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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

 Improve the competitive advantage (CA) through human resourcesمدرسدكتوراه او ما یعادلھا أریج سعد حسنكلیة االدارة واالقتصاد
management practices (HRMPs) in the Iraqi banking sector 

 دور تكنولوجیا المعلومات في تنمیة الموارد البشریةمدرسدكتوراه او ما یعادلھا أریج سعد حسنكلیة االدارة واالقتصاد

 comparison of some estimation methods of generalized poissonاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاابتسام كریم عبد اللھكلیة االدارة واالقتصاد
distribution parameters

استاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاابتسام كریم عبد اللھكلیة االدارة واالقتصاد
Comparsion between Weighted Quadratic Loss function and 

Quadratic Loss function to Estimate Asymmetric Laplace Distribution 
parameters

Estimation of X-Gamma regression model with applicationاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاابتسام كریم عبد اللھكلیة االدارة واالقتصاد

On modeling life time data using an extended gamma distributionاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاابتسام كریم عبد اللھكلیة االدارة واالقتصاد

 statistical computation and application with generalized poissonاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاابتسام كریم عبد اللھكلیة االدارة واالقتصاد
distribution

استعمال الدالة التمیزیھ في تصنیف مرضى التھاب الكبد الفایروسياستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاابتسام كریم عبد اللھكلیة االدارة واالقتصاد
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

 التقدیر البیزي لمعلمات توزیع البالس الملتوي تحت دالتي خسارة الخطا التربیعیة والموزونھاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاابتسام كریم عبد اللھكلیة االدارة واالقتصاد
 باستعمال اسلوب المحاكاة

تقدیر انموذج انحدار كاما الممتد باستعمال اسلوب المحاكاةاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاابتسام كریم عبد اللھكلیة االدارة واالقتصاد

تقدیر معلمات توزیع بواسون المعمم باستخدام اسلوب المحاكاةاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاابتسام كریم عبد اللھكلیة االدارة واالقتصاد

 مقارنة طرائق معلمات توزیع البالس الغیر متماثل باستعمال دالة خسارة الخطأ التربیعیة ودالةاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاابتسام كریم عبد اللھكلیة االدارة واالقتصاد
الخسارة التربیعیة الموزونة

 The effect of high-performance human resource practices onاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھااثیر عبداللھ محمدكلیة االدارة واالقتصاد
workplace bullying through self-control

 Measuring the impact of the exchange rate on imports in Iraq for theمدرسدكتوراه او ما یعادلھا احسان جبر عاشوركلیة االدارة واالقتصاد
period (2013-2020)

 The actual independence of the governors of the Central Bank ofمدرسدكتوراه او ما یعادلھا احسان جبر عاشوركلیة االدارة واالقتصاد
Iraq and its effects on inflation for the period 2003-2017

 The impact of fiscal policy tools on the proceedings of the Centralمدرسدكتوراه او ما یعادلھا احسان جبر عاشوركلیة االدارة واالقتصاد
Bank of Iraq in light of the Compound crisis (2019-2020)
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

 قیاس وتحلیل العالقة بین عجز المیزان التجاري وعجز الموازنة العامة في العراق للمدة (مدرسدكتوراه او ما یعادلھا احسان جبر عاشوركلیة االدارة واالقتصاد
( 2003-2019

 متطلبات تأثیر تخفیض سعر صرف الدینار على تحفیز الناتج المحلي االجمالي في العراق أواخرمدرسدكتوراه او ما یعادلھا احسان جبر عاشوركلیة االدارة واالقتصاد
2020 

 Entrepreneuria performance of the organization according to theمدرس مساعدماجستیر او ما یعادلھااسرار عبدالزھرة عليكلیة االدارة واالقتصاد
approved training strategy

 Green management of human resources and its role in enhancingمدرس مساعدماجستیر او ما یعادلھااسرار عبدالزھرة عليكلیة االدارة واالقتصاد
the success factors of talent management for tourism organizations

 The role of the talent management strategy in achieving theمدرس مساعدماجستیر او ما یعادلھااسرار عبدالزھرة عليكلیة االدارة واالقتصاد
Entrepreneurial performance of the organization

 Comparison of the thresholding of kernel functions in imageاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھااسماء غالب جابركلیة االدارة واالقتصاد
segmentation 

 Image segmentation by using thresholding technique in two stagesاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھااسماء غالب جابركلیة االدارة واالقتصاد

 Predicting of infected people with corona virus covid-19 by usingاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھااسماء غالب جابركلیة االدارة واالقتصاد
non-parametric quality control charts 
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

 العوامل المؤثرة على االقبال الخذ لقاح كوفید -19- دراسة میدانیة لعینة من المواطنین فيمدرسدكتوراه او ما یعادلھااسماء نجم عبداللھكلیة االدارة واالقتصاد
محافظة واسط

مدرس مساعدماجستیر او ما یعادلھاافتخار عبد الحسین كاطعكلیة االدارة واالقتصاد
The Mediating Role of Organizational 

Ambidexterity in the Relationship between Business Intelligence 
Systems and the Learning Organization Exploratory study at the 

Ramadi's Hospitals
دراسة احصائیة لمرض كوفید ١٩ باستعمال القیاسات المتكررةاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھااقبال محمود علوانكلیة االدارة واالقتصاد

مقارنة لبعض طرائق  تقدیر دالة البقاء لتوزیع  المختلط باستعمال المحاكاةمدرسدكتوراه او ما یعادلھااقبال محمود علوانكلیة االدارة واالقتصاد

 المختلط مع تطبیق عملي   lomax مقارنة لبعض طرائق تقدیر دالة البقاء لتوزیعمدرسدكتوراه او ما یعادلھااقبال محمود علوانكلیة االدارة واالقتصاد

 analysing and measuring the joint costs of petroleum products andمدرسدكتوراه او ما یعادلھاامتثال رشید بجايكلیة االدارة واالقتصاد
showing their impact on profits an applied research in aldora refinery

مدرسدكتوراه او ما یعادلھاامتثال رشید بجايكلیة االدارة واالقتصاد
Auditing using IOT technology to reduce fraud and preserve public 

money Applied research in a sample of regulatory bodies working in 
the Federal Financial Supervisory Board

 Calculating the cost of digital services for banking work andمدرسدكتوراه او ما یعادلھاامتثال رشید بجايكلیة االدارة واالقتصاد
explaining its role in improving the quality of banking services
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

Internet of Things –Based Audit for Safeguarding the Public Fundsاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاامتثال رشید بجايكلیة االدارة واالقتصاد
An Applied Research in A Sample of Audit Teams in FBSA

 The effect of electronic decision support systems on calculating theمدرسدكتوراه او ما یعادلھاامتثال رشید بجايكلیة االدارة واالقتصاد
environmental costs of disaster risks

مدرسدكتوراه او ما یعادلھاامتثال رشید بجايكلیة االدارة واالقتصاد
The role of management accounting information in improving safety, 
security, health and fire prevention decisions, applied research in a 

sample of Iraqi hospitals

 The role of management accounting information in preventing fireاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاامتثال رشید بجايكلیة االدارة واالقتصاد
risks and maintaining occupational safety

تدقیق تأثیر السیاسات المحاسبیة والتغیرات في التقدیرات المحاسبیة واالخطاء على القواائم المالیةمدرسدكتوراه او ما یعادلھاامتثال رشید بجايكلیة االدارة واالقتصاد

 Critical Success Factors for Applying Six Sigma in Transformativeمدرسماجستیر او ما یعادلھا امیرة شكر ولي البیاتيكلیة االدارة واالقتصاد
Industries in Iraq

 Investigating the use of lean manufacturing techniques in liquidمدرسماجستیر او ما یعادلھا امیرة شكر ولي البیاتيكلیة االدارة واالقتصاد
batteries production a field research in Babylon plant

  استخدام ادوات الجودة السبعة  في ضبط جودة المخرجات  التعلیمیة دراسة تطبیقیةمدرسماجستیر او ما یعادلھا امیرة شكر ولي البیاتيكلیة االدارة واالقتصاد
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

  تحدیات المواجھة للمالكات التدریسیة  لكلیة اإلدارة واالقتصاد  لتجربة التعلیم المدمجمدرسماجستیر او ما یعادلھا امیرة شكر ولي البیاتيكلیة االدارة واالقتصاد

.عوامل النجاح الحرجة لتطبیق منھجیة ال  6 سكما  في منظمات التصنیع التحویلیةمدرسماجستیر او ما یعادلھا امیرة شكر ولي البیاتيكلیة االدارة واالقتصاد

 Analysis and evaluation of social, economic and educationاستاذدكتوراه او ما یعادلھا انتصار عریبي فدعمكلیة االدارة واالقتصاد
indicators for displaced persons in Iraq 

 مع تطبیق log _logistic استعمال االحصاءات المرتبة لتقدیر دالة البقاء والمخاطرة لتزیعاستاذدكتوراه او ما یعادلھا انتصار عریبي فدعمكلیة االدارة واالقتصاد
عملي

بأستعمال المحاكاة log-logistic ایجاد دالة المخاطرة لتوزیعاستاذدكتوراه او ما یعادلھا انتصار عریبي فدعمكلیة االدارة واالقتصاد
Finding the risk function of a log-logistic distribution using simulation

بأستعمال االحصاءات المرتبة مع تطبیق عملي log-logistic تقدیر دالة المخاطرة لتوزیعاستاذدكتوراه او ما یعادلھا انتصار عریبي فدعمكلیة االدارة واالقتصاد

استاذدكتوراه او ما یعادلھا انتصار عریبي فدعمكلیة االدارة واالقتصاد
 log-logistic مقارنة بعض طرائق تقدیر معلمات توزیع

Comparison of some methods for estimating the parameters of the 
log-logistics distribution

 Examine the Implementation of ISO 21500:2012 at the Iraqiاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھااوس حاتم محمودكلیة االدارة واالقتصاد
Construction Projects
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

Predict the Duration of Road Project Using Artificial Neural Networkاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھااوس حاتم محمودكلیة االدارة واالقتصاد

 Risk Management at the Construction Companies in Developingاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھااوس حاتم محمودكلیة االدارة واالقتصاد
Contries:Iraq as a case study

 Risk management at the construction projects, several constructionاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھااوس حاتم محمودكلیة االدارة واالقتصاد
companies as a case study

استاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھااوس حاتم محمودكلیة االدارة واالقتصاد
THE POSSIBILITY OF APPLYING THE INTERNATIONAL 

STANDARD ISO 21500:2012 IN PROJECT MANAGEMENT (A 
CASE STUDY IN THE MINISTRY OF CONSTRUCTION, HOUSING 

AND MUNICIPALITIES)
فوائد تطبیق نمذجھ معلومات البناء على الجدولھ  والتخطیط للمشاریع - بحث تطبیقياستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھااوس حاتم محمودكلیة االدارة واالقتصاد

معوقات تطبیق نمذجھ معلومات البناء وتأثیرھا على نجاح المشاریع - بحث تطبیقياستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھااوس حاتم محمودكلیة االدارة واالقتصاد

استاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاایاد طاھر محمدكلیة االدارة واالقتصاد
Organizational values and their impact on strategic behavior an 
exploratory study in the general company for textile and leather 

industries

في سوق العراق لالوراق المالیة  CSI اختبار ربحیة مؤشراستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاایاد طاھر محمدكلیة االدارة واالقتصاد
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

ادارة قرارات التداول باستخدام مؤشر القوة الحقیقیة /دراسة تطبیقیةاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاایاد طاھر محمدكلیة االدارة واالقتصاد

استخدام مؤشر المتوسط المتحرك المتسارع منعدم التاخیر لتوقیت سوق االوراق المالیةاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاایاد طاھر محمدكلیة االدارة واالقتصاد

تاثیر االستثمار االجنبي على اسعار وتداول االسھم العادیة/دراسة تحلیلیةاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاایاد طاھر محمدكلیة االدارة واالقتصاد

تاثیر راس المال العامل على قیمة االسھم العادیة/دراسة تحلیلیةاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاایاد طاھر محمدكلیة االدارة واالقتصاد

عالقة الھیكل المالي بقیمة االسھم العادیة بتوسط ربحیة السھم /دراسة تحلیلیةاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاایاد طاھر محمدكلیة االدارة واالقتصاد

تحلیل العالقة بین صدمات السیاسة المالیة و االستقرار النقدي في االقتصاد العراقي للمدة 1990-استاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھا باسم خمیس عبیدكلیة االدارة واالقتصاد
2018

 تحلیل وقیاس االستدامة المالیة في االقتصاد العراقي للمدة 2004-2018استاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھا باسم خمیس عبیدكلیة االدارة واالقتصاد

تحلیل وقیاس تالزمیة الدورة المالیة والدورة االقتصادیة في االقتصاد العراقي للمدة 1990-استاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھا باسم خمیس عبیدكلیة االدارة واالقتصاد
2018 
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

قیاس وتحلیل االستدامة المالیة لصندوق التقاعد والضمان االجتماعي في العراق للمدة 2004-استاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھا باسم خمیس عبیدكلیة االدارة واالقتصاد
2018

 A plan for transportation and distribution the products based onاستاذ مساعدماجستیر او ما یعادلھابتول عطیة خلفكلیة االدارة واالقتصاد
multi-objective travelling salesman problem in fuzzy environmental

استاذ مساعدماجستیر او ما یعادلھابتول عطیة خلفكلیة االدارة واالقتصاد
Design a model for improving production processes using the QLF 

Quality Loss Function & Lean Six Sigma approach.
In the General Shaheed Company and the Sumood Factory /

An Applied Research
 content based image retrivalمدرسدكتوراه او ما یعادلھابشرى خریبط جاسمكلیة االدارة واالقتصاد

content based technique for research paper recommendationمدرسدكتوراه او ما یعادلھابشرى خریبط جاسمكلیة االدارة واالقتصاد

E-learning performance under covid pandemicمدرسدكتوراه او ما یعادلھابشرى خریبط جاسمكلیة االدارة واالقتصاد

 The effect of using google classroom on acdemic performanceمدرسدكتوراه او ما یعادلھابشرى خریبط جاسمكلیة االدارة واالقتصاد
under covid pandemic

using artificial intelligence for support higher educationمدرسدكتوراه او ما یعادلھابشرى خریبط جاسمكلیة االدارة واالقتصاد
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

 Comparison between Gibbs and Metropolis-Hasting Algorithmsمدرس مساعدماجستیر او ما یعادلھا بشرى سعد جاسمكلیة االدارة واالقتصاد
For Big Data with Application by using Python

 Image Segmentation by Using Thresholding Technique inTwoمدرس مساعدماجستیر او ما یعادلھا بشرى سعد جاسمكلیة االدارة واالقتصاد
Stages

 Using a nonparametric logistic regression model to estimateمدرس مساعدماجستیر او ما یعادلھا بشرى سعد جاسمكلیة االدارة واالقتصاد
affliction breast cancer

العالقة بین التعلیم وبطالة الخریجین واثرھا على التنمیة في العراق بعد عام ٢٠٠٣مدرسدكتوراه او ما یعادلھابشرى علي وھیبكلیة االدارة واالقتصاد

صناعة التمور ودورھا في مواجھة التحدیات المستدامة في العراقمدرسدكتوراه او ما یعادلھابشرى علي وھیبكلیة االدارة واالقتصاد

استاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھابشرى فاضل خضیر الطائيكلیة االدارة واالقتصاد
The impact of governance mechanisms on the accounting 

disclosure for sustainable development and its reflection on the 
quality of financial Report

استاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھابشرى فاضل خضیر الطائيكلیة االدارة واالقتصاد
Using EFQM for Measuring the level of accounting units 

performance and reflection on the control environment: Survey 
Study

 تقییم االجراءات التنفیذیة الالزمة لدى مكاتب مراقبي الحسابات عند تدقیق االداء االجتماعياستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھابشرى فاضل خضیر الطائيكلیة االدارة واالقتصاد
للشركات المدرجة في سوق العراق لالوراق المالیة
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

دور التأكید المشترك في تحقیق التنمیة البیئیةاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھابشرى فاضل خضیر الطائيكلیة االدارة واالقتصاد

دور التأكید المشترك في تحقیق التنمیة االجتماعیةاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھابشرى فاضل خضیر الطائيكلیة االدارة واالقتصاد

 دور حوكمة التدقیق في تحسین جودة االداء المھنياستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھابشرى فاضل خضیر الطائيكلیة االدارة واالقتصاد

دور حوكمة التدقیق في تقلیص فجوة التوقعاتاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھابشرى فاضل خضیر الطائيكلیة االدارة واالقتصاد

 The new role of accountants according to the modern definition ofمدرسدكتوراه او ما یعادلھابھاء حسین محمدكلیة االدارة واالقتصاد
management accounting and its reflection for the Iraq environment

 The role of revenue accounting data in enhancing accountability forمدرسدكتوراه او ما یعادلھابھاء حسین محمدكلیة االدارة واالقتصاد
the performance of units according to the unified accounting system

 using control self assessment in evaluating performance evaluationمدرسدكتوراه او ما یعادلھابھاء حسین محمدكلیة االدارة واالقتصاد
systems

 انعكاس ادراك اخالقیات العمل الوظیفي للمحاسب والمدقق على الحد من الفساد االداري والماليمدرسدكتوراه او ما یعادلھابھاء حسین محمدكلیة االدارة واالقتصاد
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

 لتعزیز الرقابة الشفافیة    (NGO)  دور البیانات المالیة  في تقییم  أداء المنظمات غیر الحكومیةمدرسدكتوراه او ما یعادلھابھاء حسین محمدكلیة االدارة واالقتصاد

 في محافظة A استعمال نماذج بوكس جنكیز للتنبؤ باعداد المصابین بالتھاب الكبد الفایروسي نوعاستاذ مساعدماجستیر او ما یعادلھابیداء اسماعیل عبد الوھابكلیة االدارة واالقتصاد
بغداد

 في دراسة المتغیرات التي تؤثر على زیادة اعداد المصابین بالجلطة Tobit استعمال نموذجاستاذ مساعدماجستیر او ما یعادلھابیداء اسماعیل عبد الوھابكلیة االدارة واالقتصاد
 الدماغیة

باستعمال اسلوب المحاكاة Tobit مقارنة طرائق تقدیر انموذجاستاذ مساعدماجستیر او ما یعادلھابیداء اسماعیل عبد الوھابكلیة االدارة واالقتصاد

A review of surface roughness of incremental sheet forming processاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاحارث یعرب معنكلیة االدارة واالقتصاد

 Evaluation the performance of the supply chain using artificialاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاحارث یعرب معنكلیة االدارة واالقتصاد
intelligence techniques: a case study in the dairy industry

 Integrating Six-sigma Technique with Failure Mode and Effectsاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاحارث یعرب معنكلیة االدارة واالقتصاد
Analysis to Determine Product Defects

strategic recoveryاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاحسام علي محیبسكلیة االدارة واالقتصاد
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

استاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاحسام علي محیبسكلیة االدارة واالقتصاد
the impact of Ethical Leadership in Organizational Excellence Field 

Research in the branches of the Rafidain Bank in Dhi Qar 
Governorate

 The Impact of Human Resource Agility in the Innovationاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاحسام علي محیبسكلیة االدارة واالقتصاد
Performance - Analytical Research the University of Anbar

 The Impact of Knowledge Sharing Behaviors in the Innovationاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاحسام علي محیبسكلیة االدارة واالقتصاد
Performance - Analytical Research

 The Impact of Mediating Knowledge Sharing Behaviors - Analyticalاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاحسام علي محیبسكلیة االدارة واالقتصاد
Research

 The impact of transformational leadership on core capabilities, fieldاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاحسام علي محیبسكلیة االدارة واالقتصاد
research in the Ministry of Industry and Minerals

استاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاحسام علي محیبسكلیة االدارة واالقتصاد
The mediating role of managing the High Involvement Management 
between organizational power and negotiation strategies Analytical 
research of the views of a sample of leaders of the Iraqi Ministry of 

Industry and Minerals
استاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاحسام علي محیبسكلیة االدارة واالقتصاد

The Role Of Ethical Leadership In Enhancing Social Capital Field 
Research In The Branches Of The Rafidain Bank In Dhi Qar 

Governorate

 The Role of the learning organization in Crisis managementاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاحسام علي محیبسكلیة االدارة واالقتصاد
strategy: Case Study in Dijlah University College
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

