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?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحجالعنوانالتسلسلالقسم ت

بعض حموق المالكات النموذجٌة  واثارها على االستمرار الوظٌف31510ًادارة مستشفٌات

وتحسٌن مستوى االداء

2007غنً دحام الزبٌديازهر انٌس ابراهٌم ماجستٌر1

2004ثامر ٌاسر البكريخولة دمحم كامل دمحم سعٌددور التخطٌط التسوٌمً فً تطوٌر رعاٌة المرضى29898ادارة مستشفٌات ماجستٌر2

2004سعد علً حمود العنزيحسٌبة حسٌن  جابرالربٌعًالتعلٌم والتدرٌب التمرٌضً فً المؤسسات الصحٌة31990ادارة مستشفٌات ماجستٌر3

مصادر لوة المائد اإلداري29382ادارة مستشفٌات

لمستشفٌات  التموٌل الذاتً العرالٌة

دراسة تطبٌمٌة لعٌنة من بعض مستشفٌات                دائرة صحة

دٌالى

2002زكرٌا مطلن الدوريعلً ابراهٌم علً حسون ماجستٌر4

خصائص نظام ادارة منظمات الدعاٌة الصحٌة بالتركٌز على صٌغة31908ادارة مستشفٌات

المخرجات

2008غانم رزولً العزاويدمحم حمٌد نصٌف ماجستٌر5

2008سعد العنزيبالر دمحم بالرلٌاس الرضا الوظٌفً للمالكات الطبٌة المساعدة والساندة31861ادارة مستشفٌات ماجستٌر6

2003ثامر ٌاسر البكرياصغر حسن صالحاهمٌة النشاط التروٌجً فً تحمٌك الوعً الصحًادارة مستشفٌات ماجستٌر7

دراسة وصفٌة- اهمٌة النشاط التروٌجً فً تحمٌك الوعً الصحً 29739ادارة مستشفٌات

لحملة الكشف المبكر لسرطان الثدي فً العراق

2003ثامر ٌاسر البكرياصغر حسن صالح ماجستٌر8

التموٌل الحكومً فً المطاع الصحً ودورة فً تحسٌن مستوى32539ادارة مستشفٌات

الخدمات الصحٌة فً العراق

2010رعد عبد هللا الطائًنعٌمة محسن العكٌلً ماجستٌر9

2010غانم رزولً انٌسمشعل زوري جبارتمٌٌم اداء الفرق التفتٌشٌة فً تموٌم الوالع الصحً بمحافظة ذي لار32536ادارة مستشفٌات ماجستٌر10

2010بشرى دمحم رضا عبد الجلٌلادارة المخزون السلعً فً االدوٌة باستخدام النماذج الكمٌة32636ادارة مستشفٌات ماجستٌر11

حالة فً/ المدخل التطوٌري لمعالجة مشكالت المرضى اتجاه االطباء ادارة مستشفٌات

الكرخ/ مستشفٌات دائرة صحة بغداد 

2014غانم رزولً العزاويلؤي باسم حسن العلً دبلوم عال12ً

تفعٌل الرلابة االدارٌة للحد من تسرٌب الدواء فً مستشفى االمامادارة مستشفٌات

الحسٌن الطبٌة بكربالء الممدسة

2015غنً دحام تنايمازن عوده مطرود دبلوم عال13ً

بحث استطالعً لالراء/ تشخٌص منظومة ادارة المواهب التمرٌضٌة ادارة مستشفٌات

عٌنة من المالن التمرٌضً فً مستشفٌات دائرة صحة واسط

2015علً موات الصٌهود السودانًمبارن حجاب فالح الزركانً دبلوم عال14ً

اختٌار مدراء المستشفٌات على اساس الكفاءة والفاعلٌة محاولة بناءادارة مستشفٌات

نموذج

2015اٌاد طاهر دمحمضمٌاء عبد الزهرة سلٌم الحمادي دبلوم عال15ً

دراسة حالة/ تمٌٌم السام التدرٌب والتطوٌر واجراءات تحسٌن االداء ادارة مستشفٌات

الكرخ/ فً صحة بغداد 

2015رغد نجم الجبورينهلة سعٌد عبد الرزاق دبلوم عال16ً
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دور الطالة االمتصاصٌة للمؤسسات الصحٌة فً بناء منظمات متعلمةادارة مستشفٌات

