
والبحوث االطاريح

?CDالدراسةالسىةالمشرفالباحجالعىوانالتسلسلالقسم ت

تاثٌر الدٌمقراطٌة فً تشكٌل المجالس المحلٌة دراسة مٌدانٌة ف32272ًادارة عامة

مجلس محافظة بغداد

2009عبد الرزاق ابراهٌم عباس الشٌخلًنوال عبدالكرٌم علوان ماجستٌر1

العالقة بٌن الخٌارات الستراتٌجٌة والقٌادة التحوٌلٌة وتاثٌرهما ف32021ًادارة عامة

النجاح التنظٌمً

2009علً حسون قدي الطائًمحمد ٌاسٌن رحٌم طه ماجستٌر2

2007منقذ محمد داغر_ صالح محمود الرحٌم هدٌل كاظم سعٌدتاثٌر النظام القٌمً للعاملٌن فً الفساد االداري بالعراق31555ادارة عامة دكتوراه3

2007صالح عبد القادر احمدعمر ربٌع مهدي صالح المفرجًفً صنع القرار ( GDSS )اثر نظم دعم القرار الجماعً 31452ادارة عامة ماجستٌر4

2010علً حسون فنديسحراء انور حسٌن علًاالغتراب وعالقتة بااللتزام التنظٌم324444ًادارة عامة ماجستٌر5

ادارةالمعرفة واثرها فً عملٌة التنشٌط االستراتٌجً دراسة مٌدانٌة ف31226ًادارة عامة

دٌوان وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

2006جاسم محمد الذهبًسجى عبد الجبار ابراهٌم ماجستٌر6

التخطٌط المالً فً المنظمات الحٌة العراقٌة العامة  رؤٌة علمٌة31313ادارة عامة

للخطوات واالجراءت

2006عبد الصاحب صالح عبد الصاحبسوزان عبد اللطٌف علً ماجستٌر7

2008مكً عباٌس الطٌاركنعان ٌاور حسنتقوٌم وتطوٌر اجراءت الرقاٌة الداخلٌة31666ادارة عامة ماجستٌر8

2006جاسم محمد الذهبًسٌتا ستراك توماسصٌاغة استراتٌجٌة مقدمة الستقطاب الكفاءات العلمٌة والحفاظ علٌها31177ادارة عامة ماجستٌر9

تحلٌل عالقة تقانة المعلومات بفاعلٌة ادارة الموارد البشرٌة واثرها ف31178ًادارة عامة

بناء الكفاٌات الجوهرٌة

2006جاسم محمد الذهبًاحسان عالوي حسٌن الدلٌمً دكتوراه10

2006صالح محمود الرحٌماشواق جاسم جعفر السالمًبرامج صحة العاملٌن وسالمتهم واثرها فً راس المال البشري31309ادارة عامة ماجستٌر11

تاثٌر الهٌكل التنظٌمً تاكد البٌئً فً فاعلٌة بعض كلٌات جامعة بغداد30552ادارة عامة

(دراسة مٌدانٌة)والكلٌات االهلٌة 

2005صالح محمود الرحٌمخمائل طالب طة مهدي الرسول ماجستٌر12

2005منقذ محمد داغرحمٌد انور احمد العبٌديدور المنظات غٌر الحكومٌة فً تنمٌة المجتمعات المحلٌة31020ادارة عامة ماجستٌر13

2000جاسم محمد الذهبًبشرى هاشم محمد ابراهٌم العزاويسٌاسة تحفٌز الموارد البشرٌة العاملة وعالقتها باالبداع التنظٌم28497ًادارة عامة ماجستٌر14

الموازنة العامة االردنٌة بٌن االعتماد على الذات واالعتماد على28416ادارة عامة

المساعدات الخارجٌة

2000صالح الرحٌمخالد ٌوسف محمد دكتوراه15

2002نجم عبد اللة العزاويعبٌر عبدالحسٌن الخفاجً(العالقة واالثر)التقانة والسلوك القٌادي 29364ادارة عامة ماجستٌر16

دراسة )العالقة بٌن تصمٌم وتقدٌم الخدمة وجودة خدمات االٌواء ادارة عامة

استطالعٌة الراء عٌنة من ضٌوف فنادق الدرجة الممتازة فً مدٌنة

بغداد

2002نزار عبد المجٌد رشٌدسالم حمٌد سالم الجبوري ماجستٌر17

2004صالح محمود الرحٌمعائد عبد الكرٌم صالح الحسننموذج مقترح االستراتٌجٌة التطوٌر االداري فً العراق30007ادارة عامة ماجستٌر18
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2003جاسم محمد الذهبًعبد الناصر علك حافظتصمٌم نظام معلومات الضبط الجودة على وفق متطلبلت المواصفة29804ادارة عامة ماجستٌر19

1998نجم عبد اللة العزاويعبد الرزاق علً حمودادارة التقاعد ومتقاعد والخدمة المدنٌة فً العراق27676ادارة عامة دكتوراه20

دراسة- العقل االستراتٌجً للقٌادات االدارٌة واثرها فً ادارة االبداع 31499ادارة عامة

تطبٌقٌة فً عٌنة من كلٌات الجامعة المستنصرٌة

2007فالح تاٌة النعٌمًرائد سلمان فاضل ماجستٌر21

1999نجم عبد هللا العزاويباسم فٌصل عبد الدلٌمًالفساد االداري وبعض اشكاله من وجهة نظر عٌنة من المدٌرٌن28111ادارة عامة ماجستٌر22

رٌادٌة المنظمات العامة على ضوء التوافق بٌن الذكاء التنافسًادارة عامة

والتجدٌد االستراتٌجً

2015صالح عبد القادرحسام علً محٌبس دكتوراه23

1994نجم عبد هللا العزاوياحمد كرٌم جاسم النجارسٌاسات االختٌار والتعٌٌن فً الخدمة المدنٌة وتطورها فً العراق26420ادارة عامة ماجستٌر24

دراسة وصفٌة تحلٌلٌة لمنظمة االمم المتحده-ادارة المنظمات الدولٌة 28061ادارة عامة

(الٌونسكو )للتربٌة والعلم والثقافه 

1998عبد العزٌز ابراهٌم البسامعامر عبد الحسٌن حسن الوائلً دكتوراه25

دراسة-التحلٌل البٌئً وأثره فً اختٌار استراتٌجٌة التكٌف التنظٌمً 31308ادارة عامة

حالة فً شركة بغداد للمشروبات الغازٌة مساهمة مختلطه

2006جاسم محمد الذهبًعدي ابراهٌم عباس ابراهٌم ماجستٌر26

1992عبد الرزاق الشٌخلًعادل عباس حسندراسة تحلٌلٌة ومٌدانٌة-البرامج التدرٌبٌة لالدارة المحلٌة فً العراق24889ادارة عامة ماجستٌر27

1997عبد الرزاق ابراهٌم الشٌخلًاحمد بن افاهدراسة تحلٌلٌة للتجربة العراقٌة-ازمة االدارة المحلٌة 27519ادارة عامة ماجستٌر28

العالقة بٌن التحلٌل االستراتٌجً واستراتٌجٌة التحالف واثرهما ف31457ًادارة عامة

دراسة استطالعٌة  الراء عٌنة من شركات وزارة-االداء المنظمً 

االعمار واالسكان

(مشرف مشارك )محمد محمد ال ٌاسٌن /صالح محمود  الرحٌم سهٌر عادل حامد الجادر 2007 دكتوراه29

واقع تحول القطاع العام الى القطاع الخاص فً المملكة االردنٌة32383ادارة عامة

دراسة مٌدانٌة تحلٌلٌة-الهاشمٌة 

1999(م مشارك )محمد قاسم القرٌوتً /نجم عبدهللا العزاوي علً فالح المناصٌر دكتوراه30

دراسة مٌدانٌة فً هٌئة-االنماط القٌادٌة وعالقتها بمراحل ادارة االزمة 29380ادارة عامة

الكهرباء وتشكٌالتها

2002جاسم محمد الذهبًنماء جواد العبٌدي ماجستٌر31

2009حاتم فارس الطعانسها عدنان سلمانتاثٌر بعض االنماط القٌادٌة الحدٌثة فً راس المال االجتماعً التنظٌم32507ًادارة عامة ماجستٌر32

2009حاتم فارس الطعانسها عدنان سلمانتاثٌر بعض االنماط القٌادٌة الحدٌثة فً راس المال االجتماعً التنظٌم32500ًادارة عامة ماجستٌر33

دراسة)الرضا الوظٌفً وعالقتة باداء العاملٌن فً جامعة بغداد 28372ادارة عامة

(تشخصٌة تحلٌلٌة

1999صالح محمود الرحٌمسوسن عبداالمٌر وناس الهنداوي ماجستٌر34

دراسة )التحلٌل البٌئً واثرة غً اختٌار استراتٌجٌة التكٌف التنظٌمً ادارة عامة

(حالة شركة بغداد للمشروبات الغازٌة

2006جاسم محمد الذهبًعدي ابراهٌم عباس ابراهٌم ماجستٌر35

تحلٌل اراء عٌنة من )تاثٌر الشفافٌة المنظمة فً الرضا الوظٌفً 31869ادارة عامة

(العاملٌن فً دٌوان هٌئة التعلٌم التقنً

2008علً حسون الطائًسوسن عبد االمٌر وناس دكتوراه36

/تأثٌر كل من العدالة والثقة المنظمٌة فً االحتراق النفسً للعاملٌن 31879ادارة عامة

دراسة استطالعٌة الراء عٌنة من العاملٌن فً وزارة التعلٌم العالً

والبحث العلمً

2008عبد الرزاق ابراهٌم عباس الشٌخلًاسماء طه نوري الشكرجً دكتوراه37

2019, الثاوي تشريه 03 Page 2 of 18



?CDالدراسةالسىةالمشرفالباحجالعىوانالتسلسلالقسم ت

دراسة/ انموذج مقترح الستراتٌجٌة التطوٌر االداري فً العراق ادارة عامة

تحلٌلٌة للمركز القومً للتخطٌط والتطوٌر االداري

2004صالح محمود الرحٌمعائدة عبد الكرٌم صالح الحسن ماجستٌر38

2009علً حسون الطائًحسام علً محٌبس الروٌشًاعتماد معاٌٌر الجوائز الدولٌة للجودة لتحقق االداء المتمٌز31909ادارة عامة ماجستٌر39

