
 عناوٌن بحوث التخرج لطالب المرحلة الرابعة فً لسم ادارة االعمال

 اسم المشرف اسماء الطالب عنوان البحث ت

استعمال االدارة االلكترونٌة فً  1
 تطوٌر الموارد البشرٌة

 احمد عالء شدهان
 زٌنة زٌد

 علً دمحم علً

 د.دمحم علوان رحٌمة

استراتٌجٌة تمكٌن الموارد  2
اثرها فً تحمٌك البشرٌة و 

 االهداف االستراتٌجٌة

 علً خضٌر عباس
 علً حسٌن عجٌل

 د.دمحم شهاب احمد

استراتٌجٌة ادارة المخاطر المالٌة  3
 فً البنون التجارٌة العرالٌة

 م.م علً هادي حمٌد معتز كاظم سالم

تحدٌد العوامل المؤثرة فً االسهم  4
 العرالٌة

 عمٌل صباح خالطً
 هشام طالل مرٌوش
 سجاد علً هوٌدي

 م.م علً هادي حمٌد

التنمٌة البشرٌة فً تحسٌن اداء  5
 المنظمة

 عباس كرٌم 
 حٌدر صباح 
 ضٌاء داخل

 م.م علً هادي حمٌد

السٌاسات النمدٌة المباشرة وغٌر  6
 المباشرة و تطبٌماتها

 سجى علً صادق
 مٌسم جبار

 م.م سعد حسٌن خلف

انواع الموازنات العامة و خٌارات  7
العراق المتاحة فً اعداد الموازنة 

 االتحادٌة

 نزار حسن
 علً ٌاسٌن
 دمحم كرٌم

 م.م سعد حسٌن خلف

سبل معالجة ظاهرة غسٌل  8
االموال فً االلتصاد العرالً و 

بٌان اثارها االلتصادٌة و 
 االجتماعٌة

 ستار جابر
 علً عبٌد مري

 فالح حسن

 م.م سعد حسٌن خلف

على تأثٌر راس المال البشري  9
 التنمٌة المستدامة

 د. كرٌم جابر ضاحً جعفر الصادق عبدالرضا

الدور المٌادي االداري فً تعزٌز  11
 ابداع المنظمة

 زهراء ضٌاء 
 رفل نصٌر

 عبدهللا كرٌم 

 م.م مرتضى حسٌن

سٌاسٌة التحفٌز الضرٌبً  11
الخارجً و تاثٌرها على تشجٌع 

االستثما ر الداخلً  )العراق 
 نموذجا(

 نوري عٌديعلً 
 امجد جمال
 دمحم طعمة

 م.م جاسم هادي فرج

استخدام تكنولوجٌا المعلومات  12
واالتصال وتأثٌرها على إداء 

 عبدهللا مهند فٌصل
 احسان محسن كرٌم

 م.م جاسم هادي فرج



 تنمٌة الموارد البشرٌة

المدن االلكترونٌة ودورها فً  13
االلتصاد الفعال )االمارات حالة 

 دراسٌة(

 عماد ذبٌح 
 ومالن صالح

 م.م جاسم هادي فرج

الذكاء االستراتٌجً و عاللته  14
 بنجاح المنظمات

 عمٌل حسٌن
 احمد دمحم عبدهللا
 مهٌمن اٌاد عبد

 م.م مرتضى حسٌن لفته

دور المعامالت االلكترونٌة فً  15
 تطوٌر االداء االداري الحكومً

 م.م مرتضى حسٌن لفته نور سالم عبد الكاظم

دور االدارة االلكترونٌة فً تحمٌك  16
 االبداع االداري

 مصطفى حازم 
 كرار علً جبر
 شفاء علوان

 م.م مرتضى حسٌن لفته

اثر بٌئة العمل على االبداع  17
 االداري

 رسل جاسم 
 لماء جمعة

 م.م مرتضى حسٌن لفته

دور تكنولوجٌا المعلومات و  18
االتصاالت فً تطوٌر العمل 

الحكومٌة و المصرفً للمصارف 
االهلٌة فً محافظة واسط )دراسة 

 ممارنة(

 م.م جاسم هادي فرج عمٌد حسٌن عٌسى

 


