ماجستٌر64

2006فالح تاٌة النعٌمًرفاء فرح سموالتركٌب العضوي والمعتقدات التنظمٌة واثرها فً التطوٌر التنظٌم31247ًادارة اعمال دكتوراه65

2006طارق احمد الخٌرعدنان خضٌر طرابلسًتقوٌم فعالٌة تجارب التنمٌة االدارٌة واالصالح االداري فً سورٌا ولبنان31391ادارة اعمال دكتوراه66

2006صباح مجٌد النجارروش ابراهٌم محمدتخطٌط الطاقة االنتاجٌة باستخدام المحاكاه مع تصمٌم نظام محسوب31328ادارة اعمال ماجستٌر67

2006زهٌر حمٌد صالحشهتار فاضل احمد النجارراس المال الفكري واثرة التؽٌٌر التنظٌم31266ًادارة اعمال ماجستٌر68

تطوٌر اسالٌب معالجة النقابات الطبٌة فً مستشفٌات دابرة صحة بؽداد31068ادارة اعمال

(دراسة مسحٌه)الرصافة 

2006عباس علً العامرياحمد عالء جلٌل ابراهٌم ماجستٌر69

االفاق المستقبلٌة الستراتٌجٌات التسوٌق المحلً والدولً فً شركات31134ادارة اعمال

(دراسة مٌدانٌة تحلٌلٌة)القطاع الخاص االردنً 

2006طارق احمد الخٌرعلً فالح مفلح  الزؼبً دكتوراه70

استخدام خٌارات مستقبلٌات السلع فً تحوٌط المخاطرة السعرٌة للنفط31273ادارة اعمال

الخام

2006محمد علً ابراهٌممٌثم ربٌع هادي دكتوراه71

تطوٌر نظام خبٌر لتطمٌم نظام التصنٌع الخلوي وجدولتة  دراسة حالة31067ادارة اعمال

فً الشركة العامة للصناعات الكهربابٌة

2006زهٌر عٌسى الداود- صباح مجٌد النجارعلً محمد جسام الجبوري دكتوراه72

عوامل تعزٌز القدرة التنافسٌه ومدى امكانٌة تفعٌلها فً الصناعات31251ادارة اعمال

السورٌة

2006محمد جودت ناصرعلً احمد دٌوب ماجستٌر73

تشخٌص الفحوه بٌن الواقع الفعلً ومتطلبات نظام االدارة البٌبٌة31405ادارة اعمال

IS014001=2004 ( دراسة حالة فً الشركة العامة لصناعة

(ٔ)البطارٌات معمل بابل 

2006اٌثار عبد الهادي ال فٌحانسوزان عبد الؽنً علً البٌاتً ماجستٌر74

2008سهٌر حسٌن حسنلٌمن نعمان عٌادةتقٌٌم اداء المنظمة الرقابة الداخلٌة على وفق االجراءت والرابح31768ادارة اعمال ماجستٌر75

2008اٌاد محمود الرحٌمحمزة محمد كاظماثر تكنلوجٌا المعلومات فً ادارة سلسلة التجهٌز31903ادارة اعمال ماجستٌر76

2007محمد علً ابراهٌمصبٌحة قاسم هاشمااستخدام المبادالت الدارة المخاطرة31387ادارة اعمال دكتوراه77
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2007فاضل عباس العامرينمٌر نجٌب نعوماستخدام نموذج فجوة المدة فً ادارة مخاطر سعر الفابدة للسندات31574ادارة اعمال دكتوراه78

بعض حقوق المالكات النموذجٌة  واثارها على االستقرار الوظٌف31510ًادارة اعمال

وتحسٌن مستوى االداء

2007ؼنً دحام الزبٌديازهر انٌس ابراهٌم ماجستٌر79

2006علً ابراهٌم الخضرصالح عمرو كرامة البربرياثر التسوٌق الداخلً وجودت الخدمات فً رفة الزبون31205ادارة اعمال دكتوراه80

اثر ادراك االزمة التنظٌمٌة فً بناء االستراتٌجٌة باعتماد نظم31246ادارة اعمال

المعلومات االدارٌة

2006    فالح تاٌة النعٌمً عالٌة جواد محمد علً ماجستٌر81

متطلبات اعتماد اعادة  هندسة العملٌات المصرفٌة فً تطوٌر الخدمة31144ادارة اعمال

المصرفٌة العراقٌة دراسة استطالعٌة الراء عٌنة من المدٌرٌن فً

المصارؾ العراقٌة

2006صالح الدٌن محمد امٌن عبد الكرٌمسٌؾ الدٌن عماد احمد رإوؾ االمام ماجستٌر82

2006صباح محمد موسىذكرى عبد الرحٌم خلٌل النعٌمًاستراتٌجٌات مواجهة ارتفاع دوران العمل فً منشات االقامة واٌواء31343ادارة اعمال ماجستٌر83

دراسة )تاثٌر محتوى معلومات االرباح فً قٌمة االسهم العادٌة 31233ادارة اعمال

تطبٌقٌة فً شركات القطاع الصناعً المدرجة فً سوق العراق

لالوراق  المالٌة

2006محمد علً ابراهٌم العامرياٌاد طاهر محمد الجبوري دكتوراه84

2006سعد علً حمود العنزيموفق شالل حبٌب(بمنظور اسالمً)اصول السلوك المهنً لالطباء  31211ادارة اعمال ماجستٌر85

2006سلٌمان الفارسدٌمة ماخوسسٌاسات التسعٌر فً شركات القطاع الخاص للصناعات الكٌمٌابٌة31383ادارة اعمال ماجستٌر86

فً قٌلس كلؾ جودة انتاج النفط الخام (P-A-F)استخدام النموذج 31239ادارة اعمال

دراسة حالة فً شركة نفط الشمال)

2006علً جاسم العبٌديزٌاد تركً سعٌد ماجستٌر87

2006محمد علً ابراهٌم العامريعلً جٌران عبد علً الخفاجًتحلٌل االستثمارات المالٌة الدولٌة وبناء المحفظة الكفوءه السوق31275ادارة اعمال دكتوراه88

2006محمد علً ابراهٌم العامريفتحٌة مزهر عبد الرضااشكال التحوٌل طوٌل االجل وكفاءة السوق المالٌة31307ادارة اعمال ماجستٌر89

اثر المعرفة فً االٌداع والتنافسٌة  دراسة تشخصٌة مقارنة للشركات31303ادارة اعمال

العامة للصناعات     والمركزالوطنً لالستثمارات والتطوٌر االداري

2006سعد علً حمود العنزيخمٌس ناصر محمد دكتوراه90

دراسة واقع عملٌة ادارة التؽٌر)ادارة التؽٌر فً التطوٌر التنظٌمً 30646ادارة اعمال

(لتطوٌر المنظمات السورٌة

2005طارق الخٌررٌم رمضان دكتوراه91

2005زهٌر حمٌد صالح التمٌمًباسم محمد لطٌؾاثر راس المال الفكري فً امكانٌة تطبٌق ادارة الجودة الشاملة30643ادارة اعمال ماجستٌر92

2005ؼسان قاسم داودماجدة عبد اللطٌؾ محمد التمٌمًاثر كلفة جودة المنتج فً اداء العملٌات وفق االستعابات التنافسٌة30410ادارة اعمال دكتوراه93

العوامل المحددة للسٌاحة الداخلٌة فً العراق وامكانٌة تطوٌرها للمدة30764ادارة اعمال

ٔ97٘-ٕٓٓٔ

2005اسماعٌل محمد علً الدباغٌسرى محمد حسٌن العنزي ماجستٌر94

2005مسلم عالوي السعدزٌن العابدٌن جاسم محمد  السالمتحلٌل مقومات ادارة المعرفة وعالقتها باالبداع31060ادارة اعمال دكتوراه95

2005عباس علً العامريفلٌح حسن طخاخبرنامج لتدرٌب وتطوٌر مهارات قادة المنظمات الصحٌة العراقٌة30778ادارة اعمال ماجستٌر96

لتخطٌط موارد وجدولة الخدمات فً المنظمات (SRPC)تطبٌق نظام 31130ادارة اعمال

صناعة الخدمة التعلٌمٌة

2005عبد الرضا شفٌق البصريصادق مجٌد عبد الرضا ماجستٌر97
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2005ثامر ٌاسر البكريسرمد حمزة جاسم الشمريتحلٌل مإثرات الشراء الصناع30532ًادارة اعمال دكتوراه98

2005عدي رامً جوٌدةنؽم علً جاسم محمد الصابػدور مزٌج التسوٌق السٌاسً فً تحدٌد مواقؾ الراي العام30535ادارة اعمال ماجستٌر99

2004ثامر ٌاسر البكرياحمد هاشم سلٌمانالتحلٌل االستراتٌجً وانعكاساتة على خٌارات االعمال والمٌزة التنافسٌة29906ادارة اعمال دكتوراه100

2004ابراهٌم احمد ابراهٌم جركسدنٌا طارق احمد صالح القٌسًتحللٌل العالقة بٌن العبد والمخاطرة فً تشكٌل المحفظة االستثمارٌة30586ادارة اعمال ماجستٌر101

تطبٌق الخوارزمٌة الجٌنٌة فً تنظٌم تتابع العملٌة الصناعٌة فً ورش31049ادارة اعمال

االنتاج

2005مسلم عالوي السعدحسن عبد الهادي حسن ماجستٌر102

عالقة االلتزام المنظمً بمشاركة العاملٌن واثرهما فً تحقٌق متطلبات30187ادارة اعمال

الجودة للموارد البشرٌة

2004سعد علً حمود العنزيؼنً دحام تناي الزبٌدي دكتوراه103

ابعاد الجودة فً السٌطرة على عدوى المستشفٌات المكتسبة فً عٌنة30754ادارة اعمال

من المستشفٌات العراقٌة

2005سعد علً حمود العنزيخالد كاظم عبد االمٌر ماجستٌر104

اثر التقانة والقوة التنافسٌة فً السلوك القٌادي دراسة تحلٌلة ف32061ًادارة اعمال

القطاع

2004فاضل العامريخمٌس طالب عباس الجمٌلً دكتوراه105

2005محمدعلً العلًمحمد جودت ناصرتسوٌق المنتجات النسٌجٌة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة31138ادارة اعمال ماجستٌر106

اعداد دلٌل االجراءت لخط تجمٌع مكٌفات الهواء الشباكٌة على وفق30193ادارة اعمال

ISO 9001-ٕٓٓٓالمواصفة العالمٌة 

2004صباح مجٌد سعٌد النجاركرٌم ذٌاب احمد العزاوي ماجستٌر107

2004خلٌل ابراهٌم احمد المشهدانًعالء كرٌم مطلك(دراسة مٌدانٌة)مقومات الجذب السٌاحً الدٌنً لمدٌنة سامراء 29862ادارة اعمال ماجستٌر108

تطوٌر الخدمات والفعالٌات السٌاحٌة فً قضاء المدابن واثرها ف30266ًادارة اعمال

تنمٌة الطلب السٌاحً

2004خلٌل ابراهٌم احمد المشهدانًاحمد مجٌد الدلٌمً ماجستٌر109

2004اٌثار عبد الهادي ال فٌحانعبد ناٌؾ حسٌن القرةؼويIS09001"ٕٓٓٓتشخٌص الفجوة بٌن الواقع الفعلً ومتطلبات 299064ادارة اعمال ماجستٌر110

2004سعٌد علً حمود العنزيباسمة كاظم حسٌنتحلٌل رسالة المنظمات الصحٌة واهدافها29895ادارة اعمال ماجستٌر111

المطور لصٌاؼة االستراتٌجٌة الشاملة دراسةDAVIDاستخدام نموذج 31053 ادارة اعمال

حالة فً الشركة العامة للصناعات الورقٌة

2004مسلم عالوي السعدمحمد حسٌن منهل العٌساوي دكتوراه112

تقٌٌم قواعد الهندسة البشرٌة المتعلقة بتصامٌم انظمةالعمل  على وفق30002ادارة اعمال

S06385 & I ISO10075المواصفتٌن  

2004ؼسان قاسم داود الالمًمجٌد حمٌد عبٌد العلً دكتوراه113

دراسة تحلٌلٌة فً الكلٌات)اثر المناخ التنظٌمً فً عملٌة االٌداع 29972ادارة اعمال

االهلٌة ببؽداد

2004سعد علً حمود العنزيعلٌة بسام محمد ناصر المعموري ماجستٌر114

تقوٌم عملٌة الرقابةالتسوٌقٌة الستراتٌجٌة  فً الشركة العامة30140ادارة اعمال

للصناعات الكهربابٌةـ بؽداد

2004ثامر ٌاسر البكريعلً شرؾ عزت ماجستٌر115

2004محمد علً ابراهٌم العامريجنان اسماعٌل صالح محمد الدلٌمًتحلٌل كلؾ وعوابد سٌاسة االبتمان التجاري والمصرف29959ًادارة اعمال ماجستٌر116

2004نزار عبد المجٌد رشٌدٌاسٌن محمد حسٌن محمد الحٌالً"دراسة حالة فً مدٌنة الثرثار السٌاحٌة"االٌداع فً التدابٌر االدارٌة 29965ادارة اعمال ماجستٌر117
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2004زهٌر حمٌد صالح  التمٌمًكاظم فرج عارؾ سعٌد هاواريتاثٌر ابعاد التسوٌق التفاعلً فً تعزٌز رضا الزبون29925ادارة اعمال ماجستٌر118

دورة ادارة المعرفة فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة دراسة حالة فً الشركة30270ادارة اعمال

العامة للصناعات الكهربابٌة

2004سعد علً حمود العنزيعلً فابق عجٌل العانً ماجستٌر119

اسلوب فرٌق العمل واثرة فً تعزٌز عملٌة التحسٌن المستمر والمٌزة29971ادارة اعمال

التنافسٌة للمنظمة

2004عدي رامً جوٌدةاسٌل هادي محمود جاسم المٌاعً ماجستٌر120

2004سعد العنزيابراهٌم خلٌل ابراهٌم الطابًالذكاء الشعوري وعالقتة ببعض متؽٌرات القٌادة االدارٌة30171ادارة اعمال ماجستٌر121

دراسة تطبٌقٌة فً كلٌة)تصمٌم نظام المعلومات للموارد البشرٌة29937ادارة اعمال

(االدارة واالقتصاد

2004عبد الرحمن حامد الحسنً/زكرٌا مطلك الدوري ندى اسماعٌل جبوري ماجستٌر122

2004درمان سلٌمان صادقكاوة محمد فرج مرة داؼًتكامل االتصاالت التسوٌقٌة وعالقتها باالداء التسوٌق30006ًادارة اعمال دكتوراه123

التسوٌق فً منظمات الؽٌر هادفة للربح مع نموذج مقترح دراسة حالة30551ادارة اعمال

فً جامعة الكوفة

2004ثامر ٌاسر البكريكوثر حمٌد هانً الموسوي ماجستٌر124

2004ثامرٌاسر البكرياحمد نزار جمٌل نوريتحلٌل سلوك المستهلك على وفق مدخل التسوٌق االخضر30175ادارة اعمال ماجستٌر125

تسوٌق الخدمات المحاسبٌة فحصها وتقوٌمها فً المكاتب المحاسبٌة30008ادارة اعمال

القانونٌة

2004ثام ٌاسر البكرياحمد احمد احمد الرحومً دكتوراه126

للمواصفة" اعداد دلٌل جودة مقترح شركة نفط الشمال وفقا29955ادارة اعمال

(ISO900I: 2000)الدولٌة

2004صباح مجٌد سعٌد النجارعباس حربً عصٌر الرمش ماجستٌر127

دراسة حالة فً قسم" تصمٌم نظام مقترح الدارة االعمال الكترونٌا31047ادارة اعمال

الشإون التجارٌة المدٌرٌة العامة النتاج الطاقة الكهربابٌة فً البصرة

2005محمد عبود طاهررعد عبدالجبار عبد النبً ماجستٌر128

2005طارق الخٌرشهناز علً الخطٌبالتروٌج االعالنً واثارة على سلوك المستهلك314444ادارة اعمال ماجستٌر129

2005صباح مجٌد سعٌد النجارازهار زٌن العابدٌن علًتصمٌم ومحاكاة سلسلة التجهٌز االلكترونٌة31027ادارة اعمال ماجستٌر130

2005حاكم محسن محمدبالل نوري سعٌد الكرديادارة محفظة االستثمارات المصرفٌة الدولٌة30793ادارة اعمال ماجستٌر131

اثر مفردات لجنة ٌازل المتعلقة بمعٌار كفاٌة راس المال  فً توظٌؾ30625ادارة اعمال

اموال المصارؾ

2005صالح الدٌن محمد امٌن االمامحسٌن احمد حسٌن ماجستٌر132

2005صالح الدٌن عواد كرٌمعبد الستار ابراهٌم دهامالتعلٌم المنظمً واثرة فً نجاح المنظمات31104ادارة اعمال ماجستٌر133

2005محمد علً العامريامل ؼالب عبد المجٌد فتاحتحدٌد قٌمة المنشاة باطار نظرتً التبادل وااللتقاط30771ادارة اعمال دكتوراه134

االبعاد  التسوٌقٌة للمسإولٌة االجتماعٌة للمنظمات وانعكاساتهاعلى29768ادارة اعمال

رضا المستهلك

2003ظافر عبد محمد رشٌدفإاد محمد حسٌن الحمدي دكتوراه135

2006حسن صالح/فواز الحموي خالد محمد الكرديادارة االنتاجٌة فً منظمات االعمال السورٌة واللبنانٌة31532ادارة اعمال دكتوراه136

2004خلٌل ابراهٌم احمد المشهدانًمحمد عودة حسٌن العبٌديالمتؽٌرات السلوكٌة واثرها فً اداء العاملٌن فً المنظمات السٌاحٌة30265ادارة اعمال ماجستٌر137

2003علً جاسم محمد العبٌديزٌنب صالح جبر االسديامكانٌة استخدام الحاسوب فً صٌانة مكابن االنتاج29729ادارة اعمال ماجستٌر138
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تاثٌر راس المال االجتماعً فً دعم العمل المنظمً لتحقٌق المسٌرة29805ادارة اعمال

التافسٌة

2003سعد علً حمود العنزيبان احمد عارؾ الخطاوي ماجستٌر139

2003سعد زناد دروٌشسحر قدوري عباس-تقوٌم االدارة والبٌبة وتقنٌة المعلومات فً الشركة العامة لصناعة29810ادارة اعمال دكتوراه140

2003خلٌل ابراهٌم احمد المشهدانًعدي صبٌح الزم الكعبًاثر البٌبة االجتماعٌة فً تنمٌة سٌاحة الشباب29746ادارة اعمال ماجستٌر141

2003خلٌل ابراهٌم ااحمد المشهدانًداود سلٌمان شلمو القابديالسٌاحة العالجٌة فً محافظة نٌنوى29806ادارة اعمال ماجستٌر142

2003ؼسان قاسم داود الالمًخالد عبدهللا ابراهٌم العٌساويتحسٌن جودة المنتج باستخدام دالة تاكوش32370ادارة اعمال ماجستٌر143

2002سعد علً حمود العنزياٌمان عبد الؽنً العٌسىاثر الصراع بٌن االدارة واالطباء فً قرارات المستشفى29409ادارة اعمال ماجستٌر144

تاثٌر استخدام عٌنات ادارة الموارد البشرٌة فً تعزٌز ادارة الجودة29589ادارة اعمال

الشاملة

2002سعد زناد الشمريانتضار احمد جاسم الشمري دكتوراه145

تحلٌل عالقة نظم المعلومات الموارد البشرٌة وراس المال الفكري29399ادارة اعمال

واثرها فً تحقٌق المسٌرة التنافسٌة

2002 سعد زناد الشمريخالد محمد طالل بنً حمدان دكتوراه146

2002نجم عبد العزاوياثٌر انور شرٌؾ العانًالتخطٌط االستراتٌجً والهٌكل التنظٌم323076ًادارة اعمال ماجستٌر147

اثرالبٌبة التنافسٌة على استراتٌجٌة المزٌج التسوٌقً فً تقدٌم الخدمة28351ادارة اعمال

الصحٌة

2000ثامر ٌاسر البكريعالء الدٌن محمد خلؾ ماجستٌر148

2000ثامر ٌاسر البكريسعدون حمود الرٌبعاويالتخطٌط االستراتٌجً للتسوق واثرة فً تحقٌق المسٌرة التنافسٌة28588ادارة اعمال ماجستٌر149

2000سعد زناد دروٌشعوض محمد ربٌعامكانٌة تطبٌق ستراتٌجٌات مالٌة ومصرفٌة28696ادارة اعمال دكتوراه150

2000مإٌد عبد الرحمن الدوري/سعد زناد دروٌشمنٌر وحٌد اسعد قاسماثر الهندسة المالٌة وتكلوجٌا المعلومات فً بناء المحافظ االستثمارٌة28900ادارة اعمال دكتوراه151

2000سعد زناد المحٌاويمنٌر وحٌد اسعد قاسماثر الهندسة المالٌة وتكنلوجٌا المعلومات فً بناء المحافظ االستثمارٌة28910ادارة اعمال دكتوراه152

2000زاهد عبد الحمٌد السامرابًعبدالعزٌز محمد احمدواقع السٌاسات التوزٌعٌة للمنتوج الوطن28479ًادارة اعمال ماجستٌر153

المعلومات االبتمانٌة ودورها فً المصارؾ التجارٌة دراسة تطبٌقٌة ف28702ًادارة اعمال

مصرؾ الرافدٌن

2001صبٌحة االعرجًبشار صبار عبد اللة الكٌال ماجستٌر154

السٌولة المصرفٌة وعالقتها بالسٌاسة االفتراضٌة دراسة مقارنة بٌن28355ادارة اعمال

مصرفً الرشٌد واالستثمار العراقً

2000اٌثلة العزاويناجحة محمد طاهر ماجستٌر155

2002سعد علً حمودالعنزيارٌج سعٌد خلٌل العانًالمحدادت التنظٌمٌة وتاثٌرها فً االٌداع واالداء التنظٌم32310ًادارة اعمال ماجستٌر156

اثر استخدام انمة المعلومات المعتمدة على الحاسوب فً عملٌات انجاز28352ادارة اعمال

القرارات فً القطاع المصرفً

2000سلوى امٌننؽم محمدهادي الجٌالوي ماجستٌر157

اثر عملٌات  الصٌرفة الشاملة فً نتابج اعمال المصرؾ الصناع28692ًادارة اعمال

(دراسة مقارنة)ومصرؾ الرشٌد 

2000اثٌلة ٌاسٌن العزاويشاهٌن عكاب سالم الطاهر ماجستٌر158

استراتٌجٌات التصنٌع ومتطلبات تطبٌق فلسفة ومواصفات التصنٌع28440ادارة اعمال

العالمٌة

2000محمد عبد الوهاب العزاويعواطؾ ابراهٌم محمد سلمان الحداد دكتوراه159
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2002عدي رامً جوٌدةهدى عطٌة سلمان العزاويتسوٌق الخدمات المصرفٌة عبر شبكة االنترنٌت29583ادارة اعمال ماجستٌر160

تقٌٌم االستثمار باالسهم العادٌة باستخدام اسلوب صافً القٌمة الحالٌة29368ادارة اعمال

ومعدل العابد الداخلً

2002محمد علً ابراهٌم العامريعبد اللة علً احمد القرشً ماجستٌر161

المفاضلة بٌن اختٌارالمجهز او الشرٌك واثرة فً تخفٌض الكلؾ31803ادارة اعمال

باستخدام اسلوب المحاكاة

2008اصفاد مرتضى سعٌدمصطفى عزام صفوت ماجستٌر162

2002نعمة عباس خضٌر الخفاجًكرٌم ناٌؾ علً العابدياثر التؽٌٌر البٌبً والتؽٌر التنظٌمً فً استراتٌجٌات التدرٌب والتطوٌر29603ادارة اعمال دكتوراه163

التقٌٌم االولً للواقع نظام االدارة البٌبٌة على وفق متطلبلت المواصفة29550ادارة اعمال

(iso14001)الدولٌة 

2002نجم عبد اللة العزاويعبد اللة حكمت عبو النقار ماجستٌر164

المزٌج التسوٌقً وجودة الخدمة الصحٌة واثرها فً تخفٌؾ رضا29590ادارة اعمال

المرضى

2002لٌث سلمان الربٌعًحفصة عطاهللا  حسٌن السامرابً ماجستٌر165

2002سعد زناد دروٌشمحً الدٌن ٌحٌى توفٌقالخٌار االستراتٌجً واثرة فً تحقٌق المسٌرة التنافسٌة32376ادارة اعمال دكتوراه166

2003سعد حمود العنزيارٌج سعٌد خلٌل العانًالمحددات التنظٌمٌة وتلثٌرها فً االىٌداع واالداء التنظٌم29363ًادارة اعمال ماجستٌر167

تصمٌم نظام تقوٌم اداء المستشفٌات العامة باعتماد منهج االسبقٌات28488ادارة اعمال

التنافسٌة

2000محمد عبد الوهاب العزاويعباس علً ظاهر العامري دكتوراه168

2002محمد علً ابراهٌم العامريوالء اسماعٌل عبد اللطٌؾاثر عابد المقسوم ونسبة التوزٌع فً اسعار االسهم العادٌة29396ادارة اعمال ماجستٌر169

2002خلٌل ابراهٌم المشهدانًاكرم عبد الرحمن عبد الكرٌموقت الفراغ واثرة فً تنمٌة النشاطات السٌاحٌة والترفٌهة29193ادارة اعمال ماجستٌر170

2002خلٌل ابراهٌم المشهدانًعقٌل قاسم هاشمعالقة الوظٌفة بٌن النشاطات السٌاحٌة فٌاقلٌم محافظة النجؾ29369ادارة اعمال ماجستٌر171

2002سعدعلً العنزيامنه بواشري بنت مٌرةتوجة القٌادات االدارٌة العربٌة فً ظل العولمة29406ادارة اعمال ماجستٌر172

عالقة العوامل الموقفٌة والهٌكل المصفوفً واثرهما فً تحقٌق29525ادارة اعمال

الفاعلٌة التنظٌمٌة

2002محمد محمد حسن ال ٌاسٌناخالص خلٌل مهدي المهدي ماجستٌر173

1998ثامر ٌاسر البكرينصٌر علٌوي لعٌبً العبودياهمٌة الوحدة التسوٌقٌة وتنظٌمها فً النشاط المصرف27940ًادارة اعمال ماجستٌر174

تخطٌط المسر الوظٌفً للعاملٌن لتكوٌن القٌادات الشابة فً عٌنة من28048ادارة اعمال

الوزارات العراقٌة

1999عادل حرحوش.دصفوان جبار كاظم العلوانً ماجستٌر175

1998سهٌلة محمد عباسرابد عبد الخالق عبد اللةعالقة بعض المإشرات التنبإٌة بفعالٌة القرار االستراتٌج27680ًادارة اعمال ماجستٌر176

1999صالح مهدي العامريسلوى هانً عبد الجبار السامرابًاالبداع التقنً وبعض العوامل المإثرة فٌة27317ادارة اعمال دكتوراه177

سمات المدرٌٌن واتجاهاتهم نحوالخطر واثرها فً الخٌار الستراتٌج32372ًادارة اعمال

للمنظمة

1998عادل حرحوش صالح/ سعد زناد جمال عبد الرسول ؼانم دكتوراه178

2001مإٌد عبد الحسٌن الفضل/سهٌلة محمد عباسٌوسؾ حجٌم سلطان الطابًدور تطبٌق مبادئ ادارة الجودة الشاملة فً تحقٌق الكفاءة االنتاجٌة29034ادارة اعمال دكتوراه179

1998ثامر ٌاسر البكرينضال فواز حسٌن القضاةاستخدام االتمنة فً تسوٌق الخدمة المصرفٌة27916ادارة اعمال ماجستٌر180
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1998عدنان تاٌة ذٌاب النعٌمًسعد داٌح محسن الكرمانًسٌاسات االبتمان فً ظل التنظٌم32375ادارة اعمال ماجستٌر181

2000ثامر ٌاسر البكريعالء الدٌن محمد خلؾاثر البٌبة التنافسٌة فً استراتٌجٌٌة المزٌج التسوٌق32377ًادارة اعمال ماجستٌر182

1999عبد الكرٌم محسن باقرعبد الهادي رسخ مراح الحاتمالعالقة بٌن التدرٌب الداخلً وجودة الخدمة27945ادارة اعمال ماجستٌر183

1999سلوى امٌن السامرابًحسن الطٌؾ سنجار السامرابًاثر المعلومات فً دعم القرارات االدارٌة فً ظل عدم التاكد البٌب28222ًادارة اعمال دكتوراه184

2000محمد عبد الوهاب الساعاتًعفاؾ حسن هادي الساعاتًنظام  االٌصاء  الواسع وافاق تطبٌقٌة فً الصناعة العراقٌة28421ادارة اعمال دكتوراه185

استراتٌجٌة اصالح وتطوٌر ادارة الموارد البشرٌة فً القطاع الصح31519ًادارة اعمال

العام

2007ؼانم رزوقً العزاويسمٌرة ٌاقو قازو الٌوتانً ماجستٌر186

2008شهاب الدٌن حمدحٌدر حسن طارشتقوٌم ادارة النقابات الطبٌة الخطرة فً المستشفٌات العراقٌة31907ادارة اعمال ماجستٌر187

2001انتصار عباس حماديابراهٌم محمد عجٌلالعالقة بٌن التخطٌط القٌادي ومستوى االداء المنظم28898ًادارة اعمال ماجستٌر188

2008سعد العنزيمحمد علً صفاءتقوٌم وتصمٌم نظام السجالت الطبٌعلى اسس معٌارٌة31858ادارة اعمال ماجستٌر189

2008سعد العنزيباقر محمد باقرقٌاس الرضا الوظٌفً للمالكات الطبٌة المساعدة والساندة31861ادارة اعمال ماجستٌر190

دراسة_ دراسة وتحلٌل نظام االتصاالت التحرٌرٌة فً وزارة الصحة 31859ادارة اعمال

حالة

2008عبد السالم لفتةفوزي هاشم الالمً ماجستٌر191

ادارة الموارد ومتطلبات تطوٌرها فً المستشفٌات حالة دراسٌة عن27592ادارة اعمال

مستشفى صدام العامة فً الموصل

1995ابس سعٌد الدٌوه جًاكرم احمد رضا ماجستٌر192

دراسة مٌدانٌة فً مستشفى)اثر المناخ التنظٌمً فً االداء التمرٌض28319ادارة اعمال

(الٌرموك التعلٌمً

1999سعد حمود العنزيامٌرة محمد عبدهللا ماجستٌر193

2005صالح الدٌن عوادفالح حسن علً الخفاجًعالقة التؽٌر التكنلوجً بنجاح المستشفى30831ادارة اعمال ماجستٌر194

ثقافة المنظمة وعالقتها بالتؽٌٌٌر المنظمً دراسة استطالعٌة الراء28487ادارة اعمال

المدٌرٌن فً شركات التامٌن العراقٌة العامة

2000جمال عبد الرسول ؼانم الدباغناظم جواد عبد سلمان الزٌدي ماجستٌر195

دراسة استطالعٌة فً المعهد التقنً_ طرق ادارة الصراع التنظٌمً 31063ادارة اعمال

البصرة

2005مسلم عالوي السعدلٌلى لفتة علً ماجستٌر196

تقوٌم نتابج اسالٌب التنبإ باالٌرادات الضرٌبٌة فً الهٌاة العامة29431ادارة اعمال

للضرابب

2002ابراهٌم احمد جركساخالص خضر دارة الونداوي ماجستٌر197

تطبٌق نظام البطاقات باستخدام المحاكاة دراسة حالة فً الشركة العامة29408ادارة اعمال

7/للصناعات الجلدٌة معمل 

2002عبد الكرٌم محسن باقرعلً موات سعد السودانً ماجستٌر198

دابرة)عالقة االنماط السلوكٌة لشخصٌة المدٌر باتخاذالقرارات الصحٌة 31139ادارة اعمال

(دراسة تحلٌلٌة)(مدٌنة والمستشفٌات التابعة لها

2006عبد الرحمن المالخلود سلٌم حسن ماجستٌر199

المنظمة فً رضا العاملٌن-تاثٌر الثقافة المنظمٌة ومالءمة الشخص32326ادارة اعمال

دراسة تشخٌصٌة تحلٌلٌة لعٌنة من العاملٌن فً مصرؾ الرافدٌن

2007انتصار عباس حمادي الدلٌمًماجد محمد منحوش الربٌعً ماجستٌر200
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دراسة مٌدانٌة فً-التطور الحضري واثره فً تنمٌة الطلب السٌاحً 28936ادارة اعمال

-مدٌنة بؽداد

2001خلٌل ابراهٌم احمد المشهدانًعبدهللا عبدي جامع كوشن ماجستٌر201

اثر السلوك القٌادي والتحفٌز فً االستخدام االمثل للموارد البشرٌة ف28704ًادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة الداء عٌنة من العاملٌن فً المستشفٌات-المستشفٌات 

2001سلوى امٌن السامرابًفٌرجٌن حنا كرومً ماجستٌر202

حوافز الهٌبة التمرٌضٌة وعالقتها بالوالء المنظمً دراسة استطالعٌة28717ادارة اعمال

الراء عٌنة منهم فً مستشفًٌ الٌرموك التعلٌمً والمحمودٌة العام

2001انتصار عباس الدلٌمًبان عبد الحمٌد الؽرٌري ماجستٌر203

المدٌرون العامون للتربٌة فً المحافظات العراقٌة جذورهم االجتماعٌة27989ادارة اعمال

و العلمٌة و مهامهم االدارٌة والمهنٌة دراسة توثٌقٌة تحلٌلٌة مقارنة

(997ٔ-9٘8ٔ)للفترة 

1998جاسم محمد الذهبًفاضل حمد سلمان دكتوراه204

تقلٌل حجب الشفرة فً انظمة تقسٌم شفرة متعدد الوصول ذو مظفرادارة اعمال

احمد حسٌنالطٌؾ الواسع

2015ناطق عبدهللاشانت ارا الكسان ماجستٌر205

2002عبد الرحمن حامداسماء حسٌن علوانتصمٌم نظام معرفً للبرمجة الرٌاضٌة29578ادارة اعمال ماجستٌر206

1998عبد الكرٌم محسن باقرقٌس حسونً المالاالثار المحتملة للعولمة واتفاقٌة الجات على المصارؾ التجارٌة العراقٌة28014ادارة اعمال ماجستٌر207

2000فالح الشٌخلًمهند ناٌؾ جاسم السعٌديتقٌٌم احتساب اسعار الفابدة لحسابات التوفٌر فً مصرؾ الرافدٌن28365ادارة اعمال ماجستٌر208

دراسة- تقوٌم جودة الخدمات الصحٌة من وجهة نظر المرضى 28728ادارة اعمال

استطالعٌة فً مستشفى الكندي التعلٌمً فً بؽداد

2001لٌث سلمان الربٌعًعصام محمد علً خضر الحٌدري ماجستٌر209

دراسة استطالعٌة فً مستشفٌات- اعادة هندسة عملٌات االعمال 31520ادارة اعمال

الرصافة/دابرة صحة بؽداد

2007ؼانم رزوقً  العزاويابناس جواد حسٌن ماجستٌر210

2004  صالح الرحٌمكاظم صخً  عبد اللة الالمًنظام تقوٌم اداء المستشفٌات دراسة حالة فب مستشفى البصرة العام29940ادارة اعمال ماجستٌر211

فاعلٌة ادارة فرق عمل  الحمالت الوطنٌة للتلقٌحات دراسة استطالعٌة30627ادارة اعمال

/دراسة تطبٌقٌة فً دابرة صحة بؽداد الكرخ  )الداء المشاركٌن فٌها 

قطاع الكرخ

2005سعد حمود العنزيفابزة احمد امٌن الحكٌم ماجستٌر212

2006عبد السالم لفتة سعٌدعبداالمٌر عبدالزهرة شومانتشخٌص وتحلٌل واقع االدارة المالٌة فً المستشفٌات الخاصة فً بؽداد31173ادارة اعمال ماجستٌر213

تصمٌم نظام تقوٌم االداء التفتٌشً دراسة حالة فً مكتب المفتش العام31475ادارة اعمال

فً وزارة الصحة

2007سمٌرة علً مزعل الزبٌديعماد عبد الجبار علً ؼناوي ماجستٌر214

تقوٌم االداء االستراتٌجً للمستشفٌات العراقٌة باستعمال بطاقة31154ادارة اعمال

الدلرجات الموزونة دراسة حالة

2006سعد علً العنزيجنان سلمان العبد ماجستٌر215

العالقة بٌن الصراع التنظٌمً واداءالعاملٌن فً مستشفى بابل للوالدة29747ادارة اعمال

واالطفال

2003زكرٌا الدوريجاسم محمد جاسم العبٌدي ماجستٌر216

استخدام مستقبلٌات مإشرات االسهم فً ادارة المخاطر دراسة تطبٌقٌة31470ادارة اعمال

فً قطاع االعمال العالمً

2006الحاج محمد علً ابراهٌكم العامريعبد الهادي رشػ مراح الحاقم دكتوراه217

1999نعمة عباس خضٌر الخفاجًجودت عبد العزٌز صدٌقدراسة تشخصٌة عن مشكالت التمرٌض فً العراق28227ادارة اعمال ماجستٌر218
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مجالس الشعب المحلٌة لمدٌنة بؽداد تشكلٌلها واختصاصتها29021ادارة اعمال

 دراسة مٌدانٌة99٘ٔ لسنة ٕ٘واستقاللٌتها بموجب القانون رقم 

2001منقذ محمد داؼرقبس محمد علً حسٌن السالمً ماجستٌر219

_دور المزٌج التسوٌقً المصرفً فً تحقٌق االهداؾ التسوٌقٌة 32296ادارة اعمال

دراسة استطالعٌة الداء عٌنة من موظفً مصرؾ الرشٌد

2009عبد الرضا شفٌق البصريؼٌداء شاكر مصلح ماجستٌر220

فً مستشفى بؽداد- دراسة حالة - تصمٌم برنامج الصٌانة الوقابٌة 29029ادارة اعمال

التعلٌمً لبعض االجهزة الطبٌة

2001حٌدر عبد حسن علوان الجبوريخلود عبد االمٌر مكلؾ البدران ماجستٌر221

دراسة تحلٌلٌة فً-أثر استراتٌجٌة النمو فً تحقٌق المزاٌا التنافسٌة 29094ادارة اعمال

الشركة العامة للصناعات القطنٌة معمل حٌاكة الكوت

2001فاضل عباس العامريدجلة مهدي محمود النجار ماجستٌر222

دراسة تجرٌبٌة فً الشركة-تحلٌل قرارات االستبدال باستخدام المحاكاة 29135ادارة اعمال

العامة للنقل الركاب

2001صباح مجٌد النجارهالة حمد ماجود ماجستٌر223

2001أثٌلة ٌاسٌن العزاويسرمد حمزه جاسم الشمريتحلٌل كلؾ النوعٌة فً معمل الكونكرٌت الخفٌؾ28962ادارة اعمال ماجستٌر224

حالة دراسٌة عن نظام معلومات-تطوٌر نظام المعلومات االدارٌة 29072ادارة اعمال

االنتاج للشركة العامة لاللبسة الجاهزة

2001سعد زناد دروش المحٌاويعبد القادر حومً احمد الجنابً ماجستٌر225

محددات اختٌار وتصمٌم قنوات توزٌع المنتجات وأثرها على اداء28972ادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة الراء عٌنة من مدٌري فنادق الدرجتٌن-قنوات التوزٌع 

الممتازة واالولى فً بؽداد

2001نزار عبد المجٌد رشٌد البرواريقتٌبة صبحً احمد الخٌرو ماجستٌر226

دراسة-أثر نظام المعلومات التسوٌقً فً تطوٌر الخدمات الفندقٌة 29133ادارة اعمال

تطبٌقٌة فً فندق الرشٌد

2001فاضل عباس العامريابتهال خاجٌك تكالن ماجستٌر227

دراسة-تؤثٌر اعداد المالكات الفندقٌة المتخصصة على مستوى الخدمة 28771ادارة اعمال

تطبٌقٌة فً شركات الفنادق الممتازة فً بؽداد

2001صباح محمد موسىعبد االمٌر عبد كاظم ماجستٌر228

دراسة مٌدانٌة مقارنة)العالقة بٌن بعض ابعاد المناخ التنظٌمً واالداء 28366ادارة اعمال

لعٌنة من المصارؾ التجارٌة العراقٌة

2000أنتصار عباس الدلٌمًحسنٌن علً عبد المطلب الجباوي ماجستٌر229

2001أثٌلة ٌاسٌن العزاويسرمد حمزه جاسم الشمريتحلٌل كلؾ النوعٌة فً معمل الكونكرٌت الخفٌؾ28682ادارة اعمال ماجستٌر230

دراسة_ اثر استراتٌجٌات وادوات تؽٌرالمنظمة فً تكٌؾ االفراد 29097ادارة اعمال

استطالعٌة الراء عٌنة فً الشركة العامة للصناعات الكهربابٌة

2001فاضل عباس جاسم العامريسماح مإٌد محمود ٌاسٌن المولى ماجستٌر231

دراسة استطالعٌة الراء-متطلبات االستثمار المإسسً وافاق تطوٌرة 31379ادارة اعمال

عٌنة من مدٌري المصارؾ العراقٌة

2006صالح الدٌن محمد امٌن االماموفٌقة شاكر محمود الجبوري ماجستٌر232

تحلٌل االستثمارات المالٌة الدولٌة وبناء المحفظة الكفإة فً اسواقادارة اعمال

االسهم الناشبة دراسة تطبٌقٌة

2006الحاج محمد علً ابراهٌم العامريعلً جٌران عبد علً الخفاجً دكتوراه233

مخاطر االبتمان المصرفً المصرفً طوٌل ومتوسط االجل دراسة28354ادارة اعمال

تطبٌقٌة فً مصرؾ الزراعً التعاونً العراقٌللمدة بٌن عامً

ٔ98٘-ٔ99ٗ

1999صبٌحة قاسم هاشممحمد جٌجان سلمان العلكاوي ماجستٌر234
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-اخالقٌات االدارة واثرها فً الرقابة االدارٌة على وفق انموذج الثقة 32284ادارة اعمال

دراسة مٌدانٌة فً الشركة العامة لالستكشافات النفطٌة

2001سعد علً حمود العنزيمإٌد ٌوسؾ نعمة الساعدي ماجستٌر235

عابد المخزون واثرة فً الربحٌة ومخاطر السٌولة وانعكاس ذلك ف28951ًادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة فً سوق بؽداد لالوراق المالٌة- اسعار االسهم السوقٌة 

2001ارشد فإاد مجٌد ابراهٌم  التمٌمًاحمد ؼفور احمد عبد الرحمن ماجستٌر236

2002عادل سعٌد عبد العزٌزسعد ابراهٌم حمد المشهدانًتطوٌر واقع السٌاحة على شاطا الثرثار29587ادارة اعمال ماجستٌر237

عرض تحلٌل واقع النشاطات التروٌحٌة والسٌاحٌة لالسرة العراقٌة ف19192ًادارة اعمال

مدٌنة بؽداد

2001خالص حسنً االشعبنوفل عبد الرضا علوان الكمري ماجستٌر238

دراسة- االستثمار االجنبً المحفظً والقٌمة المعرضة للمخاطرة 31400ادارة اعمال

تطبٌقٌة فً االسواق الناشءة فً         اوربا

2007محمد علً ابراهٌم العامرياحمد عبدالوهاب داود ال ٌحٌى ماجستٌر239

دراسة استطالعٌة- تحلٌل الفرص والمحددات التسوٌقٌة فً الٌمن 32420ادارة اعمال

الداء عٌنة من مدراء المنظمات  الصناعٌة الٌمنٌة

2001نزار عبد المجٌد رشٌدفضل محمد ابراهٌم المحمودي دكتوراه240

دراسة حالة المنتج- تطبٌقات ادارة الجودة الشاملة فً مصنع ذو الفقار30165ادارة اعمال

a

2004صباح مجٌد سعٌد النجارباسل خلٌل مسلم االلوسً ماجستٌر241

عوامل النجاح الحرجة واثرها فً الاالداء االستراتٌجً بمنظور ادارة29888ادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة الداء عٌنةفً قطاع الصناعة- الجودة الشاملة 

المصرفٌة الخاص فً العراق

2004زكرٌا مطلك الدوريعبد السالم ابراهٌم عبٌد دكتوراه242

ادارة المعرفة ودورها فً صنع القرارات االستراتٌجٌة دراسة تطبٌقٌة30536ادارة اعمال

على عٌنة منمنظمات القطاع الصناعً المختلط

2004فاضل عباس العامرياعراؾ عبدالؽفار عمر الدوري ماجستٌر243

دراسة تحلٌلٌة فً جامعة )اثر راس المااللفكري فً االبداع المنظمً 30873ادارة اعمال

(بابل

2005عباس حسٌن جواد الحمٌريخولة عبدالحمٌد محمد ماجستٌر244

العالقة بٌن االبهار الواسع واالنشطة التروٌحٌة واثرها على االداء29689ادارة اعمال

حلة/التسوٌقً للمنظمة  دراسة فً الشركة العامةللصناعات النسٌجٌة 

2002جمال احمد الدوريعامر عبد اللطٌؾ كاظم محمد العامري ماجستٌر245

توجة القٌادات االدارٌة العربٌة فً ظل العولمة دراسة استطالعٌة29407ادارة اعمال

تحلٌلٌة لعٌنة من المدٌرٌٌن فً القطاع المصرفً فً العراق ومصر

والجزابر واالردن

2002سعد علً حمود العنزيامنة بواشري  بنت بن مٌرة ماجستٌر246

-العالقة بٌن تقانة المعلومات والتدرٌب واثرها فً القدرات الممٌزة 32379ادارة اعمال

دراسة مسحٌة الداء المدراء العاملٌن فً الشركة العامة للنقل البري

2002نعمة عباس خضٌر الخفاجًشٌماء عبد اللطٌؾ سلمان ماجستٌر247

دراسة حالة-قٌاس دور المقارنة المرجعٌة فً تحسٌن االداء المنظمً 29560ادارة اعمال

مع نموذج مقترح

2002نزار عبد المجٌد رشٌد البراوي  سمٌر كامل الخطٌب دكتوراه248

دراسة تطبٌقٌة فً- تحوٌط المحفظة الكفإة باطار نظرٌة الخٌارات 29370ادارة اعمال

سوق بؽداد للوراق المالٌة

2002محمد علً ابراهٌم العامرياسعد حمٌد عبٌد العلً دكتوراه249

)االستراتٌجٌات التسوٌقٌة وافاق تطوٌرها فً قطاع النقل الجوي 31751ادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة على مإسسة الطٌران العربٌة السورٌة

2007محمد جودت ناصرسمر جهاد عمران ماجستٌر250
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)المفاضلة بٌن معاٌٌر الموازنة الراسمالٌة فً قرار اختٌار الموقع 31578ادارة اعمال

/دراسة استطالعٌة الراء عٌنة من مدٌري شركة مصافً الشمال 

مصفى بٌجً

2007جاسم مشتت دوايمٌثم سامً كرٌم ماجستٌر251

)تصمٌم وبناء نظام معلومات ادارة الخطر فً الشركات الصناعٌة 31561ادارة اعمال

شركةالفرات العامة للصناعات الكٌمٌاوٌة فً الحلة كنموذج تطبٌقً

2007جمال عبد الرسول ؼانم الدباغراقٌة جواد ناجً الحسٌنً ماجستٌر252

استخدام معاٌٌر الموازنة الراسمالٌة فً اتخاذ القرارات االستثمارٌة30628ادارة اعمال

دراسة  حالة-الراسمالٌة

2005صالح الدٌن محمد امٌن   حٌدر حمزة جودي الدلٌمً ماجستٌر253

الى مفهوم تسوٌق العالقة واقثرة فً زٌادة قٌمة" قٌمة الزبون استنادا31492ادارة اعمال

المنظمة  دراسة حالة فً الشركة العربٌة لصناعات المضادات الحٌوٌة

ACAL (اكاي)ومستلزماتها 

2007اٌثار عبد الهادي الفٌحانهدى محمد سلٌم محً السهروردي ماجستٌر254

-تقوٌم فاعلٌة ادارة عالقات الزبون باستعمال بطاقة الدرجات الموزونة31935ادارة اعمال

(العراق)استراتٌجً دراسة حالة فً شركة زٌن  )مدخل استراتٌجً 

2008سناء عبد الرحٌم العباديعلً ثامر علً العبادي ماجستٌر255

2003ثامر ٌاسر البكرياصؽر حسن صالحاهمٌة النشاط التروٌجً فً تحقٌق الوعً الصحًادارة اعمال ماجستٌر256

استخدام تقنٌة المعلومات الحدٌثة لتطوٌر وتحسٌن انظمة المعلوماتادارة اعمال

محافظة/ دراسة استطالعٌة فً مستشفى الرمادي العام  )الصحٌة 

االنبار

2004زكرٌا مطلك الدوريمحمد خلؾ ادهام احمد ماجستٌر257

دراسة وصفٌة- اهمٌة النشاط التروٌجً فً تحقٌق الوعً الصحً 29739ادارة اعمال

لحملة الكشؾ المبكر لسرطان الثدي فً العراق

2003ثامر ٌاسر البكرياصؽر حسن صالح ماجستٌر258

استخدام تقنٌة المعلومات الحدٌثة لتطوٌر وتحسٌن انظمة المعلومات29931ادارة اعمال

محافظة/دراسة استطالعٌة فً مستشفى الرمادي العام - الصحٌة 

االنبار

2004زكرٌا مطلك الدوريمحمد خلؾ ادهام احمد ماجستٌر259

تخطٌط وتنمٌة الخدمات والفعالٌات السٌاحٌة للمناطق االثرٌة واثرهاادارة اعمال

أثار عقرقوؾ- منطقة الدراسة - فً الطلب السٌاحً 

2006خلٌل ابراهٌم احمدالمشهدانًعادل تركً فرحان ماجستٌر260

دراسة تطبٌقٌة/ قاعدة البٌانات وأهمٌتها فً تقدٌر الحاجة الى االدوٌة ادارة اعمال

فً دابرة صحة النجؾ االشرؾ

2005عبد السالم لفته سعٌدرٌاض شاكر هادي عماره ماجستٌر261

دراسة/ دور المركزٌة واال مركزٌة فً تطوٌر الخدمات الصحٌة 30752ادارة اعمال

تحلٌلٌة فً دابرة صحة بابل

2005صالح الرحٌمجعفر جعفر جواد الكواز ماجستٌر262

2004سعد العنزيابراهٌم خلٌل ابراهٌم الطابًالذكاء الشعوري وعالقتة ببعض متؽٌرات القٌادة االدارٌةادارة اعمال ماجستٌر263