)االنماط القٌادٌة والثقة التنظٌمٌة واثرها فً تحقٌق االلتزام التنظٌمً 32551ادارة عامة

(دراسة تطبٌقٌة الراء عٌنة من المدرٌٌن

2007انتصار عباس حماديرنا ناصر جبر الطائً ماجستٌر40

التقٌٌم االولً لواقع نظام االدارة البٌئٌة على وفق متطلبات المواصفة29000ادارة عامة

الدولٌة

2002نجم عبد هللا العزاويعبدهللا حكمت عبو النقار ماجستٌر41

دراسة تحلٌلٌة المركز)االستشارة االدارٌة واثرها فً التغٌٌر التنظٌمً 28513ادارة عامة

(القومً

2000جاسم محمد الذهبًعلً عبد صوفً دكتوراه42

دراسة استطالعٌة لعنة من )ادارة الجودة الشاملة فً التعلٌم العالً ادارة عامة

اساتذة وطلبة كلٌتً االدارة واالقتصاد بجامعتً بغداد والمستنصرٌة

2001منقذ محمد داغر  هدٌل كاظم سعٌد ماجستٌر43

دراسة تحلٌلٌة فً شبكة )تاثٌر ادارة المعرفة فً الكفاٌات الجوهرٌة 32269ادارة عامة

(االعالم العراقً

2009صالح عبد القادر النعٌمًاكرم سالم حسن الجنابً ماجستٌر44

تحلٌل اراء عٌنة من )تاثٌر الشفافٌة المنظمٌة فً الرضا الوظٌفً ادارة عامة

العاملٌن فً دٌوان هٌئة التعلٌم التقنً

2008علً حسون العانًسوسن عبد االمٌر وناس ماجستٌر45

تاثٌر جودة حٌاة العمل وراس المال االجتماعً فً االداء العال32708ًادارة عامة

للمنظمات

2010علً حسون الطائًعلٌاء سعٌد عباس الجوفً ماجستٌر46

)اثر تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً المزٌج التسوٌقً المصرفً ادارة عامة

دراسة استطالعٌة فً مصرف الرافدٌن

2010عبد  الرزاق ابراهٌم عباس الشٌخلًعادل عبد الودود طاهر العباسً ماجستٌر47

العالقة بٌن الخٌارات االستراتٌجٌة والقٌادة التحوٌلٌة وتاثٌرهما ف33464ًادارة عامة

النجاح التنظٌمً

2009علً حسون فندي الطائًمحمد ٌاسٌن رحٌم طة التمٌمً ماجستٌر48

تاثٌر الهكل التنظٌمً والالتاكد البٌتً فً فاعلٌة بعض كلٌات جامعة33465ادارة عامة

(دراسة مٌدانٌة  )بغداد والكلٌات االهلٌة 

2005صالح محمود الرحٌمخمائل طالب طة مهدي الرسول ماجستٌر49

العالقة بٌن العوامل البٌئٌة والخصائص واالدوار القٌادٌة واثرها ف33466ًادارة عامة

رسم ستراتٌجٌة لتمٌة القٌادات االدارٌة العلٌا فً الجمهورٌة الٌمنٌة

2000عبد المجٌد حمزة الناصر/ عادل حرحوشعلً محمد الشعور دكتوراه50

راس المال االجتماعً ، وعالقتة مع نظم ادارة المعرفة للتاثٌر ف31698ًادارة عامة

(وزارة الكهرباء )دراسة مٌدانٌة فً  )تحقٌق التفوق المنظمً 

2008صالح عبد القادر النعٌمًعبدهللا حكمت عبو النقار دكتوراه51

2010علً حسون الطائًاحمد كرٌم جاسماعادة هندسة الخدمة الضرٌبٌة على وفق متطلبات الحكومة االلكترونٌةادارة عامة دكتوراه52

بحث/ دور الدعم التنظٌمً المدرك فً تحدٌد مجاالت التغٌر المالئم ادارة عامة

مٌدانً فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

2015هدٌل كاظم سعٌدزٌنب سعدي سلمان ماجستٌر53

بحث تطبٌقً غً مجلس/ تاثٌر المناخ التنظٌمً فً تقٌٌم اداء العاملٌن ادارة عامة

محافظة ذي قار

2014عبد الرزاق ابراهٌم الشٌخلًسٌف طالب خضر العظٌمً ماجستٌر54
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/تاثٌر المتطلبات التدرٌبٌة فً تطوٌر ممارسات القٌادة االستراتٌجٌة ادارة عامة

دراسة استطالعٌة فً بعض كلٌات جامعة بغداد

2014عبد هللا حكمت عبو النقارعدي عبد االمٌر غٌاض ماجستٌر55

-العالقة بٌن االتجاهات والقٌم وتاثٌرها فً اخالقبات الوظٌفة العامة ادارة عامة

بحث مٌدانً مستشفى مدٌنة الحسٌن ع الطبٌة فً محافظة كربالء

المقدسة

2017عبدالرزاق ابراهٌمرٌاض عبدالواحد موسى دكتوراه56

دراسة تحلٌلٌة )تاثٌر ثقافة الجودة فً تقٌٌم اداء المنظمة التعلٌمٌة 33484ادارة عامة

الراء القٌادات االدارٌة فً الكلٌات

2010علً حسون الطائًخالد ابراهٌم سلمان الجبوري ماجستٌر57

القٌادة التحوٌلٌة واثرها على الرضا الوظٌفً من جهة نظر المرؤوسٌنادارة عامة

فً وزارة الموارد المائٌة العراقٌة

2010احمد الشٌابرضوان جبار جودة ماجستٌر58

مستوى تطبٌق ادارة الجودة الشاملة فً مؤسسات التعلٌم العالًادارة عامة

الحكومٌة فً العراق من وجة نظر االكادٌمٌٌن واالدارٌٌن

2010نعٌم نصٌرمحمد قاسم محمد العانً ماجستٌر59

2011صالح محمود الرحٌممحسن رشٌد مصٌحبدزر ادارة عالقات الزبون فً تحقٌق المٌزة التنافسٌةادارة عامة ماجستٌر60

دراسة مقارنة بٌن)الحكم المحلً ودورة فً ابعاد التنمٌة االجتماعٌة ادارة عامة

(محاغظتً بغداد وكربالء

2010حاتم فارس الطحانٌسار فاروق فٌصل ماجستٌر61

2002علً حسونفرح هادي حسٌن النعٌمًدور العالقات العامة فً تلبٌة حاجات الزبائنادارة عامة ماجستٌر62

2000عادل حرحوشعلً محمد الشعورالعالقة بٌن العوامل البٌئة والخصائص واالدوار القٌادٌةادارة عامة دكتوراه63

2011صالح عبدالقادر النعٌمًعبد الناصر عللك حافظتصمٌم نظام اضمان الجودة واالعتماد فً  التعلٌم العالًادارة عامة دكتوراه64

2011حاتم فارس الطعانمجٌد حمٌد طاهر الفٌاضاثر استراتٌجٌات ادارة الموارد البشرٌة فً تحقٌق النجاح االستراتٌجًادارة عامة ماجستٌر65

الحكم المحلً ودورة فً ابعاد التنمٌة االجتماعٌة دراسة مقارنة بٌنادارة عامة

محافظتً بغداد وكربالء

2010حاتم فارس الطعانٌسار فاروق فٌصل ماجستٌر66

2011حاتم فارس الطعانمجٌد حمٌد طاهر الفٌاضاثر استراتٌجٌات ادارة الموارد البشرٌة فً تحقٌق النجاح االستراتٌجًادارة عامة ماجستٌر67

اثر العالقة بٌن الذكاء االستراتٌجً وقرارات عملٌات الخدمة فً النجاحادارة عامة

االستراتٌجً

2008اٌاد محمود الرحٌمبشرى هاشم محمد العزاوي دكتوراه68

تحلٌل كفاٌة راس المال المصرفً واثرة فً المخاطرة والعائد على وفقادارة عامة

المعاٌٌر الدولٌة

2004محمد علً ابراهٌم العامريعبد العزٌز محمد احمد المخالفً دكتوراه69

دراسة حالة فً مدرسة )حاضنات االعمال وامكانٌة تطبٌقها فً العراقادارة عامة

(العراق_ القدس للحاسبات االلكترونٌة 

2006سعد علً حمود العنزيقٌس ابراهٌنم حسٌن  الزٌدي دكتوراه70

2011علً حسون فندي الطائًهٌفاء عبدالكرٌم رحٌم(دراسة فً مركز النفط )التعلٌم المنظمً فً بناء الفاٌات التنظٌمٌة 1962ادارة عامة ماجستٌر71

تقٌٌم جودة الخدمات الصحٌة على وفق مبادئ ادارة الجودة الشاملة1966ادارة عامة

ومعاٌٌر جائزة مالكوم بالدرٌج للتمٌز فً الرعاٌة الصحٌة

2011صالح محمود عبدالكرٌمغٌداء حمٌد محمد مهدي ماجستٌر72

العالقة بٌن القٌم الثقافٌة وتقانة المعلومات واثرها فً صنع واتخاذادارة عامة

القرارات

2007علً حسون الطائًوسام خالد التمٌمً ماجستٌر73
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دراسة مٌدانٌة فً )التعلٌم المنظمً ودورة فً بناء الكفاٌات التنظٌمٌةادارة عامة

