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 لكمة الس يد العميد 

 بسم هللا الرمحن الرحي 
 

 امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل س يدان محمد وعىل اهل وحصبه امجعني، وبعد. 

س نة    تأ سيسان   اكن  والاقتصاد  الادارة  مجعية    1968لكية  قبل  من  الاعامل  وادارة  احملاس بة  لكية  ابمس 

قبول   انذاك  املوصل ومت  العراقية/فرع  س نوات   240الاقتصاديني  اللكية مخس  ادلراسة يف  طالب وطالبة واكنت 

دارة الاعامل ويف الس نة الثانية مت فتح قسم الاقتصاد وادلراسولقسم احملاس بة   ة فيه اكنت مسائية فقط ... ويف وا 

 احلقت اللكية جبامعة املوصل.   1974س نة 

لكية ال دارة والاقتصاد عىل تنوع اخملرجات وذكل ليك تسهم اللكية بتلبية حاجة اجملمتع وجبودة عالية مما  ركزت  

واحملاس بة والعلوم املالية واملرصفية  حدا هبا اىل التوسع يف فتح ال قسام العلمية املتخصصة يف حقل ال دارة والاقتصاد 

 م حاليا مثانية اقسام علمية يه : ضوال دارة الصناعية ونظم املعلومات الادارية فهي  ت

الصناعية،   ال دارة  قسم  واملرصفية،  املالية  العلوم  قسم  قسم الاقتصاد،  دارة الاعامل،  ا  قسم  احملاس بة،  قسم 

قسم   املعلومات الادارية،  نظم  والفندقية.... ال ادارة  قسم  الس ياحية  املؤسسات  ا دارة  قسم  هذه    تسويق،  وتسعى 

بتقدمي   املمتثةل  التعلي  اىل ضامن جودة  للوصول  دامئا  تعل ال قسام  اليتي خدمات  ابلطريقة  اخلرجيني  ممتزية واتهيل   ية 

ال  مواكبة  طريق  عن  بشلك حصيح  وادارهتا  وادلولية  احمللية  بيئة الاعامل  مع  التعامل  من  اجملال  متكهنم  يف  تطورات 

ابملالاكت   ادلوةل  ا دارات  ورفد  اخملتلفة  ال دارية  املعلومات  ونظم  والصناع   واحملاس يب  والاقتصادي  ال داري 

دمع املسرية التعليية من خالل منح شهادات ادلبلوم عىل  التخصصية للعمل يف هذه اجملالت حيث معدت اللكية  

 العايل التخصيص واملاجس تري وادلكتوراه.

واكنت نتيجة هذا التقدم العلم  امللموس تقدمي اعداد كبرية من اطارحي ادلكتوراه ورسائل املاجس تري ورسائل  

والرسائل  هذه الاطارحي  عدد  بلغ  حيث  العايل  عام  1494) ادلبلوم  منذ  حل    2021ولغاية    1979(  يف  مسامهة 

 . خلدميةيت تواجه منظامتنا الصناعية وامشالكت واقعية يعاين مهنا جممتعنا وتقدمي التوصيات واملقرتحات ال

  هداان هللا ملا حيبه ويرضاه.و وفق هللا القامئني عىل اعداد هذا ادلليل العلم  

 

 ني.. مل وأ خر دعواان ان امحلد هلل رب العا 

                                      

 ال س تاذ ادلكتور                                                          

 اثئر امحد سعدون السّمان                                                           

دارة والاقتص                                                             اد معيد لكية ال 

 جامعة املوصل                                                         



 
4 

يف لكية الإدارة    اجنزت عدد أ طارحي ورسائل ادلراسات العليا اليت  

 2021ولغاية    1979جامعة املوصل منذ    -والاقتصاد 

 

 

 الدبلوم   الماجستير الدكتوراه القسم
 205 256 125 ادارة االعمال 

 31 177 74 االقتصاد  
 57 150 17 المحاسبة 

 85 99 - االدارة الصناعية  
 48 69 7 العلوم المالية والمصرفية  
 42 48 - نظم المعلومات االدارية 

 4 - - إدارة التسويق 
 472 799 223 المجموع 

 

 

 



 
 

  

 
 

دإرة الاعامل   قسم إ 
 إلصفحة   إملوضوع   ت 

 5 – 13 إطارحي إدلكتورإه   1

  14 – 32 رسائل إملاجس تري   2

  33 – 42 رسائل إدلبلوم إلعايل إلتخصيص يف إ دإرة الاعامل   3

  43 – 45 رسائل إدلبلوم إلعايل إلتخصيص يف إ دإرة إملستشفيات  4
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 ت 
 

 الس نة  امس الباحث  املرشف امس   عنوان الاطروحة 

1 
الادارية  املعلومات  نظام  فاعلية  مؤرشات  يف  التنظميي  املناخ  اثر 

 ابلتطبيق عىل عينة من اجلامعات العراقية 
 1995 محمد عبد حسني الطائ  خادل عبد الرحمي الهييتد.

2 
وافاق   املواد  ادارة  العام واقع  صدام  مستشفى  يف  ابلتطبيق  تطويرها 

 يف املوصل
 1995 اكرم امحد رضا الطويل د.ايب سعيد ادليوه يج

 1996 رسمد كوكب عيل امجليل عادل فليح العيلد. تقدير النفقات اجلارية يف املوازنة حاةل دراس ية عن جامعة املوصل 3

4 

اخلارجية    الاثر البيئة  لعوامل  اسرتاتيجية التتابعي  حمتوى  وأ بعاد 

العمليات يف حتديد اخليار الاسرتاتيجي /دراسة ميدانية يف الرشاكت 

 الصناعية املسامهة نينوى 

 1997 حمكت رش يد سلطان بسامن فيصل حمجوبد.

5 
التقانية املعرفة  بعض    اثر  اداء  مس توى  يف  الابداعي  السلوك  و 

 املنظامت الصناعية /دراسة ميدانية
 1998 شعيب ابراهمي مصطفى رسمد غامن صال د.

6 
تطوير نظام املعلومات الادارية ابلرتكزي عىل تطبيقات تقانة املعلومات  

 احلديثة حاةل دراس ية يف املعهد التقين ابملوصل
 1998 عبدالس تار محمد عيل العدواين محمد عبد حسني الطائ د.

7 
و  التنافس ية  الاس بقيات  و   البيئية  املعلومات  خصائص  بني  العالقة 

 اثرها يف اختيار قرارات الانتاج والعمليات 
 1998 ماجد محمد صال سلامين بسامن فيصل حمجوبد.

 1998 امحد سلامين محمد  رسمد غامن صال د. الاسرتاتيجي اثر البيئة وأ بعاد القيادة الادارية يف حتديد البديل  8

 1999 اسعد حامد ابو رمان د.ايب سعيد ادليوه يج د. تسويق اخلدمات الفندقية من وهجة نظر الزنالء واالإدارة 9

10 
ك ساس  واملنظمة  للفرد  الوظيفيني  والتطوير  التخطيط  بني  التوافق 

 لبناء اطار للمسارات الوظيفية 
 1999 فيصل عبدالرمحن البوريين  غامن صال رسمد د.

11 
سوق   يف  /دراسة  للساحئ  اذلهنية  املاكنة  اعتبار  وفق  السوق  تقس مي 

 اخلدمة الس ياحية الاردنية
 1999 محمد سلمي خليف الشورة د.ايب سعيد ادليوه يج د.

12 
غري  املعلومات  نظام  وفاعلية  خصائص  يف  واثرها  التنظميية  الثقافة 

 الرمسية
 1999 سلطان امحد خليف النوفل محمد عبد حسني الطائ د.

13 
للعمليات   التنافس ية  والاس بقيات  املنتج  حياة  دلورة  التتابعي  الاثر 

 يف اختيار اسرتاتيجية الطاقة 
 2000 الاء حسيب عبدالهادي اجللييل بسامن فيصل حمجوبد.

 2000 طارق يونس رشيف محمد  عادل حرحوش صال د. و اثرها يف اختيار مدخل اختاذ القرارات  امناط التفكري السرتاتيجي 14

 تكييف ادوات التحليل املايل لقياس مس توى جناح منشات الاعامل  15
 

 2000 صالح عبدالرمحن الطالب  ضياء حامد ادلابغد.

16 
بغداد  سوق  عن  دراسة  املوجودات  ادارة  يف  املالية  السوق  دور 

 وعينة من رشاكت العراق 
 

 2000 الياس خرض فنوش امحلدوين  ضياء حامد ادلابغد.

17 

العالقة بني عوامل بيئية املهمة للقنوات التسويقية وختطيطها وتنظميها 

يف   ميدانية  دراسة  القناة/  الإدارة  البديةل  اخليارات  حتديد  يف  وأ ثرها 

 بعض املنشات الصناعية حملافظة نينوى 
 

 2000 ال مراد جنةل يونس محمد اكرم امحد الطويل د.

18 
شهادة   عىل  احلصول  اس تطالعية    ISO9000متطلبات  دراسة   /

 الصناعية العراقية ل راء عينة من مدراء الرشاكت
 2000 ميرس ابراهمي امحد اجلبوري  حمفوظ محدون الصوافد.

19 

العالقة بني العوامل البيئية و اسرتاتيجية ادارة املوارد البرشية وأ ثرهام  

يف حتديد اخليار الاسرتاتيجي /دراسة حتليلية ل راء عينة من املديرين 

 يف عدد من املنظامت الانتاجية واخلدمية يف حمافظة نينوى

 2000 انهدة اسامعيل امحلداين رسمد غامن صال د.
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 الس نة  امس الباحث  امس املرشف  الاطروحة عنوان   ت 

20 
اثر درجة الاعامتدية بني املعايري يف اداء املستشفيات /دراسة وصفية  

 حتليلية يف املستشفيات احلكومية يف حمافظة نينوى 
 2001 حسني ذنون عيل البيايت محمد عبد حسني الطائ د.

21 

  : املالية  املؤرشات  بعض  ابس تخدام  الاسرتاتيجية  القدرات  تعزيز 

بغداد   سوق  يف  املسجةل  الاعامل  منشات  من  لعينة  تطبيقية  دراسة 

 لل وراق املالية

 2001 معن وعدهللا جارهللا املعاضيدي رسمد كوكب امجليل د.

22 

التسويقية  الاسرتاتيجيات  حتديد  يف  اثرها  و  الزبون  رضا  و  اجلودة 

التجارية  املصارف  من  عينة  ل راء  حتليلية  /دراسة  املرصفية  للخدمة 

 الاردنية

 2001 تيسري محمد حشادة العفيشات  د.ايب سعيد ادليوه يج د.

23 

اثرهام   و  التنظميي  الرتكيب  و  الاعامل  تصممي  اعادة  جناح  بني  املواءمة 

يف فاعلية بعض مستشفيات المتويل اذلايت العراقية دراسة ل راء عينة  

 من املدراء العاملني فهيا

 2001 محمد مصطفى عبد القادر القصميي  محمد عبد حسني الطائ د.

24 

يف   الاطار احمليل  يف تعزيز ماكنة  ابعاد اجلودة وتطوير املنتج و اثرهام 

من   عينة  ل راء  اس تطالعية  دراسة  العرايق:  املس هتكل  ذهن 

 مس تخديم الاطارات احمللية يف نينوى

 2002 محمد عبدالوهاب العزاوي  .ايب سعيد ادليوه يجد

26 
يف   الابداع املنظمي /دراسة حتليلية  يف تعزيز  اثر اسرتاتيجية المتكني 

 جامعة املوصل 
 2002 جالل سعد امللوك عبد الرمحن  طارق رشيف يونس د.

27 
يف  حتليلية  /دراسة  املصارف  رحبية  و  خماطر  يف  اثرها  و  املهمة  بيئة 

 عينة من املصارف العراقية 
 

 2003 رافعة ابراهمي عبدهللا امحلداين  ضياء حامد ادلابغد.

28 
/دراسة  املرصفية  القروض  تعرث  من  احلد  يف  االئامتين  التحليل  دور 

 ميدانية للبنوك التجارية يف الاردن
 2003 مرعي حسن محد بين خادل  رشيف يونس طارق د.

29 
للمنظامت  التسويقي  الاداء  عىل  الالكرتونية  التجارة  انعاكسات 

 اخلدمية يف حمافظة نينوى 
 د.ايب سعيد ادليوه يج

عواطف يونس اسامعيل امني  

 الزيواين 
2004 

30 
املصارف  يف  التطبيق  اماكنية  و  الاستامثر  صناديق  حمفظة  ادارة 

 العراقية /دراسة تطبيقية 
 

 2004 عدانن سامل قامس الاعريج محمد عيل ابراهمي العامريد.

31 

الاسرتاتيجية   صياغة  عىل  العاملية  التجارة  منظمة  س ياسات  تأ ثري 

الادوية /دراسة اس تطالعية عىل عينة من   ملنظامت صناعة  الشامةل 

 املديرين يف رشاكت الادوية الاردنية

 2004 محمد الصغري قامس الشعييب حمجوببسامن فيصل د.

32 
الازمات   وادارة  العراقية  اجلامعية  القيادة  خصائص  بني  العالقة 

 دراسة ميدانية لعينة من بعض اجلامعات يف املنطقة الشاملية/
 2004 مرمي مصطفى سلامين النداوي رسمد غامن صال د.

33 

الاداء   و  اخلارجية  البيئة  يف  العمل  للرشاكت  حتدايت  التسويقي 

اس تطالعية لعينة خمتارة  ادلولية عابرة احلدود العالقة وال ثر /دراسة 

 من الرشاكت ادلولية العامةل يف العراق وسوراي والاردن

 2005 سايم ذايب حمل اجلنايب  ايب سعيد ادليوه يجد.

34 

ادارهتا   قرارات  يف  وانعاكساته  البرشية  املوارد  اداء  تقيمي  حتليل /نظام 

واقع ومنوذج مقرتح يف رئاسة حممكة اس تئناف نينوى الاحتادية دراسة  

 حاةل

 2005 نوال يونس محمد ال مراد رسمد غامن صال د.

35 
الاداء  حتقيق  يف  الفكري  املال  راس  و  املعلومات  تقنية  اثر 

 املمتزي/دراسة اس تطالعية يف عينة من لكيات جامعة املوصل 
 

 2005 بسام عبدالرمحن يوسف  حسنيليث سعد هللا د.

36 

املرشوع   موقع  حتديد  و  الاخرض  التسويق  مضامني  اثر  و  عالقة 

دراسة حاةل يف الرشكة العامة لصناعة ال دوية واملس تلزمات الطبية /  

 نينوى 
 

 ايب سعيد ادليوه يجد.
 

 2005 رعد عدانن رؤوف 
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 الس نة  امس الباحث  امس املرشف  عنوان الاطروحة  ت 

37 

جبودة  املس تفيد  مشاركة  عالقة  وفق  الادارية  املعلومات  نظام  فاعلية 

التجارية  املصارف  من  عينة  يف  اس تطالعية  دراسة  النظام/  تصممي 

 الاردنية

 2005 فراس سلامين حسن الش بيل  جنةل يونس محمد ال مرادد.

38 
التوهجات ادلولية للنارشين وفق اعتبارات النرش الالكرتوين /دراسة  

 اس تطالعية دلور النرش العربية
 

 2006 ليىل جارهللا الطائ د.ايب سعيد ادليوه يج د.

39 
و   الاردن  املرصيف  الرتكزي  يف  اثره  و  املبارش  الاجنيب  الاستامثر 

 السعودية منوذجا  
 2006 بشار ذنون محمد الشكريج  موفق امحد عيل الس يدية د.

40 

تعزيز معطيات الشفافية يف ظل تقانة املعلومات و قرارات الانتاج و  

مجموعة خمتارة   يف  العمليات/دراسة اس تطالعية ل راء عينة من املدراء 

 من الرشاكت الصناعية يف حمافظة نينوى 

 2006 خلود هادي عبود خمتار الربيعي  اكرم امحد رضا الطويلد.

41 

ادارة   تقنيات  القرارات  اس تخدام  دمع  يف  البياانت  مس تودعات 

يف  الااثث  لصناعة  الوطنية  الرشكة  عىل  مقرتح  /منوذج  التسويقية 

 املوصل 

 2006 حسان عامثن محمد توفيق  درمان سلامين صادق د.

42 
لعدد   املالية  الاوراق  حمافظ  بناء  يف  للخطر  املعرضة  القمية  اس تخدام 

 والرشاكت العراقية من الاسواق املالية العربية 
 2006 حسن صبحي حسن العباس  رسمد كوكب امجليل د.

43 
املعلومات   نظم  تطبيقات  تطوير  يف  دورها  و  احلرجة  النجاح  عوامل 

 الادارية /دراسة حاةل يف جامعة املوصل 
 2006 نبال يونس محمد ال مراد ليث سعد هللا حسنيد.

44 
املرصفية    املعلومات  نظم  يف تأ ثري  ادلاخلية  الرقابة  نظام  ومقومات 

 خدمة الزبون ابلتطبيق عىل مجموعة من مصارف مدينة املوصل 
 ليث سعد هللا حسنيد.

مصطفى محمد صديق مصطفى  

 ادلابغ 
2007 

45 
دور راس املال الفكري يف اعامتد التقاانت احلديثة للتسوق و حتسني  

 مس توى جودة اخلدمة الفندقية
 2007 خريي عيل اوسو  ادليوه يج د.ايب سعيد د.

