عناوٌن و مشرفٌن بحوث التخرج
ت
1

عنوان البحث
اثر رأس المال الفكري فً ادارة االزمات

2
اثر الرضا الوظٌفً فً االلتزام التنظٌمً

اسم الطالب
فالح سامً عناد
نهى عماد عاجل
رسل كرٌم علً
حسن خالوي
رفاه نوري
رحاب فاخر

اسم المشرف
م.م علً هادي حمٌد
م.م ضٌاء عبد
ضٌدان

3
التخطٌط االستراتٌجً ودوره فً ادارة
االزمات
4

5

مفهوم وطبٌعة التامٌن ومدى تاثٌره على
النشاط االلتصادي
العاللة بٌن االستراتٌجٌات التنافسٌة و
االبداع التنظٌمً

دمحم صالح دمحم
سٌف الدٌن خالد
كرار ناجً

م.م ضٌاء عبد
ضٌدان

علً صالح حسن
حٌدر عبد الرضا عبد
الحسٌن
حٌدر حسن عبد

م.م مرتضى حسٌن
لفته

هلٌلن هادي خلٌف
جمانه محمود علوان
فاطمة عبد علً

م.م مرتضى حسٌن
لفته

6
ادارة الولت واثرها فً مستوى العاملٌن

7
اثر بٌئة العمل على االبداع االداري
8

دور ادارة الجودة الشاملة فً تحمٌك المٌزة
التنافسٌة

9

الضرائب و اثرها االلتصادٌة فً العراق
(حالة دراسٌة)

11

تحلٌل الترابط لظاهرتً التضخم و عجز
الموازنة فً االلتصاد العرالً

11

مالن بشار بطل
علً عبد الكرٌم مجٌد
دمحم كرٌم فوزي
دمحماالمٌن لٌس علً
دعاء كرٌم عبد
تبارن دمحم عزٌز
اسالم فالح شكٌر
احمد جبار عباس
دمحم هالل راضً
جبار زاٌر بطاط
دمحم كاطع علً
عفراء احمد شهاب
عدنان حسٌن فٌصل
هدى ستار عزٌز
ماجد جمٌل محٌبس

م.م هدٌة حسن
مطرود

م.م هدٌة حسن
مطرود
م.م هدٌة حسن
مطرود
م.م سعد حسٌن خلف
م.م سعد حسٌن
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11

12

35

اثر ضغوط العمل على اداء العاملٌن
بالمنظمة

حٌدر جابر كاظم
نداء هادي
زٌنة نجم عبدهللا

اخاللٌات االعمال واثرها فً تملٌل الفساد
االداري

مً طارق علوان
اٌهاب كرٌم بدر

م.م هدٌة حسن
مطرود

م.م علً هادي حمٌد

عاللة الممارسات االستراتٌجٌة الدارة منار عالء عبد الرضا
زٌنب عالء جبار
الموارد البشرٌة و اداء العاملٌن
سجاد عبد النبً

م.م هدٌة حسن
مطرود

 36اسس االدارة الوظٌفٌة فً نهج
البالغة

ابو ذر دمحم نوري علً

م.م .سعد حسٌن

 37دور المعرفة فً تحمٌك ضمان جودة
التعلٌم العلمً

حوراء علً هتلر
امجد عبد الحسن

م.م هدٌة حسن
مطرود

 38الضرٌبة و التهرٌب الضرٌبً فً
العراق

كرار حٌدر هاشم
فاطمة سعد
منتظر محٌسن عناد

م.م علً هادي
حمٌد

 39مدى كفاءة ادارة الولت لدى العاملٌن
فً المنظمات

مصطفى سعد رشٌد
سجاد رزاق مطلن
كرار دمحم عباس

م.م جاسم حسٌن
علً

 3:اثر الموة التنظٌمٌة على االبداع
الوظٌفً للعاملٌن فً البنون التجارٌة

عالء عماد كامل
حٌدر علً محمود
ذٌاب
حسٌن علً عبد
الحسن

م.م علً هادي
حمٌد

; 3استخدام ادوات التحلٌل المالً فً
تمٌٌم اداء المنظمات

كرار طارق عرمان
اٌات اٌاد عبد المادر

م.م جاسم هادي
فرج

 42اثر تطبٌك معاٌٌر الجودة الشاملة فً
اداء دوائر المبول و التسجٌل

ماهر سعٌد هٌالن
حسن ثامر رحٌمة

م.م صالح جٌاد
كاظم
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 43االسبمٌات التنافسٌة كمدخل لتحمٌك
اهداف ادارة العملٌات االنتاجٌة

حسٌن راشد كاظم
سجاد حنٌن احٌمد
مثنى دمحم حسٌن

م.م صالح جٌاد
كاظم

 44ادارة المعرفة و دورها فً تحمٌك
المٌزة التنافسٌة

علً بادي
دمحم هاشم
طارق سعد

م.م ضٌاء عبد
ضٌدان

 45اتخاذ المرارت العامة فً المنظمات
الغٌر رسمٌة

دمحم رسن هلٌل
مصطفى سعدون
حسن ابراهٌم نذٌر

م.م جاسم هادي
فرج

 46دور دوائر ادارة الموارد البشرٌة فً
تحمٌك المٌزة التنافسٌة

علً محسن عبد
هودان
مروان مهدي جبر
حسن هادي ارضٌة
شهد كرٌم سلمان
اثمار عبد المنعم كرٌم

م.م سهٌر كرٌم
رمانً

 48التخطٌط االستراتٌجً و دوره فً
ادارة االزمات

عالء رحمن سعدهللا
حمٌد كامل علً

 47تطوٌر النظام الضرٌبً فً العراق

م.م مرتضى
حسٌن لفته
م.م علً هادي