مركز وزارة النفط

2011علً حسون فندي الطائًهٌفاء عبدالكرٌم رحٌم ماجستٌر74

تاثٌر التغٌر البئً وخصائص القرارات االستراتٌجٌة فً مجال عملٌاتادارة عامة

اعادة الهٌكلٌة

2008علً حسون الطائً/صالح عبدالقددر نسرٌن جاسم محمد دكتوراه75

2005جاسم محمد الذهبًمحمد معتوق عبودتقٌٌم واقع اداء ادارة الموارد البشرٌة وافاق تطوٌرهاادارة عامة ماجستٌر76

الموائمة بٌن عوامل النجاح االستراتٌجً وصناعة راس المال الفكريادارة عامة

فً المنظمات العامة

2010صالح عبدالقادر النعٌمًفراس محمد اسماعٌل العامري ماجستٌر77

دراسة مٌدانٌة)ادارة المعرفة واثرها فً عملٌة التنشٌط االستراتٌجً ادارة عامة

فً دٌوان وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

2006جاسم محمد الذهبًسجى عبدالجبار ابراهٌم الشمري ماجستٌر78

دراسة تحلٌلٌة الراء عٌنة)تاثٌر الرؤٌة االستراتٌجٌة فً ادارة االزمة ادارة عامة

من مدٌري شركة توزٌع المنتجات النفطٌة وشركة النفط وشركة

(مصافً الوسط

2008عبدالرزاق  ابراهٌم عباسسلمى حتٌتة رحٌمة ماجستٌر79

العقل االستراتٌجً للقٌادات االدارٌة واثرة فً ادارة االبداع دراسةادارة عامة

تطبٌقٌة فً عٌنة من كلٌات الجامعة المستنصرٌة

2007فالح تاٌة النعٌمًرائد سلمان فاضل ماجستٌر80

اثر ادارة المعرفة فً االبداع والتنافسٌة دراسة تشخٌصٌة مقارنة فًادارة عامة

الشركة العامة للصناعات الجلدٌة والمركز الوطنً لالستشارات

والتطوٌر االداري

2006سعد علً حمود العنزيخمٌس ناصر محمد ماجستٌر81

2007انتصار عباس حماديرنا ناصر صبر الطائًاالنماط القٌادٌة والثقة التنظٌمٌة واثرها فً تحقٌق االلتزام التنظٌمًادارة عامة ماجستٌر82

العقل االستراتٌجً للقٌادات واثرة فً ادارة االبداع دراسة تطبٌقٌة فًادارة عامة

عٌنة من كلٌات الجامعة المستنصرٌة

2007فالح تاٌة النعٌمًرائد سلمان فاضل ماجستٌر83

تاثٌر سٌاسات التسعٌر فً فاعلٌة تقدٌم الخدمة الصحٌة الوقائٌةادارة عامة

(دراسة تحلٌلٌة لخدمات رعاٌة االم والطفل فً مدٌنة الحلة )والعالجٌة 

2004ثامر ٌاسر البكريازهر عباس ٌوسف االعالك ماجستٌر84

دور الحاكمٌة فً عملٌة اعداد الموازنة العامة للدولة فًادارة عامة

دراسة حالة_العراق

2008صالح محمود الرحٌماثٌر انور شرٌف ماجستٌر85

)اثر عوامل النجاح الحرجة فً دعم مقدرات االبداع االستراتٌجً ادارة عامة

دراسة وصفٌة تحلٌلة فً وزارة التخطٌط والتعاون االنمائً

2010فاضل جمٌل طاهرمصطفى صباح حلٌحل المالكً ماجستٌر86

تاثٌر سٌاسات التسعٌر فً اعلٌة تقدٌم الخدمة الصحٌة الوقائٌةادارة عامة

والعالجٌة

2004ثامر البكريازهر عباس ٌوسف العالك ماجستٌر87

تطوٌر المناخ التنظٌمً فً ضؤ معالجات ضغوط العمل دراسة  مٌدانٌةادارة عامة

فً دور الدول االٌروائٌة

2011سهٌر عادل الجادرالهام محمد الحمدانً ماجستٌر88

2012فاضل حمد سلمانرٌاض عبدالواحد موسى المحنةدراسة مٌدانٌة فً مستشفى الحسٌن دائرة صحة كربالءادارة عامة ماجستٌر89
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بناء المنظمة المتعلمة فً اطار التكامل بٌن عملٌات ادارة المعرفة3112ادارة عامة

والمقدرات الجوهرٌة دراسة تحلٌلٌة لعٌنة من العاملٌن فً وزارة

العلوم والتكنولوجٌا

2012صالح عبد القادر احمد النعٌمًباسم فٌصل عبد ناٌف دكتوراه90

2012صالح عبد القادر احمدمنى حٌدر عبد الجباردور الحاكمٌة فً بناء المنظمات الفاعلة2390ادارة عامة دكتوراه91

2013علً حسون الطائًفرح هادي حسٌنتاثٌر العوامل التسوٌقٌة فً راس مال الزبونادارة عامة دكتوراه92

2009علً حسون الطائًحسام علً محٌبس الروٌشدياعتماد معاٌٌر الجوائز الدولٌة للجودة لتحقٌق االداء المتمٌزادارة عامة ماجستٌر93

2011صالح محمود عبد الكرٌماقدس احمد حسناثر عملٌات اعادة الهٌكلة التنظٌمٌة فً تعزٌز قٌمة الزبون الداخلًادارة عامة ماجستٌر94

2013اسماء طه نوريسؤدد سعٌد حمددور الذكاء االخالقً فً تحقٌق االلتزام التنظٌمًادارة عامة ماجستٌر95

بحث )تفعٌل االبداع المنظمً باعتماد بعض ابعاد نوعٌة حٌاة العمل ادارة عامة

(تطبٌقً فً دٌوان وزارة التخطٌط

2013نسرٌن جاسم محمد(عبد الرحمن طاهر شنٌتر ماجستٌر96

دور القٌادة التحوٌلٌة فً تحقٌق العدالة التتنظٌمٌة بحث مٌدانً فًادارة عامة

بعض الجامعات العراقٌة

2013حاتم فارس الطعانمٌسون علً حسٌن العبٌدي ماجستٌر97

2014فاضل حمد سلمانخالد مهدي صالحتاثٌر الصراع البناء فً التماثل التنظٌمًادارة عامة ماجستٌر98

العضو فً سلوك المواطنة التنظٌمٌة على وفق-دور تبادلٌة القائد ادارة عامة

الثقة التنظٌمٌة

2013هدٌلد كاظم سعًحال صاحب عبد الستار ماجستٌر99

ابعاد التفكٌر االستراتٌجً وانعكاسته فً القرارات المالٌة لبعضادارة عامة

المصارف الحكومٌة

2014صالح عبد القادر النعٌمًاالء جمٌل عبد الرضا ماجستٌر100

2014عبد هللا حكمت النقارضٌاء طالب محمد حساندور وظائف ادارة الموارد البشرٌة فً دعم التمكٌن النفسًادارة عامة ماجستٌر101

تاثٌر بعض ممارسات ادارة الموارد البشرٌة فً استثمار راس المالادارة عامة

البشري

2014فاضل جمٌل طاهرعلً عبد السالم ماجستٌر102

بحث مٌدانً فً مركز-تطبٌق معاٌٌر جائزة الجودة لمالكوم بالدرٌج ادارة عامة

البحث والتطوٌر النفطً

2014علً حسون الطائًزٌنب محمد عبد الهادي ماجستٌر103

2014فاضل حمد القٌسًزٌد خوام محمودالمهارات القٌادٌة وتاثٌرها فً التخطٌط االستراتٌجًادارة عامة ماجستٌر104

2014عبد الرزاق ابراهٌم عباسقاسم حبوب عباسالدور الرقابً لمجلس المحافظة فً تحسٌن اداء الوحدات المحلٌةادارة عامة ماجستٌر105

دور تبادلٌة القائد ـ العضو فً سلوك المواطنة التنظٌمٌة على وفقادارة عامة

الثقة التنظٌمٌة بحث تحلٌلً فً مركز وزارة الهجرة والمهجرٌن

2013هدٌل كاظم سعٌدحال صاحب عبد الستار ماجستٌر106

دراسة)تاثٌر بٌئة االبداع المنظمً فً احتواء القوى العاملة ادارة عامة

استطالعٌة تحلٌلٌة الراء عٌنة من العاملٌن فً كلٌات جامعة بغداد

2014صالح عبد القادر احمدرٌام قاسم محمد ماجستٌر107

تاثٌر المتطلبات التدرٌبٌة فً تطوٌر ممارسات القٌادة االستراتٌجٌةادارة عامة

دراسة استطالعٌة فً بعض كلٌات جامعة بغداد)

2014عبد هللا حكمت النقارعدي عبد االمٌر غٌاض ماجستٌر108
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دور وظٌفة تخطٌط الموارد البشرٌة فً تفعٌل بٌئة عمل المشجعة علىادارة عامة

البداع بحث مٌدانً فً مركز وزارة التخطٌط

2014اسماء طه نورياٌمان حسٌن فضلً ماجستٌر109

دور القٌادة التحوٌلٌة فً االداء التنظٌمً بحث استطالعً الراء عٌنةادارة عامة

من المدٌرٌن فً وزارة المالٌة

2014علً حسون الطائًحٌدر طه عبد هللا ماجستٌر110

/انماط التفكٌر وفقا لمنظور هٌرمان وتاثٌرها فً خفة حركة القٌادة ادارة عامة

بحث تطبٌقً  فً وزارة النفط العراقٌة

2014حاتم فارس الطعانابتسامة رعد ابراهٌم ماجستٌر111

بحث تطبٌقً فً مجلس/ تاثٌر المناخ التنظٌمً فً تقٌٌم اداء العاملٌن ادارة عامة

محافظة ذي قار

2014عبد الرزاق ابراهٌم الشٌخلًسٌف طالب خضر العظٌمً ماجستٌر112

2014فرح ضٌاء حسٌنمحمد عبد هللا امٌن(بحث تطبٌقً )رسم السٌاسات المحلٌة واثرها على اداء محافظة بغداد ادارة عامة ماجستٌر113