تأثیر القیادة التحویلیة في المرونة االستراتیجیة بحث میداني في وزارة الصناعة والمعادناستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاحسام علي محیبسكلیة االدارة واالقتصاد

 تأثیرالتبصر االستراتیجي في االستدامة التنظیمیة بحث تحلیلي الراء عینةمن قیادات وكالةاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاحسام علي محیبسكلیة االدارة واالقتصاد
الوزارة لشؤون االمن االتحادي

 تأثیرالقیادةالملھمة في االستدامة التنظیمیة بحث تحلیلي الراء عینةمن قیادات وكالة الوزارةاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاحسام علي محیبسكلیة االدارة واالقتصاد
لشؤون االمن االتحادي

 تاثیر الشفافیة االدارة في الصمت التنظیمي /بحث تحلیلي في ھیئة التقاعد العامةاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاحسام علي محیبسكلیة االدارة واالقتصاد

 تاثیر القوة التنظیمیة على استراتیجیات التفاوض  بحث تحلیلي الراء عینة من قیادات وزارةاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاحسام علي محیبسكلیة االدارة واالقتصاد
الصناعة والمعادن

حوكمة الشركات من منظور إستراتیجياستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاحسام علي محیبسكلیة االدارة واالقتصاد

 دور القیادة الفاضلة في الحد من الصمت التنظیمي / بحث تحلیلي في ھیئة التقاعد العامةاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاحسام علي محیبسكلیة االدارة واالقتصاد

استاذ مساعدماجستیر او ما یعادلھاحكیم حمود فلیحكلیة االدارة واالقتصاد
Empirical study on the effect of adopting the International Financial 

Reporting Standards (IFRS) on the quality of earnings using 
Beneish model in a Sample of Banks listed in the Iraqi Stock 

Exchange
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

 Financial safety indicators under financial crises and their impact onاستاذ مساعدماجستیر او ما یعادلھاحكیم حمود فلیحكلیة االدارة واالقتصاد
banking finance: An Applied study in Iraqi banks

 Internal Control Frameworks and Its Relation with Governance andاستاذ مساعدماجستیر او ما یعادلھاحكیم حمود فلیحكلیة االدارة واالقتصاد
Risk Management: An Analytical Study

 Measuring the level of performance of accounting units and theirاستاذ مساعدماجستیر او ما یعادلھاحكیم حمود فلیحكلیة االدارة واالقتصاد
impact on the control environment

 Suggested methods for the actuarial audit of insurance companiesاستاذ مساعدماجستیر او ما یعادلھاحكیم حمود فلیحكلیة االدارة واالقتصاد
with international experiences

 The role of the Beneish Model as a tool for forensic accounting inاستاذ مساعدماجستیر او ما یعادلھاحكیم حمود فلیحكلیة االدارة واالقتصاد
fraud detection in tourism industry

استاذ مساعدماجستیر او ما یعادلھاحكیم حمود فلیحكلیة االدارة واالقتصاد
Using a decision tree to rationalize the decision of accounting 
information users under the risk and uncertainty: A Suggested 

Approach

 دراسة تجریبیة للكشف عن مشكالت الوكالة في المؤسسات المدرجة في سوق العراق لالوراقاستاذ مساعدماجستیر او ما یعادلھاحكیم حمود فلیحكلیة االدارة واالقتصاد
المالیة للمدة 2017-2014

AGRIS on-line Papers in Economics and Informaticاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاحمدیھ شاكر مسلمكلیة االدارة واالقتصاد
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

 The economic importance of the construction of the great port ofاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاحمدیھ شاكر مسلمكلیة االدارة واالقتصاد
FAW and the link to the Silk Road

 The role of resource consumption accounting in achievingاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاحنان صحبت عبداللھكلیة االدارة واالقتصاد
competitive priorities in Iraqi industrial companies

 Using green resource consumption accounting to achieve productاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاحنان صحبت عبداللھكلیة االدارة واالقتصاد
sustainability 

 استعمال التكالیف على اساس االنشطة الخضراء في تقییم االداء المستدام للوحدات االقتصادیةاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاحنان صحبت عبداللھكلیة االدارة واالقتصاد

 تكامل التكالیف على اساس االنشطة الخضراء و طاقة العالمات المتوازنة المستدامةاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاحنان صحبت عبداللھكلیة االدارة واالقتصاد

 أثر التسویق المستدام علئ سمعھ الشركھمدرس مساعدماجستیر او ما یعادلھا حنان صفاء عليكلیة االدارة واالقتصاد

 التسویق بالعالقھ  وأثرھا في نجاح المشروع الصناعي في العراقمدرس مساعدماجستیر او ما یعادلھا حنان صفاء عليكلیة االدارة واالقتصاد

 Effective Training Strategies to Influence Employees' Attitudesمدرس مساعدماجستیر او ما یعادلھا حیدر فاضل كاظمكلیة االدارة واالقتصاد
toward Using Automation at Public Administration Workplace
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

 استراتیجیة مقترحة لتطویر التعلیم المدمج  لتطویر العملیة التعلیمیة في العراق ( التعلیم العاليمدرسدكتوراه او ما یعادلھاداود عبد الجبار احمدكلیة االدارة واالقتصاد
انموذجا")

استراتیجیة مقترحة لتطویر التعلیم المدني في تطویر العملیة التعلیمیة مع اشارة للعراقمدرسدكتوراه او ما یعادلھاداود عبد الجبار احمدكلیة االدارة واالقتصاد

تحلیل العوامل المؤثرة على معدل البطالة في العراقمدرسدكتوراه او ما یعادلھاداود عبد الجبار احمدكلیة االدارة واالقتصاد

تحلیل وقیاس دالة اإلنتاج في الصناعات التحویلیة في العراقمدرسدكتوراه او ما یعادلھاداود عبد الجبار احمدكلیة االدارة واالقتصاد

دور السیاسة النقدیة في الحد من التضخم في العراقمدرسدكتوراه او ما یعادلھاداود عبد الجبار احمدكلیة االدارة واالقتصاد

دور تخطیط االستثمار في التعلیم العالي لتحقیق النمو االقتصادي في العراق بعد عام 2003مدرسدكتوراه او ما یعادلھاداود عبد الجبار احمدكلیة االدارة واالقتصاد

محددات االستھالك الكلي في العراق ضمن اطار التخطیط االقتصاديمدرسدكتوراه او ما یعادلھاداود عبد الجبار احمدكلیة االدارة واالقتصاد

اسباب انخفاض دافعیة  التعلم لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر معلمیھماستاذ مساعدماجستیر او ما یعادلھا رافد صباح عبد الرضاكلیة االدارة واالقتصاد
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

 تكنولوجیا  المعلومات وتأثیرھا في العملیة التعلیمیةاستاذ مساعدماجستیر او ما یعادلھا رافد صباح عبد الرضاكلیة االدارة واالقتصاد

دور طرائق التدریس في تعزیز اخالقیات العلماستاذ مساعدماجستیر او ما یعادلھا رافد صباح عبد الرضاكلیة االدارة واالقتصاد

مدرس مساعدماجستیر او ما یعادلھارعد زید علوانكلیة االدارة واالقتصاد
The effect of using advanced management information systems on 

the effectiveness of financial management decisions ( applied 
research in sample of Iraqi banks )

مدرس مساعدماجستیر او ما یعادلھارعد زید علوانكلیة االدارة واالقتصاد
The impact of entrepreneurship requirements on developing 

strategic capabilities (applied research in the Iraqi General Tax 
Authority)

 The impact of sustainable development strategies on financialمدرس مساعدماجستیر او ما یعادلھارعد زید علوانكلیة االدارة واالقتصاد
performance (applied research in a sample of Iraqi banks)

 :The impact of impression management strategies on service qualityمدرسدكتوراه او ما یعادلھا سارة علي سعیدكلیة االدارة واالقتصاد
Applied research in a sample of oil companies

The Role of Impression Management Strategies in Service Qualityمدرسدكتوراه او ما یعادلھا سارة علي سعیدكلیة االدارة واالقتصاد

 Robust data expansion for optimized modelling using adaptiveمدرسدكتوراه او ما یعادلھاسامر محمد جابركلیة االدارة واالقتصاد
neuro-fuzzy inference systems
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

Education planning and its effects on economic development in Iraqمدرسدكتوراه او ما یعادلھا سجى فاضل جوادكلیة االدارة واالقتصاد

 :Impact of Education planning on Economic Development in Iraqمدرسدكتوراه او ما یعادلھا سجى فاضل جوادكلیة االدارة واالقتصاد

 Impact of Education planning on Economic Development in Iraq: Aمدرسدكتوراه او ما یعادلھا سجى فاضل جوادكلیة االدارة واالقتصاد
Forward-Looking Approach

 Internal Debt Options during The Two Double Shocks and Its Impactمدرسدكتوراه او ما یعادلھا سجى فاضل جوادكلیة االدارة واالقتصاد
on Foreign Reserve in Iraq

 Policies and programs necessary to reduce graduate unemploymentمدرسدكتوراه او ما یعادلھا سجى فاضل جوادكلیة االدارة واالقتصاد
and its role in developing the labor market in Iraq

 التخطیط االستراتیجي للتنمیة الزراعیة في العراقمدرسدكتوراه او ما یعادلھا سجى فاضل جوادكلیة االدارة واالقتصاد

 السیاسات المطلوبة للحد من بطالة الخریجین في العراقمدرسدكتوراه او ما یعادلھا سجى فاضل جوادكلیة االدارة واالقتصاد

دور تخطیط االستثمار في التعلیم العالي في تحقیق النمو االقتصادي في العراق بعد عام ٢٠٠٣مدرسدكتوراه او ما یعادلھا سجى فاضل جوادكلیة االدارة واالقتصاد
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

 Comperd some sparse regression estimation methods to identify theاستاذدكتوراه او ما یعادلھاسجى محمد حسین عليكلیة االدارة واالقتصاد
important variables affecting thyroid disorders

 Generalised modified ratio-cum-product kind exponentially estimatorاستاذدكتوراه او ما یعادلھاسجى محمد حسین عليكلیة االدارة واالقتصاد
of the populations mean in stratified ranked set sample 

 Generalized Modified ratio-cum-product type exponential estimatorاستاذدكتوراه او ما یعادلھاسجى محمد حسین عليكلیة االدارة واالقتصاد
of the population mean in stratified ranked set sampling