46 

نظام  خمرجات  اطار  يف  الاخرض  التصنيع  متطلبات  اقامة  اماكنية 

الصناعية  الرشاكت  من  عينة  مواقع  دراسة  الاسرتاتيجية  املعلومات 

 يف مدينة املوصل

 2007 عادل ذاكر نعمة هللا النعمة  حمكت رش يد سلطاند.

47 
ادارة   معليات  متطلبات  اجلناايت  بعض  حممكيت  يف  دراسة  املعرفة 

 واجلنح يف رئاسة حممكة اس تئناف نينوى الاحتادية برانمج مقرتح 
 2007 عيل عبد الس تار عبد اجلبار رسمد غامن صال د.

48 

رشاء املواد ابجلودة املناس بة و تطوير املنتج و اثرها يف اداء العمليات  

دراسة اس تطالعية ل راء املدراء يف الرشكة العامة لل لبسة اجلاهزة    /

 يف املوصل

 2007 ندى عبد الباسط كشموةل  اكرم امحد رضا الطويلد.

49 

املنظمة   خصائص  و  املنظمة  الابعاد  بني  و  العالقة  ادلميقراطية 

الادارة اذلاتية ابلتطبيق عىل جامعيت املوصل   انعاكساهتا عىل ممارسة 

 ودهوك 

 2007 سعد فاضل عباس احملمود  رسمد غامن صال د.

50 

الرؤيوية القيادة  ل بعاد  التتابعي  يف   الاثر  الاعامل  معليات  ومتطلبات 

يف   يف منظامت صناعية خمتارة  الاداء التنظميي املمتزي /دراسة ميدانية 

 انتاج املياه املعدنية 

 2008 رفعت محمد عيل طه حمكت رش يد سلطاند.

51 

 

عىل  هندسةالاعامل  واعادة  التاكمل  اسرتاتيجية  تنفيذ  انعاكسات 

حاةل   الاداءالاسرتاتيجي دراسة  املتوازن/  الاداء  بطاقة  ابس تخدام 

 الرشكة العامة لصناعة الالبسة اجلاهزة يف املوصل 

 
 

 2008 امثار عبدالرزاق  محمد ليث سعد هللا حسنيد.
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52 

الرش يق  التاكمل بني اسرتاتيجيات التصنيع الفعال و اساليب التصنيع  

خمتارة   مجموعة  يف  تطبيقية  دراسة  العمليايت/  الاداء  تعزيز  يف  وأ ثرهام 

 من املنظامت الصناعية يف مدينة املوصل

 2008 اثئر امحد سعدون السامن  رسمد غامن صال د.

53 
اداء   يف  اثرهام  و  الشامةل  اجلودة  وادارة  الفكري  املال  راس  دور 

 لصناعة الالبسة اجلاهزة يف املوصل العمليات يف الرشكة العامة 
 2008 صباح انور يعقوب اليونس اكرم امحد رضا الطويلد.

54 
دوافع الرشاء و انعاكساهتا عىل   بني املزجي الرتوجيي املبتكر و  العالقة 

 الوالء للعالقات
 2008 انيس امحد عبدهللا د.درمان سلامين المنر

55 

بني معايري احلمك   املؤسيس و ادارة عوائد املنظمة و خماطرها العالقة 

ابلتطبيق يف عينة من املنظامت املسجةل يف عدد من الاسواق املالية 

 العربية

 2008 دعاء نعامن محمد احلسيين رسمد كوكب امجليل د.

56 
دراس ية  /حاةل  العمليات  اسرتاتيجية  و  التجهزي  سلسةل  بني  املواءمة 

 للصناعات اجلدلية يف بغداد ابلتطبيق يف الرشكة العامة 
 2008 عامر عبداللطيف العامري غسان قامس الاليمد.

57 

دور معليات الانتباه دلى القيادات الادارية يف تمنية النضج الوظيفي  

جامعة    / يف  الطبية  اجملموعة  لكيات  من  عينة  ل راء  حتليلية  دراسة 

 املوصل 

 2009 س ندية مروان سلطان احليايل  جنةل يونس محمد ال مرادد.

58 

احلكومة   حنو  التحول  اشاكل  و  القيادي  التفكري  مس توايت  توافق 

العايل  التعلمي  لوزارة  حاةل  دراسة   / اخاليق  منظور  وفق  الالكرتونية 

 والبحث العلمي العراقية 

 2009 عالء امحد حسن اجلبوري جنةل يونس محمد ال مرادد.

59 

المتكني   مراحل  اثر  تعزيز  يف  الصحية  الرعاية  ملوظفي  املتسلسل 

الطيب  اجملمتع  يف  امنوذج  وتقدمي  واقع  /حتليل  الس يايس  احليود  مهنجية 

 التعلميي يف حمافظة نينوى

 2009 عادل محمد عبدهللا الطائ  د.ايب سعيد ادليوه يج

60 
يف راس املال البرشي /دراسة ل راء مجموعة   دور ابعاد القيادة الرؤيوية

 من القادة الااكدمييني يف جامعة املوصل
 2009 ميسون عبدهللا امحد الشلمة رسمد غامن صال د.

61 
نظام   الرضييب  العمل  جمال  يف  الالكرتونية  احلكومة  تطبيق  متطلبات 

 مقرتح 
 2009 خادل حامد عبد  ليث سعد هللا حسنيد.

 

62 

 

/  حتليل   الاسهم  اسعار  تقلبات  مبخاطر  عالقهتا  و  العوائد  نوعية 

 دراسة لعينة من اسواق الاوراق املالية اخلليجية 
 2010 محمد عصام امحد املعاضيدي  رسمد كوكب امجليل د.

63 

ادوات   ترابط  ضوء  يف  الاسرتاتيجية  احلركة  خفة  متطلبات  بعض 

ل راء   اس تطالعية  /دراسة  الاسرتاتيجي  التعمل  ابعاد  و  املعرفة  تقامس 

 عينة من مديري رشكة اس يا س يل لالتصاالت املتنقةل يف العراق 

 2010 اميان بشري ابو ردن رسمد غامن صال د.

64 
التسويقية املوجه حنو الزبون و ابتاكر املنتج /  تطوير نظام املعلومات  

 دراسة حاةل يف معمل الالبسة اجلاهزة ودلي
 2010 نبيل حامد امحد السويدي جنةل يونس محمد ال مرادد.

65 

حتليل   بني  يف    SWOTالعالقة  وانعاكسهام  الاسرتاتيجية  واملعرفة 

س يل   يف رشكة اس يا  الاسرتاتيجيات التسويقية /دراسة حاةل  حتديد 

 لالتصاالت املتنقةل يف العراق

 2010 عالء عبدالسالم الاميين  د.ايب سعيد ادليوه يج

66 

الاجامتعية   للمسؤولية  اجلوهرية  القضااي  بعض  بني  التبادلية  العالقة 

حتليلية   /دراسة  املنظمية  القمي  عىل  وانعاكساهتا  ابجلودة  الالزتام  وبناء 

 يف عدد من املستشفيات يف مدينة املوصل 

 2010 اس يل زهري رش يد التك ميرس ابراهمي اجلبوري 
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67 
يف   الاسرتاتيجي للتعلمي اجلامعي /دراسة اس تطالعية  واقع التخطيط 

 عينة من اجلامعات العراقية
 2010 شامل محمود الشامع  د.اكرم امحد رضا الطويل

68 
عىل   دراسة   / الاساليم  الاداري  الامنوذج  يف  الادارية  الوظائف 

 مدينة املوصلمجموعة خمتارة من املنظامت اخلدمية يف 
 2010 حسان اثبت اخلشاب  د.موفق امحد عيل الس يدية 

69 

تكوين  يف  انعاكساهتا  و  املنظمة  لشخصية  احملددة  العوامل  بعض 

املعرفة التنظميية /دراسة اس تطالعية يف عينة من املنظامت يف مدينة  

 املوصل 

 2011 الاء عبد املوجود العاين د.ليث سعد هللا حسني

70 
معليات اذلاكرة املنظمة مدخال للتفوق املنظمي تصممي نظام مقرتح يف 

 عينة من مستشفيات حمافظة نينوى 
 2011 خادل محمد مجيل عبدالقادر  د.رسمد غامن صال 

71 

/دراسة   التسويقية  الازمات  ادارة  يف  دورها  و  التسويقية  املعرفة 

الادوية   لصناعة  العامة  الرشكة  يف  يف تطبيقية  الطبية  واملس تلزمات 

 نينوى 

 2011 والء جامل ادلين نوري النوري د.جنةل يونس محمد ال مراد

72 
يف   دراسة   / الرايضية  الصناعة  تنش يط  يف  الراييض  التسويق  اسهام 

 الاندية الرايضية العراقية يف املنطقة الشاملية
 2011 منذر خرض يعقوب د.ايب سعيد ادليوه يج

73 

بني   سلسةل القمية و اثرها  العالقة  التجهزي و انشطة  سلسةل  معليات 

يف  حتليلية  اس تطالعية  دراسة   / الاسرتاتيجي  الاداء  ابعاد  يف 

 الرشكة العامة لصناعة الادوية و املس تلزمات الطبية يف سامراء 
 

 2011 قامس امحد حنظل العزاوي  اكرم امحد رضا الطويل

74 

مشاركهتا   و  املعرفة  دراسة اكتشاف   : الاعامل  ذاكء  نظم  ابس تخدام 

الاقتصاد   و  الادارة  لكية  يف  الاعامل  عدادات  لوحات  لتطبيق  حاةل 

 جامعة املوصل 

 د.ايب سعيد ادليوه يج
عامر عبدالرزاق عبد احملسن 

 النارص
2012 

75 

و   املعريف  التدقيق  اسرتاتيجيات  اطار  يف  الاسرتاتيجي  القرار  كفاءة 

يف    -اليات التنس يق املنظمي   دراسة حتليلية ل راء عينة من العاملني 

 رشكة نفط الشامل 

 2012 مظفر امحد حسني الشاهري  د.معن وعد هللا املعاضيدي

76 
عىل   انعاكساهتا  و  التسويقي  املزجي  و  السويق  الفاعلية  التوجه 

 التسويقية ابلتطبيق عىل الرشكة الوطنية لصناعة الااثث يف املوصل
 2012 اثئر طارق حامد املال حسن  د.جنةل يونس محمد ال مراد

77 

عىل   انعاكسه  و  التسويقية  الشخصنة  و  الاستامثرات  بني  التاكمل 

مجموعة من املنظامت صناعة  معليات التسويق الرايدي ابلتطبيق عىل 

 الااثث املزنيل يف مدينة املوصل

 2012 محمد محمود حامد املال حسن د.جنةل يونس محمد ال مراد

78 

بني اسرتاتيجيات العمليات والتسويق وانعاكسها عىل حتسني   العالقة 

لصناعة  العامة  الرشكة  يف  حتليلية  اس تطالعية  /دراسة  الاعامل  اداء 

 الالبسة اجلاهزة يف املوصل 

 2012 شهاب محمد محمود الطه  محدون الصواف د.حمفوظ

79 
دور ابعاد الرايدة الاسرتاتيجية و الس ياسات و الربامج احلكومية يف 

 بناء حاضنات الاعامل / منوذج مقرتح حلاضنة اعامل املوصل 
 2012 جامل عبدهللا خملف اخملتار د.انهدة اسامعيل امحلداين

80 
حتديد معايري اختيار املوارد الافضل يف اطار معلية التعهيد / دراسة  

 حاةل يف رشكة اس يا س يل لالتصاالت اخللوية . املنطقة الثانية 
 2012 عامر اسامعيل حديد د.رسمد كوكب امجليل 

81 
/ دراسة حاةل يف    نظام ختطيط موارد املرشوع لتعزيز الاداء املنظمي 

 رشكة احلكامء لصناعة الادوية و املس تلزمات الطبية / نينوى 
 2013 عيل عبدالفتاح محمود الشاهر د.حمفوظ محدون الصواف

82 
العايل  الاداء  ملنظامت  السلوكية  و  التنظميية  اخلصائص  توفر  مدى 

 عىل عينة من املصارف الاهلية العراقية ايلتطبيق 
 2013 صفاء ادريس عبود  د.معن وعد هللا املعاضيدي
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83 

القدرات   تعزيز  يف  املعلومات  لتقانة  التحتية  البنية  مرونة  دور 

يف رشكة احلكامء لصناعة   دراسة اس تطالعية  الادوية و  التنافس ية / 

 املس تلزمات الطبية يف املوصل 

 2013 هدى عبد الرحمي عيل د.انهدة اسامعيل امحلداين

84 

 / الاجامتعي  املال  راس  ابعاد  تعزيز  يف  دورها  و  المتويلية  القيادات 

س نجار   مسنت  رشكة  منتس يب  من  عينة  ل راء  اس تطالعية  دراسة 

 احملدودة

 2013 رغد محمد خروفه  د.رسمد غامن صال 

85 
دور التفكري الابداعي و المتكني يف تطوير تطبيقات املس تفيد الهنائ  

 جامعة املوصل  /
 2013 امحد زهري محمود د.جنةل يونس محمد ال مراد

86 

ختفيض   يف  التشغييل  الاداء  و  الاسرتاتيجي  للتغيري  التتابعي  الاثر 

مستشفى  يف  العاملني  من  عينة  ل راء  اس تطالعية  دراسة   / الهدر 

 امجلهوري و السالم يف املوصل 

 2013 صفوان ايسني الراوي  د.حمفوظ محدون الصواف

87 
يف الاغرتاب الوظيفي و انعاكساته يف السلوك   اثر احملددات املنظمية 

 الابداعي /دراسة مقارنة يف جامعيت املوصل ودهوك 
 2013 س نان قامس حسني  املعامر  د.رسمد غامن صال 

88 

الابداع التسويقي  مكدخل لتعزيز متطلبات  عنارص الثقافة التسويقية 

دراسة اس تطالعية ل راء املديرين لفنادق ادلرجة الاوىل يف حمافظة   /

 اربيل

 2013 سوسن ابراهمي رجب  د.جنةل يونس محمد ال مراد

89 

عىل  وانعاكسها  اجلوهرية  والقدرات  الاستبايق  التوجه  بني  املواءمة 

القمية الاسرتاتيجية دراسة وصفية حتليلية لعينة من منظامت االتصال  

 يف العراق

 2014 عبد هللا جار هللا يونس د.حمفوظ محدون الصواف

90 
بناء امنوذج لتقيمي اداء اعضاء الهيئة التدريس ية ابعامتد فلسفة الادارة 

 ابلسلوك و النتاجئ / دراسة حاةل يف لكيات املوصل 
 2014 سايم شاهر عسكر غامن صال  د.رسمد

91 

قرارات  وبعض  الاعامل  وحدة  الإسرتاتيجية  التتابعي  الاثر 

دراسة   التنافس ية/  املزااي  يف  والتسويق  العمليات  اسرتاتيجييت 

 اس تطالعية يف الرشكة العامة لصناعة الالبسة اجلاهزة املوصل 

 2015 مأ رب حازم الغضنفري د.اكرم امحد رضا الطويل

92 

بناء منوذج ملؤرشات ال داء اجلوهرية يف اطار العالقة بني ابعاد جودة 

مديرية  يف  اس تطالعية  دراسة   : التعلمي  جودة  ومعايري  العمل  حياة 

 تربية كركوك 

 2015 بصري خلف خزعل اللطيف د.ميرس ابراهمي اجلبوري 

93 
ال سواق   ىل  اإ ادلخول  خالل  من  اخلدمية  املنظامت  أ داء  تقومي 

 اخلارجية/ حاةل دراس ية عن أ داء منظمة سيسكو 
 2015 عبد الس تار سامل عوض  د.ايب سعيد ادليوه يج

94 

امنوذج   وفق  املعلومات  تقنية  حومكة  تطبيق   COBITاماكنية 

امنوذج  / مع  كركوك  املتنقةل  لالتصاالت  تيلكوم  رشكة  يف  حاةل  دراسة 

 مقرتح 

 2016 محمد مصطفى حسني حسن  د.ليث سعد هللا حسني

95 

يف  الاعامل ودورها  بني القدرات ادلينامية وأ نشطة اس تدامة  العالقة 

لصاعة  س نجار  رشكة  يف  حتليلية  دراسة  البييئ  الاداء  حتسني 

 السمنت

 2016 محمد عبد القادر محمد  وعد هللا املعاضيدي د.معن

 

96 

 

يف التوجه السويق   الاجامتعية وحركية املعرفة  الاثر التتابعي للهندسة 

ل راء  / اس تطالعية  س يل    دراسة  اس يا  رشكة  يف  املديرين  من  عينة 

 لالتصاالت املتنقةل يف العراق

 
 

 2016 ارساء طارق حسني املالح  د.عالء عبد السالم امحلداين 
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97 