بحث تحلٌلً: عالقة التعلم التنظٌمً وتاثٌره براس المال الفكري ادارة عامة

مقارن فً جامعتً بغداد والمستنصرٌة

2014علً حسون فندي الطائًعلً سامً عبد الزهرة ماجستٌر114

بحث مٌدانً فً الهٌئة/ دور ابعاد ادارة االداء فً التمٌز التنظٌمً ادارة عامة

العامة للضرائب

2014علً حسون فندي الطائًسنان فاضل حمد القٌسً ماجستٌر115

/تقٌٌم اداء ادارة الموارد البشرٌة وتاثٌرها فً تحقٌق النجاح المنظمً ادارة عامة

بحث مٌدانً فً وزارة النفط

2014فاضل جمٌل طاهرقاسم علً محمد الطائً ماجستٌر116

بحث مٌدانً فً هٌئة/ تاثٌر االنماط القٌادٌة فً تعزٌز التمٌز التنظٌمً ادارة عامة

التعلٌم التقنً

2014عبد الناصر علك حافظحسٌن علٌوي كهٌة العامري ماجستٌر117

بحث/ توظٌف عوامل النجاح الحاسمة فً تعزٌز الرٌادة االستراتٌجٌة ادارة عامة

مٌدانً فً شركتً توزٌع المنتجات النفطٌة ومصافً الوسط

2014انتصار عباس حماديمهند كاظم سلمان ماجستٌر118

2014علً حسون الطائًمصطفى ناطق ناجًدور التغٌٌر التنظٌمً فً تحقٌق النجاح الستراتٌجًادارة عامة ماجستٌر119

بحث تحلٌلً/ دور المقدرات الجوهرٌة فً تحقٌق التمٌز التنظٌمً ادارة عامة

مقارن فً الهٌئة العامة االسكان وشركة المعتصم

2014صالح عبد القادرهند مزهر سلمان ماجستٌر120

عالقة الحكومة المركزٌة بالحكومات المحلٌة فً ضوء المركزٌةادارة عامة

دراسة حالة فً مجلس محافظة بغداد/ والالمركزٌة 

2014هدٌل كاظم سعٌدعصام مجٌد حسٌن العالق ماجستٌر121

بحث- دور القٌادة االستراتٌجٌة فً تبنً ممارسات ادارة الموهبة ادارة عامة

مٌدانً فً وزارة العلوم والتكنولوجٌا

2014هدٌل كاظم سعٌدافتخار عبد الحسٌن ماجستٌر122

-دور معاهد التنمٌة االدارٌة فً تطوٌر االدارة العامة فً الدول العربٌة ادارة عامة

دراسة حالة المعهد القومً لالدارة فً مصر

2013عالٌة عبد الحمٌدٌونس علً كتاب ماجستٌر123

/التأثٌر التداؤبً لمكونات راس المال الفكري فً االبداع التكنولوجً ادارة عامة

بحث استطالعً فً شركة االستكشافات النفطٌة

2015فاضل حمد سلمان القٌسًمحمد ٌوسف عباس الجبوري ماجستٌر124

بحث استطالعً/ المهارات القٌادٌة ودورها فً تعزٌز الثقة التنظٌمٌة ادارة عامة

.فً دٌوان وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

2015سهٌر عادل الجادرزهراء غانم مرجاح ماجستٌر125
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بحث تحلٌلً فً- اثر الذكاء االستراتٌجً فً اسالٌب اتخاذ القرار ادارة عامة

وزارة االعمار واالسكان

2015عبد الرزاق الشٌخلًمهند عواد عبٌد ماجستٌر126

2015فاضل حمد سلمانطارق كاظم شالكةممارسات القٌادة االستراتٌجة فً اطار التوجه الرٌاديادارة عامة ماجستٌر127

بحث تحلٌلً- عوامل التمكٌن االداري وتاثٌرها فً اداء المنظمات ادارة عامة

الراء عٌنه من الضباط فً مدٌرٌة المرور العامة

2015اٌثار عبد الهاديعالء الدٌن برع ماجستٌر128

بحث مٌدانً فً دائرة- دور التصمٌم التنظٌمً فً االداء االستراتٌجً ادارة عامة

صحة االنبار

2015اثٌر انور شرٌفرواد علً رحال ماجستٌر129

2015علً حسون الطائًسندس محسنقدرات التجدٌد المنظمً فً اطار القٌادة الستراتٌجٌةادارة عامة ماجستٌر130

2015عبد الرزاق ابراهٌم الشٌخلًسهٌلة محمد فاضل العبٌديدور بعض العوامل التنظٌمٌة فً تحدٌد ستراتٌجٌات ادارة الموهبةادارة عامة ماجستٌر131

التوجه االستراتٌجً للمنظمات فً اطار التفاعل بٌن القدرات القٌادٌةادارة عامة

وممارسات نظرٌة الفوضى

2015علً حسون الطائًفراس محمد اسماعٌل العامري دكتوراه132

تاثٌر نظام الرصد المعلوماتً فً التسوٌق االبتكاري من خالل عملٌاتادارة عامة

ادارة المعرفة

2015صالح عبد القادر احمد النعٌمًعامر فدعوس عذٌب الالمً دكتوراه133

بحث/ انعكاس عملٌات التدقٌق االستراتٌجً على اداء المنظمات العامة ادارة عامة

تحلٌلً فً امانة بغداد

2016علً حسون الطائًاكرم سالم حسن الجنابً دكتوراه134

تأثٌر بعض ابعاد حضارة المنظمة فً األداء االستراتٌجً من خاللادارة عامة

أخالقٌات الوظٌفة العامة

2015عبدالرزاق الشٌخلًعلٌاء سعٌد عباس دكتوراه135

2016فاضل حمد سلمانرافد عبد الواحد مهاوي السودانًدور ممارسات ادارة الموارد البشرٌة فً فاعلٌة ادارة االزمات التنظٌمٌةادارة عامة ماجستٌر136

الدور الرقابً لمجالس المحافظات ومدى مساهمته فً الحد من ظاهرةادارة عامة

الفساد االداري والمالً فً مجلس محافظة مٌسان

2016نسرٌن جاسم محمدسالم رحٌمه غانم الساعدي ماجستٌر137

بحث تحلٌلً فً الشركة/ دور ادارة االداء فً تحقٌق النجاح المنظمً ادارة عامة

العامة للصناعات القطنٌة

2016فاضل حمد سلمان القٌسًصفا محمد ابراهٌم شهاب ماجستٌر138

اداء فرق العمل فً اطار التفاعل بٌن القٌادة الرؤٌوٌة ومرونة المواردادارة عامة

البشرٌة

2016علً حسون فندي الطائًمحمد ٌاسٌن رحٌم التمٌمً دكتوراه139

/دور القوة التنظٌمٌة فً تحدٌد استراتٌجٌات ادارة الموارد البشرٌة ادارة عامة

بحث مٌدانً فً مجلس محافظة كربالء

2016اثٌر انور شرٌفصبا مناور عبد المحمدي ماجستٌر140

2016عبد الناصر علك حافظاثار عبد الحكٌم عبد الوهابمتطلبات جودة التعلٌم العالً وتاثٌرها فً تحقٌق التفوق التنظٌمًادارة عامة ماجستٌر141

العالقة المتبادلة بٌن التغٌٌر والثقافة التنظٌمٌة وتاثٌرها فً ابعادادارة عامة

الهٌكل التنظٌمً

2016عبد المنعم كاظم حمادي/ علً حسون الطائً مروة جعفر صادق ماجستٌر142

داسة حالة/ المشاكل والصعوبات التً تواجه عملٌة نقل الصالحٌات ادارة عامة

فً محافظة بغداد

2016عبد الرزاق الشٌخلًابراهٌم حسن علً الدهلكً ماجستٌر143
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بحث مٌدانً/ دور العالقات العامة فً تعزٌز جودة الخدمة الحكومٌة ادارة عامة

فً شركة الخطوط الجوٌة العراقٌة

2016سهٌر عادل الجادرعلً عدنان حسن ماجستٌر144

دراسة حالة/ عملٌة تطبٌق الفٌدرالٌة وانعكاسها على الجوانب المالٌة ادارة عامة

فً محافظة المثنى

2016فرح ضٌاء حسٌن مبارككرار حمزة محمد السودانً ماجستٌر145

عملٌة اعداد لالدارة المحلٌة فً مجلس محافظة الدٌوانٌة الدٌوانٌةادارة عامة

دراسة تقوٌمٌة وفقا لمنظور تخطٌطً

2016هدٌل كاظم سعٌدمٌثم عبد االله عبد االمٌر الشهد ماجستٌر146

2016علً حسون فندي الطائًحكٌم عطٌه زغٌر العبوديتشخٌص ابعاد الهٌكل التنظٌمً دراسة فً مجلس محافظة مٌسانادارة عامة ماجستٌر147

دراسة حالة/ المشاكل والصعوبات التً تواجه عملٌة نقل الصالحٌات ادارة عامة

فً محافظة بغداد

2016عبد الرزاق الشٌخلًابراهٌم حسن علً الدهلكً ماجستٌر148

 وفقا للموازنة2013تقوٌم االداء المالً لمجلس محافظة البصرة لعام ادارة عامة

ونسب االنجاز

2016احسان جبر عاشوررعد شمخً جابر الحمدانً ماجستٌر149

2016وقاص سعد خلف المفرجًامجد عباس عبد الرحٌمجدولة مشروع مجاري بلد الكبٌر باستعمال اسلوب البرمجة باالهدافادارة عامة ماجستٌر150

/تأثٌر االنماط القٌادٌة فً ادارة االزمات بتوسٌط التخطٌط االستراتٌجً ادارة عامة

بحث مٌدانً فً مقر وزارة الكهرباء

2016هدٌل كاظم سعٌدضحى باسل مظفر ماجستٌر151

2016عباس حمٌد ٌحٌى التمٌمًسارة جبار عبد علًدور الموازنات التخطٌطٌة االستثمارٌة فً تقوٌم اداء االدارة المحلٌةادارة عامة ماجستٌر152