 Ratio estimators of a finite population variance using auxiliaryاستاذدكتوراه او ما یعادلھاسجى محمد حسین عليكلیة االدارة واالقتصاد
information in ranked set sampling 

Some Ratio Estimators of a Finite Populationاستاذدكتوراه او ما یعادلھاسجى محمد حسین عليكلیة االدارة واالقتصاد
Variance using Auxiliary Information in Ranked Set Sampling

 Sparse minimum  average variance estimation through signalاستاذدكتوراه او ما یعادلھاسجى محمد حسین عليكلیة االدارة واالقتصاد
extraction approache to multivariate regression 

 The Role of Green Accounting Information In Improving The Qualityمدرسدكتوراه او ما یعادلھا سعاد عدنان نعمانكلیة االدارة واالقتصاد
Of Accounting Information

 The Role of the Intosai Standard (IssI11) In the Independence ofمدرسدكتوراه او ما یعادلھا سعاد عدنان نعمانكلیة االدارة واالقتصاد
Federal Board of supreme Audit Republic : Evidence from Iraq 
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

 اثر راس المال الفكري على ربحیة شركات االدویة والصناعات الطبیةمدرسدكتوراه او ما یعادلھا سعاد عدنان نعمانكلیة االدارة واالقتصاد

 دور العصف الذھني في التدقیق المشترك وانعكاسھ على جودة االرباح المحاسبیةمدرسدكتوراه او ما یعادلھا سعاد عدنان نعمانكلیة االدارة واالقتصاد

 دور العصف الذھني في تحسین جودة التدقیق الخارجي وانعكاسھ على القوائم المالیةمدرسدكتوراه او ما یعادلھا سعاد عدنان نعمانكلیة االدارة واالقتصاد

 قدرة معاییر المحاسبة الدولیة في سد الفجوة االخالقیة بین االدارة  والمساھمین من وجھة نظرمدرسدكتوراه او ما یعادلھا سعاد عدنان نعمانكلیة االدارة واالقتصاد
 الجھات ذات العالقة بالبیئة  المحاسبیة

 Comparison of some wavelet transformations to estimatieمدرسدكتوراه او ما یعادلھا سعد كاظم حمزهكلیة االدارة واالقتصاد
Nonparametric regression function 

 Estimation of nonparametric regression function using shrinkageمدرسدكتوراه او ما یعادلھا سعد كاظم حمزهكلیة االدارة واالقتصاد
wavelet and Different mother functions 

 Using the wavelet analysis to estimate nonparametric regressionمدرسدكتوراه او ما یعادلھا سعد كاظم حمزهكلیة االدارة واالقتصاد
model in the presence of associated errors 

 Wavelet estimation of the Regression Discontinuity Modelمدرسدكتوراه او ما یعادلھا سعد كاظم حمزهكلیة االدارة واالقتصاد
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

استاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاسالمة ابراھیم عليكلیة االدارة واالقتصاد
An IFRS 1 application role in the relevant of accounting information 
from the users of financial statements prospective (an applied and 

analytical study at Asia Cell communications Company)
 مستل من بحث دبلوم عالي

 Measuring the level of performance of Accounting units and theirاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاسالمة ابراھیم عليكلیة االدارة واالقتصاد
impact on the control Environment

 The effect of integration of corporate governance mechanisms andاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاسالمة ابراھیم عليكلیة االدارة واالقتصاد
audit quality in earning management 

 The role of the external auditing in assessing continuing ofاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاسالمة ابراھیم عليكلیة االدارة واالقتصاد
companies under the financial crisis

استاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاسالمة ابراھیم عليكلیة االدارة واالقتصاد
Using EFQM for Measuring the level of accounting units 

performance and reflection on the control environment: Survey 
Study

IAS19 التنبؤ بااللتزامات المالیة لالجازات المتراكمة وفقا لمعیاراستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاسالمة ابراھیم عليكلیة االدارة واالقتصاد

 تأثیر الیات الحوكمة ورقابة االمتثال المصرفي في تعزیز استمراریة الوحدات االقتصادیةاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاسالمة ابراھیم عليكلیة االدارة واالقتصاد

 تأثیر رقابة االمتثال المصرفي في تعزیز استمراریة الوحدات االقتصادیة تطبیق في عینة مناستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاسالمة ابراھیم عليكلیة االدارة واالقتصاد
المصارف العراقیة
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

 في تحسین المؤشرات المالیة IAS 38 دور االبالغ المالي عن تكالیف البحث والتطویر على وفقاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاسالمة ابراھیم عليكلیة االدارة واالقتصاد

 في الحد من التھرب الضریبي IFRS 16 دور تدقیق عقود االیجار وفق معیار االبالغ المالياستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاسالمة ابراھیم عليكلیة االدارة واالقتصاد

 Estimation coefficients of p-spline regression using the (SOP)مدرس مساعدماجستیر او ما یعادلھاسھاد احمد عبداللھكلیة االدارة واالقتصاد
method

 Estimation Coefficients of p-spline regression using the (sop)مدرس مساعدماجستیر او ما یعادلھاسھاد احمد عبداللھكلیة االدارة واالقتصاد
method 

 Evaluation of reverse logistics options for international and localمدرسدكتوراه او ما یعادلھاسھى جمال مولودكلیة االدارة واالقتصاد
companies in Iraq

 Investigating the use of lean manufacturing techniques in liquidمدرسدكتوراه او ما یعادلھاسھى جمال مولودكلیة االدارة واالقتصاد
batteries production: A field research in Babylon plants

مدرسدكتوراه او ما یعادلھاسھى جمال مولودكلیة االدارة واالقتصاد
Measuring the efficiency of the departments of the College of 

Administration and Economics / University of Baghdad using the 
method of data envelopment analysis (DEA), a comparative study”

 Using Process Flow Chart to reduce Waste in Production Time – Aمدرسدكتوراه او ما یعادلھاسھى جمال مولودكلیة االدارة واالقتصاد
case Study
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

  تحدیات المواجھة للمالكات التدریسیة  لكلیة اإلدارة واالقتصاد  لتجربة التعلیم المدمجمدرسدكتوراه او ما یعادلھاسھى جمال مولودكلیة االدارة واالقتصاد

 المعكوس باستخدام معیار متوسط  Gompertz اختیار افضل طریقة لتقدیر دالة البقاء لتوزیعاستاذ مساعدماجستیر او ما یعادلھاسھیل نجم عبودكلیة االدارة واالقتصاد
IMSE مربعات الخطأ التكاملي

 استعمال بعض الطرائق االحصائیة الخطیة وغیر الخطیة للتنبؤاستاذ مساعدماجستیر او ما یعادلھاسھیل نجم عبودكلیة االدارة واالقتصاد
في الدخل القومي للعراق  للفترة (2027-2022)

 المقارنة بین بعض الطرائق االحصائیة الخطیة وغیر الخطیة للتنبؤ بمتوسط نصیب الفرد مناستاذماجستیر او ما یعادلھاسھیل نجم عبودكلیة االدارة واالقتصاد
الدخل القومي للعراق  للفترة (2027-2022)

المعكوس بأستخدام المحاكاة  GOMPERTZ تقدیر المعلمات ودالة البقاء لتوزیعاستاذ مساعدماجستیر او ما یعادلھاسھیل نجم عبودكلیة االدارة واالقتصاد

 Evaluating banking performance in accordance with the Europeanمدرسماجستیر او ما یعادلھا شیماء مھدي كاظم عبدكلیة االدارة واالقتصاد
model of institutional excellence

 The electronic window and its role in achieving the outstandingمدرسماجستیر او ما یعادلھا شیماء مھدي كاظم عبدكلیة االدارة واالقتصاد
performance of banks

 The relationship between the dimensions of financial inclusion andمدرسماجستیر او ما یعادلھا شیماء مھدي كاظم عبدكلیة االدارة واالقتصاد
banking efficiency
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

ادارة التأمین والخطر من منظور استراتیجيمدرسماجستیر او ما یعادلھا شیماء مھدي كاظم عبدكلیة االدارة واالقتصاد

العالقة بین أبعاد الشمول المالي وتحقیق الكفاءة المصرفیةمدرسماجستیر او ما یعادلھا شیماء مھدي كاظم عبدكلیة االدارة واالقتصاد

القیادة الروحیة ودورھا في التفوق االستراتیجيمدرسماجستیر او ما یعادلھا شیماء مھدي كاظم عبدكلیة االدارة واالقتصاد

 المیزة الریادیة في ضل الوعي والیقضة التسویقیةمدرسماجستیر او ما یعادلھا شیماء مھدي كاظم عبدكلیة االدارة واالقتصاد

دور البراعة السیاقیة والسلوك االستباقي في تحقیق المقصد االستراتیجيمدرسماجستیر او ما یعادلھا شیماء مھدي كاظم عبدكلیة االدارة واالقتصاد

 Intellectual property rights and its implications for the pharmaceuticalاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاصباح نعمة عليكلیة االدارة واالقتصاد
industry in Iraq under accession to the World Trade Organization

 استخدام مؤشر ااارقام القیاسیة لتحلیل حركة  التداول ونشاط سوق بغداد   لالوراق المالیة للمدةاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاصباح نعمة عليكلیة االدارة واالقتصاد
١٩٩٢_١٩٩٩

العالقة بین اسعار النفط العالمیة وبنیة الناتج المحلي االجمالي في العراقاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاصباح نعمة عليكلیة االدارة واالقتصاد
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

امكانیة استفادة العراق من تجارب دولیة للمناطق التجاریة الحرة وتنویع مصادر الدخل في العراقاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاصباح نعمة عليكلیة االدارة واالقتصاد

 امكانیة االستفادة من التجربة الصینیة للمناطق التجارة الحرة في نعزیز مصادر الدخلاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاصباح نعمة عليكلیة االدارة واالقتصاد

تأثیر أسعار الصرف والنفط على تحقیق التوازن االقتصادي لمیزان المدفوعات في العراقاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاصباح نعمة عليكلیة االدارة واالقتصاد

 حقوق الملكیة الفكریة وانعكاساتھا على الصناعة الدوائیة في العراق في ظل االنضمام الى منظمةاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاصباح نعمة عليكلیة االدارة واالقتصاد
التجارة العالمیة

