
 / موصل  جدول كلٌة اإلدارة وااللتصاد

اسم  عنوان األطروحة اسم الطالب ت
 المشرؾ

 التخصص السنة الشهادة

صالح مثنى عبد  ٔ
 المجٌد التحافً

( فً QRMالتصنٌع باالستجابة السرٌعة )
( دراسة EMإطار ابعاد التسوٌك الرٌادي )

استطالعٌة فً مركزي صناعة االطراؾ 
 نالصناعٌة / اربٌل ودهو

رعد عدنان 
رؤوؾ 
 الحمدانً

ادارة صناعٌة/  2ٕٔٓ ماجستٌر
 تسوٌك صناعً

منٌب علً حمد  ٕ
 سالم

تحلٌل وتمٌٌم التدفمات النمدٌة وعاللتها 
بمخاطرة المشارٌع الرأسمالٌة دراسة تحلٌلٌة 

فً شركتً سامراء والمنصور للصناعات 
 الدوائٌة   

إلٌاس خضٌر 
 فنوش

 2ٕٔٓ ماجستٌر
 

/  مالٌة ومصرفٌة
 إدارة مالٌة

دمحم سداد عون  ٖ
 الرفٌك الٌعموبً

دور أنشطة سلسلة التجهٌز اإللكترونٌة فً 
تعزٌز األسبمٌات التنافسٌة: دراسة استطالعٌة 

آلراء المدٌرٌن فً شركة كارفور/محافظة 
 أربٌل/ اللٌم كردستان/ العراق

ماجد دمحم 
 صالح

 2ٕٔٓ ماجستٌر
 

إدارة صناعٌة / 
إدارة اإلنتاج 

 لعملٌاتوا

إسراء عبد المادر  ٗ
 احمد

اثر تملبات أسعار الصرؾ وبعض المتؽٌرات 
االلتصادٌة فً عدد من مؤشرات األسواق 

   المالٌة لعٌنة من األسواق المالٌة

بشار احمد 
 العرالً

 2ٕٔٓ ماجستٌر
 

علوم مالٌة 
ومصرفٌة/إدارة 

 مالٌة

احسان محسن  ٘
 حسٌن علً

جتماعٌة دور إدارة عاللات الزبائن اإل
والتسوٌك ما بعد الحداثة فً تعزٌز أبعاد 

دراسة استطالعٌة آلراء  -الرٌادة التسوٌمٌة
عٌنة من المدراء لعدد من المنظمات اإلنشائٌة 

 -فً إللٌم كوردستان العراق

درمان سلٌمان 
 صادق

 2ٕٔٓ دكتوراه
 

إدارة األعمال/ 
 إدارة التسوٌك

نشوان عبد العزٌز  ٙ
 سعٌد العزاوي

تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت  تأثٌر

لدول  والتجارة الخارجٌة فً االداء االلتصادي

_ 99٘ٔمجلس التعاون الخلٌجً للمدة )

ٕٓٔٗ) 

سعد محمود 
 خلٌل الكواز

 2ٕٔٓ ماجستٌر
 

االلتصاد / 
 التجارة الخارجٌة

نور صباح عٌسى  2
 حسن

دور التصمٌم المتٌن فً تعزٌز نشر وظٌفة 
فً الشركة العامة الجودة:دراسة حالة 

للصناعات الكهربائٌة واإللكترونٌة  /بؽداد مع 
 أنموذج ممترح

مٌسر ابراهم 
 احمد

 2ٕٔٓ ماجستٌر
 

إدارةصناعٌة/ 
 انتاج وعملٌات

هناء جاسم  8
 اسماعٌل

نظام معلومات ممترح ٌستند على التخزٌن 
السحابً لدعم خدمات الرعاٌة الصحٌة 

ر للرعاٌة األولٌة: دراسة حالة فً مركز خابو
 الصحٌة األولٌة/ زاخو

انهار خٌر 
 الدٌن دمحم

 2ٕٔٓ ماجستٌر
 

نظم المعلومات 
 االدارٌة

ثامر عكاب حواس  9
 السراي

تحلٌل الفشل العملٌاتً فً إطار فلسفة التصنٌع 
 المستدام وانعكاسه على االداء المتمٌز

رعد عدنان 
 رؤوؾ

 2ٕٔٓ دكتوراه
 

 األنتاج والعملٌات

سلٌمان وافً سالم  ٓٔ
 مصطفى

لٌاس العوامل المؤثرة فً التضخم فً دول 
 (ٖٕٔٓ-98ٓٔمختارة للفترة )

مروان عبد 
 المالن ذنون

 2ٕٔٓ ماجستٌر
 

 االلتصاد/ نمدٌة

ٌونس احمد خلٌل  ٔٔ
 النعٌمً

دور عناصر  المزٌج التسوٌمً االخضر فً 
دعم متطلبات البٌئة الخضراء  دراسة 

لشركة العامة استطالعٌة الراء المدٌرٌن فً ا
  للسمنت الشمالٌة 

سمٌر 
عبدالرزاق 

 العبدلً

ادارة االعمال  2ٕٔٓ دكتوراه
 /ادارة التسوٌك

حسٌن رفعت  ٕٔ
 عبدالكرٌم الداؤدي

مرتكزات الصٌانة المنُتجة الشاملة وأثرها فً 
تحمٌك استراتٌجٌات المٌزة                           

ة التنافسٌة المستدامة دراسة استطالعٌ
وتحلٌلٌة آلراء عٌنة من العاملٌن فً شِركة 

/محافظة السلٌمانٌة / اللٌم  pioneerأدوٌة 
 كردستان/ العراق

ماجد دمحم 
 صالح

 2ٕٔٓ ماجستٌر
 

إدارة صناعٌة / 
إدارة اإلنتاج 
 والعملٌات

المٌاس االلتصادي لتأثٌر تجارة الخدمات فً  فدوى علً حسٌن ٖٔ
ضمن منظمة االداء االلتصادي لدول مختارة 

 (ٖٕٔٓ -99٘ٔالتجارة العالمٌة لمدة )

سعد محمود 
 خلٌل الكواز

التصاد/ التصاد  2ٕٔٓ دكتوراه
 دولً

تصمٌم نظام الدفع االلكترونً لدعم متطلبات  سمٌرة دمحم مولود ٗٔ
 االدارة الخضراء

انهار 
 خٌرالدٌن دمحم

 2ٕٔٓ ماجستٌر
 

نظم معلومات 
 ادارٌة



 

شهد مزاحم صدٌك  ٘ٔ
 علً

شخٌص والع الٌمظة االستراتٌجٌة فً مصرؾ ت
الشرق االوسط العرالً لالستثمار دراسة مسحٌة 

 الراء المدراء فً الفرع الرئٌس فً بؽداد

صفوان 
ٌاسٌن 
 الراوي

 /ادارة االعمال  2ٕٔٓ دبلوم
 ادارة استراتٌجٌة

حامد حسٌن علً  ٙٔ
 الجبوري

أثُر رأس المال الفكري فً معاٌٌر السلون 
للعاملٌن دراسةٌ استطالعٌةٌ آلراء  اإلبداعً

 العاملٌن فً مدٌرٌة بلدٌة الموصل

معن 
وعدهللا 

 المعاضٌدي

دبلوم 
 عالً

 إدارة األعمال 2ٕٔٓ

ضٌاء نزار ذنون  2ٔ
 داود

دور الرلابة الداخلٌة فً ضبط الموازنة للوحدات 
                       الحكومٌة دراسة مٌدانٌة فً المدٌرٌة العامة                            

 لتربٌة نٌنوى

انصاؾ 
محمود 
 رشٌد

دبلوم 
 عالً

العلوم المالٌة  8ٕٔٓ
 والمصرفٌة        

حارث خٌري دمحم  8ٔ
 صوفً

النظام الضرٌبً العرالً والتركً )دراسة ممارنة( 
 ٕ٘ٔٓ -ٕ٘ٓٓللمدة 

سراء سالم 
 داود 

دبلوم 
 عالً

علوم مالٌة  2ٕٔٓ
 مصرفٌة

شهههههد احسههههان طههههه  9ٔ
 عبد البالً 

 

دور المدرات الممٌزة فً دعم استراتٌجٌة النمو 
دراسة استطالعٌة فً معامل الشركة العامة 

 لصناعة األلبسة الجاهزة فً الموصل

عادل ذاكر 
 النعمة

 2ٕٔٓ ماجستٌر
 

إدارة صناعٌة / 
إدارة اإلنتاج 

 والعملٌات

عمر هشام صباح  ٕٓ
 فخري

ً بعض ف 8ٕٓٓأثر األزمة المالٌة العالمٌة 
 متؽٌرات االلتصاد الكلً فً بلدان نامٌة مختارة

عبد الؽفور 
 حسن كنعان 

 االلتصاد الدولً ٕٗٔٓ دكتوراه

رشا طالل  ٕٔ
  عبدالرحمن  

تحدٌد مستوٌات نضج إدارة الجودة مدخل 
Crosby  ًلعدد من الشركات الصناعٌة ف

 محافظة نٌنوى / دراسة ممارنة

مٌسر 
إبراهٌم 
 أحمد 

االدارة الصناعٌة  ٕٗٔٓ ماجستٌر
 / إدارة الجودة  

علً سمٌر علً  ٕٕ
 ؼزال

تمٌٌم أداء إدارة المعرفة فً جامعة الموصل 
 Kuah &Wong 2012باستخدام أنموذج 

ثائر احمد 
 سعدون 

نظم المعلومات  ٕٗٔٓ ماجستٌر
 اإلدارٌة

بناء أنموذج لتمٌٌم أداء أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة  سامً شاهر عسكر ٖٕ
( MBRاد فلسفة اإلدارة بالسلون والنتائج )باعتم

 " دراسة حالة فً كلٌات جامعة الموصل"

سرمد ؼانم 
صالح 
 الٌاسٌن

إدارة الموارد  ٕٗٔٓ دكتوراه
 البشرٌة

سارة عادل دمحم  ٕٗ
 الكوٌانً

مالمح الهندسة المالٌة وتوظٌؾ االموال فً 
 االلتصاد االسالمً

جاسم دمحم 
 الفارس

 عامةمالٌة  ٕٗٔٓ ماجستٌر

زهراء احمد دمحم  ٕ٘
 توفٌك النعٌمً

–تحلٌل العاللة بٌن التنافسٌة والكفاءة المصرفٌة 
 دراسة فً عٌنة من االسواق المصرفٌة العربٌة

محمود 
عزٌز 
 كداوي

 ادارة المصارؾ ٕٗٔٓ دكتوراه

راوٌة دمحم وجٌه  ٕٙ
 جرجٌس

أبعاد جودة الموالع االلكترونٌة ودورها فً إنجاح 
لكترونٌة / دراسة استطالعٌة آلراء الحكومة اال

 عٌنة من مستخدمً الموالع االلكترونٌة الحكومٌة

رائد 
عبدالمادر 
 حامد الدباغ

نظم المعلومات  ٕٗٔٓ ماجستٌر
 اإلدارٌة

مضر حامد صالح  2ٕ
 احمد

دور لدرات تمانة المعلومات فً اتخاذ لرار تعهٌد 
 نظم معلومات األعمال فً دائرة صحة نٌنوى

دمحم 
 طفى مص

نظم المعلومات  ٕٗٔٓ ماجستٌر
 اإلدارٌة

كاروان عزٌز  8ٕ
 إسماعٌل عزٌز

تمٌٌم كفاءة األداء االلتصادي لمنتجع بانن 
-8ٕٓٓالسٌاحً فً مدٌنة راوندوز للمدة )

ٕٕٓٔ) 

