
والبحوث االطاريح

?CDالدراسةالسىةالمشرفالباحجالعىوانالتسلسلالقسم ت

2007احالم ابراهٌم سلمانمقتدر تاٌة حسٌناستخدام الشبكة العصبٌة االصطناعٌة فً ضبط الجودة31401ادارة صناعٌة ماجستٌر1

دراسة استطالعٌة فً’تاثٌر تصمٌم العمل فً تحسٌن جودة المنتج 31406ادارة صناعٌة

الشركة العامة للصناعات الكهربائٌة

2007غسان قاسم داود سلمان الالمًاثٌر عبد اللة محمد السودانً ماجستٌر2

تصمٌم نظام العادة توازن الخط االنتاجً لمكٌف الهواء الشٌاك31437ًادارة صناعٌة

باعتماد الهندسة

2007غسان قاسم داود سلمان الالمًجاسم حسٌن زناد ماجستٌر3

2006صباح مجٌد النجارٌوسف عبدااللة احمدخطة الصٌانة الوقائٌة ومحاكاتها على وفق معاٌٌر هندسة المعولٌة31163ادارة صناعٌة ماجستٌر4

2006عفاف حسن الساعتًجمال احمد حمه كرٌمتطبٌق متطلبات تخطٌط الطاقة االنتاجٌة31366ادارة صناعٌة ماجستٌر5

2006سعد علً حمود العنزيعائشة حمودي هاشم ابراهٌم العبدتقٌٌم متطلبات تطبٌق ادارة الجودة الشاملة للبٌئة31316ادارة صناعٌة ماجستٌر6

تاثٌر العوامل الداخلٌة والخارجٌة فً نظام ظمان الجودة فً الصناعة29897ادارة صناعٌة

العراقٌة

2002محفوظ حمدان الصوافلٌلى مصطفى محمد بالل ماجستٌر7

دراسة استطالعٌة الراء-تاثٌر الهندسة المتزامنة فً تطوٌر المنتجات 31407ادارة صناعٌة

المدٌرٌن فً شركة دٌالى العامة للصناعات الكهربائٌة

2007غسان قاسم داود الالمًحٌدر شاكر نوري البرزنجً ماجستٌر8

تصمٌم برنامج محسوب لتقوٌم اداء الشركات الصناعٌة باسلوب31456ادارة صناعٌة

دراسة مٌدانٌة فً الشركات العامة-المقارنة المرجعٌة االفتراضٌة 

(العراقٌة ، الشمالٌة ، الجنوبٌة  )للسمنت 

2007سناء عبد الرحٌم سعٌد/صالح عبد القادر النعٌمً سعدون محسن سلمان ماجستٌر9

تصمٌم نظام العادة توازن الخط االنتاجً لمكٌف الهواء الشباكًادارة صناعٌة

باعتماد اعادة  الهندسة

2007غسان قاسم داود الالمًجاسم حسٌن زناد ماجستٌر10

2007سناء عبد الرحٌم/ محمد محمد ال ٌاسٌنساهر عبد الكاظم االحمرتاثٌر استراتٌجٌات ادارة الموارد البشرٌة فً استراتٌجٌة العملٌاتادارة صناعٌة ماجستٌر11