دور االستثمار االجنبي في تمویل اقتصادیات البلدان النامیةاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاصباح نعمة عليكلیة االدارة واالقتصاد

دور الجھاز المصرفي التجاري العراقي في تحفیز النشاط االقتصادياستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاصباح نعمة عليكلیة االدارة واالقتصاد

دور المساعدات الدولیة في تمویل اقتصادیات البلدان النامیةاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاصباح نعمة عليكلیة االدارة واالقتصاد

دور المناطق التجاریة الحرة في تنویع مصادر الدخل في العراقاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاصباح نعمة عليكلیة االدارة واالقتصاد
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

رؤیة مستقبلیة لمعالجة االختالالت الھیكلیة بأسالیب التمویل الدولي لالقتصاد العراقياستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاصباح نعمة عليكلیة االدارة واالقتصاد

 فاعلیة االسواق المالیة الدولیة في تحفیز النشاط االقتصادي مع اشارة الى سوق العراق لألسواقاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاصباح نعمة عليكلیة االدارة واالقتصاد
المالیة

 positive and negative repercussions of increased military spendingمدرسدكتوراه او ما یعادلھاصفاء علي حسینكلیة االدارة واالقتصاد
to fight terrorism in Iraq after 2003

 عباس فاضل عبد االمیركلیة االدارة واالقتصاد
 اطار محاسبي مقترح للمحاسبة عن البساتین وحدائقمدرسدكتوراه او ما یعادلھاالعكیلي

 عباس فاضل عبد االمیركلیة االدارة واالقتصاد
 السفاتج ودورھا في ممارسة الفساد المالي .. دراسة محاسبیة تحلیلیةمدرسدكتوراه او ما یعادلھاالعكیلي

 عباس فاضل عبد االمیركلیة االدارة واالقتصاد
 دور اجھزة الرقابة الداخلیة في الحد من الفساد االداري والمالي .. دراسة تطبیقیة على المصارفمدرسدكتوراه او ما یعادلھاالعكیلي

العراقیة

 عباس فاضل عبد االمیركلیة االدارة واالقتصاد
 دور نظام الرقابة الداخلیة في تحدید حجم ادلة  .. دراسة تطبیقیة في دیوان الرقابة المالیة ومكاتبمدرسدكتوراه او ما یعادلھاالعكیلي

التدقیق الخارجیة االھلیة

Branches of unbalanced tasksمدرسماجستیر او ما یعادلھا عبیر سالم علوانكلیة االدارة واالقتصاد
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

The effectiveness of the manufacturing industry in Iraqمدرسماجستیر او ما یعادلھاعمر حمید مجیدكلیة االدارة واالقتصاد

مدرسماجستیر او ما یعادلھاعمر حمید مجیدكلیة االدارة واالقتصاد
The impact of dumping policy on the food gap of chicken meat in 
Iraq for the period 2004-2019 - Turkish imports of chicken meat a 

case study

.استراتیجیة مقترحة لتطویر التعلیم المدمج في دعم العملیة التعلیمیة مع االشارة الى العراقمدرسماجستیر او ما یعادلھاعمر حمید مجیدكلیة االدارة واالقتصاد

األسالیب القیاسیة المستخدمة لتخطیط القوى العاملة في القطاع الزراعي في العراق للمدة 2000-مدرسماجستیر او ما یعادلھاعمر حمید مجیدكلیة االدارة واالقتصاد
2019.

بناء الدولة التنمویة خیار في تأھیل االقتصاد العراقيمدرسماجستیر او ما یعادلھاعمر حمید مجیدكلیة االدارة واالقتصاد

تأثیر السیاسة النقدیة في االستقرار النقدي في العراق للمدة (2004 – 2018)مدرسماجستیر او ما یعادلھاعمر حمید مجیدكلیة االدارة واالقتصاد

تحلیل البصمة البیئیة اداة في ادارة الموارد االقتصادیة واستدامتھامدرسماجستیر او ما یعادلھاعمر حمید مجیدكلیة االدارة واالقتصاد

 Electricity Consumption Forecasting in Iraq with Artificial Neuralاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھا عمر محمد ناصر العشاريكلیة االدارة واالقتصاد
Network
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

 EVALUATING EDUCATIONAL SERVICE USING THE TOPSISاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھا عمر محمد ناصر العشاريكلیة االدارة واالقتصاد
METHOD WITH EIGEN VALUE METHODOLOGY BASED ON GIS

 المستند الى نظم المعلومات AHPتحلیل القرار متعدد المعاییر باستعمال طریقة التحلیل الھرمياستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھا عمر محمد ناصر العشاريكلیة االدارة واالقتصاد
 الیجاد الموقع االمثل للمدارس الثانویة   في  محافظة بغداد GIS الجغرافیة

تحلیل ھیكل الموازنة العامة في العراق بعد عام 2003 دراسة قیاسیةاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاغفران حاتم علوانكلیة االدارة واالقتصاد

دور الجھاز المصرفي في العجز المالي الحكومياستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاغفران حاتم علوانكلیة االدارة واالقتصاد

 التنبؤ بالسالسل الزمنیة الموسمیة من خالل النماذج الھجینةاستاذدكتوراه او ما یعادلھا فراس احمد محمدكلیة االدارة واالقتصاد

 التنبؤ بالسالسل الزمنیة باستخدام النماذج الھجینة من خالل طرق الذكاء الصناعياستاذدكتوراه او ما یعادلھا فراس احمد محمدكلیة االدارة واالقتصاد

 التنبؤ بالسالسل الزمنیة باستعمال طرائق الھجین بین الطرق التقلیدیة  وطرائق الذكاء الصناعياستاذدكتوراه او ما یعادلھا فراس احمد محمدكلیة االدارة واالقتصاد

 التنبؤ للسالسل الزمنیة الموسمیة باستعمال  النماذج الھجینةاستاذدكتوراه او ما یعادلھا فراس احمد محمدكلیة االدارة واالقتصاد
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

 المقارنة بین طرائق تقدیر القیم المفقودة في السالسل الزمنیةاستاذدكتوراه او ما یعادلھا فراس احمد محمدكلیة االدارة واالقتصاد

 بعض الطرائق  الحدیثة  في تقدیر القیم المفقودة  للسالسل الزمنیةاستاذدكتوراه او ما یعادلھا فراس احمد محمدكلیة االدارة واالقتصاد

 بعض النماذج الھجین في التنبؤ بالسالسل الزمنیة الموسمیةاستاذدكتوراه او ما یعادلھا فراس احمد محمدكلیة االدارة واالقتصاد

 تھجین بعض طرائق الذكاء الصناعي للتنبؤ بالسالسل الزمنیةاستاذدكتوراه او ما یعادلھا فراس احمد محمدكلیة االدارة واالقتصاد

استاذ مساعدماجستیر او ما یعادلھافراس رحیم یونسكلیة االدارة واالقتصاد
Assessment of ISP's commitment with information security 

management systems auditing in accordance with ISO/IEC 27007: 
2020

استاذ مساعدماجستیر او ما یعادلھافراس رحیم یونسكلیة االدارة واالقتصاد
Developing a cybersecurity framework according to the international 

standard (PD ISO/ IEC TS 27110: 2021) in Iraqi Communications 
Directorate: a case study

 IT service management system maturity assessment based on ISOاستاذ مساعدماجستیر او ما یعادلھافراس رحیم یونسكلیة االدارة واالقتصاد
20000-1 in Iraqi ISPs

استاذ مساعدماجستیر او ما یعادلھافراس رحیم یونسكلیة االدارة واالقتصاد
Requirements of anti-bribery management system in accordance 
with ISO 37001: A Case Study in the Higher Committee for the 

Development of Education in Iraq/ Prime Minister's Office
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

 The measurement of maturity level of information technology serviceاستاذ مساعدماجستیر او ما یعادلھافراس رحیم یونسكلیة االدارة واالقتصاد
based on ISO 20000-1 In a sample of ISPs

استاذ مساعدماجستیر او ما یعادلھافراس رحیم یونسكلیة االدارة واالقتصاد
The measurement of the maturity level of information technology 

service management system based on ISO 20000-1 In a sample of 
An Internet service provider

 The Role of Change Management in Achieving Competitiveاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھا فراس محمد اسماعیلكلیة االدارة واالقتصاد
Advantage A case study in Diyala State Company

 Improving of moment method estimators by genetic algorithm forمدرسدكتوراه او ما یعادلھافضاء مزھر ھاشمكلیة االدارة واالقتصاد
finite mixture of Rayleigh distribution. 

األداء البارع على وفق القیادة الشاملة الدور الوسیط للوعي االستراتیجياستاذدكتوراه او ما یعادلھافضیلة سلمان داودكلیة االدارة واالقتصاد

االستدامة االستیاقیة وفق اإلنتاج والتجھیز األخضراستاذدكتوراه او ما یعادلھافضیلة سلمان داودكلیة االدارة واالقتصاد

الدور الوسیط للتاھب الریادي للقیادة التكیفیة ودورھا في تحقیق األداء البارعاستاذدكتوراه او ما یعادلھافضیلة سلمان داودكلیة االدارة واالقتصاد

الدور الوسیط للمقدرات الریادیة في سلوكیات القیادة البارعة لتحقیق التمایز المنظمياستاذدكتوراه او ما یعادلھافضیلة سلمان داودكلیة االدارة واالقتصاد
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

.الدور الوسیط للمناخ األخالقي للبراعة االستراتجیة في .البالغة التنظیمیةاستاذدكتوراه او ما یعادلھافضیلة سلمان داودكلیة االدارة واالقتصاد

القیادة الروحیة ودورھا في التفوق االستراتیجياستاذدكتوراه او ما یعادلھافضیلة سلمان داودكلیة االدارة واالقتصاد

المیزة الریادیة في ضل الوعي والیقظة التسویقیةاستاذدكتوراه او ما یعادلھافضیلة سلمان داودكلیة االدارة واالقتصاد

النضج الوظیفي ودوره في تحقیق الرفاھیة وفق نموذج بیرمااستاذدكتوراه او ما یعادلھافضیلة سلمان داودكلیة االدارة واالقتصاد

الوعي التسویقي ودوره في المیزة الریادیة للمنظماتاستاذدكتوراه او ما یعادلھافضیلة سلمان داودكلیة االدارة واالقتصاد