دراسة تطبٌمٌة فً مستشفى الكفٌل التخصصً

2017علً رزاق العابديدعاء نجم عبد المالكً دبلوم عال17ً

االستثمار فً رأس المال الفكري كمدخل استراتٌجً لتحسٌن جودةادارة مستشفٌات

الخدمة الصحٌة

دراسة تحلٌلٌه آلراء عدد من الممرضٌن  فً مستشفى الكفل العام فً

محافظة  بابل

2017حامد كرٌم الحدراويعالء حسٌن عباس دبلوم عال18ً

وأثرها فً األداء (الجسمٌة-النفسٌة)االضطرابات السٌكوسوماتٌة ادارة مستشفٌات

الوظٌفً

بحث مٌدانً فً المطاع الصحً  

2017ٌوسف حجٌم الطائًرنا جبار عبد هللا دبلوم عال19ً

مؤشرات تمٌٌم المشارٌع وتأثٌرها فً دعم المرار االستراتٌجًادارة مستشفٌات

بأستخدام برنامج ممترح

دراسة تطبٌمٌة فً هٌئة اعمار محافظة النجف االشرف

2016عمار عبد االمٌر زوٌندمحم توفٌك ٌونس فخر الدٌن دبلوم عال20ً

الرشالة التنظٌمٌة للمؤسسات الصحٌة وتاثٌرها فً تعزٌز فاعلٌة فرٌكادارة مستشفٌات

دراسة تطبٌمٌة فً لعٌنة من المستشفٌات الحكومٌة فً محافظة/العمل 

النجف االشرف

2014علً رزاق العابديداخل حمٌد دمحم الحسناوي دبلوم عال21ً

العدالة التنظٌمٌة ودورها فً تحمٌك األداء العالًادارة مستشفٌات

دراسة تحلٌلٌة ألراء عٌنة من األطباء فً مستشفى الصدر التعلٌمً" 

"فً محافظة النجف االشرف 

2012حامد كرٌم الحدراويعــالء بالــر حســن دبلوم عال22ً

دور الثمافة التنظٌمٌة فً تعزٌز االحتواء الوظٌفًادارة مستشفٌات

مدٌنة الناصرٌة/ دراسة تطبٌمٌة فً مستشفى الحسٌن التعلٌمً 

2012أزهار نعمة أبو غنٌمفاطمة جاسم دمحم حمد الشمري دبلوم عال23ً

ادارة مستشفٌات

أنماط المٌادة االدارٌة و تأثٌرها فً االلتزام التنظٌمً

  بحث تحلٌلً آلراء عٌنة من العاملٌن فً دائرة صحة محافظة

المركز/بابل

2012أزهار نعمة أبو غنٌمعلً خوام عبد الواحد الجبوري دبلوم عال24ً

التحمك من العاللة بٌن إدارة المعرفة وجودة الخدمات الصحٌةادارة مستشفٌات

النجف االشرف/ دراسة حالة فً مستشفى الصدر التعلٌمً

2012عباس مزعل مشرفحٌدر حسٌن فرهود دبلوم عال25ً

ادارة الجودة الشاملة كمدخل لتحسٌن االداء المالًادارة مستشفٌات

دراسة تحلٌلٌة ممارنة بٌن مستشفًٌ الحٌاة واالمٌر االهلٌٌن للمدة

(2007-2011)

2012جلٌل كاظم مدلول العارضًمروه ثامر محمود الدلٌمً دبلوم عال26ً

Sixالعاللة بٌن أخاللٌات العمل الصحً والعوامل الساندة لتطبٌك ادارة مستشفٌات

Sigma : ًالنجف االشرف/ دراسة حالة فً مستشفى الزهراء التعلٌم

2012رضا صاحب أبو حمدٌحٌى حبٌب شنٌن دبلوم عال27ً

أبعاد جودة الخدمة الصّحٌةادارة مستشفٌات

وأثرها  فً أداء الكادر التمرٌضً

دراسة استطالعٌة فً مستشفى الحكٌم ومستشفى الزهراء التعلٌمً

فً النجف االشرف

2011عبد الكرٌم هادي شعبانتهلٌل صالح مهدي الخفّاف دبلوم عال28ً

Sunday, June 19, 2022 Page 2 of 7



?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحجالعنوانالتسلسلالقسم ت

دور جودة الخدمات الصحٌةادارة مستشفٌات

فً إبهاج الزبون باستخدام

إنموذج كانو

(دراسة مٌدانٌة فً المستشفٌات الحكومٌة فً محافظة النجف)

