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?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحجالعنوانالتسلسلالقسم ت

2015احمد نزارعبد الحسن لطٌؾ حاتماستراتٌجٌة النزوح الداخلً لوزارة الهجرة والمهجرٌن فً العراقتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال1ً

SWOTتشخٌص معولات تحمٌك التطور التنظٌمً باستخدام مصفوفة تخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة فً وزارة الثمافة والسٌاحة

2017رؼد ٌوسؾ كبرورشا جاسم مرٌوش دبلوم عال2ً

2013دمحم احمد حمدحٌدر حسن علً الساعدي2013/ 2009تمٌٌم الخطة االستراتٌجٌة لوزارة الصحة لالعوام تخطٌط استراتٌجً دبلوم عال3ً

2013عبد السالم لفتهمشتاق طالب ناصرتطوٌر اجراءات لجان الفتح وتحلٌل العطاءات فً دٌوان محافظة كركونتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال4ً

2013سعد العنزيصدام جمٌل صادقبمنظور ستراتٌجً (نٌنوى  )تموٌم خطة االلالٌم فً محافظة تخطٌط استراتٌجً دبلوم عال5ً

2013ناظم جوادعلً هانً دمحماستراتٌجٌة وزارة الصناعة ومكانة االبداع فٌهاتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال6ً

2013علً موات الصهٌود السودانًعلً عبد الرزاق حسنحموق االنسان فً استراتٌجٌة وزارة حموق االنسانتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال7ً

استطالع مدى وجود استراتٌجٌة الدارة المعرفة فً وزارة العلومتخطٌط استراتٌجً

والتكنلوجٌا

2014ناظم جواد الزٌديكرٌم عطٌة كرٌم دبلوم عال8ً

2013هناء عبد الحسٌنضحى دمحم حمٌدتحدٌد التوجهات االستراتٌجٌةتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال9ً

دراسة تحلٌلة نحو سٌاسة عامة)السٌاسة الوطنٌة لمعالجة النزوح تخطٌط استراتٌجً

(معدلة

2013علً موات السودانًعامر عباس زؼٌر دبلوم عال10ً

2013عبد هللا حكمت النمارعماد علً جاللانتماء واختٌار السفراء والموظفٌن للعمل فً وزارة الخارجٌة العرالٌةتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال11ً

تموٌم تدرٌب مدراء المدارس االبتدائٌة فً تربٌة بؽداد الكرخ الثانٌةتخطٌط استراتٌجً

لرفع المستوى التربوي للطلبة

2013ؼنً دحام الزبٌديمثنى ابراهٌم عبد االمٌر دبلوم عال12ً

2013فائك جواد كاظمسهٌل سهٌل كرٌمتحلٌل جرائم المخدرات فً العراق وتفعٌل دور وزارة الداخلٌةتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال13ً

التطوٌر االستراتٌجً للموارد البشرٌة لوزارة العدل العرالٌة طبماتخطٌط استراتٌجً

(2017-2013)للوثٌمة االستراتٌجٌة 

2013سعد علً العنزيٌحٌى حسن دبلوم عال14ً

2013ؼانم رزولً انٌسمثنى عبد المجٌد حمٌدالتحلٌل االستراتٌجً الستخدام تمانات الري الحدٌثةتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال15ً

االجراءات وااللٌات الالزمة لتصوٌب اتجاهات االداء لالستراتٌجٌةتخطٌط استراتٌجً

الوطنٌة لمكافحة الفساد

2013عبد الجبارمحمود فتاحخلدون حٌدر سلطان دبلوم عال16ً

2013فائك جواد كاظمطه حسٌن صبردور المفتشٌٌن العمومٌٌن فً االستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة الفسادتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال17ً

2013سعد العنزيدمحم علً جاسم(2012-2009)تموٌم المشارٌع االستثمارٌة لمحافظة االنبار لالعوام تخطٌط استراتٌجً دبلوم عال18ً

2013عبد السالم لفتةمشتاق طالب ناصرتطوٌر اجراءات لجان الفتح وتحلٌل العطاءات فً دٌوان محافظة كركونتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال19ً
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امكانٌة تطبٌك موازنة البرامج واالداء باتجاه زٌادة كفاءة شركةتخطٌط استراتٌجً

المشارٌع النفطٌة

2013سعدون حمود جثٌرهبة عبد الهادي دبلوم عال20ً

آلٌة تحمٌك العدالة االجتماعٌة فً توزٌع التخصٌصات االستثمارٌة فًتخطٌط استراتٌجً

ظل الالمركزٌة االدارٌة  بحث تطبٌمً فً محافظة واسط

2013فضٌلة سلمان داودعلً محسن داود دبلوم عال21ً

2013عبد هللا حكمت النمارعماد علً جاللانتماء واختٌار السفراء والموظفٌن للعمل فً وزارة الخارجٌة العرالٌةتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال22ً

التكاٌؾ االلتصادٌة واالجتماعٌة للتلوث البٌئً رؤٌة استراتٌجٌةتخطٌط استراتٌجً

للسٌاسة البٌئٌة

2013ناظم جواد عبدنضال عبٌد عٌسى دبلوم عال23ً

2014سعد علً حمودعلً دمحم عبدتموٌم مجاالت التطوٌر االستراتٌجً للموارد البشرٌة فً وزارة الداخلٌةتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال24ً

2014سعد علً حمودحسٌن علً عبد الحسٌنتمٌٌم معالجة البطالة فً استراتٌجٌة وزارة العمل والشؤون االجتماعٌةتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال25ً

دور تكنلوجٌا المعلومات فً استخدام البطالة الذكٌة لمنظومة البواباتتخطٌط استراتٌجً

االلكترونٌة فً مرائب النمل

2014ضٌلة سلمان داودحسٌن توفٌك مجٌد دبلوم عال26ً

حالة/ المتطلبات الحتمٌة لالنتمال الى نظام موازنة البرامج واالداء تخطٌط استراتٌجً

دراسٌة فً المدٌرٌة العامة لتوزٌع كهرباء الرصافة

2014اٌاد طاهر دمحمعلً عبد المادر جرجٌس دبلوم عال27ً

2014اٌاد طارهر دمحمنور شدهان عداي الربٌعًتمٌٌم ممارسات التخطٌط االستراتٌجً فً الهٌئة العامة للضرائبتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال28ً

/هندسة عملٌات /اعادة تنظٌم الشركة العامة للمعدات الهندسٌة الثمٌلة تخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة فً وزارة النفط

2014اٌاد طاهر دمحماٌمان دمحم خلؾ دبلوم عال29ً

استراتٌجٌة وزارة حموق االنسان فً ضوء االعالن العالمً لحموقتخطٌط استراتٌجً

االنسان

2014عبد الرحمن مصطفىشٌماء عدنان عمران دبلوم عال30ً

تفعٌل الجوانب االعتبارٌة لالرتماء بالعاللة بٌن البنن المركزيتخطٌط استراتٌجً

والمصارؾ الخاصة

2014محمود دمحم داؼراحمد ٌوسؾ كاظم دبلوم عال31ً

دور الرلابة والتمٌٌم االستراتٌجً فً تحمٌك اهداؾ المطاع النفطً فًتخطٌط استراتٌجً

2017-2013اطار خطة التنمٌة الوطنٌة 

2014لورنس ٌحٌى صالحوفاء رشٌد سعٌد دبلوم عال32ً

استراتٌجٌة وزارة حموق االنسان فً ضوء االعالن العالمً لحموقتخطٌط استراتٌجً

االنسان

2014عبد الرحمن مصطفىشٌماء عدنان عمران دبلوم عال33ً

تطوٌر نموذج تمٌٌم االداء المؤسسً الحكومً للشركة العامةتخطٌط استراتٌجً

لالتصاالت والبرٌد

2014سعد العنزياحمد حسن عبد هللا دبلوم عال34ً

تمٌٌم الٌات تنفٌذ استراتٌجٌة مكافحة الفساد فً المدٌرٌة العامة للماءتخطٌط استراتٌجً

بوزارة البلدٌات واالشؽال العامة

2014لورنس ٌحٌى صالحرنا علً كرٌم دبلوم عال35ً

متطلبات التحول نحو اسلوب موازنة البرامج واالداء فً اعداد الموزانةتخطٌط استراتٌجً

حالة دراسٌة فً وزارة الثمافة- السنوٌة 

2015سلمان حسٌنرٌا سعد حسوبً دبلوم عال36ً

تحلٌل الكلفة العائد االلتصادي واالجتماعً الستحداث خدمة الهاتؾتخطٌط استراتٌجً

النمال

2015سلمان حسٌن عبد هللااسراء برهان صالح دبلوم عال37ً
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2015فائك جواد كاظمحسن سعدي فاضلتخطٌط استخدام المٌاه فً العراق ودوره فً مواجهة التحدٌاتتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال38ً

تطوٌر الهٌكل الوظٌفً للمجمع العلمً العرالً من وجهة نظرتخطٌط استراتٌجً

استراتٌجٌة

2014صالح عبد المادر النعٌمًسٌجل ابراهٌم ارسالن دبلوم عال39ً

2015ؼنً دحام تناي الزبٌديعلً مصطفى حسنالمسؤولٌة االجتماعٌة ودورها فً تحمٌك استراتٌجٌة وزارة الكهرباءتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال40ً

2014لورنس ٌحٌى صالحؼادة صباح عبد المطلبتطوٌر استراتٌجٌة النتاج مادة الطحٌن الصفر فً العراقتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال41ً

2014عبد المنعم كاظمنور حسٌن فاضلاثر ؼٌاب التخطٌط السكانً فً تفالم ازمة السكن الحالٌة فً العراقتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال42ً

2014دمحم احمدعالء صباح كاظمنحو تعزٌز دور التعلٌم المهنً فً العراقتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال43ً

2015مها كاملٌعموب ابراهٌممعاٌٌر لٌاس كفاءة السٌطرة على المصادر المشعةتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال44ً

التموٌل الصحً وانعكاسه على المؤشرات الصحٌة فً العراق للمدةتخطٌط استراتٌجً

(2007-2013)

2014صبٌحة لاسمانعام لطٌؾ شلتاغ دبلوم عال45ً

2015سناء عبد الرحٌمعصام صادق عبودتطوٌر العاللة الستراتٌجٌة بٌن الجهات المختصة فً مكافحة الفسادتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال46ً

2015عبد المنعم كاظم حماديلمٌاء جاسم حمود حافظ العواديرؤٌة استراتٌجٌة الولوٌات االستثمار دراسة حالة فً لطاع النملتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال47ً

برنامج ممترح للتطوٌر االداري لوحدة تنسٌك السٌاسات العامة للدولةتخطٌط استراتٌجً

باستخدام مدخل سلسلة المٌمة

2015سلمان حسٌن عبد هللالبنى هانً عباس دبلوم عال48ً

دراسة حالة فً ))السٌاسة االئتمانٌة ودورها فً سداد الدٌوان تخطٌط استراتٌجً

المدٌرٌة العامة للفحص والورش الفنٌة احدى تشكٌالت وزارة الكهرباء

))

2015عبد السالم لفته سعٌداٌناس صباح ؼنً دبلوم عال49ً

2014علً موات الصٌهود السودانًصبار علً دمحم الساعديتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال50ً

استراتٌجٌات التسوٌمٌة لتجزئة السوق الصناعً لشركة االسمنتتخطٌط استراتٌجً

العرالٌة

2015صبٌحة لاسم هاشماسراء رعد ناٌؾ جبار دبلوم عال51ً

ـ لؽاٌة2003اثر البطالة على االمن الوطنً فً العراق للمدة من تخطٌط استراتٌجً

2012

2015محمود دمحم داؼرفالح عبد الرضا هداب الخرسانً دبلوم عال52ً

2015ؼنً دحام تنايامٌر مطلن عبد االمٌر حسٌن الجشمعًنحو رؤٌة استراتٌجٌة لتطوٌر الهٌكل التنظٌمً لدٌوان الولؾ الشٌعًتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال53ً

تمٌٌم والع الثروة الحٌوانٌة فً العراق باستخدام التحلٌل االستراتٌجًتخطٌط استراتٌجً

SWOT

2015عبد المنعم كاظم حماديسمارة فوزي صبٌح عبد المادر المدرس دبلوم عال54ً

اجراءات نمل الملكٌة العمارٌة فً دائرة التسجٌل العماري وسبل االرتماءتخطٌط استراتٌجً

بها

2014صبٌحة لاسم هاشمارٌج فاٌك شوكت الجنٌد دبلوم عال55ً

2015صالح الدٌن عواد الكبٌسًسناء كاظم راضًتمٌٌم اداء هٌئة االستثمار فً العراقتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال56ً