تاثیر القیادة االقناعیة في ابداع الفریق  الدور الوسیط المناخ االخالقياستاذدكتوراه او ما یعادلھافضیلة سلمان داودكلیة االدارة واالقتصاد

 QFD  و   Kano تقییم أداء المجھزین وفقاستاذدكتوراه او ما یعادلھافضیلة سلمان داودكلیة االدارة واالقتصاد

تقییم االداء البیئي  باستخدام انموذج دیفیداستاذدكتوراه او ما یعادلھافضیلة سلمان داودكلیة االدارة واالقتصاد
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

 iso 21500-2021 تقییم المشاریع وفق المواصفةاستاذدكتوراه او ما یعادلھافضیلة سلمان داودكلیة االدارة واالقتصاد

 دور األنظمة الخبیرة في تحقیق جودة الخدمة المصرفیةاستاذدكتوراه او ما یعادلھافضیلة سلمان داودكلیة االدارة واالقتصاد

دور البراعة السیاقیة والسلوك االستباقي في تحقیق المقصد االستراتیجياستاذدكتوراه او ما یعادلھافضیلة سلمان داودكلیة االدارة واالقتصاد

دور التفكیر االستراتیجي االزرق في البراعة التنظیمیةاستاذدكتوراه او ما یعادلھافضیلة سلمان داودكلیة االدارة واالقتصاد

دور القیادة البارعة في تحقیق ابعاد نموذج بیرما للسعادة والرفاھیة للعاملیناستاذدكتوراه او ما یعادلھافضیلة سلمان داودكلیة االدارة واالقتصاد

 دور القیادة البارعة في تحقیق الرفاھیة بتوسط الوعي االستراتیجياستاذدكتوراه او ما یعادلھافضیلة سلمان داودكلیة االدارة واالقتصاد

دور الوعي االستراتیجي في تحقیق الرفاھیة للعاملیناستاذدكتوراه او ما یعادلھافضیلة سلمان داودكلیة االدارة واالقتصاد

دور الیقظة البیئیة  في تحقیق استراتیجیة االستدامة االستباقیةاستاذدكتوراه او ما یعادلھافضیلة سلمان داودكلیة االدارة واالقتصاد
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

 The role of environmental accounting in sustainable development toمدرسدكتوراه او ما یعادلھا لبنى زید ابراھیمكلیة االدارة واالقتصاد
conserve natural resources

 The role of environmental accounting in sustainable development toمدرسدكتوراه او ما یعادلھا لبنى زید ابراھیمكلیة االدارة واالقتصاد
conserve natural resources 

 تأثیر االبالغ  عن راس المال الفكري في تحقیق النمو و تكوین القیمة للمصارف العراقیةمدرسدكتوراه او ما یعادلھا لبنى زید ابراھیمكلیة االدارة واالقتصاد

 تأثیر االبالغ المالي عن رأس المال الفكري في تحقیق النمو للمصارف العراقیةمدرسدكتوراه او ما یعادلھا لبنى زید ابراھیمكلیة االدارة واالقتصاد

تأثیر االبالغ عن راس المال الفكري في تحقیق النمو وتكوین القیمة للمصارف العراقیةمدرسدكتوراه او ما یعادلھا لبنى زید ابراھیمكلیة االدارة واالقتصاد

 تأثیر االبالغ عن راس المال الفكري في تكوین القیمة للمصارف العراقیةمدرسدكتوراه او ما یعادلھا لبنى زید ابراھیمكلیة االدارة واالقتصاد

 تأثیر المحاسبة اإلبداعیة على خلق القیمة للوحدة االقتصادیةمدرسدكتوراه او ما یعادلھا لبنى زید ابراھیمكلیة االدارة واالقتصاد

 تأثیر تقریر األداء البیئي في تحقیق اھداف التنمیة المستدامة ..النموذج مقترحمدرسدكتوراه او ما یعادلھا لبنى زید ابراھیمكلیة االدارة واالقتصاد
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

 تأثیر رأس المال الفكري في نمو الوحدة االقتصادیةمدرسدكتوراه او ما یعادلھا لبنى زید ابراھیمكلیة االدارة واالقتصاد

 تحدیات قیاس القیمة الحقیقیة للوحدات االقتصادیةمدرسدكتوراه او ما یعادلھا لبنى زید ابراھیمكلیة االدارة واالقتصاد

 دور دیوان الرقابة المالیة االتحادي في االیفاء بمتطلبات التدقیق  البیئيمدرسدكتوراه او ما یعادلھا لبنى زید ابراھیمكلیة االدارة واالقتصاد

 دور دیوان الرقابة المالیة االتحادي في االیفاء بمتطلبات التدقیق البیئي لتحقیق اھداف التنمیةمدرسدكتوراه او ما یعادلھا لبنى زید ابراھیمكلیة االدارة واالقتصاد
 المستدامة

 متطلبات التدقیق البیئي و دورھا في تحقیق اھداف التنمیة المستدامةمدرسدكتوراه او ما یعادلھا لبنى زید ابراھیمكلیة االدارة واالقتصاد

 Educational policies related to the reality of management ethicsمدرسدكتوراه او ما یعادلھا مازن داود سلمانكلیة االدارة واالقتصاد
among senior leaders in the Ministry of Education

Feasibility study in the analysis of educational returnsمدرسدكتوراه او ما یعادلھا مازن داود سلمانكلیة االدارة واالقتصاد

 Higher Education between funding pressures and Academicمدرسدكتوراه او ما یعادلھا مازن داود سلمانكلیة االدارة واالقتصاد
Independence in Iraq



2/16/2022 تمت الموافقة في الجلسة العاشرة لمجلس الجامعة للعام الدارسي2022-2021 36

خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

 Knowledge management and its relationship to academicمدرسدكتوراه او ما یعادلھا مازن داود سلمانكلیة االدارة واالقتصاد
institutional excellence.

 The impact of administrative communication on achieving theمدرسدكتوراه او ما یعادلھا مازن داود سلمانكلیة االدارة واالقتصاد
effectiveness of administrative decisions in public education schools.

 The impact of e-learning on the quality of secondary educationمدرسدكتوراه او ما یعادلھا مازن داود سلمانكلیة االدارة واالقتصاد
outcomes, a case study of the distinguished schools in Baghdad.

مدرسدكتوراه او ما یعادلھا مازن داود سلمانكلیة االدارة واالقتصاد
The level of academic leaders' possession of leadership behavior 

skills at the University of Baghdad from the viewpoint of faculty 
members.

 The role of self-financing in improving the quality of servicesمدرسدكتوراه او ما یعادلھا مازن داود سلمانكلیة االدارة واالقتصاد
provided in the educational sector in Iraq

 The Role of Self-financing in Improving the Quality of Servicesمدرسدكتوراه او ما یعادلھا مازن داود سلمانكلیة االدارة واالقتصاد
Provided in the Public Educational sector in Iraq

مدرسدكتوراه او ما یعادلھا مازن داود سلمانكلیة االدارة واالقتصاد
The role of strategic planning in combating the phenomenon of 

politicization of the educational system in Iraq in light of the Corona 
pandemic.

مدرسدكتوراه او ما یعادلھا مازن داود سلمانكلیة االدارة واالقتصاد
The role of the leadership behavior of secondary school principals in 

enhancing teachers' attitudes towards the teaching profession in 
Iraq
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

 An Investigation of Effect the Leadership Styles on Organisationalمدرسدكتوراه او ما یعادلھا مثنى زاحم فیصلكلیة االدارة واالقتصاد
Success of Public and Private Colleges in Iraq

 The mediating role of employees empowerment in the connectionمدرسدكتوراه او ما یعادلھا مثنى زاحم فیصلكلیة االدارة واالقتصاد
between leadership styles and strategic reputation.

مدرسدكتوراه او ما یعادلھا مثنى زاحم فیصلكلیة االدارة واالقتصاد
The Moderate Role for Organizational Memory in promoting the 
relationship between Strategic Improvisation and Sustainable 

Competitive Advantage

مدرسدكتوراه او ما یعادلھا مثنى زاحم فیصلكلیة االدارة واالقتصاد
The nexus between green human resource management practices 

and the sustainability of educational institutions The mediating effect 
of strategic excellence.

ادارة المعرفة االستراتیجیة وتاثیرھا في البراعة االستراتیجیةمدرسدكتوراه او ما یعادلھا مثنى زاحم فیصلكلیة االدارة واالقتصاد

استراتیجیة ادارة المعرفة وتاثیرھا في البراعة االستراتیجیةمدرسدكتوراه او ما یعادلھا مثنى زاحم فیصلكلیة االدارة واالقتصاد

خفة الحركھ االستراتیجیة وتاثیرھا في التعافي االستراتیجيمدرسدكتوراه او ما یعادلھا مثنى زاحم فیصلكلیة االدارة واالقتصاد

مدرسدكتوراه او ما یعادلھامحسن رشید مصیحبكلیة االدارة واالقتصاد
Investing Phoenix Leadership in Improving the Entrepreneurial 

Behavior of University of Baghdad by Mediating open Innovation 
Strategies 
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

استثمار سلسلة تجھیز التعلم في ترصین معماریة المنظمةمدرسدكتوراه او ما یعادلھامحسن رشید مصیحبكلیة االدارة واالقتصاد

الترھل التنظیمي في ضوء استراتیجیة الموارد البشریة من الخارج الى الداخلمدرسدكتوراه او ما یعادلھامحسن رشید مصیحبكلیة االدارة واالقتصاد

المنظمات العامة العراقیة بین البدانة واالفول منظور استراتیجيمدرسدكتوراه او ما یعادلھامحسن رشید مصیحبكلیة االدارة واالقتصاد

توظیف القیادة الھادئة للحد من ثرثرة العاملینمدرسدكتوراه او ما یعادلھامحسن رشید مصیحبكلیة االدارة واالقتصاد

دور ادارة الموھبة في عملیة التغییر التنظیميمدرسدكتوراه او ما یعادلھامحسن رشید مصیحبكلیة االدارة واالقتصاد

 Estimating Nonparametric Autoregressive Curve by Smoothingاستاذدكتوراه او ما یعادلھامحمد جاسم محمد حسینكلیة االدارة واالقتصاد
Splines Method

