اسماء طالب المرحل الرابعة وعناوٌن بحوث التخرج (الدراسة الصباحٌة)
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اسماء الطالب
علً جودت كاظم
زهراء صباح فٌصل=
اسماء رحٌم حسن=
ازهر نصٌف جاسم=
هدٌر غالب ناموس=
ٌوسف عامر موسى=
هدى مولود سلمان
وجدان مزهر جحٌل=
مصطفى نصٌف جاسم=
حسٌن عمٌل حسٌن=
تبارن بشار عبدالحسٌن=
حسٌن عالء الدٌن سلمان=
منتظر جاسم دمحم=
لٌث عامر خلف=
زهراء رحٌم عباس=
علً عباس عدوان=

عنوان بحث التخرج
دور االستثمار االجنبً فً الدول
النامٌة وااللتصاد العرالً بشكل
خاص للفترة 3000 - 3002

اسم المشرف
د .دمحم علوان

ادارة تكنولوجٌا المعلومات
الحدٌثة

د .سعد حسٌن

السٌاسة النمدٌة فً العراق
(دراسة نظرٌة بعد عام
)3002

د .حسٌن فالح

دراسة إدارة المخازن فً العراق

د .هدى ناظم

تحلٌل االداء المالً االستراتٌجً
وأثره فً تحدٌد لٌمة المنشاة
إدارة الجودة الشاملة وعاللتها فً
تحمٌك المٌزة التنافسٌة

د .هدى ناظم
د .هدى ناظم

اهمٌة نظام المعلومات
التسوٌمً فً اتخاذ المرارات
التسوٌمٌة

م.م سهٌر كرٌم

حٌدر جعفر عوٌد=

أثر االتصاالت اإلدارٌة فً تحمٌك
فاعلٌة المرارات اإلدارٌة

م.م جاسم هادي

زهراء دمحم عوٌد=

التصاد المعرفة ودوره فً تحمٌك
التنمٌة البشرٌة (جمهورٌة مصر
العربٌة أنموذجاً)
دراسة عن االستراتٌجٌة العامة
إلدارة الموارد البشرٌة

م.م جاسم هادي

داود خلٌل داود=
ذوالفمار ضٌاء عٌسى=
تبارن سٌروان ابراهٌم=
مهند كامل فرج=
رامً نجاح مٌذاب=
امنة حاتم كرٌم=
عالء نوري سلمان=
اسراء عباس حسن=
نجالء هاشم دمحم=
احمد جمٌل عطوان=

م.م زٌد عباس

التسوٌك االلكترونً وفعالٌة موالع
التواصل االجتماعً

م.م هدٌة حسن

فاعلٌة التسوٌك االلكترونً
عبر شبكات التواصل
االجتماعً

م.م دمحم انور

اثر المٌزة التنافسٌة فً

م.م اسراء جعفر
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علً حسٌن علً=
تبارن باسم حسٌن=
علً خضٌر صخً=
علً عادل خمٌس=
علً ناصر خزعل=
علً جخٌر مشٌط=
كرار حسن فاضل=
زٌنة عدنان حسٌن=
حسٌن كرٌم زٌدان=
منتظر سعد علوان=
سجى علً ساجت=
علً دمحم نعمة=
رعد سالم لندٌل=
هبة ناصر حسٌن=
عبدهللا علً ٌونس=
فاضل جودة عبداالمٌر=

08

هدى دمحم جاسم=

09

هند عمار =
زهراء فرزدق=
عماد عباس=
رٌام عبدالحسن حمزة=
صفاء حاتم كاظم=
علً هادي فٌصل=
نبٌل صالح مهدي=

30

منتظر عادل فرمان=
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33

والء عبد وٌس=
اباذر كامل علٌوي=
ٌعموب مجٌد جوالن=
مهٌمن حسٌن جعٌول=
حٌدر حمٌد صحن=

االسواق الدولٌة
التخطٌط االستراتٌجً و اثره
على استراتٌجٌة المنظمة

م.م صالح جٌاد

التخطٌط االستراتٌجً فً
مصرف الرشٌد فً النعمانٌة

د .عبدالجلٌل

دور التعبئة و التغلٌف على
زٌادة ارباح المنتج

د .سعد حسٌن

أثر تحلٌل السوق على المشروعات
الصغٌرة

د .دمحم علوان

التجارة االلكترونٌة فً
المشارٌع الصغٌرة و
المتوسطة
تاثٌر المٌادة الناجحة فً
االبداع االداري
اثر االخاللٌات الوظٌفٌة فً
تملٌل فرص الفساد االداري فً
الوظائف الحكومٌة

د .حسٌن فالح
د .مؤٌد الفضل
م.م سهٌر كرٌم

الدور االلتصادي المعرفً وامكانٌة
تأثٌره فً تحمٌك النمو االلتصادي
(مالٌزٌا أنموذجاً)

