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 نوع البحث الباحثأسم  عنوان الرسالة أو االطروحة ت

ليدية والشبكة العصبية دراسة بعض الطرق التق 1

 االصطناعية في التنبوات المستقبلية

 ماجستير خالد وليد عطا الشبيبي

االطار لمفاهيمي المحاسبي الدولي وانكاساته  2

 يةعلى المعايير المحاسبية الدولية / دراسة تحليل

 دكتوراه صفوان قصي عبد الحليم

االختيار االستراتيجي لتوجه ادارة الموارد  3

 ية نحو العالمية في الفاعلية التنظيميةالبشر

 ماجستير ايمان عامر حميد سعيد الدهان

 متحققة من انظمة ذكاء االعمالتقييم المنافع ال 4

 خلق القيمة للمنظاتفي 

 ماجستير مازن اسماعيل رشيد شاهين

 دبلوم عالي ايناس جواد حسين العكايشي اعادة هندسة علميات االعمال 5

 

ها على  لمالكات التمريضية واثاربعض حقوق ا 6

 الوظيفي وتحسين مستوى االداءتقرار االس

 دبلوم عالي ازهر انيس ابراهيم

استراتيجية اصالح وتطوير ادارة الموارد  7

 البشرية في القطاع الصحي العام

 دبلوم عالي سميرة ياقوقازو والبوتاني

منظمة االقطار المصدرة للبترول اوبك في ظل  8

 ات االقتصادية الدولية في العراقالمتميز

 ماجستير اسماء منسي ياسين النعيمي

مقارنة مقدرات بين الحصتين مع مقدرات اخرى  9

 لتقدير الدالة المعولية التقريبية لتوزيع

 دكتوراه تهاني مهدي عباس الياسري

 /بمعلمتين تقديرات المعولية للتوزيع االسي  10

 دراسة مقارنة

 ماجستير الحدعطاف ادوار عبد ا

 

مواصفات وخصائص المدير في المستشفيات  11

مستشفيات دائرة  –دراسة استطالعية  –العامة 

 صحة بغداد / الرصافة

 دبلوم عالي كريم بهارندة العتابي

تأثير عمليات أدارة المعرفة في جودة خدمة  12

المريض دراسة تحليلية في مستشفى الكرخ 

 بغداد –العام 

 دبلوم عالي انبالل خالد علو

 استخدام االساليب االحصائية لبيان تاثير الحرب 13

 والحصار االقتصادي في تجارة العراق الخارجية

عواطف رزوقي مزعل 

 الدبيسي

 دكتوراه

 تقويم كفاية اداء التدقيق المحاسبي الخارجي من 14

قبل وجهة نظر مدراء الحالية في الواحدات 

 االقتصادية االنتاجية الخاصة

 ماجستير واطف جلوب محسنع

 دور الرقابة الداخلية في الحد من ظاهرة التلوث 15

 البيئي دراسة تطبيقية في الشركة العامة لصناعة

 البطاريات

 ماجستير ليلى جهان حسين

محاسبة االستمارات في المؤسسات العالمية /  16

 دراسة تطبيقة في الشركة التامين الوطنية
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دور القطاع الخاص في التطوير االقتصادي  17

لمجموعة من الدول النامية مع اشارة خاصة 

تحليل  2007/  1970للتجربة العراقية للمدة 

 وقياس

 دكتوراه ازاد احمد سعدون

جودة الخدمة الصحية على وفاق فلسفة ادارة  18

الجودة الشاملة : دراسة تطبيقية في عينة من 

 صحة بغداد/ الرصافة مستشفيات دائرة

 دبلوم عالي ساهي عبعوب بحرمش

تصميم نظام االداء التفيش : دراسة حالة في  19

مكتب المفتش البيانات تامة وبيانات تحت 

 المراقبة من النوع االول

 دكتوراه عماد عبد الجبار غناوي

 

مقارنة بعض طرائق تقدير المعلمة والمعولية  20

ت تامة وبيانات تحت ألنموذج ريلي للفشل لبيانا

 المراقبة من النوع األول الستخدام المحاكاة

 ماجستير صبا صباح احمد

 

المداخل االقتصادية لنظرية المحاسبة ودورها  21

في صياغة / نموذج ترافقي بين المحاسبة 

 الجزئية والمحاسبة الكلية

 دكتوراه سعد حسن عواد

مقارنة طرائق معلمات دالة الشدة لعمليات  22

 بواسون غير متجانسة

 ماجستير جاسم حسن الزم

 

23 

السيولة العامة وفاعلية السياسة النقدية في 

 السيطرة عليها مع اشارة تطبيقية للعراق

 دكتوراه افتخار محمد مناحي الرفيعي

 

دور نظام المعلومات التسويقية في القرارات  24

 الشرائية لمنظمات األعمال

 ماجستير مديحة عباس خلف

 

ستراتيجيات أدارة الموارد البشرية في  تأثير 25

 أستراتيجية العمليات

 ماجستير ساهر عبد الكاظم مهدي

 

قياس أثر برامج األصالح األقتصادي على  26

 الفجوة الغذائية في الوطن  العربي

 دكتوراه جليل كامل غيدان

 

القدرة التنافسية للصادرات العربية في ظل  27

 ول عربيةد -تصاديبرامج اإلصالح االق

 دكتوراه ليلى عاشور حاجم

 

عالقة سعر الصرف بالتضخم ودوره في تحقيق  28

 التوازن النقدي

 دكتوراه منى يونس حسين

 

أثر تطبيقات أدارة الكوادر البشرية ومخرجات  29

العاملين في األداء المنظمي للمشروعات 

 الصناعية الصغيرة في محافظة بغداد

 اجستيرم يسرى ياسين الزم
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أستعماالت الهندسة البشرية في التحسين  30

 المستمر

 ماجستير كاظم أمل جواد

العالقة بين التحليل األستراتيجي وأستراتيجية  31

 التحالف وأثرهما في األداء ألمنظمي

 دكتوراه سهير عادل حامد الجادر

 

أستخدام مستقبليات مؤشرات األسهم في أدارة  32

يقية في قطاع األعمال ة تطبدراس –المخاطرة 

 العالمية

 دكتوراه عبد الهادي رشغ مراح

 

تصميم برنامج محوسب لتقويم أداء الشركات  33

الصناعية بأسلوب المقارنة للمرجعية 

 األفتراضية

 ماجستير سعدون محسن سلمان

أستخدام أنموذج مصفوفة ليسالي ألسقاط سكان  34

لفترة العراق من األناث ودراسة اتجاهات النمو ل

1997-2007 

  دكتوراه وسن مكي وهيب مني

( في GDSSأثر نظم دعم القرار الجماعي ) 35

صنع القرار: دراسة أستطالعية ألراء عينة من 

 المديرين في وزارة العلوم والتكنلوجيا

عمر ربيع مهدي صالح 

 المفرجي

  ماجستير

أثر تطوير البيئة الصناعية المتقدمة والسوق  36

 نظام التكاليف المعياريةالمفتوحة في 

 ماجستير ذكرى جمعة سكر الواسطي

تقدير دالة األنحدار االمعلمي بأستخدام بعض  37

الطرائق االمعلمية الرتيبة مع تطبيق عملي 

 للمقارنة بيبنهما

ياسمين عبد الرحمن محمد 

 الجواد

 ماجستير

المعضالت األخالقية لعينة من المؤسسات  38

 ادالصحية في محافظة بغد

 دبلوم عالي زياد طارق عبد اللطيف

مقارنة النماذج التربيعية والمختلطة للتحليل  39

 المميز بأستخدام المحاكاة

 ماجستير ناظم مجيد عبود

األطار المقترح لحوكمة الشركات المساهمة  40

دراسة تطبيقية في عينة من الشركات المدرجة 

 في سوق العراق لألوراق المالية

 دكتوراه هللا المشهداني بشرى نجم عبد

 

تعميم نظام العادة توازن الخط اإلنتاجي لمكيف  41

 الهواء الشباكي باعتماد أعادة الهندسة

 ماجستير جاسم حسين زناد

 تطوير خطة شاملة لإلدارة النفايات الطبية لعدد 42

 من المستشفيات العراقية

 دبلوم عالي وفاء محمد زكي هادي الوتار

قيادية والثقة التنظيمية وأثرها في االنماط ال 43

ء تحقيق االلتزام التنظيمي / دارسة تطبيقية ألرا

 عينة من المديرين

 ماجستير رنا ناصر صبر الطائي

مقارنة بعض طرائق تقدير دالة المعولية لتوزيع  44

 ويبل لمختلط

 ماجستير اسيل ناصر حسين

مدى توافق إلبالغ المحاسبي البيئي مع  45

 الحكومية وانظمة االدارة البيئية السياسات

 ماجستير زيان محمد خورشيد

دراسة الواقع ابعاد الهيكل التنظيمي مستشفى  46

اطفال الكاظمية : دراسة استطالعية لعينة من 

 العاملين

 ماجستير انعام مكي حسين
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مقارنة مقدرات النماذج التجميعية المعممة  47

 ليل االنحدارباستخدام الشرائح التمهيدية عند تح

 دكتوراه عمر عبد المحسن علي

 

مقارنة اساليب مع طرائق اخرى لتقدير معالم  48

 انموذج االنحدار الخطي المتعدد

 دكتوراه قتيبة نبيل نايف القزاز

 

 تأثير الثقافة المنظمية ومالئمة الشخص المنظمة 49

 في رضا العاملين

 ماجستير ماجد محمد منحوش

دير معلمات ودالة معولية مقارنة طرائق تق 50

توزيع كاما ذي المعلمتين في حالة البيانات 

 باستخدام المحاكات

 ماجستير آوات سردار وادي

تاثير تعميم العمل في تحسين جودة المنتج  51

ودراسة استطالعية في الشركة العامة 

 للصناعات الكهربائية

 ماجستير اثير عبد هللا محمد

فاعلية فرق العمل دراسة اثر تصميم الوظيفة في  52

 تطبيقية في دائرة مدينة الطب

 ماجستير براق طالب  عبد الجبار

تصميم وتقييم اداء النموذجي سلسلتي التجهيز  53

الكفوءة والمستجيبة باستخدام المحاكاة دراسة 

حالة لعينة من منتجات الشركة العامة الصناعة 

 ةالزيوت النباتي

 دكتوراه اصفاد مرتضى اسعد

معايير التدقيق الدولي ودورها في رفع عملية  54

 التدقيق في مكاتب التدقيق العراقية

 ماجستير دجلة عبد الحسين عبد

العالقة بين مقدرات االبداع االستراتيجي  55

 وسلوكيات القيادة التحويلية

 ماجستير محمد اصبح كبال

اساليب التحويل الحديثة : المحاسبة واالنصاح  56

 والتقارير المالية في القوائم

 دكتوراه لبنى زيد ابالاهيم

االستثمار األجنبي ألمحفظي والقيمة المعرضة  57

 للمخاطرة

 دكتوراه احمد عبد الوهاب

استخدام الشبكة العصبية االصطناعية في ضبط  58

 الجودة

 ماجستير مقتدر تايه حسين الركابي

انعكاس المعلومات المحاسبة بالتجارة  59

ية وبافاق تطبيقها في سوق العراق االلكترون

 لالوراق المالية

 ماجستير امال نوري محمد

 ماجستير جمال احمد محمد كريم تطبيق متطلبات تخطيط الطاقة االنتاجية 60

استخدام اسلوب ماركوف في شبكات بيرت  61

 االحتمالية مع تطبيق عملي

 ماجستير افتخار علي حسين الدفاعي

لفة اإلستراتيجية ودورها في تقينات ادارة الك 62

 تنفيذ وتقويم

 دكتوراه صباح عبد الوهاب عبد الرزاق

تعميم انموذج متعدد االهداف لتقيميم اهداف  63

ادارة الصحة والسالمة المهنية على وفق 

 المواصفة

 دكتوراه نداء صالح مهدي الشاهين

المعايير الرقابية للنظام المحاسبي الحكومي  64

 ال العامودورها في الم

 ماجستير كريم جاسم الربيعي

 دكتوراه اشواق عبد الرحمنمدى فاعلية نظام التخطيط البرمجة الموازنة  65
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 وانعكاسه على النظام المحاسبي الحكومي

القياس واإلفصاح عن األدوات المالية المشتقة  66

في القوائم المالية دراسة نظرية في مصرف 

 بغداد

 دكتوراه حسين هادي حسين

مقارنة بعض المقدرات الحصينة في الدوال  67

 التمييزية مع تطبيق عملي

 ماجستير سرى صباح

تخصيص الموارد في موازنة الجامعة باستخدام  68

 اسلوب برمجة االهداف

 ماجستير نجاة سليم يوسف

تطبيقات النظرية صفوف االنتظار في المستشفى  69

 دالتعليمي لكلية طب األسنان / جامعة بغدا

 ماجستير عمار شهاب احمد

امكانية تشكيل وقياس كفاءة وجدولة المجاميع  70

 التكنولوجية باستعمال نظم دعم القرار

 ماجستير مها موفق خليل

 العالقة التبادلية بين سعر الصرف وسعر الفائدة 71

 وانعكاسهاعلى ميزان المدفوعات

 دكتوراه سمير فخري نعمة

ميكية لحل مشكلة جدولة استخدام البرمجة الدينا 72

 انتاج متعدد

 ماجستير حيدر عدنان امير

مدى التوافق بين متطلبات سوق العمل ومناهج  73

 التعليم المحاسبي

 دكتوراه فاروق سلمان العاني

التكامل بين تقنتي بطاقة العالمات المتوازنة  74

والمقارنة المرجعية إلغراض تقويم األداء 

االقتصادي دراسة االستراتيجي في الوحدات 

 تطبيقه في شركتي  الصناعات الكهربائية

 ماجستير نادية شاكر حسين

بناء نموذج رياضي خطي الشبكة توزيع  75

 المنتجات النفطية

 ماجستير محمد سعد ابراهيم

مقارنة بين طرائق تقدير المعولية في حالة  76

 االجهاد والمتانة ألنموذج باريتو ويبل

 ماجستير ممي تحسين عبد الحلي

التكلفة الفرصية ودورها في محاسبة المسؤولية  77

 دراسة في شركة الوسام المنتوجات

 دكتوراه محمد وفي عباس الشمري

االستثمار االجنبي المباشر دائرة على البلدان  78

 النامية

 ماجستير نهاد عباس محمد

ري تاثير النظام القيمي للعاملين في الفساد االدا 79

 بالعراق

 دكتوراه ديل كاظم سعيده

 تحليل اإلرباح التفاضلي باستخدام نظرية القيود 80

ودورها في اتخاذ القرارات  دراسة في الشركة 

 العامة للصناعات القطنية مصنع الغزل والنسيج

 ماجستير اسماء محمد عبد الرزاق

 دبلوم عالي فراس طالب السعدي انموذج لتطوير  القطاع الصحي 81

ستثمار االجنبي المباشر في عملية   دور اال 82

االقتصادية تجارب دول مختارة مع اشارة خاصة 

 للعراق

 ماجستير احسان جبر عاشور

بعض طرائق التشخيص والتقدير في االنحدار  83

 الذاتي الخطي وغير الخطي

 دكتوراه فراس احمد محمد المهنا

تطبيقيات األمثلة متعددة األهداف في الصناعات  84

 فطيةالن

 ماجستير مروان فيصل توفيق نجايا

 ماجستير باسم خميس عبيد الشمريالسياسة النقدية في تحقيق االستقرار االقتصادي  85
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 في العراق

التحليل االستراتيجي للدخل التشغلي دراسة  86

تطبيقة في الشركة العامة للصناعات النتسجية 

 مصنع النسيج الحلة

 رماجستي علي قاسم حسن العبودي

العالقة بين االستراتيجية االعمال ونشر تقانة  87

 المعلومات وأثرها في األداء ألمنظمي

 ماجستير نادية داخل عناد

مقارنة بعض طرائق تقدير معلمات األنموذج  88

 المختلط من المرتبة األولى

 دكتوراه لمياء محمد علي البدراني

اثر التضخم على االحتياطيات في الشركات  89

 اهمةالمس

 ماجستير نهاد حسين احمد

مسؤولية المدقق الداخلي في تقييم ادارة  90

 المخاطر المصرفية

 ماجستير ضمياء محي جواد

سالسل ماركوف في مجال االتصاالت باستخدام  91

 اسلوب المحاكات

 ماجستير احمد عباس علوان

استخدام اسلوب لتقدير معلمات انموذج انحدار  92

 عمليغير خطي مع تطبيق 

 ماجستير يوبرت يؤئيل ايليا

 مسالة المديونية الخارجية لبلدان عربية مختارة 93

 مع اشارة خاصة للعراق

 ماجستير اياد كاظم حسون

االبتكارات الحديثة في انظمة المدفوعات  94

 وتاثيرها في استقرارالسياسة النقدية

 دكتوراه برهان عثمان حسين

شهيد العراق في تحديد خطط االنتاج لشركة ال 95

 ظل ظروف المخاطرة

 دكتوراه احمد وهيب حسين محمد

 تحليل العوامل  المحددة لسياسة االقتراض العام 96

 مصر حالة دراسية

 ماجستير باسم محمد تركي العواد

أنموذج حديث مقترح لهرمية المعلومات  97

 المحاسبية الحكومية

 دكتوراه االء شمس هللا الخزعلي

 ائق تقدير دالة البقاء لتوزيع لوماكسمقارنة طر 98

 باستخدام عينات مراقبة من النوع الثاني

 ماجستير حال سلمان فرحان

م وظيفة االبالغ المالي للمحاسبة في اطار القوائ 99

 المالية المرحلية

 ماجستير أميد محمد ممند ميرودلي

تصميم وتطبييق المدخل التفاعلي لجدولة ورش  100

 ل المحاكاةالتدفق باستعما

 ماجستير مها كامل جوال ال مصطفى

 بناء انموذج للمعاينة البيزية المفردة بافتراض 101

 مربع كلي توزيع مسبق

 ماجستير ميسون حميد فرج محمد

 ماجستير منار صباح علي كلف الجودة الشاملة وعالقتها بأسبقيات التنافس 102

عليم ادوات تكنولوجيا المعلومات ودورها في الت 103

 المحاسبي

 دكتوراه لقمان محمد سعيد

التنبؤ بأستخدام منظومة المعادالت اآلنية مع  104

 تطبيق عملي

 دكتوراه ايمان محمد عبد هللا

تصميم نموذج لتطوير نظام المعلومات  105

 المحاسبية لدعم قرارات ادارة العمليات

 دكتوراه سلمان حسين عبد هللا الطيار

عية الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصنا 106

 ودورها في معالجة مشكلة البطالة في العراق

 

 ماجستير مراد فالح مراد
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دراسة مقارنة لطرائق تقدير أنموذج انحدار  107

خطي متعدد : دراسة تطبيقية على األرقام 

 القياسية

 دكتوراه محمود محمد شكور

تفوق المنظمات في اطار الربط بين رأس المال  108

ماعي ونظم ادارة المعرفة:دراسة االجت

 ءتطبيقيةالداء القيادات العليا في وزارةالكهربا

 دكتوراه عبد هللا حكمت عبو

استالب الموارد في ظل العولمة وآليات  109

 تصحيحية في اقتصاد إسالمي

 دكتوراه اسماء جاسم محمد

تصميم نظام لتطبيق معايير تقييم قواعد تتابع  110

معمل الحياكة/ شركة واسط  جدولة االنتاج في

 للصناعات النسيجية

 ماجستير ليلى جميل عباس

تأثير التغير البيئي وخصائص القرارات  111

االستراتيجية في مجال عمليات اعادة الهيكلة : 

 دراسة ميدانية في ديوان وزارة النفط

 دكتوراه نسرين جاسم محمد

التحليل االحصائي لتجارب القياسات المكررة  112

 لبيانات المصنفة

 ماجستير حال كاظم عبيد الصبحاوي

االصالح االقتصادي وأثره في جذب االستثمار  113

 االجنبي المباشر الى مصر

 ماجستير محمد سهيل محمد

دور تقنيات ادارة الكلفة في تخطيط التكاليف  114

 وتخفيضها

 ماجستير فايز هالل عبد هللا الشمري

قلص البيزية ومقدرات مقارنة بين مقدرات الت 115

التقلص لتباين التوزيع الطبيعي بأستخدام 

 المحاكاة

محمد حسين عبد الحميد جواد 

 البيرماني

 دكتوراه

تقويم كفاءة استخدام التخصيصات المالية في  116

 الوحدات الحكومية غير الهادفة للربح

 ماجستير ميادة عبد الحسين احمد

ح ادارة المعرفة تقييم دور ثقافة المنظمة ونجا 117

في تطوير الميزة التنافسية المستديمة : دراسة 

تطبيقية في شركات االتصال الخلوي العاملة في 

 العراق

 دكتوراه أريج سعيد خليل العاني

دور الحاكمية في عملية اعداد الموازنة العامة  118

 للدولة في العراق : دراسة حالة

 دكتوراه أثير انور شريف

قة بين الذكاء االستراتيجي وقرارات أثر العال 119

 عمليات الخدمة في النجاح االستراتيجي

 دكتوراه بشرى هاشم محمد العزاوي

تأثير االليات الداخلية للحاكمية في االداء  120

والمخاطرة المصرفية لعينة من المصارف 

االهلية العراقية : دراسة تحليلية للمدة من 

1992-2005 

حمد عبد الحسين راضي 

 الخالدي

 دكتوراه

دور معلومات محاسبة التكاليف في تقويم اداء  121

مراكز المسؤولية : دراسة تحليلية في معمل 

 سمنت سرجنار

 ماجستير رزكار علي احمد دولبة مويى

نظرية التوزيع في فكر السيد الشهيد محمد باقر  122

الصدر : دراسة مقارنة بين المذهب االقتصادي 

 ب الوضعيةاالسالمي والمذاه

مصطفى عبد الحسن فرحان 

 الشاعلي

 ماجستير
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فاعلية االستثمار االجنبي المباشر في انماء  123

المناطق الحرة : دراسة نماذج مختارة لبلدان 

 –عربية المتحدة االمارات ال -اسيوية الصين

 العراق

 دكتوراه محمد ناجي محمد الزبيدي

اسلوب تخصيص الموارد االقتصادية بأستخدام  124

البرمجة الخطية : دراسة تطبيقية في الشركة 

 لحلةا –العامة للصناعات النسيجية 

 ماجستير علي عباس فاضل الساكني

دور سعر الفائدة وسعر الصرف االجنبي في  125

 –حركة التدفقات المالية الدولية مصر واليابان 

 حالة دراسة

 ماجستير علي سلمان مال هللا حسين

الوكالة في التطبيقات المحاسبية أثر نظرية  126

والحوكمة في الشركات المملوكة للدولة : دراسة 

 ميدانية في عينة من الشركات العراقية

 دكتوراه عباس حميد يحيى التميمي

مفهوم االنصاف في المحاسبة وأثره في عملية  127

االبالغ المالي : دراسة تحليلية وميدانية 

 مالية في العراقالنموذج ومستخدمي التقارير ال

اسكوهي آوانيس أوهانيس 

 بدروسيان

 دكتوراه

أثر االندماج في تحسين كفاية االداء : دراسة  128

 تطبيقية في عينة من المصارف العراقية

 ماجستير جاسم عيدان براك المعموري

تحليل اتجاهات االستثمار االجنبي المباشر  129

وقياس أثره في بعض المتغيرات 

لكلية:بلدان عربيةمختارة االقتصاديةا

 2005-1990للمدة

عبد الرزاق حمد حسين 

 الجبوري

 دكتوراه

اثر تدقق التكاليف الصناعية غير المباشرة على  130

رأي المدقق الخارجي : دراسة تطبيقية في 

 الشركةالعامة لصناعة االطارات

 

 ماجستير ياسر صاحب الزبيدي

لتحول االستثمار االجنبي المباشر في ظل ا 131

القتصاد السوق الجزائر حالة دراسية للمدة 

1994-2006 ) 

 ماجستير علي حسن زاير محمد

استخدام المحاكاة في مقارنة مقدرات التقلص  132

 لمعلمة الشكل لتوزيع ويبل لبيانات المراقبة

 دكتوراه نجاة عبد الجبار رجب الشمري

تقدير دالة االمومة الصافية وعالقتها بمعدل  133

 نمو السكاني في العراقال

 دكتوراه ضياء عواد كاظم

اثر عجز الموازنة الحكومية على سعر الصرف  134

-1990اليابان : حالة دراسية للمدة ) –االجنبي 

2005) 

 ماجستير شيماء هاشم علي

التخصيصية والتنمية االقتصادية : أقطار عربية  135

 مختارة

 

 دكتوراه تأميم محمد سلوم الجبوري

حوسبة وتطبيق أسلوب التحليل الهرمي  136

(AHP دراسة تطبيقية الختيار المجهز في : )

 الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين

 ماجستير زينب عبد الودود يوسف

 دبلوم عالي سحر نوري عبد الرحمنادارة االخطاء الطبية والفشل السريري في  137
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 مستشفى اليرموك التعليمي : دراسة حالة

دراسة وتحليل نظام االتصاالت التحريرية :  138

 دراسة حالة في وزارة الصحة

 دبلوم عالي فوزي هاشم الالمي

قياس الرضا الوظيفي للمالكات الطبية  139

والمساعدة والساندة : دراسة حالة في مستشفى 

 الكاظمية التعليمي

 دبلوم عالي باقر محمد باقر الموسوي

لسجالت الطبي على أسس تقويم وتصميم نظام ا 140

معيارية : دراسة تطبيقية في مستشفى الكاظمية 

 التعليمي

 دبلوم عالي محمد علي صفاء الجلبي

العالقة بين الرسمية والمركزية وتأثيرهما في  141

جودة الخدمة الصحية : دراسة استطالعية ألراء 

عينة من العاملين والمرضى في بعض 

 مستشفيات بغداد/ الرصافة

 دبلوم عالي عبد المنعم محمد حسنرضا 

تقييم جودة الخدمات على وفق عمليات ادارة  142

المعرفة وادارة عالقات الزبون : دراسة 

استطالعية ألراء عينة من مدراء شركة زين 

 لالتصاالت الخلوية العاملة بالعراق

 دبلوم عالي بالل جاسم القيسي

اليف االتجاهات السلوكية والدوافع في خفض تك 143

االنتاج : دراسة تطبيقية في الشركة العامة 

 للصناعات الجلدية/بدون قرص

 ماجستير شهاب احمد سلطان

تأثير الشفافية المنظمة في الرضا الوظيفي :  144

تحليل ارآء عينة من العاملين في ديوان هيئة 

 التعليم التقني

 دكتوراه سوسن عبد األمير وناس

زمنية الالخطية من نوع تحليل نماذج السالسل ال 145

(garch&arch)  للرتب الدنيا باستخدام

 المحاكاة

 دكتوراه سهيل نجم عبد هللا

تأثير الرؤية الستراتيجية في ضمان وتحسين  146

جودة الرعاية الصحية المقدمة في المستشفيات 

المتخصصة:دراسة استطالعية في مستشفى 

 الجراحات التخصصية

 ليدبلوم عا خالدة سلمان سعد

تأثير كل من العدالة والثقة المنظمية في  147

 االحتراق النفسي للعاملين

 دكتوراه اسماء طه نوري الشكرجي

ء العالقة بين الجودة واالخالقيات ومعايير االدا 148

 وأثرها في جودة الداء

 دبلوم عالي اميرة عاصي عبد علي

العدالة التنظيمية وادراكات العاملين : دراسة  149

 طالعية في دائرة صحة بغداد/ الكرخاست

 دبلوم عالي طيف نوري عبد الحميد

ستراتيجيات المحافظة على المالك التمريضي :  150

دراسة ميدانية على عينة من المنظمات الصحية 

 الواقعة في دائرتي صحة بغداد الكرخ والرصافة

 دبلوم عالي هند فؤاد جواد

ء خصائص االتصال الكفء بين االطبا 151

 والمرضى:دراسةاستطالعية

 دبلوم عالي محمد عيدان كيطان

تصميم النموذج المزجي المحوسب في بيئة  152

االنتاج حسب الطلب: دراسة حالة لخط تجميع 

مكيفات الهواء الشباكية في الشركة العامة 

 هادكتور نادية لطفي عبد الوهاب
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 معمل تموز –للصناعات الكهربائية 

عاون والتنافس بين منظمات ديناميكيات الت 153

 االعمال في اطار التحالفات الستراتيجية

 هادكتور جواد محسن راضي

دور الرقابة الداخلية في تخفيض تهديدات نظام  154

المعلومات المحاسبي المؤتمت لتحقيق قيمة 

 للمنظمة والزبون

 هادكتور ناجي شايب كايم الركابي

عرض النقود  تحليل وقياس العالقة السببية بين 155

والناتج المحلي االجمالي في بلدان مختارة 

 (2006-1980)السعودية ومصر( للمدة )

 ماجستير عامر عبد هللا مجيد الشيخاني

تأثير الرؤية االستراتيجية في ادارة األزمة :  156

دراسة تحليليةالراء عينة من مديري شركة 

 توزيع المنتجات النفطية وشركة مصافي الوسط

 ماجستير تيتة رحيمةسلمى ح

تأثيرسلسلة التجهيز في جودة  157

المنتجات:دراسةحالة لعينة من منتجات الشركة 

 العامة للصناعات القطنية

 ماجستير كاظم داود سلمان

خصائص نظام ادارة منظمات الرعاية الصحية  158

 بالتركيز على قيمة المخرجات

 دبلوم عالي محمد حميد نصيف

لنفايات الطبية الخطرة في تقويم ادارة ا 159

المستشفيات العراقية: دراسة حالة في مستشفى 

 بغداد التعليمي

 دبلوم عالي حيدر حسن طارش

اعتماد معايير الجوائز الدولية للجودة لتحقيق  160

 األداء المتميز

 ماجستير حسام علي محيبس الرويشدي

دور التحكم المؤسسي في تخفيض ممارسات  161

بداعية وتحقيق التوافق بين مصالح المحاسبة اال

 اطراف الوكالة

 هادكتور صبيحة برزان العبيدي

تقييم كفاءة االداء االقتصادي للشركة العامة  162

 (2005-1996للسمنت العراقية للمدة )

حنان عبد الباقي مصطفى 

 الحيدري

 ماجستير

اآلثار المحتملة النضمام العراق الى منظمة  163

 في القطاع الزراعي التجارة العالمية

 هادكتور فاضل جواد دهش

انموذج –العوامل المؤثرة في جودة التدقيق  164

مقترح لتضييق فجوة التوقعات بين المدققين 

 والمستثمرين في سوق العراق لالوراق المالية

بشرى عبد الوهاب محمد 

 حسن

 هادكتور

ما العالقة بين االبداع والتغير التنظيمي وتاثيره 165

 فاعلية المنظمةفى 

 ماجستير حميد على احمد المال

اثر متغيرات بيئة االعمال على العرض  166

 المفاهيمى لنظم المعلومات

 المحاسبية )دراسة استطالعية تحليلية (

 دكتوراة نورى محمود احمد الصبيحى

167 

 

عالقة االستثمار االجنبي مع بعض متغيرات 

ركيا ( ت2005-1995االقتصاد الكلي للمدة )

 ومصر انموذج

 ماجستير ياسمين هالل ادريس الحيالي

تقييم اثر الثقافة المحاسبية في تعزيز قيمة  168

الوحدة االقتصادية دراسة ميدانية على عينة من 

 المصارف العراقية

 دكتوراه نضال عبد هللا ياسين المالكي
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حسين جابر عبد الحميد  الفساد االقتصادي 169

 الخاقاني

 دكتوراه

اثر الموازنة على اساس االنشطة في تنفيذ  170

الستراتيجيات التنافسية دراسة تطبيقية في 

 الشركة العامة للصناعات الكهربائية معمل تموز

 ماجستير مؤاب دليل مخائيل القسوس

االتجاهات الحديثة للمحاسبة االدارية الشاملة  171

 اطار مفاهيمي

 دكتوراه بهاء حسين محمد الحمداني

تقويم فاعلية ادارة عالقات الزبون باستعمال  173

مدخل استراتيجي  –بطاقة الدرجات الموزونة 

 دراسة حالة في شركة زين العراق

 ماجستير علي ثامر علي العبادي

المحاسبة عن االستثمارات في المصارف  174

التجارية وفق القواعد المحاسبية العراقية 

 ة تطبيقية فيوالمعايير المحاسبية الدولية دراس

 صرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار

 ماجستير منى كامل حمد

 بناء انموذج انحدار لوجستي معدل لحياة االطفال 175

 الخدج في محافظة كربالء

شروق عبد الرضا سعيد 

 السباح

 دكتوراه  

دور المعايير المحاسبية في تعزيز كفاءة اسواق  176

مسار المحاسبي المال دراسة ميدانية لتفعيل ال

 في العراق

 ماجستير اسماء سهيل نجم

ات االقتصادات النامية بين االزمات المالية وتحدي 177

 االصالح االقتصادى

بشرى عاشور حاجم سلطان 

 الخزرجى

 دكتوراه

محاسبة البحث واالستكشاف فى صناعة النفط  178

 والغاز

 ماجستير سالمة ابراهيم على

الحصينة فى تحليل مقارنة بعض الطرائق  179

االرتباط الخطى باستخدام المحاكات مع تطبيق 

 عملى

 ماجستير     طارق عزيز صالح

ج مقارنة طرائق تقدير المعلمات والمعولية النماذ 180

ن االختبارات المعجلة والنمو لبيانات المراقبة م

 النوع الثانى مع تطبيق عملى

 ماجستير ورود باسم نور بهية

الشركات فى القيمة السوقية السهم  اثر حوكمة 181

راس المال فى الشركات المصرفية )دراسة 

ميدانية فى عينة من المصارف االهلية المدرجة 

 فى سوق العراق لالوراق المالية

 ماجستير ريم محسن خضير الجنابى

تقييم االستثمارات المصرفية ومخاطرها  182

ن باستعمال النسب المالية بالتطبيق على عينة م

 المصارف العراقية

 ماجستير فادية جاسم مكى برتو

 ناتالتحليل البيزى لنماذج االنحدار الخاصة بالبيا 183

 المزدوجة

باسم شلبية مسلم عباس 

 القيسى

 دكتوراه

مقارنة بعض الدوال اللبية والطريقة التقليدية  184

 لتحليل االرتباط القويم باستخدام المحاكات

 دكتوراه عنابعماد عادل عبد السالم 

مقارنة بعض اختبارات مالئمة نماذج السالسل  185

 الزمنية ذات الرتب الدنيا باستخدام المحاكات

 

 ماجستير سهاد احمد احمد
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اثر احالل النقد االجنبي فى فاعلية السياسة  186

ة النقدية دراسة لتجارب بلدان نامية مختارة للمد

 (مصروالعراق1991-2006)

 دكتوراه العقيدى رجاء عزيز بندر

 تقويم كفاية وفاعلية النظام المحاسبى فى وزارة 187

التعليم العالى والبحث العلمى لتحقيق اهداف 

 ( دائرة البعثات والعالقات الثقافية )دراسة حالة

 ماجستر ندى كاكى بيرة

-تقانة المعلومات واثرها فى سلسلة التجهيز   188

اعات دراسة حالة فى الشركة العامة للصن

 الجلدية

 ماجستير نور عبد المعيد محمود النعمة

مقدرات االمكان االعظم الموزونة الحصينة  189

ومقارنتها مع طرائق اخرى النموذج اللوجستك 

 مع تطبيق عملى

 ماجستير شيرين على حسين

سياسات االصالح االقتصادى وانعكاساتها على  190

 التنمية البشرية )دراسة لبلدان مختارة

 دكتوراه تسام على حسين العزاوىاب

استخدام اساليب التمهيد المويجية فى تشخيص  191

بعض من نماذج السالسل الزمنية الالخطية 

 باستخدام المحاكات

 دكتوراه مهدى محمد لبياع

مقارنة بعض الطرائق اللبية فى تقدير نماذج  192

االنحدار الالمعلمى بوجود بيانات تامة وغير 

 تامة

 ماجستير م حمزةسعد كاظ

اثر اتفاقية حقوق الملكية الفكرية فى تسيير  193

االنشطة الصناعية عالما وعربيا فى اطار منظمة 

 اتجارة العالمية مع اشارة خاصة للعراق

 ماجستير اثير ناطق محمد نجيب

مقارنة تقديرات طريقتى لبعض نماذج عمليات  194

 بوسان غير المتجانسة

 ماجستير نىعلى بندر نعيمة الحدا

 تفعيل الدور التمويلى للضريبة من خالل العدالة 195

 الضريبية

عمار ممدوح عبد القادر محمد 

 الدورى

 ماجستير

بعض طرائق تقدير النماذج الالمعلمية وشبه  196

المعلمية بوجود مشكلة التداخل باستعمال 

 المحاكات

 ماحستير عذراء طه محمد

ة المتقطعة فى استخدام مرشح الموجه الغير 197

تحليل السلسلة الزمنية ومقارنتة مع مرشحات 

 اخرى

 دكتوراه طه حسين على الزبيدى

العالقة بين هيكل راس المال ومقسوم اإلرباح  198

 دراسة تحليليه –وأثرهما في ال تماثل المعلومات 

شذى عبد الحسين جبر على 

 الزبيدى

 دكتوراه

ول نحو دور سوق األوراق المالية في التح 199

 صر والمغرب حالة دراسيةم-اقتصاد السوق 

 دكتوراه يوسف عبد هللا عبد العانى

اثر التوجه السوقى والتعليم المنظمى فى اداء  200

دراسه استطالعية الراء عينة من –االعمال 

 مدراء المصارف العراقية

 ماجستير عماد على محمود الدليمى

ة والقيادة العالقة بين الخيارات اإلستراتيجي 201

 التحويلية وتأثيرهما فى النجاح التنظيمى

 ماجستير محمد ياسين رحيم طه التميمى

 ماجستيرياسين عبد صالح ياسين دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع السياحية  202
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 المشهدانى مع التركيز على الفنادق فى العراق

اطار مقترح العداد التقارير المالية المرحلية  203

اجعتها )دراسة تحليلية فى عينة من ومر

الشركات المساهمة المدرجة فى سوق العراق 

 لالوراق المالية

 ماجستير جوان جاسم خضير العبيدى

العالقة بين التدقيق الداخلي وبيئة الوحدة  204

االقتصادية )دراسة تطبيقية فى البنك المركزى 

 العراقى

 دكتوراه فاطمة صالح مهدى الغربان

 وجات الهندسية المكيفة وتطبيقاتها في ازالةالم 205

 التشويش للصور الرقمية

 دكتوراه عامر محمد نوري المهداوي

تأثير الثقة التنظيمية والصراع البناء في رأس  206

المال االجتماعي دراسة استطالعية الراء عينة 

 من العاملين في معهد التدريب النفطي

 ماجستير ليث خليل ابراهيم

التزام مراقبي الحسابات بقواعد السلوك  مدى 207

 المهني واثره على جودة اداء المهنة

 ماجستير الهام محمد واثق

تأثير مقدرات االبداع االستراتيجي وراس المال  208

 االجتماعي في بناء الميزة التنافسية المستدامة

دراسة تحليلية في عينة من المصارف العراقية 

 الخاصة

 ماجستير دليميعراك عبود عمير ال

ة ابعاد استراتيجية المسؤولية االجتماعية الشامل 209

ودورها في االداء االستراتيجي لتحقيق الميزة 

 التنافسية المستدامة دراسة حالة الشركة العامة

 لصناعة األسمدة الجنوبية في البصرة

عبد الرضا ناصر محسن 

 المالك

 ماجستير

ات الجوهرية تأثير ادارة المعرفة في الكفاي 210

 دراسة تحليلية في شبكة االعالم العراقي

 ماجستير اكرم سالم حسن الجنابي

ة متطلبات االفصاح والشفافية في التقارير المالي 211

ودورها في اتخاذ القرارات االقتصادية /دراسة 

 ميدانية في عينة من لمصارف العراقية

 ماجستير سحر سعدون صبار التميمي

المعلومات المحاسبية ودورها في االفصاح عن  212

حوكمة الشركات والياتها الداخلية /دراسة 

ميدانية في عينة من الشركات المساهمة 

 المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية

 دكتوراه بشرى فاضل خضير

العولمة االقتصادية وتاثيرها في اسواق العمل  213

مع التركيز على البطالة في دول مختارة )مصر 

 واألردن حالة دراسية

زهير  حامد سلمان السعدون 

 الزيدي

 ماجستير

التوجه الصيني ازاء افريقيا )دراسة في اثر  214

 المتغيرين السياسي واالقتصادي (

 ماجستير امجد حامد جلوب محمد

استعمال تقنية التحسين المستمر لتعزيز عوامل  215

النجاح )ألكلفة والجودة ( دراسة تطبقية في 

شركة العامة لصناعة الزيوت النباتية)مصنع ال

 المامون(

 ماجستير نجاة حميد صخر

تأثير الديمقراطية في تشكيل المجالس المحلية  216

 دراسة ميدانية في مجلس محافظة بغداد/

 

 ماجستير نوال عبد الكريم علوان الطائي
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رة اثر االستثمار االجنبي المباشر في تنمية التجا 217

دول جنوب شرق اسيا )ماليزيا حالة الخارجية ل

 (2007-1990دراسية 

سرى سامي عبد الرزاق 

 العبيدي

 ماجستير

تحليل تصميم العبور بفترتين ودراسة التأثير  218

 المتبقي

 دكتوراه عقيل اكرم علي الزبيدي

الضرورة والركائز االساسية لالنتقال من  219

) االسلوب المخطط الى االسلوب التلقائي للنمو 

 العراق حالة دراسية (

 دكتوراه احمد عبد هللا سلمان الوائلي

فاعلية اداء االسواق المالية في ظل االزمات  220

 االقتصادية في بلدان مختارة

 دكتوراه عامر عمران كاظم المعموري

تقويم اداء مراكز المسؤولية باستعمال اساس  221

االنشطة /دراسة تطبيقية فى الشركة العامة 

 عة الزيوت النباتية )مصنع المامون (لصنا

 ماجستير خضير مجيد عالوى

تحديد المزيج اإلنتاجي األمثل في شركة واسط  222

العامة للصناعات النسيجية باستخدام اسلوب 

 البرمجة الخطية

 ماجستير عرفان جليل كريم الشمرى

دور هندسة القيمة في تخفيض كلف النوعية  223

بالتطبيق على شركة  وتحسين نوعية المنتجات

 الفداء العامة /مصنع تموز

 ماجستير نور صباح حسين الشايع

دور المعرفة الضمنية واستراتيجيات أدارة  224

المعرفة في بناء المقدرات الجوهرية /دراسة 

 ميدانية في ديوان الرقابة المالية

 ماجستير مهند محمد ياسين الشيخلى

واالفصاح قياس مخاطر االئتمان المصرفى  225

المحاسبى عن التعثر المالي في المصارف 

 العراقية

 دكتوراه فداء عدنان عبيد

فاعليه السياسة النقدية في السيطرة على  226

-1980الضغوط التضخيمية في العراق للمدة 

2007 

 ماجستير عمر محمود عكاوى العبيدى

تاثير االستراتيجيات الداعمة لتخطيط وتطوير  227

ديدة فى رفع الكفاءة االنتاجية المنتجات الج

وتعزيز الميزة التنافسية /دراسة استطالعية فى 

الشركة العامة للصناعات الكهربائية )بغداد 

الوزيرية ( والشركة العامه للصناعات الجلدية /

 )بغداد (

 ماجستير على كمال محمد جواد الدهلكى

دور المعلومات المحاسبية فى تقويم االداء  228

جى فى ظل مفاهيم نظرية الوكالة الستراتي

)دراسة ميدانية فى عينة من الشركات الصناعية 

المساهمة المدرجة فى سوق العراق لالوراق 

 المالية(

 ماجستير رباب وهاب مسير

))االستثمار النفطي فى منظمة االقطار العربية  229

مع اشارة للعراق الواقع –المصدرة للبترول 

 واالفاق ((

 

 ماجستير موسى العبودىاحمد رحيم 
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الموائمة بين عوامل النجاح االستراتيجي  230

وصناعة راس المال الفكرى فى المنظمات العامة 

راسة وصفية تحليلية الراء عينة من القيادات د–

 اإلدارية في جامعة بغداد

 ماجستير فراس محمد اسماعيل

دراسة تحليلية لتصاميم تجارب القطع المنشقة  231

 ت المنشقة مع تطبيق عملىوالقطاعا

 ماجستير زينب فالح حمزة

ية دور السياسة المالية في تعزيز التنمية اإلنسان 232

 )االستثمار في التعليم الجامعي والعالي نموذجا

مختار ا (حالة دراسية للعراق للمدة 

1990/2007 

 ماجستير داود عبد الجبار احمد

لوسط بناء نماذج لإلنتاج في شركة مصافي ا 233

ة وتحليل تأثير التغيرات اإللية باستعمال البرمج

 المعملية

نصيف عبد اللطيف نصيف 

 المهداوى

 ماجستير

تقديرات مرونات الطلب االتفاقية ومستويات  234

الكفاية االجتماعية في اإلنفاق االستهالكي 

 2007العائلي لسنة 

 ماجستير على سلمان حبيب

الخطية في تخطيط استعمال المحاكاة والبرمجة  235

العمل الرقابي )الدراسة تطبيقية في ديوان 

 الرقابة المالية (

 ماجستير هديل مهدي كاظم الشكري

 

 

 

 دور تمكين العاملين في األداء ألمنظمي في إطار 236

عناصر إدارة الجودة الشاملة /دراسة ميدانية 

ألراء القيادات العلمية لعدد من الكليات في 

 جامعة بغداد

 ماجستير مين خضير عباس الدوريياس

استشراف مستقبل التنمية الزراعية في العراق  237

 في ظل أزمة الغذاء العالمية

 ماجستير عمر حميد مجيد محمد العزي

مقارنة مقدرات بيز القياسية لمعلمة توزيع  238

 باريتو باستعمال دوال خسارة مختلفة

 ماجستير إخالص على حمودي الحديثي

نظم المعلومات المحاسبية المتكامل في دور  239

 مكافحة ظاهرة الفساد المالى

 ماجستير فاطمة زيد سلمان القرةغولي

 ماجستير سحراء أنور حسين االغتراب وعالقته بااللتزام التنظيمي 240

أنموذج مقترح لدور المحاسب اإلداري في تنفيذ  241

 آليات حوكمة الشركات

 ستيرماج حسنين راغب طالب الشمري

دور المستثمر في تقييم جودة اإلبالغ المالي  242

وانعكاساته على اتخاذ القرار االستثماري 

 دراسة ميدانية في سوق العراق لألوراق المالية/

 ماجستير عمار عبد القادر صالح

مقدرات بيز لدالة المعولية الضبابة للتوزيع  243

األسى باستخدام المحاكاة مع تطبيقها على 

 ة العامة للصناعات الكهربائيةالشرك

 دكتوراه زينة ياوز عبد القادر اوجي

تأثير تحديد التكاليف النوعية في زيادة كفاية  244

أداء الوحدات الصحية بالتطبيق في مستشفى ابن 

 الهيثم التعليمي للعيون

 ماجستير رند صباح حسين
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تحليل العالقة بين المخاطر المصرفية والعائد  245

ي /دراسة تطبيقية في المصرف المحاسب

-2005)خ( للمدة من -م-التجاري العراقي )ش

 ( المالية2007

سجى أكرم عبد الرزاق 

 ليالشيخ

 ماجستير

تأثير بعض األنماط القيادية الحديثة في رأس  246

المال االجتماعي التنظيمي /دراسة استطالعية 

ألراء عينة من المديرين في وزارة البلديات 

 لعامةواإلشغال ا

 رسالة ماجستير سها عدنان سلمان القيسي

تحليل العالقة الدالية بين درجة الحرية  247

 االقتصادية والتجارة الخارجية وانعكاساتها على

رة المؤشرات االقتصادية الكلية لبلدان نامية مختا

 (2005-1990للمدة )

 دكتوراه سردار عثمان خدر باداوبي

ة التعاقدية لحكومة ستراتيجية إعداد الموازن 248

 بغداد المحلية

 دكتوراه موفق عباس باقر شكارة

دراسة تطبيقيه لمشاكل صفوف االنتظار  249

 للمركبات في بعض محطات التعبئة لمدينة بغداد

 ماجستير سماهر طارق إبراهيم على

 المحفظة االستثمارية الحديثة وإمكانية تطبيقها 250

 المالية ( )دراسة حالة سوق العراق لألوراق

براء محي الدين إبراهيم 

 االعظمي

 ماجستير

دور الرقابة والتدقيق الداخلي للحد من ظاهرة  251

الفساد اإلداري في مستشفيات دائرة صحة بغداد/ 

 الرصافة )دراسة استطالعية (

عبد الزهرة خضر حيدر 

 ألساعدي

 عاليدبلوم 

تحليل البيانات غير التامة لنماذج االنحدار  252

 ECMEلمتعدد باستخدام الخوارزميات ا

ECMEM مع تطبيق عملي 

 ماجستير أنعام عبود حسين

أدارة الهيئات التمريضية في مستشفيات مدينة  253

 بغداد )دائرة صحة بغداد/الرصافة (دراسة حالة

 عاليدبلوم  عالوي عطية جاسم العكيلي

العالقة بين آليات الحاكمية وأداء المستشفى  254

دراسة تطبيقية في المستشفيات الخاص /

 العراقية األهلية

 عاليدبلوم  رحيم حاتم حسين الشرشاحي

 تأثير نظام اإلحالة في الرعاية الصحية األولية 255

في تحسين جودة الخدمات الطبية دراسة وصفية 

 في المراكز الصحية بمدينة الصدر

 عاليدبلوم  جواد عبد الواحد فيض هللا

تقنيات المعلومات واالتصاالت  متطلبات تطبيق 256

ودورها في تعزيز نظامي المعلومات المحاسبي 

والرقابة الداخلية/دراسة ميدانية على عينة من 

 الوحدات المالية في جامعة بغداد

نادية عبد الجبار محمد 

 الشريدة

 ماجستير

إعادة تصميم الوظائف في شعبة خدمات نقل الدم  257

 دراسة حالة0 لدائرة صحة بغداد /الرصافة

 درجة دبلوم احمد شاكر محمود

تقييم أداء الفرق التفتيشية في تقويم الواقع  258

دراسة حالة في  –الصحي بمحافظة ذي قار 

 دائرة صحة ذي قار

 عاليدبلوم  مشعل زوري جبار الغزي

دور اقتصاد المعرفة استدامة القدرة التنافسية  259

دد من للمصارف التجارية )دراسة قياسية لع

 دكتوراه شيرين بدري توفيق البارودي



    

18 

 

 المصارف التجارية في العراق (

التمويل الحكومي في القطاع الصحي ودوره في  260

 تحسين مستوى الخدمات الصحية في العراق

 عاليدبلوم  نعيمة محسن العكيلي

تخطيط ومراقبة مخزون العمليات اإلنتاجية  261

في الشركة  MRPلمضخة الماء باستخدام نظام 

 العامة للصناعات الكهربائية في الوزيرية

 ماجستير خالد زغيتون جلوب الدليمي

تقييم واقع المختبرات المركزية في مستشفى  262

الكاظمية التعليمي على وفق المواصفات الدولية 

17025 ISO/IEC 

 عاليدبلوم  بشرى حسن هاشم

 آليات تدقيق األدوات المالية المشتقة وبيان 263

مخاطر استعمالها بالتطبيق على البنك العربي 

 األردني

 دكتوراه محمد فاضل نعمة الياسري

صياغة أنموذج لإلبالغ المالي عن األصول غير  264

 الملموسة

 دكتوراه عبد الرضا حسن سعود جابر

مقارنة تجريبية لبعض إحصاءات اختبار تساوى  265

المتوسطات في حالة عدم التجانس للبيانات 

 لمتزنة وغير المتزنةا

عبير عبد األمير عبد النبي 

 الحميري

 دكتوراه

تشخيص واقع التعامل مع األزمات التنظيمية  /  266

 لرصافةا  –دراسة حالة في دائرة صحة بغداد 

 عاليدبلوم  فراس فائق جميل الحمداني

قياس إبعاد جودة الخدمات في مستشفى اإلشعاع  267

 العيةوالطب الذرى /دراسة استط

 عاليدبلوم  منال خالد حسين

إدارة المخزون السلعي من األدوية باستخدام  268

 النماذج الكمية

بشرى محمد رضا عبد الجليل 

 عالوي

 عاليدبلوم 

دور المصارف التجارية في تفعيل عمل النظام  269

 (2007-1992المالي في العراق للمدة )

 ماجستير سيماء محسن عالوي ألعبيدي

اس وتحليل بعض العوامل األساسية المحددة قي 270

-1987لحجم اإلنفاق العام في العراق لمدة )

2006) 

 ماجستير سميرة فوزي شهاب الشريدة

دور الزكاة في التصدي لظاهرتي الفقر والبطالة  271

 في العراق  )دراسة تحليلية مقارنة

أسيل حسين كاظم عامر 

 السوداني

 ماجستير

 ت البواسونية غير المتجانسة معاستخدام العمليا 272

صفوف االنتظار في قسم الطوارئ في مستشفى 

 الطفل المركزي التعليمي في اإلسكان

 ماجستير زينة معين محمد حسين

مقارنة بعض طرائق التقدير الالمعلمية لنموذج  273

ع االنحدار التجميعي المجزأ باستعمال المحاكاة م

 التطبيق

 تيرماجس جنان عبد هللا عنبر

استخدام االختبارات الالمعلمية في القياسات  274

 المكررة المتضمنة قيم مفقودة

 ماجستير عبد القادر احمد جاسم

تنمية التخلف في بعض الدول النامية في ظل  275

 جارب لدول مختارةت–العولمة االقتصادية 

 دكتوراه عادل مجيد عيدان العادلي

ت الصناعية / دعم القدرات التنافسية للشركا 276

حالة دراسية للشركة العامة للصناعات 

 (2008-2000الكهربائية في بغداد للمدة )

 ماجستير حسان خليل محمود السعيدي

 دكتوراه أنوار عباس هادى الهنداوياإلبالغ المالي لسلسلة تجهيز تقارير الشركات  277
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 XBRLالعراقية باستخدام 

المستشفيات   تقييم تجربة األجنحة الخاصة في 278

 راسة مقارنةد–العراقية 

 عاليدبلوم  أزهار دياب عبد النبي العكيلي

تأثير جودة حياة العمل ورأس المال االجتماعي  279

في األداء العالي للمنظمات /دراسة استطالعية 

ألراء عينة من العاملين في الجهاز المركزي 

 للتقييس والسيطرة النوعية

 ماجستير علياء سعيد عباس الجوفي

واقع إجراءات الرقابة المخزنية للحد من  280

 التسرب الدوائي

 عاليدبلوم  خلود كريم عبد كبة

قياس درجة استقاللية البنك المركزي وعالقتها  281

حالة دراسية –بعجز الموازنة الحكومية )العراق 

 ( م2008-1981(للمدة )

احمد إسماعيل إبراهيم 

 المشهداني

 دكتوراه

 مال البرمجة الديناميكية والشبكات العصبيةاستع 282

إليجاد الحزين األمثل لمخازن الشركة العامة 

 للزيوت النباتية

 ماجستير أفاق عبد

دراسة سلسلة اإلمدادات التسويقية لمنتج زيت  283

 الوقود باستخدام نماذج النقل

 ماجستير عمار عبد

 دةاستعمال تقنين التكلفة المستهدفة وإدارة الجو 284

 الشاملة لتحقيق الميزة التنافسية )بالتطبيق في

 الشركة العامة لصناعة البطاريات (

 دكتوراه مهند مجيد طالب

استعمال مباراة التطور التعاونية المقابلة في  285

 تحديد نقاط الجذب للمجتمعات مع تطبيق عملي

 ماجستير زينب عبد الحسين عبد الرزاق

ن القطاع الخاص تحليل وقياس العالقة بي 286

ومصادر التمويل وأثرها في تحقيق النمو 

 (2007-1990اإلمارات حالة دراسية للمدة )/

 دكتوراه زياد خلف خليل الجبورى

التخصيص األمثل للموارد االقتصادية في جمعية  287

حمورابي لإلنتاج الزراعي باستخدام أسلوب 

البرمجة الخطية في ظل ظروف المخاطرة 

 والاليقين

 دكتوراه اب شاكر محمود النصررض

جدولة العاملين في صالة الطواري باستخدام  288

المحاكاة / دراسة تطبيقية في مستشفى بغداد 

 التعليمي ومستشفى الكاظمية التعليمي

 ماجستير سمير حسين على

يع تقييم سياسة التحول من التمويل الذاتي إلى الب 289

وية المجاني للشركة العامة لتسويق األد

والمستلزمات الطبية )كيماديا (باستعمال بعض 

 مؤشرات التحليل المالي

كميت محمد رضا مهدي نصر 

 هللا

 عاليدبلوم 

دور الثورة العلمية والتكنولوجية في التكيف  290

الرأسمالي )دراسة في اإلبعاد والنتائج 

 االقتصادية (

 دكتوراه خميس محمد حسن

ادي للشركة العامة تقييم كفاءة األداء االقتص 291

لصناعة الزيوت النباتية في العراق للمدة 

(2003-2007) 

 ماجستير رواء طارق رشاد النعيمي

مالمح السياسة االئتمانية للمصارف  292

 (2006-1995االختصاصية في العراق للمدة )

 ماجستير شيماء جاسم حمود العوادي
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ج مقارنة طرائق الموجة المقتنصة لتقدير أنموذ 293

 االنحدار الالمعلمي في حالة عدم تجانس التباين

 دكتوراه نبيلة عبد الهادي فائز الشريف

إعادة الخدمة الضريبية على وفق متطلبات  294

الحكومة االلكترونية / دراسة حالة في الهيئة 

 العامة للضرائب  فرع واسط  هندسة

 دكتوراه احمد كريم جاسم

لم أنموذج مقارنة بعض طرائق تقدير معا 295

باستخدام المحاكاة مع تطبيقها في المجال 

 الصحي

عامر فاضل توفيق حسن 

 خيوكة

 دكتوراه

دور السياسة النقدية في استقرار سعر الصرف  296

-1980في العراق/دراسة قياسية للمدة من )

2008) 

 ماجستير فالح حسين كريم

محددات الميزة التنافسية للقطاع الصناعي في  297

 العراق / دراسة استطالعيةالصين و

 ماجستير حسين غازي رشيد

استخدام النماذج الموسمية الخطية والالخطية  298

 في تنبؤات أنتاج النفط الخام في العراق

 ماجستير هالة فاضل حسين الحكيم

تقويم أداء الوحدات االقتصادية في ظل متغيرات  299

بيئة اإلعمال المعاصرة بالتطبيق في الشركة 

 امة للصناعات الكهربائيةالع

 دكتوراه عبد خلف عبد الجنابي

تحليل واقع التنمية ومتطلباتها في ظل العولمة  300

 االقتصادية مع إشارة خاصة للعراق

 دكتوراه هيثم عبد الخالق إسماعيل

اثر العوامل البيئية في تحديد بدائل تطبيق  301

استراتيجيات التخطيط اإلجمالي دراسة حالة في 

 تشفى اليرموك التعليميمس

 ماجستير علياء محمد خليل وتوت

دراسة مقارنة لبعض أساليب الحل األساسي  302

 لنماذج النقل

 ماجستير عمار محمد صالح عبد الرحيم

 اثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المزيج 303

التسويقي المصرفي دراسة استطالعية في 

 مصرف الرافدين

طاهر  عادل عبد الودود

 العباسي

 ماجستير

إدارة األرباح وتأثيرها في جودة المعلومات  304

 المحاسبية دراسة ميدانية

 ماجستير وسن يحيى احمد ألساكني

تأثير الذكاء الشعوري والقيادة التحويلية في  305

 األداء ألمنظمي

 ماجستير بالل كامل عودة الزبيدي

أطار  بناء نموذج أدارة االحتواء العالي في 306

معالجات تنوع الموارد البشرية مقدرات تطوير 

 رأس المال االجتماعي

 ماجستير نور خليل إبراهيم ألعبيدي

تقانة المعلومات اإلدارية ودورها في اإلدارة  307

 الفاعلة الالزمات التنظيمية

 ماجستير عثمان إبراهيم الخفاجي

 ماجستير ليم إسماعيل شنتهح نحو إطار مفاهيمي للتدقيق في البيئة العراقية 308

تقويم فاعلية األداء في الوحدات الخدمية  309

ى باستعمال تقنية المقارنة المرجعية بالتطبيق عل

 عينة من الفنادق العراقية

 ماجستير سارة عصام حسن كيبلة

نحو إستراتيجية وطنية لحل مشكلة المياه في  310

 العراق

 ماجستير عيادة سعيدة حسين علي
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االتجاهات المعاصرة لإلبالغ المالي على وفق  311

ة تقنيات تقويم األداء دراسة تطبيقية في المديري

 العامة لصحة واسط

 ماجستير عماد غفوري عبود النجار

دور اإلفصاح المحاسبي عن القيمة المضافة في  312

تحقيق الرضا الوظيفي )دراسة في عينة من 

 المصارف األهلية العراقية (

 ماجستير اعيل سليمانأميد إسم

اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية في الدول  313

قارنة لعدد دراسة م 2008-1990العربية للمدة  

 من الدول العربية واألجنبية

نادية مهدي عبد القادر 

 الربيعي

 دكتوراه

اثر استراتيجيات إدارة سالسل التجهيز في  314

ية من راسة استطالعد –تحقيق الميزة التنافسية 

وجهة نظر عينة من المديرين في القطاع 

 الصناعي

 ماجستير حيدر جليل عبد الرضا العكيلي

الكلفة المالئمة في ظل المدخل الستراتيجى  315

التخاذ القرارات التشغيلية /دراسة تطبيقية في 

 الشركة العامة للصناعات الجلدية

مهند عبد الرحمن سلمان 

 العزاوي

 ماجستير

مارسة العدالة التنظيمية في القطاع مستوى م 316

العام العراقي دراسة ميدانية من وجهة نظر 

 العاملين وزارة التخطيط

 ماجستير أحالم رجب الشاوي

دور المعلومات المحاسبية في تقويم المشاريع  317

المنفذة ضمن الموازنة االستثمارية في الوحدات 

الخدمية )دراسة حالة ألحد المشاريع المنفذة 

 من الخطة االستثمارية في وزارة الصحة (ض

 ماجستير أحالم حمزة جاسم

القطاع النفطي في العراق )دراسة واقع  318

 واستشرا ق (

 ماجستير تغريد داود سلمان

تأثيرا لمحاسبة عن الموارد البشرية في تقويم  319

 –دراسة تطبيقية في مصرف بغداد  –األداء 

 2008-2006للمدة من 

ن عطية عذراء صكبا

 الفرطوسي

 ماجستير

دور عملية الرصد البيئي في اتخاذ القرارات  320

 اإلستراتيجية

 ماجستير خالد سلمان سعد

رصد وتحليل األزمة في االقتصاد األمريكي  321

باستخدام مؤشر داو جونز والبرامج المعتمدة 

 لمواجهتها

حيدر صالح الدين عارف 

 محمد

 ماجستير

ده في تقييم أداء المنظمة تأثير ثقافة ألجو 322

 ريةالتعليمية دراسة تحليلية الراء القيادات االدا

 في كليات هيئة التعليم التقني في بغداد

 ماجستير خالد إبراهيم سلمان

البيئة االستثمارية الزراعية ودورها في جذب  323

 االستثمار في العراق

 ماجستير إياد كاظم عيدان

داره صناديق االستثمار تحديد متطلبات إنشاء وأ 324

 راسة استطالعيهد–في العراق 

 ماجستير سعديه عويد عوني

تطوير نموذج المسؤولية االجتماعية في ضوء  325

قياسات القوه واالخالقيات في الكليات االهليه 

 العراقية ببغداد

 دكتوراه إبراهيم خليل إبراهيم
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اثر المضاعف النقدي في عرض النقود / العراق  326

 (1990-1975اله دراسية للمدة ) ح

 ماجستير افتخار محمد مناحي

دور السياسة المالية في معالجه المديونية في  327

 العراق مع التركيز على عقد الثمانينات

إكرام عبد العزيز عبد الوهاب 

 أل عقيل

 ماجستير

ستراتيجيه التنويع في أداره المحفظة  328

 االستثمارية

 ماجستير سوسن جاسم محمد صابر

اثر إبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية في  329

استراتيجيات تمكين فرق العمل )دراسة 

 استطالعيه تحليليه في عينه من مدينه الطب

 

 ماجستير مجيد حميد عبد هللا

 ماجستير صالح محمود علي أالزمه المالية االسـيويـه 330

دالة بعض الطرائق ألمعلميه والالمعلمية لتقدير  331

 ألمعوليه مع تطبيق عملي

 ماجستير بشير فيصل محمد حبيب

 

تشكيله األنماط المعرفية وأنماط القيادة  332

ا عليأالستراتيجيه المحددة لفاعليه فريق االداره ال

دراسة اختباريه لعينة من قيادات مكاتب /

 المفتشين العموميين

 دكتوراه احمد نزار جميل

ه معامالت بالعملة االجنبيمعايير المحاسبة عن ال 333

وترجمه القوائم المالية ومشاكل تطبيقها في 

العراق  بالتطبيق على عينه من شركات القطاع 

 العام

 ماجستير سعاد عدنان نعمان ألشمري

إعداد الموازنة النقدية على أساس االنشطه  334

لتحقيق التوازن بين ألسيوله واالستثمارات 

 األهلي (( ))بالتطبيق على مصرف بغداد

 ماجستير حسنين حميد مجيد العبيدي

تأثير عوامل النجاح الحرجة في أدارة  335

 المشروعات

 ماجستير حنان رحيم عنيد المالكي

تأثير استخدام الهندسة البشرية في كفاءة  336

العمليات الصناعية دراسة استطالعية في 

الشركة العامة للصناعات الجلدية معمل األحذية 

 ةالرجالي

 ماجستير سجى رياض عباس محروس

إيجاد التوزيع الثنائي المشترك باعتماد دوال  337

 رابطة مختلفة مع تطبيق في المجال الحيوي

 دكتوراه إسماعيل هادي جلوب

سهير قحطان إسماعيل  تحديد حجم العينة ألساليب ببز الحصينة 338

 الخاصكي

 دكتوراه

ية نمية االقتصاددراسة فاعلية النقل البري في الت 339

الشركة  –في ظل التحول إلى اقتصاد السوق 

 -العامة للنقل البري /حالة دراسية 

 ماجستير محمد شهاب احمد

قياس وتحليل دالة الطلب على المشتقات النفطية  340

 (2008-1985(لدول عربية مختارة للمدة 

قحطان لفتة عطية خلف 

 الربيعي

 ماجستير

قدية في ظل تحرير أسعار فاعلية السياسة الن 341

 2008-1990الفائدة نماذج لدول مختارة للفترة 

 ماجستير سالم هامل بريغش الجوراني
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ية الحكم المحلي ودوره في أبعاد التنمية االجتماع 342

 دراسة مقارنة بين محافظتي بغداد وكربالء

 ماجستير يسار فاروق فيصل

ي مدخل صياغة السيناريوهات في أطار نظريت 343

التوازن والفوضى دراسة اختباريه في عينة من 

 الوزارات العراقية

 ماجستير يعرب عدنان حسين السعيدي

مقارنة بعض طرائق تقدير معلمات توزيع كمبل  344

للقيمة المتطرفة العظمى باستخدام المحاكاة 

 تطبيق عملي على العواصف الغبارية

 ماجستير زينب علي عبد الحسين

ة الشكل ودالة المعولية لتوزيع تقدير معلم 345

Burr Type-XII مال بيانات مراقبة باستع

 تدريجية من النوع الثاني مع تطبيق عملي

 ماجستير حارث سليم زيا يتوما

دور أدارة عالقات الزبون في تحقيق الميزة  346

التنافسية دراسة تحليلية وصفية لعينة من 

 العاملين في المستشفيات العامة في بغداد

 ماجستير محسن رشيد مصيحب

مدى أمكانيه خصخصة بعض الصناعات النفطية  347

 وأثرها على االقتصاد العراقي

 ماجستير حيدر حسين عذافه الجابري

التحليل االستراتيجي والموارد غير الملموسة  348

ودورهما في تعزيز أداء مكاتب المفتشين 

 العموميين في العراق

 جستيرما حميد سالم غياض الكعبي

349 
ق اآلثار االجتماعية واالقتصادية للفقر في العرا

 )دراسة مقارنه (

 عاليدبلوم  قصي عبد الفتاح رؤوف

تقدير عجز الوحدات السكنية في العراق لعام  350

 م 2010

اسأمه عبد العزيز كاظم 

 القريش

 عاليدبلوم 

إسقاطات القوى العاملة  والتعليم والصحة  351

_النوعي لسكان العراق للمدة للتركيب العمري 

(1997_2017) 

 عاليدبلوم  ندى احمد أمين

تحليل اثأر السياستين النقدية والمالية على  352

بعض المتغيرات أالقتصاديه الكلية لدول مختارة 

 2008 -1998للمدة  

عبد الجبار هاني عبد الجبار 

 السامرائي

 دكتوراه

الغذائية  تحليل إحصائي مقارن لواقع الصناعات 353

 2007في العراق لسنة 

 دبلوم عالي رعد عبد الرزاق علي

استخدام التحليل العنقودي في تصنيف األسر  354

حسب مستويات المعيشة في العراق للمدة 

2006-2007 

 دبلوم عالي امجد سامي جوني

تأثير األوضاع السياسية على الطفولة في  355

 2010-2006العراق خالل الفترة 

مد سلمان السعدون فائز حا

 الزيدي

 دبلوم عالي

تحليل إحصائي لمؤشرات الثروة الحيوانية في  356

 2008-2001العراق للسنوات 

 دبلوم عالي احمد كاظم حسن العصامي

طرائق تقدير معلمات األنموذج المختلط الخطي  357

الطبيعي الملتوي في حاله القياسات المكررة مع 

 تطبيق عملي

رحمن هند وليد عبد ال

 الجبوري

 دكتوراه

تحليل تجربه معالجه مشكله السكن في مدينه  358

 1994-1980بغداد خالل المدة من 

 دكتوراه سمير عبد الجبار عبد المجيد
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مقارنه بين أسلوب بيز وطريقة اإلمكان األعظم  359

 لتقدير داله ألمعوليه للنظام المتسلسل والنظام

 المتوازي مع تطبيق عملي

 ماجستير يوسف السراىعلي حميد 

 تصميم نظام لضمان ألجوده واالعتماد في التعليم 360

العالي /دراسة حاله في ديوان وزاره التعليم 

 العالي والبحث العلمي مع برنامج مقترح

 دكتوراه عبد الناصر علك حافظ

متطلبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص  361

عراق /دراسة إلنجاح نظام االحاله الطبية في ال

 حاله لواقع وأفاق التطوير

 

 عاليدبلوم  عبد الكريم صادق كريم

متطلبات تطبيق أداره الجودة في عمل  362

المختبرات الصحية ضمن 

)دراسة حالة في مستشفى 15189المواصفة

 الجراحات التخصصية(

 عاليدبلوم  شهالء محمد كاظم الطائي

خدمات خدمات الصيانة ودرها في جوده أداء  363

المختبرات الصحية /دراسة ميدانيه في مستشفى 

 الكاظمية التعليمي في مدينه بغداد

 دبلوم العالي حسن ياسر جابر الخيقاني

دور التمريض في أدارة النفايات الطبية في  364

المستشفيات العراقية /دراسة حاله في مستشفى 

 جراحه الجملة العصبية التعليمي

 عاليبلوم د حنان رحيم حسن الحلفي

موازنة خط التجميع المتعدد باستخدام  365

خوارزميتي األوزان ألموقعيه المرجحة 

وكومسوال/دراسة حاله لخط الخياطة في معمل 

 ( الشركة ألعامه للصناعات الجلدية /بغداد7)

 دكتوراه هاله حمد ماجود

دور نجاح استراتيجيتي أداره المعرفة ورياديه  366

دراسة  –لميزة التنافسية اإلعمال في تعزيز ا

 تطبيقيه في عينه من المصارف العراقية الخاصة

 ماجستير أياد خالد مهدي الجوراني

تجزئه السوق الصناعي وتأثيرها في استهداف  367

دراسة وصفيه تحليليه في عينه من  –السوق 

 الشركات الصناعية في العراق

 ماجستير لمى ماجد حميد

ب لمجموعه تجارب متشابهه تحليل التباين المرك 368

 في القطاع الزراعي

 ماجستير كاظم يحيى عبد الحسين

 ماجستير وداد علي زغير المنشداوي واقع وأفاق أنتاج وتسويق التمور في العراق 369

 –تصميم المستشفى الموجه لسالمه المريض  370

دراسة حاله لعينه مختارة من مستشفيات عامه 

 وخاصة في محافظه البصرة

 دبلوم العالي عادل خيون مولى

تحديد العوامل المؤثرة في اإلفصاح عن األخطاء  371

 سة تطبيقيهدرا–الطبية 

 دبلوم العالي أياد حسن عبد االمير

متطلبات الخدمة الصحية االلكترونية والطب عن  372

بعد في عينه من المستشفيات العراقية 

 راسة استطالعيهد -الحكومية

 دبلوم العالي إيمان يوسف رشيد

مهنه التمريض ودورها في الحد من عدوى  373

المستشفيات المكتسبة ))دراسة حاله في 

 عاليدبلوم  زينب هاشم شهاب البياتي
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 مستشفى تعليمي ((

اثر استراتيجيات أداره الموارد البشرية في  374

دراسة ميدانيه في –تحقيق النجاح االستراتيجي 

 وزاره النقل

 ماجستير ر الفياضمجيد حميد طاه

دور مدونات السلوك األخالقي للهيئات  375

دراسة  –التمريضية في المسؤولية االجتماعية 

 استطالعيه

 دبلوم العالي ابتسام احمد محمود

 دور أدارة الوسائل اإلعالمية في تعزيز الثقافة 376

 الصحية للمجتمع

 عاليدبلوم  بشار جمعة عمران

في أداء الخدمة الصحية ديناميكيات التنافس  377

 المتطورة بين القطاع العام والقطاع الخاص

 دبلوم عالي انمار سعدي جاسم الحيالي

دور حضانات األعمال للنهوض بالمشروعات  378

الصغيرة تجارب لدول مختارة مع أشارة خاصة 

 للعراق

 ماجستير محمد عبد الهادي رشيد

ر فقتصادي والتحليل العالقة الدالية بين النمو االق 379

 (2007-1990في العراق للمدة )

 دكتوراه صادق زوير لجالج السعيدي

إستراتيجية التوظيف في الفكر االستراتيجي  380

 األمريكي المعاصر حلف الناتو أنموذجا

 ماجستير عمار جعفر مهدي العزاوي

بدون قرص 

CD 

اثر تطبيق حوكمة الشركات في الحد من  381

 احممارسات أداره اإلرب

 دكتوراه ليلى ناجي مجيد الفتالوى

أداره الموهبة المتكاملة في القطاع الصحي على  382

 (2004وفق نموذج )

 عاليدبلوم  إثمار مرتضى حامد

 عاليدبلوم  عبير مزهر الفي العبيدي نموذج مقترح لنظام التامين الصحي في العراق 383

384 

 

 

 دور المدقق في تقدير مخاطر التدقيق في ظل

استعمال تقنيه المعلومات بالتطبيق على مصرف 

 االئتمان العراقي

 دكتوراه سهاد صبيح فرج

ستراتيجية التنويع في إدارة المحفظة  385

 سوسن جاسم محمد صابر االستثمارية
 ماجستير

تحليل العالقة بين عجز الموازنة الحكومية  386

 وعجز الحساب الجاري

 دكتوراه حيدر حسين احمد محمد

اء تكاليف ألجوده الشاملة وتأثيرها في تقويم األد 387

 االستراتيجي

علي عبد الحسين هاني 

 الزاملي

 ماجستير

–إبعاد ألجوده وأثرها في التفوق التسويقي  388

 دراسة ميدانيه في عينه من كليات جامعه بغداد

 ماجستير الزهراء صباح عبد الحسن

389 

 

وقت نتائج التفاوض في ضوء تأثير ضغط ال

 واستراتيجيات التفاوض

 ماجستير حسن صباح عبد الحسن

390 
 اثر التطوير اإلداري في جذب االستثمار األجنبي

من وجهة نظر العاملين في )وزارة الصناعة 

والتجارة  ومؤسسة تشجيع االستثمار وهيئة 

ة األوراق المالية (في المملكة األردنية الهاشمي

 :دراسة ميدانيه

 ماجستير وريامنة حامد الجب
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391 
المقارنة المرجعية في ظل تقنية التكلفة 

 المستهدفة

 ماجستير سعاد جاسم محمد

392 
طرائق ببز في تحليل نموذج القياس االقتصادي 

 المكاني مع تطبيق عملي

 دكتوراه سامي غني خضير عطره

القياس واإلفصاح عن القيمة العادلة لصافي  393

يتها في ترشيد أصول الوحدة االقتصادية وأهم

 القرارات االستثمارية

 حسنين كاظم عوجه
 ماجستير

إعادة تصميم الخدمة بتطبيق مدخل اإلنتاج  394

 زينب كامل كاظم الدفاعي الرشيق
 ماجستير

تحليل وقياس مخاطر السوق لمحفظة التداول  395

 زينب صباح فرج الجبوري المصرفية على وفق القيمة المعرضة للمخاطر ة
 ماجستير

التحليل ألجيبي المتقطع والمويجي المتقطع  396

واستخدامهما في عمليات اإلخفاء للصوت 

 والصورة

 ليلى مطر ناصر المحنة
 دكتوراه

تحليل االستثمارات المالية وتقويمها في  397

 نور عبد الرزاق عبد هللا المصرف العراقي للتجارة
 ماجستير

المستمر دور ادارة الجودة الشاملة والتحسين  398

 علي خلف سلمان ألركابي في تخفيض كلف الفشل
 دكتوراه

دور صناعة السياحة في تطوير اقتصادات بعض  399

الدول النامية المختارة مع إشارة خاصة للعراق 

 (2009-1990للمدة )

 عبير علي كاظم
 ماجستير

األزمات في األسواق المالية وانعكاساتها في  400

 إشارة خاصة لال قتصادااالقتصاديات العربية مع 

 العراقي

 أثير عباس عبادي
 دكتوراه

دور قطاع التشييد والبناء في عملية التنمية  401

 طالب حسن نجم 1975- 1964االقتصادية في العراق للفترة من 
 ماجستير

التوصل النموذجي للنمط األمثل لتوزيع  402

المستوطنات الريفية في اإلقليم األوسط من 

 شارة خاصة لمشروع المسيب الكبيرالعراق مع إ

 علي عبد الوهاب حسن
 ماجستير

تأميم النفط وأثره على التنمية االقتصادية في  403

 كريم عبد النبي باش أغا العراق
 ماجستير

 تطوير التفاعل بين الجامعات والقطاع االشتراكي 404

 أديب يوسف الخشاب دراسة نظرية وتطبيقية–
 ماجستير

 طرة المخزنية لمعملنظام السي 405
 مهدي صالح مهدي

 ماجستير

ج تحديد نماذج التنبؤ والسيطرة إلنتاج لحم الدجا 406

في حقول المنشأ العامة للدواجن الوسطى 

 باستخدام السالسل الزمنية

 نوزاد محمد احمد
 ماجستير

 السيوطي بال غيـا 407
 يونس هاشم مجيد الدوري

 ماجستير
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مة ل العامل في المنشاة العاتقويم إدارة رأس الما 408

 عماد عبد الحسين دلول للزيوت النباتية
 ماجستير

 –المناخ التنظيمي وأثره على الرضا واألداء  409

 ايمان علي محمد دراسة ميدانية في هيئة المعاهد الفنية
 ماجستير

( في B  -O –Mاثر التركيبة الفنية للمنتوج  ) 410

 M –R –Pعية )تنفيذ نظام تخطيط المواد الصنا

) 

 كريم عبد عيدان الفتالوي
 ماجستير

مشكلة عدم استقرار إيرادات الصادرات في  411

 خالد يونس المالح بلدان نامية مختارة
 ماجستير

تأثير التغير في معدالت التبادل التجاري على  412

 مثنى عبد الرزاق الدباغ النمو االقتصادي في الدول النامية
 ماجستير

لتكنولوجيا في التركيب التنظيمي وفق اثر ا 413

دراسة ميدانية في شركات  –النظرية الموقفية 

 القطاع الصناعي المختلط العراقية

 كريم نايف علي ألعابدي
 دكتوراه

معيار المادية ))األهمية النسبية (( وكيفية  414

استخدامه للوصول إلى الرأي النهائي للمدقق 

اة العامة دراسة نظرية وتطبيقية في المنش

 للصناعات الصوفية

 فاطمة عبد الحسين عباس
 عاليدبلوم 

تخطيط وتنمية الخدمات والفعاليات الترفيهية  415

ضمن النمط الخطي لساحل نهر دجلة واثره في 

 نمو الطلب الترفيهي

 عماد حسين سعود
 ماجستير

العالقة بين الميزة التنافسية والخيار  416

 –داء التصديري االستراتيجي وأثرها في األ

 دراسة تحليلية في شركات األدوية األردنية

 محمود على محمد الروسان
 دكتوراه

 اآلثار االقتصادية للحصار على التمويل والتضخم 417

والتشغ    مقارنة بعقدي السبعينيات 

 والثمانينيات

 خوله سلمان الويس
 دكتوراه

تشخيص وتحليل التفاوت في توزيع الدخل مع  418

 شيماء فالح حسين 1998-1988ة خاصة للعراق للفترة  إشار
 ماجستير

رة العالقة بين االستثمار االجنبى المباشر والتجا 419

 هناء عبد الغفار حمود ةالدولية وأثاره االقتصادية على البلدان النامي
 ماجستير

ل تنافسية المنظمات بين الحاكمية وريادية األعما 420

ي قطاعي االتصاالت دراسة تحليلية مقارنة ف

 والمصارف العراقية

 فضيلة سلمان داود
 دكتوراه

ية اثر العالمة التجارية في تحقيق الميزة التنافس 421

ن ) دراسة تحليلية (      ألراء عينة من المديري

 في قطاع الصناعات الغذائية  القطاع الخاص

 زكى محمد عباس بهية
 ماجستير

ي لصياغة تشخيص مؤشرات القصور الذات 422

إستراتيجية إدارة الموهبة في ظل المجال 

الحيوي لإلدارة )دراسة اختباريه    متعددة 

المستويات لعينة من الشركات في وزارة 

 الصناعة والمعادن (

 هاشم فوزي دباس ألعبادي
 دكتوراه

اثر عمليات إعادة الهيكلة التنظيمية في تعزيز  423

 أقدس احمد حسن علية في الشركة قيمة الزبون الداخلي )دراسة تحليلي
 ماجستير
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العامة للصناعات الكهربائية إحدى تشكيالت 

 وزارة الصناعة والمعادن

 دور قطاع اإلسكان في تحقيق التنمية االقتصادية 424

-1980في العراق وآفاقه المستقبلية للمدة )

2008) 

 محمد كاظم شمخي الدراجي
 ماجستير

يكية الضبابية في استخدام البرمجة الدينام 425

 رنا عباس ناجي السيطرة على خزين بعض مخازن وزارة التجارة
 ماجستير

إيجاد أفضل مقدر لمعلمات التوزيع الخطي العام  426

لمعدالت الفشل للشركة العامة للصناعات 

 النسيجية القطنية

 عال علي فرج الظاهري
 ماجستير

 تقييم كفاءة أداء القطاع الصناعي العام في 427

 محمد حسين محمود النديم (2009-200العراق شركات مختارة للمدة )
 ماجستير

تصميم نظام للتكاليف المعيارية في نشاط  428

 استخراج النفط الخام والغاز المقترح لشركة نفط

 الشمال

 محمد راضي عبد الكاظم
 ماجستير

المحاسبة عن التحوط في المشاريع االستثمارية  429

بيق على عينة من المصارف المشتركة )بالتط

 السعودية (

 ذكرى جمعة سكر الوسطي
 دكتوراه

اإلغراق وأثره على القطاعات السلعية في  430

االقتصاد العراقي ))صناعه االسمنت حاله 

 دراسية ((

 احمد عدنان غناوي
 ماجستير

اثر تغير المستوى العام لألسعار في القوائم  431

رات التقويمية المالية وانعكاساتها على المؤش

 المالية

 عادل حسين علي الجنابي
 ماجستير

ل مقارنة مقدرات بيز لدالة المعولية ألنموذج ويب 432

للفشل باستعمال دوال خسارة مختلفة مع تطبيق 

 عملي

 صبا صباح احمد الجميلي
 دكتوراه

 تقدير الفعالية النسبية ألنموذج القطع المكافي 433

تأثير زيتي الزعتر في تجارب نسبة الميل لقياس 

 والكتان على الوزن

 نضال بهجت محي الحيالي
 ماجستير

تحليل مشكلة نقل النفايات الصلبة باستخدام  434

بغداد  2010-2008أسلوب البرمجة الخطية 

 حالة دراسية

 احمد إبراهيم علي ألمشايخي
 ماجستير

التعليم ألمنظمي ودوره في بناء الكفايات  435

 هيفاء عبد الكريم رحيم ميدانية في مركز وزارة النفطالتنظيمية  دراسة 
 ماجستير

تبني المصارف والمشروعات العراقية لعملية  436

 راسة استطالعيةد-التأجير

 

 سالم صالل راهي ألحسناوي
 دكتوراه

 

 

ية قياس وتحليل اآلثار االقتصادية للتنمية السياح 437

راسة د–ودورها في دعم االقتصاد العراقي 

 قيةتطبي

 ماجد حميد ناصر العوادي
 ماجستير

تطوير  نظام الخدمة في دائرة جنسية الدخيل  438

 احمد  حسن سلمانبالدمج بين شبكات صفوف االنتظار وسالسل 
 ماجستير
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 ماركوف

تخطيط اإلنتاج اإلجمالي في الشركة العامة  439

وسام ناطق عبد محمود  للزيوت باستعمال البرمجة الخطة العددية

 بوريالج

 ماجستير

استخدام نماذج القياس االقتصادي في نظرية  440

األلعاب لتحديد سياسات تعظيم إلرباح لشركتي 

 بيبسي وكوكاكوال في محافظة بغداد

 احمد عبد العزيز سوداي
 ماجستير

 مقارنة بعض المقدرات شبة المعلمية لتقدير دالة 441

 مسلم عيسىأسيل  استهالك الطاقة الكهربائية لمدينة بغداد
 ماجستير

استخدام المقدرات الحصينة في التحليل  442

العنقودي مع تطبيق عملي في مجال الفساد 

 اإلداري والمالي

 منال إسماعيل خليل
 ماجستير

دراسة -اثر ستراتيجيات التمركز في األداء 443

 ماجد عبد األمير محسن تطبيقية في القطاع الصناعي
 دكتوراه

ات الفكرية في طبيعة الهيكل تأثير االتجاه 444

 أسماء طه مخلف االقتصادي للعراق
 ماجستير

تقييم جودة الخدمات الصحية على وفق مبادئ  445

إدارة الجودة الشاملة ومعايير جائزة مالكولم 

 بالدريج للتميز في الرعاية الصحية

غيداء حميد محمد مهدي 

 الهاللي

 ماجستير

دعم مقدرات اثر عوامل النجاح الحرجة في  446

 مصطفى صباح المالكي اإلبداع االستراتيجي
 ماجستير

 الصناديق السيادية في الدول النفطية ودورها في 447

 رافع احمد حسن تحقيق االستقرار المالي
 ماجستير

دراسة اقتصادية الستجابة الذرة الصفراء  448

 أياد إبراهيم منيب لألسمدة الكيمياوية
 الماجستير

ل العائد االقتصادي للتعليم الجامعي قياس معد 449

 حسناء ناصر إبراهيم لكليات مختارة في العراق
 دكتوراه

تقييم أداء وسائل االستثمار في المصارف  450

 سيف كاظم زبون ألساعدي اإلسالمية في بلدان عربية مختارة
 ماجستير

تقديرات الطلب على األعالف المركزة لدواجن  451

 مجيد رضا احمد اللحم
 ماجستير

تطوير المناخ التنظيمي في ضوء معالجات  452

 الهام محمد الحمداني ضغوط العمل
 ماجستير

األزمة المائية وأثرها في اإلنتاج الزراعي  453

 عبد الرحمن كريم الطائي العراقي
 ماجستير

. 

تطبيق بعض أدوات اإلنتاج الرشيق في معمل  454

 معتصم علي لفته االسدي لديةفي الشركة العامة للصناعات الج 7رقم 
 ماجستير

نموذج دالة التحويل العشوائي ثالثي المتغيرات  455

 سوالف صبري لفتة ألساعدي بمدخالت مستقلة مع تطبيق عملي
 ماجستير

العوامل المؤثرة في تنمية الطلب والعرض  456

ريام عبد الوهاب احمد  لخدمات اإليواء السياحي في العراق

 العزاوي

 رماجستي

 أدارة األداء وأثرها في الفاعلية التنظيمية 457
 رياض عبد الواحد المحنة

 ماجستير
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 مقومات الدور اإلقليمي للعراق 458
 علي عادل حبيب

 ماجستير

رضا المريض عن توافر أدوية اإلمراض  459

 دنيا منذر الدليمي المزمنة
 دبلوم عالي

تقويم أدارة الخطر في المشروع على وفق  460

في  (iso 31000:2009)مواصفة الدولية ال

عينة من مشاريع شركة المنصور العامة 

 للمقاوالت

 حسنين حميد الزبيدي
 ماجستير

مقارنة بعض طرائق تقدير المعلمات ودالة  461

المعولية لتوزيع ذو المعلمتين باستخدام 

 المحاكات

رشا ابراهيم محمد علي ابو 

 التمن

 ماجستير

في الصناعة التحويلية في  الطاقات المعطلة 462

 نشات صبحي يعقوب لمعالجات (ا–الثار ا–العراق )االسباب 
 ماجستير

واقع العالقة بين مؤسسات التعليم السياحي  463

حسين مظلوم عباس  وسوق العمل السياحي في العراق دراسة تحليلية

 السلماوي

 ماجستير

دور اقتصاد المعرفة في تفعيل التنمية البشرية  464

حيدر عبد االمير نعمة حمود  في العراق

 الغريباوي

 ماجستير

تحليل التغيرات الحاصلة في مصروفات الموازنة  465

 احمد عادل محمد باستعمال سالسل ماركوف مع تطبيق عملي
 ماجستير

466 
التحليل المكاني للخدمات التعليمية في مدينة 

 الديوانية )دراسة في جغرافية المدن (

 بعون الجبوريحسون عبود د
 ماجستير

467 
ة التحديات البيئية وانعكاساتها على مسار التنمي

 المستدامة في العراق

 حافظ عبداالمير امين
 ماجستير

468 
اعادة اختراع الحكومة:اتجاهات وامكانيات 

االدارات العليا والوسطى دراسة تطبيقية في 

 مراكز الوزارات العراقية

 قحطان خيرهللا عذاب
 ماجستير

469 
ا تطوير الخدمات السياحية لالماكن الترثية واثره

 في الطلب السياحي في بغداد

 عبد القادر سعدي الجميلي
 ماجستير

 

470 
دور التخطيط االستراتيجي في فاعلية ادارة 

االزمات دراسة استطالعية الراء عينة من 

 المديرين في وزارة التخطيط والتعاون االنمائي

 عباس محمد حسين سعيد
 ماجستير

 

471 
قياس ابعاد جودة الخدمة الطبية في االجنحة 

الخاصة للمستشفيات الحكومية وللمستشفيات 

 االهلية

 حسين غازي زيدان
 دبلوم عالي

472 
واقع راس المال البشري في القطاع الصحي 

انموذج اطباء التخدير في المستشفيات الحكومية 

 العراقية

 محمد هاشم محمود الموسوس
 عالي ديلوم
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473 
التنبؤ باعداد المصابين باالمراض المزمنة في 

العراق عدا اقليم كردستان باستخدام معادلة 

 االتجاه العام في السالسل الزمنية

اشواق موسى حسين 

 الجواهري

 دبلوم عالي

474 
قياس وتحليل كفاءة اداء المصارف الخاصة في 

 العراق باستخدام تكنيك تحليل مغلف البيانات

 حسين بتال احمد
 دكتوراة

475 
جدوى اقامة تحالفات ستراتيجية بين القطاع 

 الصحي العام والخاص

 عمار ياسر حسين
 دبلوم عالي

476 
امكانية ربط المؤسسات الصحية بشبكة 

 االنترنيت واالنترانيت

 مصطفى زهير سلمان
 دبلوم عالي

477 
في منح االئتمان  5c`sاستخدام نموذج 

 لخاصةللمختبرات الطبية ا

 عالء احسان علي
 دبلوم عالي

478 
انعكاسات نظم عمل االداء العالي في المخرجات 

الوظيفيه بأطار ممارسات مرونة الموارد 

 البشرية

 علي رزاق جياد العابدي
 دكتوراة

479 
ادارة المؤسسة الصحية بين المركزية 

والالمركزية وانعكاساتها على جودة الخدمة 

 الصحية في كربالءالصحية لمراكز الرعاية 

 عمار عماد االعرجي
 دبلوم عالي

480 
قيلس مدى تلبية مخرجات الهئية التمريضية 

 لمتطلبات سوق العمل

 خالد حليم حسن االعرجي
 دبلوم عالي

481 
تحليل مؤشرات الفقر في العراق على ضوء 

 2007المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة 

 زهرة عباس حسن الدليمي
 دبلوم عالي

482 
المعرفة  الضمنية وانعكاسها على جودة الخدمة 

 الصحية في دائرة صحة الرصافة

 اسامة عبدالرحيم السامرائي
 دبلوم عالي

483 
تاثير العالقة مع الزبون  في بناء والئه مع 

 المنظمة

 رائد فاضل
 ماجستير

484 
امكانية قيام الوحدة النقدية الخليجية في ضوء 

 االوربيةتجربة الوحدة النقدية 

 خالد عبد الحميد
 دكتوراه

485 
التنبوء بكمية االنتاج للطاقة الكهربائية في 

 العراق

 سلوان علي
 دبلوم عالي

486 
تاثير التحليل البيئي في المزيج التسويقي 

 السياسي ودادرة عالقات الناخب

 حسين فالح
 دكتوراه
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487 
 مهندمحمود  دور الهندسة المتزامنة في تحسين اداء العملية

 دكتوراه

488 
تاثير سماع صوت الزبون في تحقيق التفوق 

 التنافسي

 سارة علي
 ماجستير

489 
ادارة قوى التناقص لضمان االداء المنظمي 

 المستدام في اطار نموذج التوازن

 عامر علي
 دكتوراه

490 
 رسول هادي تحليل االهداف االنمائية لاللفية في العراق

 دبلوم عالي

491 
ائي مقارن لالنفاق االسرة العراقية تحليل احص

باستخدام المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة 

2007 

 نبيل صالح
 دبلوم عالي

492 
توقعات الطلب المستقبلي للسياحة الدينية في 

 محافظتي كربالء والنجف المقدسة

 علي حمد هللا
 دبلوم عالي

493 
استعمال السالسل الزمنية والشبكات 

 نبؤات المستقبلية...االصطناعية للت

 قصي عصام
 دبلوم عالي

494 
استخدام طرائق االسي في التنبؤ باسعار الصرف 

 في العراق وقياس اثر التضخم ومعدالت الفائدة

 سناء محمد
 دبلوم عالي

495 
 سماء علي االثر الستراتيجي للتوزيع في والء الزبون

 ماجستير

496 
عاشي تحديد العوامل المؤثرة على المستوى الم

 في العراق.....