2016عبد الناصر علك حافظخالد محمد امٌن العزاويسبل تطبٌق نظام الحوكمة فً مجلس محافظة دٌالىادارة عامة ماجستٌر153

تقٌٌم نشاط العالقات العامة فً المجالس المحلٌة دراسة مٌدانٌة فًادارة عامة

مجلس محافظة بغداد

2016علً حسون الطائًعذراء كامل ولً ماجستٌر154

متطلبات االعتماد االكادٌمً من وجهة نظر التدرٌسٌن العراقٌٌنادارة عامة

المغتربٌن وتاثٌره فً تعزٌز االداء االستراتٌجً لمؤسسات التعلٌم العالً

2016عبد الناصر علك حافظاٌة طالب جمٌل ماجستٌر155

2016فضٌلة سلمان داوودعبد الزهرة حسٌن نجم العطوانًاهمٌة الرقابة على مشروعٌة العقود الحكومٌة فً محافظة مٌسانادارة عامة دكتوراه156

بحث تحلٌلً/ تاثٌر ابعاد التشارك المعرفً فً تحقٌق االبداع المنظمً ادارة عامة

فً جامعة ذي قار

2015احمد كرٌم النجاروئام وهاب عبد الحسٌن الٌاسري ماجستٌر157

تقٌٌم االداء لعٌنة من المشارٌع االستثمارٌة لمجلس محافظة بابل للمدةادارة عامة

(2012 -2014)

2016علً حسون الطائًرونق عباس هالل ماجستٌر158

دراسة حالة فً مدٌرٌة/ دور محافظة بابل فً تحسٌن الواقع البٌئً ادارة عامة

بٌئة بابل

2016علً حسون الطائًطارق مجٌد محمد ماجستٌر159

2016غنً دحام تناي الزبٌدياٌسر مرتضى ناصر نصر هللادراسة تقوٌمٌة/ برامج التدرٌب لموظفً مجلس محافظة بغداد ادارة عامة ماجستٌر160

الدور الرقابً لمجالس المحافظات ومدى مساهمته فً الحد من ظاهرةادارة عامة

الفساد االداري والمالً فً مجلس محافظة مٌسان

2016نسرٌن جاسم محمدسالم رحٌمه غانم الساعدي ماجستٌر161

2016عباس حمٌد ٌحٌى التمٌمًسارة جبار عبد علًدور الموازنات التخطٌطٌة االستثمارٌة فً تقوٌم اداء االدارة المحلٌةادارة عامة ماجستٌر162
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بحث مٌدانً/ دور العالقات العامة فً تعزٌز جودة الخدمة الحكومٌة ادارة عامة

فً شركة الخطوط الجوٌة العراقٌة

2016سهٌر عادل الجادرعلً عدنان حسن ماجستٌر163

2016غنً دحام تناي الزبٌدياٌسر مرتضى ناصر نصر هللادراسة تقوٌمٌة/ برامج التدرٌب لموظفً مجلس محافظة بغداد ادارة عامة ماجستٌر164

2016علً حسون فندي الطائًحكٌم عطٌه زغٌر العبوديتشخٌص ابعاد الهٌكل التنظٌمً دراسة فً مجلس محافظة مٌسانادارة عامة ماجستٌر165

دراسة مٌدانٌة فً/ تقٌٌم نشاط العالقات العامة فً المجالس المحلٌة ادارة عامة

مجلس محافظة بغداد

2016علً حسون الطائًعذراء كامل ولً ماجستٌر166

عملٌة اعداد الموازنة لالدارة المحلٌة فً مجلس محافظة الدٌوانٌةادارة عامة

دراسة تقوٌمٌة وفقا لمنظور تخطٌطً

2016هدٌل كاظم سعٌدمٌثم عبد االله عبد االمٌر الشهد ماجستٌر167

2016علً حسون الطائًصادق شمخً عبود الزبٌديكٌفٌة اعداد خطة استراتٌجٌة لمجلس محافظة الدٌوانٌةادارة عامة ماجستٌر168

درسة حالة/ عملٌة تطبٌق الفٌدرالٌة وانعكاسها على الجوانب المالٌة ادارة عامة

فً محافظة المثنى

2016فرح ضٌاء حسٌن المبارككرار حمزة محمد السودانً ماجستٌر169

2016علً حسون الطائًصادق شمخً عبود الزبٌديكٌفٌة اعداد خطة استراتٌجٌة لمجلس محافظة الدٌوانٌةادارة عامة ماجستٌر170

2016فضٌلة سلمان داودعبد الزهرة حسٌن نجماهمٌة الرقابة على مشروعٌة العقود الحكومٌة فً محافظة مٌسانادارة عامة ماجستٌر171

بحث تحلٌلً فً الشركة/ دور ادارة االداء فً تحقٌق النجاح المنظمً ادارة عامة

العامة للصناعات القطنٌة

2016فاضل حمد سلمان القٌسًصفا محمد ابراهٌم ماجستٌر172

دور محافظة بابل فً تحسٌن الواقع البٌئً دراسة حالة فً مدٌرٌة بٌئةادارة عامة

بابل

2016علً حسون الطائًطارق مجٌد محمد ماجستٌر173

 وفقا للموازنة2013تقوٌم االداء المالً لمجلس محافظة البصرة لعام ادارة عامة

ونسب االنجاز

2016احسان جبر عاشوررعد شمخً جابر الحمدانً ماجستٌر174

2016عبد الناصر علك حافظخالد محمد امٌن العزاويسبل تطبٌق نظام الحوكمة فً مجلس محافظة دٌالىادارة عامة ماجستٌر175

تقٌم االداء لعٌنة من المشارٌع االستثمارٌة لمجلس محافظة بابل للمدةادارة عامة

(2012 -2014)

2016علً حسون فنديرونق عباس هالل ماجستٌر176

متطلبات االعتماد االكادٌمً من وجهة نظر التدرٌسٌن العراقٌٌنادارة عامة

المغتربٌن وتأثٌره فً تعزٌز االداء االستراتٌجً لمؤسسات التعلٌم

بحث مٌدانً/ العالً 

2016عبد الناصر علك حافظاٌة طالب جمٌل ماجستٌر177

/تأثٌر االنماط القٌادٌة فً ادارة االزمات بتوسٌط التخطٌط االستراتٌجً ادارة عامة

بحث مٌدانً فً مقر وزارة الكهرباء

2016هدٌل كاظم سعٌدضحى باسل مظفر ماجستٌر178

2016فاضل حمد سلمانرافد عبد الواحد مهاوي السودانًدور ممارسات ادارة الموارد البشرٌة فً فاعلٌة ادارة االزمات التنظٌمٌةادارة عامة ماجستٌر179

2016عبد الناصر علك حافظآثار عبد الحكٌم عبد الوهابمتطلبات جودة التعلٌم العالً وتأثٌرها فً تحقٌق التفوق التنظٌمًادارة عامة ماجستٌر180

دور الثقافة التنظٌمٌة فً تعزٌز ممارسات الشفافٌة      المالٌة واثرهاادارة عامة

فً فاعلٌة المنظمة

2016اثٌر انور شرٌفمحمد عدنان عبد ماجستٌر181
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بحث تحلٌلً/ تأثٌر ابعاد التشارك المعرفً فً تحقٌق االبداع المنظمً ادارة عامة

فً جامعة ذي قار

2015احمد كرٌم النجاروئام وهاب عبد الحسٌن الٌاسري ماجستٌر182

انعكاس تبادلٌة القائد ـ العضو فً االلتزام التنظٌمً بتوسط العدالةادارة عامة

التنظٌمٌة

2016هدٌل كاظم سعٌدوسام خالد التمٌمً دكتوراه183

2016سهٌر عادل الجادرعال باسم هاشمتأثٌر ابعاد نوعٌة حٌاة العمل فً االغتراب التنظٌمًادارة عامة ماجستٌر184

2015احمد كرٌم النجاروئام وهاب عبد الحسٌن الٌاسريتأثٌر ابعاد التشارك المعرفً فً تحقٌق االبداع المنظمًادارة عامة ماجستٌر185

القٌادة االستراتٌجٌة وتأثٌرها فً تحقٌق السمعة التنظٌمٌة بتوسٌطادارة عامة

الشفافٌة

2016هدٌل كاظم سعٌدزٌاد علً عباس ماجستٌر186

بحث/ أعادة هندسة العملٌات االدارٌة فً ضوء التوجه االستراتٌجً ادارة عامة

مٌدانً لعٌنة من القٌادات العلٌا فً وزارة النفط

2016نسرٌن جاسم محمدزٌنب ابو علً خلف الحسنً ماجستٌر187

بحث تحلٌلً فً بعض/ الموجود المعرفً وتأثٌره فً قٌمة المنظمة ادارة عامة

شركات القطاع الصناعً

2016اٌاد طاهر محمدعلٌاء جاسم محمد دكتوراه188

االدارة المحلٌة ودورها فً تعزٌز التنمٌة المستدامة دراسة حالة فًادارة عامة

محافظة بغداد

2017ثائر محمود رشٌدحٌدر جبار حسٌن دبلوم عال189ً

الصراع االداري بٌن الحكومة المركزٌة والحكومة المحلٌة وتاثٌره فًادارة عامة

رفاهٌة المجتمع المحلً بحث مٌدانً فً محافظة النجف االشرف

2017حامد كرٌم الحدراوياٌام عبد سرحان دبلوم عال190ً

دراسة فً-المحاسبة عن االصول غٌر المتداولة ودورها فً الرقابة ادارة عامة

القطاع الشباب والرٌاضة

2017سلمان حسٌن عبدهللاٌحٌى علً اكبر دبلوم عال191ً

2017نسرٌن جاسم محمدمثنى حسٌن علواناسالٌب اختٌار الموظفٌن المحلٌٌن وتاثٌرها فً اداء االدارة المحلٌةادارة عامة دبلوم عال192ً