بحث تطبٌقً/ قٌاس متطلبات ادارة الجودة الشاملة للبٌئة واالستدامة ادارة صناعٌة

فً شركة الحفر العراقٌة

2015فضٌلة سلمان داوودهبة ناجً سلمان جابر ماجستٌر12

بحث/ تاثٌر خصائص المنظمة المتعلمة فً نجاح ادارة المشروع ادارة صناعٌة

استطالعً تحلٌلً فً الهٌأة العامة للطرق والجسور

2015سلوى هانً السامرائًعلً عبد الحسٌن دلً ماجستٌر13

جدولة المشروع باستعمال اسلوب برمجة االهداف دراسة مٌدانٌةادارة صناعٌة

لمشروع القرٌة العصرٌة فً محافظة واسط

2015وقاص سعد خلفتمام سلمان خضر ماجستٌر14

تصمٌم وترتٌب خط التجمٌع لتحسٌن العملٌة االنتاجٌة باستخدام اسلوبادارة صناعٌة

بحث تطبٌقً فً شرة العامة لصناعة السٌارات-المحااة 

2017بتول عطٌة خلفحسن عادل منهل ماجستٌر15

الدور المتوقع لفاءة االستثمار فً المخزون على ضوء العالقة  السببٌةادارة صناعٌة

بٌن الطاقة االنتاجٌة وتباٌن ربحٌة عدد من الشرات الصناعٌة العراقٌة

2017مصطفى منٌر اسماعٌلمصطفى حتوان رحٌمة ماجستٌر16
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_تاثٌر استخدام قواعد الهندسة البشرٌة فً كفاءة العملٌلت الصناعٌة ادارة صناعٌة

دراسة استطالعٌة فً الشركة العامة للصناعات الجلدٌة

2010سجى رٌاض عباس محروس ماجستٌر17

دراسة استطالعٌة )تاثٌر عوامل النجاح الحرجة فً ادارة المشروعات 33571ادارة صناعٌة

تحلٌلٌة فً شركة المنصور العامة اامقاوالت االنشائٌة

2010سناء عبد الرحٌمحنان رحٌم عنٌد ماجستٌر18

امكانٌة تشكٌل وقٌاس كفاءة وجدولة المجامٌع التكنولوجٌة باستعمالادارة صناعٌة

نظم دعم القرار

2007زهٌر عٌسى احمد الداودمها موفق خلٌل ماجستٌر19

2007انتصار عباس حماديامل جواد كاظم تركًاستعماالت الهندسة البشرٌة فً التحسن المستمرادارة صناعٌة ماجستٌر20

امكانٌة تشكٌل وقٌاس كفاءة وجدولة المجامٌع التكنولوجٌة باستعمالادارة صناعٌة

نظم دعم القرار

2007زهٌر عٌسى احمد الداودمها موفق خلٌل ماجستٌر21

2011نعمة شلٌبة علً الكعبًلمى ماجد حمٌدتجزئة السوق الصناعً وتاثٌرها فً استخهالك السوقادارة صناعٌة ماجستٌر22

تاثٌر التغٌٌر االستراتٌجً فً عملٌة االحتضان التقنً باعتماد االبداعادارة صناعٌة

التقنً

2007احالم ابراهٌم العٌثاويوداد موسى محمد التمٌمً ماجستٌر23

2009صبٌحة قاسمحمٌد علً احمد المالالعالقة بٌن االبداع والتغٌٌر التنظٌمً وتاثٌرهما فً فاعلٌة المنظمةادارة صناعٌة ماجستٌر24

2010سناء عبدالرحٌم سعٌدحنان رحٌم عنٌد المالكًتاثٌر عوامل النجاح الحرجة فً ادارة المشروعاتادارة صناعٌة ماجستٌر25

2004صباح مجٌد النجاربتول عطٌة خلف الموسويتصمٌم نظام خبٌر لتوازن خطوط االنتاجادارة صناعٌة ماجستٌر26

استخدام  الصٌانة الوقائٌة لتحقٌق المٌزة التنافسٌة تصمٌم برنامجادارة صناعٌة

مقترح

2006حٌدر عبد حسن الجبوري/صباح مجٌد النجار بشرى صبٌح كاظم ماجستٌر27

2005صباح مجٌد النجاراالء طالل ٌاسٌن ابراهٌمتصمٌم ومحاكاة خالٌا التصنٌعادارة صناعٌة ماجستٌر28

2005صاح مجد النجاراالء طالل ٌاسٌن ابراهٌمتصمٌم ومحاكاة خالٌا التصنٌعادارة صناعٌة ماجستٌر29

2004صباح مجٌد  النجاربنول عطٌة خلف  الموسويتصمٌم نظام  خبٌر لتوازن خطوط االنتاجادارة صناعٌة ماجستٌر30