أنمار أمٌن 
حاجً 

 البروري

تمٌٌم كافاءة  ٕٗٔٓ ماجستٌر
األداء للمشارٌع 

 السٌاحٌة

هدٌل زهٌر صالح  9ٕ
 العبدلً

تصمٌم منصة تعاونٌة الكترونٌة لدعم المرار 
 الجماعً لجامعة الموصل

رائد عبد 
 المادر حامد 

نظم المعلومات  ٕٗٔٓ ماجستٌر
 اإلدارٌة

حال صالح عبد  ٖٓ
 اللهٌبً 

 المناهج االلتصادٌة فً اإلصالح الهٌكلً
 دولة مصر العربٌة نموذجا   ٕٓٔٓ-98ٓٔللمدة  

فواز جارهللا 
 الدلٌمً

 االلتصاد ٕٗٔٓ ماجستٌر
 

ٌزن نافع محمود  ٖٔ
 شهاب

مكونات ادارة بٌانات المشروع باستخدام نظام 
دراسة تطبٌمٌة لبعض  –المعلومات الجؽرافً 

 مشارٌع دائرة االعمار والمشارٌع /جامعة الموصل

عالء احمد 
حسن 

 الجبوري

نظم المعلومات  ٕٗٔٓ ماجستٌر
 االدارٌة

خدمهههة االتصهههاالت مهههن وجههههة نظهههر  أبعهههاد جهههودة حنٌن رافد محمود   ٕٖ
الزبهون دراسهة اسهتطالعٌة آلراء عٌنهة مهن زبههائن 

 فرعً شركتً اسٌاسٌل وكورن بالموصل

عمر علً 
 إسماعٌل

دبلوم 
 عالً

إدارة  8ٕٔٓ
صناعٌة/إدارة 

 جودة  

نسرٌن دمحم فتحً  ٖٖ
 محمود

استراتٌجٌة التنوٌع للمنتوج واسهامها فً تحمٌك 
المستدامة: دراسة  ابعاد المزاٌا التنافسٌة

استطالعٌة آلراء العاملٌن فً الشركة العامة 
 لصناعة االلبسة الجاهزة فً محافظة نٌنوى

عادل ذاكر 
نعمة هللا 
 النعمة

ادارة انتاج  8ٕٔٓ ماجستٌر
 وعملٌات  

دمحم احمد ٌونس  ٖٗ
 سلٌمان

ابداع تكنلوجٌا المعلومات : اختبار انموذجً لٌاس 
ستخدام المصارؾ للتولعات المحتملة من ا

 االلكترونٌة لعٌنة من العاملٌن فً مصارؾ اربٌل

احمد ٌونس 
 السبعاوي

 ادارة اعمال 8ٕٔٓ ماجستٌر



 

سٌؾ سعد عبد  ٖ٘
 الجلٌل حسن

استخدام أدوات المحاسبة اإلدارٌة الحدٌثة المالئمهة 
للتطبٌهههك فهههً المطهههاع الصهههحً  دراسهههة حالهههة فهههً 

 مستشفى السالم فً الموصل

لاسم محسن 
 راهٌمإب

المحاسبة  2ٕٔٓ ماجستٌر
 االدارٌبة

صفا موفك ناٌؾ  ٖٙ
 الفارس

دور متطلبات إدارة الجودة الشاملة للبٌئة فهً أبعهاد 
دراسهههههة اسهههههتطالعٌة فهههههً  –التنمٌههههة المسهههههتدامة 

 مستشفى إبن سٌنا التعلٌمً / الموصل

اكرم احمد 
 رضا الطوٌل

دبلوم 
 عالً

 إدارة البٌئة 8ٕٔٓ

سارة أكرم ذنون  2ٖ
 عالؾال

تشخٌص العوامل المؤثرة فً جودة التعلٌم 
االلكترونً من وجهة نظر الهٌئة التدرٌسٌة فً كل 
 من الكلٌة التمنٌة اإلدارٌة والكلٌة التمنٌة الهندسٌة

مٌسر 
 إبراهٌم احمد 

دبلوم 
 عالً

إدارة  8ٕٔٓ
صناعٌة/إدارة 

 جودة  

ابراهٌم خلٌل  8ٖ
 ابراهٌم دمحم

وٌمٌة وسبل تشخٌص والع التحدٌات التس
دراسة ممارنة لعٌنة من العاملٌن -معالجتها

 لمنظمتٌن صناعٌتٌن فً محافظة نٌنوى

نجلة ٌونس 
 دمحم ال مراد

ادارة االعمال /  8ٕٔٓ ماجستٌر
 ادارة التسوٌك

اسعد علً عواد  9ٖ
 علً

 Crosbyلٌاس مستوى تطبٌك الثوابت الخمسة لـ
راسة فً معملً الجزٌرة والرٌان إلنتاج االلبان :د

 ممارنة

مٌسر 
 إبراهٌم احمد 

دبلوم 
 عالً

 ادارة صناعٌة 8ٕٔٓ

 Lusardiممٌاس الوعً المالً بأستخدام ممٌاس  طٌؾ رعد علً ٓٗ
دراسة لعنٌة من طلبة لسم العلوم المالٌة –

 والمصرفٌة /كلٌة االدارة وااللتصاد

نمٌر أمٌر 
جاسم 
 الصائػ

دبلوم 
 عالً

علوم مالٌة /  8ٕٔٓ
 ادارة مالٌة

هبة خالد بكر  ٔٗ
 الحمدانً

اعتماد التحلٌل الهرمً فً اختٌار بعض نماذج 
الشراكة لتحمٌك اهداؾ  السٌاحة المستدامة دراسة 

استطالعٌة ألراء المدٌرٌن فً المدٌرٌة  العامة 
 دهون .     للسٌاحة بمحافظة 

عالء احمد 
حسن 

 الجبوري

 –ادارة االعمال  8ٕٔٓ ماجستٌر
 ادارة استرتٌجٌة

سحر هانً   ٕٗ
 ابراهٌم الدباغ

دور عملٌههات تحههول المعرفههة فههً تعزٌههز الخطههوات 
دراسة استطالعٌة آلراء  العاملٌن فهً  5Sالخمس 

 مدٌرٌة توزٌع  كهرباء نٌنوى / المركز

منال 
عبدالجبار 
 السمان   

دبلوم 
 عالً

اإلدارة  8ٕٔٓ
الصناعٌة/ادارة 

 المعرفة

لٌلٌان ٌاسر  ٖٗ
 ٌاسٌن

ٌانة المنتجة الشاملة فً مستوى دور متطلبات الص
 جودة الخدمة

االء حسٌب 
 عبد الهادي

دبلوم  
 عالً

 ادارة صناعٌة 8ٕٔٓ

دمحم احمد خلٌل  ٗٗ
 احمد

تطبٌك الرلابة الفورٌة وتأثٌره على نظام الرلابة 
الداخلٌة بالتطبٌك على مستشفى السالم التعلٌمً 

 فً الموصل

زٌاد هاشم 
 ٌحٌى السما

دبلوم  
 عالً

محاسبة/مراجعة  8ٕٔٓ
وتدلٌك 
 الحسابات

لؤي عامر  ٘ٗ
 صبري العبادي

دراسة الجدوى االلتصادٌة إلنشاء معمل لتنمٌة 
ئة المٌاه فً مدٌنة الموصل )منطمة ٌارمجة  وتعب

) 

دمحم وحٌد 
 حسن

دبلوم  
 عالً

 االلتصاد 8ٕٔٓ

دعاء محفوظ  ٙٗ
 دمحم

تمٌٌم كفاءة االداء االلتصادي لنادي الفتوة 
    ٖٕٔٓلسنة  الموصلً

عبدهللا خضر 
 عبطان

دبلوم  
 عالً

دراسات جدوى  8ٕٔٓ
 وتمٌٌم مشارٌع

تحفة حمً  2ٗ
 اسماعٌل

مههدى تههوافر المتطلبههات الالزمههة لتبسههٌط اإلجههراءات 
اإلدارٌهههههة / دراسهههههة اسهههههتطالعٌة الراء المٌهههههادات 
االدارٌههة فههً المدٌرٌههة العامههة للتربٌههة فههً محافظههة 

 نٌنوى

حسان ثابت 
 الخشاب

وم دبل 
 عالً

 ادارة اعمال 8ٕٔٓ

سارة نزار داؤود  8ٗ
 سلٌمان

دور منهجٌة هندسة المٌمة فً تحسٌن جودة 
المنتج : دراسة استطالعٌة آلراء المهندسٌن 

 والفنٌٌن فً مدٌرٌة بلدٌة الموصل .

رٌاض جمٌل 
 وهاب  

دبلوم  
 عالً

اإلدارة الصناعٌة  8ٕٔٓ
/ إدارة اإلنتاج 

 والعملٌات  

صابر  سهى سالم 9ٗ
 دمحم

تعزٌز جودة التدلٌك من خالل األرتماء بالتدرٌب 
 المهنً/ دراسة مٌدانٌة فً دائرة ماء نٌنوى

وحٌد محمود 
 رمو

دبلوم  
 عالً

التدلٌك ومراجعة  8ٕٔٓ
 الحسابات

عبٌر لٌث وعد  ٓ٘
 هللا

دراسة محددات وممومات البٌئة االستثمارٌة فً 
 الدول العربٌة مع اشارة خاصة للعراق

ار ذنون بش
 دمحم 

دبلوم  
 عالً

علوم مالٌة ادارة  8ٕٔٓ
 مالٌة

راوٌة خالد  ٔ٘
 حجرؾ

االنفاق الحكومً على التعلٌم واثره فً النمو 
االلتصادي دراسة لعٌنة من البلدان العربٌة للمدة 

ٕٓٓٓ-ٕٖٓٔ 

بشار احمد 
 العرالً

دبلوم  
 عالً

العلوم المالٌة  8ٕٔٓ
والمصرفٌة / 
 دبلوم مالٌة

ضٌاء  آٌات ٕ٘
 ٌونس

اثر مكونات راس المال العامل على ربحٌة 
المصارؾ )دراسة تحلٌلٌة فً عٌنة من المصارؾ 

 (ٕ٘ٔٓ-ٕ٘ٓٓالعرالٌة للمدة 

دعاء نعمان 
 الحسٌنً

دبلوم  
 عالً

علوم مصرفٌة  8ٕٔٓ
 ادارة مصارؾ

مروة عبد  ٖ٘
 الوهاب ابراهٌم

لٌاس نجاح الالمركزٌة فً التعلٌم االهلً دراسة 
ة فً مدارس ابتدائٌة مختارة فً مدٌنة مٌدانٌ

حسان ثابت 
 الخشاب

دبلوم  
 عالً

ادارة االعمال /  8ٕٔٓ
 ادارة منظمة  



 الموصل

عبدهللا زٌدان  ٗ٘
 خلؾ

اثر النمو الصناعً فً انبعاث الؽازات المسببة 
 -99ٓٔلالحتباس الحراري  لدول مختارة للمدة )

ٕٓٔ٘) 

انمار امٌن 
حاجً 

 البرواري

 التصاد صناعً   8ٕٔٓ دكتوراه

عمههههر ؼالههههب دمحم  ٘٘
 محمود

دور سٌاسههات الصههٌانة فههً تعزٌههز اسههلوب اإلنتههاج 
دراسههههة اسههههتطالعٌة آلراء عٌنههههة مههههن –االنظههههؾ 

 العاملٌن فً محطة كهرباء الموصل الؽازٌة 

علهههههً عبهههههد 
السهههتار عبهههد 

 الجبار

دبلهههههههههوم  
 عالً

 إدارة صناعٌة 8ٕٔٓ

لٌههة فههً النمههو االلتصههادي لههدول أثههر التنافسههٌة الدو مهند منٌر بشٌر ٙ٘
 ٕٗٔٓ-ٕٙٓٓمختارة للمدة 