تطوٌر المطاع السٌاحً طرٌما للحد من ظاهرة بطالة خرٌجً المعاهدتخطٌط استراتٌجً

السٌاحٌة فً العراق

2015لورنس ٌحٌى صالحعباس عبد الزهرة راضً الدمحماوي دبلوم عال57ً
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ممترح لانون للتامٌن الزراعً فً اطار خطة التنمٌة الوطنٌةتخطٌط استراتٌجً

واستراتٌجٌة وزارة الزراعة

2016عبد الناصر علن حافظلصً حمٌد حسٌن دبلوم عال58ً

)ادارة ملفات المفمودٌن العرالٌٌن باستخدام لاعدة بٌانات الطب العدلً تخطٌط استراتٌجً

fdms)

2016عبد الناصر علن حافظعامر جبار زؼٌر دبلوم عال59ً

الٌنارٌوهات المحتملة لتمٌٌم والع ومستمبل وزارة الدولة لشؤون المراةتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة/ 

2016فؤاد ٌوسؾ عبد الرحمنشٌماء هاشم دبلوم عال60ً

تطوٌر كفاءة االداء المؤسسً للشركة العامة لخدمات الشبكة الدولٌةتخطٌط استراتٌجً

سٌنارٌوهات ممترحة/ للمعلومات 

2016كامل كاظم بشٌر الكنانًبان دمحم علً محمود دبلوم عال61ً

البٌئة الداخلٌة للمنظمة وتاثٌرها فً االسبمٌات التنافسٌة دراسة مٌدانٌةتخطٌط استراتٌجً

فً الشركة العامة لتنفٌذ مشارٌع النمل

2016ضٌاء دمحم حسٌنسبأ رافع نعمان البٌاتً دبلوم عال62ً

دراسة )تحسٌن العملٌات االنتاجٌة بتطبٌك استراتٌجٌة تطوٌر المنتج تخطٌط استراتٌجً

فً شركة دٌالى العامة للصناعات الكهربائٌة

2015ؼسان لاسم داود الالمًسحر محمود علً دبلوم عال63ً

تطبٌمات معاٌٌر التمٌز الحكومً فً تمٌٌم االداء المؤسسً لالمانةتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة/ العامة لمجلس الوزراء 

2016سعد علً حمود العنزيفدن جواد كاظم الزبٌدي دبلوم عال64ً

2016كاظم احمد جواد الجشمعًرلٌة عبد الرحٌم كرٌمالمتطلبات االدارٌة والفنٌة وتاثٌرها فً نجاح التحالفات االستراتٌجٌةتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال65ً

تمٌٌم  استراتٌجٌة تطوٌر الموارد البشرٌة دراسة حالة فً المعهدتخطٌط استراتٌجً

المضائً

2016ناظم جواد عبد الزٌديرؼد عبد المادر عبد المطلب العامري دبلوم عال66ً

2016بٌداء ستار لفتهكامل علً مصطاؾ الحمدانًبناء نموذج لصٌاؼة ستراتٌجٌة الحوكمة االلكترونٌة للعلوم والتكنولوجٌاتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال67ً

2016عماد دمحم علً عبد اللطٌؾحنان اٌاد عبٌدتمٌٌم كفاءة االداء االستثماري للموازنة العامةتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال68ً

تخطٌط الدعم الحكومً للمطاع الزراعً فً محافظة االنبار رؤٌةتخطٌط استراتٌجً

استراتٌجٌة

2016بالسم جمٌل خلؾعمار صالح مخلؾ الفهداوي دبلوم عال69ً

بناء انموذج االداري فً وزارة النمل على وفك انموذج التمٌز االوربًتخطٌط استراتٌجً

( EFQM)

2016علً موات الصٌهود السودانًدنٌا تركً ردام دبلوم عال70ً

2016لورنس ٌحٌى صالحمها خالد امام علًدراسة حالة/ الوالع الخدمً لمدٌنة بؽداد فً ظل زٌادة العشوائٌات تخطٌط استراتٌجً دبلوم عال71ً

دراسة/ االصالح االداري وانعكاساته على تحسٌن اداء الموظفٌن تخطٌط استراتٌجً

تحلٌلٌة فً الشركة العامة لتجارة المواد االنشائٌة

2016فؤاد ٌوسؾ عبد الرحمنشٌماء صالح سٌفً دبلوم عال72ً

تمٌٌم الخٌارات االستراتٌجٌة لتطوٌر والع الشركة العامة لالسواقتخطٌط استراتٌجً

المركزٌة

2016صالح الدٌن عواد الكبٌسًسندس دمحم جدوع دبلوم عال73ً

2016اٌاد طاهر دمحم الجبوريسهام نعمة صخرتمٌٌم استراتٌجٌة ادارة السٌولة ي المصارؾ العرالٌةتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال74ً

دراسة حالة فً/ دور تكنولوجٌا المعلومات فً تنفٌذ الستراتٌجٌة تخطٌط استراتٌجً

شركة االستكشافات النفطٌة

2016صالح الدٌن عواد الكبٌسًوفاء باسم توفٌك الجاؾ دبلوم عال75ً

2016علً موات الصٌهود السودانًرؼد ماجد عباس المعماربناء ستراتٌجٌة لجذب الكفاءات فً وزارة النفطتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال76ً
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تنمٌة السٌاحة فً العراق وتاثٌرها االلتصادي واالجتماعً فً المجتمعتخطٌط استراتٌجً

(رؤٌة استراتٌجٌة  )

2016فارس كرٌم برٌهًحسٌن عباس خلؾ دبلوم عال77ً

)السٌنارٌو االستراتٌجً الستدامة الموارد المائٌة فً المطاع الزراعً تخطٌط استراتٌجً

(حالة دراسٌة 

2016لورنس ٌحٌى صالحعمار صالح احمد دبلوم عال78ً

2016رؼد ٌوسؾ كبروفراس كاظم عبد الكرٌمامكانٌة تطبٌك التحالؾ االستراتٌجً فً الشركة العامة للنمل البريتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال79ً

تاثٌر التكامل االستراتٌجً فً تحمٌك االهداؾ االستراتٌجٌة للمحافظةتخطٌط استراتٌجً

دراسة تحلٌلٌة فً وزارة الصحة والبٌئة/ على البٌئة العرالٌة 

2016حٌدر حمزة جوديعلً فٌصل عبد نور دبلوم عال80ً

2016هشام طلعت عبد الحكٌم الونداوياحمد بشٌر محمود العبٌديتحلٌل االداء المالً االستراتٌجً واثره فً تحدٌد لٌمة المنشأةتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال81ً

2016هشام طلعت عبد الحكٌماحمد محمود كتابتاثٌر تمانة المعلومات فً االداء التعلٌمً لوزارة التربٌةتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال82ً

اعادة هٌكلة انشطة المركز الوطنً للتطوٌر االداري وتمنٌة المعلوماتتخطٌط استراتٌجً

(رؤٌة استراتٌجٌة  )

2016فضٌلة سلمان داودنادٌة دمحم  عبد هللا الجبوري دبلوم عال83ً

2016رفاء فرج سموعًسمٌة معن عبد الحسٌنالتواصل المعرفً مع حركة البحث العلمً بٌت الحكمة انموذجاتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال84ً

2016رفاء فرج سموعًسمٌة معن عبد الحسٌنالتواصل المعرفً مع حركة البحث العلمً بٌت الحكمة انموذجاتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال85ً

دراسة لعدد من/ ستراتٌجٌة العمل والتخصص فً المنظمات الحكومٌة تخطٌط استراتٌجً

منظمات مدٌنة بؽداد

2016كامل كاظم بشٌر الكنانًحسٌن دمحم لهمود الفتالوي دبلوم عال86ً

دراسة/ مدى كفاءة استخدام انموذج كاٌزن لتمٌٌم االداء المؤسسً تخطٌط استراتٌجً

تحلٌلٌة الراء عٌنة من مكاتب المفتشٌن العمومٌن

2016كاظم احمد جواددمحم عباس حمزة دبلوم عال87ً

دور حوسبة االجراءات االدارٌة فً تحسٌن اداء دائرة االصالح العرالٌةتخطٌط استراتٌجً

دراسة استطالعٌة/ السجون / 

2016رؼد ٌوسؾ كبروسرحان طارق علوان الربٌعً دبلوم عال88ً

تمٌٌم الخطط التدرٌبٌة لشركة الخطوط الجوٌة العرالٌة لالعوامتخطٌط استراتٌجً

من وجهة نظر ستراتٌجٌة (2014- 2011)

2016فضٌلة سلمان داودهبة احمد خماس لدوري الجمٌلً دبلوم عال89ً

2016اشراؾ سماح مؤٌد المولىدمحم مهدي صالحاثر ادارة الولت فً انجاز المشارٌع االنشائٌةتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال90ً

2016كامل كاظم بشٌر الكنانًحسن شناوة صالحدراسة حالة/ النمو السكانً واثره فً تجهٌز الطالة الكهربائٌة تخطٌط استراتٌجً دبلوم عال91ً

استخدام موازنة البرامج واالداء لتطوٌر موازنة المشارٌع االستثمارٌةتخطٌط استراتٌجً

محافظة بؽداد

2016عماد دمحم علً العانًسهام دمحم سلمان دبلوم عال92ً

2016فضٌلة سلمان داودافراح شاكر محمود العزاوينحواستراتٌجٌة لالرتماء بتنفٌذ المشارٌع االستثمارٌة فً محافظة دٌالىتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال93ً

االرتماء بوالع اعمال الشركة العامة لالسواق المركزٌة العرالٌة منتخطٌط استراتٌجً

منظور تخطٌطً

2016كامل الكنانًآمال حسن علوان دبلوم عال94ً

2016اٌاد طاهر دمحم الجبوريسهام نعمة صخرتمٌٌم استراتٌجٌة ادارة السٌولة فً المصارؾ العرالٌةتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال95ً

استخدام تحلٌل سلسلة ماركوؾ فً توزٌع لوة العمل دراسة حالة فًتخطٌط استراتٌجً

وزارة المالٌة

2016محمود البٌاتًعلً صباح هادي دبلوم عال96ً
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تعزٌز الهدؾ االستراتٌجً لدٌوان الرلابة المالٌة فً الحفاظ على المالتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة/ العام ودوره فً الحد من عجز الموازنة العامة للدولة 

2016سلمان حسٌن عبد هللاانتصار كاظم بشٌر الكنانً دبلوم عال97ً

تخطٌط الدعم الحكومً للمطاع الزراعً فً محافظة االنبار رؤٌةتخطٌط استراتٌجً

ستراتٌجٌة

2016بالسم جمٌل خلؾعمار صالح مخلؾ الفهداوي دبلوم عال98ً

صٌاؼة الٌات عاللات التنسٌك الفاعلة للمتابعة االستراتٌجٌة بٌن االمانةتخطٌط استراتٌجً

(دراسة حالة  )العامة لمجلس الوزراء والوزرات العرالٌة 

2016سعد علً حمود العنزياٌناس مالن هادي الجٌرانً دبلوم عال99ً

تصمٌم نظام لتمٌٌم اداء المدارس العرالٌة ؼلى وفك انموذج التمٌزتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة / EFQMاالوربً 

2016سناء عبد الرحٌم سعٌدوسن كامل فاضل دبلوم عال100ً

/الٌنارٌو االستراتٌجً الستدامة الموارد المائٌة فً المطاع الزراعً تخطٌط استراتٌجً

حالة دراسٌة

2016لورنس ٌحٌى صالحعمار صالح احمد دبلوم عال101ً

2016ٌعرب عدنان السعٌديسرمد كامل عبد علً الخفاجًاالرتماء بثمافة الطفل وفما لمدخل التؽٌٌر االستراتٌجًتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال102ً

ستراتٌجٌة العمل والتخصص فً المنظمات ؼٌر الحكومٌة دراسة لعددتخطٌط استراتٌجً

من منظمات مدٌنة بؽداد

2016كامل كاظم بشٌر الكنانًحسٌن دمحم لهمود الفتالوي دبلوم عال103ً

رؤٌة/ ادارة النفاٌات الصلبة ودورها فً حماٌة وتحسٌن البٌئة تخطٌط استراتٌجً

ستراتٌجٌة دراسة حالة فً بلدٌة الرشٌد

2016لورنس ٌحٌى صالححٌدر كامل مشتت ٌسر دبلوم عال104ً

دراسة حالة فً/ استخدام تحلٌل سلسلة ماركوؾ فً توزٌع لوة العمل تخطٌط استراتٌجً

وزارة المالٌة

2016محمود مهدي البٌاتًعلً صباح هادي دبلوم عال105ً

بناء نموذج لصٌاؼة استراتٌجٌة الحوكمة االلكترونٌة للعلومتخطٌط استراتٌجً

والتكنولوجٌا

2016بٌداء ستار لفتهكامل علً مصطاؾ الحمدانً دبلوم عال106ً

دراسة حالة فً/ دور تكنولوجٌا المعلومات فً تنفٌذ الستراتٌجٌة تخطٌط استراتٌجً

شركة االستكشافات النفطٌة

2016صالح الدٌن عواد الكبٌسًوفاء باسم توفٌك الجاؾ دبلوم عال107ً

2016فضٌلة سلمان داودافراح شاكر محمود العزاوينحو استراتٌجٌة لالرتماء بتنفٌذ المشارٌع االستثمارٌة فً محافظة دٌالىتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال108ً