)تقوٌم ادارة الخطر فً المشروع على وفق المواصفة الدولٌة 2058ادارة صناعٌة

2009:1000:IS03

2012اٌثار عبدالهادي ال فٌحان المعموريحسنٌن حمٌد شاكر الزبٌدي ماجستٌر31

تقوٌم ادارة الخطر فً المشروع على وفق المواصفة الدولٌة فً عٌنةادارة صناعٌة

من مشارٌع شركة المنصور العامة للمقاوالت االنشائٌة

2012اٌثار عبد الهادي ال فٌحان المعموريحسنٌن حمٌد شاكر الزبٌدي ماجستٌر32

2011نعمة شلٌبة علًلمى ماجد حمٌدتجزئة السوق الصناعً وتاثٌرها فً استهداف السوق1129ادارة صناعٌة ماجستٌر33

 لتحسٌن جودة المنتج فً مصانع المحركاتcappتصمٌم نظان 2531ادارة صناعٌة

الكهربائٌة

2012سناء عبد الرحٌم العباديحٌدر سامً عبد الوهاب ماجستٌر34

بحث تحلٌلً فً الشركة/ العالقة بٌن تسلٌم الخدمة واالداء التسوٌقً ادارة صناعٌة

العامة لنقل المسافرٌن والوفود

2013رعد عبد هللا الطائًغسان لٌث حسٌن ماجستٌر35
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تأثٌر تكامل الحٌود السداسً ونظام االنتاج الرشٌق فً تحسٌن وظائفادارة صناعٌة

بحث تحلٌلً فً الشركتٌن العامتٌن للصناعات الجلدٌة/ االمداد 

والكهربائٌة

2013رعد عبد هللا عٌدانعالء صبحً حسن ماجستٌر36

2013عفاف حسن الساعاتًٌاسر عادل محمود الخفاجًالعالقة والتأثٌر بٌن الثقافة التنظٌمٌة واالداء الوظٌفًادارة صناعٌة ماجستٌر37

بحث/ تاثٌر االبعاد الثقافٌة فً اتصاالت الفرق ذات ثقافات متعددة ادارة صناعٌة

مٌدانً فً مشروع ناحٌة جسر دٌالى

2013اٌثار عبد الهادي الفٌحانمصطفى حسٌن حسن ماجستٌر38

تاثٌر بعض من ادوات االنتاج الرشٌق فً اختٌار ستراتٌجٌة االٌصاءادارة صناعٌة

بحث استطالعً تحلٌلً فً الشركة العراقٌة لصناعة وتجارة/ الواسع 

الكرتون ومستلزماتها وشركة صناعات االصباغ الحدٌثة

2013عفاف حسن هادي الساعاتًنور قصً عبد الرزاق الطائً ماجستٌر39

2014فضٌلة سلمان داودبشرى خضر مهدي مباركدور ادارة الجودة الشاملة فً اداء المشارٌع االنشائٌةادارة صناعٌة ماجستٌر40

2013عفاف حسنٌاسر عادل محمودالعالقة والتاثٌر بٌن الثقافة التنظٌمٌة واالداء الوظٌفًادارة صناعٌة ماجستٌر41

2014وقاص سعد-نادٌة لطفً منال داود سلمانبناء انموذج متعدد االهداف لتخطٌط االحتٌاجات من الموادادارة صناعٌة ماجستٌر42

2014فضٌلة سلمان داودبشرى خضر مهدي مباركدور متطلبات ادارة الجودة الشاملة فً اداءالمشارٌع االنشائٌةادارة صناعٌة ماجستٌر43