2010ٌوسف حجٌم الطائًهاتف حسٌن هادي المحنّة دبلوم عال29ً

حوكمة المنظمات الصحٌة دالة الثمة التنظٌمٌةادارة مستشفٌات

دراسة تطبٌمٌة فً مستشفى الصدر التعلٌمً

فً النجف االشرف

2010عادل هادي البغداديحسٌن موسى داود بالل دبلوم عال30ً

والع منظمات الخدمة الصحٌة فً محافظة النجف االشرفادارة مستشفٌات

بحث تطبٌمً

2010مؤٌد عبد الحسٌن الفضلعبد الحسٌن مهدي الخفاف دبلوم عال31ً

2011عبد الرحمن مصطفى المالعادل خٌون مولىتصمٌم المستشفى الموجة لسالمة المرٌض1216ادارة مستشفٌات دبلوم عال32ً

دور المدونات السلون االخاللً للهٌئات التمرضٌة فً المسؤولٌةادارة مستشفٌات

(دراسة استطالعٌة)االجتماعٌة 

2011انتصار عباس حماديابتسام احمد محمود ماجستٌر33

2012انتصار عباس الدلٌمًعمار ٌاسر حسٌنجدوى الامة تحالفات ستراتٌجٌة بٌن المطاع الصحً العام والخاص2089ادارة مستشفٌات ماجستٌر34

2012صبٌحة لاسم هاشمخالد حلٌم حسنلٌاس مدى تلبٌة مخرجات الهٌئة التمرٌضٌة لمتطلبات سوق العمل2098ادارة مستشفٌات ماجستٌر35

تحلٌل والع ممارسات التخطٌط والرلابة ودورها فً تحمٌك الكفاءةادارة مستشفٌات

والفاعلٌة فً صاالت العملٌات الجراحٌة بحث مٌدانً فً مستشفٌات

دائرة صحة بغداد الرصافة

2013رعد عبدهللا الطائًسمٌرة حسن عبد راضً ماجستٌر36

2013غنً دحام تناياحمد دمحم داوداالظهار المادي للخدمات الصحٌة ودوره فً تحمٌك رضا الزبونادارة مستشفٌات ماجستٌر37

استخدام  االسالٌب السرٌعة فً السٌطرة على عدوى المستشفٌاتادارة مستشفٌات

دراسة حالة/ المكتسبة 

2014سعد العنزيدالٌا احمد جالل الزهاوي دبلوم عال38ً

2014غسان لاسم داوود الالمًابراهٌم صكر حمود السلمانًتطبٌك معاٌٌر لجدولة عملٌات الخدمة الصحٌةادارة مستشفٌات دبلوم عال39ً

استخدام االسالٌب السرٌعة فً السٌطرة على عدوى المستشفٌاتادارة مستشفٌات

المكتسبة

2013سعد علً العنزيدالٌا جالل الزهاوي دبلوم عال40ً

2014غانم رزولً العزاويلؤي باسم حسٌن العلًالمدخل التطوٌري لمعالجة مشكالت المرضى اتجاه االطباءادارة مستشفٌات دبلوم عال41ً

2014غانم رزولً العزاويامجد عبد السالم جاسمتاثٌر ابعاد بٌئة العمل الداخلٌة فً اداء العاملٌن بمهنة التمرٌضادارة مستشفٌات دبلوم عال42ً

تمٌٌم ابعاد جودة الخدمات الفندلٌة فً مستشفى بعموبة التعلٌمً منادارة مستشفٌات

وجهة نظر المرضى

2014نادٌة لطفً عبد الوهابرافد سلمان حمدان دبلوم عال43ً

2013عبد السالم لفتةانٌس عبد الرزاق علًدورة توزٌع الدواء وفك انموذج منظمة الصحة العالمٌةادارة مستشفٌات دبلوم عال44ً