طههههه ٌههههونس 
 حمادي

دبلهههههههههوم  
 عالً

 االلتصاد الدولً 8ٕٔٓ

زٌنة محمود  2٘
 صالح

امكانٌههة تعهٌههد الخههدمات السههحابٌة للبرمجٌههات فههً  
 (.AHPعٌنة من الجامعات العرالٌة باستخدام )

 

عامر 
عبدالرزاق 

 الناصر

دبلهههههههههوم  
 عالً

ات نظم المعلوم 8ٕٔٓ
 االدارٌة

نور عزالدٌن  8٘
 دمحم حسن

تشخٌص معولات تطبٌك خدمات الحكومة 
 االلكترونٌة فً مدٌرٌة  جوازات دهون

دمحم مصطفى 
 حسٌن

دبلهههههههههوم  
 عالً

نظم المعلومات  8ٕٔٓ
 االدارٌة

اجراءات التدلٌك البٌئهً فهً المؤسسهات الصهحٌة )  عمر جاسم دمحم 9٘
 دراسة تطبٌمٌة فً دائرة صحة نٌنوى(

كبرى دمحم 
 طاهر

دبلهههههههههوم  
 عالً

 المحاسبة 8ٕٔٓ

بشار ؼانم حسٌن  ٓٙ
 علً

التسٌٌس التنظٌمً ودوره فً تعزٌز المدرات 
 المنظمٌة

احمد 
 سلٌمان دمحم 

 ادارة االعمال 8ٕٔٓ ماجستٌر

زٌنب خلٌل  ٔٙ
 ابراهٌم صالح

مخههاطر التههدلٌك واالهمٌههة النسههبٌة واثرهمهها علههى 
عٌنههة مههن مههدلمً عملٌههة  التههدلٌك / دراسههة علههى 

 الحسابات فً محافظتً نٌنوى و بؽداد

وحٌد محمود 
 رمو محمود

دبلهههههههههوم  
 عالً

 محاسبة 8ٕٔٓ

دمحم جمال حمدون  ٕٙ
 الطائً

تمدٌر اثر االستثمار االجنبً المباشر والمدٌونٌة 
لبلدان نامٌة مختارة الخارجٌة فً النمو االلتصادي 

 (ٕٕٔٓ-99٘ٔللمدة )

طه ٌونس 
 حمادي

 االلتصاد 8ٕٔٓ ماجستٌر

عبدهللا احمد علً  ٖٙ
 الحسٌن

أهمٌة بٌانات التكالٌؾ فً زٌادة كفاءة وفاعلٌة 
تدلٌك التعالدات الحكومٌة )دراسة تطبٌمٌة فً 

 دائرة صحة نٌنوى(

خالد ؼازي 
 عبود التمً

دبلهههههههههوم  
 عالً

 محاسبة 8ٕٔٓ

 تطوٌر نظام التكالٌؾ فً ظل تمنٌة اإلٌصاء الواسع االء حمٌد صالح ٗٙ
 دراسة حالة فً شركة فندلٌة –

خالد ؼازي 
 عبود التمً

 محاسبة 8ٕٔٓ ماجستٌر

تمٌٌم اجراءات الرلابة الداخلٌة فً ظل التشؽٌل  لٌنا احمد محمود ٘ٙ
األلكترونً فً المصارؾ  ) دراسة تطبٌمٌة فً 

 (ٖٕٙمصرؾ الرافدٌن / فرع الحمدانٌة 

فٌحاء عبد 
الخالك 
 البكوع

دبلهههههههههوم  
 عالً

 سبةمحا 8ٕٔٓ

رفل رٌاض لاسم  ٙٙ
 خلٌل

مولؾ معاٌٌر التدلٌك الدولٌة من ادلة االثبات فً 
 بٌئة التجارة االلكترونٌة/ دراسة تحلٌلٌة

سنان زهٌر 
 دمحم مالعلً

دبلهههههههههوم  
 عالً

 محاسبة 8ٕٔٓ

تسوٌك المنتجات الخضراء )الصدٌمة  زٌنة دمحم مجٌد 2ٙ
للبٌئة(وتأثٌرها فً الحصة السولٌة دراسة 

عٌة فً شركة روفٌان لصناعة المٌاه استطال
 المعدنٌة

منذر خضر 
ٌعموب 
 المهتدي

دبلهههههههههوم  
 عالً

 ادارة االعمال 8ٕٔٓ

مزهر طه دمحم  8ٙ
 حسٌن

امكانٌة تدلٌك عملٌات التجارة األلكترونٌة من 
وجهة نظر مدلمً دائرة الضرٌبة فً محافظة 

 نٌنوى

زٌاد هاشم 
 ٌحٌى السما

دبلهههههههههوم  
 عالً

 محاسبة 8ٕٔٓ

مها مصطفى  9ٙ
 بن جانكٌر

 

 المصارؾ العرالٌة بٌن خٌاري الرسملة واالندماج
 " دراسة على عٌنة من المصارؾ التجارٌة "

 

موفك أحمد 
 السٌدٌة

 ادارة االعمال ٕ٘ٓٓ ماجستٌر

عمر دمحم فهمً  2ٓ
 حازم السراج 

تمدٌر نماذج التنبؤ بأسعار األسهم فً أسواق رأس 
  واختبار دلتهاالمال العربٌة 

 

سرمد كوكب 
 علً الجمٌل

العلوم المالٌة  ٕ٘ٓٓ ماجستٌر
 والمصرفٌة

معاد خلؾ  2ٔ

  ابراهٌم

دراسة وتطوٌر نظام التكالٌؾ فً الشركة العربٌة 
لكٌمٌاوٌات المنظفات معمل اإللكٌل بنزٌن المستمٌم 

 بٌجً –

خالد ؼازي 
  التمً

 محاسبة  2ٕٓٓ ماجستٌر

مهند منٌر بشٌر  2ٕ
 السلمان 

 

 ستثمارات األجنبٌة المباشرة فً الخدماتاثر اال
على معدل النمو االلتصادي فً دول أمرٌكا  

   ٕٕٓٓ -ٕٔٓٓللمدة    الالتٌنٌة 

عبد العزٌز 
عبد اللطٌؾ 

 الزٌدان

 التصاد 2ٕٓٓ ماجستٌر

داؤد سلٌمان  2ٖ
 سلطان

 أثـر اإلصالحات اإللتصادٌة فً الفمر
 دراسة ممارنة

سالم توفٌك 
 النجفً

 التصاد 2ٕٓٓ دكتوراه



صبحً بكر  2ٗ
 عثمان علً

أثر مشــكالت الصــادرات االولٌــة فً  
النموااللتصادي  لعٌنة مختارة من البلـدان النامٌة  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (                                                                                                                      1985-2004للمـدة)

طه ٌونس 
 حمادي    

 التصاد 2ٕٓٓ ماجستٌر

عبد هللا دمحم لادر  2٘
 جبرائٌل

 -الملكٌة والرفاه فً المنظور اإللتصادي اإلسالمً
 دراسة ممارنة

جاسم دمحم 
 شهاب 

 التصاد 2ٕٓٓ دكتوراه

عالء وجٌه  2ٙ
 مهدي النعمة

 

دور التمدم التمنً فً تنمٌة المطاع الزراعً فً 
 ة نٌنوى أنموذجا(العراق )محافظ

عماد حسن 
 النجفـً

 التصاد ٕ٘ٓٓ ماجستٌر

وجدان حسن  22
 حمودي الراوي

 

أثر سٌاسات الصٌانة فً بنود مختارة من 
 –(   ISO 9001-2000المواصفة الدولٌة )

دراسة ألراء عٌنة من العاملٌن فً عدد من 
 الشركات الصناعٌة الحكومٌة فً محافظة نٌنوى

عـادل ذاكـر 
 النعمـة

 ادارة صناعٌة ٕ٘ٓٓ ماجستٌر

فراس سلٌمان  28
 حسن الشلبً

فاعلٌة نظام المعلومات اإلدارٌة وفك عاللة 
مشاركة المستفٌد بجودة تصمٌم النظام دراسة 
استطالعٌة فً عٌنة من المصارؾ التجارٌة 

 األردنٌة

نجلة ٌونس 
 دمحم آل مراد

 ادارة اعمال ٕ٘ٓٓ دكتوراه

وعد حسٌن  29
 ًشـالش الجمٌل

ممترح تصمٌم نظام محاسبً مالً للمصارؾ 
التجارٌة بالتطبٌك على مصرؾ الموصل للتنمٌة 

 واالستثمار

ممـداد أحمـد 
 ٌحٌـى 

 محاسبة  ٕٙٓٓ ماجستٌر

عمر هشام صباح  8ٓ
 الفخري

أثر سٌاسات منظمة التجارة العالمٌة فً الصادرات 
اإلجمالٌة والمصنعة فً مجموعة مختارة من 

 ٌة البلدان النام

عبد الؽفور 
حسن كنعان 

 المعماري

 التصاد ٕٙٓٓ ماجستٌر

أحمد هانً دمحم  8ٔ
 النعٌمً

 

دراسة  QFDتمٌٌم أبعاد نشر وظٌفة الجودة  
آلراء المدراء فً عدد من الشركات الصناعٌة فً 

 محافظة نٌنوى

مٌسر 
 إبراهٌم احمد

 ادارة صناعٌة ٕٙٓٓ ماجستٌر

ان احمـد فشـ 8ٕ
 محمـد الدوســكً

   

 المنظمة دارة العوائد كمدخل لتعظٌم لٌمةإ
دراسة مٌدانٌة فً عٌنة من المؤسسات المالٌة 

  العربٌة

سـرمد 
كوكب 
 الجمٌـل

 ادارة اعمال ٕٙٓٓ ماجستٌر



عمر حسٌن  8ٖ
 وٌسً البرواري

دور التوجه االستراتٌجً فً تحدٌد خصائص 
العملٌات دراسة استطالعٌة الراء المدراء فً عٌنة 

كات الصناعٌة المساهمة فً محافظة من الشر
 نٌنوى

حكمت رشٌد 
 سلطان

 ادارة اعمال ٕٙٓٓ ماجستٌر

سعاد سعٌد ؼزال  8ٗ
 عبدهللا

األبعاد االستراتٌجٌة لمسؤولٌة المنظمة فً ضوء 
التحكم المؤسسً وأثرها على اإلفصاح المحاسبً 

بالتطبٌك على عٌنة من الشركات المساهمة 
 العرالٌة

شاكر 
عبدالكرٌم 
 البلداوي

 محاسبة  2ٕٓٓ دكتوراه

فٌحاء عبد الخالك  8٘
 ٌحٌى البكوع

التحلٌل االستراتٌجً للتحدٌات التً تواجه مهنة 
مرالبة  الحسابات فً إطار عناصر البٌئة التمنٌة 

 الحدٌثة العراق حالة دراسٌة

كرٌمة علً 
كاظم 

 الجوهر

 محاسبة  2ٕٓٓ دكتوراه

أضواء كمال  8ٙ
 حسٌن علً 

المنظمة فً إطار استخدام تمانة  معمارٌة
 المعلومات

طارق 
 شرٌؾ

 ادارة اعمال ٕٙٓٓ ماجستٌر

عمار دمحم سلو  82
 أحمد

السٌاسة اإلنتاجٌة والسعرٌة للمملكة العربٌة 
 السعودٌة فً مجال النفط الخام

أحمد حسٌن 
 علً 

 التصاد ٕٙٓٓ دكتوراه

سالم خلٌل خالد  88
 العنزي

على لرارات التسعٌر طرائك لٌاس الكلؾ وأثرها 
بالتطبٌك على معمل ألبان -فً حال تعدد المنتجات 

