
 اسم  المشرف العـــــــــنوان السنة الشهادة االسم ت
جمال هداش دمحم حسٌن  1

 الجبوري
 

  ماجستٌر
1111 

أثر التورٌك فً 
األزمة المالٌة 
العالمٌة  لعام 

دراسة - 2ٕٓٓ
تحلٌلٌة لعدد من 
المنظمات المالٌة 

 العالمٌة 
 

عبد العزٌز شوٌش ٓد
 عبد الحمٌد  

 

هللا عبد هللا محمود عبد  1
 داّود الدراجً

 

دور بعض عوامل  ٕٕٔٓ ماجستٌر
النجاح الحرجة 

إلدارة المعرفة فً 
تعزٌز أبعاد بناء 

حموق ملكٌة الزبون 
 فً المنظمة

دراسة استطالعٌة 
فً بعض فروع 
مصرفً الرافدٌن 
والشرق األوسط / 

 العراق
 

 انٌس احمد عبداللة ٓد

 حاتم علً عبدهللا الحمدانً  3
 

نماط أل األثر التتابعً  1111 ماجستير 
التفكٌر االستراتٌجً 

نظمٌة موالثمافة ال
فً تحمٌك الفاعلٌة 

 التنظٌمٌة 
فً  تشخٌصٌةدراسة 

جامعتً تكرٌت 
 وكركون

 

 
فائك مشعل لدوري  ٓد

 العبٌدي
 

 احمد جدعان حماد  4
 الجبوري 

 

لٌاس مخاطر  1111 ماجستير 
األسهم االستثمار فً 
 العادٌة

 ةتحلٌلٌدراسة 
من  ةفً عٌن

الشركات المدرجة 
فً سوق العراق 
 لألوراق المالٌة 

 

عبدالعزٌز شوٌش عبد ٓد
 الحمٌد  

 

عمار عواد دمحم مخلف   5
 الحمدانً

 

دور أبعاد الذكاء   1111 ماجستير 
االستراتٌجً فً 

مراحل إدارة األزمة 
 الصحٌة

دراسة تحلٌلٌة آلراء 
عٌنة من المدٌرٌن 

المنظمات فً بعض 
الصحٌة فً محافظة 

 صالح الدٌن
 

 فائك مشعل لدوري ٓد
 



 اسم  المشرف العـــــــــنوان السنة الشهادة االسم ت
كفاح عباس محٌمٌد   6

 الجنابً 
دراسة إستطالعٌة   ٕٔٔٓ ماجستٌر 

فً الشركة العامة 
لصناعة األسمدة 

 /المنطمة الشمالٌة 
 بٌجً
 

فائك مشعل لدوري  ٓد
 العبٌدي 

 لصً جاسم دمحم عمران  7
 

اتجاهات العاملٌن فً   1111 ماجستير 
المصارف نحو دور 
تمانة المعلومات 
واالتصاالت فً 
تعزٌز كفاءة 

 العملٌات المصرفٌة
) دراسة استطالعٌة 

فً مجموعة 
مصارف عرالٌة 

 مختارة (
 

عبد العزيز شويش  1د
 عبد الحميد

 سعد خلٌل إبراهٌم الطائً  8
 

اثر خصائص المٌادة   1111 ماجستير 
التحوٌلٌة فً 

مجاالت التغٌٌر 
 التنظٌمً
تحلٌلٌة ألراء  دراسة

عٌنة من المٌادات 
جامعة  فً األكادٌمٌة

 تكرٌت
 

 
فائك مشعل لدوري  ٓد

 العبٌدي
 

 إدارةعملٌات  1111 ماجستير  عامر علً حمد الناصري  9
المعرفة وأثرها فً 

 تعزٌز األداء
 االستراتٌجً

تحلٌلٌة فً دراسة 
مجموعة مستشفٌات 
مختارة فً محافظة 

 صالح الدٌن
 

فائك مشعل لدوري  ٓد
 ألعبٌدي

 
 
 
 

 

 وسام هاشم كامل الجنابً  11
 

تـمانـات المعـلومـات   1111 ماجستير 
واالتــصاالت و 

 إسهاماتها
فـً إلــامة 
متطلبــات 

مواصــفات التصنٌع 
 العالمٌة

دراسة مٌدانٌة فً 
العربٌة الشركة 

 لكٌمٌاوٌات المنظفات
/ فً محافظة صالح 

 الدٌن
 

 الدكتور سامً ذٌاب محل
 



 اسم  المشرف العـــــــــنوان السنة الشهادة االسم ت
 وائل جاسم حمٌد الناصري 11

 
دور أبعاد التوجه  1111 ماجستير 

فً  ًاالستراتٌج
تعزٌز اإلبداع 

 اإلداري
دراسة تحلٌلٌة  
آلراء عٌنة من 

فً الشركة  ءالمدرا
العامة لصناعة 

األدوٌة 
والمستلزمات الطبٌة 

 فً سامراء
 

 
الدكتور حامد 

 تركً زعٌتر
 

مثنى فراس إبراهٌم   11
 الدلٌمً

 