Modeling Death Rate of the COVID-19 Pandemic in Iraqاستاذدكتوراه او ما یعادلھامحمد جاسم محمد حسینكلیة االدارة واالقتصاد

 The effectiveness of monetary policy in curbing inflation in Iraq forمدرسدكتوراه او ما یعادلھامحمد كاظم شمخيكلیة االدارة واالقتصاد
the period 1990-2016 .
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

. استراتیجیة مقترحة لتطویر التعلیم المدمج في دعم العملیة التعلیمیة مع االشارة الى العراقمدرسدكتوراه او ما یعادلھامحمد كاظم شمخيكلیة االدارة واالقتصاد

دور تخطیط االستثمار في التعلیم العالي في تحقیق النمو االقتصادي في العراق  بعد عام 2003مدرسدكتوراه او ما یعادلھامحمد كاظم شمخيكلیة االدارة واالقتصاد

 An Investigation of Effect the Leadership Styles on Organisationalمدرسدكتوراه او ما یعادلھامحمد معتوق عبودكلیة االدارة واالقتصاد
Success of Public and Private Colleges in Iraq

 The Strategic Planning in local governments between reality andمدرسدكتوراه او ما یعادلھامحمد معتوق عبودكلیة االدارة واالقتصاد
ambition: Empirical research in the Baghdad Province Council

Arbitration in Administrative Contractsاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھامحمود خلیل خضیركلیة االدارة واالقتصاد

 Legal limits of management's authority to amend and terminate anاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھامحمود خلیل خضیركلیة االدارة واالقتصاد
administrative contract

Legal provisions for concluding contracts by public biddingsاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھامحمود خلیل خضیركلیة االدارة واالقتصاد

The legal system of Administrative BOT Contractsاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھامحمود خلیل خضیركلیة االدارة واالقتصاد
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

 اآلثار القانونیة لاللتزام بالتنفیذ الشخصي في مرحلة تنفیذ العقد اإلدارياستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھامحمود خلیل خضیركلیة االدارة واالقتصاد

Optimal combination forecast for Bitcoin dollars time seriesاستاذدكتوراه او ما یعادلھامروان عبد الحمید عاشوركلیة االدارة واالقتصاد

Optimized Artificial Neural network models to time seriesاستاذدكتوراه او ما یعادلھامروان عبد الحمید عاشوركلیة االدارة واالقتصاد

Time series forecasting using a modified hybrid modelاستاذدكتوراه او ما یعادلھامروان عبد الحمید عاشوركلیة االدارة واالقتصاد

 content based image retrivalمدرس مساعدماجستیر او ما یعادلھا مریم عبد الجبار عليكلیة االدارة واالقتصاد

 The effect of using google classroom on acdemic performanceمدرس مساعدماجستیر او ما یعادلھا مریم عبد الجبار عليكلیة االدارة واالقتصاد
under covid pandemic

using artificial intelligence for support higher educationمدرس مساعدماجستیر او ما یعادلھا مریم عبد الجبار عليكلیة االدارة واالقتصاد

 Sustainable engineering mainly to reduce total quality managementاستاذدكتوراه او ما یعادلھا منال جبار سروركلیة االدارة واالقتصاد
costs
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

The Role of Green kaizen in productivity Enhancementاستاذدكتوراه او ما یعادلھا منال جبار سروركلیة االدارة واالقتصاد

 The Role of green quality management and product life cycleاستاذدكتوراه او ما یعادلھا منال جبار سروركلیة االدارة واالقتصاد
costing in achieving competitive advantage

الھندسة المتزامنة المستدامة  اساسا لتخفیض تكالیف ادارة الجودة الشاملةاستاذدكتوراه او ما یعادلھا منال جبار سروركلیة االدارة واالقتصاد

 دور االنتاج الرشیق في تخفیض التكالیف البیئیةاستاذدكتوراه او ما یعادلھا منال جبار سروركلیة االدارة واالقتصاد

دور تقنیة تكالیف دورة حیاة المنتج االخضر في تحقیق المیزة التنافسیةاستاذدكتوراه او ما یعادلھا منال جبار سروركلیة االدارة واالقتصاد

في مختبر كلیة طب تكریت-دراسة حالة GLP إمكانیة تطبیق نظاماستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھا مھا كامل جوادكلیة االدارة واالقتصاد

FTOPSIS / اختیار المجھز األمثل باعتماد مدخلاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھا مھا كامل جوادكلیة االدارة واالقتصاد

التحدیات التي تواجھھا المالكات التعلیمیة في ظل التعلیم المدمجاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھا مھا كامل جوادكلیة االدارة واالقتصاد
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

تطویر العملیة باستخدام أسلوب كایزناستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھا مھا كامل جوادكلیة االدارة واالقتصاد

تقییم نماذج الخزیناستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھا مھا كامل جوادكلیة االدارة واالقتصاد

 دور  اإلنتاج الرشیق في تقلیل وقت العملیة اإلنتاجیةاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھا مھا كامل جوادكلیة االدارة واالقتصاد

مدرسدكتوراه او ما یعادلھا میثم سعدي عليكلیة االدارة واالقتصاد
THE EFFECT OF USING THE ELECTRONIC PARTICIPATORY 

LEARNING STRATEGY ACCORDING TO THE WEB
PROGRAMS IN LEARNING SOME BASIC SKILLS OF 

BASKETBALL FOR FIRST-GRADE INTERMEDIATE SCHOOL
STUDENTS ACCORDING TO THE CURRICULAR COURSE  تحدید تكالیف التخلص من الموجودات المستھلكة مقابل المتافع للوحدات االقتصادیةمدرسدكتوراه او ما یعادلھا میعاد حمید عليكلیة االدارة واالقتصاد

 دور ستراتیجیة االنتاج االنظف في حمایة البیئة وتخفیض التكالیفمدرسدكتوراه او ما یعادلھا میعاد حمید عليكلیة االدارة واالقتصاد

 دور ستراتیجیة االنتاج االنظف وتقنیة دورة حیاة المنتج في تخفیض التكالیفمدرسدكتوراه او ما یعادلھا میعاد حمید عليكلیة االدارة واالقتصاد

 Evaluation of the Sustainable Performance of Economic Entities byمدرس مساعدماجستیر او ما یعادلھا نادیة شاكر حسینكلیة االدارة واالقتصاد
using the balanced scorecard
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

 Measurement of the cost of customer satisfaction and its role inمدرس مساعدماجستیر او ما یعادلھا نادیة شاكر حسینكلیة االدارة واالقتصاد
improving competitive advantage using product life cycle costs

 The role of value chain analysis as well as program andمدرس مساعدماجستیر او ما یعادلھا نادیة شاكر حسینكلیة االدارة واالقتصاد
performance budget in reducing waste of public money

-Forecasting the number of ( infected, recovered, death) for COVIDمدرسدكتوراه او ما یعادلھانازك جعفر صادقكلیة االدارة واالقتصاد
19 in Iraq by using Neural Network Models

 Jackknifed Liu-type estimator in the Conway-Maxwell Poissonمدرسدكتوراه او ما یعادلھانازك جعفر صادقكلیة االدارة واالقتصاد
regression model

 Nonlinear modeling of the factors affecting the disease (Covid-19)مدرسدكتوراه او ما یعادلھانازك جعفر صادقكلیة االدارة واالقتصاد
by adopting the method of sampling by reference

 لتقدیر انموذج االنحدار (B-spline)مع شرائح (s-estimate) استخدام طریقة التحصینمدرسدكتوراه او ما یعادلھانازك جعفر صادقكلیة االدارة واالقتصاد
الالمعلمي

 دراسة احصائیة لنمذجة تقلبات اسعار تقلبات النفط الخام في ظل تداعیات جائحة كورونامدرسدكتوراه او ما یعادلھانازك جعفر صادقكلیة االدارة واالقتصاد
(COVID 19) 

 باستعمال طریقة Penalize B-Spline & Regression B-Spline مقارنة بین طریقتيمدرسدكتوراه او ما یعادلھانازك جعفر صادقكلیة االدارة واالقتصاد
لتقدیر انموذج االنحدار الالمعلمي M-Estimate التحصین
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

مدرسماجستیر او ما یعادلھانبراس جاسم كاظمكلیة االدارة واالقتصاد
Measurement of Revenue and Risk for Agricultural lnvestment 

Companies Applied
Research about the Companies of Agricultural Sector in lraq for the 

period 2012-2017
النافذة األلكترونیة ودورھا في تحقیق األداء البارع للمصارفمدرسماجستیر او ما یعادلھانبراس جاسم كاظمكلیة االدارة واالقتصاد

. ترویج الخدمة المصرفیة وفق الیقظة التسویقیة/دراسة حالة في عینھ من المصارفمدرسماجستیر او ما یعادلھانبراس جاسم كاظمكلیة االدارة واالقتصاد

دور البنوك المركزیة في تعزیز عجلة التنمیة األقتصادیةمدرسماجستیر او ما یعادلھانبراس جاسم كاظمكلیة االدارة واالقتصاد

دور الذكاء االصطناعي في تحقیق األداء البارعمدرسماجستیر او ما یعادلھانبراس جاسم كاظمكلیة االدارة واالقتصاد

قیاس االرتباط واالثر بین ادارة المخاطر المصرفیة واختبارات الضغطمدرسماجستیر او ما یعادلھانبراس جاسم كاظمكلیة االدارة واالقتصاد

 التوافق مابین التدقیق الداخلي وحوكمة الشركات  الشركات لتحقیق جودة القوائم المالیة للعملیاتمدرس مساعدماجستیر او ما یعادلھانجاة سلیم یوسفكلیة االدارة واالقتصاد
الستراتیجیة

 دور التدقیق الداخلي في حوكمة وتقییم مخاطر العملیات الستراتیجیة وانعكاسھ على قراراتمدرس مساعدماجستیر او ما یعادلھانجاة سلیم یوسفكلیة االدارة واالقتصاد
اإلدارة   آلیة مقترحة في البیئة العراقیة
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

 Effect of dimensions talent management practices on theاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاندى اسماعیل جبوريكلیة االدارة واالقتصاد
organization on the efficiency of employees

Enhancing of  strategic performance via e-learning contentاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاندى اسماعیل جبوريكلیة االدارة واالقتصاد