2016عماد دمحم علً عبد اللطٌؾندى سعد ؼدارتحلٌل نظام تعرفة الطالة الكهربائٌة فً العراق من منظور ستراتٌجًتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال109ً

2016علً موات الصٌهود السودانًرؼد ماجد عباس المعماربناء ستراتٌجٌة لجذب الكفاءات فً وزارة النفطتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال110ً

دراسة فً مصرؾ/ اثر المزٌج التسوٌمً المصرفً فً رضا الزبون تخطٌط استراتٌجً

الرافدٌن الرئٌسً

2016عاملة محسن احمد ناجًهدى شرٌؾ سعٌد الكعبً دبلوم عال111ً

2016فؤاد ٌوسؾ عبد الرحمنشٌماء هاشم خضٌرالٌنارٌوهات المحتملة لتمٌٌم والع ومستمبل وزارة الدولة لشؤون المرأةتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال112ً

2016محسن عبد علً الفرٌجًمنى نوري ٌونسالمدن المالئمة للعٌش والحلول االستراتٌجٌة للمدن العرالٌةتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال113ً

2016مٌسون عبد الكرٌم دمحم رشٌدرنا عودة حنونكفاءة نظم المعلومات االدارٌة وتأثٌرها فً اجراءات مكافحة الفسادتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال114ً

2016ضٌاء دمحم حسٌن الحٌالًباسم دمحم هاشم الربٌعًفً اتخاذ المرار االستراتٌجً للمنظمة ( SWOT )تأثٌر ابعاد مصفوفة تخطٌط استراتٌجً دبلوم عال115ً
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دراسة تطبٌمٌة فً/ اثر العناصر التدرٌبٌة فً تعزٌز اداء العاملٌن تخطٌط استراتٌجً

امانة بؽداد

2016مٌسون عبد الكرٌم دمحم رشٌدرشا صادق علً عنبر دبلوم عال116ً

2016رفاء فرج سموعًشهد رعد سبتًاالدارة المحلٌة ودورها فً تمدٌم الخدمات المجتمعٌةتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال117ً

دراسة/اثر التدرٌب المستمر فً تدعٌم االداء االستراتٌجً المنظمً تخطٌط استراتٌجً

السلٌمانٌة/تحلٌلٌة فً الكلٌة العسكرٌه الثالثة 

2017رفاء فرج سموعًثامر زٌدان خلؾ دبلوم عال118ً

2017عبدالرحمن مصطفى المالدنٌا فؤاد شكريالسٌنارٌوهات المستمبلٌة الدارة االزمات دراسة حالة لوزارة العدلتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال119ً

التحلٌل االستراتٌجً لوالع تطبٌك الحكومة االلكترونٌة فً االمانةتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة-العامة لمجلس الوزراء 

2017لورنس ٌحٌى صالحارٌج مهدي صالح دبلوم عال120ً

معولات تطبٌك مفاهٌم ادارة الجودة الشاملة فً اطار التحلٌلتخطٌط استراتٌجً

دراسة تحلٌلٌة فً مركز التخصصً للطب النووي/االستراتٌجً 

والعالج االشعاعً

2017سمٌة عباس مجٌدرنا علً هادي دبلوم عال121ً

تاثٌر ادارة الجودة الشاملة فً تحسٌن اداء المؤسسة الخدمٌة دراسةتخطٌط استراتٌجً

حالة فً دٌوان محافظة دٌالى

2017نادٌة لطفً عبدالوهابنورة سهٌل دمحم دبلوم عال122ً

تحلٌل الشراكة االستراتٌجٌة بٌن المطاعٌن العام والخاص لتوجٌهتخطٌط استراتٌجً

االستثمار فً مجال توزٌع الكهرباء بالعراق

2017سعد علً حمودمصطفى ثائر ثابت دبلوم عال123ً

2017ارادن حاتم خضٌررلى علً حسٌندور ابعاد الجودة فً استراتٌجٌات حماٌة المنتج الوطنًتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال124ً

دراسة -philipsتمٌٌم البرامج التدرٌبٌة على وفك نموذج فٌلٌبس تخطٌط استراتٌجً

حالة فً وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

2017علً مواترافد جبار عاجل دبلوم عال125ً

تحلٌل الشراكة االستراتٌجٌة بٌن المطاعٌن العام والخاص لتوجٌهتخطٌط استراتٌجً

االستثمار فً مجال توزٌع الكهرباء بالعراق

2017سعد علً العنزيمصطفى ثائر ثابت دبلوم عال126ً

2017ناظم جواد عبدرشا فاخر عبدالحسنمنظور ستراتٌجً-التاهٌل السٌاحً لموالع التراث العالمً فً العراق تخطٌط استراتٌجً دبلوم عال127ً

بحث-انعكاسات ممارسات ادارة الموارد البشرٌة على االداء التنظٌمً تخطٌط استراتٌجً

مٌدانً فً وزارة العلوم والتكنلوجٌا

2017انتصار عباس حماديرفاه روضان عودة دبلوم عال128ً

بحث مٌدانً-تخطٌط المسار الوظٌفً ودوره فً بناء المٌادات االدارٌة تخطٌط استراتٌجً

فً دائرة عمارات الدولة

2017سعدون حمود جثٌرمصطفى كاظم حلؾ دبلوم عال129ً

دراسة تحلٌلٌة-اعتماد اسالٌب التدرٌب الذكٌة لتحسٌن اداء المراسٌم تخطٌط استراتٌجً

فً مجلس الوزراء العرالً

2017لمٌاء سلمان عبدعلًامٌر فاضل عبدالرحمن دبلوم عال130ً

دراسة حالة فً مجلس-تخطٌط الموارد البشرٌة الفائض والعجز تخطٌط استراتٌجً

محافظة بؽداد

2017اٌاد طاهر دمحمدمحم فوزي دمحم دبلوم عال131ً

تحلٌل خطة االؼاثة واالٌواء واعادة استمرار العاوائل النازحة فًتخطٌط استراتٌجً

العراق من منظور ستراتٌجً

2017لورنس ٌحٌى صالحعاصم دمحم عبدالوهاب دبلوم عال132ً

فاعلٌة الموارد البشرٌة فً اطار توظٌؾ تكنلوجٌا المعلوماتتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة فً دار الكتب والوثائك الوطنٌة العرالٌة-واالتصالالت 

2016اٌاد طاهر دمحمسارة دمحم كاظم دبلوم عال133ً
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دراسة حالة فً-تاثٌر نظم المعلومات االدارٌة فً االداء الستراتٌجً تخطٌط استراتٌجً

مجلس النواب العرالً

2016سعدون حمود جثٌرشجاع عبدالواحد موسى دبلوم عال134ً

امكانٌة تطبٌك نظام ادارة الجودة المعٌار االنتخابً فً المفوضٌة العلٌاتخطٌط استراتٌجً

iso17582-2014المستملة 

2017علً موات السودانًعصام عبدالعزٌز ابراهٌم دبلوم عال135ً

2017عبدالناصر علن حافظسٌؾ سعٌد حمٌدسترتٌجٌة ممترحات لالسكان فً بؽداد دراسة حالةتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال136ً

ستراتٌجٌة ممترحة لتسوٌك نتاجات البحث العلمً العرالٌة دراسة حالةتخطٌط استراتٌجً

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً-

2017عبدالناصر علن حافظسرمد عبدالجبار عمران دبلوم عال137ً

منظور-دور المطاع الخاص فً االستثمار الرٌاضً فً العراق تخطٌط استراتٌجً

ستراتٌجً

2017ثائر محمود رشٌدبٌداء عصام عبدالرحمن دبلوم عال138ً

فاعلٌة الموارد البشرٌة فً اطار توظٌؾ تكلوجٌا المعلوماتتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة فً دار الكتب والوثائك الوطنٌة العرالٌة-واالتصاالت 

2016اٌاد طاهر دمحمسارة دمحم كاظم دبلوم عال139ً

دلٌل تطبٌك موازنة البرامج واالداء لتحمٌك االهداؾ االستراتٌجٌة فًتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة-االمانه العامة لمجلس الوزراء 

2017عماد دمحم علًخلدون هادي جعفر دبلوم عال140ً

دراسة-استراتٌجٌات االمن الؽذائً وامكانٌات تحمٌك االكتفاء الذاتً تخطٌط استراتٌجً

حالة فً وزارة الزراعة العرالٌة

2017سمٌة عباس مجٌدؼادة مهدي عبد السودانً دبلوم عال141ً

التحلٌل االستراتٌجً ودوره فً تبسٌط اجراءات تسجٌل المنظماتتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة فً دائرة المنظمات ؼٌر الحكومٌة-واتمتها 

2017فؤاد ٌوسؾ عبدالحمنضٌاء حسن حمٌدي دبلوم عال142ً

دراسة تحلٌلٌة فً-تاثٌر استراتٌجٌة العمل الفرلً فً فاعلٌة االنجاز تخطٌط استراتٌجً

الوكالة االدارٌة والمالٌة لوزارة الداخلٌة

2017سرمد حمزة الشمرياحمد جابر محسن دبلوم عال143ً

دراسة حالة فً بعض-اسالٌب تموٌل االرهاب واسترانٌجٌات مكافحتها تخطٌط استراتٌجً

المؤسسات االمنٌة

2017هشام طلعت عبدالحكٌمعلً دمحم مطلن دبلوم عال144ً

سالمة االجراءات وكفاءة اداء خدمة المسافرٌن فً مطار بؽداد الدولًتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة/

2017كامل كاظم بشٌراسٌل عباس لاسم دبلوم عال145ً

2017انتصار عباس حمادياوان دمحم امٌن دمحم علًدور المٌادة الستراتٌجٌة فً ادارة فرق العمل التنظٌمًتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال146ً

تشخٌص مؤشرات الحوكمة واثرها فً اداء المدٌرٌة العامة ااتخطٌطتخطٌط استراتٌجً

وزارة التربٌة/التربوي 

2016سعدون حمود جثٌرلمى هادي خمٌس دبلوم عال147ً

2017عماد دمحم علًعادل جبار علًامانة بؽداد دراسة تحلٌلة/بناء استراتٌجٌة للتموٌل الذاتً المستدام تخطٌط استراتٌجً دبلوم عال148ً

دراسة حالة-دراسات الجدوى فً الحد من تعثر المشارٌع االستثمارٌة تخطٌط استراتٌجً

فً وزارة التمل

2017فارس كرٌم برٌهًزٌنة علً صٌهود دبلوم عال149ً

تموٌم الخطة االستراتٌجٌة للتدرٌب فً المدٌرٌة العامة للموارد البشرٌةتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة-احدى تشكٌالت وزارة االعمار واالسكان والبلدٌات العامة 

2017ناظم جواد عبدعمار مجٌد صالح دبلوم عال150ً

تحلٌل خطة االؼاثة واالٌواء واعادة االستمرار للعوائل النازحة فًتخطٌط استراتٌجً

العراق من منظور استراتٌجً

2016لورنس ٌحٌى صالحعاصم دمحم عبدالوهاب دبلوم عال151ً
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دراسة حالة/االدارة االلكترونٌة وتاثٌرها فً تحمٌك الجاح االستراتٌجًتخطٌط استراتٌجً

فً مدٌرٌة تربٌة الكرخ الثانٌة

2017مها عارؾ برٌسموسن عباس جلوب دبلوم عال152ً

2017ناظم جواد عبدرشا اسماعٌل ابراهٌمرؤٌة مستمبلٌة/ثمافة الطفل العرالً فً ظل االرهاب تخطٌط استراتٌجً دبلوم عال153ً

 /2015-2013تمٌٌم الخطة االستراتٌجٌة لوزارة الصحة للسنوات تخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة

2017صالح مهدي عباسلٌلى ؼازي علً دبلوم عال154ً

دراسة تحلٌلٌة فً الشركة-تاثٌر مٌناء مبارن على الخطط االستراتٌجٌة تخطٌط استراتٌجً

العامة لموانئ العراق

2017محسن عبد علًهند عبود جاسم دبلوم عال155ً

دراسة/تحفٌز العاملٌن وفك الخصائص االبداعٌة للمٌادة االستراتٌجٌةتخطٌط استراتٌجً

استطالعٌة فً مدٌرٌة اتصاالت وبرٌد واسط

2016فضٌلة سلمان داودفاضل عباس عبدالحسن دبلوم عال156ً

دراسة تحلٌلٌة-دور التٌمظ البٌئً للمنظمة فً تحمٌك االداء المستدام تخطٌط استراتٌجً

فً وزارة البٌئة

2017فضٌلة سلمان داودسراب وجعان عاجل دبلوم عال157ً

 دراسة2010-2015والع الموازنة االستثمارٌة فً العراق للمدة تخطٌط استراتٌجً

حالة فً وزارة التخطٌط

2017فارس كرٌم برٌهًنجاح محسن فرحان دبلوم عال158ً

دراسة حالة فً-تاثٌر نظم المعلومات االدارٌة فً االداء الستراتٌجً تخطٌط استراتٌجً

مجلس النواب العرالً

2016سعدون حمود جثٌرشجاع عبدالواحد موسى دبلوم عال159ً

دراسة-ستراتٌجٌة ممترحة لتسوٌك نتاجات البحث العلمً العرالٌة تخطٌط استراتٌجً

حالة وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

2017عبدالناصر علن حافظسرمد عبدالجبار عمران دبلوم عال160ً

دراسة تحلٌلٌة فً/اثر التوجه االستراتٌجً فً اعادة هندسة االعمال تخطٌط استراتٌجً

وزارة االعمار واالسكان

2017شهناز فاضل احمدابتهال منذر سلمان دبلوم عال161ً

 :iso 1000تمٌٌم االداء االستراتٌجً للمشروعات فً ظل المواصفة تخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة فً دٌوان محافظة دٌالى -2003

2017زهرة عبد دمحمهند لدوري ابراهٌم دبلوم عال162ً

دراسة استطالعٌة-التصمٌم الوظٌفً وتاثٌره فً المرار االستراتٌجً تخطٌط استراتٌجً

لسم الموارد البشرٌة/فً وزارة النمل 

2017عادل داود سلمانرجاء عودة هاشم دبلوم عال163ً

دراسة-استراٌجٌة تنوٌع المنتجات النفطٌة وانعكاسها فً االداء المالً تخطٌط استراتٌجً

حالة

2017بثٌنة راشد حمٌديسهٌر عبداالمٌر دمحم دبلوم عال164ً

تمٌٌم دراسة الدبلوم العالً فً التخطٌط االستراتٌجً فً كلٌة االدارةتخطٌط استراتٌجً

جامعة بؽداد/ وااللتصاد 

2017ؼنً دحام تناي الزبٌدياسٌل خزعل مهدي المرسومً دبلوم عال165ً

اهمٌة ودور معاٌٌر تموٌم االداء المؤسساتً الدولً وسبل توطٌنها فًتخطٌط استراتٌجً

اهداؾ التنمٌة المستدامة فً العراق

2018وفاء جعفر المهدويمهند مصطفى دمحم دبلوم عال166ً

بحث مٌدانً فً-تاثٌر استراتٌجٌة التدرٌب فً مستوى الرضا الوظٌفً تخطٌط استراتٌجً

دٌوان وزارة الزراعة

2018عبدالرحمن مصطفى طه المالاحمد امٌن سالم دبلوم عال167ً

دراسة حالة/ التخطٌط االستراتٌجً وتاثٌره فً استراتٌجٌات االختبار تخطٌط استراتٌجً

وزارة الكهرباء-فً الشركة العامة لتاهٌل منظومات الطالة الكهربائٌة 

2018كرٌم عبد عٌداننورالهدى عبداالله عبداالمٌر دبلوم عال168ً
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الالمركزٌة خٌار استراتٌجً لتحمٌك التنمٌة الرٌفٌة المستدامة فًتخطٌط استراتٌجً

محافظة واسط حالة دراسٌة-العراق 

2018وفاء جعفر المهداويصادق طلب عبٌد دبلوم عال169ً

اآلثار التنموٌة لعزوؾ الطلبة عن االلتحاق بالتعلٌم المهنً فً العراقتخطٌط استراتٌجً

 وسبل المعالجة االستراتٌجٌة2003بعد عام 

2018لورنس ٌحٌى صالحثائر مزهر ؼانم دبلوم عال170ً

دور المٌادة فً بناء التوجه االستراتٌجً لدٌوان أولاؾ الدٌاناتتخطٌط استراتٌجً

المسٌحٌة واألٌزٌدٌة والصابئة المندائٌة

(دراسة حالة)

2018أرادن حاتم خضٌرنور نجاح ادور دبلوم عال171ً

أنمـوذج التخطٌط االستراتٌجً الكفــوء فــً انتــاج وتسوٌـــك الخدمةتخطٌط استراتٌجً

دراسة تحلٌلٌة آلراء عٌنة من موظفً دائرة التنسٌك الحكومً ))

((وشؤون المواطنٌن فً االمانة العامة لمجلس الوزراء

2018دمحم حسٌن علً حسٌنإٌناس لاسم دمحم دبلوم عال172ً

أثر استراتٌجٌة برنامج دمج منزوعً السالح على استراتٌجٌة السلمتخطٌط استراتٌجً

-المجتمعً 

دراسة ممارنة ما بٌن الحالة الكولومبٌة بالحالة العرالٌة

2018انتظار احمد جاسمسعد عزٌز عبدالحسٌن دبلوم عال173ً

استراتٌجٌة التورٌد وتأثٌرها فً تسوٌك الخدمات" تخطٌط استراتٌجً

"دراسة حالة فً شركة الخطوط الجوٌة العرالٌة

2018سرمد حمزة جاسمعلً تٌمول عبدعون دبلوم عال174ً

على (ISO 9001 : 2015)متطلبات تطبٌك المواصفة الدولٌة تخطٌط استراتٌجً

مدٌرٌة االشؽال/دراسة حالة - الدوائر الهندسٌة لوزارة الداخلٌة 

الهندسٌة

2018هاله حمد ماجودحسن عالء حسٌن دبلوم عال175ً

تمٌٌم أداء ستراتٌجٌة تخفٌؾ الفمر من العراق بأستخدام بطالة األداءتخطٌط استراتٌجً

المتوازن

2018فائك جواد كاظمعمر نبٌل طالب العجٌلً دبلوم عال176ً

تمٌٌم تنفٌذ مشارٌع الخطة االستثمارٌةتخطٌط استراتٌجً

2016-2013دراسة مٌدانٌة لمشارٌع الخطة للفترة 

2018عبد السالم لفتة سعٌداحمد ولٌد احمد دبلوم عال177ً

استراتٌجٌة ممترحة لتطوٌر مالكات وزارة الكهرباءتخطٌط استراتٌجً

مركز تدرٌب بؽداد- 

2018ٌعـــــــــــــــرب عدنان السعٌديفضـــٌلة عـــبد الكرٌــم سالم دبلوم عال178ً

تمٌٌم مصادر التموٌل فً استراتٌجٌة وزارة الشباب والرٌاضةتخطٌط استراتٌجً

(دراسة حالة  )

2018مٌثم العٌبً إسماعٌلمٌسم عبد الستار صبري دبلوم عال179ً

تخطٌط السٌنارٌو االستراتٌجً فً مواجهة التحدٌات لتطوٌر والعتخطٌط استراتٌجً

تضخم أعداد الطلبة فً المدارس

2018صالح عبد المادر النعٌمًلٌلى مهدي حمزة دبلوم عال180ً

اعادة الهٌكلة لوزارة الشباب والرٌاضة فً ضوء لانون نملتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة/الصالحٌات النافذ

دراسة تحلٌلٌة لوالع الهٌكل التنظٌمً لوزارة الشباب والرٌاضة

2018صالح الدٌن عواد الكبٌسًومٌض حمدي الشالل دبلوم عال181ً

دراسة )تشخٌص أسباب تلكؤ تنفٌذ المشارٌع الصحٌة وسبل المعالجة تخطٌط استراتٌجً

(حالة فً مستشفًٌ الفضٌلٌة والشعب

2018فائك جواد كاظمصابرٌن عباس فاضل دبلوم عال182ً

(ISO 10015)مدى امكانٌة تطبٌك المواصفة الدولٌة تخطٌط استراتٌجً

مكتب رئٌس الوزراء- دراسة حالة / لتحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة 

2018هالة حمد ماجودزهٌر عزٌز عبد الحسٌن دبلوم عال183ً
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أستراتٌجٌة ممترحة الستخدامات مٌاه الريتخطٌط استراتٌجً

على مدار السنة

2018صالح الدٌن عواداٌاد جابر مظلوم دبلوم عال184ً

عملٌــات المرصنــة االلكترونٌــة وتأثٌرهــا فـً بعــض المخاطــرتخطٌط استراتٌجً

المصرفٌـــة

بحـث تحلٌلـً ممـارن

2018حٌدر نعمه الفرٌجًساره جاسم كلخان دبلوم عال185ً

2018عبد السالم لفتة سعٌدإٌفاد ٌوسؾ عبدالخالكالتحلٌل المالً إلٌرادات الهٌئة العامة للكمارنتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال186ً

تخطٌط استراتٌجً

ISO:21500تكامل المشروعات بتطبٌك معاٌٌر المواصفة الدولٌة 

دراسة حالة- وامكانٌة تطبٌمها ضمن مشارٌع محافظة بؽداد 

2018هالة حمد ماجودرنا مصطفى عبد الرزاق دبلوم عال187ً

والع المشارٌع فً محافظة االنبار فً ظل عجز الموازنة العامة للدولةتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة مشروع مجسر الزٌوت-منظور استراتٌجً 

2018ثائر محمودعبدالملن مروان عبدالملن دبلوم عال188ً

منظور ستراتٌجً لسٌاسات تدرٌب الموارد البشرٌة وتأثٌرها فً تطوٌرتخطٌط استراتٌجً

/رأس المال البشري 

دراسة حالة فً مركز التدرٌب المالً والمحاسبً فً وزارة المالٌة

2018ناظم جواد عبد الزٌديأسراء عبد فرحان ذٌاب دبلوم عال189ً

تمٌٌم الخطة االستراتٌجٌة لالمانة العامة لمجلستخطٌط استراتٌجً

الوزراء

( 2014 _ 2017)للسنوات   

2018ؼنً دحام الزبٌديتهانً مؤٌد جاسم دبلوم عال190ً

الشراكة بٌن المطاعٌن العام والخاص ودورها فً تنمٌة المطاعتخطٌط استراتٌجً

2016-2003الصناعً العرالً للفترة 

دراسة حالة معمل اسمنت كربالء

2018سعدون حمود جثٌرعالء جلوب فهد دبلوم عال191ً

متطلبات نجاح الشراكـة الحكومٌة مــع المطاع الخاصتخطٌط استراتٌجً

تجربة التنفٌذ لعمود االستثمار والتشؽٌل المشترن لمطاع الموانئء

2018علً موات السودانًمهند رحٌم الالمً دبلوم عال192ً

توافر متطلبات حوكمة تكنولوجٌا المعلوماتتخطٌط استراتٌجً

على وفك المواصفة المٌاسٌة الدولٌة

(ISO/IEC 38501:2015)

دراسة حالة فً وزارة النفط العرالٌة

2018فراس رحٌم ٌونسحٌدر جلٌل جبار دبلوم عال193ً

2018عماد دمحم علًحٌدر عبد الكرٌم عبدستراتٌجٌة اصالح الموازنة العامة للعراقتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال194ً

استخدام إستراتٌجٌة التروٌج فً استهداؾ المستثمرٌنتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة فً مجلس محافظة االنبار

2018سعدون حمود جثٌرعبدالرحمن راؼب عبدالرزاق دبلوم عال195ً

استخدام إستراتٌجٌة التروٌج فً استهداؾ المستثمرٌنتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة فً مجلس محافظة االنبار

2018سعدون حمود جثٌرعبدالرحمن راؼب عبدالرزاق دبلوم عال196ً

تشخٌص معولات تنفٌذ البطالة الوطنٌة وانعكاسها على أداء المنظمةتخطٌط استراتٌجً

(دراسة حالة فً مدٌرٌة الجنسٌة واألحوال المدنٌة واإللامة والجوازات)

2018رؼـــد ٌـوســؾ كـبـروهــٌـثـم فـــوزي مـحـمـد دبلوم عال197ً

Sunday, June 19, 2022 Page 11 of 24



?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحجالعنوانالتسلسلالقسم ت

مدى توافر أمن المعلومات على وفكتخطٌط استراتٌجً

المواصفة المٌاسٌة الدولٌة

(ISO/IEC27001:2013)  فً المفوضٌة العلٌا المستملة

لالنتخابات

-دراسة حالة - 

2018فراس رحٌم ٌونس العزاويدمحم كمال جالل دبلوم عال198ً

االدارة الالمركزٌة وأثرها فً توفٌر الخدماتتخطٌط استراتٌجً

المجتمعٌة فً محافظة مٌسان

2018محسن عبد علًزٌنب عبداألمٌر نعمة دبلوم عال199ً

تبنً مدخل التؽٌٌر االستراتٌجً لتطوٌر خٌارات الشركة العامة لتجارةتخطٌط استراتٌجً

المواد االنشائٌة

2018ٌعرب عدنان الســعـٌـديهدى كاظم عـباس التـمٌـمً دبلوم عال200ً

دور التخطٌط االستراتٌجً فً تدرٌب وتطوٌرتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة- الموارد البشرٌة فـً وزارة الدفاع العرالٌة 