نظام تخطٌط   1111 ماجستير 
من االحتٌاجات 

وانعكاساته المواد 
فً تعزٌز المزاٌا 

 التنافسٌة
دراسة مٌدانٌة فً 

الشركة العامة 
لصناعة األدوٌة 

والمستلزمات الطبٌة 
 سامراء فً
 

 
سامً ذٌاب محل  ٓد

 الجنابً  
 

روى أحمد إبراهٌم حمادي   13
 المشهدانً 

 

توفر متطلبات  مدى   1114 ماجستير 
تطبٌك نظام تخطٌط 

المنظمة فً موارد 
من الشركات  عٌنة 

النفطٌة فً 
 العراق_دراسة

 استطالعٌة
 

 فائك مشعل لدوري ٓد
 ألعبٌدي

 

دور التسوٌك   1114 ماجستير  لٌث عبد الرزاق كامل   14
االبتكاري فً تعزٌز 

مكانة خدمة 
االتصاالت فً ذهن 

الزبون  دراسة 
استطالع آلراء عٌنة 

من مستخدمً 
الهاتف النمال فً 

مركز محافظة صالح 
 الدٌن 

 
 
 
 
 
 
 

 غسان فٌصل عبد   ٓمٓأ



 اسم  المشرف العـــــــــنوان السنة الشهادة االسم ت
دمحم علً عبد هللا حسٌن   15

 الجمٌلً
 

عملٌات اإلنتاج   1114 ماجستير 
األنظف وتعزٌز 

المسؤولٌة 
االجتماعٌة,العاللة 

دراسة  واألثر
استطالعٌة فً معمل 

 أسمنت كركون
 

 أ.م.د. حامد تركً زعٌتر
 

ٌاسر مولود حاجم سلطان   16
 الحدٌثً

 

انعكاسات بعض   1114 ماجستير 
أنشطة إدارة ْسلسلَة 
التَّجهٌز الَخضراِء 
 على األداِء المالً

دراسة استطالعٌةٌ   
آلراء عٌنة من 

المدراء العاملٌن فً 
 معمل اسمنِت كركون

 

 لاسم أحمد حنظل ٓد
 

 علً فاروق عبد الرزاق  17
 

اختٌار مولع   1114 ماجستير 
 المشروع الصناعً
وتأثٌره على المزاٌا 

 التنافسٌة للشركة
دراسة استطالعٌة 
فً الشركة العربٌة 
 لكٌمٌاوٌات المنظفات

فً محافظة صالح  
 الدٌن

 

 الدكتور سامً ذٌاب محل
 

نافع سلٌمان دروٌش  18
 الجبوري

 

   1114 ماجستير 
إدارة المخاطر 
السولٌة لألسهم 
العادٌة باستخدام 

 الخٌارات
 دراسة تطبٌمٌة فً
عٌنة من الشركات 
المدرجة فً سوق 
العراق لألوراق 

 المالٌة
 

عبدالعزٌز شوٌش  ٓد
 عبدالحمٌد

 

 كروان ابراهٌم دمحم البٌاتً  19
 

دور ألممدرات   1115 ماجستير 
ألجوهرٌة فً تعزٌز 
خصائص المرارات 
 االئتمانٌة الفعالة 

دراسة استطالعٌة  
لمجموعة مختارة 
من المصارف 

اللٌم األهلٌة فً 
 كردستان وكركون

 

حامد تركً زعٌتر  ٓد
 الدلٌمً

 



 اسم  المشرف العـــــــــنوان السنة الشهادة االسم ت
مصطفى كامل ٌوسف حمٌد   11

 الكنعانً
 

 اتدور جودة الخدم  1115 ماجستير 
لكترونٌة فً اإل

 تعزٌز منافع
لكترونٌة الحكومة اإل

 استطالعٌةدراسة 
آلراء عٌنة من 

 بعض مستخدمً
 الحكومٌةالموالع 

 

 عبد غسان فٌصلأ.م 
 

 رٌم ٌوسف سلطان  11
 

دور خصائص نظام   1115 ماجستير 
معلومات الموارد 
البشرٌة فً تعزٌز 
 إدارة أداء العاملٌن
دراسة استطالعٌة 
آلراء عٌنة من 
المٌادات العلٌا فً 

جامــــعتً 
 تكرٌـــــــت وكركون

 