تصمٌم نظام خبٌر لتخفٌض كلف وازمنة المشارٌع االنشائٌة فًادارة صناعٌة

محافظة بغداد

2014نغم ٌوسف عبد الرضارٌم وادي عبد ماجستٌر44

بالتطبٌق/ استعمال اداة نشر وظٌفة الجودة فً تطوٌر تصمٌم المنتوج ادارة صناعٌة

مصنع/ على منتوج الزاهً فً الشركة العامة لصناعة الزٌوت النباتٌة 

المامون

2014عفاف حسن هاديعبٌر اسعد داود ماجستٌر45

استعمال نظام الهندسة المتزامنة فً تحسٌن فاعلٌة الصٌانة االنتاجٌةادارة صناعٌة

بحث تطبٌقً فً الشركة العامة للصناعات المٌكانٌكٌة/ الشاملة 

االسكندرٌة ومحطة كهرباء المسٌب الحرارٌة

2014نغم ٌوسف عبد الرضاامٌر جواد كاظم ماجستٌر46

دراسة حالة فً معمل السجاد/ اثر التلوث الضوضائً على العملٌن ادارة صناعٌة

المٌكانٌكً فً الشركة العامة للصناعات الصوفٌة

2014غسان قاسم داودعزت هللا ٌوسف علوان ماجستٌر47

بحث مٌدانً فً/ اثر ضغوط بٌئة العمل فً بعض ابعاد اداء العاملٌن ادارة صناعٌة

الشركة العامة لصناعة الزٌوت النباتٌة

2014شفاء محمد علًوسام ابراهٌم موسى ماجستٌر48

/توظٌف ابعاد صناع المعرفة وتاثٌرها فً تحقٌق التفوق المنظمً ادارة صناعٌة

بحث استطالعً تحلٌلً الراء عٌنة من المدراء فً عدد من شركات

وزارة الصناعة فً العراق

2014شفاء محمد علً العزاويولدان عبد الستار هاشم ماجستٌر49

تحلٌل واقع مراكز الشراء والعوامل المؤثرة فً سلوك المشتريادارة صناعٌة

الصناعً

2014نعمة شلٌبة علً الكعبًرغدة باسم حسٌن ماجستٌر50

تطبٌق معاٌٌر االنتاجٌة الخضراء لتعزٌز نجاح االداء الصناعً فًادارة صناعٌة

مصفى الدورة

2014فضٌلة سلمان داودحامد عبد الرضا كرم ماجستٌر51
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دراسة الخصائص الرٌادٌة للفرد والتوجه الرٌادي فً اداء المشروعاتادارة صناعٌة

الرٌادٌة التً ترعاها وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة فً محافظة

بغداد

2014اٌثار عبد الهاديصادق امحان راضً ماجستٌر52

ادارة صناعٌة 53

بحث وصفً تحلٌلً لعٌنة-تاثٌر عوامل النجاح فً ستراتٌجٌات المنتج ادارة صناعٌة

من شركات القطاع الصناعً العراقً

2014نعمة شلٌبة علًرشا فالح مصطفى ماجستٌر54

بحث وصفً تحلٌلً- تاثٌر عوامل النجاح فً ستراتٌجٌات المنتج ادارة صناعٌة

لعٌنة من شركات القطاع الصناعً العراقً

2014نعمة شلبٌة علًرشا فالح مصطفى ماجستٌر55

تشخٌص الفجوة بٌن نظام ادارة امن المعلومات المعتمد ومتطلباتادارة صناعٌة

فً الهٌاة العراقٌة (iso 27001 :2013)المواصفة الدولٌة

للحسابات والمعلوماتٌة

2015اٌثار عبد الهاديعامر حمدي عبد ماجستٌر56

2015شفاء محمداٌمن هادي طالبتاثٌر القدرات الجوهرٌة على التغٌر التنظٌمًادارة صناعٌة ماجستٌر57

امكانٌة تطبٌق بعض ابعاد الهندسة المتزامنة واثرها فً االداءادارة صناعٌة

االستراتٌجً

2015فضٌلة سلمانشهباء حازم ماجستٌر58

2015نعمة شلٌبة علً الكعبًحمٌد شكر عبد االمٌرتحدٌد الموقع السوقً للمنتج على وفق المزاٌا التنافسٌةادارة صناعٌة ماجستٌر59

العوامل المحددة الستراتٌجٌات تسعٌر المنتج الصناعً فً سوقادارة صناعٌة

بحث تحلٌلً فً عدد من شركات القطاع الصناعً/ االعمال العراقٌة 

2015نعمة شلٌبه علً الكعبًحنان صفاء علً الربٌعً ماجستٌر60

2015مصطفى منٌر اسماعٌلبسام باسم جمٌلتباٌن المخاطرة االستراتٌجٌة دالة للذكاء التنافسًادارة صناعٌة ماجستٌر61