فً مركز التدرٌب والتطوٌر الوزاري

2018انتـظار أحمد جاسمعمار عبـد السـالم فـاضـل دبلوم عال201ً

تحلٌل إستراتٌجً تنموي ألستثمار موارد النفط و الؽاز الطبٌعً فًتخطٌط استراتٌجً

العراق بٌن األستنزاؾ و األستدامة

(دراسة حالة  فً شركة نفط الوسط)

2019لورنس ٌحٌى صالحفراس فوزي فاضل دبلوم عال202ً

تطبٌك ادارة الجودة الشاملة على االداء المؤسسًتخطٌط استراتٌجً

لسم ادارة الجودة الشاملة/ دراسة حالة فً وزارة العدل 

2018مها كامل جوادفاطمة مؤٌد شاكر دبلوم عال203ً

 وتأثٌرها فً النمو2003النفمات اإلستثمارٌة فً العراق بعد عام تخطٌط استراتٌجً

اإللتصادي

2019فائك جواد كاظمشٌماء حاتم حمد دبلوم عال204ً

العاللة بٌن التخطٌط االستراتٌجً واإلمداد المؤسسًتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة فً الشركة العامة لتصنٌع الحبوب

2019دمحم حسٌن علً حسٌننهى كاظم كاصد دبلوم عال205ً

دراسة حالة )الرلابة االستراتٌجٌة ودورها فً تشخٌص مظاهر الفساد تخطٌط استراتٌجً

)

2019عبد الرحمن مصطفى المالرفمة حسٌن هانً دبلوم عال206ً

متطلبات الامة المدن الذكٌة فً مدٌنة بؽدادتخطٌط استراتٌجً

دراسة إستكشافٌة

2019علً موات سعدعلً عامر حسٌــن دبلوم عال207ً

2019اٌاد طاهر دمحماالء رٌاح محسنمنظور ستراتٌجً)دور التموٌل الذاتً فً خدمات دائرة ماء بؽداد تخطٌط استراتٌجً دبلوم عال208ً

-البعد االستراتٌجً إلدارة المخاطر فً المشارٌع االنشائٌة تخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة فً شركة المنصور العامة للمماوالت االنشائٌة

2019نؽم علً الصائػنور صباح دمحم رضا دبلوم عال209ً

استراتٌجٌة االتصاالت التسوٌمٌة وتأثٌرها فً رضا الزبون دراسةتخطٌط استراتٌجً

استطالعٌة فً دار الكتب والوثائك العرالٌة

2019مها عارؾ برٌسماحمد حامد حسٌن دبلوم عال210ً

/التوجه االستراتٌجً فً تطبٌمات األتمتة لتبسٌط اجراءات العملتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة فً دائرة التماعد العسكري

2019محسن عبد علً الفرٌجًدمحم شنٌن زبٌن دبلوم عال211ً

دراسة_ الرشالة التنظٌمٌة وفماً لتوجهات التخطٌط االستراتٌجً تخطٌط استراتٌجً

تطبٌمٌة

الشركة العامة لتجارة السٌارات والمكائن/ فً وزارة التجارة 

2019محـمد حسٌن علً حسٌنبان عبد االمٌر حسٌن دبلوم عال212ً
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2019سماح مؤٌد محمودسنا مثنى ابراهٌمتأثٌر أبعاد التشارن المعرفً فً دعم اتخاذ المرارات االستراتٌجٌةتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال213ً

استخدام تمنٌات االستشراؾ االستراتٌجً كمدخل لتعزٌز إدارة األزماتتخطٌط استراتٌجً

فً المنظمات األمنٌة

دراسة مٌدانٌة آلراء عٌنة من المٌادات فً وزارة الداخلٌة

2019فائك مشعل لدوريدمحم كرٌم محمود دبلوم عال214ً

دراسة حالة فً وزارة العمل والشؤون/ تمٌٌم نظام الرعاٌة االجتماعٌة تخطٌط استراتٌجً

االجتماعٌة

2019ناظم جواد عبدضفاؾ ستار خرٌبط دبلوم عال215ً

تموٌم ادارة مخاطر أمن المعلومات على وفك المواصفةتخطٌط استراتٌجً

المٌاسٌة

(ISO/IEC27005:2011)

فً

مدٌرٌة مشارٌع إنتاج الطالة الكهربائٌة

دراسة حالة- 

2019فراس رحٌم ٌونسمروة جواد برهان دبلوم عال216ً

والع وإمكانٌة االرتماء بالمشارٌع االستثمارٌةتخطٌط استراتٌجً

منظور استراتٌجً– لهٌئة استثمار االنبار 

2019اسماعٌل عبد اللطٌؾعبدهللا صادق عبدهللا دبلوم عال217ً

دور العصؾ الذهنً فً تعزٌز ممدرات االبداع االستراتٌجًتخطٌط استراتٌجً

مركز الدراسات والتصامٌم/ دراسة تحلٌلٌة فً وزارة الموارد المائٌة )

(الهندسٌة

2019سمٌة عباس مجٌدهبة هادي حسن دبلوم عال218ً

امكانٌة تطبٌك االرشفة االلكترونٌة وسبل تطوٌرهاتخطٌط استراتٌجً

(دراسة حالة فً مكتب المفتش العام لوزارة الزراعة)

2019فؤاد ٌوسؾ عبد الرحمنرؤى مجٌد ذٌاب دبلوم عال219ً

دراسة- دور االندماج التنظٌمً فً تعزٌز استراتٌجٌة الخدمة العامةتخطٌط استراتٌجً

رئاسة الوزراء/ حالة فً المدٌرٌة العامة للحماٌات و االمن

2019سرمد حمزة جاسمدمحم سعد فاخر دبلوم عال220ً

أنماط التفكٌر االستراتٌجً ودورها فً تشخٌص والع التعامل مع رؤٌةتخطٌط استراتٌجً

المنظمة

(دراسة استطالعٌة  فً األمانة العامة لمجلس الوزراء   )

2019شهناز فاضل أحمدٌاسر جابر دمحم دبلوم عال221ً

دور التدرٌب فً تطوٌر الممدرة الجوهرٌة للموارد البشرٌة دراسةتخطٌط استراتٌجً

تحلٌلٌة فً دٌوان رئاسة الجمهورٌة

2019مها عارؾ برٌسماحمد فاضل حمود دبلوم عال222ً

اآللٌات والمسارات المستمبلٌة فً صناعة المرار االستراتٌجً دراسةتخطٌط استراتٌجً

حالة فً وزارة الشباب والرٌاضة

2019صالح عبد المادرعلً لاسم أحمد دبلوم عال223ً

اآلفاق المستمبلٌة لإلدارة اإلعالمٌة الذكٌةتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة فً األمانة العامة لمجلس الوزراء

2019فؤاد ٌوسؾ عبد الرحمناسعد كاظم حسٌن دبلوم عال224ً

تمٌٌم المبادرة الزراعٌة وانعكاسها على تحمٌك االمن الؽذائً فً العراقتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة– 

2019زٌاد خلؾ خلٌللبس رٌاض عبد الرحٌم دبلوم عال225ً

مدى تطبٌك إستراتٌجٌة الرلابة وتموٌم األداء فً مكتب المفتش العامتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة فً وزارة البلدٌات واألشؽال العامة

2019مٌثم العٌبً إسماعٌلحنٌن طالل سامً دبلوم عال226ً
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تحدٌد أبعاد الجرٌمة االلكترونٌةتخطٌط استراتٌجً

بحث وصفً تحلٌلً فً بعض مراكز خدمة االنترنت فً مدٌنة

بؽــــــــــداد

2019عالٌة جواد دمحم علًنٌنوس نٌسان مروكً دبلوم عال227ً

تمٌٌم إستراتٌجٌات إدارة األزمة المائٌةتخطٌط استراتٌجً

وزارة الموارد المائٌة: دراسة حالة

2019كاظم احمد جوادفرح جاسم رضا دبلوم عال228ً

انموذج ممترح الستراتٌجٌة تنمٌة الموارد البشرٌة فً وزارة االتصاالتتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة -

2019سمٌة عباس مجٌد الربٌعًاحمد محمود دمحم الموسوي دبلوم عال229ً

تأثٌر إدارة الولت فً اإلداء االستراتٌجًتخطٌط استراتٌجً

"دراسة استطالعٌة فً المفوضٌة العلٌا المستملة لالنتخابات"

2019هشام طلعت عبد الحكٌمعواد كاظم سلمان دبلوم عال230ً

استراتٌجٌة تمٌٌم اداء العاملٌن فً الشركة العامة للنمل البحري وتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة فً الشركة العامة للنمل البحري- امكانٌة تطوٌرها

2019ؼنً دحام الزبٌدينور ناصر رزولً دبلوم عال231ً

بحث مٌدانً- تمٌٌم البرامج التدرٌبٌة فً ضوء متطلبات جودة الخدمة تخطٌط استراتٌجً

فً دائرة التماعد والضمان االجتماعً  للعمال

2019سناء عبد الرحٌمزٌنب داود سلمان دبلوم عال232ً

تأثٌر فاعلٌة التدرٌب فً تنمٌة الموارد البشرٌة من منظور أستراتٌجًتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة فً وزارة الكهرباء

2019ندى أسماعٌـل جبوريزٌنب عاصم ناظم دبلوم عال233ً

إستراتٌجٌات الرلابة المالٌة و أ ثرها فً مكافحة الفساد المالًتخطٌط استراتٌجً

د راسة تطبٌمٌة فً شركات و زارة اإل تصاالت

2019حٌدر نعمه ؼالًمصطفى  زاهد وارد دبلوم عال234ً

استراتٌجٌة االعالم المضاد وأثرها على الناخب العرالً للمفوضٌةتخطٌط استراتٌجً

–العلٌا المستملة لالنتخابات 

 "2018دراسة حالة االنتخابات البرلمانٌة 

2019فراس دمحم اسماعٌلبالل اكرم عباس دبلوم عال235ً

دراسة حالة فً/ تمٌٌم االداء االستراتٌجً وتاثٌره بالمٌزة التنافسٌة تخطٌط استراتٌجً

الشركة العامة لالتصاالت المعلوماتٌة

2019ٌعرب عدنانحٌدر عبد المجٌد معتوق دبلوم عال236ً

دراسة/ تأثٌر التوجه االستراتٌجً على ادارة ازمة المٌاه مع تركٌا تخطٌط استراتٌجً

استطالعٌة فً وزارة الموارد المائٌة

2019هنادي صكر مكطوؾمً جمال صابر دبلوم عال237ً

( EFQM)التمٌٌم المؤسسً وفك معاٌٌر نموذج التمٌز االوربً تخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة فً االمانة العامة لمجلس- لمؤسسات الدولة العرالٌة 

الوزراء

2019هالة حمد ماجودشٌماء ٌاسر كاظم دبلوم عال238ً

تمٌٌم ستراتٌجٌة البرنامج الوطنً لتنمٌة زراعة الحنطة فً العراقتخطٌط استراتٌجً

(2019 - 2011)للسنوات 

دراسة حالة

2019ناظم جواد الزٌديعلً دمحم مهدي دبلوم عال239ً

تأثٌر إدارة المواهب فً تحسٌن األداء التنظٌمًتخطٌط استراتٌجً

دراسة تطبٌمٌة فً مكتب رئٌس الوزراء

2020سمٌة عباس مجٌداسامة دمحم علً جٌجان دبلوم عال240ً

رلابة البنن المركزي لمواجهة إفالس المصارؾتخطٌط استراتٌجً

دراسة تطبٌمٌة فً عٌنة من المصارؾ التجارٌة العرالٌة الخاصة ))

2020هشام طلعت عبد الحكٌمحسٌن حكٌم حاجم دبلوم عال241ً
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"صٌاؼة استراتٌجٌة لألبنٌة المدرسٌة فً وزارة التربٌةتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة-

2020صالح الدٌن عواد كرٌمزهراء عبد االمٌر عبدالحسن دبلوم عال242ً

2020فراس رحٌم ٌونسسٌؾ سمٌر نعمةبحث مٌدانً: البراعة التكنولوجٌة وتأثٌرها فً أداء عملٌات األعمالتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال243ً

التخطٌط االستراتٌجً إلدارة عاللات الزبونتخطٌط استراتٌجً

دراسة تطبٌمٌة فً هٌئة دعاوى الملكٌة- 

2020دمحم حسٌن علًعبٌر أحمد ذٌاب دبلوم عال244ً

والع التخطٌط االستراتٌجً فً مدٌرٌة التلفزٌون التربويتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة

2020محسن عبد علًعلً جاسم دمحم دبلوم عال245ً

دور التحلٌل البٌئً االستراتٌجً فً تحسٌن اٌرادات العماراتتخطٌط استراتٌجً

بحث تطبٌمً فً دائرة عمارات الدولة)

2020حٌدر حمزة جوديمهٌمن موسى حمد دبلوم عال246ً

امكانٌة تطبٌك الرلمنة االستراتٌجٌة للحد من الفساد االداري والمالًتخطٌط استراتٌجً

دراسة تطبٌمٌة فً مكتب المفتش العام بوزارة الداخلٌة ))

2020فؤاد ٌوسؾ عبد الرحمنمصطفى برهان هادي بصل دبلوم عال247ً

تمٌٌم أداء الجهاز المركزي للتمٌٌس و السٌطرة النوعٌة على وفكتخطٌط استراتٌجً

دراسة تحلٌلٌة – EFQM 2015إنموذج التمٌز االوربً 

2020علً موات سعـدنجالء ٌعكوب ٌـوسؾ دبلوم عال248ً

تموٌم األداء االستراتٌجً إلدارة المسؤولٌة االجتماعٌةتخطٌط استراتٌجً

ISO 26000:2010على وفك بعض متطلبات المواصفة الدولٌة 

(دراسة حالة)

2020زهرة عبد دمحماسٌل اسماعٌل نوري دبلوم عال249ً

متطلبات استراتٌجٌة التمٌز وتأثٌرها فً الخدمة الممدمة  ــ بحثتخطٌط استراتٌجً

تحلٌلً آلراء عٌنة فً الشركة العامة لتجارة الحبوب

2020مها عارؾ برٌسمطه جمال دمحم ؼرٌب دبلوم عال250ً

دور بعض عوامل النجاح الحرجة إلدارة المعرفة فً تعزٌز جودةتخطٌط استراتٌجً

وتصمٌم خدمة الزبون

دراسة استطالعٌة لعٌنة من المدٌرٌن العاملٌن فً شركات االتصاالت

فً العراق

2020أثٌر عبد هللا دمحم السودانًدمحم جاسم سٌد دبلوم عال251ً

تمٌٌم خطط التدرٌب لمركز التدرٌب المالً والمحاسبً فً وزارة المالٌةتخطٌط استراتٌجً

( 2018 -2014)للمدة من 

2020ندى إسماعٌل جبوريدمحم جاسم دمحم دبلوم عال252ً

تأثٌٌر استراتٌٌجاٌت التعلم التنظٌٌم فً تمكٌٌن العاملٌٌنتخطٌط استراتٌجً

فرع مٌٌسان/ بحث استطالع ؾ معهد التدر دٌٌب النفط البصرة (

2020صالح عبد المادر احمدمٌثٌم جلوب هاشم دبلوم عال253ً

العاللات العامة وتأثٌرها فً أدارة األزمات المنظمٌةتخطٌط استراتٌجً

دراسـة أستطالعٌة فً دائرة المراســم فً األمانة العامة لمجلس

الوزراء

2020سرمد حمزة الشمريمروان دمحم كهٌة دبلوم عال254ً

2019فائك جواد كاظمعصام محمود عبد المنعمدراسة حالة/التحلٌل االستراتٌجً للمشارٌع باستخدام اسلوب دٌفٌد تخطٌط استراتٌجً دبلوم عال255ً

تمٌٌم أداء دائرة الشؤون الهندسٌة والفنٌة فً وزارةتخطٌط استراتٌجً

الشباب والرٌاضة على وفك أنموذج التمٌز األوربً

دراسة حالة

2020عبد السالم لفتة سعٌدبالر علً عباس دبلوم عال256ً
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دور المٌادة االستراتٌجٌة فً جودة المرارتخطٌط استراتٌجً

(بحث تطبٌمً فً االمانة العامة لمجلس الوزراء)

2019فراس دمحممنتظر ناجً حاتم دبلوم عال257ً

دراسة حالة فً مؤسسة السجناء- تمٌٌم أداء االنفاق الحكومً تخطٌط استراتٌجً

السٌاسٌٌن

2020سمٌر عبد الصاحب ٌارهمصطفى فاضل فرمان دبلوم عال258ً

2020عبد السالم لفته سعٌدمصطفى عباس محسنتحلٌل مصادر واستخدامات االموال فً هٌئة دعاوى الملكٌةتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال259ً

انعكاس المٌادة التحوٌلٌة على البراعة التنظٌمٌةتخطٌط استراتٌجً

(بحث تطبٌمً فً االمانة العامة لمجلس الوزراء)

2020سارة علً سعٌدعدي سداد رضا دبلوم عال260ً

استراتٌجٌة الموازنة ودورها فً االداء الحكومًتخطٌط استراتٌجً

(دراسة حالة  فً وزارة الموارد المائٌة)

2020أحمد جواد الدهلكًرولى سرمد حمٌد دبلوم عال261ً

لٌاس فجوة تطبٌك استراتٌجٌة موارد المٌاه واألراضً فً العراقتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة فً وزارة الموارد المائٌة)

2020مها كامل جوادرنا صادق علً دبلوم عال262ً

دور التخطٌط االستراتٌجً فً فاعلٌة المنظمة  دراسة استطالعٌه فًتخطٌط استراتٌجً

(البنن المركزي العرالً 

2020فراس دمحم أسماعٌلرضى عبدالباسط تركً دبلوم عال263ً

تمٌٌم استراتٌجٌة التدرٌب فً وزارة النفطتخطٌط استراتٌجً

(دراسة حالة)

2020ؼنً دحام الزبٌديرشا دمحم كٌالن دبلوم عال264ً

دراسة/ أستراتٌجٌة ممترحة الستخدام مٌاه المصب العام فً الزراعة تخطٌط استراتٌجً

دائرة المصب العام- حالة فً وزارة الموارد المائٌة 

2020هنادي صكر مكطوؾنصٌر فاضل ضفٌر دبلوم عال265ً

/تمٌٌم البرامج التدرٌبٌة فً الهٌأة العامة لصٌانة مشارٌع الري والبزلتخطٌط استراتٌجً

وزارة الموارد المائٌة

2020والء اسماعٌل عبد اللطٌؾبٌداء هادي حسون دبلوم عال266ً

انعكاس رأس المال االجتماعً على الرضا الوظٌفًتخطٌط استراتٌجً

بحث مٌدانً فً دٌوان الولؾ السنً)

2020ناظم جواد عبدسالم فاضل دمحمعلً دبلوم عال267ً

إستراتٌجٌات تنمٌة لدرات العاملٌن فً ظل التمٌز المنظمًتخطٌط استراتٌجً

وزارة النفط العرالٌة- دراسة حالة فً دائرة التدرٌب والتطوٌر ))

2020عالٌة جواد دمحم علًٌاسر صباح عبدهللا جبر دبلوم عال268ً

األمن الؽذائً وسٌاسة استٌراد الحبوب فً العراقتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة فً الشركة العامة لتجارة الحبوب )

2019ثائر محمود رشٌدمنار ناطك عبد حسن دبلوم عال269ً

الموازنة االستثمارٌة فً دائرة االرشاد والتدرٌب الزراعً وتاثٌرهاتخطٌط استراتٌجً

منظور ستراتٌجً- على الخدمات 

2020بهاء حسٌن الحمدانًجمال ناصر جبر علوان دبلوم عال270ً

2020فائك جواد كاظمابرار لدوري دمحمتمٌٌم الرلابة التسوٌمٌة فً دائرة البستنةتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال271ً

مدى توافر متطلبات نظام إدارة مكافحة الرشوة على وفك المواصفةتخطٌط استراتٌجً

(BS 10500:2011)

2019فراس رحٌم ٌونسفؤاد علً حسٌن دبلوم عال272ً

التخطٌط االستراتٌجً على وفك أنموذج فاٌفر فً االداء المؤسسًتخطٌط استراتٌجً

"دراسة تحلٌلٌة"

2020علً موات سعدمرتضى عباس علوان دبلوم عال273ً
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تحلٌل هٌكل اإلنفاق االستهالكً لألسر فً العراق للمدةتخطٌط استراتٌجً

منظور ستراتٌجً ( 2012-2017)

2020اٌاد طاهر دمحمؼزوان حكمت مهدي دبلوم عال274ً

األداء المؤسسً على وفك الٌمظة االستراتٌجٌةتخطٌط استراتٌجً

بحث استطالعًٌ آلراء عٌنة من المدٌرٌن فً دائرة تسجٌل الشركات

فً وزارة التجارة العرالٌة

2020فضٌلة سلمان داودعدي حسن فرحان دبلوم عال275ً

2020فراس دمحم اسماعٌلسارة احمد عبد العزٌزدور المٌادة الرؤٌوٌة فً الرٌادة االستراتٌجٌةتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال276ً

تمٌٌم الرلابة التسوٌمٌة فً دائرة البستنةتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة)

2020فائك جواد كاظمابرار لدوري دمحم دبلوم عال277ً

2020فراس دمحم اسماعٌلسارة احمد عبد العزٌزدور المٌادة الرؤٌوٌة فً الرٌادة االستراتٌجٌةتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال278ً

تمٌٌم الرلابة االستراتٌجٌة فً وزارة الداخلٌة العرالٌةتخطٌط استراتٌجً

)دراسة حالة (

2020عالٌة جواد دمحم علًاحمد جبار جلعوط دبلوم عال279ً

تحلٌل التوجه االستراتٌجً لهٌئة االعالةتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة فً وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

2019سعدون حمود جثٌرالربٌعاويرشا طارق دمحم دبلوم عال280ً

دور التخطٌط االستراتٌجً فً حماٌة المال العام وتنمٌته دراسة فًتخطٌط استراتٌجً

2005الدستور العرالً الدائم لسنة 

2020تأمٌم دمحم سلومصدٌك حاجم عبدالحسٌن دبلوم عال281ً

التخطٌط االستراتٌجً إلدارة الموارد البشرٌة ودوره فً كفاءة االداءتخطٌط استراتٌجً

دراسة استطالعٌة فً وزارة االتصاالت

2020ندى اسماعٌل جبوريعلً جودت عسكر دبلوم عال282ً

تمٌٌم األداء االستراتٌجً لوزارة الموارد المائٌة على وفك تمنٌة بطالةتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة- الدرجات المتوازنة

2020سناء عبد الرحٌم سعٌدرشا سرمد حمٌد دبلوم عال283ً

دور المٌادة االستراتٌجٌة فً جودة المرارتخطٌط استراتٌجً

(بحث تطبٌمً فً االمانة العامة لمجلس الوزراء)

2019فراس دمحم العامريمنتظر ناجً حاتم دبلوم عال284ً

تبنً استراتٌجٌات ادارة المعرفة ودورها فً تحسٌن لدرات التفكٌرتخطٌط استراتٌجً

االستراتٌجً

2020سارة علً سعٌدامٌر نوري مٌرعلً دبلوم عال285ً

انعكاس التفكٌر االستراتٌجً على ادارة االزمةتخطٌط استراتٌجً

بحث مٌدانً فً دٌوان وزارة الزراعة

2020فراس دمحم اسماعٌلاحمد امٌن سالم دبلوم عال286ً

/الوعً االستراتٌجً وتاثٌره فً تحمٌك المٌزة التنافسٌة المستدامة تخطٌط استراتٌجً

بحث استطالعً الراء عٌنة من العاملٌن فً مدٌرٌة الجوازات العامة

وااللامة

2020احمد كاظمدمحم جاسم وحٌد دبلوم عال287ً

تأثٌر التؽٌٌر األستراتٌجً فً األداء المنظمًتخطٌط استراتٌجً

بحث تحلٌلً فً شركة المشارٌع النفطٌة

2020فائك جواد كاظمٌوسؾ علٌوي عبدهللا دبلوم عال288ً

انعكاس المٌادة الرٌادٌة على األداء البارعتخطٌط استراتٌجً

بحث مٌدانً فً دٌوان محافظة ذي لار

2020فضٌلة سلمان داودرؤى لاسم سعدون دبلوم عال289ً

Sunday, June 19, 2022 Page 17 of 24



?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحجالعنوانالتسلسلالقسم ت

التخطٌط االستراتٌجً للموارد البشرٌة كمدخل لتعزٌز سلون العملتخطٌط استراتٌجً

االستبالً لممدمً الخدمات األمنٌة

دراسة استطالعٌة تحلٌلٌة آلراء عٌنة من منسوبً مدٌرٌة

استخبارات ومكافحة ارهاب واسط

2020حسٌن حرٌجة الحسناويحسٌن خلٌل سعٌد دبلوم عال290ً

2020سارة علً سعٌدعبدهللا راضً شباط((دراسة حالة/تمٌٌم الخطة السنوٌة فً شركة مصافً الشمالتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال291ً

