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المشرف اسمالبحث عنوانالطالب/ الطالب اسمت

محمود عبدهللا معن عبدهللا

 عبو حميد شامل غانم

يونس حكمة عبدالخالق عمر

عنترف داؤد كمال محمد

شيت عساف حامد امل

محمود عبدهللا وعد هدى

حسن محمد الياس فرحان

إسماعيل عبدالكريم ليث

 عبدهللا سعدون مثنى حارث

سلطان محمود خالد هيثم

حسين علي عبدالكريم شعالن

سعيد عزالدين زياد فراس

جمعه شحاذه ادريس اسماء

علي حسين اكرم زهراء

فوزي حسين جميل رائد شهد

مشلب صالح فتحي دالل

زهير احمد.د.االدارية المعلومات انظمة في الوقت إدارة واقع تقييمرسول عبدالجبار غانم عمر9

ياسين نوري نبيل داليا

عبد ادريس مظفر امنة

محمد ابراهيم شوقي ابراهيم

حسن خليل ابراهيم حسن

بشار رنا.أ.المتميز األداء تعزيز في المنظمي التعليم عمليات دوراحمد عزيز يونس اياد13

فتحي عوني محمد مصطفى

 بكر اسماعيل غانم ميسر

19-18 للعام االدارية المعلومات نظم قسم لطلبة التخرج بحوث

عبدهللا عبدالخالق احمد داؤد عبد سهير.أ10
 االلكترونية الصفوف بناء في المجانية كوكل تطبيقات توظيف

اإلدارية المعلومات نظم قسم على بالتطبيق

14

عبدالفتاح علي.د.(MS Excel) برمجية وفق محاسبي معلومات نظام تصميم

 دراسية حالة- األزمات إدارة في وأثره االستراتيجي التخطيط

الربيع قطاع/  الموصل بلدية في
بشار رنا.أ

11

12

7
 دراسة: األزمات إدارة دعم في وأثرها المعرفة ادارة عمليات

نينوى زراعة مديرية في تحليلية
عبدالرزاق عامر.د

 مواقع من لعينة مقارنة دراسة-  اإللكترونية المواقع جودة تقييم

العراقية الجامعات في واالقتصاد االدارة كليات
يوسف ذكاء.أ

عبدالرزاق عامر.د8
: األزمات ادارة عمليات تعزيز في وأثرها المعرفة ادارة نظم

.الموصل/ الخنساء مستشفى في تحليلية دراسة

خزعل ندوى.أالتنظيمية الثقة تحقيق في اإلدارية المعلومات نظم دور 5

المنظمي اإلبداع تعزيز في المعلومات تقانة أثر محمود نوال.أ6

3
 دراسة: المعلومات مجتمع لقياس اليونسكو مؤشرات اعتماد

.الموصل جامعة كليات من عينة في استطالعية
مصطفى محمد.د

: المعلومات تقنية حوكمة في COBIT نموذج عمليات اعتماد
نينوى/ النقالة للهواتف تيليكوم كورك شركة حالة بحث

مصطفى محمد.د 4

عبدالرحيم هدى.د.التنظيمية البراعة تعزيز في المعلومات لتقانة التحتية البنية دور1

عبدهللا نعمة.أ2
 الذكاء تقنيات احدى باعتماد المفقودة البيانات معالجة

.االصطناعي
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علي محمد حامد وليد عمر

ذنون عاصي سالم علي

فتحي عبدهللا زياد عبدهللا17
 كلية في الصيفي التدريب وحدة الدارة حاسوبي نظام تصميم

.الموصل جامعة–  واالقتصاد االدارة
محمود رمضان.أ

قادر محمد رعد االء

محمود نوري هاني اية

سعدهللا غانم لؤي االء

محمود شكر رأفت

احمد محمد هاجر

محمود عبدالباسط زهراء

سلطان خلف هالل احمد

احمد عبد سعيد ممدوح

حسن محمود رشيد افراح

احمد محمد ليث دنيا

نهار زغير صبيح صياح

صالح حسن حسين حسان

محمود احمد رسول مصطفى

جاسم علي فائق سيروان

علي سعيد ايوب ارشد

احمد احمد ايسر محمد

جرجيس عبدهللا حميد احمد

قادر سعدهللا سعد انس

شنو شحاذة محمود عمر

فرحان صالح جبير ثامر

 من الجامعية المكتبات في المعلومات تكنولوجيا توظيف اثر

.العاملين نظر وجهة
مظفر شيماء.أ 23

21

22

19

20

احمد عبدهللا نجم ابراهيم 18
 لدى األكاديمي المستوى تحسين على السحابية الحوسبة فاعلية

- واالقتصاد االدارة بكلية اإلدارية المعلومات نظم قسم طلبة لدى
.الموصل جامعة

محمود رمضان.أ

محمود عبدهللا محمد احمد 15

16

محمد أسوان.أ

 حسن علي حسن محمد

هاشم عبدهللا.أاالجتماعي التواصل وسائل على باالستناد االلكتروني الترويج

 الحكومة الى التحول سرعة في الذكية الهواتف تطبيق دور

الحاسبة مركز في استطالعية دراسة: الذكية
فوزي زيد.أ

 عمليات في واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية أثر

.المعرفة ادارة
عبدالرزاق محمد.أ

دريد رشا.أ.الزبائن رضا على االلكتروني التسويق أثر

 في ميدانية دراسة: المنظمي االداء في المعلومات تكنولوجيا أثر

.للصناعات العامة الشركة
محمد أسوان.أ

 في اإلدارية قرارات على الحديثة المعلومات تكنولوجيا أثر

.األعمال منظمات

: اإلداري العمل في النقال الهاتف تطبيقات استخدام إمكانية مدى
 االدارة كلية منتسبي من عينة الراء استطالعية دراسة

الموصل جامعة- واالقتصاد

رمضان هاني.أ28

.االكسس باستخدام التجارية المحالت إلدارة بيانات قاعدة تصميم سعدي أسيل.أ29

26
 دراسة: الجامعي التعليم تعزيز في السحابية الحوسبة دور

.الموصل جامعة–  االلكترونية الحاسبة مركز في استطالعية
ميسر ياسين.أ

27
/ الوظيفي العمل في السحابي التخزين تطبيقات إحدى استخدام
الموصل جامعة-واالقتصاد االدارة كلية على مقترح انموذج

رمضان هاني.أ

عبدالحق عبدهللا.أ.المعرفة اكتساب في االجتماعي التواصل شبكات دور 24

.المعلومات تكنولوجيا دور خالل من األداء تعزيز ضياء محمد سيف.أ25
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محمود ايوب محمد ايوب

عبدالحميد عدي مصطفى

رشاد اثير همام

عبدالكريم سعد سرمد

30
 بعض على بالتطبيق الصحية البيانات تشاركية مدى قياس

.نينوى محافظة في الصحية المراكز
فواز لمى.أ

31
 احدى في حالة دراسة: المنظمات أداء على المعرفي التراكم اثر

.الموصل مدينة في المؤسسات
محمد أسوان.أ