2015وقاص سعد خلفمحمد عبد احمدتخطٌط أألحتٌاجات من المواد للمحرك الكهربائً فً البٌئة الضبابٌةادارة صناعٌة ماجستٌر62

"تأثٌر ابعاد القٌادة التحوٌلٌة فً تطبٌق إدارة الجودة الشاملة"ادارة صناعٌة

بحث تطبٌقً فً الشركة العامة لمنتوجات األلبان

2015عفاف حسن هاديمحمود عاٌد حسن ماجستٌر63

تقٌٌم اداء المشروعات الصغٌرة والمتوسطةادارة صناعٌة

على وفق مدخل بطاقة االداء المتوازن

بحث تطبٌقً فً شركتً الفضلً واالخوة

2015نغم ٌوسف عبد الرضاحمٌد مظلوم كاظم ماجستٌر64

2015وقاص سعد خلفمحمد عبد احمدتخطٌط االحتٌاجات فً المواد للمحرك الكهربائً فً البٌئة الضبابٌةادارة صناعٌة ماجستٌر65

 وتاثٌره فً جدولة العملٌاتQRMالتصنع باالستجابة السرٌعة ادارة صناعٌة

بحث تطبٌقً فً الشركة العامة لصناعة الزٌوت النباتٌة/ التشغٌلٌة 

مصنع الفارابً

2015عفاف حسن هادي الساعاتًعذبة كرم عبد الرحمن ماجستٌر66

/تاثٌر اعادة هندسة العملٌات االدارٌة فً سلوك المواطنة التنظٌمٌة ادارة صناعٌة

بحث تطبٌقً فً الشركة العامة للصناعات االلكترونٌة

2016شفاء محمد علً العزاويمروة بدر زٌا ٌوسف ماجستٌر67

االستثمار فً تكنولوجٌا المعلومات ودوره التفاعلً فً العالقة بٌنادارة صناعٌة

القٌمة المضافة لراس المال الفكري واالداء المالً

2015مصطفى منٌر اسماعٌلحنٌن خالد صالح احمد البازي ماجستٌر68
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تقوٌم نظام ادارة استمرارٌة االعمال على وفق المواصف الدولٌةادارة صناعٌة

(ISO 22301:2012) بحث تحلٌلً فً شركة مصفى الدورة

2016اٌثار عبد الهادي آل فٌحان المعموريسجى علً عبد الباقً ماجستٌر69

)تقٌٌم نظام ادارة استمرارٌة االعمال على وفق المواصفة الدولٌة ادارة صناعٌة

2012:22301) ISOبحث تحلٌلً فً شركة مصفى الدورة 

2016اٌثار عبد الهادي آل فٌحان المعموريسجى علً عبد الباقً ماجستٌر70

بحث تحلٌلً/ ادارة الجهل التنظٌمً وعالقتها بتعزٌز االبداع المنظمً ادارة صناعٌة

فً شركة الفارس العامة

2016شفاء محمد علً العزاويمصطفى مؤٌد احمد الفالحً ماجستٌر71

تقٌٌم اداء المشروعات الصغٌرة والمتوسطة على وفق مدخل بطاقةادارة صناعٌة

بحث تطبٌقً فً شركتً الفضلً واالخوة/ االداء المتوازن 

2015نغم ٌوسف عبد الرضاحمٌد مظلوم كاظم السعٌدي ماجستٌر72

بحث تطبٌقً فً شركة/ االستراتٌجٌة المثلى الدارة المخزون الضبابً ادارة صناعٌة

المشروبات الغازٌة

2016وقاص سعد خلفعبد هللا باسم جاسم ماجستٌر73

2016شفاء محمد علً العزاويكاظم جواد جاسمتاثٌر الحوكمة فً جودة االداءادارة صناعٌة ماجستٌر74

