
 
 

مجامٌع بحوث التخرج و المشرفٌن لطلبة المرحلة الرابعة فً لسم ادارة 

 0201-0202االعمال )الصباحٌة( 

 اسم المشرف عنوان البحث اسم الطالب  الثالثً ت 

 اباذر حسن مرباط كاظم 1
 علً ولٌد مهدي

تدنٌة كلفة رأس المال و دوره فً تنمٌة 
 لٌمة الوحدة االلتصادٌة

 ا.د هانً حمٌد

   احمد علً غشٌم 2
 احمد ٌونس حمزة

 ا.د عبدالجلٌل ضاري التنمٌة المستدامة

 الحسن فرزدق عبد الستار 3
 دمحم خلف ناصر

اثر تحلٌل السوق فً نجاح المشروعات 
 الصغٌرة

 م. طارق عرمان

 اٌالف ماجد رحٌم عبطان 4
 دعاء علً عباس

ادارة المعرفة و دورها فً تطوٌر اداء 
 الموارد البشرٌة

 م.م لٌث سالم

 تمى حمٌد فلٌح علً 5
 سالً سعٌد حسٌن

تكنلوجٌا المعلومات وكٌفه استثمارها فً 
 ظل التعلٌم االلكترونً

 م.م جاسم هادي

 غالً حازم أمٌر راضً 6
  حسام اٌاد عبد الكاظم

الخصخصة كنموذج لالصالح االلتصادي 
 العرالً

 م.م جاسم هادي

 حسنٌن علً كرم زغٌر 7
 عباسحٌدر جمعة 

أثرها على االلتصادٌات  ةالخصخص
 البلدان النامٌة

 سهٌر كرٌم م.م

 حسٌن جواد كاظم ساجت 8
 ماهر جاسم دمحم

تمٌٌم اداء المصرف فً مصرف الرافدٌن 
 .18فرع الكوت 

 م.م هدٌة حسن

 حمزة عرموش حمٌد 9
 حسٌن خلٌل كرٌم

تملبات اسار نفط الخام و تاثٌرها على 
 2020-2015 التصاد العرالً للفتره

 م.م رؤدة رعد

 حٌدر ناصر عبٌد حسٌن 10
 مصطفى مجٌد جاسم

وأثرها فً الخدمات ادارة الجودة الشاملة 
 التعلٌمٌه

 م.م رواء لطٌف

 احمد احمد فٌصل رضا 11
 امٌر مؤٌد طعٌمة

الٌة عمل المؤسسات المالٌة الوسٌطة 
المصرفٌة و غٌر المصرفٌة و دورها فً 

 االستثمارٌةتحفٌز البٌئة 

 م.م ام البنٌن جبار

 زٌنب ضاري كرٌم احمد 12
 اٌمان موسى شاطً

 م.م اسراء جعفر مشكلة البطالة فً االلتصاد العرالً

 سامر حمٌد خلٌل لفته 13
 احمد صالح ابراهٌم

جودة دور ادارة المعرفة فً  ضمان 
دراسة تطبٌمٌة فً  التعلٌم العالً

 الجامعات العرالٌة االهلٌة

عذراء عبد  م.م
 السادة

 هدى عبد االمٌر حمود 14
 سجى حٌدر عمارة حاجً

استخدام نظام المعلومات المحاسبٌة فً 
 المصارف

 م.م زٌد عباس

 سٌف سعٌد متعب موسى 15
 مرتضى سمٌر كاظم جبار

مسار التحول نحو التصاد السوق فً 
 العراق

 د. سعد حسٌن



 
 