 Evaluation of strategic planning for human resources in enhancingاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاندى اسماعیل جبوريكلیة االدارة واالقتصاد
performance efficiency

 Evaluation of the job reducation strategy in Al-Mansour contractingاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاندى اسماعیل جبوريكلیة االدارة واالقتصاد
companyg

 Evalution of occupational helth and safety systemes according to theاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاندى اسماعیل جبوريكلیة االدارة واالقتصاد
international standard ISO 45001:2018

 The effect of creativity and communication capabilities on theاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاندى اسماعیل جبوريكلیة االدارة واالقتصاد
efficiency of employees

 The effect of high performance work systems on organizationalاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاندى اسماعیل جبوريكلیة االدارة واالقتصاد
dexterity

 The effect of integrated e-learning in enhancing strategicاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاندى اسماعیل جبوريكلیة االدارة واالقتصاد
performance
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

 The effect of strategic flexibility on enterpreeurial performanceاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاندى اسماعیل جبوريكلیة االدارة واالقتصاد

The effect of strategic flexibility on enterpreneurial performanceاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاندى اسماعیل جبوريكلیة االدارة واالقتصاد

 The effect of talent management practices on enhancingاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاندى اسماعیل جبوريكلیة االدارة واالقتصاد
organizational identity

 The impact of green human resource management practices onاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاندى اسماعیل جبوريكلیة االدارة واالقتصاد
entrepreneurial performance

 The impact of high performance work systems on achievingاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاندى اسماعیل جبوريكلیة االدارة واالقتصاد
strategic success

-The impact of knowledge management strategies on achieving eاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاندى اسماعیل جبوريكلیة االدارة واالقتصاد
government requirements

-The impact of knowledge management strategies on achiving eاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاندى اسماعیل جبوريكلیة االدارة واالقتصاد
government requirements

 The relationship between green of human resource managementاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاندى اسماعیل جبوريكلیة االدارة واالقتصاد
practices
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

 The relationship between green of human resource managementاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاندى اسماعیل جبوريكلیة االدارة واالقتصاد
practices and strategic resilience

-The role of coding and personalization strategies in achieving eاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاندى اسماعیل جبوريكلیة االدارة واالقتصاد
government requirements

 The role of human efficiencies in blendad education in light of theاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاندى اسماعیل جبوريكلیة االدارة واالقتصاد
Corona

 The role of human efficiencies in blended education in high of theاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاندى اسماعیل جبوريكلیة االدارة واالقتصاد
Corona

The impact of high performance work systems on achieving successاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاندى اسماعیل جبوريكلیة االدارة واالقتصاد

 اثر التدقیق التسویقي على تحسین االداء المالي في الوحدات االقتصادیة المتعثرةمدرسدكتوراه او ما یعادلھاندى كاكي بیرةكلیة االدارة واالقتصاد

دور االستقاللیة والخبرة المالیة للجنة التدقیق في مالئمة قیمة المعلومات المحاسبیةمدرسدكتوراه او ما یعادلھاندى كاكي بیرةكلیة االدارة واالقتصاد

 Social responsbility for tourism colpanies and its reflection onاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھانسرین جاسم محمدكلیة االدارة واالقتصاد
strategic reputation
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

 social responsbilityfor tourism companies and its reflection onاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھانسرین جاسم محمدكلیة االدارة واالقتصاد
strategic reputation

استاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھانسرین جاسم محمدكلیة االدارة واالقتصاد
The relationship betxeen inclusive leadership and 

corporateentrepereurship analytical reserch in thministry of higher 
educztion and scientific reserch

استاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھانسرین جاسم محمدكلیة االدارة واالقتصاد
The role of human resources strategic management on enhancing 
talent succses factor exploratory analytical reserch in the general 

authority

 The role of strategic improvisation on the entrepreneurial orientationاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھانسرین جاسم محمدكلیة االدارة واالقتصاد
fild study in a sample from the rafiden bank

القیادة الحواریھ وتاثیرھا في االدراك االستراتیجياستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھانسرین جاسم محمدكلیة االدارة واالقتصاد

دور القیادة الحواریھ في بناء الشراكة االستراتیجیةاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھانسرین جاسم محمدكلیة االدارة واالقتصاد

استاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھا نغم یوسف عبدالرضا سلمانكلیة االدارة واالقتصاد
Maximizing the performance of the Iraqi Armed Forces and 
determining the optimal path for them using the dynamic 

programming

 The role of value chain analysis as well as program andمدرسدكتوراه او ما یعادلھا نھاد حسین أحمد عليكلیة االدارة واالقتصاد
performance budget in reducing waste of public money
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

 أثر أنظمة محاسبة التكالیف في تعزیز قرارات الوحدات الحكومیة في ظل المعاییر الدولیةمدرسدكتوراه او ما یعادلھا نھاد حسین أحمد عليكلیة االدارة واالقتصاد

 أنظمة محاسبة التكالیف في تعزیز قرارات الوحدات الحكومیة في ظل المعاییر الدولیةمدرسدكتوراه او ما یعادلھا نھاد حسین أحمد عليكلیة االدارة واالقتصاد

 تحدیات تبني معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام في البیئة العراقیة وسبل مواجھتھامدرسدكتوراه او ما یعادلھا نھاد حسین أحمد عليكلیة االدارة واالقتصاد

 دور تحلیل سلسلة القیمة والموازنة البرامج واألداء في ترشید القرارات اإلداریةمدرسدكتوراه او ما یعادلھا نھاد حسین أحمد عليكلیة االدارة واالقتصاد

مدرسدكتوراه او ما یعادلھاھنادي صكر مكطوفكلیة االدارة واالقتصاد
Analysis and evaluation of credit risk indicators to limit their increase 

in size and its impact on financial stability / applied research on a 
sample of Iraqi private banks

 Funding and its Impact on Municipal Performance (analyticalمدرسدكتوراه او ما یعادلھاھنادي صكر مكطوفكلیة االدارة واالقتصاد
research in Maysan municipalities for the period 2011-2018

 Reflection of Financial Soundness Indicators on market value ofمدرسدكتوراه او ما یعادلھاھنادي صكر مكطوفكلیة االدارة واالقتصاد
Banks/Applied Research 

 The Effect of Asset Quality, Management Efficiency, and Marketمدرسدكتوراه او ما یعادلھاھنادي صكر مكطوفكلیة االدارة واالقتصاد
Sensitivity on Tobin’s Q Value
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

 The effect of financial soundness on the market indicators ofمدرسدكتوراه او ما یعادلھاھنادي صكر مكطوفكلیة االدارة واالقتصاد
common stocks/ analytical research at the Amman Stock Exchange

 The use of artificial intelligence techniques to predict the returns ofمدرسدكتوراه او ما یعادلھاھنادي صكر مكطوفكلیة االدارة واالقتصاد
the stock market index / analytical research in Iraqi stock market

مدرسدكتوراه او ما یعادلھاھنادي صكر مكطوفكلیة االدارة واالقتصاد
Using the PELARI and Sherrord Models to Evaluate the financial 

performance and failure in commercial banks - a comparative 
applied study on Jordanian banks.

للتنبؤ بمؤشر سوق العراق لالوراق المالیة/ بحث تطبیقي ARIMA استعمال نموذجمدرسدكتوراه او ما یعادلھاھنادي صكر مكطوفكلیة االدارة واالقتصاد

 A Model for Reducing Total Quality Costs Design to Obtain Productاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاوقاص سعد خلفكلیة االدارة واالقتصاد
Quality Improvement

 Aggregate Production Planning of Abu Ghraib Dairy Factories basedاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاوقاص سعد خلفكلیة االدارة واالقتصاد
on Forecasting and Goal Programming

 Find the Optimal Allocation of Health Centers for some of theاستاذ مساعددكتوراه او ما یعادلھاوقاص سعد خلفكلیة االدارة واالقتصاد
Villages in Baghdad Using the Fuzzy Dynamic programming

 Evaluating the performance of project management using networkمدرسدكتوراه او ما یعادلھا والء اسماعیل عبد اللطیفكلیة االدارة واالقتصاد
diagrams methods: A case study in the Ramadi Municipality
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

 Funding and its Impact on Municipal Performance (analyticalمدرسدكتوراه او ما یعادلھا والء اسماعیل عبد اللطیفكلیة االدارة واالقتصاد
research in Maysan municipalities for the period 2011-2018

توظیف اسالیب المخططات الشبكیة في تقویم اداء المشروعمدرسدكتوراه او ما یعادلھا والء اسماعیل عبد اللطیفكلیة االدارة واالقتصاد

مدرسدكتوراه او ما یعادلھایوسف عفتان عبداللھكلیة االدارة واالقتصاد
Assessment of Entrepreneurship Education on the Relationship 

Between Attitude, Subjective Norms, Perceived Behavioral Control 
and Entrepreneurial Intention

مدرسدكتوراه او ما یعادلھایوسف عفتان عبداللھكلیة االدارة واالقتصاد
Construction of Evaluation Method of Teaching Language in 

Classroom Based on FIAS and PPE: An Empirical Comparison 
Study between Experienced Teachers and Novice Teachers in 

Malaysia
مدرسدكتوراه او ما یعادلھایوسف عفتان عبداللھكلیة االدارة واالقتصاد

Intellectual Property Rights and its Implications for The 
Pharmaceutical Industry in Iraq Under Accession to the World Trade 

Organization

 International competitiveness in partnership style under theمدرسدكتوراه او ما یعادلھایوسف عفتان عبداللھكلیة االدارة واالقتصاد
investment laws in Iraq & Faw port case study

Prospects and Challenges for Iraqi SMES Sector Post-Isisمدرسدكتوراه او ما یعادلھایوسف عفتان عبداللھكلیة االدارة واالقتصاد

 The economy of Iraq: collapse of oil prices, and the lockdown ofمدرسدكتوراه او ما یعادلھایوسف عفتان عبداللھكلیة االدارة واالقتصاد
Covid-19 (2019-2021)
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خطة البحث العلمي للعام الدراسي 2022-2021

عنوان البحثاللقب العلميالشھادةاسم التدریسي/ الباحثجھة االنتساب

 Using PowerPoint in Learning Prepositions: A case study atمدرسدكتوراه او ما یعادلھایوسف عفتان عبداللھكلیة االدارة واالقتصاد
University of Basrah