 -الموصل

دمحم علً 
احمد 

 السٌدٌة

 محاسبة  ٕٙٓٓ ماجستٌر

بشار ذاكر صالح   89
 الموطجً

دور نظم المعلومات التسوٌمٌة فً ادارة االزمات 
التسوٌمٌة )دراسة لبعض الظواهر السلبٌة 

 ختارة(التسوٌمٌة فً منظمات انتاجٌة م

نجلة ٌونس 
 دمحم آل مراد

 ادارة اعمال ٕٙٓٓ ماجستٌر

رفاه عدنان نجم  9ٓ
 الطائً

دور المصارؾ الخاصة ومؤسسات اإللراض فً 
-99ٓٔااللتصاد األردنً دراسة تحلٌلٌة للمدة 

ٕٓٓٔ 

أحالم 
معٌوؾ 
 ٌونس 

 التصاد ٕ٘ٓٓ ماجستٌر

رضاء حازم دمحم  9ٔ
 ٌحٌى الدلٌمً 

 

 سة األعمال وأثره فً جودة  التفكٌر بإعادة هند
الخدمات الصحٌة بالتطبٌك على مستشفًٌ السالم 

 العام والخنساء فً الموصل  

حسٌن ذنون 
 البٌاتً

 ادارة اعمال ٕ٘ٓٓ ماجستٌر

رٌاض جمٌل  9ٕ
وهاب جمعة 

 الداؤودي

متطلبات إلامة نظام الصٌانة المنتجة الشاملة 
واألثر  وأبعاد محتوى إستراتٌجٌة العملٌات العاللة

دراسة مٌدانٌة على عٌنة من المنظمات الصناعٌة 
 فً محافظة نٌنوى

ثائر أحمد 
سعدون 
 السمان

 ادارة صناعٌة ٕ٘ٓٓ ماجستٌر

عدي سالم علً  9ٖ
 فتاح الطائً 

االتجاهات العامة للنفمات التحوٌلٌة فً بلدان 
 (ٕٕٓٓ-98ٓٔعربٌة مختارة للمدة )

هاشم دمحم 
 عبد هللا 

 الٌة ومصرفٌة م ٕ٘ٓٓ ماجستٌر

دمحم مصطفى  9ٗ
 حسٌن حسن

 أثر مؤشرات فاعلٌة نظام المعلومات اإلدارٌة 
 فً إلامة متطلبات نظام إدارة الجودة

 ISO 9001-2000 

أكرم احمد 
 الطوٌل

 

 ادارة اعمال ٖٕٓٓ ماجستٌر

ضٌاء إدرٌس  9٘
 عبدالرحمن

دراسة  -العوامل المؤثرة فً سرعة دوران النمود 
الة المملكة األردنٌة الهاشمٌة للمدة لح –تطبٌمٌة 

2015-1980 

أوس 
فخرالدٌن 

 أٌوب

اإللتصاد / نظرٌة  8ٕٔٓ ماجستٌر
 نمدٌة

بشرى ناصر  9ٙ
 ٌونس الحمدانً

أثر بعض تمنٌات ذكاء االعمال فً االداء المنظمً 
العالً   / دراسة استطالعٌة آلراء عٌنة من 
متخذي المرار لعدد من المصارؾ األهلٌة فً 

 حافظة أربٌل   م

هدى عبد 
الرحٌم 
 حسٌن

دبلوم 
 عالً

نظم معلومات/  8ٕٔٓ
تكلوجٌا معلومات 

 أعمال  

اثر بعض مبادئ ادارة الجودة الشاملة فً الخدمة  احمد نوح محمود 92
المصرفٌة فً ظل التحسٌن المستمر / دراسة 

مٌدانٌة فً عٌنة من المصارؾ االهلٌة فً مدٌنة 
 كركون

عادل دمحم 
 عبدهللا

دبلوم 
 عالً

 ادارة اعمال 8ٕٔٓ

منى محمود عبد  98
 طه

اجراءات تدلٌك عملٌات التحوٌل االلكترونً فً 
المصارؾ فً ظل النظام المحاسبً الموحد الخاص 
بالمصارؾ وشركات التأمٌن بالتطبٌك على مصرؾ 

 جٌهان لالستثمار والتموٌل اإلسالمً ش. م. خ.

سنان زهٌر 
 دمحم

دبلوم 
 عالً

لٌك ومراجعة تد 8ٕٔٓ
 الحسابات



زٌنب مؤٌد سامً  99
 ٌاسٌن

والع المعالجة المحاسبٌة لاللتزامات المحتملة 
ومولؾ مرالب الحسابات منها فً ظل الكوارث 

-ٕٗٔٓوالحروب بالتطبٌك على مدٌنة الموصل 
ٕٓٔ8 

سنان زهٌر 
 دمحم

دبلوم 
 عالً

تدلٌك ومراجعة  8ٕٔٓ
 الحسابات

دالل شكر محمود  ٓٓٔ
 العنزي

لمرونة االستراتٌجٌة مدخل لتحمٌك المٌزة ا
دراسة استطالعٌة آلراء  –التنافسٌة المستدامة 

عٌنة من مدٌري شركة اسٌاسٌل لالتصاالت 
 -المتنملة فً العراق 

اٌمان بشٌر 
 دمحم

اإلدارة  8ٕٔٓ ماجستٌر
 االستراتٌجٌة

رامً سمار  ٔٓٔ
 محمود

سراء سالم  "ممومات األستثمار السٌاحً فً محافظة نٌنوى" 
 الجرجوسً

الدبلوم 
 العالً

 العلوم المالٌة 8ٕٔٓ

آالء دمحم بشٌر  ٕٓٔ
 ٌحٌى

أثر بعض وظائؾ إدارة الموارد البشرٌة فً مراحل 
تحسٌن أداء ألمنظمً : دراسة تحلٌلٌة لعٌنة من 
 العاملٌن فً عدد من مدارس مدٌرٌة تربٌة نٌنوى 

نجلة ٌونس 
 دمحم

 إدارة األعمال 8ٕٔٓ ماجستٌر

فراس جمال زكً  ٖٓٔ
 مجٌد

دور الوعً اَلتكالٌفً فً زٌادة فاعلٌة نظام الرلابة 
الداخلٌة دراسة استطالعٌة لعٌنة من المدلمٌن فً 

 مدٌرٌات الكهرباء فً محافظة نٌنوى

خالد ؼازي 
 التمً

دبلوم 
 عالً

 المحاسبة     8ٕٔٓ

صفوان نافع عبد  ٗٓٔ
 هللا

تعزٌز  لدرات المٌادات اإلدارٌة ودورهما فً
عناصر إدارة المواهب: دراسة استطالعٌة ممارنة 

 فً جامعتً تكرٌت وكركون

مٌسون عبد 
 هللا احمد

 إدارة االعمال     8ٕٔٓ ماجستٌر

عمار عواد دمحم  ٘ٓٔ
 مخلؾ

التكامل بٌن أبعاد التفكٌر االستراتٌجً ومكونات 
استراتٌجٌة العملٌات فً دعم مفاتٌح التصنٌع 

طالعٌة آلراء العاملٌن فً دارسة است -األخضر 
 معمل أسمنت كركون    

أبً سعٌد   
أحمد الدٌوه 

 جً  

 إدارة األعمال 8ٕٔٓ دكتوراه

خالد ارسٌم  ٙٓٔ
 مدحً

لتبنً   TAMاستخدام أنموذج المبول التكنولوجً
التجارة اإلجتماعٌة دراسة استطالعٌة آلراء عٌنة 

 من زبائن مذاخر األدوٌة فً محافظة نٌنوى

د علً عب
الفتاح 
 الشاهر

دبلوم 
 عالً

تكنلوجٌا  8ٕٔٓ
 معلومات االعمال

نعمان محمود  2ٓٔ
 فهمً عبدهللا

دور الموى الدافعة اإلستراتٌجٌة فً تحمٌهك التفهوق 
التنافسً  دراسة مٌدانٌة  آلراء عٌنة مهن المٌهادات 

 اإلدارٌة  فً عدد من المصارؾ األهلٌة العرالٌة

سعٌد عبدهللا 
 دمحم 

 إدارة األعمال 8ٕٔٓ ماجستٌر

علً مزاحم مال  8ٓٔ
 هللا

دور تمانة المعلومات واالتصاالت فً ضؽط العمل 
 الوظٌفً

احمد زهٌر 
 توفٌك

دبلوم 
 عالً

نظم معلومات  8ٕٔٓ
 ادارٌة

معتصم سلٌمان  9ٓٔ
 جمعة

 اآلفاق المستمبلٌة للتكامل االلتصادي العربً فً 
-ٕ٘ٓٓظههل المتؽٌههرات االلتصههادٌة الدولٌههة للمههدة )

ٕٓٔٗ  ) 

الوٌس 
 عبوش ٌونو

 االلتصاد الدولً 8ٕٔٓ ماجستٌر

أبراهٌم جمعة  ٓٔٔ
 أبراهٌم

تمٌهههٌم كفهههاءة االداء االلتصهههادي لمدٌرٌهههة االلسهههام 
- ٕٙٓٓالداخلٌههههة فههههً جامعههههة الموصههههل للمههههدة )

ٕٓٓ8 ) 

عالء وجٌه 
 النعمة

دبلوم 
 عالً

تمٌٌم كفاءة  8ٕٔٓ
 األداء االلتصادي

احمد خضر صالح  ٔٔٔ
 دمحم

تمٌههٌم كفههاءة االداء لعٌنههة مههن المههدارس فههً ناحٌههة 
 (  ٕٙٔٓ -ٕٔٔٓوانة للمدة )

مصطفى 
 فاضل

دبلوم 
  عالً

دراسة جدوى  8ٕٔٓ
 وتمٌٌم مشارٌع

رهؾ هشام لاسم  ٕٔٔ
 الصاؼرجً

مدى تطبٌك ألسام التدلٌك الداخلً معاٌٌر التدلٌك 
الداخلً الدولٌة/ بالتطبٌك على المدٌرٌة العامة 

 باء الشماللتوزٌع كهر

لممان دمحم 
 أٌوب

دبلوم 
 عالً 

تدلٌك ومراجعة  8ٕٔٓ
 الحسابات

وسن معن مرعً  ٖٔٔ
 الطائً

دراسة  والع التدلٌك الداخلً وآفاق تطوٌرهُ 
 تطبٌمٌة فً دائرة صحة نٌنوى

فٌحاء عبد 
 الخالك 

دبلوم 
 عالً 

التدلٌك ومراجعة  8ٕٔٓ
 الحسابات

تصمٌم أنموذج ممترح للتطبٌمات الصحٌة المستندة  اسامة دمحم احمد ٗٔٔ
إلى التمانة النمالة  دراسة حالة فً مستشفى 

 السالم التعلٌمً فً الموصل

لٌث سعد هللا 
 حسٌن

نظم معلومات  8ٕٔٓ ماجستٌر
 ادارٌة   

اجراءات تدلٌك مماوالت المشارٌع الحكومٌة  دمحم لصً دوري ٘ٔٔ
العامة للتربٌة فً العرالٌة بالتطبٌك على المدٌرٌة 

 محافظة نٌنوى

كبرى دمحم 
 طاهر

دبلوم 
 عالً 

 محاسبة 8ٕٔٓ



احمد صباح  ٙٔٔ
 محمود  

تطوٌر اسالٌب الرلابة الداخلٌة فً ظل الٌات 
 الحوكمة بالتطبٌك على دائرة صحة نٌنوى  

كبرى دمحم 
 طاهر

دبلوم 
 عالً 

 محاسبة 8ٕٔٓ

الرزاق عبد  عبد 2ٔٔ
 الرحمن

أ الجوهري وأثره فً إعادة تمٌٌم تمٌٌم مخاطر الخط
الموجودات الثابتة بالتطبٌك فً محطة كهرباء 