اثر التخطٌط االستراتٌجً فً تنمٌة  سجاد مهدي عبٌد 16
 الموارد البشرٌة

 م.م مهدي علً

 ضرغام احمد جاسم حسن 17
 فاطمة جمٌل رشٌد

ادارة تدوٌر النفاٌات الصلبة فً مدٌنة 
 الكوت

ا.د عبد الجلٌل 
 ضاري

دراسة التاخٌرات فً المشارٌع االنشائٌة  علً كنعان ٌاسٌن موسى 18
 فً محافظة واسط

 م.م سهٌر كرٌم

 سارة لواء جعفر حسٌن 19
 اسراء دمحم مجٌد

دور الوساطة المالٌة فً المصارف 
 االسالمٌة

 م.م اسراء جعفر

 لبنى عمار جلٌل سلمان 20
 هدى كرٌم هادي

دور التسوٌك االلكترونً فً جودة 
 الخدمة المصرفٌة

 م.م جاسم حسٌن

   مجتبى نصٌر حمزة 21
 امٌر نجم عبدهللا

تعزٌز المؤسسات  دور ادارة االزمات فً
االنتاجٌة او الخدمٌة/البنن االسالمً 

 االردنً/نموذجا

 م.م جاسم هادي

 دمحم جواد كاظم رهٌف 22
 دمحم حسٌن عبود امانه

ادارة الجودة الشاملة فً تحمٌك دور ا
 االبداع االداري

 م.م اٌناس حسن

 دمحم محسن عباس سوٌل 23
 عبد  الرسول حسن الزم حسٌن

المعلومات االدارٌة فً تحمٌك دور نظم 
 الرضا الوظٌفً

 م.م مروان شاكر

 سالم زٌدان ماجً ربٌج 24
 حٌدر خلٌل ابراهٌم  فرحان

 م.م هدٌة حسن اثر التضخم المالً فً االلتصاد العرالً

 حٌدر عادل فاضل عباس 25
 فرح لاسم دمحم

اثر التضخم المالً على لرارات االدارة 
 المالٌة

 م.م رؤده رعد

 منتظر حمزة سلمان عبود 26
 منتظر ماجد عبد حنٌن

عاللة تغٌرات االسعار الكلٌة فً المٌزان 
 التجاري العرالً

 م.م رواء لطٌف

 مهند دمحم رشٌد مهدي 27
  هاله حسنٌن علً

تأثٌر الخداع التسوٌمً فً جذب الزبائن 
دراسة تطبٌمٌة فً شركة واسط العامة 

 للصناعات النسٌجٌة

 ام البنٌن جبار م.م

 كرار حٌدر احمد 28
 علً حسٌن صبحً

عاللة التغٌر التنظٌمً فً اداء العاملٌن 
 فً اداء الهٌئة العامة للضرائب

 م.م اسراء جعفر

 ٌوسف فائز طعمة ٌاسٌن 29
 عباس ستار ناصر

استراتٌجات تطوٌر كفاءة  راس المال 
 الفكري فً الوحدة االلتصادٌة

م.م عذراء عبد 
 السادة

 مرتضى محسن غٌاض صالح 30
  ٌاسر عبدالرزاق دمحم

 الضغوط الداخلٌة ومتغٌراتها عل الهٌئة
 اإلدارٌة فً الجامعات العرالٌة

 م.م زٌد عباس

 حر خلٌل نجم علً 31
 ثوٌنً رحم ترف ثوٌنً

 م.م لٌث سالم دور االعالم فً تسوٌك الخدمات الفندلٌة

 مصطفى حسن حمٌش حسٌن 32
 مهٌمن جبار دمحم

ادارة التطوٌر االداري و دوره فً تحسٌن 
 االداء الوظٌفً

 م.م مهدي علً

 م.م اٌناس حسنفً تحمٌك  دور ادارة الجودة الشاملة زهراء مصطفى عبد االمٌر 33



 
 

 المٌزة التنافسٌة علً حسنٌن فلٌح

 بارق رزاق زٌدان جبر 34
 حسٌن علً كعٌم جالن

دور التسوٌك االخضر فً خفض التلوث 
 البٌئً

 م.م هدٌة حسن

 حسٌن سلمان شوٌخ 35
 سامً جلٌل حسٌن

 م.م سهٌر كرٌم الخداع التسوٌمً 

 كرار اركان ماهور شحنة 36
 غسك علً مجٌد

راس المال الفكري و اثره فً تحمٌك 
 المٌزة التنافسٌة

 د.سعد حسٌن

النفمات العامة و دورها فً معالجة الفمر  غسك صفاء حسانً 37
 2015-2003فً العراق لمدة 

 م.م اسراء جعفر

 م.م سهٌر كرٌم ادارة تكنولوجٌا المعلومات الحدٌثة ابتهال ابراهٌم حٌاوي 38

 

مجامٌع بحوث التخرج و المشرفٌن لطلبة المرحلة الرابعة فً لسم ادارة 

 0201-0202 االعمال )المسائٌة(

 اسم المشرف عنوان البحث االسم الثالثً ت

 م.م سهٌر كرٌم بحث لانونً حول سوق االوراق المالٌة رؤى اسام عبد المنعم 1

 عزٌز اسامة رشٌد كاظم 2
 حمزة جودة كاطع

دور المروض فً تموٌل المؤسسات 
 الصغٌرة

 م.م مرتضى حسٌن

الثمافة التنظٌمٌة و تاثٌرها فً تحدٌد  سجاد حمٌد لفته 3
 التوجه االستراتٌجً للمنظمة

 م..م سهٌر كرٌم

 محسن مهٌمن عمار علوان 4
 حسنٌن فالح عزٌز لٌلو

اثر تحلٌل السوق فً نجاح المشروعات 
 الصغٌرة

 م. طارق عرمان

 علً عباس كاظم باجً 5
 حسام جداح عبد هللا

اثر استخدام تطبٌمات تكنولوجٌا 
 المعلومات فً االعمال االدارٌة

 م.م مروان شاكر

  عبد هللا نجم عبد الرضا 6
 حنٌن محسن عباس

و اثرها فً التخطٌط  اعداد الموزانات
المالً  فً المنشاة الصناعٌة من جهة 
 نظر بعض تدرٌسً كلٌة الكوت الجامعة