م.م جاسم هادي

تحلٌل اثار ادارة المعرفة

م.م زٌد عباس

االلتصاد وانعكاساته على التنمٌة
االلتصادٌة فً العراق للمدة (
)3003-3002

م.م زٌد عباس

دور رأس المال الفكري فً تطوٌر
المنظمات

م.م هدٌة حسن

الوساطة المالٌة و اهمٌتها فً
المصارف االسالمٌة

د .مؤٌد دمحم علً

علً فائز خوٌدم=
احمد ناصر غانم=
حسٌن صفاء داٌش=
حسنٌن كرٌم عبد=
هاشم والً=
حسٌن دمحم حسن=
ضحى دمحم عبدالمنعم=
هبة ولٌد جابر=

مشكلة البطالة فً االلتصاد العرالً
وسبل معالجتها للمدة 3004-3006

م.م صالح جٌاد

حوكمة الشركات و اهمٌتها فً
تفعٌل جودة و نزاهة التمارٌر
المالٌة

د .دمحم انور

المحاسبة عن الموارد البشرٌة
الخضراء وأثرها فً تعزٌز التنمٌة
المستدامة

د .دمحم علوان

اسماء طالب المرحل الرابعة وعناوٌن بحوث التخرج (الدراسة المسائٌة)
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اسماء الطالب
احمد سرحان غانم=
حسن حامد حمودي=
زهراء حسٌن خماس=
علً بالسم دمحم=
دمحم خلٌل ابراهٌم=
رواء ٌوسف جاسم=
فرح علً رضا=
فهد سعد ناصر=
محسن فرحان محٌبس=
دمحم مصطاف كرٌم=
دمحم هادي عبد=
فالح كرٌم ٌاسر=

عنوان بحث التخرج
التسوٌك االلكترونً و اثره على
تسوٌك الخدمة التأمٌنٌة فً العراق
استخدام نظم المعلومات المحاسبٌة
المحوسبة فً المصرف

اسم المشرف
م.م دمحم انور حالوي
م.م هدٌة حسن مطرود

ادارة الموارد البشرٌة فً المؤسسات م.م اسراء جعفر هلٌو
الصحٌة

نظم المعلومات ودورها فً استراتٌجٌات
العملٌات

م.م جاسم هادي
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اسماء الطالب

عنوان بحث التخرج

اسم المشرف

مثنى كاظم حسٌن=
عدنان هادي مهدي=
احمد صالح مصطاف=
بٌادر سعدي دمحم=
مرٌم ٌحٌى حمود=
اٌمان عالوي حبٌتر=
احمد دمحم مال هللا=
=سعد احمد حسٌن
مرتضى ساهر عابد=
احمد طارق منسً=
حسنٌن هاشم عبٌد=
مصطفى صالح نادر=
فراس خلٌفة حسون=
مرتضى عباس هوٌدي=
عالء عاٌد حنظل=
عبد العزٌز ستار راضً=
عباس حمزة رحٌم=
لٌصر صبٌح اسود=
جمهورٌة عبد الكرٌم مصطفى=
ندى خالد نافع=
اٌناس مسلط المً=
=زٌنب جمعة عاشور
مرٌم علً عبد=
معتز محسن برغوث=

التخطٌط االستراتٌجً فً محطة
كهرباء واسط

ا.د عبد الجلٌل ضاري

دور الرضا الوظٌفً فً تعزٌز االداء
االستراتٌجً

م .طارق عرمان

التزوٌر فً الكشوفات المالٌة و كٌفٌة
الحد منه

م.م طارق عرمان

دور ادارة رأس المال الفكري و تمنٌة
المعلومات فً تحمٌك المٌزة
التنافسٌة -دراسة مٌدانٌة
نظام معلومات محاسبة الموارد
البشرٌة

م.م ولٌد محسن

عبد الحسن ناصر حسٌن=
خالد ابراهٌم كٌطان=
هدٌل ناصر عزال=
مٌسون هلٌل حسٌن=

د .دمحم انور

دور استراتٌجٌات التسعٌر و اثرها
على المبٌعات

م.م مهدي علً
عبدالحسٌن

دور الرلابة االدارٌة فً تحسٌن
االداء الوظٌفً

م.م لٌث سالم عبد الرضا

الخصائص الشخصٌة و عاللتها
بادارة الجودة التعلٌمٌة فً كلٌة
الكوت الجامعة و المعهد التمنً
الصوٌرة انموذجا
لٌاس مستلزمات ممومات نجاح
تطبٌك للحكومة االلكترونٌة من
وجهة نظر تدرٌسً كلٌة الكوت
الجامعة و المعهد التمنً الصوٌرة

د .نصٌر دمحم

د .نصٌر دمحم