دراسة/ التخطٌط االستراتٌجً للنهوض بمشارٌع الطالة الكهربائٌة تخطٌط استراتٌجً

(الفرات االوسط / الشركة العامة إلنتاج الطالة الكهربائٌة  )حالة 

2020فارس كرٌم برٌهًنبراس فالح خضٌر دبلوم عال292ً

تحلٌل الدٌون المتعثرة فً ظل الضمانات المصرفٌةتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة فً مصرؾ الرشٌد

2020عبد السالم لفته سعٌدجنان عباس حسن دبلوم عال293ً

2020هنادي صكر مكطوؾوسن رشٌد عبد العباستمٌٌم مصادر التموٌل لتنفٌذ استراتٌجٌة األهوارتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال294ً

2020عثمان ابراهٌم احمداحمد سماوي فاضلدراسة حالة/تشخٌص متطلبات بناء المدرات االستراتٌجٌة للمنظمة تخطٌط استراتٌجً دبلوم عال295ً

تخطٌط استراتٌجً

توظٌؾ سلوكٌات المٌادة البارعة لتعزٌز الثمافة  التنظٌمٌة

دراسة تحلٌلٌه لدار الثمافة والنشر الكردٌة

2020فضٌلة سلمان داودانتصار خلؾ حسٌن العالق دبلوم عال296ً

دور االدارة االلكترونٌة فً العاللات العامةتخطٌط استراتٌجً

(دراسة مٌدانٌة فً المركز الوطنً لالستشارات الهندسٌة)

2020فراس إسماعٌل العامرياٌة ناصر حسٌن دبلوم عال297ً

دور التخطٌط االستراتٌجً فً االداء المنظمًتخطٌط استراتٌجً

بحث استطالعً فً المطاع التربوي

2020سعدون محسن سلمانحال مجٌد جبر دبلوم عال298ً

2020نور خلٌل ابراهٌمسارة حبٌب عاصًمعولات تنفٌذ المشارٌع االستثمارٌة فً دائرة الثروة الحٌوانٌةتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال299ً

2020فراس دمحم اسماعٌلسرى سعد جوادتمٌٌم أداء مدٌرٌة البطالة الوطنٌة فً وزارة الداخلٌة ــ دراسة حالةتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال300ً

دراسة ممارنة فً عدد من معامل االسمنت– تمٌٌم الكفاءة االنتاجٌة تخطٌط استراتٌجً

"المستثمرة فً العراق

2020صفاء علً حســٌنسناء عبد الجبار كاظم دبلوم عال301ً

تشخٌص مصادر ضؽوط العمل فً الشركة العامة لتأهٌل منظوماتتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة– الطالة الكهربائٌة 

2020والء اسماعٌل  عبد اللطٌؾعذراء ثابت حامد عبد الؽنً دبلوم عال302ً

تمٌٌم لدرات فرق العملتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة فً وزارة النفط- 

2020فراس دمحم العامرينرٌمان عزٌز علٌوي دبلوم عال303ً

2020فائك جواد كاظمنور سامً عبد الزهرةتمٌٌم كفاءة صندوق االسكان العرالًتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال304ً

2019-2016تمٌٌم الخطةاالستثمارٌة لوزارة االتصاالت للسنوات من تخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة

2020هنادي صكر مكطوؾدمحم جاسم رسـن دبلوم عال305ً

تأثٌر الرلابة االدارٌة فً دائرة التعلٌم الجامعً األهلً فً تموٌم اداءتخطٌط استراتٌجً

الجامعات والكلٌات االهلٌة

2020عبد خلؾ عبدفاطمة عٌسى حسٌن دبلوم عال306ً
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بناء نموذج استراتٌجً الدارة التفاوض على المٌاه فً وزارة المواردتخطٌط استراتٌجً

المائٌة

2020علً مّوات سعدعمار صالح أحمد منهً دبلوم عال307ً

متطلبـــــات تبنً نظم إدارة األداء العـــــالًتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة

2020نور خلٌل ابراهٌمعلٌاء طارق حامـد دبلوم عال308ً

تصمٌم نموذج تكاملً لتحسٌن جودة عمل المختبرات االنشائٌةتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة فً مختبرات الشركة العامة لتنفٌذ مشارٌع النمل

2020مها كامل جوادسبأ رافع نعمان ماجستٌر309

موازنة البرامج واألداء ودورها فً تموٌم األداء دراسة استطالعٌةتخطٌط استراتٌجً

الراء عٌنة من العاملٌن فً وزارة الشباب والرٌاضة العرالٌة

2020ممداد احمد نوريزمزم لاسم عباس دبلوم عال310ً

دراسة مٌدانٌة فً/ والع التخطٌط ألزمة المطاع الصحً فً العراقتخطٌط استراتٌجً

المستشفٌات الحكومٌة فً محافظة

2020لورنس ٌحٌى صالحرٌم موفك ابراهٌم دبلوم عال311ً

دور عدم التأكد البٌئً فً المشارٌعتخطٌط استراتٌجً

االستراتٌجٌة دراسة حالة فً امانة بؽداد دائرة مجاري بؽداد

2020نور خلٌل إبراهٌمرنا شعالن كاظم دبلوم عال312ً

تمٌٌم أداء الخطة الخمسٌة لوزارة الشباب والرٌاضة فً مجالتخطٌط استراتٌجً

استراتٌجٌة استثمار الشباب

2020عماد دمحم علً العانًرافد عداي شهد الدٌوان دبلوم عال313ً

:تمٌٌم الكفاءات البشرٌة وفك التوصٌؾ الوظٌفًتخطٌط استراتٌجً

دراسة تحلٌلٌة فً الهٌأة العامة للمٌاه الجوفٌة

2020ندى إسماعٌل جبوريجوان عبدالمادر حسٌن دبلوم عال314ً

ممترح دخول الجامعة المستنصرٌة إلى التصنٌفات العالمٌة وفك بطالةتخطٌط استراتٌجً

الدرجات المتوازنة والخارطة االستراتٌجٌة

دراسة حالة"

2020بثٌنة راشد حمٌدياٌمان لاسم ؼازي العتابً دبلوم عال315ً

2020فارس كرٌم برٌهًصبا عدنان بحر2018-2004)تمٌٌم اداء شركة التأمٌن العرالٌة العامة للفترة تخطٌط استراتٌجً دبلوم عال316ً

تشخٌص ممارساتتخطٌط استراتٌجً

المٌادة الرٌادٌة

دراسة حالة فً وزارة التخطٌط

2020علً موات سعد السودانًاخالص راشد داود دبلوم عال317ً

تـمٌٌم مدى تطبٌك متطلبات تدلٌك أنظمةتخطٌط استراتٌجً

إدارة امن المعلومات على وفك المواصفة

(ISO/IEC27007:2020)المٌاسٌة الدولٌة 

دراسة حالة: فً مؤسسة السجناء السٌاسٌٌن

2020فراس رحٌم ٌونساٌة حسن حمود دبلوم عال318ً

تمٌٌم تنفٌذ مشارٌع الطرق والجسور فً العراق للفترةتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة - ((2019-2016)الزمنٌة

جزء من متطلبات نٌل شهادة الدبلوم العالً فً التخطٌط االستراتٌجً

2020عبد السالم لفته سعٌداسرار عمٌل طالب دبلوم عال319ً

ISO 21001:2018تمٌٌم االداء على وفك المواصفة الدولٌة تخطٌط استراتٌجً

دراسة ممارنة

2020سارة علً سعٌدوالء وسام عبد الجلٌل دبلوم عال320ً

تمٌٌم تنفٌذ الخطة السنوٌة لدائرة العاللات الثمافٌة العامة فً وزارةتخطٌط استراتٌجً

مدخل استراتٌجً/ الثمافة

2020سعدون محسن سلماننور صباح حسون دبلوم عال321ً
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2020أنوار مصطفى حسنمٌس ابراهٌم مجٌدالتخطٌط المالً ودوره فً المطاع الصحًتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال322ً

2020اسماعٌل  عبد اللطٌؾضرؼام  حسن شاكردراسة حالة– أمكانٌة تطبٌك اإلدارة االلكترونٌة فً أمانة بؽداد تخطٌط استراتٌجً دبلوم عال323ً

2020فائك جواد كاظمعبٌر بهجت فاضلدراسة حالة– تشخٌص أنواع الصراع التنظٌمً تخطٌط استراتٌجً دبلوم عال324ً

 فً و ا زرة اإلعمارIso 9001:2015تطبٌك نظام إدارة الجودة تخطٌط استراتٌجً

واإلسكان والبلدٌات واألشؽال

د ا رسة حالة/ العامة 

2020شفاء دمحم علًاالء عبد الخالك عٌسى صالح دبلوم عال325ً

تأثٌر الموازنة التخطٌطٌة فً األداء المالً اإلستراتٌجًتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة فً شركة خطوط األنابٌب النفطٌة

2021هشام طلعت عبدالحكٌمشٌماء جمال دمحم دبلوم عال326ً

تأثٌر التفوق الذكً للمادة فً معالجة مسببات الهدر اإلداري للمواردتخطٌط استراتٌجً

المائٌة

دراسة تحلٌلٌة فً وزارة الموارد المائٌة

والدوائر التابعة لها

2021لمٌاء سلمان عبد علً محمودشٌماء إبراهٌم حسن دبلوم عال327ً

اإلدارة اإللكترونٌة مدخل استراتٌجً إلدارة األزماتتخطٌط استراتٌجً

بحث تطبٌمً فً الشركة العامة لنمل الطالة الكهربائٌة للمنطمة

وزارة الكهرباء/ الشمالٌة 

2021شهناز فاضل أحمدعمر عبدالستار جبار دبلوم عال328ً

تأثٌر التخطٌط االستراتٌجً فً الرلابة على األداءتخطٌط استراتٌجً

وزارة التجارة– دراسة تطبٌمٌة فً دائرة الرلابة التجارٌة والمالٌة 

2021دمحم حسٌن علً حسٌنشٌماء ٌاسٌن علً دبلوم عال329ً

((تأثٌر الرلابة االستراتٌجٌة فً تحسٌن أداء العاملٌنتخطٌط استراتٌجً

مكتب الوكٌل االداري/ دراسة تحلٌلٌة فً وزارة الصحة والبٌئة 

2021مٌسون عبد الكرٌم دمحمعلٌاء خلؾ حسٌن دبلوم عال330ً

دور الذكاء اإلستراتٌجً فً نجاح إدارة المشارٌع اإلنشائٌةتخطٌط استراتٌجً

⁽بحث تطبٌمً فً وزارة اإلعمار واإلسكان والبلدٌات واألشؽال العامة  ⁾
2021كاظم احمد جواددانٌال ازاد دمحم صالح دبلوم عال331ً

تأثٌر نظم المعلومات إالدارٌة فً صناعة واتخاذ المرارتخطٌط استراتٌجً

دراسة تطبٌمٌة فً معمل سمنت النجؾ األشرؾ-اإلستراتٌجً 

2021حٌدر حمزةسبا حسن جعفر دبلوم عال332ً

:أثر التمٌٌم اإلستراتٌجً فً أبعاد اإلستثمار الحكومً لمطاع السكنتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة لبعض مشارٌع وزارة اإلسكان

2019محسن عبد علًبان فاضل إبراهٌم دبلوم عال333ً

تمٌٌم مدى تطبٌك متطلبات إدارة خدمات تكنولوجٌا المعلومات علىتخطٌط استراتٌجً

فً المطاع (ISO/IEC20000-1)وفك المواصفة المٌاسٌة الدولٌة 

دراسة حالة فً: النفطً

شركة نفط الشمال

2020فراس رحٌم ٌونسٌونس فائك محمود دمحم دبلوم عال334ً

دراسة حالة/ تحسٌن االداء وفما لتشخٌص ومعالجة معولات التدرٌب تخطٌط استراتٌجً

فً وزارة التربٌة

2021سمٌة عباس مجٌدسجى خمٌس بالسم دبلوم عال335ً

دور الرلابة استراتٌجٌاً فً ادارة الخدمات العامةتخطٌط استراتٌجً

هٌئة الحماٌة/دراسة حالة فً وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

االجتماعٌة

2021سرمد حمزة جاسمصادق صالح مهدي دبلوم عال336ً
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دور التدلٌك اإلستراتٌجً إلدارة الموارد البشرٌةتخطٌط استراتٌجً

دراسة تحلٌلٌة فً وزارة التربٌة(/فً بلورة المدرات التنظٌمٌة

2021سحر أحمد كرجًدنٌا محٌبس عبد الرزاق دبلوم عال337ً

(دور نظم المعلومات اإلستراتٌجٌة فً لٌاس فاعلٌة األداءتخطٌط استراتٌجً

مكتب تحمٌك دٌالى/ دراسة حالة فً هٌأة النزاهة 

2021فؤاد ٌوسؾ عبد الرحمنفراس رعد فائك دبلوم عال338ً

التحلٌل االست ا رتٌجً للبٌئة الداخلٌة فً عوامل نجاح المشروعتخطٌط استراتٌجً

د ا رسة حالة فً أمانة بؽداد دائرة مجاري بؽداد

2021زهرة عبد دمحممهند صاحب سلمان دبلوم عال339ً

تأثٌر نظم المعلومات االستراتٌجٌة فً رفع كفاءة المنظمةتخطٌط استراتٌجً

(دراسة استطالعٌة فً دار الكتب والوثائك )           