 الموصل الؽازٌة

ماهر علً 
 حسٌن

دبلوم 
 عالً 

 محاسبة 8ٕٔٓ

لاسم رافع ٌونس  8ٔٔ
 لاسم

تحدٌد بعض مجاالت التؽٌٌر التنظٌمً وفك منظور 
ثمافة الجودة دراسة استطالعٌة الراء المٌادات 

 كركون االدارٌة فً جامعة

آالء عبد 
 الموجود 

دبلوم 
 عالً 

 ادارة اعمال   8ٕٔٓ

والع ممارسة مبادئ الحوكمة االدارٌة وفك آراء  نور خالد حسن 9ٔٔ
 المدٌرٌن فً مجلس محافظة نٌنوى

صفاء 
 إدرٌس 

دبلوم 
 عالً 

إدارة أعمال              8ٕٔٓ
 /ادارة منظمة

إبراهٌم بهجت  ٕٓٔ
 إبراهٌم

ات للمرضى الرالدٌن فً تصمٌم نظام معلوم
دراسة حالة فً مستشفى تلعفر  –المستشفٌات 

 العام

لٌث سعدهللا 
 حسٌن

دبلوم 
 عالً 

تكنولوجٌا  ٕٔٔٓ
 معلومات االعمال

احمد زهٌر توفٌك  ٕٔٔ
 محمود

دورالتفكٌر اإلبداعً والتمكٌن فً تطوٌر تطبٌمات 
 المستفٌد النهائً   

 

نجلة ٌونس 
 دمحم

عمال /  إدارةا ٖٕٔٓ دكتوراه
نظم معلومات 

 ادارٌة

أحمد سالً  ٕٕٔ
 عبدهللا العاشور

األنمهههاط المعرفٌهههة للمهههدٌرٌن وعاللتهههها بأنمههههاطهم 
المٌادٌة / دراسة آلراء عدد من المدٌرٌن فهً عٌنهة 

 من كلٌات جامعة الموصل

عبهههد السهههتار 
 دمحم علً

دبلوم 
 عالً 

نظم المعلومات  9ٕٓٓ
 اإلدارٌة

امجد حسٌن  ٖٕٔ
 ٌوسؾ حسٌن

عاللات االرتباط و االثر بٌن لواعد الهندسة 
البشرٌة وانتاجٌة العمل دراسة استطالعٌة فً 

 شركة مصافً الشمال / لسم مصفى المٌارة

آالء حسهههههههب 
 عبد الهادي

دبلوم 
 عالً 

 ادارة صناعٌة ٕٕٔٓ

أنهههههههههوار سهههههههههعٌد  ٕٗٔ
 ابراهٌم النمار

أثهههر رأس المهههال األجنبهههً فهههً معهههدالت االسهههتثمار 
مختههارة مههن الههدول اآلسههٌوٌة للفتههرة  والنمههو لعٌنههة

(ٔ92ٓ- ٕٓٓٙ. ) 

مهههروان عبهههد 
 المالن ذنون

 التصاد   9ٕٓٓ ماجستٌر

أنوار هادي طه  ٕ٘ٔ
 الدباغ

بعض خصائص مخرجات نظام المعلومات اإلدارٌة 
دراسة  -وعاللتها بمستوٌات التعلم التنظٌمً 

استطالعٌة آلراء عٌنة من العاملٌن فً تشكٌالت 
 م التمنً بالموصلهٌئة التعلٌ

لٌث سعدهللا 
 حسٌن

نظم معلومات  9ٕٓٓ ماجستٌر
 إدارٌة

إٌمان عبد دمحم  ٕٙٔ
 أحمد

مستوٌات إستراتٌجٌة التعاون التنافسً ودورها فً 
دراسة استطالعٌة  بناء المدرات الدٌنامٌة للمنظمات

تحلٌلٌة فً الشركة العربٌة لصناعات المضادات 
 الحٌوٌة ومستلزماتها )أكاي(

عن وعدهللا م
 المعاضٌدي

 إدارة أعمال ٕٓٔٓ ماجستٌر
 

بسمة إبراهٌم  2ٕٔ
خلٌل ٌونس 

 الزوبعً

إعتماد إسلوب الممارنة المرجعٌة فً تطوٌر موالع 
التجارة اإللكترونٌة دراسة حالة للمولع اإللكترونً 

لشركتً الحكماء ونٌنوى لصناعة األدوٌة 
 والمستلزمات الطبٌة فً محافظة نٌنوى

بد بسام ع
الرحمن 
 ٌوسؾ

 

تكنولوجٌا  ٕٔٔٓ ماجستٌر
 معلومات األعمال

 

دراسة  -إخفاء المعلومات فً الصور الرلمٌة  حسٌن فلٌح حماد 8ٕٔ
 تطبٌمٌة فً مستشفى الشرلاط العام

دبلوم  خلٌل إبراهٌم 
 عالً 

نظم المعلومات  ٕٓٔٓ
 اإلدارٌة

فً مجال متطلبات تطبٌك الحكومة اإللكترونٌة  خالد حامد عبد 9ٕٔ
 نظام ممترح -العمل الضرٌبً 

لٌث سعدهللا 
 حسٌن

تكنولوجٌا  9ٕٓٓ دكتوراه
المعلومات 
 واالتصاالت

خضر خلٌل  ٖٓٔ
 شٌخو  

دراسة  -إبداع المنتج وأثره فً حماٌة المستهلن
استطالعٌة فً عدد من المنظمات الصناعٌة فً 

 محافظة نٌنوى  

ثائر احمد 
 سعدون

تاج إدارة اإلن 9ٕٓٓ ماجستٌر
والعملٌات  

 سعدون

دعاء عصام  ٖٔٔ
 حمدون

مدى تأهل لسم هندسة الحاسوب والمعلوماتٌة فً 
جامعة الموصل للعمل  /كلٌة هندسة االلكترونٌات 
 ABETضمن متطلبات معاٌٌر 

أٌاد عبد هللا 
 عبد المادر  

دبلوم 
 عالً 

 االدارة الصناعٌة ٕٕٔٓ

دٌنا مناؾ دمحم  ٕٖٔ
 ٌاسٌن

اد التنظٌمٌة فً تنمٌة مهارات إسهام بعض اإلبع
دراسة إستطالعٌة  –المدٌرٌن فً  اإلدارة الوسطى 

آلراء عٌنة من اإلفراد العاملٌن فً مدٌرٌة شبكة 
 كهرباء نٌنوى

مٌسون 
عبدهللا أحمد 

 الشلمة

دبلوم 
 عالً 

 إدارة األعمال ٕٔٔٓ



ستراتٌجٌة التمٌز فً الخدمة المصرفٌة ودور نظم   رأفت جالل عمر ٖٖٔ
المعلومات فٌها /رؤٌة نظرٌة مع إشارة إلى إمكانٌة 

 التطبٌك فً المصارؾ العرالٌة

موفك احمد 
 السٌدٌة  

دبلوم 
 عالً

نظم المعلومات  9ٕٓٓ
 اإلدارٌة

راوٌة دمحم وجٌه  ٖٗٔ
 جرجٌس

تصمٌم نظام للتسجٌل األلكترونً لدعم تطبٌمات 
انموذج ممترح فً وحدة التسجٌل  -  G2Gنموذج 

 إلدارة واإللتصاد فً جامعة الموصلفً كلٌة ا

رائد عبد 
 المادر حامد

دبلوم 
 عالً 

تكنولوجٌا  ٕٔٔٓ
 معلومات األعمال

رحمة عصام عبد  ٖ٘ٔ
 ٌحٌى  

دور حوكمة تمنٌات المعلومات فً تحمٌك 
الرٌادة/دراسة حالة فً المدٌرٌة العامة لتربٌة 

 نٌنوى

ثائر احمد 
 سعدون

دبلوم 
 عالً 

 نظم المعلومات ٕٕٔٓ
 االدارٌة

تصمٌم نظام معلومات صرؾ لروض الفالحٌن :  رٌا حاتم ذنون ٖٙٔ
 دراسة حالة فً مدٌرٌة زراعة نٌنوى -نظام ممترح

لٌث سعدهللا 
 حسٌن

دبلوم 
 عالً 

نظم المعلومات  ٕٔٔٓ
 اإلدارٌة

زهههههههراء ؼههههههازي  2ٖٔ
 ذنون

أثههر تحدٌههد العوامههل الحاسههمة للجههودة فههً تحمٌههك 
دراسهة تحلٌلٌهة آلراء  -تمٌّهز األبعاد اإلستراتٌجٌة لل

عٌنههة مههن مههدراء وزبههائن الشههركة العامههة لصههناعة 
 األدوٌة والمستلزمات الطبٌة فً نٌنوى

مٌسههههههههههههههههههر 
 إبراهٌم أحمد

إدارة إنتاج  9ٕٓٓ ماجستٌر
 وعملٌات

زٌدان مصطفى  8ٖٔ
 دمحم

االلتزامات األخاللٌة وأثرها فً المزٌج التسوٌمً 
 االبتكاري

نجلة ٌونس 
 دمحم 

م دبلو
 عالً

 ادارة اعمال 9ٕٓٓ

سراء سالم داؤد  9ٖٔ
 سلٌمان

األزمات المالٌة العالمٌة : لٌاس و محاكاة ألزمات 
 مالٌة فً بلدان عربٌة مختارة

االلتصاد/ مالٌة  ٕٙٓٓ دكتوراه سرمد كوكب 
 عامة

سعد فاضل عباس  ٓٗٔ
 المحمود

العاللة بٌن األبعاد المنظمٌة وخصائص المنظمة 
انعكاساتها على ممارسة اإلدارة والدٌممراطٌة 

 الذاتٌة بالتطبٌك على جامعتً الموصل ودهون

سرمد ؼانم 
 صالح

ادارة اعمال/   2ٕٓٓ دكتوراه
 ادارة المنظمة

سهههههههٌؾ عبهههههههدهللا  ٔٗٔ
 مصطفى

أثهر المسههتوٌات الدخلٌهة المختلفههة فهً نصههٌب الفههرد 
مهههن الؽهههذاء وعجهههزه فهههً بعهههض البلهههدان العربٌهههة ) 

 سنوات مختارة (

توفٌههك سههالم 
 دمحم النجفً

إلتصادٌات  ٕٓٔٓ ماجستٌر
الزراعة واالمن 

 الؽذائً

أثر بعض المتؽٌرات االلتصادٌة فً جذب االستثمار  شٌماء دمحم نجٌب ٕٗٔ
األجنبً المباشر بالتأكٌد على دور الخصخصة 

-98ٓٔ)دراسة ممارنة( لعٌنة مختارة للمدة 
ٕٖٓٓ 

أنمار أمٌن 
 حاجً

االلتصاد  ٕٙٓٓ ماجستٌر
 صناعًال

عبدهللا عبدالحك  ٖٗٔ
 خمٌس

تطبٌك الحوسبة السحابٌة المستندة على التمانة 
دراسة حالة فً كلٌة االدارة    –االفتراضٌة 

 وااللتصاد بجامعة الموصل

لٌث سعدهللا 
 حسٌن

نظم المعلومات  ٕٕٔٓ ماجستٌر
 اإلدارٌة

مهند عبدهللا  ٗٗٔ
 محمود

ودة امكانٌة تبنً اهداؾ التحسٌن المستمر لج
دراسة استطالعٌة فً معمل البسة  –المنتجات 