 وسام عبد الحسين
 دبلوم عالي

497 
استعمال التحليل العنقودي لبيان تفسير نمط 

 2010-1971االنفاق في العراق لسنوات 

 عبير عباس
 دبلوم عالي

498 
تحليل واقع استخدام تكنلوجيا المعلومات في 

 العراق

 علياء اسماعيل
 دبلوم عالي

499 
اداء المشروعات اثر راس المال الفكري في 

 الصغيرة والمتوسطة

 ايناس خضير
 ماجستير

500 
 العالقة واالثر بين مراحل المسار الوظيفي ونوع

 البرنامج التدريبي

 مروة سعدون
 ماجستير

501 
الخيارات الحقيقية لالستثمار االستراتيجي في 

 الموارد البشرية

 نزار عباس
 دكتوراه

502 
على القيمة مفهوم الدخل الشامل وانعكاساته 

 السوقية للشركات

 احمد سامي
 ماجستير

503 
 محمد ابراهيمخصائص نظام االبالغ المالي في ضل متطلبات 

 ماجستير
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 اقتصاد المعرفة

504 
تحسين فاعلية الرقابة الداخلية وفق النموذج 

coso 

 ايمان مؤيد
 ماجستيلر

505 
دراسة تحليلية الستراتيجيات مواجهة السكن 

 حافظة كربالءالعشوائي في م

 احمد جبار
 ماجستير

506 
دراسة مقارنة في طرائق تقدير انحدار الكاملي 

 المشترك مع تطبيق عملي

 انسام خالد
 ماجستير

507 
دور نظام معلومات الموارد البشرية في بناء 

 نظام تقييم اداء العاملين

 هديل علي
 ماجستير

508 
-1964سياسة التخطيط االقتصادي في العراق 

1975 

 ايمان مصطفى
 دكتوراه

509 
استخدام االساليب غير المباشرة في تقدير عداد 

الوالدات وبناء جداول الحياة في محافظة 

 القادسية

 نصير ابراهيم
 دبلوم عالي

510 
 راس المال البشري وتعزيز ثقافة االداء المتميز

 وتاثيرها في المكانة التنظيمية بحث استطالعي

 امنه مهدي
 ماحستير

511 
اثر قيم القيادات في التكييف التنظيمي دراسة 

 تطبيقية المنظمات السياحية

 مراتب حسين
 ماجستير

512 
الطرق المختلفة لتقدير القيم المفقودة الغراض 

 احتساب الرقم القياسي السعار المستهلك

 ختام سوادي
 دبلوم عالي

513 

دراسة مقارنة السلوب الشبكات العصبية مع  

 نبؤطرائق اخرى للت

 روئ خلدون فائق
 ماجستير

514 
واقع وافاق القطاع الصناعي الخاص ودوره في 

 اعادة هيكلية القوى...

 مهند علي حسين
 الماجستير

515 
تنمية وتطوير الخدمات الترويحية في المنتزهات 

العامة واثرها في نمو الطلب الترويحي لسكان 

 مدينة بغداد ضمن منطقة منتزه الزوراء

 عبد الكاظم
 ماجستير

516 
القطاع النفطي العراقي في ظل المتغيرات 

 االقتصادية المحلية والدولية

 ايهاب عباي
 ماجستير

517 
مقارنة مقدرات بيز لمعلمة ودالتي المعولية 

ومعدل الفشل لتوزيع رالي باستعمال دوال 

 خسارة متنزنة وغير متزنه

 

 غزوان عويد
 ماجستير
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518 
دعم وتمويل  مبادرات القروض ودورها في

المشاريع الصغيرة تجارب لدول مختارة مع 

 اشارة الى العراق

 علي عبد الكريم
 ماجستير

519 
لتقدير   backfitting simexمقارنة مقدرات 

 نموذج االنحدار الالمعلمي الجمعي مع التطبيق

 ساندي قيس
 ماجستير

520 
استعمال تحليل القيمة الهندسية العكسية في 

 نتج وتخفيض التكاليفتحسين قيمة الم

 حسام احمد
 ماجستير

521 
تاثير حاضنات االعمال في تحقيق متطلبات 

 ريادية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 مثنى العجيلي
 ماجستير

522 
تاثير مكانه المنظمة في تحقيق االداء المتميز 

 من خالل الدمج المنظمي

 ميثاق هاتف
 دكتوراه

523 
 الزبون والمنظمة في راس المال الزبائني بتماثل

 اطار فلسفة التسويق الشمولي

 حسين علي
 دكتوراه

524 
واقع وافاق الصناعات الكيمياوية في العراق مع 

 اشارة خاصة للشركة العامة للبطاريات

 عامر بولص
 ماجستير

525 
تقييم  اثر االندماج في بعض مؤشرات االداء 

 المالي

 جنان اسماعيل صالح
 دكتوراه

526 
ة الحجم االنتاجي االمثل للدفعات االنتاجيتحديد 

 متعددة  المراحل...

 محمد احمد
 ماجستير

527 
اطار مقترح للحد من استخدام مرونه المعايير 

 المحاسبية الدولية في ممارسات ادارة االرباح

 عماد كندوري
 دكتوراه

528 
اطار مقترح للمحاسبة القضائية ودورها في 

 لمالياكتشاف عمليات االحتيال اا

 صالح الخالدي
 دكتوراه

529 
توظيف البرمجة الخطية في المخططات الشبيكة 

لتحديد االمثلية للزمن والكلف النجاز بعض 

 مشاريع وزارة الشباب

 فيصل فرهود
 ماجستير

530 
المشاركة السياسية للمراة العراقية بعد عام 

2003 

 هدى مثنى
 ماجستير

531 
يق االمن دور نقابات الري الحديثة في تحق

 الغذائي في العراق

 اخالص حسين
 ماجستير

532 

استعمال نماذج ماركوف المخفية في تميز  

 معدالت التضخم االقتصادي  في العراق

 مرتضى مردان
 

 ماجستير
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533 
 احمد حسن اثر تصنيف االتماني للديون في اسعار الصرف

 ماجستير

534 
تقدير النموذج االمعلمي للبيانات الطولية 

 طاعات االقتصادية في العراقللق

 علي الدين
 دكتوراه

535 
استعمال نظرية المباريات الضبابية في تحديد 

 االستراتيجية المثلى للشبكات النقال

 محمد جواد
 ماجستير

536 
تكامل المحاسبة االدارية مع متطلبات المحاسبة 

المالية لالبالغ عن االصول  غير الملموسة 

 المكونه داخليا

 سين شبليعبد الح
 دكتوراه

537 
اطار مقترح لتطوير النظام المحاسبي الحكومي 

 في العراق على وفق النظام االتحادي

 عبد الهادي سلمان
 دكتوراه

538 
ن لتصميم عينة الحصي D-استخدام معيار امثل

 النماذج تقييم نوعية المياه في محطات المعالجة

 مروة السوداني
 ماجستير

539 
السالسل الزمنية المعالجة  استخدام االساليب

االختالفات الموسمية في الرقم القياسي لسعر 

 المستهلك

 هيثم ماجد حسون ماجد
 ماجستير

540 
تكامل مفهومي الدخل والتدفقات النقدية ودورة 

 في تعزيز جودة االرباح المحاسبية

 استقالل جمعة وجر الساعدي
 ماجستير

541 
هدفية في تخطيط االنتاج باستعمال البرمجة ال

 معمل انتاج محوالت التوزيع الكهربائية

 كريم قاسم محمد
 ماجستير

542 
ااستخدام نظرية المباراة المضببة لتحديد 

 االستراتيجيات المثلى النتاج المشتقات النفطية

 في مصفى الدورة

 سهيلة نجم عبد هللا السلطاني
 دكتوراه

543 
 ئيفاضلة علي الطا تطوير نماذج المحاكاة لتقييم

 دكتوراه

544 
اعتماد دالة االتاحية في تحديد فنرة الصيانو 

 الوقائية الدورية غير التامة

 فراس صدام
 دكتوراه

545 
اختيار الموقع  والترتيب الداخلي باستخدام 

 عملية التحليل الهرمي ونظرية صفوف االنتظار

 شفاء بالسم حسن الربيعي
 دكتوراه

546 
 حسين هشام عبد الرحمن ق رضا الزبونتاثير قنوات التوزيع في تحقي

 ماجستير

547 
تقدير دالة المعولية لتوزيع ويبل باستخدام 

التحليل من خالل الربط بين التحليل العنقودي 

 والعمليات التصادفية

 

 ماجد جاسب عبد هللا
 دكتوراه
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548 
بناء المنظمة المتعلمة في اطار التكامل بين 

 الجوهرية عمليات ادارة المعرفة والمقدرات

 باسم فيصل عبد نايف
 دكتوراه

549 
تحليل العوامل المؤثرة في توزيع الخدمات 

 البلدية وجودتها

 زينب شمران خزعل
 دبلوم عالي

550 
تقدير معلمة الشفاء لمرضى الفشل الكلوي في 

 حالة وجود بيانات ناقصة

 محمد صباح خالد المختار
 ماجستير

551 
والالمعلمية في  مقارنة بعض الطرائق المعلمية

وتطبيقها  )edsoتقدير الجرعة الوسيطة )

 لمرضى السرطان

 عمر عادل عبد الوهاب
 ماجستير

552 
بناء قواعد البيانات لمراحل تنفيذ مخططات 

 gisالمدن باستخدام نظام المعلومات الجغرافية )

 نوار رعد عبد المجيد
 الدبلوم العالي

553 
المنفردة استعمال بعض النماذج االحتمالية 

والمركبة المبتورة لتحديد خصائص التعويضات 

 الصحية

 ثائرة نجم عبد هللا االمير
 ماجستير

554 
اثر استراتيجية االستقطاب وبناء راس المال 

 الحكيم في تحقيق التنمية السياحية المستدامة

نوفل عبد الرضا علوان 

 السكري

 دكتوراه

555 
نظمة تاثير طرائق التقدير لمقاييس اداء اال

الطوابير للوصول الى النمذجة االمثلية النظمة 

 االتصاالت

 هناء سعد محمد
 دكتوراه

556 
اثر الهيمنة المالية الحكومية على فاعلية 

 السياسة النقدية في تحقيق االستقرار النقدي

 عبد الحمن عبيد جمعة
 دكتوراه

557 
 ضبطاثر المكانة االجتماعية للمراقد الدينية في ال

 اعي للسائح الديني في العراقاالجتم

 عالء كريم مطلك
 دكتوراه

558 
اثر ادارة الثقافة التنظيمة في تغيير سلوك 

 الضيف

 مدين عبد الوهاب
 ماجستير

559 
 واقع التعليم واثر تسرب الطلبة على التنمية في

 2011- 2001العراق لمدة 

 عبد الناصر قادر رضا
 ماجستير

560 
في نماذج السيطرة على معالجة البيانات الشاذة 

 الخزين وتطبيقها في معمل السمنت السماوة

 حسين شاكر رزاق
 ماجستير

561 
مقارنة بعض طرائق تقدير المعلمات الهيكلية 

لمنظومة المعادالت االنية الخطية في القيا 

 االقتصاي مع تطبيق علمي

 

 عالء حسين صبري
 ماجستير
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562 
تغرق بناء توزيع احتمالي لوقت الفشل المس

 باستعمال تحويل انتروبي لتوزيع

 اسيل نوري صالح
 ماجستير

563 
دور المقاييس المالية وغير المالية بالتقنيات 

 الكفوية وانعكاسها على تقويم االداء

 لينا كرابيت كريكور
 ماجستير

564 
تقويم صناديق االقراض التخصصية للمصرف 

 الزراعي التعاوني باطار المبادرة الزراعية

 هيم طارق عبد الكريمابرا
 ماجستير

565 
الحد من اثار ادارة االرباح في اطار المدخل 

 االخالقي لنظرية المحاسبة

 عدالت محمد توفيق
 ماجستير

566 
الصيرفة االسالمية في ظل االزمة المالية لعام 

2008 

 اركان بدران صبر
 ماجستير

567 
تكييف الصناعة التحويلية في ظل منظمة التجارة 

 لمية لدول مختارة مع اشارة الى العراقالعا

 ايناس محمد رشيد المشهداني
 ماجستير

568 
تقييم اداء المظام الخدمي في مستشفى بغداد 

التعليمي العام لتحسين النظام باستعمال اسلوب 

)q-gert) 

 رقية ياسر عبد االمير
 ماجستير

569 
مقارنة طرائق تقدير معولية النموذج اجهاد 

متسلسل في الشركة العامة  ومتانة لنظام

 لصناعة الزيوت النباتية

 مها عادل عبد هللا
 ماجستير

570 
انعكاسات التوازن الديناميكي على االداء 

 التسويقي من خالل ادارة عالقات الزبون

 بالل جام القيسي
 دكتوراه

571 
تاثير التوازن التنظيمي في الرضا الوظيفي 

 بتوسيط العدالة التنظيمية

 د الكريم غالب المدراالء عب
 ماجستير

572 
استعمال البرمجة الديناميكية العشوائية في 

تخطيط االنتاج مع تطبيق في شركة مصافي 

 الوسط

 محمد كاظم هواش
 ماجستير

573 
دور تكاليف الجودة في تخفيض التكاليف 

 وتحسين نوعية المنتجات

رءى حسين عبد الحسين 

 موسى

 اجستير

574 
ظل ممارسات استراتيجتي  احياء المنظمات ي

االندماج واالكتساب لتوليد القيمة بمرحلة 

 التدهور التنظيمي

 علي موات سعد الصيهود
 دكتوراه

575 
عقد المضاربة وامكانية تطبيقة في المصارف 

االسالمية مع اشارة خاصة لرؤية محمد باقر 

 الصدر

 صادق طعمة خلف البهادلي
 ماجستير
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576 
الموازنة العامة في  دور الضريبة في تمويل

 وسبل تفعيلها 2010-1995العراق للمدة 

 لقاء فنجان ثامر زيدان
 ماجستير

577 
 تطور انتاجية العمل في قطاع الصناعة التحويلية

 في العراق

 حسن خلف راضي
 ماجستير

578 
 منى حيدر عبد الجبار الطائي دور الحاكمية في بناء المنظمات الفاعلة

 دكتوراه

579 
العوامل المؤثرة في حصيلة الضرائب تحليل 

 المباشرة وغير المباشرة في العراق

 زهرة خضير عباس
 دكتوراه

580 
تحديد عمر االستبدال االمثل باستخدام خطة 

 االستبدال العمرية والخطة ثابتة الفترة لمكائن

 الشركة العامة للزيوت النباتية

 عايدة صالح محمد حسن
 ماجستير

581 
عات الصنيابية في السيطرة استعمال المجمو

النوعية عل بعض منتجات الشركة العامة 

 للصناعات الصوفية / معمل الكاظمين

 مالك شوقي عبد هللا
 ماجستير

582 
تقويم واختيار مسار التحول نحو اقتصاد السوق 

 في العراق

 احمد جاسم محمد عباس
 دكتوراه

583 
 مرونة المعايير المحاسبية ودورها في االستعمال

 المضلل للوحدات ذات االغراض الخاصة

 عادل صبحي عبد القادر الباشا
 دكتوراه

584 
تصميم خطط عينات القبول للشركة العامة 

للصناعات االلكترونية باستخدام التوزيع االسي 

 العام

 انعام عبد الرحمن نعمان
 دكتوراه

585 
مقارنة طرائق تقدير دالة المعولية للتوزيع 

 تعمال اسلوب المحاكاةاالسي الخليط باس

 خضر تصنيف جاسم البياتي
 دكتوراه

586 
تحليل وتقييم اثر االنفاق العام في المدخرات 

 -1995المحلية )العراق حالة دراسية للمدة 

2010) 

 صباح جندي العبيدي
 ماجستير

587 
استخدام بعض الطرائق المعلمية واالمعلمية في 

لعمر في تقدير وفيات االطفال دون الخامسة من ا

 العراق

 صبيحة مجيد شياع
 دكتوراه

588 
دراسة مقارنة بين متراكبات البولي بروبلين 

 المدعم بدقائق النانو والمايكرو الومينا

 محمد علي مطر
 دبلوم عالي

589 
تقدير فترة الثقة لنموذج االنحدار االمعلمي 

الرتب وتطبيقها في مجال تلوث الهواء لمدينة 

 بغداد

 د هللا الشمرياسماء نجم عب
 دكتوراه
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590 
اعادة تاهيل وتخطيط انشطة السياحة االثرية في 

مدينة بابل التاريخية واثرهما في حركة التدفق 

 السياحي

 محمد سلمان داود
 ماجستير

591 
اثر وسائل االعالم في تنمية الوعي السياحي 

 للسياحة الدينية في مدينة كربالء المقدسة

 زهير عباس عزيز القريشي
 دكتوراه

592 
دور البنية المالية التحتية في بناء القطاع 

 الخاص في العراق

 حيدر حسن معن
 ماجستير

593 
تحليل التجارب ثنائية العوامل المتزنة وغير 

المتزنة لبيان اثر عاملين على بعض صفات 

 محصول الشلب في العراق

 زينة ابراهيم حسن رشيد
 ماجستير

594 
ى اساس االنشطة اسلوب تحيد التكاليف عل

 ودوره في تقييم مشروعات قطاع المقاوالت

 ميادة مهدي صالح الحميري
 ماجستير

595 
دور تدقيق االداء في تقويم كفاءة وفاعلية 

 الوحدات االقتصادية العامة

 ايار حامد كاظم الخزرجي
 ماجستير

596 
تصميم قاعدة البيانات المالية في شركة 

 الصناعات االلكترونية

 ائق عبد الكريمدينا ف
 ماجستير

597 
د بناء النموذج احصائي لقياس الفقر متعدد االبعا

 في العراق

 وفاء جاسم العقابي
 دكتوراه

598 
تحليل احصائي للعالقة بين اسعار الحقل واسعار 

 المستهلك في المجال الزراعي

 فؤاد احمد محسن العنبكي
 عاليدبلوم 

599 
عرض النقود التغيرات في العوامل المؤثرة في 

وانعكاساتها على النشاط االقتصادي تجارب دول 

 مختارة مع اشارة خاصة للعراق

 فالح نغيمش مط

 

 ر الزبيدي

 دكتوراه

600 
المقدرات الحصينة لالرتباط الذاتي في انموذج 

 السالسل الزمنية الموسمية المختلط المضبب

 طاهر ريسان دخيل الخاقاني
 دكتوراه

601 
 burrق تقدير معلمات توزيع مقارنة بعض طرائ

– xll   لبيانات مراقبة هجينة باستعمال اسلوب

المحاكاة وتطبيقها في قسم الصناعات النسيجية 

 في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

 احمد ذياب احمد العزاوي
 دكتوراه

602 
ادارة الموهبة والمقدرة الجوهرية للموارد 

زة التنافسية  البشرية كخيار لتعزيز المي

 حسين وليد حسين عباس
 ماجستير
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 للمنظمات

603 
الدخل واثره في الطلب السياحي لدى العراقيين 

 - 2003من الناحية الكمية والنوعية خالل المدة 

2011 

 وسام  قاسم لفتة الفرطوسي
 ماجستير

604 
اثر المتغيرات الحضرية في تنمية الطلب على 

 سياحة الشباب

 العطواني اشرف هاني حرز
 ماجستير

605 
دور مرونة التصنيع وتصميم العملية في ابعاد 

 محتوى استراتيجية العمليات

 

 كاظم احمد جواد الجشعمي
 دكتوراه

606 
 فرح هادي حسين النعيمي تاثير العوامل التسويقية في راس مال الزبون

 دكتوراه

607 
ع دور االستثمار االجنبي المباشر في تنمية القطا

 حيالسيا

 تغريد سعيد حسن
 دكتوراه

608 
التصحر واثره في االنتاج الزراعي في محافظة 

 القادسية باستخدام معطيات االستشعار عن بعد

 خالد مرزوك رسن الخليفاوي
 ماجستير

609 
 اكرم موسى الحكيم االطلس الزراعي محافظة كربالء المقدسة

 

610 
لتحسين جودة المنتج في capp تصميم نظام 

 المحركات الكهربائيةمصنع 

 حيدر سامي عبد الوهاب
 ماجستير

ة التنمية المكانية والموقع الصناعية في المحافظ 611

 بنينوى

 ماجستير وزير غازي عمر

 

612 

دراسة -اهمية اختيار موقع المشروع الصناعي

 تطبيقية

 ماجستير سعدي مجيد عاشور الكبيسي

دراسة احصائية عن وفيات االطفال حديث  613

 الوالدة في العراق

 محمد سمير محمد

 

 ماجستير

 ماجستير رافع لحمد عبد هللا التحليل المالي في المنشات االشتراكية 614

 ماجستير زهير محمود حسين تقييم النظام المحاسبي لدائرة االسواق الحرة 615

 دبلوم عالي مثنى غني يةدور التكاليف الحدية في ترشيد القرارات االدار 616

نموذج موديل لتطوير العنصر البشري الوظيفي  617

 وتطبيقه في المصالح الزراعية في العراق

 ماجستير سلمان علي حمادي

دور القطاع االقتصادي االشتراكي في تمويل  618

 الميزانية االعتيادية

 دبلوم عالي صبحي محمد سليم عبد هللا

 ماجستير هللا مصطفىسعد عبد  االمن الغذائي العربي في مجال القمح 619

تقدير معالم عالقات الكثافة االنتاجية وغلة  620

المحصول بتطبيق عمل ميداني على محاصيل 

 الحنطة

 ماجستير ماجدة عبد هللا فهد

 ماجستير فيصل حاتم خزعل الدفاع الوطني والتنمية االقتصادية في العراق 621

 دبلوم عالي مهدي صالح مهدي نظام السيطرة المخزنية لمعمل 622

 ماجستير زيد ابراهيم حسن االدارة المالية في المستشفيات 623
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 ماجستير علي ناصر فرحان عالقة اتخاذ القرار ببعض سمات الشخصية 624

 ماجستير عماد حازم عبودي تقدير مركبات التباين 625

 ماجستير علي هادي حسن تحليل المرفوض الداخلي 626

د شرية واثرها في تطور االقتصاتنمية الموارد الب 627

 الكويتي

 ماجستير نزار محمدعبد المجيد

تخطيط االسعار ودورة في عملية التخطيط  628

 االقتصادي مع اشارة خاصة للعراق

 ماجستير صالح عبد الحسن حزام

في التامين الهندسي كافة اقطار المقاولين  629

 وتطبيقاتة

 دبلوم عالي صبحي فتحي ظاهر

 دبلوم عالي عبد الستار عبد الجبار التكاليف الزراعيةنظم  630

القيود المتطابقة وغير المتطابقة في تحليل  631

 االنحدار

 ماجستير ترتيب فاضل نوري

 ماجستير كاظم بناي رسن استخدام الكلفة في التسعير 632

التخطيط لتصميم نظام مركزي للمعلومات  633

 االدارية

 ماجستير محمد عبد حسين

اجراءات السيطرة على االيرادات في المركز  634

 القومي لالستشارات الهندسية المعمارية

 وجدان ميخائيل

 

 دبلوم عالي

التامين الجماعي على الحياة مع دراسة تطبيقية  635

 لسوق العراقية

 كريم يونس كاظم

 

 

دراسة وتقييم نظام حسابات الكلفة المنشاة  636

 ادالعامة لتوزيع كهرباء بغد

 دبلوم عالي هيثم روؤف احمد

 دبلوم عالي ثائر صبري الغبان تكاليف دراسة الطالب الجامعي / جامعة بغداد 637

اساس المسؤولية في وثيقتي التامين االلزمي  638

 والتكميلي عن حوادث السيارات

 دبلوم عالي مشتاق عبداالئمة مهدي

 ماجستير يدعبد حميدعدنان عبدالمج ظاهرة التلف في صناعة الزجاج 639

 ماجستير عبد الغني عبد اله حمود انماط االستهالك في القطر العراقي 640

اثر استخدام االسلوب االستقرائي في تحصيل  641

 طلبة الثاني متوسط في الهندسة

 ماجستير هاني جاسم محمد الخزرجي

 ماجستير ابيفاضل جمعة جبر العق اقتصاديات الصناعة البتروكيماوية العربية 642

ف االستخدام االداري لتحليل العالقة بين التكالي 643

 والحجم واالرباح

 دبلوم عالي صالح عبد الرضا رشيد

 دبلوم عالي زياد عبد الرحيم توما ضريبة الدخل في العراق 644

حوافز العمل واالنتاجية دراسة تطبيقية في  645

 المنشأة العامة للنسيج الناعم في الحلة

 ماجستير فرحان طالب عالء

ع دور التربية والتعليم في التنمية االقتصادية م 646

 اشارة خاصة للعراق

 ماجستير مصدق جميل الحبيب

 ماجستير محمد صابر علي الموسوي اقتصاديات الموانئ العراقية 647

التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الدولي  648

 1986-1975الخليج العربي 

د الحسن جواد سعاد عب

 الزبيدي

 ماجستير

نظام معلومات قياس اداء الجامعة بالتطبيق في  649

 الجامعات العراقية

 ماجستير هادي خليل اسماعيل

تحليل قياسي لسوق االقتراض السكني للدور  650

 الجديدة في مدينة الموصل

 ماجستير منير تاج الدين محمد ماهر
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 ماجستير عبد الحسين صالح كاظم عاهد الفنيةدور اللجان في ادارة مؤسسة الم 651

 التعاون الزراعي ودوره في التنمية الزراعية في 652

 العراق

 ماجستير خالد شاحوذ خلف الدليمي

دور اعادة التامين في التنمية االقتصادية في  653

 القطر

 ماجستير ضياء سالمة الحديثي

دور واهمية التامين في المنشاة العامة  654

 اعات الكهربائيةللصن

 ماجستير مهدي صالح حميد

 ماجستير نبيه جرجيس عبد هللا نظام مخزني موحد للمنشات الزراعية 655

االستخدام االمثل لآلالت والمعدات الزراعية  656

 االلية بمزارع الدول

 ماجستير محمد جبار طاهر

الكلفة المقياسية للمواد االولية في شركة  657

 يةالصناعات الكترون

 ماجستير عبد الوهاب عبد الرزاق حسن

سلوك كلفة العمل المباشر عينة من المنشاة  658

 العامة الصناعية

 ماجستير عدنان عباس الخفاجي

تقويم تعبئة وتغليف المنتجات المنشاة العامة  659

 لمنتوجات االلبان

 ماجستير انيس احمد عبد هللا

تحصيل القروض في المصارف التجارية  660

 تطبيقاتها في مصرف الرافدينو

 دبلوم عالي سعد جالل محمد قريش

تطوير نظام استفسار تسجيل الطلبة باستخدام  661

 لغة برولوك المايكروية

 دبلوم عالي نائل عفيف عزيز الدوري

 ماجستير عايد جسام طعمة الجنابي اثر المواقع الصناعية في تطوير محافظة بابل 662

ن العوامل المؤثرة على دراسة احصائية ع 663

 التضخم في العراق

 يدبلوم عال عطا كريم محمود العامري

التحليل التصادفي للتصريف الشهري النهار  664

 العراقية

اقبال امان عبد الرسول كمال 

 الدين

 ماجستير

تحليل استهالك الماء المنزلي دراسة خاصة  665

 لمدينة البصرة

 ماجستير جواد سوادي حسن

م يز االرقام العربية المكتوبة باليد باستخداتمي 666

 تحويل فوربير السريع

 ماجستير ايمان خليل سلمان القيسي

خلق القيمة االسهم بمؤشرات االدارة المستندة  667

الى القيمة في اطار فاعلية تسويق الخدمات 

 المالية

 دكتوراه اسيل هادي محمود

عجز بناء نموذج قياسي لتحليل العالقة بين  668

 الموازنة وعجز الحساب الجاري

 دكتوراه غيداء جعفر مهدي

معدالت النمواالجمالي والقطاعية في التخطيط  669

 العراقي

 ماجستير راوية عبد الرحيم

الرفاه االقتصادي واالجتماعي لمنتسبي اجهزة  670

 الدولة

 ماجستير عماد عادل عبد السالم

عامة لصناعة نظام التكاليف المقترح للمنشاة ال 671

 مقاطع االلمنيوم

 دبلوم عالي علي جابر عيادة

التجارة العربية البينية واثرها في التكامل  672

 االقتصادي العربي

 ماجستير كاظم خنجر العلياوي

 ماجستير عادل فرنسي توماس ستراتيجية التصنيع في العراق 673

 ماجستير اميرة خلفتحليل العالقة التبادلية بين السكان والتنمية  674
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 ماجستير منذر جابر حميد الموسوي

من منظور قياس جاهزية رأس المال الفكري  677
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 ماجستير علي كيطان باسخ التخطيط الزراعي في العراق 678

نموذج توزيع رياض االطفال في مدينة بغداد من  679
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نتاج للمنشاة العامة لمنتوجات تقويم دالة اال 683

 االلبان وتحليلها

 ماجستير علي جالل حسين

-1932العراق ومشاريع الوحدة العربية من  684

1954 

 ماجستير عطية دخيل عباس الطائي

 ضياء صافي ناجي دراسة قياسية لسلوك المستهلك في العراق 685

 

 ماجستير

امة تقييم اقتصادي لبعض مشاريع المنشاة الع 686

 الزراعية في الخالص

 ماجستير كامل سلمان ياسين

التنسيق والتكامل الصناعي العربي واقعه  687

 وامكاناته

 ماجستير سمير عبود عباس

المؤشرات التخطيطية المستمدة من معايير  688

 انتقال الصناعة

 ماجستير حسن جبار هميم العسكر
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 للسمنت العراقية

 دبلوم عالي اشواق عبد الرحمن الشيخلي
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 المستقبل
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 الطلبة والمدرسون

 ماجستير كامل عبد الحميد عباس

زمة الراهنة الواقع استراتيجية االوبك واال 692

 واالفاق المستقبلية

 ماجستير ايمان عبد خضير

صادرات العراق غير النفطية واقعها وافاق  693

 تطورها

 ماجستير فاضل كريعة
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 محاور اقليم بغداد

 ماجستير قحطان احمد االيوبي

 تحليل وتقييم تكاليف الخزين 695

 

 

 ماجستير محمد خضر محمد

ستراتيجية التنمية الصناعية المعوضة عن  696

الواردات وانعكاسها على الواقع التكنولوجي في 

 ماجستير ثائر عاصم الدباغ
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 على انتاج الحنطة في العراق

 ماجستير فرحانخالد احمد 
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 2010-1990البشرية في العراق للمدة 

 رماجستي علياء حسين خلف

تقويم عملية وصف الوظائف في عدد من مكاتب  699

 المفتشين العامين في العراق

 ماجستير نهاد عباس كرمش الزيدي
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تكاليف التسويق في الشركة العامة للزيوت  701

 النباتية

 ماجستير حامد موسى الصايل

حزمة البرامج التطبيقية والتعليمية الوقات  702

ظهور سقوط االسنان اللبنية واوقات ظهور 

 االسنان الدائمية

 دبلوم عالي نادية عبد العزيز البصام

نية تطبيق النظام المحاسبي الموحد دراسة امكا 703

على مصرف الرافدين والمصارف المتخصصة 

 في العراق

 ماجستير اكرم ياسين محمود

تقييم القطاع الصناعي التحويلي المقدم في  704

-1962العراق مع اشارة خاصة الى االنتاجية 

1972 

 ماجستير عبد الوهاب حميد رشيد

اب العامة لنقل الرككلفة خدمات النقل في المنشاة  705

 في مدينة بغداد
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 1979-69/70للغزل والنسيج العراقية 

 ماجستير ايوب يونس علي

ؤ استخدام نماذج السالسل الزمنية الدائمية للتنب 709

 باالستهالك الشهري للماء الصافي لمدينة بغداد

 

 ماجستير نضال حسين الجباري

خواص بعض جداول الري العراقية ونظام  710

 اتوازنه

 ماجستير فرات احمد محمود الفرج

دراسة احصائية تحليلية عن معدالت الهجهرة  711
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تطور االستهالك الخاص في العراق للمدة من  712

1970-1987 

 ماجستير عباس قاسم علي
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 المتكاملة في ريف قضاء الفلوجة
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استخدام التكاليف في قرارات التسعير دراسة  716
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 العراق

 هدكتورا نياحمدي حمدي الحسي

ة تأثير معدل النمو السكاني في العراق عى التنمي 721
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 دبلوم عالي حاتم كريم عباس الخفاجي

دراسة تحليلية للحسابات الختامية في ظل  722
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 تالميذ الصف السادس االبتدائي
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-1950العراق في الفترة السياسة المالية في  726

1978 

 ماجستير هناء عبد العال الصكبان
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 ة في الجزائرالتربوية الالمركزي

 ماجستير اين يوسف صادق
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 والقومية

 ماجستير عبد العال محمد سلمان
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 للتصميم واالنشاء الصناعي

 دبلوم عالي مهدي مطرود رضا

الحلول والضوابط التخطيطية للحد من ظاهرة  741

 تلوث المياه الناجمة عن صناعة االلبان

سهير عبد الرحيم روؤف 

 التكريتي

 ماجستير

فاق على التعليم المهني واثارة في تطور االن 742

مواجهة متطلبات تنفيذ خطط التنمية القومية في 

 العراق

 دبلوم عالي ضياء حسن جميل

السياسة السعرية الزراعية في العراق خالل عقد  743

 الثمانيات

 ماجستير عالء شفيق الراوي

 ماجستير محمد روؤف سعيد قطاع النقل في العراق 744

القيادات النسوية في االتحاد العام  تقويم بعض 745

 لنساء العراق

 ماجستير كاظم كريدي خلف

تحليل وتقييم كفاءة االداء دراسة مالية في  746

 الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية

 ماجستير عبد الرزاق عبد العزيز

دور الموازنة التخطيطية في تحقيق االهداف  747

 جيةاالقتصادية لتجارة السلع االنتا

 دبلوم عالي ابراهيم عبد الموسى

النظام المحاسبي الموحد والرقابة الداخلية في  748

 االتحاد العام لشباب العراق

 دبلوم عالي سعيد محمد سلمان

بعض مشاكل التخطيط على مستوى االعداد  749

 والتنفيذ في العراق

 ماجستير نهى عبد الكريم

ر دوال انتاج استخدام االساليب القياسية لتقدي 750

 صناعة السمنت

 ماجستير عبد الكريم عبد هللا

التجارة الخارجية واثرها في تنمية االقتصاد  751

 1981-1970الكويتي للفترة 

محمد خزام ابراهيم الشيخ 

 حمد

 ماجستير

 ماجستير سمير يلدة جرجيس اقتصاديات تسويق التمور في العراق 752

 ماجستير مهند مانوئيل يوسف كاكو ي تنمية منطقة عفكاثر تنوع االستثمار الجديد ف 753

 ماجستير عبد السالم ابراهيم عبيد تاثير العوامل الموقفية في البناء التنظيمي 754

التنمية االقتصادية وتوزيع الدخل القومي في  755

 العراق

 ماجستير مانع حبش الطعمة

اثر استخدام المناقشة وتتابعها مع المختبر في  756

حصيل طلبة الصف االول كيمياء في مادة ت

 الكيمياء التحليلية الوصفية العملية

 دكتوراه صالح عبد اللطيف العبيدي

قطاع النقل البري في البناء التحتي لالقتصاد  757

 العراقي

 ماجستير حاتم عبد الرزاق

اثر تنويع مهمات الوظيفة في تحديد الحجم  758

 المطلوب في القوى العاملة

 ماجستير مشعل فائق

 ماجستير باسم عبد الرسول كاظم واقع الصادرات العراقية غير النفطية ومشاكلها 759

االنتاجية وافاق تطويرها في المنشاة العامة  760

 لالسمنت العراقية عينة مختارة

صفاء محمد هادي هاشم 

 الجزائري

 ماجستير
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-1978واقع التهريب الكمركي في العراق للفترة  761

1987 

 ماجستير اسعد حمود سلطان

دور الذكاء الشعور الشعوري في تفوق االداء  762

 الجامعي في اطار اساليب اتخاذ القرارات

 ماجستير وردة عبد الخالق عبد الرحمن

دراسة عمليات وتنظيم التامين التجاري في  763

 العراق

 ماجستير مظهر باقر ال عيسى

 ماجستير جميل توما بطرس لموصلتحليل الواقع السكني لمدينة ا 764

 دور عرض اليد العاملة والطلب عليها في التنمية 765

 1980-1957االقتصادية في العراق 

 ماجستير خلود عبد هللا الخالدي

تطبيقات النظام المحاسبي الموحد في الوحدات  766

 لبلدياتا–الحكم المحلي 

غياث الدين محمد شريف 

 القزاز

 ماجستير

 ماجستير منعم احمد الدوري العمالة وسياسة االستخدام في العراقهيكل  767

التجربة الجزائرية في تطبيق نظام االدارة  768

 المحلية

 ماجستير بو خمخم عبد الفتاح

احتياطي التوسعات دراسة نظرية وتطبيقية في  769

 الشركة الوطنية للصناعات الكيمياوية

 ماجستير سمر حكمت شكري

 ماجستير احمد مزعل حميد الراوي ط التبخير في مبردات الهواءتطوير وس 770

اعداد الموازنة وتخطيط النفقات في دائرة صحة  771

 البصرة

 ماجستير سهام محمد جاسم

دور المصرف الصناعي في التنمية الصناعية في  772

 1977-1947/1948العراق للفترة 

 ماجستير فاطمة حسين التركي

ة المميزة لدراسة العوامل المؤثر استخدام الدالة 773

على المستوى العلمي في معاهد المعلمين 

 والمعلمات في محافظة بغداد

 ماجستير ميعاد مسعود سعيد

هوايات طلبة المرحلة المتوسطة ومعوقات  774

 ممارستها

 ماجستير سلمى خليل سعيد

مدى مساهمة نظام محاسبة المسؤولية في رفع  775

 ة محاسبيةكفاءة االداء دراس

 ماجستير حسين جميل غافل

تعويضات تامين هياكل السفن في السوق الدولية  776

 مع دراسة ميدانية للسوق العراقية

 دبلوم عالي جمال فريد محمود

 ماجستير ضياء صافي ناجي دراسة قياسية لسلوك المستهلك في العراق 777

 ماجستير هاسميك انترانيك وارطان ددتعدد العالقات الخطية في نموذج االنحدار المتع 778

 ماجستير اثيلة ياسين العزاوي المدى االداري وكفاءة المدير 779

بعض طرق بناء تصاميم القطاعات العشوائية  780

 غير الكاملة المتزنة

 ماجستير ظافر رمضان مطر

تطور القطاع الصناعي الخاص في العراق  781

 ودوره في عملية التنمية الصناعية

 ماجستير د السالم احمد خليفةعب

سياسة الحماية الكمركية ودورها في التنمية  782

 االقتصادية في العراق

 دبلوم عالي رياض محمد ابراهيم

 دكتوراه فائز شاكر احمد التطور التكنولوجي والتحليل االقتصادي 783

نظام حسابات التكاليف في صناعة دبغ الجلود  784

 دراسة تطبيقية ...

 

 دبلوم عالي اح سلمان عليصب
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ل استثمار احتياطات التامينات االجتماعية  للعما 785

 في العراق دراسة تحليلية مقارنة

 ماجستير عبد الغفور حسن كنعان

اساليب التسويق وعالقتها بالتكاليف التسويقية  786

د ودراسة تحليلية في الشركة العامة لتجارة الموا

 الغذائية

 وم عاليدبل حامد عبد مطلق

دراسة تشخيص اهم اسباب حدوث الحرائق  787

وانواع االضرار المتسببة مع اختيار افضل 

 نموذج للتنبؤ

 ماجستير صبا زكي اسماعيل العباسي

مواد التكاليف واثرها في تحليل وتخطيط مستوى  788

 ددالنشاط واالرباح في المنشات ذات االنتاج المتع

 عالي دبلوم شاكر سلمان فياض الشجيري

امكانية تطبيق النظام المحاسبي الموحد في  789

الصناعة الفندقية دراسة تطبيقية في فندق 

 عشتار شراتون

 دبلوم عالي مهند فاضل جاسم العساف

 دبلوم عالي سعد عبد محمد العلواني السياسة االقراضية للمصرف الصناعي العراقي 790

جال ضريبة رقم االعمال والقيمة المضافة وم 791

 تطبيقها في العراق

 دبلوم عالي علي محسن اسماعيل العالق

 ماجستير احمد عجيل جاسم الدوري التكامل الصناعي العربي الواقع واالفاق 792

السياسة االتفاقية وتطور النفقات العامة في  793

 الموازنة العامة للدولة في العراق

 ماجستير عبد الحميد سليمان ظاهر

 ماجستير رحيم حسوني زيارة سلطان بيك ودوره في تنمية العالم الثالثصندوق االو 794

سلوكية عناصر التكاليف غير المباشرة دراسة  795

 نظرية وتطبيقية في شركة الصناعات االلكترونية

 دبلوم عالي محمد احمد كريم شريف

دراسة تحليلية لنسب النجاح في االمتحانات  796

لفترة من االعدادية / الفرع العلمي ل

 1982/1983ولغاية 1973/1974

 ماجستير سعدية عبد الكريم طعمة

الذخيرة اللغوية عند الطفل الكردي في منطقة  797

 لحكم الذاتيا –كردستان 

 دكتوراه عبد الستار طاهر شريف

اثر العوامل السياسية في التنمية والتجارة  798

 1980-1950الخارجية في العراق للفترة من 

 دكتوراه تارعبد الس

تطور نشاطات المنشاة العامة للخطوط الجوية  799

 العراقية ومدى مواكبة االدارة المالية لذلك

 ماجستير فؤاد عطا ناصر

تصميم نظام حجز ) بطاقة الحجوزات ( للمكاتب  800

 السياحية باستخدام المايكروكومبيوتر

 دبلوم عالي لطيفة بطرس كاكوكس

ن والشروط العالمية وثائق تامين الطيرا 801

 المستعملة وتطبيقاتها في السوق العراقية

 دبلوم عالي شذى حسن زلزلة

استخدام بحوث العمليات لترشيد االنفاق  802

االستثماري في المشروعات الصناعية مع 

 التطبيق على قطاع الغزل والنسيج

 ماجستير سالم قاسم حسين الشيخ

سائل التخطيط الموازنات التخطيطية وسيلة من و 803

والرقابة دراسة تطبيقية في شركة المعتصم 

 للمقاوالت

 دبلوم عالي مسعود يوسف شعيا

تحليل احصائي للعوامل المؤثرة على الوضع  804

االقتصادي للنساء ضمن نتائج مسح شبكة 

 معرفة العراق

 دبلوم عالي اخالص عبد االمير
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استخدام نظرية التكاليف المتغيرة في تخطيط  805

السياسة السعرية دراسة تطبيقية في الشركة 

 الوطنية للصناعات الكيمياوية والبالستيكية

 ماجستير محمد مهدي محمد

دراسة وتحليل نظام التكاليف الفعلية في شركة  806

 الصناعات الخفيفة)معمل الثالجات (

 دبلوم عالي هشام محمد عبيدة

تقدير دوال الطلب وتوقعاته لبعض السلع  807

 1980/1985ستهالكية في العراق للفترة اال

 ماجستير عدنان مناتي صالح السعدي

تطوير األساليب اإلحصائية المستخدمة في توفير  808

 بيانات المحاصيل الزراعية في العراق

 ماجستير خيرية صالح مهدي

أدارة مخاطر االئتمان وترشيد قرارات بأستخدام  809

 انموذج برمجة االهداف

 ماجستير محسنمها مزهر 

 نظام التكاليف الفعلية المقترح للشركة الوطنية 810

 للصناعات الكيمياوية

 ماجستير كاظم احمد العلوي

تحليل العالقة بين التكاليف ومستوى النشاط  811

 واإلرباح

 دبلوم عالي كمال حسن جمعة

دور الدولة في توجيه االقتصاد مع إشارة خاصة  812

جيه قطاعات الزراعة الى دور الدولة في تو

 والصناعة والتجارة في العراق

 ماجستير مظفر عبد العال حسون

 ماجستير عبد الرزاق علي جبار التحليل الكمي لحوادث الطرق في المدن العراقية 813

المردودات االجتماعية لتخطيط االحياء السكنية  814

 1985-1975الحديثة في مدينة الناصرية للفترة 

 ماجستير د الكنانينجم عبد جوي

 ماجستير صبحي فندي الكبيسي التكامل العربي في مجال القوى العاملة 815

تصميم نظام تكاليف المراحل االنتاجية في  816

 المنشاة العامة للصناعات الصوفية

 دبلوم عالي ليث عباس محمد الفخري

 –نظام التكاليف المقترح للبنك المركزي العراقي  817

 بغداد

 دبلوم عالي جبو حنا بهنام

التكاليف الصناعية غير المباشرة دراسة نظرية  818

تطبيقية في المنشاة العامة والنسيج العامة في 

 الموصل

 دبلوم عالي عسكر عبد احمد الجبوري

معالجات تخطيطية ومعمارية للمناطق الصناعية   819

 في مدينة بغداد

 ماجستير سعد عزيز كمونة

لنفط العربي الخام في السوق تحديد اسعار ا 820

 العالمية

 ماجستير نواف نايف اسماعيل

الفهم في مرحلة  –قياس سرعة القراءة  821

 الدراسات المتوسطة

 ماجستير رؤوف محمود احمد القيسي

المنشاة العامة لتجارة السيارات ودورها في  822

 توفير وسائط النقل وادواتها احتياطية

 وم عاليدبل زهير عبد ضيف الدباغ

مترو بغداد والتغيرات في الرحالت واستعماالت  823

 االرض

 

 ماجستير زهير عبد الوهاب محمد حسن

نظام التكاليف الفعلية دراسة تطبيقية في شركة  824

 أنتاج األلبسة الجاهزة في المحمودية

 

 ماجستير زهير خضر ياسين

 ماجستير غازي نوار كعيداستخدام محاسبة  المسؤولية كأداة للرقابة غي  825
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 شاة العامة للزيوت النباتيةالمن

 ماجستير احمد ضرار اسماعيل حسن الجوانب النقدية لالنفاق الحكومي في العراق 826

 ماجستير كريم سالم حسين اقتصاديات صناعة التمور في العراق 827

التصنيع والصادرات في الدول النامية مع اشارة  828

 الى العراق

 ماجستير ان سهرفيصل زيد

الصعوبات التي تواجه االرشاد التربوي في  829

المرحلة المتوسطة من وجهة نظر المرشدين 

 التربوين في مركز محافظة بغداد

 ماجستير عباس رمضان رحيم الجبوري

الشركات متعددة الجنسية مع التركيز على شركة  830

 1972-1961نفط العراق المحدودة للفترة 

 ماجستير ار النصيراتمحمد صادق نه

نموذج توزيع رياض االطفال في مدينة بغداد من  831

 الناحية االقتصادية واالجتماعية

 ماجستير فوزية عودة يوسف الكبيسي

دور النفط في التنمية والتكامل االقتصادي  832

 العربي

 ماجستير عامر عبود جابر الدوري

وامل الخصوبة السكانية في العراق تطورها والع 833

المؤثرة عليها واثرها في تحديد حجم السكان 

 مستقبال

 دبلوم عالي مصطفى حبيب مهدي

قرارات تصميم عمليات الخدمة واثرها في اداء  834

 العمليات

 ماجستير حيدر عدنان غناوي

النظام المحاسبي الموحد لمؤسسة الثقافة  835

 العمالية وفروعها

 دبلوم عالي حسن خصاف الهاشمي

خطيط وتطوير المنتوج في المنشأة العامة ت 836

 للصناعات الجلدية

 ماجستير محمد عواد محمد الصميد علي

االسس والمعايير التخطيطية للمدن الجديدة في  837

 العراق

 ماجستير هاشم جواد كاظم

تقويم تجربة التربية الخاصة من وجهة نظر  838

 معلماتها في مدينة بغداد

 ماجستير نيقيس محمد عيدان الحمدا

 دبلوم عالي ثائر صاحب علوان مراحل البيانات بين حاسبتي اوليفي والوركاء 839

القروض المالية االسالمية الدورية واثرها  840

 التوزيعي

 دكتوراه صبحي فندي خضر الكبيسي

عالقة االستيرادات باهم المتغيرات االقتصادية  841

 في المملكة االردنية الهاشمية

 ماجستير عبد الفتاح ياسر محمد

دراسة تخطيطية لحركة وانظمة المنشاة في  842

 مراكز المدن

 ماجستير رعد ابراهيم حمودي النعيمي

 دبلوم عالي ماجد عبد االمير عبود تصميم نظام معلومات مباشر للمكتبة 843

 ماجستير وفاء طه عبد هللا المفرجي استخدام سالسل ماركوف في القطاع التربوي 844

زيادة معدل الجريان في االنابيب الناقلة لنفط  845

 الخام

 ماجستير رياض عبد الفتاح قدوري قدو

التوزيع القطاع لتسهيالت مصرف الرافدين  846

 العراقي

 دبلوم عالي سمير عبد الرسول مهدي

 دبلوم عالي عبد الرزاق محمد عريبي التعامل بالشيك في العراق 847

اسلوبي المنظور والمسموع  دراسة مقارنة بين 848

 في تحصيل التالميذ في االمالء

 ماجستير مثنى علوان الجشعمي

 ماجستير خليل ابراهيم رسولتقييم كتب العلوم والتربية الصحية للمرحلة  849
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 االبتدائية

 ضياء احمد حمدي التهرب الضريبي في العراق 850

 

 دبلوم عالي

درك وممارسات العالقة بين الدعم التنظيمي الم 851

 اداة الموارد البشرية وتاثيرها في سلوكيات فرق

 العمل

 ماجستير فائق حمد عبد

عالقة اتجاهات المدرسين نحو مهنة التدريس  852

 ببعض سماتهم الشخصية

 دكتوراه عبد عون علي هندي

 ماجستير عبد الرحمن مصطفى طه انظمة السالمة المهنية في المنشات العراقية 853

ظام محاسبي موحد لنقابات العمال في القطر ن 854

 العراقي

 دبلوم عالي مريدي حمادي عبود الخفاجي

 نظام التكاليف المقترح لمصنع البناء الجاهز في 855

 بغداد

 دبلوم عالي ربيع محمد دحام

 تقويم انشطة المزيج التوزيعي في الشركة العامة 856

 لتجارة المواد الغذائية

 اجستيرم رياض منيشد وادي

اتجاهات التوزيع االجتماعي للدخل القومي  857

 1985-1970للسنوات 

عبد العظيم عبد الواحد كاظم 

 الشكري

 ماجستير

مخطط لتطوير السياحة في شمال العراق منطقة  858

 الدراسة محافظة اربيل

 دبلوم عالي احمد محمد صوفي

دراسة تقويمية لالسعار والسياسة السعرية  859

مع  1989-1939العراق للسنوات  الزراعية

 التركيز على الفواكه والخضر

 ماجستير سمير شالل فرحان

 ماجستير علي حسين علي التطور االقتصادي في العراق 860

 ماجستير عوني عبد الرحمن مصطفى 1958- 1932العالقات العراقية التركية  861

دور مجلس الخدمة العامة في اداء وظائف ادارة  862

 فراداال

 ماجستير خضير عباس خضير حداد

التنسيق بين الخطط القطرية كمدخل للتنمية  863

 والتكامل االقتصادي العربي

 ماجستير حمزة سلمان عليوي

السيطرة النوعية دراسة مقارنة بين شركة  864

 الصناعات االلكترونية في بغداد

 ماجستير داني الكبير امعاشو

االشرطة المغناطيسية  نظام السيطرة على مكتبة 865

 لمركز معالجة .....

 دبلوم عالي سمير موسى حمو

دراسة مقارنة للقيم في كتب المطالعة المرحلة  866

 الثانونية في الوطن العربي

شذى عبد الباقي محمد 

 العجيلي

 دكتوراه

دراسة تاثير تغير المعايير النظمة الخزن مع  867

 تطبيقات عملية

 يرماجست ليث جرجيس بطرس

التكاليف الفعلية لنظام المراحل الصناعية في  868

 المنشاة العامة للسمنت في سرجنار

 ماجستير رؤوف علي مينة   معروف

 ماجستير سبعاوي ابراهيم الحسن االمن الجماعي العربي 869

 ماجستير علي جليل عبيد تكاليف تجميع السيارات 870

طلب فترة استهالك الحبوب الرئيسية وتوقعات ال 871

1980-1990 

 

 ماجستير عماد حسن مصطفى النجيفي

 ماجستير قاسم مهاوي خالوي الزهيريتخطيط المناطق الخضراء داخل المدينة منطقة  872



    

52 

 

 الدراسة مدينة العمارة

 17دراسة احصائية لتطوير االنتاجية في معمل  873

تموز التابع للشركة العامة للغزل والنسيج 

 ةالصوفي في الكاظمي

 ماجستير فليح حسن كاظم

 ماجستير كريمة عبد الكاظم arma  تقديرات معلمات نماذج 874

فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية للموجود  875

 المخزني

 ماجستير صباح هاشم جابر

مقارنة طريقة خميس مع الطرق االخرى في  876

 تركيب االرقام القياسية مع تطبيق عملي

 ماجستير عوادعصرية ردام مرزوك ال

العالقة بين االستثمار والنمو االقتصادي ضمن  877

 اطار التخطيط االقتصادي

 ماجستير سحر فتح  محمد علي

دور قطاع المصارف في اداء االسواق المالية  878

 مع اشارة خاصة لسوق

 يرماجست هديل فاضل

 ماجستير حميد ياسر الياسري مشروع المصب العام ..... 879

خدام شبكات االعمال في تخطيط عمليات است 880

 صيانة الطائرات ...

 ماجستير عباس صيهود

مقومات السياسة التامينية في ظل التحوالت  881

 االشتراكية في القطر

 دبلوم عالي انطوان متري جريس

اساليب تحسين االداء لإلنتاجية دراسة تطبيقية  882

 في المنشاة العامة لصناعة البطاريات

 ماجستير هادي تقيتحسين 

 ماجستير خالد ياسين كاظم القيسي وحدة الموازنة العامة للدولة في العراق 883

تحليل التوزيع المكاني للصناعات النسيجية في  884

العراق مع تاكيد خاص على موقع المنشاة العامة 

 للنسيج القطني

 ماجستير خليل حسن رهك للزركاني

عفاءات من دراسة تطور السماحات واال 885

 الضرائب المباشرة في نظام الضرائب العراقي

 دبلوم عالي نعمان عيدان علي

 دبلوم عالي وليد عيدي عبد النبي دراسة وتقييم النظام المتعلق بتفويض 886

 

 دبلوم عالي ازهار جعفر صالح تسعير البضائع في القطاع التجاري 887

تامين االحتفاظ بالمسؤولية في اعمال اعادة ال 888

 الصادر وتطبيق ذلك في شركة التامين الوطنية

 دبلوم عالي تغريد جليل ايوب مرسم

 دور السياسة المالية في التنمية االقتصادية في 889

 1976-1968العراق 

 محسن عليوي عبيد السلمان

 

 

 ماجستير

تقييم ربحية االستثمارات دراسة في شركة  890

 التامين الوطنية

 ماجستير صباحعاقل سالم عبد ال

تقييم مركزية حسابات فروع ومكاتب مصرف  891

 الرافدين وسبل تطويرها

 دبلوم عالي ناصر حسين الجبوري

تصميم نظام المعلومات الخاص بنقابة  892

 المهندسين العراقية

 

 دبلوم عالي فوزي غني خضير عطرة

دراسة تحليلية  لتقويم وتطوير تعريفة التامين  893

 السيارات في العراق االلزامي على

 دبلوم عالي جواد كاظم جواد

 ماجستير محمد علي داهش 1926-1919جمهورية الريف في مراكش  894
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تقدير وتحليل العوامل المؤثرة على الصادرات  895

الزراعية في بلدان نامية مختارة للفترة من 

1965-1985 

 ماجستير حسين محرم قاسم

ي ك في االقتصاد العراقالعوامل المحددة لالستهال 896

 1981-1970للفترة 

عبد الكريم حنش حسين 

 البديري

 ماجستير

القطاع الصناعي المختلط ودوره في التنمية  897

 الصناعية في العراق

 ماجستير عبد الستار وهيب الحديثي

نسب التبادل التجاري ومعدالت التنمية  898

 1978-1970االقتصادية في العراق للفترة 

 دكتوراه هدي الحسناويكريم م

توطن صناعة العجينة الورقية في العراق الواقع  899

 واالفاق

 ماجستير حسين جبر عبد هللا المالكي

استخدام البرمجة الخطية في تحديد تشكيلة  900

االنتاج المثلى لتحقيق الحد االدنى للكلف او 

 التعظيم هامش المساهمة

 ماجستير سناء سعيد زينل

 ماجستير علي فاضل فوزي لتطوير االداري باستخدام نظرية النظمتخطيط ا 901

ي االئتمان الزراعي ودوره في التنمية الزراعية ف 902

 العراق

 ماجستير حالوب كاظم معلة

دور صناعة الغاز في التنمية الصناعية في  903

 العراق

 ماجستير حسام حامد يونس

 داود حسن عقيل بناء قاعدة معلومات لجريدة الثورة 904

 

 دبلوم عالي

تدفق السلع االستهالكية الى الريف وموقف  905

المستهلك منها بالتطبيق على عينة من ريف 

 محافظة نينوى

 ماجستير ميسر احمد حسن

 التخطيط االقليمي والتنمية المكانية في العراق 906

1965-1977 

 ماجستير هارون احمد الزبيدي

المنشاة العامة تحليل تكاليف الصيانة في  907

للصناعات الصوفية دراسة تطبيقية في المنشاة 

 1986-1984للفترة 

 دبلوم عالي ساجدة حميد احمد العاني

 ليدبلوم عا علي محمد رحيم ادارة عالقات الزبون بمنظور صحي 908

دور السياسة النقدية واالئتمانية في التنمية  909

 1980-1968االقتصادية في العراق للفترة 

 ماجستير ليعة كوركيس توماط

نماذج يوكسن فينكز الثنائية وتطبيقاتها في  910

 التنئبوات لالحمال الكهربائية

 ماجستير محمد حبيب كاظم الشاروط

تقويم عملية التدريب في القطاع المصرفي حالة  911

 دراسية عن مصرف الرافدين

 ماجستير نعمة شليبة علي

 ماجستير د علي حمود العنزيسع الرضى الوظيـفي واالداء 912

السيطرة النوعية دراسة مقارنة من شركة  913

الصناعات االلكترونية في بغداد والشركة 

الوطنية لصناعة وتركيب االجهزة الكهربائية 

 وااللكترونية في الجزائر

 

 

 ماجستير داني الكبير امعاشو

 ماجستير ضوية سلمان حسناسلوب تحويل البيانات النوعية الى كمية في  914
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 جباتيةالتجارب ال

 ماجستير مهند خلف رشيد ضريبة الدخل في العراق 915

اعداد نظام معلومات جغرافي الستعماالت االرض  916

 الريفية في قضاء الحمدانية

 ماجستير باسم ايليا هابيل

ي تحليل العالقة بين النمو االقتصادي والبطالة ف 917

 العراق باستخدام قانون اوكن

 ماجستير منتهى زهير محسن

 ماجستير دهام كمير سهيح الرقابة على الجمعيات الفالحية التعاونية 918

 ريةمتطلبات الهيكل التنظيمي النجاح الرقابة االدا 919

 بتوسيط الثقة بالعاملين

 دبلوم عالي سمير حلو حقي الذيابي

 

السيطرة على ارصدة الذمم في القطاع  920

 االشتراكي

 ماجستير بد الرسول احمداحمد ع

التكاليف الغراض شركات مقاوالت استصالح  921

 االراضي

 ماجستير حسن نامار بك

دراسة تطبيقية لواقع تشابك الصناعة التحويلية  922

 في العراق

 ماجستير مهدي صالح حنوش

 في اثر ارتباط الدينار العراقي بالدوالر االمريكي 923

 التجارة الخارجية للعراق

 ماجستير يل عبد محمد عباسعق

تراكم البضائع في المواني العراقية ومسؤولية  924

 شركات التامين

 ماجستير شكر محمد احمد

تخطيط القوى العاملة في قطاع المصارف  925

 التجارية

 ماجستير جمعة عباس

 ماجستير نداء بطرس روفائيل دراسة واقع فعاليات لمصرف الزراعي التعاوني 926

ثر التنمية الزراعية على استقرار ونمو مراكز ا 927

 االستيطان منطقة الدراسة قضاء بلد

 ماجستير محمود حمادة صالح

دراسة نظام التكاليف في منشاة اور العامة  928

 للصناعات الهندسية

 ماجستير عبد الهادي سلمان صالح

ادارة عالقات الزبون بمنظور صحي دراسة حالة  929

 الحسين )ع( في مستشفى مدينة

 دبلوم عالي علي محمد رحيم الحلو

 ماجستير رقية يوسف مصطفى معايير القياس كفاءة االداء في ادارة حكومية 930

 ماجستير احمد ابريهي العلي دور الطاقة االستيعابية لالستثمار في التنمية 931

 م عاليدبلو عثمان محمد جواد السوق العراقية للتامين واثر التضخم عليها 932

دراسة في الجوانب االساسية لعملية بناء السعر  933

 في القطاع الصناعة التحويلية في العراق

 ماجستير داخل جواد كاظم

دراسة في اسعار الصرف وتغيراتها واثرها في  934

 اقتصاديات الخليج العربي

 ماجستير سالم عبد الحسين سالم

التجارب معالجة وتقدير البيانات المفقودة في  935

المختلفة مع بعض التطبيقات على التجارب 

 المقامة في محطات التجارب الزراعية العراقية

 ماجستير فؤاد جبرائيل يونان

 ماجستير مسلم كاظم حميد اهمية النشاط االقتصادي 936

 ماجستير كاظم جواد كاظم دراسة في بعض نماذج الخزن 937

على اموال دور الرقابة المالية في السيطرة  938

 الدولة وترشيدها في العراق

 دبلوم عالي هشام عبد الوهاب

 دبلوم عالي يوسف كوركيس يوسف ربط العمليات التحويلية بالتسويق الزراعي 939
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دراسة احصائية تحليلية السعار اهم المنتجات  940

 الزراعية

 

 ماجستير صفاء علي ناصر الهيتي

 ماجستير احسان ذياب عبد الدليمي خدمات الصحيةتقويم كفاءة االداء في قطاع ال 941

 ماجستير مها خليل المدلل واقع الحركة التعاونية في القطر 942

 ماجستير سعدي مجيد عاشور اهمية اختيار موقع المشروع الصناعي 943

التطوير الحضري للمناطق المتخلفة في مدينة  944

 بغداد منطقة الدراسة الكفاح

 ماجستير عاحمد محمد بو درا

تصنيف وقياس مساحات المناطق الصحراوية  945

 لمنطقة صحراء النجف  GISباستعمال ال)

 دبلوم عالي احسان فاضل ذيب

 دبلوم العالي عدنان داود صابر دراسة نقدية للنظام المحاسبي الحكومي 946

برنامج تدقيق متخصص للعقود في المشاريع  947

 االنشائية

 دبلوم عالي يدعبد المجيد عبد الحم

التطور التجاري والنقدي في العراق في العصر  948

 العباسي

 ماجستير احالم محمد سعيد عبد الحسين

 ماجستير يوسف منصور واقع وافاق تطور المكننة الزراعية في العراق 949

 رماجستي رحيق حكمت ناصر فرص وتحديات تنويع االقتصاد العراقي 950

 ماجستير الهام سلمان يوسف يلدر تغير االسعاراالندثار في اطار  951

 ماجستير مثال جبار سرور بناء نموذج قياسي للقطاع الصناعي في العراق 952

اقتصاديات صناعة االسمدة الكيمياوية في الوطن  953

 العربي

 ماجستير كاظم احمد حمادة

تقويم االداء الصحي وفق منظور استراتيجي  954

 اء الموزونةباستعمال بطاقة االد

 دبلوم عالي عمار شهاب احمد

السياسة السعرية لمنتجات القطاع المختلط  955

 واثارها

 دبلوم عالي وفاء اسماعيل حمد

 ماجستير فارس كريم بريهي الحساني كفاءة تخطيط مواقع صناعة االسمنت في العراق 956

التكاليف الفعلية في صناعة التعليب دراسة  957

 ركة التعليبتطبيقية في الش

 دبلوم عالي ضياء عبد الحسين

ستراتيجية االوبك واثرها في السوق العالمية  958

 للنفط الخام في مجالي االنتاج واالسعار

 دكتوراه احمد حسين علي

 جدلية العالقة بين خيار التنويع وقيمة المنظمة 959

منهجا للتوازن االستراتيجي في ظل تعدد مداخل 

 التنظيمي

 دكتوراه ير اسماعيلمصطفى من

ة تقييم االداء الصناعي في المنشاة العامة لصناع 960

 1986-1982الكونكريت للسنوات 

 ماجستير حسين علي هاشم اللعيبي

 دبلوم عالي فائز نعوم عبد االثر االجتماعي على تصاميم االحياء السكنية 961

 نظام التكاليف الفعلية المقترح في شركة الهالل 962

 عية عمل المبرداتالصنا

 ماجستير حاجم عبد محمود

 التغيير التكنلوجي بادخال الحاسبة االلكترونية 963

 وتاثيرة على الترتيب والسلوك في المنظمة

 ماجستير عبد الغفور محمد علي

دور القطاع الخاص في دعم التنمية السياحية في  964

 العراق

 

 ماجستير نسرين غالي قاسم

 ماجستير باسل احمد خلف الفنليب في قياس حجم السكان والتنبؤ كفاءة االسالي 965
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 واهميته في التصميم االساسي لمدينة بغداد

 دبلوم عالي ايمان غانم احمد نظام التكاليف في مؤسسات الخدمات الهندسية 966

اج دراسة تحليلية الهم العوامل المؤثرة على االنت 967

لقطاع واالنتاجية في الصناعات النسيجية ا

 االشتراكي

مجاهد مطلك عبد الرحمن 

 العاني

 ماجستير

ا الصادرات العراقية القطار الخليج العربي واقعه 968

 وافاق تطورها

 ماجستير علي مهدي حمزة التميمي

االهمية النسبية للنظم المؤسسية التعاون في  969

تخطيط التنمية الريفية منطقة الدراسة وفق 

 قضاء سميك

 ماجستير راهيم المهمدانيجمال طاهر اب

تاثير مجمع صناعي السكر والورق على مدينة  970

 المجر الكبير

 ماجستير محسن عبد علي

 دبلوم عالي سمية شاكر عبد الحميد الرقابة على استغالل الموارد البشرية 971

دراسة مقارنة لمشكالت الطالب المنتمين وغير  972

 المنتمين الى مراكز الشباب

 ماجستير ة صالحبدر حمز

تشخيص واقع نسبة االشغال السريري لتفعيل  973

 خطط الطاقة في مستشفى الشهيد غازي

 دبلوم عالي شهالء صالح

اثر اختيار موقع السوق على اداء انشطة تجارة  974

 المفرد بالتطبيق على محافظة نينوى

 ماجستير سالم حامد حمدي

ة ية مع االشارالرقابة االئتمانية في الدول النام 975

 الى العراق

 دبلوم عالي رعد فاضل محمد

 نظام التكاليف في الميدان االداري دراسة لنظام 976

 رقابة الموازنات في شركة صناعات االصباغ

 ماجستير اسامة هادي حمودي الربيعي

 ماجستير صالح الدين محمد امين النتائج االقتصادية للتضخم في العراق 977

 ماجستير جمعة علي وادي ور الصناعات الغذائية في اقليم ديالىمستقبل تط 978

 دبلوم عالي ناجي بهنام يعقوب استخدام طريقة لتوليد المنتجات 979

ل الحجم االمثل للوحدة التجريبية والتصميم االفض 980

 للتجارب المتعلقة بمحصول الرز

 ماجستير نذير عباس ابراهيم

 دبلوم عالي محمد هادي ام المحاسبة الموحدالموازنة التخطيطية في نظ 981

استخدام اسلوب تنسيق الخطط والبرامج  982

 االنمائية في دعم التعاون االقتصادي بين اقطار

 الخليج

 ماجستير محمود محمد محمود

 دبلوم عالي فارس جميل داود الهيتي تصميم وتنفيذ لغة عربية لتاليف الدروس 983

اعداد وتقييم المشاريع دراسة وتحليل عملية  984

 الصناعية العامة في العراق

 ماجستير رعد عبد هللا عبدان

 ماجستير عبد الكريم طاهر مهدي التكامل الزراعي العربي واقعه وافاقه 985

تطوير السياحة في منطقة اهوار العراق مع  986

 التركيز على قضاء الجبايش

 ماجستير سامي مجيد جاسم

سة لمباشر في العملية االدارية درادور التكاليف ا 987

 في الشركة العامة للغزل والنسيج الصوفي

 ماجستير جميل جواد حميد العطار

 17العالقة بين االجور واالسعار في ظل ثورة  988

 1968تموز 

 ماجستير خليل اسماعيل ابراهيم

دراسة نظم وتخطيط التكاليف في اعمال التنفيذ  989

 المباشر

 ماجستير وب عطوناهض يوسف يعق
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 ماجستير علي عبد الجبار اثر محو االمية العمال 990

و فعالية االستثمار الزراعي الفعلي واثره على نم 991

 الدخل القومي في العراق

 ماجستير خليف فيروز مهيدي

 ماجستير حسن هاشم خلف الملكية الزراعية في العراق وافاق تطورها 992

د في الدار الوطنية النظام المحاسبي الموح 993

 للتوزيع واالعالن

 دبلوم عالي فاضل سليم حسين

نظام التكاليف الفعلية المقترح لصناعة الرقوق  994

 السينمائية

 

 دبلوم عالي نظام خليل الحاتم

 ماجستير عبد علي حمد الدليمي التقريب باستخدام الشرائح مع دراسة تطبيقية 995

عراقي ومستلزمات اقتصاديات النقل البحري ال 996

 تطورها

 ماجستير صبري كاطع عبد

 ماجستير محمد حسن رسول دور المنظمات الجماهيرية في التخطيط العمراني 997

 ماجستير محمد علي حسن االنباري دور شبكة الطرق السريعة في التنمية االقليمية 998

دراسة احصائية تطبيقية للمقارنة بين النماذج  999

 التوقعات المستقبلية االسية ونماذج

 ماجستير محمود جواد عبد الرسول

الموارد المالية النفطية العربية وامكانيات  1000

 االستثمار في الوطن العربي

 ماجستير علي عبد محمد سعيد االلوسي

ماهر اسماعيل ابراهيم  اختيار معلم تعليم الكبار وتدريبه في العراق 1001

 الجعفري

 ماجستير

ت تدريب المالكات الطبية على اداء العمليا تاثير 1002

 بحث في دائرة صحة الكرخ

 دبلوم عالي محمد احمد ياسين

 ماجستير نضال ياسين حمد االختبار القضائي دراسة مقارنة 1003

ط تقييم النظام المخزني في المنشاة العامة للخطو 1004

 الجوية العراقية

 دبلوم عالي ليث اسماعيل

 دبلوم عالي راجحة عبد السادة السلمان العسكرية االكاديمية دراسة وبحثالمكتبات  1005

تقييم كفاءة االداء الصناعي للمنشاة العامة  1006

 1989-1980للسمنت في الموصل للفترة 

 ماجستير جمال يلدا يونادام

الرقابة على المواد االولية عن طريق الكلف  1007

عامة القياسية )بحث تطبيقي في المنشاة ال

 للنسيج الوطنية معمل السجاد الميكانيكي (

 دبلوم عالي عبد الكريم حميد

تقييم التصميم التجريبي والتحليل االحصائي  1008

 لبعض الدراسات المنجزة في المجال الزراعي

 ماجستير ليلى حاتم شهاب االنباري

دراسة احصائية تتبعية للمستوى العلمي  1009

 لخريجي االحصاء

 ماجستير ك الفيصل العانيمنذر مطل

موازنة البرامج واالداء وامكانية تطبيقها في  1010

 العراق

 

 دبلوم عالي سندس ماجد رضا

 ماجستير سليمان حمد امين ئيةالقيم الشاذة واثرها في تحليل البيانات االحصا 1011

تطبيق النظام المتكامل للرقابة على الجودة في  1012

 الورق في البصرةالمنشاة العامة لصناعة 

 ماجستير مسلم عالوي شبلي

نظام التكاليف القياسية للعمل المباشر دراسة  1013

نظرية وتطبيقية في مديرية معمل المصابيح 

 الكهربائية

 دبلوم عالي ابراهيم عبد العزيز رمضان
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استخدام اليات تطبيق القابليات الديناميكية  1014

 التسويقية لتحسين االداء التسويقي

 

 ماجستير رواند نبيل مصطفى

االدارة المالية العامة والنظام المحاسبي في  1015

 الوحدات الحكومية المركزية

 دبلوم عالي نضال رحيم مردود

نظام تحديد االسعار في القطاع الصناعي  1016

ة االشتراكي العراقي وتطبيقاته في المنشاة العام

 لمنتوجات االلبان

 ماجستير خميس خلف موسى

 ماجستير احمد حسين الهيتي واقع وافاق تطوير الصادر البديلة 1017

ة دراسة في النظام النقدي الدولي مع اشارة لعالق 1018

 الدول النامية به

 ماجستير هجير عدنان زكي

تحويل جداول القرارات المحددة الى برامج  1019

 كفوءة

 ماجستير عبد الرحمن حامد الحسين

 دارية والتنظيمية لما بعد الحربالمستلزمات اال 1020

 لمدينتي الفاو والبصرة

ممدوح ختالن محمد 

 المعاضيدي

 ماجستير

 ماجستير كمال محمد جاسم العاني المقومات االقليمية لتنمية مدينة عنة الجديدة 1021

نظام االدارة باالهداف دراسة المستلزمات  1022

 االدارية تطبيقية في ديوان الرقابة المالية

 ماجستير غسان عالء الدين نوري

 ماجستير علي غباش محمد يةنظام االتصاالت االدارية في هيئة المعاهد الفن 1023

االنفتاح االقتصادي وانعكاساته على اقتصاديات  1024

 يةالبلدان النامية مع التاكيد على التجربة المصر

 دكتوراه اراس حسين

ها في المشروعات العربية المشتركة ودور 1025

 التكامل االقتصادية العربي

 ماجستير فالح حسن علوان

تحليل المركز االئتماني للقرض من المصرف  1026

 العقاري

 دبلوم عالي عبد الرضا شفيق

دراسة مقارنة في التكيف االجتماعي المدرسي  1027

بين التالميذ المتخرجين وغير المتخرجين في 

 رياض االطفال

 يرماجست هناء عبد الكريم

 ماجستير يحيى زكريا يونس واقع وافاق تطور صناعة االلبان في العراق 1028

د العوامل المؤثرة في استيرادات العراق من الموا 1029

 1983-1965الغذائية 

 ماجستير وداد ادور وادي

العوامل المؤثرة في عرض النقد والمضاعف  1030

 1978-1965النقدي 

 

 

 ماجستير رجوة صابر مهدي

خطة بحث الرسالة اثر النظريات  اللغوية في  1031

تحديد تكاليف المنتجات في المنشاة العامة 

 للمنسوجات

 دبلوم عالي صالح الدين محمد

ق واقع نظام ادارة االفراد في جامعة البصرة وافا 1033

 المستقبلية

 

 ماجستير صالح مهدي صالح

ة وسائل وسبل ترشيد االستهالك واثره في التنمي 1034

 االقتصادية في العراق

 ماجستير غدير ادور مرزوق

 ماجستير سعاد نجم صالحبناء وتطبيق برنامج تعليمي لتدريس قيمة  1035
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 التضحية لطلبة المرحلة السادسة

 ماجستير خميس سامي عباس اقتصاديات صناعة الطحين في العراق 1036

االتجاهات مستقبل التنمية الصناعية في دولة  1037

 ويتالك

 ماجستير علي مجيد حمد

توزيع االدوية في العراق دراسة ميدانية في  1038

 المنشاة العامة لتسويق االدوية

 ماجستير عزام طوبيا رزوقي

 دبلوم عالي جاسم ابراهيم محمد هيكلية التمويل في المنشات االقتصادية 1039

 اليدبلوم ع سمير محمد حسين تطور االنفاق الصحي في العراق 1040

مؤشرات وواقع السياسة السعرية االستهالكية  1041

 في العراق

 دبلوم عالي عادل صالح مهدي

دور صناعة وسائل االنتاج في التنمية  1042

 االقتصادية في العراق

 ماجستير موفق علي خليل

 ماجستير فاضل حميد مزعل تحويل وحدات الحكم المحلي في العراق 1043

 دبلوم عالي كامل علي العبادي ديرية في هوية االدارةالميزانيات التق 1044

ة العالقة بين المديونية والتجارة الخارجية دراس 1045

 تحليلية

 ماجستير يالجين فاتح

 ماجستير هناء عبد العال 1978-1950السياسة المالية في العراق  1046

تخطيط التجارة الخارجية مع اشارة خاصة الى  1047

 عراقتخطيط تجارة ال

 دكتوراه تقي عبد سالم

مصادر واستخدامات الفائض االقتصادي في  1048

 1976-1965القطاع االشتراكي في العراق 

 ماجستير مجيب حسن محمد

خيارات عدم سقوط الحق في وثائق التامين على  1049

 الحياة

 دبلوم عالي محمد ناصر اسماعيل

وضع نموذج احصائي لتنظيم السير في بعض  1050

 طوط سير حافالتخ

 ماجستير عايدة احمد

التوصل  النموذجي للنمط االمثل لتوزيع  1051

المستوطنات الريفية في االقليم االوسط في 

 العراق

 دبلوم عالي علي عبد الوهاب حسن

اثر تلوث البيئة بالمخلفات الصناعية على دوال  1052

بقاء اسماك الكيميوزيا متواجدة في مناطق 

 الوسطى

 ماجستير ي سالمبان مت

 دبلوم عالي جمال داود سليمان تصميم حزمة برامجيات لتدريس قواعد البيانات 1053

العوامل المؤثرة في وتاثر نمو السكان الطبيعي  1054

 في االردن

 ماجستير مناور فري جواد

نظام تكاليف االوامر ودورها في تعزيز نظم  1055

 المعلومات المحاسبية الغراض التخطيط

 ماجستير ثينة سالمب

مشكالت االدارة المدرسية لثانويات بغداد  1056

 المسائية

 ماجستير ماجد حمزة الدفاعي

-1940تطور صناعة الزيوت النباتية في العراق  1057

1980 

 ماجستير فوزي حسين

 ماجستير ثامر عبد الرزاق التطوير الفيزياوي للقشلة وسراي بغداد 1058

تعليمي لتدريب قواعد اللغة  تصميم نظام ذكي 1059

 االنكليزية

 دبلوم عالي ياسين طه غريب

 ماجستير سهير حسين حسن سلوك التكاليف الغراض التخطيط والرقابة 1060
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 ماجستير ستار خليل حسين واقع وافاق تطور صناعة الطابوق في العراق 1061

اثر استخدام طريقة المناقشة االجتماعية في  1062

الصف الرابع االعدادي مادة تحصيل طالب 

 جغرافية

 ماجستير صباح ظاهر نصيف

دراسة مقارنة عن ايرادات الدولة من الضرائب  1063

 الكمركية واثرها على االقتصاد

 دبلوم عالي ماهر عبد حسين

 دبلوم عالي يعقوب يوسف النظام المحاسبي الموحد في الوحدات االقتصادية 1064

التقديرات المنجزة  دراسة تقويمية لطرق 1065

لمعامالت االنحدار المتعددة عند مخالفة بعض 

 الفرضيات باستخدام اسلوب المحاكاة

 ماجستير غفران اسماعيل

مشكالت القبول واالعداد في التعليم الثانوي  1066

 الصناعي والحلول المقترحة لها

 ماجستير سلمان علي محي الشرع

نشات القطاع جرد الخزين دراسة ميدانية في م 1067

 التجاري

 دبلوم عالي عبد االمير حسين

ج استخدام  اساليب اتخاذ القرار لبناء افضل نموذ 1068

 لدولة الكلفة في السيطرة النوعية

 دكتوراه ضوية سلمان حسن

 ماجستير صالح عبد الرحمن نظام االمن الجماعي دراسة في القانون الدولي 1069

لى حركة السابلة على تحليل العوامل المؤثرة ع 1070

 مستوى قطاعات المدينة

 ماجستير قحطان عبد الكريم

 التنبؤات السكانية  للجمهورية العراقية عن سنة 1071

2002 

 

 ماجستير احمد شهاب احمد

ق االهمية االستراتيجية  والنظام القانوني للطري 1072

 المالحي البحري في خليج العربي

 ماجستير حسين ندا حسين

تصميم نظام معلومات لغرفة تجارة وصناعة  1073

 بغداد باستخدام حاسبة شخصية

 دبلوم عالي عامر احمد ابراهيم

دور السياسة المالية في تشجيع وتوزيع  1074

 االستثمار الصناعي للقطاع الخاص في العراق

 دبلوم عالي احمد ناظم

 ماجستير عدنان جواد علي تعريب حاسبة دقيقة 1075

تاثير تغير المعايير النظمة الخزن مع  دراسة 1076

 تطبيقات عملية

 ماجستير ليث جرجيس

دور نظام المعلومات في تخطيط فعاليات الصيانة  1077

 في المنشاة العامة للسمنت الشمالية

 

 ماجستير سعد فاضل

تقييم نظام الموازنات التخطيطية في المنشاة  1078

 العامة للصناعات قطنية

 عالي دبلوم نضال رؤوف

 دبلوم عالي علي عبود توثيق القروض المصرفية 1079

تطبيق نظام معلومات اقتصادية خاص بالتصدير  1080

 واالستيراد باستخدام نظام قواعد معلومات

 دبلوم عالي مظفر منير

  عبد الوهاب عباس نظام محاسبي موحد لجامعات القطر 1081

 ماجستير حارث عبد الوهاب نيةالتوصل النموذجي لتصميم المراكز المد 1082

دراسة في اصول التراكم والتبعية في االقتصاد  1083

 1939-1868العراقي 

 ماجستير عبد العزيز عبد اللطيف

 دبلوم عالي عالء الدين عبد الوهاب الخسارات البحرية الخاصة في التامين البحري 1084
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 ماجستير فليح حسن االئتمان المصرفي في دورة في االقتصاد العراقي 1085

استخدام البرمجة الخطية في تحديد مزيج  1086

يج المنتجات االمثل في المنشاة العامة للغز والنس

 العراقية

 ماجستير عبد الحسن رحيم

تصميم نظام لمعالجة وعرض البيانات االحصائية  1087

 باستخدام الرسوم البيانية

 دبلوم عالي محمد مهدي

حي واثره على التنمية االستثمار السيا 1088

 االقتصادية في العراق

 ماجستير اسماعيل محمد علي

 دبلوم عالي محمد عطا االتفاقيات النسبية في اعادة التامين 1089

 دبلوم عالي عايد وسمي سحاب الكثافة السكانية في مدينة بغداد 1090

 دبلوم عالي دسعد شهاب احم دراسة ميدانية لواقع الخدمة البرقية في العراق 1091

 نظام التكاليف الفعلية المقترح للمنشاة العامة 1092

 للعلف

 دبلوم عالي عماد يوسف

اجراءات السيطرة على االيرادات في المركز  1093

 القومي لالستشارات الهندسية والمعمارية

 دبلوم عالي وجدان ميخائيل

 دبلوم عالي زيز شويشعبد الع تطور العالقات االئتمانية في قطاع في العراق 1094

تحليل اثر العوامل النوعية على انفاق القطاع  1095

 العائلي في العراق

 ماجستير عبد الرحمن لطيف حمد

 ماجستير سعد عبد العزيز مشكلة الديون الخارجية لالقطار العربية 1096

واقع تطور صناعة الجرارات واالالت الزراعية  1097

 1980-1971في العراق 

 ماجستير ولصغانم ب

تقييم االداء االقتصادي للمنشاة العامة للسكك  1098

 الحديد

 ماجستير نورة موسى

تحديد الطلب على الكوادر الهندسية المتخصصة  1099

 1990من عام 

 ماجستير احالم معيوف

اثر التحضر في تطوير المواقع السياحية في  1100

 كربالء

 ماجستير خليل ابراهيم احمد

 ماجستير ثائر صبري بة الموارد البشريةمحاس 1101

قياس كفاءة االداء في المؤسسة العامة للنقل  1102

 المائي العراقية

 دبلوم عالي فوزي حمودي

 ماجستير داود سلمان مدن التوابع كاحدى بدائل النمو الحضري 1103

 ماجستير قصي عبود فرج تحليل دالة االنتاج لشركة الصناعات الخفيفة 1104

 دبلوم عالي انيس عواد ةنظام تكاليف االوامر في المنشاة العامة للخياط 1105

ها تقييم طرق اختيار المقارنات المتعددة وتطبيقات 1106

 في المجال الزراعي

 ماجستير خليفة حمود

ذج االرتباطات الذاتية في االخطاء العشوائية لنما 1107

 االنحدار وتطبيقها في التحليالت االقتصادية

 ماجستير عالء حسين صالح

 االحصاء الترتيبي وتطبيقه في المجال الطبي 1108

 

 ماجستير علي عبد الحسين

ظاهرة عدم االستقرار السياسي وانعكاساتها في  1109

 العالم الثالث

 ماجستير محمد حردان علي

دراسة واقع النظام المحاسبي الحكومي في  1110

 العراق وامكانية تحديثة

 ماجستير احمد يحيى
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تقييم كفاءة االداء االقتصادي لشركة ديالى  1111

 (2010-2000العامة للصناعات الكهربائية )

 ماجستير علي وهيب عبد هللا

دراسة واقع النظام المحاسبي الحكومي في  1112

 العراق وامكانية تحديثه

 ماجستير احمد يحيى عبد هللا

ية على محاسبة التضخم ومعالجة االثار التضخم 1113

 الكشوفات المالية

 ماجستير طالل محمد علي

نظام  محاسبي للمنشاة العامة لالستكشاف النفط  1114

 والغاز

عبد القادر احمد حسن 

 الشيخلي

 دبلوم عالي

 دبلوم عالي جاسم احمد جاسم ادارة الخطر في شركة المخازن العراقية 1115

 دبلوم عالي طاهر مسلم علي ادارة الخطر والتامين في المنشات النفطية 1116

 دبلوم عالي هرايت عبيد تصميم نظام  الضمان الصحي 1117

ية العالقات االنسانية واثرها في الكفاءة االنتاج 1118

 في منشاة العامة للخياطة

 ماجستير ستار جبار

 دبلوم عالي رامي فرج رسم لف ماكنة بمساعدة الحاسبة 1119

ي عملية التخطيط تخطيط االسعار ودوره ف 1120

 االقتصادي مع اشارة خاصة الى العراق

 ماجستير صالح عبد الحسين

تصنيع المواد الخام المعدنية المنتجة محليا  1121

 واثرها على التنمية الصناعية في الوطن العربي

 دكتوراه كريم عبد النبي باش اغا

 ماجستير احمد منى منير تقدير المعلمات لتوزيعات المشاهدات غير كاملة 1122

 ماجستير فهمي خليفة القيادة االدارية في الدولة العربية االسالمية 1123

تمكين المراة اقتصاديا في العراق مشكالت  1124

 وممكنات

 ماجستير زهراء محمد حسن

 فائز نعيم يوسف احتساب كلفة الخدمات الصحية دراسة تطبيقية 1125

 

 ماجستير

قتها بكلفة المنتوج السيطرة النوعية وعال 1126

 النهائي في المنشاة العامة للغزل والنسيج

 ماجستير عالء فاضل

الضرائب على التركات في العراق دراسة وتحليل  1127

 دورها في اعادة التوزيع للدخول والثروات

 دبلوم عالي قيس زكي يونس

خوارزمية مقترحة لتعظيم معولية النظام عن  1128

 مركبات االحتياطيةطريق تحديد عدد من ال

 ماجستير علي محسن عيسى

المشاركة الشعبية في وحدات الحكم المحلي  1129

 دراسة نظرية

 ماجستير صالح الدين حسين

اقتصاديات النقل في سكك حديد العراق واقعها  1130

 وافاقها المستقبلية

 ماجستير طالب هاشم عباس

 ماجستير اسعد كاظم تحليل عمليات وتكاليف الصيانة 1131

النظام المحاسبي الموحد للمؤسسة العامة للعمل  1132

 والتدريب المهني

 دبلوم عالي سعد ناجي حمودي

 دبلوم عالي حسام محسن تامين هياكل السفن 1133

 ماجستير اكرم جعفر ضائعات التسرب من القنوات المبسطة 1134

 7دراسة احصائية لمزرعة الدولة في مشروع  1135

 ييم العمليات االنتاجية فيهانيسان وتق

 ماجستير رياض مرتضى زين العابدين

تصميم لغة عربية تعليمية واصفة السلوكية  1136

 معمارية الحاسب

 ماجستير خالد محمد علي
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توزيع الكلف المشتركة في المديرية العامة  1137

 لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية ومحطات التابعة

 لها

 تيرماجس ليث عبد العزيز

شرط النسبية والتامين الناقص وتطبيقاتها في  1138

 وثائق التامين العراقية

 دبلوم عالي ابتهال عزيز

تاثير نظام السالمة المهنية في انتاجية العمل  1139

 بالتطبيق على معمل الغزل والنسيج في الموصل

 ماجستير عادل ذاكر

التفاوت السكاني بين العراق وايران وتركيا  1140

 2000تطور حتى عام و

  نجم عبود

التحليل االقتصادي لتكاليف صناعة طحن القمح  1141

 في العراق

 ماجستير عفاف عبد الرزاق

مشاركة العاملين في ارباح المنشات االقتصادية  1142

 ةالعامة واثرها على تحسين االداء ورفع االنتاجي

  هيثم سعيد

النوعية دراسة تصميم نظام معلومات السيطرة  1143

 من المنشاة العامة للصناعات الكهربائية

 ماجستير محمد عمر مكنون

ة النماذج االحصائية في دراسة المواد االستهالكي 1144

 وتحليل ميزانية العائلة

 ماجستير سعادة مهدي

 محمد رؤوف سعيد قطاع النقل في العراق 1145

 

 ماجستير

ت ة للبيانامبدا التحفظ واثره على القدرة التنبؤي 1146

 المحاسبية

 ماجستير حيدر عبد الحسين لمستوفي

االدارة المالية لمديرية ضريبة الدخل العامة  1147

 )محافظة نينوى(

 دبلوم عالي مصطفى محمد صديق

المؤشرات العملية الناجمة عن تحليل حسابات  1148

 التوفير

 دبلوم عالي سالم نمرود يعقوب

لمباشرة بحث تطبيقي التكاليف الصناعية غير ا 1149

 في الشركة العامة للزيوت النباتية

 دبلوم عالي فؤاد حميد مجيد

معالجات تخطيطية ومعمارية للمناطق الصناعية  1150

 في مدينة بغداد

 ماجستير سعد عزيز كمونة

متطلبات تخطيط النقل ضمن التصميم االساسي  1151

 لمدينة الحلة

 ماجستير عادل مرزة هادي

 ماجستير بديعة عبد الرحمن د النفقات العامة في العراقترشي 1152

ة الوالء التنظيمي : المحددات الفردية والتنظيمي 1153

 ... واساليب التعزيز

 ماجستير جالل سعد الملوك عبد الرحمن

تقييم اقتصادي للمنشأة العامة الزراعية في  1154

 االسحاقي

 ماجستير حازم جاسم

  s.qة الطلب كمية الطلب( استخدام نظام )نقط 1155

 في التخطيط والسيطرة على مخزون من االدوات

 ماجستير انتصار توفيق

 فارس عبد هللا الجنابي تسويق المكائن والمعدات الزراعية في القطر 1156

 

 ماجستير

نظم الحوافز واثرها على االنتاجية مع اشارة  1157

 خاصة الى المنشاة العامة للخياطة

 ماجستير علي الدليميربكان حرير 

تصميم نظام معلومات للمتدربين في معهد  1158

 تدريبي باستخدام اسلوب قاعدة المعلومات

 دبلوم عالي علي حسين حمود
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 ماجستير جالل حبيب عبد علي اولويات حاجات المدراء في ضوء نظرية ماسلو 1159

 ماجستير هيم هاشمهاشم ابرا ستراتيجية تسويق االنسجة القطنية في العراق 1160

 ماجستير اياد حسين عباس العزاوي جريمة االحتيال في القانون العراقي 1161

التكاليف القياسية للقطن في المنشأة العامة  1162

 للغزل والنسيج العراقية

 دبلوم عالي عبد الخضر سلمان الجنابي

 ماجستير ف ناصر المحمدعبد اللطي ئجمدى تاثير البيانات غير الكاملة على دقة النتا 1163

 دبلوم عالي يحيى محمد سعيد وحدة الموازنة العامة وتطبيقاتها في العراق 1164

دراسة نماذج االنحدار الذاتي والمتوسطات  1165

 المتحركة غير مستقرة

 ماجستير سعدون محسن

نظام تفاعلي في التطبيقات االحصائية  1166

 واالقتصادية

 دبلوم عالي وسام غزال

 دبلوم عالي ارام اغا التامين واعادة التامين في العراق 1167

 التامين التكميلي للسيارات مستقبلية وتطوره في 1168

 العراق

 دبلوم عالي عزت محمد عبد هللا

استخدام افضل طرق المعاينة في فحص االنتاج  1169

 الصناعي مع تطبيق ميداني

 ماجستير سميرة خالد حايف الحيالي

سس المعتمدة في اتخاذ قرارات االستثمار في اال 1170

 المصارف التجارية

 دبلوم عالي منتهى احمد

عالقة المصرف الزراعي التعاوني بالجمعيات  1171

 التعاونية الفالحية وتحديد ابعادها

 دبلوم عالي عبد علي حسين

قياس كفاءة االداء في المؤسسة العامة للنقل  1172

 البري العراقية

 دبلوم عالي هيم  محمد الخطابزهير ابرا

التنمية الزراعية في بعض اقطار الخليج العربي  1173

 واقعها وافاقها المستقبلية

 ماجستير خضير عباس محمد علي

دور التطور الصحي في التنمية االقتصادية مع  1174

 االشارة الى حالة العراق

 ماجستير جليلة عبد اللطيف

ي في اقطار الخليج العرب واقع الصناعات الغذائية 1175

 وعالقتها باالمن الغذائي الخليجي

 ماجستير عدنان مهدي لفته

متطلبات تخطيط المنطقة المركزية ضمن  1176

التصميم االساسي لمدينة الديوانية وامكانية 

 تطويرها

 ماجستير صفاء جاسم محمد الدليمي

دراسة قياسية للتضخم والعوامل المؤثرة فيه في  1177

 1978-1963اق للفترة العر

 ماجستير عصام محمد عبد الرضا

تطور االنفاق على التعليم المهني واثارها في  1178

مواجهة متطلبات تنفيذ خطط التنمية القومية في 

 العراق

 دبلوم عالي ضياء حسن جميل

متطلبات تخطيط المنطقة المركزية ضمن  1179

التصميم االساسي لمدينة الديوانية وامكانية 

 تطويرها

 

 ماجستير صفاء جاسم محمد الدليمي

اثر دوران العمل على كلفة االنتاج والكلف  1180

 المعنوية

 ماجستير ازهر يوسف عبد النبي

دور القطاع االقتصادي االشتراكي في تمويل  1181

 الميزانية االعتيادية

 دبلوم عالي ليلى احمد حسين
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ى العاملة مسائل نظرية وتطبيقية في تخطيط القو 1182

 في العراق

 ماجستير شاؤول ايشو نونا

اداريون محترفون ام اطباء لقيادة المنظمات  1183

 الصحية العراقية

 ماجستير علي جيران عبد علي

 دبلوم عالي سعد شهاب احمد القيسي دراسة ميدانية لواقع الخدمة البرقية في العراق 1184