تطبٌك بعض المؤشرات الطبٌة على وفك استراتٌجٌات التخطٌطادارة مستشفٌات

االجمالً

2014غسان لاسم داودعامر ناجً دمحم دبلوم عال45ً

2014غنً دحام تنايصبا طالب وهابامكانٌة تطبٌك نظام تحلٌل المخاطر وتحدٌد نماط الرلابة الحرجةادارة مستشفٌات دبلوم عال46ً
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ممارسة التكنولوجٌا الحدٌثة فً جدولة الخدمات الصحٌة فً مستشفىادارة مستشفٌات

الٌرمون العلٌمً

2014صبٌحة لاسمعلً ناصر محمود دبلوم عال47ً

/العنف ضد العاملٌن بالسام الطوارئ فً المستشفٌات الحكومٌة ادارة مستشفٌات

دراسة تحلٌلٌة

2014سعد علً حمودعامر احمد عبد السادة دبلوم عال48ً

تاثٌر نوعٌة حٌاة العمل فً تحسٌن المرار االخاللً الطباء مستشفىادارة مستشفٌات

الرمادي التعلٌمً

2014سعد علً حمودحسٌن علٌوي عفن ماجستٌر49

بحث فً دائرة صحة/ تطبٌك معاٌٌر لجدولة عملٌات الخدمة الصحٌة ادارة مستشفٌات

االنبار

2014غسان لاسم داودابراهٌم صكر حمود دبلوم عال50ً

تطبٌك بعض المؤشرات الطبٌة على وفك استراتٌجٌات التخطٌطادارة مستشفٌات

بحث تطبٌمً فً مستشفى الكاظمٌة التعلٌمً/ االجمالً 

2014غسان لاسم داودعامر ناجً دمحم دبلوم عال51ً

بحث مٌدانً فً/ بعض العوامل المؤثرة فً فاعلٌة المرار االداري ادارة مستشفٌات

الرصافة/ دائرة صحت بغداد 

2014مها كامل جوادعمر سمٌر عبد الخالك دبلوم عال52ً

2014رغد دمحم نجمعالء حسن راهًعملٌة تجهٌز اللماحات والمصول باعتماد ادوات ضبط الجودةادارة مستشفٌات دبلوم عال53ً

بحث مٌدانً فً مستشفى/ االلتزام التنظٌمً وعاللتة بانضباط االطباء ادارة مستشفٌات

الرمادي التعلٌمً

2014شهاب الدٌن حمدمحمود اسماعٌل كردي الهٌتً دبلوم عال54ً

/تموٌم جودة خدمات رعاٌة التولٌد الطارئة فً وحدات االحالة االولٌة ادارة مستشفٌات

دراسة حالة

2014ناظم جواد الزٌديرعد دمحم مزبان دبلوم عال55ً

بحث مٌدانً/ االجراءات التشغٌلٌة المعٌارٌة ودورها فً تطوٌر االداء ادارة مستشفٌات

فً مستشفى الرمادي والفلوجة التعلٌمٌٌن

2014علً موات الصٌهوددمحم مصطفى زٌدان دبلوم عال56ً

حالة دراسٌة فً/ دور نظام المعلومات الصحً فً اداء المستشفى ادارة مستشفٌات

مستشفى بغداد التعلٌمً

2014سعدون حمود جثٌرحسٌن صباح ابراهٌم دبلوم عال57ً

دور تخطٌط وتنظٌم الطوارئ الطبٌة غٌر الكارثٌة فً االستجابةادارة مستشفٌات

الرصافة/السرٌعة للمرٌض فً مستشفٌات بغداد 

2014رعد عبدهللا الطائًاحمد كاظم دمحم دبلوم عال58ً

2014رغد منفً احمداحمد مزاحم هادياعادة هندسة العملٌة التعلٌمٌة الطبٌة على وفك معاٌٌر االعتماد الكلًادارة مستشفٌات دبلوم عال59ً