 ولدي فً الموصل

أكرم احمد 
 رضا

دبلوم 
 عالً

 إدارة صناعٌة ٕٕٔٓ

عفراء طارق  ٘ٗٔ
 سالم لبع

 الدولٌة بالمعاٌٌر العراق فً المصارؾ مدى التزام
فً  االهلٌة المصارؾ فً لعٌنة تطبٌمٌة دراسة /

 الموصل

سراء سالم 
 داؤود

دبلوم 
 عالً

علوم مالٌة  ٖٕٔٓ
ومصرفٌة  / 

 مصرفٌة

عالء عبهد السهالم  ٙٗٔ
 مصطفى

المناخ التنظٌمً ودوره فً أبعاد المنظمهة المتعلمهة 
دراسهههة آلراء عٌنهههة مهههن المٌهههادات اإلدارٌهههة فهههً  -

 جامعة الموصل

دمحم مصههطفى 
 عبد المادر

إدارة األعمال /  9ٕٓٓ ماجستٌر
 سلون تنظٌمً

عمههههههههههر علههههههههههً  2ٗٔ
 إسماعٌل

وإمكانٌهة تطبٌمهها فهً الشهركة  Six Sigmaانهة 
العامههة لصههناعة األدوٌههة والمسههتلزمات الطبٌههة فههً 

 نٌنوى

مٌسههههههههههههههههههر 
 إبراهٌم احمد

ادارة انتاج  ٕٙٓٓ ماجستٌر
 وعملٌات

ؼسهههههان إبهههههراهٌم  8ٗٔ
 احمد خلؾ  

اثههههر اإلصههههالح االلتصههههادي فههههً إنتههههاج وإنتاجٌههههة 
 محصول الممح فً بلدان عربٌة مختارة.   

 

سههالم توفٌههك 
 ً  النجف

التصاد /التصاد  9ٕٓٓ ماجستٌر
 زراعً

فارس جارهللا  9ٗٔ
 ناٌؾ

محددات إنتاج عٌنة من الصناعات الصؽٌرة 
الملوثة فً ظل معطٌات التنمٌة المستدامة "دراسة 

 حالة فً محافظة نٌنوى"

أٌاد بشٌر 
 عبدالمادر

 التصادٌات البٌئة 8ٕٓٓ ماجستٌر



لاسههههههههم صههههههههالح  ٓ٘ٔ
 محمود

وانعكاسههههاتها علههههى العوامههههل المخههههاطر التسههههوٌمٌة 
المهههؤثرة فهههً لهههرارات شهههراء السهههلع االسهههتهالكٌة 
المعمرةدراسة تحلٌلٌة آلراء عٌنة مهن المسهتهلكٌن 

 فً مدٌنة الموصل

جهههههههههههرجٌس 
 عمٌر عباس

ادارة  2ٕٓٓ ماجستٌر
اعمال/ادارة 

 تسوٌك

كسهههههههههرا عنتهههههههههر  ٔ٘ٔ
 عبدهللا موسى

بعههض مهههارات التفكٌههر اإلبههداعً وعاللتههها بههاألداء 
نظمهههً دراسهههة اسهههتطالعٌة آلراء المهههدٌرٌن فهههً الم

 عٌنة من شركات التجارة العامة فً محافظة دهون

ناههههههههههههههههههههدة 
إسهههههههههههماعٌل 

 عبدهللا

إدارة موارد  9ٕٓٓ ماجستٌر
 بشرٌة

مثنى سعد ٌاسٌن  ٕ٘ٔ
 ٌونس

انعكاسات التفكٌر االستراتٌجً وبعض العوامل 
الشخصٌة والتنظٌمٌة فً بناء المدرات الرٌادٌة: 

 تبارٌة فً المطاع الصحًدراسة اخ

ناهدة 
إسماعٌل 

 عبدهللا

 ٕٕٔٓ ماجستٌر
 

 إدارة إستراتٌجٌة

دمحم عبد الواحد  ٖ٘ٔ
 مطر

تموٌم كفاءة األداء االلتصادي لمعمل اسمنت كبٌسة 
 (ٕٔٔٓ-ٖٕٓٓللمدة )

عبد الؽفور 
 حسن كنعان

دبلوم 
 عالً

ٕٕٓٔ 
 

 إلتصاد  

مسلم لاسم حسهن  ٗ٘ٔ
 العلً

االسههههتثمار العههههام والخههههاص طبٌعههههة العاللههههة بههههٌن 
واثرهمههها فهههً النمهههو االلتصهههادي لعٌنهههة مهههن الهههدول 

 9ٕٓٓ-98ٓٔللفترة -دراسة لٌاسٌة-اآلسٌوٌة

مهههروان عبهههد 
 المالن

 ٕٕٔٓ ماجستٌر
 

التصاد / 
 االلتصاد الكلً

مشههههتاق محمههههود  ٘٘ٔ
 خلؾ السبعاوي

الدور التموٌلً للمصارؾ اإلسالمٌة وآفاق تطهوٌره 
 تماعٌةفً ضوء المسؤولٌة االج

موفههك احمههد 
علهههههههههههههههههههههً  

 السٌدٌة

إدارة األعمال /  9ٕٓٓ ماجستٌر
 إدارة مصارؾ

مصهههههطفى زاههههههر  ٙ٘ٔ
 دمحم

تصهههمٌم منظومهههة التراسهههل االلكترونهههً باسهههتخدام 
 –البنٌهههة التحتٌهههة لتمانهههة المعلومهههات واالتصهههاالت 

أنمههههوذج ممتههههرح لشههههبكة االنترانٌههههت فههههً جامعههههة 
 الموصل

رائههههههههههههههههههههههد 
عبهههههههههدالمادر 

 حامد

دبلوم 
 عالً

ٕٓٔٔ 
 

تكنلوجٌا 
 معلومات االعمال

مصطفى نعمة  2٘ٔ
 ٌونس أؼا

تكامل ذكاء األعمال وإدارة األداء / نظام ممترح 
 للحكومات المحلٌة فً العراق

دمحم مصطفى 
 عبدالمادر

 ٕٔٔٓ ماجستٌر
 

نظم معلومات 
 إدارٌة

تطبٌمات التمانات الطبٌة الحدٌثة ودورها فً تعزٌز  منار حازم دمحم 8٘ٔ
ٌنة من العاملٌن  العاملٌن / دراسة آلراء ع مهارات

 فً مستشفى ابن سٌنا التعلٌمً  

نافع ذنون 
 حمٌد

دبلوم 
عالً 

 تخصصً

علوم مالٌة  9ٕٓٓ
ومصرفٌة  /  

 إدارة اإلعمال   

مٌثههههههههاق حٌههههههههدر  9٘ٔ
فاضههههههل حمههههههادي 

 الراوي

البٌههههههع الشخصههههههً وانعكاسههههههاته علههههههى السههههههلون 
سهتهلكً الشرائً:دراسة تحلٌلٌة ألراء عٌنٌة مهن م

 سلعة األحذٌة فً مدٌنة الموصل

جهههههههههههرجٌس 
 عمٌرعباس

دبلهههههههههههوم 
 عالً 

أدارة أعمال  9ٕٓٓ
 /أدارة تسوٌك  

دراسة الجدوى االلتصادٌة العادة تأهٌل معمل  نزار رافع دمحم ٓٙٔ
 إسمنت بادوش

أنمار أمٌن 
 حاجً

 ٖٕٔٓ ماجستٌر
 

 التصاد الصناعً   

هبة رٌاض شفٌك  ٔٙٔ
 العباسً  

ات المالٌهههة والعمهههود اإلسهههالمٌة فهههً دور المؤسسههه
    -دراسة ممارنة -زٌادة معدل النمو الزراعً 

 

جاسهههههههههم دمحم 
 شهاب

 التصاد إسالمً 9ٕٓٓ ماجستٌر

هشام عبدهللا حمد  ٕٙٔ
 علٌان

دور تطبٌمات نظام معلومات الموارد البشرٌة فً 
دراسة استطالعٌة  –تعزٌز رأس المال االجتماعً 

 فً جامعة الموصل آلراء عٌنة من المدراء

ناهدة 
اسماعٌل 

 عبدهللا

 ٕٕٔٓ ماجستٌر
 

ادارة الموارد 
 البشرٌة

هشام عمر  ٖٙٔ
 حمودي عبد

 استخدام نظام المعلومات المحاسبٌة وفما  للمنهج 
 المحاسبً الشرعً فً صندوق الزكاة لمحافظة 

 نٌنوى

 ٕٕٔٓ دكتوراه لاسم محسن 
 

 المحاسبة

داء المهههالً لمصهههرؾ كوردسهههتان الهههدولً تمٌهههٌم األ هٌمن دمحم عزٌز ٗٙٔ
 ٕٓٔٓ-2ٕٓٓلاْلستثمار والتنمٌة للمدة 

هاشم دمحم 
 العركوب

دبلوم 
 عالً

ٕٖٓٔ 
 

تمٌٌم المشارٌع 
والدراسات 

 الجدوى

تمدٌر أثر االنفتاح االلتصادي فً النمو االلتصادي  وفاء صباح خدر ٘ٙٔ
-99ٓٔلدول مختارة من جنوب شرق آسٌا للمدة )

ٕٓٔٓ) 

مود سعد مح
 الكواز

 ٕٕٔٓ ماجستٌر
 

 التصاد دولً

ٌاسر داؤد  ٙٙٔ
 سلٌمان الٌوزٌكً

 

)دراسة  العاللة بٌن دوافع الرٌادة و نتائج األعمال
آلراء عٌنة من إدارات وزبائن شركات خدمة 

 االنترنت فً نٌنوى( 
 

مٌسر 
 إبراهٌم احمد

 ٕٔٔٓ ماجستٌر
 

علوم إدارة 
 األعمال 

 



آالن ٌوسؾ عمر  2ٙٔ
 حسام

اإلنموذج  -لٌات تصمٌم اإلعالنات على االنترنتآ
الممترح إلنشاء مولع االلكترونً فً مركز 

 الحاسوب واالنترنت / جامعة الموصل

دمحم مصطفى 
 عبدالمادر

دبلوم 
 عالً

ٕٓٔٔ 
 

نظم المعلومات 
 اإلدارٌة

رأفت عاصً  8ٙٔ
 حسٌن

دور عوامل النجاح الحرجة فً إلامة نظام التصنٌع 
اسة حالة فً الشركة العامة الهولونً / در

 للصناعات الكهربائٌة وااللكترونٌة

أكرم أحمد 
 رضا

إدارة األعمال /  9ٕٔٓ دكتوراه
إدارة اإلنتاج 

 والعملٌات

جودة البنى التحتٌة لمراكز الرعاٌة الصحٌة األولٌة  عدي دمحم صالح 9ٙٔ
دراسهة تحلٌلٌهة  –وأهمٌتها فهً التحسهٌن المسهتمر 

ة الصههحٌة األولٌههة فههً مدٌنههة لمطههاع مراكههز الرعاٌهه
 الموصل/ الساحل األٌسر.  