 ماجستير فليح حسن خلف العراقي االئتمان المصرفي ودورة في االقتصاد 1185

النفقات العامة في الموازنة االعتيادية وطرق  1186

 تقديرها في العراق

 دبلوم عالي عبد المنعم خيري

وضع نظام للسيطرة على عملية تفريغ صناديق  1187

 البريد في محافظة بغداد

 دبلوم عالي منى كامل عبد االمير

 ماجستير عماد حسن حسين غاز الطبيعياستراتيجية عربية النتاج ال 1188

يم اثر سد القادسية على التنمية االقليمية في اقل 1189

 اعالي الفرات

 ماجستير جاسم محمد عواد الدليمي

 ماجستير عودة سلطان عودة توازن القوى التركيب السكاني في الكويت 1190

 ماجستير بوشه صالح االستخدام السلمي للجار في القانون الدولي 1191

الالمركزية في تطبيق نظام التقاعد المدني في  1192

 العراق

 ماجستير اكرم محسن مهدي الياسري

اهمية اسعار الصرف ودورها في تجاوز بعض  1193

 االزمات االقتصادية

 ماجستير سمير فخري نعمة

 الخدمات المقدمة للعاملين في االنشات الصناعية 1194

ة النسانية ورفع الكفايودورها في دعم العالقات ا

 االنتاجية

 ماجستير فاروق احمد كرام

تحليل اثار السياسة الكمركية في االقتصاد  1195

 2010-1995العراقي للمدة 

 رماجستي مالك عبد الرحيم

دور مبادىء عمل االداء العالي وتطوير تقييم  1196

االداء العاملين في ممارسات منظومة عمل 

 االداء العالي

 دبلوم عالي دل حسينسمر عا

خيار التمايز والتكامل في تحقيق متطلبات دور  1197

 خفة الحركة لتطوير نموذج التجديد

 دكتوراه  فاضل راضي غباش

اطار مقترح النشطة التدقيق االجتماعي ودوره  1198

 في قياس االداء

 دكتوراه امل محمد سلمان

االضهار المادي للخدمات الصحية ودوره في  1199

 حقيق رضا الزبونت

 

 دبلوم عالي احمد محمد داود

دور التدريب في تطوير اداء االطباء في مركز  1200

 التدريب والتطوير الصحي في وزارة الصحة

 دبلوم عالي سرمد سلمان عبود

ج دراسة دالة انتاج المنشاة العامة للغزل والنسي 1201

 في الموصل

 ماجستير كلثوم عبد القادر حياوي

 لكلفة في صناعة السمنت العراقيةا 1202

 

 دبلوم عالي اخالص زكي الشيخلي

تحليل التغيرات البنيوية والنمو االقتصادي في  1203

 العراق

 دكتوراه ابراهيم موسى لورد

دراسة تطبيقية بين اسلوب خط التوازن ونظام  1204

 تخطيط االحتياجات من المواد الصناعية

 ماجستير سلوى هاني عبد الجبار
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فارس نصرت عبد الجبار  نظام قيود المرضى 1205

 القصير

 دبلوم عالي

 محددات االدخار في الدول النامية مع اشارة الى 1206

 العراق

 ماجستير مفيد ذنون يونس المال

 تاثير التسميد النتروجيني والفوسفاتي على كمية 1207

 ونوعية حاصل العنب لصنف ديس العنز

 ماجستير نبيل محمد امين

 ماجستير فليح حسن خلف االئتمان المصرفي ودوره في االقتصاد العراقي 1208

صندوق النقد العربي وموقعة بين المنظمات  1209

 المالية العربية والدولية

 دبلوم عالي كاظم محمد مشور

التخمين والسيطرة على كلف مشاريع التنفيذ  1210

 المباشر في القطاع النفطي

 وم عاليدبل سناء عبد الرحمن

 ماجستير حسان جورج حسو الكلفة التشغيلية للنقل النهري 1211

 دبلوم عالي نزار ابراهيم محمد النظام المحاسبي الموحد 1212

 ماجستير حنان عيسى الجبوري مشكالت ادارة المدرسة الثانوية في العراق 1213

وجهات نظر القيادات االدارية حول عمل المراة  1214

 همتها في التنميةومعوقات مسا

 دبلوم عالي مصباح محمد الخير

تخطيط ورقابة التكاليف في الشركة العامة  1215

 لالستيراد والمكائن والمعدات

 دبلوم عالي رضا عبد االمير ذو الفقار

نظام تخطيط ورقابة االنتاج في المؤسسة العامة  1216

 للصناعات الكيماوية

 ماجستير عبد علي حسن الجابري

االسعار والسياسة السعرية في القطاع التجاري  1217

 االشتراكي

 ماجستير قيس علي عبد الحسين

التكاليف التسويقية المنشاة العامة للمشروبات  1218

 الغازية والكحولية

 محمد عبد الرضا عبد

 الواحد

 دبلوم عالي

التنبؤ بكلفة وعدد الوحدات السكنية في العراق  1219

2013-2016 

 دبلوم عالي محمودمحمد صبري 

 دبلوم عالي حاتم عبد الرحمن براك مصادر العنف ضد المراة دراسة احصائية 1220

خيارات السياسة النقدية ودورها في تحقيق  1221

 االستقرار االقتصادي

 دكتوراه احمد عبد الزهرة

ة راستاثير البرامج التدريبية في اداء العاملين / د 1222

 مدينة الطبتطبيقية في دائرة صحة 

 دبلوم عالي علي عزيز حسن

تطوير انشطة تاهيل الممرضين في ضوء تقييم  1223

البرامج التدريبية المنفذة في مستشفى دار 

 التمريض الخاص

 دبلوم عالي مؤيد عبد الرحمن

دراسة احصائية حول اسباب الطالق في محافظة  1224

 باستخدام التحليل العلمي 2013بغداد لعام 

 

 دبلوم عالي ريم حسوندعاء ك

التحليل االحصائي لمشكلة التسرب الطالبي في  1225

 العراق لعام

 

 دبلوم عالي محمد ثجيل مزبان

 العالقة بين تسليم الخدمة واالدء التسويقي بحث 1226

 تحليلي في الشركة لنقل المسافرين والوفود

 ماجستير غسان ليث حسين الزبيدي

لي تكوين راس المال قياس وتحليل دالة اجما 1227

-1980الثابت للقطاع الزراعي في العراق للمدة 

 ماجستير  هيفاء يوسف سليمان
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2010 

 

 

اثر الذكاء الوجداني في ادارة التميز دراسة  1228

تطبيقية في عينة من المنظمات السياحية في 

 العراق

 ماجستير صالح سلمان زاير صاحب

ا في دوافع اتجاهات القيادة االدارية واثره 1229

 الضيف دراسة تطبيقية في المنظمات السياحية

 ماجستير احمد شهاب حمد

دراسة العوامل المرتبطة بمرض السكري من  1230

خالل مواءمة اسلوبي التحليل العاملي وتحليل 

 المسار

 ماجستير حيدر يحيى محمد

االنفاق االستثماري ودورة في نمو ناتج منشات  1231

العامة في العراق للمدة  الصناعة التحويلية

2000-2010 

 ماجستير عنبر مرام غياض

خصائص السوق وقوة الضعف واثرهما في  1232

 فاعلية ادارة المنظمات السياحية

 دكتوراه سمراء عبد الجبار ابراهيم

استخدام قانون بنفورد في كشف ادارة االرباح  1233

 وانعكاسه على جودة التدقيق

 ماجستير يحكيم حمود فليح الساعد

تاثير التكامل الحيود السداسي ونظام االنتاج  1234

 الرشيق في تحسين وظائف االمداد

 ماجستير عالء صبحي حسن

التراكم الحالي في قطاع التامين في العراق  1235

 ودوره في عملية التنمية ية

 ماجستير رياض روؤف العمر

 النظام الالمركزي خطوة متقدمة لتطبيق النظام 1236

 الموحد لحسابات الدولة

 دبلوم عالي عوف عبد الرحمن

نظام المحاسبة الكلفة في المنشات الزراعية  1237

 العامة

 دبلوم عالي محمد حميد سالمة

ادارة وتقويم مشروع الممر الثاني لطرق  1238

 اصرية باستعمال اسلوب بيرت الضبابين-سماوة

 ماجستير حاجم عات دحام

الى المنظمة في ضوء تحليل  امكانية التحول 1239

 فيجوني

 اماجستير حسين شالل ابراهيم

االسبقيات التنافسية الستراتيجية العمليات  1240

 واثرها في االداء

 ماجستير احمد غازى مهدى الياسرى

اثر اخالقيات العمل ومهارات المدراء  1241

 االستراتيجيين من الحوكمة

 ماجستير ايهاب عبد الكريم

 ماجستير سؤدد سعيد حمد الهيتي ميالذكاء االخالقي في تحقيق االلتزام التنظيدور  1242

العوامل المؤثرة في طلب العراقيين على سياحة  1243

 االصطياف في اقليم كردستان العراق

 ماجستير حسن عوده غضاب العبودى

محاسبة التكاليف الرشيقة ودورها في تقويم  1244

 االداء انموذج مقترح

 دكنوراه احمد نورى النعيميمقداد 

عالقة النمو االقتصادى  وتغير معدل البطالة  1245

 السائدة

 دبلوم عالي عمار احمد علي محمد

1246 Nvestigation of power generation of 

gas ststions 

Adel badir ماجستير 
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اثر عوامل الجذب والطرد لسكان المحافظات في  1247

عدا اقليم كوردستان  1977/2011العراق للفترة 

 دراسة احصائية –

 دبلوم عالي درى حميد جاسم السالمي

تحليل واقع ممارسات التخطيط والرقابة ودورها  1248

 في تحقيق الكفاءة والفاعلية في صاالت العمليات

 الجراحية

 دبلوم عالي سميرة حسن عبد راضي

تقييم مؤشرات النجاح والمحددات والظواهر  1249

ة في تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحالسلبية 

 الفساد

 دبلوم عالي احمد محمد كاظم كمال العطار

قياس كفاءة مكاتب المفتشيين العموميين  1250

 idea باستعمال تحليل تطويف البيانات 

 دبلوم عالي لمعان عباس محمد جواد

العدالة التنظيمية وعالقتها بالدعم التنظيمي  1251

 ا في تحقيق التميزالمدرك واثرهم

 دكتوراه ماجد جبار غزاى الفتالوى

تصميم خطط عينات قبول مزدوجة باستعمال  1252

 توزيع كاما المعكوس

 دكتوراه صبا زكي اسماعيل

دور المعرفة التسويقية في تعزيز اداء الشركة  1253

 العامة للمنتوجات النفظية العراقية

 ماجستير حاتم علي رمضان العقابي

استعمال البرمجة  الهدفية الضبابية في تحديد  1254

الكميات المثلى لبعض االدوية من شركة تسويق 

 االدوية

 ماجستير نورس عبد الكريم حسن

تاثير اقتصاد الظل في بعض المتغيرات  1255

-1990حالة دراسية للمدة  –االقتصادية الكلية 

 م2009

حراء رسول عبد علي 

 الساعدي

 ماجستير

 الهيكل التنظيمي عبر عالقة ابعاد الهيكل تحليل 1256

بحث تطبيقي في  –التنظيمي بالتركيب العضوي 

 هيئة النزاهة

 دبلوم عالي مهند طلب الحمداني

ادارة التنوع واالنفتاح التسويقي  السياحي  1257

 واثرهما في المرونة التنظيمية

 دكتوراه لؤى لطيف بطرس

 لتنافسي واثرهماالرؤية االستراتيجية والذكاء ا 1258

 في ادارة عالقات الضيف

 دكتوراه احمد مجيد حميد

قياس التمركز والتنوع لمحصولي الحنطة  1259

والشعير في بعض محافظات العراق واثر 

 العوامل الطبيعة على انتاجها

 دبلوم عالي علي عبد الوهاب علي السلوم

تكنولوجيا االتصاالت واثرها في اتجاهات سلوك  1260

 ئحالسا

 ماجستير نورس كامل وناس

 بناء جداول الحياة الذاتية في العراق باستعمال 1261

 احتماالت البقاء

ياسمين  عبد الرحمن محمد 

 جواد

 دكتوراه

دورة توزيع الدواء وفق انموذج منظمة الصحة  1262

 العالمية

 

انيس عبد الرزاق علي 

 الجبوري

 دبلوم عالي

يج منوجات المنظمات تحديد االمثلية الرباح مز 1263

وكلف النقل في الشركة العامة للزيوت النباتية 

 باستعمال البرمجة الخطية

 ماجستير حسام جاسم محمد الربيعي

 ماجستير صباح محمد موسىتاثير تقنيات ادارة منتوجات البيانات في عملية   1264
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 صنع القرارات

 -محددات مستقبل التبادل التجاري العراقي 1265

 يالترك

 يةالعراق الزاعةاثاره على 

 ماجستير احمد سليم رحيم

الطرائف الالمعلمية والمعدلة في تقدير دالة  1266

 المعولية للبيانات الكاملة مع تطبيق عملي

 دكتوراه رواء صالح محمد الصفار

تفعيل االبداع المنظمي باعتماد بعض ابعاد  1267

ة نوعية حياة العمل بحث تطبيقي في ديوان وزار

 التخطيط

 ماجستير عبد الرحمن طاهر

حل مشكلة اقصى تدفق ضبابي للمركبات في  1268

مدينة الديوانية باستعمال اسلوب البرمجة 

 الخطية الضبابية

 ماجستير علي حسين محمد الرماحي

تاثير مهارات المدراء في اداء ادوارهم  1269

 المعلوماتية  بحث ميداني في مكاتب المفتشيين

 ماجستير مد احمدايناس مح

 دبلوم عالي سناء عيسى يالرقابة الستراتيجية ودورها في االداء التنظيم 1270

انماط الشخصية وعالقتها بمصادر االجهاد  1271

الوظيفي للمتحققين االداريين في مكاتب  

 المفتشيين العامين

 دبلوم عالي احمد راسم عباس

 رار والنمواثر السياسة المالية في تحقيق االستق 1272

 2010-1990في العراق للمدة 

 دكتوراه باسم خميس عبيد

تحقيق الميزه التنافسية المستدامة على وفق  1273

الموائمه بين عوامل اللنجاح الحرجة والخيارات 

 االستراتيجية

 ماجستير تاغي زيدان محمد ناصر

 –احصاءات الهجرة السكانية انماطها وتاثيرها  1274

 دراسة احصائية

 دبلوم عالي احمد ناجي حمود

 دبلوم عالي عبير عبد الستار عبد الجبار ريةاثر االستثمار في التعليم لتنمية الموارد البش 1275

م تكاليف الجودة بالتعليم العالي ودورها في تقوي 1276

 االداء وفق معايير االعتماد االكاديمي

 ماجستير غادة طارق عبد المجيد

اتيجي لالكاديمية العراقية التشخيص االستر 1277

 swotلمكافحة الفساد على وفق تحليل 

 دبلوم عالي محسن محمد حسن

قدرات وادوار ادارة الموارد البشرية  1278

االستراتيجية لتحسين منظومة تفكير وتعلم 

في عدد من منظمات الفريق  بحث تطبيقي 

 االعمال في العراق

 دكتوراه عدي زهير محمود نديم

 يم كفاءة اليات انتقال اثر السياسة النقديةتقي 1279

على فجوة الناتج في بلدان مختارة مع اشارة 

 خاصة للعراق

 دكتوراه مصطفى كامل رشيد

تاميم النفط واثره على التنمية االقتصادية في  1280

 العراق

 ماجستير كريم عبد النبي باشا اغا

1281 
العوامل المؤثرة على االوضاع الصحية 

مية في العراق ضمن مسح شبكة معرفة والتعلي

باستعمال التحليل  2011لعام  ikn العراق 

 العنقودي

 دبلوم عالي وسن عبد الهادي كاظم
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1282 
استخدام مقاييس المخاطر مع التركيز على 

ر النماذج المستندة الى السيناريو في تقييم مخاط

 الموجودات

 دكتوراه عبد الكاظم محسن

1283 
الفردية والجماعية في تحقيق دور الممارسات 

 متطلبات راس المال المعرفي

 ماجستير احمد حسن احمد

1284 
ادراك البيئة الخارجية واثره في السلوك 

 االبداعي

 ماجستير حسن مطشر صالح الجبوري

1285 
 تاثير الرقابة االدارية في تماسك المرؤوسيين

 ماجستير زينة رائد عبد الزهرة

1286 
القرار في اختيار المشروعات استعمال نظرية 

 الصغيرة والمتوسطة

 ماجستير كفاء علي حسين

1287 
الدور الوسيط للعقد  النفسي في ضوء الربط بين 

 االحتياجات التدريبية وااللتزام التنظيمي

 ماجستير اسراء محمد فتحي علمدار

1288 
مقارنة بين الطرائق المعلمية والالمعلمية في 

مع  dlmاالرتداد الزمني تقدير انموذج توزيع 

 تطبيق عملي

 دكتوراه احمد شاكر المتولي

1289 
ديناميكية هيكل راس المال وفقا لفلسفة نظرية 

االلتقاط وانعكاسها على االداء المالي 

 االستراتيجي

 دكتوراه سعدي احمد حميد الموسوي

1290 
 دور التدريب في تحول التعليم المهني في العراق

 نحو اقتصاد

 ماجستير كريم يونس ربيعة

1291 
تحليل االمكانات التنموية للمناطق الحضرية 

 -باستخدام تقنية المعلومات المكانية  بغداد

 الحسينية

 دكتوراه عدي زكريا جاسم

1292 
تحليل نموذج تقييم اداء العاملين واعادة 

 تصميمه باستخدام مداخل التقييم

 دبلوم عالي محمد كاظم جواد الربيعي

1293 
حليل واقع الهجرة العائدة من الكفاءات الى ت

 2013-2003العراق خالل الفترة 

 

 

 دبلوم عالي فوزي حسن حسين الزبيدي

1294 
العالقة بين اسعار الصرف والميزان التجاري في 

ظل المنهج في دول نامية مختارة مع اشارة 

 خاصة للعراق

 دكتوراه اياد حماد



    

71 

 

1295 
يجية واثرهما في القدرات المعرفية واالسترات

 بناء التنافسية

 ماجستير تغريد خليل ابراهيم

1296 
استخدام نماذج تحليل التدخل في سلسلة انتاج 

 النفط الخام في العراق

 ماجستير فاطمة عبد الرحمن

1297 
في 10015اثر العملية التدريبية وفق المواصفة 

 جودة الرقابة المالية

 ماجستير عصام خيون حسون

1298 
اء قة والتاثير بين الثقافة التنظيمية واالدالعال

بحث استطالعي في شركة صناعات –الوظيفي 

 االصباغ الحديثة

 ماجستير ياسر عادل محمود الخفاجي

1299 
تاثير االبعاد الثقافية في اتصاالت الفرق ذات 

ثقافات متعددة بحث ميداني في مشروع ناحية 

 جسر ديالة

 ماجستير مصطفى حسين حسن

1300 
تاثير بعض من ادوات االنتاج الرشيق في اختيار 

الشركة العراقية –ستراتيجية االيصاء الواسع 

لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها وشركة 

 صناعات االصباغ الحديثة

 ماجستير نور قصى عبد الرزاق الطائى

1301 
تقدير دالة االنتاج للشركة العامة لالسمنت 

 (2010-1996العراقية للمدة )

 ماجستير محمد نوري فرحان

1302 
استعمال بعض تصاميم التجاذب العاملية 

والعاملية المتداخلة بالقياسات المكررة على 

 مرض الثالسيميا في محافظة واسط

 ماجستير حيدر رائد طالب

1303 
تاثير القدرات الجوهرية للمنظمات السياحية في 

 نمو الجذب السياحي

 رماجستي محمد عبد الحر علق

1304 
تشخيص واقع تطبيق االستشارة الطبية 

 راسة حالة في وزارة الصحةد –االلكترونية 

 دبلوم عالي محمد احمد صالح

1305 
د التكامل بين المحاسبة عن االنجاز ونظرية القيو

في تحديد التكاليف لترشيد القرارات التشغيلية 

 تطبيق في الشركة العامة لصناعة البطاريات/

 ماجستير خفاجيرفل سلوم ال

1306 
تقويم فاعلية المنح والمساعدات االنمائية في 

ن لداتحقيق االهداف االنمائية لاللفية الثالثة في ب

 ناميـة مختارة

 دكتوراه احمد هادي العبيدي

1307 
مقارنة بعض طرائق تقدير انموذج االنحدار شبه 

المعلمي بوجود مشكلة عدم تجانس تباين الخطأ 

 مع تطبيق عملي

 ماجستير حسن هبوب رزاق
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1308 
تأثير استراتيجية التسويق الفايروسي في 

 السلوك الشرائي للمستهلك

 ماجستير امجد حميد اسماعيل

1309 
بعض الطرائق الحصينة لمعالجة مشكلة التعدد 

 الخطي في النماذج مع تطبيق عملي

 دكتوراه رباب عبد الرضا البكري

1310 
لكلف المستهدفة في دور التكاليف المعيارية وا

 تخفيض التكاليف

 ماجستير مروة جمعة طعمة

1311 
انعكاسات تحليل مسارات العملية على اهداف 

 اداء العمليات لتحقيق القيمة المدرك للزبون

 

 دكتوراه نغم علي جاسم الصائغ

1312 
 اثر المعرفة السوقية في تحسين االداء التسويقي

لهاتف دراسة مقارنة بين شركات االتصال ل

 المحمول في العراق

 ماجستير حيدر عبد الواحد الشويلي

1313 
تاثير راس المال النفسي وراس المال االجتماعي 

 في حماية المال العام

 ماجستير كريم صيهود الزهيري

1314 
مقومات الجذب السياحي الديني في محافظة بابل 

 واثرها في تدفق حركة السياحة الدينية

 جستيرما طالب هادي طالب

1315 
تنويع االنماط السياحية وتاثيرهاعلى مستقبل 

 حافظة كربالء حالة دراسيةم–الطلب السياحي 

 ماجستير غنية ضياء مشفي الموسوى

1316 
مداخل تقييم االصول في ظل تعدد المفاهيم 

ي المحاسبية وانعكاساتها على جودة االبالغ المال

 في البيئة العراقية

 تيرماجس مصطفى يونس حميد

1317 
استراتيجية مقترحة الستثمار تخصيصات 

العاطلين عن العمل في مشروعات مساهمة بين 

 القطاعين العام والخاص في العراق

 دبلوم عالي رضا علي مصطفى

1318 
 تقويم بيانات العمر والجنس للتعدادات السكانية

مع تطبيق عملي لبيانات التعداد العام للسكان 

 في العراق 1997لسنة 

 ماجستير مروة خليل ابراهيم

1319 
تقدير دالة الفشل باستعمال التحليل المويجي 

 واللبي

 

 دكتوراه اقبال محمود مزعل

1320 
 متطلبات زيادة الكثافة الهاتفية بين االتصاالت

 السلكية والالسلكية

 دبلوم عالي فاضل داود سلمان



    

73 

 

1321 
دور القيادة التحويلية في تحقيق العدالة 

 يةالتنظيم

 ماجستير ميسون علي حسين

1322 
التحالف االستراتيجي في ادارة المؤسسات 

العامة العراقية دراسة اختبارية مابين وزارتي 

 الزراعة والموارد المائية العراقية

 دبلوم عالي ليث تركي خضير

1323 
منظور استراتيجي لتطوير البنى التحتية 

 للسجون العراقية

 

 لوم عاليدب رياض عبد المطلب حسين

1324 
تقييم المنجز والمخطط الستراتيجية األمن 

 الوطني

 دبلوم عالي هشام محمد جاسم

1325 
دور االجتهادات  والتدخالت المجتمعية في خطة 

 تنمية االقاليم لمحافظة ميسان

 دبلوم عالي محمود عبد الحسن ساجت

 2014اطاريـــــح ورسائل  

 

 

1326 
رد البشرية لوزارة التطوير االستراتيجي للموا

 العدل العراقية طبقا للوثيقة االستراتيجية

 دبلوم عالي يحيى حسن عبد ابراهيم

1327 
 رفةالتكامل بين ادارة الجودة الشاملة وادارة المع

 بحث في عدد من الكليات االهلية

 ماجستير هدى قاسم سعيد

1328 
التحديات التنظيمية واثرها في الطقوس 

 المنظمية

 ماجستير ال زغيرايمان نض

1329 
التحليل االستراتيجي الستخدام تقانات الري 

 الحديثة

 دبلوم عالي مثنى عبد المجيد

1330 
تقويم استراتيجية االستثمار في محافظة صالح 

 الدين

 دبلوم عالي عمار حمود هيفي

1331 
 عامتقويم المشاريع االستثمارية لمحافظة االنبار ل

2009-2012 

 دبلوم عالي داويمحمد جاسم الفه

1332 
تقويم التوجهات االستراتيجية للمركز الوطني 

-2014للتطوير االداري وتقنية المعلومات للمدة)

2022) 

 دبلوم عالي ناهدة احمد عبد الجبار

1333 
دور المشاريع الستراتيجية في معالجة شحة 

 المياه في اطراف محافظة بغداد

 دبلوم عالي غصون جبارة

1334 
ترتيجية الترويج السياحي وامكانيات تطوير س

 تطبيقها في العراق

 دبلوم عالي رمضان ادريس



    

74 

 

1335 
ة تقويم تدريب مدراء المدارس االبتدائية في تربي

بغداد الكرخ الثانية لرفع المستوى التربوي 

 للطلبة

 دبلوم عالي مثنى ابراهيم عبد االمير

1336 
ولة قياس القيمة العادلة للموجودات غير المتدا

 13الملموسة وفقا لمعيار االبالغ المالي الدولي 

 واقتراح دليل ارشادي لتدقيقها

 ماجستير اسماء عبد الكاظم عبد علي

1337 
ر تحليل واقع المعاملة التقاعدية ومجاالت التطوي

 المستقبلية

 

 دبلوم عالي سندس هادي سهيل

1338 
تحليل جرائم المخدرات في العراق وتفعيل دور 

 الداخليةوزارة 

 دبلوم عالي سهيل سهيل كريم

1339 
أتساق االهداف بين مجلس النواب ومجلس 

 الوزراء

 دبلوم عالي محمد مجبل صالح

1340 
تقييم ومراجعة الخطة الخمسية لمحافظة بابل 

 ( بمنظور استراتيجي2014-2010لالعوام )

 دبلوم عالي احمد جابر

1341 
لشاملة في تأثير تطبيق متطلبات ادارة الجودة ا

 االداء المؤسسي للشركة العامة لموانئ العراق

  محمد جاسم محمد

 دبلوم عالي

1342 
 استعماالت االرض في بلدية الشعلة

 دكتوراه سوسن جبار ابراهيم

1343 
اعداد الموازنة االستثمارية للدولة واقرارها 

مابين توجهات التخطيط االستراتيجي 

 ة في العراقوالمتغيرات االقتصادية والسياسي

 ماجستير حيدر جاسم حمزة

1344 
تأثير ذكاء االعمال والحكمة في تحسين اتخاذ 

 القرارات األدارية

 دكتوراه هاشم جبار مجيد

1345 
تحليل خيارات تدريب الشباب في ضوء 

االستراتيجية الوطنية للشباب لوزارة الشباب 

 والرياضة

 دبلوم عالي علي قاسم حسين

1346 
وجود استراتيجية الدارة المعرفة  استطالع مدى

 في وزارة العلوم والتكنلوجيا

 دبلوم عالي كريم عطية كريم

1347 
 CARMAاستخدام النماذج المتزامنة الثنائية 

 لوضع التنبؤات المستقبلية)دراسة تجريبية(

 ماجستير فرح فيصل شنيشل الكعبي

1348 
 تنمية الخدمات الترويحية لذوي االحتياجات

)العوق الحركي( واثرها في حجم الطلب الخاصة 

 ماجستير فالح زيارة كاظم
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 السياحي

1349 
دور الثقافة المنظمية في سلوكيات المواطنة 

 التنظيمية

 دبلوم عالي عادل ياسين جواد المساري

1350 
تقييم الخطة االستراتيجية لوزارة الصحة 

 2013-2009لالعوام 

 دبلوم عالي حيدر حسن علي

1351 
لمال النفسي االيجابي والتوافق المهني راس ا

وتاثيرهما في االداء االستراتيجي للموارد 

 البشرية

 

 دكتوراه سحر احمد كرجي العزاوي

1352 
تقانة المعلومات ودورها في تحقيق اهداف 

 المنشاة باطار نظرية التبادل المالية

 دكتوراه مهدي عطية موحي

1353 
ي الرقابة استخدام اسلوب القيمة المستحقة ف

 على تنفيذ المشاريع البناء

 دبلوم عالي خالد صبيح فرحان الربيعي

1354 
صياغة توجة استراتيجي في ضوء تقييم اجاء 

 2012وزارة الثقافة لعام 

 دبلوم عالي عالء خالد عودة الدليمي

1355 
 تاثير االداء التمريضي في جودة الرعاية الصحية

 استطالعي في مستشفى ابن النفيس

 ماجستير الح حسن علي الجبوريف

1356 
ادارة السياسة النقدية ودورها  في تحقيق 

االستقرار والنمو االقتصاديين في العراق مدة 

1990-2011 

 دكتوراه احسان جبير عاشور

1357 
 نماذج االنحدار المعلمي وشبه المعلمي

 ماجستير عالء جابر طراد

1358 
ة تكامل مفهومى الدخل المحاسبي والقيم

االقتصادية المضافة ودوره في ترشيد قرارات 

 المستثمرين

 ماجستير ياسر نوري محمد العزاوى

1359 
تاثير اعادة تصميم الوظيفة في االداء المنظمى 

 في مكاتب المفتشين العامين

 دبلوم عالي فالح كريم صالح

1360 
امكانية تطبيق بعض ادوات تبسيط االجراءات 

تطبيقي في دائرة في تنفيذ المشاريع )بحث 

 مجاري بغداد(

 

اوراس هادى محمود 

 الشحماني

 دبلوم عالي

1361 
تقييم ابعاد جودة الخدمات الفندقية في مستشفى 

 بعقوبة التعليمي من وجه نظر المرضى

 دبلوم عالي رافد سلمان حمدان
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1362 
 هيكل تمويل المنشاباطار نظريتي االلتقاط ودورة

ية في عينة من حياة المنشاة / دراسة تحليل

 الشركات االجنبية

 ماجستير هالة تركى ناجي

1363 
 االرهاب وغسيل االموال كاحد مصادر تمويله

 دكتوراه /لبنان هناء اسماعيل ابراهيم االسدي

1364 
ي التكاليف االقتصادية واالجتماعية للتلوث البيئ

 رؤية استراتيجية للسياسة البيئية

 دبلوم عالي نضال عبيد عيسى

1365 
امكانية تطبيق مداخل        الواسع واثرها في 

 الميزة التنافسية )دراسة استطالعية الراء عينة

من العاملين في شركة واسط العامة للصناعات 

 النسيجية /واسط

 ماجستير حامد

1366 
 اثر تمكين العاملين في تعزىز الوالء التنظيمى

 ماجستير هشام صباح محسن الدراجي

1367 
تشين العموميين في االستراتيجية دور المف

الوطنية لمكافحة الفساد في عينة من الوزارات 

 العراقية

 دبلوم عالي طه حسين ناصر البغدادي

1368 
مقدرات الذكاء الشعوري واثرها في اساليب 

 اتخاذ القرار االداري

 ماجستير ميعاد حميد ظاهر

1369 
تطوير اجراءات لجان الفتح وتحليل العطاءات 

 ديوان محافظة كركوكفي 

 دبلوم عالي مشتاق طالب ناصر

1370 
تحديد التوجهات االستراتيجية لعينة من 

 قائمقاميات محافظة بغداد

 ضحى محمد

 حميد

 دبلوم عالي

1371 
تقويم خطة تنمية االقاليم في محافظة نينوى 

 بمنظور استراتيجي

 دبلوم عالي صدام جميل صادق

1372 
ا المعلومات في تحقيق تاثير استخدام تكنولوجي

 االقتدار المعرفى لضمان النجاح االستراتيجى

 ماجستير رؤى يونس جاسم

1373 
استعمال انظمة التكاليف في تطوير االداء 

وتعزيز الميزة التنافسية في شركات المقاوالت 

 العامة

 ماجستير هناء قاسم محمد

1374 
تصميم نظام محاسبة التكاليف الموحد لقطاع 

 ت التحويليةالصناعا

 ماجستير رجاء صادق بيجان

1375 
تاثير نوعية حياة العمل في تحسين القرار 

 االخالقي الطباء مستشفى الرمادي التعليمى

 دبلوم عالي حسين عليوى عفن حسين

1376 
دور وظائف ادارة الموارد البشرية في دعم 

بحث ميداني تحليلي الراء –التمكين النفسي 

 ماجستير ضياء طالب محمد حسان



    

77 

 

 ليات جامعة بغدادعينة من موظفي بعض ك

1377 
 تاثير الصراع البناء في التماثل التنظيمى /بحث

 تطبيقي في وزارة التخطيط

 ماجستير خالد مهدى صالح

1378 
د مقارنة النماذج الالمعلمية وشبه المعلمية بوجو

قيم مفقودة مع تطبيق عملي للناتج المحلى 

 2010-1971 االجمالي العراقي للمدة

 ماجستير مياسة محمد كاطع

1379 
حقوق االنسان في استراتيجية وزارة حقوق 

 االنسان

 دبلوم عالي علي عبد الرزاق حسن

1380 
استعمال اسلوب دمج النماذج المرتبطة ذاتيا 

ونماذج االبطاء في تاثير المساحة المزروعة 

 واالسعار في انتاج الرز في العراق

 

 جستيرما علي عبد الزهرة

1381 
دراسة –مدى توافر متطلبات المواصفة الدولية 

 حالة في امانة بغداد/مشروع الرستمية

 دبلوم عالي قيس قاسم طه

1382 
مقارنة بعض طرائق تحديد رتبة وتقدير معلمات 

انموذج مع تطبيق عملي على سعر صرف 

 الدينار العراقي

 ماجستير عبدا لر حمن جاسم محمد

1383 
معدالت الخصوبة في العراق  تقدير وتنبؤ

باستعمال طريقة المعلمية حصينة مع مقارنتها 

 باسلوب

 ماجستير عمر فاروق خليل العبيدي

1384 
العضو في سلوك المواطنة –دور تبادلية القائد 

 التنظيمية على وفق الثقة التنظيمية

 ماجستير حال صاحب عبد الستار

1385 
في العنف ضد العاملين باقسام الطوارئ 

 راسة تحليليةد–المستشفيات الحكومية 

 دبلوم عالي عامر احمد عبد السادة

1386 
دور متطلبات ادارة الجودة الشاملة في اداء 

 المشاريع االنشائية

 ماجستير بشرى خضر مهدي

1387 
تاثير ابعاد العمل الداخلية في اداء العاملين 

بحث ميداني في بعض –بمهنة التمريض 

 صحة االنبارمستشفيات دائرة 

 

 

 دبلوم عالي امجد عبد السالم جاسم العاني

1388 
استعمال انموذج تجميعي عام لمعلمات الشكل 

والموقع والقياس في بناء منحني نمو معياري 

 ماجستير احمد شهاب احمد
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 لالطفال في العراق

1389 
ابعاد التفكير االستراتيجى وانعكاساته في 

 الحكومية القرارات المالية لبعض المصارف

 ماجستير االء جميل عبد الرضا

1390 
دة تحليل ابعاد االداء الجامعي وفقا لمعايير الجو

 واالعتماد االكاديمي

 دكتوراه عبد السالم علي حسين

1391 
دور مراقب الحسابات في االبالغ عن احتماالت 

فشل الشركات المساهمة العراقية وانعكاسه على 

 مقترح نموذجا–جودة االداء المهنى 

 دكتوراه ضمياء محمد جواد الشذر

1392 
اسلوب التوقع البيزى لتقدير معدل الفشل بوجود 

 بيانات مراقبة من النوع االول مع تطبيق عملي

 ماجستير وفاء جعفر حسين الوندى

1393 
قياس وتحليل العالقة بين االنفاق الحكومى 

والنمو االقتصادي في الراق باستعمال انموذج 

 خطاتصحيح ال

 

 ماجستير نضال قادر حسان

1394 
تحسين اداء محطات توليد الطاقة الغازية 

 باستخدام نظام الضباب

عادل بدر عبد الحسين 

 الرياحي

 ماجستير

1395 
استخدام االساليب السريعة في السيطرة على 

 عدوى المستشفيات المكتسبة

 دبلوم عالي داليا جالل الزهاوى

1396 
لجة مشكالت المرضى المدخل التطويري لمعا

دراسة حالة في مستشفى ات –اتجاه االطباء 

 لكرخا–دائرة صحة بغداد 

 دبلوم عالي لؤى باسم حسين العلي

1397 
الية تحقيق العدالة االجتماعية في توزيع 

التخصيصات االستثمارية في ظل الالمركزية 

 حث تطبيقي في محافظة واسطب–االدارية 

 دبلوم عالي علي محسن داود

1398 
السياسة الوطنية لمعالجة النزوح ) دراسة 

 تحليلية نحو سياسة عامة معدلة (

 دبلوم عالي عامر عباس زغير

1399 
 امكانية تطبيق موازنة البرنامج واالداء باتجاه

 زيادة كفاءة شركة المشاريع النفطية

 دبلوم عالي هبة عبد الهادى احمد الحسني

1400 
ي محافظة ذي قار مشاكل ومعوقات االستثمار ف

 )دراسة ميدانية(

 

 دبلوم عالي محمد محسن كريم السهالني

1401 
اختيار افضل انموذج انحدار لتحديد العوامل 

المؤثرة على اعداد المصابين بمرض ذات الرئة 

 ماجستير حنان علي حمودى الحديثى
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 لالطفال دون سن الخامسة في العراق

1402 
اداة نشر تصميم الخدمة الصحية باستخدام 

وظيفة الجودة دراسة مقارنة في دائرة مدينة 

 الطب

 ماجستير سهى جمال مولود البرزنجى

1403 
فاعلية مكاتب المفتشين العموميين على وفق 

ث تطبيق االدارة االلكترونية للموارد البشرية بح

 استطالعى

 دبلوم عالي نادية ناجى حسن

1404 
العراق  التنبؤ بانتاج محصولي الشلب والقطن في

 باستخدام السالسل الزمنية

حلى مثنى محمد فتحي 

 السلطاني

 دبلوم عالي

1405 
تحديد حجم الدفعة االنتاجيةاالمثل عند وجود 

 اعادة تصنيع مع تطبيق عملي

رافد عبد المهدي جاسم 

 السعيدى

 ماجستير

1406 
مشكلة النقل ذات دوال الهدف المتعددة المضببة 

 لمنتجات النفطيةمع تطبيق عملي على بعض ا

 

 

 ماجستير احسان جواد كاظم الجبوري

1407 
تقويم عوامل النجاح الحرجة في اعمال التنفيذ 

المباشر لمشاريع امانة بغداد _دراسة حالة 

 )دائرتي المشاريع والمجاري (

 دبلوم عالي سلمان دعير خشن السراي

1408 
مسببات الصراع بين المالكات التمريضية 

ارية وتاثير انماط ادارته في والطبية واالد

 قرارات المستشفى

 ماجستير حسنين غالب علي الجبوري

1409 
دور الجهاز المصرفي العراقي في الوقاية من 

غسل االموال في اطار القانون العراقي 

 واالتفاقيات الدولية

 دبلوم عالي عمار هادى حسون

 

1410 
اثر النمو السكانى في العراق على زيادة تمويل 

لقطاع الصحى العام وزيادة حصة الفرد من ا

دراسة في الخطة االستراتيجية –االنفاق الصحى 

 م2017-2013لوزارة الصحة العراقية 

عمر عبد االمير محمد صالح 

 الكمراوى

 دبلوم عالي

1411 
اطار مقترح لالبالغ المالي عن تقلبات القيمة 

العادلة لمحافظ االوراق المالية في صناديق 

 اراالستثم

 ماجستير سامى طه ياسين القيسي

1412 
بحث –تصميم نظام التكاليف االنتاج الحيوانى 

 –تطبيقي في الحقل الحيواني كلية الزراعة 

 جامعة بغداد

 دبلوم عالي طالب ستار عبد هللا حسون
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1413 
تاثير راس المال الفكري في نظام الرقابة 

بحث استطالعي تحليلي لعينة من –الداخلية 

 المفتشين العامين مكاتب

 دبلوم عالي احمد جاسم جبار الدراجي

1414 
انتقاء واختيار السفراء والموظفين للعمل في 

 وزارة الخارجية العراقية

 دبلوم عالي عماد علي جالل

 

1415 
قياس العالقة بين التطور المصرفي والفقر في 

 (2010-1980العراق للمدة )

 

 ازهار حسن علي ابو نايلة

 دكتوراه

1416 
بحث –تاثير هيكل التمويل في العائد والمخاطرة 

 تطبيقي في سوق العراق لالوراق المالية

علي جاسم محمد علي 

 العامري

 دبلوم عالي

1417 
 تقدير دالة المعولية النموذج االجهاد والمتانة

 لتوزيع لبندلي

 ماجستير فراس منذر جاسم البدران

1418 
 مية االقتصاديةمؤشرات االستدامة في عملية التن

 في العراق

 دكتوراه عماد خليل عيدان الشجيري

1419 
السياحة البيئية ودورها في معالجة التلوث 

 البيئي لتنمية المواقع السياحية

 ماجستير اقبال مهدي جاسم

1420 
استراتيجية وزارة الصناعة والمعادن ومكانة 

 االبداع فيها

 دبلوم عالي علي هاني محمد

1421 
ابداع المرؤوسين في اطار انموذج تمكين و

 القيادة التحويلية

 ماجستير محمد رحمة فنجان السوداني

1422 
بناء نموذج انحدار خطي متعدد ضبابي السعار 

 النفط العالمية

 ماجستير علي محمد فرحان

1423 
دراسة العوامل المؤثرة في الخصائص 

 االجتماعية لالسرة في العراق

 بلوم عاليد هديل معتز عبد الستار

1424 
استعمال الدوال التمييزية في تصنيف االراضى 

 الزراعية حسب كمية االحتياجات المائية

 دبلوم عالي سهير عواد نده

1425 
ج التنبؤ بانتاج التمور في العراق باستعمال نماذ

 السالسل الزمنية

 دبلوم عالي خالدة كريم عمران الحيدر

1426 
مراقبي الحسابات تقويم االجراءات التدقيقية ل

للحد من ظاهرة غسيل االموال في المصارف 

 التجارية العراقية

 ماجستير محسن فؤاد محسن

1427 
بناء دالة الرابطة للتوزيع الثنائي للقيمة 

المتطرفة )كامبل(مع تطبيق عملي لمرضى 

 السكري في بغداد

 دكتوراه امال صادق حمودي الموسوى
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1428 
ة على وفق تطبيق بعض المؤشرات الطبي

بحث تطبيقي –استراتيجيات التخطيط االجمالي 

 في مستشفى الكاظمية التعليمي

 دبلوم عالي عامر ناجى محمد

1429 
تطبيق معاير لجدولة عمليات الخدمة الصحية 

 بحث في دائرة صحة االنبار

 دبلوم عالي ابراهيم صكر حمود السلمانى

1430 
في دور اجراءات مكاتب المفتشين العموميين 

 الحد من جرائم االحتيال

 دبلوم عالى ستار مجهول عذاب

1431 
اثر تطبيق استراتيجية التمكين االداري في 

دراسة –تحقيق جودة الخدمات الصحية 

 استطالعية في عينة من مستشفيات بغداد

 ماجستير كلثوم كاظم دخينة النداوى

1432 
مدى توافر مستلزمات تطبيق مواصفة االيزو 

 في امانة 26000isoاالجتماعية  للمسؤولية 

 دبلوم عالي رنا حسن كاطع

1433 
ه تكامل المعلومات المالية وغير المالية وانعكاس

على قرارات المستثمرين في سوق العراق 

 لالوراق المالية

 ماجستير مروى فاضل خلف الجبورى

1434 
اثر التركيز على محركات االبداع في معالجة 

 الفشل بنجاحاالزمات لتحقيق ادارة 

كواكب عزيز حمودي 

 المعموري

 ماجستير

1435 
 تطوير عرض القوائم المالية المعدة وفقا للنظام

المحاسبي الموحد لمواءمتها مع متطلبات 

 المعاير المحاسبية الدولية

 ماجستير صفا مهدى راجى التميمى

1436 
 االبالغ المالي عن الطشتقات المالية للتحوط من

وفق المعايير المحاسبية  مخاطر السوق على

 الدولية

عباس فاضل عبد االمير 

 العكيلي

 دكتوراه

1437 
تقييم مستوى االبالغ المالي القطاعى على وفق 

خصائص الشركات المساهمة المدرجة في سوق 

 العراق لالوراق المالية

 ماجستير علي محمود بريهى االنباري

1438 
 كززيع مراتحديد العدد االمثل والموقع المالئم لتو

االطفاء في منطقة بغداد الجديدة باستعمال 

 البرمجة العددية

 ماجستير وسن رياض عباس الدجيلي

1439 
دراسة نظرية وتجريبية لنماذج السالسل الزمنية 

 المختلطة المتكاملة كسريا

 ماجستير هبة فاضل حربي السوداني

1440 
اذ ابعاد الرقابة االدارية وتاثيرها في عملية اتخ

 لقراراتا

 دبلوم عالي خالد عبد الواحد محسن
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1441 
الفساد المالي واالداري وعالقته باجراءات 

 االختيار والتعيين

 دبلوم عالي عدي حاتم فالح عبد النبي

1442 
تاثير بيئة االبداع المنظمى في احتواء القوى 

 العاملة

 ماجستير ريام قاسم محمد الربيعي

1443 
زمة لتصويب اتجاهات االجراءات واالليات الال

ي االداء لالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ف

ضوء تشخيص المجلس المشترك لمكافحةالفساد 

 في العراق

 دبلوم عالي خلدون حيدر سلطان

1444 
دور ممارسات ادارة الموارد البشرية في 

 المهارات االدراكية

 ماجستير سنارياعبد هللا محمود

1445 
 دامة المالية باعتماد القيمةقياس وتحليل االست

الحالية لقيود الموازنة دور مختارة للمدة 

 (م1990-2010)

 دكتوراه مهند عزيز محمد الشالل

1446 
تطوير النظام المحاسبي الحكومى لتعزيز كفاءة 

 اداء الوحدات الخدمية

 ماجستير كفاح سامي حسين الياسري

1447 
رسات تاثير المتطلبات التدريبية في تطوير مما

 القيادة االستراتيجية

 ماجستير عدي عبد االمير غياض

1448 
استخدام وسائل التمثيل المرئى للمعلومات 

 المحاسبية ودورها في تعزيز ادراك المستخدمين

 ماجستير اوس صباح غني النعيمي

1449 
استخدام النماذج الخطية المختلطة في تقدير 

 متوسط سرعة الرياح في العراق

عبد الستار امين سارة امين 

 صالح

 ماجستير

1450 
تطبيق انموذج التميز االوربي لتقييم اداء 

 مستشفى النعمان العام /بحث تطبيقي

 سناء محمود سليمان

 

 دبلوم عالي

1451 
 ميةتقويم اداء اقسام الطوارى طبقا للمعايير العال

 بحث في عدد من مستشفيات العراق العامة

 ماجستير عقيل مسلم عاشور

1452 
دوروظيفة تخطيط الموارد البشرية في تفعيل 

بيئة عمل المشجعة على االبداع / بحث ميداني 

 في مركز وزارة التخطيط

 ماجستير ايمان حسين فضلي

1453 
تاثير المقدرات الجوهرية في تحقيق اهداف 

المنظمات الفندقية /دراسة تطبيقية في الفنادق 

 الدرجة الممتازة واالولى في بغداد

 ماجستير ء عريبي محمدسنا

1454 
تحليل العالقة بين خصائص واليات حوكمة 

المؤسسة الحكومية في ديوان الرقابة المالية 

 دبلوم عالي عمار جبار موسى النداوى
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 دراسة حالة/

1455 
تشخيص معايير جودة العمل الرقابي وتاثيره في 

 تجاوز حاالت الفساد االداري

 اليدبلوم ع محمد عبداالمير مغير

1456 
بناء انموذج متعدد االهداف لتخطيط االحتياجات 

من المواد بحث تطبيقي في الشركة العامة 

 للصناعات الكهربائية

 دبلوم عالي منال داود سلمان جليل

1457 
تشخيص واقع االخطاء الطبية ومسؤولية المالك 

التمريضى عنها في مستشفى الصدر التعليمي 

 ة((محافظة ميسان ))دراسة حال/

 ماجستير امجد هاشم محمد

 

 

1458 
 انماط التفكير وفقا لمنظور هيرمان وتاثيرها في

خفة حركة القيادة بحث تطبيقي في وزارة النفط 

 العراقية

 ماجستير ابتسامة رعد ابراهيم

1459 
فاعلية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا 

لتحليل العالقة بين استراتيجيات االعمال 

ت ادارة الموارد ابشرية )بحث واستراتيجيا

 ميداني(

 ماجستير سارة عبد القادر جبار العبيدى

1460 
اثر بعض المتغيرات المالية في نسبة الرفع 

 المالي

 ماجستير نضال جاسب خزعل

1461 
بحث –دور القيادة التحويلية في االداء التنظيمى 

استطالعي الراء عينة من المديرين في وزارة 

 المالية

 ماجستير ه عبد هللا الدليميحيدر ط

1462 
التحليل االحصائي الهم العوامل المؤثرة على 

 في العراق 2012الوالدات المشوهة لعام 

 دبلوم عالي عمر محي محسن الرمضان

1463 
تاثير بعض ممارسات ادارة الموارد البشرية في 

 استثمارراس المال البشري

 ماجستير علي عبد السالم عبد الدائم

1464 
بناء المنظمة المتكاملة باستخدام التدقيق 

 االستراتيجى وتكنولوجيا المعلومات

سالم عبد الجليل والي 

 الخفاجى

 ماجستير

1465 
دور الشفافية واالفصاح في الحد من المخاطر 

 ةاالئتمانية في عدد من المصارف االهلية العراقي

 دبلوم عالي ايمان جليل ياشخ المالكى

1466 
ممارسات استراتيجية التدريب  تشخيص تاثير

في اداء المنظمات بالتطبيق على عينة من 

 مكاتب المفتشين العامين

 دبلوم عالي اخالص خالد نصيف الرديني

1467 
 متطلبات ادارة االلتزام العالي لتحقيق الريادة

 االستراتيجية في منظمات االعمال

 ماجستير ريم مهند حميد
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1468 
 في تقييم اداء العاملينتاثير المناخ التنظيمي 

 ماجستير سيف طالب خضر العظيمى

1469 
تطوير بيئة االستثمار الصناعي لتحسين دور 

المنظم االقتصادى في صناعة االلبسة الجاهزة 

 في العراق دراسة حالة

 دكتوراه مراد فالح مراد

 

1470 
بحث  –دور الرقابة في الحاكمية الرشيدة 

 الية االتحاديتطبيقي في ديوان الرقابة الم

 دبلوم عالي وداد عبد هللا سلمان الوائلي

1471 
 مقارنة الحالة   التغذوية الطفال العراق لعامي

 راسة احصائيةد-2011و2006

 دبلوم عالي ظافر طارق محمد سعيد

1472 
نة التنبؤ بمقدار الطاقة الكهربائية الضائعة لمدي

 بغداد

 دبلوم عالي مصعب عامر رجب

1473 
طرائق تقدير معلمات انموذج انحدار مقارنة 

بواسون في ظل وجود مشكلة التعدد الخطى مع 

 تطبيق عملي

 دكتوراه حسام موفق صبري

1474 
تمييز الكادر الطبي حسب معرفتهم للتصنيف 

 الدولي باستعمال الدالة الميزة

 دبلوم عالي بسمة رشيد الحمداني

1475 
راسة د–تطور هيكل االنفاق والدخل 

 2012-2007احصائية مقارنة

 دبلوم عالي هبة عبد هللا حسن

1476 
استعمال االساليب غير المباشرة في تقدير 

الوفيات وبناء جداول الحياة باالعتماد على 

 بيانات مسحي

 دبلوم عالي عادل محمد علي كاظم السراي

1477 
رة الممهدات الالمعلمية النموذج المعامالت المتغي

 والمتغيرة جزئيا

 دكتوراه بد الرزاق رشيدحسام ع

1478 
قياس وتحليل سيولة سوق العراق لالوراق 

 المالية وتاثيرها في عوائد االسهم

 ماجستير محمد حمدان عدنان

1479 
تحليل تاثير عوامل البئة الداخلية في معالجة 

 السلوكيات السلبية للعاملين في مكاتب المفتشين

 العامين

 دبلوم عالي محمود كاظم عبد كسار

1480 
تطوير الرقابة الداخلية لمواجهة مخاطر تقنية 

ة في دراسة تطبيقي-المعلومات باستعمال اطار  

 مصرف بغداد

 

احمد جاسم حمودى           

 العبيدى

 ماجستير

1481 
المهارات القيادية وتاثيرها في التخطيط 

بحث ميداني تحليلي في وزارة -االستراتيجى

 زيد خوام محمود

 

 ماجستير

 



    

85 

 

 التخطيط والتعاون االنمائى

1482 
استعمال نماذج صفوف االنتظار متعددة المراحل 

 مع التطبيق في مطار السليمانية الدولي

 ماجستير زانا نجم عبد هللا

1483 
ممارسة الشركات المساهمة للتحفظ المحاسبي 

وانعكاسها على القرارات االقتصادية لمستخدمي 

 القوائم المالية

 ماجستير د الجبوريانمار محسن حمي

1484 
د دور القيادة الريادية في عملية استثمار الموار

 البشرية

 ماجستير سلمان صدام جاسم البهادلي

1485 
تصميم نظام خبير لتخفيض كلف وازمنة 

 المشاريع االنشائية في محافظة بغداد

 ماجستير ريم وادي عبد

1486 
استعمال اداة نشر وظيفة الجودة في تطوير 

بالتطبيق على منتوج الزاهي –م المنتوج تصمي

في الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية 

 مصنع المامون/

 ماجستير عبير اسعد داود الساعدى

1487 
–تطبيق معايير جائزة الجودة لمالكوم بالدريج 

 بحث ميداني في مركز البحث والتطوير النفطي

 ماجستير زينب محمد عبد الهادى

1488 
فرد مع بيئة المنظمة وانعكاسها على مالئمة ال

بحث ميداني في عدد من –مخرجات العمل 

 المصارف االهلية

 ماجستير مها فاضل ابراهيم الجبوري

1489 
 تصميم وبناء نظام الدارة قاعدة بيانات والتنبؤ

باعداد المتقاعدين في مصرف الرشيد باستعمال 

 سالسل ماركوف

 ماجستير سدير فاضل عودة

 

1490 
ر نظم المعلومات االدارية في تنشيط مناخ دو

 االستثمار االجنبي المباشر في العراق

 ماجستير غزوان محمود جبر السوداني

1491 
السياسة االقتصادية بين رؤى المدارس الراس 

مالية الكبرى والحاجة الموضوعية التاريخية 

 للالقتصاد العراقي

 دكتوراه عامر سامي منير

1492 
لمجلس المحافظة في تحسين اداء  الدور الرقابي

 الوحدات المحلية

 ماجستير قاسم حبوب عباس النصيري

1493 
التقدير المتسق لمعلمة ميل انموذج االنحدار 

الخطى البسيط المتاثر بخطا القياس للمتغير 

 التوضيحى مع تطبيق في المجال الصحى

 ماجستير ماهر محسن سلمان

1494 
اه الشرب وفق تقييم كفاءة اداء مشاريع مي

 متطلبات ادارة الجودة الشاملة

 دبلوم عالي احمد برهان عبد السادة
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1495 
استعمال نظم الهندسة المتزامنة في تحسين 

 فاعلية الصيانة االنتاجية الشاملة

 ماجستير امير جواد كاظم المساري

1496 
دور المحاسبة الخضراء في دعم تقنية االنتاج 

 االنظف

 جستيرما عباس مهدى خليف

1497 
بناء وتحليل جداول المدخالت والمخرجات 

 2009و 2000لالقتصاد االردني في عامى 

 دكتوراه اسامة محمود عوض الزعبي

1498 
 امكانية تطبيق نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط

 الرقابة الحرجة

 دبلوم عالي صبا طالب وهاب الموسوي

1499 
يق التفوق ادارة االلتزام العالي ودورها في تحق

المنظمي بحث استطالعي الراء عينة من 

المدراء في شركة الفرات العامة للصناعات 

 الكيمياوية

حيدر غازي محمد حسون 

 النصراوي

 ماجستير

1500 
صناع المعرفة ودورهم في تحقيق االبداع 

 المنظمى

 

 

رائدة مال هللا محمد شيت 

 الدباغ

 ماجستير

1501 
 الت االنتاج الشهريتحليل السلسلة الزمنية لمعد

للنفط العراقي باستعمال طريقتي تحليل التدخل 

 والقيمة المتطرفة

 ماجستير احمد عبد نعيم

1502 
ممارسة التكنولوجيا الحديثة في جدولة الخدمات 

 الصحية في مستشفى اليرموك التعليمى

 دبلوم عالي على ناصر محمود

1503 
 المشاركة في المعرفة لتحسين جودة االعمال

 الرقابية

 دبلوم عالي وسام ياسين محسن شهل

1504 
دور الرضا الوظيفي في نجاح المنظمات في اطار 

 سلوكيات المواطنة التنظيمية

 دبلوم عالي محمد عباس خليل الربيعى

1505 
تصميم نظام خطط معاينة الوقات الفشل 

مضبب المعالم مع frechetالمتوزعة توزيع 

 تطبيق عملي

 دكتوراه وليد مية رودين

1506 
دور ادارة المواهب في تحقيق التميز التنظيمي 

 بتوسيط الشفافية االدارية

 

 ماجستير عال مالك عباس

1507 
تحليل البيانات متعددة االستجابة لتشخيص 

 ماجستير ازهار كاظم جبارة
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امراض العيون باستخدام الدالة التمييزية 

 واالنحدار اللوجستي )دراسة مقارنة(

1508 
ان دير العالقات التوازنية بين الودائع واالئتمتق

 (2011-2008النقدي في العراق للمدة )

 ماجستير حميدة خضر ابراهيم العكيلي

1509 
قياس مدى تاهيل الموارد البشرية للنهوض 

 بمتطلبات االدارة االلكترونية في وزارة العلوم

 والتكنولوجيا

 ماجستير زينب مصطفى خليل

1510 
ث لتنظيمى وعالقته بانضباط االطباء بحااللتزام ا

 ميداني في مستشفى الرمادى التعليمي

 دبلوم عالي محمود اسماعيل كردي الهيتي

1511 
ادارة سلسلة التجهيز واداء العملية االنتاجية 

واثرهما في اداء الخدمات اللوجيستية /الشركة 

 العامة للصناعات الكهربائية

عماد خليل اسماعيل نجم 

 الدليمى

 دكتوراه

1512 
رسم السياسات المحلية واثرها على اداء 

 محافظة بغداد

 ماجستير محمد عبد هللا امين

1513 
استعمال بعض ادوات االنظمة الرشيقة لتحسين 

 اداء مصرف الرشيد/ الفرع الرئيسي

 ماجستير اوس رياض محمد الدوري

1514 
امكانية تطبيق متطلبات االنتاج الرشيق في 

 ية سلسلة التجهيزتعزيز فاعل

 ماجستير عمر فالح حسن احمد العبيدي

1515 
اثر التلوث الضوضائى على العاملين /دراسة 

حالة في معمل السجاد الميكانيكي في الشركة 

 العامة للصناعات الصوفية

 ماجستير عزت هللا يوسف علوان حسين

1516 
اسلوب اختيار الفرضية الضبابية المتعلقة 

 في المجاالت الصحيةبالنسب وتوضيفها 

 ماجستير ياسر حسن نمر

1517 
المعالجة المحاسبية للموجودات الثابتة في 

 ةالوحدات الحكومية واثرها في الموازنة االتحادي

 ماجستير حسام حسن هاشم

1518 
تكييف القاعدة المحاسبية العراقية 

(لمتطلبات المعيارالمحاسبي الدولي 13)

للمكاسب  (المعدل عن االثر الضريبي12)

 والخسائر غير المنظمة والضرائب المؤجلة

 ماجستير اسماء حسين علي

1519 
استعمال اسلوب بيرت لتقليل الكلفة والوقت 

 لمنتجات شركة الصناعات االلكترونية

 

 ماجستير وليد محمدالعيبي

1520 
تقويم جودة خدمات رعاية التوليد الطارئة في 

 دبلوم عالي رعد محمد مزبان الطائي
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 وحدات االحالة االولية/دراسة حالة

1521 
االجراءات التشغيلية المعيارية ودورها في 

 تطوير االداء

 دبلوم عالي محمد مصطفى زيدان خلف

1522 
تحليل اخصائى لواقع الخصوبة وفيات االطفال 

 في العراق باستخدام االرتباط القويم

فائز حامد سلمان سعدون 

 الزيدى

 ماجستير

1523 
جهيز اللقاحات والمصول باعتماد ادوات عملية ت

 ضبط الجودة /بحث تطبيقي

 دبلوم عالي عالء حسن راهى الزاملي

1524 
استهداف سعر الفائدة واثره في االستقرار 

 1990/2011النقدى في العراق للمدة 

 ماجستير سيف راضى محى ناصر

1525 
مدى التزام مراقب الحسابات بمعايير التدقيق 

ولية واثرها في موثوقية البيانات والتوكيد الد

 المالية

 دكتوراه اكرام لطيف شكر

1526 
بعض العوامل المؤثرة في فاعلية اتخاذ القرار 

 االداري

عمر سمير عبد الخالق 

 الشاوي

 دبلوم عالي

1527 
مقارنة بين طرائق تقدير انحدار الحرف العامة 

في معالجة مشكلة التعدد الخطى شبه التام مع 

 مليتطبيق ع

 

 

 ماجستير حنين مراد يوسف الصالحى

1528 
الموائمة بين ادارة الجودة الشاملة واعادة 

هندسة العمليات واثر كل منهما في االداء 

 المتميز

 ماجستير كروان عزيز حسين

1529 
الفساد االداري والمالي وانعكاسهما على تجهيز 

 االدوية في المستشفيات

 ماجستير احمد دحام نايف

1530 
معوقات تطبيق فلسفة ادارة الجودة الشاملة في 

 عدد من منظمات الخدمة العراقية

 ماجستير حنان رياض خليل

1531 
اثر ضغوط بيئة العمل في بعض ابعاد اداء 

العاملين بحث ميداني في الشركة العامة لصناعة 

 الزيوت النباتية

 ماجستير شفاء محمد علي

1532 
ضائى ومدى الممارسة الدولية للمحاسب الق

 امكانية تطبيقها في تعزيز االحكام القضائية

 ماجستير اخالص عبد علي

1533 
دور المعلومات المحاسبية في تسعير الخدمات 

 الفندقية

 ماجستير هيثم صاحب سعيد
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1534 
 تقييم اداء ادارة الموارد البشرية وتاثيرها في

بحث ميداني في وزارة –تحقيق النجاح المنظمى 

 النفط

 ماجستير علي محمد الطائى قاسم

1535 
اثر االستثمار على النمو االقتصادي في العراق 

 (2010-1970للمدة )

 دبلوم عالي احمد جمال احمد

1536 
الرؤية الستراتيجية وتاثيرها في االداء 

 التمريضى

 ماجستير اثير محمد مطشر

1537 
استعمال بعض التوزيعات الطبيعية وغير 

 ِِ من الدرجات الدنيا ARCHالطبيعية لنماذجِ 

 مع تطبيق عملي

 ماجستير اكرم جاسم محمد علي

1538 
 تحليل العالقة بين التضخم والنمو االقتصادي في

 (مع اشارة لبلدان2010-1980العراق للمدة )

 دكتوراه اياد كاظم حسون

1539 
 دور نظام المعلومات الصحى في اداء المستشفى

 دبلوم عالي حسين صباح ابراهيم

1540 
االزمات المالية العالمية واثرها على تمويل 

 الموازنة العامة في العراق

 ماجستير زينب احمد محمد

1541 
تحليل واقع مراكز الشراء والعوامل المؤثرة في 

 سلوك المشتري الصناعي

 ماجستير رغدة باسم حسين

1542 
مقارنة مقدرات دالة معولية االنظمة الهجينة 

 ض الطرائق البيزيةوالمحسنة باستخدام بع

 ماجستير حيدر كريم رحيم

1543 
فاعلية فرق التفاوض في اطار العالقة بين 

اكتساب المعرفة واالستراتيجيات التفاوضية 

 المالئمة

 ماجستير زينب عبيدش جالب الخفاجى

1544 
دور النظام المحاسبي الحكومي في تقويم اداء 

مة الوحدات المعمولة مركزيا ضمن الموازنة العا

 للدولة

 ماجستير الهام هاشم محمد السهالني

1545 
دور جودة االرباح المحاسبية في تعزيز قرارات 

 المستثمرين

 ماجستير علي عبد الرضا طاهر

1546 
تحليل احصائي لواقع العمالة وتياراتها 

 واتجاهاتها في محافظات مختارة من العراق

 دبلوم عالي احمد هادي عبد العزيز الذهب

1547 
 دور ابعاد ادارة االداء في التميز التنظيمي

 ماجستير سنان فاضل حمد القيسي

1548 
استعمال بعض نماذج السالسل الزمنية لتنبؤ 

باعداد التالميذ المقبولين في الصف االول 

 2012-1969االبتدائي في العراق للفترة 

 دبلوم عالي شيماء ابراهيم خليل
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1549 
 ساتها على قيمة عددانماط هيكل االئتمان وانعكا

 من المصارف العراقية الخاصة

هناء نصر هللا خميس 

 الحمداني

 ماجستير

1550 
المخاطر السوقية وتاثيرها على كفاية راس 

 11المال وفق اتفاقية بازل 

 ماجستير انعام عباس حميدي

1551 
دور االبالغ التنظيمي في جودة الخدمات 

 اع المختلطالسياحية )دراسة تحليلية لفنادق القط

 والخاص في مدينة بغداد(

 ماجستير فرح فائز عبد الكريم كبة

1552 
 التنبؤ لحالة الطقس في بغداد باستعمال السالسل

 الزمنية الفئوية

مرتضى منصور عبد هللا حمود 

 الهاشمي

 ماجستير

1553 
استعمال الدالة التحويلية غير الخطية للتنبؤ 

 ادبكدرة مياه نهر دجلة في مدينة بغد

 ماجستير جمان عمران عيسى

1554 
توظيف ابعاد صناع المعرفة وتاثيرها في تحقيق 

 التفوق المنظمي

 ماجستير ولدان عبد الستار هاشم

1555 
عالقة التعلم التنظيمي وتاثيره براس المال 

الفكري بحث تحليلي مقارن في جامعتي بغداد 

 والمستنصرية

علي سامي عبد الزهرة 

 الخزعلي

 ماجستير

1556 
تقدير معولية بعض االجهزة االلكترونية 

باستخدام المشتقة الجزئية المنطقية المباشرة 

 كىلالنظمة المتعددة الحاالت ذات السلوك الدينامي

 ماجستير اسيل مبدرداود المرسومي

1557 
انضباط الموظفين وانعكاسه في االداء الوظيفي 

 على وفق العقوبات االنضباطية بحث تطبيقي

 دبلوم عالي غازى ثجيل نبيل

1558 
تاثير خصائص شخصية الدليل السياحى في 

 ادارة انفعاالت السائح

 ماجستير علي عيسى جاسم المحمداوي

1559 
بناء نموذج لتقدير انتاج الثروة السمكية في 

 العراق

 عاليدبلوم  نزار جابر عبود

 

1560 
اثر التلوث البيئى على المستوى الصحى في 

 العراق

نعيم ناصر عباس على 

 الكرعاوى

 عالىدبلوم 

1561 
التصنيف االحصائى لالراضى الزراعية حسب 

المساحة وكمية االنتاج لبعض محاصيل الخضر 

 (2010(و )2005في محافظات العراق لعامى )

 عاليدبلوم  محمد عبد الودود محمد

1562 
اب كلفة خدمات النقل في المنشاة العامة لنقل الرك

 دفي مدينة بغدا

 ماجستير اكرم كوركيس متى بيداويد

1563 
استخدام االساليب القياسية لتقدير وتخطيط 

 ماجستير عفراء عبد محسن
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 (1982-1953االدخار في العراق للفترة )

1564 
المعالجة االلكترونية للبيانات في التعامالت 

المصرفية ودورها في اعداد الكشوفات المالية 

 المرحلية

 جستيرما ليث علي حمادى

1565 
تطوير االجراءات المحاسبية الموحدة عن 

الخدمات المصرفية للنوافذ االسالمية في 

 المصارف التجارية العراقية

 ماجستير ثورة صادق حمادي

1566 
تاثير االنماط القيادية في تعزيز التميز 

 التنظيمي)بحث ميداني في هيئة التعليم التقني(

 رماجستي حسين عليوي كهية العامري

 

1567 
 ينالثقة المنظمية وتاثيرها في تقييم اداء العامل

 ماجستير ميسلون يونس المرسومي

1568 
 ضمانات حقوق االقليات في القانون الدولي العام

 دبلوم عالي سعد سالم سلطان الشبكى

1569 
تصميم نظام التكاليف على اساس االنشطة لعينة 

 من محطات تصفية المياه في امانة بغداد

 ماجستير حمد كريم حميد الجبوريم

1570 
تطبيق معايير االنتاجية اللخضراء لتعزيز نجاح 

 االداء الصناعي في مصفى الدورة

 ماجستير حامد عبد الرضا كرم

1571 
 المناطق الحرة وتاثيراتها الممكنة في االقتصاد

 العراقي في ضوء تجارب بلدان مختارة

 

 ماجستير دينا طالل صبيح شوقي

1572 
استعمال البرمجة الخطية الكسرية في تخطيط 

 االنتاج لمصفى الدورة

 ماجستير اوس عالء عزت

1573 
القوائم المالية للتنبؤية ودورها في ترشيد 

 القرارات االستثمارية

 ماجستير عبد الحمن سعيد

1574 
تحليل وقياس العالقة بين اسعار النفط واسعار 

 الصرف في دول مختارة

 ماجستير حسين حسب هللا

1575 
تحديد افضل مناطق ثقة لمعلمات توزيع متعدد 

 الحدود

 ماجستير هند مهند

1576 
دور تخطيط وتنظيم الطوارىء الطبية غير 

الكارثية في االستجابة السريعة للمريض في 

 مستشفيات بغداد /الرصافة

 دبلوم عالي احمد كاظم محمد علي

1577 
بية على وفق اعادة هندسة العملية التعليمية الط

 معايير االعتماد الدولي

 دبلوم عالي احمد مزاحم هادي

1578 
توظيف عوامل النجاح الحاسمة في تعزيز 

 ماجستير مهند كاظم
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الريادة االستراتيجية بحث ميداني في شركتي 

 توزيع المنتجات النفطية

1579 
تطوير النظام المحاسبي االلكتروني الموحد في 

 ةتعزيز محاسبة المسؤولي

 ماجستير انمار حسن

1580 
فاعلية االدوار الوظيفية للضرائب في 

 االقتصاديات الريعية

 ماجستير زيد حبيب حسين

1581 
تحليل بعض العوامل المؤثرة على الجانب 

 التعليمي في العراق

 دبلوم عالي علي محمد عبيد

1582 
مقارنة بين الطريقة المبسطة والحل االبتدائي 

لتخطيط االجمالي لمسالة الجيني المتعلق با

 البرمجة الخطية

 ماجستير عبد الجبار عبد هللا

1583 
توظيف صفوف االنتظار الضبابية في خدمات 

 المكتبة االفتراضية العراقية

 ماجستير حسين جليل

1584 
االبالغ عن المخاطر في ظل المدخل االخالقي 

وانعكاساتة على ممارسة المحاسبة في بيئة 

 العراقية

 ماجستير هانيحسام 

1585 
ة الفساد المالي واالداري وانعكاساتة على البطال

 2012-2003في العراق لمدة 

 

 ماجستير مصطفى حميد

1586 
بناء انموذج تمييزي وتصنيفي لبيانات القياسات 

المكررة بوجود تراكيب مختلفة لمصفوفة التباين 

 المشترك لمرضي داء السكري

 ماجستير مؤمن عباس موسى

1587 
بعض االختيارات المعلمية واالستكشافية في 

تحديد مشكلة عدم التجانس في انموذج االنحدار 

 الخطي المتعدد

 ماجستير عقيل حميد فرحان

1588 
تقدير معلمات انموذج االقتران في حالة وجود 

 خاليا شاذة مع تطبيق عملي

 

 احمد رزاق عبد رمضان

 

 ماجستير

1590 
يف في شركة نفط دراسة وتطوير نظام التكال

 الشمال

 ماجستير اثير فليح حسين

1591 
 الملكية في االسالم رؤية معاصرة

 ماجستير قتيبة ثامر

1592 
التطوير االستراتيجي للموارد البشري ودوره في 

 تعزيز االداء العالي

 ماجستير رضا جبار جاسم
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1593 
دراسة الخصائص الريادية للفرد والتوجه 

روعات الريادية التي الريادي في اداء المش

 ترعاها وزارة العمل والشؤون االجتماعية

 ماجستير صادق امحان راضي

1594 
تحليل بعض نماذج االنحدار الذاتي الالخطية 

المعممة المشروطه بعدم تجانس التباين للرتب 

 الدنيا مع تطبيق عملي

 ماجستير امير كامل حمزه

1595 
منتج بحث تاثير عوامل النجاح في ستراتيجيات ال

وصفي تحليلي لعينة من شركات القطاع 

 الصناعي العراقي

 ماجستير رشا فالح مصطفى

1596 
ة اليالقيم االخالقية واثرها في اتخاذ القرارات الم

 في القطاع السياحي

 ماجستير محمد صاحب سلمان

1597 
بناء انموذجي بقاء معلمي وال معلمي لمرضى 

 التدرن في بغداد

 ماجستير حسنين جليل نعمة

1598 
استخدام انموذج االنحدار اللوجستك الترتيبي 

لتقرير احتمال االصابة بالتشوهات الجنينية في 

 مدينة بغداد

 ماجستير حسين فاخر

1599 
 تقويم اداء وزارة السياحة واالثار العراقية في

ذ النشاط السياحي من خالل االدوات المتاحة لتنفي

 السياسات السياحية

 ماجستير يالنسمر جبار ك

1600 
المبرارت االقتصادية العادة هيكلية مصرفي 

 الرافدين والرشيد

 ماجستير ندى علي صالح

1601 
تاثير خاصيتي المالئمة والتمثيل الصادق على 

اسعار االسهم وحجم تداولها في ظل سلسلة قيمة 

 المعلومات

 ماجستير اسواق طالب

1602 
غرى دراسة في مشاكل بواقي المربعات الص

والبدائل المتاحة في بعض اختيارات التشخيص 

 نماذج االنحدار الخطي

 ماجستير شهد عادل

1603 
تطوير استراتيجية الدارة الشركات االنشائية 

العامة باتجاه هيكلتها الشركة العامة للتصميم 

 واالنشاء الصناعي

 دكتوراه ماهر حماد

1604 
تحليل العالقة بين النفقات العامة والنمو 

 (2013-1990االقتصادي في العراق )

 ماجستير قيس انيس مجبل

1605 
بناء انموذج رياضي لتعظيم نسبة العوائد على 

التكاليف باستعمال البرمجة الكسرية الخطية 

 ماجستير فاطمة عبد الباري حسين
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 الصحيحة في الشركة العامة للصناعات خفيفة

1606 
طاع االطر الستراتيجة للتنمية المستدامة لق

 التشيد في العراق

دكتوراه/اللغة  ازهار حسين صالح

 االنكليزي

1607 
 اهمية حماية قانونية لجذب االستثمار االجنبي

 ماجستير سهام كاظم جبر

1608 
تحليل مقارن بين صناديق للثروة السيادية 

وصندوق التنمية العراق في اطار معايير 

 الحاكمية الدولية

 يرماجست سوزان محمد عز الدين

1609 
 دور اللجان البرلمانية في العملية التشريعية

 ماجستير اسامة محمد جاسم

1610 
 تحليل دالة التكاليف لعدد من المصارف التجارية

 العراقية

 دكتوراه ممدوح عطا هللا

1611 
ز دور العالقات العامة في ادارة االزمات في مراك

 الوزارات العراقية من وجهة نظر المديرين

 ماجستير بد المجيدفاتن ع

1612 
تعزيز القوة التنظيمية في اطار الموائمة بين 

 راس المال البشري وراس المال االجتماعي

 دكتوراه حميد علي احمد

1613 
السيطرة على مخزون مصرف الدم الوطني 

 العراقي باستعمال البرمجة الهندسية

 ماجستير منى شاكر

1614 
 لط وتطبيقة فيبناء نماذج االنحدار الخطي المخت

 مجال البيئي

 ماجستير مريم عبد الحسين

1615 
 اثر التسويق الشعوري في تعزيز تجربة الزبون

 ماجستير سرى علي سعيد

1616 
 متطلبات المسار الوظيفي للعاملين لتطوير انظمة

 التحفيز والتدريب

 دبلوم عالي نصير حسين محمد

1617 
االحتراق النفسي وارتباطه بضغوط العمل 

 واالداء الوظيفي للعاملين في مهنة التمريض

 ماجستير زينب محمود عبد الحسن

1618 
 تصميم قاعدة بيانات وفقا لمتطلبات تكامل نظامي

 المحاسبة المالية والتكاليف على اساس االنشطة

 ماجستير ياسر مامون لطيف

1619 
 تحليل كفاءة سوق االوراق المالية وفقا للفترات

اثرها في القرار االستثماري الزمنية والحجم و

 وتحقيق العوائد غير العادية

 ماجستير صالح ساجت

1620 
اعادة جدولة عمليات االنتاج باستعمال خوازمية 

 النحل

 دكتوراه مها عبد الكريم حمود

1621 
تقييم االستثمارات العقارية باطار نظرية 

 الخيارات الحقيقية

 دكتوراه هنادي صكر
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1622 
المثل للعاملين وعدد مرات تحديد العدد ا

االستبدال باستعمال نظرية صفوف االنتظار في 

 الشركة العامة للصناعات الجلدية

 ماجستير علي عبد الحسين

1623 
تقويم مجاالت التطوير االستراتيجي للموارد 

 البشرية في وزارة الداخلية

 دبلوم عالي علي محمد عبد

1624 
ية وزارة تقييم معالجة البطالة في استراتيج

 العمل والشوؤن االجتماعية

 دبلوم عالي حسين علي عبد الحسين

1625 
 المحددات البيئية لمهنة التمريض في العراق

 ماجستير مالك رشيد

1626 
دور تكنولوجيا المعلومات في استخدام البطاقة 

 الذكية لمنظومة البوابات االلكترونية في مرائب

 النقل

 دبلوم عالي حسين توفيق مجيد

1627 
مستقبل الشوارع التراثية في مركز مدينة بغداد 

ودورها في تنشيط السياحة الثقافية منطقة 

 شارع الرشيد

 ماجستير هناء حسن كاظم

1628 
تخطيط االنتاج االجمالي االحتمالي متعدد 

 االهداف مع تطبيق عملي

 ماجستير عالء شنيشل

1629 
ات تطوير معايير االستقرار االمني في المحافظ

 العراقية بمنظور استراتيجي

 دبلوم عالي علي عبد هللا

1630 
تحليل تكاليف الجودة باالعتماد على اعادة 

 هندسة العمليات الكتساب الميزة التنافسية

 ماجستير مروة حسين

1631 
تقييم ممارسات التخطيط االستراتيجي في الهيئة 

 العامة للضرائب

 دبلوم عالي نور شدهان عداي

1632 
متطلبات الحتمية لالنتقال الى نظام موازنة ال

 البرامج واالداء

 دبلوم عالي علي عبد القادر

1633 
استخدام االنموذج االحصائي للتنبؤ بالطلب 

السياحي وااليرادات في اتخاذ القرار لتحقيق 

 التنمية السياحية في العراق

 دكتوراه عدي صبيح الزم

1634 
يات الصلبة استراتيجيات االستثمار في النفا

 دراسة حالة في محافظة كربالء

 ماجستير حيدر محسن حمد

1635 
عالقة الحكومة المركزية بالحكومات المحلية في 

 ضوء المركزية والالمركزية

 ماجستير عصام مجيد

1636 
دور المقدرات الجوهرية في تحقيق التميز 

 التنظيمي

 ماجستير هند مزهر سلمان
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1637 
ار الحيزي لتحليل نسب استعمال نماذج االنحد

 2012الفقر في اقضية العراق 

 ماجستير سوسن قاسم هادي

1638 
قابلية الفهم للمعلومات المحاسبية ودورها في 

 تعزيز عقالنية القرارات االستثمارية

 ماجستير جاسم كشيش

1639 
دور التغيير التنظيمي في تحقيق النجاح 

 الستراتيجي

 ماجستير مصطفى ناطق

1640 
اكة بين قطاعي الصناعة العام والخاص في الشر

 ظل متطلبات االصالح االقتصادي في العراق

 دكتوراه فيصل زيدان سهر

1641 
انموذج محاسبي لالبالغ المالي عن ارباح 

 الحتكار

 دكتوراه رزكار علي احمد

1642 
دور ممارسات ادارة الموارد البشرية في تحقيق 

 متطلبات الرقابة االدارية

 ماجستير ح مهليحسن فلي

1643 
اعادة تنظيم الشركة العامة للمعدات الهندسية 

 الثقيلة

 دبلوم عالي ايمان محمد خلف

1644 
استراتيجية وزارة حقوق االنسان في ضوء 

 االعالن العالمي لحقوق االنسان

 

 دبلوم عالي شيماء عدنان عمران

1645 
ين تفعيل الجوانب االعتبارية لالرتقاء بالعالقة ب

 بنك المركزي والمصارف الخاصةال

 دبلوم عالي احمد يوسف كاظم

1646 
دور الرقابة والتقييم االستراتيجي في تحقيق 

اهداف القطاع النفطي في اطار خطة التنمية 

 2017-2013الوطنية 

 دبلوم عالي وفاء رشيد سعيد

1647 
ي تقييم اليات تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد ف

 الماء بوزارة البلديات واالشغالمديرية العامة لل

 دبلوم عالي رنا علي

1648 
ية تاثير التيقظ القيادي في تحقيق الرافعة المعرف

 من خالل التفوق الذكي

 دكتوراه سماح مؤيد محمد

1649 
دور ممارسات التوجة التنظيمي نحو الخدمة 

 واثره في تعزيز اداء العاملين

 دبلوم عالي مرتضى عبد الحسن

1650 
ات تقييم اداء العمليات على وفق ابعاد مؤشر

 الخدمة التمريضية

 ماجستير سعد بدر عباس

1651 
خدمات التصديق ودور مراقب الحسابات في 

كشف االحتيال من خالل مناقشة وتحليل تقرير 

 ماجستير ثامر كاظم عبد الرضا
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 االدارة

1652 
االبالغ المالي عن الحصص في المشاريع 

 معايير الدولية للمحاسبةالمشتركة على وفق ال

 ماجستير سجاد مهدي عباس

1653 
تاثير استراتيجيات سلسلة التجهيز في دورة 

 حياة المنتوج

 ماجستير بشير اسماعيل محمود

1654 
اساليب مقترحة لتفعيل دور الحكومة في تنشيط 

 حركة االستثمار السياحي في العراق

 ماجستير مهند جميل كاظم

1655 
قييم االداء المؤسسي الحكومي تطوير نموذج ت

 للشركة العامة لالتصاالت والبريد

 دبلوم عالي احمد حسن عبد هللا

1656 
 انموذج مقترح للتنبؤ بالتعثر المالي

 ماجستير محمد عباس نهود

1657 
القيم االخالقية للمنتج السياحي ودورها في 

 خصائص الخدمة السياحية

 دكتوراه سالم حميد سالم

1658 
طور الخدمات السياحية في نمو الطلب اثر ت

 السياحي

 ماجستير انتصار حمزة عبد عذاب

1659 
االستراتيجيات التنافسية العامة بين ادارة 

 المخاطر وعوامل النجاح الحاسمة

 

 دكتوراه عراك عبود عمير

1660 
سلوكيات فن االتيكيت وثقافة الخدمة المتميزة 

 دقيةواثرهما في شخصية مستهلك الخدمة الفن

 دكتوراه ابتهال خاصيك

1661 
دراسة مقارنة نماذج االخطاء في المتغيرات 

 المعلمية وشبة المعلمية

 ماجستير رجاء كامل

1662 
تحسين جودة التدقيق في الوحدات الحكومية 

 باستخدام معايير تقنية

 ماجستير علي هاتف

1663 
 اقتصاد السوق واثاره على البيئة والموارد

 ماجستير مدفاطمة محسن مح

1664 
تطوير انموذج مسار وظيفي للمالكات 

 التمريضية

 ماجستير رسول محمد سعيد

1665 
التنمية المستدامة في اقليم كردستان العراق 

 واقع ورؤية

 دكتوراه ايوب انور حمد

1666 
متطلبات التحول نحو اسلوب موازنة البرامج 

ة واالداء في اعداد الموازنة السنوية حالة دراسي

 في وزارة الثقافة

 دبلوم عالي ريا سعد
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1667 
 اثر االقتدار المعرفي في تخطيط المسار الوظيفي

 للموارد البشرية

 ماجستير مهدي علي عباس

1668 
استخدام بعض نماذج االنحدار الذاتي المشروط 

بوجود عدم تجانس التباين بسعر االغالق 

 اليومي لمؤشر سوق العراق لالوراق المالية

 ماجستير اماراحمد ش

1669 
تحليل الكلفة العائد االقتصادي واالجتماعي 

لستحداث خدمة الهاتف النقال دراسة حالة في 

 وزارة االتصاالت

 دبلوم عالي اسراء برهان

1670 
تحسين عملية خط االنتاج التجميعي باستخدام 

 بعض ادوات االنتاج الرشيق

 ماجستير ابراهيم سكران

1671 
التحويلي في العراق مع القطاع الصناعي و

 1972-1962اشارة خاصة الى االنتاجية 

 ماجستير عبد الوهاب حميد

1672 
الموارد المائية في العراق بين تحدي السياسات 

 وفرص االستدامة

 ماجستير انور عبد الزهرة

1673 
بناء انموذج نظام ديناميكي لتخطيط القوى 

 العاملة مع تطبيق عملي

 يرماجست حسين علي خضير

1674 
دور القيادة االستراتيجية في تبني ممارسات 

 ادارة الموهبة

 

 ماجستير افتخار عبد الحسين

1675 
تخطيط استخدام المياه في العراق ودوره في 

 مواجهة التحديات

 دبلوم عالي حسن سعدي

1676 
 التاثير التداؤبي لمكونات راس المال الفكري في

 االبداع التكنولوجي

 ماجستير سمحمد يوسف عبا

1677 
تاثير االبالغ المالي عن انخفاض قيمة 

الموجودات الثابتة على خاصية مالءمة 

 المعلومات محاسبية

 دكتوراه سالمة ابراهيم

1678 
ع دور النفقات التحويلية الحكومية في اعادة توزي

 الدخل القومي

 ماجستير كاظم جابر

1679 
تقدير القيم المفقودة في انموذج البيانات 

 المزدوجة

 ماجستير علي صالح

1680 
استعمال خوارزمية البحث المتفاغم المركبة لحل 

 مسالة التخصيص التربيعية

 ماجستير معن عبد الستار
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1681 
استعمال انموذج رجل المبيعات الخطي الضبابي 

متعدد االهداف في تسريع وتقنين الية النقل 

 المستعملة في الشركة العامة لتصنيع الحبوب

 ماجستير حمدان فياض علي

1682 
التوافق حول االلتزام باخالقيات مهنة التمريض 

 من جهتي نظر المرضى والممرضين

 ماجستير حيدر دويج

1683 
واقع التعليم المهني الثانوي ومتطلبات سوق 

 العمل في العراق

 ماجستير زهراء هاشم

1684 
امثلية استخدام االنترنيت باستعمال انموذج 

 متعدد للبيانات الضبابيةالتخصيص ال

 ماجستير زينب فليح

1685 
دور مصادر التمويل في تطوير مشاريع البنى 

 التحتية لدول مختارة

 ماجستير ضياء حسين

1686 
ال التنبؤ بالرقم القياسي السعار المستهلك باستعم

بعض طرائق التحليل الموسمية للسالسل الزمنية 

 في العراق

 دبلوم عالي طه ازهر محمد

1687 
اثر غياب التخطيط السكاني في تفاقم ازمة 

 السكن المالية في العراق

 دبلوم عالي نور حسين فاضل

1688 
المسوؤلية االجتماعية ودورها في تحقيق 

 استراتيجية وزارة الكهرباء

 دبلوم عالي علي مصطفى حسن

1689 
تطوير الهيكل الوظيفي للمجمع العلمي العراقي 

 جيةمن وجهة نظر استراتي

 دبلوم عالي سيجل ابراهيم ارسالن

1690 
دور التقانة الزراعية في تخفيض التكاليف 

وزيادة انتاج المحاصيل الزراعية الستراتيجية 

 في العراق

 ماجستير مظهر نعمان عبد الرحمن

1691 
استعمال انموذج انحدار بواسون المختلط 

للبيانات الطويلة المستمرة في تحليل صفات دم 

 االغنام

 ماجستير حيدر زحام جبر

1692 
اعادة هندسة عملية االعمال وتطوير الجاهزية 

 التنظيمية لتحقيق الكفاءة التشغيلية

 دكتوراه ليث خليل ابراهيم

1693 
 اثرالذكاء االستراتيجي في اساليب اتخاذ القرار

 

 ماجستير مهند عواد عبيد

1694 
مالمح االطار المفاهيمي للمحاسبة عن 

االجتماعية في الوحدات االقتصادية  المسؤولية

 العراقية

 دكتوراه دجلة عبد الحسين
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1695 
ة تقييم االداء االستراتيجي لوزارة الثقافة دراس

 حالة في ديون الوزارة

 دبلوم عالي هند جميل كاظم

1696 
توفيق نظرية القيود والتحسين المستمر كايزن 

 وانعكاسة على التكلفة واالنجاز

 ماجستر يزحازم عبد العز

1697 
المهارات القيادية ودورها في تعزيز الثقة 

 التنظيمية

 ماجستير زهراء غانم مرجاح

1698 
مقارنة دوال كثافة الطيف للسالسل الزمنة غير 

 المستقرة لحجوم عينات غير متساوية

 دكتوراه احالم حنش كاطع

1699 
ممارسات القيادة االستراتيجية اطار التوجة 

 الريادي

 ماجستير كاظم شالكةطارق 

1700 
 دور التصميم التنظيمي في اداء االستراتيجي

 ماجستير وداد علي رحال

1701 
تطوير استراتيجية النتاج مادة الطحين الصفر 

 في العراق

 دبلوم عالي فاطمة صباح

1702 
عوامل التمكين االداري وتاثيرها في اداء 

 المنظمات

 ماجستير عالء الدين برع

1703 
ال المجموعات الضبابية ونماذج بوكس استعم

جينكنز في السالسل الزمنية للتنبؤ بعض نسب 

 التلوث في مياه الشرب مدينة بغداد

 ماجستير سيف عدنان

1704 
اثر القوى التنافسية في اختيار استرتيجيات 

 استهداف السوق

 ماجستير احمد محمد ابراهيم

1705 
ومات تشخيص الفجوة بين نظام ادارة امن المعل

 المعتمدة ومتطلبات المواصفة الدولية

 ماجستير عامر حمدي

1706 
تاثير القدرات الجوهرية على التغيير التنظيمي 

بحث ميداني في شركة العامة للصناعات 

 الميكانيكية في االسكندرية

 ماجستير ايمن هادي طالب

1707 
معايير قياس كفاءة السيطرة على المصادر 

 المشيعة

 دبلوم عالي م جلوديعقوب ابراهي

1708 
 نحو تعزيز دور التعليم المهني

 

 دبلوم عالي عالء صباح كاظم

1709 
اثر المناخ االستثماري في نشاط القطاع الخاص 

 2003المحلي في العراق بعد عام 

 ماجستير احمد زكي محمد
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1710 
قدرات التجديد المنظمي في اطار القيادة 

اء المدراء الستراتيجية بحث تحليل مقارن الر

 العاملين في مستشفيات بغداد

 ماجتستير سندس محسن

1711 
تحليل اثر تقلبات السوق المالية على اسعار 

 الصرف في عدد من البلدان النامية

 دكتوراه بالل محمد اسعد

1712 
الذكاء االجتماعي واستراتيجية ادارة العالقات 

 العامة واثرهما في والء الصنف

 دكتوراه محمد فاضل

1713 
تقويم الشفافية في االفصاح عن المعلومات 

 المالية وغير المالية للمصارف العراقية الخاصة

 وانعكاسه على القيمة السوقية لالسهم

 ماجستير محمد عبد علي محمد

1714 
اثر االستثمار االجنبي غير المباشر في بعض 

 مؤشرات سوق العراق لالوراق المالية

 ماجستير محمد فوزي

1715 
التمويل الصحي وانعكاسه على المؤشرات 

 2013-2007الصحية في العراق للمدة 

 دبلوم عالي انعام لطيف شلتاغ

1716 
استعمال اسلوب التحليل الشبكي لتقليل زمن 

 اوف–انجاز مشروع خط سكة حديد بصرة 

 ماجستير مجدي صالح

1717 
اختيار افضل انموذج في بناء جداول الحياة في 

 1997العراق لعام 

 ماجستير ذو الفقار جاسم

1718 
 للمصارف التجارية واثرها على القدرة التنافسية

 التمويل التنموي في العراق

 ماجستير منتصر علي زين

1719 
تاثير التغيرات في مصادر واستخدامات اموال 

البنك المركزي العراقي في تحقيق اهدافه للمدة 

2002-2012 

 ماجستير احمد كريم باجي

1720 
 دراسة نظرية وتطبيقية لشبكات بيرت االحتمالية

 ماجستير ابن رشد عبد الرحمن

1721 
انعكاس العالقة بين ادارة الموهبة والتفكير 

 االبداعي على التغيير التنظيمي

 دكتوراه عماد علي محمود

1722 
امكانية تطبيق بعض ابعاد الهندسة المتزامنة 

 واثرها في االداء االستراتيجي

 ماجستير حازمشهباء 

1723 
 qs-quacquarelliامكانية تطبيق 

Symonds في الجامعات العراقية 

 دكتوراه قاسم محمد مظلوم

1724 
ه امكانية اعتماد نظام التامين على الودائع ودور

 في االصالح المصرفي في العراق

 دكتوراه علي حسن زاير
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1725 
نحو رؤية استراتيجية لتطوير الهيكل التنظيمي 

 وان الوقف الشيعيلدي

 دبلوم علي امير مطلك عبد االمير

1726 
التوافق بين محاسبة المسؤولية وبطاقة 

 العالمات المتوازنة وفق المدخل االستراتيجي

 دكتوراه مهند محمد عبد     المطلب

1727 
 ابعاد اداء عمليات تقديم الخدمات التمريضية

 ماجستير قيس غميس حسين

1728 
عمال على وفق التوجه الريادي نجاح منظمات اال

 لتكنولوجيا المعلومات

احمد ضياء الدين صالح الدين 

 الطائي

 ماجستير

1729 
دور ممارسات القيادة االكاديمية في تفعيل راس 

 المال البشري

 ماجستير احمد عبد العزيز محمد الكعود

1730 
نمط ادارة المخاطرة والسيولة والربحية 

 رفوانعكاسها على قيمة المص

 دكتوراه بالل نوري سعيد الكروي

1731 
بناء انموذج قياسي لتقدير وتحليل معدالت 

استغالل الطاقات االنتاجية في صناعة االسمنت 

 2013-1990للمدة 

 ماجستير اسراء محمد نذير يونس

1732 
تقييم التدرة التنبؤية لمؤشري التدفق النقدي 

 والدخل التشغيلي لتحديد التدفقات النقدية

 ماجستير مار لؤيع

1733 
تقييم االداء التمريضي على وفق معايير منظمة 

 الصحة العالمية

 ماجستير عامر جبار

1734 
 جدولة تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد االداري

 والمالي في محافظة بغداد

 دبلوم عالي صبار علي محمد

1735 
التحضر واالستدامة في المدينة العراقية منطقة 

 قضاء كربالءالدراسة 

 ماجستير عمار عبد العظيم شكر

1736 
امكانية تطبيق مبادىء ادارة الجودة الشاملة 

 لتعزيز الخدمات الصحية

 ماجستير علي اعنيد عبد الحسين

1737 
االداء التمريضي في اطار التباين الثقافي 

 للممرضين العراقيين والوافدين

 ماجستير سرمد سلمان

1738 
التمريضية على وفق  تقويم جودة الخدمة

دة المعايير المعتمدة من قبل الجمعية الدولية لجو

 الرقابة الصحية )االسكوا(

 ماجستير علي حسن كاظم

1739 
 السياسة االئتمانية ودورها في سداد الديون

 دبلوم عالي ايناس صباح غني

1740 
اثر االحوال المعيشية على الحالة الصحية 

 لالسرة العراقية

 دبلوم عالي عذابمهند حسين 
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1741 
تاثير سلوك المواطنة التنظيمية واستثمار راس 