2009كرٌم ناٌؾ علًصادق طالل عساؾ الدلٌمًاثر سمات القٌادات االدارٌة فً انتاجٌة العاملٌن32511ادارة اعمال ماجستٌر264

2007ابراهٌم جهاد ابراهٌمفراس طالب السعديانموذج لتطوٌر القطاع الصحً دراسة تطبٌقٌةادارة اعمال ماجستٌر265

_العالقة بٌن االبداع والتؽٌٌر التنظٌمٌٌن وتاثٌرهما فً فاعلٌة المنظمة 31912ادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة الداء المدٌرٌن فً شركتً المنصور وابن سٌنا العامتٌن

2009صبٌحة قاسمحمٌد علً احمد الموال ماجستٌر266
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دراسة_ اثر المعرفة السوقٌة فً تعزٌز فاعلٌة القرارات االستراتٌجٌة 32022ادارة اعمال

تطبٌقٌة فً الشركة العامة لسمنت الجنوبٌة

2009عالء فرحان طالبفاطمة عبد علً سلمان دكتوراه267

2009حٌدر نعمة ؼالً الفرٌجًمحمد ٌونس سلمانمتطلبات تاسٌس اسواق العقود المستقبلٌة فً العراق32101ادارة اعمال ماجستٌر268

استعمال مخططً بارٌتو والسبب االثر فً تشخٌص مشكالت عملٌات32152ادارة اعمال

تنفٌذ المشارٌع

2009اصفاد مرتضى سعٌدحمٌد رشٌد بدن ماجستٌر269

وتاثٌرة فً االداء التشؽٌلً دراسة استطالعٌة فً , SWOTتحلٌل 32151ادارة اعمال

الشركة العامة للزٌوت النباتٌة

2009كرٌم ناٌؾ علًرابد حسن خضٌر الجبوري ماجستٌر270

تاثٌر مقدرات االبداع االستراتٌجً راس المال االجتماعً فً بناء32254ادارة اعمال

المٌزة التنافسٌة المستدامة  دراسة تحلٌلٌة فً عٌنة من المصارؾ

العراقٌة الخاصة

2009سعد علً حمود العنزيعراك عبود عمٌر الدلٌمً ماجستٌر271

دراسة حالة- نموذج نضج ادارة المشروع  تصمٌم وحوسبة وتطبٌق 31351ادارة اعمال

فً عٌنة من شركات   وزارة االعمار واالسكان فً العراق

2007صباح مجٌد النجارزهرة عبد محمدالشمري دكتوراه272

العالقة بٌن مقدرات االبداع االستراتٌجً وسلوكٌات القٌادة التحوٌلٌة31396ادارة اعمال

دراسة تشخصٌٌة تحلٌلٌة_ واثرهما فً المٌزةالتنافسٌة المستدامة 

الداء عٌنة من التدرسٌٌن فً الكلٌات االهلٌة ببؽداد

2007عبد الرحمن المالمحمد اصبع بكال المسعودي ماجستٌر273

دراسة- قٌاس اداء المنظمة باستعمال بطاقة الدرجات  المتوازنة 31347ادارة اعمال

المنطة الجنوبٌة/ تطبٌقٌة  فً الشركة العامة لالسمدة 

2007عبد الرضا فرج البدراويزٌنب شالل عكار جابر الجابر ماجستٌر274

العالقة بٌن استراتٌجٌة االعمال ونشر تقانة المعلومات واثرها ف31589ًادارة اعمال

دراسة تشخصٌة تحلٌلٌة الراء عٌنة من اعضاء- االداء المنظمً 

مجالس االدارة فً المصارؾ االهلٌة ببؽداد

2007انتصار عباس حمادينادٌة داخل عناد الالمً ماجستٌر275

دراسة تحلٌلٌة- اثر اللؽة التنظٌمٌة والقٌم االخالقٌة فً السلوك المدنً 31493ادارة اعمال

استطالعٌة فً عٌنة من كلٌات جامعة القادسٌة

2007فالح تاٌة ذٌاب النعٌمًزٌنب عبد الرزاق عبود دكتوراه276

الصٌانة المخططة من خالل تحلٌل واقع العطالت دراسة حالة ف31853ًادارة اعمال

الشركة العامة للمعدات الهندسٌة الثقٌلة معمل الخزانات

2008اٌسل حمديرابد جاسم عبد الحسٌن ماجستٌر277

2007سلٌمان الفارسعبدهللا بن عطٌة الزهراوياثر الثقافة التنظمٌة على اداء العاملٌن بالمملكة العربٌة السعودٌة31466ادارة اعمال دكتوراه278

العالقة بٌن استراتٌجٌات ادارة المعرفة ودورة حٌاة المنظمة واثرها ف31336ًادارة اعمال

دراسة تشخصٌة تحلٌلٌة فً عٌنة من الشركات- االداء المنظمً

الصناعٌة العراقٌة

2006 انتصار عباس حماديشذى عبود شاكر دكتوراه279

دراسة تحلٌلٌة الراء عٌنة )اثر التدرٌب فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة 30773ادارة اعمال

من مدٌري المستشفٌات الحكومٌة فً بؽدا

2005زهٌر حمٌد صالح التمٌمًسحر احمد كرجً موسى العزاوي ماجستٌر280

التصنٌع المتسارع المتطلبات والمرتكزات دراسة حالة فً معمل31642ادارة اعمال

االحذٌة الرجالٌة الشركة العامة للصناعات الجلدٌة مع نموذج مقترح

2007علً جاسم العبٌديرؼد ٌوسؾ كبرو دكتوراه281

اثر تنشٌط المبٌعات فً استراتٌجٌات واهداؾ التروٌج دراسة تحلٌلٌة29762ادارة اعمال

فً القطاع السٌاحً والفندقً فً مدٌنة بؽداد

2002ظافر عبد محمد شبربالل وابل محمد الدرة ماجستٌر282
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دراسة. تاثٌر التخطٌط االستراتٌجٌة على فاعلٌة وزارة الدفاع العراقٌة 32283ادارة اعمال

استطالعٌة تحلٌلٌة الراء عٌنة منالقٌادات العسكرٌة العلٌا

2009مإٌد ٌوسؾ نعمة الساعديجواد سلمان طاهر الؽرباوي ماجستٌر283

)سمات مدٌري العملٌات وعالقتها ببعض قراراتهم االستراتٌجٌة 32371ادارة اعمال

دراسة استطالعٌة الراء مدٌري العملٌات فً عٌنة من شركات وزارة

الصناعة والمعادن

2009جمال عبد الرسول ؼانم الدباغرافت عارؾ عبد الحسٌن علوش ماجستٌر284

)تاثٌر الثقة التنظٌمٌة والصراع البناء فً راس المال االجتماعً 32102ادارة اعمال

/دراسة استطالعٌة الراء عٌنة من العاملٌن فً معه التدرٌب النفطً 

(بؽداد

2009ؼانم رزوقً العزاويلٌث خلٌل ماجستٌر285

استراتٌجٌات الصٌانة واثرها فً قرارات االحالل دراسة حالة ف31121ًادارة اعمال

الشركة العامة للصناعات الكهربابٌة معمل المحركات

2006اٌاد محمود الرحٌمرجاء جاسم محمد ماجستٌر286

اثر التوجٌة السوقً والتعلٌم المنظمً فً اداء االعمال دراسة31389ادارة اعمال

استطالعٌة الراء عٌنة من مدراء المصارؾ العراقٌة

2009عبد السالم لفتة سعٌدعماد علً محمود الدلٌمً ماجستٌر287

 فً جودة الخدمات الصحٌة لتحقٌقsuranمدى تطبٌق ثالثٌة 31228ادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة فً دابرة مدٌنة )االسبقٌات التنافسٌة فً تحسٌن االداء 

الطب

2006سمٌر كامل  الخطٌبسنٌة كاظم تركً العزاوي ماجستٌر288

تاثٌر االلٌات الداخلٌة للحاكمٌة فً االداء والمخاطرة المصرفٌة لعٌنة31745ادارة اعمال

-99ٕٔدراسة تحلٌلٌة للمدة من  )من المصارؾ االهلٌة العراقٌة 

ٕٓٓ٘

2008حاكم محسن محمدحمد عبدالحسن راضً الخالدي دكتوراه289

تصمٌم نظام )دعم القرار االستراتٌجً  باستخدام الشبكات الللعصبونٌة 31248ادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة فً عدد من الجامعات العراقٌة فً بؽداد (مفتوح

2006فاضل عباس العامريفردوس حسٌن جواد دكتوراه290

دراسة مٌدانٌة )تاثٌر استراتٌجٌة الموارد البشرٌة فً االداء المنظمً 31050ادارة اعمال

فً بعض الشركات الصناعٌة العراقٌة فً البصرة

2005مسلم عالوي السعدرشا مهدي صالح كسار الخفاجً ماجستٌر291

تحلٌل استراتٌجٌات مصفوفة قٌمة الزبون كمدخل لتحقٌق المٌزة30170ادارة اعمال

دراسة مٌدانٌة تحلٌلٌة فً عٌنة من فنادق الدرجة االولى- التنافسٌة 

فً بؽداد

2004زكرٌا مطلك الدوريٌعرب عدنان حسٌن السعٌدي ماجستٌر292

-العوامل البٌبٌة واثرها فً عملٌات ادارة الموارد البشرٌة وادبها31129ادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة فً مستشفٌات دابرة مدٌنة الطب

2006صالح محمود الرحٌمسحرهادي محمود الدلٌمً ماجستٌر293

المقومات الطبٌعٌة لبحٌرة سد العظٌم واثرها فً تنمٌة الطلب السٌاح30619ًادارة اعمال

(دراسة مٌدانٌة  )

2005سامً مجٌد جاسمابراهٌم احمد ابراهٌم ماجستٌر294

-تحلٌل عناصر اسلوب اعادة هندسة عملٌات االعمال لتحسٌن االداء 31055ادارة اعمال

دراسة حالة فً الشركة العامة للحدٌد والصلب

2005محمد عبود طاهرهاشم ناٌؾ هاشم الحاجم دكتوراه295

دراسة تطبٌقٌة- الخٌار الستراتٌجً واثرة فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة 29329ادارة اعمال

فً عٌنة من شركات التامٌن االردنٌة

2002سعد زناد دروٌش المحٌاويمحً الدٌن توفٌق القطب دكتوراه296

تحلٌل بعض العوامل السلوكٌة والهٌكلٌة المإثرة فً انماط سلوك31350ادارة اعمال

المستثمر لالوراق المالٌة فً العراق

2007انتصار عباس حماديسفانة عبدالمجٌد جسام ماجستٌر297

2019, الثاوي تشريه 03 Page 16 of 93



?CDالدراسةالسىةالمشرفالباحجالعىوانالتسلسلالقسم ت

2009عبد السالم لفتةعماد مكً محمود الدلٌمًاثر التوجة السوقً والتعلم المنظمً فً اداء االعمالادارة اعمال ماجستٌر298

تصمٌم وبرمجة نظام معلومات ادارة عملٌات سوق بؽداد لالوراق28768ادارة اعمال

المالٌة

2001عبد الكرٌم محسن باقرعمار سمٌر حسٌن العبٌدي ماجستٌر299

اثار العالقة بٌن الحجم وشكل الملكٌة والخٌار االستراتٌجً فً االداء32337ادارة اعمال

دراسة مٌدانٌة لعٌنة من شركات-االستراتٌجً للمنظمات الصؽٌرة 

القطاع الصناعً الخاص

1998خالد عبد الرحٌم الهٌتًموفق محمد اجواد المنصوري ماجستٌر300

تجربة-صنادٌق االستثمار ودورها فً تفعٌل استخدام المدخرات 31339ادارة اعمال

-جمهورٌة مصر العربٌة واكانٌة تطبٌقها فً سورٌة 

2006جمال الٌوسؾفرٌدة بن ٌوسؾ زنٌنً ماجستٌر301

1998اثٌلة ٌاسٌن العزاويزٌاد نجم عبد السودانًدراسة امكانٌة تطبٌق الصٌرفة الشاملة فً مصرؾ الرافدٌن28013ادارة اعمال ماجستٌر302

كفاءة ادارة التدققات النقدٌة واثرها فً تلبٌة االحتٌاجات المالٌة27005ادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة فً عٌتة من المصارؾ العاملة))للمصارؾ التجارٌة 

((فً االردن 

1996مإٌد عبد الرحمن الدوريعبد الستار مصطفى الصباح ماجستٌر303

دراسة)- الطموح ---ادارة الموارد البشرٌة فً مصرؾ الرشٌد الواقع 27625ادارة اعمال

(نظرٌة وتطبٌقٌة 

1997مإٌد سعٌد السالمهٌثم حسن مصطفى ماجستٌر304

دراسة تطبٌقٌة فً مصرؾ-استراتٌجٌة توزٌع الفروع المصرفٌة 27627ادارة اعمال

-الرافدٌن 

1997عبد الكرٌم محسن باقرعمر حمٌد زٌدان الدلٌمً ماجستٌر305

دراسة فً معادالت االنحدار ؼٌر المرتبطة ظاهرٌا مع وجود مركبات27868ادارة اعمال

-الخطؤ

1998أموري هادي كاظمكنعان عبد اللطٌؾ عبد الرزاق دكتوراه306

دراسة تطبٌقٌة فً عٌنة من-سٌاسات االبتمان فً ظل التضخم 27714ادارة اعمال

الشركات الصناعٌة للقطاعٌن المختلط والخاص المدرجة فً سوق

بؽداد لالوراق المالٌة

1998عدنان تاٌه ذٌاب النعٌمًسعد راٌح محسن الكرطانً ماجستٌر307

دراسة تطبٌقٌة فً المنشؤة-تحلٌل استراتٌجٌة تخطٌط االنتاج االجمالً 26980ادارة اعمال

العامة للصناعات الجلدٌة

1996عبد الكرٌم محسن باقررؼد منفً احمد الدلٌمً ماجستٌر308

دراسة تحلٌلٌة فً شركة-أثر أنشطة المنظمة فً اسناد ابعاد التنافس 28340ادارة اعمال

الصناعات االلكترونٌة

1999عادل حرحوش صالح المفرجًاٌثار عبد الهادي الفٌحان المعموري دكتوراه309

دراسة تطبٌقٌة فً عٌنة من-أثر الرافعة التشؽٌلٌة فً قٌمة المنشؤة 27658ادارة اعمال

الشركات المدرجة فً سوق بؽداد لالوراق المالٌة

1997عدنان تاٌه ذٌاب النعٌمًأرٌج سعد حسن أبو ناٌلة ماجستٌر310

دراسة استطالعٌة فً-العوامل المحددة لمرحلتً السلوك التصدٌري 27683ادارة اعمال

عٌنة من المنظمات الصناعٌة فً العراق

1998خالد عبد الرحٌم الهٌتًصالح عباس هادي العبٌدي دكتوراه311

دراسة تطبٌقٌة- تحلٌل عابد ومخاطر سٌاسات ادارة رأس المال العامل 27054ادارة اعمال

فً عٌنة من شركات القطاع الصناعً المختلط

1996الحاج محمد علً ابراهٌم العامريرؼد محمد نجم الجبوري ماجستٌر312

سمات المدٌرٌن واتجاهاتهم نحو الخطر وأثرها فً الخٌار االستراتٌج32385ًادارة اعمال

دراسة مٌدانٌة مقارنة بٌن شركات التؤمٌن العراقٌة-للمنظمة 

1998عادل حرحوش صالح/سعد زناد دروٌش جمال عبد الرسول ؼانم الدباغ دكتوراه313
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دراسة تطبٌقٌة)العوامل المؤثرة فً اختٌار الزبون المصرؾ المناسب 27960ادارة اعمال

(فً المصرؾ االهلٌة العاملة فً االقتصاد العراقً 

1998سعد علً حمود العنزيسوسن فخري بلور الحضٌري ماجستٌر314

اثر نظام المعلومات االستراتٌجٌة فً بناء وتطوٌر المزاٌا التنافسٌة28051ادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة فً المصارؾ-وتحقٌق عوامل التفوق التنافسً 

االردنٌة المدرجة فً سوق عمان المالً

1999عادل حرحوش صالححسن علً عبد الزعبً دكتوراه315

دراسة تطبٌقٌة فً-اثر حجم المنشؤة فً عابد ومخاطرة االسهم العادٌة 28334ادارة اعمال

سوق بؽداد لالوراق المالٌة

1999عدنان تاٌه ذٌاب النعٌمًمجٌد حمٌد عبٌد العالً ماجستٌر316

2005طارق الخٌرشهناز علً الخطٌبالتروٌج االعالنً وأثاره على سلوك المستهلك31444ادارة اعمال ماجستٌر317

2007عصام حسٌن خضر البٌاتًهدى عبد هللا رشٌداستخدام تصمٌم التجارب فً تحلٌل حساسٌة نماذج المحاكاة31588ادارة اعمال دكتوراه318

2001عبد الكرٌم محسن باقرحسام طالب حمدي الكٌالًتحلٌل العالقة بٌن محتوى استراتٌجٌة العملٌات واالداء29032ادارة اعمال دكتوراه319

ادارة قواعد المقارنة ودورها فً التحسٌن المستمر دراسة حالة ف29556ًادارة اعمال

مستشفى الكندي التعلٌمً

2003محمد عبدالوهاب العزاويسوسن جاسم محمد دكتوراه320

التوافق بٌن دورة حٌاة المنظمة وكل من الهٌكل التنظٌم30623ًادارة اعمال

دراسة مٌدانٌة فً- مدخل موقفً- واالستراتٌجٌة ووتاثٌره فً االداء 

القطاع المصرفً العراقً

2005فاضل عباس العامرياكرم محسن مهدي الٌاسري دكتوراه321

دراسة- تصمٌم نظام كمدخل استراتٌجً لتطبٌقات الحكومة االلكترونٌة 29958ادارة اعمال

البٌاع/ حالة فً مدٌرٌة التسجٌل العقاري 

2004عبد الرحمن حامد الحسٌنً/ صباح مجٌد النجار بٌداء ستار لفتة البٌاتً دكتوراه322

تاثثٌر الخٌار االستراتٌجً على الهٌكل التنظٌمً فً قطاع الصناعات30794ادارة اعمال

النسٌجٌة العامة بالعراق

2005عباس حسٌن جواد الحمٌريعادل عباس عبد حسٌن ماجستٌر323

1999محمد علً العامريسمٌر خلؾ الزٌديدراسة تطبٌقٌة- تجربة التموٌل الذاتً فً المستشفٌات العراقٌة 28229ادارة اعمال ماجستٌر324

دراسة حالة )ادارة االزمات لمستشفى النسابٌة واالطفال فً الرمادي 31403ادارة اعمال

(فً وحدات المختبر

2007سناء عبد الرحٌم العباديسعد مدهللا محمد ماجستٌر325

دراسة )ادارة االزمات حوادث الطوارئ فً مستشفى الٌرموك التعلٌمً 30756ادارة اعمال

(حالة

2005محمد علً العامريمحمد جاسم محمود الدهلكً ماجستٌر326

2009حٌدر نعمة ؼالً الفرٌجًسمٌر عبد الصاحب ٌارةازمة الرهن العقاري فً القٌمة السوقٌة لالسهم32396ادارة اعمال ماجستٌر327

 فً تحقٌق اسبقٌةmpsعالقة واثر ابعاد جدولة االنتاج الربٌسٌة 32433ادارة اعمال

التسلٌم

2010اٌاد محمود الرحٌماسٌل طارق علً ماجستٌر328

2009ؼسان قاسم محمدسوسن محمد علًتاثٌر استعمال منادلة المراد فً تحسٌن اداء العملٌات32436ادارة اعمال ماجستٌر329

دراسة حالة فً مصرؾ االبتمان )اثر كلؾ الجودة فً االداء المنظمً 32435ادارة اعمال

(العراقً

2009عبد الرضاالبصريزٌنب طعمة سلطان ماجستٌر330

2009سعٌد كامل الخطٌبعالٌة عصام عباسقٌاس االبدع باعتماد المقارنة المرجعٌة32431ادارة اعمال ماجستٌر331

2009سمٌر كامل الخطٌبتالٌن كاٌزاكQFOتصمٌم وحوسبة نظام نشر وظٌفة الجودة 32430ادارة اعمال ماجستٌر332
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2004ثامر ٌاسر البكرياحمد هاشم سلٌمانالتحلٌل االستراتٌجً وانعكاساتة على خٌارات االعمال والمٌزة التنافسٌةادارة اعمال دكتوراه333

دور تمكٌن العاملٌن فً االداء فً االداء المنظمً فً اطار عناصر32448ادارة اعمال

ادارة الشاملة

2010ؼانم رزوقً العزاويٌاسمٌن خضٌر عباس ماجستٌر334

2008صباح مجٌد سعٌد النجارزٌنب عبد الودود ٌوسؾAHP)حوسبة وتطبٌق اسلوب التحلٌل الهرم31841ًادارة اعمال ماجستٌر335

اثر التؽٌٌر التكنلوجً فً االداء الملٌاتً دراسة حالة فً الشركة العامة32504ادارة اعمال

لصناعة البطارٌات السابلة  معامل بابل

2009جاسم مشتت دوايهالة مثنى محمد الزٌدي ماجستٌر336

 دراسة حالة فً الشركة العامةarimaالتنٌإ بالطلب باستخدامانموذج 32506ادارة اعمال

للصناعات النفطٌة

2009نعمة حسن جاسمسهادة عبٌد تاٌة ماجستٌر337

اثر بعض تقنٌات التصنٌع فً الكفاءة االنتاجٌة دراسة حالة فً شركة320505ادارة اعمال

بؽداد للمشروبات الؽازٌة

2010محمد ناصر اسماعٌللإي ناصر الخفاجً ماجستٌر338

دراسة حالة لعٌنة من )تاثٌر سلسلة التجهٌز فً جودة المنتجات 31902ادارة اعمال

(منتجات الشركة العامة للصناعات القطنٌة

2009ؼسان قاسم داود سلمان الالمًكاظم داود سلمان الزركانً ماجستٌر339

تاثٌر االسترتٌجٌات الداعمة لتخطٌط وتطوٌر المنتجات الجدٌدة فً رفع32378ادارة اعمال

الكفاءة االنتاجٌة وتعزٌز المٌزة التنافسٌة

2009ابراهٌم جهاد ابراهٌم العكٌديعلً كمال محمد جواد الدهلكً ماجستٌر340

)ادارة االخطاء الطبٌة والفشل السرٌري فً مستشفى الٌرموك التعلٌم31857ًادارة اعمال

(دراسة حالة

2008صبٌحة قاسم االعرجًسحر نوري عبد الرحمن ماجستٌر341

تقٌٌم دور ثقافة المنظمة ونجاح ادارة المعرفة فً تطوٌر المٌزةادارة اعمال

التنافسٌة المستدامة

2008سعد علً حمود العنزيارٌج سعٌد خلٌل العانً ماجستٌر342

2007سعد العنزيبالل خالد علوانتاثٌر عملٌات  ادارة المعرفة فً جودة خدمة المرٌضادارة اعمال ماجستٌر343

اثر المناخ التنظٌمً فً عملٌة االبداع دراسة تحلٌلٌة فً الكلٌاتادارة اعمال

االهلٌة ببؽداد

2004سعد علً حمود العنزيعلٌة جسام محمد ناصر المعموري ماجستٌر344

تصمٌم نظام لتطبٌق معاٌٌر تقٌٌم قواعد تتابع جدولة االنتاج فً معمل31729ادارة اعمال

شركة واسط للصناعات النسٌجٌة/ الحٌاكة 

2008ؼسان قاسم داود الالمًلٌلى جمٌل عباس الدعج العتابً ماجستٌر345

2004نزار عبد المجٌد رشٌد البرواديٌاسٌن محمد حسٌن محمد الحٌالًاالبداع فً التدابٌر االدارٌة دراسة حالة فً مدٌنة الثرثار السٌاحٌةادارة اعمال ماجستٌر346

تحلٌل قرارات الموازنة الراسمالٌة فً ظل الالتاكد باطار االدارة المالٌة31272ادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة فً )الدولٌة وفق مدخل نظرٌة الخٌارات الحقٌقٌة 

(الصناعة النفطٌة

2006محمد علً ابراهٌم العامريجاسم محمد كاظم السراي ماجستٌر347

2008ؼسان قاسم داود الالمًنادٌة لطفً عبد الوهاب محمد علًتصمٌم النموذج المزجً المحسوب فً بٌبة االنتاج حسب الطلب31888ادارة اعمال دكتوراه348

2007ابراهٌم جهاد ابراهٌمفراس طالب السعديانموذج لتطوٌر القطاع الصحً دراسة تطبٌقٌة31516ادارة اعمال ماجستٌر349

دور المعرفة الضمنٌة واستراتٌجٌات ادارة المعرفة فً بناء المقدراتادارة اعمال

الجوهرٌة دراسة مٌدانٌة فً دٌوان الرقابة المالٌة

2009صالح الدٌن عواد كرٌم الكبٌسًمهند محمد ٌاسٌن الشٌخلً ماجستٌر350
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تشخٌص راس المال وتطوٌره  دراسة تطبٌقٌة فً الشركة العامةادارة اعمال

وزارة الصحة العراقٌة/لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌة 

2006سعد علً حمود العنزيناصر جبر شٌال ماجستٌر351

)العوامل البٌبٌة واثرها فً عملٌات ادارة الموارد البشرٌة وادابها ادارة اعمال

(دراسة تطبٌقٌة فً مستشفٌات دابرة مدٌنة الطب

2006صالح محمود الرحٌمسحر هادي محمود الدلٌمً ماجستٌر352

2005عبد السالم لفتةرٌاض شاكر هاديقاعدة البٌانات واهمٌتها فً تقدٌر الحاجة الى االدوٌةادارة اعمال ماجستٌر353

تصمٌم انموذج متعدد االهداؾ لتقٌٌم اهداؾ ادارة اصحة  والسالمة31399ادارة اعمال

دراسة حالة فً الشركة العامة لمصفً )المهنٌة على وفق المواصفة

الوسط فً الدورة

2007صباح مجٌد سعٌد النجارنداء صالح مهدي الشاهٌن دكتوراه354

2008سعد العنزيمحمد علً صفاء الجلبًتقوٌم وتصمٌم نظام السجالت الطبً على اسس معٌارٌةادارة اعمال ماجستٌر355

العالقة بٌن الهٌٌكل التنظٌمً والستراتٌجٌة واثرهما فً فاعلٌة منظمات31105ادارة اعمال

االعمال

2006سعد علً حمود العنزيسناء خضر ٌوسؾ ماجستٌر356

دابرة صحة بؽداد )ادارة الهٌبات التمرضٌة فً مستشفٌات مدٌنة الطب32528ادارة اعمال

دراسة حالة (

2010ؼنً دحام الزبٌديعالوي عطٌة جاسم العكٌلً ماجستٌر357

2010صبٌحة قاسم هاشمرحٌم حاتم حسٌن الشرشامًالعالقة بٌن الٌات الحاكمٌة واداء المستشفى الخاص32529ادارة اعمال ماجستٌر358

2010حاكم محسن محمدصفاء عبد علً عبد ااالمٌرتخطٌط خدمات الصٌانة ودورة فً زٌادة االنتاج32527ادارة اعمال ماجستٌر359

2010حٌدر نعمة ؼالً الفرٌجًؼضنفر عباس حسٌن الزهرياثر التسنٌد فً ادارة المخاطر االبتمانٌة دراسة تحلٌلٌة فً مصرؾ32512ادارة اعمال ماجستٌر360

2010حاكم محسن محمدزٌنب جواد عبٌد الحلٌحاوياثر الخدمات المصرفٌة ؼٌر المربحة على االداء الصرف32521ًادارة اعمال ماجستٌر361

2010حاكم محسن محمد الربٌعًهمام عبد الوهاب هادي الحسٌنًاثر الودابع فً تنشٌط عملٌة االستثمار المصرف32519ًادارة اعمال ماجستٌر362

التموٌل الحكومً فً القطاع الصحً ودورة فً تحسٌن مستوى32539ادارة اعمال

الخدمات الصحٌة فً العراق

2010رعد عبد هللا الطابًنعٌمة محسن العكٌلً ماجستٌر363

دور الرقابة والتدقٌق الداخلً للحد مكن ظاهرة الفساد االداري ف32518ًادارة اعمال

الرصافة/ مستشفٌات دابرة صحة بؽداد 

2010صبٌحة قاسم هاشم الموسويعبدالزهرة خضر حٌدر ماجستٌر364

2010علً جاسم العبٌديانتصار عزٌز حسٌناثر التحلٌل االستراتٌجً فً جودة الخدمة32525ادارة اعمال ماجستٌر365

عوامل الصراع التنظٌمً واستراتٌجٌات ادارة واثرهما فً االداءادارة اعمال

االستراتٌجً

2010اكرم محسن الٌاسري/ عالء فرحان طالبنؽم داٌخ عبد علً الحسناوي ماجستٌر366

دراسة وصفٌة فً )تاثٌر نظام االحالة فً تحسٌن جودة الخدمة الطبٌةادارة اعمال

(المراكز الصحٌة بمدٌنة الصدر

2010رعد عبد اللة الطابًجواد عبد الواحد فٌض اللة ماجستٌر367

/اعادة تصمٌم الوظابؾ فً شعبة خدمات نقل الدم لدابرة صحة بؽداد32517ادارة اعمال

الرصافة دراسة حالة

2010ناظم جواد الزٌدياحمد شاكر محمود ماجستٌر368

2008سمٌرة علً مزعلمحمد عٌدان كٌطان(دراسة استطالعٌة )خصابص االتصال الكْؾ بٌن االطباء والمرضى 31948ادارة اعمال ماجستٌر369

2001انتصار عباس ححمادي الدلٌمًابراهٌم محمد عجٌلالعالقة بٌن النمط القٌادي ومستوى االداء المنظمًادارة اعمال ماجستٌر370
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2011عبد الرحمن المالعادل خٌون مولىتصمٌم المستشفى الموجه لسالمة المرٌضادارة اعمال دبلوم عال371ً

تقٌٌم جودة الخدمات على وفق عملٌات ادارة المعرفة وادارة عالقاتادارة اعمال

دراسة استطالعٌة الراء عٌنة من مدراء شركة زٌن )الزبون 

2008سعد العنزيبالل جاسم القٌسً ماجستٌر372

2008ؼسان قاسم داود الالمًهند فإاد جوادستراتٌجٌات المحافظة على المالك التمرٌض31870ًادارة اعمال ماجستٌر373

دراسة حالة فً مصنع الكونكرٌت )تحلٌل مإثرات الشراء الصناعً ادارة اعمال

(الخفٌؾ

2005ثامر ٌاسرالبكريسرمد حمزة جاسم الشمري ماجستٌر374

تقٌم وافع المتبرات المركزٌة فً مستشفى الكاظمٌة التعلٌمً على وفق32554ادارة اعمال

ٕ٘ٓٓلسنة / ٓ٘/ 7ٕٓ٘ٔالمواصفات الدولٌة 

2010سناء عبد الرحٌم سعٌدبشرى حسن هاشم ماجستٌر375

2008ابراهٌم جهاد ابراهٌمامٌر عاصً عبد علً الربٌعً(دراسة تطبٌقٌة )العالقة بٌن الجودة واالخالقٌات ومعاٌٌر االداء 31880ادارة اعمال ماجستٌر376

دراسة حالة )ادارة االزمات لمستشفى النسابٌة واالطفال فً الرمادي ادارة اعمال

(فً وحدات المختبر

2007سناء عبد الرحٌم العباديسعد مد هللا محمد ماجستٌر377

2010حاكم محسن محمدعلً حسٌن علٌويحوكمة الشركات واثرها فً تحسٌن اداء المنظمات االعمال32553ادارة اعمال ماجستٌر378

2010عبد الحسٌن حسن حبٌب/ عالء فرحان طالبعلً عبد الحسٌن حمٌدي العامريدور القٌادات االستراتٌجٌة والشففافٌة فً محاربة الفساد االداري32616ادارة اعمال ماجستٌر379

1999محمد عبد الوهاب العزاوياحمد عبدالوهاب داوددراسة حالة فً معمل االسمنت االبٌض فً الفلوجةادارة اعمال ماجستٌر380

لمتطلبات انموذج تاكٌد" تكٌٌؾ بٌبة شركة الصناعات االلكترونٌة وفقا284443ادارة اعمال

isoالجودة 

1999محمد عبد الوهاب العزاويعمار عبد الصاحب محمد الحجٌة ماجستٌر381

2000رامً حكمت فإاد الحدٌثًزٌاد مصطفى حامد عبدهللاتطبٌق ادوات السٌطرة النوعٌة28375ادارة اعمال ماجستٌر382

مدى االخذ عٌنة قامونٌة فرض الضرٌبة فً اجراءات التحاسب32898ادارة اعمال

الضرٌبً على دخل الشركات فً  العراق

2010صالح الدٌن حامد الحدٌثًفخرٌة كاظم علك ماجستٌر383

2001عبد اللكرٌم محسن باقرمها كامل ال جواد مصطفى سلٌمISO 9002تصمٌم نظام الجودة فً ظل متطلبات االٌزو28897ادارة اعمال ماجستٌر384

)اثر استراتٌجٌات استهداؾ السوق فٌالمزٌج التسوٌقً ورضا الزبون ادارة اعمال

(دراسة مٌدانٌة فً مصارؾ التجارٌة

2002  ظافر عبد محمد شبرٌاسٌن عبد هللا علً احمد العطاب ماجستٌر385

الفلسفات التسوقٌة والتخطٌط االستراتٌجً للتسوٌق واثرها فً فاعلٌةادارة اعمال

(دراسة بٌن المصارؾ العراقٌة واالردنٌة  )المنظمة 

2004فاضل عباس العامريعالء فرحان طالب ماجستٌر386

اثر نظام المعلومات التسوٌقً فٌصٌاؼة االستراتٌجٌة التسوٌقٌةادارة اعمال

للمنتجات الصناعٌة

2000ثامر ٌاسر البكريعلً محمد جسام الجبوري ماجستٌر387

"تصمٌم انموذج تكاملً لتقوٌم نظامً ادارة الجودة والبٌبة وفقاادارة اعمال

لمتطلبات المواصفتٌن الدولٌتٌن

2002محمد عبد الوهاب العزاوياحمد عوض احمد بن مبارك دكتوراه388

2000نعمة عباس خضٌر الخفاجًاصفاد مرتضى سعٌد الحدٌثًتحلٌل المحفظة االستراتٌجٌة على وفق المدخل المعرفًادارة اعمال ماجستٌر389

ازهار  ذٌاب عبد النبًتقٌٌم تجربة االجتماعٌة الخاصة فً المستشفٌات العراقٌة32692ادارة اعمال 390
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2010شهاب الدٌن حمد النعٌمًفراس فابق جمٌل الحمدانًتشخٌص واقع التعامل مع االزمات التنظٌمٌة32688ادارة اعمال ماجستٌر391

2010عبد السالم لفتةازهار ذٌاب عبد النبً العكٌلًتقٌٌم تجربة االجنحة الخاصة فً المستشفٌات العراقٌةادارة اعمال ماجستٌر392

نوع األزمة والمعرفة وأثرهما فً تحدٌد إستراتٌجٌات إدارة األزمات32938ادارة اعمال

المستقبلٌة

دراسة إستطالعٌة آلراء عٌنة من العاملٌن فً العتبة الكاظمٌة)

(المقدسة

2010اٌثار عبد الهادي ال فٌحان المعموريدٌنا حامد جمال ماجستٌر393

اجراءات االعتمادات المستندٌة فً مصرفً الرافدٌن والسوالشمال33037ادارة اعمال

حالة دراسٌة_ للتموٌل واالستثمارات 

2010عبد السالم لفتة سعٌدسلٌمة علً ٌوسؾ الطابً ماجستٌر394

2010انتصار ٌحى حماديعثمان ابراهٌم الخفاجًتقانة المعلومات االدارٌة ودورها فً االدارة الفاعلة لالزمات التنظٌمٌة33038ادارة اعمال ماجستٌر395

تقانة المعلومات والنفكٌر االستراتٌجً وتاثٌرهما فً استراتٌجٌة االبداع33196ادارة اعمال

التنظٌمً

2010علً جاسم محمد العبٌدياردان حاتم خضٌر دكتوراه396

2010حمزة فابق الزبٌديمٌثم رٌاض حسن جداداستخدام التوقٌع االلكترونً فً العمل المصرف32926ًادارة اعمال ماجستٌر397

2010ؼنً دحام تناي الزبٌديبالل كامل عودة الزبٌديتاثٌر الذكاء الشعوري والقٌادة التحولٌة فً االداء المنظ33125ًادارة اعمال ماجستٌر398

بناء نموذج ادارة االحتواء العاي فً اطار معالجات تنوع المواردادارة اعمال

(مصرؾ الرشٌد )البشرٌة ومقدرات تطوٌر راس المال االجتماعً 

2010سعد علً حمود العنزينور خلٌل ابراهٌم العبٌدي ماجستٌر399

2010اسماعٌل محمد علً الدباغمها عبد الستار عبد الجباراسس علمٌة مقدمة لحساب الدخل السٌاح33461ًادارة اعمال ماجستٌر400

2010سعدون حمود حثٌرخلود كرٌم عبد كبةواقع اجرات الرقابة المخزنٌة للحد من التسرب الدواب32788ًادارة اعمال ماجستٌر401

2015قتٌبة نبٌل القزازذو الفقار جاسم محمد الشمري997ٔاختٌار افضل انموذج فً بناء جداول الحٌاة فً العراق لعام ادارة اعمال ماجستٌر402

مسببات الصراع بٌن المالكات التمرٌضٌة الطبٌة واالدارٌة وتاثٌر انماطادارة اعمال

بحث تطبٌقً/  ادارته فً قرارات المستشفى 

2014سعد العنزيحسنٌن ؼالب علً ماجستٌر403

بحث:تؤثٌر المرونة الستراتٌجٌة و الال تؤكد البٌبً فً الصحة التنظٌمٌةادارة اعمال

مٌدانً فً عدد من الشركات الصناعٌة العراقٌة

2015انتصار عباس حماديلبنى قحطان محمد علً ماجستٌر404

الدور المتجدد إلدارة الموارد البشرٌة وتؤثٌره فً إدارة الفجوة المعرفٌةادارة اعمال

دراسة استطالعٌة آلراء عٌنة من العاملٌن فً مصرؾ الرافدٌن

2015انتظار احمد جاسممروة عبد الكرٌم كاظم دكتوراه405

 وانعكاساتهاSERVQUALتقٌٌم جودة خدمات البلدٌات باستخدام ادارة اعمال

بحث تطبٌقً فً امانة بؽداد/ فً رضا الزبون 

2014سناء عبد الرحٌم سعٌدلمى شهاب احمد العبٌدي دبلوم عال406ً

السٌاحة العربٌة البٌنٌة واهمٌتها فً تنشٌط الحركة السٌاحٌة فًادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة مستقبلٌة/ العراق 

2015الهام خضٌر عباس شبرمحمد محسن ابراهٌم العبٌدي ماجستٌر407

2015عبد السالم لفته سعٌدراسم كاظم عبٌس النافعًتحلٌل مقارن لالداء المالً بٌن بلدٌات بابل وكربالءادارة اعمال دبلوم عال408ً

جدوى استحداث دراسات علٌا مسابٌةادارة اعمال

فً الجامعات العراقٌة

2017حسن لطٌؾ الزبٌديكرٌم خلؾ جبر البكاء دبلوم عال409ً
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قٌاس كفاءة االداء لمشروع حقل دواجن االبٌض فً محافظة النجؾادارة اعمال

االشرؾ

ٕٙٔٓلعام 

2016لٌلى بدٌوي مطوقعلً كاظم عباس الجابري دبلوم عال410ً

دراسة حالة/تقٌٌم اداء المشروعات باستخدام اسلوب برمجة االهداؾادارة اعمال

فً شركة سعد العامة لالنشاءات

2017نداء صالح مهدينرمٌن فابق حسن ماجستٌر411

أثر عملٌات إدارة المعرفة والتعلم التنظٌمًادارة اعمال

فً األداء االستراتٌجً

دراسة استطالعٌة آلراء عٌنة من القٌادات اإلدارٌة فً جامعات الفرات

األوسط

2011اكرم محسن الٌاسري/علً كرٌم الخفاجًظفر ناصر حسٌن ماجستٌر412

د راسة حالة فً-العوامل المسببة فً تاخر تنفٌذ المشارٌع الخدمٌة ادارة اعمال

بلدٌة كربالء المقدسة

2017مها كامل جوادمثنى مروان شهاب احمد دبلوم عال413ً

بحث-محفظة قدرات الموارد البشرٌة وتاثٌرها فً االداء التنظٌمً ادارة اعمال

استطالعً فً امانة بؽداد دابرة التصامٌم

2017علً موات السودانًنبراس حسٌن فٌزي دبلوم عال414ً

تحلٌل سلوك المستثمر فً االسواق المالٌة على وفق نموذج تسعٌرادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة مقارنة-االصول الراسمالٌة ونموذج فاما وفرنش 

2017حمزة محمود شمخًخٌرٌة عبد كاظم حسٌن دكتوراه415

دراسة مٌدانٌة فً-التجدٌد التنظٌمً وتاثٌره فً تحسٌن االداء الرقابً ادارة اعمال

دٌوان الرقابة المالٌة االتحادي

2017رفاء فرج سموعًمعد عدنان زمٌزم ماجستٌر416

تاثٌر تطبٌق فلسفة ادارة الجودة الشاملة فً االداء المنظمً من وجهةادارة اعمال

دراسة مقارنة-نظر الزبون الداخلً 

2017سمٌر كامل الخطٌبدعاء انمار الحٌدري ماجستٌر417

دور تنقٌب البٌانات فً تكنولوجٌا التصنٌعادارة اعمال

دراسة استطالعٌة تحلٌلٌة فً الشركة العامة للمعدات الهندسٌة))

((الثقٌلة

2017محمـد حسٌن علً حسٌن الجنابًعال محمـد علً السعدي ماجستٌر418

شركات الوساطة المالٌة فً ظل ال تماثل المعلومات وتؤثٌرها فً تداولادارة اعمال

بحث تطبٌقً فً سوق العراق:          وعوابد األسهم العادٌة 

لألوراق المالٌة

2017أٌاد طاهر محمدمٌادة محمود أحمد ماجستٌر419

_اثر استراتٌجٌات ادارة سالسل التجهٌز فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة 33474ادارة اعمال

دراسة استطالعٌة

2010سعدون حمود جثٌرحٌدر جلٌل عبد الرضا العكٌلً ماجستٌر420

تقٌٌم سٌاسة التحول من التموٌل الذاتً الى البٌع المجانً للشركة32812ادارة اعمال

العامة لتسوٌقاالدوٌة والمستلزمات الطبٌة

2010عبد السالم لفتة سعٌدكمٌت محمد رضا مهدي نصرهللا ماجستٌر421

2010صباح مجٌد سعٌد النجارسمٌر حسٌن علًجدولة العاملٌن فً صالة الطواري باستخدتم المحاكاة32811ادارة اعمال ماجستٌر422

دراسة سلسلة االمدادت التسوٌقٌة لمنتج زٌت الوقود باستخدام نماذج32810ادارة اعمال

النقل

2010سعدون حمودعمار عبدال حسن ماجستٌر423

تشكٌلة االنماط المعرفٌة وانماط القٌادة االستراتٌجٌة المحددة لفاعلٌةادارة اعمال

فرٌق االدارة العلٌا

2010سعد علً العنزياحمد نزار جمٌل دكتوراه424
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2010اٌاد طاهر محمد الجبوريخانم نوري كاكةاالزمة المالٌة وانعكاساتها على سٌاسات توزٌع االرباح33555ادارة اعمال ماجستٌر425

2010بٌداء كاظم ماضًتاثٌر ادارة عالقات الزبون فً االداء العملٌات33566ًادارة اعمال ماجستٌر426

2007اٌثار عبد الهادي ال فنجاناحمد منصور محسن الموسوياستخدام اداة نشر وظٌفة الجودة فً تحسٌن قٌمة الزبونادارة اعمال ماجستٌر427

تقانة المعلومات والتفكٌر االستراتٌجً وتاثٌرها فً استراتٌجٌاتادارة اعمال

االبداع التنظٌمً

2010علً جاسم محمد العبٌديارادن حاتم خضٌر العبٌدي دكتوراه428

2006وفاء جعفر المهداويفاتن شاكر علً حسٌن(المشكالت والممكنات  )التنمٌة السٌاحٌة المستدامة فً العراق ادارة اعمال ماجستٌر429

2008ضٌاء محمد حسٌنمحمد ابراهٌم محسنتاثٌر مداخل القرار الستراتٌجً فً المزٌج التسوٌقًادارة اعمال ماجستٌر430

نموذج ادارة االحتواء العالً فً اطار معالجات تنوع الموارد البشرٌة33039ادارة اعمال

ومقدرات تطور راس المال االجتماعً

2010سعد علً حمودنور خلٌل ابراهٌم العبٌدي ماجستٌر431

)اثر التحسٌن لوظابؾ ادارة الموارد البشرٌة فً ادارة المستشفٌاتادارة اعمال

(مستشفى الصدر 

2010جمٌل جابر تمر ماجستٌر432

دراسة استطالعٌة فً شركة )التامٌن من مخاطر القروض الصرفٌة 32846ادارة اعمال

التامٌن الوطنٌة ومصرؾ الرافدٌن

2010عالء عبد الكرٌم البلداويهٌام تكلٌؾ شهٌد الربٌعً ماجستٌر433

2007صالح عبد القادر النعٌمًابراهٌم محمد حسنتقانة المعلومات وادارة المعرفة واثرها فً الخٌار االستراتٌجًادارة اعمال دكتوراه434

اثر العوامل البٌبة فً تحدٌد بدابل تطبٌق استراتٌجٌات التخطٌطادارة اعمال

(دراسة مستشفى الٌرموك )االجمالً 

2010ؼسان قاسم داود الالمًعلٌاء محمد خلٌل وتوت ماجستٌر435

2006عباس علً العامريلمى طارق محمددراسة تحللٌة/ بناء المدونات االخالقٌة فً المنظمات الصحٌة العراقٌى ادارة اعمال ماجستٌر436

2010موفق عبد الجلٌل محمدشاكر محمود حسٌنالبطاقة الضرٌبٌة واجراءت الحصر الضرٌب33519ًادارة اعمال ماجستٌر437

تطوٌر نموذج المسإولٌة االجتماعٌة فً ضإ قٌاسات القوةادارة اعمال

واالخالقٌات فً الكلٌات االهلٌة العراقٌة ببؽداد

2010ؼسان قاسم الالمًابراهٌم خلٌل ابراهٌم دكتوراه438

دراسة_ تحٌد متطلبات انشاء وادارة صنادٌق االسٌتثمار فً العراق ادارة اعمال

استطالعٌة

2010عبد السالم لفتة سعٌدسعدٌة عوٌد عونً الصالحً ماجستٌر439

التحلٌل االستراتٌجً والموارد ؼٌر الملموسة ودورهما فً تعزٌز اداءادارة اعمال

مكاتب المفتشٌن العمومٌٌن فً العراق

2010سعد علً حمود العنزيحمٌد سالم ؼٌاض الكعبً ماجستٌر440

2010رابد عبد الخالق ثروت/ جمال الٌوسؾحٌدر حمزة جودي محمود الدلٌمًاثر دراسة الجدوى والقراراالستراتٌجً فً االداء المصرفًادارة اعمال دكتوراه441

)مدخل صٌاؼة السٌنارٌوهات فً اطار نظرٌتً التوازن  والفوضى ادارة اعمال

دراسة اخبارٌة فً عٌنة من الوزارات العراقٌة

2011سعد علً حمود العنزيٌعرب عدنان حسٌن السعٌدي دكتوراه442

التحلٌل االستراتٌجً والموارد ؼٌر الملموسة ودورها فً تعزٌز اداءادارة اعمال

مكاتب المفتشٌن العمومٌٌنفً العراق

2010سعد علً حمود العنزيحمٌد سالم ؼٌاض الكعبً ماجستٌر443

2011محمد حسٌن علً الجنابًسهام صبٌح عبد الرحٌمتقانة المعلومات واثرها فً االبداع العملٌة االنتاجٌة205ادارة اعمال ماجستٌر444
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2011كرٌم ناٌؾ علًنهلة حسن عبودامكانٌة تطبٌق المواصفة القٌاسٌة الدولٌة206ادارة اعمال ماجستٌر445

2004صباح مجٌد النجارحسٌن الزم الزٌديامكانٌة تطبٌق الصٌرفة االلكترونٌة فً البٌبة العراقٌة30260ادارة اعمال ماجستٌر446

2006خوله عبد الحمٌد الطالبانًاثر راس المال الفكري فً االبداع االمنظمًادارة اعمال ماجستٌر447

2006خلٌل ابراهٌم المشهدانًزهٌر عباس عزٌز القرٌشًالمتؽٌرات المإثرة فً تنمٌة السٌاحة الدٌنٌة االسالمٌةادارة اعمال ماجستٌر448

2006اٌاد محمود الرحٌماٌمان كاظم صالحالتنافس فً العملٌات باستخدام تقانة المعلوماتادارة اعمال ماجستٌر449

2007احمد عبدالوهاب داود ال ٌحٌىاالستثمار االجنبً المحقطً والقٌمة المعرضة للمخاطرةادارة اعمال دكتوراه450

2007سعد علً حمود العنزيسعد مهدي حسٌناثر راس المال البشري االستراتٌجً وعناصر النجاح المحرجةادارة اعمال دكتوراه451

2007سعد علً حمود العنزيجودة الخدمة الصحٌحة على وفق فلسفة ادارة الجودةادارة اعمال ماجستٌر452

2006زهٌر حمٌد صالح التمٌمًسندس رضوي خوٌناثر مجاالت التؽٌٌر فً االداء التنظٌمًادارة اعمال ماجستٌر453

2007صالح عبد القادر النعٌمًفراس رحٌم ٌونس كرد العزاويدور نظام معلومات الموارد البشرٌة فً تحقٌق متطلباتادارة اعمال ماجستٌر454

2007فاضل عباس العامريعماد شهاب احمدبناء نموذج لمنظمة اعمال االلكترونٌة باعتماد استراتٌجٌاتادارة اعمال ماجستٌر455

2007صالح محمود الرحٌمبراق طالب عبد الجبار الحٌدراثر تصمٌم الوظٌفة فً فاعلٌة فرق العملادارة اعمال ماجستٌر456