االستثمار فً تكنولوجٌا المعلومات ودوره التفاعلً فً العالقة بٌنادارة صناعٌة

القٌمة المضافة لراس المال الفكري واالداء المالً

2015مصطفى منٌر اسماعٌلحنٌن خالد صالح احمد البازي ماجستٌر75

بحث تطبٌقً فً شركة/ االستراتٌجٌة المثلى الدارة المخزون الضبابً ادارة صناعٌة

بغداد للمشروبات الغازٌة

2016وقاص سعد خلفعبد هللا باسم جاسم ماجستٌر76

 المعتمد على الشبكاتCAPPتحسٌن جودة المنتج باستخدام نظام ادارة صناعٌة

العصبٌة

2016صباح منفً رضا/ نغم  ٌوسف عبد الرضا رسول روضان عاصً ماجستٌر77

ونظام تخطٌط العملٌة ( MRP)مدخل لتطبٌق نظام االحتٌاجات المادٌة ادارة صناعٌة

دراسة تطبٌقٌة فً الشركة العامة للصنلعات / (CAPP )باستخدام 

الكهربائٌة

2016نغم ٌوسف عبد الرضاعقٌل محمد عبد العزٌز المطٌري ماجستٌر78

ونظام ( MRP )مدخل متكامل لتطبٌق نظام االحتٌاجات المادٌة ادارة صناعٌة

لتحسٌن اداء العملٌات (CAPP )تخطٌط العملٌة باستخدام الحاسوب 

دراسة تطبٌقٌة فً الشركة العامة للصناعات الكهربائٌة )

2016نغم ٌوسف عبد الرضاعقٌل محمد عبد العزٌز المطٌري ماجستٌر79

/امكانٌة تطبٌق متطلبات نظام االدارة البٌئٌة واثرها فً اداء العملٌات ادارة صناعٌة

بحث تطبٌقً فً الشركة العامة لصناعة البطارٌات

2016سلوى هانً السامرائًبشرى حسٌن عبد عباس ماجستٌر80

تصمٌم الترتٌب الداخلً االفضل للمصنع باستعمال تقنٌة التخصٌصادارة صناعٌة

بحث تطبٌقً فً الشركة العامة -craftالنسبً المحوسب للتسهٌالت 

لصناعة الزٌوت النباتٌة مصنع المامون

2016اٌثار عبدالهاديتبارك محمود شكر ماجستٌر81

بحث-امكانٌة تطبٌق نظام التخطٌط االخضر لالحتٌاجات من المواد ادارة صناعٌة

تطبٌقً فً شركة الزوراء العامة

2017سلوى هانً السامرائًٌاسر عامر حمد ماجستٌر82

بحث/امكانٌة تطبٌق نظام التخطٌط االخضر لالحتٌاجات من المواد ادارة صناعٌة

تطبٌقً فً شركة الزوراء العامة

2016سلوى هانًٌاسر عامر حمد ماجستٌر83

-امكانٌة تطبٌق متطلبات نظام االدارة البٌئٌة واثرها فً اداء العملٌات ادارة صناعٌة

بحث تطبٌقً فً شركة العامة لصناعة البطارٌات

2016سلوى هانً السامرائًبشرى حسٌن عبد عباس ماجستٌر84
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العوامل المؤثرة فً تكامل اتصاالت التسوٌق بأتجاه تعزٌز االهدافادارة صناعٌة