 المال البشري في تميز االداء المنظمي

 دكتوراه نايف علي عاصي

1742 
عناصر استراتيجية الخدمة الصحية على وفق 

تحليل قرارات استراتيجية العمليات بحث ميداني 

 في دائرة صحة كركوك

 ستيرماج فرهاد ستار محمد شوانى

1743 
دراسة  –رؤية استراتيجية الولويات االستثمار 

 حالة في قطاع النقل

لمياء جاسم حمود حافظ 

 العوادي

 دبلوم عالي

1744 
تطوير العالقة الستراتيجية بين الجهات 

 المختصة في مكافحة الفساد

 دبلوم عالي عصام صادق

1745 
تقييم جودة نظام التعليم المحاسبي الجامعي في 

 iso-9001;2008عايير ظل م

 ماجستير حسين فاضل عباس

1746 
برنامج مقترح للتطوير االداري لوحدة تنسيق 

السياسات العامة للدولة باستخدام مدخل سلسلة 

 قيمة

 دبلوم عالي لبنى هاني عباس

1747 
استراتيجيات التسويقية لتجزئة السوق الصناعي 

 لشركة االسمنت العراقية

 دبلوم عالي اسراء رعد

1748 
 اثر البطالة على االمن الوطني في العراق للمدة

 2003/2012من 

 دبلوم عالي فالح عبد الرضا

1749 
مشكلة التصحر وتداعياتها على القطاع الزراعي 

 في العراق رؤية استراتيجية

 دكتوراه فاطمة مصحب لفته

1750 
تنمية  مقومات الجذب السياحي باستخدام نظم 

دراسة تطبيقية في بعض  – المعلومات الجغرافية

 2003/2018مناطق االهوار العراق لمدة 

 دكتوراه زينب صادق مصطفى

1751 
تحديد الموقع السوقي للمنتج على وفق المزايا  

 التنافسية

 ماجستير حميد شكر عبد االمير

 

1752 
ة تاثير استراتيجيات االستثمار والعوامل السلوكي

 في قرارات االستثمار المالي

 دكتوراه عامر عبد الكريم يسرى

1753 
ابالغ المدقق ودوره في ترشيد القرارات 

 االقتصادية

 ماجستير مصطفى عبد القادر

1754 
م تقييم واقع الثروة الحيوانية في العراق باسخدا

 swotالتحليل االستراتيجي 

 دبلوم عالي سمارة فوزي صبيح

1755 
سعر صرف الدينار مابين االحتياجات ومتطلبات 

-1990االستقرار السعري في العراق للمدة 

 ماجستير حسين عطوان مهوس



    

104 

 

2013 

1756 
قياس متطلبات ادارة الجودة الشاملة للبيئة 

 واالستدامة في شركة الحفر العراقية

 ماجستير هبة ناجي سلمان

1757 
نحو تطوير منظومة اتالف اكياس الدم دراسة 

 حالة في مصرف الدم الرئيسي / واسط

 دبلوم عالي اهر مهديمحمد ظ

1758 
اثر توزيع الخدمات الصحية في تنظيف الصورة 

 الذهنية لدى الزبون

 دبلوم عالي ستار وطن بشارة

1759 
سبل السيطرة على العدوى في اطار ادارة 

النفايات الطبية/ دراسة حالة مستشفيات 

 الناصرية

 دبلوم عالي شهد مجيد حسين

1760 
ي لوزارة الهجرة استراتيجية النزوح الداخل

 والمهجرين في العراق

 دبلوم عالي عبد الحسين لطيف

1761 
واقع قطاع االعمال ودوره في توزيع االقتصاد 

 العراقي

 ماجستير علي محمد احمد

1762 
العوامل المؤثرة في تسرب طلبة مدارس مدينة 

 بغداد دراسة احصائية

 دبلوم عالي ياسر كاظم حميد

1763 
مي المدرك في تحديد مجاالت دور الدعم التنظي

 التغيير المالئم

 ماجستير نب سعدي سلمانيز

1764 
ادوات التحليل الفني والتفوق على السوق 

 المالية

 ماجستير وسام شفيق حسن

1765 
تاثير خصائص المنظمة المتعلمة في نجاح ادارة 

 المشروع

 

 ماجستير علي عبد الحسن دلي

1766 
ن ضرورات التنويع التجارة الخارجية للعراق بي

 wtoاالقتصادي وتحديات االنضمام الى 

 ماجستير مروة خضير سلمان

1767 
استعمال نماذج بوكس وجنكنز للتنبؤ بعدد 

المرضى المصابين بمرض التهاب الكبد 

 الفايروسي في العراق

 دبلوم عالي جاسم محمد كاظم

1768 
الجدوى والمتطلبات االقتصادية العادة هيكلية 

 العراقية في ضوء تجارب دول مختارةالعملة 

 

 ماجستير راوية محمد زيدان

1769 
تطوير المنتج على وفق منهجيتي الهندسة 

 دكتوراه عزام عبد الوهاب عبد الكريم
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 المتزامنة والحيود السداسية المرنة

1770 
ل اجراءات نقل الملكية العقارية في دائرة التسجي

 العقاري وسبل االرتقاء بها

 دبلوم عالي يق شوكتاريج فا

1771 
انعكاسات الصالبة النفسية في تحقيق خفة 

 الحركة االستراتيجية بتوسط حلقة اتخاذ القرار

 دكتوراه شهناز فاضل احمد

1772 
منهج التحليل االقتصادي في فكر ابن خلدون 

 نظرية العمران والمعاش انموذجا

 ماجستير هيثم حميد مطلك

1773 
ع السياحية واثرهما في تخطيط وتنمية المشاري

التنمية االجتماعية لسكان المناطق المحيطة 

 بالمشروع

 ماجستير صالح مهدي اكفور

1774 
ستراتيجيات التدقيق ودورها في جودة اعمال 

 التدقيق

 ماجستير رائد فاضل حمد

1775 
التخطيط لتنمية الخدمات الترفيهية واثرها على 

 نمو الطلب الترفيهي

 ماجستير اسماء كاظم صالح

1776 
اختبار ممارسة التحول في مقدرات ادارة 

 Ulrich 2012الموارد البشرية طبقا لنموذج 

 وزمالئه

 

 ماجستير ليث عادل حميد

1777 
صناعة المعرفة واالغتراب الوظيفي وتاثيرهما 

 في االداء المتميز

 دكتوراه سمية عباس

1778 
توظيف الموارد المالية الحكومية في تحقيق 

 نمية البشرية المستدامةالت

 دكتوراه اسماعيل حمادي مجبل

1779 
اثر قواعد الحوكمة على جودة التدقيق وانعكاسه 

 على موثوقية القوائم المالية

 

 ماجستير نوره منير عبد الرحمن

1780 
Evaguation of the technogog 

transfer between the ieaqi firms 

and foreign 

Ibrahim fadhig تيرماجس 

1781 
 تقييم برامج الرقابة والتدقيق للعقود الحكومية

 في بعض مكاتب المفتشين العامين

 دبلوم عالي مصطفى عماد محمد

1782 
 تقويم اداء االقسام  الفنية في المستشفيات على

 iso 15189وفق متطلبات المواصفة الحولية 

 دبلوم عالي سعد متي نعوم
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1783 
 هب التمريضيةتشخيص منظومة ادارة الموا

 دبلوم عالي مبارك حجاب فالح

1784 
عملية التوثيق للمعلومات وسبل معالجة االخطاء 

 التي تتضمنها

 دبلوم عالي وفاء حسين عباس

1785 
 تقديم اجراءات الرقابة الداخلية لتحقيق فاعلية

 التطبيقب–القروض الزراعية 

 ماجستير زهراء حسين محمد

1786 
ئة الداخلية للمنظمة في تاثير بعض عوامل البي

 نجاح التخطيط االستراتيجي

 ماجستير حسين صابر حسين

1787 
 لةتقييم اداء هيئة االستثمار في العراق دراسة حا

 دبلوم عالي سناء كاظم راضي

1788 
ط تاثير ادارة الحكمة في ابعاد جودة الخدمة بتوس

 االغناء الوظيفي

 دكتوراه مها صباح ابراهيم

1789 
Optimal saiection of investment 

and traditional 

 دكتوراه meervat r wali/ميرفت 

1790 
تقييم جودة خدمات البلديات باستخدام 

(servqul وانعكاساتها في رضا الزبون 

 دبلوم عالي لمى شهاب احمد

1791 
استعمال انموذج االنحدار اللوجستي لدراسة 

 ادظاهرة البطالة عند الشباب في محافظة بغد

 دبلوم عالي علي يحيى عبد الرضا

1792 
تحليل اداء بعض صناديق الستثمار السعودية مع 

 بيان امكانية تاسيسها في العراق

 ماجستير دالل قاسم عبد الحسين

1793 
ذر الطرائق التقليدية والطرائق البديلة الختيار ج

 الوحدة الستقرارية السلسلة الزمنية

 دكتوراه كوثر خضر ناصر

1794 
التنبؤ باعداد مرضى السكري في العراق مع 

 دراسة لتحليل اهم اسبابه

 دبلوم عالي حيدر حسن رحمة

1795 
العالقة بين اليقظة االستراتيجية والثقافة 

 التسويقية واثرها في توجهات ادارة التسويق

 دكتوراه انتصار عزيز حسين

1796 
بحث في االسباب وراء انخفاض اسهم الشركات 

 2003العراقية المساهمة بعد عام  الزراعية

 مدخل استراتيجي

 دبلوم عالي سهام حسين سلطان

1797 
اختبار مدراء المستشفيات على اساس الكفاءة 

 والفاعلية محاولة بناء نموذج

ضمياء عبد الزهرة سليم 

 الحمادي

 دبلوم عالي

1798 
توظيف المعلومات المسبقة في تقدير معلمات 

عراق للسنتين انموذج االنفاق في ال

2007،2012 

 دبلوم عالي حسين طارق صادق
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1799 
استعمال بعض السالسل الزمنية للتنبؤ بالوالدت 

 في العراق

 دبلوم عالي حيدر عبدهللا جاسم العوادي

 

فائض السيولة في المصارف التجارية وامكانيات  1800

 االستثمار مع اشارة خاصة العراق

 

 عدنان عودة صالح الصفار

 

 تيرماجس

1801 
الوعي الثقافي للمجتمع وأثره في حركة التدفق 

 السياحي دراسة ميدانية لمجتمع مدينة بغداد

 

علي محمد كاطع        

 السوداني

 

 ماجستير

1802 
قياس وتحليل العالقة بين توزيع القوى العاملة 

ومعدالت النمو االقتصادي في العراق للمدة 

 م2010 -م1986

 

 وصال عبد هللا حسين

 

 دكتواره

1803 
محددات الرشاقة االستراتيجية وتكييفها في 

منظمات االعمال/ بحث ميداني في شركتي زين 

 العراق واسيا سيل لالتصاالت المتنقلة

 

 عال فاضل علوان االنباري

 

 ماجستير

1804 
ادارة الكلفة البيئية ودورها في تقويم االداء 

البيئي بالتطبيق في شركة مصافي الوسط ) 

 فى الدورة(مص

 

 مرتضى كريم خليل الخزرجي

 

 ماجستير

1805 
دور بعض العوامل التنظيمية في تحديد 

 ستراتيجيات ادارة الموهبة

 

 سهيلة محمد فاضل

 

 ماجستير

1806 

استعمال السالسل الزمنية ذات التكامل الكسري  

 للتنبؤ بتلوث الهواء في مدينة بغداد

 

 مصطفى ابراهيم جاسم

 

 ماجستير

1807 
ة التقديم المالي للعقود النفطية في العراق للمد

(2009-2013) 

 

 فيصل  غاتر حسن

 

 ماجستير

1808 
تاثير استراتيجيات ومستويات التعلم  التنظيمي 

 في جودة العمل التدقيقي

 دبلوم عالي عمار قيس صادق

1809 
اساليب االكتساب المعرفي وانعكاسها على 

 المعرفة الضمنية

 ماجستير الخالقمحمد قاسم عبد 

1810 
العوامل المحددة الستراتيجيات مستعير المنتج 

 الضاعي في سوق االعمال العراقية

 ماجستير حنان صفاء علي

1811 
التخطيط االجمالي للموارد البشرية في دائرة 

 الكرخ -صحة بغداد

 دبلوم عالي انوار مزهر

1812 
تاثير المستوى التعليمي لالمهات على وفيات 

 الاالطف

 

 دبلوم عالي ماهر مزهر
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1813 
-التنبؤ بالتلوث البيئي باستعمال نماذج بوكس

 جنكنز لمحطة الوزيرية

 دبلوم عالي منير شهاب

1814 
تفعيل الرقابة االدارية للحد من تسريب الدواء 

في مستشفى االمام الحسين )علية سالم(الطبية 

 بكربالء المقدسة

 دبلوم عالي مازن عودة

1815 
ضد المالكات الطبية وانعكاساته على العنف 

 الرضا الوظيفي

 دبلوم عالي عذراء قاسم

1816 
اختيار افضل انموذج للتنبؤ بعدد االسر 

 المشمولة باعانات شبكة الحماية االجتماعية  في

 العراق

 دبلوم عالي زينب احمد

1817 
 العوامل البيئية المؤثرة على تلوث نهر دجلة في

 الجتهامدينة بغداد وطرق مع

 

 دبلوم عالي سامية ناصر حسين

1818 
السياحة العربية البيئية واهميتها في تنشيط 

 الحركة السياحية

 ماجستير محمد محسن

1819 
المعايير الدولية لالشراف والرقابة المصرفية 

واثرها في االستقرار المالي للقطاع المصرفي 

 الخاص في العراق

 ماجستير فرح علي

1820 
لى قتصادية للتلوث البيئي وانعكاساته عاالثار اال

 الزراعة في العراق وسبل المعالجة

 دكتوراه سعدون منخي

1821 
تقييم اقسام التدريب والتطوير واجراءات تحسين 

 االداء

 دبلوم عالي نهلة سعيد

1822 
العوامل المؤثرة في الروح المعنوية للمالك 

 التمريض وانعكاسها في بناء االلتزام التنظيمي

 ماجستير عالية غريب

1823 
تطوير القطاع السياحي طريقا للحد من ظاهرة 

 بطالة خريجي المعاهد السياحية في العراق

 

 دبلوم عالي عباس عبد الزهرة

1824 
المعرفة الضمنية وانعكاسها في عملية الرقابة 

 المالية

 دبلوم عالي اياد هادي خليل

1825 
م تحليل احصائي لظاهرة انتشار التعلي

 الخصوصي في مؤسسات محافظة بغداد التربوية

 

 تمارة رؤوف حسين

 دبلوم عالي

1826 
تطوير معايير نظام الرقابة الصحية للمحتبرات 

 دبلوم عالي احمد خليل ما شاء هللا
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 االهلية

1827 
ي دور التجارة الخارجية في التنمية االقتصادية ف

 2003العراق بعد عام 

 ماجستير بيداء جبار

1828 
تحليل احصائي النتاج التمور في محافظات 

 2013/2002العراق للمدة 

 دبلوم عالي مريم جالل خزعل

1829 
تصميم قاعدة بيانات لنظام المعلومات المحاسبي 

 وفق متطلبات ادارة المعرفة

 ماجستير ذكرى مهدي صالح

1830 
اثر النظرية الموقفية في تطبيق اساليب 

 المحاسبة االدارية المعاصرة

 ماجستير حنان نبيل عبد الجبار

1831 
اثر عوامل البيئة الداخلية في تطبيق االساليب 

 الحديثة للمحاسبة االدارية في العراق

 ماجستير فاتن حاتم رجب

1832 
 امكانية تطبيق المراجعة الدولية لتحقيق العائد

 على االوراق المالية

 ماجستير عالء عباس حسين

1833 
ثره في سلوك المواطنة التسويق الداخلي وا

 التنظيمية

 ماجستير اسراء شتان

1834 
تصميم نظام الرقابة االستباقية للسيطرة على 

 حاالت العدوى المكتسبة في صاالت العمليات

 دبلوم عالي حسام حربي محمد علي

1835 
ادارة عالقات الزبون وتاثيرها في االداء 

 المصرفي

 ماجستير اسراء مسلم

1836 
العالقات العامة في نجاح المنظمات اثر ادارة 

 السياحية

 ماجستير سهى عزيز جعاز

1837 
ضغوط العمل التنظيمية وانعكاسها على جودة 

 التدقيق

 ماجستير ياسر سعد عبد االمير

1838 
التخطيط المكاني المركزي لفعاليات وخدمات 

السياحة الدينية واثرها في نمو الجذب السياحي 

 للمشهد الكاظمي

 

 ماجستير س حميدنامو

1839 
 تحليل كفاءة االداء المالي للشركات المدرجة في

-2010سوق العراق لالوراق المالية للمدة 

2012 

 دكتوراه عادل منصور

1840 
التزام المصارف العراقية بالسرية المصرفية 

 واالثار المترتبة في حالة الكشف عنها

 دبلوم عالي حسنين مشتاق
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1841 
نفاق للحكومات المركزية تقييم سياسات اال

 والمحلية في دول مختارة

 ماجستير احمد عامر

1842 
ايرادات النفط في العراق وامكانات استخدامها 

 في التنويع االقتصادي

 ماجستير حيدر شلب وشكه

1843 
تحليل تكاليف التضخم واثرها على مستويات 

 2012-1990المعيشة بالعراق للمدة 

 ماجستير نجلة شمعون

1844 
تقدير معلمات انموذج االنحدار اللوجستي 

المتعدد في حالة وجود مشكلة الفصل والتعدد 

 الخطي

 ماجستير اياد حسيب شمال

1845 
تقدير نماذج االنحدار للبيانات الطولية مع 

 االنقطاع في االستجابة وتطبيقها في مجال الطبي

 دكتوراه نازك جعفر

1846 
ية خصوصية دراسات الجودى االقتصاد

 للمشروعات الزراعية

 ماجستير سامر صبري

1847 
تحليل ارتفاع التكاليف في الشركة العامة 

لصناعة البطاريات وانعكاسها على تسعير 

 المنتجات

 ماجستير محمد حاتم

1848 
 يةدور المتاحف العراقية في تنمية السياحة الثقاف

 ماجستير شيماء حميد

1849 
ني للبيانات دور التشغيل والتبادل االلكترو

في تعزيز فاعلية الرقابة   (ediالمحاسبة 

 المحاسبة في عينة من المصارف العراقية

 

 ماجستير ياسمين طارق

1850 
 تحليل مقارن لالداء المالي بين بلديات بابل

 دبلوم عالي راسم كاظم

1851 
ة التسويق الريادي واثره في دعم القدرة التنافسي

 في معمل سمنت كبيسة

 ماجستير د الغفوربالل عب

1852 
جودة التدقيق وتاثيرها في تطبيق قيد التحفظ 

 المحاسبي في بعض الشركات المساعمة العراقية

 ماجستير جعفر عبد الحسين

1853 
التوجه االستراتيجي للمنظمات في اطار التفاعل 

 بين القدرات القيادية وممارسات نظرية الفوضى

 دكتوراه فراس محمد اسماعيل

1854 
بناء انموذج برمجه خطية لحل مشكلة الضبابية 

 في مصفى الدورة

 ماجستير راني فؤاد
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1855 
 استعمال خوازمية مستعمرة النمل لالدارة المثلى

 في سد حديثة

 ماجستير اماني صديق سعيد

1856 
دراسة تطبيقية لتقدير انموذج االنحدار 

اللوجستي على استمرار الحياة الزوجية في 

 مدينة الكوت

 دبلوم عالي احمد عبد الرضا

1857 
جدولة المشروع باستعمال اسلوب برمجة 

 االهداف

 ماجستير تمام سلمان خضر

1858 
كفاءة االنفاق الحكومي في تحقيق االهداف 

م االنمائية لاللفية في االقتصاد العراقي بعد عا

2003 

 ماجستير رنين يونس

1859 
 ياديةاثر المعرفة االلكترونية في القيادة الر

 ماجستير عبد الكريم مزعل

1860 
استراتيجية التعلم التنظيمي واثرها في تحقيق 

 الفاعلية التنظيمية

 ماجستير مروة عبد الحميد

1861 
مقارنة بعض خوارزميات التحليل العنقودي في 

 تنقيب البيانات

 ماجستير محي الدين خلف

1862 
تطوير اساليب الرقابة الداخلية للوحدات 

 ية في ظل تطبيق الحكومة االلكترونيةالحكوم

 ماجستير صالح حسن

1863 
الحوكمة مسار لتطوير القطاع السياحي العراقي 

 في ظل التنمية البيئية المستدامة

 دكتوراه محسن مهدي

1864 
راس المال الفكري في ظل اقتصاد المعرفة 

 واثرها في رسم السياسة االقتصادية السياحية

 راهدكتو مها عبد الستار

1865 
 استعمال نظم المعلومات الجغرافية لتقييم توزيع

 مدارس مدينة بغداد

 دبوم عالي نور فارس

1866 
مقدرات طريقة بيز وبعض الطرائق التقليدية 

ي شبة المعلمية لتقدير دالة االنحدار اللوجستي ف

 ظل البيانات المفقودة

 ماجستير علي محمد علي

1867 
مات ودالة المعولية مقارنة طرائق تقدير المعل

 ذو االربع معلمات  iambdaلتوزيع 

 ماجستير لمياء عبد الجبار

1868 
تاثير احتساب تكاليف الوقاية على كلف الفشل 

وانعكاسة على جودة الخدمة الصحة في 

 مستشفى الجراحة الجملة العصبية

 ماجستير فاتن ذياب

1869 
تأثير نظم الرصد المعلوماتي في التسويق 

 اري من خالل عمليات ادارة لمعرفةاالبتك

 

 عامر فدعوس

 هدكتوار
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1870 
التفكير السياحي وثقافة جودة الخدمة واثرهما 

 في سعادة الضيف

 هدكتورا محمد عبد زيد عبد عون

1871 
دور قيم ثقافة المنظمة في تحسين جودة خدمة 

 الرعاية التمريضية

 ماجستير مروان نظمي

1872 
ة ديمة في العراق بين سياسالتنمية الريفية المست

 التغيير وتحديات االستجابة

 هدكتورا هدى عبد الرضا علي

1873 
 اللتأتير المناخ االبداعي في االداء المتميز من خ

 ادارة الذات

 

 فاتن نهاد جواد

 ماجستير

1874 
قياس وتحليل استجابات السياسة المالية 

لصدمات معدل التبادل التجاري في دول محتارة 

 (2012-1990ة )للمد

 هدكتوار صفاء علي حسين البكري

1875 
تنافسية منظمات االعمال طبقا لدور ادارة 

المعرفة في التوجة نحو الزبون باستخدام معيار 

 القيمة المضافة

 

 عبد الستار ابراهيم

 هدكتوار

1876 
تباين المخاطرة االستراتيجية دالة للذكاء 

 التنافسي

 ماجستير بسام باسم جميل

1877 
تصميم تام التعيشة باستعمال اختبار دونت 

 المعدل مع اختبارات المقارنات المتعددة االخرى

  سهير كريم رماني

1879 
التبؤ بقيم السالسل الزمنية باستعمال 

( مع تطبيق عملي على ARMAICانموذج)

 درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد

 ماجستير مصطفى علي فخري

1880 
رائق تقدير المعلمة التمهيدية مقارنة بعض ط

 لدوال اللب متعدد المتغيرات وتوظيفها

 ماجستير سكنية شامل جاسم

1881 
الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في وزارة 

 البلديات وأثرهما في تحسين الخدمات البلدية

 دبلوم عالي فراس صادق جعفر

1882 
القيادة الريادية واالستراتيجيات التنافسية 

تأثيرهما في تحقيق المسؤولية االجتماعية في و

 صناعة الفنادق

 هدكتوار حسين مظلوم عباس

1883 
دور اكتساب المعرفة التسويقية في تعزيز ملكية 

 العالمة التجارية

 

 ماجستير فاروق عمر بكر الونداوي

1884 
تصميم انموذج محاسبي مقترح للتكامل بين 

يمة الصحاب سلسلتي القيمة والتجهيز لتعزيز الق

 

 عالء محمد عبيد الزبيدي

 

 هدكتورا
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 المصلحة في الوحدة االقتصادية

 

1885 
اعادة هندسة نظم المعلومات المحاسبية في 

الوحدات االقتصادية اساسا لتطبيق الذكاء 

 االقتصادي

  خديجة جمعة مطر الزويني

 دكتوراة

1886 
قياس وتحليل دالة الطلب على الواردات 

 2010 -1980عراق للمدة الزراعية في ال

 دكتوراة اسراء سليم كاطع الربحاوي

1887 
 أثر جودة الخدمة في تحسين ربحية المنظمة

 ماجستير ريزان عبد الرحمن حسون

1888 
دور مؤسسات التمويل الخاصة في تعزيز القدرة 

التنافسية للمشروعات الصناعية الصغيرة 

 والمتوسطة في العراق

 

 حسين شريف نعيم

 

 تيرماجس

1889 
متطلبات النهوض بالصناعة التحويلية في ظل 

 التحوالت االقتصادية

رياض جواد كاظم حمد 

 المعموري

 

 هدكتورا

1890 
ع العمالة الوافدة في سوق العمل لبلدان مختارة م

 أ شارة خاصة العراق المنافع والكلف

 ماجستير حيدر عبد االمير جاسم االسدي

 

1891 
راق رؤية تقويمية في ميزان الخدمات في الع

 2012-1990االبعاد التنموية والدولية للمدة 

 ماجستير سرمد جاسم

1892 
اثر سياسة دعم االسعار على بعض المنتجات 

 (2013-1993الزراعية في العراق )

 ماجستير جبار سعدون

1893 
امكانية استعمال استراتيجية الزخم للتحقق من 

 الكفاءة الضعيفة للسوق المالي

 ماجستير ء ذيبدعا

1894 
 دور االنتاجية في االداء المالي المصرفي دراسة

 تطبيقية في عينة من مصارف العراقية

 ماجستير علي عبد العزيز

1895 
تاثير بعض ابعاد حضارة المنظمة في االداء 

 االستراتيجي من خالل اخالقيات الوظيفة العامة

 دكتوراه علياء سعيد

1896 
ية في تحقيق االنتاجية تاثير االنشطة الذهن

 االبداعية

 ماجستير امنة احمد مظلوم

1897 
دور تمكين الشباب في التنمية البشرية 

 2003المستدامة في العراق بعد 

 ماجستير تغريد قاسم

1898 
 امكانية تطبيق بطاقة االداء المتوازن في تقييم

 المالي واالستراتيجي

 ماجستير احالم فيصل ابو الهيل

1899 
نة مقدرات االنتروبي العظمى ومقدرات مقار

 ماجستير حامد حران بلعوط
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ليوفين مع بعض المقدرات االخرى الذموذج 

االنحدار الخطي بوجود مشكلة التعدد الخطي 

 شبه التام

1900 
في الحد من  gaoدور معايير الرقابة الحكومية 

بعض الظواهر السلبية على وفق استراتيجية 

 مكافحة الفساد

 دبلوم عالي مخي كاطعفضيلة ش

1901 
تقييم الهياكل التنظيمية وتطوير انموذج موحد 

 لمكاتب المفتشين العامين في العراق

 دبلوم عالي سعدية شدهان

1902 
بتوزيع اسي لمتغير  2nتحليل التجواب العاملية 

 االستجابة مع التطبيق

 ماجستير رؤده رعد يوسف

1903 
رك الكهربائي تخطيط االحتياجات من المواد للمح

 في البيئة الضبابية

 ماجستير محمد عبد احمد

1904 
 العالقة بين العدالة التنظيمية والرضا الوظيفي

وانعكاسها في تعزيز سلوكيات المواطنة 

 التنظيمية

 دبلوم عالي سالم سعد

1905 
ي االفاق المستقبلية لموازنة العراق االتحادية ف

 ظل تنويع مصادر الدخل

 كتوراهد شيماء فاضل

1906 
بناء نموذج لوفيات االطفال الرضع باستعمال 

 مسح الوفيات االمهات وخارطة الفقر في العراق

 ماجستير فوز احمد

1907 
قياس الكفاءة النسبية كليات جامعة االنبار 

 باستخدام تحليل مغلق البيانات

 دكتوره مهند خليفة

1908 
ة تيلتحاثر العالقة المتبادلة بين السياحة والبنى ا

 مع تطبيق على العراق

 ماجستير اصيل جميل

1909 
دير  mellinوتحويالت  bayesاستعمال اسلوب 

 دالتي المعولية واالتاحية في حالة وجود بيانات

 ضبابية مع تطبيق

 ماجستير عذراء كامل

1910 
تقييم اداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 على وفق مدخل بطاقة االداء المتوازن

 ماجستير مظلومحميد 

1911 
قياس جودة االرباح المحاسبية في ظل تبني 

 يةمدخل القيمة العادلة لتقييم االستثمارات المال

 دكتوراه منى كامل حمد

1912 
 تاثير ابعاد القيادة التحويلية في تطبيق ادارة

 الجودة الشاملة

 ماجستير محمود عايد

1913 
اعمال تحليل ابعاد الشخصية وتاثيرها في نتائج 

 ماجستير سهاد طالب
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 المنظمات في ظل حزمة المعتقدات الذاتية

1914 
 محددات الطلب على سياحة المغادرة في العراق

 ماجستير دعاء عدنان

1915 
قياس كلفة الخدمة المصرفية باستخدام تقنية 

التكلفة على اساس النشاط الموجة بالوقت 

tdabc 

 ماجستير حميد لفتة محمد

1916 
خاطر التدقيق ودورها في تعزيز قدرة تقييم م

مراقب الحسابات في الكشف عن االحتيال في 

 القوائم المالية

 ماجستير يحيى علي كاظم

1917 
تحديات االبالغ المالي في ظل المدخل السلوكي 

 للنظرية المحاسبة

 دكتوراه وفاء حسين

1918 
 تقويم بيانات العمر والجنس للتعدادات السكانية

ملي لبيانات التعداد العام للسكان مع تطبيق ع

 في العراق 1997

 ماجستير مروة خليل

1919 
اختيار افضل توزيع احتمالي لمعدل دخل الفرد 

 في العراق

 ماجستير زهراء سعد جاسم

1920 
تقييم جودة بعض مكاتب المفتشين العاملين على 

 وفق معايير لجنة النزاهة والكفاءة العالمية

 العالي دبلوم خليل ابراهيم

1921 
تحليل الصناعة وتاثيرة في استهداف السوق 

دراسة تحليلية الراء عينة من مدراء في شركة 

 الفداء العامة

 ماجستير كمال عبد الزهرة

1922 
انعكاس القدرات الديناميكية التسويقية في 

تحقيق استراتيجية التفوق التنافسي بحث ميداني 

 في شركتي اسيا وكورك لالتصاالت

 ماجستير بة امجد عبد الغفورقتي

1923 
تقييم قرارات االستثمار لقطاع الكهرباء في ظل 

 الستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة

 ماجستير وديع هاني

1924 
االستراتيجيات التنافسية ودورها في الخيار 

التسويقي للمنظمة دراسة تحليلية في شركة 

 بغداد للمشروبات الغازية

 ستيرماج محمد عيدان

1925 
تمكين راس مال الحكيم وتاثيرة في تحسين 

 عمليات توليد المعرفة المستقبلية

 ماجستير جوان حسين

1926 
 اثر التوزيع غير الطبيعي لحدود الخطا العشوائي

 arma-garchفي تقرير معلمات بعض نماذج 

 دكتوراه علي ياسين

1927 
استعمال الشبكات العصية لتقويم المنافذ 

 ماجستير معمر شاكر محمود
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ة الكمركية العراقية لتسريع عملية دخول الحدودي

 البضائع

1928 
استعمال السالسل الزمنية للتنبؤ بغلة محصول 

 الذرة الصفراء في محافظة واسط

 دبلوم عالي محمد حسنين

1929 
طريقة النقطة العائمة لحل مشكلة النقل ذات 

 ثة معالقيود االضافية ومقارنتها مع الطرق الحدي

 تطبيق

 ماجستير لؤي امير

1930 
حل مشكلة التخصيص المتعدد االهداف باستعمال 

 الخوارزمية الجينية مع تطبيق

 ماجستير ياسر ابراهيم

1931 
استعمال الخوارزمية المهجنة انجل في حل 

نماذج حيبة الظهر في الشركة العامة للسكك 

 الحديد

 ماجستير ايمان حسن

1932 
لقيمة العظمى لدالة االنتروبي استخدام مبداء ا

في تقرير التوزيع االحتمالي لمؤشرات بعض 

 نماذج صفوف االنتظار

 ماجستير انتصار كاظم

1933 
تشخيص وتحليل اسباب تلكؤ المشاريع الخدمية 

 باستعمال ادوات الجودة

 دبلوم عالي قدير احمد

1934 
ريادية المنظمات العامة على ضوء التوافق 

 سي والتجديد االستراتيجيالذكاء التناف

 دكتوراه حسام علي

1935 
مقارنة بعض طرئق تقدير دالة المعولية 

 الضبابية

 ماجستير ليث فاضل

1936 
تاثير بعض المتغيرات االقتصادية في نمو 

 2014-1990الودائع المصرفية في العراق 

 ماجستير سلوى وحيد

1937 
 وتاثيرة في qrmالتصنيع باالستجابة السريعة (

 جدولة العمليات التشغيلية

 ماجستير عذبة كرم عبد الرحمن

1938 
االستثمار في تكنولوجيا المعلومات ودورة 

التفاعلي في العالقة بين القيمة المضافة لراس 

 مال الفكري واالداء المالي

 ماجستير حنين خالد

1939 
مقارنة بين الخورزمية الجينية والشبكات 

 سيط لنماذج االنحدارالعصبية في تقدير موقع الو

 متعدد المتغيرات الالمعلمي

 دكتوراه فاطمة عبد الحميد

1940 
 اريتو الموزون مع تطبيقب -بناء توزيع اسي

 

 دكتوراه مهدي وهاب
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1941 
ايجاد الخوارزمية الكفوة في تقدير معلمات 

توزيع وبيل المختلط )تطبيق على سرعة الرياح 

 في العراق

 دكتوراه علي ناصر

1942 
ي تاثير المرونة الستراتيجية والالتاكد البيئي ف

بحث ميداني في عدد من –الصحة التظيمية 

 الشركات الصناعية

 ماجستير لبنى قحطان

 

1943 
 الدور المتجدد الدارة الموارد البشرية وتاثيرة

في ادارة الفجوة المعرفية دراسة استطالعية 

 الراء عينة من العاملين في مصرف الرافدين

 ماجستير ة عبد الكريممرو

1944 
تشخيص ممارسة ابعاد المسؤولية االجتماعية 

 ومعوقات تطبيقها

 دبلوم عالي لؤي محمد شمس الدين

1945 
الهيكل التكاملي لتنمية التخطيط الحضري 

 المستدام للمدن

 دكتوراه ميسون عبد هللا

1946 
دراسة مقارنة لبعض طرائق تقدير االنموذج 

 panel pataني الخاصة الديناميكي المكا

 دكتوراه سهاد علي

1947 
ي ركائز االتصاالت التسويقية المتكاملة واثرها ف

 ادارة عالقات زبائن المنظمة وشركائها

  رحيم شراد

1948 
تحليل العالقة بين التجارة الخارجية والنمو 

 2012-1980االقتصادي في العراق 

 ماجستير هبة سعد

1949 
المالية لمعالجة النفايات التاثيرات البيئية و

 الصلبة وانعكاساتها على التنمية المستدامة

 دبلوم عالي حميد خضير

1950 
متطلبات استراتيجية التحول الى المدينة 

 الخضراء تطوير انموذج محلي في مدينة الحلة

 دبلوم عالي رائد رحيم

1951 
تاثير االسبقيات التنافسية في قرارات االمداد 

 التسويقية

 ماجستير ة فالحزين

1952 
تاثير استعمال مخاطر التدقيق على جودة 

تقديرات االدارة للوحدات االقتصادية المتعثرة 

 ماليا

 دكتوراه عواطف جلوب

1953 
تحليل تكاليف دورة حياة المنتج في ظل سلسلة 

القيمة وانعكاسة على ارباح الشركة العامة 

 لصناعة االسمدة المنطقة الجنوبية

 دكتوراه مهند هادي

1954 
ت التحليل المويجي النموذج االنحدار في ظل بيانا

 مفقودة

 دكتوراه سعد كاظم
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1955 
منهج مقترح لتحديد تكاليف الجودة على اساس 

 االنشطة الموجهة بالوقت في اعمال المقاوالت

 

 ماجستير عبد الحسين لهمود

1956 
بناء سلوكيات المواطنة التنظيمية ودورها في 

خدمة الطبية بحث في مستشفيات دائرة تحسين ال

 بغداد

 دبلوم عالي عمار جليل

1957 
دراسة اسباب غزوف المواطنين من اجراء 

العمليات في المستشفيات الحكومية والتوجة الى 

 قطاع الخاص

 دبلوم عالي عالء حبيب

1958 
 االمن الغذائي في العراق وافاقه المستقبلية في

 محلية والدوليةظل المتغيرات االقتصادية ال

 دكتوراه خالد قحطان

1959 
م عا االثار النقدية للسياسة المالية في العراق بعد

2003 

 دكتوراه باسم عبد الهادي

1960 
Dynamic study acid cas absorption 

usinh 

 ماجستير احمد نوري

1961 
Beneficiation of akashat phosphate 

 ماجستير هيثم هاني

1962 
Pereormance analysis of inverter 

  عامر عبيد

1963 
دور الثقافة التنظيمية في تعزيز ممارسات 

 الشفافية المالية واثرها في فاعلية المنظمة

 ماجستير محمد عدنان

1964 
تحسين العمليات االنتاجية بتطبيق استراتيجية 

تطوير المنتج دراسة شركة بابل صناعات 

 كهربائية

 دبلوم عالي سحر محمود

1965 
دور بعض العوامل في تقييم طرائق معالجة 

 النفايات حاله دراسة في بلدية بعقوبة

 دبلوم عالي ظافر سلمان

1966 
 ادارة المخلفات الصلبة باستعمال نظم المعلومات

 الجغرافية

 دبلوم عالي حسين رضا

1967 
تخفيض التكاليف وتحسين جودة المنتج 

 باستخدام اعادة هندسة العمليات

 ماجستير ح عبيد عنيدصبا

1968 
متطلبات التحسين المستمر لتطوير العمل البلدي 

في محافظة القادسية باستخدام انموذج مالكولم 

 بالدرج للتفوق المؤسسي

 دبلوم عالي علي عباس

1969 
تقييم اداء الخدمة الصحية من وجهة نظر 

 ماجستير ثامر كريم
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المستفيدين بحث في عدد من االجنحة الخاصة 

 ةللمستشفيات الحكومي

 

1970 
تاثير مالءمة قيمة المعلومات المحاسبية في 

اسعار اسهم الشركات المدرجة في سوق العراق 

 لالوراق المالية

 ماجستير هيثم بدر بعيوي

1971 
اعادة هندسة مسار العمليات وتاثير ابعادها في 

تعزيز االداء المؤسسي بحث في مكتب المفتش 

 م العاليالعام وزارة التعلي

 ماجستير باسم حاكم كاظم

1972 
 دور السياسة النقدية في جذب االستثمار االجنبي

المباشر لدول مختارة مع اشارة خاصة الى اقليم 

 كوردستان العراق

 دكتوراه ريسان حاتم

1973 
 القيمة المضافة للمعرفة في ظل تداؤبية العالقة

 بين المورد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات

 دكتوراه م علي عبد هللاحات

1974 
القياس واالفصاح المحاسبي عن الموجودات 

والمطلوبات المحتملة والمخصصات وانعكاساتها 

 على خاصية التمثيل الصادق

 دكتوراه ندى كاكي

1975 
دور التخطيط االستراتيجي في فاعلية بعض 

مشروعات البنية التحتية في بلدية كربالء 

 المقدسة

 م عاليدبلو صفاء رحيم

1976 
مدى مالءمة معايير المحاسبة والتدقيق من 

مؤسسات المالية االسالمية للتطبيق في 

 المصارف العراقية االسالمية

 ماجستير نهلة عبيس

1977 
استخدام نماذج السالسل الزمنية الهجينة وغير 

الهجينة للتنبؤ باعداد المسافرين لمطار بغداد 

 الدولي

 ماجستير علي احمد حسن

1978 
انعكاس عمليات التدقيق االستراتيجي على اداء 

 المنظمات العامة بحث في امانة بغداد

 دكتوراه اكرم سالم حسن

1979 
تاثير عوامل تنمية االبداع االداري في تحقيق 

الميزة التنافسية المستدامة للمنظمات السياحة 

 عينة من فنادق بغداد

 ماجستير علي عقيل صفر

1980 
ي الذكاء التنافسي واالبداع المصرف تاثير مهارات

 في تحقيق جودة الخدمات الفندقية

 دكتوراه ريام عبد الوهاب

1981 
استخدام الدوال اللبية في تحليل المركبات 

 ماجستير امير علي عبود
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الرئيسية للناتج المحلي االجمالي في العراق 

(1990-2011) 

 

1982 
ادة اداء فرق العمل في اطار التفاعل بين الق

الرؤيوية ومرونة الموارد البشرية بحث من مقر 

 ديوان الرقابة المالية

 دكتوراه محمد ياسين

1983 
 نقل التكنولوجيا وبناء القدرات المعرفية في ظل

 تحديات اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية

 دكتوراه عمار محمود

1984 
 اقعوامكانية اعتماد الحلول الراد بكالية في تغيير 

 لتنظيم المحاسبي في العراقا

 دكتوراه حكمت محمد

1985 
تقييم البرامج التدريسية في دائرة صحة ميسان 

 kinkpatrickباستعمال نموذج 

 ماجستير علي هاشم

1986 
تاثير اعادة هندسة العمليات االدارية في سلوك 

المواطنة التنظيمية بحث في شركة العامة 

 للصناعات االلكترونية

 اجستيرم مروة بدر

1987 
ة تحليل العالقة بين تطور البنية المالية التحتي

 واالستثمارات االجنبية نماذج خاصة في العراق

 ماجستير رفل جميل

1988 
الدور الرقابي لمجلس المحافظات ومدى 

مساهمتة في الحد من ظاهرة الفساد االداري 

 والمالي في مجلس محافظة ميسات

 دبلوم عالي سالم رحيمة

1999 
تخطيط الدعم الحكومي للقطاع الزراعي في 

 محافظة االنبار رؤية استراتيجية

 دبلوم عالي عمار صالح

1990 
تاثير ادارة الموهبة في تحقيق الريادة 

 االستراتيجية في شركة العامة للصناعات الجلدية

 ماجستير ايالف مطلك

1991 
تحديد افضل اسلوب تمهيدي حصين لتقدير 

 معلمي مع تطبيق انموذج انحدار ال

 دكتوراه غياث حميد مجيد

1992 
اثر تطبيق مبادءى الحاكمية المؤسسية على 

تقييم االداء المالي الشركات االنشائية في 

 بورصة عمان

ماجستير   وسيم عبد هللا صالح

جامعة الزرقاء 

 عمان –

1993 
التحليل االحصائي لفقر االطفال وفقا لبيانات 

صادي لالسرة لسنة المسح االجتماعي واالقت

2012 

 دبلوم عالي قاسم محمد صاحب

1994 
انعكاس تقييم اداء القيادات العليا والوسطى على 

 ماجستير مازن محمود
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 جودة العمل المؤسسي

1995 
تقييم برامج التدريب الموجة نحو تشخيص 

 ظاهرة الفساد االداري والمالي

 ماجستير مؤيد خزعل

1996 
 ة لتطبيق مبدا االعترافتقييم السياسات المحاسب

 بااليراد لعقود التامين المحلية في اطار معيار

 (4االبالغ المالي الدولي )

 ماجستير حسين حوشان جار هللا

1997 
 يالقيم التنظيمية وتاثيرها في االداء الستراتيج

 ماجستير ليلى سعيد

1998 
تحليل ازمة التخطيط في العراق في ظل التحول 

 (2013-2003لمدة ) نحو اقتصاد السوق

 ماجستير بان خليل

1999 
تقييم واقع متطلبات نظام التصنيع االخضر في 

 شركة ديالى للصناعات الكهربائية

 ماجستير لؤي راضي

2000 
Private cloud computing model for 

small 

 00ماجستير احمد عبد الحسن

2001 
تطور بدائل الطاقة وانعكاسة على مستقبل الطلب 

لمي على النفط مع اشارة خاصة الى العراق العا

 2035-2003لمدة 

 دكتوراه مصطفى عبد الحسن

2002 
تاثير اليات حوكمة الشركات في ممارسات 

 التحفظ المحاسبي

 ماجستير حسين جليل

2003 
تحسين اداء العملية التمريضية على وفق ابعاد 

 جدولة الخدمة

 ماجستير فيصل عالوي

2004 
 قودين العراقيين باستخدام قاعدةادارة ملف المف

 fdmsبيانات الطب العدلي (

 دبلوم عالي عامر جبار

2005 
مقترح قانون للتامين الزراعي في اطار خطة 

 التنمية الوطنية واستراتيجية وزارة الزراعة

 دبلوم عالي قصي حميد

2006 
 سياسة دعم االسعار لقطاع الكهرباء في العراق

 ماجستير مناهل مصطفى

2007 
جودة الخدمات الصحية ودورها في تحقيق رضا 

 5qالزبون باستخدام نموذج 

 ماجستير حيدر منصور

2008 
المرونة التنظيمية وانعكاساتها في االستجابة 

 لمتطلبات االداء العالي مديرية بلديات العامة

 دبلوم عالي قصي اسماعيل مدب

2009 
 دور ادارة االداء في تحقيق النجاح المنظمي

 ماجستير فا محمد ابراهيمص

2010 
 العالقة بين حجم المديونية والقيمة االقتصادية

 المضافة في اطار الدور التفاعلي لحجم المنشاة

 ماجستير مهدي عبد الحسين
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2011 
تطوير نموذج متعدد المجاالت في تفكير 

 االستراتيجي

 ماجستير رائد غانم

2012 
الخاص خيارات الشراكة بين القطاعين العام و

واطر التنفيذ دراسة لتجارب دول خاصة الى 

 العراق

 ماجستير زينب علي جمعة

2013 
عوامل البيئة الداخلية وانعكاساتها في عملية 

 تقييم اداء العاملين

 ماجستير ثامر ياسر

2014 
تقييم نظام ادارة استمرارية االعمال على وفق  

 (2230-2012المواصفة الدولية )

 ماجستير سجى علي

2015 
تحليل كلف الجودة لتحسين اداء المؤسسة 

الصحية دراسة حالة في قطاع البلديات للرعاية 

 الصحية

 دبلوم عالي قيس عبد المنعم

2016 
بعض الطرائق شبة المعلمية في تقدير واختيار 

 المتغير النموذج المؤشر الواحد

 دكتوراه طارق عزيز

2017 
مصنفة طرائق تقدير انموذج راشي للبيانات ال

 متعددة القياسات مع تطبيق

 دكتوراه وضاح صبري

2018 
توظيف الحلول االبداعية لتحقيق متطلبات 

التحسين المستمر للجودة في مشاريع مياه 

 الشرب

 ماجستير حسين خضر

2019 
دور ممارسات ادارة الموارد البشرية في فاعلية 

 ادارة االزمات التنظيمية وزارة الداخلية

 ماجستير حدرافد عبد الوا

2020 
تقييم المشروعات خالل فترة التشغيل التجريبي 

 وفق معيار الكلفة والجودة والوقت

 ماجستير منى فؤاد

2021 
المشاكل والصعوبات التي تواجة عملية نقل 

 الصالحيات

 دبلوم عالي ابراهيم حسن

2022 
التنبؤ باالرقام القياسية السعار المستهلك في 

 العراق

 بلوم عاليد غادة مصطفى

2023 
الدور التنموي لصناديق الثروة السيادية في 

 بلدان صندوق تنمية العراق

 دكتوراه خالد شامي

2024 
ة التنبؤ بحركة الطرود البريدية الصادرة والوارد

 باستعمال نماذج بوكس وجينكنز

 دبلوم عالي عباس دوين عنكوش

2025 
 اءتطبيقات معايير التميز الحكومي في تقييم االد

 المؤسسي لالمانة العامة لمجلس الوزراء

 دبلوم عالي فدك جواد كاظم
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2026 
تطوير كفاءة االداء المؤسسي للشركة العامة 

 لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات

 دبلوم عالي بان محمد علي

2027 
تحليل العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك ازاء 

 يدةممارسات الخداع التسويقي اسواق بغداد جد

 ماجستير مصطفى رعد صالح

2028 
جدولة مشروع مجاري بلد الكبير باستعمال 

 اسلوب البرمجة باالهداف

 دبلوم عالي امجد عباس

2029 
التخطيط االستراتيجي للنهوض بمشاريع شبكات 

 الصرف الصحي في محافظة الديوانية

 ماجستير علي فاهم جعفر

2030 
 ي االسبقياتالبيئة الداخلية للمنظمة وتاثيرها ف

 التنافسية

 دبلوم عالي سبا رافع

2031 
انوذج –اختيار المحفظة االستثمارية المثلى 

 مقترح

 دكتوراه سمير عبد الصاحب

2032 
المتطلبات االدارية والفنية وتاثيرها في نجاح 

 التحالفات االستراتيجية

 دبلوم عالي رقية عبد الرحيم

2033 
ة لتعليمي لوزارتاثير تقانة المعلومات في اداء ا

 التربية

 دبلوم عالي احمد محمود

2034 
السيناريوهات المحتملة لتقييم واقع ومستقبل 

 وزارة الدولة لشؤون المراة

 دبلوم عالي شيماء هاشم

2035 
ل تحليل دالة البقاء شبة المعلمية متعددة المراح

 للمصابين بالعقم

 دكتوراه عباس عولمراد

2036 
في تحقيق االستدامة في دور الزراعة الحضرية 

 المدينة

 ماجستير زينب عباس

2037 
استراتيجية التنمية السياحية المستدامة لقضاء 

 النعمانية

 ماجستير وجدان عبد المطلب

2038 
استعمال اسلوب بيز لتقدير منظومة المعادالت 

 االنية في حالة المتغير الداخلي مصنف ثنائيا

 دكتوراه ريسان عبد االمام

2039 
ليات بناء مؤشر السوق وانعكاساتها على ا

 المخاطرة النظامية

 ماجستير بشار هاشم

2040 
تاثير تغيير اسعار النفط على موازنة العراق 

 (2014-2003العامة )

 دبلوم عالي شيماء محمد

2041 
مقارنة احصائية للحالة الصحية الطفال 

المحافظات الجنوبية دون الخمس السنوات بين 

 دبلوم عالي حسين عيسى
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 2011-2006عام 

 

2042 
مستوى تعليم المراة في العراق وتاثيرة في 

 امراض االطفال

 دبلوم عالي علي صبيح

2043 
واقع الخصوبة في العراق باالعتماد على خارطة 

 2013الفقر ووفيات االمهات لسنة 

 دبلوم عالي بشرى نصيف

2044 
دراسة احصائية عن واقع البطالة بين محافظات 

 عراقال

 دبلوم عالي اثير محمد

2045 
قياس الفقر متعدد االبعاد في العراق باستعمال 

 ophiمؤشرات اكسفورد 

 دبلوم عالي حمدي محسن

2046 
دراسة تحليلية للعوامل البيئية المؤثرة على 

 انتاج التمور في محافظة البصرة

 دبلوم عالي سامر عادل

2047 
م وسط باستخداالتنبؤ بانتاج التمور في الفرات اال

 السالسل الزمنية

 دبلوم عالي نعمة ساهون

2048 
بناء نموذج لصياغة استراتيجية الحوكمة 

 االلكترونية للعلوم والتكنولوجيا

 دبلوم عالي كامل علي

2049 
ية تعزيز الهدف االستراتيجي لديوان الرقابة المال

في الحفاظ على المال العام ودورة في الحد من 

 لعامةعجز الموازنة ا

 دبلوم عالي انتصار كاظم

2050 
ستراتيجية تطوير الموارد البشرية وانعكاسها 

 على جودة الخدمة البلدية

 دبلوم عالي عباس مزهر

2051 
مقارنة بعض المقدرات البيزية الحصينة مع 

 garch( 1.1مقدرات اخرى النموذج )

 دكتوراه جنان عبد هللا

2052 
 يةالطاقة الكهربائالنمو السكاني واثره في تجهيز 

 دبلوم عالي حسن شناوة

2053 
اداء المشاريع   cpm/pertدور اسلوبي  

 االنشائية

 ماجستير زينب هادي

2054 
ادارة النفايات الصلبة ودورها في حماية 

وتحسين البيئة /رؤية استرايجية دراسة بلدية 

 الرشيد

 دبلوم عالي حيدر كامل

2055 
في ظل زيادة الواقع الخدمي لمدينة بغداد 

 العشوائيات

 دبلوم عالي مها خالد

2056 
تعزيز فاعلية نظام موازنة البرامج واالداء باطار 

 دكتوراه جوان جاسم
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 نظريات ادارة الوقت

 

2057 
الخوارمية الجينية في السيطرة على الخزين 

 االنتاجي المتعدد

 ماجستير االء حكمة عبد الستار

2058 
لموارد البشرية حاله تقييم استراتيجية تطوير ا

 في المعهد القضائي

 دبلوم عالي رغد عبد القادر

2059 
تحليل موضوعية مؤشرات التنمية البشرية في 

-2003ظل العوائد النفطية في العراق لمدة 

2014 

 ماجستير عقيل مكي

2060 
 ادارة الجهل التنظيمي وعالقتها بتعزيز االبداع

 المنظمي في شركة الفارس العامة

 ماجستير ى مؤيدمصطف

2061 
المدن المالئمة للعيش والحلول االستراتيجية 

 للمدن العراقية دراسة في مدينة العمارة

 دبلوم عالي منى نوري

2062 
-2003سياسات التجارة الخارجية للعراق بعد 

 وافاقها المستقبلية في ضوء تجارب

 دكتوراه بثينة حسيب

2063 
حسين كفاءة االصالح االداري وانعكاساته على ت

 االداء الموظفين

 دبلوم عالي شيماء صالح

2064 
 استخدام موازنة البرامج واالداء لتطوير موازنة

 المشاريع االستثمارية محافظة بغداد

 دبلوم عالي سهام محمد

2065 
يد تحليل االداء المالي االستراتيجي واثره في تحد

قيمة المنشاة عينة من المصارف لالوراق 

 المالية

 دبلوم عالي د بشيراحم

2066 
ا الموارد الطبيعية السياحية والتطور التكنولوجي

 واثرهما في مستقبل السياحة

 دكتوراه سامي مجيد

2067 
ة تقييم كفاءة االداء االستثماري للموازنة العام

 في دائرة ماء بغداد

 دبلوم عالي حنان اياد

2068 
عن ربحية  33امكانية تطبيق المعيار المحاسبي 

لسهم الواحد لتعزيز جودة االبالغ المالي في ا

 بعض الشركات المساهمة

 ماجستير مروة رعد ابراهيم

2069 
صياغة اليات عالقات التنسيق الفاعلة للمتابعة 

ء االستراتيجية بين االمانة العامة لمجلس الوزرا

 والوزارات العراقية

 دبلوم عالي ايناس مالك

2070 
 ات المصنفةتقدير نماذج مختلطة للبيان

 دكتوراه ايناس عبد الحافظ
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2071 
 مدى كفاءة استخدام انموذج كايزن لتقييم االداء

 المؤسسي

 دبلوم عالي محمد عباس

2072 
 تقدير دالة االنتاج لبعض الصناعات التحويلية

 دبلوم عالي براء خليل

2073 
تصميم نظام محاسبة التكاليف االلكتروني لشركة 

 يةالخطوط الجوية العراق

 ماجستير محمد تحسين

2074 
تاثيرات الخطا البشري في المخاطر المصرفية 

 وامكانية التحول نحو المنظمة المتعلمة

 دكتوراه حسين الزم

2075 
ق متطلبات جودة التعليم العالي وتاثيرها في تحقي

 التفوق التنظيمي

 ماجستير اثار عبد الحكيم

2076 
ة ميقافة التنظيالعالقة المتبادلة بين التغيير والث

 وتاثيرها في ابعاد الهيكل التنظيمي

 ماجستير مروة جعفر

2077 
التواصل المعرفي مع حركة البحث العلمي بيت 

 الحكمة انموذجا

 دبلوم عالي سمية معن

2078 
متطلبات االعتماد االكاديمي من وجهة نظر 

التدريسيين العراقيين المغتربين وتاثيرة في 

 تيجيتعزيز االداء االسترا

 ماجستير اية طالب

2079 
دور القوة التنظيمية في تحديد استراتيجيات 

 ادارة الموارد البشرية محافظة كركوك

 ماجستير صبا مناور

2080 
يط تاثير االنماط القيادية في ادارة االزمات بتوس

 التخطيط االستراتيجي في وزارة الكهرباء

 ماجستير ضحى باسل

2081 
ة لشركة الخطوط الجوية تقييم الخطط التدريبي

 2014-2001العراقية لالعوام 

 دبلوم عالي هبة احمد

2082 
اعادة هيكلية انشطة المركز الوطني للتطوير 

 االداري وتقنية المعلومات

 دبلوم عالي نادية محمد

2083 
استخدام نظم المعلومات الجغرافية في التنبؤ 

 بمحصول الحنطة في جنوب العراق

 عالي دبلوم هالء سعدون

2084 
استعمال بعض نماذج السالسل الزمنية للتنبؤ 

بمحصول الرز في بعض مناطق الوسط والجنوب 

 في العراق

 دبلوم عالي عدوية حسن

2085 
تاثير التكامل االستراتيجي في تحقيق االهداف 

 االستراتيجية للمحافظة على البيئة

 دبلوم عالي علي فيصل

2086 
 ات البلديةتحليل انتاجية اليات الخدم

 دبلوم عالي فريدون رحيم
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2087 
دراسة عن االسباب في عزوف االطباء 

االختصاصيين عن العمل في الغيادات الطبية 

الشعبية واثرة في جودة الخدمة الصحية المقدمة 

 للمرضى

 دبلوم عالي سلمى كاظم

2088 
كفاية التحليالت المرضية وكيفية الحد من 

 االفراط فيها

 بلوم عاليد نوال عطروز

2089 
ة اثر المزيج التسويقي في تحقيق الميزة التنافسي

 للدواء المحلي

 دبلوم عالي محمد حميد صالح

2090 
 اثر ادارة الوقت في انجاز المشاريع االنشائية

 دبلوم عالي محمد مهدي

2091 
بناء انموذج التمييز االداري في وزارة النقل 

 efqmعلى وفق انموذج التمييز االوربي 

 دبلوم عالي دنيا تركي

2092 
 التدريب المهني وتاثيره في تحسين االداء

 دبلوم عالي نشات وديع

2093 
انعكاس راس المال النفسي االيجابي في تطوير 

 السلوك االبداعي للعاملين بتوسيط دافع االنجاز

 ماجستير صفا عبد الجبار

2094 
تقييم جدولة عملية تنفيذ مشروع تاهيل الشوارع 

 ي محافظة القادسيةف

 دبلوم عالي حسن غازي

2095 
تقييم الخيارات االستراتيجية لتطوير واقع 

 الشركة العامة لالسواق المركزية

 دبلوم عالي سندس محمد

2096 
دور ادارة تعاقدات المرافق العامة وفق نظام 

في  (b0o0t)البناء واالستغالل وتحويل الملكية 

 جفتاهيل البنى التحتية مطار الن

 ماجستير محمد عبد الرضا

2097 
استعمالنماذج بوكس وجينكنز للتنبؤ بكمية 

 االنتاج لبعض المنتجات النباتية والحيوانية في

 محافظة بغداد

 دبلوم عالي رباب علي

2098 
تقييم االداء للسياسات والبرامج وفقا للدليل 

المعد من ديوان الرقابة المالية االتحادي 

 التدقيق الهولنديةبالتنسيق مع محكمة 

 ماجستير حيدر حسن

2099 
 عملية تطبيق الفيدرالية وانعكاسها على الجوانب

 المالية دراسة حاله محافظة المثنى

 دبلوم عالي كرار حمزة

2100 
تقييم استراتيجية ادارة السيولة في المصارف 

 العراقية

 دبلوم عالي سهام نعمة
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2101 
 الستراتيجية دور تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ

 حاله في شركة االستكشافات النفطية

 دبلوم عالي وفاء باسم

2102 
 بناء ستراتيجية لجذب الكفاءات في وزارة النفط

 دبلوم عالي رغد ماجد

2103 
في تحسين اداء اطباء  six sigmaتاثير تطبيق 

االسنان في المراكز التخصصية في دوائر صحة 

 بغداد

 دبلوم عالي زينب جعفر

2104 
دور حوسبة االجراءات االدارية في تحسين اداء 

 لسجونا–دائرة االصالح العراقية 

 دبلوم عالي سرحان طارق

2105 
استعمال اشجار االنحدار التصنيفية واالنحدار 

 اللوجستي في تقدير انموذج تجميعي

 دكتوراه سهاد احمد

2106 
تصميم نظام لتقييم اداء المدارس العراقية على 

 efqmذج التميز االوربي وفق انمو

 دبلوم عالي وسن كامل

2107 
دور العالقات العامة في تعزيز جودة الحكومية 

 في شركة الخطوط العراقية

 ماجستر علي عدنان

2108 
مدخل قياس التكاليف على اساس المواصفات 

 بهدف تخفيض التكاليف

 ماجستير ضرغام احمد

2109 
لالسواق  االرتقاء بواقع اعمال الشركة العامة

 المركزية العراقية من منظور تخطيطي

 دبلوم عالي امال حسن

2110 
تحقيق اثر التدريب في اطار المؤاءمة بين 

 تصميم التدريب وخصائص بيئة العمل

 ماجستير نور حسين

2111 
لى تقييم استراتيجية اختيار العاملين وانعكاسها ع

 تعزيز راس المال البشري

 ماجستير شيماء رياض

2112 
استخدام التحليل العنقودي في تصنيف القرى 

 المنتجة للمحاصيل الشتوية في العراق للفترة من

2005-2014 

 دبلوم عالي ايمان احمد

2113 
ة تقييم نشاط العالقات العامة في المجالس المحلي

 دراسة ميدانية في محافظة بغداد

 دبلوم عالي عذراء كامل

2114 
ثيرها االقتصادي تنمية السياحة في العراق وتا

 واالجتماعي في المجتمع

 دبلوم عالي حسين عباس

2115 
ية السيناريو االستراتيجي الستدامة الموارد المائ

 في القطاع الزراعي

 دبلوم عالي عمار صالح

2116 
عملية اعداد الموازنة لالدارة المحلية في مجلس 

 دبلوم عالي ميثم عبد االله
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 محافظة الديوانية

 

2117 
محافظة بابل في تحسين الواقع البيئي دور 

 دراسة حالة في مديرية بيئة بابل

 دبلوم عالي طارق مجيد

2118 
اهمية الرقابة على مشروعية العقود الحكومية 

 في محافظة ميسان

 دبلوم عالي عبد الزهرة حسين

2119 
تطوير اليات تنفيذ العقود الحكومية للمشاريع 

زارة العلوم االستثمارية االستراتيجية في و

 والتكنولوجيا

 دبلوم عالي ياسر عدنان

2120 
تشخيص ابعاد الهيكل التنظيمي دراسة في 

 مجلس محافظة ميسان

 دبلوم عالي حكيم عطية

2121 
تقييم االداء لعينة من المشاريع االستثمارية 

 2014-2012لمجلس محافظة بابل للمدة 

 دبلوم عالي رونق عباس

2122 
 مشاريع تصفية الماء في بغدادتقييم كفاءة اداء 

 deaباستخدام تحليل تطويق البيانات 

 دبلوم عالي نبيل قاسم

2123 
العضو في تعزيز الثقة –دور نظرية تبادل القائد 

 والرضا الوظيفي

 دكتوراه فادية لطفي

2124 
( t2المقدر اللبي في تصميم السيطرة )هو تلنك 

 للمشاهدات المنفردة

 ماجستير رسول هادي

2125 
االدارة المحلية ودورها في تقديم الخدمات 

 المجتمعية في ديوان محافظة بغداد

 دبلوم عالي شهد رعد سبتي

2126 
كفاءة نظم المعلومات االدارية وتاثيرها في 

 اجراءات مكافحة الفساد

 دبلوم عالي رنا عودة

2127 
امكانية بناء الحساب الفرعي للسياحة في نظام 

 القتصاد العراقيالحسابات القومية ل

 دكتوراه ماجد حميد

2128 
تطوير السياحة الدينية في كربالء المقدسة من 

 منظور ستراتيجي

 دبلوم عالي علي زاير

2129 
تاثير المعلومات المحاسبة المضللة على تقويم 

 نظام الرقابة الداخلية

 ماجستير تيسير محمد

2130 
الطرق المعلمية والالمعلمية الختبارات عدم 

 جانس التباين مع تطبيقت

 ماجستير عال هادي

2131 
االرتقاء بادارة النزوح الداخلي في ظل الطوارى 

 دبلوم عالي ابتهال جبار
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 واالزمات في وزارة الهجرة والمهجرين

 

2132 
ادارة االزمة في محافظة صالح الدين من وجهة 

 نظر استراتيجية

 دبلوم عالي صفاء احمد

2133 
 الطاقة الكهربائية في العراقتحليل نظام تعرفة 

 من منظور ستراتيجي

 دبلوم عالي ندى سعد

2134 
االرتقاء بثقافة الطفل وفقا لمدخل التغيير 

 االستراتيجي

 دبلوم عالي سرمد كامل

2135 
استخدام سالسل ماركوف المخغية في تحليل 

 البيانات الحيوية

 دكتوراه اسماء حسين

2136 
ة التعاقدات باتجاه انعكاس قيد التحفظ في نظري

 تعزيز جودة االبالغ المالي المحاسبي

 دكتوراه ميسون داوا

2137 
 اثر العناصر التدريبية في تعزيز اداء العاملين

 دراسة تطبيقية في امانة بغداد

 دبلوم عالي رشا صادق

2138 
دور التكامل بين تقنيتي التكلفة على اساس 

ودة الوظائف الموجهة بالوقت ونشر وظيفة الج

 في تحقيق القيمة المضافة للزبون

 دكتوراه صالح مهدي

2139 
 القيم الجمالية وادارة المشاعر للمرشد السياحي

 واثرهما في رضا السائح

 دكتوراه خلود وليد جاسم

2140 
 تاثير الحوكمة في جودة االداء

 ماجستير كاظم جواد

2141 
امكانية تطبيق التحالف االستراتيجي في الشركة 

 مة للنقل البريالعا

 دبلوم عالي فراس كاظم

2142 
سبل تطبيق نظام الحوكمة في مجلس محافظة 

 ديالى

 دبلوم عالي خالد محمد امين

2143 
 تقويم االداء المالي لمجلس محافظة البصرة لعام

 وفقا للموازنة ونسب االنجاز 2013

 دبلوم عالي رعد شمخي

2144 
افظة كيفية اعداد خطة استراتيجية لمجلس مح

 الديوانية

 دبلوم عالي صادق شمخي عبود

2145 
ستراتيجية العمل والتخصص في المنظمات غير 

 الحكومية دراسة في منظمات بغداد

 دبلوم عالي حسين محمد

2146 
ي ادارة سلوك المجاميع والتنوع الثقافي واثرها ف

 نمو المنظمة السياحية

 دكتوراه امال كمال حسن
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2147 
يقي المصرفي في رضا الزبون اثر المزيج التسو

 دراسة في مصرف الرافدين

 دبلوم عالي هدى شريف

2148 
 دور الموازنات التخطيطية االستثمارية في تقويم

 اداء االدارة المحلية

 دبلوم عالي سارة جبار

2149 
تصميم نظام مقترح لتقييم االداء االستراتيجي 

 رباعتماد بطاقة االداء المتوازن وعلي وفق معايي

AACSB 

 ماجستير مصطفى مهند

2150 
 االستراتيجية المثلى الدارة المخزون الضبابي

 ماجستير عبد هللا باسم

2151 
العوامل المؤثرة على انتاج بعض المحاصيل 

 الحقلية في العراق

 دبلوم عالي نور كمال عبد الكريم

2152 
المعرفة الضمنية للمدققين وانعكاسها على 

 ب المفتشين العاملينفاعلية اداء بعض مكات

 ماجستير مصطفى خضير

2153 
 QUASIطرائق تقدير دالة المخاطرة لتوزيع 

LINDOL 

 ماجستير احمد علوان

2154 
 استعمال اساليب التنبؤ االحصائية في تحليل قيم

 الصادرات النفطية

 دبلوم عالي لينا نضال

2155 
مكونات التوازن المعرفي التسويقي واثرها في 

 قت السياحيادارة الو

 ماجستير حيدر علي

2156 
مة بدائل الطاقة وانعكاساتها على التنمية المستدا

 في دول نفطية العراق

 ماجستير حيدر ظاهر

2157 
تراكم السلف الموقوفة واثره في اعداد وتنفيذ 

 الموازنة العامة االتحادية

 ماجستير اندلس حسن

2158 
لدولية تعديل قيم الموجودات على وفق المعايير ا

وانعكاسة على مؤشرات االداء من المصارف 

 التجارية

 ماجستير زينب صبحي

2159 
كفاءة االنفاق الحكومي وفق معايير العدالة 

 3013-3003التوزيعية في العراق للمدة 

 ماجستير عالء حسين

2160 
تاثير ابعاد مصفوفة في اتخاذ القرار 

 االستراتيجي للمنظمة

 دبلوم عالي باسم محمد

2161 
تكييف النظام المحاسبي الحكومي وفقا لمتطلبات 

 تطبيق موازنة البرامج واالداء

 ماجستير محمد عادل

2162 
تقييم اداء مكاتب المفتشيين العامين في الحد من 

 ماجستير طالل متعب
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 الفساد على وفق مؤشرات محلية وعالمية

 

2163 
تاثبر التضخم المستهدف والناتج المحتمل في 

 ة النقدية في العراقالسياس

 دكتوراه اسراء عبد فرحان

2164 
تطبيق المسار الحرج الضبابي في تحليل االعمال 

 لمشروع مجمع التاجيات

 ماجستير عبد السادة محمد

2165 
 تاثبر ابعاد التشارك المعرفي في تحقيق االبداع

 المنظمي جامعة ذي قار

 ماجستير وئام وهاب عبد الحسين

2166 
ستراتيجي للجامعات العراقية ودور التوجة اال

 مؤشرات االداء القطاعي لديوان الرقابة المالية

 االتحادي

 ماجستير سهير احمد

2167 
االبالغ المالي عن راس المال الفكري 

وانعكاساتة على قرارات االستثمار في الوحدات 

 االقتصادية العراقية

 ماجستير منى جبار محمد

2168 
طرائق اخرى في تقدير  استعمال االنتروبي مع

 دالة بقاء توزيع كاما العام للسكان في العراق

 ماجستير رغدة زياد طارق

2169 
 بناء انموذج رياضي لتجزئة التخطيط االجمالي

 ماجستير وعود سالم

2170 
نحو استراتيجية للالرتقاء بتنفيذ المشاريع 

 االستثمارية في محافظة ديالى

 دبلوم عالي افراح شاكر

2171 
توظيف منهج التكاليف على اساس االنشطة 

الموجهة بالوقت لتسعير الخدمات في القطاع 

 الفندقي

 ماجستير مرتظى ابراهيم

2172 
قياس تكاليف الجودة البيئية واثره في ترشيد 

 االداء البيئي

 ماجستير زينب حمدي

2173 
بناء انموذج رياضي لمشكلة النقل في ظل قيود 

 ديناميكية الطلب

 ماجستير ء قاسمزهرا

2174 
تاثير اختالل الميزان التجاري في النمو 

 2013-2003االقتصادي في العراق للمدة 

 ماجستير رافد قيس

2175 
اليات البنك المركزي العراقي في الحفاظ على 

 استقرار سعر الصرف

 ماجستير منى جابر

2176 
تقويم تجربة القطاع السياحي المختلط واثره في 

 ل السياحة في العراقواقع ومستقب

 ماجستير عادل عبد الرحمن
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2177 
مستقبل الصناعة النفطية لدول االوبك في ظل 

 ظاهرة االحتباس الحراري

 ماجستير زيد عبد الكريم

2178 
المحددات الموضوعية الستثمارات الغاز الطبيعي 

 في العراق

 ماجستير نغم عبد الحسين

2179 
يق الداخلي انموذج مقترح لتقويم اداء التدق

 باستعمال بطاقة العالمات المتوازنة

 ماجستير هدى محمد رضا

2180 
المحاسبة عن االنجاز ودورها في تحقيق القدرة 

 التنافسية للشركات الصناعية العراقية

 ماجستير عامر دحام

2181 
تحليل جودة النمو في العراق في ضؤء االداء 

 2003االقتصادي واالجتماعي بعد عام 

 ماجستير لي عبد الحسينسرور ع

2182 
سوء ادارة المشاريع وكيفية انعكاسة على وقت 

 تنفيذ المشروع وارتفاع كلفته

 دبلوم عالي غانم سلمان

2183 
 2003السلوك السياسي للمراة العراقية بعد عام 

 ماجستير طيف مكي عبد الخالق

2184 
انعكاس تبادلية القائد العضو في االلتزام 

 يط العدالة التنظيميةالتنظيمي بتوس

 دكتوراه وسام خالد

2185 
واقع االستثمار الزراعي في العراق في ضوء 

 تطور هيكل الطلب المحلي على محاصيل

 دكتوراه وداد علي زغير

2186 
ضرورات التخطيط والتخطيط االستراتيجي 

 للتحول االقتصادي لبلدان

 ماجستير زينة مؤيد

2187 
المالية على  قياس تحليل صدمات السياسة 

 بعض المتغيرات االقتصادية الكلية في العراق

 دكتوراه اسراء سعيد

2188 
تاثير ابعاد نوعية حياة العمل في االغتراب 

 التنظيمي

 ماجستير عال باسم هاشم

2189 
قياس وتحليل دالة الطلب على النقود في العراق 

في االمد الطويل والقصير في اطار التكامل 

 المشترك

 دكتوراه سماعيلخليل ا

2190 
تاهيل الصناعات التحويلية في ضوء البرنامج 

 الحكومي الشركة للصناعات الكهربائية

 دكتوراه محمد كاظم شمخي

2191 
 iso 9001:2015متطلبات تطبيق المواصفة 

الكوري للتدريب المهني في –في المركز العراقي 

 وزارة العمل والشوؤن االجتماعية

 ماجستير قتيبة ناظم
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2192 
استعمال طريقتي انحدار الحرف والمركبات 

الرئيسية في تقدير معلمات انموذج اللوجستك 

 في حالة وجود مشكلة التعدد الخطي

 ماجستير علي حسين

2193 
 تقديرات معلمات انموذج االنحدار متعدد العوامل

 متعدد الحدود من الدرجة الثانية

 ماجستير غيث عبد الشهد

2194 
 عمال نماذج االنحدار الذاتي العامةالتنبؤ باست

 garchالمشروطة بعدم تجانس التباين 

 الموسمية

 ماجستير بريدة برهان

2195 
استعمال البرمجة الالخطية في بناء نموذج 

رياضي لتخطيط االنتاج وفق قيود الخصم على 

 الكمية المشتراه

 ماجستير زينب عالء

2196 
زيع الدخل العالقة بين مكونات الطلب الكلي وتو

 2014-1990في العراق للمدة 

 دكتوراه حسن خلف

2197 
 gapتحسين جودة المنتج باستخدام نظام 

 المعتمد على الشبكات العصبية

 ماجستير رسول روضان

2198 
المحاسبة عن اموال الصناديق السيادية في 

 ضوء الممارسات المحاسبة الحكومية

 دكتوراه الهام محمد واثق

2199 
تهالك الموارد في ظل تدفق القيمة محاسبةاس

 وانعكاسها على استغالل االمثل للطاقة

 دكتوراه ميعاد حميد

2200 
تاثير جودة االبالغ المالي في السياسات توزيع 

 االرباح  وانعكاسة على القيمة السوقية للشركات

 المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية

 دكتوراه سطم صالح

2201 
تطبيق نظام االحتياجات المادية مدخل متكامل ل

)mrp)  نظام تخطيط العملية باستخدام الحاسوب

)capp لتحسين اداء العمليات 

 ماجستير عقيل محمد

2202 
وانعكاسات التصميم التنظيمي في اداء المنظمة 

 طبقا لتحقيق كتطلبات الموازنة

 دكتوراه مصطفى جعفر

2203 
استعمال سالسل ماركوف وشبكات بيز 

 ناميكية الحتساب معولية شبكة ماء االعظميةالدي

 ماجستير زينب محيل

2204 
دور القواعد القانونية في الحد من جرائم 

 الوظيفة العامة

 ماجستير خنساء جواد

2205 
تاثير قرارات لجان المناقصات على تلكؤ 

 المشاريع

 دبلوم عالي منذر عبد االمير
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2206 
في دعم  التقنيات الجيوماتيكية كاداة فاعلة

ى واتخاذ القرارات المكانية نحو منهج التنمية قر

 الريف العراقي

 دبلوم عالي اسيل مهدي

2207 
توجة البرنامج الحكومي في العراق نحو القطاع 

 الصناعي الخاص في ظل التحديات االقتصادية

 دكتوراه اثير ناطق

2208 
 العالقة بين التعقيد المعرفي االدراكي واالداء

 من خالل التكيف مع الوظيفةاالبداعي 

 دكتوراه اياد حسن

2209 
ة تاثير انماط القيادة واستراتيجية ادارة المعرف

 في التفوق التنظيمي

 دكتوراه علي عبد االمير

2210 
 اليات تسعير نوعيات النفط العراقي وانعكاساتها

 على التصدير

 ماجستير محمد حازم عباس

2211 
متطلبات جودة تقييم اداء العاملين لتحقيق 

 ةالموارد البشرية اعتمادا على المقارنة المرجعي

 ماجستير ابراهيم نصير

2212 
 تقويم كفاءة االداء في التعليم الجامعي االهلي

ضمن استراتيجية التعليم العالي في العراق بعض 

 2014-2011الكليات االهلية للمدة 

 ماجستير عمر فاضل

2213 
يرها على السياسة اتجاهات الدين الحكومي وتاث

 2013-1990النقدية العراق حالة دراسية 

 ماجستير نسرين حسن

2214 
التاثيرات المتبادلة بين السياستين النقدية 

والمالية وامكانية التنسيق بينهما لتحقيق 

 االستقرار في االسعار

 ماجستير حسين خالد حسين

2215 
 الوسائل القانونية العادة هيكلية المصارف

 دكتوراه بع عبد الغنيعلي طا

2216 
االبداع الريادي واثره في اتخاذ القرارات 

 االستراتيجية

 ماجستير عمار ياسر

2217 
استخدام القيمة العادلة في تقييم االصول 

 الياالحيائية وتاثيرها في تعزيز جودة االبالغ الم

 لشركات القطاع الزراعي في العراق

 دكتوراه صهباء عبد القادر

2218 
تخدام بعض ادوات الجودة لتحسين الخدمة اس

الصحية بحث مقارن بين مستشفى اليرموك 

 وبغداد التعليميين

 بغداد ايهاب ياسين

2219 
المفاضلة بين خيارات الخصخصة لشركات 

المقاوالت العامة باستعمال التحليل السترايجي 

 للبيئة الخارجية

 ماجيتير اسماء حبيب
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2220 
ويق ودورة في التوجة االجتماعي للتس

 ستراتيجيات التنافس

 

 ماجستير مهدي حنون

2221 
الطرائق البيزية والتقليدية في تقدير معلمات 

 بعض نماذج بواسون غير المتجانسة

 ماجستير ايات صادق

2222 
استخدام مظروف البيانات في تقويم كفاءة اداء 

كليات جامعة بغداد باعتماد اوزان اسلوب 

 بيالتحليل الهرمي الضبا

 ماجستير امجد هبة هللا حمزة

2223 
طرائق لتقدير معالم نماذج عمليات ليفي 

وتوظيفها في اسعار عوائد اسهم مصرفي 

 الشمال والمتحد

 ماجستير مريم جمعة موسى

2224 
ث الية مقترحة لالبالغ المالي عن تاثيرات الكوار

والحروب في البيئة العراقية وفق المعايير 

 المحاسبة الدولية

 ماجستير عفر جواد جاسمج

2225 
بعض طرائق تقدير معلمات دالة المعولية 

 لنموذج احتمالي مركب

 ماجستير مهدي علي عبد الحسين

2226 
تحليل العالقة بين استقرارية دالة الطلب على 

النقود وسعر صرف الدينار العراقي للمدة 

1991-2013 

 ماجستير ميس رعد

2227 
بعض االنظمة في  نمذجة وتقدير دالة معولية

 حالة عدم تماثل مركباتها

 ماجستير االء حسن جلوب

2228 
مقترح اعداد قاعدة بيانات مكانية معيارية 

 الستعماالت االرض الحضرية

 دبلوم عالي سجى فؤاد محمود

2229 
كفاية السياسة المالية في تحمل العب المالي 

 2014-2004الحكومي في العراق للمدة 

 كتوراهد عامر عبد هللا

2230 
بناء انموذج ديناميكي وانموذج هدفي في ظل 

 البيئة الضبابية

 ماجستير هبة هللا سعد

2231 
الذكاء االستراتيجي واثره في تعزيز الثقة 

 التنظيمية السياحية

 ماجستير ديانه علي شمسي

2232 
البرامج التدريبية ودورها في تحقيق متطلبات 

 ريوثيقة استراتيجية االصالح االدا

 ماجستير محمود عبد الوهاب

2233 
الية مقترحة لالبالغ المالي عن االصول الثابتة 

الممتلكات والمصانع والمعدات في الوحدات 

 دكتوراه ندى سلمان



    

137 

 

قطاع  17الدولي  الحكومية العراقية وفقا للمعيار

 سألة اتخاذ القراراتعام لتعزيز م

 

2234 
ترح قياس كلفة التمويل الممتلك انموذج مق

 دراسة تحليلية في عينة من الشركات االجنبية

 دكتوراه لميس محمد مطرود

2235 
تطبيق نظرية القيود لتحقيق كفاءة الجدولة 

 وتحسين اداء العمليات باستعمال المحاكاة دراسة

 في شركة الصناعات االصباغ

 دكتوراه اسيل موسى

2236 
 098-الخ=  gogd faldمقارنة بين اختبار 

اختبارات اخرى للكشف عن عدم  حصين مع5

 تجانس التباين بوجود القيم الشاذة

 ماجستير ايالف بهاء علوان

2237 
استعمال بعض الطرائق الالمعلمية من تقدير 

نموذج االنحدار الذاتي لالحظي بوجود متغير 

 خارجي

 دكتوراه علي سلمان حبيب

2238 
بناء نموذج صفوف االنتظار باستخدام المقدرات 

 نة القسم الباطنيةالحصس

 بغداد حسنين حامد

2239 
العالقات التجارية بين العراق وايران بعد عام 

 التحديات وسبل التطوير 2003

 ماجستير قاسم محمد

2240 
فاعلية قناة االئتمان المصرفي في السياسة 

 2014-2004النقدية في العراق للمدة 

 ماجستير صادق وهاب

2241 
ئد االسالمية في اطار العاتقييم االدوات المالية 

 والمخاطرة

 دكتوراه احمد جواد حسن

2242 
استعمال جدولة العاملين في تحسين اداء 

 المالكات التمريضية في مستشفى الشهيد الصدر

 ماجستير نور كريم حرفش

2243 
تقرير معلمات لنموذج المعادالت الهيكلية 

 المتضمن متغيرات الوساطة

 ماجستير بشرى سعد

2244 
تاثير روحانية المنظمة في جودة الخدمات 

 الصحية من خالل االتجاهات للعاملين

 دكتوراه سلمى حتيتة رحيمة

2245 
بناء انموذج السيطرة على الخزين في ظل 

 ضبابية الطلب وفترة االنتظار

 ماجستير غسق محمد

2246 
تطوير اجراءات محاسبة التكاليف في النظام 

 يير محاسبة التكاليفالمحاسبي الموحد وفقا لمعا

 لدول مختارة

 دكتوراه حسنين حميد
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2247 
تحليل مخاطر المشروعات على وفق نظام ادارة 

دراسة حالة في شركة –المشاريع االحترافية 

 المنصور للمقاوالت

 ماجستير سلوى صالح علي

2248 
ة القيادة االستراتيجية وتاثيرها في تحقيق السمع

 التنظيمية بتوسيط الشفافية

 ماجستير زياد علي عباس

2249 
ت تشخيص وتقدير دالة االنحدار الالمعلمي للبيانا

 المزدوجة في حالة عدم تحقق بعض فرضياتة

 دكتوراه دريد حسين بدر

2250 
تحليل العالقة بين االنفاق العام واالستدامة 

 المالية

 دكتوراه عماد حسن حسين

2251 
 فاعلية سياسة التمويل الزراعي في تحفيز

االستثمار المبادرة الزراعية في العراق عام 

2009 

 دكتوراه اياد كاظم عيدان

2252 
 هماكفاءة وتقييم االنفاق االستثماري العام وتاثير

على النمو االقتصادي الحقيقي في العراق 

2003-2013 

 ماجستير وديان وهيب جري

2253 
تاثير توقيت االفصاح المحاسبي للشركات 

جار الداخلي بالمعلومات العراقية في االت

 المحاسبية

 دكتوراه احمد طاهر كاظم

2254 
الموجود المعرفي وتاثيره في قيمة المنظمة بحث 

 في شركات القطاع الصناعي

 دكتوراه علياء جاسم

2255 
سمات القيادة التسويقية واثرها في استخالص 

 الخصائص الجمالية للخدمة السياحية

 تيرماجس ثائرة تحسين عبد الحميد

2256 
امكانية استخدام استراتيجيات التكنولوجيا في 

تحقيق االسبقيات التنافسية باتجاة االنتاجية 

 الخضراء

 دكتوراه نهضة علي عباس

2257 
التسويق المغناطيسي وتاثيرة في تحقيق الميزة 

 التنافسية للمنظمات السياحية

 ماجستير مجدي رشيد

2258 
 تمريضيةتقييم رضا المرضى عن الخدمة ال

 ماجستير محمد مخيلف التميمي

2259 
تحديد العوامل المؤثرة في زيادة انتاجية خدمة 

 التمريض في بعض مستشفيات محافظة ديالى

 ماجستير محمد زيد عباس

2260 
تصميم الترتيب الداخلي االفضل للمصنع 

باستعمال تقنية التخصيص النسبي المحوسب 

 craftللتسهيالت 

 تيرماجس تبارك محمود
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2261 
لوحة السيطرة للمتوسط المتحرك الموزون اسيا 

ewma المعلمية والالمعلمية 

 

 ماجستير محمود جاسب خضير

2262 
استعمال نظرية صفوف االنتظار والمحاكاة 

 لتقويم االداء في مستشفى اليرموك

 ماجستير محمد مهدي محمد

2263 
اعادة هندسة العمليات االدارية في ضوء التوجة 

 تراتيجياالس

 ماجستير زينب ابو علي خلف

2264 
امكانية تطبيق متطلبات نظام االدارة البيئة 

 واثرها في اداء العمليات

 ماجستير بشرى حسين

2265 
ا استراتيجيات التغيير واللغة التنظيمية وتاثيره

 في اتجاهات السائح

 دكتوراه يعقوب صفر علي

2266 
 تقييم كفاءة اداء الخدمات الصحية

 ماجستير كريم نور

2267 
امكانية تطبيق نظام التخطيط االخضر 

 لالحتياجات من المواد

 ماجستير ياسر عامر حمد

2268 
معوقات التنمية االقتصادية في العراق بعد عام 

2003 

 ماجستير حامد رحيم

2269 
مدى مالءمة البيئة العراقية النشاء صناديق 

 التحوط بحث استطالعي

 ستيرماج زهراء كريم محمد

2270 
 ستراتيجيات ادارة الصراع التنظيمي وانعكاساتها

 في اداء الوظيفي

 ماجستير علي رحمة راشد

2271 
اثر االنظمة الخبيرة في تحسين المعلومات 

 الكلفوية

 دكتوراه فاطمة زيد سلمان

2272 
 تقرير دوال الفشل للتوزيع الناتج من دمج توزيع

 بواسون ليندلي مع توزيعات اخرى

 دكتوراه بندر نعيمة علي

2273 
القياس واالفصاح عن الترتيبات المشتركة وفقا 

غ للمعايير المحاسبة الدولية لتعزيز جودة االبال

لعامة للصناعات دراسة شركة ا-المالي

 الكهربائية

 ماجستير نور سمير سبتي

2274 
مدى مالئمة مداخل القياس المحاسبي لطرائق 

 راقية المتعثرةاصالح الوحدات االقتصادية الع

 دكتوراه سعاد عدنان نعمان

2275 
ث التوجة الريادي وتاثيرة في التميز التنظيمي بح

 في كليات بغداد

 ماجستير زيد خضير محسن
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2276 
دور والء العاملين ووظائف ادارة الموارد 

البشرية في تعزيز الحصة السوقية بحث في 

 شركات االتصاالت الخلوية

 

 ماجستير الجباررشا عبد الخالق عبد 

2277 
فاعلية القيادات االدارية في تنفيذ السياسات 

 العامة

 ماجستير همام فالح

2278 
ن االساليب االدارية لحماية المال العام والحد م

 الفساد المالي واالداري

 ماجستير وائل عذب حاجم

2279 
قياس وتحليل اثر السياسة النقدية في بعض 

 2013-1995للمدة متغيرات االقتصاد العراقي 

 ماجستير علي صبيح حسون

2280 
تحليل السياسات السعرية لشركات الهاتف النقال 

 في دول مختارة خاصة العراق

 دكتوراه راجي محيل هليل

2281 
تاثير سلوكيات القيادة االخالقية في ممارسات 

 القوة في ضوء نظرية اصحاب المصالح

 دكتوراه محسن رشيد مصيحب

2282 
ضل انموذج صندوق اسود باستعمال بناء اف

 بعض الطرائق المعلمية

 ماجستير انمار رسول

2283 
تشخيص مؤشرات الحوكمة واثرها في اداء 

 ةالمديرية العامة للتخطيط التربوي وزارة التربي

 دبلوم عالي لمى هادي خميس

2284 
تاثير االعالم السياحي في تنمية مقومات الجذب 

 النجف السياحي الديني في مدينة

 ماجستير حازم حسن

2285 
د التاثيرات التنموية لمصادر التمويل في االقتصا

 2013-2004العراقي للمدة 

 دكتوراه حافظ عبد االمير

2286 
استعمال تقنية التكاليف على اساس االنشطة 

الموجهة بالوقت في تحليل الربحية وترشيد 

 القرارت التشغيلية

 دكتوراه سهير كاظم

2287 
رنة بين الطرائق االحصائية المستخدمة في المقا

 قالتنبؤ الستيراد بعض المواد الغذائية في العرا

 دبلوم عالي هديل محمد زكي

2288 
دراسة مقارنة لبعض طرائق تقدير مصفوفة 

التباين والتباين المشترك الحصينة للمعلمات 

 olsالمقدرة بطريقة 

 ماجستير ديان حميد مجيد

2289 
في  gfsءات مالية الحكومة دور نظام احصا

 تعزيز الرقابة على اداء الوحدات المولة مركزيا

 ماجستير دينا محسن خلف
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2290 
االمن الغذائي في العراق وافاق المستقبلية في 

 ظل المتغيرات االقتصادية المحلية والدولية

 دكتوراه خالد قحطان

2291 
تاثير ستراتيجية تقويم االداء في فاعلية 

 التنظيمية

 ماجستير نبراس ناجي رزوقي

2292 
استراتيجية كايزن وجودة تكنولوجيا المعلومات 

 واثرهما في تحسين الخدمات

 دكتوراه محمد سلمان

2293 
استثمار راس المال البشري وثقافة المنظمة 

وتاثيرهما في تحقيق الجودة الشاملة لمنظمات 

 االيواء

 دكتوراه اشرف هاني حرز

2294 
االنظمة باستعمال مقدرات بيز تقدير معولية 

 الالمعلمية وشبة المعلمية

 دكتوراه اسيل محمود شاكر

2295 
اثر تشخيص المعوقات التنظيمية في ادارة 

 االبداع

 دبلوم عالي عبد الرزاق قاسم

2296 
استخدام التحليل االحصائي في دراسة االحوال 

 المعيشية للنازحين في العراق

 دبلوم عالي براء عباس

2297 
قياس وتحليل العالقة بين تحرير التجارة 

الخارجية والنمو االقتصادي في العراق للمدة 

 ardlنموذج  2003-2014

 ماجستير عمار نعيم زغير

2298 
المعايير المحاسبة في ظل المدخل الوضعي 

ي ودورها في االبالغ عن نتائج االزمات المالية ف

 القطاع المصرفي العراقي

 دكتوراه وسن يحيى

2299 
-2003قياس اثر االنفاق العام في التشغيل للمدة 

2014 

 الماجستير علي هادي حميد

2300 
التنبؤ باعداد المدارس في محافظة بغداد لغاية 

2024 

 دبلوم عالي صهيب اسماعيل عبد اللطيف

2301 
التجارة الخارجية للعراق مع بعض الدول 

لي المجاورة وتاثيرها على الناتج المحلي االجما

 2013-1990لمدة 

 ماجستير هدى هاشم نور

2302 
 21اعادة هيكلية االدارات المحلية وفقا لقانون 

 الفقرة الخاصة بمنح الصالحيات

 ماجستير جنان مكي

2303 
تاثير الذكاء الثقافي في رسم السياسة المحلية 

 في مجلس محافظة ذي قار

 ماجستير حنين قاسم

2304 
في اداء المصارف  تاثير التوجة االستراتيجي

 ماجستير حسام حمدان
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 العراقية الخاصة

2305 
 رالمحدادات التنظيمية وتاثيرها في ادارة التغيي

 دبلوم عالي ستار لملوم منيخر

2306 
ادوات قياس االداء المالي واالداري واثرها في 

 القرارات االدارية

 ماجستير احمد فالح

2307 
خدام بعض تحديد عدد المركبات الرئيسية باست

االساليب لفترات الثقة ومتوسط قيمة احصاءة 

 االختبار

 ماجستير مصطفى قاسم

2308 
تطبيق متطلبات هندسة الجودة باستخدام قوى 

 العمل المرنة

 ماجستير مها محمد

2309 
 مقارنة لبعض طرائق تقدير النماذج الالخطية

 ماجستير مصطفى محمد

2310 
 ات العنقودةتقدير الدالة الالمعلمية للبيان

 دكتوراه حال كاظم

2311 
النمذجة المكانية واتخاذ القرار التخطيطي ريف 

 محافظة كربالء المقدسة

 دبلوم عالي رقية عبد الرضا

2312 
قياس تأثير نافذة بيع العملة على التغيرات في 

 سعر الصرف وعرض النقود في العراق

 ماجستير بالل قاسم

2313 
الزمنية للتنبؤ استعمال اساليب السالسل 

-2017بالتضخم الشهري في العراق سنوات 

2021 

 دبلوم عالي خولة جعفر

2314 
تطور االنفاق االستهالكي الحكومي وانعكاسة 

-1990على هيكل الحساب الجاري في العراق  

2014 

 ماجستير محمد نوري

2315 
تخطيط االنتاج االجمالي الضبابي باستعمال 

 البرمجة الهدفية الضبابية

 ماجستير رشا ضاري

2316 
بعض المقدرات الحصينة لقدرة الطيف وفق 

 armaاالنموذج المختلط 

 دكتوراه سحر طارق

2317 
أثر التوجة االستراتيجي في اعادة هندسة 

 االعمال

 دبلوم عالي ابتهال منذر

2318 
االبداع التنظيمي واثرة في هندسة العمليات 

 السياحية

 ماجستير عامر داود

2319 
قافة الطفل العراقي في ظل االرهاب رؤية ث

 مستقبل

 دبلوم العالي رشا اسماعيل

2320 
مزيج االتصاالت التسويقية وتأثيره في السلوك 

 ماجستير هيثم حامد
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الشرائي للمنظمة في شركة مصافي الوسطى 