عادل دمحم 
 عبد هللا

 8ٕٔٓ ماجستٌر
 

 إدارة الجودة

لبنى عبدالخالك  2ٓٔ
 صالح

التكامل بٌن أسالٌب إدارة التكلفة وإدارة الولت 
ودورهما فً رفع كفاءة األداء / دراسة حالة فً 

 منشأة خدمٌة

خالد ؼازي 
 عبود

 8ٕٔٓ ماجستٌر
 

سبة كلفة محا
 وإدارٌة

دمحم محمود احمد  2ٔٔ
 خلؾ

آلٌات الحوكمة فً المصارؾ االسالمٌة وأثرها فً 
مستوى االفصاح المحاسبً عن المخاطر / دراسة 

 تحلٌلٌة لعٌنة من المصارؾ االسالمٌة العرالٌة

لممان دمحم 
 اٌوب الدباغ

 8ٕٔٓ ماجستٌر
 

المحاسبة المالٌة 
وتدلٌك 
 الحسابات

أبعاد المٌادة الرؤٌوٌة ودورها فً الحد من  علً ندى دمحم 2ٕٔ
االؼتراب الوظٌفً دراسة مسحٌة آلراء مجموعة 

 من تدرٌسًٌ الكلٌات اإلنسانٌة فً جامعة الموصل  

صفاء 
إدرٌس 
 عبودي

دبلوم 
 عالً

ٕٓٔ8 
 

 إدارة اإلعمال

أحمد مظفر خلٌل  2ٖٔ
 عمر

اعتماد ممدرات التصمٌم المستند إلى العاطفة فً 
 م المولع االستراتٌجً دراسة ممارنة لشركات تمٌٌ

Istikbal, Bellona, Mondi فً عدد من
 االسواق العالمٌة

عالء احمد 
 حسن

 8ٕٔٓ ماجستٌر
 

ادارة اعمال / 
 ادارة استراتٌجٌة

إبراهٌم ثامر  2ٗٔ
 إبراهٌم

ركائز المثلث التسوٌمً االستراتٌجً: مدخل لتحدٌد 
ت السٌاحٌة االستراتٌجٌات التسوٌمٌة للمنظما

العرالٌة دراسة مٌدانٌة فً عدد من المنظمات 
 السٌاحٌة العرالٌة

عالء عبد 
السالم 
 الٌمانً

 8ٕٔٓ ماجستٌر
 

 إدارة التسوٌك

ابعاد الرٌادة  ودورها فً الامة بعض متطلبات  احمد رعد محمود 2٘ٔ
التصنٌع الرشٌك: دراسة تطبٌمٌة فً الشركة 

 دٌة/ بؽدادالعامة للصناعات النسٌجٌة والجل

عادل ذاكر 
 النعمة

 8ٕٔٓ ماجستٌر
 

إدارة اإلنتاج 
 والعملٌات

هانً إسماعٌل  2ٙٔ
 جمعة خمٌس

دور بعض الوظائؾ االستراتٌجٌة إلدارة الموارد 
البشرٌة فً إنتاجٌة العاملٌن: دراسة حالة فً 
الشركة العامة لصناعة االدوٌة والمستلزمات 

 الطبٌة/ نٌنوى

مٌسون عبد 
 هللا احمد

 8ٕٔٓ ماجستٌر
 

إدارة اعمال / 
إدارة موارد 

 بشرٌة

اسامة لٌث دمحم  22ٔ
 فائك

التمكٌن والسهلون الرٌهادي : العاللهة واالثهر دراسهة 
تحلٌلٌههة ألراء عٌنههة مههن العههاملٌن فههً شههركتً اب 

 لأللبان ووادي منى للمٌاه   

جالل سعد 
 الملون

 8ٕٔٓ ماجستٌر
 

 –ادارة اعمال 
 رٌادة استراتٌجٌة

سن كردي ح 28ٔ
 عٌسى

لٌاس العاللة المتبادلة بٌن عجز الموازنة وعجز 
دراسة عٌنة من البلدان العربٌة -الحساب الجاري

   ٕٙٔٓ-98ٓٔللمدة 

بشار احمد 
 العرالً

 9ٕٔٓ ماجستٌر
 

 مالٌة ومصرفٌة  

شهد عادل  29ٔ
 سعدون حامد

اسههههام ابعهههاد تمكهههٌن العهههاملٌن فهههً تعزٌهههز مهههداخل 
استطالعٌة آلراء عٌنهة مهن االٌصاء الواسع/دراسة 

العههههاملٌن فههههً الشههههركة العامههههة لصههههناعة النسههههٌج 
 والجلود:بؽداد 

رعد عدنان 
 رؤوؾ

 9ٕٔٓ ماجستٌر
 

 انتاج وعملٌات

أحمد علً حسٌن  8ٓٔ
 عطٌة

مههههدى تطبٌههههك بعههههض ابعههههاد المواصههههفة الدولٌههههة 
فههً  (SA 8000:2014)للُمَسههاَءلة االجتماعٌههة 

ة تطبٌمٌههة ضههوء سههلوكٌات المٌههادة الخادمههة دراسهه
آلراء المالكههههات التدرٌسههههٌة فههههً كلٌتههههً الحههههدباء 
الجامعهههة والنهههور الجامعهههة األهلٌتهههٌن فهههً محافظهههة 

 نٌنوى

عالء 
عبدالسالم 

 ٌحٌى

 9ٕٔٓ دكتوراه
 

المنظمة 
والسلون 
 التنظٌمً

زهراء محمود  8ٔٔ
 حامد

دور الٌات الحوكمة فً تفعٌل الرلابة على الموازنة 
للتطبٌك فً جامعة فً الجامعات/ أنموذج ممترح 

 الموصل
 

لممان دمحم 
 أٌوب الدباغ

 9ٕٔٓ ماجستٌر
 

محاسبة التكالٌؾ 
 واالدارٌة



دور مخرجهههات نظهههام المعلومهههات االسهههتراتٌجً فهههً  نور زهٌر ٌحٌى 8ٕٔ
دراسههة فههً المستشههفٌات  تحمٌههك رٌههادة االعمههال

 االهلٌة/ اربٌل   

بسام عبد 
الرحمن 
 ٌوسؾ  

 9ٕٔٓ ماجستٌر
 

نظم معلومات 
 دارٌةا

أحمد إبراهٌم  8ٖٔ
 حسٌن مرعً

لٌاس أثر االستثمار الخاص )المحلً واألجنبً( 
المباشر فً معدالت البطالة لبلدان نامٌة مختارة 

 (   2ٕٔٓ-98٘ٔللمدة )

خالد حمادي 
 حمدون

 9ٕٔٓ ماجستٌر
 

 التصاد كلً

اختبههار العاللههة بههٌن مؤشههرات كفههاءة االداء وابعههاد  نور نافع حسن 8ٗٔ
ة الخضههراء )دراسههة تطبٌمٌههة فههً عههدد مههن الصههٌرف

المصهههارؾ التجارٌهههة المدرجهههة فهههً سهههوق العهههراق 
 لالوراق المالٌة(

بشار ذنون 
 الشكرجً

 9ٕٔٓ ماجستٌر
 

علوم مالٌة 
ومصرفٌة  / 

 مصارؾ

عبٌر سالم دمحم  8٘ٔ
 زكً الحٌالً.

والع األمن الوظٌفً فً عٌنة من المهدارس األهلٌهة 
 نٌةبمدٌنة الموصل : دراسة مٌدا

 

االء عبد 
الموجود 

 العانً

 9ٕٔٓ ماجستٌر
 

ادارة الموارد 
 البشرٌة

انمار هانً دمحم  8ٙٔ
 ؼزال

اسهههتخدام الشهههبكات العصهههبٌة فهههً تحدٌهههد مخههههاطر 
التههدلٌك / دراسههة حالههة فههً دٌههوان الرلابههة المالٌههة 

 االتحادي

وحٌد محمود 
 رمو

دبلوم 
 عالً

ٕٓٔ9 
 

تدلٌك ومراجعة 
 الحسابات

دور بٌانات التكهالٌؾ فهً رلابهة األداء فهً الوحهدات  وسؾرواد أحمد ٌ 82ٔ
 حالة فً بلدٌة الموصل  الخدمٌة الحكومٌة ) دراسة

 

خالد ؼازي 
 التمً

دبلوم 
 عالً

ٕٓٔ9 
 

محاسبة / تدلٌك 
ومراجعة 
 الحسابات

فوزي  عبد هللا 88ٔ
 ٌوسؾ

إجراءات الرلابة الداخلٌة على جباٌهة اإلٌهرادات فهً 
 نٌنوى/ المركزمدٌرٌة توزٌع كهرباء 

كبرى دمحم 
 طاهر

دبلوم 
 عالً

ٕٓٔ9 
 

محاسبة / تدلٌك 
ومراجعة 
 الحسابات

أثر التبادل التجاري على النمو االلتصادي لبلدان  ٌسرى سالم ناٌؾ 89ٔ
 (ٕٙٔٓ-99ٓٔ) مختارة للمدة

سعد محمود 
 خلٌل

 9ٕٔٓ دكتوراه
 

 التصاد دولً

زٌاد هشم  عبد هللا 9ٓٔ
 المزاز

لمحاسههبً االلكترونههً باسههتخدام تطههوٌر االفصههاح ا
 بهههالتطبٌك XBRLلؽههة تمهههارٌر االعمههال الموسهههعة 

 "على مصرؾ الموصل للتنمٌة واالستثمار

زٌاد هاشم 
 ٌحٌى السما

 9ٕٔٓ ماجستٌر
 

محاسبة مالٌة 
وتدلٌك 
 الحسابات

أثهههر المسهههاعدات الخارجٌهههة فهههً االداء االلتصهههادي  فتحً دمحم عبوش 9ٔٔ
 ٕ٘ٔٓ-99٘ٔة لبلدان نامٌة مختارة للمد

هاشم دمحم 
 عبد هللا

 9ٕٔٓ ماجستٌر
 

 تموٌل دولً

تمٌههٌم دور المههدلك الههداخلً فههً الحههد مههن مخههاطر  دمحم جمال خلٌل 9ٕٔ
االئتمهههان المصهههرفً فهههً مصهههرؾ الرافهههدٌن / فهههرع 

 ٖٕٙالحمدانٌة 

لممان دمحم 
 أٌوب

دبلوم 
 عالً

ٕٓٔ9 
 

محاسبة / تدلٌك 
ومراجعة 
 الحسابات

دعاء إدرٌس  9ٖٔ
 سٌون

اسهتخدام الشهبكات العصهبٌة أداة للمحاسهبة اإلدارٌهة 
)دراسهة حالهة فهً االسهتثمارٌة فً ترشٌد المهرارات 

 دٌوان محافظة نٌنوى( 

وحٌد محمود 
 رمو

 9ٕٔٓ ماجستٌر
 

محاسبة تكالٌؾ 
 ادارٌة

كرم توفٌك دمحم  9ٗٔ
 عبد هللا

التخطٌط اإلستراتٌجً فً مدارس نٌنوى األهلٌة: 
 رحالوالع وأنموذج ممت

 معن وعد
 هللا جار هللا

 9ٕٔٓ ماجستٌر
 

إدارة األعمال/ 
اإلدارة 

 اإلستراتٌجٌة

لحطان ذٌاب  9٘ٔ
 سلمان

محددات الصادرات الصناعٌة واتجاهاتها 
جمهورٌة الصٌن الشعبٌة أنموذجا  -المستمبلٌة 

 ( "ٕٙٔٓ-98٘ٔللمدة)

أمٌن  أنمار
 حاجً

 9ٕٔٓ ماجستٌر
 

التصاد صناعً 
 دولً –

سماعٌل ٌاسر إ 9ٙٔ
 خضر

توصٌؾ إستراتٌجٌة إدارة خطر اإلئتمان: دراسة 
 تحلٌلٌة فً عٌنة من المصارؾ األهلٌة العرالٌة

 9ٕٔٓ ماجستٌر سرمد كوكب 
 

إدارة األعمال/ 
 اإلدارة المالٌة

تهانً صالح  92ٔ
 مجبل

لٌاس بعض مؤشرات مناخ االستثمار وأثرها فً 
ع م 1988-2018االستثمار لبلدان اسٌان للمدة 