 م.م جاسم هادي

 عمٌل أدرٌس خضٌر 7
 مراد علً ناصر عٌسى

اثر جودة الخدمات المصرفٌة فً تعزٌز 
رضا الزبون )دراس استطالعٌة الراء 

العاملٌن فً مصرف 
 الرافدٌن/لرطبة/كوت(

 زٌد عباس م.م

 عباس هوٌدي عوٌد علً 8
 جبٌر علٌاء سالم كرٌم

الرلابة الداخلٌة ودورها فً جذب 
 المستثمرٌن

 م.م رواء لطٌف

 كاظم  فراس حسٌن جواد 9
 ٌاحعلً عبد النبً ص

لٌاس مستوى المسؤولٌة البٌئٌة لدى 
 المنظمات الصناعٌة

 م.م عذراء عبد السادة



 
 

 برٌسم دمحم وهاب ابراهٌم 10
 ٌاسر عباس عبد

دور االستراتٌجٌة المزٌج التسوٌمً فً 
 تحمٌك المٌزة التنافسٌة

 م.م جاسم حسٌن

 سمٌر حمود ناصر 11
 دمحم ثابت سلمان

الضرائب و اثارها على التنمٌة 
 االلتصادٌة

 م.م هدٌة حسن

 عبد هللا نجم عبٌد 12
 طالب مشتاق عبد المطلب

دور ادارة المعرفة فً تحمٌك ضمان 
 التعلٌمجودة 

م.م مهدي علً عبد 
 الحسٌن

 عالء مجٌد عذاب  13
 لٌس عبٌد مذري

 د.علً كرٌم عبود اثار الضرٌبة فً االلتصاد العرالً

 دعاء سامً طعمه 14
 حسٌن جاسم

دور ادارة الموارد البشرٌة فً تعزٌز 
 التمٌٌز المؤسسً

 م.م حسٌن علٌوي كهٌه

 اٌات عماد عبٌد 15
 مصطفى محمود عبٌد

الفساد االدراي والمالً واثاره 
 االلتصادٌة 

  د.نصٌر دمحم 

 هدى مفٌد عبد الكرٌم 16
 عمار بدر محسن حسٌن

اهمٌة الذكاء االستراتٌجً فً عملٌة 
 اتخاذ المرارات

 م.م حسٌن عبد هللا

 حسن علً ٌحٌى جواد 17
 احمد كرٌم حمزه

اثر راس المال الفكري فً ادارة 
 االزمات

 دمحم عزال د.نصٌر

 دمحم حسٌن شمخً 18
 حمزه محً مسعود

دور االعمال التمنٌة فً دعم االبداع 
 توتنمٌة المدرات التنافسٌة للمؤسسا
 الصغٌرة والمتوسطة فً العراق

 د.علً كرٌم العمار

 مٌعاد عبد الحمزة دمحم 19
 حٌدر كاظم لطٌف خزعل

دور استراتٌجٌة ادارة الموارد البشرٌة 
 المٌزة التنافسٌةفً تعزٌز 

 م.م ولٌد محسن

 مروة راضً وادي حمزه 20
 حٌدر عذاب عبد الرضا

مدى فاعلٌة اسالٌب الدفع االلكترونً 
 فً رضا الزبون

م.م لٌث سالم عبد 
 الرضا

 عدنان ثجٌل خلوف 21
 اكرم رسول مهدي

نظام المعلومات  تاستراتٌجٌااثر 
 التنافسٌة تاالستراتٌجٌاعل  التسوٌمٌة

 دمحم د.نصٌر

 علً خلٌل ورورو 22
 داود سلٌم حداوي

العالله بٌن العرض والطلب وتاثٌرها 
 علون المستهلن

 د.نصٌر دمحم

 صباح ظاهر ضاحً 23
 لاسم كرٌم عناد

بطالة الخرجٌن االسباب والعالجات فً 
 العراق

 د. علً كرٌم عبود

 ماري صباح عبد 24
 رسول كاظم راشد

اتخاذ  ادارة المعرفة ودورها فً تعزٌز
 المرار االستراتٌجً

م.م لٌث سالم عبد 
 الرضا

 حسن هادي ضٌدان 25
 حازم ابراهٌم حسٌن

دور ادارة رأس المال الفكري و تمنٌة 
 المعلومات فً تحمٌك المٌزة التنافسٌة

 م.م حسٌن عبد هللا

 زٌنا بدر جوده. 26
 مشتاق دمحم حواش

دور المٌادة االدراٌة فً تعزٌز انتاجٌة 
 العاملٌن

 م.م حسٌن علٌوي كهٌه

 لٌنا حمٌد سلمان 27
 احمد عامر جودة 

التدلٌك التشغٌلً واثر تطبٌمه فً معمل 
 النسٌج

 م.م ولٌد محسن



 
 

 علً مهدي كاظم 28
 امنه خلٌل هاشم

م.م مهدي علً عبد  االفصاح المحاسبً فً الموائم المالٌة
 الحسٌن

 مالن سمٌر خلف 29
 حٌدر محمود جود

االستراتٌجٌة واثرها فً االلتزام الزٌادة 
 التنظٌمً

 م.م حسٌن علٌوي كهٌه

 

 