 مصفى الدورة/

2321 
 تقييم مشاريع الصرف الصحي في محافظة بغداد

 

 اليدبلوم ع علي صباح ثامر

2322 
تصميم نظام مقترح لتقويم اداء العاملين في 

 هيئات الرقابة المالية

 ماجستير سعد فاضل

2323 
امكانية تطبيق نظام ادارة الجودة المعيار 

االنتخابي في المفوضية العليا المستقلة 

 لالنتخابات

 دبلوم عالي عصام عبد العزيز

لزواج التحليل االحصائي للعوامل المؤثرة على ا 2324

 2012المبكر في العراق حضر وريف( لعام 

 دبلوم عالي زينب سفاح

2325 
االداء الريادي للمنظمة على وفق االدارة 

 الخضراء للموارد البشرية

 ماجستير اسراء عبد الزهرة

2326 
 دور التوجة االستراتيجي في ممارسات الحوكمة

 ماجستير نائل رسول سعيد

2327 
ا يرهية للدوائر البلدية وتأثتفعيل الحماية القانون

 في ازالة التجاوزات عن الموافق العامة

 دبلوم عالي اسراء فاضل احمد

2328 
واقع الموازنة االستثمارية في العراق للمدة 

 دراسة حالة في وزارة التخطيط 2010-2015

 دبلوم عالي نجاح محسن فرحان

2329 
تحليل صالحيات روؤساء الوحدات االدارية وفق 

انون العراقي النافذ لالرتقاء باداء ديوان الق

 محافظة واسط

 دبلوم عالي بندر داود

2330 
ستراتيجية مقترحة لتسويق نتاجات البحث 

دراسة وزارة التعليم العالي –العلمي العراقية 

 والبحث العلمي

 دبلوم عالي سرمد عبد الجبار

2331 
بعض طرائق تقدير انموذج االنحدار اللوجستي 

 في حالة البيانات الطويلة وتطبيقها في المشروط

 التلوث البيئي

 ماجستير يوسف خليل

2332 
تأثير منهج االدارة الرشيقة على بعض ممارسات 

 ادارة الموارد البشرية في شركات االتصاالت

 ماجستير رغد جمال

2333 
تقويم التعليم التمريض الجامعي على وفق 

 المؤشرات العالمية

 اجستيرم عبد الرحمن عباس

2334 
استراتيحية توظيف الموارد البشرية وتاثيرها 

 في االداء العالي في وزارة الزراعة

 ماجستير احمد قاسم
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2335 
التنبؤ بانتاج محصولي البطاطا والطماطة في 

 العراق باستعمال السالسل الزمنية

 دبلوم عالي زينب محمد امين

2336 
ات دور الترتيب الداخلي في تحسين اداء عملي

 الخدمة

 ماجستير احمد حبيب كاظم

2337 
تحليل عائد ومخاطرة ادوات الهندسية المالية 

 وتاثيرها في قيمة المنشاة

 دكتوراه غضنفر عباس

2338 
 تقييم وتطوير معايير الجودة في القطاع التربوي

 ماجستير شيماء جبار

2339 
 ستراتيجية مقترحة لالسكان في بغداد

 دبلوم عالي سيف سعيد

2340 
دور االصالح االداري في ترشيد نفقات موازنة 

 الدولة

 دبلوم عالي علي طاهر كاظم

2341 
الثقافة التنظيمية وتاثيرها في العالقة بين 

 التمكين وجودة الخدمة التعليمية

 دكتوراه سها عدنان

2342 
المقدرات القيادية ودورها في االداء مديرية 

 بلديات واسط

 دبلوم عالي علي حسين

2343 
 سيناريو لتعظيم االيرادات المحلية محافظة واسط

 انموذجا

 دبلوم عالي محمد فرحان

2344 
دور نظم المعلومات االدارية في االداء 

 االستراتيجي في مجلس النواب العراقي

 دبلوم عالي شجاع عبد الواحد

2345 
امكانية تطبيق نظام ادارة جودة المشروع وفق 

في دائرة  iso  10006-2003المواصفة 

 مجاري بغداد

 دبلوم عالي علي عبد الحسين

2346 
تقييم الخطة االستراتيجية لوزارة الصحة 

 2015-2013للسنوات 

 دبلوم عالي ليلى غازي

2347 
استعمال السالسل الزمنية في التنبؤ بالدخل 

 (2014-1968القومي في العراق بدراسة )

 دبلوم عالي عمر فتاح

2348 
صادرات والواردات في الميزان التنبؤ بحجم ال

 التجاري السلعي للعراق لغاية

 دبلوم عالي محمود بشار

2349 
مقارنة بعض االختبارات الالمعلمية لعينات 

 مختلفة االبعاد

 ماجستير شهد محمد

2350 
 حل مشكلة النقل في ظل قيود ميزانية الشركة

 ماجستير عفراء عباس حمادة

2351 
في اطار توظيف فاعلية الوارد البشرية 

 دبلوم عالي سارة محمد كاظم
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 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

2352 
 استعمال بعض االساليب االحصائية للتنبؤ بانتاج

-2016محصول الشلب في العراق للمدة )

2052) 

 دبلوم عالي عبير محمود جاسم

2353 
هيكل االنفاق ودوره بعودة الخدمة الصحية في 

 صحةضوء معايير وزارة ال

 ماجستير علي عبد الحسين

2354 
تقييم االداء التمريض من خالل تطبيق معايير 

 ضمان الجودة

 ماجستير كاظم مطشر

2355 
تشخيص طبيعة االستثمارات المطلوبة وفقا 

 لواقع ادارة راس المال البشري

 ماجستير هديل سعدون معارج

2356 
استعمال خوارزمية سرب الطيور لحل نماذج 

 تظارصفوف االن

 ماجستير انسام عالوي

2357 
سيناريو استراتيجي لتنمية موارد ديوان محافظة 

 بابل على ضوء التخصيصات المالية

 دبلوم عالي عباس كامل

2358 
التوجه نحو قرارات االستثمار في الغاز 

المصاحب ودوره في تخفيض التكاليف 

 والمحافظة على البيئة

 ماجستير حنان ابراهيم

2359 
تحليلة للخصائص المميزة للطلبة دراسة 

 الموهوبين في محافظة بغداد

 دبلوم عالي عبد المجيد مسلم

2360 
 تقييم مجاالت استثمار اموال القاصرين

 دبلوم عالي لمى عبد الرحمن موسى

2361 
االعالم المرئي وتاثيرة في سلوك السائح في 

 االماكن الترفيهية لمدينة بغداد

 ماجستير شاكر نعمة مرز

2362 
دور التطبيع التنظيمي في معالجة مشكالت 

 ضغوط العمل

 دبلوم عالي مازن طالب جرد

2363 
 تاثير تكنولوجيا المعلومات في ادارة الوقت

 دبلوم عالي صبار ثجيل عودة

2364 
انعكاس الذكاءين الروحي والشعوري في القيادة 

التحويلية لتحسين االداء المالي في عدد من 

 يةالمصارف االهل

 دكتوراه ايمان عامر حميد

2365 
 استخدام التحليل االحصائي في دراسة واقع البنى

 2013التحتية لالسرة العراقية لعام 

 دبلوم عالي زهراء علي هاشم

2366 
واقع وفرص االستثمار في االدارات المحلية 

 دراسة حالة في مجلس محافظة بغداد

 دبلوم عالي قتيبة ناجي
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2367 
سل الزمنية في التنبؤ بكمية استعمال السال

النفايات الصلبة لمحافظة بغداد والمردود 

 2015-2006االقتصادي لها للمدة من 

 

 دبلوم عالي سلمان احمد محمد

2368 
استخدام اسلوب السيطرة النوعية في تحديد اهم 

 الملوثات الكيميائية لنهر دجلة في مدينة بغداد

 دبلوم عالي ندى عبد القادر

2369 
دير التكاليف االقتصادية لتدهور االراضي تق

الزراعية في العراق عبر محصول الحنطة كسلعة 

 2012-2005استراتيجية للمدة 

 دبلوم عالي اريج ابراهيم

2370 
م تأثير ألغام الحروب على الرقع النفطية باستخدا

 نظم المعلومات الجغرافية محافظة البصرة

 دبلوم عالي دعاء يوسف عبد الرحمن

2371 
 االدارة االلكترونية وتاثيرها في تحقيق النجاح

 االستراتيجي مديرية تربية الكرخ الثانية

 دبلوم عالي وسن عباس جلوب

2372 
اثر التفكير االستراتيجي في جودة الخدمة 

 الفندقية

 ماجستير طالب لفتة محمد

2373 
التحليل االحصائي لواقع المعاقين في العراق 

د على بيانات خارطة الفقر باالعتما 2013لسنة 

 ووفيات االمهات

 دبلوم عالي هديل خضير

2374 
الصراع االداري بين الحكومة المركزية 

والحكومة المحلية وتاثيره في رفاهية المجتمع 

 المحلي /محافظة النجف

 دبلوم عالي ايام عبد سرحان

2375 
االصالح الحكومي ودوره في تطوير نظم االدارة 

 المحلية

 دبلوم عالي زيز حمدوشاحمد ع

2376 
تخطيط المسار الوظيفي ودوره في بناء القيادات 

 االدارية في عقارات دولة

 دبلوم عالي مصطفى كاظم خلف

2377 
تقييم االداء على وفق نموذج المؤسسة االوربية 

الدارة الجودة في مكتب المفتش العام وزارة 

 الصحة

 ماجستير زيد علي حيدر

2378 
ار الموظفين المحليين وتاثيرها في اساليب اختي

 اداء االدارة المحلية

 دبلوم عالي مثنى حسين علوان

2379 
العوامل الحرجة لنقل المعرفة وانعكاسها على 

 فرص النجاح االستراتيجي في الكليات االهلية

 ماجستير رنا فالح حسن

2380 
دور جماعات الممارسة المعرفة في تحديد 

 ماجستير مروة سامي احمد
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 اتيجيخيارات التغيير االستر

2381 
العناصر االساسية الدارة المعرفة ودورها في 

 االداء االستراتيجي

 ماجستير شمس معزز اسكندر

2382 
 التوجة التسويقي وتاثيرة في ابعاد جودة الخدمة

 ماجستير شروق جاسم

2383 
استراتيجية تخطيط الموارد البشرية للتعامل مع 

 ديوان محافظة بغدادالفائض والعجز في 

 دبلوم عالي محمد فوزي

2384 
تحليل خطة االغائة وااليواء واعادة االستقرار 

للعوائل النازحة في العراق من منظور 

 استراتيجي

 دبلوم عالي عاصم محمد عبد الوهاب

2385 
( لتحليل حساسية meharاستعمال طريقة )

 النموذج الخطي الضبابي

 ماجستير اسراء منذر

2386 
دليل تطبيقي موازنة البرامج واالداء لتحقيق 

 االهداف االستراتيجية في االمانة العامة لمجلس

 الوزراء

 دبلوم عالي خلدون هادي جعفر

2387 
التحليل االستراتيجي ودورة في تبسيط اجراءات 

 تسجيل المنظمات غير حكومية واتمتتها

 دبلوم عالي ضياء حسن حميدي

2388 
ريب الذكية لتحسين اداء اعتماد اساليب التد

 المراسم

 دبلوم عالي امير فاضل عبد الرحمن

2389 
دور مجلس محافظة بغداد في تطوير القطاع 

 التربوي

 دبلوم عالي فراس محمود احمد

2390 
استعمال االساليب غير المباشرة في تقدير 

معدالت الخصوبة والوفيات وبناء جداول الحياة 

 في محافظة ميسان

 دبلوم عالي حماديحيدر مجيد 

2391 
م تحليل الشراكة اآلستراتيجية بين القطاعين العا

والخاص لتوجية اآلستثمار في مجال توزيع 

 الكهرباء بالعراق

 دبلوم عالي مصطفى ثائر ثابت

2392 
تأثير قواعد السياسة المالية على فاعلية 

 السياسة النقدية في العراق

 دكتوراه شاكر محمود صالل

2393 
ات الجدوى في الحد من تعثر المشاريع دراس

 االستثمارية في وزارة النقل

 دبلوم عالي زينة علي صيهود

2394 
تشخيص المشكالت المحلية في التحول نحو 

 الالمركزية االدارية في محافظة بغداد

 دبلوم عالي مها سعد سلمان

2395 
تقييم مراحل العملية التدريبية في ديوان محافظة 

 دبلوم عالي ويد عونيمروة ع
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 بغداد

2396 
 تقييم البرامج التدريبية على وفق نموذج فيليبس

philipsفي وزارة العمل والشؤون االجتماعية 

 

 دبلوم عالي رافد جبار عاجل

2397 
دراسة احصائية تحليلية عن نسب النجاح في 

االمتحانات العامة للدراسة المتوسطة في بعض 

الوقف الشيعي المدراس العامة التابعة لديوان 

 2016-2006من محافظة بغداد  

 دبلوم عالي حسام كردي عبد حسن

2398 
منظومة اصوات العاملين ودور استغراقهم 

 الوظيفي لضمان والء الزبون

 دكتوراه رنا ناصر صبر

2399 
معوقات تطبيق مفاهيم ادارة الجودة الشاملة في 

اطار التحليل االستراتيجي في المركز التخصصي 

 النووي والعالج االشعاعي للطب

 دبلوم عالي رنا علي هادي

2400 
استراتيجيات االمن الغذائي وامكانيات تحقيق 

 االكتفاء الذاتي

 دبلوم عالي غادة مهدي عبد السوداني

2401 
تمكين الموارد البشرية في اطار العالقة بين 

 قيادة التفاوض وادارة ضغوط العمل

 دكتوراه مدين عبد الوهاب

2402 
التأهيل السياحي لمواقع التراث العالمي في 

 العراق منظور ستراتيجي

 دبلوم عالي رشا فاخر عبد الحسن

2403 
انعكاسات ممارسات ادارة الموارد البشرية على 

 االداء التنظيمي

 دبلوم عالي رفاه روضان عودة

2404 
تأثير ادارة الجودة الشاملة في تحسين اداء 

 ن محافظة ديالىالمؤسسة الخدمية في ديوا

 دبلوم عالي نورة سهيل محمد

2405 
انموذج تحليل تظريف البيانات الضبابي مع 

 تطبيق عملي

 ماجستير رؤى باسل كامل

2406 
Performance analysis of doubly-fed 

Amer obaid   عمار عبد

 الكريم

New castle 

2407 
 ياةالتنبؤ باعداد الوالدات الحية وبناء جداول الح

 افظة ديالىلمح

 دبلوم عالي عباس مهدي صالح

2408 
بناء انموذج االنحدار اللوجستي للوالدات 

 المشوهة في العراق

 دبلوم عالي زينب جواد كاظم

2409 
التحليل االحصائي لمسببات االصابة بمرض 

االسهال لالطفال دون الخمس سنوات في العراق 

 دبلوم عالي رندة كاظم عبد الرزاق
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2016 

2410 
راسة احصائية لتحديد اهم العوامل البيئية د

المؤثرة على الوحدة السكنية بين الحصر 

 والريف في محافظة بغداد

 دبلوم عالي نور نجاح احمد

2411 
دور القيادة المغناطيسية في تحسين االداء 

 المنظمي

 ماجستير عالء محسن خفيف

2412 
نظم اتمتة المكاتب وتأثيرها في تصميم النماذج 

 تبيةالمك

 دبلوم عالي علي قاسم محمد

2413 
د دراسة احصائية الهم العوامل المؤدية الى الفسا

االداري والمالي وتحديات المؤسسات الرقابية 

 في القطاع العام في العراق

 دبلوم عالي اختيار صبيح عبد

2414 
 ابعاد تقنيات أتمتة المكاتب وتاثيرها في اعادة

 هندسة االعمال المكتبية

 دبلوم عالي محمد مال هللاامين 

2415 
نة بناء استراتيجية للتحويل الذاتي المستدام )اما

 بغداد(

 دبلوم عالي عادل جبار علي

2416 
اجراءات االعتمادات المستندية وتأثيرها على 

 سالمة تنفيذ العقود الحكومية

 ماجستير غسان مصعب

2417 
تقييم الخدمات التمريضية على وفق اليقظة 

 تيجيةاالسترا

 ماجستير حسين علي ابراهيم

2418 
المحاسبة عن االصول غير المتداولة ودورها في 

 الرقابة

 دبلوم عالي سجى علي اكبر تقي

2419 
 السيناريوهات المستقبلية الدارة االزمات

 دبلوم عالي دنيا فؤاد شكري

2420 
تحليل انشطة ادارة المشاريع البلدية باستخدام 

 مجاري امانة بغدادنموذج سلسلة القيمة 

 دبلوم عالي حسين هاشم

2421 
تأثير الوعي واخالقيات العمل في االداء 

 المصرفي

 دكتوراه سناء حسن

2422 
الصيرفة أالسالمية ودورها في زيادة العمق 

 المالي

 ماجستير عقيل محمد رشيد

2423 
دور القطاع الخاص في االستثمار الرياضي في 

 العراق

 اليدبلوم ع بيداء عصام

2424 
االدارة المحلية ودورها في تعزيز التنمية 

 المستدامة في محافظة بغداد

 دبلوم عالي حيدر جبار حسين
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2425 
التحليل االستراتيجي لواقع تطبيق الكحومة 

 االلكترونية في االمانة العامة لمجلس الوزراء

 دبلوم عالي اريج مهدي صالح

2426 
صناعية منظور ستراتيجي لتاهيل الشركات ال

 باسلوب الشراكة مع قطاع خاص

 دبلوم عالي سحر سعد

2427 
اثر التدريب في االداء االستراتيجي المنظمي 

 كلية العسكرية/

 دبلوم عالي ثامر زيدان خلف

2428 
–البيئة االستثمارية على وفق ممارسة االعمال 

تحليل ستراتيجية الهيئة الوطنية لالستثمار في 

 العراق

 دبلوم عالي بسمة مؤيد رشيد

2429 
 استجابة الصورة الذهنية للسائح الدارة المراسم

واالتكتيت وتأثيرها في تحقيق النجاح 

 االستراتيجي

 دكتوراه عماد حسين سعود

2430 
 دور ابعاد الجودة في استراتيجيات حماية المنتج

 الوطني

 دبلوم عالي رلى علي حسين

2431 
ت النمو تحديد اهم العوامل المؤثرة على معدال

السكاني والتنبؤية في العراق حسب مسح 

 2013خارطة الفقر ووفيات االمهات 

 دبلوم عالي هديل فوزي محمد

2432 
-sixاستعمال اساليب السيطرة النوعية )

sigma في بيان جودة المياه العادمة الخارجة )

 من محطتي الرستمية والبوعيثة

 دبلوم عالي اسماء نجم الدين

2433 
مة المالية وتأثيرها في تعزيز أداء الحكوالرقابة 

 المحلية محافظة ذي قار

 دبلوم عالي حسين مطشر

2434 
 تأثير مشاريع القطاع العام في التنمية المحلية

 من منظور ستراتيجي في شركة اور العامة

 دبلوم عالي انور ليلو عبد الحسين

2435 
يق تأثير بناء المهارات العقلية والمعرفية في تحق

 الداء المتفوق في وزارة العلوم وتكنولوجياا

 ماجستير علي حامد غليم

2436 
 تقويم الخطة االستراتيجية للتدريب في المديرية

العامة للموارد البشرية احدى تشكيالت وزارة 

 االعمار واالسكان والبلديات العامة

 دبلوم عالي عمار مجيد صالح

2437 
جدولة استعمال خوارزمية مستعمرة النمل في 

مشروع مقيد بقيود الوقت مع وجود بدائل 

 لالنشطة

 ماجستير ابتهال هاشم

2438 
سالمة االجراءات وكفاءة اداء خدمة المسافرين 

 دبلوم عالي اسيل عباس قاسم
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 في مطار بغداد الدولي

2439 
الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي والتنمية 

يق المستدامة تجارب مختارة مع امكانية التطب

 في العراق

 دكتوراه رشا خالد شهيب

2440 
استعمال نموذج قياسي للتنبؤ بالطلب العالمي 

 للنفط الخام في ظل االزمات

 دكتوراه حاتم كريم بلحاوي

2441 
انموذج مقترح لترشيق اجهزة الرقابة والتدقيق 

 من العراق من خالل تقنية اعادة الهندسة

 دكتوراه احسان ذياب

2442 
اء المنظمي في اطار بطاقة االداء تقييم االد

 المتوازن في دوائر بلديات محافظة صالح الدين

 ماجستير عالء عبد الهادي حسن

2443 
التنبؤ بانتاج محصولي السمسم وزهرة الشمس 

 (2025-2016للفترة من )

 دبلوم عالي علياء عبد الستار علي

2444 
انعكاسات الرؤية االستراتيجية على فاعلية 

 دريب الموارد البشرية في ديوان الرقابةبرامج ت

 المالية االتحادي

 دبلوم عالي مها عصمت بهجت

2445 
تأثير استراتيجية العمل الفرقي في فاعلية 

 االنجاز

 دبلوم عالي احمد جابر محسن

2446 
التسويق الداخلي وعالقتة في جودة الخدمات 

 المكتبية

 دبلوم عالي ميثم محمد حسين

2447 
 ياتوارد المالية وتأثيرها في اداء البلدترشيد الم

 ماجستير عبد الحسين كاظم

2448 
 دور نظم المعلومات االدارية في ظل جودة القرار

 لالدارات المحلية في ديوان محافظة ديالي

 دبلوم عالي رؤاء احمد حسن

2449 
دور القيادة الستراتيجية في ادارة فرق العمل 

 التنظيمية

 م عاليدبلو اوان محمد امين

2450 
التسويق الريادي وتأثيره في االداء التسويقي 

 شركات االتصاالت العراقية

 ماجستير مؤيد احمد الزم

2451 
دور ادارة المواهب في تحقيق االستدامة 

 التنظيمية من خالل التجديد االستراتيجي

 دكتوراه زياد طارق خليل

2452 
االصالح االداري ودوره في تبسيط االجراءات 

 ي رئاسة الجامعة التقنية الجنوبيةف

 دبلوم عالي صباح نوري عبود

2453 
 ينتحليل استخدام التقنيات لمكاتب المدراء العامي

 دبلوم عالي ميس عامر عبد الرزاق

2454 
االقتصاد الرقمي واثره في تطوير صناعة 

 دكتوراه وسام قاسم لفتة
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السياحة بالشركات المتوسطة والصغيرة شركات 

 ادالسفر والسياحة داخل مدينة بغد

2455 
اتجاهات السياسة المالية بين الفكر االقتصادي 

 الراسمالي واالسالمي

 دكتوراه هاشم عبد مناف حسين

2456 
تقييم االداء االستراتيجي للمشروعات في ظل 

في ديوان  iso/ 2003/10006المواصفة 

 محافظة ديالى

 دبلوم عالي هند قدوري ابراهيم

2457 
استراتيجيات التدريب في كفاءة اداء دور 

 المشاريع في وزارة الشباب والرياضة

 دبلوم عالي ليلى مهدي عبد الحسين

2458 
تعزيز جودة ابالغ النظام المحاسبي الموحد في 

العراق باطار معامالت البيع بالتقسيط والبيع 

 االيجاري

 ماجستير محمد زهير مجيد

2459 
حقيقي ودوية في االبالغ المالي في الوقت ال

ترشيد قرارات االستثمار وتوزيع االرباح في 

 قطاع المصارف

 ماجستير رؤى احمد جاسم

2460 
تطوير نظام المعلومات المحاسبي على وفق 

 ةمتطلبات سلسلة القيمة لترشيد القرارات االداري

 ماجستير نور فالح حسن

2461 
ف دور القيادة المحلية المنتخبة في تحقيق االهدا

( (21ستراتيجية في ظل قانون المحافظات اال

وتعديالتة في محافظة النجف  2008لسنة 

 االشرف

 دبلوم عالي ميثم محمد علي

2462 
صياغة استراتيجيات لقطاع الخدمات دراسة 

حاله في مديريات الماء والمجاري والبلدية في 

 محافظة المثنى

 دبلوم عالي حسين علي حسن

2463 
عالجة النفايات الطبية في التحليل االحصائي لم

 بعض مستشفيات مجمع مدينة الطب

 دبلوم عالي عبير عبد الهادي

2464 
 تحليل المقدرة التنافسية للدولة في اطار تقييم

 2003مشاريع البنك الدولي في العراق بعد عام 

 دكتوراه اثير عبد الخالق

2465 
 دور المعلومات الكلفوية في تعزيز جودة االبالغ

 في شركة االستكشاف النفطية المالي

 ماجستير حسنين سعد خلف

2466 
انعكاس قرار البنك المركزي العراقي في زيادة 

التمويل الممتلك للمصارف الخاصة على 

 المؤشرات المالية وعوائد االسهم

 ماجستير مصطفى اكرم حنتوش

2467 
تنمية الموارد المحلية في محافظة بابل منظور 

 دبلوم عالي م راضيجالل كاظ



    

153 

 

 استراتيجي

2468 
استعمال التحليل االحصائي لدراسة اهم اسباب 

 التلوث لمناطق االهوار العراقية

 دبلوم عالي حوراء حسن عطية

2469 
العوامل المؤثرة على جاهزية العمل في الحوكمة 

 2015االلكترونية تكنلوجيا معلومات في العراق 

 دبلوم عالي حسن كريم محمد

2470 
تفاعلي للمقدرات الجوهرية في تعزيز الدور ال

مركز خدمة النافذة الواحدة لتحسين تسويق 

الخدمات مقارنة بين معهد الخدمة الخارجية 

 ودائرة البعثات والعالقات الثقافية

 دكتوراه محمد شهاب احمد

2471 
تاثير التفاعل العالن االرباح وتوزيعاتها في 

 المقسوم العوائد غير العادية باطار نظرية اشارة

 دكتوراه ايمان عدنان سعد

2472 
 دور ادارة التعاقدات في تنفيذ العقود الحكومية

 في محافظة بغداد

 دبلوم عالي سعد سامي

2473 
 تقييم متابعة تنفيذ المشروعات في محافظة بغداد

 دبلوم عالي محمد جاسم ناصر

2474 
اساليب تمويل االرهاب واستراتيجيات مكافحتها 

 سات االمنيةفي بعض مؤس

 دبلوم عالي علي محمد مطلك

2475 
ر استعمال تقنية الفروق في تقدير انموذج االنحدا

شبة المعلمي في ظل مشكلة التعدد الخطي شبة 

 تام

 ماجستير ارشد حميد حسن

2476 
تاثير ابعاد راس مال الفكري في صياغة 

 السيناريو االستراتيجي في دائرة بحوث البناء

 ماجستير رياض يوسف سلمان

2477 
تأثير ميناء مبارك على الخطط االستراتيجية 

للمؤانى العراقية في الشركة العامة لمؤانى 

 العراق

 دبلوم عالي هند عبود جاسم

2478 
العالقة بين المالك الطبي والتمريض وتأثيرها 

 على جودة الخدمة الصحية

 ماجستير عمر عبد ثجيل

2479 
ة دراسة في متطلبات تحقيق التنمية المحلي

 محافظة ديالى

 دبلوم عالي صفاء صالح زين

2480 
انعكاس التفكير االبداعي في تسويق الذات 

 بتوسيط الذكاء الثقافي في االطباء االختصاصين

 دكتوراه سارة علي سعيد

2481 
تقويم االبالغ المالي للمصارف العراقية من 

 منظور مبادى لجنة بازل للحوكمة

 توراهدك استقالل جمعة وجر

2482 
تأثير تبني معايير المحاسبة الدولية على االرباح 

 ماجستير ميس مشتاق عبد االئمة
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الخاضعة للضريبة والتحاسب الضريبي للشركات 

االجنبية العاملة في العراق ودورها في جذب 

 االستثمارات

2483 
 التخطيط العقالني لالستثمار براس المال البشري

نطق الموضوعي مقارن واالستثمار فية وفقا للم

 بين العراق والصين

 دكتوراه داود عبد الجبار

2484 
التحليل االحصائي للعوامل المؤثرة على تكوين 

 دخل االسرة في الحضر والريف

 دبلوم عالي زهراء محمد

2485 
الكفايات الجوهرية للمديرين وانعكاسها على 

 اداء المشاريع

 دبلوم عالي علي رشك شذر

2486 
تحول من ادارة المشاريع الى قيادة فرصة ال

 المشاريع على وفق خصائص القيادة المعاصرة

 دبلوم عالي حسين دعامي رسن

2487 
 تقييم خدمة مياه الشرب في محافظة الديوانية

 دبلوم عالي قاسم مهدي محمد

2488 
دراسة احصائية عن الحوادث المرورية بين 

 2015بعض محافظات العراق لعام 

 دبلوم عالي هديسمر باسل م

2489 
 االنماط القيادية ودورها في راس المال الفكري

 ماجستير لمى قيس رؤوف

2490 
التنمية المحلية في ظل تحديات ومتطلبات 

 االستدامة والتمكين واالنصاف

 دكتوراه سليمة هاشم جار هللا

2491 
دور التسويق الداخلي في تميز ادارة الخدمة عن 

 رة االعمار واالسكانشركات االنشائية لوزا

 ماجستير عزيز صالح سلمان

2492 
 ممارسات ادارة الجودة الشاملة وكيفية انعكاسها

 على االبداع التكنولوجي في مصر

 ماجستير انفال عبد الستار

2493 
تاثير المناخ التنظيمي في عوامل نجاح االدارة 

 االلكترونية

 

 زينب كاظم عاصي

 ماجستير

نظام المحاسبي الموحد للمصارف اعادة هندسة ال 2494

على وفق متطلبات معيار االبالغ المالي الدولي 

(1) 

 دكتوراه زينب عباس حميدي

2495 
ة دور العدالة المنظمية في تحديد السعادة الفردي

 في شركة العامة لتجارة السيارات والمكائن

 ماجستير عدنان عودة جخيور

2496 
 اعية للقيادةتحفيز العاملين وفق الخصائص االبد

 االستراتيجية في اتصاالت وبريد واسط

 دبلوم عالي فاضل عباس

2497 
يذ الموازنة العامة في العراق بين االعداد والتنف

 محافظة البصرة 2016-2012للموازنات من 

 دبلوم عالي جواد كاظم
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2498 
نمط االنفاق الحكومي الجاري واالستثماري 

 لي للعراقوتاثيره في الناتج المحلي االجما

 ماجستير مقداد غضبان لطيف

2499 
تقدير معالم التوزيع االفضل لمعدالت سقوط 

االمطار في العراق باستعمال التوزيعات 

 االحصائية المختلفة

 ماجستير نبأ صالح مهدي

2500 
منظور استراتيجي العادة الهيكلية على وفق 

خيار اندماج وزارتي التعليم العالي والبحث 

 علوم والتكنولوجياالعلمي وال

 ماجستير زينب جالي ماذي

2501 
حل مشكلة النقل الضبابي الكسرية باستعمال 

 الطريقة الثنائية المبسطة

 ماجستير مينا يوسف

2502 
تخفيض التكاليف وأثرها في تحسين جودة 

 الخدمات السياحية

 ماجستير بشار عيسى محمد

2503 
ليا مدى تطبيق المعايير الدولية لالجهزة الع

للرقابة المالية ودورها في تحقيق االصالح 

 االداري وتحسين االداء في العراق

 ماجستير سهير موفق عبد الحسين

2504 
 تكامل تقنيتي تحليل القيمة والهندسة المتزامنة

ودوره في تخفيض التكاليف وتحقيق الميزة 

 التنافسية

 دكتوراه علي عبد الحسين هاني

2505 
العصبية االصطناعية  مقارنة بين الشبكات

واالنحدار الالمعلمي في تقدير عدد جرعات 

 االشعاع الذري

 ماجستير كاظم اسماعيل

2506 
مقارنة بعض طرائق تقدير معلمات انموذج 

 انحدار بواسون الهرمي الجزئي

 ماجستير ايثار حسين جواد

2507 
العوامل االقتصادية واالجتماعية المؤثرة في 

 العراقالهجرة الداخلية في 

 دبلوم عالي رقية توفيق عبد الستار

2508 
مقارنة بعض طرائق التقدير الحصينة مع اسلوب 

 بيز في تقدير دالة االنحدار اللوجستي

 ماجستير ضمياء حامد

2509 
واقع االدارة بالقيم التنظيمية على وفق مراحل 

 نظرية االنتشار

 ماجستير ريام اياد الدفاعي

2510 
مة عمليات المشروعات بناء أنموذج لحوك

ر بلديات بحث في دوائ -باستعمال اسلوب دلفي

 محافظة صالح الدين

 دبلوم عالي حيدر حسين عباس

2511 
محددات الجدارة االئتمانية السيادية وتأثيرها في 

 دكتوراه خلف محمد حمد
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 االنفاق االستثماري الحكومي تجارب دولية

 

2512 
استخدام تشخيص معوقات التطوير التنظيمي ب

 swotمصفوفة 

 دبلوم عالي رشا جاسم مربوش

2513 
التصميم الوظيفي وتأثيره في القرار 

االستراتيجي في وزارة النقل قسم الموارد 

 البشرية

 دبلوم عالي رجاء عودة هاشم

2514 
استخدام تحليل التغاير في تصميم تجربة 

 القطاعات المشقة

 ماجستير سيماء فراس كامل

2515 
بين االتجاهات والقيم وتأثيرها في العالقة 

اخالقيات الوظيفة العامة في مستشفى مدينة 

 الحسين )ع( في كربالء

 دكتوراه رياض عبد الواحد موسى

2516 
العوامل المسببة في تأخر تنفيذ المشاريع 

 الخدمية

 دبلوم عالي مثنى مروان شهاب

2517 
محفظة قدرات الموارد البشرية وتأثيرها في 

 التنظيمياالداء 

 دبلوم عالي نبراس حسين فيزي

2518 
طريقة االمكان االعظم وبعض الطرائق 

 الالمعلمية في تقدير انموذج انحدار بواسون

 ماجستير مها حسن سلطان

2519 
دور التيقط البيئي للمنظمة في تحقيق االداء 

 المستدام

 دبلوم عالي سراب وجعان عاجل

2520 
في شركات النفط  شفافية وجودة االبالغ المالي

العراقية على وفق االطار المفاهيمي للمحاسبة 

 المالية

 دكتوراه زيد عائد مردان

2521 
دور السياسة التجارية في حفز الصادرات غير 

 النفطية في العراق

 ماجستير هديل حميد محمود

دور التنوع االقتصادي في تعديل هيكل االقتصاد  2522

قال من االقتصاد العراقي في ضوء سياسات االنت

 (cdالشمولي الى االقتصاد الحر )بدون 

 ماجستير خالد روكان عواد

2523 
التجديد التنظيمي وتأثيره في تحسين االداء 

 الرقابي في ديوان الرقابة المالية واالتحادي

 ماجستير معد عدنان وميزم

2524 
 بناء انموذج للخزين االحتمالي الضبابي

 ماجستير رشا عادل عبدل

2525 
مستوى جودة االنتاج المحلي وتأثيرها في هيكل 

 التجارة الخارجية للعراق

 ماجستير ميس عبد االمير



    

157 

 

2526 
االعتمادات المستندية ودورها في تنظيم 

االستيرادات وفقأ لمتطلبات التنمية االقتصادية 

 في العراق

 ماجستير نوره نهاد عبودي

2527 
راق في ظل أستخدام الموارد المائية في الع

 تحديات االمن المائي من منظور ستراتيجي

 ماجستير عال عالء حسين

2528 
دور االستثمار السياحي في التنويع االقتصادي 

 2014-2004في العراق للمدة 

 ماجستير اسراء سعد فهد

2529 
تحليل سلوك المستثمر في االسواق المالية على 

 وفق نموذج تسعير االصول الراسمالية ونموذج

 فاما وفرنش

 دكتوراه خيرية عبد كاظم

2530 
الدور المتوقع لكفاءة االستثمار في المخزون 

 على ضوء العراقة المسببة بين الطاقة االنتاجية

وتباين ربحية عدد من الشركات الصناعية 

 العراقية

 ماجستير مصطفى حتوان رحيمة

2531 
تصميم وترتيب خط التجميع لتحسين العملية 

استخدام اسلوب المحاكاه في شركة االنتاجية ب

 الصناعة السيارات

 ماجستير حسن عادل منهل

2532 
مقارنة طريقة حل انموذج البرمجة الخطية 

باستعمال طرائق اخرى اليجاد الحل االمثل 

 لنماذج النقل

 ماجستير حسين عدنان محمد

2533 
تحليل العالقة بين اختالل الموازنة العامة 

 2015-2003ة في العراق واالحتياجات االجنبي

 ماجستير منال علي فاطس

2534 
شركات الوساطة المالية في ظل التماثل 

المعلومات وتأثيرها في تداول وعوائد االسهم 

 العادية

 ماجستير ميادة محمود احمد

2535 
واقع التمويل الصغير ودوره في تنمية المشاريع 

 2003الصغيره والمتوسطة في العراق لمدة بعد 

 ماجستير ل عيسى مهديرسو

2536 
التحرير المالي ودوره في تحديد اتجاهات 

 الصناعة المصرفية في العراق

 دكتوراه ياسمين هالل

2537 
مقارنة طرائق تقدير معلمات نموذج النظام 

( 1-1الرمادي من الرتبة االولى وبمتغير واحد )

gm 

 ماجستير نور سليم محمد

2538 
للنهوض بالصناعة  اولويات االستثمار الحكومي

 التحويلية في العراق

 ماجستير مهج صالح مظلوم
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2539 
 تأثير الرشاقة التنظيمية في االداء العالي

 

 ماجستير ايناس نهاد كامل

2540 
استعمال بعض الخوارزميات الذكية النموذج 

صيانة وقائية في تحسين معولية المكائن في 

 dagum distibutionحالة توزيع داكوم 

 ماجستير محمد احمدرسل 

2541 
جودة التحقيق االداري وتأثيره في اداء مكاتب 

 المفتشين العموميين

 ماجستير محمد حسين علوان

2542 
العوامل المؤثرة في تكامل اتصاالت التسويق 

باتجاه تعزيز االهداف التسويقية لعدد من 

 الشركات

 ماجستير شهالء علي عبد الحسن

2543 
لحصينة الجزائية لنموذج استعمال المقدرات ا

االنحدار الخطي في ظل وجود مشكلتي االبعاد 

 والقيم الشاذه

 دكتوراه علي حميد يوسف

2544 
تحليل انموذج سلسلة القيمة ليورتر وأثره في 

 التطور المعرفي

 ماجستير ثامر كاظم

2545 
عوامل االختيار االستراتيجي ودورها في عناصر 

 عة التكنلوجيةجودة التعليم العالي في جام

 ماجستير محمد عماد رؤف

2546 
التخطيط الستراتيجي وتأثيره في جودة الخدمة 

 التعليمية جامعة النهرين

 ماجستير زهراء علي محسن

2547 
 تقييم المشاريع االستراتيجية لمديرية البلديات

 العامة

 دبلوم عالي حاتم عطا مسلم

2548 
التجاري  العالقة بين الديون الخارجية والتبادل

 2014-2003في اقتصاديات بلدان في العراق 

 ماجستير سارة عبد الرضا

2549 
االستثمار السياحي وانعكاساته على التنمية في 

 2013-2003العراق للمدة 

 ماجستير حوراء عبد الرزاق

2550 
تأثير تقييم المشاريع االستثمارية في تخفيض 

 تكاليف االنتاج لبعض الشركات الصناعية

 ماجستير مد رعد عبد الحميداح

2551 
ة تأثير اعتماد معايير المحاسبة الحكومية الدولي

(ipsass)  ودليل احصاءات مالية الحكومية

(gfsm) في الموازنة العامة للعراق 

 ماجستير رؤى مصطفى

2552 
ة اليالتوزيع االمثل للهيئات الرقابية في ديوان الم

 لعاماالتحادي باستعمال انموذج التخصيص ا

 ماجستير شيماء خزعل



    

159 

 

2553 
مقارنة عملية التصنيف باسلوب الدالة المميزة 

الخطية واالنحدار اللوجستي بوجود مشكلة 

 التعدد الخطي

 ماجستير محمد شاكر محمود

2554 
بعض طرائق تقدير انموذج االنحدار في حالة 

 وجود عدم تجانس التباين الشرطي

 ماجستير علي حسين محمد علي

2555 
تأثير االدوار االستراتيجية لمدير الموارد 

البشرية في تحقيق التفوق التنظيمي في عدد من 

 شركات القطاع النفطي

 ماجستير اسامة عالء حمد هللا

2556 
تطبيقات النظم الخبيرة وتأثيراتها في الرقابة 

الداخلية في البنك المركزي العراقي وبعض 

 المصارف العراقية

 يرماجست نور علي راضي

2557 
ع تكامل استراتيجيات التخطيط االجمالي لالنتاج م

معايير الجدولة تصميم نظام مقترح الشركة 

العامة للصناعات الكهربائية معمل مولدات 

 الوزيرية

 ماجستير منار حامد محمد علي

2558 
تأثير العالقة بين تدوير المدقق والشك المهني 

 على جودة التدقيق في البيئة العراقية

 ماجستير الء الدين عبد الرحمنع

2559 
تقدير معلومات توزيع بواسون المركب مع 

 تطبيق

 ماجستير نور اياد محمد

2560 
تأثير صدمات اسعار النفط بعض المتغيرات 

 النقدية في العراق

 ماجستير عبد الحميد عبد الهادي حميد

2561 
تقدير انموذج االنحدار الضبابي المكيف 

 نتروبيباستخدام دالة اال

 ماجستير احمد فاروق عباس

2562 
االستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية 

 واثره في حقوق االنسان

 دكتوراه حسام علي محمود

2563 
استعمال بعض الطرائق الضبابية في تحليل الفقر 

 للمناطق الريفية في العراق

 ماجستير مروة عبد الباسط سعد

2564 
بالوحدات الحكومية استعمال المقارنة المرجعية 

 لتقييم ادائها

 ماجستير حسين سعود

2565 
معالجة القيم المفقودة في بيانات المسوح 

 باستعمال بعض طرائق الفضاء الجزئي

 بغداد بشرى رحيم جاسم

2566 
استعمال دالة انحدار الحرف اللبي في معالجة 

 مشكلة التعدد الخطي

 ماجستير صابرين حسين كاظم
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2567 
ياحة في ظل رؤية مستدامة تجارب صناعة الس

 خاصة في العراق

 

 ماجستير نور عبد الرزاق عبد الوهاب

2568 
تأثير االقتدار المعرفي والوضوح االستراتيجي 

في تعزيز االستشراف المستقبلي في وزارة 

 التخطيط

 ماجستير انسام حسون حربي

2569 
االستثمار في راس المال البشري وانعكاساتة 

 2014-2003ة المستدامة في العراق على التنمي

 ماجستير امتثال اسعد اسماعيل

2570 
استراتيجية تنويع المنتجات النفطية وانعكاسها 

 في االداء المالي

 دبلوم عالي سهير عبد االمير

2571 
تأثير سياسة االغراق السلعي في تدهور الموقف 

التنافسي دراسة تحليلية في وزارة تجارة 

 اتالعراقية والشرك

 دبلوم عالي شيماء ستار صالح

2572 
مقدرات محسنة لمعلمات انموذج االشارة 

 الحبيبية ذي البعدين

 دكتوراه آوات سردار وادي

2573 
القياس واالفصاح المحاسبي عن المنح 

والمساعدات على وفق المعايير المحاسبية 

 الدولية وانعكاسها على الشفافية والمساءله

 ماجستير ريم سعدي حسن

2574 
م دور معايير التدقيق الدولية في الحد من االحكا

 الشخصية للمدقق وانعكاسه على جودة التقرير

 ماجستير دعاء محمد عبد الرحمن

2575 
ممارسات ادارة الموارد البشرية ودورها في 

تعزيز المقدرات الجوهرية في وزارة االعمال 

 واالسكان والبلديات واالشغال العامة

 دبلوم عالي دعدي صالح جها

2576 
بعض مقدرات المربعات الصغرى الموزونة 

الحصينة النموذج االنحدار بوجود عدم تجانس 

 التباين والقيم الشاذة

 ماجستير علي قاسم محمد

2577 
بعض التقديرات المويجية النموذج االنحدار 

 arfimaالخطي باخطاء تتبع انموذج 

 ماجستير عمار مؤيد صابر

2578 
سات المحاسبة على جودة االرباح أثر السيا

 وانعكاسها على قرارات التوزيع

 ماجستير حافظ طه علي

2579 
تحليل العالقة التبادلية بين ادارة مخاطرة 

المعرفة والتوجه االستراتيجي وانعكاسها على 

 فاعلية المنظمة

 دكتوراه سعدون محسن سلمان
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2580 
مقارنة طرائق بيز والمربعات الصغرى الشرطية 

لتقدير معلمات انموذج العتبة لالنحدار الذاتي 

 paretoعندما يتبع حد الخطا توزيع 

 دكتوراه اياد جواد حسن

2581 
تقييم دراسة الدبلوم العالي في التخطيط 

ة االستراتيجي في كلية االدارة واالقتصاد / جامع

 بغداد

 دبلوم عالي اسيل خزعل مهدي

2582 
ي تحقيق دور تصميم البرامج التدريبية ف

 متطلبات المواطنة البيئية

 دبلوم عالي علي حسين مطلق

2583 
دور راس مال االجتماعي في تعزيز التمكين 

 النفسي والهيكلي للعاملين

 دبلوم عالي اركان عبد هللا ردام

2584 
تأثير القيم التنظيمية في تحقيق النجاح 

 االستراتيجي في وزارة النفط

 ماجستير مصطفى عبد العباس

2585 
تقييم جدوى تأهيل مشروع شركة ديالى العامة 

للصناعات الكهربائية معامل المحوالت 

 الكهربائية

 دبلوم عالي غسان حامد حميد

2586 
تأثير تطبيق محاسية التحوط عن تغيرات اسعار 

صرف العملة االجنبية في جودة االبالغ المالي 

 شركة بغداد للمشروبات الغازية

 ستيرماج محمد جاسم محمد

2587 
تقييم االجراءات المحاسبية المحلية النخفاض 

وانعكاسه على  ifrs 9قيمة القروض على وفق 

 ادارة االرباح في المصارف العراقية

 ماجستير احمد جاسم عبد محمد

2588 
استعمال االنحدار المعكوس الشرائحي مع 

 اساليب اخرى في اختزال االبعاد

 دكتوراه زينة ابراهيم حسن

2589 
دور التفكير الستراتيجي في تمكين الموارد 

 البشرية

 ماجستير احمد كامل نصيف

2590 
موقع الكتروني لمبيعات الشركة العامة 

 للصناعات االلكترونية

 دبلوم عالي رشا خالد ابراهيم

2591 
الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في العراق 

 واثارها الجيوبولتيكية )شركات النفط(

 ماجستير اضل عبد الرضاحيدر ف

2592 
اهمية ودور معايير تقويم االداء المؤسساتي 

الدولي وسبل توطينها في اهداف التنمية 

 المستدامة في العراق

 دبلوم عالي مهند مصطفى محمد

2593 
تأ ثير استراتيجية التدريب في مستوى الرضا 

 دبلوم عالي احمد امين سالم
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 الوظيفي في ديوان الزراعة

 

 

2594 
 اليتأثير تبني تطور المعايير الدولية لالبالغ الم

في جودة المعلومات المحاسبة وانعكاسها على 

 كفاءة قرارات االستثمار في البيئة العراقية

 ماجستير علي ناصر ثابت

2595 
ايجاد اعظم تدفق ضبابي لزوار االمام موسى 

الكاظم )عليه السالم( واقصر مسار لهم 

 رمجة الديناميكيةباستعمال اسلوب الب

 ماجستير حسين داود حليم

2596 
 التنبؤ بكميات االنتاج لمحصول القمح في العراق

-1970باستعمال السالسل الزمنية للفترة من 

2014 

 دبلوم عالي وليد خالد عباس

2597 
قياس المعمولية الضبابية في محطة ديزل شمال 

 الديوانية

 ماجستر صفاء فاهم طالل

2598 
عاد التوجية االستراتيجي في المنظمة تأثير اب

المتعلمة من القيادات االدارية في وزارة 

 االتصاالت العراقية

 ماجستير محمد عذاب زغير

2599 
 متعدد المتغيرات garchبناء نموذج 

 دكتوراه لمياء طه عبد هللا

2600 
تقدير انموذج االنحدار الالمعلمي الضبابي 

 باستعمال بعض طرائق التمهيد

 دكتوراه يد سلمان عباسمؤ

2601 
تبسيط اجراءات العمل في اطار اعادة تصميم 

خارطة سير االجراءات دراسة حالة في امانة 

 بغداد

 دبلوم عالي عقيل حسن حريجة

2602 
لتحديد رضا الزبائن عن  kanoتطبيق نموذج 

 جودة الخدمات

 دبلوم عالي علي حسين عداي

2603 
في العالقة بين الدور الوسيط االدارة الذات 

 ضغوط العمل واالغتراب التنظيمي

 ماجستير عدي حسين شعالن

2604 
مسار السياسة المالية واثرها في مؤشرات 

 االستقرار المصرفي في العراق

 ماجستير ضياء عبد الرزاق حسن

2605 
دور ضاع المعرفة في القدرات االستراتيجية في 

 جامعة صالح الدين

 يرماجست براء شوقي العاني

2606 
العالقة التفاعلية لممارسات الموارد البشرية 

ومنهجية التحسين المستمر وانعكاسها على 

 ماجستير تهاني قاسم مهدي
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 النجاح االستراتيجي في وزارة النفط

2607 
ة دور القوة التنظيمية في بناء الكفايات الجوهري

 في شركة الحفر العراقية

 ماجستير حنين رائد رشيد

2608 
نة بعض طرائق معالجة البيانات غير التامة مقار

 لمتغير االستجابة والمتغيرات التوضيحية

 ماجستير منال جبار سلمان

2609 
دور استراتيجية التمكين في تعزيز االداء 

المنظمي دراسة في مكتب المفتش العام وزارتي 

 الصحة والبيئة العراقية

 دبلوم عالي سما محمد كاظم

2610 
ار استراتيجي لتحقيق التنمية الالمركزية خي

 الريفية المستدامة في العراق محافظة واسط

 دبلوم عالي صادق طلب عبيد

2611 
انعكاس انماط التفكير االستراتيجي على 

مستويات الصراع التنظيمي في وزارتي التربية 

 والتعليم العالي والبحث العلمي

 ماجستير احمد كوين داود

2612 
اد الدارة الحضرية لمدينة بغدتقييم استراتيجيات ا

 لتحولها الى مدينة ذكية

 دكتوراه نوال عبد الكريم علوان

2613 
التخطيط االستراتيجي وتأثيره في استراتيجيات 

االختيار دراسة في الشركة العامة للتأهيل 

 منظومات الطاقة الكهربائية وزارة الكهرباء

نور الهدى عبد االله عبد 

 االمير

 دبلوم عالي

2614 
 تأثير القوة التنظيمية في ادارة االزمة بتوسيط

 استراتيجيات الموارد البشرية

 ماجستير رائد عبد الجبار

2615 
االثار التنموية لعزوف الطلبة عن االلتحاق 

وسبل  2003بالتعليم المهني في العراق بعد عام 

 معالجة االستراتيجية

 دبلوم عالي ثأئر مزهر غانم

2616 
اسعار النفط الخام اللمية على تأثير تقلبات 

ق التضخم الخام الناتج المحلي االجمالي في العرا

1988-2015 

 ماجستير مرتضى هادي جندي

2617 
 مقارنة بعض طرائق تقدير دالة المعولية لالنظمة

 المعنية )المتوازنة / المتسلسلة غير المتماثلة

 ماجستير مصطفى علي نوري

2618 
ية على جودة الخدمات انعكاس العملية التدريب

 البلدية عينة من بلديات امانة بغداد /الرصافة

 دبلوم عالي عبد الرزاق عباس فاضل

2619 
 تأثير تخطيط المسار الوظيفي في االداء المنظمي

 في بلدية المسيب

 دبلوم عالي احمد صادق سلمان

2620 
تقييم جودة الخدمات الصحية باعتماد برنامج 

 ماجستير رواء عبد القادر عبد المجيد
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 دائرة صحة ميسان الزائر الصحي بحث في

2621 
 اخالقيات االعمال السياحية وتأثيرها في منظومة

 التمييز عينة من فنادق درجة اولى في بغداد

 ماجستير احمد جاسم خشن

2622 
استعمال التحليل الهرمي وبرمجة االهداف 

 الضبابية في اتخاذ القرار

 تيرماجس علي محمد حسن علي

2623 
 تحسين كفاءة الخدمات االدارية باستخدام تقنيات

المعلومات واالتصاالت في جامعة تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت

 دبلوم عالي فرات كمال

2624 
 بناء أنموذج نقل ثالثي االبعاد باستخدام اسلوب

 البرمجة الخطية

 ماجستير سهاد فيصل عبود

2625 
ية في مخاطر اسعار أثر مبيعات العملة االجنب

 الصرف والقيمة السوقية للمصارف

 ماجستير شاكر محسن صابر

2626 
تقنيات االتمتة ودورها في تحسين الخدمة 

المكتبية في شركة الخطوط الجوية المملكة 

 االردنية

 دبلوم عالي محمد حياوي حميد

2627 
 تبيمركز النافذة الواحدة وتأثيرها في االداء المك

 دبلوم عالي يمشجعفر حسين نغ

2628 
العالقة بين تقلبات مؤشرات اسواق المال 

 وتقلبات اسعار النفط الخام العالمية

 ماجستير عباس كريم صدام

2629 
تكامل بطاقة العالمات المتوازنة وتقنية 

tdabc)وانعكاسة على تخفيض التكاليف ) 

 

 ماجستير حيدر موسى فالح

2630 
في تبسيط  تقنيات اتمتة المكاتب وتأثيرها

اجراءات العمل دراسة في شعبة التسجيل لكليات 

 جامعة ميسان

 دبلوم عالي علي مطشر راشد

2631 
دور المدخل المتدرج للقرار الستراتيجي في 

 حاكمية الجامعات

 ماجستير سهير شاكر صديق

2632 
دور القيادة في بناء التوجة الستراتيجي لديون 

دية والصابئة اوقاف الديانات المسيحية وااليزي

 المندائية

 دبلوم عالي نور نجاح ادور

2633 
انموذج التخطيط االستراتيجي الكفوء في انتاج 

وتسويق الخدمة دراسة في موظفي دائرة 

التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين في االمانة 

 العامة لمجلس الوزراء

 دبلوم عالي ايناس قاسم محمد
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2634 
تحقيق الريادة  دور القيادة االستراتيجية في

االستراتيجية في المنظمات العامة في ديوان 

 التعليم العالي

 ماجستير خالد فاضل حمد

2635 
تأثير تصميم المكاتب في تحسين االداء الوظيفي 

 في مديرية توزيع كهرباء الصدر

 دبلوم عالي حسين فاخر حاجم

2636 
اثر استراتيجية برنامج دمج منزوعي السالح 

ية السلم المجمعي دراسة مابين على استراتيج

 الحالة الكولومبية بالحالة العراقية

 دبلوم عالي سعد عزيز عبد الحسين

2637 
دور التخطيط االستراتيجي في تدريب وتطوير 

 الموارد البشرية في وزارة الدفاع العراقية

 دبلوم عالي عمار عبد السالم

2638 
استخدام اساليب التحليل االستراتيجي في 

 يص معوقات استثمار اموال الوقف الشيعيتشخ

 دبلوم عالي احسان جاسم عليوي

2639 
القرار االستراتيجي وتأثيره في المزيج 

الترويجي في شركة الربيع العامة وزارة 

 الصناعة العراقية

 دبلوم عالي كنعان عدنان ملغوث

2640 
التحليل االحصائي الستبانة ضمان الجودة لطلبة 

 جامعة ذي قار

 ماجستير ياء رحيم خضيراف

2641 
استراتيجية التوريد وتأثيرها في تسويق 

الخدمات دراسة في شركة الخطوط الجوية 

 العراقية

 دبلوم عالي علي تيمول عبد عون

2642 
استعمال السالسل الزمنية للتنبؤ باالرقام 

القياسية اليجارات الدور السكنية في العراق 

2018-2021 

 وم عاليدبل احمد جودة ارشيد

2643 
ال التحليل االحصائي للعوامل المؤثرة بتقزم االطف

 2016دون سن الخامسة في العراق لسنة 

 دبلوم عالي انس ميسر فتاح

2644 
دراسة تحليلية للتنبؤ بحجم الناتج المحلي 

 االجمالي العراقي باستخدام الطريقة الكالسيكية

 ونماذج بوكس جنكنز

 دبلوم عالي حيدر خالد رشيد

2645 
انعكاس ادارة الوقت على فاعلية العمل الرقابي 

 في ديوان الرقابة المالية االتحادي

 ماجستير مروة جمال سلمان

2646 
ة تاثير التغير التنظيمي في أداء المنظمات العام

 بحث في ديوان محافظة بغداد

 ماجستير عذراء محسن

2647 
-iso- 9001متطلبات تطبيق المواصفة الدولية 

 دبلوم عالي حسن عالء
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على الدوائر الهندسية لوزارة الداخلية  2015

 في مديرية االشغال الهندسة

 

 

2648 
ي عملية تقييم اداء العاملين الفاعلة وتأثيرها ف

 تحديد البرامج التدريبية في مكتب المفتش العام

 لوزارة الصحة

 ماجستير اركان زهير

2649 
عاية تقييم جودة الخدمة الصحية لمراكز الر

الصحية االولية العاملة بنظام طب االسرة في 

 بغداد

 ماجستير فاتن عباس خليل

2650 
استراتيجية مقترحة لتطوير مالكات وزارة 

 الكهرباء مركز تدريب بغداد

 دبلوم عالي فضيلة عبد الكريم

2651 
استعمال بعض الطرائق الالمعلمية وشبة 

في المعلمية في تقدير دالة التحويل الالخطية 

 السالسل الزمنية

 ماجستير يقين خليل برهان

2652 
امكانية تطبيق مصفوفة اولويات ادارة الوقت في 

 المنظمة

 دبلوم عالي رضا محمد رضا

2654 
تقييم اداء ستراتيجية تخفيف الفقر من العراق 

 باستخدام بطاقة االداء المتوازن

 دبلوم عالي عمر نبيل طالب

2655 
لخطة االستثمارية دراسة تقييم تنفيذ مشاريع ا

 2016-2013ميدانية لمشاريع الخطة للفترة 

 دبلوم عالي احمد وليد احمد

2656 
تقييم مصادر التمويل في استراتيجية وزارة 

 الشباب والرياضة

 دبلوم عالي ميسم عبد الستار

2657 
 العالمة التجارية واخالقيات العمل وتأثيرها في

 ت السياحيةزيادة الحصة السوقسية للمنظما

 ماجستير زهراء يعقوب

2658 
تخطيط السيناريو االستراتيجي في مواجهة 

التحديات لتطوير واقع تضخم اعداد الطلبة في 

 المدارس

 دبلوم عالي ليلى مهدي

2659 
 تطور معايير المحاسبة الدولية لالدوات المالية

وانعكاسة على القياس واالفصاح المحاسبي في 

 المصارف العراقية

 دكتوراه نان عبد العباسج

2660 
االتصاالت التسويقية المتكاملة وتأثيرها في 

 تنشيط االداء التسويقي

 ماجستير محمد فاروق
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2661 
 isoمدى امكانية تطبيق المواصفة الدولية 

لتحديد االحتياجات التدريبية دراسة  10015

 مكتب رئيس الوزراء

 

 دبلوم عالي زهير عزيز

2662 
ة تنمية االقاليم ودورها في التنميتحليل مشاريع 

المحلية على ضوء التخصيصات المالية للمدة 

 في محافظة ديالى 2010-2013

 دبلوم عالي محمد تحسين طه

2663 
دور جودة حياة العمل في تعزيز االلتزام 

 التنظيمي دراسة بين مصرفي الرشيد والرافدين

 دبلوم عالي باسم الزم

2664 
ة في تعزيز الميزة التنافسي دور المزيج الترويجي

في شركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات 

 الطبية سامراء

 دبلوم عالي قحطان توفيق

2665 
اعادة الهيكلية لوزارة الشباب والرياضة في 

 ضوء قانون نقل الصالحيات النافذ

 دبلوم عالي وميض حمدي

2666 
الية تمويل عجز الموازنة العامة في العراق 

 رها في بعض المتغيرات النقديةواثا

 ماجستير عباس ناصر

2667 
استرتيجية مقترحة الستخدامات مياه الري على 

 مدار السنة

 دبلوم عالي اياد جابر مظلوم

2668 
العالقة بين عدد من مؤشرات التحرر المالي 

والعمق المالي في العراق وفق اطار التكامل 

 المشترك

 ماجستير حميد طالب فاضل

2669 
منظور استراتيجي الليات ومتطلبات تطبيق 

ة زراعة في مديري iso -9001-2015المواصفة 

 ديالى

 دبلوم عالي انتضار جاسم

2670 
تحديد استراتيجيات قطاع االستخراج النفطي 

 geباعتماد تحليل مصفوفة 

 دبلوم عالي ميادة صالح

2671 
الرقابة القضائية على االدارة المحلية في ظل 

لمحافظات غير المنظمة في اقليم رقم قانون ا

 المعدل في محافظة ديالى 2008( لسنو 21)

 دبلوم عالي فراس حسين

2672 
التنمية المستدامة بين المؤائمة باستخدام 

الموارد الطبيعية والسؤولية االقتصادية عن 

 حقوق االجيال

 دبلوم عالي مازن محمد مهدي

267.3 
المنظمات في  دورة العدالة التنظيمية في تفوق

 دبلوم عالي منى عيسى سالم
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 معهد التمنزلوجيا بغداد

2674 
 امثلية انجاز المشاريع في ظل البيئة الضبابية

 ماجستير علي حسين عبد علي

2675 
عمليات القرصنة االلكترونية وتأثيرها في بعض 

 المخاطر المصرفية

 دبلوم عالي سارة جاسم كلخان

2676 
الدمان المخدرات بين  تقييم االثار المترتبة

الشباب باستخدام اسلوب المعاينة المختلطة 

 المتسلسلة

 دبلوم عالي دعاء حبيب غضبان

2677 
استخدام التحليل المتناظر لدراسة مستوى 

 2016انتشار العوق في العراق لسنة 

 دبلوم عالي نهى ناجي مطلك

2678 
استعمال بعض اساليب متعدد المتغيرات في 

 ات الصحيةتحليل البيان

 دبلوم عالي زهراء خالد

2679 
مقارنة انموذج المؤشر المنفرد المعلمي وشبه 

 المعلمي

 ماجستير حبيب صفاء

2680 
تحديد اهم العوامل المسببة للتشوهات الخلقية 

 لالطفال

 دبلوم عالي هبة عبد علي

2681 
 تقدير انموذج االنحدار اللوجستي ودالة الخطورة

 النحدار كوكس

 دبلوم عالي الح طاهرهاجر ف

2682 
دور التخطيط االستراتيجي وعوامل نجاحه في 

تحقيق خدمة االتصاالت في شركة العامة 

 لالتصاالت

 دبلوم عالي سناء حسن الزم

2683 
تاثير الطاقة التنظيمية بجوهر االستراتيجيات 

 اداالدارية في فنادق الدرجة االولى في مدينة بغد

 ماجستير شيماء قاسم حافظ

2684 
دور ديوان الرقابة المالية االتحادي في تحسين 

 تقديرات الموازنة العامة االتحادية

 ماجستير حسين شاكر

2685 
استعمال االنحدار اللوجستي في تحديد االسر 

 غير االمنة غذائيا في العراق

 دبلوم عالي صفاء نجم عبد علي

2686 
تحديد اكثر العوامل تأثيرآ على الوضع 

ي والصحي لكبار السن في دور رعاية االجتماع

 المسنين

 دبلوم عالي هدى سلمان

2687 
ك استخدام نماذج السالسل الزمنية للتنبؤ باستهال

 2022-2017الطاقة الكهربائية للسنوات 

 دبلوم عالي نهاد عبد الزهرة

2688 
دور تطبيق الحكومة االلكترونية في االداء 

 المؤسسي

 ماجستير مها طالب نوح
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2689 
س تقييم الخطة االستراتيجية لالمانة العامة لمجل

 2017-2014الوزراء للسنوات 

 دبلوم عالي تهاني مؤيد

2690 
ر دور المخاطر المالية في االداء التشغيلي بتأثي

 بعض عوامل الحوكمة

 دكتوراه امنة ياسين محمد

2691 
العالقات العامة وتأثيرها في جودة نظم 

 ق الدرجة ممتازةالمعلومات االدارية فناد

 ماجستير دينا جعفر خلف

2692 
استعمال نماذج السالسل الزمنية في دراسة 

تقلبات اسعار االسهم في سوق العراق لالوراق 

 المالية والتنبؤ باتجاهاتها

 دبلوم عالي سوزان كنعان

2693 
منظور ستراتيجي لسياسات تدريب الموارد 

 ريالبشرية وتأثيرها في تطوير راس مال البش

 دبلوم عالي اسراء عبد فرحان

2694 
تأثير التحفظ المحاسبي في السلوك االستثماري 

دراسة تحليلية في الشركات المدرجة في سوق 

 العراق لالوراق المالية

 ماجستير فرحان محسن

2695 
واقع المشاريع في محافظة االنبار في ظل عجز 

منظور استراتيجي –الموازنة العامة للدولة 

 جسر الزيوتمشروع م

 دبلوم عالي عبد الملك مروان

2696 
قياس وتحليل العالقة بين استهالك الطاقة 

 والتلوث البيئي في العراق

 ماجستير صدام حسن

2697 
اهمية التخطيط السياحي في دعم التنمية 

 السياحية المحلية المتوازنة

 ماجستير حيدر ضياء سلمان

2698 
يف درجة استعمال التحليل التمييزي في تصن

 التشوة للوالدات

 دبلوم عالي شهد نجم عبد هللا

2699 
استعمال نظرية صفوف االنتظار ذات االسبقية 

 في ظل البيئة الضبابية

 ماجستير حسام عبد هللا

2700 
استعمال بعض اساليب متعدد المتغيرات 

االحصائية في تحليل خصائص القدرات البشرية 

ة في العراق وتأثيرها على الحوكمة االلكتروني

 2015عام 

 دبلوم عالي عادل ماجد حسن

2701 
دور التخطيط االستراتيجي في تنمية المشاريع 

 الثقافية بحث في وزارة الثقافة

 دبلوم عالي علي ستار نهاية

2702 
 ستراتيجية اصالح الموازنة العامة للعراق

 دبلوم عالي حيدر عبد الكريم

2703 
ة مع القطاع متطلبات نجاح الشراكة الحكومي

 دبلوم عالي مهند رحيم الالمي
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الخاص لعقود االستثمار والتشغيل المشترك 

 لقطاع الموانىء

 

 

2704 
توافر متطلبات حوكمة تكنولوجيا المعلومات 

  iso/ iecعلى وفق المواصفة القياسية الدولية 

 في وزارة النفط 2015 / 3850

 دبلوم عالي حيدر جليل جبار

2705 
وعات بتطبيق معايير المواصفة تكامل المشر

وامكانية تطبيقها ضمن , 21500:الدولية 

 مشاريع محافظة بغداد

 دبلوم عالي رنا مصطفى عبد الرزاق

2706 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها 

في تنمية القطاع الصناعي العراقي للفترة 

 معمل اسمنت كربالء 2003-2016

 دبلوم عالي عالء جلوب فهد

2707 
الرصد االستراتيجي وتأثيره في جودة الخدمات 

 الرقابية

 دبلوم عالي انسام جواد كاظم

2708 
استخدام استراتيجية الترويج في استهداف 

 المستثمرين في مجلس محافظة االنبار

 دبلوم عالي عبد الرحمن راغب

2709 
مصادر التمويل ودورها في تحقيق التنمية 

 المحلية لمحافظة ديالى

 دبلوم عالي اسم محمد شاكرب

2710 
التأشيرات االقتصادية للعالقة بين الحكومة 

 والبنك المركزي خاصة في العراق

 دكتوراه عامر شبل زيا

2711 
تأثير بعض ممارسات المديرون في التسويق 

الشمولي من خالل توافر متطلبات منظمات 

االعمال دراسة في عدد من شركات وزارة 

 والبلديات واالشغال العامة االعمار واالسكان

 دكتوراه كاظم داود سلمان

2712 
العصف الذهني للمرشد السياحي واثره في 

احتياجات السائح في شركات السياحة والسفر 

 في بغداد

 دبلوم عالي عيسى عبد الوهاب

2713 
 كالتحليل المالي اليرادات الهيئة العامة للكمار

 دبلوم عالي ايفاد يوسف عبد الخالق

2714 
توضيف راس المال البشري لتحقيق الرقابة 

ية المالية الفاعلة دراسة في ديوان الرقابة المال

 االتحادي

 دبلوم عالي مهند سعد

2715 
تقييم اداء الشركة العامة للسمنت العراقية من 

 ماجستير رحمنازهار عبد ال
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قبل العاملين في قسم الرقابة والتدقيق الداخلي 

 باعتماد بطاقة االداء المتوازن

2716 
الصدمات االقتصادية الخارجية وخيارات معالجة 

-2003اثارها الهيكلية خاصة الى العراق لمدة 

2014 

 دكتوراه سمير خلف بندر

2717 
تقييم االداء االستراتيجي للمشروعات الزراعية 

 على وفق ابعاد بطاقة االداء المتوازن

 ماجستير اسعد عباس صادق

2718 
تكلفة المستهدفة الخضراء والتحليل استعمال ال

المفكك لتخفيض التكاليف وتحقيق الميزة 

 التنافسية

 ماجستير دعاء احمد عبد الرضا

2719 
الدور التنموي لالستثمار في المشاريع الصغيرة 

 2015-2004والمتوسطة في العراق للمدة 

 ماجستير تمارا رعد شاكر

2720 
سين لتح  qfdواداة  , kanaتكامل نموذج 

 جودة المشروع في مجمع االيادي السكني

 ماجستير مصطفة قصي عبود

2721 
االستخبارات االستراتيجية ودورها في تحقيق 

 الميزة التنافسية بين الشركة العامة لالتصاالت

 والبريد والشركات القطاع الخاص

 دبلوم عالي يوسف زهير

2722 
برنامج مقترح الدارة المشاريع الهندسية في 

 فظة كربالءمحا

 دبلوم عالي احسان ياسين

2723 
 دور الحكومة المحلية في تعزيز السياحة الدينية

 دراسة في محافظة كربالء

 دبلوم عالي ثامر كاظم محمد

2724 
ة تأثير االنماط القيادية في تحقيق اهداف االدار

 المحلية دراسة في محافظة الديوانية

 دبلوم عالي علي مهدي محلول

2725 
مال التحليل المتناظر المتعدد للمتغيرات استع

 المصنفة المرتبة

 ماجستير رائد فاضل محمد

2726 
المناخ التسويقي واثره في استراتيجية قيادة 

 الضيف

 ماجستير نبأ لطفي حمدي

2727 
استعمال لوحات السيطرة النوعية والتحليل 

العنقودي لبعض االمراض االنتقالية في 

 2015محافظات العراق 

 دبلوم عالي سراء حكمت محمدا

2728 
 تباين ادوار المدير المالي في ضوء العراقة بين

المقدرات الجوهرية واالداء المالي في سوق 

 العراق لالوراق المالية

 دكتوراه فادي حسن جابر
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2729 
دراسة احصائية تحليلية حول اسباب ترك 

الدراسة في العراق باعتماد بيانات المسح 

قتصادي لالسرة في العراق االجتماعي واال

2012 

 

 دبلوم عالي انمار طالب صالح

2730 
العالقة بين القيادة االكاديمية والتخطيط 

االستراتيجي واثرهما في جودة االداء المؤسسي 

عينة من اراء اساتذة مؤسسات التعليم السياحي 

 في العراق

 ماجستير مروة لطيف هاشم

2731 
ستراتيجية توزيع التسويق التفاعلي ودوره في ا

المنتجات الصناعية في الشركة العامة لتوزيع 

 المنتجات النفطية

 ماجستير محمد معيوف لفتة

2732 
استعمال بعض الطرائق المعلمية والالمعلمية 

 لتحليل التجارب العاملية

 ماجستير هديل عماد ناصر

2733 
انعكاس بهجة الزبون على الحصة السوقية في 

 سوق المفرد الكبير

 ماجستير مرتضى ماجد حيدر

2734 
دور السوق المالية في تنشيط القطاع الصناعي 

 الخاص

 ماجستير طيف عباس فاضل

2735 
مهارات المرشد السياحي واثرها في تكوين 

الصورة الذهنية للسائح دراسة في شركات 

 السفر والسياحة في محافظة بابل

 دبلوم عالي كاظم محمد داود

2736 
د السياحي وتأثيرها في ادارة مهارات المرش

التنوع الثقافي للمجاميع السياحية في شركات 

 السفر والسياحة بغداد

 دبلوم عالي مروان احمد

2737 
 ثرهالتأهيل المستدام للمدن االثرية والتاريخية وا

في مستقبل السياحة الثقافية في العراق مدينة 

 اور االثرية

 ماجستير اسامة باسم صبري

2738 
قة بين استراتيجية التحفيز والعدالة العال

التنظيمية واثرها في تحقيق الرضا الوظيفي 

 للموارد البشرية

 ماجستير هجران عقيل عبد الحسن

2739 
القيادة التحويلية ودورها في تعزيز جودة 

 القرارات الستراتيجية

 دبلوم عالي افاق حميد حسن

2740 
واقع االستثمار الزراعي في ظل متطلبات 

 نضمام العراق الى منظمة التجارة العالميةا

 ماجستير دعاء علي عبد الحسين
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2741 
متطلبات تطبيق المواصفة الدولية 

2013:27001 iso  لتنفيذ العقود الحكومية في

 وزارة التجارة

 

 ماجستير ايمان فوزي كاظم

2742 
تأثير ايفاء ديوان الرقابة المالية االتحادي 

اي تأثير ايفاء ديوان بمتطلبات معيار االنتوس

الرقابة المالية االتحادي بمتطلبات معيار 

على تعزيز جودة تقارير رقابة  3000االنتوساي 

 االداء

 ماجستير طالب حميد عبد هللا

2743 
تة الدور المتجدد الدارة المكاتب وانعكاسات االتم

 وقواعد الهندسة البشرية

 دبلوم عالي مرتظى احمد نعمة

2744 
قات تنفيذ البطاقة الوطنية تشخيص معو

 وانعكاسها على اداء المنظمة

 دبلوم عالي هيثم فوزي محمد

2745 
دور الرقابة االستراتيجية في حماية موظف 

القطاع العام من الوقوع في الفساد االداري 

والمالي من موظفي الجهاز المركزي للتقييس 

 والسيطرة النوعية

 دبلوم عالي مهند اسماعيل حسين

2746 
التوجه االستراتيجي للمنظمات الصناعية على 

وفق راس المال الريادي في شركة الزوراء 

 العامة

 ماجستير احمد شاكر حمد

2747 
 دور االنفاق البلدي في المسؤولية البيئية

 دبلوم عالي معد منعم خلف

2748 
العالقة بين القيادة االستراتيجية ونظم دعم 

علية التنظيمية القرار وتأثيرها في تعزيز الفا

 للمنظمات الفندقية في مدينة بغداد

 دكتوراه يسرى محمد حسين

2749 
 انعكاس القدرات الذهنية لصناع القرار في تحديد

 التوجه االستراتيجي في مديرية البلديات العامة

 دبلوم عالي افراح عبد الجبار حاتم

2750 
دور اعادة هندسة العمليات االدارية في تحقيق 

المؤسسي السياحي من خالل القيادة التميز 

 التمويلية فنادق درجة ممتازة في بغداد

 دكتوراه هناء حسن كاظم

2751 
اسهامات العاملين على وفق التمكين التنظيمي 

 واثرهما في تحقيق الذات

 ماجستير مريم محيبس حميد

2752 
 واقع التعاقب الوظيفي في محافظة بغداد

 دبلوم عالي لمياء نزار

2753 
اعادة الهيكلية التنظيمية لعمل المحاكم االدارية 

 دبلوم عالي ميادة علي كاظم
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 في مجلس الدولة

2754 
 التخطيط االستراتيجي وتأثيرة في ادارة االزمات

 في محافظة ديالى

 

 دبلوم عالي ريم اكرم عبد الرحمن

2755 
تقييم االداء الحالي المصرفي على وفق 

 ةالمؤشرات التقليدية والحديث

 ماجستير بسام سلمان كاظم

2756 
واقع الصناعة البيتية في العراق والعوامل 

 المؤثرة عليها

 دبلوم عالي مصطفى طالب عبد علي

2757 
تقييم تأهيل المدقق في العراق على وفق 

وانعكاسه على جودة  acca . aicpaمتطلبات 

 االداء المهني

 ماجستير محمد سالم سبتي

2758 
قة ئة العامة للضرائب باعتماد بطاتقييم اداء البي

 االداء الموزنة

 ماجستير محمد حسين

2759 
انموذج الصيانة الوقائية باستعمال الخوارزمية 

 الوراثية

 ماجستير غصون حربي عباس

2760 
االدارة الالمركزية واثرها في توفير الخدمات 

 المجتمعية في محافظة ميسان

 دبلوم عالي زينب عبد االمير نعمة

2761 
الثقافة السياسية وادارة المواهب واثرها في 

 التطوير التنظيمي في هيئة السياحة

 دكتوراه احمد شهاب حمد

2762 
تقويم الدليل االسترشادي الصادر عن ديوان 

 , iiaالرقابة المالية االتحادي على وفق معايير 

 وانعكاسه على تعزيز كفاءة التدقيق الداخلي

 ماجستير حسن فائز حسين

2763 
تقويم الحجم الجزئي للسكان باستخدام طريقة 

nsum 

 ماجستير حسين حميد خلف

2764 
  beran  is .turnbullمقارنة طريقتي 

 ءالالمعلمية مع طرائق اخرى في تقدير دالة البقا

 ماجستير امل هادي رشيد

2765 
استعمال نظم المعلومات الجغرافية لتحديد 

ة بمرض حبة المناطق التي تؤثر على االصاب

 بغداد

 دبلوم عالي عباس محمد حسين

2766 
التنبؤ باستخدام نماذج السالسل الزمنية 

 الموسمية الهجينة

 ماجستير علي طارق عبد المجيد

2767 
صياغة استراتيجية لوزارة التخطيط نموذوج 

 مقترح

 ماجستير شيماء محمد حميد
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2768 
 iso 19011قياس فجوة تطبيق مواصفة االيزو 

في ادارة برنامج التدقيق في ديوان  2011

 الرقابة المالية

 

 ماجستير محمد عبود شلش

2769 
—armaنمذجة المشاهدات الشاردة للعملية 

garch 

 ماجستير علي جاسم محمد ابراهيم

2770 
جدولة عمل الممرضات باستعمال خوارزمية 

 محاكاة التلدين المهجنة

 ماجستير علي ابراهيم هندي

2771 
لقطاع الزراعي في ظل التحوالت واقع ا

 االقتصادية في العراق

 دكتوراه مهدي عبد االمير

2772 
تطوير المورد البشري والتشارك المعرفي 

 ودورها في تعزيز االلتزام الوظيفي

 ماجستير حسين علي حافظ

2773 
 تأثير التوجة الستراتيجي في االداء المنظمي

 ماجستير محمد جاسم ناصر

2774 
فر امن المعلومات على وفق المواصفة مدى توا

 iso/ iec 27001 :2013القياسية الدولية 

 دبلوم عالي محمد كمال جالل

2775 
ات تحليل استدامة الدين العام في ظل تقلب االيراد

 2015--2005النفطية في العراق  

 ماجستير احمد حامد جمعة

2776 
انموذج مقترح لتسعير الخيارات في اطار العائد 

 مخاطرةال

 دكتوراه كفاء علي عيسى

2777 
في تقييم  rbتصميم عدم استمرارية االنحدار 

 البرامج

 ماجستير حسن يحيى حسن

2778 
حل مشكلة مسارات المركبات محددة الحمولة 

cvrp باستخدام خوارزمية البحث المحرم 

 ماجستير علي غني نوري

2779 
التقارب المحاسبي الدولي لالعتراف بااليراد 

ودوره في تحسين جودة  ifrs  15لى وفق ع

 االبالغ المالي

 ماجستير عقيل حسين شنيشل

2780 
استعمال لوحات السيطرة الحصينة متعددة 

 المتغيرات في السيطرة النوعية على االنتاج

 ماجستير أريج ابراهيم

2781 
توظيف المهارات الثقافية للمرشد السياحي في 

ة االثرية عن مدين اظهار اهمية المعالم السياحية

 بابل

 دبلوم عالي زيد مؤيد عبد علي

2782 
تأثير االتصال السياحي في تنشيط قدرات المرشد 

 دبلوم عالي مصطفى مؤيد خليل
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 السياحي في هيئة السياحة

2783 
التشريعات السياحية المنظمة لعمل المرشد 

 السياحي في العراق

 

 ماجستير حيدر عماد كاظم

2784 
تعظيم التدفقات النقدية من في  erpدور 

العمليات التشغيلية وانعكاسه على دقة االبالغ 

 المالي

 ماجستير علي محمد يوسف

2785 
تأثير سياسة التحرير المصرفي المخاطرة 

 المصرفية وعوائد االسهم

 دكتوراه افراح خضر راضي

2786 
الية مقترحة آلعداد قائمة التدفقات النقدية 

شرات المالية على شركة المتوقعة لتدعيم المؤ

 بغداد للمشروبات الغازية

 ماجستير سمر منذر عبد الواحد

2787 
مشاكل استغالل عقارات الدولة في العراق 

 تأثيرها في مناخ االستثمار في محافظة بغداد

 دبلوم عالي زينة محمد مصلح

2788 
تبني مدخل التغيير االستراتيجي لتطوير خيارات 

 المواد االنشائية الشركة العامة لتجارة

 دبلوم عالي هدى كاظم عباس

2789 
 تقييم ادارة المشاريع الخدمية في محافظة ديالى

 وفق معياري الكفاءة والفاعلية

 دبلوم عالي غسان عدنان حميد

2790 
 مقارنة بين طرائق المعلمية والالمعلمية لتقدير

دالة البقاء باستخدام توزيع اوقات البقاء 

 الضبابي

 ماجستير ر عبد الصاحبسها جعف

2791 
منهج مقترح لتعزيز الرقابة الداخلية لتحقيق 

متطلبات جودة التعليم االهلي واالجنبي في 

 وزارة التربية

 ماجستير محمد حسين ثائر

2792 
 مواجهة تحديات تطبيق معيار االيجار  في تأثيره

في جودة االبالغ المالي للوحدات االقتصادية 

 العراقية

 دكتوراه جاري االسدي احمد سعد

2793 
استعمال الطرق البيزية واالمكان االعظم في 

 تقدير نماذج متعددة المستويات

 ماجستير رند رياض بهنام

2794 
 صياغة سيناريوهات استثمار االهوار

 ماجستير احمد جاسب عباس

2795 
مقارنة طرائق تقدير معلمات انموذج انحدار 

ود مشكلة التعدد ثنائي الحدين السالب في ظل وج

 الخطي

 ماجستير ايناس صالح خورشيد
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2796 
تدريب وتطوير الموظف المحلي دراسة حاله في 

 محافظة واسط

 دبلوم عالي محمد كاظم

2797 
 تأثير القيادة التحويلية في الوالء التنظيمي

 

 ماجستير هديل قاسم عليوي

2798 
  six sihmaأثر تطبيق تقنية الحيود السداسي 

يض التكاليف وتحسين جودة الخدمة في تخف

 المصرفية

 ماجستير حسين علي عبد الرضا

2799 
ي استعمال بطاقة العالمات المتوازنة المستدامة ف

 تحسين كقاءة الموارد

 ماجستير بيان جوامير مايخان

2800 
العالقة بين التضخم المستورد والتجارة 

- 1999الخارجية في االقتصاد العراقي للمدة 

2015 

 ماجستير حسين محمود مثنىت

2801 
االستثمار البشري ومتطلبات سوق العمل في 

 ضوء واقع التعليم الجامعي العراق

 ماجستير نادية لطفي جبر

2802 
تأثير تقنيات الذكاء االصطناعي في فاعلية 

شبكات التواصل السياحي االلكتروني في فنادق 

 درجة االولى بغداد

 دكتوراه حسن عودة غضاب

2803 
فاعلية السياسة االثتمانية للمصارف المتخصصة 

 في تنشيط االستثمار الخاص في العراق

 دكتوراه حيدر حسين عذافة

2804 
التحليل البيئي ودوره في استراتيجية المنظمة 

 العامة

 دكتوراه عادل عبد الودو طاهر

2805 
ة استعمال اسلوب التقويم الذاتي للرقابة الداخلي

 لمواجهة المخاطر

 ماجستير وفاء كامل عبد هللا

2806 
مقارنة بعض اللوحات الالمعلمية متعددة 

المتغيرات في عملية السيطرة االحصائية على 

 النوعية

 دكتوراه امينة كريم عيسى

2807 
تأثير انتاج النفط والغاز غير التقليدي 

 وانعكاساته على البلدان المنتجة للنفط العراق

 ماجستير ليث حمودي حسن

2808 
 فاعلية السياسة المالية االستنسابية في مواجهة

 عدم االستقرار االقتصادي في العراق

 دكتوراه محمد شهاب احمد

2809 
االستقرار االقتصادي بين سياستي االنظباط 

 المالي والتعقيم النقدي في العراق

 دكتوراه حسين مهجر
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2810 
 اتجاهات االنفاق الحكومي العراقي في ظل تقلبات

 2016-1996ار النفط العالمية للمدة اسع

 ماجستير حسن علي عبد هللا

2811 
القيادة بالتمكين وقدرات التعلم التنظيمي 

وتأثيرها على راس مال الفكري بحث من 

 روؤساء االقسام جامعة واسط

 دكتوراه قاسم حبوب عباس

2812 
طبيعة العالقة بين جودة الخدمة المصرفية 

وتأثيرها في استغراق  وصورة العالقة التجارية

 الزبون

 دكتوراه رائد فاضل جميل

2813 
تأثير النشاط السياحي في نسبة البطالة في 

 2015-1985العراق للمدة 

 ماجستير عمر عبد الخالق

2814 
خصائص القيادة االدارية وتأثيرها في تحقيق 

ة التحالفات االستراتيجية في فنادق درجة الممتاز

 بغداد

 ماجستير محمد عيسى خطار

2815 
فن التكليف التسويقي وتأثيرة في تحديد موقع 

 الميزة التنافسية في فنادق درجة االولى بغداد

 ماجستير محمد حسن عبد هللا

2816 
سلوك المواطنة التنظيمية ودورها في بلورة 

 التميز االداري

 دبلوم عالي االء علي حسين

2817 
تحليل العالقة بين اسعار بعض المحاصيل 

الزراعية المستوردة واسعار النفط الخام وسعر 

 الصرف في العراق ضمن اطار التكامل المشترك

 دكتوراه هيفاء يوسف سليمان

2818 
مشكلة النزوح في العراق االثار التنموية 

 وسياسات االستجابة المطلوبة

 ماجستير تبارك كمال عبد الصاحب

2719 
ي ادارة سلسلة التجهيز الخضراء وتأثيرها ف

 التسويق المستدام

 ماجستير بلسم سعد اسماعيل

2820 
تأثير االغتراب الوظيفي على اداء العاملين 

بتوسيط سلوك المواطنة التنظيمية من موظفي 

 وزارة الموارد المائية

 ماجستير بتول رعد ابراهيم

2821 
تقييم واختيار المجهز باستخدام اسلوب التحليل 

 AHPالهرمي 

 تيرماجس رسل علي عباس

2822 
قياس وتحليل اثر عجز الموازنة العامة على 

الدين الخارجي في العراق في اطار التكامل 

 2016-1990المشترك للمدة 

 ماجستير ريام علي طالب

2823 
تطوير الرقابة الداخلية من خالل التكامل مابين 

 دكتوراه م عبد الكريمارسالن ابراهي
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قواعد الحوكمة واطار ادارة المخاطر في 

 الوحدات االقتصادية

2824 
االبالغ المتكامل ودوره في تعزيز قرارات 

االستثمار دليل استرشادي مقترح للتطبيق في 

 البيئة العراقية

 دكتوراه سكنة سوادي وادي

2825 
 TQRمقدرات معدلة لمعلمات نموذج  

 باستعمال االسلوب البيزي الهرمي

 دكتوراه هيثم حسون

2826 
واثره في متطلبات تقديم  االثراء التسويقي

 الخدمات الفندقية

 ماجستير تغريد عامر محمود

2827 
دور السمات الشخصية للقائد في ريادية منظمات 

 االعمال بتوسيط المرونة االستراتيجية

 ماجستير فرح حسين علي

2828 
تقدير المعلمات الثابتة والمتغيرة الزمن في 

 نماذج المعادالت التفاضلية الالخطية

 دكتوراه فاء جعفر حسينو

2829 
حل مشكلة صفوف االنتظار متعدد القنوات 

 باستعمال خوارزمية اليرعات

 ماجستير سارة سالم حميد

2830 
ي فتقييم اداء مديرية التدقيق والرقابة الداخلية 

وزارة الدفاع على وفق انموذج التميز االوربي 

EFQM 

 ماجستير حسن علوان شديد

2831 
راتيجي على وفق العالقة بين االداء االست

 -ISOالمسؤولية المجتمعية في ظل العواصفة 

وحوكمة المنظمة في وزارة الشباب  2600

 والرياضة

 دكتوراه اقدس احمد حسن

2832 
انعكاس الصحة التنظيمية على االداء 

االستراتيجي بتوسيط فاعلية فرق العمل في 

 شركات وزارة االعمار وارسكان والبلديات

 ماجستير مروححبيب 

2833 
انعكاس العالقة بين مقدرات مهنو الموارد 

 البشرية وقابلية التكيف مع المسار الوظيفي على

 االداء االستراتيجي

 دكتوراه محمود داخل عبد الكريم

2834 
التميز التنظيمي في ظل الموائمة بين التفكير 

 االسترتيجي والقيادة التحويلية

 ماجستير هند وليد

2835 
ظيف القدرات المعرفية الدينامية في معالجة تو

 االخفاقات التنظيمية لتحقيق تنافسية االعمال

 دكتوراه االداء عبد الكريم

2836 
استعمال اسلوب التخصيص متعدد االهداف 

 ولعدة مراحل في تخطيط الترتيب الداخلي للصنع

 ماجستير بان عالء عبد
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2837 
كاسها على فاعلية نظم المعلومات االدارية وانع

عملية اتخاذ القرار في عدد من دوائر وزارة 

 العمل

 

 ماجستير رعد قاسم

2838 
مقارنة طرائق تقدير معلمات انموذج انحدار 

ثنائي الحدين السالب في ظل وجود مشكلة التعدد 

 الخطي

 ماجستير ايناس صالح

2839 
متطلبات رفع كفاءة وتنمية النقل في السكك 

 الحديد في العراق

 ماجستير ظى حسنمرت

2840 
المواءمة بين استراتيجية قبعات التفكير الست 

ومهارات التفكير االبداعي وتاثيرهما في انماط 

 القيادة االدارية

 دكتوراه غيداء حميد محمد

2841 
دور استراتيجية تدريب العاملين في تحسين 

 مهارات اعداد التقارير التفتيشية

 دبلوم عالي عادل ابراهيم علي

2842 
العالقة بين الحوكمة االلكترونية واستراتيجية 

 التكامل وانعكاسها على التميز التنظيمي

 دكتوراه سؤدد سعيد

2843 
استخدام اسلوب التمويل المويجي للمقارنة مع 

بعض طرائق تقدير نماذج االنحدار الالمعلمية 

 وشبة المعلمية

 دكتوراه عالء جابر طراد

2844 
لحرجة الدارة الجودة قياس عوامل النجاح ا

 الشاملة

 ماجستير محمد حسن محمد

2845 
دور مراقبي الحسابات في تعزيز خدمات 

 2410التصديق بتطبيق المعيار الدولي 

 ماجستير لمى علي علوان

2845 
تقييم كفاءة االستثمار في القطاع الصحي الخاص 

 مستشفى القمة

 دبلوم عالي سميرة محسن

2846 
 غ العالي في ظل تغليب الجوهرتقييم جودة االبال

االقتصادي على الشكل القانوني للممارسات 

 المحاسبة في بعض الوحدات االقتصادية العراقية

 دكتوراه نجاة حميد صخر

2847 
 تقييم جودة االبالغ العالي في ظل تغليب الجوهر

االقتصادي على الشكل القانوني للممارسات 

 ة العراقيةالمحاسبة في بعض الوحدات االقتصادي

 دكتوراه نجاة حميد صخر

2848 
تقييم السياسة االفتراضية وتأثيرها في االداء 

 المصرفي

 دبلوم عالي أثير مطر
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2849 
تشكيل المحفظة االستثمارية المثلى وفق انموذج 

التدرج البسيط عينة من الشركات في سوق 

 العراق لالوراق المالية

 

 دبلوم عالي هيام حسن معضد

2850 
انتشار مرض سرطان البنكرياس في  نمط

 المحافظات العراقية

 دبلوم عالي زهراء صاحب

2851 
 دراسة وفيات االطفال في محافظة ميسان

 دبلوم عالي حيدر خلف مجيد

2852 
 نمذجة تأثير العالج والعمر لمرض ضغط الدم

 دبلوم عالي ميسم ساجت خضير

2853 
 committee of sponsoringاعتماد اطار 

organization   للرقابة الداخلية في الحد من

 ظاهرة غسيل االموال

 دبلوم عالي محمد ابراهيم

2854 
خصائص ومهارات المرشد السياحي واثرها في 

التعامل مع الضيف مجموعة من شركات 

 السياحة والسفر في العراق

 دبلوم عالي مرتظى جبار كاظم

2855 
دور انظمة تسوية المدفوعات في فاعلية 

 سياسة النقديةال

 ماجستير علي لفتة هاشم

2856 
اهمية تخمين المخاطر )االكتوار( في اتخاذ 

القرار االستثماري لشركة التامين العراقية 

 العامة

 ماجستير حيدر احمد ابو القاسم

2857 
المستشفيات المالية ودورها في تحفيز نشاط 

سوق العراق لالوراق المالية باستخدام 

 وتحليل فابيوناتشي استراتيجيات ناش

 دكتوراه براء محي الدين

2858 
انعكاس جودة حياة العمل على االداء الوظيفي 

 في بلدية بعقوبة

 دبلوم عالي سيف يحيى شعبان

2859 
تقدير دالة الطلب لعدد من السلع االساسية 

المستوردة في العراق على ضوء اصالحات 

 صندوق النقد الدولي

 ماجستير اشراق طالب هادي

2860 
حل مشكلة التخصيص باستخدام البرمجة الهدفية 

 الضبابية

 ماجستير امجد عبد الحسين

2861 
مقارنة بعض الطرائق الحصينة لتقدير معلمي 

 توزيع دالة القوى

 ماجستير اماني عماد لعيبي

2862 
اختيار المحفظة الديناميكية المثلى في اطار 

 العائد والمخاطرة

 ماجستير زينب فوزي
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2863 
مقارنة مقدرات االمكان االعظم والدالة اللبية 