سبل السٌطرة على العدوى فً اطار النفاٌات الطبٌة حالة فًادارة مستشفٌات

مستشفٌات الناصرٌة

2015غانم رزلً العزاويشهٌد مجٌد حسٌن االسدي دبلوم عال60ً

نحو تطوٌر منظومة اتالف اكٌاس الدم دراسة حالة فً مصرف الدمادارة مستشفٌات

واسط/ الرئٌسً 

2015ناظم جواد الزٌديدمحم ظاهر مهدي الربٌعً دبلوم عال61ً

2015سعدون حمود جثٌرستار وطن بشارة التمٌمًاثر توزٌع الخدمات الصحٌة فً تلطٌف الصورة الذهنٌة لدى الزبونادارة مستشفٌات دبلوم عال62ً

تموٌم اداء االلسام الفنٌة فً المستشفٌات على وفك متطلبات المواصفةادارة مستشفٌات

(ISO 15189 )الدولٌة 

2015صبٌحة لاسم هاشمسعد متً نعوم دبلوم عال63ً

-الكرخ / التخطٌط االجمالً للموارد البشرٌة فً دائرة صحة بغداد ادارة مستشفٌات

رؤٌة ستراتٌجٌة

2015غسان لاسم داود الالمًانوار مزهر سهٌل دبلوم عال64ً
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2015سعد علً حمود العنزيعذراء لاسم حسن الدراجًالعنف ضد المالكات الطبٌة وانعكاساته على الرضا الوظٌفًادارة مستشفٌات دبلوم عال65ً

تصمٌم نظام الرلابة الستبالٌة للسٌطرة على حاالت العدوى المكتسبةادارة مستشفٌات

فً صاالت العملٌات

2015احمد نزار جمٌلحسام حربً دمحم علً دبلوم عال66ً

2015عبد السالم لفته سعٌداحمد خلٌل ماشاء هللاتطوٌر معاٌٌر نظام الرلابة الصحٌة للمختبرات االهلٌةادارة مستشفٌات دبلوم عال67ً

2015صالح الدٌن عواد الكبٌسًوفاء حسٌن عباسعملٌة التوثٌك للمعلومات وسبل معالجة االخطاء التً تتضمنهاادارة مستشفٌات دبلوم عال68ً

دراسة حالة فً/ تحلٌل كلف الجودة لتحسٌن اداء المؤسسة الصحٌة ادارة مستشفٌات

لطاع البلدٌات الرعاٌة الصحٌة

2015مها كامل جوادلٌس عبد المنعم نجم دبلوم عال69ً

تمٌٌم اداء الخدمة الصحٌة من وجهة نظر المستفٌدٌن ، بحث فً عددادارة مستشفٌات

من االجنحة الخاصة للمستشفٌات الحكومٌة

2016عبد الرحمن مصطفى المالثامر كرٌم دمحم دبلوم عال70ً

دراسة حالة فً/ تحلٌل كلف الجودة لتحسٌن اداء المؤسسة الصحٌة ادارة مستشفٌات

لطاع البلدٌات للرعاٌة الصحٌة

2015مها كامل جوادلٌس عبد المنعم نجم دبلوم عال71ً

2015سعد علً حمود العنزيعمار جلٌل سباهً العاٌديبناء سلوكٌات المواطنة التنظٌمٌة ودورها فً تحسٌن الخدمة الطبٌةادارة مستشفٌات دبلوم عال72ً

دراسة اسباب عزوف المواطنٌن من اجراء العملٌات فً المستشفٌاتادارة مستشفٌات

الحكومٌة والتوجه الى المطاع الخاص

2016ناظم جواد الزٌديعالء حبٌب عبد الرحمن دبلوم عال73ً

2016نادٌة لطفً عبد الوهابدمحم حمٌد صالح دمحماثر المزٌج التسوٌمً فً تحمٌك المٌزة التنافسٌة للدواء المحلًادارة مستشفٌات دبلوم عال74ً