التسوٌقٌة

لعدد من الشركات

2017نعمة شلٌبة علً الكعبًشهالء علً عبد الحسن ماجستٌر85

/تكامل ستراتٌجٌات التخطٌط اإلجمالً لإلنتاج مع معاٌٌر الجدولة ادارة صناعٌة

تصمٌم نظام مقترح

بحث تطبٌقً فً الشركة العامة للصناعات الكهربائٌة معمل مولدات

الوزٌرٌة

2017أحمد زٌدان محمد/بتول عطٌة خلفمنار حامد محمد علً ماجستٌر86

-لتحسٌن جودة المشروع (QFD)واداة  (Kano)تكامل نموذج ادارة صناعٌة

دراسة حالة فً مجمع االٌادي السكنً

2018فضٌلة سلمان داودمصطفى قصً عبود ماجستٌر87

التوجه االستراتٌجً للمنظمات الصناعٌةادارة صناعٌة

على وفق رأس المال الرٌادي

بحث استطالعً تحلٌلً فً شركة الزوراء العامة

2018فضٌلة سلمان داودأحمد شاكر حمد ماجستٌر88

تـأثـٌـر مكانة المنظمة فـً تحقٌقادارة صناعٌة

المٌزة التنافسٌة المستدامة

دراسة استطالعٌة تحلٌلٌة آلراء عٌنة من العاملٌن

بغداد/ فً الشركة العامة لصناعات النسٌج والجلود 

2018ناٌف علً عاصًمحمد فلٌح حسن منصور ماجستٌر89

بحث– تخطٌط اإلنتاج اإلجمالً باستعمال أسلوب برمجة األهداف ادارة صناعٌة

تطبٌقً

2018وقاص سعد خلفمصطفى غالب علً ماجستٌر90

استعمال تقنٌات جدولة العملٌات االنتاجٌة للفترات الثابتة والمتعددة فًادارة صناعٌة

بحث تطبٌقً فً شركة الزوراء/ البٌئة الضبابٌة

2018نغـم ٌوسف عبـد الرضابراء زكً حسـن ماجستٌر91

–استخدام تقنٌة الحٌود السداسً ودالة تاكوشً لتحسٌن العملٌات  ادارة صناعٌة

(بحث تطبٌقً)نظام مقترح 

2018نغم ٌوسف عبد الرضاسرى عدنان جواد ماجستٌر92

حالة التعلٌم العالً االسترالً- بحث العالقة بٌن عملٌات ادارة المعرفة ادارة صناعٌة

فً كوٌنزالند

Raj Gururajan2018اثٌر عبدهللا محمد دكتوراه93

تأثٌر القٌادة األصٌلة فً إعادة هندسة عملٌات األعمالادارة صناعٌة

بحث استطالعً فً الشركة العامة لصناعة األدوٌة والمستلزمات

سامراء/ الطبٌة 

2018شفاء محمد علًغادة طارق زٌدان ماجستٌر94

الموائمة بٌن االستراتٌجٌات المثلى لتخطٌط الطاقة االنتاجٌة والتخطٌطادارة صناعٌة

االجمالً باستعمال المحاكاة فً ظل الطلب الضبابً

2019نغم ٌوسف عبد الرضاأنور صبحً محمد ماجستٌر95

تأثٌر االحتراق الوظٌفً فً اداء العاملٌنادارة صناعٌة

بحث استطالعً تحلٌلً فً الشركة العامة لصناعه الزٌوت النباتٌة

2018شفاء محمد علً العزاويساره لعٌبً عبدهللا ماجستٌر96

  فً شركةSCORقٌاس اداء سلسلة التجهٌز بإستخدام نموذج ادارة صناعٌة

مصفى الدورة/ مصافً الوسط 

2019إٌـثـــار عبدالهادي محمدعلً جبار علً ماجستٌر97

الدور الوسٌط ألبعاد تكنولوجٌا المعلومات فً العالقةادارة صناعٌة

بٌن التوجه الرٌادي وعوامل نجاح المشروع

(بحث تحلٌلً)

2019شفاء محمد علًعلً حسٌن عبد االمٌر ماجستٌر98
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 لتحسٌن جودة الخرسانة فSix Sigmaًتطوٌر نظام خبٌر لتطبٌق ادارة صناعٌة

المشارٌع االنشائٌة

بحث تطبٌقً

2019اوس حاتممحمد عبد الرزاق محمد ماجستٌر99

إدارة سلسلة التجهٌز باالعتماد على اسلوب رجل المبٌعات متعددادارة صناعٌة

اإلهداف

الشركة العامة للصناعات الغذائٌة/ دراسة تطبٌقٌة لمصنع الرافدٌن 

2019بتول عطٌة خلف/وقاص سعد خلفزمن علً محمد ماجستٌر100

تصمٌم أنموذج لتكامل المواصفات الخاصة بالجودة والبٌئة والصحةادارة صناعٌة

والسالمة المهنٌة وفقا للمواصفات

((ISO 9001:2015,ISO 14001:2015,ISO

45001:2018

دراسة تطبٌقٌة فً شركة بغداد للمشروبات الغازٌة

2019بتول عطٌة خلفماجد حمٌد حسن ماجستٌر101
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