مؤرشات  تبين  يف  العراقية  اجلامعات  جودة  تقيمي  معايري  دور 

ال زرق   احمليط  سرتاتيجية  دراسة  اإ  / املعرفة  دارة  اإ راكئز  منظور  وفق 

 تشخيصية لآراء عينة من القيادات الااكدميية يف جامعات خمتارة 

 2016 انيج عبد الس تار محمود  د.ايب سعيد ادليوه يج

98 

العاملني/  ومنو  تعمل  يف  البرشية  املوارد  الإدارة  هارفارد  أ منوذج  توظيف 

مدراء   من  عينة  لآراء  حتليلية  يف  دارسة  اخللوية  االتصاالت  رشاكت 

 اإقلمي كوردس تان العراق

 2016 أ محد حسني حسن اجلرجري  د.رسمد غامن صال 

99 
التشارك   عرب  الرايدي  التسويق  أ بعاد  يف  البييئ  الرصد  انعاكس 

 املعريف حبث ميداين مقارن يف رشاكت االتصاالت املتنقةل يف العراق 

ادلين الكبييس   د.صالح

 د./عالء عبد السالم الاميين 
 2016 عبد هللا محمود عبد هللا 

100 

الوجود )عمل  املعرفة  دارة  اإ يف  الفكرية  القاعدة  (  Ontology-توظيف 

مقارنة   حتليلية  اس تقصائية  دراسة  املوسع  املعرفة  سلسةل  امنوذج  لبناء 

 يف مجموعة من جامعات العراق املدفوعة ابملعرفة  

 2016 منال عبد اجلبار السامك  د.معن وعد هللا املعاضيدي

101 

يف  وأ ثرها  الرايدي  واذلاكء  الازرق  احمليط  قيادة  بني  العالقة  حتليل 

عينة   ل راء  مقارنة  حتليلية  دراسة  الرايدية/  اجلامعة  متطلبات  حتقيق 

 من القيادات الادارية يف بعض من جامعات اقلمي كردس تان العراق 
 

 2017 رمي سعد عيل امجليل  د.امحد سلامين محمد اجلرجري

101 

اىل تدقيق   مستندة  مقرتحة  اجامتعية  وسائط  منظومة  وفق  املعرفة 

متطلبات ذاكء الاعامل /دراسة حاةل يف لكية الرتبية للعلوم الانسانية  

 جامعة كركوك 

 2017 اهياب خفري يوسف الشمري د.رسمد غامن صال 

102 
وانعاكسه  املس تدام  التصنيع  فلسفة  اطار  يف  العمليايت  الفشل  حتليل 

 الاداء املمتزي /دراسة ميدانية يف معمل امسنت كركوكعىل 
 2017 اثمر عاكب حواس الرساي  د.رعد عدانن رؤوف 

103 

الختيار   التسويقية  والفرص  الاسرتاتيجية  اليقظة  بني  املواءمة 

رشاكت   بني  مقارنة  دراسة   / التنافس ية   التسويقية  الاسرتاتيجيات 

 االتصاالت اخللوية يف مدينة املوصل

 2017 بشار ذاكر صال القوطجي د.جنةل يونس محمد ال مراد

104 

البيئة   متطلبات  دمع  يف  ال خرض  التسويقي  املزجي  عنارص  دور 

العامة   الرشكة  يف  املديرين  لآراء  اس تطالعية  /دراسة  اخلرضاء 

 للسمنت الشاملية 

 2017 يونس امحد خليل النعميي  د.مسري عبد الرزاق العبديل 

105 

مسعة  دلمع  مدخل  للعاملني/  املرغوبة  غري  السلوكيات  تعديل  اساليب 

املنظمة / دراسة اس تقصائية ل راء عينة من املديرين يف املستشفيات 

 احلكومية يف مدينة اربيل / اقلمي كوردس تان

 د.رسمد غامن صال / 

 د.احالم ابراهمي ويل 
 2017 ش اميء محمد صال الهامشي 

106 
حومكة   واقع تشخيص  حتليل   / كركوك  حصة  دائرة  يف  البرشية  املوارد 

 وأ منوذج مقرتح 
 2017 ابراهمي جامس محمد ادليل  د.رسمد غامن صال 

107 

بعد  ما  والتسويق  الاجامتعية  الزابئن  عالقات  دارة  اإ بني  العالقة 

احلداثة وانعاكسها يف حتسني التوجه بأ بعاد الرايدة التسويقية / دراسة  

يف   االإنشائية  املنظامت  من  لعدد  املدراء  من  عينة  لآراء  اس تطالعية 

 اإقلمي كردس تان العراق

 2017 احسان حمسن حسني عيل العيل د.درمان سلامين صادق 

108 

سلوكيات  تبين  يف  التسويقي  واذلاكء  االإسرتاتيجية  القيادة  عالقة  أ ثر 

من   بعض  لآراء  اس تطالعية  دراسة   / الرايدي  متخذي  التسويق 

 القرار يف املصارف الَهلية يف اإقلمي كوردس تان

د.جنةل يونس محمد ال مراد / 

 د.خريي عيل اوسو 
 2017 رائد محمد حسن قادر 

109 

اسرتاتيجية  ومكوانت  الاسرتاتيجي  التفكري  ابعاد  بني  التاكمل 

العمليات يف دمع مفاتيح التصنيع الاخرض /دراسة اس تطالعية ل راء 

 العاملني يف معمل امسنت كركوك
 

 2018 عامر عواد محمد امحلداين د.ايب سعيد ادليوه يج
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110 
دراسة   الهولوين   التصنيع  نظام  قامة  اإ يف  احلرجة  النجاح  عوامل  دور 

 حاةل يف الرشكة العــامة للصناعات الكهرابئية واالإلكرتونية 
 2019 حسني العبيدي عايص رافت اكرم امحد الطويل د.

111 

 SA الاجامتعية للمساءةل ادلولية املواصفة ابعاد  بعض تطبيق مدى

تطبيقية  اخلادمة القيادة سلوكيات ضوء يف    2014 :8000 دراسة 

اجلامعة   والنور  اجلامعة  احلدابء  لكييت  يف  التدريس ية  املالاكت  الراء 

 الاهليتني يف حمافظة نينوى 

 2019 امحد عىل حسن د.عالء عبد السالم امحلداين 

112 
 التقنية اجلامعة العراقية، للجامعات الواسع التعاون نظام تصممي

 2020 داؤد سلامين ايرس عالء امحد اجلبوري د. دراس ية  حاةل الشاملية

113 

وادوات    التاثري الااكدميية  املعرفية  الرشأاكت  السرتاتيجية  املشرتك 

جامعة   يف  حاةل  اذلكية/دراسة  اجلامعات  بناء  يف  املعرفة  تسويق 

 املوصل 
 2020 امحد عبد هللا دانوك د.عالء عبد السالم امحلداين 

114 

تعزيز  يف  واسهاهما  العمل  حياة  وجودة  ادلاخيل  التسويق  بني  العالقة 

املدرسني  من  عينة  الراء  اس تطالعية  دراسة   / التنظميي  الاتزام 

 العاملني يف عدد من املدارس الثانوية الاهلية يف مدينة املوصل
 2020 عىل اكرم عبد هللا عىل احلرابوي  جنةل يونس ال مرادد.

115 
سلوك   /  حتفزي  الصلبة  اخمللفات  ادارة  تطبيق  حنو  البيئية  القيادة 

 دراسة حاةل يف جامعة املوصل
عالء  د. قيص كامل الامحدي / د.

 امحد اجلبوري 
 2020 عىل ذنون يونس امحد

116 

املس تدامة   اجلودة  حتقيق  يف  ودورها  الاخرض  الرش يق  مهنجية  ابعاد 

اس تطالعية   دراسة   / التنظميية  املناعة  لنظام  الوس يط  ادلور  اختبار 

 يف الرشكة العامة للسمنت العراقية ـ معاونية السمنت الشاملية 
 2020 زهراء غازي ادلابغ  اثئر امحد سعدون السامند.

117 

االتصاالت االإسرتاتيجية وانعاكسها يف بناء القدرات ادلينامية:  أ مناط 

دراسة ميدانية يف جامعة  ادلور الوس يط خلصائص التاكمل املعريف

 املوصل 

 2020 امين جامس محمد الطائ   معن وعد هللا املعاضيدي  د.

118 
للعالمة وثقة  ط لللكمة املنطوقة يف العالقة التاثرييةيادلور الوس 

 الزبون دراسة ميدانية يف متجر اكفور أ ربيل  
 2021 هند خرض امحد القييس   د.رعد عدانن رؤوف  

119 
العدسات الاسرتاتيجية عىل أ دوار املوارد البرشية وانعاكساهتا  اتثري

 يف اذلاكء االإبداعي  
 2021 فراس حسني علوان اجلبوري   د.ميسون عبد هللا الشلمة 

120 

الا الاداء  تقومي  يف  الاسرتاتيجي  التعويض  ادلور    –سرتاتيجيتأ ثري 

يف عينة   دراسة ميدانية  من املنظامت  الوس يط جلودة املوارد البرشية: 

 ادلولية العامةل يف العراق

 2021 أ محد محمود مصطفى الفقي  معن وعد هللا املعاضيدي  د.

121 
يف   تكنولوجيا املالية  :دراسة    ءال داتأ ثر اس تخدام  لعينة    حتليليةاملايل 

 من املصارف العربية مع اشارة خاصة للعراق
 2021 رسى تقي محمد عيل معن وعد هللا املعاضيدي  د.

122 
يف   هامدور الرشأاكت الاسرتاتيجية يف تعزيز الرباعة التنظميية وانعاكس

 رية: دراسة مسحية يف جامعة املوصل ه املقدرات اجلو 
 2021 محمد حيدر عيل اجلبوري  معن وعد هللا املعاضيدي  د.
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123 

ادلور   اختبار  النظمية:  القمية  تعزيز  يف  الاعامل  ذاكء  اسهامات 

رشكة   يف  اس تطالعية  دراسة  الزابئن  عالقات  الدارة  الوس يط 

 أآس ياس يل لالتصالت يف العراق

 2021 فراج نغميش فرج الشمري  د.عالء عبد السالم امحلداين 

124 

للقادة   احلديس  اذلاكء  ابعامتد  العاملني  صوت  لتحقيق  توظيف 

الالزتام عالية  البرشية  املوارد  ادارة  اس تطالعية   ممارسات  دراسة 

 حتليلية يف جامعيت املوصل وصالح ادلين

 2021 أ ضواء كامل حسني اجلراح  عالء امحد اجلبوري د.

125 
اجلودة  لكف  ختفيض  يف  االإنتاجية  العملية  ومقدرة  التصممي  جودة  اثر 

 والصيانة دراسة حاةل يف رشكة دايىل للصناعات الكهرابئية 
براهمي اجلبوري   براهمي محمد اجلبوري د.ميرس اإ  2021 محمد اإ
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1 

يف  واحملااكة  اخلطية  الربجمة  اسلوب  اس تخدام 

الانتاج ابلتطبيق عىل املنشاة العامة للغزل   ختطيط 

 والنس يج يف املوصل

 1986 اثئر امحد سعدون السامن  بسامن فيصل حمجوبد.

2 
يف اجلامعات  التدريس ينيختطيط القوى العامةل من 

 العراقية
 1986 عبدالسالم بالل احليال  فؤاد عبد املنعم امجليعي د.

3 

عىل   الس يطرة  تقومي  يف  املعلومات  نظام  اس تخدام 

اخلزين اجملمع  عىل  ابلتطبيق  للسلع    اخلزين 

 الاس هتالكية يف حمافظة نينوى

 1987 ال مراد جنةل يونس محمد ايب سعيد ادليوه يجد.

4 
يف  الوظائف  تقومي  نظام  اس تخدام  تطوير  اسس 

 املنشات الصناعية العراقية 
 1987 عواطف يونس الزيواين  فؤاد عبد املنعم امجليعي د.

5 

الاس هتالكية   السلع  توزيع  س ياسة  ابلتطبيق  تقومي 

عىل  ابلرتكزي  النباتية  للزيوت  العامة  املنشاة  عىل 

 مدينة املوصل 

 1987 شامل محمود محمد السلو ايب سعيد ادليوه يجد.

 1987 وافر عبدامحليد محمد شيت محمد حريب حسند. يف كفاءة التنظمي تا ثريهاامجلاعات غري الرمسية و  6

7 
النوعية   والس يطرة  التقييس  ابلتطبيق  متطلبات 

 عىل املنشاة العامة للغزل والنس يج يف املوصل 
 1987 عقيةل مصطفى الاتروش  بسامن فيصل حمجوبد.

8 
عىل  ابلتطبيق  الالبان  منتجات  تسويق  تطوير 

 مصنعي البان املوصل و تكريت 
 1988 صادق درمان سلامين ايب سعيد ادليوه يجد.

9 
يف   الاداري  التطور  اقسام  جتربة  العراق  تقومي 

 1987 - 1972للمدة 
 1988 سامل سلامين محمد حيي  ايب سعيد ادليوه يجد.

10 
يف   العمليات  حبوث  اساليب  بعض  اس تخدام 

 املفاضةل بني تاكليف الصيانة والاستبدال 
 1989 حمكت رش يد سلطان خادل عبد الرحمي الهييتد.

11 

الطلب   نقطة  نظام  يف  -اس تخدام  الطلب  مكية 

الادوات  ختطيط   يف  اخملزون  عىل  والس يطرة 

العامة  املنشاة  يف  احلركة  الرسيعة  الاحتياطية 

 لكربيت املرشاق

 1989 اليوزبيك انتصار توفيق بسامن فيصل حمجوبد.

12 
العمل    تا ثري انتاجية  يف  املهنية  السالمة  نظام 

 ابلتطبيق عىل معمل الغزل و النس يج يف املوصل 
 1989 عادل ذاكر النعمة  بسامن فيصل حمجوبد.

13 
منه   الاس هتالكيةالسلع    تدقيق املس هتكل  موقف  و 

 ابلتطبيق عىل عينة من ريف حمافظة نينوى 
 1989 ميرس امحد حسن  ايب سعيد ادليوه يجد.

14 

بيئهتا   و  الصناعية  املنشاة  اهداف  بني  التاكمل 

ابلتطبيق   الاداء  مس توايت  يف  اثره  و  التنظميية 

حمافظة  يف  الشاملية  للسمنت  العامة  املنشاة  عىل 

 نينوى 

 1989 امثار عبدالرزاق محمد عبد الرحمي الهييت خادلد.

15 
الصيانة  فعاليات  ختطيط  يف  املعلومات  نظام  دور 

 يف املنشاة العامة للسمنت حامم العليل
 1989 سعد فاضل عباس احملمود  بسامن فيصل حمجوبد.

16 

دور القائد صدام حسني يف حتديد السوق اجلديد  

العراق   يف  الاداري  من  للتطور  عينة  عىل  تطبيق 

 دوائر حمافظة نينوى 

 1989 انهدة اسامعيل عبد هللا محمد حريب حسند.

17 
يف  التسويقية  املعلومات  نظم  تطبيقات  اعامتد 

 تسويق املطبوع العريب 
 1990 انفع ذنون محيد ادلابغ  ايب سعيد ادليوه يجد.
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18 
يف  دور   ابلتطبيق  الوظيفي  الاداء  يف  التعلاميت 

 املنشاة العامة للسمنت الشاملية 
 1990 سلطان امحد خليف محمد حريب حسند.

19 
يف   ابلتطبيق  التنظميي  الهيلك  يف  التقنية  تا ثري 

 صناعيت السمنت و النس يج ابملوصل 
 

 1990 امحد سلامين محمد كنو  محمد حريب حسند.

20 
موقع   اختبار  جتارة اثر  انشطة  اداء  عىل  السوق 

 املفرد ابلتطبيق عىل حمافظة نينوى
 1991 سامل حامد محدي  ايب سعيد ادليوه يجد.

21 
اثر تنويع همامت الوظيفة يف املنشاة العامة لصناعات 

 الامسدة الكميياوية مصانع بيجي 
 1991 فائق مشعل قدوري  خادل عبد الرحمي الهييتد.

22 
ربط الاجر ابلإنتاجية يف معمل  تقومي تطبيق نظام  

 الالبسة الولدية يف املوصل 
 1991 ماجد محمد صاحل سلامين بسامن فيصل حمجوبد.

23 

ومتابعة   ختطيط  يف  الاعامل  ش باكت  اس تخدام 

حمطة   انشاء  مرشوع  يف  ابلتطبيق  املرشوعات 

 حتويل كهرابء حامم العليل

 1992 صباح انور يعقوب محمد حريب حسند.

24 

النظام   كفاءة  عىل  املنتجات  مزجي  اختيار  تا ثري 

الانتايج ابلتطبيق عىل معمل الالبسة الولدية يف 

 املوصل 

 1992 اميان مجيل قامس محو  بسامن فيصل حمجوبد.

25 
ثقوميية دراسة  املنتجات  تغليف  و  تعبئة    تقومي 

 ملنتجات املنشاة العامة ملنتوجات الالبان 
 1992 انيس امحد عبدهللا ايب سعيد ادليوه يجد.

26 
املنشات  يف  النوعية  ضامن  لنظام  اقامة  متطلبات 

 الصناعية ابلتطبيق يف معمل البان املوصل
 1992 ميرس ابراهمي امحد  بسامن فيصل حمجوبد.

27 
لإدارة   الوظيفية  تطبيقية  املشالكت  الافراد/دراسة 

 يف املديرية العامة لرتبية حمافظة نينوى 
 1992 خادل حامد عبد  خادل عبد الرحمي الهييتد.

28 
يف   ابلتطبيق  اجلامعة  اداء  قياس  معلومات  نظام 

 اجلامعات العراقية
 1992 هادي خليل اسامعيل  محمد حريب حسند.

29 
يف   التنظميية  و  الشخصية  العوامل  انتاجية  اثر 

 القيادات الادارية للكيات جامعة املوصل
 1993 محمد مصطفى عبدالقادر القصميي  خادل عبد الرحمي الهييتد.

30 
احللول  و  املشالك  التخطيطية  القرارات  دمع  انظمة 

 املقرتحة ابلتطبيق يف منشات خمتارة بوزارة النفط 
 1993 العيثاوي احالم ابراهمي  خادل عبد الرحمي الهييتد.