دراسة حالة-االصالح الحكومً ودوره فً تطوٌر نظم االدارة المحلٌة ادارة عامة

فً محافظة النجف االشرف

2017علً رزاق جٌاداحمد عزٌز حمدوش دبلوم عال193ً

بحث تحلٌلً فً-فاعلٌة القٌادات االدارٌة فً تنفٌذ السٌاسات العامة ادارة عامة

محافظة بغداد

2017فرح ضٌاء حسٌنهمام فالح جاسم ماجستٌر194

بحث-استراتٌجٌة توظٌف الموارد البشرٌة وتاثٌرها فً االداء العالً ادارة عامة

مٌدانً فً وزارة الزراعة

2017سهٌر عادل الجادراحمد قاسم صٌهود ماجستٌر195

 الفقرة الخاصة بمنح الصالحٌات21اعادة هٌكلٌة االدارات وفقا لقانون ادارة عامة

بحث تطبٌقً فً مدٌرٌة بلدٌة ذي قار-

2016احمد كرٌم جاسمجنان مكً فرهود ماجستٌر196

دراسة حالة فً مجلس-واقع وفرص االستثمار فً االدارات المحلٌة ادارة عامة

مجافظة بغداد

2017عبدالناصر علك حافظقتٌبة ناجً عباس دبلوم عال197ً

سٌنارٌو استراتٌجً لتنمٌة موارد دٌوان محافظة بابل على ضوءادارة عامة

التخصٌصات النالٌة دراسة حالة

2017لورنس ٌحٌى صالحعباس كامل مزربان دبلوم عال198ً

القٌادة االستراتٌجٌة وتاثٌرها فً تحقٌق السمعة التنظٌمٌة بتوسٌطادارة عامة

بحث تحلٌلً فً بعض دوائر وزارة االسكان واالعمار-الشفافٌة 

2016هدٌل كاظم سعٌدزٌاد علً عباس ماجستٌر199
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بحث تحلٌلً فً بعض-الموجود المعرفً وتاثٌره فً قمة المنظمة ادارة عامة

شركات القطاع الصناعً

2016اٌاد طاهر محمدعلٌاء جاسم محمد دكتوراه200

تاثٌر سلوكٌات القٌادة االخالقٌة فً ممارسات القوة فً ضوء نظرٌةادارة عامة

دراسة مٌدانٌة تشخٌصٌة تحلٌلٌة فً عدد من كلٌات-اصحاب المصالح 

جامعة بغداد

2016علً حسون الطائًمحسن رشٌد مصٌحب دكتوراه201

ادارة عامة 202

تحلٌل صالحٌات رؤساء الوحدات االدارٌة وفق القانون العراقً النافذادارة عامة

دراسة حالة-لالرتقاء باداء دٌوا ن محافظة واسط 

2017نوال طارق ابراهٌمبندر داود سلمان دبلوم عال203ً

دور القٌادة المحلٌة المنتخبة فً تحقٌق االهداف االسترتٌجٌة فً ظلادارة عامة

دراسة حالة فً محافظة- وتعدٌالته 2008 لسنة 21قانون المحافظات 

النجف االشرف

2017هاشم فوزي العباديمٌثم محمد علً جلو دبلوم عال204ً

دراسة حالة فً مدٌرٌات الماء-صٌاغة استراتٌجٌات لقطاع الخدمات ادارة عامة

والمجاري والبلدٌة فً محافظة المثنى

2017علً حسون الطائًحسٌن علً حسن دبلوم عال205ً

-االداء الرٌادي للمنظمة على وفق االدارة الخضراء للموارد البشرٌة ادارة عامة

بحث مٌدانً فً شركة الحفر العراقٌة

2017فضٌلة سلمان داوداسرار عبدالزهرة علً ماجستٌر206

تاثٌر الذكاء الثقافً فً رسم السٌاسة المحلٌة فً مجلس محافظة ذيادارة عامة

بحث استطالعً-قار 

2016تال عاصم فائقحنٌن قاسم حسن ماجستٌر207

دراسة-تنمٌة الموارد المحلٌة فً محافظة بابل من منظور استراتٌجً ادارة عامة

حالة

2017لورنس ٌحٌى صالحجالل كاظم راضً دبلوم عال208ً

الرقابة المالٌة وتاثٌرها فً تعزٌز اداء الحكومة المحلٌة محافظة ذيادارة عامة

قار انموذجا

2017عمرو هشام محمدحسٌن مطشر جعاز دبلوم عال209ً

تاثٌر مشارٌع القطاع العام فً التنمٌة المحلً من منظورادارة عامة

دراسة حالة فً شركو اور العامة/ستراتٌجً

2017لورنس ٌحٌى صالحانور لٌلو عبد الحسٌن دبلوم عال210ً

/دور نظم المعلومات االدارٌة ف ظل جودة القرار لالدارات المحلٌة ادارة عامة

دراسة حالة فً دٌوان محافظة دٌالى

2017عبدالناصر علك حافظرواء احمد حسن فلٌجة دبلوم عال211ً

2017تال عاصم فائقمروة عوٌد عونًتقٌٌم مراحل العملٌة التدرٌبٌة فً دٌوان محافظة بغدادادارة عامة دبلوم عال212ً

-تشخٌص المشكالت المحلٌة فً التحول نحو الالمركزٌة االدارٌة ادارة عامة

دراسة حالة فً محافظة بغداد

2017نسرٌن جاسم محمدمها سعد سلمان دبلوم عال213ً

-تاثٌر ابعاد راس المال الفكري فً صٌاغة السٌنارٌو االستراتٌجً ادارة عامة

دراسة مٌدانٌة فً دائرة بحوث البناء وزارة االعمار واالسكان

2017علً موات السودانًرٌاض ٌوسف سلمان ماجستٌر214

2017علً حسون الطائًفراس محمود احمددراسة حالة-دور مجلس محافظة بغداد فً نطوٌر القطاع التربوي ادارة عامة دبلوم عال215ً

بحث تطبٌقً فً/اثر تحلٌل البٌئة الخارجٌة فً التسهٌالت المصرفٌةادارة عامة

مصرفً الرافدٌن والرشٌد

2016احمد محمد فهمًوفاء جثٌر مزعل دبلوم عال216ً
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بحث مٌدانً عً عدد من كلٌات-التوجه الرٌادي فً التمٌز التنظٌمً ادارة عامة

جامعه بغداد

2016شفاء محمد علًزٌد خضٌر محسن اسماعٌل ماجستٌر217

من وجهة نظر-فاعلٌة القٌادات االدارٌة فً تنفٌذ السٌاسات العامة ادارة عامة

عٌنة من العاملٌن

2017فرح ضٌاء حسٌن مباركهمام فالح جاسم ماجستٌر218

بحث مٌدانً فً وزارة-االنماط القٌادٌة ودورها فً راس المال الفكري ادارة عامة

الخارجٌة

2017علً حسون الطائًلمى قٌس رؤوف ماجستٌر219

مدٌرٌة/دراسة حالة -تقٌٌم خدمة مٌاه الشرب فً محافظة الدٌوانٌة ادارة عامة

ماء الدٌوانٌة

2017علً حسون الطائًقاسم مهدي محمد دبلوم عال220ً

-االداء الرٌادي للمنظمة على وفق االدارة الخضراء للمواد البشرٌة ادارة عامة

بحث مٌدانً فً شركة الحفر العراقٌة

2017اسرار عبدالزهرة علً ماجستٌر221

تشخٌص طبٌعة االستثمارات المطلوبة وفقا لواقع ادارة راس المالادارة عامة

البشري

2017هدٌل سعدون معارج ماجستٌر222

بحث-تاثٌر المناخ التنظٌمً فً عوامل نجاح االدارة االلكترونٌة ادارة عامة

تحلٌلً الراء عٌنة من المدٌرٌن فً مدٌرٌة المرور والجنسٌة والسفر

فس واسط

2017دجلة مهدي النجارزٌنب كاظم عاصً ماجستٌر223

2017علً حسون الطائًمحمد جاسم ناصردراسة حالة/تقٌٌم متابعة تنفٌذ المشروعات فً محافظة بغدادادارة عامة دبلوم عال224ً

الثقافة التنظٌمٌة وتاثٌرها فً العالقة بٌن التمكٌن وجودة الخدمةادارة عامة

دراسة استطالعٌة الراء عٌنة من التدرٌسٌٌن فً كلٌات/التعلٌمٌة 

االدارة واالقتصاد بجامعتً بغداد والمستنصرٌة

2017صالح عبدالقادر النعٌمًسها عدنان سلمان دكتوراه225

2017عمرو هشام محمدمحمد فرحان محسنمحافظة واسط انموذجا-سٌنارٌو لتعظٌم االٌرادت المحلٌةادارة عامة دبلوم عال226ً

دراسة حالة فً/ دور إدارة التعاقدات فً تنفٌذ العقود الحكومٌة ادارة عامة

محافظة بغداد

2017علً حسون الطائًسعد سامً وسمً دبلوم عال227ً

الموازنة العامة فً العراق بٌن االعداد والتنفٌذادارة عامة

م2016-2012دراسة تحلٌلٌة مقارنة للموازنات من 

(محافظة البصرة انموذجا)وموازنات اإلدارة المحلٌة 

2017عمرو هشام محمدجواد كاظم عبود دبلوم عال228ً

الثقافة التنظٌمٌة وتاثٌرها فً العالقة بٌن التمكٌن وجودة الخدمةادارة عامة

دراسة استطالعٌة الراء عٌنه من التدرٌسٌن فً كلٌات-التعلٌمٌة 

االدارة واالقتصاد رجامعتً بغداد والمستنصرٌة

2017صالح عبدالقادر النعٌمًسها عدنان سلمان دكتوراه229

سٌنارٌو استراتٌجً لتنمٌة موارد دٌوان محافظة بابل على ضوءادارة عامة

(دراسة حالة )التخصٌصات المالٌة 

2017لورنس ٌحٌى صالحعباس كامل مزربان دبلوم عال230ً

بحث-تاثٌر المناخ التنظٌمً فً عوامل نجاح االدارة االلكترونٌة ادارة عامة

تحلٌلً الراء عٌنة من المدٌرٌن فً مدٌرٌة المرور والجنسٌة والسفر

فً واسط

2017دجلة مهدي النجارزٌنب كاظم عاصً ماجستٌر231
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بحث مٌدانً فً عدد من-التوجه الرٌادي وتاثٌره فً التمٌز التنظٌمً ادارة عامة