باعتماد اسلوب البوتستراب النموذج االنحدار 

 اللوجستي

 

 ماجستير مصطفى نصيف جاسم

2864 
انعكاس تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع 

العام على جودة االبالغ وتقييم االداء في 

 الوحدات الحكومية العراقية

 وراهدكت نهاد حسين احمد

2865 
تخطيط االنتاج االجمالي باستعمال اسلوب برمجة 

 االهداف

 ماجستير مصطفى غالب علي

2866 
استعمال بعض طرائق متعدد المتغيرات في 

 التحليل الصوري

 ماجستير محمد عبد الودود محمد

2867 
 قياس كفاءة وسوق العراق لالوراق المالية

 ماجستير تمارة هراند نجدي

2868 
هاز المصرفي في معالجة تأثيرات دور الج

 سياسة التقشف في العراق

 ماجستير منعم حسين علي

2869 
دور البراعة التسويقية في تعزيز القدرات 

 التسويقية لمنظمات االعمال

 ماجستير محمد خليل بشارة

2870 
ممارسات الموارد البشرية الخضراء في التنمية 

 المستدامة

 ماجستير محمد فليح حمزة

2871 
االظهار المادي للخدمة الصحية وتاثيرة في جذب 

 الزبون

 ماجستير هند نعيم حوشي

2872 
 تاثير اعادة الهيكلة في االداء االستراتيجي من

 مديري شركة نفط ميسان

 ماجستير ابراهيم صالح

2873 
دور اخالقيات القيادات العليا الحداث التغيير 

 االيجابي بتوسيط التعليم االجتماعي

 دكتوراه ء انور حسينسحرا

2874 
تنمية االقتصاد المحلي في ظل دراسات الجدوى 

 وبيئة اعمال المشاريع محافظة واسط

 ماجستير نقاء حسين علي

2875 
تقدير معلمات انموذج المتالزمة في حالة توزيع 

 الخظأ توزيعا لوجستيا عاما

 ماجستير محمد عبد الرضا

2876 
 اقة غير المستقلةتاثير ادارة وقياس تكاليف الط

وتحسين جودة المنتجات في تخفيض التكاليف 

 للوحدة اقتصادية في العراق

 ماجستير عالء احمد علي

2877 
استعمال االختبارات االحصائية الالمعلمية في 

 دبلوم عالي ابراهيم خليل ابراهيم
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تحديد اهم المتغيرات المؤثرة على دوافع 

 2018الجريمة في العراق 

2878 
ادة االستراتيجية وتاثيرها في التغير القي

 االستراتيجي

 ماجستير نور عدنان داود

2879 
تحليل االنحدار اللوجستي لتحديد العوامل 

 المؤثرة بامراض القلب

 دبلوم عالي وفاء عبد الكاظم حمد

2880 
تحسين جدولة االنتاج باستخدام خورازمية 

 (aco)مستعمرات النمل 

 توراهدك علي فاروق عبد الرزاق

2881 
استعمال طريقة التحرك الموازي لحل مشاكل 

 التخصيص الضبابي

 ماجستير علي عباس هادي

2882 
مقارنة بعض المقدرات الحصينة لمعلمتي 

المواقع والقياس للتوزيع الطبيعي متعدد 

 المتغيرات

 ماجستير احمد عباس مصلح

2883 
دور الالتأكد في تبني متطلبات التقييم البيئي 

 تراتيجياالس

 دبلوم عالي سيف صاحب موسى

2884 
 مقارنة المقدرات الالمعلمية في تحليل االنحدار

 المتعدد

 ماجستير ميسم عبد النبي عبد الحسن

2885 
ا ادارة النقدية ودورها في ربحية المنشاة وقيمته

 السوقية

 ماجستير أمير باسم هادي

2886 
االصالح الضريبي وانعكاساته على فاعلية 

 ارة الخارجية في العراقالتج

 دكتوراه حيدر عبد االمير نعمة

2887 
دور القيادة االخالقية في تعزيز المسؤولية 

 االجتماعية

 ماجستير دعاء صادق شريف

2888 
أليات التحويل في المصارف االسالمية ودورها 

 في تنشيط االقتصاد العراقي

 ماجستير حسين عالء حسين

2889 
لجودة ومدخل التكلفة على التكامل بين تكاليف ا

اساس المواصفات ودوره في تحقيق الميزة 

 التنافسية

 ماجستير صفاء محمود مهبهي

2890 
اخالقيات االستاذ الجامعي وتاثيرها في واقع 

المستوى التعليمي والمعرفي للجامعات العراقية 

 عينة من اساتذة جامعة ديالى

 دكتوراه كريم صيهود كرم

2891 
لمصرفي في تمويل التنمية دور الجهاز ا

 السياحية المستدامة

 دكتوراه نسرين غالي قاسم



    

184 

 

2892 
أثر مصادر التمويل في أليات تنفيذ برامج 

-2017الحماية االجتماعية في العراق للمدة )

2004) 

 

 ماجستير رسول حسن علي

2893 
 دور تقنيتي الكلفة المستهدفة وتحليل القيمة في

 تخفيض كلفة المنتج

 ماجستير سن نوريياسر ح

2894 
تكامل تقنيتي الكلفة المستهدفة وسلسلة القيمة 

 ودورة في تحقيق الميزة التنافسية

 ماجستير عالء عبد الحسن حسن

2895 
القيادة الخادمة وتأثيرها في مقومات التجديد 

االستراتيجي بتوسيط الثقة التنظيمية في شركة 

 توزيع المنتجات النفطية

 ستيرماج نور باسم عبد

2896 
 ادارة الذات وبيئة العمل السعيدة وتأثيرهما في

 االنتماء الجامعي

 دكتوراه اريج سعد حسن

2897 
ية تأثير القدرات الديناميكية في البراعة التنظيم

 في شركات وزارة الصناعة والمعادن

 ماجيتير صفاء كامل حنان

2898 
دور استراتيجية التمكين في ريادة االعمال 

ية دراسة استطالعية تحليلية في مدينة المستقبل

 االمامين الكاظمين )ع( الطيبة

 ماجستير هبة بسام تيسير

2899 
قياس التكاليف على اساس االنشطة الموجهة 

بالوقت ودوره في تقويم االداء على وفق نظام 

محاسبة المسؤولية في الشركة العامة 

 للمنتوجات الغذائية قطاع اللبان ابي غريب

 ماجستير شع بديوياكرم خا

2900 
استعمال تقنيات جدولة العمليات االنتاجية 

 في للفترات الثابتة والمتعددة في البيئة الضبابية

 شركة الوزراء

 ماجستير براء زكي حسن

2901 
انعكاس العشوائيات والتجاوزات على االستدامة 

 البيئة

 دبلوم عالي داليا عواد

2902 
يرا وسيطا بين تأثير االستدامة المنظمة متغ

المشاركة بالمعرفة ومقدرات الموارد البشرية 

 في وزارة العلوم والتكنلوجيا

 دكتوراه الهام محمد عليوي

2903 
مقارنة بين طرائق التقدير الحصينة النموذج 

 arxاالنحدار الذاتي بوجود متغير خارجي 

 ماجستير زينب حامد حميد

2904 
المرونة العالقة بين القدرات الديناميكية و

 دكتوراه مجيد حميد طاهر
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 االستراتيجية وانعكاسها على فاعلية اتخاذ القرار

2905 
دراسة احصائية للعوامل المناخية المؤثرة على 

 امراض الجهاز التنفسي

 

 دبلوم عالي علي عيدان

2906 
المقدرات الحصيبة لدالة المعولية لبعض 

 التوزيعات المركبة

 دكتوراه ورود باسم نور

2907 
تأثير المعرفة السوقية في التميز المنظمي 

 بتوسيط استغراق للزبون

 دكتوراه ياسمين خضير عباس

2908 
استعمال نظرية الحيود السداسية في تقييم جودة 

 المنتج النهائي

 ماجستير عباس فاضل

2909 
التأثيرات المتوقعة لغرض ضرائب التلوث على 

 شركات النفط االجنبية محافظة ميسان

 دبلوم عالي ى سالم مظاومهد

2910 
االدارة المحلية ودورها في تعزيز التنمية 

 المستدامة

 دبلوم عالي غفران حسن نعمة

2911 
دور عوامل النجاح الحرجة في عمليات ادارة 

 المشروع لمديرية بلدية كربالء

 دبلوم عالي ماهر شريف حسين

2912 
ة تحليل دور االيرادات النفطية في تحقيق التنمي

 2003المستدامة للعراق بعد عام 

 ماجستير نمير خضر عيادة

2913 
دور تقنية تنقيب البيانات في التنبؤ بالفشل 

المالي والحكم على استمرارية الوحدة 

 االقتصادية

 ماجستير كرار كريم جواد

2914 
تأثير ادارة المخاطر في عدد من المشاريع 

 االنشائية

 دبلوم عالي احمد صباح حميد

2915 
ان العالقة التداخلية بين الموازنة العامة والميز

 التجاري في االقتصاد العراقي

 ماجستير مثنى سالم يحيى

2916 
ادارة التناقضات وانعكاسها في مصداقية 

معلومات العقود في وزارة التخطيط رؤساء 

 اقسام وشعب العقود

 دبلوم عالي نادية الوليد

2917 
ح الرحلة السياحية دور المرشد السياحي في انجا

دراسة عن ذوي االحتياجات الخاصة في عينة 

 من شركات السياحة والسفر لمدينة كربالء

 دبلوم عالي حسن عبد علي جواد

2918 
دور المرشد السياحي في استدامة الموارد 

السياحية عينة من شركات السفر والسياحة في 

 دبلوم عالي سعد علي سلمان
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 محافظة كربالء

2919 
عمال بعض طرائق بيز في تقدير معلمة است

القياس ودالة المعولية لتوزيع رايلي باسلوب 

 محاكاة

 ماجستير عباس احمد علي

2920 
تباين نموذج االعمال في ضوء العالقة بين 

 التفكير النظمي وتوليد المعرفة

 دكتوراه نور خليل ابراهيم

2921 
تطبيق بعض ادوات ادارة الجودة الشاملة لضبط 

 ة المنتوج في مديرية ماء محافظة بغدادجود

 دبلوم عالي عادل ستار حسين

2922 
بر القيادة االصلية وتأثيرها في االداء السياقي ع

 راس المال النفسي

 ماجستير حميد علي حميد

2923 
امكانية تطبيق ارشادات خطط الجودة علي وفق 

 iso 10005المواصفة في امانة بغداد 

 عالي دبلوم منال احمد مطشر

2924 
مقارنة نماذج االنحدار الخطية واللوجسيتية 

 والرتبية لقياس نسبة الهيموكلوبين في الدم

 ماجستير شيماء محمد احمد

2925 
دور المشاركة بالمعرفة في تحقيق التفوق 

 التنظيمي

 ماجستير نورا بهاء فاضل

2926 
نظم المعلومات االستراتيجية وتأثيرها في قياس 

 يمياالداء التنظ

 ماجستير مصطفى مكي خدام

2927 
البراعة التنظيمية وانعكاسها على االداء في 

 مديرية ماء محافظة النجف

 دبلوم عالي عالء ارحيم حمود

2928 
تحليل استراتيجي تنموي الستثمار موارد النفط 

والغاز الطبيعي في العراق بين االستنزاف 

 واالستدامة في شركة نفط الوسط

 دبلوم عالي لفراس فوزي فاض

2929 
تطبيق ادارة الجودة الشاملة على االداء 

 المؤسسي في وزارة العدل قسم ادارة الجودة

 دبلوم عالي فاطمة مؤيد شاكر

2930 
استخدام السالسل الزمنية في دراسة المؤشرات 

 المالية في البنك المركزي العراقي

 دبلوم عالي شذى امين كنعان

2931 
رئيسية وطرائق اخرى استعمال المركبات ال

لتقدير االنحدار اللوجستي في حالة وجود مشكلة 

 التعدد الخطي

 ماجستير هديل حميد شاكر

2932 
تحليل االثار البيئية لالنشطة القطاعية في 

 2015--2003االقتصاد العراقي للمدة 

 ماجستير حسين شاكر

2933 
استعمال تكاليف الجودة في تطبيق محاسبة 

 ماجستير هبة سعد كاظم
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 يض تكاليف المنتجالمسؤولية لتخف

2934 
تقدير انموذج االنحدار الالخطي باستعمال 

 الخوارزمية الجينية وخوارزمية سرب الطيور

 دكتوراه جاسم حسن الزم

2935 
 تأثير الذكاء االستراتيجي في ادارة االزمات

 ماجستير سعد علي محمود

2936 
عالم في اثر مقومات الجذب السياحي ووسائل اال

 تنمية المواقع التراثية العراقية شارعي الرشيد

 والمتنبي في مدينة بغداد

 دكتوراه عبد القادر سعدي

2937 
مقارنة بعض طرائق تقدير معلمات توزيع ويبل 

 لوضع التنبؤات المستقبلية

 ماجستير رائد فيصل شدهان

2938 
 اتجاهات السياسة المالية في البلدان النامية

 ماجستير محمود عبد الجبار

2939 
دور البنك الدولي لالنشاء والتعمير في تحويل 

مشروعات التنمية في االقطار النامية مع اشارة 

 1979-1966للعراق للفترة من 

 دبلوم عالي رحيم حسين معارج

2940 
دور مبادرة البنك المركزي العراقي للمصارف 

الخاصة في تمويل المشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة

 ماجستير ل عبد هللا حميدعاد

2941 
تطبيق الالمركزية االدارية وتاثيرها في سلوك 

 المواطنة التنظيمية

 ماجستير احمد هزبر خلف

2942 
أثر التوطن الصناعي على التحضر بالتطبيق 

على المنشات الصناعية الكبيرة في محافظة بابل 

 بالعراق

 ماجستير حسيب سعدون عبيس

2943 
كاء العاطفي واتخاذ القرار العالقة بين الذ

االستراتيجي وتأثيرها في االلتزام التنظيمي 

 لمؤسسات التعليم السياحي

 ماجستير اسراء رياض جميل

2944 
نظم المعلومات االستراتيجية وتأثيرها في قياس 

 االداء التنظيمي

 ماجستير مصطفى مكي خدام

2945 
 SCHEFFEتقدير معلمات انموذجي 

KRONECKER رب الخليطفي تجا 

 دكتوراه حال سلمان فرحان

2946 
تقويم المخاطرة المصرفية على وفق اختبارات 

الجهد وتأثيرها في العائد على االستثمار عينة 

 من مصارف التجارية العراقية

 ماجستير حيدر فاضل حسين

2947 
دورمنظمات المجتمع المدني في قرارات 

 المنظمات الحكومية

 ماجستير بسام محمد خلف
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2948 
ك التنبؤ باالثر االيكولوجي على معادلة االستهال

 المستدام في العراق لغاية 

2025 

 دكتوراه احمد اياد ابراهيم

2949 
 تقدير االنحدار شبة المعلمي للبيانات المعتمدة

 مكانيا

 دكتوراه احمد عبد علي عكار

2950 
العالقة بين التخطيط االستراتيجي واالمداد 

 العامة لتصنيع الحبوبالمؤسسي في شركة 

 دبلوم عالي نهى كاظم كاصد

2951 
 دور الخفة االستراتيجية في التميز التنظيمي في

 مديرية مجاري ذي قار

 دبلوم عالي وجدان ناصر حسين

2952 
اداء فرق العمل وتأثيره في تماسكها في امانة 

 بغداد / الدائرة االدارية

 دبلوم عالي حسن هاشم محمد

2953 
طريقة التقدير المشذب الحصين في  استعمال

 نموذج االنحدار

 ماجستير خالد جمال كاظم

2954 
دور عمليات التحسين المستمر في تنفيذ عقود 

 امانة بغداد في دائرة المشاريع في امانة بغداد

 دبلوم عالي شيماء فاضل نجم

2955 
انعكاس تشخيص االحتياجات التدريبية على اداء 

 العاملين

 دبلوم عالي لرضا رداممحمد عبد ا

2956 
دور المرونة االستراتيجية في تعزيز االبداع 

 المنظمي

 ماجستير ضحى عباس محسن

2957 
تقدير المعلمات العشوائية في نماذج االنحدار 

 للبيانات المزدوجة

 دكتوراه رحاب كاظم حمزة

2958 
دور التمويل الذاتي في خدمات دائرة ماء بغداد 

 منظور ستراتيجي

 دبلوم عالي ءرياح محسناال

2959 
التحليل االستراتيجي السباب تلكؤ مشاريع 

الخطة االستثمارية لشركة نفط الشمال وعلى 

 SWOTوفق مصفوفة 

 دبلوم عالي شيماء عبد الكريم

2960 
بعض طرائق تقدير انموذج االنحدار الخطي 

 باخطاء ملتوية التوزيع

 ماجستير حسين كريم ناشور

2961 
 نيةنفايات الصلبة في مدينة العمارة وامكاادارة ال

 االستغالل االقتصادي لها

 دبلوم عالي جنان حميد بداي

2962 
دور الخيار االستراتيجي في جودة الخدمة في 

 مديرية ماء ميسان

 دبلوم عالي علي كاطع جاسم
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2963 
استخدام تقنية الحيود السداسي ودالة تاكوشي 

 لتحسين العمليات نظام مقترح

 

 ماجستير رى عدنانس

2964 
ة دور ممارسات ادارة الموارد البشرية االلكتروني

 في استدامة راس المال المعرفي

 ماجستير محمد حسين ناظم

2965 
الدور الوسيط للتمكين النفسي في تعزيز تأثير 

 العدالة التنظيمية في سلوك المواطنة التنظيمية

 ماجستير حوراء كفاح

2966 
نضباط العاملين على االداء انعكاس اجراءات ا

 الوظيفي

 دبلوم عالي محمد ذنون احمد

2967 
انعكاس مرونة الموارد البشرية في االداء 

الوظيفي بتوسيط التشارك المعرفي في بعض 

 شركات وزارة االسكان والبلديات

 دكتوراه زهراء غانم مرجاح

2968 
مقارنة بعض طرائق الحصينة في وجود مشكلة 

 التعدد الخطي

 ماجستير سيف االمام سعدي خزعل

2969 
اعادة الهيكلية لوزارة العمل والشؤون 

االجتماعية في ضوء قانون نقل الصالحيات في 

 مركز وزارة العمل والشؤون االجتماعية

 دبلوم عالي ميسم رحيم عوفي

2970 
تقييم برامج االستثمار الحكومي على وفق 

 معايير الجدوى االقتصادي في العراق

 دكتوراه جندي منصور صباح

2971 
 2003النفقات االستثمارية في العراق بعد عام 

 وتأثيرها في النمو االقتصادي

 دبلوم عالي شيماء حاتم حمد

2972 
دور التوافق بين تقنيتي التكلفة على اساس 

المواصفات واالنتاج في الوقت المحدد لتخفيض 

 تكلفة المخزون

 ماجستير فاضل حسن خميس

2973 
 عد االستراتيجي الدارة المخاطر في المشاريعالب

 االنشائية

 دبلوم عالي نور صباح محمد

2974 
ممارسات ادارة الموارد البشرية وتأثيرها في 

 تحقيق التميز التنظيمي

 دبلوم عالي عهود محيسن حسن

2975 
وسبل  2003الفساد االقتصادي في العراق بعد 

 معالجتة من منظور اسالمي

 ماجستير نصفاء فليح حس

2976 
قياس التكاليف على اساس المواصفات وتأثيره 

 في ترشيد القرارات قصيرة االمد

 ماجستير نور الهدى محمود عبد



    

190 

 

2977 
حرية حركة رؤوس االموال وتأثيرها على 

 فاعلية السياسة النقدية في العراق

 ماجستير نور صباح محمد

2978 
داف بناء انموذج التخصيص الضبابي متعدد االه

 واالبعاد

 ماجستير عمر عامر جهاد

2979 
استعمال البرمجة الخطية متعددة االهداف 

 الضبابية اليجاد المسار الحرج

 ماجستير يوسف عادل علي

2980 
تحليل االستدامة التنموية عبر المؤشرات 

الصحية على ضوء االنفاق الحكومي لقطاع 

الصحة في محافظة كربالء المقدسة بعد عام 

2003 

 دبلوم عالي ائد محمد علوانر

2981 
التحليل االستراتيجي لتطور نصيب الفرد من 

 2003العناية الصحية في العراق بعد عام 

 دبلوم عالي زمن محسن حمد

2982 
متطلبات اقامة المدن الذكية من مدينة بغداد 

 دراسة استكشافية

 دبلوم عالي علي عامر حسين

2983 
عدد الحوادث اختيار افضل انموذج للتنبؤ ب

 المرورية في محافظات العراق الجنوبية

 دبلوم عالي حيدر عبد الحسين

2984 
فاعلية بعض السياسات التنموية للحد من الفقر 

 2003اشارة خاصة للعراق بعد عام 

 دكتوراه احمد عدنان غناوي

2985 
 معدل النمو السكاني وعالقته بالتنمية

 دبلوم عالي هبة فارس محمد

2986 
قابة االستراتيجية ودورها في تشخيص الر

 مظاهر الفساد

 دبلوم عالي رفقة حسين هاني

2987 
اضطراب الميزان التجاري الزراعي للمحاصيل 

 الحقلية وتأثيره على االكتفاء الذاتي

 دبلوم عالي هبة هذال خليل

2988 
الموائمة بين االستراتيجيات المثلى لتخطيط 

جمالي باستعمال الطاقة االنتاجية والتخطيط اال

 المحاكاة في ظل الطلب الضبابي

 ماجستير انور صبحي محمد

2989 
استعمال السالسل الزمنية للتنبؤ باالرقام 

القياسية السعار المستهلك في العراق للفترة 

2018-2022 

 دبلوم عالي علي باسم مجيد

2990 
تقييم االداء االستراتيجي لمديرية االبنية 

 صالح الدينالمدرسية في محافظة 

 دبلوم عالي سارة غازي

2991 
 أثر نوع ووسيلة االرواء على كلفة انتاج الدونم

 لمحصول الحنطة

 دبلوم عالي احمد ثائر
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2992 
تقدير دالة االنحدار شبة المعلمية بوجود خطا 

 القياس

 ماجستير احمد مهدي

2993 
تأثير القيادة االصلية في اعادة هندسة عمليات 

 االعمال

 ماجستير ارق زيدانغادة ط

2994 
استعمال نماذج بوكس وجينكز للتنبؤ بالواقع 

المائي للعراق بعد تخفيض االيرادات من دول 

 المنبع

 دبلوم عالي هاله قاسم

2995 
تقدير دالة الطلب على النقود في العراق للمدة 

2005-2015 

 دبلوم عالي غصون يوسف

2996 
تشخيص العوامل المؤثرة في التنفيذ 

ستراتيجي لمشاريع الصرف الصحي في اال

 مشاريع المديرية العامة للمجاري

 دبلوم عالي اسامة محمود مهدي

2997 
استخدام الداله المميزة في تصنيف المنشأت 

 الصناعية في العراق

 دبلوم عالي هدى صبحي عبد

2998 
فاعلية السياسة النقدية في ظل داخلية عرض 

 النقود

 وراهدكت عبد هللا محسن جايد

2999 
مجاالت المحافظة على عناصر الثقافة التنظيمية 

ودورها في تعزيز االداء الوظيفي في مديرية 

 تربية محافظة ميسان

 دبلوم عالي محمد بهجت عطية

3000 
تأثير االنتباه الذكي واالستثمار في تحسين 

المهارات المعرفية للمورد البشري لعينة من 

السياحة واالثار مديري كل من وزارة الثقافة و

 ووزارة الخارجية ووزارة النقل

 دكتوراه مهدي على عباس

3001 
العالقة بين تقانة المعلومات االدارية وراس 

المال الفكري وتأُثبرها في تحديد الخيارات 

االستراتيجية للمنظمات السياحية والفندقية في 

 فنادق الدرجة االولى لمدينة بغداد

 ماجستير شيرين طالب ولي

3002 
ابعاد الريادة االجتماعية ودورها في تحسين 

جودة مياه الزبون على وفق منظور عوامل 

النجاح الحرجة في وزارة العمل والشؤون 

 االجتماعية

 دكتوراه زينة رائد

3003 
مقدرات بيز الالمعلمية وشبة المعلمية لبيانات 

البقاء المراقبة من النوع االول باستعمال 

 مقاييس جبس

 ماجستير عبد العزيز عبد الرضاماجد 
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3004 
تحليل العالقة بين المرضى الهولندي وهدر 

 الموارد من االقتصاد العراقي

 ماجستير جبار كريم ثامر

3005 
تكامل تقنيتي التكلفة المستدمة ومحاسبة 

استهالك الموارد لزيادة انتاجية الوحدة 

 االقتصادية في العراق

 دكتوراه حاتم كريم كاظم

3006 
 التوجه االستراتيجي في تطبيقات االتمتة لتبسيط

 العمل

 دبلوم عالي محمد شنيت زبين

3007 
استراتيجية االتصاالت التسويقية وتأثيرها في 

 رضا الزبون

 دبلوم عالي احمد حامد حسين

3008 
تشخيص اهم العوامل المؤثرة على االصابة 

 2017بسرطان الدماغ لعام 

 يدبلوم عال احمد نزار عباس

3009 
اهمية التدقيق المستند للمخاطر في التخطيط 

 لعملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية

 دبلوم عالي فوزي خشان صالح

3010 
المحدث للرقابة الداخلية في  coso دور اطار 

 تعزيز حوكمة الوحدات االقتصادية

 دبلوم عالي حميد كنعان سليمان

3011 
 باالداء المنظمي للمكاتتصميم العمل وتأثيره في 

 دبلوم عالي خلدون عبد الخالق علي

3012 
ادارة واستثمار عقارات امانة بغداد وانعكاسها 

 على ايراداتها

 دبلوم عالي منى حسين لفتة

3013 
تقدير انموذج للتنبؤ باسعار صرف الدينار 

 العراقي مقابل الدوالر

 دبلوم عالي اكرم حميد عبود

3014 
المؤثرة في تغيير نسبة  تحديد العوامل

الهيموكلوبين في الدم عند االطفال دون سن 

 الخامسة

 دبلوم عالي ميساء عبد الكريم

3015 
تشخيص وتحليل عوامل النجاح الحرجة لعملية 

التحقيق االداري في وزارة االعمار واالسكان 

 والبلديات واالشغال

 دبلوم عالي رسل كامل

3016 
فسية في العالقة بين الدور الوسيط للصالبة الن

 تماسك الجماعة واالداء الوظيفي

 دكتوراه خالد مهدي

3017 
القيادة الواعية وتأثيرها في فقة الحركة 

 كيالمنظمية في ظل الدور التفاعلي للتعقيد االدرا

 دكتوراه حال صاحب عبد الستار

3018 
تأثيراالحتراق الوظيفي في االداء العاملين في 

 الزيوت النباتية شركة العامة لصناعة

 ماجستير سارة لعيبي عبد هللا
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3019 
مقارنة بعض مقدرات انحدار الحرف االعتيادية 

 وانحدار الحرف البيزية

 ماجستير احمد جبار

3020 
تقييم مستوى تطبيق متطلبات نظام االدارة 

في مشروع   iso14oo1 2015البيئية 

الرستمية معالجة مياه الصرف الصحي في امانة 

 دبغدا

 دبلوم عالي جوان رعد محمد

3021 
صناديق الثروة السيادية ودورها في الحد من 

 صدمات اسعار النفط الخام

 ماجستير زهراء حسين حسام

3022 
تفعيل القطاع المصرفي في ظل استخدام انظمة 

 الدفع االلكتروني في العراق

 ماجستير زهراء هادي

3023 
والخاص  دور عقود الشراكة بين القطاعين العام

ppp في دعم التنمية السياحية المستدامة في

 العراق

 دكتوراه غنية ضياء

3024 
الرشاقة التنظيمية وفقا لتوجيهات التخطيط 

االستراتيجي في وزارة التجارة الشركة العامة 

 لتجارة السيارات والمكائن

 دبلوم عالي بان عبد االمير

3025 
ي اداء معوقات االتصاالت التنظيمية وتأثيرها ف

 العاملين

 دبلوم عالي وائل فاضل

3026 
سياسات تحويل مخاطر االئتمان ودورها في 

 االستقرار المالي

 دكتوراه صادق طعمة

3027 
قياس اداء سلسلة التجهيز باستخدام نموذج 

scor في شركة مصافي الوسط /مصفى الدورة 

 ماجستير علي جبار علي

3028 
المعلومات في الدور الوسيط البعاد تكنولوجيا 

العالقة بين التوجة الريادي وعوامل نجاح 

 المشروع

 ماجستير علي حسين عبد االمير

3029 
The mediating role of absorptive 

capacity on the relatinsgip between 

intellectual capital and 

  ساهر عبد الكاظم مهدي

3030 
 تأثير ابعاد التشارك المعرفي في دعم اتخاذ

القرارات االستراتيجية في وزارة العمل 

 والشؤون االجتماعية

 دبلوم عالي سنا مثنى ابراهيم

3031 
تخطيط برنامج ارشادي لزراعة محصول الحنطة 

 بمحافظة واسط

 ماجستير محمد عماد حسن
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3032 
حل مشكلة النقل متعدد االهداف والمراحل 

باستعمال الخوارزمية الجينية التطويرية 

 ة على التجزئةالمتعتمد

 ماجستير قصي عصام

3033 
سعر صرف الدينار العراقي بين ضغط االنفاق 

 الحكومي والية نافذة العملة

 

 ماجستير زهراء فارس خليل

3034 
 تقييم نظام الرعاية االجتماعية دراسة في وزارة

 العمل والشؤون االجتماعية

 دبلوم عالي ضفاف ستار خريبط

3035 
يمي في تعزيز استراتيجية دور االندماج التنظ

الخدمة العامة في مديرية العامة للحمايات 

 واالمن رئاسة الوزارة

 دبلوم عالي محمد سعد فاخر

3036 
دور العصف الذهني في تعزيز مقدرات االبداع 

 االستراتيجي

 دبلوم عالي هبة هادي حسن

3037 
امكانية تطبيق االرشفة االلكترونية وسبل 

 مفتش العام لوزارة الزراعةتطويرها في مكتب ال

 دبلوم عالي رؤى مجيد ذياب

3038 
دور التدريب في تطوير المقدرة الجوهرية 

 للموارد البشرية في ديوان رئاسة الجمهورية

 دبلوم عالي احمد فاضل حمود

3039 
انماط التفكير االستراتيجي ودورها في تشخيص 

 مةواقع التعامل مع رؤية المنظمة في االمانة العا

 لمجلس الوزراء

 دبلوم عالي ياسر جابر محمد

3040 
 االليات والمسارات المستقبلية في صناعة القرار

 االستراتيجي دراسة في وزارة الشباب والرياضة

 دبلوم عالي علي قاسم احمد

3041 
ن القيادة التحويلية السياحية وتاثيرها فسي تحسي

ي االداء االستراتيجي بتوسيط التغيير التنظيمي ف

 العاملين في هيئة السياحة

 دكتوراه عبد الكريم مزعل

3042 
وسائل ترسيخ اخالقيات المهنة لموظفي المكاتب 

ودورها في تعزيز هيبة المنظمة في مديرية 

 تربية الرصافة الثالثة

 دبلوم عالي انتظار طاهر

3043 
ي االفاق المستقبلية لالدارة االعالمية الذكية ف

 لوزراءامانة العامة لمجلس ا

 دبلوم عالي اسعد كاظم حسين

3044 
 تقييم استراتيجيات ادارة االزمة المائية

 دبلوم عالي فرح جاسم رضا

3045 
انموذج مقترح السترتيجية تنمية الموارد 

 البشرية في وزارة االتصاالت

 دبلوم عالي احمد محمود محمد
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3046 
استخدام نظم المعلومات االستراتيجية في ترشيق 

 الموارد البشريةادارة 

 ماجستير كرار خزعل

3047 
دور التسويق االبتكاري في تعزيز الصورة 

 الذهنية

 دبلوم عالي ميس صباح

3048 
 التمكين االداري وتاثيره في سلوك العاملين

 ماجستير عباس علي ديوان

3049 
ة تاثير ادارة الوقت في االداء االستراتيجي دراس

 لالنتخاباتفي المفوضية العليا المستقلة 

 دبلوم عالي عواد كاظم سلمان

3050 
 استراتيجيات الرقابة المالية واثرها في مكافحة

 الفساد المالي

 دبلوم عالي مصطفى زاهد وارد

3051 
استراتيجية التمكين ودورها في تعزيز فاعلية 

 المنظمة في شركة نفط ميسان

 دبلوم عالي ميثم شاكر محمد

3052 
 في وزارة الزراعة تقييم عمليات التدريب

 دبلوم عالي مروة عمار بدر

3053 
دور المسؤولية االجتماعية في االداء المنظمي 

 في وزارة العمل والسؤون االجتماعية

 دبلوم عالي اخالص عايش

3054 
تقييم البرامج التدريبية في ضوء متطلبات جودة 

الخدمة في دائرة التقاعد والضمان االجتماعي 

 للعمال

 دبلوم عالي سلمان زينب داود

3055 
استراتيجية تقييم اداء العاملين وامكانية 

 تطويرها في الشركة العامة للنقل البحري

 دبلوم عالي نور ناصر رزوقي

3056 
ة تاثير فاعلية التدريب في تنمية الموارد البشري

 في منظور استراتيجي في وزارة الكهرباء

 دبلوم عالي زينب عاصم

3057 
اضافة مادة كولونات الصوديوم دراسة تاثير 

)اديكديت( في تحسين خواص الخرسانة 

 باستخدام تصميم التجارب

 دبلوم عالي مسد محي عبد هللا

3058 
السوق الكفوء مقابل السوق المتكيف بحث 

تشخيص لسلوك االستثمار في سوق العراق 

 لالوراق المالية

 دكتوراه عال فاضل

3059 
لومات على وفق تقويم ادارة مخاطر امن المع

 iso/   iec27005; 2011المواصفة القياسية 

 في مديرية مشارع انتاج الطاقة الكهربائية

 دبلوم عالي مروة جواد

3060 
 واقع وامكانية االرتقاء بالمشاريع االستثمارية

 لهيئة استثمار االنبار منظور استراتيجي

 دبلوم عالي عبد هللا صادق عبد هللا
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3061 
يجيات تطوير االدارة المحلية في واقع واسترات

 مجلس محافظة صالح الدين

 دبلوم عالي خالد شكر محمود

3062 
تكامل عمل اجهزة الرقابة الخارجية ودورة في 

تعزيز استقاللية وجودة عمل ادارات التدقيق 

 الداخلي

 

 ماجستير صامد عبد االمير سعيد

3063 
ء ممارسات التدقيق الدولي وتاثيرها في جودة ادا

 اجهزة مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق

 ماجستير فراس عبد االمير

3064 
تقييم ات المبادرة الزراعية وانعكاسها على 

 تحقيق االمن الغذائي االمن الغذائي في العراق

 دبلوم عالي قبس رياض

3065 
 اسباب تاخير تنفيذ المشاريع االنشائية بعد عام

 الء االنشائيوحلولها بحث في مختبر كرب 2003

 دبلوم عالي ثائر مجيد حميد

3066 
ي دور الرقابة والتفتيش في معالجة الفساد االدار

 والمالي في االدارات المحلية في وزارة الزراعة

 مكتب مفتش العام /

 دبلوم عالي عقيل قاسم عبعوب

3067 
استراتيجية االعالم المضاد واثرها على الناخب 

لمستقلة لالنتخابات العراقي للمفوضية العليا ا

 2018حاله االنتخابات البرلمانية 

 دبلوم عالي بالل اكرم

3068 
قياس تاثير القدرة االدارية في مالئمة قيمة 

 المعلومات المحاسبة في الشركات

 ماجستير محمد حيدر محمد

3069 
بناء المحفظة المثلى لالسهم وتحسين ادائها في 

ة الوراثية ظل بيئة ضبابية باستعمال الخوارزمي

 في سوق العراق لالوراق المالية

 دكتوراه حيدر عدنان

3070 
قياس اثر السياسة المالية في متغيرات مربع 

 كالدور العراق

 دكتوراه محمد غازي نصيف

3071 
ية االستقرار المالي في العراق باستخدام االحتراز

 الكلية

 دكتوراه كيالن اسماعيل

3072 
االقراض المصرفي  الدين المصرفي العام وقيد

 في العراق

 ماجستير حسن حازم

3073 
ي مدى تطبيق استراتيجية الرقابة وتقويم االداء ف

 مكتب المفتش العام

 دبلوم عالي حنين طالل سامي

3074 
كفاءة اداء المرشد السياحي وتاثيرها في رفع 

مستوى الخدمات السياحية في شركات السياحة 

 دبلوم عالي اخر محمدمحمد ف
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 والسفر في مدينة بغداد

3075 
اعتماد معالجات الجهل المعرفي في تحقيق 

 التفوق االستراتيجي في وزارة التربية

 ماجستير حنان حسين مهدي

3076 
تقييم االداء االستراتيجي وتاثيرة في الميزة 

التنافسية في الشركة العامة لالتصاالت 

 والمعلوماتية

 دبلوم عالي حيدر عبد المجيد

3077 
ثر الدعم واالستثمار في تأهيل المشاريع ا

 الزراعية صناعة الدواجن انموذجيا

 دكتوراه محمد جواد كاظم

3078 
دراسة واقع بعض االمراض لالنتقالية في قضاء 

بغداد باستخدام التحليل االحصائي –الرصافة 

 المكاني

 دبلوم عالي حذام طه رحيم

3079 
على  برامج صندوق النقد الدولي وانعكاساتها

 اقتصادات بلدان اشارة الى العراق

 ماجستير بشرى جواد مهدي

3080 
تأثير بيئة القاء الخدمي في تحقيق رضا الزبون 

 من زبائن مطاعم الدرجة ممتازة في مدينة بغداد

 ماجستير فارس احمد

3081 
دراسة الجدوى االقتصادية لمدارس التعليم 

 االبتدائي والثانوي الخاص بغداد

 ماجستير حيدر جواد عبد هللا

3082 
 تحديد ابعاد الجريمة االلكترونية بحث في مراكز

 خدمة االنترنت في مدينة بغداد

 دبلوم عالي يتنوس نيسان مروكي

3083 
تشخيص واقع الخدمات البلدية في محافظة 

-2006الديوانية وفق الموازنات المالية لالعوام 

2016 

 دبلوم عالي شيماء غانم

3084 
علية التمويل الذاتي ياستخدام تحليل قياس فا

دراسة لقطاع بلديات محافظة  swotمصفوفة 

 واسط

 دبلوم عالي رشا صالح مهدي

3085 
ي فتأثير القيادة التحويلية في التغيير التنظيمي 

 ديوان محافظة ديالى

 دبلوم عالي اسماء عدي

3086 
 المبادلة بين الوقت والكلفة الدارة المشروع في

 ضبابيةالبيئة ال

 ماجستير رؤيا سرحان حمنه

3087 
لتحسين  six sigmaتطوير نظام خبير لتطبيق 

 جودة الخرسانة في المشاريع االنشائية

 ماجستير محمد عبد الزراق محمد

3088 
التقييم المؤسسي وفق معايير نموذج التميز 

العراقية في  efqmاالوربي لمؤسسات الدولة 

 دبلوم عالي شيماء ياسر
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 االمانة العامة لمجلس الوزراء

3089 
اه تأثير التوجه االستراتيجي على ادارة ازمة المي

 مع تركيا دراسة في وزارة الموارد المائية

 دبلوم عالي مي جمال صابر

3090 
اثر التدريب في ادارة الذات في شركة الصناعات 

 الحربية العراقية

 

 ماجستير لمياء رحيم لعيبي

3091 
جان التدقيق واقسام التدقيق التكامل بين عمل ل

 الداخلي واثره في فاعلية الوحدة االقتصادية

 دبلوم عالي ضحى كريم صالح

3092 
تبني التفكير االبداعي وادارة الجودة الشاملة 

 وتأثيرها في القيم االقتصادية في هيئة السياحة

 دكتوراه نورس كامل وناس

3093 
لة دور تخطيط القوى العاملة في الحد من بطا

 الخريجين في العراق

 ماجستير سلمان عمران

3094 
ادارة سلسلة التجهيز بالعتماد على اسلوب رجل 

المبيعات متعدد االهداف مصنع الرافدين شركة 

 العامة لصناعات الغذائية

 ماجستير زمن علي محمد

3095 
استعمال الشبكات العصبية االصطناعية في 

صرف تحسين جودة التدقيق االلكتروني في م

 الشرق االوسط

 ماجستير رشا طالل عطاء

3096 
تخطيط االنتاج االجمالي باستعمال البرمجة 

 الخطية والخوارزميات الوراثية

 ماجستير رنا نضال ابراهيم

3097 
التعقيد السلوكي وتأثيرة في اداء فرق العمل 

بتوسيط خصائص القائد االداري في هيئة المسح 

 الجيولوجي العراقية

 دكتوراه وق فيصليسار فار

3098 
تأثير قنوات التسويق في تحقيق االهداف 

التسويقية من خالل تبني استراتيجية التمركز 

الموجهة بالعالمة التجارية في شركة العالمية 

 للبطاقة الذكية كي كارد

 دكتوراه سماء علي عبد الحسين

3099 
التكامل بين اطار حوكمة تقنية المعلومات 

COBIT5 قابة الداخلية المتكامل واطار الر

المحدث ودورة في تعزيز مصداقية القوائم 

 المالية

 دكتوراه احمد جاسم حمودي

3100 
تقييم ادوات الدخل الثابت وتاثيرها في عائد 

ومخاطرة المحفظة الدولية في البنك المركزي 

 العراقي

 دكتوراه محمد يونس سلمان
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3101 
 وتاثيرهماالتكيف الثقافي واستراتيجيات التنافس 

في تصميم المشروعات السياحية في فنادق 

 الدرجة االولى بغداد

 دكتوراه اقبال مهدي جاسم

3102 
المهارات التسويقية وتاثيرها في استراتيجيات 

 اختراق السوق السياحية

 

 ماجستير حوراء نبيل شكر

3103 
 IFR15تاثير تبني معيار االعتراف بااليراد 

في الوحدات  على جودة االبالغ المالي

 االقتصادية العراقية

 دكتوراه عالء جميل مكط

3104 
تاثير معيار االبالغ المالي الدولي الخاص 

بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على جذب 

 االستثمارات االجنبية

 ماجستير صادق مصدق حسن

3105 
حل مشكلة تخطيط االنتاج االجمالي متعدد 

 االهداف باستعمال خورازميتي

 ماجستير لي قحطان عبد االميرع

3106 
االدارة الستراتيجية للتكاليف بين الترشيد 

 والتخفيض لتحقيق ميزة قيادة الكلفة

 ماجستير حسنين عامر

3107 
 السلطة التشريعية وضمانات استقاللها

 ماجستير اسيل حسين عبد االمير

3108 
تقويم اجراءات المنح الحكومية للحد من الفساد 

 ي بلديات بغدادالمالي ف

 دبلوم عالي صفاء خضير جالب

3109 
ان تأثير اسعار النفط على الموازنة العامة والميز

 2017-2004التجاري في العراق للمدة 

 ماجستير علي عبد الكاظم دعدوش

3110 
استخدام احد نماذج االنحدار الالمعلمي لتقدير 

 احتمالية التشوه الخلقي لالطفال حديثي الوالدة

 دبلوم عالي ن محمد حسنولدا

3111 
دورالسياسة االئتمانية من الحد من التعثر 

 المصرفي في العراق

 ماجستير رقية كريم عباس

3112 
دي ادارة الصراع البناء وتأثيرها في االداء الريا

الدور الوسيط لراس المال النفسي دراسة من 

 العاملين في مدارس المتميزين بغداد

 ماجستير سيف علي كامل

3113 
الدور الوسيط للفراسة االستراتيجية في تعزيز 

 تأثير القيادة الروحية في الصحة التنظيمية

 ماجستير سيف علي كامل

3114 
توظيف ادارة االلتزام العالي في تحقيق النجاح 

 االستراتيجي

 ماجستير حذيفة حسين علي
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3115 
تصميم انموذج التكامل المواصفات الخاصة 

 والصحة والسالمة المهنية وفقا بالجودة والبيئة

 للمواصفات في شركة بغداد للمشروبات الغازية

 ماجستير ماجد حميد حسن

3116 
في تقييم االداء   camegaتوظيف معايير 

 المصرفي باستعمال بطاقة

 

 ماجستير ريام ليث نجم

3117 
تحديد حجم الدفعة االمثل باستعمال خورارزمي 

wagner-whith sigver   ل نظرية في ظ

 القيود

 دكتوراه عمر فالح حسن

3118 
استعمال سلسلة القيمة الخضراء في تخفيض 

 التكاليف وتحسين جودة المنتج

 ماجستير مصطفى محمد علي

3119 
تأهيل المواقع االثرية ودورة في دعم التنمية 

 السياحية المستدامة

 ماجستير ناصر نزار

3120 
بية متطلبات دور تخطيط البرامج التدريبية في تل

سوق العمل السياحي دراسة في هيئة السياحة 

 العراقية

 ماجستير رؤى طارق كمال

3121 
االنفاق العسكري بين كفاءة تخصيص الموارد 

 وكلفة الفرصة البديلة في العراق

 ماجستير علي حسين محمد

3122 
ة تاثير القيادة التشاركية والبراعة االستراتيجي

 لسياحيةفي تعزيز الدبلوماسية ا

 دكتوراه علي عيسى جاسم

3123 
تحديث النظام المحاسبي الموحد للمصارف 

وشركات التامين على وفق متطلبات معايير 

 المحاسبة االسالمية

 ماجستير ايمان حازم عريبي

3124 
لى تاثير االبعاد الثقافية في الحوكمة وانعكاسة ع

ادارة الرباح الوحدات االقتصادية العراقية 

 ةوالدولي

 دكتوراه مثنى روكان جاسم

3125 
ت العالقة بين ادارة االحتواء العالي واالخالقيا

 المهنية للموارد البشرية السياحية وتاثيرها في

جودة الخدمات التعليمية في مؤسسات التعليم 

 السياحي في العراق

 دكتوراه سالم جعفر عزيز

3126 
تاثير عوامل النجاح الحاسمة كمتغير وسط بين 

عم التنظيمي المدرك والتحسين المستمر الد

 لالداء السياحي

 ماجستير فراس ناجي
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3127 
توظيف منهجية فضاء لبعض نماذج السالسل 

 الزمنية

 دكتوراه احمد فاضل فتاح

3128 
االتساق بين الضرائب الكمركية وسعر الصرف 

 وانعكاساتها على الميزان التجاري في العراق

 ماجستير براق حسين حجي

 في شركات 17تبني معيار االبالغ المالي الدولي  3129

 يقطاع التامين العراقية لتحقيق التوافق المحاسب

 

 دكتوراه شيماء كاظم

3130 
في تعزيز  701دور تطبيق معيار التدقيق الدولي 

 االبالغ  لتقرير المدقق وتقليص فجوة التوقعات

 ماجستير وميض اكرام

3131 
ارد البشرية في تعزيز تاثير ادارة التنوع للمو

 االنغماس الوظيفي

 ماجستير مصطفى كاظم حيدر

3132 
 اعتماد ادارة المعرفة في الوقت المحدد الختيار

 استراتيجيات ادارة االزمات

 ماجستير بهاء نعمة حاكم

3133 
ادارة تجربة الزبون بموجب التوافق بين 

 ديناميكيات المعرفة وانواع الرساميل الفكرية

 دكتوراه خل عنادنادية دا

3134 
ري القيادة الرؤيوية وتاثيرها في التسويق االبتكا

بحث ميداني في الشركة العامة لصناعة االدوية 

 والمستلزمات الطبية /سامراء

 ماجستير محمد قحطان

3135 
الدور الوسيط لخصائص اثراء العمل في العالقة 

 بين تمكين العاملين وابتكار التنظيمي في وزارة

 طالنف

 ماجستير حيدر علي محمود

3136 
تاثبر الحوكمة االلكترونية في تحقيق االداء 

االبتكاري في مديرية شؤون الجوازات بوزارة 

 الداخلية

 ماجستير مثنى محمد سعيد

3137 
تحليل الموردين واثره في استراتيجية العالقة 

 من مديري مصنع البطاريات بغداد

 ماجستير هالة وسيم العكيلي

3138 
مقارنة نماذج البقاء لدراسة محددات مرض 

 سرطان الكبد

 دبلوم عالي مهند كريم حسان

3139 
تاثير مهارات التفاوض في ادارة االجتماعات 

 دراسة في مديرية العامة لتربية الرصافة االولى

 دبلوم عالي نوال مجيد

3140 
االستثمار البشري ومتطلبات سوق العمل في 

معي العراق دراسة ضوء واقع التعليم الجا

 قياسية

 ماجستير نادية لطفي جبر
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3141 
امكانية تطبيق متطلبات عمليات ادارة 

 pmbok; 2017المشروعات على وفق دليل 

 ماجستير تقى علي حسن

3142 
ة تقدير دالة البقاء باستعمال بيز الحصين في حال

 بيانات سابقة متناقضة

 ماجستير احمد سعدون مناع

3143 
بيق بعض وسائل ادارة النفايات امكانية تط

الصلبة وتاثيرها في تحسين الجوانب البيئية في 

 بلدية الرمادي

 دبلوم عالي فراس حامد عبد جاسم

3144 
الدور الوسيط االبداع الفريق في تعزيز تاثير 

القيادة البارعة في جودة االداء المنظمي في 

 شركة مصافي الوسط /مصفى الدورة

 يرماجست نور سعد داود

3145 
الدور الوسيط للفراسة االستراتيجية في تعزيز 

 تاثير القيادة الروحية في الصحة التنظيمية

 ماجستير سيف علي كامل

3146 
مقارنة بعض طرائق دالة المعولية توزيع 

kumaras wamy 

 ماجستير رقية رعد حسين

3147 
تقييم جودة خدمات البلدية باستعمال بعض ادوات 

 ر في مديرية بلديات بغدادالتحسين المستم

 دبلوم عالي فاضل محمد سعيد

3148 
ة تدوير النفايات الصلبة ودورها في تحقيق التنمي

المستدامة في مشروع فرز وتدوير النفايات في 

 المحمودية

 دبلوم عالي خليل ابراهيم نور

3149 
ستراتيجية مقترحة لترجيح خيار الملكية 

 لشركات النقل في العراق

 دكتوراه صطفى عبد الحميدمناهل م

3150 
تقييم اندماج الشركات وفق مؤشرات االداء 

المالي دراسة في شركات وزارة الصناعة 

 والمعادن

 ماجستير امين زيدان خلف

3151 
تاثير الذكاء االجتماعي في تحديد ستراتيجية 

ادارة الصراع المالئمة بتوسيط حاكمية الموارد 

 مار واالسكانالبشرية في شركات وزارة االع

 دكتوراه قاسم علي محمد

3152 
لتطبيق معيار   rcaاستعمال محاسبة استهالك 

 في العراق   ifrs 8القطاعات التشغيلية 

 ماجستير اسراء علي احمد

3153 
 تاثير القدرات الديناميكية للمنظمة في التحديد

 االستراتيجي

 ماجستير محمود جميل عواد

3154 
لشركات التدقيق العراقية تاثير التخصص المهني 

 في الكشف عن االحتيال في القوائم المالية

 ماجستير حسين فخري سلمان
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3155 
لى عسبل اعادة بناء الهياكل االرتكازية باالعتماد 

الواقع –سياسة الدفع باالجل في العراق 

 ومتطلبات

 ماجستير رغد جاسم رشيد

3156 
 تاثير ادارة الوقت في تحقيق ضغوط العمل

 دبلوم عالي واق منذر اسماعيلاش

3157 
تاثير استراتيجية التمكين في اداء العاملين 

 بتوسيط الثقة التنظيمية

 

 ماجستير رعد فرحان عذيب

3158 
تقدير معلمات بعض نماذج البقاء الالخطية 

 باعتماد نظرية التصميم االمثل

 دكتوراه مروة علي مكلف

3159 
ر الجنبي المباشالعالقة النسبية بين االستثمار ا

 والنمو االقتصادي مع اشارة الى العراق

 ماجستير ياسر غانم

3160 
 تاثير تمويل االنفاق العام في تحديد عرض النقد

 في العراق

 ماجستير سيف علي يحيى

3161 
دراسة تاثير بعض ىالعوامل على عدد ساعات 

تجهيز الكهرباء اليومي في مدينة بغداد 

 تباستعمال تحليل المسارا

 ماجستير صالح رزاق صالح

3162 
تاثير ادارة االحتواء العالي في تخفيض مستوى 

 الموارد المعرفية

 ماجستير حسين نجيب محمد

3163 
عند اتباع الخطا  garchتقدير معلمات انموذج 

العشوائي للتوزيعات غير الطبيعية ومقارنتة مع 

 التوزيع الطبيعي

 ماجستر حسين مجيد

لي لتطبيق معيار االبالغ المالي الدو الية مقترحة 3164

( باستخدام استراتيجيات ادارة المعرفة 3)

 وتاثيرة في تطوير النظام المحاسبي الموحد

 

 دكتوراه محمد عباس نهود

3165 
تاثير درجة الرافعة االقتصادية في القيمة 

السوقية للسهم العادي دراسة في عدد من 

 dow jones)الشركات المدرجة في مؤشر 

30) 

 ماجستير ايفان سمير عبد الصاحب

3166 
تقدير وتحليل دوال االستثمار للقطاعات 

ج االقتصادية االنتاجية في العراق باستعمال نماذ

 (2016-1995انحدار البيانات الطويلة للمدة )

 ماجستير ندى حميد فاضل

3167 
تباين قرارات االستثمار المالي في ظل التاثير 

سلوكية ومححددات المستثمر المتوقع للعوامل ال

 ماجستير باسمة حازم
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 دراسة في سوق العراق لالوراق المالية

3168 
اثر السياسات المالية في اداء سوق العراق 

 2017-2005لالوراق المالية لمدة 

لميس عبد الحسن عبد علي 

 ماجستير

 ماجستير

3169 
مقارنة بعض طرائق التقدير الحصين النموذج 

ر تفسيري غير مستقر واخطاء االنحدار بمتغي

 مرتبطة ذاتيا

 دكتوراه ازهار كاظم جبارة

3170 
ب تاثير الرقابة االستراتيجية االستباقية في تجن

 المزالق االستراتيجية

 ماجستير بان رائد عبد هللا

3171 
تاثير جودة حياة العمل في المنظمة الذكية 

بتوسط ضياع المعرفة دراسة في وزارة 

 ادنالصناعة والمع

 ماجستير ثامر سليم محمد

3172 
تقييم جدولة المشروع باستعمال عدد من شبكات 

 االعمال دراسة مديرية بلدية كربالء المقدسة

 دبلوم عالي علي جواد كاظم

3173 
 تاثير المذاع التسويقي في السمعة التنظيمية في

 سوق االدوية في بغداد

 ماجستير حسام سعدون ابراهيم

3174 
الخدمة التعليمية في تحقيق التميز  قياس جودة

 iso 21001-2018المنظمي باعتماد المواصفة 

 عينة من الكليات الحكومية واالهلية في بغداد 

 ماجستير حنان مازن ابراهيم

3175 
 دور فاعلية فرق العمل في جودة الخدمة البلدية

 دبلوم عالي عماد منسي حمود

3176 
مارسات ادارة تاثير استراتيجية االندماج في م

الموارد البشرية عينة في شركات وزارة 

 الصناعة والمعادن

 ماجستير بتول كريم عبد الحسن

3177 
تحسين خدمة سحب مياه االمطار باستعمال 

بعض ادوات ادارة الجودة دراسة في مديرية 

 مجاري كربالء المقدسة

 دبلوم عالي ميثم خضير عباس

3178 
ء داية وتاثيرها في االالقيادة االستراتيجية السياح

الريادي للمنظمة دراسة في هيئة السياحة 

 العراقية

 ماجستير جبار هبل مفتن

3179 
العالقة بين ادارة الصراع والمناخ التنظيمي 

 السائد وتاثيرها على الوالء للمؤسسات السياحية

في دراسة كليتي العلوم السياحية في بغداد 

 وكربالء

 ماجستير جواد ارحيمة

3180 
استخدام نموذج نضج ادارة المشاريع لتقويم 

–منظمات قطاع التشييد دراسة في قسم االبنية 

 ماجستير اسراء هادي كاظم
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 الكرخ االولى

3181 
انموذج مقترح الحتساب تكاليف الخدمات الطبية 

وتحسين جودتها باستعمال نظام تشخيص 

 المجموعات المتماثلة وتوريد االنشطة

 توراهدك حسام احمد محمد

3182 
دراسة العوامل المؤثرة على مرض التهاب الكبد 

 الفيروسي في محافظة ذي قار

\ 

 دبلوم عالي عقيل عودة

3183 
دور عناصر المزيج الترويجي في تحقيق الريادة 

لمنظمات االعمال بحث في شركة الخطوط 

 الجوية العراقية

 ماجستير اشراق محسن عبد السادة

3184 
اطار ادارة الموهبة بحث في  مكانة المنظمة في

 شركة زين العراق لالتصاالت

 ماجيتير مهند سالم

3185 
ي استراتيجيات ادارة الموارد البشرية وتاثيرها ف

 تطبيقات المسؤولية االجتماعية في مديرية بلدية

 الرمادي

 دبلوم عالي زيد خالد علي

3186 
التنمية المستدامة في ظل التخطيط الحضري 

 مادي وعنهلمدينتي الر

 دبلوم عالي حسين علي كريم

3187 
استراتيجية ادارة النفايات الصلبة وتاثيراتها 

 البيئة بحث في بلدية يعقوبة

 دبلوم عالي شكرية عبود عمران

3188 
تقييم استراتيجية دعم القطاع الصناعي الخاص 

في العراق على وفق اتفاقيات منظمة التجارة 

 العالمية

 ستيرماج جواد كاظم موحي

3189 
ات امكانية التوجة نحو التبادل االلكتروني للبيان

لتبسيط اجراءات لعمل بحث في مديرية بلدية 

 الحلة

 دبلوم عالي علي سجاد كاظم

3190 
ل تاثير اليقظة االستراتيجية في فاعلية فرق العم

دراسة تحليلية في دوائر وهيئات وزارة االسكان 

 واالعمار العراقية

 ماجستير يد مضمومتماضر عبد الس

3191 
تمويل االستثمار السكني في العراق مشروع 

 بسماية

 دبلوم عالي صالح ناجي صالح

2192 
توظيف المركبات الرئيسية مع التحليل العنقودي 

 باستخدام دوال البيئة

 دكتوراه حيدر يحيى محمد

3193 
 تاثير القيادة المتسامية في االداء الجامعي

 ماجستير ليلى عبد هللا خضير
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3194 
تقدير فجوة الطلب المحلي في انشطة الصناعات 

 االنشائية ودورها في اعادة اعمار العراق

 ماجستير فاهم راهي ناصر

3195 
توحيد القوائم المالية للمصارف التجارية على 

 وانعكاسة 10وفق المعيار الدولي لالبالغ المالي 

 على المالءمة والتمثيل الصادق

 دكتوراه ن علوانمحمد عبد الحسي

3196 
تحديد العوامل على تانيث الفقر لمسح تقييم 

 2016االمن الغذائي لالسر العراقية لسنة 

 دبلوم عالي وسن عبد االله حسين

3197 
للتعلم التنظيمي في تبني   senheتاثير نموذج 

ية مبادءى ادارة الجودة الشاملة في الجامعة التقن

 الوسطى

 يرماجست مروة مصطاف داود

3198 
استعمال السالسل الزمنية في التنبؤ النفايات 

 2018-2008البلدية لمحافظة بغداد للمدة من 

 دبلوم عالي لمى كريم حمزة

3199 
االستغراق الوظيفي وتاثيرة على االداء 

االستراتيجي السياحي من خالل البراعة 

 التنظيمية

 دكتوراه انتصار حمزة عبد عذاب

3200 
ستخدام االنحدار اللوجستي دراسة وصفية با

لتوزيع الجغرافي لحاالت سرطان االطفال دون 

 سن الخامسة عشر في البصرة

 دبلوم عالي حيدر ريسان كاظم

3201 
 التحويل وانعكاسة على االداء البلدي في بلديات

 محافظة ميسان

 دبلوم عالي عباس رحيمة غانم

3202 
في   gpsدور التقنيات المعاصرة باستخدام 

 سين االداء البلديتح

 دبلوم عالي نور باسل حميد

3203 
خصوصية القرارات المالية الحكومية وانعكاسها 

 في االداء المالي

 دبلوم عالي محمد عبد المجيد عبد االمير

3204 
دور التدقيق الداخلي في تعزيز تقارير االداء 

 المستدام في الوحدات االقتصادية العراقية

 

 تيرماجس علي داخل معارج

3205 
 تقييم اداء مديرية ماء ميسان

 دبلوم عالي اشواق علي حسين

3206 
استعمال بعض اساليب متعددة المتغيرات لتقليل 

االبعاد ومعالجة الصور الرقمية تحسين تقطيع 

 الصور

 دكتوراه اسيل مسلم عيسى

3207 
تقيم ستراتيجية البرنامج الوطني لتنمية زراعة 

 2019-2011ات الحنطة في العراق للسنو

 دبلوم عالي علي محمد مهدي
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3208 
امكانية تطبيق ادارة المشاريع االحترافية على 

 pmbokوفق منهجية 

 دبلوم عالي مصطفى قيس كمال

3209 
صياغة استراتيجية لبلدية البصرة على وفق 

 بطاقة االداء المتوازنة

 دبلوم عالي بشير خليل عبد الواحد

3210 
ق لترتبات المشتركة في العرااالبالغ المالي عن ا

 في شركة غتز البصرة

 ماجستير رشا عبد المجيد سعيد

3211 
لة تقويم اداء العاملين وفقا الدارة الجودة الشام

 دراسة في الجامعة التقنية الجنوبية

 دبلوم عابي وليد عبد القادر صالح

3212 
تشخيص حجم الفجوة بموجب متطلبات سلسلة 

دراسة   iso5500x /2014المواصفة الدولية 

في الشركة العامة للصناعات الصوفية معمل 

 السجاد العراقي

 ماجستير شريف محي عبد الهادي

3213 
 التحليل البيئي وتاثيرة في عملية اتخاذ القرار

 االستراتيجي

 ماجستير حيدر صباح عبد الحميد

3214 
في تقدير دوال  copulaاستعمال دوال الرابطة 

 تلية الالمعلمية ثنائي المتغيراالكثافة االحتما

 دكتوراه زينب فالح حمزة

3215 
في عملية   armax –garchاستعمال انموذج 

 التنبؤ للسلسلة الزمنية

 دكتوراه مؤمن عباس

3216 
 استخدام المركبات الرئيسية في تحديد المتغيرات

المؤثرة على مرض التوحد لدى االطفال دون 

 سن عشر سنوات

 دبلوم عالي ميسون عبد حسين

3217 
مة اثر عائدات االستثمار االجنبي المباشر في القي

السوقية للشركات متعددة الجنسيات في شركات 

جوالت الترخيص العاملة في العراق للمدة 

2010-2017 

 دبلوم عالي هيثم عبد النبي موسى

3218 
واقع تطبيق متطلبات ادارة الجودة الشاملة 

الشهداء مديرية والقيمة المضافة في مؤسسة 

 شهداء الكرخ

 ماجستير محمد عبد الصاحب جواد

3219 
جدولة عمليات الصيانة الوقائية من ظل نظام 

 التصنيع الهولوني باستعمال الخوارزمية الجينية

 دكتوراه سهى جمال مولود

3220 
صيغ التمويل في المصارف االسالمية ودورها 

 في الحد من البطالة في العراق

 ماجستير ذكرى خالد

3221 
دور سلوكيات القيادة البارعة في التجديد 

 ماجستير نور جاسم محمد
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االستراتيجي بحث تحليلي في وزارة الشباب 

 والرياضة

3222 
دور الرقابة الداخلية في عملية اتخاذ القرارات 

 االدارية في مديرية ماء كركوك

 دبلوم عالي طارق عبد الستار

3223 
مركزي للتقييس والسيطرة تقييم اداء الجهاز ال

النوعية على وفق انموذج التمييز االوربي 

efgm 2105 

 دبلوم عالي نجالء يعكوب يوسف

3224 
نح تحليل المخاطر االئتمانية وتاثيرها في كفاءة م

القروض والتسهيالت االئتمانية بحث على 

المصارف المدرجة في سوق العراق لالوراق 

 المالية

 يرماجست احمد طالب حميد

3225 
نح تحليل المخاطر االئتمانية وتاثيرها في كفاءة م

القروض والتسهيالت االئتمانية بحث على 

مصارف المدرجة في سوق العراق لالوراق 

 المالية

 ماجستير احمد طالب حميد

3226 
صياغة استراتيجية لالبنية المدرسية في وزارة 

 التربية

 دبلوم عالي زهرائ عبد االمير

3227 
محفظة العمالت االفتراضية الكفوءة بناء 

 باستخدام البرمجة الخطية

 دكتوراه حيدر ناصر حسين

3228 
تاثير استراتيجيات ادارة المعرفة في اداء 

 المتميز

 ماجستير نهى عبد هللا عنبر

3229 
واسلوب  qfd تطبيق ادارة نشر وظيفة الجودة 

لتطوير مشروعات   ahpالتحليل الهرمي 

 ةالمباني السكني

 دبلوم عالي منى محمد صباح

3230 
 رقابة البنك المركزي لمواجهة افالس المصارف

 دبلوم عالي حسين حكيم حاجم

3231 
 واقع التخطيط االستراتيجي في مديرية التلفزيون

 التربوي

 دبلوم عالي علي جاسم محمد

3232 
تاثير مبادءى الحكومة االلكترونية في تحسين 

بيقية في صندوق اجراءات تحصيل القروض تط

 االسكان العراقي

 دبلوم عالي شهد رامز انور

3233 
ة تاثير اخالقيات المهنة في تعزيز فاعلية المنظم

 دراسة في مديرية تربية العزيزية

 دبلوم عالي نزار ناجي عذاب

3234 
 isoتقييم متطلبات تنفيذ المواصفة الدولية 

لنظام ادارة الصحة والسالمة   2018; 45001

 ماجستير علي سعد علوان
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 نية دراسة في مصنع وحياكة واسطالمه

3235 
التخطيط االستراتيجي الدارة عالقات الزبون 

 دراسة في هيئة دعاوي الملكية

 دبلوم عالي عبير احمد ذياب

3236 
امكانية تطبيق الرقمنة االستراتيجية للحد من 

 الفساد االداري والمالي

 دبلوم عالي مصطفى برهان هادي

3237 
 تاثير ادارة المواهب في تحسين االداء التنظيمي

 دراسة في مكتب رئيس الوزراء

 دبلوم عالي اسامة محمد علي جيجان

3238 
ي دور انماط القيادة في تحقيق االداء االستراتيج

المتميز دراسة في وزارة العمل والشؤون 

 االجتماعية

 دبلوم عالي لينا كاظم علي

3239 
االستراتيجي في تحسين  دور التحليل البيئي

 ايرادات العقارات بحث في دائرة عقارات الدولة

 دبلوم عالي مهيمن موسى حمد

3240 
 اليقظة االستراتيجية ودورها في التوجة الريادي

 دبلوم عالي احمد نظير عبد الجليل

3241 
تاثيرات النزاعات على مسار التنمية المستدامة 

 في العراق

 دكتوراه زيد حسيب حسين

3242 
 راس المال االجتماعي وتاثيرة في تحقيق االبداع

التنظيمي للعاملين بحث مديرية تربية الرصافة 

 الثالثة

 دبلوم عالي حسام ناهض عبود

3243 
تاثير مظاهر االستقرار الوظيفي في الصحة 

التنظيمية بحث في المديرية العامة لتربية 

 الرصافة االولى

 عالي دبلوم اسراء نظير عبد الجليل

3244 
تقويم االداء االستراتيجي الدارة المسؤولية 

االجتماعية على وفق بعض متطلبات المواصفة 

 iso 26000:2010الدولية 

 دبلوم عالي اسيل اسماعيل نوري

3245 
 متطلبات استراتيجية التميز وتاثيرها في الخدمة

 المقدمة بحث في شركة العامة لتجارة الحبوب

 دبلوم عالي طه جمال محمد غريب

3246 
دور االتصاالت في تحقيق استراتيجية التمكين 

 بحث في ديوان وزارة االتصاالت

 دبلوم عالي عمار هادي عبد الحسن

3247 
انموذج االنحدار اللوجستي لمرضى قصور 

 الشرايين التاجية

 دبلوم عالي مخلد وليد احمد

3248 
اختيار تاثير طريقتي عالج مفصل الفك باستعمال 

 قياسات المتكررةال

 دبلوم عالي علي جميل فرج

3249 
التجديد االستراتيجي واثره في الخدمة المكتبية 

 دبلوم عالي احمد حجار نشمي
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دراسة في مصرفي الرافدين والرشيد في 

 محافظة االنبار

3250 
 في تاثير الرقمنة المكتبية في االتصاالت االدارية

 مديرية تربية الرصافة االولى

 دبلوم عالي زة اكرمبارق حم

3251 
دور تخطيط المسار الوظيفي في كفاءة اداء 

العاملية دراسة في عينة في مديرين شركة 

 السالم العامة

 دبلوم عالي صفاء عادل عبد الرزاق

3252 
تقييم اداء دائرة الشوؤن الهندسية والفنية في 

وزارة الشباب والرياضة على وفق انموذج 

 التميز االوربي

 دبلوم عالي لي عباسباقر ع

3253 
تطبيق انموذج عوامل النجاح الحرجة لنظام 

المعلومات الجغرافي باستعمال التحليل الهرمي 

 بحث في مديرية بلدية الحر

 دبلوم عالي حيدر عباس

3254 
التحليل االستراتيجي للمشاريع باستخدام اسلوب 

 ديفيد

 دبلوم عالي عصام محمود  عبد

3255 
 ستراتيجي في اداء العمل االمنيدور التخطيط اال

 في مديرية االستخبارات ومكافحة االرهاب

 دبلوم عالي عمر عبد الرسول

3256 
 تاثير المسؤولية االجتماعية في قيمة الزبون من

خالل صورة الشركة بحث في شركتي اسيا سيل 

 وكورك

 دكتوراه محمد ابراهيم جواد

3257 
التوقفات بناء نظام رياض لمشكلة خزين متعدد 

 ذو طلبات متذبذبة

 ماجستير عبير كاظم علي

3258 
معوقات التخطيط السياحي وتاثيرها في العملية 

 االستثمارية

 ماجستير عباس محمود نايف

3259 
 ةقديتطور الدين العام الداخلي واثاره المالية والن

 دكتوراه مالك عبد الرحيم محمد

3260 
اتيجية دور المحاسبة عن االنجاز في ظل ستر

 التصنيع المتسارع لتخفيض تكاليف المنتج

 دكتوراه احمد ماهر محمد علي

3261 
انعكاس راس المال االجتماعي على الرضا 

 الوظيفي بحث من ديوان الوقف السني

 دبلوم عالي سالم فاضل محمد

3262 
ة انعكاس القيادة التحويلية على البراعة التنظيم

 ءفي االمانة العامة لمجلس الوزرا

 دبلوم عالي عدي سداد رضا

3263 
استراتيجيات تنمية  قدرات العاملين في ظل 

 التميز المنظمي

 دبلوم عالي ياس صباح عبد هللا
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3264 
دور القيادة االستراتيجية في جودة القرار بحث 

 في االمانة العامة لمجلس الوزارء

 دبلوم عالي منتظر ناجي

3265 
مع االطار  تكامل االفصاح عن نموذج االعمال

المفاهيمي لالبالغ المالي وتاثيرها في مالئمة 

 قيمة المعلومات للمستثمرين

 دكتوراه حسين زهير

3266 
استدامة التمويل االصغر ودورها في الحد من 

 2003البطالة في العراق بعد عام 

 ماجستير حال حسان

3267 
تقييم خطط التدريب لمركز التدريب المالي 

-2014ة المالية للمدة من والمحاسبي في وزار

2018 

 دبلوم عالي محمد جاسم

3268 
جدولة المشاريع باستعمال البرمجة الديناميكية 

 والخوارزميات التطورية

 ماجستير علياء عبد االمير

3269 
تاثير التحسين المستمر في فاعلية المنظمة في 

 وزارة العمل والشؤون االجتماعية

 دبلوم عالي جنان حسين

3270 
ل تخدام نماذج الفيزياء المالية في قياس وتحلياس

 والتنبؤ بعوائد االسهم العادية

 دكتوراه عالء عباس

3271 
جدوى تطبيق الوثائق القياسية في تنظيم  عقود 

 مشاريع االستثمار في محافظة بغداد

 دبلوم عالي رزاق عبد الزهرة

3272 
 استراتيجية الموازنة ودورها في االداء الحكومي

 زارة الموارد المائيةفي و

 دبلوم عالي رولى سرمد

3273 
االداء الريادي على وفق البراعة التسويقية 

 وجودة المنتج

 ماجستير حسام ساهي

3274 
اثر الصدمات االقتصادية في القطاع الصحي 

 وسياسات االستجابة في العراق

 دكتوراه قيس انيس

3275 
 تحليل اسهام القطاع المصرفي في سوق العراق

 2018-2004لالوراق المالية للمدة 

 دبلوم عالي وفاء كامل

3276 
دور الصيرفة االسالمية في تمويل قطاع االسكان 

 مصرف النهرين االسالمي

 دبلوم عالي علي عادل

3277 
تحليل مصادر واستخدامات االموال في هيئة 

 دعاوي الملكية

 دبلوم عالي مصطفى عباس

3278 
الى نظام الدفع  مدى توفر متطلبات التحول

 االلكتروني في دائرة ماء بغداد

 دبلوم عالي رشا محمود
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3279 
ادارة االثتمان التجاري الممنوح والمكتبي 

 وتاثرها في قيمة منشات االعمال

 دكتوراه ابراهيم سكران

3280 
تحسين مقدرات نماذج المعامالت االنية الخطية 

 بتوظيف بعض خوارزميات الذكاء االصطناعي

 دكتوراه حسين عالء

3281 
جودة خدمة النقب السياحي وتاثيرها في زيادة 

الحصة السوقية للمنظمة في شركة الخطوط 

 الجوية العراقية

 ماجستير نبيل جاسم

3282 
دور بعض عوامل النجاح الحرجة الدارة المعرفة 

 في تعزيز جودة وتصميم خدمة الزبون

 دبلوم عالي محمد جاسم

3283 
نفاق الحكومي في مؤسسة السجناء تقييم اداء اال

 السياسين

 دبلوم عالي مصطفى فاضل

3284 
ة دور االدارة المحلية في تقييم المشاريع الخدمي

 في محافظة بغداد

 دبلوم عالي اسيل اسماعيل

3285 
انظمة سعر الصرف وانعكاساتها على عائد 

 االصدار النقدي

 ماجستير رسل كاظم

3286 
سياحي المتخصص في تاثير برامج التسويق ال

االداء االستراتيجي للمنظمات السياحية دراسة 

 في شركات السياحة والسفر

 ماجستير نسرين لطيف

3287 
 انةتقييم البرامج التدريبية في الهياة العامة لصي

 مشاريع الري والبزل وزارة الموارد المائية

 دبلوم عالي بيداء هادي

3288 
ي فيمية وتاثيرها االستخدام االمثل للموارد التنظ

 اداء العاملين دراسة في دوائر وزارة العمل

 دبلوم عالي اسان سامان

3289 
استعمال انموذج االنحدار اللوجستي في تقدير 

احتمالية االصابة بمرض سرطان الثدي من خالل 

 مستويات االنترليوكينات والمعلم السرطاني

 دبلوم عالي سارة عايد

3290 
ب االحصائية لتقدير غلة استخدام بعض االسالي

 الدونم لمجصول الحنطة في العراق

 دبلوم عالي ازهار عبد هللا

3291 
 تحديد االمراض التنفسية المؤدية لوفاة االطفال

 الرضع حسب المحافظات

 دبلوم عالي هاجر حيدر

3292 
تاثير جودة الخدمة في ادارة عالقات الزبون 

 عينه من مصارف العراقية

 وم عاليدبل راحيل يحيى

3293 
 دور السياسة المالية في تحسين التنمية البشرية

 في العراق

 ماجستير هيثم عبد الحسين
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3294 
تطوير بعض طرائق البرمجة الالخطية ثنائية 

 المستوى في مجال الصحي

 دكتوراه هبة فاضل

3295 
تقدير انموذج االنحدار اللوجستي باستعمال 

 الشرائح الجزائية واللبية

 ماجستير سماروى جا

3296 
االمن الغذائي وسياسة استيراد الحبوب في 

 العراق في الشركة العامة لتجارة الحبوب

 دبلوم عالي منار ناطق

3297 
 حل مشكلة التخصص الضبابي غير المتوازن

 ماجستير احمد شافي

3298 
 تقييم استراتيجية التدريب في وزارة النفط

 دبلوم عالي رشا محمد

3299 
توزيع القيمة المتطرفة في حل مشكلة استعمال 

النقل العشوائية متعددة الخيارات في منشاة 

 العامة لتوزيع المنتجات النفطية فرع ديالى

 ماجستير حيدر كاظم

3300 
ي تاثير المرونة االستراتيجية في تطوير المنتج ف

 مصنع المامون

 ماجستير حيدر قاسم

3301 
الطفال دراسة احصائية حول التنبؤ باعداد ا

 المصابين بمرض السكري في بغداد

 دبلوم عالي رنا محمد

3302 
دراسة تحليلية للمصادر المائية والمشاريع في 

 2016المحافظات العراقية 

 دبلوم عالي زياد احمد

3303 
تقدير انموذج التوزيع الطبيعي الملتوي 

 باستخدام خوارزمية تعظيم التوقع

 ماجستير امين حسين

3304 
 يئةمية اللقاحات التالفة وتاثيرها على البتقدير ك

 باستعمال منظومة المعادالت االنية

 دبلوم عالي ندى هشام

3305 
تصنيف اليات جمع النفايات التابعة لبلديات 

 محافظات العراق باستعمال التحليل العنقودي

 دبلوم عالي ليث فالح حسن

3306 
تبني استراتيجيات ادارة المعرفة ودورها في 

 ين قدرات التفكير االستراتيجيتحس

 دبلوم عالي امير نوري مير علي

3307 
 انموذج مقترح لتدقيق ابعاد االستدامة ودوره في

 تقويم اداء الوحدات االقتصادية في العراق

 دكتوراه صابرين كريم بالسم

3308 
دراسة احصائية للتنبؤ بالحوادث المرورية في 

 2021 -2019العراق للفترة 

 دبلوم عالي محمد فرح عماد

3309 
ل تقدير بيز لدالة المعولية الضبابية لمكائن معم

 نسيج الكوت

 ماجستير احمد رياض خدام
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3310 
 في القيادة الرشيقة وتاثيرها في التغيير التنظيمي

 جامعة بغداد

 ماجستير مروة عباس

3311 
يب الموازنة االستثمارية في دائرة االرشاد والتدر

على الخدمات منظور  الزراعي وتاثيرها

 ستراتيجي

 

 دبلوم عالي جمال ناصر جبر

3312 
التخطيط االستراتيجي الدارة الموارد البشرية 

ودورة في كفاءة االداء دراسة في وزارة 

 االتصاالت

 دبلوم عالي علي جودة عسكر

3313 
االمتثال المصرفي وانعكاساته على االداء 

 المتميز

 ماجستير زينب احمد جعفر

3314 
 دور القيادة الرؤيوية في الريادة االستراتيجية

 دبلوم عالي سارة احمد عبد العزيز

3315 
دور التخطيط االستراتيجي في فاعلية المنظمة 

 في البنك المركزي العراقي

 دبلوم عالي رضى عبد الباسط

3316 
 ئيةتقييم االداء االستراتيجي لوزارة الموارد الما

 ات المتوازنةعلى وفق تقنية بطاقة الدرج

 دبلوم عالي رشا سرمد حميد

3317 
ة اليات تنويع االستثمار في االحتياطيات االجنبي

 لدى البنك المركزي العراقي

 دبلوم عالي ايات قحطان

3318 
النمو السكاني وتاثيرة في تنامي الطلب 

 االستهالكي في العراق

 دبلوم عالي هدى علي مهاجر

3319 
معلومات في ادارة دور مقدرات تكنولوجيا ال

 االزمة بحث في مديرين ديوان محافظة نينوى

 دبلوم عالي احمد عبد الغني

3320 
تاثير ممارسات ادارة الموارد البشرية في 

 االلتزام التنظيمي في ديوان محافظة صالح الدين

 دبلوم عالي امجد احمد عجاج

3321 
في   E F Q Mاستعمال االنموذج االوربي 

 دادوائر البلدية التابعة محافظة بغتقييم اداء الد

 دبلوم عالي االء مهدي صالح

3322 
اعادة الهيكلية لمحافظة بغداد في ضوء قانون 

 نقل الصالحيات في ديوان محافظة بغداد

 دبلوم عالي علي عون كاظم

3323 
ي تطوير الموهبة وتاثيرها في االبداع التنظيمي ف

 غدادمديرية العامة لتعليم المهني محافظة ب

 دبلوم عالي غصون سعدون

3324 
ن تبني استراتيجية االمواج المتداخلة كعامل تمكي

 استراتيجي لتحقيق التنمية السياحية المستدامة

 دكتوراه سمر جبار كيالن
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3325 
ادارة عالقة الزبون وتاثيرها في تحسين جودة 

 الفندقية

 ماجستير نور صبري

3326 
تحقيق النجاح العدالة التنظيمية وتاثيرها في 

 التنظيمي دراسة في مجلس محافظة بغداد

 دبلوم عالي صباح عبد هللا

3327 
استعمال اسلوب التحليل االشبكي لتحديد الزمن 

 االمثل النجاز المشاريع

 دبلوم عالي احمد عدنان محمد

3328 
جودة الخدمة الصحية في وجهة نظر المستفيدين 

 في مستشفى القائم العام

 دبلوم عالي ععمر محمد صنا

3329 
التنبؤ بالناتج المحل االجمالي واالنشطة 

 االقتصادية في العراق

 دبلوم عالي اريج اكرام فاضل

3330 
امكانية تفعيل الحكومة االلكترونية في محافظة 

 بغداد

 دبلوم وعالي لينا عماد

3331 
الالمركزية االدارية وتاثيرها في االلتزام 

 محافظة االنبارالتنظيمي في قيادات ديوان 

 دبلوم عالي حذيفة ابراهيم شبيب

3332 
 دور فريق العمل في تعزيز الخدمات المحلية

 دبلوم عالي محمد حميد راضي

3333 
دور نماذج االعمال في راسمال السمعة المنظمة 

 بحث تحليلي في عينة الكليات االهلية في بغداد

 ماجستير حسن جمال عبد الصاحب

3334 
 رة االئتمانية في االداء التشغيليتاثير المخاط

 للمصارف العراقية الخاصة

 ماجستير احمد عباس علي

3335 
 الثقة االلكترونية في وسائل التواصل االجتماعي

 وتاثيرها في جذب الزبون

 ماجستير علي جاسم داغر

3336 
جودة المعلومات في ظل معايير االبالغ المالي 

 فة راس مالومحاسبة االستدامة وتاثيرها في كل

 دكتوراه محمد ابراهيم علي

3337 
استعمال لوحة بيز للسيطرة على الصفات 

 النوعية لالطفال حديثي الوالدة

 دبلوم عالي حسين فاضل صابر

3338 
الشفافية االستراتيجية وتاثيرها في السيادة 

 االستراتيجية

 ماجستير حيدر حسن كاظم

3339 
خيارات  تاثير تقلبات اسعار النفط الخام في

 2017-1990السياسة المالية لدول للمدة 

 دكتوراه عمار نعيم

3340 
تاثير معالجات االنحياز المعرفي للقرارات في 

 تجنب االخفاق التنظيمي

 متجستير صالح مهدي
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3341 
التوجهات المعاصرة لالفصاح المحاسبي على 

وفق القدرة لخطر المعلومات وانعكاسة على 

 تكلفة راس مال

 دكتوراه اضلعباس ف

3342 
ي تقييم مخاطر المحفظة االثتمانية وانعكاساتها ف

 القيمة السوقية للسهم

 ماجستير ميس الريم

3343 
تحليل معايير المخاطر االئتمانية في مصرف 

 الرشيد

 دبلوم عالي عمار احمد جابر

3344 
ي فتاثير التفكير االستراتيجي واالقتدار المعرفي 

 الدولينجاح االرشاد السياحي 

 دكتوراه ميثم حميد ناصر

3345 
دور اعادة تصميم العمل في تخفيض مستوى 

 التكاسل الوظيفي في دائرة الحماية االجتماعية

 ماجستير علي قصي عبد القادر

3346 
انعكاسات االزمات المالية في عوائد ومخاطر 

 االسهم

 ماجستير رهام عبد االمير

3347 
يرة في دعم الشمول المالي في العراق وتاث

االستقرار المصرفي في ظل نظام االنذار المبكر 

 لالزمات المصرفية

 ماجستير صبيان طارق سعيد

3348 
تقييم كفاءة االنفاق الحكومي للقطاع الصحي في 

 2017-2007العراق مستشفى غازي الحريري 

 ماجستير محمد جاسم محمد

3349 
االداء المؤسسي على وفق اليقظة االستراتيجية 

حث استطالعي في تسجيل الشركات في وزارة ب

 التجارة

 دبلوم عالي عدي حسن فرحان

3350 
 تقييم الرقابة التسويقية في دائرة البستنة

 دبلوم عالي ابرار قدوري محمد

3351 
 تحليل التوجة االستراتيجي لهيئة االعاقة دراسة

 في وزارة العمل والشؤون االجتماعية

 دبلوم عالي رشا طارق محمد

3352 
التخطيط االستراتيجي على وفق انموذج فايغر 

 في االداء المؤسسي

 دبلوم عالي مرتضى علوان

3353 
استراتيجية مقترحة الستخراج مياه المصب العام 

في وزارة الزراعة دراسة في وزارة الموارد 

 المائية

 دبلوم عالي نصير فاضل

3354 
ة ميالقيادة العالئقية وتاثيرها في الطاقة التنظي

 في مصرفي الرافدين والرشيد

 ماجستير سمر سعدون هالل

3355 
مدى توافر متطلبات نظام ادارة مكافحة الرشوة 

 10500-2011على وفق المواصفة 

 دبلوم عالي فؤاد علي حسين
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3356 
االداء البارع على وفق التسويق الريادي بحث 

مقارن لشركتي بغداد وسينالكو للمشروبات 

 الغازية

 ماجستير ئق عبد الجبارزينة فا

3357 
ق تحليل هيكل االنفاق االستهالكي لالسر في العرا

 منظور استراتيجي 2017-2002للمدة 

 دبلوم عالي غزوان حكمت

3358 
 دور التخطيط االستراتيجي في حماية المال العام

 2005وتنمية في دستور العراقي الدائم لسنة 

 دبلوم عالي صديق حاجم عبد الحسين

3359 
 تبني استراتيجية خضراء في المؤسسات البلدية

 دبلوم عالي سلوان ظافر عبد هللا

3360 
حل االنموذج الخطي مىتعدد الخيارات باستعمال 

البرمجة العددية الصحيحة والبرمجة االضبابية 

 في شركة المنصور للصناعات الدوائية

 ماجستير طه ازهر محمد

3361 
 ي وزارة الداخليةتقييم الرقابة االستراتيجية ف

 العراقية

 دبلوم عالي احمد جبار

3362 
القيادة االستراتيجية وتاثيرها في المسؤولية 

  -االجتماعية بحث في دائرة الصحة بغداد 

 رصافة

 ماجستير ساجدة عبد الرضا

3363 
 2003تحليل العمالة الناقصة في العراق بعد عام 

 بين خصائص الظاهرة وسياسات االستجابة

 ماجستير رسولنور 

3364 
مبدا الشرعية في التشريع الجنائي االسالمي 

 والقانون الوصفي

 دبلوم عالي اريج خليل

3365 
ية الفقر واشكاليات التوزيع في االقتصادات  الريع

 العراق انموذجا

 دكتوراه زياد طارق حسين

3366 
 النزوح السكاني واثره في االمن الوطني العراقي

 ماجستير علي عريان

3367 
تقييم دور االدارة المحلية في تعزيز التنمية 

 المجتمعية في مجلس محافظة نينوى

 دبلوم عالي ظفار قيدار

3368 
تاثير الحوكمة في االداء الوظيفي بحث تطبيقي 

 في ديوان محافظة االنبار

 دبلوم عالي مروة حسين

3369 
واقع تنفيذ المشاريع وتاثيرها على الخدمات في 

 نبارمحافظة اال

 دبلوم عالي ياسين عبد هللا

3370 
تنمية مشاريع االستثمار المحلي بالشراكة مع 

 قطاع الخاص في محافظة بغداد

 دبلوم عالي زينة عماد

3371 
الرقابة االدارية وتاثيرها في ادارة الجودة 

 دبلوم عالي امين محمد طاهر
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 الشاملة

3372 
ه التخطيط االستراتيجي للموارد االرض والميا

 لتحقيق التنمية المستدامة في محافظة االنبار

 دبلوم عالي اريج حسين

3373 
مي تاثير القوة التنظيمية في ادارة الصراع التنظي

 دراسة ميدانية في ديوان محافظة صالح الدين

 

 دبلوم عالي احمد تحسين جاسم

3374 
تقييم االداء االستراتيجي للمديرية العامة 

 التربية للتخطيط التربوي وزارة

 دبلوم عالي علياء جعفر

3375 
تقييم جودة المشاريع المحلية وفق المواصفة 

حاله كلية  iso  1006/ 2003الدولية 

 الخوارزمي

 دبلوم عالي رباب حسين

3376 
قياس تاثير اليات الحوكمة في البالغ عن 

المسؤولية االجتماعية للوحدات االقتصادية 

 العراقية

 رماجستي شذى اكرم احمد

3377 
تاثير اليقظة التسويقية في التسويق الداخلي 

 kanoعلى وفق نموذج 

 ماجستير احمد حسين خنفاس

3378 
 تقييم اداء سلسلة التجهيز الخضراء بيئة ضبابية

ي شركة تعبيئة الغاز التاجي ومصنع ف –

 البطاريات

 ماجستير هيام محمد فارس

3379 
 بلدياالبداع البيئي وانعكاسة على االداء ال

 دبلوم عالي عباس هاشم عبد النبي

3380 
استعمال تقنية التكاليف على اساس االنشطة 

 المرتكزة على االداء لتقويم االداء في الوحدات

 االقتصادية

 ماجستير عامر منصور حسون

3381 
تخطيط وتنمية القطاع السياحي ودوره في تنويع 

 مصادر الدخل في العراق

 دكتوراه سجى فاضل جواد

3382 
دوكالص في تحليل االنتاج  –استعمال دالة كوب 

 للمنشات الصناعية

 دبلوم عالي هدى طالب محمد

3383 
رسم السياسات المحلية لمحافظة بغداد وفقا 

لسنة  21للتعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 

2008 

 دبلوم عالي محمد جالل محمود

3384 
قيمة تكامل تقنيتي الكلفة المستهدفة وتيار ال

 ودوره في تحقيق الميزة التنافسية

 ماجستير ليث مهدي عزيز

3385 
على   3اثر كفاية راس مال وفقا لمقدرات بازل  

 ماجستير سجاد صادق
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مؤشرات االداء المصرفي من مصارف في سوق 

 العراق لالوراق المالية

3386 
تاثير تنمية مهارات الموارد البشرية في تفوق 

نافذة جوهاري من تدريسين  ادارة الذات باعتماد

 بغداد –في بعض الكليات االهلية 

 

 دكتوراه جوان حسين

3387 
ة ادارة العالقات العامة السياحية كمتغير والميز

التنافسية المستدامة عينة من فنادق الدرجة 

 الممتازة االولى في كربالء ونجف االشرف

 دكتوراه جعفر عمران

3388 
االنجاز والتكاليف تكامل تقينتي المحاسبة عن 

 على اساس االنشطة ودوره في تقويم االداء

 ماجستير عبدهللا غالب جواد

3389 
استعمال تقنية التكاليف على اساس االنشطة 

الموجه بالوقت في تطوير نظام محاسبة التكاليف 

 لشركة نفط الوسط

 ماجستير دنيا مجيد موزان

3390 
قدير مقارنه المقدرات الموبجية واللبية في ت

نماذج االنحدار الشبة معلمية النماذج الخطية 

 الجزئية

 ماجستير يونس عامر حسن

3391 
امكانية تطبيق نظام التصنيع الهجين والحيود 

السداسي الرشيقة تحسين العملية تطبيق في 

 شركة كرونجي النتاج مشروبات الغازية كركوك

 ماجستير بالل حسين خلف

3392 
الحدين السالب  مقارنة بين االنحدار ذي

واالنحدار الشجيري وانحدار المربعات الصغرى 

 الجزئية

 ماجستير براء خضير

3393 
ماد عتتقدير معالم البيانات ذات االبعاد العالية باال

 على طرائق تحديد حجم العينة

 ماجستير بالسم سعدون

3394 
 السيولة المصرفية وامكانية استثمارها في تعزيز

دد من المصارف التجارية في المالءة المالية لع

 العراق

 ماجستير حسن عبد نزال كاظم

3395 
استخدام البرمجة الهدفية متعددة الخيارات مع 

 تطبيق عملي

 ماجستير علي حسين علي

3396 
دراسة اوزان االطفال حديثي الوالدة في بعض 

 مستشفيات بغداد

 دبلوم عالي محمد علي حسين

3397 
ج االم الكلى الحاد دراسة تحليلية لتقييم عال

 باستعمال تحليل التباين المتعدد

 دبلوم عالي ندى ضيائ حميد
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3398 
 مقارنة بعض طرائق تقدير االنحدار المجزء

 ماجستير محمد احمد عباس

3399 
تاثير التسويق الداخلي في تحديد استراتيجية 

 الخدمة

 

 

 ماجستير لمياء فرحان عبد السادة

3400 
ستراتيجية كمعدل لتاثير مهارات القيادة اال

التحديات البيئة في االدارة الفاعلة للبيئة 

vucaprime 

 ماجستير حسن عالوي

3401 
تقييم برامج الستثمار الحكومي على وفق معايير 

 الجدوى االقتصادية في العراق

 دكتورا صباح جندي منصور

3402 
متطلبات نجاح الشراكة الحكومية مع القطاع 

 فيذ لعقود االستثمار والتشغيلالخاص تجربة التن

 المشترك لقطاع الموانىء

 دبلوم عالي مهند رحيم الالمي

3403 
التحفظ المحاسبي واثره على التنبؤ بالفشل 

المالي في الشركات الصناعية المدرجة في 

 بورصة

 ماجستير احمد صويلح طرح

3404 
ر نظام المعلومات التسويقي واثره في اتخاذ القرا

التسويقي دراسة تحليلية على عينة  االستراتيجي

 من الفنادق فئة الخمسة نجوم في االردن

 ماجستير حاتم جاسم زيدان

3405 
حوكمة الشركات واثرها على سعر اسهم في 

الشركات الصناعية المساهمة المدرجة في 

 بورصة عمان

 ماجستير مصطفى عبد الكريم

3406 
ي تحليل واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات ف

 2008العراق عدا اقليم كردستان للعام 

 دبلوم عالي علياء اسماعيل عبيد

3407 
الحالة االقتصادية واالجتماعية في محافظة ذي 

 قار دراسة في التنمية البشرية المستدامة للمدة

1990-2006 

 ماجستير حسين على عويش

3408 
ت االهمية االستراتيجية للعراق واثره في العالقا

 2003والدولية بعد عام االقليمية 

 دكتوراه عمار جعفر مهدي

3409 
حماية البيئة في القانون الدولي االنساني 

 وتطبيقاتها في العراق

 ماجستير هديل علي محمد

3410 
روح المبادرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في 

دوائر العالقات العامة واالعالم في القطاع 

  مبروج عبد الحلي
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 الحكومي العراقي