 اشارة خاصة للعراق

مروان عبد 
 ذنون نالمال

 9ٕٔٓ ماجستٌر
 

التصاد / تنمٌة 
 ةالتصادٌ

 Determination of information هٌثم هاشم لاسم 98ٔ

technology competencies among 

public sector accountants in Iraq   

Universit

y Utara 

Malaysia 

 9ٕٔٓ دكتوراه
 

 محاسبة

عبد سٌؾ حكمت  99ٔ
 الرزاق

خصائص المٌادة اإلبداعٌة ودورها فً مراحل إدارة 
دراسة تحلٌلٌة الراء عٌنة من المٌادات  –االزمات 

 -فً العراق  UNDP اإلدارٌة فً منظمة 

عالء عبد 
 السالم ٌحٌى

 9ٕٔٓ ماجستٌر
 

إدارة اعمال / 
 إدارة منظمة

فراس فٌصل سلو  ٕٓٓ
 داؤد

تطوٌر اإلدارة إعادة هندسة العملٌات ودورها فً 
التربوٌة: دراسة مٌدانٌة فً المدٌرٌة العامة لتربٌة 

عادل دمحم 
 عبد هللا

 9ٕٔٓ ماجستٌر
 

إدارة االعمال/ 
إدارة الجودة 



 الشاملة نٌنوى

االهمٌة النسبٌة لتضلٌالت الزبائن لمنافع بطالات  حربٌة عبدو عمر ٕٔٓ
    الدفع االلكترونٌة وانشطة متاجر المفرد 

 منذر خضر
 ٌعموب

 9ٕٔٓ ماجستٌر
 

ادارة اعمال / 
 ادارة تسوٌك  

دور المٌادة االستراتٌجٌة فً الحد من المخاطر  علً بدر احمد ٕٕٓ
دراسة اسطالعٌة لعٌنة من المادة  التنظٌمٌة

 االستراتٌجٌن فً مركز وزارة التخطٌط العرالٌة

رؼد دمحم 
 ٌحٌى

دبلوم 
 عالً

ٕٓٔ9 
 

ادارة 
االعمال/ادارة 

 االعمال

دمحم عبد مصطفى  ٖٕٓ
 مشعل

دور مضاعؾ الربحٌة فً تمٌٌم اداء المحفظة 
دراسة تحلٌلٌة فً سوق العراق  االستثمارٌة

  (8ٕٔٓ-ٕٙٔٓ)للفترة لألوراق المالٌة 

دمحم فوزي 
 دمحم

دبلوم 
 عالً

ٕٓٔ9 
 

علوم مالٌة 
 ومصرفٌة

أطٌاؾ اٌاد  ٕٗٓ
 ابراهٌم العالؾ

رها فً تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت ودو
تعزٌز األداء المنظمً وفك متطلبات إدارة الجودة 

دراسة حالة فً البنن المركزي العرالً /  الشاملة
 بؽداد

ثائر أحمد 
 سعدون

 9ٕٔٓ ماجستٌر
 

نظم المعلومات 
 اإلدارٌة

أحمد الٌاس  ٕ٘ٓ
 عباس

تمٌٌم كفاءة األداء لمصفى الكسن فً محافظة 
    نٌنوى

سعدون 
 حسٌن 

دبلوم 
 عالً

ٕٓٔ9 
 

دراسة الجدوى 
 وتمٌٌم المشارٌع

العاللة بٌن ابعاد الشمول المالً والمشارٌع  لٌث خضر احمد ٕٙٓ
الصؽٌرة والمتوسطة دراسة تحلٌلٌة لعٌنة من 

 المصارؾ العرالٌة

لٌلى 
عبدالكرٌم 

 دمحم

دبلوم 
 عالً

ٕٓٔ9 
 

علوم مالٌة 
ومصرفٌة / 

 ادارة مصارؾ

( ٓ٘ادٌة لمشروع تشجٌر)دراسة الجدوى االلتص امٌن دمحم حسٌن 2ٕٓ
دونم من اراضً معسكر الؽزالنً مع انشاء مولع 

 ترفٌهً

اٌمان 
مصطفى 

 رشاد

دبلوم 
 عالً

ٕٓٔ9 
 

دراسة الجدوى و 
 تمٌٌم المشارٌع

رضوان عبد  8ٕٓ
 الجبار سعٌد

إمكانٌة إلامة متطلبات إدارة الجودة الشاملة دراسة 
استطالعٌة فً الشركة العامة لصناعة االدوٌة 

الطبٌة/ سامراء مصنع المحالٌل  تمستلزماوال
 الورٌدٌة فً نٌنوى

اكرم احمد 
 رضا

دبلوم 
 عالً

ٕٓٔ9 
 

 االدارة الصناعٌة

تصمٌم برنامج الكترونً الحتساب العالوات  خلٌل احمد نهٌر 9ٕٓ
والترفٌعات  نموذج ممترح فً بعض كلٌات جامعة 

 الموصل

شٌماء دمحم 
 صالح

دبلوم 
 عالً

ٕٓٔ9 
 

 إدارة اعمال

ٌونس حسٌن  ٕٓٔ
 عالوي

تمٌٌم كفاءة االداء الثنتٌن من المدارس المسائٌة 
 (2ٕٔٓ-ٕٗٔٓفً محافظة كركون للمده )

دمحم وحٌد 
 حسن

دبلوم 
 عالً

ٕٓٔ9 
 

دراسة جدوى 
 وتمٌٌم المشارٌع

 الدواجن نتاج وتسمٌنإلدراسة الجدوى االلتصادٌة  مروى عمر ناٌؾ ٕٔٔ
 فً لضاء الحمدانٌة

عبد الوهاب 
 نذنو

دبلوم 
 عالً

ٕٓٔ9 
 

دراسة جدوى  
 وتمٌٌم المشارٌع

احمد ابراهٌم  ٕٕٔ
 رشٌد

رأس المال االجتماعً مدخل لتعزٌز ادارة التمٌز : 
 دراسة مٌدانٌة فً مستشفى ازادي / دهون

اسراء طارق 
 حسٌن

دبلوم 
 عالً

ٕٓٔ9 
 

إدارة اعمال / 
 ادارة اعمال

حسن رمضان  ٖٕٔ
 دمحم

اللتصاد فً جامعة نوروز االداء لكلٌة االدارة وا  
  -  ٕٙٔٓاالهلٌة وجامعة زاخو الحكومٌة للمدة ) 

  ( دراسة ممار  9ٕٔٓ

مصطفى 
فاضل 
 حمادي

دبلوم 
 عالً

ٕٓٔ9 
 

دراسة جدوى 
 وتمٌٌم مشارٌع

أثر بعض مؤشرات خطر الدولة على االستثمار  لٌنا خالد دمحم ٕٗٔ

األجنبي المباشر، دراسة مقارنة لعينة من الدول 

 طية والدول غير النفطيةالنف

نمٌر أمٌر 
 جاسم

دبلوم 
 عالً

ٕٓٔ9 
 

 إدارة مالٌة

رؼد ضرؼام  ٕ٘ٔ
 عبدالفتاح

أثر تمكٌن المرأة فً التنمٌة االلتصادٌة فً بلدان 
عربٌة مختارة مع اإلشارة إلى العراق للمدة 

ٔ99ٓ-ٕٓٔ٘ 

مفٌد ذنون 
 ٌونس

 9ٕٔٓ ماجستٌر
 

التنمٌة 
 االلتصادٌة

أمجد ٌونس  ٕٙٔ
 دمحمو

مدى مالئمة النظام المحاسبً الحكومً العمال 
 مدٌرٌة خزٌنة محافظة نٌنوى

وحٌد محمود 
 رمو

دبلوم 
 عالً

ٕٓٔ9 
 

تدلٌك ومراجعة  
 حسابات

تفعٌل دور دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي فً  جنان دمحم صالح 2ٕٔ
    ممارسة الرلابة البٌئٌة وفك معاٌٌر االنتوساي

فٌحاء عبد 
 الخالك 

 9ٕٔٓ تٌرماجس
 

محاسبة مالٌة 
 وتدلٌك  

دور التدلٌك الداخلً فً ضبط األداء المالً  احمد جاسم دمحم 8ٕٔ
    بالتطبٌك فً مدٌرٌة خزٌنة محافظة نٌنوى

زٌاد هاشم 
 السما

دبلوم 
 عالً

ٕٓٔ9 
 

تدلٌك ومراجعة 
 الحسابات

دور بٌانات التكالٌؾ فً زٌادة فاعلٌة نظام الرلابة  عدي فاضل دمحم 9ٕٔ
الداخلٌة بالتطبٌك على مدٌرٌة العٌادات الطبٌة 

    الشعبٌة /نٌنوى

خالد ؼازي 
 التمً

دبلوم 
 عالً

ٕٓٔ9 
 

تدلٌك ومراجعة 
 الحسابات

تفعٌل خدمة توطٌن الرواتب لتعزٌز نشاط الصٌرفة  فارس علً حماد ٕٕٓ
االلكترونٌة )دراسة تحلٌلٌة لعٌنة من المصارؾ 

 العرالٌة

مٌادة صالح 
 الدٌن

م دبلو
 عالً

ٕٓٔ9 
 

علوم مصرفٌة / 
 ادارة مصارؾ

 



تموٌم إجراءات التدلٌك الداخلً لألجنحة الخاصة  لٌث لاسم دمحم ٕٕٔ
 فً العٌادات الطبٌة الشعبٌة .

لممان دمحم 
 أٌوب

دبلوم 
 عالً

ٕٓٔ9 
 

تدلٌك ومراجعة 
 الحسابات

ماجد صعب  ٕٕٕ
 سالمة

تشخٌص الفجوة بٌن المتولع والمدرن لسٌاسات 
 انة الموارد البشرٌة وبرامج صٌ

 -دراسة ممارنة بٌن جامعتً الموصل وكركون  -

عامر 
اسماعٌل 

 حدٌد

 9ٕٔٓ ماجستٌر
 

ادارة الموارد 
 البشرٌة

مازن عمر دمحم  ٖٕٕ
 حسن

دور بعض عملٌات ادارة المعرفة فً ردم فجوات 
جودة الخدمة/ دراسة استطالعٌة فً مدٌرٌة بلدٌة 

   المٌارة

علً 
عبدالستار 

 بارعبدالج

دبلوم 
 عالً

ٕٓٔ9 
 

 االدارة الصناعٌة

مروة خالد  ٕٕٗ
 ٌوسؾ

تمٌٌم كفاءة اداء ورشة إعادة تدوٌر المخلفات 
 8ٕٔٓالبالستٌكٌة فً مصنع جابر بن حٌان للعام 

عالء وجٌه 
 مهدي

دبلوم 
 عالً

ٕٓٔ9 
 

دراسات جدوى 
 وتمٌٌم مشارٌع

االدارٌة  مجاالت التكامل بٌن اسالٌب المحاسبة معتز طه عبدهللا ٕٕ٘
لتحمٌك المٌزة التنافسٌة  ERPالحدٌثة وفك نظام 

 فً شركة الجزٌرة لأللبان والمثلجات المحدودة

زٌاد هاشم 
 ٌحٌى

 9ٕٔٓ ماجستٌر
 

المحاسبة المالٌة 
 والتدلٌك

وسام خلٌؾ  ٕٕٙ
 سلطان

التزام اداء وحدات التدلٌك الداخلً وفما لمكونات 
ارنة دراسة مم cosoالرلابة الداخلٌة الطار 

 للجامعات الحكومٌة فً محافظة نٌنوى

آالء عبد 
 الواحد ذنون

دبلوم 
 عالً

ٕٓٔ9 
 

تدلٌك ومراجعة 
 الحسابات

  