31 
املصارف  يف  التسويقية  اخلدمات  واقع  تطوير 

 ابلتطبيق عىل بنك الاساكن يف الاردن 
 1993 محمود عيل محمد الروسان ايب سعيد ادليوه يجد.

32 

الانتاجية العراقية   تقومي التوزيع املادي يف املنشات

وتسويق  لإنتاج  العراقية  الرشكة  عىل  ابلتطبيق 

 بغداد-اللحوم 

 1993 جامل عبدهللا خملف الهييب ايب سعيد ادليوه يجد.

33 
يف   العليا  الادارة  تدريب  لربامج  تقوميية  دراسة 

 معهد الادارة العامة ابحملمكة الاردنية الهامشية 
 1993 عيلابراهمي مجيل  محمد حريب حسند.

34 
/دراسة  الفنية  املعاهد  هيئة  يف  التصالت  نظام 

 تشخيصية 
 1993 عبدالس تار محمد العدواين محمد حريب حسند.

35 

يف   تطبيقية  /دراسة  الوقت  ادارة  يف  املدير  كفاءة 

 عينة من منظامت احملافظات الشاملية

 
 

 1993 صاحل محزة فتاح  محمد حريب حسند.
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36 
عىل   البيئية  املتغريات  بعض  انعاكسات  اثر 

 الاعالانت الطليقة يف العراق
 1994 ندى عبدالباسط كشمول  د.ايب سعيد ادليوه يج

37 
سرتاتيجية صياغة  يف  املؤثرة  يف   العوامل  الاعامل 

 املنشاة العامة للسمنت الشاملية 
 1994 معن وعدهللا جارهللا املعاضيدي د.خادل عبد الرحمي الهييت

38 
الادارية   الرقابة  فاعلية  يف  املعلومات  نظام  دور 

 ابلتطبيق يف ديوان الرقابة املالية
 1994 طارق الياس خلو د.محمد حريب حسن

39 

و   املالمئة  النظم  عىل  اختيار  الس يطرة  و  التخطيط 

ش باكت  يف مديرية  خزين احتياطية احلركية تطبيقا 

 كهرابء املنطقة الشاملية

 1994 الاء حسيب عبدالهادي د.بسامن فيصل حمجوب

40 
من   عينة  يف  ابلتطبيق  الاداري  العمل  مكننة 

 مؤسسات ادلول 
 1994 رفعت محمد عيل طه د.طارق رشيف يونس 

41 
نظام   يف  تصممي  ابلتطبيق  البحيث  الاداء  تقيمي 

 منشاة الكندي للبحث والتطوير 
 1994 منال عبداجلبار السامك  د.بسامن فيصل حمجوب

42 

يف   والنتاجئ  ابل هداف  الادارة  اسلوب  اس تخدام 

نفط   رشكة  يف  تطبيقية  /دراسة  العاملني  اداء  تقيمي 

 الشامل 

 1995 اجلبوري طالل عبدالقادر اسامعيل  د.رسمد غامن صاحل 

43 

حتسني  مس تلزمات  و  واقعها   : النوعية  الس يطرة 

الزجاج  لصناعات  العامة  املنشاة  يف  مس تواها 

 الرمادي  -والسرياميك 

 1995 اكظم امحد جواد اجلشعمي  د.محمد امحد املتيوت 

44 
عىل   ابلتطبيق  العاملني  اس تقرار  يف  املؤثرة  العوامل 

 تدرييس لكيات جامعة بغداد 
 1995 ميرس زهري الطائ  د.رسمد غامن صاحل 

45 

تسويق  يف  التوسع  اسرتاتيجية  مس تلزمات 

املصارف   عىل  تطبيقية  /دراسة  املرصفية  اخلدمات 

 الاردنية

 1995 تيسري محمد حشادة العفيشات  د.ايب سعيد ادليوه يج

السوقية  46 التقس اميت  اعتبار  وفق  السلع  تنويع 

الرشكة  / يف  ملعجون دراسة  املنتجة  الاردنية 

 الاس نان

 محمد سلمي خليف الشورة د.ايب سعيد ادليوه يج

1996 

47 
مواقف املتعاملني ابل سهم يف سوق بغداد لل وراق 

 املالية ابلتطبيق عىل عينة يف حمافظة نينوى
 1996 دعاء نعامن محمد احلسيين د.ضياء حامد ادلابغ

48 

لتسويق   املتاحة  الاس هتالكية الاشاكل  السلع 

املصدرين  مجعية  عن  دوليا/دراسة  الاردنية 

 الاردنيني

 1996 سلامين امحد ال خطاب د.ايب سعيد ادليوه يج

49 
دراسة   / الانتاج  جدول  حتسني  يف  التعلمي  تا ثري 

 ميدانية يف معمل الالبسة الولدية يف املوصل
 1996 رعد عدانن رؤوف  د.بسامن فيصل حمجوب

50 

اخليار   و  السلوك  حتديد  يف  اثره  و  التنظميي  املناخ 

الرشاكت   من  عينة  يف  /تطبيقا  والاسرتاتيجي 

 الصناعية املسامهة اخلاصة نينوى 

 1996 فالح عيل سلطان د.طارق رشيف يونس 

51 
اجور  لحتساب  النقاط  اسلوب  اس تخدام 

 التدريس يني ورواتهبم يف اجلامعات العراقية
 1997 مارب حازم الغضنفري غامن صاحل  د.رسمد
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52 
للرشاكت  املال  القرار  يف  ادلخل  عىل  الرضيبة  اثر 

 الصناعية الاردنية
 1998 معن محمد صاحل الزعيب د.رسمد غامن صاحل 

53 

نظايم   اس تخدام  ختفيض    JITو    CADدور  يف 

/دراسة  الصناعية  املنشاة  يف  التلف  معدلت 

 تطبيقية يف معمل الالبسة الولدية يف املوصل

 1998 فاطمة جعفر حبيب الطائ  د.محمد امحد املتيوت 

54 
هيلك   بناء  يف  الادارية  املعلومات  نظام  نضج  اثر 

 القوة يف املنظمة 
 1999 سوسن ابراهمي العكيدي د.محمد عبد حسني الطائ 

55 

تنش يط تسويق اخلدمات الصحية و نوعيهتا ابعامتد 

مستشفى  عىل  ابلتطبيق  السويق  التقس مي  مدخل 

 الزهراوي وابن سينا التعلمييني يف حمافظة نينوى

 1999 عادل محمد عبدهللا الطائ  د.ايب سعيد ادليوه يج

56 
يف   التامني  عىل  الطلب  اخنفاض  العراق  ظاهرة 

 الاس باب واملعاجلات/
 1999 رافعة ابراهمي امحلداين  د.نظام محمد شكر 

57 
الانشطة املرصفية /دراسة تطبيقية   حتليل ايرادات 

 يف عينة من املصارف التجارية العرايق
 2000 بشار ذنون محمد الشكريج  د.موفق امحد عيل الس يدية 

58 
العراق   يف  الافراد  ادارة  من  خصائص  ابلس تفادة 

 فلسفة الادارة يف الياابن
 2000 مرمي مصطفى سلامن النداوي د.رسمد غامن صاحل 

59 

و  املوجودات  ادارة  يف  املالية  الهندسة  دور 

رشاكت   من  لعينة  تطبيقية  /دراسة  املطلوابت 

 مسامهة عراقية 

 2000 حسن صبحي حسن العباس  د.رسمد كوكب امجليل 

60 

يف   الوظيفيني  الضغط  و  للتصممي  التتابعي  الاثر 

شاغيل   من  عينة  ل راء  /دراسة  الوظيفي  الرىض 

يف حمافظة  يف املستشفيات احلكومية  همنة المتريض 

 نينوى 

 2001 نبال يونس محمد ال مراد د.محمد عبد حسني الطائ 

61 

املزااي  تعزيز  يف  البرشية  املوارد  معلومات  اثر 

من   عينة  ل راء  ميدانية  /دراسة  للمنظمة  التنافس ية 

 مديري املصارف احلكومية وال هلية

 2001 بسام عبدالرمحن يوسف اليوزبيك  د.ليث سعد هللا حسني

62 

التنافس ية  الاس بقيات  يف  املنتج  ثقافة  هيلك  اثر 

مدراء  / من  عينة  ل راء  اس تطالعية  دراسة 

 الرشاكت الصناعية املسامهة /حمافظة نينوى 

 2001 عيل عبدالس تار احلافظ د.اكرم امحد الطويل 

63 

بني دورة حياة املنظمة و السلوك  الاثر  العالقة و 

ل راء   /دراسة  التنظميية  الفاعلية  و  الاسرتاتيجي 

واخلاصة   اخملتلطة  الصناعية  املنظامت  يف  املديرين 

 نينوى 

 2001 ليىل جارهللا خليل الطائ  د.حنني محمود القدو

64 

بني اهداف منظامت   املنظور الاسرتاتيجي للتوافق 

العليا   دارة  لالإ املال  السلوك  امناط  و  الاعامل 

الرشاكت  / من  عينة  اطار  يف  ميدانية  دراسة 

 املسامهة 

 2001 امحد يونس محمد الس بعاوي د.طارق رشيف يونس 

65 

 

املعلومات  قمية  حتديد  يف  الادارية  املشالكت  اثر 

 حال دراس ية
 

 2001 هدى عبد الرحمي حسني  د.محمد عبد حسني الطائ 
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66 

مس توايت  يف  اثرها  و  املادي  التوزيع  انشطة 

اخلدمة املقدمة للوالكء/دراسة ميدانية يف عينة من 

حمافظة   يف  اخلاص  للقطاع  الصناعية  املنظامت 

 نينوى 

 2002 بثينة لقامن امحد  عبدالرمحن  د.جنةل يونس محمد ال مراد

67 

الاهداف  حتديد  يف  وأ ثره  التسويقي  التخطيط 

العامة  الرشكة  يف  ميدانية  /دراسة  التسويقية 

 لاللبسة اجلاهزة 

 2002 ثناء البرياللوس  د.درمان سلامين صادق 

68 

تعزيز  يف  وأ ثرها  القيادي  والسلوك  امجلاعة  حركية 

الادارة العليا يف عينة    الولء املنظمي /دراسة لراء

 من رشاكت القطاع اخلاص يف حمافظة نينوى

 2002 رغد محمد حيي خروفة  د.طارق رشيف يونس 

69 

املنظميني الالزتام  و  املناخ  هديف    دور  حتقيق  يف 

من  عينة  يف  ميدانية  /دراسة  الرحبية  و  المنو 

سوق   يف  واملسجةل  الغذائية  الصناعية  الرشاكت 

 بغداد لل وراق املالية 

 2002 صفاء ادريس عبودي صاحل  د.حنني محمود القدو

70 

مكدخل لإدارة متاجر املفرد الكبرية   املفهوم التعاوين 

يف / املس هتلكني  من  عينة  ل راء  حتليلية  دراسة 

 حمافظة نينوى 

 2002 عالء عبدالسالم حيي الاميين  د.ايب سعيد ادليوه يج

71 

املال   التحليل  مؤرشات  ابس تخدام  الاداء  تقيمي 

عدد   عىل  تطبيقية  دراسة   : الاستامثرية  للقرارات 

للمدة   املسامهة  العراقية  الرشاكت   –  1992من 

1999 
 

 2002 ميادة سامل محمود الاعريج د.ضياء حامد ادلابغ

72 
القيادي   المنط  حتديد  يف  الشخصية  املتغريات  دور 

 ملديري املنظامت اخلدمية يف حمافظة نينوى
 

 2002 حيدر خرض سلامين د.رسمد غامن صاحل 

73 

برامج  دمع  يف  البرشية  املوارد  ادارة  اسرتاتيجية  اثر 

يف عينة   ادارة اجلودة الشامةل /دراسة ل راء املدراء 

 من املنظامت الصناعية العامة حمافظة نينوى 

 2003 الاء عبداملوجود العاين د.ليث سعد هللا حسني

74 

الثقافة   طبيعة  حتديد  يف  املهمة  بيئة  خصائص  اثر 

رشاكت   مديري  من  عينة  ل راء  /دراسة  املنظمية 

 القطاع الصناعي اخلاص والعام يف حمافظة نينوى 

 2003 س نان قامس حسني حيدر املعامر  د.حنني محمود القدو

75 

قرارات  ترش يد  يف  الادارية  املعلومات  نظام  اثر 

ل راء  اس تطالعية  /دراسة  البرشية  املوارد  ادارة 

 مديري منظامت صناعية حكومية 

 2003 امحد زهري توفيق محمود  د.ليث سعد هللا حسني

76 

العمليات   هندسة  اعادة  يف  املعلومات  تقانة  دور 

والاقتصاد  الادارية / دراسة حال يف لكية الادارة  

 جامعة املوصل 

 2003 ش اميء محمد صاحل حسن محيد الهامشي  د.طارق رشيف يونس 

77 

الاداء الصناعي  نظام تقيمي  متطلبات تطوير فاعلية 

املزنل  الااثث  لصناعات  الوطنية  الرشكة  يف 

 دراسة حال /

 2003 ماجدة حمسن عبدالرمحن محمد احلكمي د.بسامن فيصل حمجوب

78 

للمنظامت   الاخالقية  و  الاجامتعية  املسؤولية 

يف توفري مبدأ  حامية املس تخدم ابلتطبيق   الانتاجية 

 عىل مجموعة من املنظامت العراقية 

 2003 شهاب محمد الطه  د.ايب سعيد ادليوه يج
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79 
/دراسة   املال  الاداء  يف  الاندماج  يف  اثر  حتليلية 

 عينة من املصارف الاردنية
 2003 فراس سلامين حسن د.ضياء حامد ادلابغ

80 

يف  الادارية  املعلومات  نظام  فاعلية  مؤرشات  اثر 

 9001_    2000اقامة متطلبات نظام ادارة اجلودة

ISO    املنظامت من  عينة  يف  اس تطالعية  /دراسة 

للحصول عىل شهادة نظام ادارة اجلودة  قيد التاهيل

2000  -9001 ISO  يف حمافظة دهوك 

 2004 محمد مصطفى حسني حسن  د.اكرم امحد الطويل 

81 

يف   الفندقية  اخلدمات  تسويق  معلومات  نظم  دور 

يف   جيان  لفندق  دراس ية  /حال  الزبون  رضا  تعزيز 

 حمافظة دهوك 

 2004 منذر خرض يعقوب املهتدي  د.ايب سعيد ادليوه يج

82 

معلومات  نظام  يف  املعلومات  تقانة  اس تخدام  واقع 

املنظامت  من  جملموعة  حال  /دراسة  البرشية  املوارد 

 الصناعية احلكومية يف حمافظة نينوى 

 

 د.رسمد غامن صاحل 

 
 

 2004 عامر اسامعيل عبدهللا حديد

83 

الصناعية   املنظامت  يف  وأ مهيته  اخلطر  ادارة  واقع 

يف / والنس يج  الغزل  معمل  عىل  ميدانية  دراسة 

 املوصل 

 2004 بسمة هشام محمد يونس  د.نظام محمد شكر 

84 
و   ادلولية  للمنشات  الس ياس ية  اخلطر  ادارة  واقع 

 العوامل املؤثرة فيه 
 2004 شوكت عبد العزيز معر د.نظام محمد شكر 

85 

الرضا   يف  وانعاكساهتا  الصحية  املعلومات  تقانة 

لراء مس تخديم    الوظيفي/دراسة  من  عينة 

سينا واخلنساء   يف مستشفيي ابن  التقاانت الصحية 

 التعلمييني

 2006 س ندية مروان سلطان احليال  د.حسني ذنون البيات 

86 
 

تكنولوجية املعلومات  التعلمي الالكرتوين ابس تخدام 

 والتصالت منوذج مقرتح جلامعة املوصل 
 2005 عبداجمليد اثبت عيل كنانة محمد  د.ليث سعد هللا حسني

87 

و  ادلوائية  العبوات  وتغليف  تصممي  اسرتاتيجية 

ادلوائية  املنتجات  انس يابية  و  تدفق  يف  امهيهتا 

الصيادل  / من  عينة  ل راء  اس تطالعية  دراسة 

 وال طباء يف مدينة املوصل 

 2005 الاء نبيل احليال  د.ايب سعيد ادليوه يج

88 
 / املعرفة  ادارة  تعزيز  يف  العمل  اخالقيات  اثر 

 دراسة ل راء عينة من تدرييس جامعة املوصل
 2005 محمد عصام امحد املعاضيدي  د.حنني محمود القدو

89 

الاداء   تعزيز  يف  التنافس ية  الاسرتاتيجيات  اثر 

ميدانية   دراسة   / الصغرية  للمنظامت  الاسرتاتيجي 

 املوصللبعض رشاكت القطاع اخلاص يف 

 2005 عالء امحد حسن اجلبوري د.حنني محمود القدو

90 

اداء   يف  ادلاخيل  التسويق  اجراءات  بعض  اثر 

املصارف   من  عينة  يف  ميدانية  دراسة  العاملني 

 التجارية يف حمافظة نينوى 

 2005 حسان اثبت جامس اخلشاب د.درمان سلامين صادق 

91 

جمالت   يف  وأ ثره  الاسرتاتيجي  /  التوجه  التغيري 

الصناعية  الرشاكت  بعض  يف  اس تطالعية  دراسة 

 يف مدينة املوصل

 
 

 2005 اميان بشري مصطفى ابو ردن د.جنةل يونس محمد ال مراد
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92 