الكلٌات جامعة بغداد

2016شفاء محمد علًزٌد خضٌر محسن ماجستٌر232

تاثٌر سلوكٌات القٌادة االخالقٌة فً ممارسات القوه فً ضوء نظرٌةادارة عامة

دراسة مٌدانٌة تشخٌصٌة تحلٌلٌة فً عدد من كلٌات-اصحاب المصالح 

جامعة بغداد

2016علً حسون الطائًمحسن رشٌد مصٌحب دكتوراه233

تاثٌر روحانٌة المنظمة فً جودة الحدمات الصحٌة من خالل االتجاهاتادارة عامة

بحث مقارن الاراء عٌنة من االطباء والممرضٌن فً-االٌجابٌة للعاملٌن 

المستشفٌات مدٌنة الصدر فً بغداد

2016عبدالرزاق ابراهٌم عباسسلمى حتٌتة رحٌمة دكتوراه234

منظور استراتٌجً العادة الهٌكلة على وفق خٌار اندماج وزارتًادارة عامة

التعلٌم العالً والبحث العلمً والعلوم والتكنلوجٌا

2017صالح عبدالقادر النعٌمًزٌنب جالً ماذي ماجستٌر235

بحث-واقع االدارة بالقٌم التنظٌمٌة على وفق مراحل نظرٌة االنتشار ادارة عامة

تحلٌلً فً مكتب المفتش العام لوزارة الصحة العراقٌة

2017ٌعرب عدنان حسٌنرٌام اٌاد الدفاعً ماجستٌر236

تأثٌر الرشاقة التنظٌمٌة فً األداء العالًادارة عامة

بحث تحلٌلً استطالعً

2017شفاء محمد علً العزاوياٌناس نهاد كامل الدباغ ماجستٌر237

عوامل االختٌار االستراتٌجً ودورها فً عناصر جودةادارة عامة

التعلٌم العالً

بحث مٌدانً فً الجامعة التكنولوجٌة

2017علً حسون الطائًمحمد عماد رؤوف ماجستٌر238

تاثٌر االدوار االستراتٌجٌة لمدٌر الموارد البشرٌة فً تحقٌق التفوقادارة عامة

دراسة مٌدانٌة فً عدد من شركات القطاع النفطً فً بغداد/التنظٌمً 

2017هاشم فوزي العبادياسامة عالء حمد هللا الشدٌدي ماجستٌر239

التخطٌط الستراتٌجً و تأثٌره فً جودة الخدمة التعلٌمٌةادارة عامة

دراسة استطالعٌة فً جامعة النهرٌن

2017سهٌر عادل الجادرزهراء علً محسن الزبٌدي ماجستٌر240

تحلٌل العالقة بٌن ادارة مخاطر المعرفة والتوجه االستراتٌجًادارة عامة

بحث تحلٌلً فً قطاع المصارف-ونعكاسها على فاعلٌة المنظمة 

الحكومٌة

2018مصطفى منٌر اسماعٌلسعدون محسن سلمان دكتوراه241

بحث تحلٌلً فً/ تأثٌر القٌم التنظٌمٌة فً تحقٌق النجاح االستراتٌجً ادارة عامة

دٌوان وزارة النفط

2018نسرٌن جاسم محمدمصطفى عبد العباس عصاد ماجستٌر242

بحث تحلٌلً الراء-دور التفكٌر الستراتٌجً فً تمكٌن الموارد البشرٌة ادارة عامة

عٌنة من موظفً دٌوان محافظة بغداد

2018تال عاصم فائقاحمد كامل نصٌف جاسم ماجستٌر243

الدور الوسٌط الدارة الذات فً العالقة بٌن ضغوط العمل واالغترابادارة عامة

التنظٌمً

2018هدٌل كاظم سعٌدعدي حسٌن شعالن ماجستٌر244

-انعكاس انماط التفكٌر االستراتٌجً على مستوٌات الصراع التنظٌمً ادارة عامة

بحث وصفً وتحلٌلً فً وزارتً التربٌة والتعلٌم والبحث العلمً

2018سهٌر عادل الجادراحمد كوٌن داود ماجستٌر245

بحث تحلٌلً-دور القوة التنظٌمٌة فً بناء الكفاءات الجوهرٌة ادارة عامة

استطالعً فً شركة الحفر العراقٌة

2018سهٌر عادل الجادرحنٌن رائد رشٌد ماجستٌر246
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دراسة استطالعٌة فً-دور صناع المعرفة فً القدرات االستراتٌجٌة ادارة عامة

اربٌل/جامعة صالح الدٌن 

2018هدٌل كاظم سعٌدبراء شوقً العانً ماجستٌر247

تقٌٌم استراتٌجٌات االدارة الحضرٌة لمدٌنة بغداد لتحوٌلها الى مدٌنةادارة عامة

ذكٌة

2017عبدالرزاق ابراهٌم عباسنوال عبدالكرٌم علوان دكتوراه248

تأثٌر التغٌٌر التنظٌمً فً أداء المنظمات العامة  بحث تحلٌلًادارة عامة
                    دٌوان محافظة بغداد أنموذجاً

2018تال عاصم فائقعذراء محسن عبد ماجستٌر249

التسوٌقٌة المتكاملة وتأثٌرها فً تنشٌط.االتصاالتادارة عامة

االداء التسوٌقً  بحث مٌدانً فً الشركة العامة

لصناعة المنتجات الغذائٌة

2018عبد الناصر علك حافظمحمد فاروق عبد الرزاق ماجستٌر250

الـرقـابـة الـقـضـائـٌـة عـلـى االدارة الـمحلٌـة فـً ظـل قـانـونادارة عامة

(21)الــمحـافــظــات غــٌـر الـمنـتـظـمـة فـــً اقــلٌـم رقـــم 

دراسـة حـالـة فـً مـحـافـظـة دٌـالـى/  الـمعـدل 2008لسنـة 

2018نـوال طـارق ابـراهـٌـمفـراس حسـٌـن عـلـوان دبلوم عال251ً

التنمٌة المستدامةادارة عامة

بٌن الموائمة بأستخدام الموارد الطبٌعٌة والمسؤولٌة األقتصادٌة عن

دراسة حالة فً محافظة- حقوق األجٌال

صالح الدٌن

2018لورنس ٌحٌى صالحمازن محمد مهدي دبلوم عال252ً

-مصادر التموٌل ودورها فً تحقٌق التنمٌة   المحلٌة لمحافظة دٌالىادارة عامة

دراسة حالة

2018عامر فدعوسباسم محمد شاكر دبلوم عال253ً

تأثٌر األنماط القٌادٌة فً تحقٌق أهداف اإلدارة المحلٌة  دراسة حالة فًادارة عامة

محافظة الدٌوانٌة

2018عالء دهام حمدعلً مهدي محلول دبلوم عال254ً

التخطٌط االستراتٌجً وتأثٌره فً ادارة االزمات دراسة حاله فًادارة عامة

محافظة دٌالى

2018علً حسون الطائًرٌم اكرم عبد الرحمن دبلوم عال255ً

واقع التعاقب الوظٌفً فً محافظة بغدادادارة عامة

((دراسة حالة))

2018سهٌر عادل حامدلمٌاء نزار عبد هللا دبلوم عال256ً

التفكٌر االستراتٌجً وتأثٌره فً جودة القراراتادارة عامة

بحث مٌدانً

2018نسرٌن جاسم محمدعدنان رحٌم نــور ماجستٌر257

تأثٌر استراتٌجٌات الموارد البشرٌة فً إدارة األزمة المحلٌة دراسةادارة عامة

حالة فً دٌوان محافظة مٌسان

2018عالء دهام حمدقاسم لعٌبً مناتً دبلوم عال258ً

2018تال عاصم فائقمحمد كاظم محمد علًدراسة حالة فً محافظة واسط– تدرٌب وتطوٌر الموظف المحلً ادارة عامة دبلوم عال259ً

القٌادة بالتمكٌن وقدرات التعلم التنظٌمً وتأثٌرهما على رأس المالادارة عامة

الفكري

بحث تحلٌلً آلراء عٌنة من رؤوساء االقسام فً جامعة واسط

2018عبد الرحمن مصطفى المالقاسم حبوب عباس دكتوراه260

التحلٌل البٌئً ودوره  فً استراتٌجٌة المنظمة العامةادارة عامة

دراسة تطبٌقٌة فً عٌنة من تشكٌالت وزارة الداخلٌة العراقٌة

2018سرمد حمزة الشمريعادل عبدالودود طاهر دكتوراه261
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دور االنفاق المحلً فً تطوٌر البنى التحتٌة لمحافظة كربالء المقدسةادارة عامة