2009علً جاسم العبٌدياٌثار عصام عبد الصاحبانشطة ومستلزمات نظم المعلومات االدارٌة واثرهاادارة اعمال ماجستٌر457

2009عالء فرحان طالبامٌرة ؼانم العزاوياثر تبنً فلسفة التسوٌق االخضر فً تحسٌن االداءادارة اعمال ماجستٌر458

2010محمد جودت ناصرفاٌزة سحٌحًدور تنمٌة مهارات القٌادات االدارٌة فً تنفٌذ استراتٌجٌة المنظمةادارة اعمال ماجستٌر459

2010مإٌد عبدالحسٌن الفضلازهار مراد عوجةالعالقة بٌن بطاقةو االداء المتوازن وادارة الجودة الشاملةادارة اعمال ماجستٌر460

2010اٌثار عبد الهادٌال فٌحاناسٌل موسى جاسم  التمٌمًفحص متطلبات ادارة الجودة المشروع وفق المواصفاتادارة اعمال ماجستٌر461

2010اسعد كاظم ناٌؾفالح نعٌم حمٌماستراتٌجٌات الطاقة االنتاجٌة واثرها فً تحقٌق ادنى كلفةادارة اعمال ماجستٌر462

2007جبار محمد عاي الكعبًٌحى نعمة بٌتًامكانٌة احتساب الوعاء الضرٌبً وفق اسلوبادارة اعمال دكتوراه463

2008سمٌر كامل الخطٌبكاظم حمٌد العٌبًتاثٌر امكانٌات نطبٌق نظام تخطٌط المتطلبات فً السطرة على الخزٌنادارة اعمال ماجستٌر464

2005سمٌر كطامل الخطٌبحسٌن نجم عبد دهشبناء حالقات الجودة فً تطبٌق متطلبات ادارة الجودة الشاملةادارة اعمال ماجستٌر465

2008ضٌاء محمد حسٌن الحٌالًمحمد ابراهٌم محسنتاثٌر مداخل القرار االستراتٌجً  فً المزٌج التسوٌقًادارة اعمال ماجستٌر466

2008فاضل عباس العامرينبٌل سعدون طةدور ادارة الحكمة فً مواجهة التحدٌات االستراتٌجٌةادارة اعمال دكتوراه467

2007عبدهللا صالح بورقةواقع التجارة االلكترونٌةفً الشركات السعودٌة وافاق تطورهاادارة اعمال دكتوراه468

2008عباس الربٌعًهشام عطا ٌعقوباستخدام بعض االسالٌب الكمٌة فً التخطٌط القرارات العملٌات التنبإادارة اعمال ماجستٌر469
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2008كرٌم ناٌؾ علًسهام سالم صفراثر كلفة الجودة فً المٌزة التنافسٌةادارة اعمال ماجستٌر470

2008اسعد كاظم ناٌؾمحمد حسن عبد المنعم شبٌلاثر تقانة المعلومات فً االداء التنظٌمًادارة اعمال ماجستٌر471

  المعرفة التسوٌقٌةادارة اعمال

المعرفة التسوٌقٌة وتكنلوجٌا المعلومات

2007درمان سلٌمان صادقازهار نعمة عبد الزهرة ماجستٌر472

2005صباح حمٌد النجارفراس نظٌر االشقرتسوٌق خدمات النقل السككً واثارة تطورة فً سورٌاادارة اعمال ماجستٌر473

2005ماجدة عبد اللطٌؾامل عبد محمدعلًاثر كلفة جودة المنتج فً اداء العملٌات وفق االسبقٌات التنافسٌةادارة اعمال ماجستٌر474

2005ؼسان قاسم داودامل عبد محمدعلًالعالقة بٌن مكونات اعادة هندسة االعمال واثرها فً اداء العملٌاتادارة اعمال دكتوراه475

تاثٌر الخٌار االستراتٌجً على الهٌكل التنظٌمً فً قطاع الصناعاتادارة اعمال

النسٌجٌة

2005ابً سعٌد الدٌوةجًعادل عباس حسٌن ماجستٌر476

2005ثامر ٌاسر البكريهٌنزا بدرخان سندياالثر التنابعً لبعض جوانب عملٌة االعمالادارة اعمال ماجستٌر477

2005سامً مجٌد  جاسمابراهٌم احمد ابراهٌمالمقومات الطبٌعٌة لبحٌرة سد العظٌم واثرهاادارة اعمال ماجستٌر478

2006محمد جودت ناصرعلً اٌوب دٌوبعوالمل تعزٌز القدرة التنافسٌة ومدى امكانٌة تفعٌلهاادارة اعمال ماجستٌر479

2005ابراهٌم جركسفوزي محسن عبد سراديالعالقة بٌن مإشرات االداء المالً وقٌمة اسهم الشركاتادارة اعمال ماجستٌر480

2006سعد العنزياحمد علً صالحبناء محافظ راس المال الفكري من االنماط المصرفٌةادارة اعمال ماجستٌر481

2005زهٌر حمٌد صالح التمٌمًمحمد فاضل عباس حسٌنمتطلبات ادارة الجودة الشاملة وامكانٌة تحقٌقها فً المنظماتادارة اعمال ماجستٌر482

2005محمد علً ابراهٌم العامريامال ؼالب عبد الحمٌدتحدٌد قٌمة المنشاة باطار نظرٌتً التبادلادارة اعمال ماجستٌر483

2003عبد الكرٌم محسن باقراحالم ابراهٌم سلمان العٌثاوي السناد عملٌة اعادة هندسة عملٌةcappتصمٌم نظام 29710ادارة اعمال ماجستٌر484

2008سعد علً حمودجواد محسن راضًدٌنامكٌات التعاون والتنافس بٌن متطلبات االعمال فً اطار التحالفاتادارة اعمال دكتوراه485

2008علً جاسم العبٌديسمٌد علً حسٌن النوماناستخدام معدل القطع فً تحدٌد المحفظة االستثمارٌةادارة اعمال دكتوراه486

2008طارق احمد الخٌرعادل عبد هللا العنزيتقٌٌم ادارة المردود وانعكاساتها التسوٌقٌة فً صناعة الضٌافةادارة اعمال دكتوراه487

2004اٌاد محمود الرحٌمعابدة عبد الحسٌن حسنعالقة ادراك الخطر بالمتؽٌرات التنظٌمٌة واثرهاادارة اعمال دكتوراه488

2005ؼسان قاسمشذى احمد علوانالمواصفة القٌاسٌة الدولٌة وامكانٌة تطبٌقهاادارة اعمال دكتوراه489

2004اٌثار عبد الهادي ال فنجانسعد فارس عباسsixsigmaتحسٌن العملٌة باستخدام طرٌقة ادارة اعمال دكتوراه490

2008عباس حسٌن جوادعبود عبد هللا عبوداثر تكنولوجٌا المعلومات فً تحدٌد الخٌار االستراتٌجًادارة اعمال ماجستٌر491

2002عبد الكرٌم محسنكمال عبد الجبار عباسنظام التحوٌل الذاتً فً المستشفٌات العراقسة وانعكاساتهاادارة اعمال ماجستٌر492
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2001سلوى امٌن السامرابًفٌرجٌن حنا كرومًاثر السلوك القٌادي والتحفٌز فً استخدام االمثل للموارد البشرٌةادارة اعمال ماجستٌر493

1998جاسم الذهبًنادٌة صادق جعفرالمناخ التنظٌمًادارة اعمال ماجستٌر494

2001جلٌل كاظم مدلولالتحلٌل االستراتٌجً واثرة فً تحقٌق المٌزة التنافسٌةادارة اعمال ماجستٌر495

2001عادل حرحوشاحمد علً صالحانماظ التفكٌر االستراتٌجً وعالقتها وعالقتها بعوامل المحافظةادارة اعمال ماجستٌر496

2002عبد الكرٌم محسنمها عبد الكرٌم حمودالشراء/ اختٌار اسالٌب تحدٌد حجم دفعة االنتاج ادارة اعمال دكتوراه497

2001عبد الكرٌم محسنمحمد ناصر اسماعٌل العزاويتكامل اسلوب المسشار الحرج  مع نظام تخطٌط االحتٌاجاتادارة اعمال دكتوراه498

2003سعد العنزيانور عبد الجبار منصوراجراءات التعامل مع النقابات الصحٌة فً مستشفٌات الموصلادارة اعمال ماجستٌر499

2001صباح حمٌد النجارشفاء بالسم حسنتطبٌق  االسالٌب الكمٌة فً تخطٌط االنتاج االجمالًادارة اعمال ماجستٌر500

2001جواد محسن راضًاعداد وتقوٌم خطة االنتاج فً مصنع نسٌج الدٌوانٌةادارة اعمال ماجستٌر501

2004صباح النجاربتول عطٌة خلؾ الموسويتصمٌم نظام حٌز التوازن خطوط االنتاجادارة اعمال ماجستٌر502

1999فضٌلة سلمان داوداختٌار اسالٌب موازنة خطوط االنتاجادارة اعمال ماجستٌر503

2001صباح محمد موسىعبداالمٌر عبدكاظمتاثٌر اعداد المالكات الفندقٌة المتخصصة على مستوى الخدمةادارة اعمال ماجستٌر504

2010عبد السالم لفتةكمٌث محمد رضا سعدي  نصرهللاتقٌٌم سٌاسة التحول فً تموٌل الذاتً الى البٌع المجانًادارة اعمال ماجستٌر505

2008رؼد محمد نجمخالده سلمان سعدتاثٌر الرإٌة االستراتٌجٌة فً ضمان وتحسٌن جودة الرعاٌة الصحٌةادارة اعمال ماجستٌر506

2007ؼانم رزوقًاٌناس جواد حسٌناعادة هندسة عملٌات االعمالادارة اعمال ماجستٌر507

2008عبد السالم لفتةرٌاض شاكر عمارة البكريقاعدة البٌانات واهمٌتها فً تقدٌر الحاجة الى االدوٌةادارة اعمال ماجستٌر508

2000ثامر البكريمنٌر جاسم محمد السامرابًسٌاسات التسعٌر فً الخدمات الصحٌةادارة اعمال ماجستٌر509

2001قٌس محمد علً حسٌنمجالس الشعب المحلٌة لمدٌنة بؽدادادارة اعمال ماجستٌر510

2002سعد المٌاونًانتصار احمد جاسم الشمريتاثٌر استراتٌجٌات ادارة الموارد البشرٌةادارة اعمال ماجستٌر511

2002طارق شرٌؾ ٌونسخالد حمد امٌن مٌرخانالعالقة بٌن االسالٌب الصرفٌة وراس المال الفكري وتاثٌرهاادارة اعمال ماجستٌر512

تاثٌر امكانٌات تطبٌق نظام تخطٌط المتطلبات من الموارد فً السٌطرةادارة اعمال

على الخزٌن

2008سمٌر كامل الخطٌبكاظم حمٌد العٌبً ماجستٌر513

2005سمٌر كامل الخطٌبحسٌن نجم دهشبناء ملفات الجودة فً تطبٌق متطابات الجودة الشاملةادارة اعمال ماجستٌر514

2008فاضل عباس العامرينبٌل سعدون طةدور ادارة الحكمة فً مواجهة التحدٌات االستراتٌجٌةادارة اعمال ماجستٌر515

2008عبدهللا صالح بورقةواقع التجارة االلكترونٌة فً الشركات السعودٌة وافاق تطورهاادارة اعمال دكتوراه516
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متطابات الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص النجاح نظام االحالة467ادارة اعمال

الطبٌة فً العراق

2011ناظم جواد الزٌديعبد الكرٌم صادق كنرٌم ماجستٌر517

متطلبات تطبٌق ادارة الجودة فً عمل المختبرات الصحٌة ضمنادارة اعمال

المواصفة  دالالالالاللراسة حالة فً مستشفى الجراحات

89ٔ٘ٔالتخصصٌة

2011نادٌة لطفً عبد الوهابشهالء محمد كاظم الطابً ماجستٌر518

دور ادارة المعرفة والتكنلوجٌا فً اعادة هندسة العملٌة واثرها ف384ًادارة اعمال

االٌداع التكنلوجً

2011اٌاد محمود الرحٌمجٌهان سلمان عالوي الرحٌم ماجستٌر519

)دور التمرٌض فً ادارة النفاٌات الطبٌة فً المستشفٌات العراقٌة 483ادارة اعمال

(دراسة حالة فً مستشفى جراحة الجملة العصبٌة التعلٌمً

2011ؼنً دحام الزبٌديحنان رحٌم حسن الحنفً ماجستٌر520

2011ؼسان قاسم الالمًحسن ٌاسر جابر الخٌفانًخدمات الصٌانة ودورها فً جودة  اداء  خدمات المختبرات  الصحٌة564ادارة اعمال ماجستٌر521

2011اسعد كاظم ناٌؾحٌدر عبد المحسن عباساثر ادارة المعرفة فً بعض قرارات العملٌات536ادارة اعمال ماجستٌر522

اثر تطبٌق اسلوب فرق العمل فً تحسٌن االداء المنظمً على وفق397ادارة اعمال

ابعاد بطاقة االداء المتوازن

2011بشرى هاشم محمدعبد السالم حسٌن محمد ماجستٌر523

2008علً ابراهٌم الخضرمإٌد حاج صالحاثر مصادر المعلومات عاى اتخاذ قرار الشراء االستهالك31759ًادارة اعمال ماجستٌر524

2003سعد العنزيانور عبد الجبار منصوراجراءت التعامل مع النقابات الصحٌة فً مستشفٌات الموصل28745ادارة اعمال ماجستٌر525

2011عبد السالم لفتة  سعٌداٌاد حسن عبد االمٌرتحدٌد العوامل المإثرة فً االفصاح عن االخطاء الطبٌةادارة اعمال ماجستٌر526

متطلبات الخدمة الصحٌة االلكترونٌة والطب عن عٌنة من المستشفٌات1399ادارة اعمال

العلراقٌة الحكومٌة

2011سعدون حمود جثٌراٌمان ٌوسؾ رشٌد ماجستٌر527

دور نجاح استراتٌجٌتً ادارة المعرفة ورٌادٌة االعمال فً تعزٌز المٌزةادارة اعمال

التنافسٌة

2011صالح الدٌن عواد كرٌم الكبٌسًاٌاد خالد مهدي الجورانً ماجستٌر528

دراسة_ نتابج التفاوض فً ضوء تاثٌر الوقت واستراتٌجات التفاوضادارة اعمال

استطالعٌة الداء عٌنة فً وزارة النفط الوقت

2011عبد الرحمن مطفى طة المالحسن صباح عبد الحسن الجلبً ماجستٌر529

تشكٌلة االنماط المعرفٌة وانماط القٌادة االستراتٌجٌة المحددة لفاعلٌةادارة اعمال

فرٌق االدارة العلٌا

2010سعد علً العنزياحمد نزار جمٌل دكتوراه530

2011ؼسان قاسم الالمًحسن ٌاسر جابر الخٌقانًخدمات الصٌانة ودورها فً جودة اداء خدمات المختبرات الصحٌةادارة اعمال ماجستٌر531

دراسة الراء القٌادات االدارٌة )التمكٌن ودورة فً االبداع االداري ادارة اعمال

للمصارؾ التجارٌة االهلٌة فً مدٌنة السلٌمانٌة

2011كاوة محمد فرج قرداؼًدٌلمان احمد عزٌز ماجستٌر532

دراسة مٌدانٌةفً عٌنة من )ابعاد الجودة واثرها فً التفوق التسوٌقً ادارة اعمال

كلٌات جامعة بؽداد

2011نعمة شلٌبة علً الكعبًالزهراء صباح عبدالحسن الجلبً ماجستٌر533

دور نجاح استراتٌجً ادارة المعرفة ورٌادٌة االعمال فً تعزٌزالمٌزةادارة اعمال

(دراسة تطبٌقٌة فً عٌنة من المصارؾ العراقٌة الخاصة )التنافسٌة

2011صالح الدٌن عواد كرٌم الكبٌسًاٌاد خالد مهدي الجورانً ماجستٌر534
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  دراسةٕٗٓٓادارة الموهبة المتكاملة فً القطاع الصحً على وفق ادارة اعمال

دابرة التخطٌط والتنمٌة الموارد/ استطالعٌة فً وزارة الصحة 

2011سناء عبد الرحٌم سعٌداثمار مرتضى حامد ماجستٌر535

2011صالح الدٌن عواد الكبٌسًبشار جمعة عمراندور ادارة الوسابل االعالمٌة فً تعزٌز النقاقة الصحٌة للمجتمعادارة اعمال ماجستٌر536

2011بٌداء ستار لفتةوسام داود علٌويدور تقانة المعلومات فً تطوٌر المقدرات الجوهرٌةادارة اعمال ماجستٌر537

مهنة التمرٌض ودورها فً الحد من عدوى المستشفٌات المكتسبةادارة اعمال

(مستشفى التعلٌمً )دراسة حالة 

2011صبٌحة قاسم هاشمزٌنب هاشم شهاب ماجستٌر538

اثر العوامل البٌبٌة فً تحدٌد بدابل تطبٌق استراتٌجٌات التخطٌطادارة اعمال

(دراسة مستشفى الٌرموك )االجمالً 

2010ؼسان قاسم داود الالمًعلٌاء محمد خلٌل وتوت ماجستٌر539

تصمٌم نظام تقوٌم االداء االستراتٌجً للجامعات باعتماد تقنٌة بطاقةادارة اعمال

الدرجات المتوازنة

2005سعد علً العنزيسناء عبد الرحٌم سعٌد دكتوراه540

العالقة بٌن سلوك المواطنة التنظٌمٌة والقٌادة التحولٌة واثرهما فًادارة اعمال

تفوق المنظمات

2007سعد علً حمود العنزيناظم جواد عبد سلمان الزٌدي دكتوراه541

دراسة)دور عملٌة الرصد البٌبً فً اتخاذ القرارت االستراتٌجٌة ادارة اعمال

(استطالعٌة 

2010ناظم جواد الزٌديخالدة سلمان سعد ماجستٌر542

تاثٌر االلٌات الداخلٌة للحاكمٌة فً االداء والمخاطرة المصرفٌة لعٌنةادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة للمدة من_ من المصارؾ االهلٌة العراقٌة 

ٔ99ٕ_ٕٓٓ٘

2008حاكم محسن محمدحمد عبدالحسٌن راضً الخالدي دكتوراه543

دراسة حالة فً )اعادة تصمٌم  الخدمة بنطبٌق مدخل االنتاج الرشٌق ادارة اعمال

دابرة البعثات والعالقات الثقافٌة بوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

2011ؼسان قاسم داود االمًزٌنب كامل كاظم الدفاعً ماجستٌر544

تحلٌال وقٌاس مخاطره السوق لمحفظة التداول المصرفٌة على وفقادارة اعمال

القٌمة المعروضة للمخاطر

2011محمد علً ابراهٌم العامريزٌنب صباح فرج الجبوري ماجستٌر545

تاثٌر الرإٌة االستراتٌجٌة فً ضمان وتحسٌن جودة الرعاٌة الصحٌةادارة اعمال

المقدمة فً المستشفٌات المتخصصة

2008رؼد محمد نجمخالدة سلمان سعد ماجستٌر546

دٌنامكٌة التنافس فً اداء الخدمة الصحٌة المتطورة بٌن القطاع العامادارة اعمال

والقطاع الخاص

2011ؼانم رزوقً انٌسانمار سعدي جاسم الحٌالً ماجستٌر547

دراسة الراء عٌنة:المسإولٌة االجتماعٌة عن عملٌات الخدمة الصحٌة ادارة اعمال

بؽداد_من االدارة العلٌا فً المنظمات الصحٌة 

2011جمال عبدالرسول الدباغخالد سعد ٌوسؾ ال رفو ماجستٌر548

2005محمد علً ابراهٌم العامريصباح صاحب المستوفًاشكال تموٌل الخدمات الصحٌة العامة فً العراق دراسة تحلٌلٌةادارة اعمال ماجستٌر549

اثر ابعاد سلوكٌات المواطنة التنظٌمٌة فً استراتٌجٌات تمكٌن فرقادارة اعمال

العمل

2010ؼنً دحام تناي الزبٌديمجٌد حمٌد عبدهللا الزوبعً ماجستٌر550

اثر ادارة التفاوض فً قٌادة مفاوضات انظمام العراق الى منظمةادارة اعمال

التجارة العالمٌة

2009فاضل عباس العامريٌسرة عامر عبد الكرٌم ماجستٌر551
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دراسة تحلٌلٌة)تنافسٌة المنظمات بٌن الحاكمٌة ورٌادٌة االعمال ادارة اعمال

(مقارنة فً قطاعً االتصاالت والمصارؾ العراقٌة

2011سعد علً حمود العنزيفضٌلة سلمان داود دكتوراه552

تشخٌص مإشرات القصور الذاتً لصٌاؼة استراتٌجٌة ادارة الموهبةادارة اعمال

فً ظل المجال الحٌوي لالدارة

2011سعد علً حمود العنزيهاشم فوزي دباس العبادي دكتوراه553

تنافسٌة المنظمات بٌن الحاكمٌة ورٌادٌة االعمال دراسة تحلٌلٌة مقارنةادارة اعمال

فً قطاعً االتصاالت والمصارؾ العراقٌة

2011سعد علً حمودفضٌلة سلمان داود دكتوراه554

2011عالء البالوياحمد خلؾ حسٌنتاثٌر التسوٌق االلكترونً فً عناصر المزٌج التسوٌقً  للخدمة التامنٌةادارة اعمال ماجستٌر555

قٌاس وتحلٌل االثار االقتصادٌة للتنمٌة السٌاحٌة ودورها فً دعم2009ادارة اعمال

االفتصاد العر اقً

2011اسماعٌل محمد علً الدباغماجد حمٌد ناصر العوادي ماجستٌر556

2011سعد علً حمود العنزيحسام ٌاسٌن محسنالتاثٌر  المستقبلً النظمام العراق1991ادارة اعمال ماجستٌر557

دراسة )انتً المصارؾ والمشروعات العراقٌة لعملٌة التاجٌٌر 2000ادارة اعمال

)استطالعٌة

2011صحبت قاسم االعرجًسالم طالل راهً ماجستٌر558

تاثٌر راس المال االجتماعً فً دعم العمل المنظمً لتحقٌق المٌزةادارة اعمال

التنافسٌة

2003علً حمود العنزي\ سعدبان احمد عارؾ الخطاوي ماجستٌر559

2009مهدي علً الوحٌدولٌد عالء فرجعالقة تقانة المعلومات باعادة هندسة االعمال واثرهما فً االداء المتمٌزادارة اعمال ماجستٌر560

2004سعد علً حمود العنزيابراهٌم اسماعٌل معلة السودانًالرصافة/ دراسة تطبٌقٌة فً مستشفٌات دابرة صحة بؽدادادارة اعمال ماجستٌر561

2004ثامر ٌاسر البكرياحمد عدنان حسنتقوٌم نظام توزٌع ادوٌة االمراض المزمنة فً العٌادات الشعبٌةادارة اعمال ماجستٌر562

2005فلٌح عبدالزهرة الزبٌدياسماعٌل كاظم هاديالعالقة بٌن التروٌج الصحً والتسوٌق الصٌدالنًادارة اعمال ماجستٌر563

2003سعد علً حمود العنزيانور عبدج الجبار منصوراجراءات التعامل مع النفاٌات الصحٌة فً مستشفٌات مدٌنة الموصلادارة اعمال ماجستٌر564

دراسة )دور المركزٌة والالمركزٌة فً تطوٌر الخدمات الصحٌة ادارة اعمال

تحلٌلٌة فً دابرة صحة بؽداد

2005صالح عبد الرحٌمجعفر جعفر جواد الكواز ماجستٌر565

2003سعد علً حمود العنزيانور عبد الجبار منصوراجراءات التعامل مع النفاٌات الصحٌة فً مستشفٌات مدٌنة الموصلادارة اعمال ماجستٌر566

دراسة تحلٌلٌة)دور المركزٌة والالمركزٌة فً تطوٌر الخدمات الصحٌة ادارة اعمال

(فً دابرة صحة بؽداد

2005صالح الرحٌمجعفر جعفر جواد الكواز ماجستٌر567

العوامل السلوكٌة والتنظٌمٌة المإثرة بالسرقات فً المستشفٌاتادارة اعمال

الحكومٌة

2005سعد علً حمود العنزيدشوان جالل عبدالحمٌد االتروشً ماجستٌر568

2008ؼنً دحام الزبٌديرضا عبد المنعم محمد حسنالعالقة بٌن الرسمٌة والمركزٌة وتاثٌرهما فب جودة الخدمة الصحٌةادارة اعمال ماجستٌر569

تشخٌص واقع استراتٌجٌة التدرٌب فً المنظمات الصحٌة فً اطارادارة اعمال

فلسفة التعلم التنظٌمً

2007انتصار عباس حماديرواء حبٌب عبدالحسٌن ال عبد الرسول ماجستٌر570

2005عبد السالم لفتةرٌاض شاكر هادي عمارةقاعدة البٌانات واهمٌتها فً تقدٌر الحاجة الى االدوٌةادارة اعمال ماجستٌر571
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2007ؼسان قاسم داودزٌاد طارق عبداللطٌؾالمعضالت االخالقٌة لعٌنة من المإسسات الصحٌة فً محافظة بؽدادادارة اعمال ماجستٌر572

2010صباح مجٌد سعٌد النجارسمٌر حسٌن علًجدولة العاملٌن فً صالة الطوارئ باستخدام المحاكاةادارة اعمال ماجستٌر573

2008ناظم جواد الزٌديطٌؾ نوري عبد الحمٌدالعدالة التنظٌمٌة وادراكات العاملٌنادارة اعمال ماجستٌر574

2011عبدالرحمن مصطفى المالعادل خٌون مولىتصمٌم المستشفى الموجة لسالمة المرٌضادارة اعمال ماجستٌر575

2003سعد حمود العنزيعادل كرٌم ؼازي البدٌرياالدارة التمرضٌة فً وحدات العناٌة المركزةادارة اعمال ماجستٌر576

2006محمد على ابراهٌم العامريعبدالهادي رشػ مراح الحاتماستخدام مستقبلٌال مإشرات االسهم فً ادارة المخاطرةادارة اعمال دكتوراه577

2011مإٌد ٌوسؾ نعمةموعد كاظم جبار االسديتاثٌر جودة الخدمة على والء الزبونادارة اعمال ماجستٌر578

2007كرٌم ناٌؾ علًمنهل عارؾ مالكجودة السلعة واثرها فً الحصة السوقٌةادارة اعمال ماجستٌر579

اثر المزٌج التروٌجطً الصحً فً تحقٌق بعض االهداؾ التسوٌقٌةادارة اعمال

للمنظمات الصحٌة

2006زهٌر حمٌد صالح التمٌمًمٌادة ؼانم ناصر جرجٌس ترٌزٌا ماجستٌر580

2007خلٌل ابراهٌم احمد المشهدانًمحد عبد زٌد عبد عونبعض المتؽٌرات المإثرة على سٌاحة كبار السن فً العراقادارة اعمال ماجستٌر581

2008ؼسان قاسم داود الالمًلٌلى جمٌل عباس الدعج العتابًتصمٌم نظام لتطبٌق معاٌٌر تقٌٌم قواعدادارة اعمال ماجستٌر582

قٌاس وتحلٌل االثار االقتصادٌة  للتنمٌة السٌاحٌة  ودورها فً دعمادارة اعمال

االقتصاد العراقً

2011اسماعٌل محمد علً الدباغماجد حمبد ناصر العوادي ماجستٌر583

اسالٌب ادارة الصراع واثرها فً اداء العاملٌن دراسة مٌدانٌة فبادارة اعمال

وزارة العلوم واتكنولوجٌا

2006زهٌر حمٌد صالح التمٌمًسناء محمد رشاد داود الحمامً ماجستٌر584

2009عبد السالم لفتة سعٌدعماد علً محمود الدلٌمًاثر التوجٌة السوقً والتعلم المنظمً فً اداء االعمالادارة اعمال ماجستٌر585

اسالٌب ادارة الصراع واثرها فً اداء العاملٌن دراسة مٌدانبة فًادارة اعمال

وزارة العلوم والتكنولوجٌا

2006زهٌر حمٌد صالح التمٌمًسناء محمد رشاد داود الحمامً ماجستٌر586

دراسة تطبٌقٌة فً مجموعة )اثر السمات القٌادٌة فً الرإٌة التنظٌمٌة ادارة اعمال

من كلٌات جامعة بؽداد

2008فالح تاٌة النعٌمًشٌرٌن نوري عزٌز ماجستٌر587

2011ماجدة عبداللطٌؾ التمٌمًعلً كزار مجذاب الساعديتاثٌر مخاطر انحرافات الوقت والكلفة فً اداء عملٌات المشروعادارة اعمال ماجستٌر588

2010اكرم محسن الٌاسريصالح مهدي محمد الحسناوياثر استخدام المعرفة االلكترونٌةفً بناء المنظمات الرٌادٌةادارة اعمال ماجستٌر589

دراسة حالة فً كل من )دور ادارة المعرفة فً تحقٌق المٌزة التنافسٌةادارة اعمال

الشركة العامة للصناعات الكهربابٌة

2004سعد علً حمود العنزيعلً فابق جمٌل العانً ماجستٌر590

2003سعد علً حمود عباس العنزيضٌاء جبار ثجٌل عباس  الكعبً٘ٔٓٓٔتقوٌم نشاط التدرٌب فً ظل المواصفة االرشادٌة الدولٌة  ادارة اعمال ماجستٌر591

2007عالء فرحان طالبعلً عبود علً حسون الرفٌعًتاثٌر معرفة الزبون فً عدد من قرارات العملٌاتادارة اعمال ماجستٌر592

2006صباح مجٌد النجارعزام عبدالوهاب عبدالكرٌم الصباغMRPIIاختبار اسالٌب تحدٌد حجم الدفعة المستخدمة فً نظام ادارة اعمال ماجستٌر593
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2004صباح مجٌد سعٌد  النجارعباس  حربً  عصٌدا الرمٌثًاعداد دلٌل جودة مقترح لشركة نفط الشمالادارة اعمال ماجستٌر594

تحلٌل كفاٌة راس المال المصرفً  واثرةو فً المخاطر ة والعابد علىادارة اعمال

(دراسة تطبٌقٌة فً عٌنة من المصارؾ الٌمنٌة )وفق المعاٌٌر  الدولٌة

2004محمد علً ابراهٌم  العامريعبد العزٌز محمد احمد المخالفً دكتوراه595

اثر المناخ االخالقً فً نوعٌة  حٌاة  العمل  والرضا الوظٌفً فً عٌنةادارة اعمال

من المستشفٌات  العراقٌة

2006سعد علً حمود العنزيسما سعد خٌرهللا حسٌن  الفضل ماجستٌر596

اثر التخطٌط االستراتٌجً فً رضا الزبون من وجهة نظر ادارة الجودةادارة اعمال

(شركة الفرات االوسط )الشاملة 

2005عباس حسٌن جواد  الحمٌريسحر عباس حسٌن ماجستٌر597

)ادارة المكونات االستراتٌجٌة للسٌاحة وتاثٌرها فً سٌاحة المجامٌع ادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة فً مجال السٌاحة الدٌنٌة فً العراق

2007صباح محمد موسىزٌنب صادق مصطفى ماجستٌر598

دراسة )اثر نظام معلومات ادارة الطوارئ فً ادارة الطوارئ ادارة اعمال

استطالعٌة الراء عٌنة من المدٌرٌن فً المنظمات الصناعٌة الحكومٌة

(العراقٌة

2011جمال عبدالرسول الدباغزٌنب صالح وهاب ال كنعان ماجستٌر599

التركٌب العضوي  والمعتقدات التنظٌمٌة واثرهما فً التطوٌرالتنظٌبمًادارة اعمال

دراسة مٌدانٌة فً المستشفٌات التعلٌمٌة فً بؽداد )

2006فالح تاٌة النعٌمً    رفاء فرج سموعً ماجستٌر600

دراسة حالة )توقعات الطلب على االنتاج باستخدام بعض نماذج التنبإ ادارة اعمال

المساهمة المختلطة/ فً شركة بؽداد للمشروبات  الؽازٌة 

2010صفاء علً ناصررإى علً عبد السادة ماجستٌر601

دراسة تحلٌلٌة فً )دور تنقٌب البٌانات فً زٌادة اداء المنظمة ادارة اعمال

(المصرؾ الصناعً

2004زكرٌا مطلك الدوريدالٌا عبدالحسٌن احمد الجرجفجً ماجستٌر602

دراسة )التقٌٌم المالً لراس المال البشري واثرة فً ربحٌة المنشاة ادارة اعمال

تطبٌقٌة لعٌنة من االطباء فً المستشفٌات الخاصة

2007حٌدر نعمة ؼالً الفرٌجًخٌرٌة عبدكاظم حسٌن القرٌشً ماجستٌر603

ISO9001:ٕٓٓ)مدى توافر متطلبات الجودة للحصول على شهادة ادارة اعمال

دراسة حالة فً الشركة العامة للصناعات الجلدٌة)

2009اٌسل حمدي عثمانحٌدر ابراهٌم جبر  المٌاح ماجستٌر604

2006محمد علً ابراهٌم العامريحنان ؼانم(دراسة تطبٌقٌة )اثر االزمة المالٌة فً العابد والمخاطر ادارة اعمال ماجستٌر605

2008اٌاد محمود الرحٌمحمزة محمد كاظم  الجبورياثر تكنولوجٌا المعلومات فً ادارة سلسلة التجهٌزادارة اعمال ماجستٌر606

دراسة تطبٌقٌة )المزٌج التسوٌقً المصرفً واثرة المدركة للزبابن ادارة اعمال

(الحكومٌة)لعٌنة من المصارؾ التجارٌة العراقٌة 

2008فإاد حمودي/ عالء فرحان طالب حسام حسٌن شٌاع ماجستٌر607

2011حٌدر نعمة ؼالً الفرٌجًتحسٌن عاصً جاسم الهمٌلة(دراسة تطبٌقٌة )ادارة المخاطرة فً اسواق النفط العالمٌة ادارة اعمال ماجستٌر608

تقٌٌم جودة الخدمات على وفق عملٌات ادارة المعرفة وادارة عالقاتادارة اعمال

الزبون

2008سعد حمود العنزيبالل جاسم القٌسً ماجستٌر609

االختٌار االستراتٌجً لتوجة ادارة  الموارد  البشرٌة نحو العالمٌةادارة اعمال

واثرة فً الفاعلٌة التنظٌمٌة

2007سعد علً حمود العنزياٌمان عامر حمٌد سعٌد الدهان ماجستٌر610

دراسة تحلٌلٌة فً شركة )اثر انشطة المنظمة فً اسناد ابعاد التنافس ادارة اعمال

الصناعات  االلكترونٌة

1999عادل حرحوش صالح المفرجًاٌثار عبدالهادي الفنجان المعموري دكتوراه611
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دراسةو حالة فً )اثر تخطٌط االنتاج االجمالً على االداء المنظمً ادارة اعمال

الشركة العامة لصناعة البطارٌات السابلة

2008اسعد كاظم ناٌؾاحمد مظهر عبد المهدي ماجستٌر612

المعرفة التسوٌقٌة وتكنولوجٌا المعلومات واثرهما فً االداء  التسوٌقًادارة اعمال

(دراسة حالة  فً الشركة  العامة للسمنت الجنوبٌة )

2007درمان سلٌمان صادقازهار  نعمة عبدالزهرة ابو ؼنٌم دكتوراه613

2007ؼانم رزوقً العزاويٌاسر مرتضى الكتبًادارة االبداع فً القطاع الصحً العراقًادارة اعمال ماجستٌر614

تطوٌر خطة شاملة الدارة النفاٌات الطبٌة فً عدد من المستشفٌاتادارة اعمال

العراقٌة

2007سعد علً حمود العنزيوفاء محمد زكً هادي الوتار ماجستٌر615

2004اٌاد محمود عبدالكرٌمنمٌر المشهدانًدراسة واقع الخدمة الصحٌة على وفق استخدام  التسوٌق االلكترونًادارة اعمال ماجستٌر616

)قٌاس ابعاد جودة الخدمات فً مستشفى االشعاع والطب الذري ادارة اعمال

(دراسة استطالعٌة 

2008صالح الدٌن عواد الكبٌسًمنال خالد حسٌن ماجستٌر617

2003ثامر ٌاسر البكريمحمد شاكر رشٌدالتوجة التسوٌقً االجتماعً لتطوٌر برنامج خدمة الزبونادارة اعمال ماجستٌر618

2006عبدالسالم لفتةمحمد زهراو عباسعالقة الدوافع والحوافز باداء االطباءادارة اعمال ماجستٌر619

دراسة حالة فً عٌنة من مستشفٌات  دابرة )تقوٌم سٌاسات التؽذٌة ادارة اعمال

صحة نٌنوى

2006صالح الدٌن عواد  الكبٌسًماجد محمد امٌن انور ماجستٌر620

دراسة )تقٌٌم برنامج خدمات التؽذٌة المدرسٌة فً المدارس االبتدابٌة ادارة اعمال

(تحلٌلٌة فً عٌنة من مدارس محافظة بؽداد

2004ثامر ٌاسر البكريعبد الستار احمد   محمد ماجستٌر621

دور الرقابة والندقٌق الداخلً للحد من ظاهرة الفساد االداري فًادارة اعمال

(الرصافة دراسة  استطالعٌة/ دابرة بؽداد )المستشفٌات

2010صبٌحة قاسم  هاشم  الموسويعبد الزهرة خضر حٌدر الساعدي ماجستٌر622

دراسة تطبٌقٌة فً دابرة )تقوٌم فاعلٌة نظام تقوٌم  اداء الهٌبة  الطبً ادارة اعمال

 صحة محافظة  النجؾ

2011سعد علً  العنزيعباس كامل ركن حسٌن ماجستٌر623

دراسة )اثر االنماط القٌادٌة فً ادوار  الصحة والسالمة المهنٌة ادارة اعمال

استطالعٌة فً مستشفٌات  دابرة صحة بؽداد الرصافة

2005عباس علً ظاهر  العامريعباس حسٌن  جمٌل ماجستٌر624

تحلٌل استراتٌجٌات مصفوفة  قٌمة الزبون كمدخل لتحقٌق المٌزةادارة اعمال

(المساهمة المختلطة )دراسة حالة فً عٌنة من الفنادق  )التنافسٌة 

2004زكرٌا مطلك  الدوريٌعرب  عدنان  حسٌن السعٌدي ماجستٌر625

نتابج التفاوض فً ضإ تاثٌر  ضؽط  الوقت واستراتٌجٌات  التفاوضادارة اعمال

دراسة استطالعٌة الراء عٌنة فً وزارة  النفط_ 

2011عبدالرحمن مصطفى  طة المالحسن صباح عبد الحسن  الجلبً ماجستٌر626

تطبٌقات ادارة الموارد البشرٌة  وتاثٌرها فً االداء  المنظمًادارة اعمال

دراسة مٌدانٌة من المشروعات الصناعٌة فً )للمشروعات  الصؽٌرة 

(بؽداد

2007ؼسان قاسم  داودٌسرا  ٌاسٌن  الزم ماجستٌر627

دراسة تحلٌلٌة )استراتٌجٌة التمكٌن واثرها فً المٌزة  التنافسٌة  ادارة اعمال

(الراء  عٌنة  من العاملٌن فً بعض المصارؾ الٌمنٌة

2004زكرٌا مطلك الدوريٌاسر محمد عبدهللا الذهب ماجستٌر628

عالقة التقانة المعلومات  باعادة  هندسة  االعمال  واثرهما  فً االداءادارة اعمال

المتمٌز

2009مهدي علً الوحٌدولٌد عالء  فرج ماجستٌر629
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دور تقانة  المعلومات  فً تطوٌر  المقدرات  الجوهرٌة  دراسةادارة اعمال

بؽداد/ استطالعٌة  فً عٌنة من شركات  القطاع  النسٌجً 

2011بٌداء ستار  لفتة  البٌاتًوسام داود علٌوي ماجستٌر630

2011صباح مجٌد سعٌد النجارهالة حمد ماجودموازنة  خط التجمع  المتعدد باستخدام  خوارزمٌتً االوزانادارة اعمال ماجستٌر631

دراسة تطبٌقٌة فً كلٌة )تصمٌم نظام المعلومات للموارد البشرٌة ادارة اعمال

جامعة بؽداد/االدارة واالقتصاد

2004عبد الرحمن حامد الحسٌنً/زكرٌا مطلك الدوريندى اسماعٌل جبوري  القماح ماجستٌر632

2008ؼسان قاسم داود الالمًهند فإاد جوادستراتٌجٌات المحافظة على المالك التمرٌضًادارة اعمال ماجستٌر633

تكنولوجٌا ادارة المعلومات  ودورها فً تحقٌق المٌزة  التكنولوجٌةادارة اعمال

التنافسٌة

2012عالء فرحان  طالبحنان مهدي شهٌد  الدهان ماجستٌر634

دراسة )اثر نظام معلومات ادارة  الطوارئ فً ادارة الطوارئ ادارة اعمال

استطالعٌة  الراء عٌنة من المدٌرٌن فً المنظمات الصناعٌة الحكومٌة

( العراقٌة

2010زٌنب صالح وهاب ماجستٌر635

الرصد البٌبً والذكاء  التنافسً  واثرهما  فً المقدرات  الجوهرٌةادارة اعمال

للمنظمة

2011اكرم محسن  مهدي  الٌاسرياحمد عبدهللا امانة  الشمري ماجستٌر636

دراسة تحلٌلٌة  فً )تكنلوجٌا  المجامٌع  واثرها  فً تحسٌن الجودة ادارة اعمال

الشركة  العامة للصناعات  الجلدٌة

2011عبد الرضا شفٌق البصريعلً فخري عباس ماجستٌر637

استراتٌجٌات  المزٌج التسوٌقً ودورها فً تحدٌد سلوك المستهلكادارة اعمال

العراقً  تجاة المنتجات  المحلٌة

2011اكرم محسن الٌاسري/ فإاد حمودي  العطار ٌزن  سالم  محمد الجنابً ماجستٌر638

2011اٌسل حمدي عثمانلإي اسماعٌل ابراهٌمتقٌٌم اداء سلسلة التجهٌز باعتماد المقارنة المرجعٌةادارة اعمال ماجستٌر639

 فً الشركة العامة7تطبٌق بعض ادوات  االنتاج الرشٌق فً معمل رقم ادارة اعمال

للصناعات الجلدٌة

2012صباح مجٌد سعٌد  النجارمعتصم علً  لفتة االسدي ماجستٌر640

2011اسعد كاظم ناٌؾسحر فٌض هللا محمد علً القطانمتطلبات االنتاج الرشٌق وابعاد تنفٌذة فً نجاح  المشروع2045ادارة اعمال ماجستٌر641

العوامل الموثرة فً تنمٌة الطلب والعرض لخدمات االٌواء السٌاحً فًادارة اعمال

العراق

2012اسماعٌل محمد علً الدباغرٌام عبدالوهاب احمد العزاوي ماجستٌر642

رضى المرٌض عن توافر ادوٌة االمراض المزمنة دراسة حالة فًادارة اعمال

مستشفى الكاظمٌة التعلٌمً

2012ناظم جواد الزٌديدنٌا منذر الدلٌمً ماجستٌر643

تخطٌط وتنمٌة الخدمات والفعالٌات الترفهٌة ضمن النمط الخطً لساحل2056ادارة اعمال

 نهر دجلة واثرة فً نمط الطلب الترفٌهً

2012خلٌل ابراهٌم احمد المشهدانًعماد حسٌن سعود ماجستٌر644

2012عالء عبد الكرٌم هاديشروق صباح جابردور المزٌج التروٌجً فً تفعٌل الخدمة التامٌنٌة2018ادارة اعمال ماجستٌر645

دور نظام المعلومات االدارٌة فً تعزٌز المٌزة التنافسٌة لدى شركات2076ادارة اعمال

التامٌن

2012خلود هادي الربٌعًمروة جمال عمر ماجستٌر646

نظام المعلومات التسوٌقً فً شركات التامٌن ودورة فً اتخاذ2077ادارة اعمال

القرارات التسوٌقٌة

2012عالء عبد الكرٌم هاديعلً فوزي موسى ماجستٌر647
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2012خلٌل ابراهٌم احمد المشهدانًعبد القادر سعدي الجمٌلًتطوٌر الخدمات السٌاحٌة لالماكن التراثٌة واثرها فً الطلب السٌاح2070ًادارة اعمال ماجستٌر648

2012صالح الدٌن عواد الكبٌسًعباس محمد حسٌن سعٌددور التخطٌط االستراتٌجً فً فاعلٌة ادارة االزمات2071ادارة اعمال ماجستٌر649

2012حاكم محسن محمدهدى هادي حسن العامريامكانٌات تطبٌق ادوات التصنٌع الرشٌق فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة2074ادارة اعمال ماجستٌر650

عالء عبد الكرٌمشروق صباح جابردور المزٌج التروٌجً فً تفعٌل الخدمة التامٌنٌة2068ادارة اعمال ماجستٌر651

اٌاد طاهر محمدعبٌر مزهر الفًتطوٌر انظمة التامٌن الصحً فً العراقادارة اعمال ماجستٌر652

العوامل المإثرة فً انخفاض الطلب على الوثابق الفردٌة للتامٌن على2080ادارة اعمال

الحٌاة

2012حمزه فابق وهٌب الزبٌديٌسرى عبد هللا عناد حسٌن ماجستٌر653

انعكاسات نظم عمل االداء العالً فً المخرجات الوظٌفٌة بؤطار2085ادارة اعمال

ممارسات مرونة الموارد البشرٌة

2012عبد الرحمن مصطفىعلً رزاق حٌاد ماجستٌر654

2002عبد الستار حسٌناثٌر عبد االمٌرنظام حوافز واثرة فً االداء المصرفًادارة اعمال ماجستٌر655

2002سعد زناد المحٌاويمحًٌ الدٌن توفٌقالخٌار االستراتٌجً واثرة فً تحقٌق المٌزة التنافسٌةادارة اعمال ماجستٌر656

2012مها كامل جوادمصطفى زهٌر سلمانامكانٌات ربط المإسسات الصحٌة بشبكة االنترنٌت2088ادارة اعمال ماجستٌر657

2012انتصار عباس الدلٌمًعمار ٌاسر حسٌنجدوى اقامة تحالفات ستراتٌجٌة بٌن القطاع الصحً العام والخاص2089ادارة اعمال ماجستٌر658

واقع راس المال البشري فً القطاع الصحً نموذج اطباء التخدٌر ف2087ًادارة اعمال

المستشفٌات الحكومٌة العراقٌة

2012رؼد محمد نجم الجبوريمحمد هاشم محمود الموسوي ماجستٌر659

قٌاس ابعاد جودة الخدمة الطبٌة فً االجنحة الخاصة للمستشفٌات2086ادارة اعمال

الحكومٌة والمستشفٌات االهلٌة

2012شهاب الدٌن حمد النعٌمًحسٌن ؼازي زٌدان ماجستٌر660

2012عبد السالم لفتةعالء احسان علً فً منح االبتمان للمختبرات الطبٌة الخاصةcs٘استخدام نموذج 2090ادارة اعمال ماجستٌر661

المزٌج التسوٌقً ودورة فً تعزٌز مكانة شركات التامٌن فً ذهنٌة2092ادارة اعمال

الزبون

2012عبد االمٌر عبد الحسٌن شٌاعساهرة كاظم حسٌن محسن ماجستٌر662

2012نعمة شلبٌة علً الكعبًرابد فاضل جمٌل الشٌخلًتاثٌر ادارة العالقة مع الزبون فً بناء والبه للمنظمة2094ادارة اعمال ماجستٌر663

2012سمٌر كامل الخطٌبانعام ذٌاب شناوة العلًتقٌٌم نظام االدارة البٌبٌة وفقا للمعٌار الدول2093ًادارة اعمال ماجستٌر664

ادارة الموسسة الصحٌة بٌن المركزٌة والالمركزٌة وانعكاساتها على2096ادارة اعمال

جودة الخدمة الصحٌة لمراكز الرعاٌة الصحٌة

2012رعد عبدهللا الطابًعمار عماد االعرجً ماجستٌر665

2012سعدون حمود جثٌر الربٌعاويسماء علً عبد الحسٌناالثر االستراتٌجً للتوزٌع فً والء الزبون3029ادارة اعمال ماجستٌر666

2012صباح مجٌد سعٌد النجارمصطفى عزام صفوتقٌاس كفاءة االداء باستعمال اسلوب تحلٌل محتوى البٌانات3024ادارة اعمال دكتوراه667

تاثٌر التحلٌل البٌبً فً المزٌج التسوٌقً السٌاسً وادرة عالقات3022ادارة اعمال

الناخب

2012انتصار عباس حمادي الدلٌمًحسٌن فالح ورد دكتوراه668

2012اٌاد طاهر محمداسامة عبد الرحٌمالمعرفة الضمنٌة وانعكاساتها على جودة الخدمة الصحٌة3002ادارة اعمال ماجستٌر669
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2012اٌاد محمود عبد الكرٌممحمد ابراهٌم فلٌحاثر حوكمه تقانه المعلومات فً اداء العملٌات3023ادارة اعمال ماجستٌر670

2012ؼسان قاسم الدلٌمًمحمود فهد عبد علًدور الهندسة المتزامنة فً تحسٌن اداء العملٌة2095ادارة اعمال دكتوراه671

ادارة قوى التناقض لضمان االداء المنظمً المستدام فً اطار نموذج3027ادارة اعمال

التوازن الدٌنامٌكً للتنظٌم

2012سعد علً حمود العنزيعامر علً حسٌن العطوي دكتوراه672

2012سعدون حمود جثٌرسارة علً سعٌد العامريتاثٌر سماع صوت الزبون فً تحقٌق النقود3025ادارة اعمال ماجستٌر673

2012مإٌد ٌوسؾ نعمة الساعديامنه ٌاسٌن محمدعالقة تقنٌات التؽذٌة الراجحة وعملٌات الخدمة3033ادارة اعمال ماجستٌر674

2012سعد علً حمود العنزينزار حبٌب عباسالخٌارات الحقٌقٌة لالستثمار االستراتٌجً فً الموارد البشرٌة3042ادارة اعمال دكتوراه675

2012ناظم جواد عبد الزٌديمروة سعدون صالحالعالقة واالثر بٌن المسار الوظٌفً ونوع البرنامج التدرٌب3043ًادارة اعمال ماجستٌر676

