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تموٌم عملٌة وصف الوظائف فً عدد من مكاتب المفتشٌن العاملٌنرلابة وتفتٌش

بالعراق

2013غنً دحام الزبٌدينهاد عباس كرمش دبلوم عال1ً

تمٌٌم مؤشرات النجاح والمحددات والظواهر السلبٌة فً تنفٌذرلابة وتفتٌش

االستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة الفساد

2013اٌاد طاهر دمحم الجبورياحمد دمحم كاظم كمال العطار دبلوم عال2ً

لٌاس كفاءة مكاتب المفتشٌن العمومٌٌن باستعمال اسلوب تحلٌل تطوٌكرلابة وتفتٌش

deaالبٌانات

2013غسان لاسم داوودلمعان عباس دمحم دبلوم عال3ً

دور مبادئ عمل االداء العالً وتطوٌر تمٌٌم اداء العاملٌن فً ممارساترلابة وتفتٌش

منظومة عمل االداء العالً بحث تحلٌلً فً عٌنة من مكاتب المفتشٌن

العامٌن

2013سعد علً حمود العنزيسمر عادل حسٌن سلٌم الدلٌمً دبلوم عال4ً

متطلبات الهٌكل التنظٌمً النجاح الرلابة االدارٌة بتوسٌط الثمةرلابة وتفتٌش

بحث تطبٌمً/ بالعاملٌن 

2013سعد العنزيسمٌر حلو حمً الذٌابً دبلوم عال5ً

تحلٌل الهٌكل التنظٌمً عبر عاللة ابعاد الهٌكل التنظٌمً بالتركٌبرلابة وتفتٌش

العضوي

2013اٌاد طاهر دمحممهند طالب حمٌد دبلوم عال6ً

بحث مٌدانً فً/ تاثٌر مهارات المدراء فً اداء ادوارهم المعلوماتٌة رلابة وتفتٌش

مكاتب المفتشٌن العامٌن

2013صالح الدٌن عواد كرٌم الكبٌسًاٌناس دمحم احمد البرغوث دبلوم عال7ً

انماط الشخصٌة وعاللتها بمصادر االجهاد الوظٌفً للمحممٌن االدارٌٌنرلابة وتفتٌش

بحث تطبٌمً/ فً مكاتب المفتشٌن العامٌن 

2013سعد علً حمود العنزياحمد راسم عباس الجبوري دبلوم عال8ً

بحث مٌدانً فً/ الرلابة الستراتٌجٌة ودورها فً االداء المنظمً رلابة وتفتٌش

مكتب المفتش العام لوزارة الصحة

2013صبٌحة لاسم هاشمسناء عٌسى عبد الجبوري ماجستٌر9

التشخٌص االستراتٌجً لالكادٌمٌة العرالٌة لمكافحة الفساد على وفكرلابة وتفتٌش

SWOTتحلٌل 

2013صالح الدٌن عواد الكبٌسًمحسن دمحم حسن ماجستٌر10

تحلٌل نموذج تمٌٌم اداء العاملٌن واعادة تصمٌمه باستخدام مداخلرلابة وتفتٌش

دراسة حالة فً هٌئة النزاهة/ التمٌٌم 

2013مها كامل جواددمحم كاظم جواد الرهٌمً ماجستٌر11

بحث/ دور الثمافة المنظمٌة فً سلوكٌات المواطنة التنظٌمٌة رلابة وتفتٌش

استطالعً الراء عٌنة من موظفً هٌئة النزاهة

2013رعد عبد هللا عٌدان الطائًعادل ٌاسٌن جواد المساري ماجستٌر12

لتطوٌرSWOTمساهمة التحلٌل االستراتٌجً على وفك مصفوفة رلابة وتفتٌش

العمل التحمٌمً لدائرة التحمٌمات فً هٌئة النزاهة

2014سناء عبد الرحٌم العباديشذى علً نجم المرٌشً دبلوم عال13ً

فاعلٌة مكاتب المفتشٌن العمومٌن على وفك تطبٌك االدارة االلكترونٌةرلابة وتفتٌش

للموارد البشرٌة

2014عبد الرحمن مصطفى طه المالنادٌة ناجً حسن دبلوم عال14ً

2013عبد السالم لفتةخالد صبٌح فرحاناستخدام اسلوب المٌمة المستحمة فً الرلابة على تنفٌذ مشارٌع البناءرلابة وتفتٌش دبلوم عال15ً
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2014سعدون حمود جثٌرستار مجهول عذابدور اجراءات مكاتب المفتشٌن العمومٌٌن فً الحد من جرائم االحتٌالرلابة وتفتٌش دبلوم عال16ً

2014ناظم جوادخالد عبد الواحد محسنأبعاد الرلابة االدارٌة وتاثٌرها فً عملٌة اتخاذ المراراترلابة وتفتٌش دبلوم عال17ً

2014صبٌحة لاسم هاشمعلً جاسم دمحمتأثٌر هٌكل التموٌل فً العائد والمخاطرةرلابة وتفتٌش دبلوم عال18ً