 لٌس حمد سلمان ٓد
 

خلٌل رجب علً أحمد  11
 المعماري

إدارة السٌولة اثر   1115 ماجستير 
المصرفٌة فً األداء 

 المالً 
دراسة تطبٌمٌة فً 
مصرفً الرافدٌن 

  والرشٌد

-ٕٕٔٓللفترة من 
ٕٖٓٓ)) 

 

الدكتور لحطان رحٌم 
 وهٌب السامرائً

 

 زاهد دمحم صالح العزاوي  13
 

امكانٌة تبنً المعرفة   1115 ماجستير 
وأنشطة السولٌة 

 التسوٌك الرٌادي
دراسة استطالعٌة 
فً عٌنة من 

المنظمات الصناعٌة 
الصغٌرة فً مدٌنة 

 كركون
 

 أنٌس أحمد عبد هللا ٓد
 

عبد الرسول سعد صالح   14
 حسن البازي

 

و  المتزامنةالهندسة   1115 ماجستير 
عملٌات التسوٌك 
الرٌادي  العاللة 

 واألثر 
دراسة استطالعٌة 
آلراء عٌنة مختارة 
من منظمات األثاث 
المنزلً األهلٌة  فً 

 بغداد 
 

 

 غسان فٌصل عبد ٓمٓأ
 



 اسم  المشرف العـــــــــنوان السنة الشهادة االسم ت
هادي مران أحمد ذنون   15

 العٌساوي
 

أثر مواصفات   1116 ماجستير 
وسلوكٌات المفكر 

 االستراتٌجً
فـً االرتجال  

 التنظٌمً 
دراسة تحلٌلٌة -

من  عٌنة   آلراء
 األكادٌمٌةالمٌادات 

فً الجامعات 
 -العرالٌة

 

أ.د.فائك مشعل 
 لدوري العبٌدي

 

 ثائر جاسم دمحم الجنابً   16
 

دور متطلبات نجاح   1115 ماجستير 
التخطٌط 

 االستراتٌجً
خاللٌات المٌادة فً وأ

 تطوٌر ثمافة التمٌز 
استطالعٌة دراسة 

راء عٌنة من آل
كادٌمٌة المٌادات األ

فً مجموعة مختارة 
من الجامعات 

 العرالٌة
 

فائك مشعل لدوري  ٓد
 العبٌدي

 

 بدوي نسرٌن عبد هللا  17
 

دور خصائص   1116 ماجستير 
المٌادة التحوٌلٌة فً 
تعزٌز متطلبات 
األداء المنظمً 

 المتمٌز
دراسـة ممارنـة 
آلراء عٌنـة من 
المٌادات األكادٌمٌة 

 فً جامعتً 
 تكرٌت وكركون

 

 خلف لطٌف ناصرٓد
 

 حارث حسٌن علً النعٌمً  18
 

دور خفة الحركة   1116 ماجستير 
االستراتٌجٌة  فً 
تنشٌط الذكاء 
 التنافسً 

دراسة تحلٌلٌة ألراء 
عٌنة من المٌادات 

الهاتف فً شركات 
 النمال 

اسٌاسٌل/ كورن/ 
 فانوس
 
 
 
 

 

فائك مشعل لدوري  ٓد
 العبٌدي



 اسم  المشرف العـــــــــنوان السنة الشهادة االسم ت
شبٌب  مرٌم حامد حاجم  19

 العٌساوي
 

دور ادارة عاللات   1116 ماجستير 
الزبون فً تعزٌز 
 التفوق التسوٌمً

 تحلٌلٌةدراسة "
ممارنة بٌن شركتً 

  "زٌن وآسٌا سٌل
 لالتصاالت 

 

أ.م. غسان 
 فٌصل عبد
 

وفاء دمحم فخري ضرار   31
 اآللوسً 

 

دور اإلستشراف   1116 ماجستير 
اإلستراتٌّجً فً 
تعزٌز مجاالت  

التّمٌز المنظمً على 
وفك منظور المرونة 

 اإلستراتٌجٌة
) دراسة  استطالعٌة 
آلراء عٌنّة من  
العاملٌن فً المطاع 
 الصحً فً كركون ( 

 

 أ.د.فائك مشعل لدوري
 

 دمحم أحمد فرحان أحمد  31
 الجبوري

 

 الصٌانة مرتكزات  1116 ماجستير 
 الشاملة المنتجة
 فً عمل منهج

 االداء تحسٌن
 للمنظمات العملٌاتً

 الصحٌة 
 استطالعٌة دراسة  -

 من عٌنة آلراء
 فً العاملٌن
 صالح مستشفٌات
 -الدٌن
 

 حنظل أحمد لاسم ٓد
 العزاوي

 

      

      

      

      

      

      

      

      

           

           

           

           

           

       