2012صالح الدٌن محمد امٌننبراس محمد عباساستعمال انموذج عابد راس المال المعدل بالمخاطرة المصرفٌة فً ادبها3050ادارة اعمال ماجستٌر677

دراسه تحلٌلٌة الستراتٌجٌات مواجهه السكن العشوابً فً محافظة3047ادارة اعمال

كربالء المقدسة

2012صباح مجٌد سعٌداحمد جبار راهً ماجستٌر678

المخاطر التً تواجه الرقابه المصرفٌة الخارجٌة فً بٌبة تكنولوجٌا3051ادارة اعمال

المعلومات

2012حمزة فابق وهٌب الزبٌدياسٌل ؼازي فٌصل ماجستٌر679

2012احمد محمد فهمًكرٌم نجم عبٌد ٌاسٌنتقٌٌم استخدام البطاقه الذكٌة لدفع رواتب المتقاعدٌن فً مصرؾ الرشٌد3055ادارة اعمال ماجستٌر680

2012احمد محمد فهمً سعٌدرشا قاسم محمداثر العوامل التنظٌمٌة فً الخدمة المصرفٌة3046ادارة اعمال ماجستٌر681

2012عالء عبد الكرٌمرابحة محمد الشوتةمعوقات تسوٌق وثٌقة تامٌن السٌارات3067ادارة اعمال ماجستٌر682

2012موفق عبد الحسٌنخوله جاسم محمداثر تطبٌق الركٌزة الثالثة لمقررات ٌازل انضباط السوق3065ادارة اعمال ماجستٌر683

تنمٌة وتطوٌر الخدمات التروٌجٌة فً المتنزهات العامة واثرها فً نمو3062ادارة اعمال

الطلب التروٌجً لسكان مدٌنة بؽداد

2012خلٌل ابراهٌم احمد المشهدانًعبد الكرٌم منصور عطوان ماجستٌر684

2012ؼنً دحام تناي الزبٌديهدٌل علً عبددور نظام معلومات الموارد البشرٌة فً بناء نظام تقٌٌم اداء العاملٌن3049ادارة اعمال ماجستٌر685

االثر التتابعً النماط التفكٌر االستراتٌجً والثقافه المنظمٌة فً تحقٌق3071ادارة اعمال

الفاعلٌة

2012فابق مشعل قدوريحاتم علً عبد هللا الحمدانً ماجستٌر686

2012فالح تاٌه النعٌمًمراتب حسٌن الطابًاثر قٌم القٌادات العلٌا فً التكٌؾ التنظٌم3060ًادارة اعمال ماجستٌر687

تاثٌر حاضنات االعمال فً تحقٌق متطلبات رٌادة المشارٌع الصؽٌرة3077ادارة اعمال

والمتوسطة

2012سعد علً حمودمثنى زاحم فٌصل ماجستٌر688

راس المال الزبابنً بتماثل الزبون والمنظمة فً اطار فلسفة التسوٌق3082ادارة اعمال

الشمولً

2012ؼسان قاسم داودحسٌن علً عبد الرسول دكتوراه689

2004صالح الدٌن الكبٌسًمٌثاق هاتؾ الفتالويتاثٌر مكانة المنظمة فً تحقٌق االداء المتمٌز من خالل الدمج المنظم3083ًادارة اعمال ماجستٌر690

2012عبد السالم لفتة سعٌدجنان اسماعٌل صالحتقٌٌم اثر االندماج فً بعض مإشرات االداء المال3080ًادارة اعمال ماجستٌر691
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2012شذى عبد الحسٌن جبررجاء ماجد حسنتقٌٌم االداء المالً للشركات باستخدام القٌمة المضافة واثرها3089ادارة اعمال ماجستٌر692

2012حٌدر نعمة ؼالً الفرٌجًاحمد جواد حسناثر التصنٌؾ االبتمان للدٌون السٌارٌة فً اسعار الصرؾ3102ادارة اعمال ماجستٌر693

بناء قواعد البٌانات لمراحل تنفٌذ مخططات المدن باستخدام نظام3120ادارة اعمال

المعلومات الجؽرافٌة

2012نادٌة لطفً عبد الوهابنوار عبد المجٌد العلً ماجستٌر694

2012رعد عبد هللا الطابًزٌنب شمران خزعلتحلٌل العوامل المإثرة فً توزٌع الخدمات البلدٌة وجودتها3118ادارة اعمال ماجستٌر695

2012ؼسان قاسم داود الالمًحسٌن هشام عبد الرحمنتاثٌر فقرات التوزٌع فً تخفٌض رضا الزبون3114ادارة اعمال ماجستٌر696

اثر المكانة االجتماعٌة للمراقد الدٌنٌة فً الضبط االجتماعً للسابح3127ادارة اعمال

الدٌنً فً العراق

2012خلٌل ابراهٌم احمد المشهدانًعالء كرٌم مطلك دكتوراه697

2012فالح تاٌة النعٌمًمدٌن عبد الوهاباثر ادارة الثقافة التنظٌمٌة فً تؽٌٌر سلوك الضٌؾ3128ادارة اعمال ماجستٌر698

اثر استراتٌجٌة االستقطاب وبناء راس المال الحكٌم فً تحقٌق التنمٌة3123ادارة اعمال

السٌاحٌة المستدامة

2012عادل هادي حسٌننوفل عبد الرضا علوان دكتوراه699

اختٌار الموقع والترتٌب الداخلً باستخدام عملٌة التحلٌل الهرم3109ًادارة اعمال

ونظرٌة صفوؾ االنتظار

2012صباح مجٌد النجارشفاء بالسم حسن دكتوراه700

2012حاكم محسن محمد الربٌعًحٌدر عبد هللا عبد الحسٌن السوٌفًاثر االحتٌاطً القانونً ومعاٌٌر لجنة بازل على االداء المصرف3129ًادارة اعمال ماجستٌر701

انعكاسات التوازن الدٌنامكً على االداء التسوٌقً من خالل ادارة3145ادارة اعمال

عالقات الزبون

2012سعدون حمود جثٌربالل جاسم القٌسً دكتوراه702

احٌاء المنظمات فً ظل ممارسات استراتٌجٌتً االندماج واالكتساب657ادارة اعمال

لتولٌد القٌمة بمرحلة التدهور التنظٌمً

2012صالح الدٌن عواد الكبٌسًعلً موات سعد الصهٌود دكتوراه703

2012انتصار عباس حمادياالء عبد الكرٌم ؼالبتاثٌر التوازن التنظٌمً فً الرضا الوظٌفً بتوسط العدالة التنظٌمٌة2266ادارة اعمال ماجستٌر704

2012رعد عبداللة الطابًزٌنب شمران خزعلتحلٌل العوامل المإثرة فً توزٌع الخدمات البلدٌة وجودتهاادارة اعمال ماجستٌر705

2012ؼسان قاسم داودحسٌن هاشم عبد الرحمن السامرابًتاثٌر قنوات التوزٌع فً تحقٌق رضا الزبون2241ادارة اعمال ماجستٌر706

2012عبد السالم لفتة سعٌدمٌادة مهدي صالحاسلوب تحدٌد التكالٌؾ على اساس االنشطة2481ادارة اعمال ماجستٌر707

2012اٌسل حمدي عثمانفالح سلٌم فالحتاثٌر االستراتٌجٌات التنافسٌة فً اختٌار استراتٌجٌة سلسلة التجهٌز2479ادارة اعمال ماجستٌر708

2012ؼنً دحام تناديهدٌل علً عبددور نظام معلومات الموارد البشرٌة فً بناء نظام تقٌٌم اداء العاملٌنادارة اعمال ماجستٌر709

اثر وسابل االعالم فً تنمٌة الوعً السٌاحً للسٌاحة فً مدٌنة كربالء2473ادارة اعمال

المقدسة

2013زهٌر عباس عزٌز دكتوراه710

اعادة تاهٌل وتخطٌط انشظة السٌاحة االثرٌة فً مدٌنة بابل التارٌخٌة2469ادارة اعمال

واثرهما فً حركة التدفق السٌاحً

2012خلٌل ابراهٌم احمدمحمد سلمان داود ماجستٌر711

ؼشان قاسم الالمًامٌرة هاتؾ حداويمستوٌات تطبٌق مبادئ وادوات النظام الرشٌق فً بٌبة التعلٌم العالًادارة اعمال دكتوراه712
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2012عبد السالم لفتة سعٌددٌنا فابق عبد الكرٌمتصمٌم قاعدة البٌانات المالٌة فً شركة الصناعات االلكترونٌة2498ادارة اعمال ماجستٌر713

2012خلود هادي عبودمخلد حمزة جدوعدور استراتٌجٌات التسوٌق المصرفً فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة2503ادارة اعمال ماجستٌر714

ادارة الموهبة والمقدرة الجوهرٌة للموارد البشرٌة كخٌار لتعزٌز المٌزة2505ادارة اعمال

التنافسٌة للمنظمات

2013ؼنً دحام تنايحسٌن ولٌد حسٌن ماجستٌر715

2011فابق مشعل قدوريعامر علً حمدعملٌات ادارة المعرفة واثرها فً تعزٌز االداء االستراتٌجًادارة اعمال ماجستٌر716

2010سامً ذٌاب محلمثنى فراس ابراهٌمنظام تخطٌط االحتٌاجات من المواد وانعكاسة فً تعزٌز المزاٌا التنافسٌةادارة اعمال ماجستٌر717

دراسة/اثر خصابص القٌادة التحوٌلٌة فً مجاالت التؽٌٌر التنظٌمً ادارة اعمال

تحلٌلٌة الراء عٌنة من القٌادات االكادٌمٌة فً جامعة تكرٌت

2010فابق مشعل قدوريسعد خلٌل ابراهٌم ماجستٌر718

الدخل واثرة فً الطلب السٌاحً لدى الطرفٌن من الناحٌة الكمٌة2518ادارة اعمال

(ٕٔٔٓ-ٖٕٓٓ)والنوعٌة خالل المدة

2013اسماعٌل محمد علًوسام قاسم لفتة ماجستٌر719

2013خلٌل ابراهٌماشرؾ هانً حرزاثر المؽٌرات الحضرٌة فً تنمٌة الطلب على سٌاحة الشباب2519ادارة اعمال ماجستٌر720

دور مرونة التصنٌع وتصمٌم العملٌة فً ابعاد مستوى استراتٌجٌة2520ادارة اعمال

العملٌات

2013ؼسان قاسم داودكاظم احمد جواد دكتوراه721

تجارب_دور االستثمار االجنبً المباشر فً تنمٌة القطاع السٌاح2529ًادارة اعمال

مختارة مع التركٌز على الواقع العراقً

عبد اللطٌؾ شهابتؽرٌد سعٌد حسن دكتوراه722

اثر خصابص القٌادة التحوٌلٌة فً مجاالت التؽٌٌر التنظٌمً دراسة2512ادارة اعمال

تحلٌلٌة الراء عٌنة من القٌادات االكادٌمٌة فً جامعة تكرٌت

2010فابق مشعل قدوري العبٌديسعد خلٌل ابراهٌم الطابً ماجستٌر723

نظام تخطٌط االحتٌاجات من المواد وانعكاساته فً تعزٌز المزاٌاادارة اعمال

التنافسٌة

2010سامً ذٌاب محل الجنابًمثنى فراس ابراهٌم الدلٌمً ماجستٌر724

اتجاهات العاملٌن فً المصارؾ نحو دور تقانة المعلومات واالتصاالت2528ادارة اعمال

دراسة استطالعٌة فً مجموعة )فً تعزٌز كفاءة العملٌات المصرفٌة 

(مصارؾ عراقٌة مختارة 

2012حامد تركً زعٌتر وعبد العزٌز شوٌش عبد الحمٌدقصً جاسم محمد عمران ماجستٌر725

عملٌات ادارة المعرفة واثرها فً تعزٌز االداء االستراتٌجً دراسة2508ادارة اعمال

تحلٌلٌة فً مجموعة مستشفٌات مختارة فً محافظة صالح الدٌن

2011فابق مشعل قدوري العبٌديعامر علً حمد الناصري ماجستٌر726

اثر عملٌات التعلم التنظٌمً وخصابص المنظمات المعلمة فً االداء2545ادارة اعمال

المتمٌز

2012اكرم محسن الٌاسرياٌناس عباس ٌونس ماجستٌر727

خلق القٌمة لحملة االسهم بمإشرات االدارة المستندة الى القٌمة ف2554ًادارة اعمال

اطار فاعلٌة تسوٌق الخدمات المالٌة

2013حمزة محمود الزبٌدياسٌل هادي محمد الشحمانً دكتوراه728

2013سعد علً حمود العنزيعلً محمد رحٌمادارة عالقات الزبون بمنظور صح2571ًادارة اعمال ماجستٌر729

دور الذكاء الشعوري فً تفوق االداء الجامعً فً اطار اسالٌب اتخاذادارة اعمال

القرارات

2013عبد الرحمن مصطفى طهوردة عبد الخالق عبد الرحمن ماجستٌر730
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ادارة مخاطر االبتمان وترشٌد قراراتها باستخدام انموذج برمجة2566ادارة اعمال

االهداؾ

2013حامد سعد فورمها مزهر محسن ماجستٌر731

قرارات تصمٌم عملٌات  الخدمة واثرها فً اداء العملٌات بحث مٌدانًادارة اعمال

فً المركز التخصٌصً لطب االسنان فً العلوٌة

2013ؼسان قاسم داودحٌدر عدنان ؼناوي ماجستٌر732

الال ملموسات ودورها فً تحقٌق االداء المتمٌز باستخدام بطاقةادارة اعمال

الدرجات الموزونة دراسه مٌدانٌة فً كلٌة جامعة كربالء

2013عالء فرحان طالبعلً عبد االمٌر عبد الحسٌن ماجستٌر733

دراسة استطالعٌة الراء)اثر التسوٌق المستدام فً التوجه الرٌاديادارة اعمال

عٌنة من مدٌري شركة زٌن لالتصاالت المتنقلة فً العراق

2013اكرم محسن الٌاسريسهاد برقً كامل ماجستٌر734

االٌصاء التسوٌقً وتكنولوجٌا المعلومات واثرهما فً تحقٌق رضاادارة اعمال

(دراسة استطالعٌة لشركات الصناعة النسٌجٌة فً العراق)الزبون

2013فإاد حمودي العطاربشرى جواد محمد رضا ماجستٌر735

اثر تبنً عملٌات التسوٌق الرٌادي فً تحقٌق مقدرات االبداعادارة اعمال

الستراتٌجً دراسة استطالعٌة تحلٌلٌة مقارنة الراء عٌنة من المدٌرٌن

العاملٌن فً شركتً االتصاالت اسٌا سٌل وزٌن العراق

2013عالء فرحان طالبروٌدة طارق فاخر ماجستٌر736

جدلٌة العالقة بٌن خٌار التنوٌع وقٌمة المنظمة منهجا للتوازنادارة اعمال

االستراتٌجً فً ظل تعدد مداخل التنظٌر

2013سعد علً حمود العنزيمصطفى منٌر اسماعٌل دكتوراه737

تقوٌم االداء الصحً وفق منظور استراتٌجً باستعمال بطاقة االداءادارة اعمال

الموزونة دراسة حالة مركز صحً العامرٌة فً بؽداد

2013سناء عبد الرحٌم سعٌدعمار  شهاب احمد ماجستٌر738

العالقة بٌن الدعم التنظٌمً المدرك وممارسات ادارة الموارد البشرٌةادارة اعمال

وتاثٌرهما فً سلوكٌات فرق العمل فً عدد من شركات المقاوالت

العامة

2013ناظم جواد عبد الزٌديفابق حمد عبد ماجستٌر739

تشخٌص واقع نسبة االشؽال السرٌري لتفعٌل خطط الطاقة فً مستشفىادارة اعمال

الشهٌد ؼازي الحرٌري للجراحات التخصٌصٌة

2013نادٌة لطفً عبد الوهابشهالء صالح حسٌن ماجستٌر740

تشخٌص واقع نسبة االشؽال السرٌري لتفعٌل خطط الطاقة فً مستشفىادارة اعمال

الشهٌد ؼازي الحرٌري للجراحات التخصٌصٌة بحث تطبٌقً فً

مستشفى الجراحات التخصٌصٌة

2013نادٌة لطفً عبد الوهابشهالء صالح حسٌن ماجستٌر741

جدلٌة العالقة بٌن خٌار التنوٌع وقٌمة المنظمة منهجا للتوازنادارة اعمال

االستراتٌجً فً ظل تعدد مداخل التنظٌر

2013سعد علً حمود العنزيمصطفى منٌر اسماعٌل دكتوراه742

2013اصفاد مرتضى سعٌد الحدٌثًلإي ناصر جبر الخفاجًالمفاضلة بٌن قرارات الطاقة باستخدام شجرة القراراتادارة اعمال دكتوراه743

تطوٌر انشظة تاهٌل الممرضٌن فً ضوء تقوٌم البرامج التدرٌبٌةادارة اعمال

المنفذة فً مستشفى دار التمرٌض الخاص

2013صالح الدٌن عواد كرٌم الكبٌسًمإٌد عبد الرحٌم ماجستٌر744

تاثٌر تدرٌب المالكات الطبٌة على اداء العملٌات بحث فً دابرة صحةادارة اعمال

الكرخ

2013ؼسان قاسم داود الالمًمحمد احمد ٌاسٌن ماجستٌر745
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دور خٌارا التماٌز والتكامل فً تحقٌق متطلبات خفة الحركة لتطوٌرادارة اعمال

نموذج تجدٌد استراتٌجً بحث تطبٌقً لعٌنة من متخذي القرار فً

وزارة النفط العراقٌة

2013عبد الرحمن مصطفى المالفاضل راضً ؼباش الؽزالً دكتوراه746

دراسة حالة فً/ تشخٌص واقع تطبٌق االستشارة الطبٌة االلكترونٌة ادارة اعمال

وزارة الصحة

2013رؼد محمد الجبوريمحمد احمد صالح ماجستٌر747

قٌاس جاهزٌة راس المال الفكري من منظور بطاقة الدرجات الموزونةادارة اعمال

دراسة حالة فً جامعة كربالء

2013صبٌحة قاسم هاشم/سعد علً حمودحسام حسٌن شٌاع دكتوراه748

2624ادارة اعمال 749

تؤثٌر البرامج التدرٌبٌة فً اداء العاملٌن دراسة تطبٌقٌة فً دابرة صحةادارة اعمال

مدٌنة الطب

2013صبٌحة قاسمعلً عزٌزحسن الٌاسري ماجستٌر750

دراسة تطبٌقٌة فً/ اتجاهات القٌادة االدارٌة واثرها فً دوافع الضٌؾ ادارة اعمال

المنظمات السٌاحٌة

2013فالح تاٌه النعٌمًاحمد شهاب حمد الشمري ماجستٌر751

اثر الذكاء الوجدانً فً اداء التمٌز دراسة تطبٌقٌة فً عٌنة منادارة اعمال

المنظمات السٌاحٌة فً العراق

2013صباح محمد موسىصالح سلمان زاٌر ماجستٌر752

اسخدام آلٌات تطبٌق القابلٌات الدٌنامٌكٌة التسوٌقٌة لتحسٌن االداءادارة اعمال

دراسة حالة فً شركة الطٌؾ للتموٌل المالً/ التسوٌقً 

2013سعدون حمود جثٌرراوند نبٌل مصطفى ماجستٌر753

تقٌٌم دور القطاع الخاص فً دعم المنافع االقتصادٌة للتنمٌة السٌاحٌةادارة اعمال

(ٕٔٔٓ- ٕٕٓٓ)فً العراق للفترة 

2013الهام خضٌر شبرنسرٌن ؼالً جاسم ماجستٌر754

امكانٌة التحول الى المنظمة المتعلمة فً ضوء تحلٌل فجوتً المعرفةادارة اعمال

بحث تطبٌقً فً عدد من المصارؾ االهلٌة/ واالداء االستراتٌجً 

العراقٌة

2013صالح الدٌن ابراهٌم العزاويحنٌن شالل ابراهٌم العزاوي ماجستٌر755

خصابص السوق وقوة الضٌؾ واثرهما فً فاعلٌة ادارة المنظماتادارة اعمال

السٌاحٌة

2013فالح تاٌة النعٌمًسمراء عبد الجبار ابراهٌم النعٌمً دكتوراه756

االسبقٌات التنافسٌة الستراتٌجٌة العملٌات واثرها فً االداء المنظمًادارة اعمال

باستعمال بطاقة الدرجات المتوازنة بحث استطالعً فً دابرة مدٌنة

الطب

2013رعد عبد هللا الطابًاحمد ؼازي مهدي الٌاسري ماجستٌر757

2013عالء فرحان طالبابتسام سرحان صهٌوداثر االٌدلوجٌة الجوهرٌة فً بناء القدرات الرٌادٌة للمنظماتادارة اعمال ماجستٌر758

امكانٌة التحول الى المنظمة المتعلمة فً ضوء تحلٌل فجوتً المعرفةادارة اعمال

واالداء االستراتٌجً بحث تطبٌقً فً عدد من المصارؾ االهلٌة

العراقٌة

2013صالح الدٌن عواد كرٌم الكبٌسًحنٌن شالل ابراهٌم العزاوي ماجستٌر759

اثر اخالقٌات العمل ومهارات المدراء االستراتٌجٌٌن فً الحوكمةادارة اعمال

االكادٌمٌة

2013انتظار احمد الشمرياٌهاب عبد الكرٌم خلؾ الحلفً ماجستٌر760
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تحلٌل واقع ممارسات التخطٌط والرقابة ودورها فً تحقٌق الكفاءةادارة اعمال

والفاعلٌة فً صاالت العملٌات الجراحٌة بحث مٌدانً فً مستشفٌات

دابرة صحة بؽداد الرصافة

2013رعد عبدهللا الطابًسمٌرة حسن عبد راضً ماجستٌر761

العدالة التنظٌمٌة وعالقتها بالدعم التنظٌمً المدرك واثرهما فً تحقٌقادارة اعمال

التمٌز بحث استطالعً فً جامعه الكوفة

2013ؼنً دحام تناي الزبٌديماجد جبار ؼزاي دكتوراه762

العوامل المإثرة فً طلب العراقٌٌن على سٌاحة االصطٌاؾ فً اقلٌمادارة اعمال

كردستان العراق دراسة مٌدانٌة على عٌنة من السٌاح العراقٌٌن

2013اسماعٌل محمد علً الدباغحسن عودة ؼضاب ماجستٌر763

دور المعرفة التسوٌقٌة فً تعزٌز اداء الشركة العامة للمنتوجاتادارة اعمال

النفطٌة العراقٌة

2013سعدون حمود جثٌرحاتم علً رمضان العقابً ماجستٌر764

2013ؼنً دحام تناياحمد محمد داوداالظهار المادي للخدمات الصحٌة ودوره فً تحقٌق رضا الزبونادارة اعمال ماجستٌر765

دور التدرٌب فً تطوٌر اداء االطباء فً مركز التدرٌب والتطوٌرادارة اعمال

الصحً فً وزارة الصحة

2013سعدون حمود جثٌرسرمد سلمان عبود ماجستٌر766

ادارة التنوع واالنفتاح التسوٌقً السٌاحً واثرهما فً المرونةادارة اعمال

التنظٌمٌة دراسة مٌدانٌة بالمنظمات الفندقٌة

2013فالح تاٌة النعٌمًلإي لطٌؾ بطرس شكر دكتوراه767

الرإٌة االستراتٌجٌة والذكاء التنافسً واثرهما فً ادارة عالقاتادارة اعمال

الضٌؾ دراسة مٌدانٌة فً فنادق الدرجة الممتازة

2013عادل هادي البؽدادياحمد مجٌد حمٌد دكتوراه768

2013صادق حسٌن عبد الحسنصباح محمد موسىتاثٌر تقنٌات ادارة مستودعات البٌانات فً عملٌة صنع القراراتادارة اعمال ماجستٌر769

2013حاكم محسن محمد الربٌعًزٌنب سعدون محمد الربٌعًاثر االستثمار االجنبً المباشر على القطاع المصرفًادارة اعمال ماجستٌر770

2013حاكم محسن محمد الربٌعًزٌنب سعدون محمد الربٌعًاثر االستثمار االجنبً المباشر على القطاع المصرفًادارة اعمال ماجستٌر771

2013صادق حسٌن عبد الحسنصباح محمد موسىتاثٌر تقنٌات ادارة مستودعات البٌانات فً عملٌة صنع القراراتادارة اعمال ماجستٌر772

قدرات وادوار ادارة الموارد البشرٌة االستراتٌجٌة لتحسٌن منظومةادارة اعمال

بحث تطبٌقً فً عدد من منظمات االعمال فً: تفكٌر وتعلم الفرٌق 

العراق

2013انتصار عباس حماديعدي زهٌر محمود ندٌم دكتوراه773

تحقٌق المٌزة التنافسٌة المستدامة على وفق الموابمة بٌن عواملادارة اعمال

النجاح الحرجة والخٌارات االستراتٌجٌة

2013سناء عبد الرحٌمتاؼً زٌدان محمد ناصر العتبً ماجستٌر774

الدور الوسٌط للعقد النفسً فً ضوء الربط بٌن االحتٌاجات التدرٌبٌةادارة اعمال

دراسة استطالعٌة فً دابر مدٌنة الطب/ وااللتزام التنظٌمً 

2013عبد الرحمن مصطفى المالاسراء محمد فتحً علمدار ماجستٌر775

)استعمال نظرٌة القرار فً اختٌار المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة ادارة اعمال

(دراسة تحلٌلٌة فً المدٌرٌة العامة للتنمٌة الصناعٌة 

2013حامد سعد نور الشمرتًكفاء علً عٌسى ابو رؼٌؾ ماجستٌر776

دراسة استطالعٌة/ ادراك البٌبة الخارجٌة واثره فً السلوك االبداعً ادارة اعمال

الراء عٌنة من المدراء فً دٌوان وزارة السٌاحة واالثار فً العراق

2013عباس ؼالً ابو التمنحسن مطشر صالح الجبوري ماجستٌر777

2013صالح الدٌن عواد كرٌم الكبٌسًتؽرٌد خلٌل ابراهٌم االعظمًالقدرات المعرفٌة واالستراتٌجٌة واثرهما فً بناء المٌزة التنافسٌةادارة اعمال ماجستٌر778
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2013صباح النجاراوس مازن مزاحم الشابندرالعوامل المإثرة فً مبٌعات وثابق التامٌن الهندسً الصناعًادارة اعمال ماجستٌر779

دور الممارسات الفردٌة والجماعٌة فً تحقٌق متطلبات راس المالادارة اعمال

بحث استطالعً لعٌنة من اساتذة جامعة بؽداد/ المعرفً 

2013صالح الدٌن عواد الكبٌسًاحمد حسن احمد ماجستٌر780

استخدام مقاٌس المخاطرة مع التركٌز على النماذج المستندة الىادارة اعمال

السٌنارٌو فً تقٌٌم مخاطرة الموجودات

2013حٌدر نعمة الفرٌجًعبد الكاظم محسن كوٌن دكتوراه781

دٌنامٌكٌة هٌكل راس المال وفقا لفلسفة نظرٌة االلتقاط وانعكاسها علىادارة اعمال

االداء المالً االستراتٌجً

2013حمزة محمود الزبٌديسعدي احمد حمٌد الموسوي دكتوراه782

2013رفاء فرج سموعًزٌنة رابد عبد الزهرة الجبوريتاثٌر الرقابة االدارٌة فً تماسك المرإوسٌنادارة اعمال ماجستٌر783

2013محمود فهد عبد علً الدلٌمًهادي حمد هادي الموسوياثر الهندسة المتزامنة فً تعزٌز االسبقٌات التنافسٌةادارة اعمال ماجستٌر784

2010علً كرٌم الخفاجً/ عالء فرحان طالب محمد جبار هادي ٌوسؾ الظالمًالتعلٌم التنظٌمً واثره فً تحقٌق القدرات التنافسٌة للمنظمةادارة اعمال ماجستٌر785

فً جودة (ISO 10015 )اثر العملٌة التدرٌبٌة وفق المواصفة ادارة اعمال

دراسة استطالعٌة فً دٌوان الرقابة المالٌة االتحادي/ الرقابة المالٌة 

2013رؼد ٌوسؾ كبروعصام خٌون حسون ماجستٌر786

تنوٌع االنماط السٌاحٌة وتاثٌرها على مستقبل الطلب السٌاحً محافظةادارة اعمال

كربالء حالة دراسٌة

2013الهام خضٌر شبرؼنٌة ضٌاء مشفً الموسوي ماجستٌر787

التحالؾ االستراتٌجً فً ادارة المإسسات العامة العراقٌة دراسةادارة اعمال

اختبارٌة ما بٌن وزارتً الزراعة والموارد المابٌة العراقٌة

2013عبد هللا حكمت عبو النقارلٌث تركً خضٌر ماجستٌر788

اثر المعرفة السوقٌة فً تحسٌن االداء التسوٌقً دراسة مقارنة بٌنادارة اعمال

شركات االتصال للهاتؾ المحمول فً العراق

2013سعدون حمود جثٌرحٌدر عبد الواحدهورة ماجستٌر789

تحلٌل العالقة بٌن ادارة الحكمة وادارة الوقت وانعكاسها فً النجاحادارة اعمال

االستراتٌجً

2013اكرم محسن مهديسمر صالح شاكر ماجستٌر790

تاثٌر استراتٌجة التسوٌق الفاٌروسً فً السلوك الشرابً للمستهلكادارة اعمال

بحث استطالعً تحلٌلٌلً فً شركتً زٌن العراق واسٌا سٌل للهاتؾ

النقال فً العراق

2013ؼانم رزوقً انٌسامجد حمٌد اسماعٌل ماجستٌر791

2013انتظار احمد جاسم الشمريصٌهود كرم الزهٌريتاثٌر راس المال النفسً وراس المال االجتماعً فً حماٌة المال العامادارة اعمال ماجستٌر792

قدرات وادوار الموارد البشرٌة االستراتٌجٌة لتحسٌن منظومة تفكٌرادارة اعمال

وتعلم الفرٌق بحث تطبٌقً فً عدد من منظمات االعمال فً العراق

2013انتصار عباس حماديعدي زهٌر محمود دكتوراه793

مقومات الجذب السٌاحً الدٌنً فً محافظة بابل واثرها فً تدفقادارة اعمال

(دراسة مٌدانٌة لمرقد القاسم علٌه السالم )حركة السٌاحة الدٌنٌة 

2013خلٌل ابراهٌم احمد المشهدانًطالب هادي طالب ماجستٌر794

2013لمٌاء سلمان عبد علً الزبٌديمحمد عبد الحر علقتاثٌر القدرات الجوهرٌة للمنظمات السٌاحٌة فً نمو الجذب السٌاحًادارة اعمال ماجستٌر795

انعكاسات تحلٌل مسارات العملٌة على اهداؾ اداء العملٌات لتحقٌقادارة اعمال

القٌمة المدركة للزبون

2013ؼسان قاسم داود الالمًنؽم علً جاسم الصابػ دكتوراه796
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/اختبار توافر مبادئ ادارة الجودة الشاملة وعالقتها بنجاح المشروع ادارة اعمال

جامعة كربالء/ دراسة اختبارٌة لعدد من مشروعات المكتب االستشاري 

2013نداء صالح مهديحسنٌن هادي سعٌد ماجستٌر797

)امكانٌة تطبٌق نظام تحلٌل المخاطر وتحدٌد نقاط الرقابة الحرجة ادارة اعمال

HACCP)  حالة دراسٌة فً مجموعة من/ واثره فً قٌمة الزبون

شركات الصناعات الؽذابٌة  العراقٌة

2007ابً سعٌد احمد الدٌوه جًسعدون حمود جثٌر الربٌعاوي دكتوراه798

2013محمد احمد حمدرمضان ادرٌس صالحتطوٌر ستراتٌجٌة التروٌج السٌاحً وامكانٌات تطبٌقها فً العراقادارة اعمال ماجستٌر799

دور االجتهادات والتدخالت المجتمعٌة فً خطة تنمٌة االقالٌم لمحافظةادارة اعمال

مٌسان

2013فضٌلة سلمان داودمحمود عبد الحسن ساجت دبلوم عال800ً

2013سعد العنزيرٌاض عبد المطلب حسٌن الجادريمنظور استراتٌجً لتطوٌر البنى التحتٌة للسجون العراقٌةادارة اعمال ماجستٌر801

2013عبد الجبار محمود العبٌديهشام محمد جاسم الشوٌلًتقٌٌم المنجز والمخطط الستراتٌجٌة االمن الوطنًادارة اعمال ماجستٌر802

2013سعدون حمود جثٌركامل جاسم محمددراسة تحلٌلٌة/ تنمٌة االقالٌم فً العراق ادارة اعمال ماجستٌر803

2013ناظم جواد الزٌديفاضل داود سلمانمتطلبات الكثافة الهاتفٌة بٌن االتصاالت السلكٌة والالسلكٌةادارة اعمال ماجستٌر804

(العوق الحركً  )تنمٌة الخدمات التروٌجٌة لذوي االحتٌاجات الخاصة ادارة اعمال

واثرها فً حجم الطلب السٌاحً

2013خلٌل ابراهٌم احمد المشهدانًفالح زٌارة كاظم ماجستٌر805

دراسة تحلٌلٌة/ اتساق االهداؾ بٌن مجلس النواب ومجلس الوزراء ادارة اعمال

فً ضوء مشروع قانون االحزاب السٌاسٌة

2013د الجبار محمود فتاح العبٌديمحمد مجبل صالح ماجستٌر806

تحلٌل خٌارات تدرٌب الشباب فً ضوء االستراتٌجٌة الوطنٌة للشبابادارة اعمال

لوزارة الشباب والرٌاضة

2013هالة حمد/ ٌعرب عدنان علً قاسم حسٌن ماجستٌر807

2013محمد احمد حمدجواد كاظم شمخً الرفٌعً(رإٌة  تحلٌلٌة  )التخطٌط  االستراتٌجً للسٌاحة الدٌنٌة فً العراق ادارة اعمال ماجستٌر808

تاثٌر تطبٌق متطلبات ادارة الجودة الشاملة فً االداء المإسسًادارة اعمال

للشركة العامة لموانا العراق

2013فضٌلة سلمان داودمحمد جاسم محمد صالح دبلوم عال809ً

استراتٌجٌة مقترحة الستثمار تخصٌصات العاطلٌن  العمل فًادارة اعمال

مشروعات مساهمة بٌن القطاعٌن العام والخاص فً العراق

2013عماد محمد عبد اللطٌؾرضا علً مصطفى ماجستٌر810

2013فابق جواد كاظمسهٌل سهٌل كرٌمتحلٌل جرابم المخدرات فً العراق وتفعٌل دور وزارة الداخلٌةادارة اعمال ماجستٌر811

استطالع مدى وجود استراتٌجة الدارة المعرفة فً وزارة العلومادارة اعمال

والتكنولوجٌا

2013ناظم جواد الزٌديكرٌم عطٌة كرٌم ماجستٌر812

دور المشارٌع االستراتٌجٌة فً معالجة شحة المٌاه فً اطراؾ محافظةادارة اعمال

بؽداد

2013هناء عبد الحسٌن محٌمٌدؼصون جبار سادة ماجستٌر813

/تاثٌر ذكاء االعمال والحكمة فً تحسٌن اتخاذ القرارات االدارٌة ادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة لمجتمع القٌادات العلٌا فً جامعة بابل

2013انتظار احمد الشمريهاشم جبار مجٌد دكتوراه814

-ٕٓٔٓ )تقٌٌم ومراجعة الخطة الخمسٌة لمحافظة بابل لالعوام ادارة اعمال

ٕٓٔٗ)

2013ٌعرب عدنان حسٌناحمد جابر نور الحسٌنً ماجستٌر815
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تقوٌم التوجهات االستراتٌجٌة للمركز الوطنً للتطوٌر االداري وتقنٌةادارة اعمال

(ٕٕٕٓ- ٕٗٔٓ )المعلومات للمدة 

2013ٌعرب عدنان السعٌديناهدة احمد عبد الجبار ماجستٌر816

2013عبد السالم لفته سعٌدسندس هادي سهٌلتحلٌل واقع المعاملة التقاعدٌة ومجاالت التطوٌر المستقبلٌةادارة اعمال ماجستٌر817

تاثٌر االداء التمرٌضً فً جودة الرعاٌة الصحٌة بحث استطالعً فًادارة اعمال

مستشفى ابن النفٌس

2013ؼانم رزوقً العزاويفالح حسن علً الجبوري ماجستٌر818

2013سعد العنزيعالء خالد عودة الدلٌمًٕٕٔٓصٌاؼة توجه استراتٌجً فً ضوء تقٌٌم اداء وزارة الثقافة لعام ادارة اعمال ماجستٌر819

تموٌل واستثمار المصرؾ االسالمً واالزمة المالٌة تحلٌل بعضادارة اعمال

المإشرات

2013حسٌن عاشور العتابًمحمد خلؾ محمد الدلٌمً ماجستٌر820

تاثٌر تطبٌق حلقات الجودة فً االبداع المنظمً بحث استطالعً تحلٌلًادارة اعمال

الراء عٌنة من العاملٌن فً دابرة التدرٌب المهنً فً وزارة العمل

والشإون االجتماعٌة

2013اصفاد مرتضى سعٌدنزار حمٌد شرقً ماجستٌر821

مسببات الصراع بٌن المالكات التمرٌضٌة الطبٌة واالدارٌة وتاثٌر انماطادارة اعمال

ادارته فً قرارات المستشفى

2014سعد العنزيحسنٌن ؼالب علً ماجستٌر822

2013رعد عبد هللا الطابًعبد السالم علً حسٌنتحلٌل ابعاد االداء الجامعً وفقا لمعاٌٌر الجودة واالعتماد االكادٌمًادارة اعمال دكتوراه823

السٌاحة البٌبٌة ودورها فً معالجة التلوث البٌبً لتنمٌة المواقعادارة اعمال

السٌاحٌة

2013سامً مجٌد جاسماقبال مهدي جاسم ماجستٌر824

2013سعد العنزيعمار حمود هٌفًتقوٌم استراتٌجٌة االستثمار فً محافظة صالح الدٌنادارة اعمال ماجستٌر825

2013صبٌحة قاسم هاشمقٌس قاسم طهiso9001:8ٕٓٓمدى توافر متطابات المواصفة الدولٌة ادارة اعمال دبلوم عال826ً

2013سعد علً العنزيعقٌل مسلم عاشورتقوٌم اداء اقسام الطوارئ طبقا للمعاٌٌر العالمٌةادارة اعمال ماجستٌر827

تقانة المعلومات ودورها فً تحقٌق اهداؾ المنشاة باطار نظرٌة التبادلادارة اعمال

المالٌة

2013حمزة محمود الزبٌديمهدي عطٌة موحً دكتوراه828

2013صادق حسٌن عبد الحسنصباح محمد موسىتاثٌر تقنٌات ادارة مستودعات البٌانات فً عملٌة صنع القراراتادارة اعمال ماجستٌر829

2014عبد السالم لفتةاوراس هادي محمودامكانٌة تطبٌق بعض ادوات تبسٌط االجراءات فً تنفٌذ المشارٌعادارة اعمال ماجستٌر830

2013احمد عبد اسماعٌلحامد زخٌم معنامكانٌة تطبٌق مداخل االٌصاء الواسع واثرها فً المٌزة التنافسٌةادارة اعمال ماجستٌر831

2013ؼسان قاسم داودهدى قاسم سعٌدالتكامل بٌن ادارة الجودة الشاملة وادارة المعرفةادارة اعمال ماجستٌر832

التحدٌات التنظٌمٌة واثرها فً الطقوس المنظمٌة دراسة تطبٌقٌة علىادارة اعمال

عٌنة من المستشفٌات التعلٌمٌة فً وزارة الصحة العراقٌة

2013رفاء فرجاٌمان نضال زؼٌر ماجستٌر833

مدى توافر مستلزمات تطبٌق مواصفة االٌزو للمسإولٌةادارة اعمال

 فً امانة بؽدادiso26000االجتماعٌة

2013رؼد محمد الجبوريرنا حسن كاطع دبلوم عال834ً

اثر التركٌز على محركات االبداع فً معالجات االزمات لتحقٌق ادارةادارة اعمال

الفشل بنجاح

2014لمٌاء سلمان عبدعلًكواكب عزٌز حمودي ماجستٌر835
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تشخٌص واقع االخطاء الطبٌة ومسإولٌة المالك التمرٌضً عنها فًادارة اعمال

محافظة مٌسان/مستشفى الصدر التعلٌمً 

2014اٌاد طاهر محمدامجد هاشم محمد ماجستٌر836

بناء المنظمة المتكاملة باستخدام التدقٌق االستراتٌجً وتكنولوجٌاادارة اعمال

المعلومات

2014رؼد ٌوسؾ كبروسالم عبد الجلٌل والً ماجستٌر837

أثر النمو السكانً فً العراق على زٌادة تموٌل القطاع الصحً العامادارة اعمال

دراسة فً الخطة االسترتٌجٌة-وزٌادة حصة الفرد من االنفاق الصحً

7ٕٔٓ-ٖٕٔٓلوزارة الصحة 

2013هدٌل كاظم سعٌدعمر عبد االمٌر محمد دبلوم عال838ً

2014ؼنً دحام تنايسنارٌا عبد هللا محموددور ممارسات ادارة الموارد البشرٌة فً المهارات االدراكٌةادارة اعمال ماجستٌر839

امكانٌة تطبٌق نظام تحلٌل المخاطر وتحدٌد نقاط الرقابة الحرجةادارة اعمال

(HACCP)واثره فً قٌمة الزبون

2007ابً سعٌد احمد الدٌوه جًسعدون حمود جثٌر دكتوراه840

حقوق االنسان وانعكاساتها فً الرٌادة االستراتٌجٌة واالداء العالًادارة اعمال

للمنظمات

2014عالء فرحان طالبقاسم عبد عالج كشكول دكتوراه841

2014انتصار عباسمحمد رحمة فنجانتمكٌن وابداع المرإوسٌن فً اطار انموذج القٌادة التحوٌلٌةادارة اعمال ماجستٌر842

2013صباح محمد موسىسناء عرٌبً محمدتاثٌر المقدرات الجوهرٌة فً تحقٌق اهداؾ المنظمات الفندقٌةادارة اعمال ماجستٌر843

2013اصفاد مرتضى سعٌدمنذر عباس شعالناستخدام نظرٌة القٌود فً اختٌارمزٌج المنتجات االفضلادارة اعمال ماجستٌر844

2014انتظار احمد جاسمسلمان صدام جاسمدور القٌادة الرٌادٌة فً عملٌة استشمار الموارد البشرٌةادارة اعمال ماجستٌر845

2013ابراهٌم راشد الشمريهشام صباح محسناثر تمكٌن العاملٌن فً تعزٌز الوالء التنظٌمًادارة اعمال ماجستٌر846

2013سامً ذٌاب محلسمٌر عبد الرحمن عمرتخطٌط الطاقة االنتاجٌة وانعكاسها على االداء التسوٌقًادارة اعمال ماجستٌر847

اثر النمو السكانً فً العراق على زٌادة تموٌل القطاع الصحً العامادارة اعمال

وزٌادة حصة الفرد من االنفاق الصحً

2013هدٌل كاظم سعٌدعمر عبد االمٌر محمد دبلوم عال848ً

دور نظم المعلومات االدارٌة فً تنشٌط مناخ االستثمار االجنبً المباشرادارة اعمال

فً العراق

2014حمزة محمود الزبٌديؼزوان محمود جبر ماجستٌر849

/استعمال بعض ادوات االنظمة الرشٌقة لتحسٌن اداء مصرؾ الرشٌد ادارة اعمال

الفرع الربٌسً

2014رعد عبد هللا الطابًاوس رٌاض محمد ماجستٌر850

دراسة)تصمٌم الخدمة الصحٌة باستخدام اداة نشر وضٌفة الجودة ادارة اعمال

(مقارنة فً دابرة مدٌنة الطب 

2013ؼسان قاسم داودسهى جمال مولود البرزنجً ماجستٌر851

2013حازم البنًاسامة كامل رشٌداثركل من الحوافز والوالء التنظٌمً على الفساد االداري فً العراقادارة اعمال ماجستٌر852

/هٌكل تموٌل المنشاةباطار نظرٌتً االلتقاط ودورة حٌاة المنشاة ادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة فً عٌنة من الشركات االجنبٌة

2013صبٌحة قاسم هاشمهالة تركً ناجً ماجستٌر853

دراسة استطالعٌة )تاثٌر المزٌج التسوٌقً فً ادارة عالقة الزبون ادارة اعمال

(الراء عٌنة فً شركة نصر للصناعات المٌكانٌكٌة ـ بؽداد 

2013عامر عبد اللطٌؾ كاظمعلً خلٌفة احمد المشهدانً دبلوم عال854ً
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دراسة تحلٌلٌة)اثر بعض المتؽٌرات المالٌة فً نسبة الرفع المالً ادارة اعمال

مقارنة فً عٌنة من الشركات السعودٌة واالردنٌة

2014حمزة محمود الزبٌدينضال جاسب خزعل ماجستٌر855

اثر تطبٌق استراتٌجٌة التمكٌن االداري فً تحقٌق جودة الخدماتادارة اعمال

الصحٌة دراسة استطالعٌة فً عٌنة من مستشفٌات بؽداد

2014صباح محمد موسىكلثوم كاظم دخٌنة النداوي ماجستٌر856

فاعلٌة المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة وفقا لتحلٌل العالقة بٌنادارة اعمال

بحث )استراتٌجٌات االعمال واستراتٌجٌات ادارة الموارد البشرٌة 

(مٌدانً 

2014سعد علً حمودسارة عبد القادر جبار العبٌدي ماجستٌر857

دراسة استطالعٌة/ مساهمة قٌمة الزبون فً تعزٌز والبة للمنظمة ادارة اعمال

الراء عٌنة من الزبابن فً مجموعة من فنادق الدرجة االولى فً اربٌل

2014انٌس احمد عبد هللارٌاض شحاذة حسٌن الجبوري ماجستٌر858

قٌاس وتحلٌل سٌولة سوق العراق لالوراق المالٌة وتاثٌرها فً عوابدادارة اعمال

االسهم

2014اٌاد طاهر محمدمحمد حمدان عدنان ماجستٌر859

متطلبات ادارة االلتزام العلً لتحقٌق الرٌادة االستراتٌجٌة فً منظماتادارة اعمال

بحث مٌدانً فً شركات المقاوالت العراقٌة/ االعمال 

2014شهاب الدٌن حمد النعٌمًرٌم مهند حمٌد ماجستٌر860

دور الشفافٌة واالفصاح فً الحد من المخاطر االبتمانٌة فً عدد منادارة اعمال

المصارؾ االهلٌة العراقٌة

2013رؼد محمد نجماٌمان جلٌل ٌاشخ دبلوم عال861ً

بحث/ مالءمة الفرد مع بٌبة المنظمة وانعكاسها على مخرجات العمل ادارة اعمال

مٌدانً فً عدد من المصارؾ االهلٌة

2014عبد الرحمن مصطفىمها فاضل ابراهٌم ماجستٌر862

بحث مٌدانً فً/ صناعة المعرفة ودورهم فً تحقٌق االبداع المنظمً ادارة اعمال

الهٌبة العراقٌة للحاسبات والمعلوماتٌة

2014ؼنً دحام تنايرابدة مال هللا محمد شٌت ماجستٌر863

بحث/ ادارة االلتزام العالً ودورها فً تحقٌق التفوق المنظمً ادارة اعمال

استطالعً الراء عٌنة من المدراء فً شركة الفرات العامة للصناعات

الكٌمٌاوٌة

2014هدٌل كاظم سعٌدحٌدر ؼازي محمد حسون ماجستٌر864

ادارة سلسلة التجهٌز واداء العملٌة االنتاجٌة واثرهما فً اداء الخدماتادارة اعمال

بحث مٌدانً فً الشركة العامة للصناعات الكهربابٌة/ اللوجستٌة 

2014ؼسان قاسم داودعماد خلٌل اسماعٌل دكتوراه865

قٌاس مدى تاهٌل الموارد البشرٌة للنهوض بمتطلبات تطبٌق االدارةادارة اعمال

االلكترونٌة فً وزارة العوم والتكنولوجٌا

2014ناظم جواد عبدزٌنب مصطفى خلٌل ماجستٌر866

امكانٌة تطبٌق متطلبات االنتاج الرشٌق فً تعزٌز فاعلٌة سلسلةادارة اعمال

بحث تطبٌقً فً شركة دٌالى العامة للصناعات الكهربابٌة/ التجهٌز 

2014رعد عبد هللا الطابًعمر فالح حسن احمد ماجستٌر867

التحٌزات االدراكٌة فً قرارات المستثمرٌن فً سوق االسهم باطارادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة فً سوق العراق لالوراق/ مدخل المالٌة السلوكٌة 

المالٌة

2014مٌثم ربٌع الحسناويعلً احمد فارس دكتوراه868

العالقة بٌن المرونة االستراتٌجٌة والمقدرات الجوهرٌة وتاثٌرها فًادارة اعمال

دراسة استطالعٌة الراء عٌنة من المدراء فً عدد/ االداء المصرفً 

من المصارؾ التجارٌة الخاصة فً العراق

2014عواد كاظم الخالدي/ اكرم محسن الٌاسري بشار عباس حسٌن الحمٌري دكتوراه869
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قٌاس وتحلٌل سٌولة سوق العراق لالوراق المالٌة وتاثٌرها فً عوابدادارة اعمال

االسهم

2014اٌاد طاهر محمدمحمد حمدان عدنان ماجستٌر870

تقٌٌم كفاءة اداء مشارٌع مٌاه الشرب وفق متطلبات ادارة الجودةادارة اعمال

الشاملة

2014شهاب الدٌن حمٌداحمد برهان عبد السادة دبلوم عال871ً

/ادارة الموهبة وانعكاسها فً تعزٌو متطلبات بناء المنظمة المتعلمة ادارة اعمال

دراسة استطالعٌة الراء عٌنة من القٌادات االكادٌمٌة فً عدد من

الجامعات العراقٌة

2014قٌس حمد سلمانمروان خلؾ علً احمد ماجستٌر872

الرٌادٌة االدراكٌة كمبادرة استراتٌجٌة لتحقٌق االداء المتفوق المستدامادارة اعمال

باطار مدخل االستراتٌجٌة السلوكٌة

2014عالء فرحان طالبزٌنب مكً محمود البناء دكتوراه873

2014حمزة محمود الزبٌديانعا م عباس حمٌدIIالمخاطر السوقٌة وتاثٌرها على كفاٌة راس المال بازل ادارة اعمال ماجستٌر874