تموٌم عوامل النجاح الحرجة فً اعمال التنفٌذ المباشر لمشارٌع امانةرلابة وتفتٌش

بغداد

2014صبٌحة لاسم هاشمسلمان دعٌر خشن دبلوم عال19ً

تشخٌص تاثٌر استراتٌجٌة التدرٌب على اداء المنظمات بالتطبٌك علىرلابة وتفتٌش

عٌنة من مكاتب المفتشٌن العامٌن

2014سعدون حمود جثٌراخالص خالد نصٌف دبلوم عال20ً

2014عبد الرحمن مصطفى طهوسام ٌاسٌن محسنالمشاركة فً المعرفة لتحسٌن جودة االعمال الرلابٌةرلابة وتفتٌش دبلوم عال21ً

دور الجهاز المصرفً العرالً فً الولاٌة من غسل االموال فً اطاررلابة وتفتٌش

المانون العرالً واالتفالٌات الدولٌة

2013دمحم احمد حمدعمار هادي حسون دبلوم عال22ً

تاثٌر اعادة تصمٌم الوظٌفة فً االداء المنظمً بحث مٌدانً لعٌنة منرلابة وتفتٌش

مكاتب المفتشٌن العامٌن

2013فاضل حمد سلمانفالح كرٌم صالح دبلوم عال23ً

تاثٌر هٌكل التموٌل فً العائد والمخاطرة بحث تطبٌمً فً سوق العراقرلابة وتفتٌش

لالوراق المالٌة

2014صبٌحة لاسم هاشمعلً جاسم دمحم علً دبلوم عال24ً

 لتمٌٌم اداء مستشفى النعمانEFQMتطبٌك انموذج التمٌز االوربً رلابة وتفتٌش

العام بحث تطبٌمً

2014نادٌة لطفً عبد الوهابسناء محمود سلٌمان دبلوم عال25ً

تحلٌل العاللة بٌن خصائص والٌات حوكمة المؤسسة الحكومٌة فًرلابة وتفتٌش

دراسة حالة/ دٌوان الرلابة المالٌة 

2014غانم رزولً انٌسعمار جبار موسى النداوي دبلوم عال26ً

دور الرلابة فً الحاكمٌة الرشٌدة بحث تطبٌمً فً دٌوان الرلابة الماٌةرلابة وتفتٌش

االتحادي

2014حاتم فارس الطعانوداد عبد هللا سلمان دبلوم عال27ً

تشخٌص معاٌٌر جودة العمل الرلابً وتاثٌرها فً تجاوز حاالات الفسادرلابة وتفتٌش

بحث استطالعً لعٌنة من العاملٌن فً مكاتب المفتشٌن/ االداري 

العمومٌٌن

2014انتصار عباس حماديدمحم عبد االمٌر مغٌر دبلوم عال28ً

بحث/ الفساد المالً واالداري وعاللتة باجراءات االختٌار والتعٌٌن رلابة وتفتٌش

مٌدانً فً المكاتب التحمٌمٌة لهٌئة النزاهة فً محافضات الفرات

االوسط

2014دمحم احمد حمدعدي حاتم فالح عبد النبً دبلوم عال29ً

تحلٌل تاثٌر عوامل البٌئة الداخلٌة فً معالجة السلوكٌات السلبٌةرلابة وتفتٌش

للعاملٌن فً مكاتب المفتشٌن العامٌن

2014علً حسون الطائًمحمود كاظم عبد كسار دبلوم عال30ً

دور الرضا الوظٌفً فً نجاح المنظمات فً اطار سلوكٌات المواطنةرلابة وتفتٌش

بحث مٌدانً فً هٌئة النزاهة ـ الفرات االوسط/ التنظٌمٌة 

2014شهاب الدٌن حمد النعٌمًدمحم عباس خلٌل الربٌعً دبلوم عال31ً

دور الشفافٌة واالفصاح فً الحد من المخاطر االئتمانٌة فً عدد منرلابة وتفتٌش

المصارف االهلٌة العرالٌة

2013رغد دمحم نجماٌمان جلٌل ٌاشخ دبلوم عال32ً

Sunday, June 19, 2022 Page 2 of 3



?CDالدراسةالسنةالمشرفالباحجالعنوانالتسلسلالقسم ت

تشخٌص معاٌٌر جودة العمل الرلابً وتاثٌرها فً تجاوز حاالت الفسادرلابة وتفتٌش

االداري

2014انتصار عباس حماديدمحم عبد االمٌر منٌر دبلوم عال33ً

2014فائك جواد كاظمنصٌر حسٌن دمحممتطلبات المسار الوظٌفً للعاملٌن لتطوٌر انظمة التحفٌز والتدرٌبرلابة وتفتٌش دبلوم عال34ً

تطوٌر معاٌٌر االستمرار االمنً فً المحافظات العرالٌة بمنظوررلابة وتفتٌش

استراتٌجً

2014سعد العنزيعلً عبد هللا عباس دبلوم عال35ً

دور ممارسات ادارة الموارد البشرٌة فً تحمٌك متطلبات الرلابةرلابة وتفتٌش

االدارٌة

2014بالل جاسم المٌسًحسن فلٌح مهلً دبلوم عال36ً

/استخدام اسلوب المٌمة المستحمة فً الرلابة على تنفٌذ مشارٌع البناء رلابة وتفتٌش

دراسة حالة

2013عبد السالم لفته سعٌدخالد صبٌح فرحان الربٌعً دكتوراه37
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