3411 
انعكاس المشاركة المجتمعية على التميز 

 المنظمي دراسة في بلدية الضلوعية

 دبلوم عالي جنان جاسم

3412 
تقدير انموذج االنحدار الخطي الجزئي بوجود 

 فقدان عشوائي في المتغيرات التوضيحية

 ماجستير رند هيثم عبد الحسين

3413 
ير للتاثتوافر متطلبات تطبيق االدارة االلكترونية 

 في ضغوط العمل في مديرية بلدية الحلة

 ماجستير حسين جعفر جواد

3414 
تقييم اداء الموازنة العامة في العراق وفق 

 معايير الكفاءة التخصصية

 ماجستير سمر نعمان نوروز

3415 
حج بناء انموذج لتكاليف الحج في الهيئة العليا لل

 والعمرة العراقية

 تيرماجس حيدر عبد الرضا عبود

3416 
جدلية التعقل في الفكر المحاسبي وتأثيرها على 

 مخاطر التدفقات النقدية التشغيلية

 دكتوراه ابراهيم نعيم حسن

3417 
تقييم المخاطرة االئتمانية وتأثيره في االداء 

 المالي للمصارف

 مستنصرية أمنه طعمة جبر

3418 
تقييم انشطة ادارة الموارد البشرية على وفق 

 ودة الخدمة البلدية / بلدية الرماديمعايير ج

 دبلوم عالي مصطفى محمد عودة

3419 
توظيف الخوارزمية الجنية في بعض طرائق 

 تقدير دالة البقاء مع تطبيق عملي

 ماجستير انور طاهر عبد الهادي

3420 
 انعكاس التفكير االستراتيجي على ادارة االزمة

 ماجستير احمد امين سالم

3421 
المخاطر وتأثيرها في جودة الخدمة  مراحل ادارة

 البلدية

 دبلوم عالي هشام مسلم سعيد

3422 
التنسيق االداري بين الوزارة االتحادية 

 –والحكومة المحلية وتأثيره في االداء البلدي 

 دراسة في بلديات ذي قار

 دبلوم عالي عمار محمود مطر

3423 
التنبؤ بنظام التأمينات االجتماعية في العراق 

 ستخدام نماذج بوكس جينكنزبا

 ماجستير زيد خليل اسماعيل

3424 
اداء المنظمة في اطار العالقة بين الثقافة 

 التنظيمية وانماط الشخصية للعاملين

 ماجستير أريج فائق عبد

3425 
 camlsتقييم االداء المالي على وفق نموذج 

 وانعكاسة على قيمة المصرف

 ماجستير سرى ضيغم حازم

3426 
مال أنموذج االنحدار المتقطع في تقدير استع

 ماجستير محمد قصي ناجي
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الراتب للعامل المضمون في ظل مدد الخدمة 

المختلفة /بحث تطبيقي لدائرة التقاعد الضمان 

 االجتماعي

3427 
تقييم مدى توافر متطلبات نظام ادارة التدقيق 

على وفق المواصفة القياسية 

 ISO19011:2018الدولية

 دبلوم عالي اهيم عبد السالماسراء ابر

3428 
تأثير وسائل الدفع االلكترونية في ربحية عينة 

المصارف التجارية العراقية الخاصة للمدة 

(2018-2010) 

 ماجستير حيدر كامل مجيد

3429 
التحيزات السلوكية وتأثيرها في التوجة 

االستراتيجي للمستثمر دراسة في سوق العراق 

 لالوراق المالية

 ماجستير علي مهدي زهراء

3430 
دراسة للحد من ظاهرة البطالة في العراق مع 

التركيز على ظاهرة البطالة في صفوف حملة 

 الشهادات االولية والعليا

 بدون سيدي وزارة التعليم العالي

3431 
مقارنة بعض طرائق التقدير النموذج االنحدار 

الخطي العام بوجود مشكلتي االرتباط الذاتي 

 الخطي والتعدد

 ماجستير زينب عبد الستار

3432 
اطار مقترح العداد موازنة البرامج واالداء 

وانعكاسة على ترشيد االنفاق العام وفاعلية 

 المساءلة في الوحدات الحكومية العراقية

 دكتوراه حيدر جاسم حمزة

3433 
مقارنة بعض طرائق تقدير النموذج الثنائي 

 المتعدد المستويات

 ستيرماج زينب نهاد

3434 
 تاثير المرونة االستراتيجية للتحول نحو المحيط

االزرق في اطار تطوير المهارات العقلية 

 للمديرين دراسة في شركة كي كارد

 دكتوراه براق طالب عبد الجبار

3435 
انعكاس ممارسات ادارة الموارد البشرية 

الخضراء على المسؤولية االجتماعية في مقر 

 امةمديرية البلديات الع

 دبلوم عالي منير عبود محمد

3436 
تاثير االدارة االلكترونية في تحقيق الريادة 

االستراتيجية دراسة من العاملين في بلديات 

 محافظة كربالء

 دبلوم عالي مهند عباس حسين

3437 
دور قيمة الزبون في تحسين سمعة المنظمة في 

 مديرية بلدية الحلة

 دبلوم عالي علي صباح محمد

3438 
الدور الوسيط لنظم العمل عالية االداء بين ادارة 

 هالة تركي

 

 دكتوراه
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االحتواء العالي والريادة االستراتيجية في شركة 

 ديالى العامة للصناعات الكهربائية

3439 
استعمال المحاسبة الرشيقة وكلف الجودة 

 لتخفيض التكاليف

 

 ماجستير علي منفي كاظم

3440 
ى دولية للقطاع العام ومدتبني معاييرالمحاسبة ال

 مساهمتها في حوكمة الوحدات الحكومية

 دكتوراه علي هاتف  عبد علي شربة

3441 
دور البنك المركزي العراقي في تفعيل القطاع 

 المصرفي في ظل تقلبات االيرادات الحكومية

 دكتوراه علي فريد عبد الكريم

3442 
ريادة االعمال الخضراء في ضوء العالقة 

ية بين االشراف االستراتيجي والمرونة التكامل

 االستراتيجية

 دكتوراه اسماء حبيب نعمة

3443 
االعمال التجارية االلكترونية وانعكاساتها 

 2003االقتصادية في العراق بعد عام 

 ماجستير ميس اسعد عبد الحسن

3444 
في جودة المعلومات  ifrs 17تاثير تبني 

 ةالمحاسبية لوحدات االعمال العراقي

 دكتوراه ياسر صاحب مالك

3445 
الدور الوسيط لتجربة الزبون في تعزيز تاثير 

ادارة المعرفة في التفوق االستراتيجي بحث في 

 مصارف التجارية واالسالمية

 دكتوراه احمد جدعان حماد

3446 
االتجاه االستراتيجي وتاثيره في التميز 

 المؤسسي وفقا للنموذج االوربي الممكنات

 دبلوم عالي ي ثميلباسم رسم

3447 
تقييم االداء البيئي على وفق معايير جائزة 

ة االستدامة البيئية المارة راس الخيمة في مديري

 بلديات بابل

 ماجستير احمد جاسم محمد

3448 
تقويم كفاءة بعض مديريات بلديات االنبار 

 deaباستعمال اسلوب تحليل تطويق البيانات 

 دبلوم عالي صفاء طالب صالح

3449 
تاثير التفكير المنطقي في تحقيق االستراتيجي 

 بتوسط روحانية المنظمة

  نور صباح خلدكتوراهيل

3450 
 دور ابتكار المعرفة في الزخم االستراتيجي

 ماجستير ايفان عادل عارف

3451 
استعمال بعض نماذج االستنباط المكاني لتوزيع 

 الخدمات الصحية في محافظة واسط

 ماجستير لسجاد هادي منه

3452 
الدين العام وانعكاساته على الناتج المحلي 

 االجمالي في العراق

 ماجستير عباس داود سلمان
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3453 
دور الصكوك االسالمية في تنشيط االستثمار 

 لقطاع البنى االرتكازية في العراق

 ماجستير محمد ضائع

3454 
قياس كفاءة اداء شركات صناعة االسمنت في 

 ل مغلف تحليل البياناتالعراق باستعما

 ماجستير ذكريات عباس محمد

3455 
تقييم االداء التربوي على وفق المركزية 

 والالمركزية دراسة مقارنة في المديريات العامة

 للتربية

 ماجستير حسن عبد المحسن حسن

3456 
 تاثير القدرات المعرفية في تمكين العاملين بحث

جات في هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتيا

 الخاصة

 ماجستير دعاء عبد الكريم خلف

3457 
متطلبات هيكلية القطاع المصرفي في العراق 

 gatsوفق االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات 

 دكتوراه ايهاب عباس محمد

3458 
استعمال سالسل ماركوف في تصميم نظام 

 معولية وصيانة وقائية

 ماجستير مهند طه ياسين

3459 
االستراتيجي وفق اداء دور التخطيط 

 kpiالمشروعات االنشائية على وفق 

 ماجستير رقية عبد الرحيم كريم

3460 
تاثير التغيير االستراتيجي في االداء المنظمي 

 بحث تحليلي في شركة المشاريع النفطية

 ماجستير يوسف عليوي عبد هللا

3461 
ات تقييم االداء الرقابة الداخلية في اطار المؤشر

 المالية

 دبلوم عالي خالد عواد ابراهيم

3462 
تقييم واقع المسئولية االجتماعية على وفق 

 iso 26000;2010المواصفة القياسية الدولية 

 دبلوم عالي صالح حاتم جاسم

3463 
تقييم المجهزين على وفق تكامل اداة وظيفية 

 نشر الجودة وعملية التحليل الهرمي الضبابي

 تيرماجس عالء عبد الحسين نوري

3464 
مشروع نقل البيانات الخصائص العناصر 

 والحاجة

 دبلوم عالي ندى صبحي سلمان

3465 
تاثير اليات الحوكمة في ظل تجميع االعمال على 

جودة االرباح لعينة من الوحدات االقتصادية في 

 العراق

 دكتوراه ميثم بدر بعيوي

3466 
ين الدور التفاعلي للشفافية المالية في العالقة ب

 التعلم االستراتيجي والشمول المالي

 دكتوراه عبد الرحمن طاهر

3467 
 coso ermمنهج مقترح للرقابة الداخلية وفق 

للحوكمة وضبط المخاطر المصرفية تطبيق في 

 ماجستير نور سالم صالح
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 عينة من المصارف العراقية

3468 
دور نظام محاسبة استهالك الموارد في تحقيق 

وحدات الخدمية الهادفة عوامل النجاح في ال

 للربح في شركة الخطوط الجوية عراقية

 ماجستير محمد ابراهيم حسن

3469 
تاثير التسويق الرياضي في التفوق التنافسي 

 بحث في اندية الدوري العراقي الممتاز

 ماجستير حارث مثنى محمود

3470 
 تقييم واختيار القطاع السوقي باستعمال التحليل

 لموسعالهرمي الضبابي ا

 ماجستير ياسر ناصح بشير

3471 
دور ديوان الرقابة المالية االتحادي في تطبيق 

 التدقيق االلكتروني وانعكاساته على كفاءة اداء

 العمل الرقابي

 ماجستير عذراء ضياء جاسم

3472 
تطبيق اسلوب البرمجة ثنائية المستوى 

باستعمال الخوارزمية الجينية الحد نماذج 

 الخزين

 ماجستير د الزهرة دواياحمد عب

3473 
االتصال السياحي وتاثيرة في تسويق الخدمات 

 السياحية

 ماجستير علي عودة العيبي

3474 
صياغة استراتيجية لشركة نفط ميسان على وفق 

 مدخل التخطيط الموقفي

 ماجستير عالء كريم صدام

3475 
تحليل عوامل الدفع الداخلية والخارجية 

 تجارب خاصة بالعراقواالخفاقات التنموية 

 دكتوراه علياء حسين خلف

3476 
استعمال بعض الطرائق الحصينة لتقدير انموذج 

االنحدار الخطي المتعدد عند عدم تحقيق تجانس 

 تباين االخطاء ووجود قيم شاذة

 ماجستير شيماء ابراهيم خليل

3477 
 التنقيب عن البيانات في السالسل الزمنية

 ماجستير منير شهاب احمد

3478 
تحليل هيكل رواتب العاملين واغراض التخطيط 

 االستراتيجي

 ماجستير رقيب رافع سطم

3479 
صياغة استراتيجية لشركة نفط الشمال على 

 وفق مدخل التفكير المنظمي

 ماجستير مؤيد حسين مرعي

3480 
 تاثير استيعاب المعرفة في الوضوح االستراتيجي

 ماجستير رياض كريم حسن

3481 
مال بعض اساليب اللوحات الالمعلمية استع

 متعددة المتغيرات في السيطرة النوعية

 ماجستير فهد حسين عناد

3482 
تقييم االداء المؤسساتي باستخدام انموذج التميز 

وتاثيرة في اليات  efqm 2013االوربي 

 ماجستير يحيى حسن عبد
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 التحسين

3483 
تاثير المهارات الناعمة للموارد البشرية في 

 االداء االستراتيجي

 

 ماجستير لمى هادي خميس

3484 
دور حوكمة الشركات في تحسين السمعة دراسة 

 في بعض شركات االتصاالت

 ماجستير فرح قاسم محمد

3485 
معوقات نجاح المشاريع الصغيرة دراسة في 

 المشاريع الصناعية محافظة المثنى

 دبلوم عالي محمد سعد لطيف

3486 
قي كمتغير وسيط بين القيادة دور السلوك السبا

 المتواضعة واالداء االستراتيجي

 ماجستير محمد سعد لطيف

3487 
ث انعكاس القيادة الريادية على االداء البارع بح

 في ديوان محافظة ذي قار

 ماجستير رؤى قاسم سعدون

3488 
تقييم استثمارات الصندوق العراقي للتنمية 

 الخارجية

 ماجستير سامان طه حسين

3489 
تاثير التراصف االستراتيجي في سمعة المنظمة 

 somoدراسة في مدراء العاملين شركة 

 ماجستير سارة احمد الكريم

3490 
الريادة االستراتيجية ودورها في االداء 

 التسويقي

 ماجستير علي احمد محمد

3491 
القيادة الريادية وتاثيرها في ادارة االزمات 

 التنظيمية

 جستيرما علي حمدان مزهر

3492 
تباين قيمة الشركة في ظل العالقة بين هيكل 

 التمويل وربحية االسهم

 ماجستير فاطمة فيصل كاظم

3493 
استجابة هيكل سوق العمل العراقي لالقتصاد 

 الرقمي رؤية مستقبلية

 ماجستير هند عبد المجيد حمادي

3494 
ل الرؤيا المستقبلية للنمو السكاني في العراق خال

 2027-1997الفترة 

Mean lawity  

3495 
تطبيق النماذج والمقاييس المستخدمة لقياس 

 2011الفقر في العراق لعام 

 ماجستير  عمار محمد فوزي

3496 
تحديد العوامل المؤثرة في تغيير نسبة 

الهيموكلوبين في الدم عند االطفال دون سن 

 الخامسة

 دبلوم عالي  ميساءعبد الكريم عبد الجبار

3497 
ير تبني معايير المحاسبة االسالمية على جودة تاث

 ماجستير هناء خالد محمد
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االداء المالي في بيئة المصارف العراقية 

 االسالمية

3498 
امكانية تنويع مصادر الدخل في ظل التوجيهات 

 الفكرية االقتصادية في العراق

 

 ماجستير عبد الكريم حمد

3499 
االختالالت فاعلية االنفاق العام في تصحيح بعض 

 2003الهيكلية في العراق بعد عام 

 ماجستير نور شدهان عداي

3500 
اعادة تصنيف بنود القوائم المالية في ظل تبني 

ias/ifrs   وتاثيرها في جودة المعلومات

 المحاسبة

 دكتوراه منى جبار محمد

3501 
تحسين الجودة باستعمال نظم المعلومات 

النفطية وزارة الجغرافية في شركة االستكشافات 

 النفط

 ماجستير لمى عصام علي

3502 
دافع االنجاز وعالقتة بموقع السيطرة الضبط 

 لدى طالبات المرحلة االعدادية

 ماجستير رجاء عبد الوهاب عبد اللطيف

3503 
تاثير االستبصار االستراتيجي في اتخاذ القرار 

 االستراتيجي

 ماجستير ولدان مهدي جهاد

3504 
راتيجي للخدمة ودورة على اداء التوجة االست

 الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد

 ماجستير منتهى علي شفي

3505 
الشخصنة التسويقية واالبداع التسويقي في 

تطوير الخدمة الفندقية دراسة في فنادق الدرجة 

 الممتازة في مدينة كربالء مقدسة

 دكتوراه نجم عبد العالي عباس

3506 
تروني السياحي في زيادة دور االعالم االلك

الحصة السوقية وتاثيرهما في جودة الخدمات 

السياحية دراسة في فنادق الدرجة الممتازة 

 واالولى في محافظة كربالء

 دكتوراه محمد على تومان

3507 
حث تاثير القيادة الفائقة في المقدرات الريادية ب

استطالعي تحليلي في موظفي شركة المنصور 

 للمقاوالت

 ماجستير سامي جاسم منذر

3508 
 نموذج مقترح للتخطيط التعاقبي بحث تطبيقي

 ماجستير اثير تحسين علي

3509 
 تاثير مناخ العمل االخالقي في الحد من سلوكيات

التنمر الوظيفي بحث تحليلي في مقر وزارة 

 التعليم العالي والبحث العلمي العراقية

 ماجستير والء حالل عبد االمير
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3510 
 ميةدة المستدامة وتاثيرها في السعادة التنظيالقيا

 ماجستير رائد يوسف عذافة

3511 
 النجاح االستراتيجي في ظل العالقة بين السياسة

المحلية والسيادة االستراتيجية بحث في ديوان 

 محافظة ذي قار

 

 دكتوراه حنين قاسم

3512 
قياس الفجوة الغذائية كلحبوب وامكانية تحقيق 

 2018-1990في العراق لمدة االمن الغذائي

 ماجستير دعاء جاسم

3513 
انعكاس القيادة االصيلة على التوجة الريادي 

للمنظمات بحث ميديني في وزارة االعمار 

 واالسكان والبلديات واالشغال العامة

 دبلوم عالي هدى حقي ماجد

3514 
 دور الذكاء االستراتيجي في النجاح التنظيمي

 ماجستير ياسين رشيد

3515 
تقييم اداء الشركات العامة في ضوء المؤشرات 

المالية دراسة حالة شركة العامة لصناعة 

االدوية والمستلزمات الطبية / سامراء للمدة 

2014-2019 

 ماجستير ذو الفقار عبد المجيد

3516 
تقدير وتحليل دالة المعولية لتوزيع رايلي 

 اللوغارتمي

 ماجستير االء فارس حميد

3517 
ات الريادية للمديرين وتاثيرها في تقييم القدر

العاملين في القطاع السياحي دراسة لعدد من 

الشركات السياحية في سوق العراق لالوراق 

 المالية

 ماجستير رواد حكمت الياس

3518 
 التحول الرقمي للعمليات المصرفية كاداة لتطوير

االداء المالي دراسة لعينة من المصارف 

 2019-2012ق التجارية في العرا

 ماجستير شروق هادي عبد علي

3519 
توظيف االمثلية الحصينة في تخطيط انتاج 

 الشركة العامة للزيوت النباتية

 ماجستير فاطمة عبد االمام طاهر

3520 
 –ادارة االزمات على وفق القيادة االستراتيجية 

 الدور التفاعلي لنظم دعم القرار

 ماجستير ساجد ناصر حسين

3521 
ممارسات ادارة المعرفة االستراتيجية في  دور

 تخفيف االداء المتميز

 ماجستير فاطمة عالء الدين عبيد

3522 
 تاثير اجراءات الصحة والعالقة المهنية في اداء

 فرق العمل للمنظمات الصناعية

 ماجستير اسراء حمزة مجيد

3523 
اليات تنشيط قطاع التامين في العراق لتنويع 

 ماجستير دنيا كاظم لعيبي
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 لموازنة العامةمصادر ايرادات ا

3524 
 العالقة بين التراصيف التنظيمي ومراحل التعاقب

وتاثيرهما في القدرات الديناميكية للموارد 

 البشرية

 

 دكتوراه ميسون علي حسين

3525 
التخطيط االستراتيجي للنهوض بمشاريع الطاقة 

 الكهربائية دراسة الشركة العامة النتاج الطاقة

 الكهربائية /الفرات االوسط

 دبلوم عالي نبراس فالح خضير

3526 
 تقييم الخطة السنوية في شركة مصافي الشمال

 دبلوم عالي عبد هللا راضي شباط

3527 
التلوث البيئي وانعكاساتة على مستقبل 

االستثمارات السياحية في العراق دراسة في 

 اهوار محافظتي ميسان وذي قار

 ستيرماج علي قيس ناصر

3528 
تاثير مهارات المتحدث الرسمي االعالمي في 

ادارة االزمات السياحية دراسة في مزارات 

 محافظة بابل

 ماجستير ابراهيم عبد الرسول كريم

3529 
تاثير مدخل التحسين المستمر في تحقيق تفوق 

 المنظمة السياحية دراسة في الهيئة العليا للحج

 والعمرة في العراق

 ماجستير رحسين عباس جب

3530 
استعمال السالسل الزمنية في تحليل اثر الدورة 

االقتصادية علي االستدامة المالية لصندوق 

الضمان االجتماعي للعمال في دائرة التقاعد 

-2004والضمان االجتماعي في العراق لالعوام 

-2018 

 ماجستير احمد محمد مهودر

3531 
ة االبالغ المالي عن الموجدات غير الملموس

المواقع االلكترونية ودورة في تعزيز مؤثرات 

 االداء المالي للوحدات االقتصادية

 ماجستير عذراء ياسين عبد هللا

3532 
تكامل مدخل محاسبة استهالك الموارد والقيمة 

 االقتصادية المضافة وتاثيرها في تقييم االداء

 ماجستير زينب جمعة مطر

3533 
ة في التجديد تاثير ممارسات القيادة التحويلي

 االستراتيجي في وزارة التربية

 ماجستير سناء حميد عيدان

3534 
تاثير المصامين السلوكية للمعلومات في اختيار 

الطرائق المحاسبية وانعكاسها على قرارات 

 المستثمرين

 ماجستير عمر علي حسين

3535 
دور السياسة النقدية في ضبط االساس النقدي 

 ماجستير ياسر مراد علي
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 العراقواستقرار سعر الصرف في 

3536 
صناعة القرار االستراتيجي وتاثيرة في تفعيل 

البيئة االستثمارية السياحية دراسة في وزارة 

 الثقافة والسياحة واالثار العراقية

 

 ماجستير منير حسين عبد العامري

3537 
تاثير ممارسات التسويق الرشيق في تحسين 

التعافي  سمعة المنظمة  من خالل اليات

 التسويقي

 دكتوراه حاتم علي رمضان

3538 
بعض نماذج النمو لوصف منحني النمو للناتج 

 المحلي االجمالي في العراق

 ماجستير ابراهيم مظهر داود

3539 
بعض االنماط الشخصية وتاثيرها في تحقيق 

رضا الضيف دراسة في ضيوف فنادق الدرجة 

 االولى في مدينة بغداد

 ماجستير كرار جاسم كاظم

3540 
 التنبؤ باعداد جرائم المخدرات في محافظة واسط

 دبلوم عالي حيدر عسل عبد الحسين

3541 
تحليل الديون المتعثرة في ظل الضمانات 

 المصرفية دراسة حالة في مصرف الرشيد

 دبلوم عالي جنان عباس حسن

3542 
 رتقييم مصادر التمويل لتنفيذ استراتيجية االهوا

 دبلوم عالي د العباسوسن رشيد عب

3543 
 الشراكة االسترتيجية وتاثيرها في تطوير االداء

السياحي للعاملين دراسة الراء المديرين في 

 فنادق الدرجة الممتازة لمدينة بغداد

 ماجستير ريم حياوي حميد

3544 
 تحليل التاشيرات الطويلة والقصيرة االمد للدين

 قالعام على االستقرار المالي في العرا

 ماجستير اسراء صادق كاظم

3545 
تقدير دالة المعولية لبيانات التوزيع الطبيعي 

 الملتوي المبتور مع تطبيق

 ماجستير حاتم كريم عباس

3546 
انعكاس استراتيجيات ادارة الموارد البشرية في 

جودة التعليمية دراسة الراء عينة من قيادات 

 جامعة سومر

 ماجستير عباس عويد عبد الحسين

3547 
ط تقويم اجراءات الرقابة الداخلية في شركات النف

 المتكامل  cosoالعراقية على وفق اطار 

 ماجسنير نوار علي عبد الكريم

3548 
االراء الريادي على وفق الذكاء القيادي بحث 

 تحليلي في مديرية بلدية الرمادي

 دبلوم عالي قصي خميس خلف

3549 
لتحليل الهرمي تقييم االداء المالي باستعمال ا

والخوارزمية الجينية لبعض المصارف االهلية 

 ماجستير زينب محمد مكي
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 العراقية

3550 
مستعمرة النحل لمسالة التخصيص التربيعي مع 

تطبيقها في مستشفى الزهراء )ع( التعليمي في 

 الكوت

 

 ماجستير محمد حسنين عبد المنعم

3551 
دور التدقيق الداخلي في الكشف عن حاالت 

الفساد وانعكاسة على جودة المعلومات 

زهراء )ع( الالمحاسبية دراسة في مستشفى 

 للوالدة في قضاء المسيب

 دبلوم عالي مريم علوان جاسم

3552 
تقويم اداء المصارف العراقية الخاصة على وفق 

دراسة حالة مصلرف الثقة  3متطلبات بازل 

 الدولي االهلي

 دبلوم عالي سناء صادق طاهر

3553 
دور االحتياطيات االجنبية في تعزيز سياسة 

 2003التعقيم النقدي في العراق بعد عام 

 ماجستير صابرين قاسم

3554 
المحفظة االستثمارية ودورها في تعزيز 

االستدامة المالية بعض مؤسسات المالية في 

 العراق

 ماجستير هويدا اسماعيل ابراهيم

3555 
نمية دور الرقابة الداخلية في تحقيق الت

 المستدامة بحث في دائرة صحة بغداد الرصافة

 دبلوم عالي حسام جبار جاسم

3556 
اليقظة التسويقية وتاثيرها بانتاجية المنظمة 

الفندقية دراسة من فنادق الدرجة االولى في 

 مدينة بغداد

 ماجستير الرا علي خضير

3557 
التحليل الجغرافي للزحف العمراني على محاور 

ة الى مدينة كربالء المقدسة وسبل الطرق المؤدي

 تنميتها

 دكتوراه هيبت رحيم خليوي

3558 
دراسة تحليلية في نمو مدينة النجف باعتماد 

 ادوات النمذجة المكانية

 ماجستير اماني امين خليل

3559 
 االمن النفسي وتاثيره في اداء العاملين

 دبلوم عالي عالء محمود متعب

3560 
طاقة الوطنية في وزارة تقييم اداء مديرية الب

 الداخلية

 دبلوم عالي سرى سعد جواد

3561 
 معةتاثير الرقابة االدارية في دائرة التعليم الجا

 يةاالهلي في تقويم اداء الجامعات والكليات االهل

 دبلوم عالي فاطمة عيسى حسين

3562 
 دور االدارة االلكترونية في العالقات العامة

 دبلوم عالي اية ناصر حسين
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3563 
 دور القيادة التحويلية في رفع مستوى اداء فريق

 العمل

 عاليدبلوم  وان محمد علي

3564 
على اجراءات تدقيق  IFRS 15انعكاس تبني 

 رحااليرادات في البيئة العراقية دليل ارشادي مقت

 ماجستير محمد ايراهيم محمد

3565 
 متطلبات تبني نظم ادارة االداء العالي

 ماجستير دعلياء طارق حام

3566 
تقييم الخطة االستثمارية لوزارة االتصاالت 

 2019-2016للسنوات من

 دبلوم عالي محمد جاسم رسن

3567 
 تقييم المقدرات الجوهرية للموارد البشرية

 دبلوم عالي معتز مهدي جمعة

3568 
انعكاس تطبيق ممارسات ادارة الموارد البشرية 

 المستدامة الخضراء في تحقيق الميزة التنافسية

زمن عبد الصاحب عبد 

 الحسين

 ماجستير

3569 
تقييم قدرات فرق العمل دراسة حالة في وزارة 

 النفط

 دبلوم عالي نريمان عزيز عليوي

3570 
 تقييم كفاءة صندوق االسكان العراقي

 دبلوم عالي نور سامي عبد الزهرة

3571 
محاكاة نظام مؤتمت لتحليل البيانات البقاء 

 لبيزيةباستخدام ا

 ماجستير ياسمين فاضل صاحب

3572 
دور تخطيط التعاقب الوظيفي في تنمية راس 

 المال البشري في المنظمات

 ماجستير محمد خلف حسن

3573 
تحليل انموذج متعددت المتغيرات الطبيعي 

 الملتوي بوجود مشكلة البيانات المفقودة

 ماجستير لينا نضال شوكت

3574 
جات النفطية في العراق تقييم واقع صناعة المنت

 2017---2004وافاقها المستقبلية للمدة 

 ماجستير دانية اياد جاسم

3575 
تقييم جودة البرامج التدريبية المقدمة من قبل 

المركز الوطني للتدريب والتنمية البشرية في 

 10015:1999وزارة الصحة باستخدام معيار 

ISO 

 دبلوم عالي رنا عبد الوهاب علي

3576 
 اد وانعكاسات التمويل الدولي على اقتصادياتابع

 الدول النامية

 دكتوراه عبد الناصر قادر

3577 
تشخيص مصادر ضغوط العمل في الشركة 

 العامة لتاهيل منظومات الطاقة الكهربائية

 دبلوم عالي عذراء ثابت حامد

3578 
تقييم الكفاءة االنتاجية دراسة مقارنة في عدد 

 ستثمرة في العراقمن معامل االسمنت الم

 دبلوم عالي سناء عبد الجبار
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3579 
بناء نموذج استراتيجي الدارة التفاوض على 

 المياة في وزارة الموارد المائية

 ماجستير عمار صالح احمد

3580 
دور التخطيط االستراتيجي في االداء المنظمي 

 بحث في القطاع التربوي

 دبلوم عالي حال مجيد جبر

3581 
سلوب الحصين لتقدير معلمة استعمال اال

 sfiاالنموذج الموسمي المتكامل 

 ماجستير صالح مهدي عزيز

3582 
 تاثير التبسيط االداري في االداء التنظيمي

 دبلوم عالي وسام عودة خليوي

3583 
مقارنة بعض طرائق تقدير انحدار كاما مع 

 تطبيق عملي

 ماجستير لؤي عادل عبد الجبار

3584 
 لديموغرافية في اعداد المصابينتاثير العوامل ا

باالمراض المزمنة في محافظة ديالى للعام 

2018 

 دبلوم عالي حامد زيدان

3585 
دراسة احصائية عن االمراض االنتقالية 

 2018محافظات العراق لعام 

 دبلوم عالي أمنة صالح عبد الحسين

3586 
تشخيص متطلبات بناء القدرات االستراتيجية 

 لمنظمة

 دبلوم عالي وي فاضلاحمد سما

3587 
 تقييم البرامج االستثمارية في العراق

 دبلوعالي شمس اسماعيل حمد

3588 
 توظيف سلوكيات القيادة البارعة لتعزيز الثقافة

 التنظيمية

 دببلوم عالي انتصار خلف حسين

3589 
 ادارة المشاريع االستثمارية ودورها في التنمية

 المستدامة

 عاليدبلوم  غدير حسن كاظم

3590 
التخطيط االستراتيجي في ظل بطاقة االداء 

 المتوازن

 دبلوم عالي نادية محمد علي

3591 
معوقات تنفيذ المشاريع االستثمارية في دائرة 

 الثروة الحيوانية

 دبلوم عالي سارة حبيب عاصي

3592 
تحديات استعمال تكنولوجيا المعلومات في 

ارف مجاالت الحاسبة والتدقيق لعينة من مص

 العراقية

 دبلوم عالي اياد عبد االمير

3593 
في مالئمة المعلومات   ifrs( 1دور تطبيق )

الحاسبة في وجهة مستخدمي القوائم المالية 

تطبيق في عينة من الشركات المدرجة في سوق 

 العراق لالوراق المالية

 دبلوم عالي شهالء كامل عبد الحسن
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3594 
ية الدارة استعمال انموذج المؤسسة االورب

ي الجودة في تقويم اداء الرقابة والتدقيق الداخل

–دراسة في وزارة االعمار واالسكان والبلديات 

 دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي

 دبلوم عالي رشا هيثم صبري

3595 
دور االبالغ عن راس مال الفكري في استمرارية 

الوحدات االقتصادية العراقية دراسة في شركة 

 التصاالتاسيا سيل ل

 دبلوم عالي فاطمة عبد الحسين

3596 
دور الشك المهني لمراقب الحسابات في تخفيض 

مخاطر التدقيق دراسة على عينة من شركات 

 ومكاتب التدقيق العراقية

 دبلوم عالي ميثاق طالب منعم

3597 
ة تاثير ايقاف تمويل مشاريع الموازنة االستثماري

 في االداء الشامل

 دبلوم عالي زينب كريم محمد

3598 
ة الدور الوسيط لمهارات القائد االمني في العالق

 بين ادارة االزمة وعملية اتخاذ القرار

 دبلوم عالي دريد خليل عبد الرضا

3599 
تقييم الكفاءات البشرية وفق التوصيف الوظيفي 

 ةدراسة تحليلية في الهياة العامة للمياة الجوفي

 ليدبلوم عا جوان عبد القادر حسين

3600 
 قياس التكاليف البيئية واثر النقل المستدام في

تخفيضها دراسة تطبيق في وزارة النقل الشركة 

 العامة للنقل البري

 دبلوم عالي احمد شنون خلف

3601 
تحليل ادارة المشاريع في معالجة ازمة السكن 

 2003لمحافظة ديالى بعد عام 

 دبلوم عالي صابرين فرحان

3602 
لى عالقرار الريادي في االداء البارع  تاثير اتخاذ

 وفق اليقظة

 ماجستير اسراء مؤيد عبد الكريم

3603 
--2018التنبؤ بانتاج النفط في العراق للفترة 

2025 

 دبلوم عالي سرى طالب الزم

3604 
استعمال انموذج االنحدار المتعدد الهرمي في 

 تحديد اهم العوامل المؤثرة في عجز الموازنة في

 2020—2004للسنوات  العراق

 دبلوم عالي زينب محمد علي

3605 
دور ادارة الموارد البشرية الخضراء في االداء 

 الوظيفي بحث من موظفي وزارة الصحة والبيئة

 دبلوم علي زينب رعد فليح

3606 
الحوكمة والسياسة المالية تجارب دولية مع 

 اشارة خاصة للعراق

 دكتوراه حسن عباس علوان

3607 
ة العوامل المؤثرة في وفيات مرضى دراس

 دبلوم عالي هاوبه ش خالد
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في محافظة كركوك  covid—19كورونا 

 2020باستعمال تحليل االنحدار اللوجستي لسنة 

3608 
جودة خدمات الشرطة المجتمعية للحد من العنف 

 االسري

 دبلوم عالي قطر الندى صالح جعفر

3609 
ؤية تاثير العالقات العامة في بناء الر

 االستراتيجية السياحية

 

 ماجستير عمر رشيد كاظم

3610 
دور ادارة الموارد البشرية في تحقيق النجاح 

 التنظيمي دراسة ميدانية في وزارة الصحة

 دبلوم عالي طيف مهدي عبد االمير

3611 
تاثبر انماط القيادة في تحقيق الرضا الوظيفي 

للعاملين بحث ميداني في قائممقامية قضاء 

 رصافةال

 دبلوم عالي نور اسماعيل صالح

3612 
مقترح دخول الجامعة المستنصرية الى 

التصنيفات العالمية وفق بطاقة الدرجات 

 المتوازنة والخارطة االستراتيجية

 دبلوم عالي ايمان قاسم غازي

3613 
ء موازنة البرامج واالداء ودورها في تقويم االدا

ة دراسة عينة في وزارة الشباب والرياض

 العراقية

 دبلوم عالي زمزم قاسم عباس

3614 
واقع التخطيط الزمة القطاع الصحي في العراق 

 دراسة في مستشفيات الحكومية في بغداد

 دبلوم عالي ريم موفق ابراهيم

3615 
تقييم اداء الخطة الخمسية لوزارة الشباب 

 والرياضة في مجال استراتيجية استثمار الشباب

 عالي دبلوم رافد عداي شهد

3616 
ية دور عدم التاكد البيئي في المشاريع االستراتيج

 دراسة حالة في امانة بغداد دائرة مجاري بغداد

 دبلوم عالي رنا شعالن كاظم

3617 
القيادة الرشيقة واسهامها في التوازن 

االستراتيجي عبر الدور الوسيط لالستثمار في 

راس المال البشري بحث لعينة من الكليات 

 يةاالهل

 دكتوراه حسين وليد حسين عباس

3618 
  manovaتحليل تباين متعدد المتغيرات 

 covid--19لمصابين  

 دبلوم عالي شروق رعير كريم

3619 
استخدام خوارزمية سرب الطيور لحل مشكلة 

 نقل الدم في مصرف الدم الوطني العراقي

 ماجستير نشأت عامر عيسى

3620 
ارية البيئية استعمال تقنيات المحاسبة االد

 دكتوراه محمد عليوي كنوع
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بالتوافق مع معايير محاسبة االستدامة لتحقيق 

 استدامة المنتج

3621 
تاثير عدم تماثل المعلومات المحاسبة في اسعار 

االسهم وانعكاسة على قرارت االستثمار في 

الشركات المدرجة في سوق العراق لالوراق 

 المالية

 

 دتوراه محسن فؤاد محسن

3622 
ة تقييم االداء وتاثيره في مخرجات العمل السلوكي

والموقفية دراسة من تدريسيين كليات جامعة 

 الفلوجة

 ماجستير احمد رجب معيشر

3623 
ات العالقة بين االنفاق الحكومي وكفاية االحتياطي

 الدولية في العراق

 ماجستير سيف نهاد سالم

3624 
 فاعلية المصارف االسالمية في تنشيط سوق

 العراق لالوراق المالية

 ماجستير احمد داود سالم

3625 
High dimensions reduction and 

estimation of nonlinear models for 

big data with application 

 ماجستير عمر عبد الوهاب

3626 
ادارة المواهب في ظل ادارة الموارد البشرية 

 دتقاعااللكترونية بحث تحليلي في مديرية ادارة ال

 دبلوم عالي سرمد عبد الوهاب عباس

3627 
تصميم نموذج تكاملي لتحسين جودة عمل 

المختبرات االنشائية دراسة حاله في مختبرات 

 الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل

 ماجستير سبأ رافع نعمان

3628 
دراسة نظرية لبعض معامالت جهود المصيدة 

 ينشتينا --المستخدمة في تكثيف يوز 

 ماجستير  سامر كاظم غالب

3629 
حول تقريب دوال باستخدام المؤثرات الخطية 

 qالموجبة من النمط 

 ماجستير  حسين خشان غضبان

3630 
في تقييم  (rd)تصميم عدم استمرارية االنحدار 

 البرامج مع تطبيق عملي

 ماجستير  حسن يحيى حسن

3631 
التشارك المعرفي وتاثيرة في التجديد 

يجي لصناعة السياحة في العراق دراسة االسترات

 في هيئة السياحة

 ماجستير هاجر جليل عزيز

3632 
تاثير استراتيجيات ادارة الموارد البشرية في 

 فاعلية المنظمة

 دبلوم عالي سعد احمد خلف



    

237 

 

3633 
تقييم مدى تطبيق متطلبات تدقيق انظمة ادارة 

امن المعلومات على وفق المواصفة القياسية 

في  ISO /IEC 27007 :2020ة الدولي

 مؤسسة السجناء السياسين

 دبلوم عالي أية حسن حمود

3634 
مة دور االدارة المحلية في تحقيق التنمية المستدا

 دراسة حالة في محافظة صالح الدين

 

 دبلوم عالي مصطفى ابراهيم عبد الباقي

3635 
تشخيص ممارسات القيادة الريادية دراسة حالة 

 طيطفي وزارة التخ

 دبلوم عالي اخالص راشد داود

3636 
دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين اداء 

 العاملين دراسة في مجلس محافظة بغداد

 دبلوم عالي عمار تكليف ابراهيم

3637 
تاثير ضغوط العمل في مستويات الرضا الوظيفي 

بحث في الجهاز المركزي لالحصاء / وزارة 

 التخطيط

 عاليدبلوم  عباس فاضل عباس

3638 
رة تقييم اداء شركة التامين العراقية العامة للفت

2018-2004 

 دبلوم عالي صبا عدنان بحر

3639 
 التحليل المكاني االحصائي للخدمات المرورية في

مركز محافظة بابل باستعمال نظم المعلومات 

 الجغرافية

 دبلوم عالي رائد احمد عالوي

3640 
 السياسة النقديةتاثبر العمق المالي في فاعلية 

 في العراق

 دكتوراه زهير حامد سلمان

3641 
العدالة التنظيمية وتاثيرها في الرضا الوظيفي 

دراسة استطالعية الراء عينة من العاملين في 

 شركة المنصور االنشائية

 دبلوم عالي علي صباح عباس

3642 
دور الحوكمة التشاركية والوعي االستراتيجي 

قيق االهداف في الحد من حواجز تح

االستراتيجية بحث ميداني في وزارة التعليم 

 العالي

 دكتوراه ابتسامة رعد ابراهيم

3643 
 دغداامكانية تطبيق االدارة االلكترونية في امانة ب

 دبلوم عالي ضرغام حسن شاكر

3644 
دورة القيادة التمكينية في تحقيق المرونة 

 االستراتيجية

 يدبلوم عال علي جاسم محمد كريم

3645 
دور الحوكمة في رفع مستويات االبداع التنظيمي 

 دراسة تحليلية في وزارة االعمار واالسكان

 دبلوم عالي طارق كاظم جاسم
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3646 
 التخطيط المالي ودوره في القطاع الصحي

 دبلوم عالي ميس ابراهيم مجيد

3647 
االداء التنظيمي للمركز الوطني لالستشارات 

ة االدارة االلكترونية دراسالهندسية في ظل تبني 

 حالة

 دبلوم عالي محمد حاتم علي

3648 
The use of compound –beta-

binomial-kriging for spatially 

corroled 

 

Amera najom دكتوراه 

3649 
العالقة التضادية بين الهشاشة المالية والحيز 

المالي وانعكاسها على تحويل الموازنة العامة 

 في العراق

 دكتوراه عز الدين زياد

3650 
تطبيق بعض ادوات االنتاج الرشيق المستدام 

دراسة تطبيقية في الشركة العامة للمنتوجات 

 الغذائية مصانع اللبان ابو غريب

 ماجستير وفاء طالب عبد النبي

3651 
تاثير العالقة بين الفائدة والتضخم في صياغة 

 السياسة النقدية في العراق

 توراهدك هيثم حميد مطلك

3652 
االفصاح عن المسؤولية االجتماعية للجامعات 

العراقية االهلية على وفق المبادرة العالمية 

العداد التقارير لتحقيق متطلبات التنمية 

 المستدامة

 ماجستير ماجد حميد نواف

3653 
 التكامل بين التدقيق االجتماعي والبيئي لتحقيق

 قتصاديةمتطلبات التنمية المستدامة للوحدات اال

 ماجستير محمد فرحان فليح

3654 
 تشخيص انواع الصراع التنظيمي دراسة حاله

 دبلوم عالي عبير بهجت فاضل

3655 
تقييم تنفيذ الخطة السنوية لدائرة العالقات 

الثقافية العامة في وزارة الثقافة مدخل 

 استراتيجي

 دبلوم عالي نور صباح حسون

3656 
الجسور في العراق تقييم تنفيذ مشاريع الطرق و

 دراسة حاله 2019-2016للفترة الزمنية 

 دبلوم عالي اسراء عقيل طالب

3657 
 isoتقييم االداء على وفق المواصفة الدولية 

21001 :2018 ]vhsm lrhvkm 

 دبلوم عالي والء وسام عبد الجليل

3658 
رسم السياسات المحلية واثرها في ممارسات 

 ادارة الموارد البشرية

 دبلوم عالي ن صابر رشيدهارو

3659 
تكلفة االنتاج االنظف ودورة في تحسين جودة 

 ماجستير شيماء عدنان محمد
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 المنتج وتحقيق الميزة التنافسية المستدامة

3660 
دور العالقة بين المسار الوظيفي المتقلب وراس 

 المال النفسي االيجابي في االداء العالي

 دكتوراه علي عدنان حسن

3661 
يل مرونة االئتمان المصرفي للمصارف تحل

التجارية الحكومية والخاصة في العراق للمدة 

2010--2018 

 ماجستير عبير جليل عبد النبي

3662 
ضبط الجودة والمقدرات التسويقية وتاثيرهما في 

 تجنب الخطر في االسواق السياحية

 دكتوراه علي محمد كاطع

3663 
االقتصاد قياس وتحليل فجوة الطلب الكلي في 

 2018--1990العراقي للمدة 

 دكتوراه عبد هللا محمد رشيد

3664 
بناء انموذج تنبؤي للمصابين بمرض كورونا 

covid—19  في العراق 

 دبلوم عالي رغدة رعد رحمن

3665 
فاعلية سياسة سعر الصرف على النمو 

 االقتصادي وبعض المتغيرات الكلية في العراق

 ماجستير غفران نوري حسين

3666 
جودة تسويق الخدمات الفندقية وتاثيرها في 

 متطلبات السوق السياحي

 ماجستير لمى محمد محي

3667 
دور موازنة البرامج واالداء في التخطيط 

 والتنفيذ االستراتيجي

 حسين عبد الكريم غانم

 

 دبلوم عالي

3668 
دور التفكير االستراتيجي والعصف الذهني في 

هامة في الكشف عن تحسين جودة التدقيق واس

 مخاطر االحتيال

 دكتوراه جعفر عبد الحسين

3669 
  iso 9001 : 2015تطبيق نظام ادارة الجودة 

 في وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال

 العامة

 دبلوم عالي االء عبد الخالق عيسى

3670 
التحليل االقتصادي لواقع المصارف العاملة في 

 swotفة العراق باستعمال مصفو

 ماجستير شهد حامد عبد

3671 
 فاعلية التعليم العالي وانعكاساتة على التنمية

االقتصادية في العراق دراسة تحليلية مقارنة 

 على ضوء تجارب دولية

 دكتوراه حامد رحيم

3672 
انعكاسات العولمة المالية في فاعلية االسواق 

 يةالمالية والنمو االقتصادي لعدد من الدول العرب

 دكتوراه قحطان لفتة

3673 
( في 701تاثير تبني معيار التدقيق الدولي )

 جودة تقرير المدقق في البيئة العراقية

 ماجستير هيا اياد علي
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3674 
ة االلتزام التنظيمي في ظل القيادة الروحية دراس

 حالة في ديوان محافظة بغداد

 دبلوم عالي معتز فاضل

3675 
تثماري الحكومي تحليل استجابة االنفاق االس

لمتطلبات حوكمة السياسة االستثمارية في 

 2003العراق بعد عام 

 ماجستير قصي سعد

3676 
استراتيجية التسويق المركب وتاثيرها في جودة 

 الخدمات السياحية

 

 ماجستير مصطفى مؤيد خليفة

3677 
دور عمليات االستقطاب في تعزيز راس مال 

 ادالفكري دراسة في مجلس محافظة بغد

 دبلوم عالي اياد تركي عبد حالتة

3678 
تقييم فاعلية نظام الرقابة الداخلية باعتماد 

2013 coso  دراسة حالة في ديوان وزارة

 التربية

 دبلوم عالي سرى حسين

3679 
دور االبالغ في محاسبة االستدامة على وفق 

 في تحسين االداء المالي  SASB. GRIمعايير 

 دكتوراه حسين كريم جاسم

3680 
جدولة المشروع في ظل عدم التاكد باستعمال 

  GM 1.1والتنبؤ الرمادي   GERTاسلوبي 

GM  بحث في مصنع المنصور 

 ماجستير ايناس صالح الدين

3681 
مقارنة اسباب الفشل الدراسي لطلبة الثالث 

المتوسط والسادس االعدادي للمدارس الحكومية 

 2019-2018في محافظات العراق للعام 

 دكتوراه حمد حميدا

3682 
اثر الدعم التقني وادارة المعلومات في تغيير 

االداء المؤسسي دراسة تطبيقية في الهيئة 

 العامة للسياحة

 دكتوراه عمار ياسر

3683 
محفظة االعمال التسويقية السياحية والحوكمة 

الرشيدة وتاثيرهما في استخالص القيمة من 

ولى داخل الضيف دراسة في فنادق الدرجة اال

 بغداد

 دكتوراه عادل عبد الرحمن مزعل

3684 
االستثمار في راس المال البشري واثره في 

 تحسين االداء التنظيمي من خالل تقليل المعوقات

 التنظيمية

 دكتوراه زينب جواد عبيد

3685 
 مالتاثير ادارة االجتماعات الفاعلة في ريادة االع

 لمسرحدراسة استطالعية في دائرة السينما وا

 دبلوم عالي امال محمد صالح
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3686 
ممارسات ادارة الموارد البشرية االلكترونية 

وتاثيرها في اداء مديرية تربية الدجيل دراسة 

 استطالعية

 دبلوم عالي صدام حاتم تركي

3687 
اتخاذ القرارات متعددة المعايير الختيار موقع 

 المشروع مع تطبيق

 ماجستير محمد ناجي رزوقي

3688 
دراسة تقييم واقع الصناعات الكبيرة في العراق 

باستعمال برنامج نظم المعلومات الجغرافية 

GIS 

 

دراسة/وزارة  فالح محسن موسى

 التربية

3689 
العالقة بين الدعم اللوجستي وقدرات التجديد 

االستراتيجي واثرها في تحقيق البراعة 

 التنظيمية السياحية دراسة لعينة من فنادق درجة

 متازة بغدادالم

 دكتوراه صالح مهدي اكعفور

3690 
BAYESIAN ESTIMATION FOR 

MULTIVARIATE FRACTIONAL 

BROWNIAN PROCESS WITH 

AFINCIAL APPLICATION 

 دكتوراه احمد حسن

3691 
 تاثير الدعم التنظيمي المدرك في االداء العالي

 دراسة تحليلية في عدد كليات جامعة بغداد

 رماجستي عبير ضيف

3692 
تاثير الموازنة التخطيطية في االداء المالي 

االستراتيجي دراسة حالة في شركة خطوط 

 االنابيب النفطية

 دبلوم عالي شيماء جمال محمد

3693 
تاثير التفوق الذكي للقادة في معالجة مسببات 

ي فالهدر االداري للموارد المائية دراسة تحليلية 

 التابعة لها وزارة الموارد المائية والدوائر

 دبلوم عالي شيماء ابراهيم حسن

3694 
للتنبؤ باعداد   box-jenkinsاستعمال نماذج 

 مرضى القلب في محافظة بغداد

 دبلوم عالي شيرين مالك

3695 
تفسير عالقة الزخم المصرفي بمستويات الثقة 

  dunning- krugerعلى وفق منحني 

 يوتاثيرها في تحديد اساليب التعليم التنظيم

 دكتوراه حمزة كاطع مهدي

3696 
ز الدور الوسيط للمهارات الناعمة للمديرين لتعزي

 تاثير التسويق الشمولي في بهجة الزبون

 دكتوراه احمد غازي مهدي

3697 
تاثير عوامل النجاح الحرجة للتخطيط في تجنب 

االنحراف االستراتيجي دراسة في مديرين في 

 ماجستير جمهور فرجشهيد 
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 مستشفيات دائرة مدينة الطب

3698 
اثر سياسات الدعم السعرية النتاج الحنطة 

 -2004واستيرادها على االقتصاد العراقي للمدة 

2018 

 ماجستير سمية خليل سالمة

3699 
دور القيادة االستراتيجية في تحقيق التسويق 

الريادي دراسة تحليلية الراء عينة من المدراء 

ارات والمعدات في الشركة العامة لصناعة السي

 مصنع البطاريات/

 دبلوم عالي محمد ذياب كاظم

3700 
التنبؤ باسعار النفط باستعمال نماذج السالسل 

 الزمنية

 دبلوم عالي سرى عزيز جاسم

3701 
تحسين جودة الخدمات المصرفية على وفق 

مبادىء ادارة الجودة الشاملة بحث في عينة من 

 مصارف التجارية االهلية في بغداد

 دبلوم عالي هد ناصر عليويش

3702 
التحليل الفني باستعمال الشموع اليابانية في 

االستثمار باسواق االوراق المالية تطبيقات مع 

 اشارة للعراق

 دكتوراه ياسر صباح محمود

3703 
السياسات التجارية ومتطلبات تحقيق االمن 

 الغذائي في العراق

 ماجستير عائشة حازم محمد

3704 
اسلوب متعدد المتغيرات في دراسة استعمال 

 العوامل المؤثرة على جائحة كورونا

 دبلوم عالي نور فائق نياز

3705 
تاثير الرقابة االستراتيجية في تحسين اداء 

 العاملين

 دبلوم عالي علياء خلف حسين

3706 
دراسة العوامل التي تؤدي الى ازدياد اعداد 

 االصابة بفايروس كورونا

 دبلوم عالي محمد حيدر محمد

3707 
تاثير ممارسات تطوير الموهبة في االداء 

 التنظيمي بتوسط المناخ االبداعي التنظيمي

 ماجستير زيد حيدر ماجد

3708 
دور االجراءات االدارية في تحقيق اهداف 

 التخطيط االستراتيجي

 دبلوم عالي ابتهال عودة حسن

3709 
دور الذكاء االستراتيجي في نجاح ادارة 

 ريع االنشائيةالمشا

 دبلوم عاليض دانيال أزاد محمد

3710 
دور االستثمار في تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت في تحقيق التنمية المستدامة

 دبلوم عالي صادق عبد الكاظم

3711 
تاثير نظم المعلومات التسويقية في تحسين 

 دبلوم عالي علي كامل محمد
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 االداء التسويقي

3712 
 علومات االدارية في صناعة واتخاذتاثير نظم الم

القرار االستراتيجي دراسة في معمل سمنت 

 النجف

 دبلوم عالي سبأ حسن جعفر

3713 
دور النظام المحاسبي المصرفي في تحقيق 

التنمية المستدامة في االقتصاد العراقي دراسة 

 في مصرف المتحد لالستثمار

 دبلوم عالي غفران علي حسين

3714 
امة العقود االستثمارية في الشركة العتقييم تنفيذ 

 2019-2015للصناعات التعدينية للمدة 

 

 دبلوم عالي زمن عنيد مانع

3715 
دور االنفاق االستثماري العام في النمو 

 االقتصادي في العراق

 دبلوم عالي دالل اسماعيل خلف

3716 
دور التعليم االلكتروني في التنمية المستدامة 

 تجارب خاصة للعراق

 دبلوم عالي علي ابراهيم عبيد

3717 
استعمال تحليل المركبات الرئيسية لتحديد 

 العوامل المؤثرة على مرض فقر الدم

 دبلوم عالي رفاه منصور جبار

3718 
استعمال التحليل المتناظر لدراسة مستوى 

ستوى معلى  covid—19انتشار فايروس 

 محافظات العراق

 دبلوم عالي اميرة صباح الحيدري

3719 
االدارة االلكترونية مدخل استراتيجي الدارة 

االزمات بحث في شركة العامة لنقل الطاقة 

 الكهربائية

 دبلوم عالي عمر عبد الستار

3720 
تاثير التخطيط االستراتيجي في الرقابة على 

 ليةاالداء دراسة في دائرة الرقابة التجارية والما

 وزارة التجارة–

 عاليدبلوم  شيماء ياسين علي

3721 
هيكل الجهاز الضريبي العراقي دراسة تحليلية 

 2019--2014لفترة من 

 دبلوم عالي رويدة حسين

3722 
ن تحليل المسار في تحديد العوامل المسببة لالدما

 على المخدرات

 دبلوم عالي زيد حسن كريم

3723 
 CAPMتاثير متغيرات انموذجي 

.F&F.CAPM  في تحديد العائد المطلوب لعدد

من المصارف المدرجة من سوق العراق 

 لالوراق المالية

 دبلوعالي علي اكبر علي الدهلكي
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3724 
د تاثير القيادة التحويلية في تعزيز اداء االفرا

العاملين دراسة تحليلية في وزارة التربية 

 المديرية العامة لتربية

 دبلوم عالي بسام ناظم عبد الهادي

3725 
ى عل .ifrs 9ات المالية تاثير تطبيق معايير االدو

 برنامج وتقرير مراقب الحسابات

 ماجستير محمد شفيق متعب

3726 
تحسين االداء وفقا لتشخيص ومعالجة معوقات 

 التدريب دراسة حالة وزارة التربية

 دبلوم عالي سجى خميس بالسم

3727 
تاثير ادارة الوقت في تحقيق االبداع االداري 

 ارد المائيةدراسة تحليلية في وزارة المو

 

 دبلوم عالي علياء صعصع

3728 
اثر التقييم االستراتيجي في ابعاد االستثمار 

الحكومي لقطاع السكن دراسة حالة لبعض 

 مشاريع وزارة االسكان

 دبلوعالي بان فاضل ابراهيم

3729 
العالقة التشابكية لقطاع االسكان ودورها في 

 تعزيز التنمية االقتصادية في العراق

 دكتوراه ياد مطرفريق ج

3730 
ية دور التدقيق االستراتيجي الدارة الموارد البشر

في بلورة القدرات التنظيمية دراسة تحليلية في 

 وزارة التربية

 دبلوم عالي دنيا محيبس عبد الرزاق

3731 
دور نظم المعلومات االستراتيجية في قياس 

فاعلية االداء دراسة في هياة النزاهة / مكتب 

 الىتحقيق دي

 فراس رعد فائق

 

 دبلوم عالي

3732 
مة دور الرقابة استراتيجيا في ادارة الخدمات العا

دراسة حالة في وزارة العمل والشؤون 

 االجتماعية هيئة الحماية االجتماعية

 صادق صالح مهدي

 

 دبلوم عالي

3733 
واقع االستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية في 

 العراق وافاقة المستقبلية

 ماجستير يق مازن ذيابرف

3734 
مقارنة بعض طرائق تقدير انموذج االنحدار 

الخطي العام بوجود مشكلة عدم تجانس تباين 

الخطا ووجود القيم المتطرفة في المتغير 

 التوضيحي

 ماجستير قاسم محمد صاحب

3735 
تقييم مدى تطبيق متطلبات ادارة الخدمات 

 تكنولوجيا المعلومات على وفق المواصفة

 ISO/IEC 200001 TDالقياسية 

HGR'HU HGKT'D 

 دبلوم عالي يونس فائق محمود
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3736 
دور التخطيط االستراتيجي في تحسين البيئة 

 االستثمارية لدى وزارة الشباب والرياضة

 دبلوم عالي عال عبتس خضير

3737 
استعمال اسلوب الوتسراب والجاكنايف لتقدير 

 نموذج االنحدار اللوجستي

 ماجستير ر عبدنبأ جعف

3738 
توظيف الخوارزمية الجينية في تحسين مقدرات 

المعمم   KUMMER BETAتوزيع 

 ومقارنتها بالطرائق الكالسيكية

 ماجستير منال محمود رشيد

3739 
دور الحوار االستراتيجي في السلوك الريادي 

بتوسيط بوصاة االستراتيجية الريادية بحث في 

 وزارة الخارجية

 دكتوراه اسزياد علي عب

3740 
تاثير ابعاد التشارك في تطوير القيادات 

 االستراتيجية العليا بحث في جهاز االمن الوطني

 العراقي

 دبلوم عالي منتظر محمد عبد المجيد

3741 
دور قياس تكاليف الجودة في تحقيق التكلفة 

 المستهدفة لتحسين جودة المنتج

 ماجستير نور حازم عريبي

3742 
 المتزامنة في تحسين التكلفة دور الهندسة

 ماجستير علي حسام محمد

3743 
 التحليل االستراتيجي للبيئة الداخلية في عوامل

نجاح المشروع دراسة في امانة بغداد دائرة 

 مجاري بغداد

 دبلوم عالي مهند صاحب سلمان

3744 
ة تاثير نظم المعلومات االستراتيجية في رفع كفاء

في دار الكتب المنظمة دراسة استطالعية 

 والوثائق

 دبلوم عالي حارث ضياء محمد

3745 
المؤشرات العمرانية للبيئة السكنية المالئمة 

دراسة تحليلية لمجمع قرية الغدير السكني في 

 مدينة النجف االشرف

 دبلوم عالي علي هاشم مجيد عباس

3746 
استخدام تطبيقات االرشفة الرقمية في ترشيف 

 البيانات

 دبلوم عالي خضيرفاطمة ياسين 

3747 
دور الصناعات الغذائية على وفق الترابطات 

 القطاعية لتنويع االقتصاد العراقي

 ماجستير محمد مطلب راضي

3748 
 العالقة بين التخطيط والقدرة التنافسية للقطاع

السياحي وتاثيرهما في تنويع مصادر الدخل 

 المحلي

 دكتوراه عادل تركي فرحان

3749 
Using qmle and svr estimation 

 دكتوراه احمد شامار
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methods for fovecasting fuel brices 

series in Iraq viq figarch model 

 

مقارنة كفاءة تقدير بعض النماذج المعلمية  3750

 والالمعلمية للبيانات الطويلة مع تطبيق

 ماجستير عادل ماجد حسن

3751 
رطة اعادة هندسة العمليات في الحد من االش

 الحمراء التنظيمية

 دبلوم عالي فاطمة يحيى فيصل

3752 
تاثير المسؤولية االجتماعية للمنظمة في 

استراتيجية التوريد دراسة حالة في وزارة 

 المالية /الدائرة االدارية

 

 دبلوم عالي أصيل صاحب محمد

3753 
متطلبات ارساء ثقافة االتكيت وفلسفة الجمال 

ودة الشاملة دراسة في لتحقيق معايير ادارة الج

 فندق بابل

 دكتوراه عبد الكاظم منصور عطوان

3754 
االستثمار في راس المال البشري ودورة في 

ة معالجة مشكلة البطالة العراق حالة دراسية للمد

2004-2018 

 ماجستير كوثر جبار فهد

3755 
BIVARIATE QUANTILE 

REGRESSION MODEL 

ESTIMATION FOR CHILDRAN 

CROWTH IN IRAQ  تقدير انموذج

االنحدار التقسيمي ثنائي المتغيرات لنمو االطفال 

 في العراق

 دكتوراه مروة خليل ابراهيم

3756 
التنافسية الصناعية على وفق تحديات المشاركة 

 في االقتصاد العالمي صناعة االسمنت

 دكتوراه اسراء محمد نذير

3757 
في تاثير اخالقيات ادارة الموارد البشرية 

المسؤولية االجتماعية للشركة بحث ميداني في 

 شركة زين للعراق

 ماجستير كاظم حميد العيبي

3758 
دور نظام تخطيط االحتياجات للمواد في تحقيق 

التكلفة المستهدفة دراسة في الشركة العامة 

 للصناعات الكهربائية االلكترونية

 ماجستير ابتهاج طاهر صابر

3759 
لوجيا المعلومات في تحقيق تاثير استخدام تكنو

ابعاد ادارة الجودة الشاملة دراسة في مفتشية 

 اثار كركوك

 ماجستير هاجر طالب كريم

3760 
انعكاس القيادة الروحية على اليقظة 

 االستراتيجية بحث في العتبة الكاظمية المقدسة

 ماجستير حيدر عبد الكريم
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3761 
قياس اثر راس المال البشري في النمو 

 2017-2004صادي في العراق للمدة االقت

 ليلى محمد عريبي

 

 ماجستير

3762 
مقارنة بعض مقدرات معلمات التوزيع الطبيعي 

 الملتوي باعتماد الخوارزميات الجينية

 ماجستير مرتظى عالء عبد اليمة

3763 
التوازن االسترتيجي على وفق الموارد البشرية 

لة المستدامة بحث في شركات االتصاالت المتنق

 في العراق

 ماجستير صفا خالد مثنى

3764 
ق البراعة التنظيمية على وفق االثر التتابعي لخل

المعرفة في التراكم المعرفي بحث ميداني من 

 المصارف الخاصة العراقية

 دكتوراه احمد حسن احمد

3765 
االداء االستراتيجي في ضوء العالقة التفاعلية 

 تعقيدبين المقدرات الدينامية وادارة ال

 دكتوراه مثنى زاحم فيصل

3766 
تحديد االحتياجات التدريبية الدارة الموارد 

البشرية وتاثيرها في جودة الخدمة السياحية 

 بحث لفندق بابل في مدينة بغداد

 ماجستير خضير عباس عزيز

3767 
تاثير مخاطرة اسعار الصرف في عوائد 

 ومخاطرة االسهم لبناء المحفظة الدولية

 دكتوراه ي مهديمحمد فوز

3768 
تقييم الضوضاء المرورية في الشارع التجاري 

 لمنطقة السيدية

 دبلوم عالي تاره موفق عبد جودة

3769 
تقييم تجربة التمويل من التمويل المركزي الى 

التمويل الذاتي لعدد من الشركات الصناعية في 

 العراق

 دعاء عبد الحسين جلوب

 

 ماجستير

3770 
ة باح في ظل تبني المعايير الدوليقياس جودة االر

لالبالغ المالي في القطاع العراقي دراسة في 

 سوق العراق لالوراق المالية

 ماجستير محمد كريم علوان

3771 
رد تعزيز االبداع التقني في ظل براعة ادارة الموا

البشرية من خالل االنغراز الوظيفي بحث في 

 شركة االتحاد للصناعات الغذائية

 ماجستير مد جباردعاء مح

3772 
تقييم خدمات المدن وجودة الحياة على وفق 

دراسة  ISO 37120 2014المواصفة القياسية 

 بين مدينتي بفداد وعمان

 دبلوم عالي اياد ماي اسد

3773 
تقييم اداء عينة من المصارف التجارية الخاصة 

م باستخدا 2018-2013العراقية للمدة من 

 مقاييس المرونة المالية

 ندى نبيل حسين

 

 دبلوم عالي
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3774 
تاثير تطبيق ممارسات ادارة الموارد البشرية 

 االلكترونية في تحسين ادوار صناع المعرفة

 زكريا حميد خليل

 

 ماجستير

3775 
استعمال بعض طرائق تقدير نماذج البيانات 

 الطويلة

 ماجستير ريم طالل كامل

3776 
الصناعات الدوائية في ظل الشراكة بين 

القطاعين العام والخاص تجارب دولية مع اشارة 

 خاصة عراق

 ماجستير محمد علي داخل

3777 
تطبيق نظام التحكم االشرافي وتحصيل البيانات 

scada  لمراقبة العمليات االنتاجية 

 ماجستير احمد قاسم عبد

3778 
دور االمان المالي في استقطاب الودائع ومنح 

 خاصة للعراقاالئتمان تجارب دول مع اشارة 

 ماجستير رسل عمر مجبل

3779 
بعض طرائق تشخيص وتقدير انموذج انحدار 

وفق نظام  ARXذاتي بوجود متغير خارجي 

 متعدد المدخالت مخرج واحد مع تطبيق

 دكتوراه هدى عدنان توفيق

3780 
االتجاهات الحديثة لالفصاح عن المعلومات 

المالية المستقبلية وانعكاسها على القيمة 

لسوقية للوحدات االقتصادية دراسة باستعمال ا

مؤشر مقترح للشركات المدرجة في سوق 

 العراق لالوراق المالية

 ماجستير مصطفى يوسف ابراهيم

3781 
دور الدعم التنظيمي المدرك في تحسين راس 

 المال الفكري االخضر

 دبلوم عالي ماجد زكي منذور

3782 
الخدمة دور القيادة الخادمة في تحسين جودة 

 بحث في مديرية ماء بابل

 دبلوم عالي حيدر علي شعبان

3783 
رقابة جودة العملية االنتاجية باستعمال اسلوب 

 برمجة االهداف

 ماجستير سرى عبد الكريم عبد الرحيم

3784 
 المتكامل cosoدور الرقابة الداخلية وفقا الطار 

في تحسين تقارير التنمية المستدامة للوحدات 

 ية العراقيةاالقتصاد

 ماجستير بشرى عباس جاسم

3785 
المحددات الداخلية والخارجية وتاثيرها في 

اسعار االسهم العادية دراسة في سوق العراق 

 لالوراق المالية

 دكتوراه تحسين عاصي جاسم

3786 
ية استراتيجية ادارة الموروثات  الثقافية البغداد

 ووسائل االعالم السياحي وتاثيرهما في تنشيط

 سياحة العودة الى الجذور

 دكتوراه محمد عبد الكريم حسين
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3787 
 العوامل الداعمة للتنفيذ االستراتيجي وتاثيرها

في ابعاد جودة الخدمات المقدمة للرياضيين 

 والشباب دراسة في وزارة الشباب والرياضة

 دبلوم عالي مصطفى فاضل عباس

3788 
دور تطبيق النظام الرشيق في جودة الخدمة 

 بحث في مديرية بلدية المحاويل

 دبلوم عالي فراس مظهر منذر

3789 
دور الذكاء الجمعي لفريق التدقيق في تحسين 

 جودة اداء التدقيق المشترك انموذج مقترح

 ماجستير خالد فائق حسن

3790 
تاثير االزمة االقتصادية لجائحة كورونا على 

 تداول وعوائد االسهم والتنبؤ بمؤشر السوق

 ماجستير خالد جيادعزام 

3791 
الهيكل التكاملي لتنمية التخطيط الحضري 

 المستدام للمدن العراقية

 دكتوراه ميسون عبد هللا منصور

3792 
بناء نماذج دورة الحياة دراسة احصائية مع 

 تطبيق عملي للعائلة العراقية

 دكتوراه مهدي محسن العالق

3793 
تخفيض تكاليف التصنيع وتحسين الجودة 

 استعمال الحيود السداسي الرشيقب

 ماجستير حسين دواس سعيد

3794 
تقييم دور المدقق الداخلي باستعمال مصفوفة 

RACL للحد من مخاطر االدارة 

 ماجستير مهدي ماضي كاطع

3795 
ترشيد القرارات الراسمالية باستعمال معلومات 

 المحاسبة االكتوارية

 ماجستير طه ياسين سلمان

3796 
 د االحتياجات التريبية في تصميم برامجدور تحدي

 التدريب

 دبلوم عالي مصطفى نايف جميل

3797 
تشخيص وتحليل معوقات انتاج وتوزيع الماء 

 الصالح

 دبلوم عالي حيدر عبد المحسن سكر

3798 
بناء نموذج سلسلة تجهين باستعمال البرمجة 

الخطية متعددة الفترات في شركة بغداد 

 للمشروبات الغازية

 ماجستير هير سعد فاضلس

3799 
وسائل االتصال الحديثة الفيس بوك وتاثيرها في 

تنشيط السياحة الثقافية دراسة تطبيقية البرز 

 مواقع الجذب السياحي في مدينة بغداد

 ماجستير عذراء ستار كاظم

3800 
 مقارنة تطبيقية بين نماذج االنحدار الضبابي

 ماجستير مروان صبري عباس

3801 
جودة نظم المعلومات االدارية في االداء  تاثير

 الريادي

 ماجستير خولة فاضل شوكة
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3802 
جودة االبالغ المالي للمصارف العراقية في ظل 

وانعكاسها على قرارات   ifrs 9تبني معيار 

 المستثمرين

 دكتوراه سجى اكرم عبد الرزاق

3803 
 –تحليل تاثيرات النزاع التجاري االمريكي 

 2003قتصاد العراقي بعد عام الصيني في اال

 ماجستير هاني منعم دحام

3804 
استعمال دالة التاثير للمقارنة بين المقدرات 

الحصينة في تحليل االرتباط القويم مع تطبيق 

 عملي

 

 ماجستير زهراء خليل حمودي

3805 
مقارنة بين عدد من تقديرات االنتروبي العظمى 

طبيق مع ت  KINKالعامة في انموذج انحدار 

 عملي

 ماجستير سعد عبيد جميل

3806 
دور مراقب الحسابات في توكيد التقارير 

انموذج  –المتكاملة لتحقيق االداء المستدام 

 مقترح

 ماجستير زهراء كريم فاضل

3807 
دور التسويق الشمولي في تعزيز قيمة الزبون 

 بحث ميداني لعينة من الكليات االهلية في بغداد

 ماجستير ميدخالد عبد الناصر ح

3808 
مقارنة بعض طرائق قدير انموذج االنحدار 

 الخطي المختلط مع تطبيق

 ماجستير ئوردةك ابراهيم كريم

3809 
تاثير خصائص السلوك الريادي في مؤشر 

الربحية دراسة تحليلية لعينة من المصارف 

الخاصة المدرجة في سوق العراق لالوراق 

 المالية

 ماجستير افراح رشيد شندل

3810 
استعمال تكنولوجيا النانو في تخفيض التكاليف 

 وتحقيق االستدامة

 ماجستير انسام احمد فاضل

3811 
دور المصرف الصناعي في تحفيز االستثمار 

 الصناعي الخاص في العراق

 ماجستير غدير فؤاد محمد صالح

3812 
تاثير مخاطر سيولة الجهاز المصرفي في 

دراسة –عراق مستوى االستقرار المالي في ال

 2019 -2005تحليلية للمدة من 

 ماجستير ضحى ذياب احمد

3813 
الدور الوسيط لبعض وسائل التواصل االجتماعي 

في العالقة بين التسويق االجتماعي وسلوك 

 الزبون

 ماجستير هبة عمار صباح
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3814 
تاثير التسويق االبتكاري في سمعة المنظمة 

يداني شركة بتوسيط العالقة التجارية بحث في م

 تسويق النفط سومو

 ماجستير أية شاهين جواد

3815 
تاثير التضخم في ربحية اسهم الشركات دراسة 

لعينة من الشركات في سوق العراق لالوراق 

 المالية

 ماجستير عبد هللا ضياء عباس

3816 
انعكاس المرونة التنظيمية على فاعلية اتخاذ 

 القرار بحث في وزارة االعمار واالسكان

 والبلديات واالشغال

 

 دبلوم عالي هند ثامر عبد هللا

3817 
محاسبة الموارد البشرية وتاثيرها في اداء 

العاملين بتوسيط العدالة التنظيمية بحث في 

 وزارة التربية

 ماجستير احمد عبيد حسين

3818 
تاثير سلوكيات المواطنة التنظيمية في سمعة 

بحث من  المنظمة الدور الوسيط للذكاء الشعوري

 المصارف االهلية في بغداد

 ماجستير صفا عدنان محمود

3819 
تاثير الصيغ المالية االسالمية في المخاطر 

 المصرفية في اطار الهندسة المالية

 دكتوراه همام عبد الوهاب هادي

3820 
 اعتماد القيادة الخيره لتطوير الموارد البشرية

بتوسيط التشارك المعرفي بحث في الشركة 

عامة لصناعات النسيج وجلود معمل النسيج ال

 بغداد

 ماجستير امير عباس رحمه هللا

3821 
تاثير نماذج الربح المعاصر في قياس الدخل 

التشغيلي وانعكاسة على مالءمة قيمة المعلومات 

 المحاسبية

 ماجستير محمد عبد الرضا جبار

3822 
تشخيص متطلبات جودة الخدمة ودورها في 

ء الزبون في عينة من تعزيز رضا ووال

 المصارف الخاصة

 ماجستير مهلب مفلح حسن

3823 
 تقييم مدى تطبيق متطلبات نظام ادارة استمرارية

االعمال على وفق المواصفة القياسية الدولية 

iso  22301 : 2019 في دائرة مجاري بغداد 

 دبلوم عالي منير شحاذة محمود

3824 
ديرية بلدية تقييم وصياغة استراتيجية مقترحة لم

 المسيب على وفق بطاقة االداء المتوازن

 دبلوم عالي رنا عبد علي كاظم

3825 
ادارة الموارد البشرية الخضراء وتاثيرها في 

 ماجستير صبا صالح الدين نوري
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التنمية السياحية المستدامة بتوسيط التجديد 

 الستراتيجي مديري دوائر بلديات امانة بغداد

3826 
ومالءمة قيمة المعلومات  هياكل الملكية

المحاسبية وتاثيرهما في استمرارية المصارف 

 المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية

 دكتوراه حسنين كاظم عوجة

3827 
تكامل اسلوب تحليل نمط العطل واثارة مع عملية 

 التحليل الهرمي الضبابي لتقييم المخاطر وتحديد

 االولوية النماط العطل

 

 

 ماجستير حمدمحمد صباح 

3828 
دور استراتيجية التحسين المستمر كايزن في 

االبداع التنظيمي بتوسيط تكنولوجيا المعلومات 

بحث في شركة العامة للصناعة الكهربائية 

 االلكترونية

 ماجستير اسراء عبد السالم خليل

3829 
 العالقة بين االرتجال االستراتيجي وسلوك العمل

االداء الريادي بحث  االستباقي وانعكاسها على

 في وزارة الزراعة

 دكتوراه احمد قاسم صيهود

3830 
تحقيق الريادية االستراتيجية وفق االبداع 

المعرفي بحث تحليلي في الشركة العامة 

 لصناعات النسيج والجلود

 ماجستير رغد لطوفي مجيد

3831 
 تكامل االدارة الريادية والبراعة التنظيمية في

 االستدامة االستباقية تحقيق استراتيجية

 ماجستير بسمة اياد كاظم

3832 
انعكاس ادارة االنطباع على االفصاح المحاسبي 

 المستقبلي وتاثيره في قرارات المستثمرين.

 دكتوراه حليم اسماعيل شنتة

3833 
دور البراعة التنظيمية في جودة المنتوج بحث 

تحليل من القيادات في شركة مصافي الوسط 

 ةمصفى الدور

 ماجستير حيدر جليل جبار

3834 
النجاح االستراتيجي على وفق التكامل بين 

التراصف االستراتيجي وانموذج دايسون 

 للتطوير بحث في امانة بغداد

 ماجستير علي صالح عبود

3835 
امكانية تطبيق الحوكمة االلكترونية في مديرية 

 بلدية الحلة

 دبلوم عالي احمد احسان حسين

3836 
دارة امن المعلومات على وفق المواصفة تقييم ا

  iso /iec 27004 : 2016القياسية الدولية 

 دبلوم عالي بان خضير نجم
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 امانة بغداد

3837 
تاثبر التسويق االخضر في القيمة المدركة 

 للزبون

 ماجستير عباس العيبي

3838 
التفكير االستراتيجي والتسويق االبتكاري 

اسة تطبيقة في وتاثيرهما في سلوك السائح در

 العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية

 دكتوراه ضياء راضي كاظم

3839 
ر اختيار كفاءة السوق المالية باطار انموذج السي

العشوائي دراسة في سوق العراق لالوراق 

 المالية

 

 ماجستير عباس حسين عليوي

3840 
دور ممارسات الموارد البشرية الخضراء في 

لتنافسية المستدامة دراسة في تعزيز الميزة ا

 عينة من المستشفيات

 ماجستير رسول مجيد حمود

3841 
تنافسية منظمات االعمال على وفق العالقة بين 

ادارة الموارد البشرية المستدامة وممارسات 

 التسويق المستدام

 دكتوراه ليث عادل حميد

3842 
استعمال بعض نماذج كريكنك االحصائية 

 الجغرافية

 ماجستير يد عبد المجيدميس مؤ

3843 
التدقيق االستراتيجي وانعكاسة على كفاءة 

 وفاعلية الوحدات الحكومية الخدمية

 دكتوراه حسين فاضل عباس

3844 
 ميةتاثير القيادة الخادمة في نظام المناعة التنظي

بتوسيط االستقامة التنظيمية بحث في وزارة 

 التخطيط

 دكتوراه زيد خرام محمود

3845 
افع هيكل الملكية في اختيار السياسات دو

المحاسبة وانعكاسها على القيمة السوقية 

للمصارف التجارية العراقية في ظل معايير 

 االبالغ المالي الدولية

 دكتوراه صالح جياد كاظم

3846 
انموذج مقترح الستراتيجية التصنيع المتسارع 

المستدامة وانعكاسه في ترشيد التكاليف وتحقيق 

 يا التنافسيةالمزا

 دكتوراه خضر عباس جبار

3847 
تاثير مداخل النظرية المؤسسية في تطبيق 

معايير االبالغ المالي الدولية وانعكاسه على 

قيمة الوحدات االقتصادية دراسة من المصارف 

 في سوق العراق لالوراق المالية

 دكتوراه سجاد مهدي عباس
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3848 
اريع دور السياسة الصناعية في تنمية المش

تجارب  2003الصناعية الصغيرة بعد عام 

 خاصة بالعراق

 ماجستير عقيل عبد النبي سلطان

3849 
تاثير التوجة االستراتيجي للمنظمات على 

استراتيجيات ادارة الموارد البشرية بحث في 

 الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة

 الوسطى

 ماجستير صفاء فالح عبد الكاظم

3850 
حليل موقف المستثمر من المخاطرة دالة لتقدير ت

عوائد االسهم في اطار نظريتي المجموعات 

التقريبية والشبكات العصبية االصطناعية بحث 

 في سوق العراق

 دكتوراه محمد حمدان عدنان

3851 
 التسويق الريادي في ظل الوعي االستراتيجي

 ماجستير محمود زاحم فيصل

3852 
قة بين العمق المالي تحليل اتجاهات العال

-2004واالستقرار النقدي في العراق للمدة 

2018 

 ماجستير سجى حسن محمد

3853 
مقارنة بعض الطرائق الالمعلمية للتنبؤ 

 بالسالسل الزمنية

 ماجستير بسام هاشم داخل

3854 
ة تقييم اداء نقل الصالحيات الوزارية الى الحكوم

 المحلية دراسة حالة في بلدية النجف

 دبلوم عالي ادل عبد الكاظمع

3855 
التمكين االداري وانعكاسة في تعزيز االداء 

الريادي بحث تحليلي في مقر المديرية العامة 

 للمجاري

 دبلوم عالي سارة قاسم

3856 
ني تاثير نظام االتصاالت االدارية واالقتدار الذه

في تفوق صناع المعرفة السياحية دراسة في 

 في بغداد شركات السياحة والسفر

 دكتوراه محمد محسن ابراهيم

3857 
 الدور التمويلي والتنموي للتعريفة الكمركية في

 ومتطلبات االصالح 2003العراق بعد عام 

 ماجيتير رسل عباس فاضل

3758 
تقييم جوالت عقود التراخيص في شركة نفط 

 ميسان

 ماجستير طالب مزهر جاسم

3859 
دة االنتاجية التوجة االستراتيجي ودورة في زيا

 بحث ميداني في شركة نفط ميسان

 ماجستير محسن علي صالح

3860 
ث دور القيادة االستراتيجية في ادارة االزمات بح

 تحليلي في االمانة العامة مجلس النواب

 صالح حسن صالح

 

 ماجستير
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3861 
تاثير استراتيجية ادارة الموارد البشرية في 

 تعزيز السمعة التنظيمية

 ماجستير عبد الزهرةعصام فهد 

3862 
التنبؤ باسعار االسهم باستخدام نظرية الموجة 

الليوت دراسة تحليلية مقارنة في سوقي العراق 

 ونيويورك لالوراق المالية

 ماجستير صبار ثجيل عودة

3863 
DATA QUALITY 

MANAGEMEVT IN LARE—

SCALE CXBER—PHYSICAL 

SYSTEMS 

 دكتوراه احمد عبد الحسن

3864 
نعكاسات تخفيض سعر الصرف على الموازنة ا

 العامة تجارب دولية مع االشارة الى العراق

 ماجستير علي راضي محمد

3865 
التخطيط المالي ودورة في تحديد اولويات 

 االنفاق العام في العراق

 ماجستير مصطفى سمير عبد هللا

3866 
دور القيادة الخادمة في تطوير نظم المعلومات 

ث في مديرية االتصاالت والنظم االدارية بح

 المعلوماتية في وزارة الداخلية العراقية

 ماجستير محمد كاظم عذيب

3867 
تقييم مدى تطبيق قواعد الممارسات المثالية 

المن المعلومات على وفق المواصفة القياسية 

دراسة  ISO /IEG  27002 : 2013الدولية 

 حالة مديرية بلدية الطارمية

 داكرم محمد عبي

 

 دبلوم عالي

3868 
ريادة المنظمات في ظل القيادة الشاملة بتوسيط 

استراتيجيات االبداع المفتوح بحث في ديوان 

 وزارة التعليم والبحث العلمي

 دكتوراه مصطفى عبد العباس عصاد

3869 
تاثير الوضوح االستراتيجي في التميز المنظمي 

 بتوسيط القدرات الديناميكية

 هدكتورا ميعاد حميد

3870 
دور مرونة الموارد البشرية في ادارة االزمات 

بحث ميداني في وزارة الصحة والبيئة دائرة 

 مدينة الطب

 ماجستير احمد حبيب حسين

3871 
ة تاثير ثقافة االستدامة على تقنيات ادارة الكلف

ية االستراتيجية لتقليل الفاقد وتحقيق ميزة تنافس

 مستدامة

 دكتوراه صادق ظاهر فرحان

3872 
تاثير عمليات ادارة المعرفة السياحية كمتغير 

وسيط بين بناء المقدرات الجوهرية وتطوير 

االداء الوظيفي دراسة على هيئة السياحة 

 العراقية

 دكتوراه وليد عبد الحسن عبود
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3873 
المناطق الصناعية ودورها في جذب االستثمار 

 الخاص مع امكانية استفادة العراق منها

 ماجستير فرحان عبير نوري

3874 
تحليل الهم المؤشرات المالية المصرفية 

وتاثيرها في االستثمار المصرفي لعينة من 

المصارف التجارية الخاصة في العراق باستعمال 

 نماذج انحدار البيانات المزدوجة

 ماجستير محمد عبد هللا محمود

3875 
دور ريادة االعمال في تحقيق التنمية المصرفية 

مة دراسة تحليلية لعينة من المصارف المستدا

 العراقية

 ماجستير هدى ابراهيم مفتن

3876 
ايجاد حجم الخزين االمثل باستعمال اساليب 

 التنبؤ في المركز الوطني لنقل الدم

 ماجستير هديل فوزي محمد

3877 
برامج االصالح االقتصادي بين وصفات 

المنظمات الدولية ومتطلبات التنمية في العراق 

 2020-2004لمدة ل

 ماجستير زينب احمد عبد

3878 
 تاثير تبني المعيار الدولي الترتيبات المشتركة

للقطاع العام في المعالجات المحاسبية لعقود 

b0o0t االستثمارية 

 ماجستير جمال فرج جبر

3879 
دور تسويق الخدمة في تعزيز استراتيجية 

التدبير دراسة في الشركة العامة لالنظمة 

 ترونيةااللك

 ماجستير ساره ماجد حسين

3880 
دور المحاذاة االستراتيجية في التوجه نحو 

التخطيط بالسيناريو دراسة تطبيقية في مقر 

 وزارة الصحة

 ماجستير زهراء باسم جفر

3881 
تاثير سلوك بناء الخيارات الذكية في تحقيق 

الفاعلية التنظيمية دراسة تطبيقية لشركة نفط 

 الوسط

 ماجستير الكريم حسنامال عبد 

3882 
تاثير الفراسة االستراتيجية في تعزيز القدرات 

الديناميكية للمنظمة دراسة في شركة مصافي 

 الوسط

 ماجستير مريم علي بهار

3883 
تحليل عوامل ظهور سلوكيات النافذة المحطمة 

وتوظيفها في معالجة االزمات دراسة في 

 مديريات تربية محافظة بغداد

 ماجستير نجمضحى سهيل 

3884 
دور االدارة الريادية في تحقيق جودة االداء 

 المؤسسي دراسة تطبيقية في امانة بغداد

 ماجستير حنان اياد عبيد
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3885 
 تاثير عوامل النجاح الحرجة للتعليم االلكتروني

في االداء االستراتيجي بحث تحليلي في عدد من 

 كليات جامعة بغداد

 ستيرماج مثنى عبد الرزاق عطية

3886 
التعلم االستراتيجي وتاثير في ممارسات ادارة 

الموارد البشرية دراسة تحليلية الراء عينة من 

ة مديري مديرية التدريب والتاهيل لوزارة الداخلي

 العراقية

 ماجستير احمد ناجي عذاب

3887 
راس المال الريادي على وفق الذكاء القيادي 

ارة التجارة وابداع الفريق دراسة تحليلية في وز

 العراقية

 ماجستير فراس رؤوف مطر

3888 
ط تاثير الزخم المعرفي في االداء المستدام بتوسي

السلوك االستباقي بحث تحليلي في الشركة 

 العامة لتجارة السيارات والمكائن

 ماجستير فراس مهدي علي

3889 
توكيد االفصاح المحاسبي عن المعلومات المالية 

ودوره في  isa 3400 المستقبلية على وفق 

ترشيد قرارات المستثمرين في سوق العراق 

 لالوراق المالية

 ماجستير عثمان جمال عبد الرزاق

3890 
دور تقنيتي تحليل القيمة والتحسين المستمر في 

تخفيض تكاليف فشل المنتجات بالتطبيق في 

 الوحدات االقتصادية العراقية

 ماجستير محمود شكر محمود

3891 
عندما يتبع    arma 1.1علمات انموذج تقدير م

 الخطا العشوائي توزيعا غير طبيعي

 ماجستير رواء مالك حسوني

3892 
انعكاس ادارة االزمات المصرفية على السمعة 

المؤسسية دراسة استطالعية لعينة من 

 المصارف العراقية

 ماجستير سجاد سعيد ياسين

3893 
مات امكانية تطبيق نظام ادارة الجودة للمنظ

في المفوضية   iso 54001:  2019االنتخابية 

 العليا المستقلة لالنتخابات

 ماجستير عصام عبد العزيز

3894 
تاثير نمط السلوك القيادي في االداء بحث 

 استطالعي في عينة من مدارس بغداد

 ماجستير حسين صبحي داود

3895 
التكامل بين محاسبة االنجاز ونظرية القيود 

ة االنتاجية بالتطبيق في احدى لزيادة الكفاء

 الوحدات االقتصادية العراقية

 ماجستير جمال نوري دحام الحلبوسي

3896 
دور استراتيجيات ادارة االنطباع في جودة 

الخدمة دراسة مقارنة بين شركة المشاريع 

 ماجستير هبة عبد الهادي احمد
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 النفطية وعينة من الشركات االجنبية

3897 
ادارة الحصة السوقية في دور استراتيجيات 

تفسير تباين اداء اسهم عدد من الشركات 

 الصناعية

 ماجستير حسين قصي عبود

3898 
القياس االقتصادي الثر التجارة الخارجية في 

التنمية المستدامة في بلدان مختارة للمدة 

 مع اشارة للعراق 1990-2019

قتيبة ماهر محمود عبد 

 اللطيف

  دكتوراه 

 جامعة الموصل

 بدون قرص

3899 
تاثير مهارات القيادة الناعمة في التشارك 

 المعرفي بحث تحليلي في جامعة الفلوجة

 ماجستير احمد مجيد حسين

3900 
GENERAI LINEAR 

REGRESSION MODEI 

ESTMTION FOR BIG DATA BY 

USING 

 دكتوراه احمد مهدي صالح

3901 
ء انماط القيادة االستراتيجية وتاثبرها في االدا

 االبداعي دراسة تحليلية في وزارة الداخلية

 ماجستير سالم طه علي

3902 
 دور القيادة االستباقية في صياغة االستراتيجية

بحث استطالعي الراء عينة من قيادات امانة 

 بغداد

 دبلوم عالي فراس هادي محمد

3903 
 دور صناديق الثروة السيادية للحد من المديونية

 مع امكانية االستفادة منهاتجارب دولية مختارة 

 في العراق

 ماجستير والء احمد خلف

3904 
دور استراتيجية االستقطاب في االداء المتميز 

للعاملين بتوسيط برامج التدريب الفاعل دراسة 

استطالعية الراء المديرين في المدرية العامة 

 للتعليم المهني

 ماجستير رباب لؤي كاظم

3905 
ية لثقافي والقيم االستراتيجالعالقة بين الذكاء ا

للموارد البشرية واسهامها في تحقيق التفوق 

االستراتيجي على وفق الدور التفاعلي لفرق 

العمل االفتراضية بحث ميداني في مجموعة 

 شركات زين لالتصاالت

مصطفى محمود محمد 

 الصميدعي

 دكتوراه

3906 
الدور الوسيط للتاهب الريادي لتاثير سلوكيات 

البارعة في التفوق االستراتيجي بحث  القيادة

تحليلي لعدد من شركات وزارة االعمال 

 واالسكان والبلديات واالشغال العامة

 دكتوراه ضياء طالب محمد

3907 
موازنة التحسين المستمر ودورها في تحقيق 

ابعاد الميزة التنافسية / بالتطبيق في الوحدات 

 جستيرما محمد احمد فرحان
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 االقتصادية العراقية

3908 
ادارة التغيير وتاثيرها في اداء الوظيفي بحث 

تحليلي لعينة من مديريات وزارة الداخلية 

 العراقية

 ماجستير مناف سمير عبد هللا

3909 
 قياس التكاليف البيئية على وفق بطاقة العالمات

 المتوازنة المستدامة لتقويم االداء الستراتيجي

 راقيةفي احدى الوحدات االقتصادية الع

 ماجستير نصر محمد حمدان

3910 
انعكاس االستخبار االستراتيجي على تبني ريادة 

االعمال االجتماعية في المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة الحجم  بحث تحليلي في وزارة العمل 

 والشؤون االجتماعية

 ماجستير رافد جبار عاجل

3911 
دور مركز الشراء في ترويج المنتجات الصناعية 

 ة حالة في معمل بالستك ميساندراس

 ماجستير مرتضى خاجي

3912 
الموائمة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات 

التعليم الجامعي الحكومي واالهلي بعد عام 

من منظور استراتيجي محافظة بغداد  2003

 انموذجا

 ماجستير سناء سالم حميد

3913 
تاثير انخفاض اسعار صرف الدينار العراقي على 

تداول االسهم العادية / بحث تحليلي في اسعار و

 سوق العراق لالوراق المالية

 ماجستير رند زكي احمد

3914 
 INTOSAI GOVتبني الدليل ارشادي 

لتحسين جودة العمل الرقابي دراسة  9100

 تطبيقية في الهيئة العامة للضرائب

 ماجستير غياث صائب عبد الستار

3915 
االداتين تقييم المشروع باستعمال تكامل 

ftopsis , fahp  دراسة حالة 

 ماجستير علي هوري ياسر

3916 
تجميع المعلومات المحاسبية في اطار النظم 

ت المحاسبية المتباينة وتاثيره في اتخاذ القرارا

االدارية في الوحدات الخدمية الحكومية نظان 

 معلومات محاسبي

 ماجستير احمد يحيى خضير

3917 
عن االستثمار المستدام  الية مقترحة للمحاسبة

ودورها في تحقيق القيمة المضافة في شركات 

 النفط العراقية

 ماجستير محمد عطا هللا علي

3918 
دور جودة المعلومات باعتماد المواصفة الدولية 

ISO88000 : 2020   لتحقيق النجاح

االستراتيجي دراسة حالة على عينة من جامعة 

 االنبار

 ماجستير وليد حميد محمد
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3919 
جودة حياة العمل وتاثيرها في التفكير الريادي 