2014انتصار عباس حمادياثٌر محمد مطشرالرإٌة الستراتٌجٌة وتاثٌرها فً االداء التمرٌضًادارة اعمال ماجستٌر875

انضباط الموظفٌن وانعكاسه فً االداء الوظٌفً على وفق العقوباتادارة اعمال

االنضباطٌة بحث تطبٌقً

2014محمد احمد حمدنبٌل ؼازي ثجٌل ماجستٌر876

الرٌادٌة االدراكٌة كمبادرة استراتٌجٌة لتحقٌق االداء المتفوق المستدامادارة اعمال

باطار مدخل االستراتٌجٌة السلوكٌة

2014عالء فرحان طالبزٌنب مكً محمود البناء دكتوراه877

2014انتصار عباس حمادياثٌر محمد مطشرالرإٌة الستراتٌجٌة وتاثٌرها فً االداء التمرٌضًادارة اعمال ماجستٌر878

سلوكٌات العمل السلبٌة الناشبة عن التهكم التنظٌمً وانعكاسها علىادارة اعمال

مرونة ممارسات الموارد البشرٌة

2014عالء فرحان طالب الدعمً/ عواد كاظم الخالدي علً عبد الحسٌن عباس الفتالوي دكتوراه879

2014خلٌل ابراهٌم احمد المشهدانًعلً عٌسى جاسم المحمداويتاثٌر خصابص شخصٌة الدلٌل السٌاحً فً ادارة انفعاالت السابحادارة اعمال ماجستٌر880

انماط هٌكل االبتمان وانكاساتها على قٌمة عدد من المصارؾ العراقٌةادارة اعمال

الخاصة

2014عبد السالم لفته سعٌدهناء نصر هللا خمٌس الحمدانً ماجستٌر881

2014دٌنا حامد جمالفرح فابز عبد الكرٌمدور االبداع التنظٌمً فً جودة الخدمات السٌاحٌةادارة اعمال ماجستٌر882

الفساد االداري والمالً وانعكاسهما فً تجهٌز االدوٌة فً المستشفٌاتادارة اعمال

بحث تطبٌقً فً دابرة صحة االنبار/ 

2014اٌاد طاهر محمداحمد دهام ناٌؾ العٌساوي ماجستٌر883

الموابمة بٌن ادارة الجودة الشاملة واعادة هندسة العملٌات واثر كلادارة اعمال

دراسة استطالعٌة تحلٌلٌة للقطاع المصرفً/ منهما فً االداء المتمٌز 

2014صبٌحة قاسم االعرجًكروان عزٌز حسٌن العبٌدي ماجستٌر884

2014فإاد حمودي العطارفاطمة حسٌن كاظمتعظٌم قٌمة الزبون المستدامة من خالل تبنً فلسفة التسوق الشمولًادارة اعمال ماجستٌر885

معوقات تطبٌق فلسفة ادارة الجودة الشاملة فً عدد من المنظماتادارة اعمال

الخدمة العراقٌة

2014مها كامل جوادحنان رٌاض خلٌل ماجستٌر886

)القٌم االخالقٌة واثرها فً اتخاذ القرارات المالٌة فً القطاع السٌاحً ادارة اعمال

(دراسة مٌدانٌة مقارنة لعٌنة من الفنادق العراقٌة 

2014فالح تاٌه النعٌمًمحمد صاحب سلمان السعدي ماجستٌر887
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الموابمة بٌن ادارة الجودة الشاملة واعادة هندسة العملٌات واثر كلادارة اعمال

دراسة استطالعٌة تحلٌلٌة للقطاع المصرفً/ منهما فً االداء المتمٌز 

2014صبٌحة قاسم حسٌن العبٌديكروان عزٌز حسٌن العبٌدي ماجستٌر888

2014انتصار احمد الشمريمٌسلون ٌونس المرسومًالثقة المنظمٌة وتاثٌرها فً تقٌٌم اداء العاملٌنادارة اعمال ماجستٌر889

فاعلٌة فرق التفاوض فً اطار العالقة بٌن اكتساب المعرفةادارة اعمال

بحث مٌدانً الراء عٌنة من-واستراتاٌجٌة التفاوضٌة المالبمة 

المفاوضٌن فً الشركة العامة لتجارة السٌارات

2014صالح الدٌن عوادزٌنب عبٌدش جالب ماجستٌر890

تقوٌم اداء وزارة السٌاحة واالثار العراقٌة فً النشاط السٌاحً منادارة اعمال

خالل االدوات المتاحة لتنفٌذ السٌاسات السٌاحٌة

2014اسماعٌل محمد علًسحر جبار كٌالن ماجستٌر891

2014ناظم جواد عبد الزٌديرضا جبار جاسم الؽراويالتطوٌر االستراتٌجً للمورد البشري ودوره فً تعزٌز االداء العالًادارة اعمال ماجستٌر892

اثر التسوٌق الشعوري فً تعزٌز تجربة الزبونادارة اعمال 893

دراسة-تاثٌر ثوابت كرسبً فً تطبٌق ادارة الجودة الشاملة ادارة اعمال

استطالعٌة فً الشركة العامة للسمنت العراقٌة

2014سمٌر كامل الخطٌبرنا حمزة سلمان ماجستٌر894

2014سعدون حمود جثٌرسرى علً سعٌداثر التسوٌق الشعوري فً تعزٌز تجربة الزبونادارة اعمال ماجستٌر895

تحلٌل مقارن بٌن صنادٌق الثروة السٌادٌة وصندوق تنمٌة العراق فًادارة اعمال

اطار معاٌٌر الحاكمٌة الدولٌة

2014رؼد محمد نجمسوزان محمد عز الدٌن ماجستٌر896

تعزٌز القوة التنظٌمٌة فً اطار الموابمة بٌن راس المال البشري وراسادارة اعمال

بحث مٌدانً فً عدد من المصارؾ االهلٌة العراقٌة-المال االجتماعً 

بؽداد/

2014سعد علً العنزيحمٌد علً احمد المال دكتوراه897

دراسة حالة فً-امكانٌة تطبٌق بعض ادوات خارطة مجرى القٌمة ادارة اعمال

خط انتاج معجون الحالقة- معمل المامون 

2014اٌاد محمود الرحٌموجدان كاظم صكبان ماجستٌر898

2014صبٌحة قاسم هاشمهنادي صكر مكطوؾتقٌٌم االستثمارات العقارٌةباطار نظرٌة الخٌارات الحقٌقٌةادارة اعمال دكتوراه899

دراسة حالة-اعادة جدولة عملٌات االنتاج باستعمال خوارزمٌة النحل ادارة اعمال

فً الشركة العامة للمعدات الهندسٌة الثقٌلة

2014ؼسان قاسم داودمها عبد الكرٌم دكتوراه900

بحث مٌدانً فً عدد من-المحددات البٌبٌة لمهنة التمرٌض فً العراق ادارة اعمال

مستشفٌات بؽداد

2014مها كامل جوادمالك رشٌد جخٌر ماجستٌر901

االحتراق النفسً وارتباطه بضؽوط العمل واالداء الوظٌفً للعاملٌن فًادارة اعمال

بحث مٌدانً فً عٌنة من المستشفٌات الحكومٌة فً-مهنة التمرٌض 

محافظة واسط

2014شهاب الدٌن حمدزٌنب محمود عبد الحسن ماجستٌر902

تحلٌل كفاءة سوق االوراق المالٌة وفقا للفترات الزمنٌة والحجمادارة اعمال

واثارها فً القرار االستثماري وتحقٌق العوابد ؼٌر العادٌة

2014هشام طلعت عبدالحكٌمصالح ساجت مجرن ماجستٌر903

روحانٌة مكان العمل وانعكاساتها فً سلوك المواطنة بتوسٌط جاذبٌةادارة اعمال

الهوٌة التنظٌمٌة

2014عالء فرحان طالبافضل عباس مهدي ماجستٌر904
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عالقة الهٌبة الخارجٌة المدركة والعدالة التنظٌمٌة المدركة واثرهما فًادارة اعمال

التهكم التنظٌمً

2014مٌثاق هاتؾ الفتالويضٌاء فالح بناي ماجستٌر905

دراسة تحلٌلٌة- دور الثقة التنظٌمٌة فً تعزٌز االنؽماس الوظٌفً ادارة اعمال

الراء عٌنة من الموظفٌن فً مدٌرٌة توزٌع كهرباء كربالء

2014فإاد حمودي العطارٌاسمٌن قاسم الخفاجً ماجستٌر906

التعقٌد السلوكً للقابد الستراتٌجً ودوره فً تعزٌز فاعلٌة فرٌقادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة الراء مجالس كلٌات بعض الجامعات-االدارة العلٌا 

العراقٌة

2014فإاد حمودي العطارصفاء سعدون سلمان ماجستٌر907

مستقبل الشوارع التراثٌة فً مركز مدٌنة بؽداد واثرها فً تنشٌطادارة اعمال

منطقة الدراسة شارع الرشٌد-السٌاحة الثقافٌة 

2014دٌنا حامد جمالهناء حسن كاظم ماجستٌر908

استخدام األنموذج االحصابً للتنبإ بالطلب السٌاحً واالٌرادات فًادارة اعمال

اتخاذ القرار لتحقٌق التنمٌة السٌاحٌة فً العراق

2014جواد كاظم خضٌر الموسويعدي صبٌح الزم الكعبً دكتوراه909

دراسة حالة فً محافظة/ استراتجٌات االستثمار فً النفاٌات الصلبة ادارة اعمال

كربالء المقدسة

2014انتصار عباس حمادي الدلٌمًحٌدر محسن محمد الخزعلً دبلوم عال910ً

بحث-مإشرات تقٌٌم اداء العملٌات على وفق ابعاد الخدمة التمرٌضٌة ادارة اعمال

استطالعً فً مستشفى الصدر التعلٌمً فً مٌسان

2014ؼسان قاسم الالمًسعد بدر عباس دبلوم عال911ً

2014لمٌاء سلمانسماح مإٌدتاثٌر التٌقظ القٌادي فً تحقٌق الرافعة المعرفٌة من خالل التفوق الذكًادارة اعمال دكتوراه912

2014خلٌل ابراهٌم احمدسالم حمٌد سالمالقٌم االخالقٌة للمنتج السٌاحً ودورها فً خصابص الخدمة السٌاحٌةادارة اعمال دكتوراه913

دراسة مٌدانٌة- اثر تطوٌر الخدمات السٌاحٌة فً نمو الطلب السٌاحً ادارة اعمال

لموقع جزٌرة االعراس فً مدٌنة بؽداد

2014سامً المجٌدانتصار حمزة عبد ماجستٌر914

دور ممارسات التوجه التنظٌمً نحو الخدمة واثره فً تعزٌز اداءادارة اعمال

بحث مٌدانً فً امانة بؽداد- العاملٌن 

2014نادٌة لطفًمرتضى عبد الحسن دبلوم عال915ً

االستراتٌجٌات التنافسٌة العامة بٌن ادارة المخاطر وعوامل النجاحادارة اعمال

الحاسمة

2014سعد علً العنزيعراك عبود عمٌر دكتوراه916

سلوكٌات فن االتكٌت وثقافة الخدمة المتمٌزة واثرهمافً شخصٌةادارة اعمال

مستهلك الخدمة الفندقٌة

2014خلٌل ابراهٌم احمدابتهال خاجٌك تكالن دكتوراه917

2014سرمد حمزةبشٌر اسماعٌل محمودتاثٌر استراتٌجٌات سلسلة التجهٌز فً دورة حٌاة المنتوجادارة اعمال ماجستٌر918

اثر االقتدار المعرفً فً تخطٌط المسار الوظٌفً للموارد البشرٌةادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة على عٌنة من االفراد العاملٌن فً وزارة السٌاحة)

(واالثار 

2015نوفل عبد الرضامهدي علً عباس ماجستٌر919

بحث مٌدانً فً- تطوٌر انموذج مسار وظٌفً للمالكات التمرٌضٌة ادارة اعمال

دابرة مدٌنة الطب

2015ؼنً دحامرسول محمد سعٌد ماجستٌر920

تحسٌن عملٌة خط االنتاج التجمٌعً باستخدام بعض ادوات االنتاجادارة اعمال

الرشٌق

2015نادٌة لطفًابراهٌم سكران عبدهللا ماجستٌر921
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اسالٌب مقترحة لتفعٌل دور الحكومة فً تنشٌط حركة االستثمارادارة اعمال

السٌاحً فً العراق

2014اسماعٌل محمد علًمهند جمٌل ماجستٌر922

2015فابق جواد كاظمحسن سعدي فاضلتخطٌط استخدام المٌاه فً العراق ودوره فً مواجهة التحدٌاتادارة اعمال ماجستٌر923

دراسة استطالعٌة- تحلٌل راس المال الفكري فً جودة الخدمات الطبٌةادارة اعمال

فً مدٌنة مرجان الطبٌة محافظة بابل

2015محمود فهدعماد وهاب عبد االمٌر ماجستٌر924

اعادة هندسة عملٌة االعمال وتطوٌر الجاهزٌة التنظٌمٌة لتحسٌنادارة اعمال

الكفاءة التشؽٌلٌة

2015صالاح الدٌن عوادلٌث خلٌل ابراهٌم دكتوراه925

التوافق حول االلتزام باخالقٌات مهنة التمرٌض من وجهتً نظرادارة اعمال

بحث مٌدانً فً مستشفٌات دابرة صحة ذي قار/ المرضى والممرضٌن 

2015عبد السالم لفته سعٌدحٌدر دوٌج روٌضً ماجستٌر926

فلسفة التسوٌق ما بعد الحداثة كاطار لتطوٌر اخالقٌات التسوٌق منادارة اعمال

خالل المقدرات وقاعدة البٌانات التسوٌقٌة

2015عبد الحسٌن حسن حبٌب/ عالء فرحان طالب لٌلى محسن حسن الحكٌم دكتوراه927

2015سناء عبد الرحٌمهند جمٌل كاظمدراسة حالة فً دٌوان الوزارة- تقٌٌم االداء االستراتٌجً لوزارة الثقافة ادارة اعمال دبلوم عال928ً

تطوٌر الهٌكل الوظٌفً للمجمع العلمً العراقً من وجهة نظرادارة اعمال

استراتٌجٌة

2015صالح عبد القادر النعٌمًسٌجل ابراهٌم ارسالن دبلوم عال929ً

2015ؼنً دحام تنايعلً مصطفى حسنالمسإولٌة االجتماعٌة ودورها فً تحقٌق استراتٌجٌة وزارة الكهرباءادارة اعمال دبلوم عال930ً

2015ظافر عبد محمداحمد محمد ابراهٌماثر التقوى التنافسٌة فً اختٌار استراتٌجات استهداؾ السوقادارة اعمال ماجستٌر931

بحث تحلٌلً مقارن فً- ابعاد اداء عملٌات تقدٌم الخدمات التمرٌضٌة ادارة اعمال

الرصافة/مستشفٌات دابرة صحة بؽداد 

2015سعد علً العنزيقٌس ؼمٌس حسٌن ماجستٌر932

2015صالح الدٌن محمدشٌماء محمد شهاباثر العوامل السلوكٌة للمستثمر فً حركة تداول االسهمادارة اعمال ماجستٌر933

2015مٌثم ربٌعحسام علً حسٌناثر احتجاز االرباح على عوابد االسهم العادٌةادارة اعمال ماجستٌر934

اثر االستثمار االجنبً ؼٌر المباشر فً بعض مإشرات سوق العراقادارة اعمال

ٖٕٔٓ- 7ٕٓٓدراسة تحلٌلٌة للفترة - لالوراق المالٌة 

2014هشام طلعت عبد الكرٌممحمد فوزي مهدي ماجستٌر935

انعكاس العالقة بٌن ادارة الموهبة والتفكٌر االبداعً على التؽٌٌرادارة اعمال

التنظٌمً

2015سعد علً العنزيعماد علً محمود دكتوراه936

الذكاء االجتماعً واستراتٌجٌة ادارة العالقات العامة واثرهما فً والءادارة اعمال

الضٌؾ

2015دٌنا حامدمحمد فاضل عباس دكتوراه937

 فQS-Quacquarelli symondsًامكانٌة تطبٌق معٌار ادارة اعمال

الجامعات العراقٌة

2015اٌثار عبد الهاديقاسم محمد مظلوم دكتوراه938

بحث/ دور ممارسات القٌادة االكادٌمٌة فً تفعٌل راس المال البشري ادارة اعمال

مٌدانً لعٌنة من الجامعات العراقٌة

2015صالح الدٌن عواد كرٌم الكبٌسًاحمد عبد العزٌز محمد ماجستٌر939
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نمط ادارة المخاطرة والسٌولة والربحٌة وانعكاسها على قٌمة المصرؾادارة اعمال

دراسة لعٌنة من المصارؾ االجنبٌة وامكانٌة تطبٌقها على المصارؾ/ 

العراقٌة

2015عبد السالم لفته سعٌدبالل نوري سعٌد ماجستٌر940

نجاح منظمات االعمال على وفق التوجه الرٌادي لتكنولوجٌا المعلوماتادارة اعمال

بحث مٌدانً اعٌنة من المصارؾ العراقٌة الخاصة/ 

2015صالح الدٌن عواد الكبٌسًاحمد ضٌاء الدٌن صالح الدٌن الطابً ماجستٌر941

2015ناظم جواد عبدعامر جبار عٌادة الدراجًتقٌٌم االداء التمرٌضً على وفق معاٌٌر منظمة الصحة العالمٌةادارة اعمال ماجستٌر942

2015ؼنً دحام تنايامٌر مطلك عبد االمٌر حسٌن الجشمعًنحو رإٌة استراتٌجٌة لتطوٌر الهٌكل التنظٌمً لدٌوان الوقؾ الشٌعًادارة اعمال دبلوم عال943ً

2014صالح نوري خلؾنافع حسٌن علًدور المدقق الخارجً فً تقٌٌم المخاطر المصرفٌةادارة اعمال ماجستٌر944

عناصر استراتٌجٌة الخدمة الصحٌة على وفق تحلٌل قراراتادارة اعمال

بحث مٌدانً فً دابرة صحة كربالء/ استراتٌجٌة العملٌات 

2014ؼسان قاسم داودفرهاد ستار محمد شوانً ماجستٌر945

2015صالح الدٌن عواد كرٌم الكبٌسًسرمد سلمان زبالةاالداء التمرٌضً فً اطار التباٌن الثقافً للمرضٌنادارة اعمال ماجستٌر946

تقوٌم جودة الخدمة التمرٌضٌة على وفق المعاٌٌر المعتمدة من قبلادارة اعمال

(االسكوا  )الجمعٌة الدولٌة لجودة الرعاٌة الصحٌة 

2015سناء عبد الرحٌمث ماجستٌر947

/امكانٌة تطبٌق مبادئ ادارة الجودة الشاملة لتعزبز الخدمات الصحٌة ادارة اعمال

بحث فً مستشفى الزهراوي مٌسان

2015مها كامل جوادعلً اعنٌد عبد الحسٌن الحرٌشاوي ماجستٌر948

/تنمٌة مقومات الجذب السٌاحً باستخدام نظم المعلومات الجؽرافٌة ادارة اعمال

-ٖٕٓٓدراسة تطبٌقٌة فً بعض مناطق اهوار العراق للمدة من 

ٕٖٓٔ

2015حامد سعد نورزٌنب صادق مصطفى دكتوراه949

تاثٌر لستراتٌجٌات االستثمار والعوامل السلوكٌة فً قرارات االستثمارادارة اعمال

المالً

2015صبٌحة قاسم هاشمٌسرى عامر عبد الكرٌم دكتوراه950

تاثٌر سلوك المواطنة التنظٌمٌة واستثمار راس المال البشري فً تمٌزادارة اعمال

دراسة استطالعٌة تحلٌلٌة فً جامعة بابل/ االداء المنظمً 

2014رفاء فرج سموعًناٌؾ علً عاصً دكتوراه951

2014سامً مجٌد جاسماسماء كاظم صالح الحسنًالتخطٌط لتنمٌة الخدمات الترفٌهٌة واثرها على نمو الطلب الترفٌهًادارة اعمال ماجستٌر952

/صناعة المعرفة واالؼتراب الوظٌفً وتاثٌرهما فً االداء المتمٌز ادارة اعمال

دراسة استطالعٌة فً كلٌات الجامعة المستنصرٌة

2015انتظار احمد جاسم الشمريسمٌة عباس مجٌد رشٌد الربٌعً دكتوراه953

تخطٌط وتنمٌة المشارٌع السٌاحٌة واثرهما فً التنمٌة االجتماعٌةادارة اعمال

دراسة مٌدانٌة للمناطق المحٌطة/ لسكان المنطق المحٌطة بالمشروع 

بجزٌرة بؽداد السٌاحٌة

2015خلٌل ابراهٌم احمد المشهدانًصالح مهدي اكعفور ماجستٌر954

انعكاسات الصالبة النفسٌة فً تحقٌق خفة الحركة االستراتٌجٌة بتوسطادارة اعمال

دراسة مٌدانٌة فً مركز وزارة النفط (OODA )حلقة اتخاذ القرار 

العراقٌة

2015رفاء فرج سموعًشهناز فاضل احمد النجار دكتوراه955

امكانٌة استخدام خارطة مجرى القٌمة فً تحقٌق المٌزة التنافسٌةادارة اعمال

دراسة حالة فً شركة صناعات االصباغ الحدٌثة

2015نداء صالح مهديانتصار هادي حسٌن العزاوي ماجستٌر956
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2014رؼد محمد نجم الجبوريوسام شفٌق حسنادوات التحلٌل الفنً والتفوق على السوقادارة اعمال ماجستٌر957

تطوٌر المنتج على وفق منهجٌتً الهندسة المتزامنة والحٌود السداسٌةادارة اعمال

المرنة

2015ؼسان قاسم داودعزام عبد الوهاب عبد الكرٌم الصباغ دكتوراه958

دراسة/ الوعً الثقافً للمجتمع واثره فً حركة التدفق السٌاحً ادارة اعمال

مٌدانٌة لمجتمع مدٌنة بؽداد

2014خلٌل ابراهٌم احمد المشهدانًعلً محمد كاطع السودانً ماجستٌر959

تحلٌل اداء بعض صنادٌق االستثمار السعودٌة مع بٌان امكانٌةادارة اعمال

تاسٌسها فً العراق

2015هشام طلعت عبد الحكٌمدالل قاسم عبد الحسٌن السعٌدي ماجستٌر960

اختبار ممارسة التحول فً مقدرات ادارة الموارد البشرٌة طبقا لنموذجادارة اعمال

( utrich.2012) بحث تطبٌقً فً عدد من المصارؾ العراقٌة

االهلٌة

2015ناظم جواد عبد الزٌديلٌث عادل حمٌد رشٌد ماجستٌر961

بحث/ محددات الرشاقة االستراتٌجٌة وتكٌٌفها فً منظمات االعمال ادارة اعمال

مٌدانً فً شركتً زٌن العراق واسٌا سٌل لالتصاالت المتنقلة

2015سناء عبد الرحٌم العباديعال فاضل علوان االنباري ماجستٌر962

2015انتظار احمد الشمريمها صباح ابراهٌم الجبوريتاثٌر ادارة الحكمة فً ابعاد جودة الخدمة بتوسط االؼناء الوظٌفًادارة اعمال دكتوراه963

تاثٌر بعض عوامل البٌبة الداخلٌة للمنظمة فً نجاح التخطٌطادارة اعمال

بحث استطالعً الراء عٌنة من العاملٌن فً صحة/ االستراتٌجً 

كركوك العراق

2015انتصار عباس حماديحسٌن صابر حسٌن ماجستٌر964

بحث/ اسالٌب االكتساب المعرفً وانعكاسها على المعرفة الضمنٌة ادارة اعمال

مٌدانً تحلٌلً الراء عٌنة من المالك التمرٌضً فً مستشفى طوز

محافظة صالح الدٌن/ العام 

2015ٌعرب عدنان السعٌديمحمد قاسم عبد الخالق البٌرقدار ماجستٌر965

التزام المصارؾ العراقٌة بالسرٌة المصرفٌة واالثار المترتبة فً حالةادارة اعمال

بحث تطبٌقً/ الكشؾ عنها 

2015محمد احمد حمدحسنٌن مشتاق عالوي ماجستٌر966

التخطٌط المكانً للنمط المركزي لفعالٌات وخدمات السٌاحة الدٌنٌةادارة اعمال

واثرها فً نمو الجذب السٌاحً للمشهد الكاظمً

2015خلٌل ابراهٌم احمد المشهدانًناموس حمٌد عبد المٌاحً ماجستٌر967

دراسة تطبٌقٌة/ اثر ادارة العالقات العامة فً نجاح المنظمات السٌاحٌة ادارة اعمال

لعٌنة من فنادق الدرجة الممتازة واالولى فً بؽداد

2015فالح تاٌه ذٌاب النعٌمًسهى عزٌز جعاز الربٌعً ماجستٌر968

بحث مٌدانً فً/ المعرفة الضمنٌة وانكاسها فً عملٌة الرقابة المالٌة ادارة اعمال

دٌوان الرقابة المالٌة االتحادي

2015ناظم جواد عبد سلمان الزٌدياٌاد هادي خلٌل البٌاتً ماجستٌر969

ادارة اعمال 970

العوامل المإثرة فً الروح المعنوٌة للمالك التمرٌضً وانعكاسها فًادارة اعمال

بناء االلتزام التنظٌمً

2015صبٌحة قاسم هاشمعالٌة ؼرٌب سلٌمان القصاب ماجستٌر971

ادارة اعمال 972

بحث مٌدانً/ ضؽوط العمل التنظٌمٌة وانعكاسها على جودة التدقٌق ادارة اعمال

فً دٌوان الرقابة المالٌة االتحادي

2015اٌاد طاهر محمدٌاسر سعد عبد االمٌر ماجستٌر973
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ادارة اعمال 974

دراسة تطبٌقٌة لعٌنة من/ اثر المعرفة االلكترونٌة فً القٌادة الرٌادٌة ادارة اعمال

شركات السفر والسٌاحة فً مدٌنة بؽداد

2015دٌنا حامد جمالعبد الكرٌم مزعل طاهر ماجستٌر975

تاثٌر استراتٌجٌات ومستوٌات التعلم التنظٌمً فً جودة العمل التدقٌقًادارة اعمال

بحث استطالعً الراء عٌنة من المدراء العاملٌن فً دٌوان الرقابة/ 

المالٌة االتحادي

2015ٌعرب عدنان حسٌنعمار قٌس صادق ماجستٌر976

العوامل البٌبٌة المإثرة على تلوث نهر دجلة فً مدٌنة بؽداد وطرقادارة اعمال

معالجتها

2015نادٌة لطفً عبد الوهابسامٌة ناصر حسٌن السراج دبلوم عال977ً

الدور التفاعلً للنزاهة التنظٌمٌة فً تعزٌز تؤثٌر سلوكٌات القٌادةادارة اعمال

االصلٌة فً تنمٌة الموارد البشرٌة االستراتٌجٌة

2015اكرم محسن مهدي الٌاسريحسٌن حرٌجة ؼالً الحسناوي دكتوراه978

التوافق بٌن الذكاء االجتماعً وسلوك المواطنة التنظٌمٌة كمدخلادارة اعمال

لتحقٌق التؽٌٌر االستراتٌجً

2015عالء فرحان طالب/ عبد الحسٌن حسن حبٌب ٌزن سالم محمد دكتوراه979

المنظور النفسً للهضبة الوظٌفٌة وانعكاساتها على المرتكزاتادارة اعمال

الفلسفٌة الستراتٌجٌات الموارد البشرٌة

2015اكرم محسن الٌاسريسعدٌة حاٌؾ كاظم السلطانً دكتوراه980

اقع استراتٌجٌات ادارة الوظٌفة والعوامل المحفزة لصناع المعرفة فًادارة اعمال

اطار التنوع الثقافً للموارد البشرٌة

2015عدنان كرٌم نجم الدٌن/ مإٌد ٌوسؾ الساعدي صالح مهدي محمد الحسناوي دكتوراه981

2015رفاء فرج سموعًاسراء شنان ثابتالتسوٌق الداخلً واثره فً سلوك المواطنة التنظٌمٌةادارة اعمال ماجستٌر982

ادارة عالقات الزبون وتؤثٌرها فً االداء المصرفً دراسة تحلٌلٌة فًادارة اعمال

عٌنة من المصارؾ الحكومٌة العراقٌة

2015حٌدر حمزة جودي الدلٌمًاسراء مسلم احذٌة الكعبً ماجستٌر983

ادارة اعمال 984

دور انظمة عمل االداء العالً فً االداء الوظٌفً المتمٌز من خاللادارة اعمال

الدور الوسٌط لمرونة الموارد البشرٌة

2015مٌثاق هاتؾ الفتالويؼازي عبد زٌد كرٌم عبد السٌد ماجستٌر985

دراسة تطبٌقٌة فً )دور المتاحؾ العراقٌة فً تنمٌة السٌاحة الثقافٌة ادارة اعمال

(المتحؾ البؽدادي 

2015دٌنا حامد جمالشٌماء حمٌد رشٌد كاظم ماجستٌر986

simapro vo.تقٌٌم االثار البٌبٌة لدورة الحٌاة باستخدام برنامج ادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة فً شركة الفرات العامة للصناعات / 7ٓٔٓ8ٓ

الكٌمٌاوٌة

2015محمد علً حسن االنباري/ اسعد كاظم ناٌؾ العطار االء عبد االمٌر احمد االمٌر ماجستٌر987

2015فإاد حمودي العطارحوراء ثامر مهدي حسنالتسوٌق الداخلً وجودة الخدمة وتؤثٌرهما فً تحقٌق رضا الزبونادارة اعمال ماجستٌر988

2015سعدون حمود جثٌر الربٌعاويبالل عبد الؽفور مرعً الراويالتسوٌق الرٌادي واثره فً دعم القدرة التنافسٌة فً معمل سمنت كبٌسةادارة اعمال ماجستٌر989

دراسة تطبٌقٌة/ تقٌٌم دور التعلم واثره فً تحقٌق الفاعلٌة التنظٌمٌة ادارة اعمال

لكلٌتً السٌاحة فً بؽداد وكربالء

2015نوفل عبد الرضا علوان الكمريمروة عبد الحمٌد رشٌد عباس الصالحً ماجستٌر990

بحث فً االسباب وراء انخفاض اسهم الشركات الزراعٌة العراقٌةادارة اعمال

مدخل ستراتٌجً / ٖٕٓٓالمساهمة بعد عام 

2015لورنس ٌحٌى صالحسهام حسٌن سلطان دبلوم عال991ً
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العالقة بٌن الٌقظة االستراتٌجٌة والثقافة التسوٌقٌة واثرها فً توجهاتادارة اعمال

ادارة التسوٌق

2015ظافر عبد محمد شبرانتصار عزٌز حسٌن دكتوراه992

2015حٌدر نعمة ؼالً الفرٌجًعالء عباس حسٌن الزهٌريامكانٌة تطبٌق المراجحة الدولٌة لتحقٌق العابد على االوراق المالٌةادارة اعمال ماجستٌر993

تقوٌم جودة الخدمة التمرٌضٌة على وفق المعاٌٌر المعتمدة من قبلادارة اعمال

(االسكوا  )الجمعٌة الدولٌة لجودة الرعاٌة الصحٌة 

2015سناء عبد الرحٌم سعٌدعلً حسن كاظم ماجستٌر994

الحوكمة مسار لتطوٌر القطاع السٌاحً العراقً فً ظل التنمٌة البٌبٌةادارة اعمال

المستدامة

2015عبد اللطٌؾ شهاب زكريمحسن مهدي رباط محمد دكتوراه995

راس المال الفكري فً ظل اقتصاد المعرفة واثرهما فً رسم السٌاسةادارة اعمال

االقتصادٌة السٌاحٌة

2015عبد اللطٌؾ شهاب زكريمها عبد الستار عبد الجبار السامرابً دكتوراه996

2015الهام خضٌر عباسمحمد عبد زٌد عون السعديالتفكٌر السٌاحً وثقافة جودة الخدمة واثرهما فً سعادة الضٌؾادارة اعمال دكتوراه997

تنافسٌة منظمات االعمال طبقا لدور ادارة المعرفة فً التوجه نحوادارة اعمال

بحث مٌدانً فً شركة اربٌل/ الزبون باستخدام معٌار القٌمة المضافة 

 ستٌلGKستٌل و 

2015صالح الدٌن عواد الكبٌسًعبد الستار ابراهٌم دهام دكتوراه998

2015عالء فرحان/ فإاد حمودي حسن جبر علواناستراتٌجٌات سلسلة التجهٌز الخضراء وتاثٌرها فً جودة المنتجادارة اعمال دكتوراه999

بحث تطبٌقً فً عٌنة/ تقٌٌم برامج الرقابة والتدقٌق للعقود الحكومٌة ادارة اعمال

من مكاتب المفتشٌن العامٌن

2014انتصار عباس حماديمصطفى عماد محمد الزبٌدي ماجستٌر1000

2015لمٌاء سلمان الزبٌديامنة احمد مظلومتاثٌر االنشطة الذهنٌة فً تحقٌق االنتاجٌة االبداعٌةادارة اعمال ماجستٌر1001

القٌادة الرٌادٌة واالستراتٌجٌات التنافسٌة وتاثٌرهما فً تحقٌقادارة اعمال

دراسة مٌدانٌة فً فنادق/ المسإولٌة االجتماعٌة فً صناعة الفنادق 

الدرجة

2015صباح محمد موسىحسٌن مظلوم عباس دكتوراه1002

2015وفاء فرج سموعًفاتن نهاد جوادتاثٌر المناخ االبداعً فً االداء المتمٌز من خالل ادارة الذاتادارة اعمال ماجستٌر1003

2015احمد محمد فهمً البرزنجًرٌزان عبد الرحمن حسوناثر جودة الخدمة فً تحسٌن ربحٌة المنظمةادارة اعمال ماجستٌر1004

امكانٌة ستعمال استراتٌجٌة الزخم للتحقق من الكفاءة الضعٌفة للسوقادارة اعمال

المالً

2015حمزة محمود الزبٌديدعاء ذٌب عبد القادر ماجستٌر1005

/امكانٌة توظٌؾ تحلٌل الوظٌفة وتصمٌمها فً تعزٌز التوافق المهنً ادارة اعمال

بحث استطالعً الراء عٌنة من العاملٌن فً دابرة االتصاالت

دٌوان مجلس النواب العراقً/ وتكنولوجٌا المعلومات 

2015 ماجستٌر1006

تاثٌر الرٌادة االستراتٌجٌة فً تحقٌق المكانة االستراتٌجٌة للمنظمة منادارة اعمال

خالل االرتجال التنظٌمً

2015اكرم محسن مهدي الٌاسريعادل عباس عبد حسٌن دكتوراه1007

2015سعدون عمر بكر الونداويفاروق عمر بكر الونداويدور اكتساب المعرفة التسوٌقٌة فً تعزٌز ملكٌة العالمة التجارٌةادارة اعمال ماجستٌر1008
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استجابة استراتٌجٌات الموارد البشرٌة لنظام المناعة التنظٌمٌة منادارة اعمال

دراسة استطالعٌة تحلٌلٌة فً عٌنة من/ منظور الالتاكد البٌبً 

الشركات

2015عالء فرحان طالببشرى محمد علوان دكتوراه1009

2015عبد السالم لفته سعٌدعلً عبد العزٌز عباسدور االنتاجٌة فً االداء المالً المصرفًادارة اعمال ماجستٌر1010

العالقة بٌن خفة الحركة التنظٌمٌة والذكاء المعرفً وانعكاسهما فًادارة اعمال

تنفٌذ االستراتٌجة المنظمٌة

2015عواد كاظم الخالدي/ عالء فرحان طالب جنان مهدي شهٌد الدهان دكتوراه1011

/دور قٌم ثقافة المنظمة فً تحسٌن جودة خدمة الرعاٌة التمرٌضٌة ادارة اعمال

بحث مقارن بٌن مستشفى الرمادي التعلٌمً العام ومستشفى بؽداد

التعلٌمً

2015نادٌة لطفً عبد الوهابمروان نظمً عواد ماجستٌر1012

/دور قٌم ثقافة المنظمة فً نحسٌن جودة خدمة الرعاٌة التمرٌضٌة ادارة اعمال

بحث مقارن بٌن مستشفى التعلٌمً العام ومستشفى بؽداد التعلٌمً

2015نادٌة لطفً عبد عبد الوهابمروان نظمً عواد ماجستٌر1013

دور اإلنتاجٌة فً األداء المالً المصرفًادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة فً عٌنة من المصارؾ العراقٌة الخاصة

2015عبدالسالم لفةعلً عبدالعزٌز عباس ماجستٌر1014

2015مها كامل جوادقدٌر أحمد عبد حسٌنتشخٌص وتحلٌل أسباب تلكإ المشارٌع الخدمٌة بإستعمال أدوات الجودةادارة اعمال دبلوم عال1015ً

تحلٌل أبعاد الشخصٌة وتؤثٌرها فً نتابج أعمالادارة اعمال

المنظمات فً ظل حزمة المعتقدات الذاتٌة

2015رفاء فرج سموعًسهـاد طالب جواد الربٌعً ماجستٌر1016

تحسـٌـن النظـــام األمنــً للتطور الطوٌل األمد  للهــواتؾ الالسلكــٌــةادارة اعمال

المـتـنقلــة

2015ناطق عبدهللا علًمٌس عفٌؾ مجٌد عنابً ماجستٌر1017

محددات الطلب على سٌاحة المؽادرةفً العراقادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة -

2015اسماعٌل محمد علًدعاء عدنان إسماعٌل ماجستٌر1018

تقٌٌم جودة اداء  بعض مكاتب المفتشٌن العامٌن على وفق معاٌٌر لجنةادارة اعمال

النزاهة والكفاءة العالمٌة

2015اٌاد طاهر محمدخلٌل ابراهٌم عبد الكرٌم دبلوم عال1019ً

العالقة بٌن العدالة التنظٌمٌة والرضا الوظٌفً وانعكاسها فً تعزٌزادارة اعمال

سلوكٌات الموطنة التنظٌمٌة

2015سعدون حمود جثٌرسالم سعد سرٌح الدراجً دبلوم عال1020ً

دور التخطٌط االستراتٌجً فً فاعلٌة ادارة االزمات دراسة استطالعٌةادارة اعمال

الراء عٌنة من المدٌرٌن فً وزارة التخطٌط والتعاون االنمابً

2012صالح الدٌن عوادعباس محمد حسٌن ماجستٌر1021

2015حمزة محمود الزبٌدياحالم فٌصل ابو الهٌلامكانٌة تطبٌق بطاقة االداء المتوازن لتقٌٌم االداء الماتلً واالستراتٌجًادارة اعمال ماجستٌر1022

الستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة الفساد فً وزارة البلدٌات واالشؽالادارة اعمال

العامة واثرها فً تحسٌن الخدمات البلدٌة

2015اٌاد طاهر محمدفراس صادق جعفر صالح عالوي دبلوم عال1023ً

دراسة تحلٌلٌة آلراء: تحلٌل الصناعة وتاثٌره فً استهداؾ السوق" ادارة اعمال

"عٌنة من المدراء فً شركة الفداء العامة 

2015سرمد جمزة الشمريكمال عبدالزهرة حسن ماجستٌر1024

انعكاس القدرات الدٌنامٌكٌة التسوٌقٌة فً تحقٌق إستراتٌجٌة التفوقادارة اعمال

"بحث مٌدانً فً شركتً اسٌا وكورك لالتصاالت"التنافسً 

2015سعدون حمود جثٌرقتٌبة امجد عبد الؽفور ماجستٌر1025
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االستراتٌجٌات التنافسٌة ودورها فً الخٌار التسوٌقً للمنظمةادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة فً شركة بؽداد للمشروبات الؽازٌة

2015سرمد حمزة جاسم الشمريمحمد عٌدان بانً ماجستٌر1026

تمكٌن رأس المال الحكٌم وتؤثٌره فـً تحسٌـن              عملٌـاتادارة اعمال

تولٌـد المعرفـة المستقبلٌة

2015لمٌاء سلمان عبد علًجوان حسٌن أمٌن ماجستٌر1027

أثر تبنً أساس اإلستحقاق المحاسبً فً نتابج تنفٌذ الموازنةادارة اعمال

اإلستثمارٌة

فً الوحدات الحكومٌة

2015سعد عبد محمدأسراء عبد الرسول الزم النصٌر ماجستٌر1028

محددات الطلب على سٌاحة المؽادرةفً العراقادارة اعمال

-دراسة تطبٌقٌة -

2015اسماعٌل محمد علًدعاء عدنان إسماعٌل ماجستٌر1029

دور المبادرة الزراعٌةادارة اعمال

فً نمو وتطوٌر القطاع الزراعً فً العراق

(ٕٗٔٓ-8ٕٓٓ)للمدة 

2015جاسم مشتت دوايمحسن الٌج محسن دكتوراه1030

تقٌٌم الهٌاكل التنظٌمٌةادارة اعمال

وتطوٌر أنموذج موحد لمكاتب المفتشٌن العامٌن فً العراق

2015احمد نزار جمٌلسعدٌة شدهان جٌاد ماجستٌر1031

 فً الحـــدGAOدور معاٌٌر الرقابة الحكومٌة ادارة اعمال

من بعض الظواهر السلبٌة على وفق استراتٌجٌة مكافحة الفساد

          حالة دراسٌة فً مكتب المفتش العام لوزارة اإلعمار واإلسكان

2015محمد احمد حمدفضٌلة شمخً كاطع ماجستٌر1032

توظٌؾ شبكات التواصل االجتماعً وتبنً التسوٌق الفٌروسً لتعزٌزادارة اعمال

ثقة الزبون

2015فٌصل علوان الطابً/ عال فرحان طالب عبد الفتاح جاسم دكتوراه1033

أثـر العـالقـة المتبـادلـة بٌـن السٌـاحةادارة اعمال

والبنى التحتٌة مع التطبٌق على العراق

2015إسماعٌل محمد علًأصـــٌل جمـــٌل ســـاجت ماجستٌر1034

)دور التخطٌط االستراتٌجً فً فاعلٌة بعض مشروعات البنٌة التحتٌة ادارة اعمال

(بحث مٌدانً فً بلدٌة كربالء المقدسة 

2015صبٌحة قاسم هاشمصفاء رحٌم وهاب ماجستٌر1035

حالة دراسٌة فً )دور بعض العوامل فً تقٌٌم طرابق معالجة النفاٌات ادارة اعمال

(بلدٌة مدٌنة بعقوبة 

2015هالة حمد ماجودظافر سلمان مجٌد ماجستٌر1036

جودة الخدمات الصحٌة ودورها فً تحقٌق رضا الزبون باستخدامادارة اعمال

بحث تطبٌقً فً مستشفى بؽداد التعلٌمً (qs٘)نموذج 

2016نادٌة لطفً عبد الوهابحٌدر منصور كاظم الزبٌدي ماجستٌر1037

متطلبات التحسٌن المستمر لتطوٌر العمل البلدي فً محافظة القادسٌةادارة اعمال

بحث مٌدانً/ باستخدام انموذج مالكوم بالدرج للتفوق المإسسً 

2016سعد علً حمود العنزيعلً عباس همٌص الشٌباوي ماجستٌر1038

2016زهرة عبد محمدلإي راضً خلٌفة الربٌعًتقٌٌم واقع متطلبات نظام التصنٌع االخضرادارة اعمال ماجستٌر1039

مقترح قانون للتامٌن الزراعً فً اطار خطة التنمٌة الوطنٌةادارة اعمال

واستراتٌجٌة وزارة الزراعة

2016عبد الناصر علك حافظقصً حمٌد حسٌن ماجستٌر1040

العالقة بٌن مستوى المدٌونٌة والقٌمة االقتصادٌة المضافة فً اطارادارة اعمال

الدور التفاعلً لحجم المنشاة

2016صبٌحة قاسم هاشممهدي عبد الحسٌن كرٌم ماجستٌر1041
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بحث: تحسٌن اداء العملٌة التمرٌضٌة على وفق ابعاد جدولة الخدمة ادارة اعمال

مٌدانً

2016فضٌلة سلمان داودفٌصل عالوي نعٌمة الفرطوسً ماجستٌر1042

2015سناء عبد الرحٌملإي محمد شمس الدٌن محمدتشخٌص ممارسة ابعاد المسإولٌة االجتماعٌة ومعوقات تطبٌقهاادارة اعمال ماجستٌر1043

القٌمة المضافة للمعرفة فً ظل تداإبٌة العالقة بٌن المورد المعرفًادارة اعمال

وتكنولوجٌا المعلومات

2016صالح الدٌن عواد الكبٌسًحاتم علً عبد هللا الحمدانً دكتوراه1044

التؤثٌرات البٌبٌة والمالٌة لمعالجة النفاٌات الصلبة وانعكاساتها علىادارة اعمال

التنمٌة المستدامة

2016اٌاد طاهر محمدحمٌد خضٌر جاسم الٌساري ماجستٌر1045

التاثٌرات البٌبٌة والمالٌة لمعالجة النفاٌات الصلبة وانعكاساتها علىادارة اعمال

التنمٌة المستدامة

2016اٌاد طاهر محمدحمٌد خضٌر جاسم الٌساري دبلوم عال1046ً

تقوٌم تجربة القطاع السٌاحً المختلط واثره فً واقع ومستقبلادارة اعمال

السٌاحة فً العراق

2016اسماعٌل محمد علً الدباغعادل عبد الرحمن مزعل ماجستٌر1047

توظٌؾ الحلول االبداعٌة لتحقٌق متطلبات التحسٌن المستمر للجودة فًادارة اعمال

مشارٌع مٌاه الشرب

2016صالح الدٌن عواد كرٌم الكبٌسًحسٌن خضر احمد ماجستٌر1048

تحلٌل العوامل المإثرة فً سلوك المستهلك ازاء ممارسات الخداعادارة اعمال

التسوٌقً

2016احمد نزار جمٌلمصطفى رعد صالح الحمدانً ماجستٌر1049

تقٌٌم كفاءة اداء مشارٌع تصفٌة الماء فً بؽداد باستخدام تحلٌل تطوٌقادارة اعمال

(DEA )البٌانات 

2016مها كامل جوادنبٌل قاسم مفتن ماجستٌر1050

/الٌات بناء مإشر السوق المالً وانعكاساتها على المخاطرة النظامٌة ادارة اعمال

بحث تحلٌلً فً سوق العراق لالوراق المالٌة

2016اٌاد طاهر محمدبشار هاشم رنكه ماجستٌر1051

ستراتٌجٌة تطوٌر الموارد البشرٌة وانعكاسها على جودة الخدمة البلدٌةادارة اعمال

المركز/ دراسة حالة فً مدٌرٌة كربالء المقدسة / 

2016صبٌحة فاسم هاشم الموسويعباس مزهر عاكول الشبالوي ماجستٌر1052

بحث/ عوامل البٌبة الداخلٌة وانعكاسها فً عملٌة تقٌٌم اداء العاملٌن ادارة اعمال

مٌدانً

2016عبد الرحمن مصطفى المالثامر ٌاسر حسٌن الؽزي ماجستٌر1053

جودة الخدمات الصحٌة ودورها فً تحقٌق رضا الزبون باستخدامادارة اعمال

بحث تطبٌقً فً مستشفى بؽداد التعلٌمً / (QS٘)نموذج 

2016نادٌة لطفً عبد الوهابحٌدر منصور كاظم الزبٌدي ماجستٌر1054

2016سعدون حمود جثٌر الساعديحسٌن رضا سعٌد خضٌر(GIS )ادارة المخلفات الصلبة باستعمال نظم المعلومات ادارة اعمال ماجستٌر1055

/المرونة التنظٌمٌة وانعكاساتها فً االستجابة لمتطلبات االداء العالً ادارة اعمال

بحث مٌدانً فً مدٌرٌة البلدٌات العامة

2016ناظم جواد الزٌديقصً اسماعٌل مدب حسٌن الخزرجً ماجستٌر1056

2016حٌدر نعمةسمٌر عبد الصاحبدراسة تطبٌقٌة/ اختٌار المحفظة االستثمارٌة المثلى أنموذج مقترح ادارة اعمال دكتوراه1057

2016سامً مجٌد جاسمفاتن شاكر علًالموارد الطبٌعٌة السٌاحة التكنولوجٌا واثرهما فً مستقبل السٌاحةادارة اعمال دكتوراه1058

تاثٌرات الخطا البشري فً المخاطر المصرفٌة وامكانٌة التحول الىادارة اعمال

بحث تجرٌبً فً عدد من المصارؾ العراقٌة/ منظمات متعلمة 

2016سعد العنزيحسٌن الزم مزبان دكتوراه1059
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دراسة/ المدن المالبمة للعٌش والحلول االستراتٌجٌة للمدن العراقٌة ادارة اعمال