2021مها عارؾ برٌسمحارث ضٌاء دمحم حسن دبلوم عال340ً

2020حسام علً محٌبسفاطمة ٌحٌى فٌصلاعادة هندسة العملٌات فً الحد من االشرطة الحمراء التنظٌمٌةتخطٌط استراتٌجً دبلوم عال341ً

تأثٌر المسؤولٌة االجتماعٌة للمنظمة فً استراتٌجٌة التورٌدتخطٌط استراتٌجً

الدائرة االدارٌة/ دراسة حالة فً وزارة المالٌة 

2020سرمد حمزة جاسماصٌل صاحب دمحم بالر دبلوم عال342ً

العوامل الداعمة لمتنفٌذ االست ا رتٌجً وتأثٌرىا فً ابعادتخطٌط استراتٌجً

جودة الخدمات الممدمة لمرٌاضٌٌن والشباب

دراضح تحل ٍل حٍ ؾ وزارج الشثاب والر اٌضح

2021صالح عبد المادرمصطفى فاضل عباس دبلوم عال343ً

تخطٌط استراتٌجً 344

المٌادة االدارٌة ودورها فً ترشٌد المرارات االدارٌة دراسة تطبٌمٌة فًتخطٌط استراتٌجً

مدٌرٌة العامة للتخطٌط والمتابعة وزارة الداخلٌة

2015كامل شكٌرمصطفى سمٌر عبدهللا دبلوم عال345ً

دور المٌادة االستراتٌجٌة فً ادارة االزماتتخطٌط استراتٌجً

بحث تحلٌلً  فً االمانة العامة لمجلس النواب

2021علً موات سعدصالح حسن مالح ماجستٌر346

2021ندى أسماعٌل جبوريطالب مزهر جاسمدراسة حالة)تمٌٌم جوالت عمود التراخٌص فً شركة نفط مٌسان تخطٌط استراتٌجً ماجستٌر347

التوجه االستراتٌجً ودوره فً زٌادة اإلنتاجٌةتخطٌط استراتٌجً

بحث مٌدانً فً شركة نفط مٌسان

2021والء إسماعٌل عبد اللطٌؾمحسن علً صالح ماجستٌر348

بحث مٌدانً فً وزارة- دور مرونة الموارد البشرٌة فً إدارة األزمات تخطٌط استراتٌجً

دائرة مدٌنة الطب/ الصحة والبٌئة

2021سعدون حمود جثٌر الربٌعاوياحمد حبٌب حسٌن ماجستٌر349

تأثٌر عوامل النجاح الحرجة للتعلٌم االلكترونً فً االداء االستراتٌجًتخطٌط استراتٌجً

بحث تحلٌلً فً عدد من كلٌات جامعة بؽداد

2021ندى اسماعٌل جبوريمثنى عبـد الرزاق عطـٌه ماجستٌر350

ISOإمكانٌة تطبٌك نظام إدارة الجودة للمنظمات االنتخابٌة  تخطٌط استراتٌجً

دراسة–  فً المفوضٌة العلٌا المستملة لالنتخابات 54001:2019

حالة

2021مهـــا كامـــل جـــــوادعصام عبد العزٌز ابراهٌم ماجستٌر351

تاثٌر نمط السلون المٌادي فً االداء بحث استطالعً فً عٌنة  منتخطٌط استراتٌجً

مدارس بؽداد

2021عبد السالم لفته سعٌدحسٌن صبحً داود ماجستٌر352

دراسة ممارنة بٌن/ دور أستراتٌجٌات أدارة االنطباع فً جودة الخدمة تخطٌط استراتٌجً

شركة المشارٌع النفطٌة وعٌنة من الشركات االجنبٌة

2021سارة علً سعٌدهبة عبدالهادي احمد ماجستٌر353
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انعكاس االستخبار االستراتٌجً على تبنً رٌادة االعمال االجتماعٌة فًتخطٌط استراتٌجً

المشارٌع الصؽٌرة والمتوسطة الحجم

بحث تحلٌلً فً وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

2021علً موات سعدرافد جبار عاجل ماجستٌر354

دور الذكاء االستراتٌجً فً تحسٌن األداء المنظمًتخطٌط استراتٌجً

بحث تحلٌلً)

2021انوار مصطفى حسنفالح عبد الرضا هداب ماجستٌر355

تمٌٌم االداء االستراتٌجً باستخدام بطالة االداء المتوازن والخارطةتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة فً وزارة االتصاالت– االستراتٌجٌة 

2021بثٌنة راشد الكعبـًشٌماء فاضل دمحم دبلوم عال356ً

دراسة مٌدانٌة فً وزارة/ دور المٌادة االستراتٌجٌة فً ادارة التفاوض تخطٌط استراتٌجً

الموارد المائٌة

2021فراس دمحم اسماعٌللٌث تركً خضٌر ماجستٌر357

انعكاسات عملٌة التخطٌط االستراتٌجً فً مؤشرات االئتمان المصرفًتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة فً مصرؾ الرشٌد

2022حٌدر حمزة جوديؼنٌمة عادل إِبراهٌم دبلوم عال358ً

دراسة استطالعٌة– المٌم التنظٌمٌةوتأثٌرها فً السلون األستراتٌجً تخطٌط استراتٌجً

فً الشركة العامة لصناعات النسٌج والجلود

2022اٌاد طاهر دمحملٌث  شاطً  بجاي ماجستٌر359

االهمٌة االستراتٌجٌة للبذور الوطنٌة فً تعزٌز التنمٌة الزراعٌةتخطٌط استراتٌجً

دراسة تحلٌلٌة فً وزارة الزراعة– المستدامة فً العراق  

2022أحمد جاسم دمحمعباس مزهر علوان دبلوم عال360ً

دور التفكٌر االستراتٌجً فً اتخاذ المرار االستراتٌجًتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة فً وزارة الكهرباء(

2022فراس دمحم اسماعٌلسارة لاسم كاظم عبد علً دبلوم عال361ً

السٌنارٌوهات المحتملة لوالع ومستمبل دائرة شؤونتخطٌط استراتٌجً

د ا رسة حالة فً و ا زرة الشباب/األلالٌم والمحافظات

والرٌاضة

2022فؤاد ٌوسؾ عبد الرحمناحمد مجٌد سلمان دبلوم عال362ً

معولات تطبٌك التخطٌط االستراتٌجً و تأثٌرها فً تحمٌكتخطٌط استراتٌجً

الشراكة االستراتٌجٌة

دراسة تطبٌمٌة فً الشركة العامة لالتصاالت و المعلوماتٌة)

2022شهناز فاضل أحمدفٌنوس صفاءالدٌن عبدالوهاب دبلوم عال363ً

تأثٌر استراتٌجٌة تخطٌط الموارد البشرٌة فً صنع المرارتخطٌط استراتٌجً

((دراســــــة تحلٌلٌة فً وزارة الصحة العرالٌـــــــــة))

2022سمٌة عباس مجٌد الربٌعًدعاء سعدون اسماعٌل دبلوم عال364ً

توظٌؾ استراتٌجٌة تكنولوجٌا المعلومات فً تحسٌن اداء العاملٌنتخطٌط استراتٌجً

وزارة الصحة- دراسة استطالعٌة فً دائرة التخطٌط وتنمٌة الموارد )

(والبٌئة العرالٌة

2022أرادن حاتم خضٌررسل علً طه       رسل علً طه  دبلوم عال365ً

تأثٌر الذكاء االستراتٌجً فً اداره مخاطر المشارٌع االستثمارٌةتخطٌط استراتٌجً

شركه ما بٌن النهرٌن العامة للبذور/دراسة تحلٌلٌة فً وزاره الزراعة )

2022نؽم علً الصائػمروه سعد عبد الوهاب دبلوم عال366ً

الخٌارات االستراتٌجٌة الستثمار الموجودات الثابتةتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة/ فً أمانة بؽداد 

2022صالح الدٌن عــوادمها خالد امام علً دبلوم عال367ً

صٌاؼة إستراتٌجٌة لتخطٌط االحتٌاجات البشرٌة ودورها فً النجاحتخطٌط استراتٌجً

فً وزارة الصحة العرالٌة" دراسة مٌدانٌة" المنظمً 

2022سماح مؤٌد محموددمحم ماجد عزاوي دبلوم عال368ً
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تأثٌر التفوق المعرفً واالستراتٌجً فً ادارة مخاطر التلوث البٌئًتخطٌط استراتٌجً

دراسة تحلٌلٌة فً وزارة الصحة والبٌئة

2022لمٌاء سلمان عبد علً محموداسراء جواد عبد هللا دبلوم عال369ً

دراسة حالة فً/ تأثٌر إعادة التأمٌن واالستثمار فً عوائد الشركات تخطٌط استراتٌجً

شركة إعادة التأمٌن العرالٌة العامة

2022أحمد جواد الدهلكًمروج زهٌر سامً دبلوم عال370ً

تمٌٌم استراتٌجٌة وق اٌة المزروعات فً مكافحة اآلؾ اتتخطٌط استراتٌجً

الزراعٌة

دائرة وق اٌة المزروعات/دراسة حالة فً وزارة الزراعة العرالٌة

2022والء اسماعٌل عبد اللطٌؾحٌدر اكرم وهاب دبلوم عال371ً

/استراتٌجٌات االبداع المفتوح ودورها فً االدارة البٌئٌة تخطٌط استراتٌجً

الدائرة الفنٌة– بحث استطالعً فً وزارة البٌئة 

2022اٌاد طاهر دمحمسجا طارق عبد الكرٌم دبلوم عال372ً

دراســـة حــــالـــة فــــً مصــرؾ- الصٌـــرفــة اإللكتــرونٌـــة تخطٌط استراتٌجً

الـــرافــدٌن

2022عبـدالســالم  لفتـه سعٌداحمد فاضل ؼرٌب دبلوم عال373ً

األثر االستراتٌجً لمصادر الطالة المتجددة فً تحمٌك األمن الؽذائً فًتخطٌط استراتٌجً

دراسة حالة فً وزارة الزراعة/ العراق 

2022محسـن عبـد علًوسام عبد الكرٌم عبد األمٌر دبلوم عال374ً

حالة– صٌاؼة استراتٌجٌة ممترحة لمؤسسة السجناء السٌاسٌٌن تخطٌط استراتٌجً

دراسٌة

2022ٌاسمٌن خضٌر عباسدمحم كرٌم جاسم دبلوم عال375ً

دراسة حالة فً– تمٌٌم المشروعات على وفك بطالة االداء المتوازن تخطٌط استراتٌجً

شركة المشارٌع النفطٌة

2022عثمان ابراهٌم الخفاجًمصطفى عبد هللا حمد دبلوم عال376ً

تأثٌر التخطٌط االستراتٌجً فً السٌاسات التنظٌمٌةتخطٌط استراتٌجً

وزارة الزراعة– دراسة تطبٌمٌة فً دائرة فحص وتصدٌك البذور 

2022دمحم حسٌن علً حسٌنلمى عبد العزٌز حسٌن دمحم دبلوم عال377ً

تمٌٌم استراتٌجٌة تدرٌب الموارد البشرٌةتخطٌط استراتٌجً

وزارة النفط/ دراسة حالة فً دائرة التدرٌب والتطوٌر 

2022سعدون محسن سلمانشٌماء علً فعل دبلوم عال378ً

تخطٌط استراتٌجً

بحث استطالعً)التفكٌر االستراتٌجً ودوره فً البراعة التنظٌمٌة 

آلراء عٌنة من المٌادات االدارٌة فً وزارة التخطٌط

2022فضٌلة سلمان داودسهٌلة عبد العظٌم شكر دبلوم عال379ً

امكانٌةتطبٌك استراتٌجٌة التخفٌض الوظٌفًتخطٌط استراتٌجً

دراسةحالة فً شركة المنصور العامة للمماوالت االنشائٌة

2022ندى اسماعٌل جبورياسماء عدنان احمد دبلوم عال380ً

تمٌٌى األداء االستراتٌجًتخطٌط استراتٌجً

/داراسة حالة فً الدائرة  االدارٌة والمالٌة  

وزارة النفط

2022هنادي صكر مكطوؾشٌماء ؼازي رشٌد دبلوم عال381ً

دراسة حالة فً المركز الوطنً:التحلٌل االستراتٌجً للبرامج التدرٌبٌة تخطٌط استراتٌجً

للتطوٌر االداري وتمنٌة المعلومات

2022لورنس ٌحٌى صالح.فاطمة هشام لاسم دبلوم عال382ً
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