اسماء مجامٌع لبحوث طلبة المرحلة الرابعة الدراسة الصباحٌة
ت
1

اسماء الطلبة
رسل حسنً ضٌاء
حٌدر علً محمود
وسن فالح زمادي
رٌام عالء صاحً
علً جبار حاجم
اروى فاضل عباس
سجا رحٌم عبد علً

اسم الموضوع
اثر التدرٌب فٌتحسٌن مصارف
ومهارات العاملٌن فً المنظمة
دور التامٌن و ضمانه فً
مواجهة المخاطر(السرلة-
الحرٌك)
عملٌة اتخاذ المرار و اثرها فً
المنظمة

4

دمحم سعد علً
صالح علً صالح
اٌمن دمحم جاسم

العاللة بٌن تطور الهٌكل
التنظٌمً للمنظمة و حصتها
السولٌة

استاذ مرتضى حسٌن

5

عادل جواد كاظم
علً فاضل ٌاسر
علً كرٌم كاظم
مصطفى جاسم دمحم
هاجر عماد الدٌن كاظم
دمحم رضا علً
عصام عبد الكرٌم شاكر
باسم سلمان علٌوي
اكرم لاسم عطاهلل
حمزة جاسم جابر
علً حسٌن عواد
مصطفى صفاء جواد
سارة عامر موسى
رسل علً شعالن
اٌهاب علً ناصر
احمد دمحم رضا

دور المعلومات المحاسبٌة فً
عملٌة اتخاذ المرارات االدارٌة

ست مروة حسٌن

مدى كفاءة ادارة الولت لدى
العاملٌن فً المنضمات

استاذ مرتضى حسٌن

تطبٌك الجودة فً التعلٌم العالً

استاذ سعد رشٌد

استراتٌجٌة دخول االسواق
الدولٌة

ست سهٌر كرٌم

ادارة المروض المصرفٌة

استاذ جاسم حسٌن

اثر التخطٌط االستراتٌجً فً
تنمٌة الموارد البشرٌة
الموازنة العامة للدولة

استاذ كرٌم كاظم

2
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6
7
8
9
11
11

مثنى لٌس عباس
علً دمحم خضر
دمحم حسن عسل
امٌر رافد حٌاوي
طٌف علً عبد الرضا
دمحم جاسم دمحم
لتٌبة كاظم جاسم
حسن علً غلٌم

15

مرٌم سعٌد شرٌجً

12
13
14

اسم المشرف
ست نازن نجم
ست نازن نجم

استاذ معمر عمٌل

ست نازن نجم

التجارة االلكترونٌة و االفاق
والتحدٌات فً الدول العربٌة

استاذ كمال علوان

االستثمارات و االسواق المالٌة
اسس و تمٌٌم و تطوٌر المشارٌع
الصناعٌة
اثر العوامل االجتماعٌة و النفسٌة

استاذ جعفر نعمه
استاذ جاسم حسٌن
استاذ جاسم حسٌن

16
17

سارة علً راضً
شفا حسٌن داوود
صفا نصٌف جاسم
مرتضى جٌاد كاظم
دمحم كرٌم سلمان
دمحم موله الوٌل
عال جاسم دمحم
سجاد رزاق مطلن
دانٌا كرٌم كطوف
بالر علً كاظم
سجاد مخٌلف خضٌر
احمد دمحم علً ساجت
ولٌد خالد كرٌم

على السلون التنظٌمً للمنظمات
الحدٌثة
دور الرلابة الداخلٌة فً ككشف
االخطاء المحاسبٌة
اثر السلعة على السلون الشرائً
للمستهلن
العولمة و دورها فً التنمٌة
البشرٌة
دور مرالبة الحسابات فً مراجعة
المٌزانٌة العلٌا
العوامل المؤثرة فً صرف
الدٌنار العرالً
االستثمار و اثره على الموارد
البشرٌة فً االلتصاد العرالً

دكتور عبد االمٌر حسن
ست شٌماء حطاب
ست مروة حسٌن
دكتور عبد االمٌر حسن
ست سهٌر كرٌم
دكتور عبد االمٌر
ست سهٌر كرٌم

اسماء مجامٌع لبحوث طلبة المرحلة الرابعة الدراسة المسائٌة
ت
1
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اسم الموضوع
ادارة المروض المصرفٌة