حالة فً مدٌنة العمارة

2016محسن عبد علً الفرٌجًمنى نوري ٌونس دبلوم عال1060ً

تطوٌر انموذج: متطلبات استراتٌجٌة التحول الى المدٌنة الخضراء ادارة اعمال

محلً فً مدٌنة الحلة

2016سعدعلً حمود العنزيرابد رحٌم محمد دبلوم عال1061ً

تقٌٌم برامج التدرٌب الموجه نحو تشخٌص ظاهرة الفساد االداريادارة اعمال

والمالً

2016عبد الرحمن مصطفى المالمإٌد خزعل حبٌب الماجدي ماجستٌر1062

بحث مٌدانً مقارن/ القٌم التنظٌمٌة وتاثٌرها فً االداء الستراتٌجً ادارة اعمال

بٌن جامعتً بؽداد والنهرٌن

2016عبد الرحمن مصطفى الماللٌلى سعٌد احمد دبلوم عال1063ً

صٌاؼة الٌات عالقات التنسٌق للمتابعة االستراتٌجٌة بٌن االمانة العامةادارة اعمال

دراسة حالة/ لمجلس الوزراء والوزارات العراقٌة 

2016سعد علً حمود العنزياٌناس مالك هادي الجٌزانً دبلوم عال1064ً

دور ادارة تعاقدات المرافق العامة وفق نظام البناء واالستؽالل وتحوٌلادارة اعمال

(مطار النجؾ انموذجا  )فً تاهٌل البنى التحتٌة  (B.OT)الملكٌة 

2016محمد احمد حمدمحمد عبد الرضا رشٌد ماجستٌر1065

تقٌٌم االداء للسٌاسات والبرامج وفقا للتدلٌل المعد من دٌوان الرقابةادارة اعمال

المالٌة بالتنسٌق مع محكمة التدقٌق الهولندٌة

2016سناء عبد الرحٌم سعٌدحٌدر حسن خنجر ماجستٌر1066

تقٌٌم المشروعات خالل فترة التشؽٌل التجرٌبً وفق معٌار الكلفةادارة اعمال

بحث تطبٌقً فً المدٌرٌة العامة لتوزٌع كهرباء/ والجودة والوقت 

الرصافة

2016فضٌلة سلمان داودمنى فإاد عبد الهادي علً ابو القز ماجستٌر1067

تاثٌرات الخطا البشري فً المخاطر المصرفٌة وامكانٌة التحول نحوادارة اعمال

المنظمة المتعلمة

2016صادق راشد الشمري/ سعد علً حمود العنزي حسٌن الزم الزٌدي دكتوراه1068

دور الدعم التنظٌمً المدرك والعقد النفسً فً تعزٌز االنؽماسادارة اعمال

الوظٌفً من خالل الهدٌة االجتماعٌة للعماملٌن

2016احسان دهش جالبزٌنب هادي معٌوؾ الشرٌفً دكتوراه1069

انعكاس راس المال النفسً االٌجابً فً تطوٌر السلوك االبداعًادارة اعمال

بتوسٌط دافع االنجاز

2016ؼنً دحام الزبٌديصفا عبد الجبار مهدي الشماع ماجستٌر1070

انعكاس راس المال النفسً االٌجابً فً تطوٌر السلوك االبداعًادارة اعمال

بحث مٌدانً فً عٌنة من تشكٌالت وزارة/ بتوسٌط دافع االنجاز 

االسكان والتعمٌر

2016ؼنً دحام تناي الزبٌديصفا عبد الجبار مهدي الشماع ماجستٌر1071

التوجه االستراتٌجً للجامعات العراقٌة ودور مإشرات االداء القطاعًادارة اعمال

(بحث مٌدان  )لدٌوان الرقابة المالٌة االتحادي فٌه 

2016عبد الناصر علك حافظسهٌر احمد محمد العزاوي ماجستٌر1072

/المرونة التنظٌمٌة وانعكاساتها فً االستجابة لمتطلبات االداء العالً ادارة اعمال

بحث مٌدانً فً مدٌرٌة البلدٌات العامة

2016ناظم جواد الزٌديقصً اسماعٌل مدب حسٌن الخزرجً ماجستٌر1073

تقٌٌم برامج التدرٌب الموجه نحو تشخٌص ظاهرة الفساد االداريادارة اعمال

بحث مٌدانً فً مكتب المفتش العام لوزارة المالٌة/ والمالً 

2016عبد الرحمن مصطفى المالمإٌد خزعل حبٌب الماجدي ماجستٌر1074

االرتقاء بادارة النزوح الداخلً فً ظل الطوارئ واالزمات فً وزارةادارة اعمال

دراسة حالة/ الهجرة والمهجرٌن 

2016فضٌلة سلمان داوودابتهال جبار محمد الالمً ماجستٌر1075
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/ادارة االزمة فً محافظة صالح الدٌن من وجهة نظر ستراتٌجٌة ادارة اعمال

دراسة حالة

2016علً حسون الطابًصفاء احمد محمد الجبوري ماجستٌر1076

تنمٌة السٌاحة فً العراق وتاثٌرها االقتصادي واالجتماعً فً المجتمعادارة اعمال

(رإٌة ستراتٌجٌة  )

2016فارس كرٌم برٌهًحسٌن عباس خلؾ ماجستٌر1077

تقٌٌم الخٌارات االستراتٌجٌة لتطوٌر واقع الشركة العامة لالسواقادارة اعمال

المركزٌة

2016صالح الدٌن عواد الكبٌسًسندس محمد جدوع ماجستٌر1078

)تطوٌر السٌاحة الدٌنٌة فً كربالء المقدسة من منظور ستراتٌجً ادارة اعمال

(دراسة حالة 

2016لورنس ٌحٌى صالحعلً زاٌر كاظم العكٌلً ماجستٌر1079

االرتقاء بواقع اعمال الشركة العامة لالسواق المركزٌة العراقٌة منادارة اعمال

منظور ستراتٌجً

2016كامل الكنانًامال حسن علوان ماجستٌر1080

دراسة تطبٌقٌة/ تاثٌر ادارة الموهبة فً تحقٌق الرٌادة االستراتٌجٌة ادارة اعمال

فً الشركة العامة للصناعات الجلدٌة

2016ارادن حاتم خضٌر العبٌدياٌالؾ مطلك جمٌد التمٌمً ماجستٌر1081

تقٌٌم اداء مكاتب المفتشٌن العامٌن فً الحد من الفساد على وفقادارة اعمال

مإشرات محلٌة وعالمٌة

2016صالح الدٌن عواد الكبٌسًطالل متعب محمد العبود ماجستٌر1082

ركابز االتصاالت التسوٌقٌة المتكاملة واثرها فً ادارة عالقات زبابنادارة اعمال

المنظمة وشركابها

2015ظافر عبد محمد شبررحٌم شراد عامر دكتوراه1083

المرونة االجتماعٌة ودورها فً تحقٌق فلسفة االنتاج النظٌؾ وفقادارة اعمال

مدخل المسإولٌة االجتماعٌة للشركات

2016عالء فرحان طالبامٌر ؼانم وادي العوادي دكتوراه1084

اعادة هندسة مسار العملٌات وتؤثٌر ابعادها فً تعزٌز االداء المإسسًادارة اعمال

بحث فً مكتب المفتش العام لوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً/ 

2016ؼسان قاسم داود الالمًباسم حاكم كاظم العابدي ماجستٌر1085

ستراتٌجٌة تطوٌر الموارد البشرٌة وانعكاسها على جودة الخدماتادارة اعمال

دراسة حالة من مدٌرٌة بلدٌة كربالء المقدسة/ البلدٌة 

2016صبٌحة قاسم هاشم الموسويعباس مزهر عاكول الشبالوي ماجستٌر1086

تؤثٌر مكانة المنظمة فً تحقٌق االداء  المتمٌز من خالل الدمج المنظمًادارة اعمال

دراسة حالة جامعة كربالء/ 

2012صالح الدٌن عواد الكبٌسًمٌثاق هاتؾ الفتالوي دكتوراه1087

بحث تطبٌقً فً مدٌرٌة بلدٌات/ تحلٌل انتاجٌة الٌات الخدمات البلدٌة ادارة اعمال

كربالء

2016عبد السالم لفته سعٌدفرٌدون رحٌم محمد ماجستٌر1088

اثر اعالن اعادة شراء االسهم العادٌة فً اسعارها باطار نظرٌة االشارةادارة اعمال

(دراسة تحلٌلٌة فً سوق الكوٌت لالوراق المالٌة  )

2015مٌثم ربٌع هادي الحسناويسعد مجٌد عبد علً الجنابً دكتوراه1089

نظم دعم القرارات التسوٌقٌة والمزٌج التروٌجً ودورهما فً ترشٌدادارة اعمال

(دراسة مقارنة فً مصارؾ عراقٌة  )سلوك المستهلك 

2016مإٌد عبد الحسٌن الفضلعلً محمود علً سماكة دكتوراه1090

تقنٌات الصٌرفة االلكترونٌة وتؤثٌرها فً جودة الخدمة المصرفٌة فًادارة اعمال

عدد من المصارؾ االهلٌة والحكومٌة العراقٌة

2016عبد الرضا شفٌق البصريهدٌل عادل طاهر التمٌمً ماجستٌر1091

2015صبٌحة قاسم هاشمصفاء رحٌم وهابدور التخطٌط االستراتٌجً فً فاعلٌة بعض مشروعات البنٌة التحتٌةادارة اعمال ماجستٌر1092
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2016نادٌة لطفً عبد الوهابحسن ؼازي جبارتقٌٌم جدولة عملٌة تنفٌذ مشروع تؤهٌل الشوارع فً محافظة القادسٌةادارة اعمال ماجستٌر1093

دراسة/ تؤثٌر االسبقٌات التنافسٌة فً قرارات االمداد التسوٌقٌة ادارة اعمال

وصفٌة تحلٌلٌة فً شركة المنصور العامة

2016سرمد حمزة جاسم الشمريزٌنة فالح حسن الهلٌجً ماجستٌر1094

2016انتظار احمد جاسم الشمريفادٌة لطفً عبد الوهابدور نظرٌة تبادل القابد العضو فً تعزٌز الثقة والرضا الوظٌفًادارة اعمال دكتوراه1095

امكانٌة بناء الحساب الفرعً للسٌاحة فً نظام الحسابات القومٌةادارة اعمال

لالقتصاد العراقً

2016هناء عبد الؽفار حمودماجد حمٌد ناصر دكتوراه1096

2016نادٌة لطفً عبد الوهابحسن ؼازي جبارتقٌٌم جدولة عملٌة تنفٌذ مشروع الشوارع فً محافظة القادسٌةادارة اعمال ماجستٌر1097

تطوٌر آلٌات تنفٌذ العقود الحكومٌة للمشارٌع االستثمارٌة االستراتٌجٌةادارة اعمال

فً وزارة العلوم والتكنولوجٌا

2016عبد الرحمن مصطفىٌاسر عدنان احمد دكتوراه1098

تقٌٌم استراتٌجٌة اختٌار العاملٌن وانعكاسها على تعزٌز راس المالادارة اعمال

البشري

2016ناظم جواد الزٌديشٌماء رٌاض خلٌفة ماجستٌر1099

القٌم الجمالٌة وادارة المشاعر للمرشد السٌاحً واثرهما فً رضاادارة اعمال

السابح

2016فالح تاٌه النعٌمًخلود ولٌد جاسم العكٌلً ماجستٌر1100

مدى توافر متطلبات نظام ادارة الجودة فً صناعة النفط والؽاز علىادارة اعمال

دراسة حالة فً مصفى/ ISO 2900 :2010وفق المواصفة الدولٌة 

قسم المزج واوعٌة التعببة/ الدورة 

2016اسعد كاظم ناٌؾعمار حسٌن محمد الخزرجً ماجستٌر1101

مقارنة بٌن نماذج السالسل الزمنٌة وتقنٌات الشبكات العصبٌة للتنبإادارة اعمال

بمإشر سوق العراق لالوراق المالٌة

2016نشؤت جاسم محمدامنة محمد رشٌد ماجستٌر1102

تقٌٌم كفاءة اداء مشارٌع تصفٌة الماء فً بؽداد باستخدام تحلٌل تطوٌقادارة اعمال

(DEA )البٌانات 

2016مها كامل جوادنبٌل قاسم مفتن ماجستٌر1103

تقٌٌم البرامج التدرٌبٌة فً دابرة صحة مٌسان باستعمال نموذجادارة اعمال

KIRKPATRICK

2015ناظم جواد عبدعلً هاشم محمد ماجستٌر1104

انعكاس تقٌٌم اداء القٌادات العلٌا والوسطى على جودة العمل المإسسًادارة اعمال

بحث مٌدانً فً مركز وزارة الزراعة/ 

2016عبد الناصر علك حافظمازن محمود مثنى ماجستٌر1105

دراسة تطبٌقٌة فً مصفى )دور التكالٌؾ البٌبٌة فً قرارات االستثمار ادارة اعمال

(الدورة 

2015ضٌاء عبد الحسٌن القاموسًرسول عبد الحسٌن ؼلٌم ماجستٌر1106

تقٌٌم اداء مكاتب المفتشٌن العامٌن فً الحد من الفساد على وفقادارة اعمال

مإشرات محلٌة وعالمٌة

2016صالح الدٌن عواد الكبٌسًطالل متعب محمد العبود ماجستٌر1107

بحث فً عدد من/ تقوٌم اداء اقسام الطوارئ طبقا للمعاٌٌر العالمٌة ادارة اعمال

مستشفٌات العراق العامة

2013سعد علً حمود العنزيعقٌل مسلم عاشور ماجستٌر1108

تطوٌر نموذج متعدد المجاالت فً التفكٌر االستراتٌجً لالدادرات فًادارة اعمال

القطاعات المصرفٌة والصحٌة والتعلٌمٌة

2016ٌعرب عدنان حسٌن السعٌديرابد ؼانم رحٌم الجابري ماجستٌر1109
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المعرفة الضمنٌة للمدققٌن وانعكاسها على فاعلٌة اداء بعض مكاتبادارة اعمال

المفتشٌن العامٌن

2016صالح الدٌن عواد كرٌم الكبٌسًمصطفى خضٌر حسٌن ماجستٌر1110

بحث/ عوامل البٌبة الداخلٌة وانعكاسها فً عملٌة تقٌٌم اداء العاملٌن ادارة اعمال

مٌدانً

2016عبد الرحمن مصطفى المالثامر ٌاسر حسٌن ماجستٌر1111

تقٌٌم االداء للسٌاسات والبرامج وفقا للدلٌل المعد من دٌوان الرقابةادارة اعمال

المالٌة االتحادي بالتنسٌق مع محكمة التدقٌق الهولندٌة

2016سناء عبد الرحٌم سعٌدحٌدر حسن خنجر ماجستٌر1112

تقٌٌم المشروعات خالل فترة التشؽٌل التجرٌبً وفق معٌار الكلفةادارة اعمال

والجودة والوقت ـ بحث تطبٌقً فً المدٌرٌة العامة لتوزٌع كهرباء

الرصافة

2016فضٌلة سلمان داودمنى فإاد عبد الهادي علً ماجستٌر1113

تحقق اثر التدرٌب فً اطار المواءمة بٌن تصمٌم التدرٌب وخصابصادارة اعمال

حالة دراسٌة فً المكتب االستشاري فً جامعة بؽداد/ بٌبة العمل 

2016ؼنً دحام تناي الزبٌدينور حسٌن فخري ماجستٌر1114

تقٌٌم استراتٌجٌة اختٌار العاملٌن وانعكاسها على تعزٌز راس المالادارة اعمال

البشري

2016ناظم جواد الزٌديشٌمار رٌاض خلٌفة ماجستٌر1115

تحقق اثر التدرٌب فً اطار المواءمة بٌن تصمٌم التدرٌب وخصابصادارة اعمال

بٌبة العمل

2016ؼنً دحام الزبٌدينور حسٌن فخري ماجستٌر1116

تصمٌم نظام مقترح لتقٌٌم االداء االستراتٌجً باعتماد بطاقة االداءادارة اعمال

(AACSB )المتوازن وعلى وفق معاٌٌر 

2016سناء عبد الرحٌم سعٌدمصطفى مهند محمد علً ماجستٌر1117

2016سمراء عبد الجبار ابراهٌم النعٌمًحٌدر علً عبود الوكٌلمكونات التوازن المعرفً التسوٌقً واثرها فً ادارة الوقت السٌاحًادارة اعمال ماجستٌر1118

سوء ادارة المشارٌع وكٌفٌة انعكاسه على وقت تنفٌذ المشروعادارة اعمال

وارتفاع كلفته

2016نادٌة لطفً عبد الوهابؼانم سلمان صالح ماجستٌر1119

تصمٌم نظام حاسوبً الدارة الصٌانة وتنقٌب البٌانات لتحسٌن تقنٌاتادارة اعمال

اداء الصٌانة

2015نشؤت جاسم محمداحمد حسٌن خزعل ماجستٌر1120

المعرفة الضمنٌة للمدققٌن وانعكاسها على فاعلٌة اداء بعض مكاتبادارة اعمال

المفتشٌن العامٌن

2016صالح الدٌن عواد كرٌم الكبٌسًمصطفى خضٌر حسٌن ماجستٌر1121

تاثٌر عوامل تنمٌة االبداع االداري فً تحقٌق المٌزة التنافسٌةادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة لعٌنة من فنادق الدرجة/ المستدامة للمنظمات السٌاحٌة 

االولى فً مدٌنة بؽداد

2016نوفل عبد الرضا الكمريعلً عقٌل صفر ماجستٌر1122

-ISO )تؤثٌر جودة التدرٌب على وفق ابعاد المواصفة الدولٌة ادارة اعمال

دراسة استطالعٌة لعٌنة من/ فً تطوٌر الموارد البشرٌة  (٘ٔٓٓٔ

العاملٌن فً مراكز التدرٌب فً الوزارات العراقٌة

2016ٌشرى هاشم محمد العزاويزهراء فابز عبد الؽنً الخفاجً ماجستٌر1123

ادارة سلوك المجامٌع والتنوع الثقافً واثرهما فً نمو المنظمةادارة اعمال

السٌاحٌة

2016فالح تاٌه ذٌاب النعٌمًآمال كمال حسن البرزنجً دكتوراه1124

2016اصفاد مرتضى سعٌدٌحٌى محمود كرٌمبناء بٌت الجودة باستعمال اسلوب التحلٌل الشبكًادارة اعمال ماجستٌر1125
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التوجه االستراتٌجً للجامعات العراقٌة ودور مإشرات االداء القطاعًادارة اعمال

لدٌوان الرقابة المالٌة االتحادي فٌه

2016عبد الناصر علك حافظسمٌر احمد محمد العزاوي ماجستٌر1126

تصمٌم نظام مقترح لتقٌٌم االداء االستراتٌجً باعتماد بطاقة االداءادارة اعمال

AACSBالمتوازن وفق معاٌٌر 

2016سناء عبد الرحٌم سعٌدمصطفى مهند محمد علً ماجستٌر1127

دراسة/  فً ترتٌب المصنع لتحسٌن اداء العملٌات craftتطبٌق تقنٌة ادارة اعمال

معمل )حالة فً الشركة العامة لصناعة البطارٌات البالستٌكٌة السابلة 

(ٔ/ بابل 

2006ؼسان قاسم داود سلمان الالمًامٌرة شكر ولً عباس البٌاتً ماجستٌر1128

انعكاسات التصمٌم التنظٌمً فً اداء المنظمة طبقا لتحقٌق متطلباتادارة اعمال

بحث مٌدانً فً عدد من/ الموازنة بٌن الوقت المتاح للحٌاة والعمل

المستشفٌات الحكومٌة ببؽداد

2016سعد علً حمود العنزيمصطفى جعفر عٌسى دكتوراه1129

دراسة حالة فً/ تؤثٌر قرارات لجان المناقصات على تلكإ المشارٌع ادارة اعمال

محافظة كربالء المقدسة

2016نوال طارق ابراهٌممنذر عبد االمٌر محمد الصفار ماجستٌر1130

انماط الشخصٌة وعالقتها بمصادر االجهاد الوظٌفً للمحققٌن االدارٌٌنادارة اعمال

فً مكاتب المفتشٌن العامٌن

2013سعد علً حمود العنزياحمد راسم عباس الجبوري ماجستٌر1131

سوء ادارة المشارٌع وكٌفٌة انعكاسه على وقت تنفٌذ المشروعادارة اعمال

وارتفاع كلفته

2016نادٌة لطفً عبد الوهابؼانم سلمان صالح ماجستٌر1132

تؤثٌر مهارات الذكاء التنافسً واالبداع المعرفً فً تحقٌق جودةادارة اعمال

الخدمات الفندقٌة

2016دٌنا حامد جمالرٌام عبد الوهاب احمد العزاوي دكتوراه1133

فً المركز العراقً ـ (ISO 9001:2015 )متطلبات المواصفة ادارة اعمال

دراسة/ الكوري للتدرٌب المهنً فً وزارة العمل والشإون االجتماعٌة 

حالة

2016عبد الناصر علك حافظقتٌبة ناظم فرمان ماجستٌر1134

/تؤثٌر انماط القٌادة واستراتٌجٌة ادارة المعرفة فً التفوق التنظٌمً ادارة اعمال

بحث مٌدانً فً عدد من المصارؾ االهلٌة العراقٌة

2016ناظم جواد عبد سلمان الزٌديعلً عبد االمٌر عبد الحسٌن كمونة دكتوراه1135

2016اٌاد محمود الرحٌممهدي هامل  محٌسن المهديلتصفٌؾ استراتٌجٌات االٌصاء الواسع (dfss )استخدام منهجٌة ادارة اعمال ماجستٌر1136

2016محمد احمد حمدخنساء جواد حسٌندور القواعد القانونٌة فً الحد من جرابم الوظٌفة العامةادارة اعمال ماجستٌر1137

التوجه االستراتٌجً للجامعات العراقٌة ودور مإثرات االداء القطاعًادارة اعمال

لدٌوان الرقابة المالٌة االتحادي فٌه

2016عبد الناصر علك حافظسهٌر احمد محمد العزاوي ماجستٌر1138

بحث مقارن/ استخدام بعض ادوات الجودة لتحسٌن الخدمة الصحٌة ادارة اعمال

بٌن مستشفى الٌرموك وبؽداد التعلٌمٌٌن

2016هالة حمد ماجوداٌهاب ٌاسٌن ذٌاب ماجستٌر1139

تقٌٌم اداء العاملٌن لتحقٌق متطلبات جودة الموارد البشرٌة اعتماداادارة اعمال

بحث استطالعً/ على المقارنة المرجعٌة 

2016عبد الناصر علك حافظابراهٌم نصٌر محمد علً الخفاجً ماجستٌر1140

بحث/ دور الثقافة المنظمٌة فً سلوكٌات المواطنة التنظٌمٌة ادارة اعمال

استطالعً الراء عٌنة من موظفً هٌبة النزاهة

2013رعد عبد هللا عٌدان الطابًعادل ٌاسٌن جواد المساري ماجستٌر1141
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المفاضلة بٌن خٌارات الخصخصة لشركات المقاوالت العامة باستعمالادارة اعمال

التحلٌل االستراتٌجً للبٌبة الخارجٌة

2016احمد نزار جمٌلاسماء حبٌب نعمة الناصري ماجستٌر1142

بحث/ التوجه االجتماعً للتسوٌق ودوره فً ستراتٌجٌات التنافس ادارة اعمال

تحلٌلً فً عدد من فنادق الدرجة الممتازة واالولى فً بؽداد

2016سعدون حمود جثٌر الربٌعاويمهدي حنون حسٌن العالق ماجستٌر1143

العالقة بٌن التعقٌد المعرفً االدراكً واالداء االبداعً من خالل التكٌؾادارة اعمال

مع الوظٌفة

2016طاهر رٌسان دخٌل/ عبد الرحمن مصطفى المال اٌاد حسن كاظم دكتوراه1144

تقٌٌم كفاءة اداء مشارٌع تصفٌة الماء فً بؽداد باستخدام تحلٌل تطوٌقادارة اعمال

(DEA)البٌانات 

2016مها كامل جوادنبٌل قاسم مفتن ماجستٌر1145

توظٌؾ حاكمٌة المورد البشري فً تعزٌز االنؽراز الوظٌفً من خاللادارة اعمال

الطاقة التنظٌمٌة المنتجة

2016مٌثاق هاتؾ الفتالوي/ مإٌد ٌوسؾ الساعديرشا عباس عبود الربٌعً دكتوراه1146

دراسة/ تقٌٌم االدوات المالٌة االسالمٌة فً اطار العابد والمخاطرة ادارة اعمال

تطبٌقٌة

2016حٌدر نعمة الفرٌجًاحمد جواد حسن الدهلكً دكتوراه1147

دراسة حالة فً شركة/ استخدام دالة تاكوشً لتحدٌد كلؾ الجودة ادارة اعمال

مصنع الزعفرانٌة/ بؽداد للمشروبات الؽازٌة 

2016نداء صالح مهديعدنان ٌاسٌن عطٌه ماجستٌر1148

تحدٌد الوامل المإثرة فً زٌادة انتاجٌة خدمة المرٌض فً بعضادارة اعمال

مستشفٌات محافظة دٌالى

2016نادٌة لطفً عبد الوهابمحمد زٌد عباس ماجستٌر1149

بحث/ استعمال جدولة العاملٌن فً تحسٌن اداء المالكات التمرٌضٌة ادارة اعمال

فً مستشفى الشهٌد الصدر العام فً بؽداد

2016هالة حمد ماجودنور كرٌم حرفش ماجستٌر1150

استجابة الصورة الذهنٌة للسابح الدارة المراسم واالتكٌت وتاثٌرها فًادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة على عٌنة من منظمات-تحقٌق النجاح االستراتٌجً 

الضٌافة فً مدٌنة بؽداد

2017نوفل عبدالرضا علوانعماد حسٌن سعود دكتوراه1151

دراسة/تطبٌق متطلبات هندسة الجودة باستخدام قوى العمل المرنة ادارة اعمال

معمل المنتجات/حالة فً الشركة العامة للصناعات النسٌجٌة والجلدٌة 

الطبٌة

2016رؼد ٌوسؾ كبرومها محمد احمد ماجستٌر1152

تاثٌر االعالم السٌاحً فً تنمٌة مقومات الجذب السٌاحً الدٌنً فًادارة اعمال

مدٌنة النجؾ االشرؾ

2016زهٌر عباس عزٌزحازم حسن ٌاسٌن ماجستٌر1153

تاثٌر الوعً واخالقٌات العمل فً االداء المصرفً دراسة تحلٌلٌة فًادارة اعمال

عدد من المصارؾ الخاصة العراقٌة

2017عبدالسالم لفتهسناء حسن حلو دكتوراه1154

2017نشات جاسم محمدهادي طالل جعفربناء نظام للتنبإ بطلب الحمل الكهربابً فً بؽدادادارة اعمال ماجستٌر1155

/تاثٌر بناء المهارات العقلٌة والمعرفٌة فً تحقٌق االداء المتفوق ادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة فً وزارة العلوم والتكنلوجٌا

2017لمٌاء سلٌمان عبدعلً حامد ؼلٌم ماجستٌر1156

تمكٌن الموارد البشرٌة فً اطار العالقة بٌن قٌادة التفاوض وادارةادارة اعمال

ضؽوط العمل

2017نوفل عبدالرضامدٌن عبدالوهاب جبر دكتوراه1157
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تقٌٌم االداء المنظمً فً اطار بطاقة االداء المتوازن بحث تشخٌصًادارة اعمال

مقارن فً دوابر بلدٌات محافظة صالح الدٌن

2017علً موات سعدعالء عبدالهادي حسن دبلوم عال1158ً

انعكاسات الرإٌة االستراتٌجٌة على فاعلٌة برامج تدرٌب المواردادارة اعمال

دراسة حالة فً دٌوان الرقابة المالٌة االتحادٌة-البشرٌة 

2017انتصار عباس حماديمها عصمت بهجت دبلوم عال1159ً

منظور ستراتٌجً لتاهٌل الشركات الصناعٌة باسلوب الشراكة معادارة اعمال

معمل سمنت كربالء دراسة حالة-القطاع الخاص 

2017ثابر محمود رشٌدسحر سعد مجٌد دبلوم عال1160ً

ابعاد تقنٌات اتمتة المكانً وتاثٌرها فً اعادة هندسة االعمال المكتبٌةادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة فً وزارة الصحة والبٌبة-

2017فإاد ٌوسؾ عبدالرحمنامٌن محمد مال هللا دبلوم عال1161ً

دراسة تطبٌقٌة-التسوٌق الداخلً وعالقته فً جودة الخدمات المكتبٌة ادارة اعمال

فً شرة نفط البصرة

2017سرمد حمزة الشمريمٌثم محمدحسٌن دبلوم عال1162ً

-تحلٌل انشطة ادارة المشارٌع البلدٌة باستخدام نموذج سلسلة القٌمة ادارة اعمال

دراسة حالة فً دابرة مجاري امانة بؽدد

2017نادٌة لطفً عبدالوهابحسٌن هاشم خضر دبلوم عال1163ً

اجراءات االعتمادات المستندٌة وتاثٌرها على سالمة تنفٌذ العقودادارة اعمال

الحكومٌة

2017نوال طارق ابراهٌمؼسان مصعب علوان ماجستٌر1164

انعكاس القدرات الدٌنامٌكٌة ومهارات التفكٌر االستراتٌجً على االداءادارة اعمال

دراسة-المنظمً المستدام ضمن اطار نظرٌة تعدد المستوٌات 

استطالعٌة الراء القٌادات االدارٌة فً الشركة العامة للسمنت الجنوبٌة

2014عالء فرحان طالباحمد كاظم برٌس دكتوراه1165

دور القٌادة المؽناطٌسٌة فً تحسٌن االداء المنظمً دراسة تحلٌلٌةادارة اعمال

وصفٌة

2017انتظار احمد جاسمعالء محسن خفٌؾ ماجستٌر1166

دراسة تحلٌلٌة-نظم اتمتة المكاتب وتاثٌرها فً تصمٌم النماذج المكتبٌة ادارة اعمال

فً هٌبة الحشد الشعبً

2017فإاد ٌوسؾ عبدالرحمنعلً قاسم محمد ماجستٌر1167

بحث-التوجٌه االجتماعً للتسوٌق ودوره فً سترتٌجٌات التنافس ادارة اعمال

تحلٌلً فً عدد من الفنادق الدرجة الممتازة واالولى فً بؽداد

2016سعدون حمود جثٌرمهدي حنون حسٌن العالق ماجستٌر1168

تاثٌر منهج االدارة الرشٌقة على بعض ممارسات ادارة الموارد البشرٌةادارة اعمال

بحث استطالعً فً عٌنة من الشركات االتصاالت التنقلة فً بؽداد-

2017ؼنً دحام تنايرؼد جمال جاسم ماجستٌر1169

تحلٌل استخدام التقنٌات لمكاتب المدراء العاملٌن دراسة تطبٌقٌة فًادارة اعمال

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

2017رفاء فرج سموعًمٌس عامر عبدالرزاق دبلوم عال1170ً

دراسة تطبٌقٌة فً-التسوٌق الرٌادي وتاثٌره فً االداء التسوٌقً ادارة اعمال

شركات االتصاالت العراقٌة

2017عاملة محسن ناجًمإٌد احمد الزم ماجستٌر1171

دراسة تحلٌلٌة فً رباسة-اصالح االداري ودوره فً تبسٌط االجراءات ادارة اعمال

الجامعه التقنٌة الجنوبٌة

2017ارادن حاتم خضٌرصباح نوري عبود دبلوم عال1172ً

دور والء العاملٌن ووظابؾ ادارة الموارد البشرٌة فً تعزٌز الحصةادارة اعمال

بحث مٌدانً فً عٌنة م شركات االتصاالت الخلوٌة-السوقٌة 

2016علً موات الصٌهودرشا عبدالخالق عبدالجبار ماجستٌر1173
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تفعٌل الجماٌة القانونٌة للدوابر البلدٌة وتاثٌرها فً ازالة التجاوزاتادارة اعمال

عن المرافق العامة

2017هادي نعٌم المالكًاسراء فاضل احمد دبلوم عال1174ً

دراسة -ٕٓٔٓ-ٕ٘ٔٓواقع الموازنة االستثمارٌة فً العراق للمدة ادارة اعمال

حالة فً وزارة التخطٌط

2016فارس كرٌم برٌهًنجاح محسن فرحان دبلوم عال1175ً

امكانٌة تطبٌق نظام ادارة جودة المشروع وفق المواصفةادارة اعمال

ٕٖٓٓ-ٔٓٓٓٙ  iso- بحث تطبٌقً فً دابرة مجاري بؽداد

2017علً عبدالحسٌن محمد ماجستٌر1176

انعكاس الذكاءٌن الروحً والشعوري فً القٌادة التحوٌلٌة لتحسٌنادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة فً عدد من المصارؾ العراقٌة االهلٌة-االداء المالً 

2016انتصار عباس حمادياٌمان عامر حمٌد دكتوراه1177

بحث مٌدانً فً مدٌرٌة بلدٌات-المقدرات القٌادٌة ودوره فً االداء ادارة اعمال

واسط

2017علً موات الصٌهودعلً حسٌن محسن دبلوم عال1178ً

دراسة-دور التطبٌع التنظٌمً فً معالجة مشكالت ضؽوط العمل ادارة اعمال

تحلٌلٌة فً جامعة القادسٌة

2017سحر احمد كرجًمازن طالب جرد دبلوم عال1179ً

2016فابق جواد كاظملمى عبدالرحمن موسىدراسة حالة-تقٌٌم مجاالت استثمار اموال القاصرٌن ادارة اعمال ماجستٌر1180

دراسة تحلٌلٌة فً جامعة-تاثٌر تكنلوجٌا المعلومات فً ادراة الوقت ادارة اعمال

سومر

2017مٌسون عبدالكرٌم محمدصبار ثجٌل عودة دبلوم عال1181ً

دراسة-دور موازنة الخط االنتاجً فً تطبٌق نظام االنتاج الرشٌؾ ادارة اعمال

حالة فً الشركة العامة للصناعات الكهربابٌة وااللكترونٌة بؽداد

2017اصفاد مرتضى سعٌدرٌام عٌدان ٌوسؾ ماجستٌر1182

انعكاس قرار البنك المركزي العراقً فً زٌادة التموٌل الممتلكادارة اعمال

بحث تحلٌلً-للمصارؾ الخاصة على المإشرات المالٌة وعوابد االسهم 

2017اٌاد طار محمدمصطفى اكرم حنتوش ماجستٌر1183

2017ارشد فإاد مجٌدعبدالحسٌن كاظم زوريبحث تحلٌلً-ترشٌد الموارد المالٌة وتاثٌرها فً اداء البلدٌات ادارة اعمال دبلوم عال1184ً

-الذكاء االستراتٌجً ونزاهة القابد ودورها فً تحقٌق االداء المتمٌز ادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة الراء عٌنة من مسإلً العتبة الحسٌنٌة المقدسة

2017عالء فرحان طالبصالح مهدي عباس ماجستٌر1185

2017فٌصل علوان الطابًعبدهللا علً صكرتاثٌر الصمت التنظٌمً فً السلوك التنظٌمً االٌجابًادارة اعمال ماجستٌر1186

تاثٌر التفاعل العالن االرباح وتوزٌعاتها فً العوابدؼٌر العادٌة باطارادارة اعمال

نظرٌة اشارة المقسوم

2017هشام طلعت عبدالحكٌماٌمان عدنان سعد دكتوراه1187

الدور التفاعلً للمقدرات الجوهرٌة فً تعزٌز مركز خدمة النافذةادارة اعمال

دراسة مقارنه بٌن معهد الخدمة-الواحدة لتحسٌن تسوٌق الخدمات 

الخارجٌة وادبرة البعثات والعالقات الثقافٌة

2017انتظار احمد الشمريمحمد شهاب احمد دكتوراه1188

2017ثابر محمود رشٌدبسمة مإٌد رشٌدتحلٌل ستراتٌجٌة/البٌبة االستثمارٌة على وفق مإشر ممارسة االعمالادارة اعمال دبلوم عال1189ً

دور ادارة المواهب فً تحقٌق االستدامة التنظٌمٌة من خالل التجددادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة فً بعض كلٌات الجامعة المستنصرٌة-االستراتٌجً 

2017انتظار احمد الشمريزٌاد طارق خلٌل دكتوراه1190

دراسة تحلٌلٌة فً وارة/تاثٌر استراتٌجٌة التدرٌب فً اداء المشارٌع ادارة اعمال

الشباب والرٌاضة

2017هشام طلعت عبد الحكٌملٌلى مهدي عبد الحسٌن دبلوم عال1191ً
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دراسة تطبٌقٌة فً/تحلٌل استخدام التقنٌات لمكاتب المدراء العامٌٌن ادارة اعمال

وارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

2017رفاء فرج سموعًمٌس عامر عبد الرزاق دبلوم عال1192ً

دراسة تطبٌقٌة/اثر التفكٌر الستراتٌجً فً جودة الخدمة الفندقٌة ادارة اعمال

لفنادق الدرجة الممتازة لمدٌنة بؽداد

2017دٌنا حامد جمالطالب لفتة محمد ماجستٌر1193

دراسة تطبٌقٌة فً/التسوٌق الرٌادي وتاثٌره فً االداء التسوٌقًادارة اعمال

شركات االتصاالت العراقٌة

2017عاملة محسن ناجًمإٌد احمد الزم ماجستٌر1194

دراسة تحلٌلٌة فً/االصالح االداري و دوره فً تبسٌط االجراءات ادارة اعمال

رباسة الجامعة التقنٌة الجنوبٌة

2017ارادن حاتم خضٌرصباح نوري عبود دبلوم عال1195ً

االقتصاد الرقمً واثره فً تطوٌر صناعة السٌاحة بالشركات المتوسطةادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة لشركات السفر والسٌاحة داخل مدٌنة بؽداد/والصؽٌرة 

2016عبد اللطٌؾ شهاب زكريوسام قاسم لفتة دكتوراه1196

بحث-انعكاس التفكٌر االبداعً فً تسوٌق الذات بتوسٌط الذكاء الثقافً ادارة اعمال

مٌدانً على عٌة من االطباء االختصاصٌن

2017سعدون حمود جثٌرسارة علً سعٌد دكتوراه1197

منظومة اصوات العاملٌن ودور اسنؽراقهم الوظٌفً لضمان والءادارة اعمال

بحث تطبٌقً فً عٌنة من المصارؾ الخاصة-الزبون 

2017سعد علً حمودرنا ناصر صبر دكتوراه1198

دراسة حالة فً-تحلٌل االثار البٌبٌة باستعمال منهج دوره الحٌاة ادارة اعمال

مصفى الدورة

2017شفاء بالسم حسندنٌا هٌثم فاضل ماجستٌر1199

بحث/تقوٌم االداء على وفق نموذج المإسسة االوربٌة الدارة الجودة ادارة اعمال

(وزارة الصحة)تطبٌقً فً مكتب المفتش العام

2017علً موات السودانًزٌد علً حٌدر ماجستٌر1200

دراسة مٌدانٌة فً/االبداع التنظٌمً واثره فً هندسة العملٌات السٌاحٌةادارة اعمال

فنادق الدرجة االولى داخل بؽداد

2016سمراء عبد الجبارعامر داود كصاي ماجستٌر1201

-التكامل التنظٌمً وفق نموذج ماكنزي متاثٌرها من جودة الخدمة ادارة اعمال

دراسة استطالعٌة مقارنة الراء المدٌرٌن فً عدد من المصارؾ

الحكومٌة والخاصة

2017بشرى هاشم محمداٌسر حسن اسماعٌل ماجستٌر1202

دراسة استطالعٌة-اثر تشخٌص المعوقات التنظٌمٌة فً ادارة االبداع ادارة اعمال

الراء عٌنة من المداراء العاملٌن فً رباسة جامعة مٌسان

2017رؼد ٌوسؾ كبروعبدالرزاق قاسم محمد دبلوم عال1203ً

2016احمد نزار جمٌلزهراء كرٌم محمدبحث استطالعً-مدى مالبمة البٌبة العراقٌة النشاء صنادٌق التحوط ادارة اعمال ماجستٌر1204

دراسة-دور مكونات التصنٌع الفعال فً تحقٌق االسبقٌات التنافسٌة ادارة اعمال

مصفى الدورة/استطالعٌة فً شركة مصافً الوسط 

2017ارٌج سعٌد خلٌلمٌاسم جاسم عبٌد ماجستٌر1205

2017عبدالناصر علك حافظنبراس ناجً رزوقًبحث مٌدانً-تاثٌر ستراتٌجٌة تقوٌم االداء فً فاعلٌة التظٌمٌة ادارة اعمال ماجستٌر1206

فرصة التحول م ادارة المشارٌع الى قٌادة المشارٌع على وفقادارة اعمال

بحث مٌدانً فً امانه بؽداد-خصابص القٌادة المعاصرة 

2017اٌاد طاهر محمدحسٌن دعامً رسن دبلوم عال1207ً

بحث-الكفاٌات الجوهرٌة للمدٌرٌن وانعكاسها على اداء المشارٌع ادارة اعمال

تحلٌلً

2017نادٌة لطفً عبدالوهابعلً رشك شذر دبلوم عال1208ً
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-تحلٌل مخاطر المشروعات على وفق نظام ادارة المشارٌع االحترافٌة ادارة اعمال

دراسة حالة فً شركة المنصور العامة للمقاوالت االنشابٌة

2016نؽم حسٌن نعمةسلوى صالح علً ماجستٌر1209

دراسة حالة فً-تقٌٌم جودة الخدمة باستعمال تحلٌل محتوى البٌانات ادارة اعمال

مصرؾ الشرق االوسط العراقً لالستثمار

2017شفاء بالسم حسنمحمد مهدي عكاب ماجستٌر1210

-دورات قٌاس االداء المالً االداري واثرها فً القرارات االدارٌة ادارة اعمال

دراسة عٌنة من الفنادق العراقٌة

2016حٌدر عبدالحسٌناحمد فالح ؼانم ماجستٌر1211

دور جماعات الممارسة المعرفٌة  فً تحدٌد خٌارات التؽٌٌرادارة اعمال

بحث مٌدانً-االستراتٌجً 

2017صالح الدٌن عوادمروة سامً احمد ماجستٌر1212

2016احمد نزار جمٌلزهراء كرٌم محمدبحث استطالعً-مدى مالبمة البٌبٌة العراقٌة النشاء صنادٌق التحوط ادارة اعمال ماجستٌر1213

دراسة تحلٌلٌة فً-المحددات التنظٌمٌة ةتاثٌرها فً ادارة التؽٌر ادارة اعمال

مدٌرٌة العامة لتربٌة الرصافة الثانٌة

2017شهناز فاضل احمدستار لملوم منٌخر دبلوم عال1214ً

دراسة تطبٌقٌة فً عٌنة-دور التسوٌق الداخلً فً تمٌز ادارة الخدمة ادارة اعمال

من الشركات االنشابٌة العامة التابعة لوزارة االعمار واالسكان

والبلدٌات العامة

2017عاملة محسن ناجًعزٌز صالح سلمان ماجستٌر1215

ممارسات ادارة الجودة الشاملة وكٌفٌة انعكاسها على االبداعادارة اعمال

بحث تطبٌقً فً مصرفً الشرق االوسط والخلٌج التجاري-التكنلوجً 

2017نادٌة لطفً عبدالوهابانفال عبدالستار عبدالجبار ماجستٌر1216

دراسة حالة فً/تقٌٌم مستوى جودة المنتوج باستخدام نظام القصورادارة اعمال

شركة الصناعات االلكترونٌة

2017نداء صالح مهديحسٌن رضا مهدي ماجستٌر1217

2017نادٌة لطفً عبد الوهابعلً صباح ثامردراسة حالة/تقٌٌم مشارٌع الصرؾ الصحً فً محافظة بؽداد ادارة اعمال دبلوم عال1218ً

دراسة حالة فً-دور التوجه االستراتٌجً فً ممارسات الحوكمة ادارة اعمال

مكتب المفتش العام/وزارة المالٌة 

2017علً موات سعدنابل رسول سعٌد ماجستٌر1219

بحث/تاثٌر التوجه االستراتٌجً فً اداء المصارؾ العراقٌة الخاصةادارة اعمال

مقارن

2017علً موات السودانًحسام حمدان شونة ماجستٌر1220

مدى مالبمة مداخل القٌاس المحاسبً لطرابق اصالح الوحداتادارة اعمال

االقتصادٌة العراقٌة المتعثرة

2016عامر محمد سلمانسعاد عدنان نعمان دكتوراه1221

دراسة تحلٌلٌة/دور االصالح االداري فً ترشٌد نفقات موازنة الدولةادارة اعمال

فً مقر وزارة المالٌة

2017كاظم احمد جوادعلً طاهر كاظم دبلوم عال1222ً

مزٌج االتصاالت التسوٌقٌة وتاثٌره فً السلوك الشرابًادارة اعمال

مصفى الدورة/دراسة تحلٌلٌة فً شركة مصافً الوسط /للمنظمة

2017سرمد حمزة جاسمهٌثم حامد سالم ماجستٌر1223

استراتٌجٌة كاٌزن وجودة تكنلوجٌا المعلومات واثرهما فً تحسٌنادارة اعمال

مدٌنة بابل االثرٌة انموذجا/الخدمات السٌاحٌة

2016انعام علً توفٌقمحمد سلمان داود دكتوراه1224

ستراتٌجٌات ادارة الصراع التنظٌمً وانعكاساتها فً االداءادارة اعمال

بحث تطبٌقً فً مستشفى الرشاد/الوظٌفً

2016فابق جواد كاظمعلً رحمه راشد ماجستٌر1225
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استثمار راس المال البشري وثقافة المنظمة وتاثٌرهما فً تحقٌقادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة فً فنادق الدرجة/الجودة الشاملة لمنظمات االٌواء 

الممتازة فً مدٌنة بؽداد

2017تؽرٌد سعٌد حسناشرؾ هانً حرز دكتوراه1226

/دور العدالة المنظمٌة فً تحدٌد السعادة الفردٌةادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة آلراء عٌنة من العاملٌن فً

الشركة العامة لتجارة السٌارات

والمكابن فً بؽداد

2017إنتظار أحمد جاسم الشمريعدنان عدة جخٌور ماجستٌر1227

االعالم المربً وتاثٌره فً سلوك السابح فً االماكن الترفٌهٌة لمدٌنةادارة اعمال

دراسة مٌدانٌة/بؽداد

2017زهٌر عباس عزٌزشاكر نعمة حرز ماجستٌر1228

/اكتشاؾ االحتٌال المالً باستخدام بعض الطرابق اإلحصابٌةادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة فً سوق العراق لألوراق المالٌة

2017صفاء علً ناصرآمنة شهاب احمد ماجستٌر1229

دور القابلٌات المتقاطعة فً االداء المتمٌزادارة اعمال

دراسة استطالعٌة فً الشركة العامة للصناعات الجلدٌة

2017اسعد كاظم ناٌؾسالً ابراهٌم احمد ماجستٌر1230

بحث مٌدانً فً مدٌرٌة بلدٌات-المقدرات القٌادٌة ودورها فً االداء ادارة اعمال

واسط

2017علً موات الصٌهودعلً حسٌن محسن دبلوم عال1231ً

تفعٌل الحماٌة القانونٌة للدوابر البلدٌة وتاثٌرها فً ازالة التجاوزاتادارة اعمال

عن المرافق العامة

2017هادي نعٌم المالكًاسراء فاضل احمد دبلوم عال1232ً

التسوٌق المؽناطٌسً وتاثٌره فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة للمنظماتادارة اعمال

رإٌة مستقبلٌة-السٌاحٌة 

2016مجدي رشٌد خضٌر ماجستٌر1233

2016نشات جاسم محمدلٌث سالم خلؾتنقٌب البٌانات التعلٌمٌة لتحسٌن جودة مخرجات التعلٌم العالًادارة اعمال ماجستٌر1234

-تحلٌل مخاطر المشروعات على وفق نظام ادارة المشارٌع االحترافٌة ادارة اعمال

دراسة حالة

2016نؽم حسٌن نعمةسلوى صالح علً ماجستٌر1235

البرامجة التدرٌبٌة ودورها فً تحقٌق متطلبات وثٌقة استراتٌجٌةادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة من البرامج التدرٌبٌة لدٌوان الرقابة- االصالح االداري

المالٌة االتحادي

2016عبدالناصر علك حافظمحمود عبدالوهاب حسن ماجستٌر1236

2017عبدالناصر علك حافظنبراس ناجً رزوقًبحث مٌدانً-تاثٌر ستراتٌجٌة تقوٌم االداء فً الفاعلٌة التنظٌمٌة ادارة اعمال ماجستٌر1237

انموذج مقترح دراسة تحلٌلٌة فً عٌنة-قٌاس كلفة التموٌل الممتلك ادارة اعمال

من الشركات االجنبٌة

2016حٌدر نعمة ؼالًلمٌس محمد مطرود دكتوراه1238

امكانٌة استخدام استراتٌجٌات التكنولوجٌا فً تحقٌق االسبقٌاتادارة اعمال

دراسة حالة فً شركة مصافً-التنافسٌة باتجاه االنتاجٌة الخضراء 

الوسط الدورة

2016رفاه فرج سموعًنهضة علً عباس دكتوراه1239

سمات القٌادة التسوٌقٌة واثرها فً استخالص الخصابص الجمالٌةادارة اعمال

دراسة مٌدانٌة الراء عٌنة من فنادق الدرجة االولى-للخدمة السٌاحٌة 

فً بؽداد

2016لإي لطٌؾ بطرسثابرة تحسٌن عبدالحمٌد ماجستٌر1240
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-استراتٌجٌات التؽٌر واللؽة التنظٌمٌة وتاثٌرها فً اتجاهات السابح ادارة اعمال

دراسة استطالعٌة الراء عٌنة من المكاتب السفر ةالسٌاحة فً مدٌنة

بؽداد

2016فالح تاٌه ذٌابٌعقوب صفر علً دكتوراه1241

2017هشام طلعت عبدالحكٌمؼضنفر عباس حسٌنتحلٌل عابدة مخاطرة ادوات الهندسة المالٌة وتاثٌرها فً قٌمة المنشاةادارة اعمال دكتوراه1242

2016ولٌد عبدهللازٌن العابدٌن حمٌد طاهراقتراح طرٌقة كفوءة لضؽط الصور المحولةادارة اعمال ماجستٌر1243

بحث تطبٌقً لعٌنة من مستشفٌات-تقٌٌم كفاءة اداء الخدمات الصحٌة ادارة اعمال

الرصافة/دابرة صحة بؽداد 

2016ؼسان قاسم داودنورس كرٌم كاظم ماجستٌر1244

دراسة استطالعٌة-ادارة الموهبة ودورها فً االبداع التكنلوجً ادارة اعمال

تحلٌلٌة فً الشركة العامة لالنظمة االلكترونٌة

2017اسعد كاظم ناٌؾندى ابراهٌم نجم ماجستٌر1245

2016دٌانة علً شمسًالذكاء االستراتٌجً واثره فً تعزٌز الثقة التنظٌمٌة السٌاحٌةادارة اعمال ماجستٌر1246

دراسة استطالعٌة-تقٌٌم وتطوٌر معاٌٌر الجودة فً القطاع التربوي ادارة اعمال

بؽداد/فً المدٌرٌة العامة لتربٌة الكرخ الثالثة 

2017كاظم احمد جوادشٌماء جبار علٌوي ماجستٌر1247

دراسة-تخفٌض التكالٌؾ واثرها فً تحسٌن جودة الخدمات السٌاحٌة ادارة اعمال

شٌراتون-تطبٌقٌة فً شرككة فندق كرستال كراند 

2017حٌدر عبدالحسٌن المستوفًبشار عٌسى محمد ماجستٌر1248

المبادلة بٌن العابد والمخاطرة فً قرار االستثمار وانعكاسها على االداءادارة اعمال

المالً

دراسة تحلٌلٌة لعٌنة من المصارؾ المدرجة فً سوق العراق لالوراق)

المالٌة

2017سعدي احمد حمٌد الموسويحسٌن عبد الحسن علً الضرب ماجستٌر1249

2017ظاهر عباس رضامروة محمد علً محسنامنٌة متعددة المستوٌات باستخدام النظام الدٌنامٌكً الفوضويادارة اعمال ماجستٌر1250