جودة   يف  اثره  و  الاعامل  هندسة  عادة  ابإ التفكري 

السالم اخلدمات الصحية ابلتطبيق عىل مستشفى  

 العام و اخلنساء يف املوصل 

 2005 رضاء حازم محمد حيي ادللميي  د.حسني ذنون البيات 

93 
القرارات   تعزيز  يف  الطبية  املعلومات  نظام  دور 

 الصحية
 2005 شهاب امحد خرض سواد  د.حسني ذنون البيات 

94 

املال  راس  و  العمل  فرق  اسلوب  بني  العالقة 

دراسة    / العمل  فرق  فاعلية  يف  اثرها  و  الفكري 

واملاكتب   البحثية  املراكز  اساتذة  من  عينة  لراء 

 الاستشارية وعدد من لكيات جامعة املوصل 

 2005 رمي سعد امجليل  د.ليث سعد هللا حسني

95 

بني خياري الرمسةل و   الاندماج/ املصارف العراقية 

مدينة   يف  التجارية  املصارف  من  عينة  يف  دراسة 

 املوصل 

 2005 هما مصطفى جانكري بك د.موفق امحد عيل الس يدية 

96 
دراسة    / املتعلمة  املنظامت  حنو  التحول  مقومات 

 تشخيصية يف عينة من املنظامت /حمافظة نينوى 
 2005 ميسون عبدهللا امحد الشلمة د.رسمد غامن صاحل 

97 
 / تطبيقه  وأ فاق  الرسيعة  ابلس تجابة  التصنيع  نظام 

 دراسة حال يف معمل الالبسة الولدية يف املوصل
 2005 شهةل سامل خليل العبادي  د.عقيةل مصطفى الاتروش

98 

يف السلوك الرشائ /  التصالت التسويقيه وأ ثرها 

لراء حتليلية  ومس هتليك   دراسة  والكء  من  عينة 

 السلع الاس هتالكية املعمرة يف مدينة املوصل

 2005 ولء جامل ادلين نوري النوري د.جنةل يونس محمد ال مراد

99 

التنظميي   الهيلك  ابعاد  يف  الاسرتاتيجي  اخليار  تا ثري 

القطاع   / رشاكت  من  عينة  يف  ميدانية  دراسة 

 الصناعي اخلاص يف حمافظة التا ممي 

 2006 مظفر امحد حسني الشاهري  د.حنني محمود القدو

100 

بني  العالقة  وفق  عىل  العليا  الادارة  توهجات 

ابلتطبيق   التسويقي  وال داء  الابتاكري  التسويق 

 عىل منظامت خمتارة 

 2006 ش اميء انظم محدون الفهادي  د.درمان سلامين صادق 

101 

دور التوجيه الاسرتاتيجي يف حتديد خصائص 

العمليات دراسة اس تطالعية ل راء املدراء يف عينة  

 من الرشاكت الصناعية املسامهة يف حمافظة نينوى 
 

 2006 معر حسني وييس الربواري  د.حمكت رش يد سلطان

102 

املعلومات   نظام  ومناذج  خلصائص  التتابعي  الاثر 

حتقيق   يف  /دراسة الادارية  التنافس ية  املزية 

احلكومية  املصارف  من  عينة  يف  اس تطالعية 

 وال هلية يف حمافظة نينوى 

 2006 امحد مؤيد عطية احليال د.جنةل يونس محمد ال مراد

103 

يف  الاعامل  معلومات  نظم  مكوانت  توافر  اثر 

ل راء دراسة   / املنظمي  التعمل  من    معليات  عينة 

 منظامت خمتارة يف حمافظة نينوى

 2006 ربيع عيل زكر د.ليث سعد هللا حسني

104 

الانتاج   وقرارات  البييئ  الاستشعار  اسرتاتيجيات 

والعمليات العالقة والاثر /دراسة ميدانية يف عينة 

 من املنظامت الصناعية يف حمافظة نينوى

 2006 عبدالقادر خادل محمد مجيل  د.حمكت رش يد سلطان

105 

يف  القرارات  مساندة  لنظم  امنوذج  اقامة  اماكنية 

 الرشكة الوطنية لصناعة الااثث املزنل 

 
 

 د.ليث سعد هللا حيس 
 

 2006 عيل عبدالفتاح محمود شاهر  
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106 
من   عينة  يف  /تطبيق  ابلعالقات  التسويق  اماكنية 

 املصارف الاهلية 
 2006 دلور جالل غريب محمد د.درمان سلامين صادق 

107 

تا ثري ادارة املعرفة يف الوظائف الاسرتاتيجية لإدارة  

بعض   يف  اس تطالعية  دراسة   / البرشية  املوارد 

 الرشاكت الصناعية يف حمافظة نينوى 

 2006 امحد حسني اجلرجري  د.انهدة اسامعيل امحلداين

108 

و حتليل   السوقية  املعرفة  بني  العالقة 

التنافس ية  ابملزية  املوهجة  التسويقية  الاسرتاتيجيات 

 دراسة يف عينة من الرشاكت الصناعية نينوى /

 2006 محمد محمود حامد املال حسن د.درمان سلامين صادق 

109 

جودة   يف  اثره  و  التسويقي  الاسرتاتيجي  التخطيط 

/دراسة   املرصفية  فروع اخلدمة  يف  اس تطالعية 

 مرصيف الرافدين والرش يد يف مدينة املوصل

 2006 اثئر طارق حامد املال حسن  د.جنةل يونس محمد ال مراد

110 

مشاريع  متويل  يف  الاجنبية  الاستامثرات  دور 

نفط  رشكة  يف  دراس ية  حال  النفطية  الصناعة 

 الشامل 

 2006 عبدالرزاق خرض العبادي  د.رسمد كوكب امجليل 

111 

دور نظام معلومات املوارد البرشية يف اعادة تصممي 

الوظائف / دراسة تطبيقية يف املعهد التقين واللكية  

 التقنية ابملوصل

 2006 ابسل محمود طه العلاكوي  د.ليث سعد هللا حسني

112 

حتديد   يف  دورها  و  الابداعي  التفكري  عنارص 

مجموعة   عىل  دراسة  الاسرتاتيجي  من اخليار  خمتارة 

 املنظامت الصناعية العامة نينوى 

 2006 عبدهللا جارهللا يونس د.حمكت رش يد سلطان

113 

فق   و  العراقية  الصحف  تسويق  مس تقبل 

ل راء حتليلية  /دراسة  احلديثة  التقنية    الاعتبارات 

مدينة   يف  الصحفية  املنظامت  مندويب  من  عينة 

 املوصل 

 2006 يونس امحد خليل النعميي  د.ايب سعيد ادليوه يج

114 
نظام الوقت املرن ك داة لتحسني نوعية حياة العمل  

 دراسة اس تطالعية يف جامعة املوصل /
 2006 ارساء طارق حسني املالح  د.رسمد غامن صاحل 

115 

نظم   الازمات  دور  ادارة  يف  التسويقية  املعلومات 

السلبية   الظواهر  لبعض  دراسة   / التسويقية 

 التسويقية يف منظامت انتاجية خمتارة 

 2006 بشار ذاكر القوطجي د.جنةل يونس محمد ال مراد

116 
ل عضاء   الابداع  تعزيز  يف  اذلاتية  الادارة  دور 

 الهيئة التدريس ية يف جامعة املوصل
 2006 اس يل زهري رش يد التك غامن صاحل  د.رسمد

117 
دراسة  املنظمة/  قمية  لتعظمي  مكدخل  العوائد  ادارة 

 ميدانية يف عينة من املؤسسات املالية العربية
 

 2006 شفان امحد محمد  د.رسمد كوكب امجليل 

118 

املنظمة   معامرية  اطار  يف  املعلومات  تقنية  اس تخدام 

الرشاكت  / من  لعينة  حمافظة دراسة  يف  الصناعية 

 املوصل 
 

 2006 اضواء كامل حسني  د.طارق رشيف يونس 

 2007 نبا مؤيد عبداحملسن الطائ د.درمان سلامين صادق  الادارة الالكرتونية وظائفها يف املنظامت التعلميية   119

120 

تا ثري المنط القيادي يف بناء القدرات الاسرتاتيجية  

للمنظمة / دراسة حتليلية ل راء املدراء يف عينة من  

 املنظامت الصناعية يف حمافظة نينوى

 

 2007 معر محمد صبحي كشمول د.انهدة اسامعيل امحلداين
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121 

تعزيز  تقنية   يف  دورها  و  التصالت  و  املعلومات 

الاس تخدام   اطار  يف  الاداري  القرار  فاعلية 

/دراسة  الادارة  دمع  معلومات  لنظم  املتاكمل 

القطاع   يف  العامةل  الرشاكت  من  لعينة  حتليلية 

 النفطي يف حمافظة كركوك

 2007 عامر عبدالرزاق عبداحملسن اجلبوري  د.ليث سعد هللا حسني

122 

تقانة املعلومات وأ ثرها يف الاداء الالكرتوين دراسة 

املصارف   يف  العاملني  من  عينة  ل راء  حتليلية 

 الاهلية يف مدينة املوصل

 2007 سعادة محزة حسني العبيدي د.جرجيس معري عباس 

123 

انعاكسات الكفاءة التسويقية عىل النجاح التسويقي 

الااثث  دراسة يف الرشكة الوطنية لصناعة  /

 املزنل 

 2007 رعد فاضل عبدالقادر امحلداين د.درمان سلامين صادق 

124 
دور نظم املعلومات الادارية يف ادارة اداء العاملني 

 يف عينة من املنظامت الصناعية يف مدينة املوصل 
 2007 يرسى غازي حسن الطائ  د.جنةل يونس محمد ال مراد

125 

املزية   حتقيق  يف  البرشية  املوارد  تدريب  اثر 

يف   املتدربني  من  عينة  ل راء  /دراسة  التنافس ية 

الرشكة العامة لصناعة الادوية واملس تلزمات الطبية 

 نينوى 

 2007 سايم شاهر عسكر د.انهدة اسامعيل امحلداين

126 

اذلهنية   املاكنة  تعزيز  يف  دورها  و  اجلودة  ادارة 

مدراء   من  عينة  ل راء  حتليلية  /دراسة  للمنتجات 

 بعض املنظامت الصناعية يف حمافظة نينوى

 2007 رائد محمد حسن  د.جنةل يونس محمد ال مراد

127 

اخملاطر التسويقية و انعاكساهتا عىل العوامل املؤثرة 

  / املعمرة  الاس هتالكية  السلع  رشاء  قرارت  يف 

دراسة حتليلية ل راء عينة من املس هتلكني يف مدينة  

 املوصل 

 2007 قامس صاحل املعامري د.جرجيس معري عباس 

128 
يف  اثرها  و  التصالت  و  املعلومات  تقانة  مكوانت 

 ابعاد اداء الانتاج و العمليات /دراسة موقفية
 2007 اميان جنم ادلين عبدهللا النعميي  د.اكرم امحد الطويل 

129 
ابلإشارة  بعد  عن  املرصفية  للخدمات  التوجه  امهية 

 اىل املرصف التجاري السوري 
 2008 مصطفىهيمث حسني  د.رسمد غامن صاحل 

130 

/دراسة   العاملني  اداء  يف  وأ ثره  الفكري  املال  راس 

يف   العلمية  الاقسام  رؤساء  من  عينة  ل داء  حتليلية 

 جامعة املوصل 

 2008 عيل اكرم عبدهللا عيل د.انهدة اسامعيل امحلداين

131 

دورة   مراحل  وفق  الادارية  املعلومات  اس تخدام 

للكيات   /دراسة  املنظمة  جامعة  حياة  من  خمتارة 

 املوصل 

 2008 اهياب خفري يونس مصطفى د.رسمد غامن صاحل 

132 

  / التنافس ية  املزااي  لتعزيز  ك داة  الزبون  صوت 

املنظامت  من  عينة  يف  العاملني  ل راء  حال  دراسة 

 الصناعية يف مدينة املوصل
 

 2008 هاين امحد حسني احلرابوي  د.جنةل يونس محمد ال مراد

133 

الابداع  يف  ودورها  املعلومات  قدرات 

يف عدد من رشاكت     الاسرتاتيجي دراسة تطبيقية 

 التصالت املتنقةل يف العراق  
 

 2008 محدان عبيد منصور حسني العزني  د.معن وعد هللا املعاضيدي
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134 

بعض   عىل  انعاكساهتا  و  املبيعات  تنش يط  وسائل 

من   عينة  ل راء  دراسة  الرشائ/  السلوك  يف  املؤثرة 

 الزابئن يف رشكة اس يا س يل حملافظة نينوى

 2008 ازهار حسني ويس النجار د.جرجيس معري عباس 

135 

الادارية  املعلومات  نظام  خمرجات  خصائص  بعض 

دراسة    / التنظميي  التعلمي  مبس توايت  عالقهتا  و 

يف تشكيالت  اس تطالعية ل راء عينة من العاملني 

 هيئة التعلمي التقين ابملوصل

 2009 انور هادي طه ادلابغ  د.ليث سعد هللا حسني

136 

ابل داء   عالقهتا  و  الابداعي  التفكري  همارات  بعض 

يف   املديرين  ل راء  اس تطالعية  /دراسة  املنظمي 

 عينة من رشاكت التجارة العامة يف حمافظة دهوك 

 2009 كرسا عنرت الزيباري  د.انهدة اسامعيل امحلداين

137 
تطويره  افاق  و  السالمية  للمصارف  المتوييل  ادلور 

 املسؤولية الاجامتعية يف ضوء 
 2009 مش تاق محمود خلف الس بعاوي د.موفق امحد عيل الس يدية 

138 

يف  انعاكساته  و  الادارية  التصالت  نظام  دور 

دراسة   التسويقي/  املزجي  قرارات  صنع  معلية 

الادوية  لصناعة  العامة  الرشكة  يف  ميدانية 

 واملس تلزمات الطبية يف نينوى

 2009 احسان حمسن حسني العيل د.انفع ذنون ادلابغ 

139 

يف  القوة  ثنائ  توزيع  ابس تخدام  بريت  اسلوب 

اعامر  عىل  ابلتطبيق   _ املشاريع  متابعة  و  ختطيط 

 جرس الرصافية 

 2009 زيد محمد محمود الراشدي د.اكرم امحد الطويل 

140 

التخطيط  يف  الالكرتونية  الادارة  عنارص  اسهام 

يف   مقرتح  /منوذج  ابدية الاسرتاتيجي  مديرية 

 املوصل 

 2009 يونس محمد خرض اطحري د.رسمد غامن صاحل 

141 

الزبون  رضا  تعزبز  يف  ابلعالقة  التسويق  ابعاد  دور 

مدينة  / يف  الفندقية  املنظامت  من  لعينة  دراسة 

 دهوك 

 2009 معر ايسني محمد السابر  د.جنةل يونس محمد ال مراد

142 

املتعلمة/   املنظمة  ابعاد  يف  ودوره  التنظميي  املناخ 

يف جامعة   الادارية  دراسة ل راء عينة من القيادات 

 املوصل 

 2009 عالء عبدالسالم مصطفى العبايس د.محمد مصطفى القصميي 

143 

املركز   يف  الالكرتوين  للتدريب  مقرتح  منوذج 

يف  الاداري  التطوير  و  لالستشارات  الوطين 

 املوصل 

 2009 زينة منري داود كغو   د.رسمد غامن صاحل 

144 
املؤسسات  جناح  يف  الاسرتاتيجية  الرؤية  دور 

 التعلميية/ دراسة حال جامعة تكريت
 2009 طارق صادق محمود  د.فائق مشعل العبيدي 

145 

التسويقي  الاداء  لتعزيز  الزبون  معرفة  تبين  اماكنية 

املنظامت    / احصاب  من  عينة  ل راء  حتليلية  دراسة 

 البيعية صغرية احلجم لل لبسة اجلاهزة يف املوصل 

 2010 هباء حبيب محمود امحد الطائ  د.جنةل يونس محمد ال مراد

146 

املواطنة   سلوك  تعزيز  يف  دورها  و  التنظميية  الثقة 

دار   يف  العاملني  من  عينة  ل راء  دراسة   / التنظميية 

 ابن الثري للطباعة والنرش جامعة املوصل 

 2010 نزار محمد عيل السليفاين  د.انهدة اسامعيل امحلداين

147 
اسرتاتيجية تطوير املوارد البرشية يف جامعة صالح 

 وانعاكساهتا عىل استامثر راس املال الفكريادلين 
 

 2010 عبدالرزاق كامل ابجكر  د.ليث سعد هللا حسني
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148 