(2016 - 2010)للمدة 

2018لورنس ٌحٌى صالحأصٌل داود سالم دبلوم عال262ً

االداء االستراتٌجً على وفق العالقة بٌنادارة عامة

المسؤولٌة المجتمعٌة فً ظل المواصفة

(ISO – 26000)  وحوكمة المنظمة

بحث تحلٌلً فً وزارة الشباب والرٌاضة

2018صالح عبد القادرأقدس احمد حسن علً دكتوراه263

المواءمة بٌن استراتٌجٌة قبعات التفكٌر الست ومهارات التفكٌرادارة عامة

بحث مٌدانً فً دائرة/االبداعً وتاثٌرهما فً انماط القٌادة االدارٌة 

مدٌنة الطب

2018صالح عبد القادرغٌداء حمٌد محمد دكتوراه264

العالقة بٌن  الحوكمة  اإللكترونٌةادارة عامة

واستراتٌجٌة التكامل وانعكاسها على التمٌز التنظٌمً

وزارة التعلٌم العالً والبحث- دراسة مٌدانٌة فً دائرة البحث والتطوٌر

العلمً

2018نسرٌن جاسم محمدسؤدد سعٌد حمد دكتوراه265

دور أخالقٌات القٌادات العلٌا ٳلحداث التغٌٌراالٌجابً بتوسٌط نظرٌةادارة عامة

التعلم االجتماعً

2018علً حسون فنديسحراء أنور حسٌن علً دكتوراه266

(بحث مٌدانً  )القٌادة االستراتٌجٌة وتأثٌرها فً التغٌٌر االستراتٌجًادارة عامة

فً دٌوان وزارة النفط

2018سهٌر عادل الجادرنور عدنان داود ماجستٌر267

)التأثٌرات المتوقعة لفرض ضرائب التلوث على شركات النفط االجنبٌة ادارة عامة

(محافظة مٌسان انموذجاً 

2018احسان جبر عاشورهدى سالم مظلوم جاسم دبلوم عال268ً

2018أحمد كرٌم جاسم النجاردعـــاء صادق شرٌف (دور القٌادة االخالقٌة فً تعزٌز المسؤولٌة االجتماعٌة)ادارة عامة ماجستٌر269

القٌادة الخادمة وتأثٌرها فً مقومات التجدٌد االستراتٌجً بتوسٌط الثقةادارة عامة

-التنظٌمٌة 

بحث وصفً تحلٌلً فً شركة توزٌع المنتجات النفطٌة

2019هدٌل كاظم سعٌدنور باسم عبد ماجستٌر270

تأثٌر االستدامة المنظمٌة متغٌراً وسٌطاً بٌن المشاركة بالمعرفةادارة عامة

ومقدرات الموارد البشرٌة

دراسة تحلٌلٌة فً وزارة العلوم والتكنولوجٌا

2018علً حسون الطـائـًالهام محمد علٌوي دكتوراه271

تأثٌر القدرات الدٌنامٌكٌــة فً البراعة التنظٌمٌــةادارة عامة

فً عٌنة من شركات وزارة الصناعة والمعادن– بحث تحلٌلً 

2019سهٌر عادل الجادرصفاء كامل حنان ماجستٌر272

العالقة بٌن القدرات الدٌنامٌكٌة و المرونة االستراتٌجٌة و انعكاسهاادارة عامة

على فاعلٌة اتخاذ القرار

بحث مٌدانً فً وزارة الصحة

2019هدٌل كاظم سعٌدمجٌد حمٌد طاهر دكتوراه273

2019هدٌل كاظمحمٌد علً حمٌدالقٌادة االصٌلة وتاثٌرها فً االداء السٌاقً عبر راس المال النفسًادارة عامة ماجستٌر274

2019نسرٌن جاسـم محـمداحمد صباح حمٌد عناٌة السامرائًتأثٌر إدارة المخاطر فً عدد من المشارٌع األنشائٌةادارة عامة دبلوم عال275ً

نظم المعلومات اإلستراتٌجٌة وتأثٌرها  فً قٌاس األداء التنظٌمًادارة عامة

بحث تحلٌلً وصفً فً بعض دوائر وزارة التخطٌط

2018عبد الرزاق الشٌخلًمصطفى مكً خدام ماجستٌر276
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تأثٌر الذكاء االستراتٌجً فً إدارة األزماتادارة عامة

بحث تحلٌلً فً دٌوان محافظة االنبار- 

2019تال عاصم فائقسعد علً محمود ماجستٌر277

دور المرونة االستراتٌجٌة فً تعزٌز االبداع المنظمًادارة عامة

بحث تحلٌلً فً عدد من مستشفٌات وزارة الصحة

2018نسرٌن جاسم محمدضحى عباس محسن ماجستٌر278

-دور منظمـات المجتمـع المـدنً فً قـرارات المنظمات الحكومٌةادارة عامة

دراسة استطالعٌة

2019علً حسون الطائًبسام محمد خلف ماجستٌر279

انعكاس مرونة الموارد البشرٌة فً األداء الوظٌفً بتوسٌط التشاركادارة عامة

المعرفً

دراسة استطالعٌة تحلٌلٌة فً بعض شركات وزارة اإلسكان والبلدٌات

2019غنً دحام تنايزهراء غانم مرجاح دكتوراه280

القٌادة الواعٌة وتأثٌرها فً خفة الحركة المنظمٌة فً ظل الدورادارة عامة

التفاعلً للتعقٌد االدراكً

2019هدٌل كاظم سعٌدحال صاحب عبدالستار دكتوراه281

إعادة الهٌكلة لوزارةالعمل والشؤون االجتماعٌة فً ضوء قانون نقلادارة عامة

دراسة حالة فً مركز وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة/الصالحٌات 

2019علً حسون فنديمٌسم رحٌم عوفً دبلوم عال282ً

االتجاهات الحدٌثة لتطوٌر االدارة المحلٌةادارة عامة

فً محافظة صالح الدٌن

2019عبدالرزاق ابراهٌم عباسخالد شكر محمود حسن دبلوم عال283ً

الدور الوسٌط للصالبة النفسٌة فً العالقة بٌن تماسك الجماعة واالداءادارة عامة

الوظٌفً بحث مٌدانً

2019هدٌل كاظم سعٌدخالد مهدي صالح دكتوراه284

تحلٌل االستدامة التنموٌة عبر المؤشرات الصحٌة على ضوء االنفاقادارة عامة

2003الحكومً لقطاع الصحة فً محافظة كربالء المقدسة بعد عام 

2019ثائر محمود رشٌدرائد محمد علوان دبلوم عال285ً

التحلٌل االستراتٌجً لتطور نصٌب الفرد من العناٌة الصحٌة فً العراقادارة عامة

دراسة حالة- 2003بعد عام 

2019لورنس ٌحٌى صالحزمن محسن حمد عبد هللا دبلوم عال286ً

2018عامر فدعوهس عذٌبغفران حسن نعمةاالدارة المحلٌة ودورها فً تعزٌز التنمٌة المستدامةادارة عامة دبلوم عال287ً

واقع واستراتٌجٌات تطوٌر االدارة المحلٌةادارة عامة

فً مجلس محافظة صالح الدٌن دراسة حالة

2019عبدالرزاق ابراهٌم عباسخالد شكر محمود حسن دبلوم عال288ً

الدور الرقابً لمجالس المحافظات فً تحسٌن اداء القطاع الصحًادارة عامة

بحث تحلٌلً فً مجلس محافظة بابل

2019تال عاصم فائقبلقٌس خلٌل ابراهٌم دبلوم عال289ً

 وحلولها بحث2003اسباب تاخٌر تنفٌذ المشارٌع االنشائٌة بعد عام ادارة عامة

تطبٌقً فً مختبر كربالء االنشائً

2019عبد الجبار خضر بخٌتثائر مجٌد حمٌد الزبٌدي دبلوم عال290ً

"دور تمكٌن العاملٌن فً التحول نحو الالمركزٌة االدارٌةادارة عامة

بحث مٌدانً فً مجلس محافظة واسط

2019شفاء محمد علًرٌا بشار جبر دبلوم عال291ً

/تقٌٌم عملٌات التدرٌب ادارة عامة

دراسة حالة فً وزارة الزراعة

2019علً حسون الطائًمروة عمار بدر دبلوم عال292ً

دور المسؤولٌة االجتماعٌة فً االداء المنظمًادارة عامة

دراسة حالة فً وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

2019هدٌل كاظم سعٌدإخالص عاٌش شنٌشل دبلوم عال293ً
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دور الرقابة والتفتٌش فً معالجة الفساد االداري والمالً فً االداراتادارة عامة

مكتب المفتش العام/ دراسة حالة فً وزارة الزراعة/ المحلٌة

2019عبدالرزاق ابراهٌم الشٌخلًعقٌل قاسم عبعوب دبلوم عال294ً

بحث مٌدانً فً دٌوان/ تأثٌر القٌادة التحوٌلٌة فً التغٌٌر التنظٌمً ادارة عامة

محافظة دٌالى

2019عالء دهام حمداسماء عدي وهٌب دبلوم عال295ً

دراسة حالة- قٌاس فاعلٌة التموٌل الذاتً باستخدام تحلٌل مصفوفة   ادارة عامة

SWOTلقطاع بلدٌات محافظة واسط

2019فضٌلة سلمان داودرشا صالح مهدي دبلوم عال296ً

التعقٌد السلوكً وتاثٌره فً اداء فرق العمل بتوسٌط خصائص القائدادارة عامة

بحث استطالعً فً هٌئة المسح الجٌولوجً العراقً/االداري

2019علً حسون الطائًٌسار فاروق فٌصل دكتوراه297

بحث- توظٌف إدارة االلتزام العالً فً تحقٌق النجاح االستراتٌجًادارة عامة

تحلٌلً

2019سهٌر عادل حامدحذٌفة حسٌن علً ماجستٌر298

الدور الوسٌط للفراسة االستراتٌجٌة فً تعزٌز تأثٌر القٌادة الروحٌة فًادارة عامة

الصحة التنظٌمٌة

"بحث تحلٌلً"

2019نسرٌن جاسم محمدسٌف علً كامل ماجستٌر299

إدارة الصراع البّناء وتأثٌرها فً االداء الرٌاديادارة عامة

الدور الوسٌط لرأس المال النفسً

دراسة استطالعٌة آلراء عٌنة من العاملٌن فً مدارس المتمٌزٌن فً

بغداد

2019نسرٌن جاسم محمدعصام خضٌر مجٌد ماجستٌر300
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