-تاثٌر ادارة المعرفة فً الوقت المحدد على تحسٌن تصمٌم العملٌة ادارة اعمال

بحث استطالعً تحلٌلً لعٌنة من المستشفٌات لحكومٌة فً بؽداد

2017مإٌد ٌوسؾ الساعديمحمد عبداالمٌر حمدان ماجستٌر1251

-بناء انموذج لحوكمة عملٌات المشروعات باستعمال اسلوب دلفً ادارة اعمال

بحث فً دوابر بلدٌات محافظة صالح الدٌن

2017علً موات الصٌهودحٌدر حسٌن عباس دبلوم عال1252ً

تحلٌل إنموذج سلسلة القٌمة لبورتر وأثره فً التطور المعرفًادارة اعمال

((دراسة تطبٌقٌة  ))

2017إنتظار أحمد جاسم الشمريثامر كاظم حسن الفقٌر ماجستٌر1253

2017سناء عبد الرحٌم سعٌدحاتم عطا مسلم الربٌعًدراسة مٌدانٌة/تقٌٌم المشارٌع اإلستراتٌجٌة لمدٌرٌة البلدٌات العامةادارة اعمال دبلوم عال1254ً

االستثمار السٌاحً وإنعكاساته على التنمٌة مع إشارة خاصة الىادارة اعمال

ٖٕٔٓ-ٖٕٓٓالعراق للمدة 

2016تؽرٌد سعٌد حسنحوراء عبد الرزاق عبد الوهاب ماجستٌر1255

أثر متطلبات إدارة الجودة الشاملة فً أبعاد جودة الخدمة المصرفٌةادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة فً مصرؾ الرشٌد

2005مجبل رفٌق مرجانرشا عباس عبود الربٌعً ماجستٌر1256

/جودة التحقٌق االداري وتاثٌره فً اداء مكاتب المفتشٌن العمومٌٌن ادارة اعمال

بحث مٌدانً

2017نوال طارق ابراهٌممحمد حسٌن علوان عطٌة ماجستٌر1257
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تصمٌم أنموذج تكاملً لتقوٌم نظامً إدارة الجودة والبٌبة وفقاًادارة اعمال

لمتطلبات المواصفتٌن الدولٌتٌن

ISO9001 & ISO14001

دراسة حالة فً الشركة الٌمنٌة لصناعة السمن والصابون

2002محمد عبد الوهاب العزاوياحمد عوض احمد بن مبارك دكتوراه1258

أثر القدرات التكنولوجٌة فً تحسٌن جودة المنتجاتادارة اعمال

(دراسة استطالعٌة فً معمل االلبسة الجاهزة فً النجؾ االشرؾ)

2017محمود فهد الدلٌمًرافد فاضل مراد ماجستٌر1259

دور العوامل المإثرة على اختٌار موقع المصنع فً تحقٌق المٌزةادارة اعمال

التنافسٌة

دراسة تحلٌلٌة الراء عٌنة من العاملٌن فً معمل اطارات بابل

2017محمود فهد الدلٌمًقاسم رحٌم كاظم ماجستٌر1260

دور استراتٌجٌات العملٌات فً تحسٌن القدرة التنافسٌةادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة فً المصارؾ التجارٌة

2016علً هادي جبرٌنفاطمة طعٌن حلحول ماجستٌر1261

دور ممارسات نظم عمل االحتواء العالً فً تعزٌز االداء الجامعًادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة فً جامعة الكوفة/المتمٌز

2017علً رزاق جٌاد العابدينوار محمد عبد الصادق ماجستٌر1262

القٌادة األخالقٌة ودورها فً تهٌبة المناخ األخالقً وانعكاساتهما علىادارة اعمال

المكانة التنظٌمٌة المدركة

دراسة استطالعٌة  آلراء عٌنة من التدرٌسٌٌن فً كلٌات جامعة)

(الكوفة

2013محمد جبار الصابػ/ٌوسؾ حجٌم الطابًعلً محسن نعمة النفاخ ماجستٌر1263

 باستخدامLMS/MOODLEتطوٌر نظام إدارة التعلٌم االلكترونًادارة اعمال

UTAUTانموذج

2017عمار عبد األمٌر علً زوٌنمحمد نبٌل هادي الحبوبً ماجستٌر1264

العالقة السببٌة بٌن جودة حٌاة العمل واالستؽراق الوظٌفً من خاللادارة اعمال

التمكٌن النفسً للعاملٌن

النجؾ االشرؾ/ دراسة استطالعٌة فً العتبة العلوٌة المقدسة

2017عمار عبد االمٌر علً زوٌنرسل كرٌم كاظم الحسناوي ماجستٌر1265

توظٌؾ المعرفة الرٌادٌةادارة اعمال

فً تعزٌز السمعة االستراتٌجٌة

دراســــــــة تطبٌقٌــــــــــــــة فً شركة نفط مٌسان

2017علً رزاق جٌاد العابديمنتظر علً حسون ماجستٌر1266

دراسة/اخالقٌات العمل واثرها فً تحقٌق القٌمة المستدامة للزبون ادارة اعمال

الكوفة/تطبٌقٌة فً الشركة الوطنٌة النتاج المشروبات الؽازٌة المحدودة

2009ٌوسؾ حجٌم الطابًزٌنب هادي معٌوؾ الشرٌفً ماجستٌر1267

السلوك القٌادي الرشٌق وتؤثٌره فً العالقة بٌن السبرانٌة المنظمٌةادارة اعمال

والتدوٌر

الوظٌفً لتطوٌر عاملٌن ما بعد الحداثة

دراسة تطبٌقٌة فً عٌنة من شركات االتصاالت المتنقلة العراقٌة

2017لٌث علً ٌوسؾ الحكٌمجنان جاٌد ؼانم السعٌدي ماجستٌر1268

التفكٌر االستراتٌجًادارة اعمال

ودوره فً استراتٌجٌة تقوٌم أداء الموارد البشرٌة لتعزٌز االنتماء

المنظمً

دراسة تطبٌقٌة فً معمل اسمنت الكوفة

2017عباس مزعل مشرؾ السهالنًسلوى عقٌل مدلول العبودي ماجستٌر1269
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الهندسة البشرٌة العاطفٌة ودورها فً العالقة السببٌة بٌن التسوٌقادارة اعمال

الرقمً

وسعادة الزبابن

دراسة أستطالعٌة آلراء عٌنة من زبابن شركات اإلتصاالت المتنقلة فً

العراق

2017لٌث علً ٌوسؾ الحكٌمزٌن محمد سعٌد الحمامً ماجستٌر1270

أثر االستثمار األجنبً المباشر والمخاطرة القطرٌة فً مإشراتادارة اعمال

األسواق المالٌة الناشبة

دراسة تطبٌقٌة فً بلدان النمور اآلسٌوٌة والعراق

2015حاكم محسن محمد الربٌعًبشرى محمد سامً حسن االسدي دكتوراه1271

بدابل التموٌل الحالٌة والمتوقعة ودورها فًادارة اعمال

دعم الحصة السوقٌة للمنظمات فً ظل محددات البٌبة الداخلٌة

والخارجٌة

دراسة تطبٌقٌة فً معمل األلبسة الجاهزة فً محافظة النجؾ االشرؾ

( مٕٗٔٓ- ٖٕٓٓ)للفترة من 

2015مإٌد عبد الحسٌن الفضلعبد هللا كاظم حسن السعٌدي دكتوراه1272

دور القٌادة الحقٌقٌة فً التجدٌد االستراتٌجًادارة اعمال

من خالل المهارات السٌاسٌة

(دراسة تحلٌلٌة فً عٌنة من الجامعات العراقٌة)

2015عادل هادي حسٌن البؽداديرافد حمٌد عباس الحدراوي دكتوراه1273

التاثٌرالوسٌط للصداقة التنظٌمٌة فً العالقة بٌن القٌادةاالبوٌةادارة اعمال

دراسة استطالعٌة الراء التدرٌسٌٌن فً عٌنة من/وسلوكٌات العمل

الكلٌات االهلٌة فً محافظة النجؾ االشرؾ

2016علً رزاق جٌاد العابديهدٌل محمد علً عبد الهادي القاموسً ماجستٌر1274

ممارضاث انقٌادة اإلضتراتٌجٌتادارة اعمال 1275

ممارسات القٌادة االستراتٌجٌة ودورها فً تعزٌز راس المالادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة الراء عٌنة من العاملٌن فً مدٌرٌة الشباب/االجتماعً

والرٌاضة فً محافظة النجؾ االشرؾ

2016هاشم فوزي العباديزٌاد كاظم جبر دهش الشحمانً ماجستٌر1276

تؤثٌر استراتٌجٌات التسوٌق الحسً فً جذب الزبون من خالل الذكاءادارة اعمال

االستثماري السٌاحً

دراسة استطالعٌة آلراء عٌنة من مقدمً الخدمة  والزبابن فً القطاع

الفندقً لمحافظة النجؾ االشرؾ

2016أزهار نعمة أبو ؼنٌم/ٌوسؾ حجٌم الطابًباقر خضٌر عبد العباس الحدراوي ماجستٌر1277

امكانٌة تطبٌق نظام التصنٌع الهولونً لتحقٌق االستخدام الكفوءادارة اعمال

للموارد المتاحة

دراسة تطبٌقٌة فً معمل األلبسة الرجالٌة الجاهزة فً محافظة النجؾ

االشرؾ

2016ٌوسؾ حجٌم الطابًضرؼام محمد شاطً الخاقانً ماجستٌر1278

تؤثٌر الصحة التنظٌمٌة فً تحسٌن األداء اإلستراتٌجًادارة اعمال

الجامعة اإلسالمٌة فً مدٌنة النجؾ االشرؾ)دراسة تطبٌقٌة فً 

(المقدسة

2016عباس مزعل مشرؾلٌث شناوة حسن الجابري ماجستٌر1279

السعادة التنظٌمٌة كمتؽٌر وسٌط بٌن القٌادة الخٌرة ونتابج العملادارة اعمال

دراسة مٌدانٌة فً جامعة بابل: االٌجابٌة

2015علً رزاق العابديعلً حسٌن عبد الزهرة ماجستٌر1280
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تاثٌر السمو الروحً فً العالقة مابٌن القٌادة الؽرٌزٌة وسلوكادارة اعمال

االستقواء فً مكان العمل

دراسة تحلٌلٌة فً عٌنة من مستشفٌات محافظة بابل

2015لٌث علً ٌوسؾ/محمد جبار الصابػعصام علٌوي صاحب ماجستٌر1281

إمكانٌة التحوط باستعمال الخٌارات المالٌةادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة فً شركات القطاع الزراعً العراقً الخاص

2015جلٌل كاظم مدلول العارضًحٌدر فاضل عباس العادلً ماجستٌر1282

تؤثٌر قبعات التفكٌر الست فً سلوكٌات العملادارة اعمال

دراسة إستطالعٌة فً المدٌرٌة العامة للتربٌة فً محافظة(

)النجؾ األشرؾ

2016هاشم فوزي العباديحسنٌن هادي حسن ماجستٌر1283

فً تقدٌر معدل العابد المطلوب وقٌمة (فرنش- فاما )استعمال أنموذج ادارة اعمال

المنشؤة

دراسة مقارنه بٌن سوقً العراق و مسقط لألوراق المالٌة

2015حاكم محسن محمد الربٌعًفاضل مهدي عبد الرضا العامري ماجستٌر1284

تؤثٌر التشخٌص التنظٌمً فً تعزٌز اإلنؽراز الوظٌفًادارة اعمال

دراسة استطالعٌة آلراء عٌنة من العاملٌن فً معمل األلبسة الرجالٌة

فً محافظة النجؾ االشرؾ

2016عمار عبد األمٌر علً زوٌنثورة عبد كرٌم الذبحاوي ماجستٌر1285

تؤثٌر القٌادة الروحٌة فً االستقامة التنظٌمٌة لبناء قٌمة علٌاادارة اعمال

دراسة حالة فً العتبة العباسٌة المقدسة/للعاملٌن

2015لٌث علً ٌوسؾ الحكٌمامال كاظم مهدي التمٌمً ماجستٌر1286

تؤثٌر القٌادة المؽناطٌسٌة فً الجاذبٌة التنظٌمٌة من خالل تنمٌةادارة اعمال

القابلٌات البشرٌة

دراسة إستطالعٌة آلراء عٌنة من مقدمً الخدمة فً شركتً التؤمٌن

العراقٌة والوطنٌة

2015ٌوسؾ حجٌم سلطان الطابًماهر محسن مطلب التمٌمً ماجستٌر1287

التعافً االستراتٌجً للخدمة السٌاحٌة ودوره فً تعزٌزادارة اعمال

المسإولٌة االجتماعٌة

دراسة تحلٌلٌة الراء عٌنة من المسافرٌن على شركة الخطوط الجوٌة

العراقٌة

2017هاشم فوزي العباديمعتز حمٌد رحٌم الخزعلً ماجستٌر1288

الهندسة العكسٌة كمتؽٌر وسٌط بٌن القٌادة االستراتٌجٌة و رضا الزبونادارة اعمال

دراسة استطالعٌة فً معمل سمنت الكوفة

2017حامد كرٌم الحدراويجالل فاهم هادي الشمخً ماجستٌر1289

توظٌؾ مإشرات الذكاء اإلستراتٌجً لضمان السٌادة اإلستراتٌجٌة منادارة اعمال

خالل خفة الحركة اإلستراتٌجٌة

(دراسة تحلٌلٌة فً شركة كورك لالتصاالت المتنقلة فً العراق)

2014علً رزاق العابديهاشم مهدي هاشم الموسوي ماجستٌر1290

أثر العوابد المالٌة االعلى من المعدل فً قٌمة  السهم دراسة تحلٌلٌةادارة اعمال

فً الشركات الصناعٌةالمدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة

2014جلٌل كاظم مدلول العارضًستار جبار حلبوص الجنابً ماجستٌر1291

االستثمار االستراتٌجً للموارد البشرٌة الموهوبة فً المركز الوطنًادارة اعمال

لرعاٌة الموهبة الرٌاضٌة

دراسة حالة فً وزارة الشباب والرٌاضة

2017حامد كرٌم الحدراويمحمد عبد الحسٌن ؼناوي دبلوم عال1292ً
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دور البراعة االستراتٌجٌة فً استؽالل الموارد المابٌة ومعالجةادارة اعمال

مشاكلها

دراسة حالة فً مدٌنة النجؾ األشرؾ

2015جلٌل كاظم العارضًهبة إٌاد عبد العباس دبلوم عال1293ً

استراتٌجٌة التحوٌل الرقمً للمعلوماتادارة اعمال

وأثرها فً تحسٌن الخدمة المقدمة للمستفٌدٌن

دراسة حالة فً دٌوان محافظة النجؾ األشرؾ

2017حاكــم جبوري الخــفاجًهدٌر محمد عبد الؽفور الجواهري دبلوم عال1294ً

دور التخطٌط اإلستراتٌجً فً مكافحة اإلرهابادارة اعمال
وزارة الداخلٌة أنموذجاً

2017حاكم أحسونً المٌالًمحمد جاسم رسن دبلوم عال1295ً

دور االدارة المحلٌـــة فـــــــً تعــــزٌز التنمٌة المكـــــانٌةادارة اعمال

مـــن خــالل تطبٌق البرامـــــج االستثــمارٌة

دراسة تطبٌقٌة فً محافظة النجؾ االشرؾ

2017فرحان محمد حسن الذبحاويمهنـد طاهـر جـودة الشٌخ رسول دبلوم عال1296ً

دور التحسٌن المستمر فً تعزٌز أداء محققً هٌؤة النزاهة باستخدامادارة اعمال

(Deming)نموذج 

مكتب تحقٌق النجؾ االشرؾ/ دراسة حالة فً هٌؤة النزاهة 

2017قاسم محمد العنزيمحمد علً حمود جعفر الصافً دبلوم عال1297ً

اعتماد استراتٌجٌة إعادة الهٌكلة التنظٌمٌة كمدخل لتحسٌن األداءادارة اعمال

الوظٌفً

دراسة حالة فً وزارة العمل والشإون االجتماعٌة

2017ازهار نعمة ابو ؼنٌمزهراء جعفر فرج دبلوم عال1298ً

االستجابة االستراتٌجٌة ودورها فً الحدادارة اعمال

من التكاسل الوظٌفً

(دراسة مٌدانٌة فً دٌوان محافظة النجؾ االشرؾ)

2017ٌوسؾ حجٌم الطابًأحمد عبد اللطٌؾ محمد الرحٌم دبلوم عال1299ً

:بناء المحفظة االستثمارٌة المثلى باطار نظرٌة االلتقاطادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة

2016مإٌد عبد الحسٌن الفضلسجاد محمد عطٌة الجنابً دكتوراه1300

إمكانٌة تحقٌق التعافً المالً باستخدام نظرٌة الخٌارات الحقٌقٌة فًادارة اعمال

تقٌٌم المشارٌع االستثمارٌة

((دراسة تطبٌقٌة فً الصناعة الؽازٌة العراقٌة  ))

2016حاكم محسن محمد الربٌعًعلً حمٌد هندي الَعـلً دكتوراه1301

تؤثٌر الٌقظة الذهنٌة التنظٌمٌة فً االداء الرٌاديادارة اعمال

(دراسة مٌدانٌة  آلراء التدرٌسٌن فً معهدي الكوفة والنجؾ )

2015محمد جبار الصابػ/  علً رزاق العابديدجلة جاسم محمد الذبحاوي ماجستٌر1302

أثر التضخمادارة اعمال

فً القٌمة السوقٌة لالسهم

ٖٕٔٓ-ٕٗٓٓدراسة تطبٌقٌة فً سوق العراق لألوراق المالٌة وللمدة 

2015حاكم محسن محمد الربٌعًسٌؾ علً رسول ماجستٌر1303

دراسة تطبٌقٌة لعٌنة/الوضوح االستراتٌجً وعالقته بالركود التنظٌمًادارة اعمال

من المصارؾ االهلٌة العراقٌة

2015لٌث علً ٌوسؾ الحكٌمناتالٌا احمد القصٌر ماجستٌر1304

استراتٌجٌة التنوٌع ودورها فً بناء المحفظة االستثمارٌة المثلىادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة فً عٌنة من شركات القطاع الصناعً  العراقً العام

ٕٕٔٓ-8ٕٓٓللفترة من 

2014جلٌل كاظم مدلول العارضًزٌد عبد الزهرة جعفر صفر علً ماجستٌر1305
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دور القٌادة اإلقناعٌةادارة اعمال

فً تعزٌز متطلبات مقاومة التؽٌٌر

دراسة استطالعٌة فً عٌنة من المصارؾ األهلٌة فً الفرات األوسط

2015علً رزاق العابديسامٌة هانً عجٌل ماجستٌر1306

توظٌؾ دوران العمل فً تطوٌرالسٌاحةالدٌنٌةادارة اعمال

(دراسةمٌدانٌةفً بعض المواقع السٌاحٌةبمحافظةالنجفاألشرؾ)

2015مإٌد عبدالحسٌن الفضلمحمد نجم عبد البدٌري ماجستٌر1307

التسوٌق المؽناطٌسً متؽٌراً وسٌطاً بٌن التوجه االستراتٌجً ووالءادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة آلراء عٌنة من اصحاب المجمعات التجارٌة فً- الزبون 

مدٌنة النجؾ االشرؾ

2014عادل هادي البؽداديالحمزة فاضل عباس شكر ماجستٌر1308

إدارة المعرفة ودورها فً تحقٌق االزدهار التنظٌمً دراسة تحلٌلٌة فًادارة اعمال

عٌنة من شركات االتصاالت المتنقلة فً الفرات األوسط

2014ٌوسؾ حجٌم سلطان الطابًحمزة كاطع مهدي الشٌبانً ماجستٌر1309

السٌطرة النوعٌة بإستخدام األسالٌب اإلحصابٌةادارة اعمال

دراسة حالة فً معمل سمنت الكوفة

2014حاكم محسن محمدخٌرهللا هادي عزوز ماجستٌر1310

السٌنارٌوهات االستراتٌجٌة للتعامل مع فجوة المعرفة فً منظماتادارة اعمال

االعمال االنتاجٌة فً ظل التحدٌات البٌبة الداخلٌة والخارجٌة

دراسة تطبٌقٌة فً معمل االلبسة الرجالٌة الجاهزة

ٖٕٔٓ-ٖٕٓٓفً النجؾ األشرؾ للمدة من 

2014مإٌد عبد الحسٌن الفضلهبة محمد جواد  كاظم المنصوري ماجستٌر1311

النافذة الواحدة ودورهاادارة اعمال

فً تعزٌز الفرص االستثمارٌة الداخلٌةوالخارجٌة

دراسة تطبٌقٌة فً هٌبة استثمار محافظة النجؾ األشرؾ )

ٖٕٔٓ - 8ٕٓٓللفترة من 

2014مإٌد عبد الحسٌن الفضلحنان عبد األمٌر ناجً الرماحً ماجستٌر1312

جاهزٌة الثقافة السٌاحٌة ولؽة الجسمادارة اعمال

لتدعٌم ادارة السٌاحة الدٌنٌة

دراسة حالة فً محافظة النجؾ االشرؾ

ٌّد عبد الحسٌن الفضلكرٌم حاتم جاسم سبتً 2014مإ ماجستٌر1313

العالقة بٌن الشٌخوخة التنظٌمٌة والسلوك الالوظٌفً بتوسٌط القٌادةادارة اعمال

دراسة مٌدانٌة فً عدٍد من المصارؾ العراقٌة الخاصة-  الشاملة 

بالمنطقة الوسطى

2014لٌث علً ٌوسؾ الحكٌمحامد عادل عباس النصراوي ماجستٌر1314

أعادة هندسة العملٌات وعالقتها مع األداء المالًادارة اعمال

دراسة حالة فً الشركة العامة لإلسمنت الجنوبٌة

2014جلٌل كاظم مدلول العارضًحٌدر ناصر حسٌن المإذن ماجستٌر1315

تحلٌل الصناعة والمنافسة وأثره فً تحقٌق المٌزةادارة اعمال

التنافسٌة باستعمال بعض المقاٌٌس المالٌة

دراسة تحلٌلٌة فً الشركات السٌاحٌة المختلطة فً العراق

2013جلٌل كاظم مدلول العارضًسلطان حسن حسٌن الموسوي ماجستٌر1316

Z-scoreاستعمال أنموذج ادارة اعمال

للتنبإ بإفالس منظمات االعمال

(دراسة مقارنة )

2013حاكم محسن محمدعلً عبد األمٌر فلٌفل ماجستٌر1317

التفكٌر األخالقً كمتؽٌر وسٌط بٌن األنومٌة التنظٌمٌة وسلوك العملادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة فً شركات السٌاحة والسفر العراقٌة– العكسً 

2013لٌث علً ٌوسؾ الحكٌموابل حاتم ناصر حسٌن ماجستٌر1318
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سلوكٌات العمل العاطفً كمتؽٌر وسٌطادارة اعمال

فً العالقة بٌن اللقاء الخدمً وسلوك مواطنة الزبون

دراسة استطالعٌة آلراء عٌنة من مقدمً الخدمة والزبابن

فً القطاع الفندقً لمحافظة النجؾ األشرؾ

2015ٌوسؾ حجٌم الطابًحاكم جبوري علك الخفاجً دكتوراه1319

تاثٌر االقتدار المصرفً والوضوح االستراتٌجً فً تعزٌز االستشراقادارة اعمال

دراسة مٌدانٌة فً وزارة التخطٌط-المستقبلً 

2017سماح مإٌد محمودانسام حسون حربً ماجستٌر1320

دور القٌادة الروحٌة فً تحقٌق الرٌادة االجتماعٌة من خالل الحد منادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة الراء عٌنة من العاملٌن فً العتبة-عقبات التؽٌٌر 

الحسٌنٌة المقدسة

2017عالء فرحان طالبعلً حسٌن علٌوي دكتوراه1321

تاثٌر سٌاسة االؼراق السلعً فً تدهور المقؾ التننافسً دراسةادارة اعمال

تحلٌلٌة فً وزارة التجارة العراقٌة والشرات التابعة لها

2017نؽم علً جاسمشٌماء ستار صالح ماجستٌر1322

ممارسات ادارة الموارد البشرٌة ودورها فً تعزٌز المقدرات الجوهرٌةادارة اعمال

فً وزارة االعمار واالسكان والبلدٌات واالشؽال العامة

2017سعدون حمود جثٌرعدي صالح جهاد دبلوم عال1323ً

دور تصمٌم البرامج التدرٌبٌة فً تحقٌق متطلبات    المواطنةادارة اعمال

بحث تطبٌقً فً عدد من دوابر البلدٌة فً مدٌنة بؽداد/البٌبٌة

2018ؼنً دحام تناي الزبٌديعلً حسٌن مطلق دبلوم عال1324ً

دور راس المال االجتماعً فً تعزٌز التمكٌن النفسً والهٌكلًادارة اعمال

للعاملٌن

(بحث مٌدانً فً مدٌرٌة بلدٌة السماوة)

2018سناء عبد الرحٌم سعٌداركان عبد هللا ردام الزٌادي دبلوم عال1325ً

اثر الذكاء االستراتٌجً فً تعزٌز راس المال الهٌكلً فً شركاتادارة اعمال

االتصاالت الخلوٌة

2013ؼسان عٌسى العمريعبد المهدي عطا هللا القطامٌن دكتوراه1326

دور الذكاء االستراتٌجً وجودة المعلومات على جودةادارة اعمال

القرارات فً البنوك التجارٌة الكوٌتٌة

2013نعمه عباس خضٌر الخفاجًعبد العزٌز منصورعوض العدوان ماجستٌر1327

دور الذكاء التدرٌبً فً تحقٌق االهداؾ العملٌاتٌةادارة اعمال

 

فً البنوك التجارٌة

2012علً هادي جبرٌنرٌزٌن رحٌم محمد ماجستٌر1328

تقٌٌم جدوى تاهٌل مشروع شركة دٌالى العامة للصناعاتادارة اعمال

(معامل المحوالت الكهربابٌة)الكهربابٌة

2018اٌاد طاهر محمدؼسان حامد حمٌد العزي دبلوم عال1329ً

أثر الّذكاء المنظمً على أداء األعمال فً الشركات متعددةادارة اعمال

الجنسٌة العاملة فً األردن

زٌد صبري اسكندر الداود 1330

أثر الّذكاء المنظمً على أداء األعمال فً الشركات متعددةادارة اعمال

الجنسٌة العاملة فً األردن

2014نعمة عباس الخفاجًزٌد صبري اسكندر الداود ماجستٌر1331

أثر ممارسات الذكاء التنافسً فً مستوى تطبٌق اإلستراتٌجٌاتادارة اعمال

التنافسٌة لشركات التؤمٌن األردنٌة

ؼساؾ عٌسى إب ا رىً العمرمأحال نمر زهدي أسعد 1332

استخدام ادوات ضبط الجودة للكشؾ عن االنحراؾ فً عملٌة االنتاجٌةادارة اعمال

دراسة حالة فً الشركة العامة للمنتوجات الؽذابٌة مصنع المامون-

2017جنان عباس ناصرنور عباس عبد ماجستٌر1333
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فً ( iso31000  -2009 )تاثٌر ادارة الخطر على وفق المواصفة ادارة اعمال

الرشٌد-دراسة حالة فً محطة كهرباء الدورة -قرارات عملٌات الخدمة 

الؽازٌة

2018بشرى هاشم محمدحٌدر صباح نوري ماجستٌر1334

دراسة استطالعٌة فً شركة-تاثٌر المقدرات الرٌادٌة فً اداء العملٌات ادارة اعمال

(مصفى الدورة )مصافً الوسط 

2018عامر عبداللطٌؾ كاظممصطفى صالح كمر ماجستٌر1335

دراسة-تاثٌر متطلبات ادارة الجودة الشاملة فً التوجه االستراتٌجً ادارة اعمال

مصنع المامون/استطالعٌة فً الشركة العامة للمنتوجات الؽذابٌة 

2018اسعد كاظم ناٌؾمحمد ثابر علً ماجستٌر1336

تاثٌر تكنوستراتٌجٌة ادارة المعلومات فً بعض قراراتادارة اعمال

بؽداد/دراسة استطالعٌة فً الجامعة المستنصرٌة -العملٌات

2018اسعد كاظم ناٌؾحٌدر عبدالمحسن مجباس ماجستٌر1337

بحث- لتحدٌد رضا الزبابن عن جودة الخدمات Kanoتطبٌق نموذج ادارة اعمال

تطبٌقً فً بلدٌة الدورة

2017نادٌة لطفً عبدالوهابعلً حسٌن عداي دبلوم عال1338ً

-تبسٌط اجراءات العمل فً اطار اعادة تصمٌم خارطة سٌر االجراءات ادارة اعمال

دراسة حالة فً امانة بؽداد

2018ؼنً دحام تنايعقٌل حسن حرٌجة دبلوم عال1339ً

دراسة تحلٌلٌة فً-دور استراتٌجٌة التمكٌن فً تعزٌز االداء المنظمً ادارة اعمال

مكتب المفتش العام بوزارة الصحة والبٌبة العراقٌة

2018سماح مإٌد محمودسما محمد كاظم محمد علً دبلوم عال1340ً

العالقة التفاعلٌة لممارسات الموارد البشرٌة ومنهجٌة التحسٌنادارة اعمال

بحث مٌدانً على عٌنة-المستمر وانعكاسها على النجاح االستراتٌجً 

من وزارة النفط العراقٌة

2018عبدالناصر علك حافظتهانً قاسم مهدي ماجستٌر1341

تؤثٌر المقدرات الجوهرٌة فً تصمٌم المنتجادارة اعمال

دراسة إستطالعٌة فً الشركة العامة للصناعات الهٌدرولٌكٌة

2018                                             اٌاد محمود الرحٌمرٌم عبد الكرٌم جاٌان ماجستٌر1342

ادارة اعمال 1343

استخدام األسالٌب الكمٌة للتنبإ بالطلب فً تحسٌن أداء سلسلة التجهٌزادارة اعمال

(مصفى الدورة ) دراسة حالة فً شركة مصافً الوسط   

2018أصفاد مرتضى سعٌداخالص ستار عكلة ماجستٌر1344

التجدٌد االستراتٌجً وانعكاساته فً تعزٌز السٌادة االستراتٌجٌة منادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة آلراء المدٌرٌن فً الشركة– خالل الدعم المنظمً 

العامة لصناعة االسمنت الجنوبٌة

2018اكرم محسن مهديعلً كاظم حسٌن محل دكتوراه1345

تصّور مقترح لتموٌل الجامعات الحكومٌة الٌمنٌة فً ضوء مفهومادارة اعمال

النمذجة

2014منصور قاسم المذحجًمازن داود سلمان دكتوراه1346

تؤثٌر القوة التنظٌمٌة فً ادارة االزمة بتوسٌط استراتٌجٌات ادارةادارة اعمال

بحث مٌدانً– الموارد البشرٌة 

2018انتصار عباس حماديرابد عبد الجبار خضر ماجستٌر1347

(ISO 22301:2012)تؤثٌر نظام ادارة استمرارٌة االعمال ادارة اعمال

فً النجاح االستراتٌجً

دراسة تحلٌلٌة الراء عٌنة من مدراء المنشؤة العامة للطٌران المدنً

2018أرٌج سعٌد خلٌلأنفال عٌاد حمود ماجستٌر1348
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إدارة االحتواء العالً وتؤثٌرها فً تعزٌز رأس المال النفسًادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة آلراء عٌنة من أعضاء الهٌؤة التدرٌسٌة فً بعض

الجامعات والكلٌات األهلٌة العراقٌة

2018عالء فرحان طالبزٌتون نعمه ضهد ماجستٌر1349

اختبار قواعد تتابع االعمال لتحقٌق اسبقٌة التسلٌمادارة اعمال

مدٌرٌة المطابع/ دراسة حالة فً خط انتاج المطبوعات التجارٌة

2018عامر عبد اللطٌؾ كاظمبالل أحمد حسن ماجستٌر1350

((تقٌٌم جودة الخدمات الصحٌة باعتماد برنامج الزابر الصحً ادارة اعمال

بحث تطبٌقً فً دابرة صحة مٌسان

2018ؼنً دحام تنايرواء عبد القادر عبد المجٌد ماجستٌر1351

مدى توافر متطلبات نظام ادارة الصحة والسالمة المهنٌة وفقادارة اعمال

دراسة حالة فً احدى المنظمات / OHSAS:18001المواصفة 

الصناعٌة

2018سمٌر كامل الخطٌبرٌام عدنان ابراهٌم ماجستٌر1352

تــؤثــٌــر التــؽــٌـٌـر التـكـنـولـوجـً فـً قـرارات تـصـمـٌـم الـعـمـلـٌةادارة اعمال

}دراسـة تحلٌلٌة فً الشركة العالمٌة للبطاقة الذكٌة  {

2018اٌاد محمود الرحٌمشهد جبار علً المفرجً ماجستٌر1353

أثر مبٌعات العملة األجنبٌة فً مخاطر أسعار الصرؾ والقٌمة السوقٌةادارة اعمال

للمصارؾ

دراسة تحلٌلٌة

2018هشام طلعت عبد الحكٌمشاكر محسن صابر الوحٌلً ماجستٌر1354

تؤثٌر تخطٌط المسار الوظٌفًادارة اعمال

فً األداء المنظمً

بحث مٌدانً فً بلدٌة المسٌب

2018سعدون حمود جثٌراحمد صادق سلمان دبلوم عال1355ً

دراسة مٌدانٌة-اخالقٌات االعمال السٌاحٌة وتاثٌرها فً منظومة التمٌز ادارة اعمال

لعٌنة من فنادق الدرجة االولى والممتازة داخل بؽداد

2017لإي لطٌؾ بطرساحمد جاسم خشن ماجستٌر1356

تقنٌات االتمتة ودورها فً تحسٌن الخدمة المكتبٌةادارة اعمال

فً شركة الخطوط الجوٌة الملكٌة االردنٌة

2018انتظار احمد الشمريمحمد حٌاوي حمٌد دبلوم عال1357ً

 مركز النافذة الواحدة وتؤثٌرها فً األداء المكتبًادارة اعمال

((دراسـة استطالعٌة  فً دابرة جوازات مٌسان))

2018فإاد ٌوسؾ عبد الرحمنجعفر حسٌن نؽٌمش دبلوم عال1358ً

االستخبارات االستراتٌجٌة ودورها فً تحقٌق جودة الخدمة المصرفٌةادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة لالراء عٌنة من المصارؾ الخاصة المسجلة فً سوق (

العراق لألوراق المالٌة

2018امٌمه حمٌد العادلًجنان محمد خضٌر دبلوم عال1359ً

دراسة تطبٌقٌة فً هٌبة الحماٌة/ نمذجة قواعد البٌانات الضبابٌة  )ادارة اعمال

(االجتماعٌة 

2017نشؤت جاسم محمدمإٌد صالح مهدي ماجستٌر1360

توظٌؾ قدرات االستشعار البٌبًادارة اعمال

ٌّة للمنظمة فً تعزٌز المكانة الستراتٌج

دراسة تحلٌلٌة آلراء عٌنة من المدٌرٌن والعاملٌن فً شركات االتصال

2018فٌصل علوانعباس  علوان ؼازي ماجستٌر1361

بحث مٌدانً فً/ انعكاس العملٌة التدرٌبٌة على جودة الخدمات البلدٌة ادارة اعمال

الرصافة/ عٌنة من بلدٌات امانة بؽداد

2018ناظم جواد عبد الزٌديعبد الرزاق عباس فاضل دبلوم عال1362ً
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دور نظم المعلومات التسوٌقٌة فً تعزٌز عملٌات الخدمةادارة اعمال

دراسة استطالعٌة فً شركة زٌن العراق لالتصاالت(

2018صفاء جواد عبد الحسٌنوسام رسول كاظم ماجستٌر1363

2018ولٌد عبدهللا ارحٌمةكفاح اسماعٌل صحندراسة تطبٌقٌة/ بناء نماذج محاكاة االمثلٌة ادارة اعمال ماجستٌر1364

دور اإلدارة الرشٌدة فً تعزٌز قدرات المجالس المحلٌةادارة اعمال

دراسة مٌدانٌة آلراء عٌنة من المجالس المحلٌة فً محافظة صالح"

"الدٌن

2017خلؾ لطٌؾ ناصرظافر محمود حمٌد ماجستٌر1365

دور النزاهة السلوكٌة للقابد فً بناء المقدرات الجوهرٌة للمواردادارة اعمال

البشرٌة

2017 محمود فهد الدلٌمًرإى صالح مهدي ماجستٌر1366

تؤثٌر مبادئ إدارة الجــودة الشاملـة فً تحقٌق التنمٌة المستدامـةادارة اعمال

دراسة استطالعٌة تحلٌلٌة فً جامعة كربالء

2018أرٌج سعٌد خلٌلحٌدر جابر جاسم ماجستٌر1367

تقنٌات أتمتة المكاتب وتؤثٌرها فً تبسٌط اجراءات العملادارة اعمال

((دراسـة استطالعٌة فً شعبة التسجٌل لكلٌات جامعة مٌسان))

2018فإاد ٌوسؾ عبد الرحمنعلً مطشر راشد دبلوم عال1368ً

إمكانٌة تطبٌق مصفوفة أولوٌات إدارة الوقت فً المنظمةادارة اعمال

مستشفى مدٌنة الطب– دراسة تطبٌقٌة فً وزارة الصحة 

2018سمٌة عباس مجٌدرضا محمد رضا ناجً دبلوم عال1369ً

دور المــزٌــــج التــروٌـجـً فـــً تعزٌـــــز المٌـــــــزة ))ادارة اعمال

:التـنــافسٌـــــــة

:دراسة حالة فً الشركة العامة لصناعة األدوٌة والمستلزمات الطبٌة

((سامراء 

2018عادل داود سلمانقحطان توفٌق فهد مهدي دبلوم عال1370ً

2018نشؤت جاسم محمدمٌسر عادل عبد الوهابدراسة تطبٌقٌة/ اقتراح نظام اتمتة ضبط ومراقبة الجودة ادارة اعمال ماجستٌر1371

تحلٌل مشارٌع تنمٌة االقالٌم ودورها فً التنمٌة المحلٌة على  ضوءادارة اعمال

ٖٕٔٓ-ٕٓٔٓالتخصٌصات المالٌة للمدة 

دراسة حالة فً محافظة دٌالى

2018هنادي صكر مكطوؾمحمد تحسٌن طه دبلوم عال1372ً

العالمة التجارٌة وأخالقٌات العمل وتؤثٌرهما فً زٌادة الحصة السوقٌةادارة اعمال

للمنظمات السٌاحٌة

دراسة تطبٌقٌة آلراء عٌنة من العاملٌن فً فنادق الدرجة الممتازة)

(بمدٌنة بؽداد

2018دٌنا حامد جمالزهراء ٌعقوب صفر ماجستٌر1373

ًّادارة اعمال دور جودة حٌاة العمل فً تعزٌز االلتزام التنظٌم

ٌّة مقارنة بٌن مصرفً الرشٌد والرافدٌن دراسة تحلٌل

2018رجًگسحر أحمد باسم الزم مسلم دبلوم عال1374ً

"دور العدالة التنظٌمٌة فً تفوق المنظمات"ادارة اعمال

 دراسة أستطالعٌة

بؽداد- فً معهد التكنولوجٌا 

2018شهناز فاضل النجارمنى عٌسى سالم دبلوم عال1375ً

دور التخطٌط االستراتٌجً وعوامل نجاحه فً تحقٌق خدمة االتصاالتادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة فً الشركة العامة لالتصاالت

2018محمد حسٌن علً حسٌنسناء حسن الزم دبلوم عال1376ً

دراسة استطالعٌة: دور الٌقظة اإلستراتٌجٌة فً التحسٌن المستمرادارة اعمال

تحلٌلٌة فً الشركة العامة للمنتوجات الؽذابٌة

2018أرٌج سعٌد خلٌلتقى علً نجم ماجستٌر1377

2019, الثاوي تشريه 03 Page 78 of 93



?CDالدراسةالسىةالمشرفالباحجالعىوانالتسلسلالقسم ت

أهمٌة التخطٌط السٌاحً فً دعم التنمٌة السٌاحٌة المحلٌة المتوازنةادارة اعمال

(دراسة حالة - قضاء عٌن التمر فً محافظة كربالء  )

2018إلهام خضٌر عباسحٌدر ضٌاء سلمان ماجستٌر1378

   تقٌٌم جودة الخدمة الصحٌة لمراكز      الرعاٌة الصحٌة األولٌةادارة اعمال

العاملة           بنظام طب االسرة  فً بؽداد

2018ؼنـــــــــً دحـــــــــــــــام الزبٌـــــــــــــــديفاتــــــــــــــن عبــــــــــــــاس خلٌـــــــــل ماجستٌر1379

العالقاث العامت وتؤثٌرها فً جودة نظم المعلوماثادارة اعمال

اإلدارٌت

دراست تطبٌقٌت لفنادق الدرجت الممتازة

2018أحمد مجٌد حمٌددٌنا جعفر خلؾ ماجستٌر1380

دراسة/تصمٌم نظام اتمتة تقدٌر دالة البقاء للتوزٌعات الثنابٌة المشتركةادارة اعمال

تطبٌقٌة

2018              اسماعٌل هادي جلوباٌناس عبد االمٌر عبود ماجستٌر1381

2018ولٌد عبد هللا أرحٌمةعبٌر كاظم علٌويدراسة تطبٌقٌة/برمجة نماذج متطلبات الحكومة االلكترونٌةادارة اعمال ماجستٌر1382

تؤثٌر الطاقة التنظٌمٌة بجوهر اإلستراتٌجٌات اإلدارٌةادارة اعمال

(دراسة تحلٌلٌة لعٌنة من فنادق الدرجة األولى فً مدٌنة بؽداد  )

2018سمراء عبد الجبار إبراهٌمشٌماء قاسم حافظ ماجستٌر1383

المفاضلــة بٌن بدابـــل تطوٌـــر وحدة التكرٌر بإستعمال شجــرةادارة اعمال

القــرارات

(دراســة حالـة فً مصفى السمــاوة  )

2018أصفــــاد مرتضى سعٌــــــدتمارة نضال شوكت ماجستٌر1384

عملٌة تقٌٌم اداء العاملٌن الفاعلة وتؤثٌرها فً تحدٌد البرامج التدرٌبٌةادارة اعمال

بحث مٌدانً فً مكتب المفتش العام لوزارة الصحة العراقٌة

2018ناظم جواد عبداركان زهٌر عبد الحسٌن ماجستٌر1385

دور تطبٌق الحكومة االلكترونٌة فً االداء المإسسًادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة فً االمانة العامة لمجلس الوزراء

2018عبدالرحمن مصطفىمها طالب نوح ماجستٌر1386

تحدٌد استراتٌجٌات قطاع االستخراج النفطً باعتماد تحلٌل مصفوفةادارة اعمال

GEـــ دراسة حالة 

2018انتصار عباس حماديمٌادة صالح عبد دبلوم عال1387ً

دور المخاطرة المالٌة فً األداء التشؽٌلً بتؤثٌرادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة- بعض عوامل الحوكمة

2018صبٌحة قاسم هاشمآمنة ٌاسٌن محمد دكتوراه1388

دور التخطٌط االستراتٌجً فً تنمٌة المشارٌع الثقافٌةادارة اعمال

بحث مٌدانً فً وزارة الثقافة

2018علً موات الصٌهودعلً ستار نهاٌة دبلوم عال1389ً

الرصد االستراتٌجً وتؤثٌره فً جودة الخدمات الرقابٌةادارة اعمال

دراسة حالة فً مكتب المفتش العام بوزارة الزراعـة العراقٌة

2018سرمد حمزة جاسمانسام جواد كاظم دبلوم عال1390ً

احًادارة اعمال ٌّ الَعصؾ الذهنً للُمرشد الِس

وأثره فً إحتٌِاجات السابح

2018سمراء عبد الجبار إبراهٌمعٌسى عبد الوهاب مجٌد دبلوم عال1391ً

/تؤثٌر المزٌج التسوٌقً فً تصمٌم الخدمة من خالل االبداعادارة اعمال

دراسة مٌدانٌة فً شركة كورك تٌلٌكوم لالتصاالت

2018شفاء بالسم حسنعبدالكرٌم محمد عبٌد ماجستٌر1392
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تحسٌن مقدرة العملٌة بإستعمال عدد من أدوات الضبط االحصابًادارة اعمال

وأسلوب تحلٌل األنحدار والمحاكاة

مصنع/ دراسة حالة فً الشركة العامة للمعدات الهندسٌة الثقٌلة 

المبادالت الحرارٌة

2018نداء صالح مهديبسمل عبد المنعم عباس ماجستٌر1393

  /Blueprint وKanoتصمٌم الخدمة باستعمال نموذجً ادارة اعمال

محافظة النجؾ االشرؾ/ دراسة حالة فً مستشفى مدٌنة الصدر الطبٌة 

2018شفاء بالسم حسن    أمٌر راهً عبد الربٌعً ماجستٌر1394

تؤثٌر بعض ممارسات المدٌرون فً التسوٌق الشمولً من خالل توافرادارة اعمال

متطلبات منظمات األعمال

2018                                                   رفاء فرج سموعً   كاظم داود سلمان دكتوراه1395

قٌاس امكانٌة تطبٌق معاٌٌر االعتماد المإسسً الوطنٌةادارة اعمال

دراسة مٌدانٌة لعٌنة من الجامعات العراقٌة

2018سمٌر كامل الخطٌبعلً عبد الحسٌن عبد الزهرة ماجستٌر1396

تقٌٌم أداء الشركة العامة للسمنت العراقٌة من قبل العاملٌن فً قسمادارة اعمال

الرقابة والتدقٌق الداخلً باعتماد بطاقة األداء المتوازن

2018ؼنً دحام تناي الزبٌديأزهار عبد الرحمن النعٌمً ماجستٌر1397

استخدام التحلٌل العنقودي لكشؾ االنماط لمإشرات سوق العراقادارة اعمال

لألوراق المالٌة

2018      ظاهر عباس رضامنى كاظم جوي ماجستٌر1398

2018ظاهر عباس رضابشرى رعد زاهًدراسة تطبٌقٌة/تحلٌل البٌانات الرقمٌة بإعتماد نظرٌة التكامل المشتركادارة اعمال ماجستٌر1399

توظٌؾ رأس المال البشريادارة اعمال

لتحقٌق الرقابة المالٌة الفاعلة

دراسة حالة فً دٌوان الرقابة المالٌة االتحادي

2018ؼنً دحام الزبٌديمهند سعد الحمٌري دبلوم عال1400ً

تقٌٌم االداء االستراتٌجً للمشروعات الزراعٌة على وفق ابعاد بطاقةادارة اعمال

األداء المتوازن

دراسة استطالعٌة فً دابرة وقاٌة المزروعات

2018عبد الناصر علك حافظأسعد عباس صادق ماجستٌر1401

األستخبارات االستراتٌجٌة ودورها فً تحقٌق المٌزة التنافسٌةادارة اعمال

دراسة مقارنة بٌن الشركة العامة لالتصاالت والبرٌد  وشركات )

(القطاع الخاص

2018فراس محمد اسماعٌلٌوسؾ زهٌر منصور دبلوم عال1402ً

فISO 10006:2003ً) )تؤثٌر تطبٌق مواصفة ادارة المشروع ادارة اعمال

/نجاح المشروع

دراسة حالة فً شركة سعد العامة للمقاوالت االنشابٌة

2018عبد الرضا شفٌق البصريسوزان فكرت حمدي ماجستٌر1403

فً تعزٌز مإشرات(Sherrord)و  (RAROC)استخدام أنموذج ادارة اعمال

السوق المالً للمصارؾ

دراسة تحلٌلٌة فً عٌنة من المصارؾ التجارٌة المدرجة فً سوق

( ٕٗٔٓ - 8ٕٓٓ)العراق لألوراق المالٌة للمدة من 

2018فإاد حمودي العطاراحمد هادي هاشم ماجستٌر1404

المناخ التسوٌقً وأثره فً إستراتٌجٌة قٌادة الضٌؾادارة اعمال

(دراسة تطبٌقٌة لفنادق الدرجة األولى فً مدٌنة كربالء المقدسة  )

2017سمراء عبد الجبار إبراهٌمنبؤ لطفً حمدي ماجستٌر1405
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العالقة بٌن القٌادة األكادٌمٌة والتخطٌط االستراتٌجً  وأثرهما فً جودةادارة اعمال

األداء المإسسً

دراسة تطبٌقٌة لعٌنة من آراء أساتذة مإسسات التعلٌم السٌاحً فً)

العراق

2018نوفل عبد الرضامروة لطٌؾ هاشم ماجستٌر1406

تباٌن ادوار المدٌر المالً فً ضوء العالقة بٌن المقدرات الجوهرٌةادارة اعمال

دارسة تحلٌلٌة فً سوق العراق لألوراق المالٌة-واالداء المالً 

2018عبد السالم لفتة سعٌدفادي حسن جابر دكتوراه1407

:التسوٌق التفاعلً ودوره فً استراتٌجٌة توزٌع المنتجات الصناعٌة" ادارة اعمال

"دراسة حالة فً الشركة العامة لتوزٌع المنتجات النفطٌة 

2018سرمد حمزة جاسممحمد معٌوؾ لفته ماجستٌر1408

2018عالٌة جواد محمدافاق حمٌد حسنالقٌادة التحوٌلٌة ودورها فً تعزٌز جودة  القرارات االستراتٌجٌةادارة اعمال دبلوم عال1409ً

–انعكاس بهجة الزبون على الحصة السوقٌة فً سوق المفرد الكبٌر ادارة اعمال

بحث تطبٌقً مقارن

2018سعدون حمود جثٌرمرتضى ماجد حٌدر ماجستٌر1410

التؤهٌل المستدام للمدن األثرٌةادارة اعمال

و التارٌخٌة وأثره فً مستقبل السٌاحة الثقافٌة فً العراق

مدٌنة أور األثرٌة أنموذجاً- دراسة مٌدانٌة 

2018إلهام خضٌر شبَّرأسامة باسم صبري ٌعقوب ماجستٌر1411

العالقة بٌن استراتٌجٌة التحفٌز والعدالة التنظٌمٌة واثرهما فً تحقٌقادارة اعمال

الرضا الوظٌفً للموارد البشرٌة

(دراسة تطبٌقٌة لعٌنة من فنادق الدرجة االولى فً مدٌنة بؽداد)  