دراسة   / للعاملني  الوظيفي  الرضا  يف  المتكني  تا ثري 

ل راء كركوك   حتليلية  حصة  يف  العاملني  من  عينة 

 وعدد من املستشفيات التابعة لها 

 2010 بصري خلف خزعل لطيف د.انهدة اسامعيل امحلداين

149 

تا ثري اذلاكء التنافيس يف حتديد اخليار الاسرتاتيجي 

يف  حال  /دراسة  الاعامل  وحدة  مس توى  عىل 

 رشكة اس يا س يل لالتصالت النقال يف العراق 

 2010 وزيرة حيي محمد سلامين وعد هللا املعاضيدي د.معن

150 

املزجي  حتديد  يف  وأ ثره  التسويقي  التخطيط 

العاملني  من  عينة  ل راء  حتليلية  دراسة  التسويقي/ 

 لل لبسة اجلاهزة يف مدينة املوصل 

 2010 عامد اسامعيل ابراهمي املوىل د.جرجيس معري عباس 

151 

اسرتاتيجية   دورها  مس توايت  و  التنافيس  التعاون 

بناء القدرات ادلينامية للمنظامت / دراسة حال   يف 

 يف الرشكة العربية لصناعات املضادات احليوية 

 2010 اميان عبد محمد امحد البدراين د.معن وعد هللا املعاضيدي

152 

القدرات  تعزيز  يف  املعلومات  نظام  جودة  اسهام 

املصارف  مديري  ل راء  حتليلية  دراسة  التسويقية 

 الاهلية يف مدنية املوصل 

 2011 امحد يوسف فتحي البجاري د.جنةل يونس محمد ال مراد

153 

ادارة  همارات  يف  الشخصية  السامت  بعض  اثر 

يف  املدراء  من  عينة  ل راء  حتليلية  /دراسة  الوقت 

التعلمي   لوزارة  التابعة  التعلميية  املؤسسات  من  عدد 

 العال يف نينوى
 

 2011 نور عيل عبود العبيدي د.رسمد غامن صاحل 

154 

ملواهجة   رش يقة  منظمة  حنو  مقرتحة  اسرتاتيجيات 

الفائض يف املوارد البرشية / دراسة ميدانية مشلكة  

واملس تلزمات  الادوية  لصناعة  العامة  الرشكة  يف 

 الطبية يف نينوى

 2011 محمد عبدالقادر محمد  د.رسمد غامن صاحل 

155 

التفوق   حتقيق  يف  الزابئن  عالقات  ادارة  دور 

الافراد   من  لعينة  اس تطالعية  /دراسة  التنافيس 

فنادق   يف  املنطقة العاملني  يف  الاوىل  ادلرجة 

 الشاملية 

 2011 محمد عبدالرمحن السليفاين  د.جرجيس معري عباس 

156 

/دراسة  الاعامل  نتاجئ  و  الرايدة  دوافع  بني  العالقة 

خدمة   رشاكت  زابئن  ادارات  من  عينة  لراء 

 الانرتنت يف نينوى 

 2011 ايرس داؤد سلامين اليوزبيك د.ميرس ابراهمي اجلبوري 

157 

للمنظمة   التنظميية  املتطلبات  بعض  توافر  مدى 

ابن   مستشفى  يف  تشخيصية  دراسة   / الرش يقة 

 سينا التعلميي يف املوصل

 2011 زكراي صابر عامثن  د.محمد مصطفى القصميي 

158 

لل منوذج  وفقاً  املعرفة  ادارة  نضج  مس توايت 

منظمتني   يف  مقارنة  /دراسة  للنضج  الاسرتاتيجي 

 وى خمتارتني حملافظة نين

 2011 وعد زيك صاحل احلدييث د.معن وعد هللا املعاضيدي

159 

يف   اسهاماهتا  و  البرشية  املوارد  ادارة  اسرتاتيجية 

عينة من املدراء  ادارة ازماهتا / دراسة حتليلية لراء

يف دائرة حصة نينوى وعدد من املستشفيات التابعة  

 لها

 2011 ابراهمي محمد جامس د.انهدة اسامعيل امحلداين
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160 

نظايم   تاكمل  تعزيز    JIT , MRPاماكنية  يف 

الالبسة  معمل  يف  حال  /دراسة  التنافس ية  الابعاد 

 الولدية يف املوصل 

 2011 مزامح رايض النجاموي م د.حفوظ محدون الصواف 

161 

تعزيز   يف  دورها  و  اخلرضاء  الاسرتاتيجية  معليات 

حال  /دراسة  الاسرتاتيجية  الاجامتعية  املسؤولية 

و   الادوية  لصناعة  العامة  الرشكة  املس تلزمات يف 

 الطبية / نينوى

 2012 معر سامل عزيز املوىل د.معن وعد هللا املعاضيدي

162 

مواقف  حتديد  يف  ودوره  العكيس  التسويق 

من   عينة  لراء  اس تطالعية  /دراسة  املس تفيدين 

 املس تفيدين من مديرية ماء حمافظة نينوى 

 2012 عبد هللا فتحي عكيل احلديدي  د.جرجيس معري عباس 

163 

الاسرتاتيجية   القيادية  القدرات  توافر  مدى 

يف   الكهرابء  لوزارة  التابعة  املنظامت  لإدارات 

 املوصل /دراسة اس تطالعية 

 2012 عيل محمد عبد ال غضيب د.معن وعد هللا املعاضيدي

164 

حتديد   يف  التسويقية  املعلومات  نظم  دور 

اخلدمة   حياة  دلورة  التسويقية  الاسرتاتيجيات 

من   عينة  ل راء  اس تطالعية  دراسة   / املرصفية 

 العاملني يف مرصف املوصل للتمنية و الاستامثر 

 2012 زهراء عبدالغين العساف  د.مسري عبد الرزاق العبدل 

165 

يف  البرشية  املوارد  معلومات  نظام  تطبيقات  دور 

اس تطالعية  الاجامتعي/دراسة  املال  راس  تعزيز 

 ل راء عينة من املدراء يف جامعة املوصل

 2012 هشام عبدهللا محد عليان د.انهدة اسامعيل امحلداين

166 

للرشأاكت   الاسرتاتيجية  الامنذج  اختيار  حمددات 

يف  اخلاصة    -العامة املقرتحة  الامنذج  من  الاس تفادة 

مدينة   يف  اكجلسور  مس تقبلية  مرشوعات  اقامة 

 املوصل 

 2012 امين جامس محمد  د.معن وعد هللا املعاضيدي

167 

رشكة  دلى  دوائ  تروجيي  ملزجي  مقرتح  امنوذج 

الطبية/  واملس تلزمات  الادوية  لصناعة  احلكامء 

الاطباء   من  لعينة  اس تطالعية  والصيادل  دراسة 

 يف مدينة املوصل

 2012 امحد همدي حسن الراوي  د.انفع ذنون ادلابغ 

168 

اسرتاتيجية   مبادئ  تطبيق  يف  الرايدة  ابعاد  اثر 

حتليلية ل راء دراسة اس تطالعية  الازرق /    احمليط 

املوصل   مرصف  يف  الادارية  القيادات  من  عينة 

 للتمنية و الاستامثر

 2012 سعد وعدهللا قامس الرفاعي  د.سعيد عبد هللا محمد 

169 

الايصائية   يف  اسهاماهتا  و  الزبون  اس تخبارات 

من  خمتارة  عينة  ل راء  اس تطالعية  /دراسة  الفردية 

مدينيت  يف  الهنديس  التنفيذ  و  التصممي  ماكتب 

 و اربيلاملوصل 

 2012 هند خرض امحد القييس  د.جنةل يونس محمد ال مراد

170 

منوذج   وفق  عىل  الاسرتاتيجي  التنفيذ  حواجز  واقع 

Beer    &Eisenst   حتليلية اس تطالعية  /دراسة 

 للمشلريع النفطية  Scopيف رشكة 

 
 

 2012 امحد  عبدهللا دانوك د.رسمد غامن صاحل 
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171 

التامني   عن  كبديل  تبنيه  ماكنية  واإ التعاوين  التامني 

دلى  العاملني  لراء  تشخيصية  دراسة  التجاري/ 

 رشاكت التامني يف حمافظة نينوى 

 2012 محمد حسن قدو الكبييس  د.جرجيس معري عباس 

172 

العوامل  بعض  و  الاسرتاتيجي  التفكري  انعاكسات 

التنظميية يف بناء القدرات الرايدية /  التشخيصية و 

 دراسة اختبارية يف القطاع الصحي 

 2012 مثىن سعد ايسني النعميي  د.انهدة اسامعيل امحلداين

173 

احلكومة  اطار  يف  املرورية  اخلدمات  تطوير 

يف   تطبيقية  /دراسة  مقرتح  امنوذج  الالكرتونية 

 مديرية مرور حمافظة نينوى 

 2012 خادل حامد نعامن سعد هللا حسني د.ليث

174 
اعامتد مدخل ادارة اجلودة الشامةل يف تقومي الاداء  

 اجلامعي / دراسة اس تطالعية يف جامعة املوصل
 

 2012 حذيفة محمود سلامين د.حمفوظ محدون الصواف

175 

التجديد   ل حداث  مدخل  املس متر  التحسني 

يف   ميدانية  دراسة   / البان الاسرتاتيجي  مصنع 

 املوصل 

 2013 امحد محمود الفقي  د.معن وعد هللا املعاضيدي

176 

ابعامتد  الالكرتونية  احلكومة  حنو  التحول  متطلبات 

ديوان /  SWOTو  RBVتقنييت   يف  حال  دراسة 

 حمافظة نينوى 

 2013 مقداد يوسف معر سلامين د.عالء امحد حسن اجلبوري

177 

املنظمي الاغرتاب  ببعض    مسببات  عالقهتا  و 

السامت الشخصية للعاملني يف مديرية تربية حمافظة 

 نينوى / دراسة اس تطالعية 

 2013 جسى نذير محيد  د.انهدة اسامعيل امحلداين

178 

اخلدمات   القطاع  يف  الزبون  خربة  ادارة  واقع  تقيمي 

يف   العاملني  ل راء  اس تطالعية  دراسة   : التا مينية 

 رشكة التامني الوطنية / فرع نينوى 

 2013 همند خادل امحد العزني  د.عالء عبد السالم امحلداين 

179 

املنظمية القدرات  دراسة   واقع   / تطويرها  افاق  و 

بعض   يف  الادارية  القيادات  لراء  حتليلية 

 مستشفيات مدينة املوصل

 2013 عامد عطو حامد د.معن وعد هللا املعاضيدي

180 

  للتغري املنظمي  Beerاماكنية تبين مؤرشات منوذج  

واملس تلزمات  الادوية  لصناعة  احلكامء  رشكة  يف 

 الطبية يف نينوى /دراسة حال

 2013 حسون هيمث حسون السعدون د.رسمد غامن صاحل 

181 

املسار  ختطيط  يف  وانعاكسه  الوظيفي  التدوير 

من  عينة  ل راء  حتليلية  /دراسة  للعاملني  الوظيفي 

يف  احلكومية  املصارف  بعض  يف  والعاملني  املدراء 

 مدينة املوصل 

 2013 اميان عيل امحد احليال  د.ميسون عبد هللا الشلمة  

182 

التفوق   حتقيق  يف  دورها  و  السوق  اس تخبارات 

من  عينة  ل راء  اس تطالعية  دراسة   / التنافيس 

 العاملني يف رشكة اس يا س يل 

 2013 ميادة همدي صاحل  د.جرجيس معري عباس 

183 

العمليات   و  الانتاج  اسرتاتيجية  مناذج  بعض  واقع 

وفقا ل بعاد خمتارة يف عدد من مصانع حمافظة دهوك 

 اس تطالعيةدراسة  /

 
 

 2013 نضال عيل الربواري  د.عادل محمد عبد هللا 
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184 

الايصاء متطلبات  سالسل    دور  حتديد  يف  الواسع 

يف مدينة   بعض املصانع  يف  التجهزي /دراسة حتليلية 

 السلامينية /اقلمي كردس تان العراق

 2014 نيش امتن عامثن الربزجني  د.اثئر امحد سعدون السامن

185 

يف اختيار   الاسرتاتيجي  الاستبصار  توظيف امناط 

اس تطالعية   /دراسة  البييئ  التكيف  اسرتاتيجيات 

ل راء عينة يف رشكة اس يا س يل لالتصالت املتنقةل  

 يف العراق
 

 2014 لكثوم محيد رمضان الهالل  د.معن وعد هللا املعاضيدي

186 

اسرتاتيجيات   تعزيز  يف  املدركة  الزبون  قمية  دور 

به / دراسة اس تطالعية ل راء عينة من   الاحتفاظ 

حمافظات   لبعض  الاوىل  ادلرجة  فنادق  الزابئن 

 املنطقة الشاملية

 2014 عبدالباري عبداجمليد امحد  د.جنةل يونس محمد ال مراد

187 

انعاكسات ابعاد التصالت التسويقية املتاكمةل عىل  

ل راء   حتليلية  دراسة  املس تدامة  التنافس ية  املزية 

ملدينة  الاهلية  املصارف  يف  العاملني  من  عينة 

 دهوك 

د.مسري عبد الرزاق العبدل  

 د.محمد عبد الوهاب العزاوي/
 2015 محمد امحد محمود امحلايم 

188 

السلوك اذلاكء   تعزيز  يف  سهاماته  واإ الاسرتاتيجي 

/دراسة   الااكدميية  القيادات  دلى  الرايدي 

 اس تطالعية يف جامعة املوصل

 د.سعيد عبد هللا محمد/ 

 د. اميان بشري محمد 
 2015 شهد عادل فاضل الراوي

189 

يف  الالكرتوين  التسويقي  املزجي  عنارص  بعض  دور 

/دراسة   الالكرتوين  الولء  يف  حتقيق  اس تطالعية 

 رشكة زين لالتصالت املتنقةل /فرع كركوك 
 

 2015 هيمث امحد صاحل الس بعاوي  د.جرجيس معري عباس 

190 

التدقيق  مدخل  ابعامتد  املالية  الرقابة  اداء  تعزيز 

من   عينة  ل راء  اس تطالعية  /دراسة  الاسرتاتيجي 

 املديرين يف ديوان الرقابة املالية الاحتادي 

 2016 محمد عبد العزيز شوكت العبيدي  د.محمد عصام املعاضيدي 

191 

املشاريع  تنفيذ  يف  احلرجة  النجاح  عوامل  تطوير 

تنفيذ  / حال  ديوان   OHSAS  18001دراسة  يف 

 وزارة النفط العراقية

 2016 ابراهمي خليل ابراهمي  د.عالء امحد حسن اجلبوري

192 

املال  راس  ابس تخدام  الرايدية  املنظامت  متويل 

يف   اخملاطر /دراسة ميدانية ل راء عينة من العاملني 

 فرع البنك املركزي اقلمي كردس تان العراق /اربيل

 2016 امحد كنعان حسني ادلابغ  د.محمد عصام املعاضيدي 

193 

التنافس ية  القدرات  تعزيز  يف  الرتوجيي  املزجي  دور 

الكروجني / رشاكت  مجموعة  يف  تطبيقية  دراسة 

الصحية  واملياه  والعصائر  الغازية  املرشوابت  لإنتاج 

 يف مدينة كركوك 

 2016 اثبت عبد اجمليد املعيين  د.اثئر امحد سعدون السامن

194 

ادارة  يف  ودورها  املتينة  املنظامت  خصائص 

عدد   يف  املديرين  ل راء  حتليلية  /دراسة  الازمات 

 من رشاكت مجموعة جهيان /اربيل

 2016 دينا عزيز محمد امحد السايج د.خادل محد امني مريخان

195 

كهرابء   لتوزيع  العامة  املديرية  جاهزية  مدى  قياس 

 الالكرتونيةاجلنوب لتطبيق احلومكة 

 
 

 2016 رغد صاحل درويش اجلامس  د.محمد عبود طاهر
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196 

مناذج   بعض  اختيار  يف  الهريم  التحليل  اعامتد 

املس تدامة  الس ياحة  اهداف  لتحقيق  الرشاكة 

دراسة اس تطالعية ل راء املديرين يف املديرية العامة 

 للس ياحة مبحافظة دهوك 

 2017 هبة خادل بكر امحلداين د.عالء امحد حسن اجلبوري

197 

البيئية   العوامل  تا ثري  من  املتحققة  والتنظميية  املزااي 

الاسرتاتيجي  القرار  صنع  رسعة  يف  والسلوكية 

 دراسة مقارنة بني رشكيت اس يا س يل وتيلكوم/

 2017 محمد حيدر عيل اجلبوري د.معن وعد هللا املعاضيدي

198 

تعهيد تعزيز   مس توى  يف  سهاهما  واإ املعلومات  تقانة 

يف   حتليليةل  /دراسة  الالكرتونية  املرصفية  الاعامل 

 البنك املركزي العرايق

 2017 علياء نيازي طاهر د.عالء عبد السالم الاميين 

199 
العمل   حياة  جودة  برامج  تطبيق  يف    QWLواقع 

 مستشفى السالم التعلميي ابملوصل /دراسة حال 
 2017 حال فازع رسمد غامن صاحل د.