دراسة عن االسباب فً عزوف االطباء االختصاصٌٌن عن العمل فًادارة مستشفٌات

العٌادات الطبٌة الشعبٌة واثره فً جودة الخدمة الصحٌة الممدمة

للمرضى

2016سعدون حمود جثٌرسلمى كاظم هادي دبلوم عال75ً

 فً تحسٌن اداء االطباء االسنان فً المراكزsix sigmaتاثٌر تطبٌك ادارة مستشفٌات

التخصصٌة فً دائرة صحة بغداد الرصافة

2016سناء عبد الرحٌم سعٌدزٌنب جعفر جابر دبلوم عال76ً

2016اٌاد طاهر دمحمنوال عطروز مطلنكفاٌة التحلٌالت المرضٌة وكٌفٌة الحد من االفراط فٌها ـ دراسة حالةادارة مستشفٌات دبلوم عال77ً

2016اٌاد طاهر دمحمنوال عطروز مطلنكفاٌة التحلٌالت المرضٌة وكٌفٌة الحد من االفراط فٌها ـ دراسة حالةادارة مستشفٌات دبلوم عال78ً

العاللة بٌن عوامل االبداع الفردي وعملٌات ادارة المعرفة دراسة الراءادارة مستشفٌات

/من العاملٌن فً المستشفى الجامعً التخصصً لكلٌة طب االسنان 

جامعة الموصل

2008دمحم مصطفى المصٌمًاحمد علً بشٌر احمد الصمال دبلوم عال79ً

دراسة استطالعٌة/ التحسٌن المستمر ودوره فً المٌزات التنافسٌة ادارة مستشفٌات

الراء عٌنة من المدراء فً الشركة العامة لصناعة االدوٌة

والمستلزمات الطبٌة فً محافظة نٌنوى

2010ثائر احمد سعدون السمانابراهٌم محمود دمحم الجار دبلوم عال80ً

دراسة عن االسباب فً عزوف االطباء االختصاصً عن العمل فًادارة مستشفٌات

العٌادات الطبٌة الشعبٌة واثره فً جودة الخدمة الصحٌة الممدمة

للمرضى

2016سعدون حمود جثٌرسلمى كاظم هادي دبلوم عال81ً

2016نادٌة لطفً عبدالوهابدمحم مخٌلف حاويبحث ممارن-تمٌٌم رضا المرضى عن الخدمة التمرٌضٌة ادارة مستشفٌات ماجستٌر82
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بحث تطبٌمً-تمٌٌم الخدمات التمرٌضٌة على وفك الٌمظة االستراتٌجٌة ادارة مستشفٌات