2018نوفل عبد الرضاهجران عقٌل عبد الحسن ماجستٌر1412

مجاالت تطهٌر التجقٌق الجاخلً فً تلبٌة متطلبات حهكمة الذركاتادارة اعمال

)د ا رسة تطبٌقٌة فً عٌنة من المرارؾ الع ا رقٌة الخاصة(

2018سهاد صبٌح الصفارهند شعالن سهم ماجستٌر1413

صور)خوارزمٌة عنقدة إلدارة قواعد بٌانات صور األورام الدماؼٌة ادارة اعمال

(الرنٌن المؽناطٌسً

2018ولٌد عبد هللا أرحٌمةسالً سعٌد مجٌد ماجستٌر1414

دوراالنفاق البلدي فً المسإولٌة البٌبٌةادارة اعمال

فً بلدٌات أطراؾ بؽداد/بحث تحلٌلً مقارن

2018عبد السالم لفته سعٌدمعد منعم خلؾ دبلوم عال1415ً

مهارات المرشد السٌاحً وتؤثٌرها  فً إدارة التنوع الثقافً للمجامٌعادارة اعمال

السٌاحٌة

دراسة تطبٌقٌة لعٌنة من شركات السفر والسٌاحة فً بؽداد

2018تؽرٌد سعٌد حسنمروان احمد رشٌد ماجستٌر1416

العالقة بٌن القٌادة االستراتٌجٌة ونظم دعم القرار وتؤثٌرىما فًادارة اعمال

تعزٌز الفاعمٌة التنظٌمٌة لممنظمات الفندقٌة

د ا رسة تطبٌقٌة عمى عٌنة من المنظمات الفندقٌة فً مدٌنة

بؽداد

2018دٌنا حامد جمالٌسرى محمد حسٌن دكتوراه1417

دور  إعادة هندسة العملٌات اإلدارٌة فً تحقٌق التمٌز المإســسًادارة اعمال

السٌاحً من خالل القٌادة التحوٌلٌة

دراسـة تطبٌقٌة آلراء المدراء فً عٌنة من فنادق الدرجة الممتازة

واألولـى لمدٌنة بؽداد

2018نوفل عبد الرضا علوانهناء حســن كاظم ماجستٌر1418
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انعكاس القدرات الذهنٌة لصناع القرارادارة اعمال

فً تحدٌد التوجه االستراتٌجً

بحث مٌدانً فً مدٌرٌة البلدٌات العامة

2018صالح الدٌن عوادافراح عبد الجبار حاتم دبلوم عال1419ً

مهارات المرشد السٌاحً وأثرها  فً تكوٌن الصورة الذهنٌة للسابحادارة اعمال

(دراسة تطبٌقٌة  لعٌنة من شركات السفر والسٌاحة فً محافظة بابل)

2018عالء كرٌم مطلككاظم محمد داود دبلوم عال1420ً

إسهامات العاملٌن على وفق التمكٌن التنظٌمً وأثرهماادارة اعمال

فً تحقٌق الذات

دراسة إستطالعٌة فً رباسة جامعة المستنصرٌة

2018رفاء فرج سموعًمرٌم محٌبس حمٌد الساعدي ماجستٌر1421

/تقٌٌم األداء المالً المصرفً على وفق المإشرات التقلٌدٌة والحدٌثة ادارة اعمال

بحث تحلٌلً

2018     عبد السالم لفتة سعٌدبسام سلمان كاظم ماجستٌر1422

2018فراس محمد اسماعٌلمٌادة علً كاظماعادة الهٌكلة التنظٌمٌة لعمل المحاكم االدارٌة فً مجلس الدولةادارة اعمال دبلوم عال1423ً

تقٌٌم أداء الهٌبة العامة للضرابب باعتماد بطاقة األداء الموزونةادارة اعمال

ـــــــ دراسة حالةـــ

2018أٌاد طاهر محمدمحمد حسٌن موله ماجستٌر1424

الثقافة السٌاسٌة وإدارة المواهب وأثرهما فًادارة اعمال

التطوٌر التنظٌمً

دراسة تطبٌقٌة فً هٌبة السٌاحة

2018فالح تاٌه النعٌمًاحمد شهاب حمد ماجستٌر1425

تؤثٌر التسٌٌس التنظٌمً على السلوك االستباقً من خالل الدورادارة اعمال

الوسٌط للعالقات االجتماعٌة

دراسة تحلٌلٌة آلراء عٌنة من موظفً معمل سمنت كربالء

2018مٌثاق هاتؾ عبد السادةحسٌن صبٌح محٌسن ماجستٌر1426

قٌاس فجوة تطبٌق مواصفة االٌزوادارة اعمال

ISO 19011:2011فً أدارة برنامج التدقٌق دراسة حالة فً دٌوان 

الرقابة المالٌة االتحادي

2018مها كامل جوادمحمد عبود شلش ماجستٌر1427

تؤثٌر التوجه الستراتٌجً فً االداء المنظمًادارة اعمال

بحث مٌدانً

2018علً موات الصٌهودمحمد جاسم ناصر ماجستٌر1428

نموذج مقترح- صٌاؼة استراتٌجٌة لوزارة التخطٌط ادارة اعمال

دراسة حالة

2018صالح الدٌن عوادشٌماء محمد حمٌد ماجستٌر1429

المرونة المالٌة وانعكاساتها فً تحقٌق التعافً المالًادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة فً عٌنة من المصارؾ المدرجة فً سوق العراق

لألوراق المالٌة

2018سعدي احمد حمٌدهدى هادي حسن دكتوراه1430

تطوٌر المورد البشري والتشارك المعرفً ودورهما فً تعزٌز االلتزامادارة اعمال

الوظٌفً

دراسة تطبٌقٌة 

2018سماح مإٌد محمود المولىحسٌن علً حافظ الفرٌجً ماجستٌر1431
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ISO)تقٌٌم نظام إدارة أمن المعلومات على وفق المواصفة الدولٌة ادارة اعمال

وتؤثٌره فً تمٌز األعمال بإعتماد معاٌٌر النموذج  (ٖٕٔٓ: 7ٕٓٓٔ

دراسة حالة/ األوربً

فً الشركة العامة لألنظمة االلكترونٌة

2018نداء صالح مهديزهور سعد عباس ماجستٌر1432

تؤثــٌر المــرونة االستراتٌجـٌةادارة اعمال

فً األداء التشؽٌلً

مدٌرٌة البلدٌات العامة/ بحث مٌدانً 

2018ابراهٌم خلٌل ابراهٌمزٌنب راؼم حسن دبلوم عال1433ً

أنموذج مقترح لتسعٌر الخٌاراتادارة اعمال

–دراسة تطبٌقٌة – فً إطار العابد والمخاطرة    

2018حٌدر نعمة ؼالً الفرٌجًكفاء علً عٌسى أبورؼٌؾ دكتوراه1434

التشرٌعات السٌاحٌة المنظمة لعمل المرشد السٌاحًادارة اعمال

فً العراق

دراسة تحلٌلٌة مقارنة

2018ألهام خضٌر عباسحٌدرعماد كاظم ماجستٌر1435

تؤثٌر االتصال السٌاحً فً تنشٌط قدرات المرشد السٌاحًادارة اعمال

دراسة مٌدانٌة فً هٌبة السٌاحة

2018زهٌر عباس عزٌز القرٌشًمصطفى مإٌد خلٌل العطار دبلوم عال1436ً

توظٌؾ المهارات الثقافٌة للمرشد السٌاحً فً اظهار أهمٌة المعالمادارة اعمال

السٌاحٌة األثرٌة

دراسة مٌدانٌة عن مدٌنة بابل األثرٌة

2018كاظم شامخ الخزعلًزٌد مإٌد عبد علً دبلوم عال1437ً

تؤثٌر سٌاسة التحرٌر المصرفً فً  المخاطرة المصرفٌة وعوابدادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة فً عٌنة من المصارؾ المدرجة فً سوق.األسهم

العراق لألوراق المالٌة

2018هشام طلعت عبد الحكٌمأفراح خضر راضً دكتوراه1438

تحلٌل اختناقات العملٌة االنتاجٌة بؤستعمال بعض أدوات ضبط الجودةادارة اعمال

/دراسة حالة فً الشركة العامة للصناعات الكهربابٌة واأللكترونٌة  

معمل المحركات الكهربابٌة

2018صفاء جواد عبد الحسٌنحوراء عبد الكرٌم جاعد ماجستٌر1439

االستقواء فً مكان العمل ودوره فً سلوكٌات العمل السلبٌةادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة لعٌنه من مستشفٌات محافظة كربالء المقدسة

2018محمود فهد الدلٌمًحسٌن علً عبد هللا ماجستٌر1440

العالقة التؤثٌرٌة بٌن القٌادة الخادمة واالداء االبداعً للعاملٌن من خاللادارة اعمال

الدور الوسٌط للتمكٌن النفسً

بحث تحلٌلً آلراء عٌنة من منتسبً قناة كربالء الفضابٌة

2018مٌثاق هاتؾ الفتالويمحمد محً رحٌم ماجستٌر1441

دور الذكاء االستراتٌجً والمسإولٌةادارة اعمال

دراسة استطالعٌة آلراء ُمدٌري/االجتماعٌة فً تحقٌق األداء العالً

ُمعاونٌة السمنت(معامل اإلسمنت فً العراق 

الجنوبٌة , كربال , كوفة , بابل , النورة , السماوه

2018اكرم محسن الٌاسريعلً عبد الحسٌن حمٌدي العامري دكتوراه1442

صٌاؼة سٌنارٌوهات استثمار االهوارادارة اعمال

دراسة استطالعٌة

2018علً موات الصٌهود السودانًاحمد جاسب عباس ماجستٌر1443

تؤثٌـر القٌـادة التحوٌلٌـة فـً الـوالء التنظٌمـًادارة اعمال

بحــث مٌــدانً- 

2018ناظـم جـواد عبـدهدٌـل قاسـم علٌـوي ماجستٌر1444
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طبٌعة العالقة بٌن جودة الخدمة المصرفٌة وصورة العالمة التجارٌةادارة اعمال

(بحث تحلٌلً  )وتؤثٌرها فً استؽراق الزبون 

2018سعدون حمود جثٌررابد فاضل جمٌل دكتوراه1445

تؤثٌر النشاط السٌاحً فً نسبة البطالة فً العراق للمدةادارة اعمال

-دراسة تحلٌلٌة  - (ٕ٘ٔٓ- 98٘ٔ)

2018منتهى احمد محمدعمر عبدالخالق عبدالستار ماجستٌر1446

ٌّؾ التسوٌقً وتؤثٌره فً تحدٌد موقع المٌزة التنافسٌة ادارة اعمال دراسة- فن التك

تطبٌقٌة فً فنادق الدرجة األولى ببؽداد

2018لإي لطٌؾ بطرسمحمد حسن عبد هللا ماجستٌر1447

خصابص القٌادة اإلدارٌة وتؤثٌرها فً تحقٌق التحالفات االستراتٌجٌةادارة اعمال

((دراسة تطبٌقٌة فً فنادق الدرجة الممتازة فً مدٌنة بؽداد))

2018محمد زكً عبد الرزاقمحمد عٌسى خطار ماجستٌر1448

انعكاس العالقة بٌن مقدرات مهنٌو الموارد البشرٌة وقابلٌة التكٌؾ معادارة اعمال

المسار الوظٌفً على االداء االستراتٌجً

بحث مٌدانً

2018انتصار عباس حماديمحمود داخل عبدالكرٌم دكتوراه1449

اعتماد التسوٌق الرشٌق فً تحقٌق األداء التسوٌقً المستدام من خاللادارة اعمال

تبنً عملٌات االستراتٌجٌة الخضراء

دراسة تحلٌلٌة آلراء عٌنة من العاملٌن فً الشركة العامة لصناعة

االسمدة الجنوبٌة

2018عالء فرحان طالبعلً ؼباش محمد دكتوراه1450

تقٌٌم اداء مدٌرٌة التدقٌق والرقابة الداخلٌة فً وزارة الدفاع على وفقادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة ( EFQM )انموذج التمٌز االوربً 

2018سناء عبد الرحٌم العباديحسن جبرعلوان شدٌد ماجستٌر1451

إدارة سلسلة التجهٌز الخضراء وتؤثٌرها فً التسوٌق المستدام دراسةادارة اعمال

الوزٌرٌة/ مٌدانٌة فً الشركة العامة للصناعات الكهربابٌة وااللكترونٌة 

2018نؽم علً الصابػبلسم سعد اسماعٌل ماجستٌر1452

امتالك المهارات السٌاسٌة لتحقٌق استراتٌجٌة االستدامة االستباقٌة منادارة اعمال

خالل بناء قدرات التجدٌد التنظٌمً دراسة تحلٌلٌة آلراء عٌنة من

لالتصاالت (آسٌاسٌل – زٌن العراق)المدٌرٌن فً شركتً 

2018عالء فرحان  طالبمحمد جبار هادي ٌوسؾ دكتوراه1453

دور معوضات القٌادة فً العالقة بٌن سلوك التمكٌن القٌادي و جاذبٌةادارة اعمال

االٌدلوجٌة التنظٌمٌة

دراسة تحلٌلٌة آلراء عٌنة من اعضاء الهٌبة التدرٌسٌة فً الكلٌات

االهلٌة فً محافظة كربالء المقدسة

2018مٌثاق هاتؾضٌاء فالح بناي دكتوراه1454

فاعلٌة نظم المعلومات اإلدارٌة وانعكاسها على عملٌة اتخاذ القرارادارة اعمال

(بحث مٌدانً فً عدد من دوابر وزارة العمل والشإون االجتماعٌة)

2018سناء عبد الرحٌم سعٌدرعد قاسم كرٌم ماجستٌر1455

انعكاس الصحة التنظٌمٌة على االداء االستراتٌجً بتوسٌط فاعلٌة فرقادارة اعمال

العمل

بحث مٌدانً فً شركات وزارة االعمار واالسكان والبلدٌات واالشؽال

العامة

2018انتصار عباس حماديحبٌب مروح ناصر ماجستٌر1456

تؤثٌر االؼتراب الوظٌفً على اداء العاملٌن بتوسٌطادارة اعمال

سلوك المواطنة التنظٌمٌة

بحث استطالعً تحلٌلً الراء عٌنة من موظفً وزارة الموارد المابٌة

2018ناظم جواد عبدبتول رعد ابراهٌم ماجستٌر1457
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AHPتقٌٌم وإختٌار المجهز بإستخدام إسلوب التحلٌل الهرمً ادارة اعمال

بحث تطبٌقً

2018مها كامل جوادرسل علً عباس ماجستٌر1458

اإلثراء التسوٌقً وأثره فً متطلبات تقدٌم الخدمات الفندقٌةادارة اعمال

(دراسة تطبٌقٌة لعٌنة من مدٌري الفنادق الدرجة األولى فً بؽداد)

2018لإي لطٌؾ بطرستؽرٌد عامر محمود ماجستٌر1459

توظٌؾ القدرات المعرفٌة الدٌنامٌة فً معالجةادارة اعمال

االخفاقات التنظٌمٌة لتحقٌق تنافسٌة األعمال

بحث تطبٌقً

2018صالح الدٌن عواد كرٌمآالء عبد الكرٌم ؼالب دكتوراه1460

التمٌز التنظٌمً فً ظل الموابمة بٌن التفكٌر اإلستراتٌجً والقٌادةادارة اعمال

بحث مٌدانً- التحوٌلٌة 

2018صالح عبد القادرهند ولٌد سعٌد ماجستٌر1461

دور السمات الشخصٌة للقابد فً رٌادٌة منظمات االعمال بتوسطادارة اعمال

المرونة االستراتٌجٌة

الراء عٌنة من مجالس عدد من الكلٌات االهلٌة فً/ بحث استطالعً

بؽداد

2018سناء عبد الرحٌم سعٌدفرح حسٌن علً ماجستٌر1462

دراسة- سلوك المواطنة التنظٌمٌة ودورها فً بلورة التمٌز االداري ادارة اعمال

تحلٌلٌة فً الجامعة التكنولوجٌة قسم الشإون االدارٌة

2018شهٌناز فاضل احمداالء علً حسٌن دبلوم عال1463ً

تؤثٌر القدرات المعرفٌة فً السمعة التنظٌمٌة من خالل تمكٌن القٌادةادارة اعمال

بحث تحلٌلً آلراء عٌنة من أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة فً الجامعات

والكلٌات االهلٌة العاملة فً محافظة كربالء المقدسة

2018حسٌن حرٌجة ؼالًأحمد كاظم ملوح ماجستٌر1464

اقرارات التموٌل وانعكاساتها فً القٌمة السوقٌة لمنشآت االعمالادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة لعٌنة من شركات قطاع الصناعة المدرجة فً سوق

العراق لألوراق المالٌة

2018بالل نوري سعٌدحسنٌن حامد شاكر الخفاجً ماجستٌر1465

الدور المعدل لالاستقامة التنظٌمٌة فً تعزٌز فً الحد من االستنزاؾادارة اعمال

بحث تحلٌل الراء عٌنة من المالكات التربوٌة فً محافظة-الشعوري 

كربالء المقدسة

2018حسٌن حرٌجةزهراء جمال ماجستٌر1466

راس المال المعرفً واثره فً تحقٌق االبتكار التنظٌمًادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة آلراء اعضاء مجالس  الكلٌات والجامعات االهلٌة فً

محافظة كربالء المقدسة

2018فٌصل علوان الطابًحٌدر عباس عبٌد ماجستٌر1467

األحادٌث الواردة فً تنمٌة المهارات وصناعة التمٌز فً السنة النبوٌةادارة اعمال

(دراسة موضوعٌة)

2018سرمد خالد عبد الرحمنسناء عبد األمٌر خضٌر ماجستٌر1468

قٌاس عوامل النجاح الحرجة الدارة الجودة الشاملةادارة اعمال

بحث مقارن لعدد من الكلٌات االهلٌة

2018نادٌة لطفً الجنابًمحمد حسن محمدحسٌن ماجستٌر1469

خصابص ومهارات المرشد السٌاحً وأثرها فً التعامل مع الضٌؾادارة اعمال

دراسة مٌدانٌه لمجموعة من شركات السٌاحة والسفر فً العراق

2018محمد عودة حسٌنمرتضى جبار كاظم دبلوم عال1470ً
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                       التسوٌق الحسً ودوره فً تحقٌق التوجه الرٌاديادارة اعمال

للمنظمات

                              دراسة استطالعٌة آلراء عٌنة من العاملتن

فً مستشفى الكفٌل التخصصً

2018فإاد حمودي العطارهٌثم فاخر حسٌن العوادي ماجستٌر1471

إنعكاس جودة حٌاة العمل على األداء الوظٌفًادارة اعمال

بحث استطالعً آلراء عٌنة من العاملٌن فً مدٌرٌة بلدٌة بعقوبة/

2018ناظم جواد عبدسٌؾ ٌحٌى شعبان دبلوم عال1472ً

2018نشؤت جاسم محمدجواد سامً حمٌدتصنٌؾ المستندات النصٌة مع تطبٌق عملًادارة اعمال ماجستٌر1473

لتحسٌن جودة االداء (EFQM)تطبٌق نموذج تقٌٌم االداء المإسسً ادارة اعمال

دراسة حالة فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

2018سمٌر كامل الخطٌبسارة موسى فٌاض ماجستٌر1474

تحسٌن جدولة النتاج باستخدام خوارزمٌة مستعمرات النملادارة اعمال

( (ACO

دراسة حالة

2018مها كامل جوادعلً فاروق عبد الرزاق دكتوراه1475

تؤثٌر استراتٌجٌات التحسٌن المستمر فً دعم نظام ادارة الجودة فً ظلادارة اعمال

ISO 9001:2015بعض بنود المواصفة الدولٌة 

دراسة حالة فً البنك المركزي العراقً

2018أرٌج سعٌد خلٌل العانًعلً مضر عبد الباقً ماجستٌر1476

اختٌار المحفظة الدٌنامٌكٌة المثلى فً إطار العابد والمخاطرةادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة

2018حٌدر نعمة ؼالًزٌنب فوزي محمود ماجستٌر1477

2018أٌاد طاهر محمدتمارة هراند نجديدراسة تطبٌقٌة– قٌاس كفاءة سوق العراق لالوراق المالٌة ادارة اعمال ماجستٌر1478

(انعكاس العشوابٌات والتجاوزات على االستدامة البٌبٌة ادارة اعمال

بحث تطبٌقً فً بلدٌة  بعقوبة  المركز

2018ناظم جواد عبددالٌا عواد سلطان دبلوم عال1479ً

التنوع الثقافً للموارد البشرٌة وتؤثٌره فً جودة الخدمةادارة اعمال

دراسة استطالعٌة آلراء عٌنة من العاملٌن فً  فندق بابل الدولً

2018فإاد حمودي العطارمحمد مجول شكور البٌاتً ماجستٌر1480

دور البراعة التسوٌقٌة فً تعزٌز القدرات التسوٌقٌة لمنظماتادارة اعمال

بحث مقارن فً شركات الهاتؾ النقال العراقٌة-االعمال

2018سعدون حمود جثٌرمحمد خلٌل بشارة ماجستٌر1481

ممارسات الموارد البشرٌة الخضراء فً التنمٌة المستدامةادارة اعمال

(بحث مٌدانً)

2018ؼنً دحام الزبٌديمحمد فلٌح حمزة مهدي ماجستٌر1482

تؤثٌر إعادة الهٌكلة فً األداء االستراتٌجًادارة اعمال

دراسة استطالعٌة آلراء عٌنة من مدٌري شركة نفط مٌسان

2018فراس محمد العامريإبراهٌم صالح حسن ماجستٌر1483

االظهار المادي للخدمة الصحٌة وتؤثٌره فً جذب الزبونادارة اعمال

بحث مٌدانً لعٌنة من العٌادات الطبٌة الخاصة فً مٌسان

2018سعدون حمود جثٌرهند نعٌم حوشً ماجستٌر1484

تحدٌد خطة اإلنتاج االجمالً المثلى باستخدام نموذج النقلادارة اعمال

(دراسة حالة فً شركة بؽداد للمشروبات الؽازٌة  )

2018صفاء جواد عبد الحسٌن    سهاده عبٌد تاٌه ماجستٌر1485
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القٌادة االستراتٌجٌة وتؤثٌرها فً تحقٌقادارة اعمال

المٌزة التنافسٌة

(الحلة/ دراسة تطبٌقٌة فً الشركة العامة للصناعات النسٌجٌة)

2004عالء فرحان طالبعلً كاظم حسٌن محل ماجستٌر1486

دور الالتاكد فً تبنً متطلبات التقٌٌم البٌبً االستراتٌجً دراسةادارة اعمال

استطالعٌة

2018ٌعرب عدنان السعٌديسٌؾ صاحب موسى دبلوم عال1487ً

ات الطاقة لمقابلة الطلب على المنتوجادارة اعمال ٌّ اختبار استراتٌج

دراسة حالة فً شركة بؽداد للمشروبات الؽازٌة

2018إٌاد محمود الرحٌمخلٌل إسماعٌل عبد ماجستٌر1488

:أثر أخالقٌات العمل فً الشعور باالؼتراب الوظٌفًادارة اعمال

 

دراسة مٌدانٌة على بعض مدٌرٌات وزارة الشباب والرٌاضة العراقٌة

ًّ ًّلإي محمد عل ًّ عبده الكتب 2018محسن عل ماجستٌر1489

إدارة النقدٌةادارة اعمال

ودورها فً ربحٌة المنشؤة وقٌمتها السوقٌة

2018عبد السالم لفته سعٌدأمٌر باسم هادي ماجستٌر1490

أخالقٌات األستاذ الجامعً وتؤثٌرها فً واقع المستوى التعلٌمًادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة لعٌنة من أساتذة جامعة_ والمعرفً  للجامعات العراقٌة 

دٌالى

2018خالد جمال الدلٌمً. كرٌم صٌهود كرم دكتوراه1491

دور الجهاز المصرفً فً تموٌل التنمٌة السٌاحٌة المستدامةادارة اعمال

ٖٕٓٓتجارب مختارة مع إشارة لتجربة العراق ما بعد 

2019وفاء جعفر المهداوينسرٌن ؼالً قاسم دكتوراه1492

تقٌٌم مستوٌات نضج القدرة باعتماد عوامل النجاح الحرجة فً التعمٌمادارة اعمال

العالً

د ا رسة مقارنة بٌن عدد من الكمٌات الحكومٌة واالهمٌة فً بؽداد

2018نداء صالح مهديسرى عبد اللطٌؾ فاضل ماجستٌر1493

تقٌٌم واقع تطبٌق معاٌٌر االعتماد االكادٌمً لمحوري أعضاء هٌبةادارة اعمال

دراسة مقارنة/ التدرٌس والطلبة فً قطاع التعلٌم الحكومً واألهلً 

لعٌنة من الجامعات

2019سمٌر كامل الخطٌبهدى عدنان توفٌق ماجستٌر1494

تقٌٌم فاعلٌة قواعد األسبقٌة وفق معاٌٌر الجدولة التشؽٌلٌةادارة اعمال

(المصنع الربٌسً )دراسة حالة فً الشركة العامة للصناعات الكهربابٌة

2019اٌاد محمود الرحٌمسوزان عباس عبدهللا ماجستٌر1495

تؤثٌر المعرفة السوقٌة فً التمٌز المنظمً بتوسٌط استؽراق الزبونادارة اعمال

بحث استطالعً فً عٌنة من الكلٌة االهلٌة فً بؽداد

2018سعدون حمود جثٌرٌاسمٌن خضٌر عباس دكتوراه1496

ادارة الذات وبٌبة العمل السعٌدة وتؤثٌرهما فً االنتماء الجامعًادارة اعمال

دراسة مٌدانٌة فً كلٌات الجامعة المستنصرٌة

2018سماح مإٌد محمود المولىأرٌج سعد حسن أبو ناٌلة دكتوراه1497

دور إستراتٌجٌة التمكٌن فً رٌادة األعمال المستقبلٌةادارة اعمال

دراسة استطالعٌة تحلٌلٌة فً

الطبٌة (ع)مدٌنة اإلمامٌن الكاظمٌن 

2018أرادن حاتم خضٌرهبة بسام تٌسٌر ماجستٌر1498

تقٌٌم نظام إدارة الصحة والسالمة المهنٌة على وفق متطلبات المواصفةادارة اعمال

 -OHSAS 18001: 2007ًدراسة حالة ف

مشروع الرستمٌة/ دابرة مجاري بؽداد

2019سناء عبد الرحٌم سعٌدشاكر محمود احمد دبلوم عال1499ً
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إمكانٌة تطبٌق إرشادات خطط الجودة على وفق المواصفةادارة اعمال

ISO10005

دراسة حالة فً أمانة بؽداد

2019مها كامل جوادمنال أحمد مطشر دبلوم عال1500ً

التنوع الثقافً ودور فًادارة اعمال

تحقٌق المٌزة التناٌفسٌة

دراسة تطبٌقٌة فً شركة آسٌا سٌل

لالتصاالث المتنقٌلة

2018قٌس إبراهٌم حسٌناسراءاحمد منٌصور ماجستٌر1501

2019نسرٌن جاسم محمدنورا بهاء فاضلدور المشاركة بالمعرفة فً تحقٌق التفوق التنظٌمًادارة اعمال ماجستٌر1502

التجدٌد اإلستراتٌجً فًادارة اعمال

وتؤثٌره اإلبداع المنظمً

)بؽداد والكوفة(د ا رسة تحلٌلٌة مقارنة بٌن جامعتً 

2018خالدٌة مصطفى عطامها ماهر عبد رمٌض ماجستٌر1503

دور عوامل النجاح الحرجة فً عملٌات ادارة المشروع لمدٌرٌة بلدٌةادارة اعمال

كربالء المقدسة

2018هالة حمد ما جودماهر شرٌؾ حسٌن دبلوم عال1504ً

ISOقٌاس وتحلٌل فجوة تطبٌق نظام إدارة الطاقة وفق المواصفة ادارة اعمال

دراسة حالة فً شركة نفط الشمال/ ٕٔٔٓ:ٔٓٓٓ٘

2018نداء صالح مهديذوالفقار جاسم حسٌن جوٌر ماجستٌر1505

تطبٌق بعض ادوات ادارة الجودة الشاملة لضبط جودة المنتوجادارة اعمال

دراسة حالة فً مدٌرٌة ماء محافظة بؽداد

2019مها كامل جوادعـادل سـتار حسـٌن دبلوم عال1506ً

تباٌن نموذج االعمال فً ضوء العالقة بٌن التفكٌر النظمً وتولٌدادارة اعمال

"بحث تحلٌلً : المعرفة 

2019عادل هادي البؽدادينور خلٌل ابراهٌم دكتوراه1507

دراسة تطبٌقٌة عن (دور المرشد السٌاحً فً انجاح الرحلة السٌاحٌة ادارة اعمال

ذوي االحتٌاجات الخاصة فً عٌنة من شركات السٌاحة والسفر لمدٌنة

)كربالء المقدسة 

2019زٌنب صادق مصطفىحسن عبدعلً جواد دبلوم عال1508ً

دور المرشد السٌاحً فً استدامة الموارد السٌاحٌةادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة لعٌنة من شركات السفر والسٌاحة فً محافظة" 

"كربالء 

2018الهام خضٌر شبرسعد علً سلمان دبلوم عال1509ً

وتؤثٌره فً تطوٌر المنتوج (EFQM)استخدام انموذج التمٌز األوربً ادارة اعمال

مصنع المؤمون–  دراسة حالة فً الشركة العامة للمنتجات الؽذابٌة 

2019عامر عبد اللطٌؾ كاظمحسٌن محمود عبدهللا ماجستٌر1510

اداء فرق العمل وتؤثٌره فً تماسكهاادارة اعمال

الدابرة االدارٌة/ دراسة مٌدانٌة فً امانة بؽداد 

2019فابق جواد كاظمحسن هاشم محمد دبلوم عال1511ً

اثر مقومات الجذب السٌاحً ووسابل االعالم فً تنمٌة المواقع التراثٌةادارة اعمال

لشارعً الرشٌد والمتنبً فً مدٌنة بؽداد (رإٌة مستقبلٌة )العراقٌة 

2018دٌنا حامد جمالعبد القادر سعدي دكتوراه1512

البنٌة التحتٌة إلدارة الموهبة وأبعادها وأثرهما فً تحقٌق األداء العالًادارة اعمال

للمنظمات

دراسة مقارنة بٌن جامعتً الكوفة والقادسٌة

2010ٌوسؾ حچٌم الطابًمحمد ثابت فرعون ماجستٌر1513
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أدارة التناقضات و انعكاسها فً مصداقٌة معلومات العقودادارة اعمال

رإساء اقسام وشعب العقود– بحث مٌدانً فً وزارة التخطٌط 

2019    سعدون حمود جثٌرنادٌة الولٌد عبد المجٌد دبلوم عال1514ً

دور ممارسات ادارة الموارد البشرٌة االلكترونٌة فً استدامة رأسادارة اعمال

المال المعرفً

بحث مٌدانً فً جامعة بابل

2019ؼنً دحام تنايمحمد حسٌن ناظم ماجستٌر1515

انعكاس تشخٌص االحتٌاجات التدرٌبٌة على أداء العاملٌنادارة اعمال

((االدارة العامه والمحلٌه -بحث وصفً تحلٌلً فً محافظة المثنى))

2018فابق جواد كاظممحمد عبد الرضا ردام دبلوم عال1516ً

دور عملٌات التحسٌن المستمر فً تنفٌذ عقود أمانةادارة اعمال

دراسة حالة فً دابرة المشار ٌع فً أمانة بؽداد:بؽداد

2019ندى اسماعٌل جبوريشٌماء فاضل نجم دبلوم عال1517ً

تطبٌق الالمركزٌة االدارٌة وتؤثٌرها فً سلوك المواطنة التنظٌمٌةادارة اعمال

(دراسة استطالعٌة لعٌنة من اراء القٌادات االدارٌة فً هٌبة السٌاحة)

2019نوفل عبد الرضا الكالبًاحمد هزبر خلؾ ماجستٌر1518

العالقة بٌن الذكاء العاطفً و اتخاذ القرار االستراتٌجً وتؤثٌرها فًادارة اعمال

االلتزام التنظٌمً لمإسسات التعلٌم السٌاحً

دراسة تطبٌقٌة

2019نوفل عبد الرضا الكالبًاسراء رٌاض جمٌل ماجستٌر1519

تقوٌم المخاطرة المصرفٌة على وفق اختبارات الجهد وتؤثٌرها فًادارة اعمال

العابد على االستثمار دراسة تطبٌقٌة فً عٌنة من المصارؾ التجارٌة

العراقٌة

2019حٌدر نعمة ؼالً الفرٌجًحٌدر فاضل حسٌن ماجستٌر1520

ادارةىالنؽاٌات الصلبة فً مدٌنةادارة اعمال

العمارة وامكانٌة االستؽالل

دراسة حالة(االقتصادى

2019عبد السالم لفتهجنان حمٌد بداي دبلوم عال1521ً

دور الخٌار االستراتٌجً فً جودة الخدمةادارة اعمال

بحث استطالعً فً مدٌرٌة ماء مٌسان

2019عالٌة جواد محمدعلً كاطع جاسم دبلوم عال1522ً

انعكاس إجراءات انضباط العاملٌن    على األداء الوظٌفًادارة اعمال

بحث مٌدانً فً مدٌرٌة بلدٌة الرمادي

2019ناظم جواد عبدمحمد ذنون احمد دبلوم عال1523ً

الدور الوسٌط للتمكٌن النفسً فً تعزٌز تؤثٌر العدالة التنظٌمٌة فًادارة اعمال

سلوك المواطنة التنظٌمٌة

بحث مٌدانً

2018ابراهٌم خلٌل ابراهٌمحوراء كفاح مجٌد ماجستٌر1524

تشخٌص العوامل المإثرة فً التنفٌذ االستراتٌجً لمشارٌع الصرؾادارة اعمال

الصحً

(دراسة حالة فً مشارٌع المدٌرٌة العامة للمجاري)

2019صالح الدٌن عواد كرٌمأسامة محمود مهدي دبلوم عال1525ً

-ممارسات إدارة الموارد البشرٌة وتؤثٌرها فً تحقٌق التمٌز التنظٌمً ادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة

2019ارادن حاتم خضٌرعهود محٌسن حسن دبلوم عال1526ً

دور الخفة االستراتٌجٌة فً التمٌز التنظٌمًادارة اعمال

بحث  تطبٌقً فً مدٌرٌة مجاري ذي قار)

2018فراس محمد العامريوجدان ناصر حسٌن دبلوم عال1527ً
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العالقة بٌن تقانة المعلومات اإلدارٌة ورأس المال الفكري وتؤثٌرها فًادارة اعمال

تحدٌد الخٌارات االستراتٌجٌة للمنظمات السٌاحٌة والفندقٌة

دراسة تطبٌقٌة آلراء المدراء فً عٌنة من فنادق الدرجة األولى لمدٌنة

بؽداد

2019نوفل عبد الرضا علوانشٌرٌن طالب ولً ماجستٌر1528

مجاالت المحافظة على عناصر الثقافة   التنظٌمٌة ودورها فً تعزٌزادارة اعمال

األداء الوظٌفً

            دراسة تحلٌلٌة فً مدٌرٌة  تربٌة محافظة مٌسان

2019سحر احمد كرجًمحمد بهجت عطٌة دبلوم عال1529ً

تشخٌص وتحلٌل عوامل النجاح الحرجة لعملٌة التحقٌق االداريادارة اعمال

دراسة حالة فً وزارة اإلعمار واالسكان والبلدٌات واالشؽال العامة

2019سعدون حمود جثٌر الربٌعاويرسل كامل جواد دبلوم عال1530ً

تؤثٌر االنتباه الذكً واالستشعار فً تحسٌن المهارات المعرفٌة للموردادارة اعمال

البشري

2019لمٌاء سلمان عبد علً الزبٌديمهدي علً عباس دكتوراه1531

تقٌٌم مستوى تطبٌق متطلبات نظام االدارة البٌبٌةادارة اعمال

ISO14001:2015

لمعالجة مٌاه الصرؾ الصحً  (مشروع الرستمٌة)بحث تطبٌقً فً 

فً أمانة بؽداد

2019هالة حمد ماجودجوان رعد محمد دبلوم عال1532ً

دراسة/إدارة واستثمار عقارات امانة بؽداد وانعكاسها على اٌراداتها ادارة اعمال

حالة

2018اٌاد طاهر محمد الجبوريمنى حسٌن لفتة دبلوم عال1533ً

سً ومرشح وٌنر– استخدام خوارزمٌة التجمٌع الضبابً لمعدل ادارة اعمال

المحسن لتحدٌد نوع الجنٌن

2019ولٌد عبد هللا أرحٌمةوفاء اٌوب كسارة ماجستٌر1534

استراتٌجٌة المسإولٌة االجتماعٌة على وفق العالقة التفاعلٌة بٌنادارة اعمال

تكنولوجٌا المعلومات وإدارة المعرفة

2018صالح الدٌن عواد كرٌمعثمان إبراهٌم أحمد دكتوراه1535

أبعاد الرٌادة االجتماعٌة ودورها فً تحسٌن جودة حٌاة الزبون علىادارة اعمال

وفق منظور عوامل النجاح الحرجة

2019سناء عبد الرحٌمزٌنة رابد الجبوري دكتوراه1536

د ا/ إدارة البٌانات والمعلومات باستخدام التقنٌات الصوتٌة الهجٌنه ادارة اعمال

رسة تطبٌقٌة

2018اسماعٌل هادي جلوبرفٌؾ قاسم عباس ماجستٌر1537

2018شفاء بالسم حسننوره عبدالكرٌم مهدي الرومًتقٌٌم تطبٌق متطلبات االستدامة البٌبٌة باستخدام عملٌة التحلٌل الهرمًادارة اعمال ماجستٌر1538

تصمٌم العمل وتؤثٌره فً األداء المنظمً للمكاتبادارة اعمال

 دراسة تحلٌلٌة فً  وزارة الزراعة

2019مكٌة كرٌدي بنٌانخلدون عبد الخالق علً دبلوم عال1539ً

تصمٌم نظام التصنٌع الرشٌق باستخدام خارطة تدفق القٌمة وتؤثٌره فًادارة اعمال

تحسٌن االنتاجٌة

(دراسة حالة مدعومة بالمحاكاة فً مصنع اطارات الدٌوانٌة)

2019محمود فهد عبد علًبشرى عبد الحمزة عباس دكتوراه1540

 بٌن القطاعٌن العام و الخاص فً دعمPPPدور عقود الشراكة ادارة اعمال

التنمٌة السٌاحٌة المستدامة فً العراق

2019عبد الحسٌن محمدؼنٌة ضٌاء مشفً دكتوراه1541

معوقات االتصاالت التنظٌمٌة وتؤثٌرها فً أداء العاملٌنادارة اعمال

دراسة وصفٌة تحلٌلٌة فً امانة بؽداد

2019مٌسون عبد الكرٌم محمدوابل فاضل محمد دبلوم عال1542ً
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التكامل بٌن االنتاج الرشٌق والتصنٌع االخضر وأثره فً نجاح المشروعادارة اعمال

دراسة استطالعٌة فً شركة المشارٌع النفطٌة

2019شفاء بالسم حسنعلً حمزه حسن ماجستٌر1543

     المفاضلة بٌن قراري الصنع والشراء فً اطار األداء التشؽٌلًادارة اعمال

الحلة/  دراسة حالة فً الشركة العامة للصناعات النسٌجٌة والجلدٌة 

2019أصفاد مرتضى سعٌدعلً حسٌن عٌدان ماجستٌر1544

القٌادة التحوٌلٌة السٌاحٌة وتؤثٌرها فً تحسٌن االداء االستراتٌجًادارة اعمال

بتوسٌط التؽٌٌر التنظٌمً   دراسة استطالعٌة آلراء عٌنة من العاملٌن

فً هٌبة السٌاحة

2019دٌنا حامد جمالعبد الكرٌم مزعل طاهر دكتوراه1545

كفاءة أداء المرشد السٌاحً وتؤثٌرها فً رفع مستوى الخدماتادارة اعمال

السٌاحٌة

دراسة تطبٌقٌة لعٌنة من شركات السٌاحة والسفر فً مدٌنة بؽداد

2019محمد عودة حسٌنمحمد فاخر محمد دبلوم عال1546ً

تشخٌص واقع الخدمات البلدٌة فً محافظة الدٌوانٌة   وفق الموازناتادارة اعمال

ٕٙٔٓ – ٕٙٓٓالمالٌة لألعوام 

(بحث تحلٌلً   )

2019سعدون حمود جثٌرشٌماء ؼانم حاكم دبلوم عال1547ً

وسابل ترسٌخ أخالقٌات المهنة لموظفً المكاتب ودورها فً تعزٌزادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة فً مدٌرٌة تربٌة الرصافة الثالثة- هٌبة المنظمة 

2019شهناز فاضل أحمدانتظار طاهر حسٌن دبلوم عال1548ً

استخدام نظم المعلومات االستراتٌجٌة فً ترشٌق ادارة الموارد البشرٌةادارة اعمال

(الجامعة المستنصرٌة /فً كلٌة اإلدارة واالقتصاد - دراسة حالة)

2019فإاد ٌوسؾ عبد الرحمنكرار خزعل موجر ماجستٌر1549

ادارة اعمال

بحث استطالعً فً/ دور التسوٌق االبتكاري فً تعزٌز الصورة الذهنٌة

المكاتب التابعة لشركة الخطوط الجوٌة العراقٌة فً بؽداد

2019انتصار عزٌز حسٌنمٌس صباح صادق دبلوم عال1550ً

السوق الكفوء مقابل السوق المتكٌؾادارة اعمال

بحث تشخٌصً لسلوك االستثمار فً سوق العراق لالوراق المالٌة

2019اٌاد طاهر محمدعال فاضل علوان دكتوراه1551

 فISO10002:2014ًتؤثٌر معالجة شكاوى الزبابن وفق المواصفة ادارة اعمال

منهج مقارن ألقسام شكاوى المواطنٌن/ إدارة العالقة مع الزبون

2019بشرى هاشم محمد العزاويفنار حسٌن ناصر ماجستٌر1552

التمكٌن االداري وتؤثٌره فً سلوك العاملٌنادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة لعٌنة من فنادق الدرجة األولى فً محافظة النجؾ)

(األشرؾ

2019امال كمال حسنعباس علً دٌوان ماجستٌر1553

2019ظاهر عباس رضاعذراء حسن عودةمع تطبٌق عملً/الفجوة الرقمٌة فً تطبٌقات الحكومة االلكترونٌةادارة اعمال ماجستٌر1554

اإلبداع الرٌادي وأثره فً إتخاذ القرارات اإلستراتٌجٌةادارة اعمال

((دراسة تطبٌقٌة فً المنظمات السٌاحٌة))

2016دٌنا حامد جمالعمار ٌاسر كطان ماجستٌر1555

استراتٌجٌة التمكٌن ودورها فً تعزٌز فاعلٌة المنظمةادارة اعمال

(دراسة وصفٌة تحلٌلٌه فً شركة نفط مٌسان)

2019فادٌة لطفً عبد الوهابمٌثم شاكر محمد دبلوم عال1556ً

بناء المحفظة المثلى لالسهم و تحسٌن ادابها فً ظل بٌبة ضبابٌةادارة اعمال

بحث تحلٌلً فً سوق العراق– بؤستعمال الخوارزمٌة الوراثٌة 

لالوراق المالٌة

2019مصطفى منٌر اسماعٌلحٌدر عدنان ؼناوي دكتوراه1557
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إعتماد معالجات الجهل المعرفً فً تحقٌق التفوق االستراتٌجًادارة اعمال

(دراسة وصفٌة تحلٌلٌة فً وزارة التربٌة (

2019لمٌاء سلمان عبدعلًحنان حسٌن مهدي ماجستٌر1558

تؤثٌر الترتٌب الداخلً لموقع العمل فً األسبقٌات التنافسٌةادارة اعمال

مصنع/ دراسة استطالعٌة فً الشركة العامة للصناعات الؽذابٌة )

(المؤمون

2019عامر عبد اللطٌؾ كاظمعلً جبار حسٌن ماجستٌر1559

2019اسماعٌل هادي جلوباسماء نجم عبدهللامع التطبٌق/ مقارنة بعض طرابق االنحدار ثنابً االستجابة  ادارة اعمال ماجستٌر1560

دراسة/ تؤثٌر بعض أدوات نظام اإلنتاج الرشٌق فً أداء العملٌة ادارة اعمال

استطالعٌة فً الشركة العامة للمنتجات الؽذابٌة

2019أسعد كاظم ناٌؾنورا ؼالب علً ماجستٌر1561

/إدارة قواعد البٌانات المتقدمة باعتماد بعض الخوارزمٌات الذكٌة ادارة اعمال

دراسة تطبٌقٌة

2019ولٌد عبد هللا ارحٌمةهدٌل صادق احمد ماجستٌر1562

اثر التدرٌب فً ادارة الذات دراسة استطالعٌة فً شركة الصناعاتادارة اعمال

(الحربٌة العراقٌة

2019محمد حسٌن علً حسٌنلمٌاء رحٌم لعٌبً ماجستٌر1563

تبنً التفكٌر االبداعً وأدارة الجودة الشاملة وتؤثٌرهما فً القٌمادارة اعمال

االقتصادٌة للخدمات السٌاحٌة

دراسة استطالعٌة ألراء عٌنة من المدراء والخبراء فً هٌبة السٌاحة -

2019تؽرٌد سعٌد حسننورس كامل وناس دكتوراه1564

تقٌٌم أدوات الدخل الثابت وتؤثٌرها فً عابد ومخاطرة المحفظة الدولٌةادارة اعمال

فً البنك المركزي العراقً

دراسة تطبٌقٌة-

2019حٌدر نعمة الفرٌجًمحمد ٌونس سلمان ابو رؼٌؾ دكتوراه1565

المهارات التسوٌقٌة وتؤثٌرها فً إستراتٌجٌات إختراق السوقادارة اعمال

السٌاحٌة  

دراسة تطبٌقٌة فً فنادق الدرجة الممتازة لمدٌنة بؽداد)  

2019حوراء نبٌل شكر الجبوريحوراء نبٌل شكر الجبوري ماجستٌر1566

تاثٌر قنوات التسوٌق الهجٌنة فً تحقٌق االهداؾ التسوٌقٌة من خاللادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة- تبنً استراتٌجٌة التمركز الموجهة بالعالمة التجارٌة 

"كً كارد" فً الشركة العالمٌة للبطاقة الذكٌة

2019سرمد حمزة الشمريسماء علً عبد الحسٌن الزبٌدي دكتوراه1567

ٌّؾ الثقافً وإستراتٌجٌات التنافس وتؤثٌرهما فً تصمٌمادارة اعمال التك

المشروعات السٌاحٌة

دراسة تحلٌلٌة فً فنادق الدرجة األولى ببؽداد

2019نوفل عبد الرضا علوان الكالبًاقبال مهدي جاسم دكتوراه1568

المفاضلة بٌن المدخل الحدي ونظرٌة القٌود الختٌار مزٌج المنتجاتادارة اعمال

دراسة حالة فً الشركة العامة للصناعات- االمثل بؤستعمال المحاكاة 

النسٌجٌة

2019اصفاد مرتضى سعٌدبهاء علً عبود ماجستٌر1569

دور اللوجستٌات المرتدة والبراعة التسوٌقٌة فً تعزٌز بهجة الزبونادارة اعمال

دراسة تحلٌلٌة آلراء عٌنة من زبابن معمل الحصٌرة البالستٌكٌة فً

الناصرٌة

2019فإاد حمودي/ عالء فرحان  طالب سناء جاسم محمد دكتوراه1570

 وSilver-Mealتحدٌد حجم الدفعة األمثل باستعمال خوارزمٌتً ادارة اعمال

Wagner-Whitinفً ظل نظرٌة القٌود 

دراسة حالة فً شركة دٌالى العامة للصناعات الكهربابٌة

2019مها كامل جوادعمر فالح حسن دكتوراه1571
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التراصؾ االستراتٌجً ودوره فً تعزٌز خصابص المنظمة المتعلمة منادارة اعمال

خالل الدور الوسٌط للمقدرات الجوهرٌة فً المنظمات

"دراسة تحلٌلٌة آلراء اعضاء مجالس الكلٌات فً جامعة ذي قار"

2019مٌثاق هاتؾ الفتالوياسحاق ناصر حسٌن دكتوراه1572

العالقة بٌنادارة اعمال

المعرفة الستراتٌجٌة والطاقة االمتصاصٌة

وأثرها فً تعزٌز البراعة التنظٌمٌة من خالل الرشاقة الستراتٌجٌة

دراسة استطالعٌة تحلٌلٌة فً بعض فروع شركات االتصاالت المتنقلة)

(فً العراق

2019أكرم محسن مهدياحمد عبد هللا أمانة دكتوراه1573

دور تنوع الموارد البشرٌة فً تحقٌق ابعاد منظمات األداء العالًادارة اعمال

بوساطة إدارة الموهبة

دراسة استطالعٌة آلراء عٌنة من العاملٌن فً مشفًٌ الكفٌل و زٌن

العابدٌن

2019محمود فهد الدلٌمًرٌاض حسٌن عبٌس دكتوراه1574

تقوٌم إجراءات المنح الحكومٌة للحد من الفساد المالًادارة اعمال

فً بلدٌات بؽداد

2019أٌاد طاهر محمدصفاء خضٌر چالب دبلوم عال1575ً

ٌّة المستدامة ادارة اعمال –تؤهٌل المواقع اآلثرٌة ودوره فً دعم التنمٌة السٌاح

(محافظة نٌنوى دراسة حالة

ٌّر عّباس شّبرناصر نزار الحسنً 2019إلهام خض ماجستٌر1576

دور تخطٌط البرامج التدرٌبٌة فً تلبٌة متطلبات سوق العمل السٌاحًادارة اعمال

دراسة حالة فً هٌبة السٌاحة العراقٌة"

2019الهام خضٌر عباس رإى طارق كمال ماجستٌر1577

تؤثٌر ممارسات المورد البشري االخضر فً التنمٌة المستدامة علىادارة اعمال

وفق المواصفة

( ISO 20121:2012  ) / دراسة مقارنة

2019بشرى هاشم محمـدمحمـد عبادي حمود ماجستٌر1578

تؤثٌر القٌادة التشاركٌة والبراعة االستراتٌجٌة فً تعزٌز الدبلوماسٌةادارة اعمال

السٌاحٌة

دراسة تطبٌقٌة فً المنظمات السٌاحٌة– 

2019لإي لطٌؾ بطرسعلً عٌسى جاسم دكتوراه1579
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