200 

مراحل  يف  البرشية  املوارد  ادارة  وظائف  بعض  اثر 

املنظمي  اداء  من    حتسني  لعينة  حتليلية  دراسة 

 العاملني يف عدد من مدارس مديرية تربية نينوى 

 2017 الاء محمد بشري جقامقجي د.جنةل يونس محمد ال مراد

201 

مدخل لتحقيق املزية التنافس ية   املرونة الاسرتاجتية

من   عينة  ل راء  اس تطالعية  دراسة  املس تدامة 

يف   املتنقةل  لالتصالت  س يل  اس يا  رشكة  مديري 

 العراق

 2017 دلل شكر محمود العزني د.اميان بشري ابو ردن 

202 

التفوق   حتقيق  يف  الاسرتاتيجية  ادلافعة  القوى  دور 

من   عينة  لراء  ميدانية  دراسة  القيادات  التنافيس 

 الادارية يف عدد من املصارف الاهلية العراقية 

 2018 نعامن محمود فهمي الافندي  د.سعيد عبد هللا محمد 

203 

يف   العاطفة  اىل  املستند  التصممي  مقدرات  اعامتد 

لرشاكت  مقارنة  دراسة  الاسرتاتيجي  املوقع  تقيمي 

الاسواق  من  عدد  يف  وموندي  وبيلوان  اس تقبال 

 العاملية

 2018 امحد مظفر خليل  د.عالء امحد حسن اجلبوري

204 

تشخيص واقع التحدايت التسويقية وس بل معاجلهتا  

من   لعينة  مقارنة  ملنظمتني  دراسة  العاملني 

 صناعيتني يف حمافظة نينوى

 2018 ابراهمي خليل ابراهمي احليال د.جنةل يونس محمد ال مراد

205 

الاولية  الصحية  الرعاية  ملركز  التحتية  البىن  جودة 

حتليلية  /دراسة  املس متر  التحسني  يف  وأ مهيهتا 

مدينة  يف  الاولية  الصحية  الرعاية  مراكز  لقطاع 

 الساحل الايرس املوصل 

 2018 عدي محمد صاحل امحلداين د.عادل محمد عبد هللا 

206 

القدرات  تعزيز  يف  ودوره  التنظميي  التس ييس 

من    عينة  ل راء  اس تطالعية  دراسة  املنظمية 

 التدريس يني واملوظفني يف جامعة جهيان اربيل

 2018 بشار غامن حسني البيات د.امحد سلامين اجلرجري

207 

تعزيز قدرات   يف  ودورهام  الادارية  القيادات 

مقارنة  اس تطالعية  دراسة  املواهب  ادارة  عنارص 

 يف جامعيت   تكريت وكركوك 

 
 

 2018 صفوان انفع عبد هللا العكيدي د.ميسون عبد هللا الشلمة 
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208 

/ وال ثر  العالقة  الرايدي  والسلوك  دراسة  المتكني 

اب  رشكيت  يف  العاملني  من  عينة  ل راء  حتليلية 

 لل لبان ووادي مىن للمياه 

 2018 اسامة ليث محمد فائق النارصي د.جالل سعد امللوك

209 

 مدخل الاسرتاتيجي التسويقي املثلث راكئز

 للمنظامت التسويقية الاسرتاتيجيات  لتحديد

 من عدد يف  ميدانية دراسة العراقية الس ياحية

 عدد يف ميدانية دراسة العراقية الس ياحية املنظامت

 العراقية  الس ياحية املنظامت من

 2019 ابراهمي  اثمر ابراهمي د.عالء عبد السالم الاميين  

210 

 املوارد لدارة الاسرتاتيجية الوظائف بعض دور

 الرشكة  يف حال دراسة العاملني انتاجية يف  البرشية

 نينوى  الطبية واملس تلزمات الادوية لصناعة العامة

 2019 مجعة اجلبوري   اسامعيل هاين د.ميسون عبد هللا الشلمة 

211 
 دراسة /الاهلية املدارس يف  الوظيفي الامن واقع

 الاهلية املدارس من عينة يف ميدانية
 2019 احليال   زيك محمد سامل عبري الاء عبد املوجود العايند.

212 

 بطاقات ملنافع الزابئن لتفضيالت النسبية الامهية

 دراسة : املفرد متاجر انشطة و الالكرتوين ادلفع

 اكرفوريف متجر الزابئن من عينة لراء اس تطالعية

 العراق كردس تان اقلمي

 2019 السليفاين   معر عبدو حربية د.منذر خرض يعقوب  

213 
 دراسة  الئامتن خطر ادارة اسرتاتيجية توصيف

 العراقية  الاهلية املصارف من عينة يف حتليلية
 2019 خرض   اسامعيل ايرس د.رسمد كوكب امجليل  

214 
 الاهلية نينوى مدارس يف الاسرتاتيجي التخطيط 

 مقرتح  امنوذج و الواقع :
 2019 محمد توفيق كرم د.معن وعد هللا املعاضيدي

215 

 الإدارة تطوير يف ودورها العمليات هندسة اإعادة

 لرتبية العامة املديرية يف ميدانية دراسة :الرتبوية

 نينوى 

 2019 سلو فيصل فراس د.عادل محمد عبد هللا 

216 

مراحل   يف  ودورها  الابداعية  القيادة  خصائص 

لراء  حتليلية  دراسة  ال زمات   دارة  من    اإ عينة 

 يف العراق  UNDPالقيادات الإدارية يف منظمة  

 2019 س يف حمكت عبد الرزاق عبد هللا  د.عالء عبد السالم الاميين 

217 

 لس ياسات املدرك و املتوقع بني الفجود تشخيص

 بني مقارنة دراسة : البرشية املوارد صيانة برامج و

 كركوك  و املوصل جامعيت

 اسامعيل حديد احليال   معرد.
 2019 اجلغيفي    سالمه صعب ماجد

218 

 يف البرشية املوارد ادارة وظائف بعض اثر

 مستشفى يف حال دراسة : الوظيفي الاس تغراق

 التعلميي اخلنساء

 2020 حازم اسامعيل   محمد ميسون عبد هللا الشلمة د.

219   

تَشخيص واقع التطوير الإسرتاتيجي وفق عدد من 

دراسة تطبيقية يف اندي   (Dyson) أ بعاد أ منوذج

 الفتوة الراييض يف مدينة املوصل 

 2020 موىس سامل سلطان البصو  د.اميان بشري محمد ابو ردن  

220 

عامتد مصفوفة   تشخيص اسرتاتيجيات التسويق  ابإ

Ansoff  ل راء س تطالعية  اإ من    دراسة  عينة 

يف  العقارية  الرشاكت  العقار  يف  العاملني 

 حمافظيت)اربيل ودهوك( 

 2020 رشا قيس امحد جنات   د.عالء عبد السالم امحلداين 
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221 

مكوانت تطبيق ادارة عالقات الزابئن ودورها يف 

الشمول دارسة لآراء عينة من مديري  التسويق

 املطامع يف اقلمي كردس تان 

 2020 رؤى سعد محمد د.جنةل يونس ال مراد 

222 
العاملني  اداء  تقيمي  يف  واثرها  العمل  حياة  جودة 

 دراسة مسحية يف لكية احلدابء اجلامعة 
 2020 محمد مشعل سلطان العكيدي   د.عادل محمد عبد هللا الطائ  

223 

انشطة  يف  احلامسة  النجاح  عوامل  بعض  اثر 

يف رشكة   لراء عينة من العاملني  دراسة  التجهزي / 

 رع نينوى توزيع املنتجات النفطية ف

 2020 محمد سهيل شعبان  د.عامر اسامعيل حديد  

224 

اسرتاتيجية  خالل  من  اذلكية  املنظامت  بناء  اماكنية 

دراسة   الازمات  ادارة  مراحل  يف  ودورها  الرايدة 

 حتليلية يف عينة من لكيات جامعة املوصل  

 2020 س يف خادل عطا هللا اجلبوري   اثئر امحد سعدون السامن د.

225 

للنضامم الاسرتاتيجية  التصنيفات    اخليارات  اىل 

( تصنيفي  عىل  ابلرتكزي  QS) (ARWU  )العاملية 

 دراسة حال يف حامعة املوصل  

 2020 امحد عبد الهادي متعب العيساوي  د.عالء امحد اجلبوري  

226 
يف ماكن   يف حتقيق السعادة  احلرية ال اكدميية وأ ثرها 

 العمل: دراسة مسحية يف لكية النور اجلامعة 
 2020 مكرم منيب محمود ادلابغ  محمد عبد هللا الطائ   د.عادل

227 

املنظمية   والعوامل  املس تفيد  خصائص  انعاكسات 

  : يف حتفزي انتشار تطبيقات تقانة املعلومات الطبية 

يف  الطيب  الاكدر  من  عينة  لراء  مسحية  دراسة 

 مستشفيات دهوك اخلاصة 

 2020 تقى عبد النافع طه   امحد يونس الس بعاويد.

228 

ىل التصنيفات  اخليارات الإسرتاتيجية لالنضامم اإ

 و(QS)  العاملية ابلرتكزي عىل تصنيفي

(ARWU)دراسة حال يف جامعة املوصل 

 2020 امحد عبدالهادي العيساوي عالء امحد اجلبوري د.

229 

ادارة   ممارسات  اطار  يف  العال  الاحتواء  ادارة 

معمل  املوارد   يف  ميدانية  دراسة   : اخلرضاء  البرشية 

 مسنت كركوك 

 2020 امحد مربد رسهيد العبيدي   ميسون عبدهللا الشلمة د.

230 

حالت   معاجلة  يف  الادارية  القيادة  قدرات  توظيف 

من   عينة  لراء  حتليلية  دراسة   : التنظميي  اجلهل 

 التدريس يني يف جامعة املوصل

 2020 رمحة عبدهللا محمود  العاين الاء عبداملوجودد.

231 

يف   وانعاكساهتا  التجارية  للمصارف  املالية  املرونة 

سوق  يف  ميدانية  دراسة   : املال  التعرث  من  احلد 

 العراق لالوراق املالية

 2020 يوسف حيي عيل   بشار ذنون محمد الشكريج د.

232 

املسؤولية الاجامتعية وانعاكساهتا عىل التسويق 

اخلفي دراسة اس تطالعية يف رشكة كورك  

 لالتصالت املتنقةل يف العراق

 2020 عبدالرمحن عبدهللا محمد   عالء عبدالسالم حيي امحلداين د.

233 

املنظامت  يف  اللوجس يت  النقل  ابعاد  تشخيص 

يف  للمودلات  التحدي  مجعية  يف  دراسة   : اخلدمية 

 مدينة املوصل 

 2020 معد حازم السعدون  اإسامعيل حديد احليال  عامرد.

234 

اعامتد اسرتاتيجيات الرتش يق للحجم واثرها يف 

ابعاد الهيلك التنظميي دراسة حتليلية لآراء عينة من  

 العاملني يف مديرية تربية حمافظة نينوى  

 2020 زبيدة محمود رشيف   حسان اثبت اخلشاب د.
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235 

اسهامات التشخيص الاسرتاتيجي يف حتديد اخليار 

رشاكت   يف  اس تطالعية  دراسة  التنافيس 

 التصالت املتنقةل يف العراق   

 2020 محمد شعبان خرض عبد هللا البدراين  معن وعد هللا املعاضيديد.

236 

يف احلد من  توظيف مبادئ حومكة املوارد البرشية 

من   لعينة  مقارنة  دراسة  الوظيفي  الاحرتاق  ظاهرة 

 املستشفيات احلكومية وال هلية يف مدينة املوصل 

 2020 امحد خزعل محمود اجلواري  ميسون عبدهللا الشلمة د.

237 
 Fallettaوفق امنوذج  ةالتنظمييتشخيص القدرات 

 دراسة اس تطالعية يف بعض لكيات جامعة املوصل 
 2021 سارة مسري بشري القصريي   حسان اثبت اخلشاب د.

238 

احلد سرتاتيجيات  اإ يف    واقع  املعرفة  فقدان  من 

التعلمي دراسة   منظامت  جامعة    يف حال    العال 

 املوصل 

 2021 رنـا محود شاكر العبيدي  معن وعد هللا املعاضيديد.

239 

لرشاكت   املال  الاداء  حمددات  بعض  اختبار 

 لالوراق املدرجة يف سويق العراق ودمشق    نيالتا م

 املالية: دراسة حتليلية قياس ية 

 2021 زينب مصعب عبدالسامل احليال د.منري امري جامس الصائغ   

240 

أ زمة   الارجتالأ بعاد   دارة  يف اإ الاسرتاتيجي ودورها 

(19_COVID:)  لراء    دراسة اس تطالعية 

 املوصل  القيادات اجلامعية يف جامعة 

 2021 مرثد عامد سعيد الصميدعي  اثئر امحد سعدون السامن د.

241 
املنظمية  الاس تدامة  ممارسات  مقارنة    واقع  دراسة 

 يف عدد من املنظامت العراقية 
 2021 نور ادلين محمد عبدهللا الس بعاوي الاء عبداملوجود العايند.

242 

التعل  اخلدمات  مس توى    تلبيةيف    ةيميانعاكس 

العرايق: دراسة حال يف    ي مياكدال    متطلبات الاعامتد

 املوصل الإدارة والاقتصاد جامعة ةيلك

 2021 ين ياحلس ونسيمسعود عبدالس تار  عبدهللا الطائ عادل محمد د.

243 

ماكن   روحانية  تعزيز  يف  وأ ثرها  التشاركية  القيادة 

يف    العمل: العاملني  من  عينة  لآراء  حتليلية  دراسة 

 نينوى دائرة حصة

 2021 محمد ظاهر شويت العيل  ميسون عبدهللا الشلمة د.

244 

الفوىض  ملعاجلة  مدخل  البيع  رجال  همارات 

لتجارة   العامة  للرشكة  حال  دراسة  التسويقية: 

 الس يارات واملاكئن فـــي العراق 

 2021 سهيل لقامن عباس    د.عالء عبد السالم الاميين 

245 

الصحة    اتثري يف  للتغيري  التنظميي  الاس تعداد 

دراسة   التنظميية  للمرونة  الوس يط  ادلور  التنظميية: 

 حتليلية لراء عينة من تدرييس جامعة املوصل 

 2021 معر حازم بشري الطائ  د.امحد يونس الس بعاوي 

246 

تعزيز  يف  سهاهما  واإ الالكرتونية  الرتوجيية  امحلالت 

املس هتكل   جاحئة  وعي  ظل  يف  الغذائية  للمنتجات 

من  19  -كوفيد عينة  لآراء  اس تطالعية  دراسة   /

 املس هتلكني يف مدينة املوصل

 2021 أ نور صديق رشيف ادلاؤدي د.منذر خرض يعقوب  

247 

دراسة  الالكرتونية  احلومكة  يف  التنظميي  ادلمج  اثر 

مسحية لراء عينة من العاملني املصارف احلكومية 

 العراقية /نينوى  

 2021 نورا عزيز فتاح عبو اباباللوس  د.صفاء ادريس عبودي  

248 

يف  دراسة اس تطالعية  واقع ابعاد التطوير التنظميي 

يف  والإقامة  واجلوازات  املدنية  ال حوال  مديرية 

 حمافظة نبنوى 

 2021 زينة عبد النافع هامش   د.حسان اثبت اخلشاب 
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249 

الإدارة   تطبيقات  منافع  حتقيق  يف  التعمل  دور 

لراء   حتليلية  دراسة  الانتخاابت:  يف  الالكرتونية 

لالنتخاابت/  العليا  املفوضية  موظفي  من  عينة 

 مكتب نينوى  

 2021 معتصم نذير امحد بك العبايس   د.امحد يونس الس بعاوي 

250 

الس يادة   تعزيز  يف  واتثريه  الاسرتاتيجي  التفكري 

لراء عينة من  الاسرتات  دراسة حتليلية وصفية  يجية 

 قيادات اجلامعات ال هيل شامل العراق  

 2021 دينا عزيز محمد الس بايح  د.اميان بشري محمد  

251 

النجاح   يف  الادارية  القيادة  همارات  دور 

من   عينة  لراء  اس تطالعية  دراسة  الاسرتاتيجي 

 القيادات الامنية يف حمافظة نينوى 

 2021 حسن حيدر عيل   د.اميان بشري محمد  

252 

يف احلد من  توظيف مبادئ حومكة املوارد البرشية 

ظاهرة الاحرتاق الوظيفي : دراسة مقارنة لعينة من 

 املستشفيات احلكومية والاهلية يف مدينة املوصل  

 2021 امحد خزعل محمود اجلواري  ميسون عبدهللا الشلمة د.

253 

املس تدام  التسويق  بني  التاكملية  العالقة  تشخيص 

لراء عينة   دراسة اس تطالعية  واملواطنة التسويقية 

الرشاكت   من  خمتارة  مجموعة  يف  العاملني  من 

 الإنتاجية العامةل يف حمافظة أ ربيل  

 2021 رونق يوسف محمود يوسف الهامشي  د.محمد محمود حامد املال حسن 

254 

الوظيفي   النضج  عىل  وانعاكساهتا  القيادية  القدرات 

لراء عينة من   دراسة وصفية اس تطالعية  للعاملني 

 العاملني يف مديرية تربية نينوى  

 2021 محمد سامل عبد جرجيس الفاضل  ميسون عبدهللا الشلمة د.

255 

من   عدد  يف  املعلومات  تقانة  فشل  مسببات 

دراسة  نينوى  حمافظة  يف  العام  القطاع  مؤسسات 

 اس تقرائية 

 2021 امحد كامل جنم ادلين الربزجني   د.امحد يونس الس بعاوي 

256 

املوارد   دارة  اإ وظائف  بعض  هندسة  اإعادة  اثر 

دراسة   التنظميية  املواطنة  سلوك  يف  البرشية 

ادارة  وشعب  قسم  يف  العاملني  لراء  اس تطالعية 

 املوارد البرشية يف جامعة املوصل  

 2021 معاذ عبد هللا هادي ايسني الس بعاوي  عادل محمد عبدهللا الطائ د.
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السوقية   1 القمية  يف  الارابح  مقسوم  س ياسة  /دراسة   للأسهماثر 

 2006- 2002يف عينة من الرشاكت السعودية للفرتة من 

 2008 قامس امحد محمود الربيعي  الياس خضري فتوش د.

املوارد  2 معلومات  نظم  موارد  تعزيز  يف  ودورها  املعرفة  ادارة 

عينة من منتس يب اللكية التقنية يف جامعة   لأراءالبرشية /دراسة 

 املوصل 

 2008 اجلليل اخلياط ران عبد ليث سعد هللا حسنيد.