فً مستشفى الشهٌد غازي الحرٌري

2017فضٌلة سلمان داودحسٌن علً ابراهٌم ماجستٌر83

بحث-تمٌٌم االداء التمرٌضً م خالل تطبٌك معاٌٌر ضمان الجودة ادارة مستشفٌات

الرصافة/مٌدانً فً مستشفى الشهٌد الصدر العام دائرة صحة بغداد

2017فضٌلة سلمان داودكاظم مطشر عبدالحسن ماجستٌر84

انموذج/تموٌم التعلٌم التمرٌضً الجامعً على وفك المؤشرات العالمٌة ادارة مستشفٌات

ممترح بحث مٌدانً فً عٌنة من الكلٌات فً العراق

2017عبدالسالم لفتة سعٌدعبدالرحمن عباس جاسم ماجستٌر85

التحلٌل االحصائً لمعالجة النفاٌات الطبٌة فً بعض مستشفٌات مجمعادارة مستشفٌات

مدٌنة الطب دراسة ممارنة

2017صباح منفً رضاعبٌر عبدالهادي دمحم دبلوم عال86ً

العاللة بٌن المالن الطبً والتمرٌضً وتاثٌرها على جودة الخدمةادارة مستشفٌات

الصحٌة

2017سعدون حمود جثٌرعمر عبد ثجٌل ماجستٌر87

هٌكل االنفاق الصحً ودوره بجودة الخدمة الصحٌة فً ضوء معاٌٌرادارة مستشفٌات

وزارة الصحة

2017عبدالسالم لفته سعٌدعلً عبدالحسٌن حمدوش ماجستٌر88

بحث مٌدانً فً/دور الترتٌب الداخلً فً تحسٌن اداء عملٌات الخدمةادارة مستشفٌات

مستشفى الكندي التعلٌمً

2017فضٌلة سلمان داوداحمد حبٌب كاظم ماجستٌر89

بحث-تمٌٌم االداء التمرٌضً من خالل تطبٌك معاٌٌر ضمان الجودة ادارة مستشفٌات

الرصافة/مٌدانً فً مستشفى الشهٌد الصدر العام دائرة صحة بغداد 

2017فضٌلة سلمان داودكاظم مطشر عبدالحسن ماجستٌر90

هٌكل االنفاق ودوره بجودة الخدمة الصحٌة فً ضوء معاٌٌر وزارةادارة مستشفٌات

الصحة

2017عبدالسالم لفته سعٌدعلً عبدالحسٌن حمدوش ماجستٌر91

-انموج ممترح /تموٌم التعلٌم الجامعً على وفك المؤشرات العالمٌة ادارة مستشفٌات

بحث مٌدانً فً عٌنة من الكلٌات فً العراق

2017عبدالسالم لفته سعٌدعبدالرحمن عباس جاسم ماجستٌر92

ستراتٌجٌات ادارة الصراع التنظٌمً وانعكاساتها فً االداء الوظٌفًادارة مستشفٌات

بحث تطبٌمً فً مستشفى الرشاد

2016فائك جواد كاظمعلً رحمة راشد ماجستٌر93

تسوٌك الخدمات الصحٌة وأثره فً تحمٌك المٌزة التنافسٌة فًادارة مستشفٌات

المستشفٌات

دراسة مٌدانٌة فً المستشفٌات األهلٌة فً محافظة النجف األشرف

2011عبد الكرٌم هادي شعبانحسام جبار عبد الحسٌن الخالدي دبلوم عال94ً

الرلابة اإلدارٌة وعاللتها باألداء الوظٌفً لممدمً الخدمات التمرٌضٌةادارة مستشفٌات

بحث مٌدانً فً مدٌنة الصدر الطبٌة فً النجف االشرف

2011لاسم دمحم العنزيحٌدر كاظم ردام دبلوم عال95ً

العاللة بٌن تكنولوجٌا المعلومات وإدارة المعرفة لتحمٌك المٌمة العالٌةادارة مستشفٌات

ألعمال المنظمة

دراسة تطبٌمٌة فً مستشفى الزهراء التعلٌمً

فً النجف األشرف

2011دمحم جبار الصائغلٌث شناوة حسن دبلوم عال96ً

التفكٌر اإلبداعً وأثره فً تحمٌك المٌزة التنافسٌةادارة مستشفٌات

دراسة استطالعٌة آلراء عٌنة من مدٌري المستشفٌات      الخاصة )

(كربالء الممدسة , فً محافظتً النجف األشرف 

2011ازهار نعمة ابو غنٌمخولة جواد الشرٌفً دبلوم عال97ً
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أخاللٌات العمل وأثرها فً سلون المواطنة التنظٌمًادارة مستشفٌات

دراسة حالة فً مستشفى الصدر التعلٌمً

2010ٌوسف حچٌم الطائًسعد خزعل دمحم العوادي دبلوم عال98ً

تمٌٌم مشكالت  وآفاق  تطوٌر شعب الطوارئادارة مستشفٌات

فً المستشفٌات

"دائرة صحة بابل/ دراسة تطبٌمٌة فً "

2012مؤٌد عبد الحسٌن الفضلحسن علً لفتة الحسٌنً دبلوم عال99ً

دور االتصاالت فً تحمٌك استراتٌجٌة التمكٌنادارة مستشفٌات

بحث استطالعً فً دٌوان وزارة االتصاالت

2020سمٌة عباس مجٌدعمار هادي عبد الحسن دبلوم عال100ً

تمٌٌم الممدرات الجوهرٌة للموارد البشرٌةادارة مستشفٌات

     دراسة حالة فً  شركة مصافً الوسط فً وزارة النفط

2020شفاء دمحم علًمعتز مهدي جمعة جعفر دبلوم عال101ً

دور جودة حٌاة العمل فً تعزٌز التخطٌط االستراتٌجً إلدارة االزماتادارة مستشفٌات

دراسة تحلٌلٌة فً وزارة الداخلٌة

2022سحر أحمد كرجًصبا عبد الواحد جمعة دبلوم عال102ً
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