اسماء الطلبة
فراس سناوي عزٌز
فالح سلطان مالح
ذكرى ٌاركه ملن
االحتٌال المصرفً و طرق مكافحته
سعد حسٌن هامل
فالح حسن علً
كاظم عصواد عبد كاظم
دور التخطٌط االداري فً تنمٌة
كاظم علً حسٌن
الموارد البشرٌة
بكر حنظل فرحان
العاللة بٌن الرضا الوظٌفً و
مٌادة عبد االمٌر عبٌد
الحوافز و تأثٌرها فً اداء العاملٌن
رجاء جواد كاظم
سارة محمود عاشور
اخاللٌات الوظٌفة و تأثٌرها فً
نعٌم ٌاسر عكلة
اداء الشركات
عماد برهان ٌسر
مصطفى كرٌم عبد العباس
دور الموازنة كأداة للتخطٌط و
دمحم عدنان
الرلابة
رحٌم علً شاهٌن
دور العنصر البشري فً تحمٌك
حسن شاكر علً
اهداف المنظمة
عبد االله جمال
ابراهٌم سعد دلفً
اهمٌة تطبٌك ادارة الجودة الشاملة
نادٌة سعٌد خزعل
فً المنشآت الصناعٌة
محاسن كرٌم محسن

اسم المشرف
استاذ معمر عمٌل
استاذ كرٌم كاظم
ست سهٌر كرٌم
استاذ كمال علوان
استاذ كمال علوان
ست فاطمة رحٌم
استاذ مرتضى حسٌن
استاذ معمر عمٌل
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11
11
12
13
14
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17

ضحى عبد الكاظم سعد
زٌاد شمران كاظم
امجد عبد الحسن خلٌف
حوراء فٌصل ابراهٌم
حٌدر فاضل عوده
ضٌاء حسٌن شعٌبث
حوراء منعم ناصر
نذٌر لاسم كاظم
زٌنب هاشم محسن
وسام نوري حلموش
اٌمان كرٌم مسٌر
انفال علً راضً
ٌوسف خالد كتاب
اواب عطا كطً
امٌر مضر فالح
منار دمحم بهلول
زهراء عباس علٌوي
راضً ظاهر ابو شنه
علً دمحم عابر
عظٌم كاظم جواد
حٌدر مطٌر ٌوده

اسعد جمٌل سلمان
18
نصٌر شمال عجٌل
حسن جاسب كرجً
انور صادق علوان
19
حٌدر حسٌن لفته
ضٌاء جبار موحان
 21زهراء محسن عبد الرضا
21

اسٌل عبد الكرٌم عبد
الوهاب
عباس جبار حمود
كرٌم كاظم عزبً
كرار كامل نعٌم
ضحى رحٌم خضٌر

االستراتٌجٌة الممترحة لتنمٌة
الصناعة التموٌلٌة فً العراق

استاذ جعفر نعمه

استراتٌجٌة الموارد البشرٌة
واثرها فً االداء المنظمً

استاذ معمر عمٌل

التسوٌك االلكترونً و دوره فً
زٌادة المنافذ التوزٌعٌة

ست هدٌة حسن

ادارة المعرفة على االبداع فً
المنظمات

ست نازن نجم

االبداع التنظٌمً و لدرة االدارة
على ادارة االزمة
العاللة بٌن الرضا الوظٌفً لدى
العاملٌن و مستوٌات االداء

استاذ جاسم حسٌن
ست شٌماء خطاب

عملٌة اتخاذ المرار و تاثٌرها فً
المنظمة

استاذ فاطمة رحٌم

اخاللٌات االعمال و اثرها فً تملٌل
الفساد االداري
اثر التخطٌط االستراتٌجً على
ادارة االزمة

د .عبد االمٌر حسن
ست هدٌة حسن

كٌفٌة تحفٌز المستهلن النهائً
لزٌادة حجم المشترٌات

استاذ كرٌم كاظم

الجودة الشاملة و نظم المعلومات
االدارٌة
دور التجارة االلكترونٌة فً تطوٌر
المؤسسات المصرفٌة
العاللة بٌن بٌئة المهمة و تطبٌك
الجودة (الشاملة)
التضخم االلتصادي فً العراق

د .دمحم عناد

اثر الجودة على خلك اسواق جدٌدة
للمنتج
اثر االستثمار فً الموارد البشرٌة
ولٌد خالد كرٌم
على النمو االلتصادي فً العراق
مصطفى كرٌم عبد العباس استغالل عناصر االنتاج المتاحة فً

د .عبد االمٌر
استاذ جعفر نعمة
ست سهٌر كرٌم
استاذ مرتضى
استاذ معمر عمٌل
د .دمحم عناد
استاذ مرتضى حسٌن

علً حسن خلف
هانً ناجً
لمٌاء صالح هٌالن

المشارٌع الصناعٌة باستخدام
تحلٌل نمطة التعادل
دور االدارة االستراتٌجٌة فً
مستمبل منظمات االعمال
بٌئة العمل و تأثٌرها على اداء
العاملٌن

م.م مرتضى حسٌن
م.م كمال علوان