دراسة تحليلية في مركز وزارة العمل والشؤون 

 االجتماعية

 ماجستير زهراء عباس علي

3920 
مقارنة تطبيقية بين انموذجي االنحدار الذاتي 

للعتبة الذاتية واالنحدار الذاتي للعتبة غير 

 المتجانس

 ماجستير انوار داخل هندول

3921 
تاثير المقدرات الريادية في النجاح المنظمي 

بتوسط البراعة الرقمية بحث تحليلي في 

 مجموعة من الكليات االهلية في محافظة بغداد

 ماجستير رائد خضير عباس

3922 
دور االنضباط المالي في تعزيز سعر صرف 

 الدينار العراقي

 ماجستير كرار مهدي فنجان

3923 
 رها في فاعلية فرق العملالقيادة الخادمة وتاثي

 ماجستير زينب عامر حسن

3924 
ا واقع البنى التحتية في العراق وامكانية تطويره

في ظل اساليب الشراكة مع االشارة الى الشركة 

 العامة للموانىء العراقية

 ماجستير بيداء عبد هللا حميد

3925 
دور السياسات التجارية في الحد من مشكلة 

دراسة  2019 -2003للمدة  البطالة في العراق

 تحليلية على ضوء تجارب مختارة

 ماجستير سالم سامي رحيم

3926 
االغراق التجاري واثره على االستثمار المحلي 

 2003في العراق بعد عام 

 ماجستير منتظر مهدي صالح

3927 
دور التسهيالت الكمية واالئتمانية كخيار 

 دللسياسة النقدية في عالج االنكماش والركو

 ماجستير محمد نجم محمد

3928 
دور ادوات المحاسبة االدارية الستراتيجية في 

تحديد المعلومات غير المالية على وفق االهمية 

 النسبية العداد التقارير المتكاملة

 دكتوراه ريم محسن خضير

3929 
استعمال البرمجة الديناميكية لحل مشاكل 

 التخصيص مع تطبيق عملي

 ستيرماج محمد حسن احمد

3930 
ادارة التسويق المصرفي وتاثيرها في 

 تحقيقالميزة التنافسية في السوق السياحي

 ماجستير سنان صباح عبد الهادي

3931 
 مهارات التوفيق التنظيمي وتاثيرها في العالقات

 التسويقية السياحية

 ماجستير ليث لؤي لطيف

3932 
استعمال سلسلة القيمة الخضراء واالنتاج 

 تعزيز الميزة التنافسيةاالنظف ل

 ماجستير عماد هاشم محمد
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3933 
ة اليقظة االستراتيجية والعالقات العامة السياحي

وتاثيرهما في تحقيق التميز التنظيمي دراسة 

 دتطبيقية لفنادق الدرجة الممتازة في مدينة بغدا

 دكتوراه سهى عزيز جهاز

3934 
قياس وادارة الطاقة الخضراء لحقول الدواجن 

 ورها في تخفيض التكاليفود

 ماجستير علي حسن غانم

3935 
توظيف نظامي التصنيع االخضر والرشيق 

 لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة

 ماجستير اياد جاسم زبون

3936 
اعتماد االطار الدولي لجودة التدقيق في مكاتب 

مراقبي الحسابات وانعكاسه على موثوقية 

 التقارير المالية

 

 

 ماجستير حيدر احمد محسن

3937 
دور التكامل السلوكي لفريق االدارة العليا في 

النجاح االستراتيجي بتوسيط التشارك المعرفي 

بحث وصفي تحليلي في كليات الجامعة 

 المستنصرية

 ماجستير نغم عباس رسن

3938 
 عالقة الحكومة االلكترونية بالرشاقة التنظيمية

 دراسة تحليلية في ديوان وزارة المالية

 ماجستير ريا يحيى عليزك

3939 
تاثير االستشراف االستراتيجي في بناء المنظمة 

 السياحية الذكية دراسة في هيئة السياحة

 ماجستير أزل نبيل ابراهيم

3940 
ح نجاتاثير االدارة االلكترونية للموارد البشرية ال

االستراتيجي للمنظمات السياحية دراسة لعينة 

 ي بغدادمن شركات السفر والسياحة ف

 ماجستير رشا جبار بنيان

3941 
 دور القيادة الريادية في المرونة االستراتيجية

بتوسيط االستبصار االستراتيجي دراسة مقارنة 

 بين جامعتي بغداد  والمستنصرية

 ماجستير رشا اياد ذنون

3942 
تاثير جودة الحوكمة المصرفية في تعزيز 

االفصاح بتقرير تعليقات االدارة في ظل 

 المتطلبات الدولية والمحلية

 ماجستير رغد حميد رشيد

3943 
تاثير الفراسة االستراتيجية في االزدهار 

 التنظيمي بتوسيط التشارك المعرفي

 دكتوراه ريام قاسم محمد

3944 
 ifrs 17تاثير تبني معيار االبالغ المالي الدولي 

على جودة معلومات المحاسبة االكتوارية في 

 ةالبيئة العراقي

 ماجستير يحيى حسين ارميح
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3945 
TIME—VARYING 

COEFFICIENTS ESTIMATION 

FOR THE DYNAMIC MODEL IN 

CASE 

 دكتوراه اسماء ايوب يعقوب

3946 
ة تاثير تطبيقات ذكاء االعمال المصرفية في فاعلي

االداء المصرفي دراسة في عينة من المصارف 

 العراقية

 ماجستير دنيا عامر عبد االمير

3947 
التكامل بين استراتيجية المحيط االزرق وسلسلة 

 القيمة ودوره في تحقيق الميزة التنافسية

 

 ماجستير اطوار خضير مجيد

3948 
MULTIVARIATE FRACTIONAL 

BROWNIAN 

MOTIONANALYSIS 

 دكتوراه امجد عبد هللا

3949 
ق تاثير تنوع االوراق المالية المتداولة في السو

لجذب المستثمرين دراسة  المالية العراقية

 مقارنة مع بعض االسواق المالية العربية

 ماجستير حوراء اسماعيل جاسم

3950 
العالقة التفاعلية لممارسات االحتواء العالي 

والمسار الوظيفي المتقلب لتعزيز سمعة المنظمة 

 2دراسة تطبيقية في مديرية تربية بغداد الكرخ /

 ماجستير رؤى ستار صالح

3951 
موذج مقترح لتحسين استراتيجية اجهزة ان

التدقيق الداخلي في الوحدات االقتصادية في ظل 

 متغيرات البيئة المحلية والدولية

 ماجستير ماهر حميد محسن

3952 
استعمال الدالة التمييزية ونماذج الشبكات 

العصبية االصطناعية في تصنيف مرضى 

 هشاشة العظام من النساء

 رماجستي حسين علي شبيب

3953 
دور ممارسات ادارة الموارد البشرية في رفع 

 اداء االفراد

 ماجستير صالح ناصر ممدوح

3954 
ن دور السياسة النقدية في تحديد اتجاهات االئتما

 المصرفي في العراق

 ماجستير مصطفى محمد صبري

3955 
دور شركات ضمان الودائع في الحد من التعثر 

المصارف  المالي نموذج توطين الرواتب في

 العراقية

 ماجستير ندى عبد السالم عبد الرزاق

3956 
برنامج الجوع الصفري للبرازيل وامكانية 

 االستفادة منه في التخفيف من الفقر في العراق

 ماجستير منتظر سلمان فارس
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3957 
دور سياسة ترشيد االنفاق في ضبط الموازنة 

 الحكومية في العراق

 ماجستير مصطفى احمد غريب

3958 
دور تكاليف االنتاج االنظف ومحاسبة استهالك 

ذج الموارد في تحقيق ابعاد الميزة التنافسية انمو

 مقترح

 ماجستير خضير مجيد عالوي

3959 
ة يميدور القيادة االستباقية في ادارة االزمة التنظ

بتوسيط اعادة هندسة الموارد البشرية دراسة 

 ميدانية في محطة كهرباء الناصرية

 دكتوراه مكي فرهودجنان 

3960 
دور االصالح االقتصادي في تحقيق التنمية 

 المستدامة تجارب دولية مع اشارة خاصة للعراق

 ماجستير علياء فاضل حسن

3961 
 اسهاالهمية االقتصادية لميناء الفاو الكبير وانعك

 على واقع التنمية المستدامة في العراق

 ماجستير امجد راضي حسن

3962 
ض المحددات التنظيمية في الرقابة تاثير بع

 االدارية

 ماجستير صفاء حسن موسى

3963 
اثر استراتيجية التمكين في تحسين ادارة 

المشروع الصناعي دراسة في شركة العامة 

 للصناعات الهيدروكيلية

 ماجستير علي حسن فحل

3964 
 انعكاس جائحة كورونا في اداء االسواق المالية

 تيرماجس هديل هادي لهيبي

3965 
تحسين جودة الخدمات الصحية باستعمال نظرية 

ع الطوابير وباالعتماد على الخوارزمية الجينية م

 تطبيق عملي

 ماجستير سعاد عبد الحسين

3966 
دليل استرشادي مقترح لتدقيق االبالغ عن عقود 

 IFRS17التأمين على وفق 

 ماجستير محمد فالح علي

3967 
نتاجية الجزئية تاثير تعافي الخدمة في اال

 للعاملين من خالل اعادة الترتيب الداخلي

 دكتوراه حيدر فاضل كاظم

3968 
تقويم اداء ادارة المشروع باستعمال اساليب 

 المخططات الشبكية

 دبلوم عالي محمد سعد راشد

3969 
امكانية تطبيق قواعد الهندسة البشرية في 

 تحسين جودة حياة العمل

 ماجستير حسين علي محمد

3970 
الدور األخالقي لقرارات عمليات الخدمة في 

 تعزيز ارتباط الزبون

 ماجستير عبدهللا سمير محمد

3971 
تأثير تبني معايير االبالغ المالي الدولية في 

جودة أرباح المصارف العراقية باستعمال 

 ماجستير زهراء ناصر علي
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 Beneish M-scoreأنموذج 

3972 
وريد منتجات شركة االمثلية الحصينة لسلسلة ت

 بغداد للمشروبات الغازية

 ماجستير حسام كردي عبد حسين

3973 
التسويق االلكتروني وتأثيره في سلسلة رضا 

 الزبون

 ماجستير سارة صفاء كريم

3974 
تاثير االستراتيجيات التسويقية في التنمية 

ت السياحية للمواقع االثرية من خالل ادارة عالقا

 الزبون

 دكتوراه ظممهند جميل كا

3975 
دور االستغراق الوظيفي في تحقيق التفوق 

 التنظيمي

 ماجستير عبد المهدي كاظم

3976 
 دور المرونة االستراتيجية في ادارة االزمات

 ماجستير عزيز سعيد دفار

3977 
العمالة الوافدة والهجرة وانعكاسها على سوق 

 2003العمل في العراق بعد عام 

 ماجستير يسر قاسم عبد الحميد

3978 
تقييم حوكمة الشركات في المصارف العراقية 

 على وفق دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف

 ماجستير غصون جبار سادة

3979 
دور العقلية الريادية في ادارة المكانة 

 االستراتيجية

 ماجستير أدهم ضرغام ناصر

3980 
التقدير لمنظومة المعادالت االنية )نموذج 

Tobitق عملي( مع تطبي 

 ماجستير فلة مكي احمد

3981 
دور ادارة الجودة الشاملة للبيئة في تحقيق 

 المسؤولية االجتماعية

 ماجستير محمد باقر ناصر

3982 
دور سياسات حماية البيئة في توجية 

االستثمارات نحو االنتاج الصناعي النظيف في 

 العراق

 دكتوراه مهند علي حسين

3983 
لتعليم األهلي ومتطلبات محفزات االستثمار في ا

تحقيق التنمية البشرية في العراق بعد عام 

2003 

 ماجستير محمد حامد دحام

3984 
الدور الوسيط لخصائص الذكاء االصطناعي 

للعالقة بين قدرات الموارد البشرية واالداء 

المنظمي بحث تحليلي في مديرية شؤون البطاقة 

 الوطنية

 ماجستير رسل ازهر عيسى

3985 
تعمال بعض الطرائق البيزية لتقدير معلمات اس

 توزيع البالس الملتوي

 ماجستير اسماء خميس راضي
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3986 
 تاثير القيادة الملهمة في االستدامة التنظيمية

بتوسيط التبصر االستراتيجي بحث تحليلي الراء 

عينة من قيادات وكالة الوزارة لشؤون االمن 

 االتحادي وزارة الداخلية العراقية

 ماجستير د سامي سجادزيا

 19تاثير تطبيق المعيار المحاسبي الدولي  3987

الحتساب التزامات منافع الموظفين في القدرة 

 التنبؤية للمعلومات المحاسبية

 ماجستير عبد الرحمن ابراهيم

3988 
دور القيادة الحكيمة في بناء نموذج االعمال 

 وفق القدرات االستراتيجية

 ماجستير بيسحر محمود  علي العقا

3989 
تاثير جودة ممارسات الموارد البشرية في 

الحوكمة االلكترونية بتوسيط الدعم التنظيمي 

المدرك بحث تحليلي في ديوان وزارة التعليم 

 العالي والبحث العلمي

 دكتوراه سنان فاضل حمد

3999 
ع تقدير النماذج الخطية الجزئية احادية المؤشر م

 تطبيق عملي

 ماجستير دهدى يحيى احم

3990 
ع تقدير النماذج الخطية الجزئية احادية المؤشر م

 تطبيق عملي

 ماجستير هدى يحيى احمد

3991 
تاثير القيادة البارعة في استراتيجيات ادارة 

 الصراع بتوسيط االتصال الفعال

 ماجستير ماهر عامر عالوي

3992 
اعادة هيكلية االيرادات غير النفطية باستعمال 

 لمالية واثرها في الموازنة للدولةالهندسة ا

 ماجستير ماجد كاظم مالمي

3993 
استعمال المقارنة المرجعية لتحسين جودة 

الخدمات وزيادة كفاءة االداء بالتطبيق على 

 وزارة الداخلية العراقية

 ماجستير مثنى كاظم شاهين

3994 
ئة االساليب المثلى الدارة سلسلة التجهيز في البي

 الضبابية

 ماجستير باسم عائدصفا 

3995 
مقارنة بعض طرائق تقدير انحدار بيتا مع تطبيق 

 عملي

 ماجستير ايه رعد عبد الرزاق

3996 
العالقة بين القيادة الفاعلة واليقظة الذهنية 

وانعكاسها على االستجابة االستراتيجية بحث 

 وصفي تحليلي في بعض الجامعات العراقية

 ماجستير مريم فخر الدين محمود

3997 
تاثير الهندسة البشرية في انتاجية العاملين 

بتوسيط البراعة التنظيمية بحث ميداني في 

شركة النهرين العامة لطباعة وانتاج 

 المستلزمات التربوية

 ماجستير تمارة نبيل هادي
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3998 
تقييم عملية رفع وجمع النفايات الصلبة وفق 

مؤشرات االداء الحيوية دراسة حالة في مديرية 

 بلدية السماوة

 ماجستير زمن عماد عبد االمير

3999 
ة الدور الوسيط الدارة االحتواء العالي بين القو

التنظيمية واستراتيجيات التفاوض بحث تحليلي 

الراء عينة من قيادات وزارة الصناعة والمعادن 

 العراقية

 ماجستير حسن عبد الكريم نعمه

4000 
معلمية استعمال بعض الطرائق المعلمية والال

 لنماذج السيطرة النوعية متعددة المتغيرات

 ماجستير هبة مصطفى فوزي

4001 
تاثير اداء الشركات السياحية في تنمية وتطوير 

السياحة الداخلية دراسة تطبيقية من شركات 

 السفر والسياحة في مدينة بغداد

 ماجستير شيماء عبد الكريم

4002 
نشيط المتحف الوطني العراقي وتاثيره في ت

 السياحة الثقافية

 ماجستير اميرة حمود حسن

4003 
استعمال االحصاءات المرتبة في تقدير دالتي 

 log-loisticالبقاء والمخاطرة لتوزيع 

 ماجستير سماح صباح حسن

4004 
ة قياس وتحليل اليات انتقال اثر السياسات النقدي

والمالية على اداء االقتصاد الكلي في العراق 

 2019-1990للمدة 

 دكتوراه منتهى زهير محسن

4005 
استخدام بعض مؤشرات القيمة المضافة في 

تقويم االداء المالي للشركات دراسة من 

المصارف التجارية المدرجة في سوق العراق 

 2018-2009لالوراق المالية للمدة 

 ماجستير رسول مهدي حسن

4006 
اليات تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في 

الفائض االقتصادي في العراق بعد عام  تعظيم

2004 

 ماجستير هبة احمد محمد

4007 
التنشئة االجتماعية التنظيمية وتاثيرها في 

 استقامة المنظمة بتوسيط راس المال الروحي

 ماجستير صفاء عباس محسن

4008 
 بعض طرائق التقدير الحصينة للمعادالت الهيكلية

 للبيانات الترتيبية مع تطبيق عملي

 دكتوراه عمر سالم الحيالي

4009 
المرشد السياحي وتاثيره في تحقيق والء الضيف 

 للمنظمات السياحية

 ماجستير علي راغب كريم

4010 
دور الذكاء االستراتيجي في تحسين االداء 

 المنظمي

 ماجستير فالح عبد الرضا هداب
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4011 
االبالغ المالي عن عقود الشراكة بين القطاعين 

ودوره في  IFRS11اص على وفق العام والخ

 تحقيق التنمية المستدامة

 ماجستير حسام حسن سالم

4012 
ي تاثير التجارة الخارجية في تحقيق التوازن الكل

 لالقتصاد العراقي في ظل االنفتاح االقتصادي

 دكتوراه سالم هامل بريغش

4013 
استعمال التحليل المويجي لتقدير انموذج 

 جود االخطاء المرتبطة معاالنحدار الالمعلمي بو

 تطبيق

 ماجستير محمد صالح عبد الكريم

4014 
دور الخريطة االستراتيجية لبطاقة العالمات 

المتوازنة في اختيار االستراتيجية التنافسية 

دراسة مقارنة لشركتي التامين الوطنية 

 والعراقية

 ماجستير صفا عادل داود

4015 
رير دور مراقب الحسابات في توكيد التقا

المتكاملة وانعكاسه على القرارات االستثمارية 

في الوحدات االقتصادية المدرجة في سوق 

 العراق لالوراق المالية

 ماجستير ريام فرحان زهراو الساعدي

4016 
تباطؤات السياسة النقدية وتاثيرها في النمو 

 2018-2006االقتصادي في العراق للمدة 

 ماجستير هاجر عادل عبد الرحيم

4017 
دور المعلومات الكلفوية في تحديد تكلفة الكتب 

 التعليمية بين الطباعة والتعهيد دراسة تطبيقية

 في وزارة التربية

 ماجستير باسم خلف حسين

4018 
دور التسويق الداخلي في تعزيز المرونة 

 االستراتيجية بحث تحليلي في وزارة الصحة

 ماجستير رؤى عبد المعين حسن

4019 
العراق لالوراق المالية ودورها في  كفاءة سوق

 جذب االستثمار

 ماجستير منال كاظم صكر

4020 
قياس وتحليل اثر تطور الناتج المحلي االجمالي 

في الحد من ظاهرة الفقر في العراق باستخدام 

 2019-2004انموذج النمو المحابي للفقر للمدة 

 دكتوراه مؤيد زيدان خلف

4021 
طوير السياحية في استخدام استراتيجية الت

تطبيق المقارنة المرجعية لالرتقاء بالمواقع 

السياحية في العراق دراسة مقارنة بين المتحف 

 البغدادي ومتحف دبي

 دكتوراه علي عقيل صفر

4022 
دور نمذجة معلومات البناء في نجاح المشروع 

 بحث تطبيقي

 ماجستير بكر اسماعيل دواي
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4023 
المعلومات  دور التسويق المستدام ونظم

االستراتيجية في اختيار قناة التوزيع الدولي 

دراسة تحليلية الراء من مديرين في الشركة 

 العامة للسمنت العراقية

 دكتوراه بشير اسماعيل محمود

4024 
الفراسة االستراتيجية وتاثيرها في التوازن 

التنظيمي دراسة استطالعية في دائرة صحة 

 بغداد الرصافة

 ماجستير زعيبلحقي اسماعيل ا

4025 
– WAVELETاستعمال االنموذج الهجين 

ARIMA   للتنبؤ بالمعدل االسبوعي لسعر

 صرف اليورو مقابل الدينار العراقي

 

 ماجستير ايالف عالء الدين وزير

4026 
ادارة االمن السيبراني في ضوء نموذج قبول 

التكنولوجيا من خالل الرشاقة التنظيمية بحث 

 الداخلية ميداني في وزارة

 دكتوراه رافد عبد الواحد مهاوي

4027 
تاثير اليات الحوكمة في استقاللية التدقيق 

 الداخلي وانعكاسه على فاعلية المسائلة للوحدات

 االقتصادية المملوكة للدولة في العراق

 ماجستير عالء محمد نايف

4028 
تاثير اليات الحوكمة في االفصاح عن التنمية 

 سه على جودة التقارير الماليةالمستدامة وانعكا

 للوحدات االقتصادية العراقية

 ماجستير سارة نزار مصطفى

4029 
ر لدوتاثير القيادة االخالقية في التفوق التنظيمي ا

الوسيط لراس المال االجتماعي بحث تحليلي في 

 فروع مصرف الرافدين في محافظة ذي قار

 دكتوراه سيف طالب خضر

4030 
تطبيق تقنية التكلفة على اساس ادارة التكلفة ب

المواصفات والهندسة العكسية لتخفيض 

 التكاليف

 ماجستير منال ظاهر رشاد

4031 
دور السياسات النقدية والمالية في تحقيق 

 2020-2004االستقرار النقدي في العراق للمدة 

 ماجستير اية عالء الدين عبد الهادي

4032 
BAYESIAN TECHNIQUE OF 

ESTIMATING A 

MULTIVARIATE 

SARMAD 

ABDULKHALEQ  

 سرمد عبد الخالق

 ماجستير

4033 
دور القيادة االستراتيجية في ادارة التفاوض 

 دراسة ميدانية في وزارة الموارد المائية

 ماجستير ليث تركي خضير

4034 
 تقدير معلمات توزيع بواسون المعمم مع تطبيق

 ماجستير ميثم كفاح كاظم
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4035 
ثلية الحصينة باستعمال الشبكات انموذج االم

 التنظيمية الجينية

 ماجستير رؤى رفعت فائق

4036 
اء تقييم االداء االستراتيجي باستخدام بطاقة االد

المتوازن والخارطة االستراتيجية  دراسة حالة 

 في وزارة االتصاالت

 دبلوم عالي شيماء فاضل محمد

4037 
لية في تاثير تبني معايير التدقيق الداخلي الدو

ادارة المخاطر وانعكاسه على قيمة المصارف 

 التجارية العراقية

 ماجستير حيدر مهدي عالوي

4038 
ية افستاثير القيادة الفائقة في استدامة الميزة التن

 دراسة تطبيقية في شركة ديالى العامة

 ماجستير عمار يوسف جوامير

4039 
السياسة التجارية ودورها في تحفيز 

صغيرة والمتوسطة في العراق بعد المشروعات ال

 2003عام 

 ماجستير حسين ناجي كاظم

4040 
تحليل وتقييم مؤشرات السيولة واالئتمان 

المصرفي دراسة تحليلية في عينة من المصارف 

التجارية المدرجة في سوق العراق لالوراق 

 2019-2005المالية للمدة من 

 ماجستير حربية رشيد بوري

4041 
ي ع االلكتروني في تعزيز االدخار فاثر نظام الدف

 العراق

 ماجستير دعاء نصيف جاسم

4042 
تقديرالنماذج الرتيبة وغير الرتيبة باستعمال 

 بعض الطرائق التقليدية والذكائية

 دكتوراه عمر رمزي جاسم

4043 
تحليل العالقة الترابطية بين الضبط المالي 

 وانتاجية النفقات العامة في العراق

 دكتوراه المير كشيشميس عبد ا

4044 
دور تكنولوجيا المعلومات في تعزيز جودة 

 الخدمة بحث ميداني في مديرية مجاري كربالء

 دبلوم عالي مشتاق طالب زكي

4045 
 تاثير ابعاد جودة الخدمة والمؤشرات المالية في

ربحية المصارف دراسة مقارنة من المصارف 

 التجارية واالسالمية العراقية

 ماجستير لن حسونهالة عيد

4046 
تداعيات جائحة كورونا على النشاط المصرفي 

 دراسة تحليلية من المصارف الخاصة في العراق

 ماجستير علي جاسم محمد

4047 
مقارنة بعض طرائق انموذج االنحدار المكاني 

 مع تطبيق  sacالعام 

 ماجستير نورس شنشول موسى

4048 
ركة العراقية التقييم االقتصادي لكفاءة اداء الش

 ماجستير دالل داود سلمان
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 النتاج البذور وسبل تحسين اداؤها التنافسي

4049 
نمذجة نظام صفوف انتظار وخزين باستعمال 

 الخوارزمية الجينية

 ماجستير براء عباس عودة

4050 
االدارة باالهداف والوالء التنظيمي وتاثيرهما 

بتحسين االداء الوظيفي السياحي للمورد 

ية الدور الوسيط للمعرفة الضمنية دراسة البشر

 لعينة من المطارات الدولية العراقية

 دكتوراه حيدر عبد زيد

4051 
تنويع مصادر ايرادات الحكومات المحلية 

ودورها في تعزيز الالمركزية المالية خاصة 

 2003للعراق بعد عام 

 

 دكتوراه احمد عامر نجف

4052 
دير انموذج مقارنة بعض الطرائق الحصينة لتق

 ياالنحدار للبيانات ذات التوزيع الطبيعي الملتو

 ماجستير خديجة عبد الكريم هادي

4053 
دور الصناعة التحويلية في التحول البنيوي في 

االقتصاد العراقي باستعمال منهجية فضاء 

 2003المنتجات بعد عام 

 ماجستير عال علي عباس

4054 
المصارف المخاطر الوطنية وتاثيرها في اداء 

 العرقية

 ماجستير فائز محمد محسن مصطفى

4055 
 تاثير التشخيص التنظيمي في االداء االستراتيجي

 بحث تحليلي من كليات جامعة ذي قار

 ماجستير عباس جبار محيبس

4056 
انعكاسات االزمة المزدوجة على تمكين المراة 

 العراقية كلف التداعيات واليات االحتواء

 اجستيرم ليلى سبتي طعمة

4057 
االقتصادية على  –انعكاسات االزمة الصحية 

المسارات –اهداف التنمية المستدامة في العراق 

 البديلة

 ماجستير اسماء عباس علوان

4058 
نموذج للبرمجة الخطية العشوائية على مرحلتين 

 stages stochasticلبناء محفظة السندات 

linear programming proposed 

model for building 

 دكتوراه محمد احمد شهاب

4059 
 ISOامكانية تطبيق الموصفة الدولية 

 في ادارة المشاريع 21500:2012

 ماجستير اسراء داود جبار

4060 
اخالقيات المهنة للعاملين للمنظمات السياحية 

 وتاثيرها في المسؤولية االجتماعية

 ماجستير حسين كاظم بجاي
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4061 
ادية على انماط انعكاس الصدمات االقتص

 2003االستهالك العائلي في العراق بعد عام 

 ماجستير عالء طالب رزوقي

4062 
تاثير تكنوستراتيجية ادارة المعلومات في 

السمعة التنظيمية بحث تحليلي لعينة من قيادات 

 جامعة ذي قار

 ماجستير جمال كامل ثجيل

4063 
التحليل الشبكي كاداة ادللمشاريع باستخدام 

 kanoذج انمو

 ماجستير رفاه محمد خالد

4064 
حقوق الملكية الفكرية وانعكاساتها على الغش 

الصناعي والتجاري مع االشارة الى صناعة 

 االدوية في العراق

 

 ماجستير علي حسين مشحوت

4065 
استعمال بعض مؤشرات التحليل الفني في تحديد 

توقيت القرار االستثماري / دراسة تحليلية من 

العادية المدرجة في سوق العراق  االسهم

 لالوراق المالية

 ماجستير نور فاضل حسين

4066 
دور احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية في 

مع اشارة  –تحقيق اهداف السياسة النقدية 

 للعراق

 ماجستير محمد هاشم حلو

4067 
تحليل اثر الشمول المالي في التنمية البشرية 

 للعراق

 ماجستير ندى عباس علوان

4068 
تاثير مجاالت التغيير المنظمي  في مهارات 

الموارد البشرية في المنظمات السياحية دراسة 

 عينة من مدراء فنادق الدرجة الممتازة في بغداد

 ماجستير علي حمادي عبود

4069 
 دليل مقترح لتقييم الضوابط الرقابية للموجودات

خاطر الثابتة من قبل المدقق الداخلي للحد من م

 االحتيال وفقا لالطر الرقابية الحديثة حالة في

 جامعة المستنصرية

 ماجستير طيبة عبد الكريم محمد

4070 
تطبيق احكام االهمية النسبية وفقا لبيان 

في جودة االفصاح  IASB /2الممارسة رقم 

 المحاسبي

 ماجستير محمد ابو طالب عبد اللطيف

4071 
ي المواطن تاثير تبني الموائمة بين موازنت

 يةوالتعاقدية لتخطيط وتنفيذ عقود االبنية المدرس

 ماجستير بهجت علي عبد الحسين

4072 
قياس انتاجية الصناعة المصرفية االسالمية في 

باستعمال مؤشر  2005العراق بعد عام 

 ماجستير جواد عبد الكاظم درب
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malmquit 

4073 
 يالمعابد العليا لحضارة بالد الرافدين ودورها ف

 –تنشيط الحركة السياحية االثرية في العراق 

 زقورة عقرقوف

 ماجستير احمد طه حميد

4074 
المصرفية تاثير الشمول المالي في العمليات 

 2019-2015للمدة 

 ماجستير صبا عبد الحسين صبري

4075 
 -االجهاد CASCADEتقدير دالة معولية 

 المتانة لتوزيع االسي

 ماجستير محمد زهير خليل

4076 
المتطلبات االستراتيجية لمهنة التدقيق في 

العراق لاليفاء بمسؤوليتها االجتماعية في ظل 

 جائحة كورونا

 ماجستير مروة زهير كاظم

4077 
دور التخصص النوعي لمراقب الحسابات في 

البيئة العراقية لتعزيز جودة التدقيق واضفاء 

 الثقة على التقارير المالية

 يرماجست زينب داود سلمان

4078 
تدقيق اجراءات جباية ضريبة المبيعات لقطاع 

االتصاالت في العراق ودورها في تمويل 

 الموازنة االتحادية

 ماجستير محمود عبد الكريم برهان

4079 
تاثير الحوكمة في تعزيز الجدارة االئتمانية 

 دراسة من الشركات العامة العراقية

 ماجستير مناف حامد عبد سرحان

4080 
  CAMELSاالداء المصرفي بنموذج  تقييم

 دراسة لعينة من المصارف العراقية

 ماجستير زهراء كريم جبار

4081 
انعكاسات عملية التخطيط االستراتيجي في 

مؤشرات االئتمان المصرفي دراسة حالة في 

 مصرف الرشيد

 دبلوم عالي غنيمة عادل ابراهيم

4082 
ي صبية فتاثير تقييم االداء واستعمال الشبكات الع

نة التنبؤ باستدامة االرباح المحاسبية انموذج لعي

من المصارف العراقية المدرجة في سوق العراق 

 لالوراق المالية

 ماجستير مصطفى عبد الصاحب فيحان

4083 
ة تاثير تناغم الموارد في تحقيق الميزة التنافسي

 المستدامة بتوسيط االلتزام العاطفي بحث تحليلي

 للكليات االهلية

 دكتوراه عمر عبد القادر خليل

4084 
تكامل الحيود السداسي مع اسلوب تحليل نمط 

الفشل وتاثيره في تحديد عيوب المنتج دراسة 

حالة في شركة ديالى العامة للصناعات 

 الكهربائية

 ماجستير سعد شهاب احمد
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4085 
تكاليف دورة حياة المنتج وادارة الجودة 

لميزة التنافسية الخضراء وتاثيرهما في تحسين ا

 للوحدات االقتصادية العراقية

 دكتوراه ضرغام احمد عبد الرضا

4086 
دور نظام التكاليف على االنشطة المرتكز على 

في االستغالل االمثل للموارد    PFABCاالداء  

 بالتطبيق في احدى الوحدات الصناعية العراقية

 ماجستير سندس فاضل جزاع

4087 
جي ثيرها في السلوك االستراتيالقيم التنظيمية وتا

دراسة استطالعية في الشركة العامة لصناعة 

 النسيج والجلود

 ماجستير ليث شاطي بجاي

4088 
اشكالية التمويل المصرفي في تعزيز نمو 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق

 ماجستير هالة عبد االله حبيب الزبيدي

4089 
البقاء لتوزيع مقارنة بعض طرائق تقدير دالة 

LOMAX  المختلط مع تطبيق عملي 

 ماجستير عباس مهدي صالح

4090 
مقارنة بعض طرائق تقدير دالة البقاء ودالة 

 مع تطبيق power lomax المخاطرة لتوزيع 

 ماجستير مصطفى عبد الجبار

4091 
المحاسبة عن انبعاث الكاربون ودورها في 

قترح تعزيز جودة التقارير المالية انموذج م

 للبيئة العراقية في ظل التجارب الدولية

 دكتوراه عدي صفاء الدين فاضل

4092 
تاثير اساليب المواطنة الرقمية في تحقيق 

االستدامة التنظيمية الدور التفاعلي لمعالجات 

دراسة تحليلية من  –االضطراب المعرفي 

 تدريسيي جامعة الكوفة

 دكتوراه حامد عادل عباس

4093 
طرائق تقدير معلمات توزيع  مقارنة بعض

NEGATIVE BINOMIAL 

WEIGHTED 

 ماجستير مصطفى عبد الجبار جداح

4094 
 التكامل بين التكلفة المستهدفة ونظام التكاليف

على اساس النشاط المرتكز على االداء ودوره 

 في تحقيق الميزة التنافسية

 ماجستير مصطفى حسن على

4095 
دة ستنلمالي الدولية المتاثير تبني معايير االبالغ ا

الى مدخل االصل االلتزام في مالءمة قيمة 

المعلومات المحاسبية لعينة من المصارف في 

 سوق العراق لالوراق المالية

 دكتوراه صائب سالم محمد

4096 
تاثير ايفاء المصارف العراقية الخاصة بحوكمة 

 ISOتقنية المعلومات المحاسبية على وفق 

 مخاطر االحتيال االلكترونيفي الحد من  33500

 ماجستير رنين عماد محمد
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4097 
وسائل دعم وتمويل المشاريع الصغيرة 

 والمتوسطة في ضوء تجارب

 ماجستير امهال تركي عبد الحسين

4098 
اشكالية العالقة بين اتجاهات االنفاق الحكومي 

 2018-2008والحد من الفقر في العراق للمدة 

 ماجستير ايناس رحيم ناصر

4099 
Structural reliability anaiysis 

techniques 

Lamia abdul-jabbar  /

 لمى عبد الجبار

 دكتوراه

4100 
انظمة الدفع االلكترونية وتاثيرها في تعزيز 

السلوك المصرفي المستدام للزبون دراسة في 

 بعض المصارف الحكومية واالهلية

 

 ماجستير سالي كاظم علي

4101 
  B-SPLINEئح الحصينة بعض طرائق الشرا

 لتقدير انموذج االنحدار

 ماجستير غيداء ابراهيم شهاب

4102 
تاثير االزمات الصحية في اداء اسواق االوراق 

 ا كوروناانموذج  covid -19المالية 

 ماجستير سحر حسن زغير سعد

4103 
تجارب -دور الشمول المالي في الحد من الفقر

 2004د عام مختارة مع اشارة خاصة للعراق بع

 ماجستير اياد قاسم غباش

4104 
دور التفكير االستراتيجي في اتخاذ القرار 

 االستراتيجي حالة في وزارة الكهرباء

 دبلوم عالي سارة قاسم كاظم

4105 
 تقييم كفاءة ادارة السيولة المصرفية في الجهاز

المصرفي العراقي من المصارف التجارية 

 الخاصة

 رماجستي جعفر جمعة محيل

4106 
السيناريوهات المحتملة لواقع ومستقبل دائرة 

شؤون االقاليم والمحافظات دراسة حالة في 

 وزارة الشباب والرياضة

 دبلوم عالي احمد مجيد سلمان

4107 
 االهمية االستراتيجية للبذور الوطنية في تعزيز

التنمية الزراعية المستدامة في العراق دراسة 

 تحليلية في وزارة الزراعة

 دبلوم عالي عباس مزهر علوان

4107 

االهمية االستراتيجية للبذور الوطنية في 
تعزيز التنمية الزراعية المستدامة في 

 العراق دراسة تحليلية في وزارة الزراعة

 

 دبلوم عالي عباس مزهر علوان

4108 

تاثير االبالغ المالي عن راس المال الفكري في 
 ماجستير علي ماجد كامل
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 صارف العراقيةتحقيق النمو وتكوين القيمة للم

4109 

في جودة  COVID19 تاثير جائحة كورونا 

ابالغ المدقق عن استمرارية الوحدات 

 االقتصادية العراقية 

 ماجستير نوفل غازي زغير

4110 

دور االنشطة المصرفية في تنمية المدخالت 

 المحلية تجارب بلدان مختارة

 ماجستير حسين فاخر البيس

1411 

 سياسات المنظمات الدولية النفطية وانعكاساتها

 على سوق النفط العالمي مع اشارة الى العراق

 دكتوراه حيدر ظاهر محمد

4112 

راس المال النفسي االيجابي وانعكاساته على 

االداء المنظمي بحث تحليلي في مديرية تربية 

 كربالء

 دبلوم عالي امجد احمد خضير

4113 

لتجوال ودورها في تحقيق ممارسة االدارة با

االلتزام الوظيفي دراسة تحليلية في الشركة 

العامة للمنتوجات الغذائية مصانع البان ابو 

 غريب

 ماجستير سرى حمد رجب

4114 

دور االنفاق الصحي الحكومي في تعزيز نظم 

الحماية المالية الصحية في العراق للمدة 

2010-2018 

 دبلوم عالي عالء داود سلمان

5411 

دور متطلبات ادارة الجودة الشاملة للبيئة في 

تعزيز ابعاد استراتيجية العمليات دراسة من 

 العاملين في شركة المشاريع النفطية في بغداد

 

 دبلوم عالي ليث محمد مهدي

4116 

تحليل الخيارات االستراتيجية المتاحة 
 ماجستير مهند صالح الدين حامد



    

276 

 

لالقتراض الخارجي رؤية مستقبلية دراسة في 

 ة الدين العاموزارة المالية /دائر

4117 

دور التدقيق الداخلي في التنبؤ بالخسائر 

الية مقترحة  IFRS 9 االئتمانية على وفق 

للتطبيق على عينة من المصرف المدرجة في 

 سوق العراق لالوراق المالية

 ماجستير رابعة ضياء جاسم

4118 

حدار مقارنة بعض طرائق تقدير انموذج االن

الخطي المتعدد عندما يتوزع الخطا توزيع 

 platykurtic المتماثل 

 ماجستير زينب كريم لطيف

4119 

توظيف استراتيجية تكنولوجيا المعلومات في 

تحسين العاملين دراسة في دائرة التخطيط 

 وتنمية الموارد وزارة الصحة

 دبلوم عالي رسل علي طه

4120 

المعاصرة في تاثير نظم المعلومات االدارية 

قياس جودة االداء الوظيفي دراسة في دائرة 

االعمار الهندسي وزارة االعمار واالسكان 

 والبلديات 

 دبلوم عالي نور الدين غازي راشد

4121 

معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي وتاثيرها 

في تحقيق الشراكة االستراتيجية دراسة في 

 الشركة العامة لالتصاالت والمعلوماتية

فينوس صفاء الدين عبد 

 الوهاب 

 دبلوم عالي

4122 

تاثير استراتيجية التدريب في تنمية الموارد 

 البشرية دراسة تحليلية في مديرية تربية ديالى

 

 

 دبلوم عالي شيماء خليل خالف

4123 

تاثير استراتيجية تخطيط الموارد البشرية في 
 دبلوم عالي دعاء سعدون اسماعيل
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صنع القرار دراسة تحليلية في وزارة الصحة 

 يةالعراق

4124 

دور ادارة الجودة الشاملة في تحقيق التنمية 

 المستدامة دراسة تحليلية في وزارة المالية

 دبلوم عالي ميالد عباس محمد

4125 

تقييم اداء السياسة االقراضية للمصرف 

-2004الزراعي العراقي التعاوني للمدة 

2020 

 م عاليدبلو كنانة رشيد عبد هللا

4126 
امكانيات التكامل التجاري االقليمي للشرق 

 االوسط وشمال افريقيا في ظل جائحة كورونا

 ماجستير ريم شاكر كتاب

4127 

تقييم عوامل النجاح الحرجة لنظام ادارة 
 isoسالمة الغذاء وفق المواصفة الدولية 

دراسة حالة في الشركة  2018 :22000
 العامة للمنتوجات الغذائية

 دبلوم عالي منار عبد االمير

4128 

توظيف تقنيتي سلسلة القيمة وتيار القيمة 
 لتحقيق ميزة تنافسية

 ماجستير ندى محمد فاضل

4129 

محددات النمو االقتصادي في الدول الهشة 
 2003مع اشارة خاصة للعراق بعد عام 

 دبلوم عالي مريم عالوي طعمة

4130 

RESOURCES FOR HEALTH 
AND HEALTH STATUS IN 

IRAQ  الموارد البشرية الصحية والوضع
 الصحي في العراق

المجلس  محمود حيدر
العربي 

لالختصاصات 
الصحية 

 بدون قرص/
4131 

تاثير جودة الخدمة في تعزيز قيمة الزبون 
دراسة استطالعية في دائرة وقاية 

 المزروعات /بغداد

 

 

 

 
 ميسلون ابراهيم عباس

 
 دبلوم عالي
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4132 

الفجوة لنظام ادارة امن تشخيص 
المعلومات على وفق المواصفة الدولية 

IOS/IEC 27001:2013  دراسة حالة
في شركة المنصور العامة للمقاوالت 

 االنشائية 

 
 كرار خليفة بدر

 
 دبلوم عالي

4133 

صياغة استراتيجية لتخطيط االحتياجات 
البشرية ودورها في النجاح المنظمي 

 لعراقيةدراسة في وزارة الصحة ا

 دبلوم عالي محمد ماجد عزاوي

4134 

امكانية تطبيق حلقات الجوجة لتحسين 
االداء دراسة في مركز البحث والتطوير 

 النفطي

 دبلوم عالي مينا كريم صالح

4135 

 تقييم االداء البيئي وفق متطلبات المواصفة
بحث في   ISO 14001:2015الدولية 

 مستشفى مدينة االمامين الكاظمين )ع(
 الطبية

 دبلوم عالي همسة سعدون مهوس

4136 

ادارة الجودة الشاملة ودورها في تحقيق 
التميز التنظيمي دراسة في مديرية التعليم 

 المهني

 دبلوم عالي عطا لفتة عبيد 

4137 

استعمال نموذج انحدار بواسون لتقدير 
معدل تكرار عمليات اطفال االنابيب لحين 

 نجاح العملية

 دبلوم عالي رشا صائب ناهي

4138 

تاثير الذكاء االستراتيجي في ادارة مخاطر 
المشاريع االستثمارية دراسة تحليلية في 

وزارة الزراعة شركة مابين النهرين العامة 
 للبذور

 دبلوم عالي مروه سعد عبد الوهاب 

4139 

تاثير التفوق المعرفي واالستراتيجي في 
ة ادارة مخاطر التلوث البيئي دراسة تحليلي

 في وزارة الصحة والبيئة

 دبلوم عالي اسراء جواد عبد هللا

4140 

دور ادوات الهندسة المالية المصرفية في 
 تعزيز جودة المعلومات المحاسبية

 

 ماجستير حسين جبار علي
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4141 

المهارات الرقمية وتاثيرها في تحقيق 
المنظمات المستدامة بتوسيط التفكير 

لعاملين في االستراتيجي بحث تحليلي من ا
 وزارة االتصاالت العراقية

 دكتوراه همام فالح جاسم

4142 

الخيارات االستراتيجية الستثمار 
 الموجودات الثابتة في امانة بغداد

 ماجستير مها خالد امام علي

4143 

 التحليل االحصائي المكاني للبناء العشوائي
الشعب  -واثاره البيئية على مدينة بغداد

 علومات الجغرافية باستعمال نظم الم

 دبلوم عالي سارة محمد جاسم

4144 

العوامل المؤثرة في زيادة الجفاف البيئي 
 2020-1999في العراق للفترة 

 دبلوم عالي محمد اياد حمدان

4145 

تحسين كفاءة سلسلة التجهيز باستخدام 
 تقنيات الذكاء االصطناعي 

 ماجستير علي رحمان موسى

4146 

في تحقيق الناتج دور االمحلي الخاص 
المحلي االجمالي غير النفطي الواقع 

ومتطلبات التنويع في العراق بعد عام 
2004 

 دبلوم عالي امس نجيب رشيد

4147 

التنبؤ بكميات االمطار في محافظة نينوى 
 باستعمال السالسل الزمنية الموسمية للفترة

2012-2020 

 دبلوم عالي محمد فاضل عباس

4148 

مستمر في تعزيز جودة دور التحسين ال
اداء العاملين دراسة تحليلية في مركز 

 الوقاية من االشعاع

 

 دبلوم عالي معالي محمود شكر

1449 

مدى توافق نظام ادارة الصحة والسالمة 
المهنية مع متطلبات المواصفة القياسية 

ISO45001:2018  بحث في شركة
 توزيع المنتجات النفطية

 يدبلوم عال منار جاسم شناوه

4150 

اعادة التامين واالستثمار في عوائد 
الشركات دراسة حالة في شركة اعادة 

 التامين العراقية العامة

 دبلوم عالي مروج زهير سامي



    

280 

 

4151 

بناء انموذج انحدار لوجستي لتحديد تاثير 
 بعض المتغيرات على االطفال الخدج

 دبلوم عالي ضرغام قاسم مظلوم

4152 

ناظر المتعدد لدراسة استعمال التحليل المت
مدى انتشار االمراض السرطانية في 

 العراق

 دبلوم عالي احمد احسان عطا

4153 

تحديد تكاليف التخلص من الموجودات 
المستهلكة مقابل المنافع للوحدات 

االقتصادية دراسة في كلية االدارة 
 واالقتصاد

 دبلوم عالي رويدة احمد خليل

4154 

لعام في تنمية دور االنفاق االستثماري ا
راس المال البشري في العراق بعد عام 

2004 

 دبلوم عالي محمد عبد االمير رشيد

1455 

التنبؤ بمؤشرات سوق العراق لالوراق 
المالية باستعمال الشبكات العصبية 

 االصطناعية

 دبلوم عالي نور زهير صبري

4156 

بناء محفظة مثلى لالسهم باطار التكامل 
الفني المتقدم ونموذج  بين مؤشرات التحليل

ماركوتز بحث تحليلي في سوق العراق 
 لالوراق المالية

 دكتوراه وسام شفيق حسن

4157 

دور التدقيق المشترك في تقليص فجوة 
 التوقعات

 دبلوم عالي يوسف عبد الحميد

4158 

ء ادارة الموارد البشرية وتاثيرها على االدا
الوظيفي للعاملين بحث في دائرة االرشاد 

 التدريب الزراعي في كركوكو

 دبلوم عالي عزت غازي داود

4159 

FORECASTING OF LONG 
MEMORY TIME SERIES BY 

USING ARFLMA MODELS 
AND FUZZY TIME SERIES 

WITH APPLICATION 

 

 

 دكتوراه سيف عدنان سلمان
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4160 

تاثير المرونة االستراتيجية في ابداع 
بداع انموذج االعمال بتوسيط انشطة اال

المفتوح بحث في امانة العامة لمجلس 
 الوزراء

 ماجستير ايناس مالك هادي

4161 

تحديد اهم العوامل المؤثرة على نوعية 
 المياه لهور ابو زرك

 دبلوم عالي بسمة صباح فرج

4162 

دور راس المال االجتماعي في خلق 
التنمية المحلية بحث تحليلي في محافظة 

 بغداد

 م عاليدبلو ناهدة رضا رجب

4163 

 تحليل كفاءة االنفاق االستثماري في القطاع
الصحي محافظة صالح الدين انموذجا بعد 

 2004عام 

 دبلوم عالي لؤي حاجم علي

4164 

اليات حفز االستثمار المستجيب لسياسات 
همية ا----االستدامة البيئية في العراق 

 وادوار

 دبلوم عالي جاسم محمد حميد

4165 

ة علي لالستراتيجيات االستباقيالتاثير التفا
في العالقة بين االبتكار االخضر واستدامة 

 البيئة

 ماجستير انفال طالب جلوب

4166 

تاثير البرامج التدريبية في تطبيق معايير 
ادارة الجودة الشاملة دراسة تحليلية في 
وزارة التربية المديرية العامة للتخطيط 

 التربوي

 دبلوم عالي عبد الرحمن مزهر

4167 

تاثير ادارة الجودة الشاملة في االداء 
التنظيمي دراسة تحليلية في شركة اعادة 

 التامين العراقية العامة

 دبلوم عالي ليندا جمال احمد

4168 

استعمال بعض طرائق التحليل العنقودي 
في   COVLD19لتصنيف بيانات وباء 
 محافظة صالح الدين

 

 دبلوم عالي ياسين عبد الغفار ياسين

4169 

التنبؤ بصفات التربة باستعمال نظم 
 المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد

 دبلوم عالي نائل احمد صالح
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4170 

دور تكامل تقنيتي التكاليف على اساس 
المواصفات واعادة هندسة العمليات في 

 تحسين جودة المنتج

 دكتوراه احمد محمد حمزة

4171 

قاللية في است 11دور معيار االنتوساي 
ديوان الرقابة المالية االتحادي وانعكاسه 

 على شفافية العمل الرقابي

 ماجستير كوثر محسن صدخان

4172 

ممارسات القيادة االصلية وتاثيرها في 
 اعتذار العاملين

 دبلوم عالي علي عباس عبود

4173 

دور المكاتب الداخلية والخارجية لشركة 
افسية الخطوط الجوية العراقية في تعزيز تن

 القطاع السياحي

 ماجستير احمد اكرم علي

4174 

غير المتناظرة   GARCNتحليل نماذج 
 مع تطبيق عملي

 ماجستير هبة ظاهر علوان

4175 

تحديد الموقع االمثل للمدارس الثانوية 
الكرخ االولى / بغداد باستعمال تحليل 

القرار متعدد المعايير ونظم المعلومات 
 الجغرافية

 ود نور فارس عب
 

 ماجستير

 
دور الصيرفة الخضراء في تحقيق التنمية  4176

 2004المستدامة في العراق بعد عام 

 دبلوم عالي عقيل عبد الحسين جبار

4177 

دور جودة العمل في تعزيز التخطيط 
االستراتيجي الدارة االزمات دراسة 

 تحليلية في وزارة الداخلية

 دبلوم عالي صبا عبد الواحد جمعة

4178 

مقارنة بعض طرائق تقدير دالة المعولية 
للتوزيع االسي ذو المعلمتين للنظامين 

 المتسلسل والمتوازي

 ماجستير رفل ليث طاهر

4179 

 استعمال انموذج االنحدار للبيانات الطويلة
لتحديد اهم العوامل المؤثرة على االصابة 

بمرض الربو لعينة من المرضى في 
 محافظتي بغداد والبصرة

 دبلوم عالي سعد حسنكرار 

4180 

دور ادارة االداء في تحسين الفاعلية 
التنظيمية بحث تحليلي شركة مابين 

 دبلوم عالي ازهار حميد شالل



    

283 

 

 النهرين العامة للبذور
4181 

التحليل االحصائي الهم العوامل المؤثرة 
على الوالدات المشرهة في العراق لعام 

2020 

 دبلوم عالي حميد مجيد حميد

4182 

و  SARLMAالمقارنة بين نموذجي
NARNN مع تطبيق عملي 

 ماجستير ايات احمد هامل

4183 

مقارنة كفاءة تصميم التجارب العاملية 
الكسرية للقطاعات كاملة العشوائية 

 D-وتصميم االمثل 

 ماجستير محمد جاسم صادق

4184 

اثر سياسة تعهيد االنشطة المحاسبية في 
 رفيةفاعلية ادارة المخاطر المص

 ماجستير هدى خالد انور

4185 

القيادة التسويقية الرؤيوية وتاثيرها على 
 حج الحصة السوقية السياحية

 ماجستير اسماء قاسم نعمة 

4186 

 التنبؤ للسالسل الزمنية الموسمية باستعمال
 النماذج الهجينية 

 ماجستير فاطمة حيدر فاضل

4188 

ادارة التفاوض وتاثيرها في تسويق 
ات الفندقية دراسة من فنادق الدرجة الخدم

 االولى في مدينتي كربالء والنجف

 ماجستير عباس كاظم جاسم

4189 

استراتيجية االبداع ودورها في المزيج 
 التسويقي للخدمة المصرفية دراسة تحليلية

 ماجستير علي جاسم رسن

4190 

 –الحوكمة ودورها في الرضا الوظيفي 
ر واالسكان بحث ميداني في وزارة االعما

 دائرة المباني /

 دبلوم عالي ياسمين حسن هادي

4191 

ي تاثير استراتيجية ادارة الموارد البشرية ف
النجاح االستراتيجي بحث ميداني في 

 وزارة التربية

 دبلوم عالي عالية عبد الرحمن جهاد

4192 

تاثير اخالقيات العمل في اداء العاملين 
 بحث في بعض مديريات ديوان وزارة

 التربية

 دبلوم عالي اوس طارق عبد اللطيف

4193 

 االسباب والموضوعية للفقر المتعدد االبعاد
 واثرها على التنمية المستدامة في العراق

 ماجستير حنان يونس حافظ
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4194 

استراتيجيات االبداع المفتوح ودورها في 
االدارة البيئية بحث استطالعي في وزارة 

 الدائرة الفنية –البيئة 

 دبلوم عالي جا طارق عبد الكريمس

4195 

نشر ثقافة الجودة واداء فرق العمل في 
المشاريع السياحية وتاثيرهما في تغيير 

النسق السياحي االنثروبولوجي دراسة في 
 جزيرة بغداد السياحية

 دكتوراه شيماء حميد رشيد 

4196 

تاثير مخاطرة السوق في االستثمارات 
ي ة غير المباشرة فالمالية المحلية واالجنبي

 ظل العدوى المالية 

 دكتوراه امنة احمد مظلوم

4197 

جودة التعليم المحاسبي في ضوء 
التطورات السريعة لتقنيات المعلومات من 

 المنظور االكاديمي والمهني في العراق 

 ماجستير ليث جاسم محمد

4198 

استعمال التحليل العاملي في دراسة اهم 
 امراض القلبالعوامل المؤثرة على 

 دبلوم عالي ضياء عيال كامل

4199 

استعمال نماذج السالسل الزمنية للتنبؤ 
باسعار االسهم في سوق العراق لالوراق 

 المالية

 دبلوم عالي رحاب خالد محمود

4200 

استعمال بعض نماذج السالسل الزمنية 
الالخطية للتنبؤ باعداد المصابين بفايروس 

 كورونا في محافظة بغداد

 دبلوم عالي سماء محمد سميرا

4201 

تاثير التعليم االلكتروني في جودة الخدمة 
التعليمية بحث استطالعي في معهد 

 غدادب -التدريب النفطي 

 دبلوم عالي انتهاء خالد محسن

4202 

تاثير جودة الخدمة المصرفية في تحقيق 
الميزة التنافسية دراسة استطالعية في 

 مصرف الرافدين

 دبلوم عالي محمود حمدية سليم

4203 

 جودة البرامج التدريبية وتاثيرها في تحقيق
التفوق التنظيمي دراسة تحليلية في شركة 

 المشاريع النفطية

 دبلوم عالي سعاد موسى عبود

4204 

تحليل مؤشر البؤس االقتصادي وانعكاسه 
 ماجستير تمارة حمزة سلمان
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على التنمية البشرية في ضوء تجارب 
-2003دولية مختارة خاصة للعراق للمدة 

2019 
4205 

دور القدرات الديناميكية في ظل التبصر 
االستراتيجي بحث ميداني في دائرة صحة 

 واسط

 دبلوم عالي ريام كاظم رسن

4206 

ة الدور الوسيط للبراعة التنظيمية في العالق
بين المقدرات الريادية واالداء الريادي 

عالي بحث تحليلي في وزارة التعليم ال
 والبحث العلمي 

 دكتوراه سجى عبد الجبار ابراهيم

4207 

ي بناء نماذج تنبؤيه لبعض العوامل البيئية ف
 العراق

 دبلوم عالي ياسر ابراهيم نصيف جاسم

4208 

االداء االستراتيجي على وفق تكامل نشر 
واسلوب التحليل   QFDوظيفة الجودة 

دراسة حالة في دائرة بلدية   anpالشبكي 
 غديرال

 دبلوم عالي سيف عباس علي

4209 

دور سوق العراق لالوراق المالية في تنمية 
المدخالت المحلية في ظل ظاهرة االكتناز 

 2020-2004للمدة من 

 ماجستير حنين سالم جليل

4210 

واقع االستثمار النفطي وانعكاساته على 
 بعض مؤشرات التنمية في العراق

 ماجستير علي حسين علي

4211 

دير دوال االنحدار شبه المعلمية للتلوث تق
البيئي في بغداد بوجود اخطاء القياس 
باستعمال خوارزميتي تلقيح الزهور 

 االصطناعية والبحث المحرم

 

 دكتوراه أنس ايدن موسى

4212 

الطاقة المتجددة في العراق تحديات 
 الحاضر وافاق المستقبل

 دبلوم عالي سحر سعدون اسود

4213 

السياسة النقدية الكمية في دعم دور ادوات 
 2004االستثمار في العراق بعد عام 

 دبلوم عالي حوراء كريم هليل

4214 

القيادة االخالقية وتاثيرها في تحسين االداء 
 ماجستير رسل رزاق عباس
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الوظيفي الدور الوسيط لفرق العمل 
السياحية دراسة استطالعية لمطار بغداد 

 الدولي
4215 

الموارد البشرية ودورها  ممارسات ادارة
 في السلوك االبداعي للعاملين

 ماجستير ديار عمران علي

4216 

تقييم استراتيجية وقاية المزروعات في 
مكافحة االفات الزراعية دراسة حالة 

 وزارة الزراعة العراقية

 دبلوم عالي حيدر اكرم وهاب

4217 

يم استعمال االساليب االدارية الحديثة في تقي
دراسة حالة في –االستراتيجي االداء 

 ىالمديرية العامة لتربية بغداد الكرخ االول

 دبلوم عااي احمد هاشم احمد

4218 

 دور المدقق الخارجي في تقييم نظام الرقابة
الداخلية وانعكاسة على تحديد حجم ادلة 

 االثبات

 دبلوم عالي انس طارق حسين

4219 

 تاثير تقانة المعلومات في اداء العمليات
دراسة استطالعية الراء عينة من المديرين 

 في شركة الزوراء العامة

 ماجستير عباس فاضل جواد

4220 

انموذج االنحدار الخطي عند وجود مشكلة 
االرتباط الذاتي باستعمال انحدار السو 

 واللبي مع تطبيق

 ماجستير ندى حسين تالي

4221 

التقدير الحصين النموذج االنحدار شبه 
 تطبيق عملي المعلمي مع

 ماجستير زهراء خالد باهض

4222 

تاثير جودة الخدمة في التميز المنظمي 
دراسة استطالعية في وزارة االعمار 

 واالسكان والبلديات 

 دبلوم عالي شيماء خالد عباس

4223 

ESTIMATION OF SPARSE 
MULTIVARIATE RESPONSE 

REGRESSION MODEL IN 
HIGH – DIMENSIONAL 

BATA WITH APPLICATION 

 دكتوراه عبد القادر احمد

4224 

قياس مخاطر االئتمان باعتماد اساليب 
التنبؤ بالفشل المالي المصرفي دراسة 

 ماجستير هند ماجد مصطفى
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مقارنة في مجموعة من المصارف 
 العراقية الخاصة

4225 

المقدرات الحصينة لمعلمات انموذج 
االنحدار باخطاء عشوائية غير متجانسة 

 باينالت

 ماجستير رضا قاسم محمد

4226 

تصنيف مرضى التهاب الكبد باستعمال 
 الدالة التمييزية

 دبلوم عالي مآب نوري حسن

4227 

في   COVID – 19االستشراف بوباء 
 العراق

 دبلوم عالي سندس محسن وحل

4228 

مقارنة بعض اساليب التنبؤ باعداد 
المرضى المصابين بالتهاب الكبد 

 -2015العراق للفترة  الفايروسي في
2019 

 دبلوم عالي نورس رحيم عبعوب

4229 

محفظة الموردين وتاثيرها في مرونة 
التصنيع دراسة في الشركة العامة 

 للمنتوجات الغذائية / بغداد

 ماجستير خالد معارج مخيلف

4230 

تقييم المشروعات على وفق بطاقة االداء 
المتوازن دراسة حالة في شركة المشاريع 

 لنفطيةا

 دبلوم عالي مصطفى عبد هللا حمد

4231 

التفكير االستراتيجي وتاثيره في االبداع 
التنظيمي دراسة تحليلية في مديرية تربية 

 ذي قار

 ماجستير حيدر سمير خضر

4232 

دراسة حالة في  –الصيرفة االلكترونية 
 مصرف الرافدين

 دبلوم عالي احمد فاضل غريب

4233 

ي في انغماس الزبون تاثير التسويق الخف
من خالل صورة العالمة التجارية 

  Micmacباستعمال تطبيق 
للسيناريوهات بحث تحليلي من طلبة بعض 

الكليات والجامعات االهلية في محافظة 
 بغداد

 دكتوراه ياسر عادل محمود

4234 

التفكير االستراتيجي ودوره في البراعة 
ة التنظيمية بحث الراء من القيادات االداري

 دبلوم عالي سهيلة عبد العظيم شكر
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 في وزارة التخطيط
4235 

تحديد العوامل المؤثرة على امراض الكلى 
باستعمال انموذج االنحدار المتعدد 

 اللوجستي الثنائي

 دبلوم عالي زينب حميد مجيد

4236 

مقارنة بعض الطرائق االحصائية 
وخوارزميات الذكاء االصطناعي في 

 تصنيف البيانات 

 ماجستير د هشام ابراهيم محم

4237 

 تحليل تباين قيم االسهم السوقية والحقيقية
ة وفق تاثير ادارة النقدية والحسابات المدين

والمخزون دراسة تحليلية في سوق العراق 
 لالوراق المالية

 دكتوراه احمد عبد محمود

4238 

تطوير السياسات الداعمة للشمول المالي 
جارب مختارة اتعزيز النمو االقتصادي ت

 مع اشارة للعراق

 ماجستير سارة رشيد حميد

4239 

تحليل التباين السعار المواد االنشائية 
وتاثيرها على قطاع البناء والتشييد في 

 العراق

 دبلوم عالي علي عبد اللطيف دخان

4240 

مقارنة بعض الطرائق المعلمية والالمعلمية 
لتجزئة الصور الرقمية مع تطبيق عملي 

 مجال الطبيفي ال

 ماجستير اسراء كاظم رشيد

4241 

التنبؤ بالتقلبات المستقبلية في السالسل 
ي الزمنية المالية عندما يتبع الخطا العشوائ

انموذج العتبة لعملية االنحدار الذاتي 
 المشروط بعدم التجانس 

 دكتوراه قصي احمد طه

4242 

تاثير التخطيط االستراتيجي في السياسات 
راسة تطبيقية في دائرة فحص التنظيمية د

 وتصديق البذور في وزارة الزراعة

 دبلوم عالي لمى عبد العزيز حسين

4243 

تحليل القيمة االقتصادية المضافة في ظل 
االستقرار المالي واالداء التشغيلي لعينة 

من المصارف التجارية الخاصة العراقية 
 والعربية 

 ماجستير حيدر ابريسم سعد

4244 

داء المحكات االحصائية لتحديد مقارنة ا
 دبلوم عالي نورس ماجد زكي
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العوامل المؤثرة في التحليل العاملي 
 االستكشافي لمرضى فقر الدم

4245 

دور القيادة الفاضلة في الحد من الصمت 
 التنظيمي بتوسط الشفافية االدارية 

 ماجستير دعاء ابراهيم خليل

4246 

في ظل  انموذج مقترح العداد تقارير مالية
 حوكمة المعلومات

 دكتوراه ذكرى مهدي صالح

تحليل مصادر واستخدامات اموال  4247
المصارف العاملة في العراق ودورها في 

 -2005تمويل القطاعات االقتصادية للمدة 
2019) 

 ماجستير بنين فاضل سالم

4248 

 االثر االستراتيجي لمصادر الطاقة المتجددة
العراق /  في تحقيق االمن الغذائي في

 دراسة حالة في وزارة الزراعة

 دبلوم عالي وسام عبد الكريم

4249 

تاثير االدارة المرئية في التسارع 
االستراتيجي بتوسيط تضمين المعرفة بحث 

 في عدد من الشركات النفطية االنتاجية

 دكتوراه مروة سامي احمد

4250 

تقييم استراتيجية تدريب الموارد البشرية 
في دائرة التدريب والتطوير / دراسة حالة 
 وزارة النفط

 دبلوم عالي شيماء علي فعل

4251 

دور القيادة الرقمية في فاعلية ادارة 
االزمات التنظيمية بتوسيط اليقظة 

االستراتيجية عينة من القيادات في كليات 
 جامعة بغداد

 ماجستير نور كريم حسن

4252 

 االسلوب البيزي لتقدير االنحدار التجزيئي
 النموذج المتغير الكامن

 دكتوراه بلسم مصطفى شفيق

4253 

ة تاثير الدين العام المحلي في اتساق العالق
 بين السياستين المالية والنقدية في العراق

 دكتوراه مرتضى هادي جندي

4254 

صياغة استراتيجية مقترحة لمؤسسة 
 السجناء السياسيين حالة دراسية

 دبلوم عالي محمد كريم جاسم

4255 

مقارنة التقدير المويجي الحصين النموذج 
االنحدار الجزئي بطرائق تقدير اخرى مع 

 تطبيق

 ماجستير اخالص عبد االمير حميد
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4256 

دور الجهاز المصرفي في تمويل العجز 
 المالي الحكومي في العراق 

 ماجستير غزوان احمد ابراهيم

4257 

دور ادارة التصميم في تعزيز المنافسة 
بحث تحليلي في مجمع االيادي  السوقة
 السكني

 ماجستير عمر حمزة جاسم

4258 

صياغة استراتيجية وطنية لتطوير منظومة 
االمن السيبراني في مديرية االتصاالت 

 gcl0 v4مجلس الوزراء وفق مؤشر 
(2019) 

 ياسين سلمان سعدون
 
 

 ماجستير

4259 

دور تقنيتي كايزن الخضراء واالنتاج 
االنتاجية وتخفيض  الرشيق في زيادة

 التكاليف في الوحدات االقتصادية العراقية

 دكتوراه رفل شاكر سلوم

4250 

تقييم استراتيجية تدريب الموارد البشرية 
دراسة حالة في دائرة التدريب والتطوير / 

 وزارة النفط

 دبلوم عالي شيماء علي فعل

4251 

دور القيادة الرقمية في فاعلية ادارة 
يمية بتوسيط اليقظة االزمات التنظ

االستراتيجية عينة من القيادات في كليات 
 جامعة بغداد

 ماجستير نور كريم حسن

4252 

االسلوب البيزي لتقدير االنحدار التجزئي 
 النموذج المتغير الكامن

 دكتوراه بلسم مصطفى شفيق

4253 

ة تاثير الدين العام المحلي في اتساق العالق
 نقدية في العراقبين السياستين المالية وال

 دكتوراه مرتضى هادي 

4254 

صياغة استراتيجية مقترحة لمؤسسة 
 السجناء السياسين حالة دراسية

 دبلوم عالي محمد كريم جاسم

4255 

مقارنة التقدير المويجي الحصين النموذج 
االنحدار الجزئي بطرائق تقدير اخرى مع 

 تطبيق

 ماجستير اخالص عبد االمير حميد

4256 

لجهاز المصرفي في تمويل العجز دور ا
 المالي الحكومي في العراق

 ماجستير غزوان احمد ابراهيم

4257 

دور ادارة التصميم في تعزيز المنافسة 
 ماجستير عمر حمزة جاسم
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السوقية بحث تحليلي في مجمع االيادي 
 السكن

4258 

صياغة استراتيجية وطنية لتطوير منظومة 
التصاالت االمن السيبراني في مديرية ا
 GCI 0V4مجلس الوزراء وفق مؤشر 

(2019) 

 ماجستير ياسين سلمان سعدون

4259 

دور تقنيتي كايزن الخضراء واالنتاج 
الرشيق في زيادة االنتاجية وتخفيض 

 التكاليف في الوحدات االقتصادية العراقية 

 دكتوراه رفل شاكر سلوم

4260 

تقييم االجراءات التنفيذية الالزمة لدى 
ب مراقبي الحسابات لتدقيق االداء مكات

االجتماعي للشركات المدرجة في سوق 
 العراق لالوراق المالية

 دبلوم عالي فاضل علي عبد المهدي

4261 

امكانية التنبؤ بعوائد مؤشر سوق العراق 
 لالوراق المالية باستعمال خوارزمية امثلية

 PSOاسراب الطيور 

 ماجستير علي توفيق جواد

4262 

ل بعض طرائق السيطرة الحصينة استعما
 تطبيق عملي –للتوزيعات غير المتمائلة 

 ماجستير زمن علي عباس

4263 

تقييم االداء االستراتيجي دراسة حالة في 
 الدائرة االدارية والمالية وزارة النفط

 دبلوم عالي شيماء غازي رشيد

4264 

التحليل االستراتيجي للبرامج التدريبية 
مركز الوطني للتطوير دراسة حالة في ال

 االداري وتقنية المعلومات

 دبلوم عالي فاطمة هشام قاسم

4265 

امكانية تطبيق استراتيجية التخفيض 
الوظيفي دراسة حالة في شركة المنصور 

 العامة للمقاوالت االنشائية

 دبلوم عالي اسماء عدنان احمد

4266 

تغيرات اسعار النفط العالمية وانعكاساتها 
 ثمار الحكومي في العراقعلى االست

 ماجستير نضال حسين علي

4267 

تاثير االساليب الحديثة لتخطيط الموارد 
البشرية في اداء العمليات بحث تحليلي في 

 شركة نفط الوسط

 ماجستير سالم عودة جاسم
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4268 

دور المصرف الزراعي التعاوني في 
 تمويل القطاع الزراعي في العراق 

 ماجستير علي شذر رسن 

4269 

تاثير التماثل التنظيمي في ادارة قوى 
التناقض الدور الوسيط لالجماع 

 االستراتيجي

 دكتوراه عالء الدين برع جواد

4270 

انعكاس تحليل البيئة الخارجية في ادارة 
 ازمة كورونا

 دبلوم عالي اروى مزهر خضير

4271 

تاثير جودة البرامج التدريبية على وفق 
 : ISO0 10015الواصفة الدولية 

مستويات الخدمة االرشادية  2019
الزراعية دراسة في دائرة االرشاد 

 والتدريب الزراعي 

 دبلوم عالي هالة هاشم ابراهيم

4272 

 تقييم المشاريع االقتصادية الموجهة للمراة
في العراق في اطار سياسات التمويل 

 2003المحلية والدولية بعد عام 

 ماجستير زهراء حامد كاظم

4273 

ي فتحليل الية انتقال تاثير السياسة النقدية 
بعض المتغيرات االقتصادية الكلية في 

العراق باستخدام نموذج التوازن 
   DSGEالعام

 دكتوراه سيف راضي محي

4274 

مقارنة بين طريقتي االمكان االعظم 
 والبيزية في تقدير انموذج االنحدار الذاتي

 المكاني

 ماجستير سارة اسامة سعد

4275 

تفاعل تطبيقات الهندسة البشرية مع 
 متطلبات ادارة الجودة الشاملة وتاثيرها في

 هندسة القيمة 

 دكتوراه حيدر شاكر نوري

4276 

تحسين جودة خدمة محطات معالجة مياة 
الصرف الصحي باستعمال بعض ادوات 

ادارة الجودة الشاملة دراسة حالة في 
 مديرية مجاري محافظة بغداد

 دبلوم عالي عبد الحميد رائد حسيب

4277 

تقييم جودة التدريب في وزارة الشباب 
 والرياضة 

 دبلوم عالي بيداء وليد
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4278 

ي تاثير الثقافة التسويقية والقرار الرشيد ف
ي الريادة االكاديمية بتوسيط التسويق الرياد

بحث في الجامعات والكليات العراقية 
 االهلية بغداد

 هدكتورا احمد ضياء الدين

4279 

 تاثير ادارة الموارد البشرية المستندة على
االدلة في االداء االستراتيجي بتوسيط 
القدرات المعرفية الديناميكية بحث في 

 شركات التامين العراقية

 دكتوراه امير باسم هادي

4280 

امكانية تطبيق سلسلة التجهيز المتسارعة 
ونظام التصنيع الرشيق في شركة بغداد 

 الغازية مصنع الفراتللمشروبات 

 ماجستير حيدر صالح كريم

4281 

استعمال معايير التدقيق الحكومية 
GAGAS   في تدقيق وحدات القطاع

 العام 

 دبلوم عالي محمد موسى عبد

4282 

تاثير االفصاح عن التدفقات النقدية وفقا 
( في 7لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 تعزيز مالئمة القيمة

 ماجستير حنون زينب عبد الواحد

4283 

تقييم المنتوج على وفق اسلوب التحليل 
الشبكي وادارة نشر وظيفة الجودة دراسة 

في شركة العامة لصناعة االدوية 
 والمستلزمات الطبية / سامراء

 ماجستير جواد كاظم محمد

4284 

تاثير رشاقة الموارد البشرية في االداء 
االبداعي بتوسيط سلوكيات التشارك 

ي في بحث تحليلي في اعضاء الهيئة المعرف
 التدريسية في جامعة االنبار

 دكتوراه عمر قيس جميل

4285 

استراتيجية التعامل مع االحتراق الوظيفي 
للعاملين حالة دراسية في وزارة التجارة 

 العراقية

 

 دبلوم عالي اسماء صالح مهدي

4286 

قياس فجوة تطبيق مواصفة االيزو 
مة لتجارة المواد الشركة العافي  22000

 الغذائية

 دبلوم عال وسن جمال محمد
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4287 

تقييم الهيكل التنظيمي في مؤسسة السجناء 
 السياسيين

 دبلوم عالي اياد كاظم عباس

4288 

االسس التخطيطية لتطوير القرى الريفية 
 كمراكز حضرية مركز ناحية البسامية

 ماجستير رقية عبد الرضا غالي

4289 

 اريع باستخدام اسلوب تحليلتقويم اداء المش
 DEA تطويق البيانات

 دبلوم عالي رقيب هاشم علوان

4290 

تقييم مراحل عملية التفاوض حول المياه 
 المشتركة

 دبلوم عالي زهراء عبد هللا طعمة

4291 

تقييم جودة البرامج التدريبية على وفق 
دراسة   ISO 10015المواصفة الدولية 

 حالة في وزارة المالية

وة عبد الخالق عبد مر
 الستار

 دبلوم عالي

4292 

التوجه االستراتيجي لمؤسسة السجناء 
السياسيين في ظل كفاءة التخصيصيات 

 المالية

 دبلوم عالي شيرين فوزي عزيز

4293 

المهارات الناعمة للموارد البشرية وجودة 
مياة العمل ودورها في تحقيق االداء 

ت االبداعي بحث تحليلي الراء القيادا
 االدارية في جامعة الفلوجة 

 دكتوراه ياسر لطيف خلف

4294 

تقدير متوسط وتباين المجتمع المحدود 
باستعمال بعض انواع معاينات المجموعة 

المرتبة بوجود المعلومات المساعدة في 
 المسوحات

 دكتوراه ريكان عبد العزيز احمد

4295 

دور السياسة المالية في تحقيق العدالة 
والتنمية المستدامة دراسة على  االقتصادية

 ضوء تجارب في العراق

 دكتوراه حارث رحيم عطية

4296 

العالقة التفاعلية بين القيادة التكيفية 
والحساسية االستراتيجية وتاثيرهما في 
التغيير المستدام دراسة استطالعية من 

 الشركات العتبة العباسية المقدسة 

 

 دكتوراه عدي عباس عبد االمير

4297 

تاثير خصائص لجنة التدقيق على االداء 
 ماجستير غفران زيد حسن
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 المالي في القطاع المصرفي العراقي 
4298 

تقديم اليات استهداف استراتيجية التخفيف 
 -2020من الفقر في العراق للسنوات 

2021 

 دبلوم عالي نور محمد رحمة

4299 

تقييم استراتيجية االتصال بين المؤسسة 
راقية والمجتمع مع مقترح االمنية الع

 برنامج اتصال اللكتروني 

 دبلوم عالي حسين عماد علي

4300 

ات القيادة التكيفية وتاثيرها في تميز المنظم
الدور الوسيط للتشارك المعرفي بحث 

استطالعي تحليلي في شركة اسيا سيل 
 لالتصاالت 

 دكتوراه رائدة مال هللا محمد

4301 

بات بمتطلبات مدى التزام مراقبي الحسا
خطة ديوان الرقابة المالية االتحادي في 

 ظل جائحة كورونا

 دبلوم عالي الحمزة محمد رشيد

4302 

دور االبالغ المالي عن تكاليف البحث 
في تحسين  IAS 38  والتطوير على وفق

 المؤشرات المالية

 دبلوم عالي حسين حاتم ذنون

4303 

قياس فجوة العرض والطلب على الكهرباء 
 2003ي العراق بعد عام ف

 ماجستير سعد شمسي كاظم

4304 

تقويم اليات استهداف استراتيجية التخفيف 
-2010من الفقر في العراق للسنوات 

2021  

 دبلوم عالي نور محمد رحمة

4305 

الدور الوسيط للمعمارية االستراتيجية 
 لتاثير القيادة الناعمة في االداء الريادي

العامة للخطوط بحث ميداني في الشركة 
 الجوية العراقية

 ماجستير سارة محمد كاظم

4306 

 تقييم جودة التعليم االلكتروني وفق مواصفة
ISO/ IEC 40180:2017  

 دبلوم عالي سراب مصطفى انور

4307 

مقارنة بعض طرائق تقدير النماذج 
المختلطة الخطية المعممة متعددة 

 المتغيرات 

 دكتوراه عدنان مصطفى حسين
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4308 

بناء مصفوفة ادارة مخاطر المشاريع في 
 دائرة االعمالر الهندسي 

 دبلوم عالي وسن جعفر خميس

4309 

تاثير االستشراف االستراتيجي في التجديد 
االستراتيجي الدور الوسيط الدارة الموهبة 

 دراسة في البنك المركزي العراقي

 دكتوراه راوند نبيل مصطفى

4310 

يا لفريق االدارة العلتاثير التكامل السلوكي 
في البراعة التنظيمية بتوسيط القدرات 
 الدينامية بحث تحليلي في جامعة بغداد

 دكتوراه طارق كاظم شالكه

4311 

تاثير القيادة التحويلية في المقدرات 
الجوهرية بتوسيط المرونة االستراتيجية 
 بحث في ديوان وزارة الصناعة والمعادن

 دكتوراه رسول روضان عاصي

4312 

الجدوى االقتصادية النشاء بساتين االمهات 
ومشاتل الفسائل والزراعة النسيجية في 

 وزارة الزراعة العراق

 دبلوم عالي االء جسام محمد علي

4313 

االمن المائي في العراق ظل التغيرات 
 المناخية 

 دبلوم عالي ايمان محمد نياز

4314 

خيارات التغيير االستراتيجي لهيئة دعاوي 
 الملكية دراسة حالة

 دبلوم عالي فرح جاسم داغر

4315 

 واقع تبني المسؤولية االجتماعية باالستناد
في   ISO 26000الى المواصفة العالمية 

وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
 واالشغال العامة

 دبلوم عالي الهام جواد  كاظم

4316 

 COSOدور الرقابة الداخلية وفق اطار 
عمال النظم الخبيرة بالوحدات المحدث باست

 االقتصادية العراقية في جودة التدقيق

 ماجستير ايمان جاسم محمد

4317 

استراتيجية االمن السيبراني دراسة حالة 
 في وزارة الدفاع العراقية

 دبلوم عالي االء علي حسين

4318 

دور ديوان الرقابة المالية في االيفاء 
هداف بمتطلبات التدقيق البيئي باطار ا

 التنمية المستدامة 

 

 ماجستير سلوى محمود هادي
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4319 

تطوير االفصاح المحاسبي على وفق 
نماذج قرارات المستخدمين وانعكاسة على 

 منفعة المعلومات في البيئة العراقية

 ماجستير داليا هيثم خليل

4320 

تقويم وظيفة التدقيق الداخلي في البيئة 
دققين العراقية وفقا لمعايير معهد الم

 IIAاالمريكي 

 دبلوم عالي محمد كاظم حسن

4321 

ة تاثير ادااالزمات في ادارة الموارد المائي
 بحث في وزارة الموارد المائية العراقية

 دبلوم عالي زينة عبد الكريم توفيق

4322 

دور االستدامة التنظيمية في توجيهات 
وزارة الموارد المائية نحو التنمية 

 المستدامة

 دبلوم عالي ني فخريميرفت ها

4323 

تاثير ادارة االداء في تعزيز عمليات 
االستجابة االستراتيجية بتوسيط تحليل 
سلسلة القيمة بحث في شركتي توزيع 

 المنتجات النفطية في الوسط

 دكتوراه مهند كاظم سلمان

4324 

تحديات تمكين المراة في شغل المناصب 
رد االدارية دراسة تحليلية في وزارة الموا

 المائية

 دبلوم عالي جيهان عبد هللا عباس

4325 

عوامل النجاح الحرجة لجودة مشاريع 
االسكان دراسة في وزارة االعمالر 

 واالسكان والبلديات العامة

 دبلوم عالي نوار رحمة صالح

4326 

تحسين اداء المصارف ذات االداء المتدني 
على وفق اسلوب السيناريوهات دراسة في 

 راقيةالمصارف الع

 ماجستير نبا عباس احمد

4327 

التكاليف االقتصادية والبيئية الناجمة عن 
انبعاثات استهالك البنزين في دول مختارة 

 2004خاصة للعراق بعد عام 

 ماجستير علي جاسم راضي

4328 

لى االثار الجانبية السلبية الستخراج النفط ع
 التنمية المستدامة في العراق

 جستيرما ايمان احمد سلمان

4329 

تحليل العوامل المؤثرة في الدين الحكومي 
تجارب مختارة مع اشارة خاصة لالقتصاد 

 دكتوراه احمد حامد جمعة
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 2004العراقي بعد عام 
4330 

تحليل وقياس العالقة السببية بين الدين 
العام وسرعة دوران النقود في االقتصاد 

 2019--1990العراقي للمدة 

 ستيرماج عماد سعدون شياع

4331 

تاثير النزاهة القيادية في تحقيق الفخر 
التنظيمي وفقا للتشارك المعرفي دراسة في 

 وزارة الشباب والرياضة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      دكتوراه               محمد مجول شكور

4332 

تاثير اصدار السندات الخضراء في عوائد 
االسهم العادية للشركات المصدرة لها 
دراسة حدث لحالة عدد من الشركات 

 االجنبية

 وراهدكت شاكر محسن صاير

4333 

التخصيص االمثل لبرنامج العالج لضعاف 
السمع والتنبؤ باعدادهم باستعمال سالسل 

 ماركوف

 ماجستير عبد هللا قحطان خلف

4334 

تاثير جائحة كورونا في اجراءات القياس 
واالفصاح المحاسبي في ظل تبني معايير 

 االبالغ المالي الدولية

 ماجستير هدى صباح فرج

4335 

نموذج الوبائي ذو منظومة تقدير اال
المعادالت التفاضلية المتعددة لبيانات 
االمراض المعدية باستعمال الطرائق 

 المعلمية

 ماجستير نشتمان سامي رستم

4336 

دور اعتماد اليات التسويق السياسي في 
 تسويق االشخاص بتوسيط الخبرة التسويقية

 ماجستير مصطفى شميل حسين

4337 

لمحاسبية والرقابية على تقييم االجراءات ا
الموجودات غير المتداولة الملموسة في 

 الوحدات الحكومية

مرتضى عبد الزهرة 
 يوهان

 دبلوم عالي

4338 

ة القيادة الحوارية وتاثيرها في بناء الشراك
االستراتيجية بتوسط االدراك االسترتيجي 

بحث في شركات وزارة االعمار واالسكان 
 ةوالبلديات واالشغال العام

 دكتوراه مصطفى صباح حليحل

4339 

القدرات االستراتيجية في اطار العالقة بين 
تخطيط االحتياجات البشرية وتقنيات 

 ماجستير حسن عباس خضير
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 التدريب 
4340 

قة تاثير التكامل بين االستدامة المالية وبطا
العالمات المتوازنة في استمرارية الوحدة 

 االقتصادية

 تيرماجس زينب ستار حسين

4341 

 تاثير االيرادات النفطية في نفقات الحماية
االجتماعية دراسة في وزارة العمل 

 والشؤون االجتماعية

 دبلوم عالي ازل جبار

4342 

تكامل تقنيتي سلسلة القيمة المستدامة 
والهندسة المتزامنة لتخفيض تكاليف الجودة 

 في الوحدات االقتصادية العراقية

 دكتوراه باسم محمد

4343 

تاثير البراعة االستراتيجي في التطوير 
التنظيمي دراسة تحليلية في دائرة التنسيق 

 والمتابعة وزارة الشباب والرياضة

 دبلوم عالي مواهب كاظم

4344 

العالقة بين اليقظية الذهنية والسلوك 
االستراتيجي وانعكاسها في التميز 

التنظيمي بحث في القيادات العليا في 
 جامعة كربالء 

 دكتوراه زينب ابو علي خلف

4345 

تاثير التخطيط االستراتيجي في استراتيجية 
 التدريب دراسة تحليلية لدائرة المباني

 دبلوم عالي علي حسين علي

4346 

تاثير التحول الى مدخل االقتصاد الدائري 
في تقارير االستدامة وانعكاسه على جودة 
االبالغ المتكامل في الوحدات االقتصادية 

 لعراقيةا

 دكتوراه نوال حربي راضي

4347 

دور التسويق الخدمي في تحقيق االهداف 
االستراتيجية للمؤسسة العامة دراسة في 
 وزارة الداخلية مديرية الجوازات العامة

 دبلوم عالي بسمة عيسى عبود

4348 

 HSIAO ,SWAMYانموذجي 
 بالمعامالت العشوائية للبيانات الطويلة

 

 ماجستير ايالف مجيد حميد

4349 

اثر االنفاق الحكومي وعرض النقد في 
الناتج المحلي االجمالي للعراق للمدة 

 ماجستير مروة ابراهيم عبد البنة
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2004-2020 
4350 

اء تاثير سلوكيات العمل االستباقي تقييم االد
االسترتيجي بحث تحليل الراء عينة من 

 المدراء والموظفين في رئاسة جامعة بغداد 

 ماجستير سن زيدانداليا ح

4351 

متغيرات بيئة االعمال المعاصرة واثرها 
 على جودة التدقيق الداخلي

 دبلوم عالي ضي سهيل نجم

4352 

بعض طرائق تقدير انموذج االنحدار 
 اللوجستي نسبة المعلمي الضبابي 

 دكتوراه اياد حبيب شمال

4353 

 تاثير استراتيجيات ادارة المعرفة في تحقيق
 لحكومة االلكترونيةمتطلبات ا

 ماجستير عمر محمود نصيف

4354 

عالقة البراعة االستراتيجية في تعزيز 
 ابعاد جودة الخدمة الصحية

 ماجستير حيدر حسن علي

4355 

تاثير صوت الموظف والتزامة الوظيفي 
في تبسيط االجراءات االدارية دراسة في 

 مديرية شؤون البطاقة الوطنية

 رماجستي حيدر ستار صبحي

4356 

االستبصار االسراتيجي وتاثيرة في االداء 
العالي بتوسيط مشاركة المعرفة دراسة في 

 قيادات كليات جامعة الكوفة

 ماجستير عصام مهدي

4357 

تاثير االبعاد الثقافية الوطنية في جودة 
االبالغ المتكامل وانعكاسة على قرارات 

المستثمرين في الوحدات االقتصادية 
 وق العراق لالوراق الماليةالمدرجة في س

 دكتوراه رواد كريم

4358 

اثر درجة تركز المحفظة االئتمانية في 
مستوى االمان المصرفي دراسة عينة من 

 -2010المصارف التجارية العراقية للمدة 
2019 

 ماجستير نبراس فاضل عبد هللا

4359 

اثر عجز الموازنة العامة على تسديد الدين 
 2019-2004للمدة الداخلي في العراق 

 ستيرماج رافد جبار حبيب

4360 

لي تاثير اليقظة االستراتيجية في االداء العا
 بتوسيط الحمض النووي التنظيمي

 دكتوراه محمود عايد حسن

4361 

مقارنة االداء التنبؤي النموذجي االنحدار 
 ماجستير مضر غني عمر 



    

301 

 

واالنحدار STARالذاتي االنتقالي الممهد 
 ARالذاتي 

4362 

دعم فاعلية نظام اداة الجودة بنظام 
موثقة وفق المواصفة الدولية المعلومات ال

iso 1001  :2021  دراسة حالة في
 شركة االستكشافات النفطية

 ماجستير طه جاسم محمد

4363 

 IFRSتبني معيار االبالغ المالي الدولي 
ومعيار كفاية راس المال على وفق 

BASELL اح وتاثيرها في جودة ارب
 المصارف العراقية الخاصة

 دكتوراه حسنين سالم رشيد

4364 

دور التدقيق الداخلي في حوكمة وتقييم 
مخاطر العمليات الستراتيجية وانعكاسة 

الية مقترحة  –على قرارات االدارة 
 للتطبيق في البيئة العراقية

 دكتوراه نجاة سليم يوسف

4365 

تقويم االداء المصرفي باستعمال نظام 
كاليف على اساس النشاط المرتكز على الت

  BFABCاالداء 

 ماجستير رضا خلف جابر

4366 

دور التكلفة المستهدفة والتكاليف على 
 ABC 4اساس النشاط رباعي المراحل 

 في تحقيق ميزة تنافسية 

 ماجستير حيدر محمد راضي

4367 

دور االبالغ المتكامل في تعزيز االفصاح 
 الهادفة للربح  في الوحدات الحكومية غير

 ماجستير مصطفى عباس فاضل

4368 

تاثير صوت العاملين في تنافسية المنظمات 
المال االجتماعي بحث في بتوسيط راس 

 مصارف االهلية العراقية

 دكتوراه هناء نصر هللا خميس

4369 

تحليل تباين االستقرار المصرفي في ظل 
 الشمول المالي واالستدامة المالية

 دكتوراه لبايمن هادي طا

4370 

تاثير التوجه نحو السوق في تعزيز والء 
الزبون دراسة في الشركة العامة لصناعات 

 النسيج والجلود

 ماجستير سمار مهدي صالح

4371 

نماذج تحديد معدل العائد المطلوب 
وانعكاسها على قيمة االسهم العادية بحث 

 رماجستي رغد جمال عباس
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 في سوق العراق لالوراق المالية
4372 

العالقة بين ممارسات ادارة الموارد 
البشرية الخضراء والمرونة االستراتيجية 

وتاثيرهما في االداء الريادي في كليات 
 جامعة بغداد

 ماجستير مروة جاسم كريم

4373 

دور قطاع البناء والتشييد في تخفيض 
معدالت البطالة في العراق بعد عام 

2003 

 ماجستير سراب فاضل جادي

4374 

دور تقنية تكاليف دورة حياة المنتج 
واستراتيجية االنتاج االنظف لتخفيض 

 التكاليف في الوحدات االقتصادية العراقية 

 ماجستير هبة محمود محمد

4375 

تاثير جائحة كورونا في الحوكمة واالداء 
المالي للشركات المدرجة في سوق العراق 

 لالوراق المالية 

 ماجستير عادل كاظم محمد

4376 

تحليل تاثير بعض المتغيرات االقتصادية 
 الكلية على االستقرار المصرفي في العراق

 دكتوراه عمر محمود عكاوي

4377 

STATISTICAL METHOBS TO 
EXTRACT FEATURES 

FROM ARABIC POEMS 

 

 

 ماجستير ندى احمد جمعة

4378 

ANIMPROVED IMAGE 
DENOISINC AND 
SEGMENTATION 
APPROACH FOR 

DETECTING 

 ماجستير احمد فيصل احمد

4379 

التحليل اللبي متعدد المتغيرات بوجود قيم 
 شاذة موضعية مع تطبيق عملي

 دكتوراه شهد عادل عبد الغفور

4380 

 التحسين المستمر للعمل التدقيقي وفق البعد
االجتماعي لالستدامة لتعزيز جودة التدقيق 

 الداخلي دراسة في امانة بغداد

 ماجستير يد عيسىعلي مج
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4381 

تاثير الفراسة االستراتيجية في تعزيز 
النجاح التنظيمي للمنظمات السياحية دراسة 

 في وزارة الثقافة والسياحة واالثار 

 ماجستير صفاء عطا هللا سليمان

4382 

تقييم ادارة االستثمارات العامة واالداء 
 المالي دراسة حاله في امانة بغداد

 ماجستير عيثاويمحمد علي جاسم ال

4383 

تاثير التسويق الحسي في تعزيز والء 
الزبون بتوسيط المعرفة التسويقية بحث في 

مجموعة من اسواق المفرد الكبيرة في 
 بغداد

 ماجستير سجا حسين احمد

4384 

تاثير االستشراف االستراتيجي في تحقيق 
ة الميزة التنافسية بتوسيط البراعة التسويقي

 امين الوطنيةبحث في شركة الت

 ماجستير فاطمة باسم فاضل

4385 

دور االتصاالت التسويقية المتكاملة في 
جودة الخدمة التعليمية بتوسيط 

 استراتيجيات ادارة المعرفة

 دكتوراه لمى قيس رؤوف الزبيدي

4386 

النجاح االستراتيجي في ظل التراصف بين 
ة القيم الفردية والقيم المنظمية بحث تحليلي

 ت التامين الحكومية في بغدادفي شركا

 ماجستير حنين نجم عبد العامري

4387 

تشخيص واقع استراتيجية وزارة الصحة 
 باستخدام بطاقة االداء المتوازن

 ماجستير ليلى غازي علي حسين

4388 

تحليل الترابط بين االستقرارين النقدي 
والمالي وانعكاسه على النمو االقتصادي 

 في العراق 

 

 دكتوراه الرزاق حسنسارة عبد 

4389 

تاثير النشاط المصرفي في زيادة 
االستثمارات المحلية دراسة تحليلية لعينة 
 من المصارف التجارية العراقية الخاصة

 ماجستير حسين كاظم جبر لعبي

4390 

المرشد السياحي وتاثيرة في التفاعل 
االجتماعي للمجاميع السياحية دراسة الراء 

 بابل االثرية عينة من زوار مدينة

 ماجستير هشام خليل هاشم

4391 

القيادة البارعة والقدرات االستراتيجية 
 ماجستير علي حسن علوان
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وتاثيرهما في التفوق االستراتيجي دراسة 
 في وزارة الكهرباء 

4392 

 تاثير المقدرات الجوهرية للموارد البشرية

في التراصف االستراتيجي دراسة تحليلية 
 الدارية للكليات االهليةمن القيادات ا

 ماجستير حيدر حسن رضا علي

4393 

دور التوريد الخارجي النشطة الموارد 
البشرية في الفوز التنظيمي بتوسيط 

المرونة التنظيمية بحث ميداني في فنادق 
 الدرجة الممتازة في العراق

 دكتوراه هبة بسام تيسير
 

4394 

 يةيمتاثير القيادة االسترتيجية في جودة التعل
الدور الوسيط لقدرات التعلم التنظيمي 
دراسة استطالعية في وزارة التربية 

 العراقية

 ماجستير وسام موفق محمد صالح

4395 

تاثير المرونة االستراتيجية في فاعلية 
المنظمة الدور الوسيط لالبداع التنظيمي 

بحث الراء عينة من القيادات وزارة 
 التربية

 جستيرما سارة حسين عبد الحسين

4396 

تاثير نموذج نضج القدرة االداء المنظمي 
بتوسيط تكنلوجيا المعلومات بحث في 

لمستمر للجامعات الحكومية  مركز التعليم ا
 نة بغدادفي مدي

 ماجستير زينة ابراهيم جعفر

 