الرشكة  3 عىل  العرايق  الفرد  دخل  دمع  يف  المتوينية  البطاقة  اسهام 

 املواد الغذائية نينوى العامة لتجارة 

 2008 محمود امني يوسف الراوي  الياس خضري فتوش د.

الصحية  4 املنظامت  يف  الشامةل  اجلودة  ادارة  تطبيق  اماكنية 

اس تطالعية  / مستشفيات    لأراءدراسة  من  عينة  يف  املدراء 

 حمافظة نينوى 

 2008 محمد اثئر العبيدي  اكرم امحد الطويل د.

/دراسة    تأأثري 5 املضافة  القمية  حتقيق  يف  املعلومات    لأراءتقانة 

مقرتحة للعاملني يف الرشكة العامة لصناعة الادوية واملس تلزمات 

 الطبية نينوى

 2008 امين جادر محيد  معن وعد هللا املعاضيديد.

/حال   6 املعرفة  ادارة  معليات  تعزيز  يف  املعلومات  تقانة  دور 

 املركزية يف جامعة املوصل دراس ية يف املكتبة 

 2008 سايم مجعة يونس الطائ  رائد عبد القادر حامد د.

التنافس ية   7 املزية  حتقيق  يف  الس يايح  التسويقي  املزجي  دور 

 دراسة اس تطالعية يف فنادق ادلرجة الاوىل يف دهوك/

 2008 مروان محمد جنيب البيايت جنةل يونس ال مرادد.

/دراسة  8 املديرين  ادارة  تعزيز  يف  الادارية  املعلومات  نظم  دور 

لكيات    لأراء بعض  يف  والعلمية  الادارية  القيادات  من  عينة 

 جامعة دهوك 

 2008 حريب حسني جحي خض  ليث سعد هللا حسنيد.

املعلومات  9 نظم  و  االتصاالت  و  املعلومات  تقانة  بني  العالقة 

/دراسة   يف    لأراءالادارية  خمتارة  لكيات  منتس يب  من  عينة 

 جامعة املوصل 

 2008 امحد محمد امني محمد  رائد عبد القادر حامد د.

العمل   10 حياة  جودة  ابعاد  و  املعرفة  ادارة  معليات  بني  العالقة 

الالبسة اجلاهزة دراسة اس تطالعية يف  / الرشكة العامة لصناعة 

 يف حمافظة نينوى

 2008 ندى غامن ابراهمي اجلبوري  ليث سعد هللا حسنيد.

الو  11 اجملاالت  بعض  يف  الاعامل  حتقيق  ظ معليات  يف  اثرها  و  يفية 

علمية   /دراسة  التنافس ية  يف    لأراءاملزية  الادارية  العيادات 

 املوصل  املستشفى التعلميي للكية طب الاس نان يف جامعة

 2008 محمد دريعي بدر الزبيدي  معن وعد هللا املعاضيديد.

ثرة يف جودة املنتجات يف اطار ادارة اجلودة الشامةل ؤ العوامل امل 12

 للتطبيق يف هيئة توزيع املنتجات النفطية فرع الشاملية املوصل 

 2008 حنان طالل عبد محمد  اكرم امحد الطويل د.

مرصف   13 يف  تطبيقية  /دراسة  معاجلهتا  و  اس باهبا  الواكل  مشلكة 

 املنصور للتمنية والاستامثر 
 

 2008 بدران اليف البدران  رساء سامل داؤود د.

/دراسة اس تطالعية    مقومات تطبيق الرشاكت لقواعد التحامكية 14

 يف الرشكة العامة لتجارة احلبوب فرع نينوى 

 2008 برهان حمكت سعيد ابراهمي  رساء سامل داؤود د.

مرور  15 ملديرية  مقرتح  منوذج  املرورية  اجلباايت  معلومات  نظام 

 حمافظة نينوى 

 2008 خادل حامد نعامن امحلدان ايب سعيد ادليوه يجد.

:  مدى توافر ابعاد   16 الابداع الاسرتاتيجي يف املنظامت الصناعية 

و   الادوية  لصناعة  العامة  للرشكة  اس تطالعية  دراسة 

 املس تلزمات الطبية يف نينوى 

 

 2008 امين جامس محمد  د.معن وعد هللا املعاضيدي
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يف املؤسسات التعلميية /دراسة لأراء عينة من   17 واقع صنع القرار 

 اعضاء جمالس اللكيات يف جامعة املوصل

 2008 رساب سامل ذنون املشهدان  د.انفع ذنون محيد ادلابغ

عىل   18 تطبيقية  /دراسة  املصارف  يف  الابداع  جحم  تطوير  وسائل 

 2006- 2002مرصف املوصل للتمنية والاستامثر للفرتة من 

 2008 ارشف عبدالعزيز الطائ  د.موفق امحد عيل الس يدية 

نظرية تقوميية لنظام الاجور و الرواتب العرايق مع الاشارة اىل  19

 لكية طب الاس نان جامعة املوصل

 2008 حضى منذر زكراي  د.موفق امحد عيل الس يدية 

يف   20 املس هتدفة  التغطية  نسب  حتقيق  حتول  اليت  الاس باب 

 الربانمج املوسع للقاحات يف مراكز الصحية الاولية

رضغام عبد الوهاب ذنون   جرجيس معري عباس د.

 زيدان

2008 

تقاانت  21 وفق  الالكرتونية  املرصفية  اخلدمات  تقدمي  اماكنية  مدى 

املوصل  مرصف  يف  حال  دراسة   / االتصاالت  و  املعلومات 

 للتمنية و الاستامثر

 2008 عبدهللا انطق سعيد  رائد عبد القادر حامد 

دور نظم املعلومات فهيا   22 يف اخلدمة املرصفية و  اسرتاتيجية المتزي 

 رؤية نظرية مع اشارة اىل اماكنية التطبيق يف املصارف العراقية 

 2009 رأأفت جالل عبدهللا  موفق امحد عيل الس يدية د.

 2009 زيدان مصطفى احليال  جنةل يونس ال مرادد. أأالبتاكريالالزتامات الاخالقية وأأثرها  يف  املزجي التسويقي  23

انعاكسات اسرتاتيجية المتزي يف تعزيز الكفاءة التسويقية /دراسة  24

يف  الادوية واملس تلزمات الطبية  يف الرشكة العامة لصناعة  حال 

 نينوى 

 2009 نبيل نور ادلين الصفار رعد عدانن رؤوف د.

الامناط املعرفية للمديرين وعالقهتا بأأمناطهم القيادية /دراسة لأراء   25

 عدد من املديرين يف عينة من لكيات جامعة املوصل

 2009 امحد سايم العاشور عبد الس تار محمد عيل العدواند.

/دراسة  26 التسعري  عىل  اثرها  و  التسويقية  البيئة  ابعاد  بعض 

املدراء   من  عينة  لأراء  ونينوى اس تطالعية  بغداد  فرعي  يف 

 للرشكة العامة لتجارة املواد الانشائية 
 

 2009 عبداجلبار ايسني الزبيدي  جرجيس معري عباس د.

يف   27 الفرد  عىل  االتصاالت  و  املعلومات  لتقنية  السلبية  التأأثريات 

العمل وكيفية مواهجهتا / دراسة لأراء عينة من موظفي عدد من 

 لكيات جامعة املوصل 

 2009 امحد خادل محمد ادللميي  ليث سعد هللا حسنيد.

لأراء  28 /دراسة  املنظمي  الاداء  لتعزيز  اداة  من    التدريب  عينة 

املتدربني يف الرشكة العامة لصناعة الادوية واملس تلزمات الطبية 

 سامراء

 2009 نرسين عبدهللا بدوي انهدة اسامعيل امحلداند.

همارات  29 تعزيز  يف  دورها  و  احلديثة  الطبية  التقاانت  تطبيقات 

العاملني /دراسة لأراء عينة من العاملني يف مستشفى ابن سينا  

 التعلميي 

 2009 منار حازم محمد العبيدي  فع ذنون محيد ادلابغاند.

املصارف   30 مديري  دلى  الاسرتاتيجية  الادارة  ممارسة  واقع  تقومي 

 الاهلية ابملوصل 

 2009 مثىن سعد ايسني النعميي  سعيد عبد هللا النعميي د.

للمديرية  31 حال  دراسة  الالكرتونية  الادارة  حنو  التحول  جاهزية 

 لرتبية حمافظة نينوىالعامة 

 2009 صدام حسني عيل  اجلبوري عالء امحد حسند.

/دراسة   32 التنافس ية  املزااي  تعزيز  يف  املنتج  تطوير  ابعاد  دور 

الادوية   لصناعة  العامة  الرشكة  يف  املدراء  لأراء  اس تطالعية 

 واملس تلزمات الطبية يف حمافظة نينوى

 2009 العبيدي ران ماهر سعيد  رعد عدانن رؤوف د.
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خصائص   33 بعض  تعزيز  يف  للقيادات  الاخاليق  البعد  دور 

لأراء اس تطالعية  /دراسة  الادارية  املعلومات  نظام    خمرجات 

 عينة من العمداء ومعاونهيم ورؤساء الاقسام يف جامعة املوصل
 

 2009 انتصار عبدالغفور املعامري ليىل جار هللا الطائ د.

البيع الشخيص وانعاكساته عىل السلوك الرشائ /دراسة حتليلية  34

 عينة من مس هتليك سلعة الاحذية يف مدينة املوصل لأراء

 2009 ميثاق حيدرفاضل جرجيس معري عباس د.

/دراسة  35 اخلدمة  جودة  حتسني  يف  الاداري  التطور  دور 

مركز  يف  واملس تفيدين  العاملني  من  عينة  لأراء  اس تطالعية 

 ش باب املوصل

 2009 عالء ادلين عبدهللا امحد  ندى عبد الباسط كشمولد.

لأراء  36 /دراسة  العاملني  دلى  اذلايت  الضغط  و  الوظيفية  املساءل 

 عينة من مفتيش جامعة املوصل

 2009 فرمان جراد اجملذاب رساء سامل داؤود د.

لس نة  37 مقارنة  /دراسة  العراقية  التجارية  املصارف  خدمات  واقع 

2008 

 2009 معر محمد حيىي الصفار رسمد غامن صال د.

الازمات املرصفية /دراسة حتليلية  ادارة   38 ظل  يف  اجلهاز املرصيف 

 يف دوليت السعودية وقطر 

 2010 ابراهمي شاطر عبدالرمحن  رساء سامل داؤود د.

التنافس ية   39 املزااي  تعزيز  يف  دورها  و  الرش يق  التصنيع  اساليب 

 دراسة تطبيقية يف الرشكة العامة لكربيت املرشاق 

 2010 داحلافظ عطية خلف امحلاش عب السامن اثئر امحد سعدوند.

اسرتاتيجيات التسعري و اثرها يف تعزيز احلصة السوقية /دراسة  40

 حتليلية لأراء عينة من العاملني يف معمل الالبسة ودلي
 

 2010 اكرم عيل حسني محوش  جنةل يونس ال مرادد.

/دراسة   41 الرقايب  العمل  تعزيز  يف  دورها  و  المتكني  اسرتاتيجية 

يف   ديوان الرقابة املالية  يف  حتليلية لأداء عينة من الرقباء املاليني 

 العراق

 2010 محمد عبدالعزيز  العبيدي  سعيد عبد هللا النعميي د.

الادارة  42 يف  املديرين  همارات  يف  التنظميية  الابعاد  بعض  اسهام 

العاملني  الافراد  من  عينة  لأراء  اس تطالعية  /دراسة  الوسطى 

 يف مديرية ش بكة كهرابء نينوى 

 2010 دينا مناف محمد ايسني امحد اغا الشلمة  ميسون عبد هللاد.

مركز التدريب  امنوذج مقرتح لتقيمي الربامج التدريبية يف عدد من   43

 يف املوصل

 2010 اسامء حازم ادليوه يج رسمد غامن صال د.

الابداع   44 حتقيق  يف  اثرها  و  التنظميي  الهيلك  خصائص  بعض 

الادارية   الاداري /دراسة اس تطالعية لأراء عينة من القيادات 

 يف مديرية بدلية املوصل 

 2010 ابراهمي ايسني ادلاؤد محمد مصطفى القصميي د.

التحالفات السرتاتيجية و متطلبات تطبيقها لالنتقال اىل الاعامل   45

الرشكة  يف  املدراء  من  عينة  لأراء  اس تطالعية  /دراسة  ادلولية 

 العامة لكربيت املرشاق يف حمافظة نينوى 

 2010 قيص سامل ابراهمي السامل  سعيد عبد هللا النعميي د.

و  46 املعلومات  تقانة  ابعامتد  الادارية  الرقابة  متطلبات  حتديد 

االتصاالت /دراسة اس تطالعية لأراء العاملني يف مديرية الرقابة 

 التجارية واملالية يف حمافظة نينوى 

 2010 امحد غامن احليال  معن وعد هللا املعاضيديد.

/دراسة  47 التنافس ية  املزيات  يف  دوره  و  املس متر  التحسني 

لصناعة  اس  العامة  الرشكة  يف  املدراء  من  عينة  لأراء  تطالعية 

 الادوية واملس تلزمات الطبية يف حمافظة نينوى

 2010 ابراهمي محمود محمد اجلار السامن  اثئر امحد سعدوند.

/دراسة   48 العاملني  اداء  حتسني  يف  احلديثة  االتصال  تقنيات  دور 

 اس تطالعية لأراء عينة يف مديرية تربية نينوى 

 2010 اسامعيل ايسني محمد ادلاؤؤد  انفع ذنون محيد ادلابغد.
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نينوى   -تقومي نظام التخزين للرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية   49

 دراسة اس تطالعية لأراء عينة من العاملني/

عصام انور محمد امني جميد  ندى عبد الباسط كشمول 

 زنكنة 

2010 

الاداء املمتزي /دراسة  50 يف  الابداعي  بعض مكوانت التفكري  دور 

يف املديرية   يف اثنوايت خمتارة  مقارنة لأراء عينة من التدريس يني 

 العامة لرتبية نينوى

 2010 همند محدان القيس  انهدة اسامعيل امحلداند.

الرشكة  51 لبياانت  حتليلية  دراسة  نتاج  لالإ الاجامل  التخطيط 

الأدوية لصناعة  لعام   العامة  نينوى  يف  الطبية  واملس تلزمات 

2008 

 2010 محمد ظاهر شويت العكيدي  السامن  اثئر امحد سعدوند.

يف حتقيق اهدف البنك املركزي جتاه القطاع   52 دور الرقابة الفاعةل 

املصارف  فروع  من  عينة  عىل   تطبيقية  /دراسة  املرصيف 

 CAMELSالعراقية وفق نظام 

 2010 امحد طارق املعامري  ضياء حامد ادلابغد.

عىل   53 السكنية  الاحياء  يف  العراقية  الارس  دلى  التسوق  ظاهرة 

 املتغريات احلالية /دراسة اس تطالعية يف مدينة نينوى وفق 

 2010 فراس محمود امني قصاب ابش  ايب سعيد ادليوه يجد.

مديرية  54 يف  حال  /دراسة  ابملعرفة  املشاركة  يف  املؤثرة  العوامل 

 توزيع كهرابء نينوى مبيعات الطاقة 

 2010 عصام رمزي  عسكرو  معن وعد هللا املعاضيديد.

الامنة للنفاايت الصلبة   55 الادارة البيئية  مدى تطبيق اسرتاتيجية 

دراسة اس تطالعية لأراء عينة من القيادات الادارية يف مدينة  /

 املوصل 

 2010 اسامء عيل سلطان اجلواري سعيد عبد هللا النعميي د.

تقيميية   56 /دراسة  االتصاالت  خدمات  انشطة  موارد  مسارات 

الرشكة   للس نوات لنشاط  العراق  يف  والربيد  لالتصاالت  العامة 

2000  -2006 

 2010 ابتسام هادي السعدي  موفق امحد عيل الس يدية د.

دراسة   57 الاثر  و  العالقة  املقدمة  اخلدمة  جودة  و  التنظميي  املناخ 

العامة   املديرية  يف  والعاملني  املدراء  من  عينة  لأراء  اس تطالعية 

 للرتبية يف حمافظة نينوى

 2010 غازي منيف مزير اجلار هللا  عبد الباسط كشمول ندىد.

التنظميي   58 الالزتام  دمع  يف  ودورها  الادارية  القيادة  همارات 

لأراء/ اس تطالعية  وشعب   دراسة  اقسام  مدراء  من  عينة 

 الرشكة العامة لصناعة الادوية واملس تلزمات الطبية نينوى 

 2010 جعفر خانوالزيباري انهدة اسامعيل امحلداند.

عينة   املناخ التنظميي ودوره يف اداء الطلبة /دراسة حتليلية لأراء 59

الاعامل   ادارة  قسم  يف  العليا  ادلراسات  وطلبة  خرجيي  من 

 2009-  2003جبامعة املوصل للمدة 

 2010 اميان اكمل اسطيفان  رساء سامل داؤود د.

/دراسة  60 الراييض  طب  مركز  خدمات  من  املس تفيدين  موقف 

 اس تطالعية لعينة من الرايضيني يف مدينة املوصل

عبداجلبار حسن امحد محمد  جرجيس معري عباس د.

 الزبيدي

2010 

واقع الرقابة عىل ختزين القمح /دراسة لأراء عينة من العاملني يف  61

 الرشكة العامة لتجارة احلبوب فرع نينوى 

 2010 زيدان طه محمود العكيدي  جرجيس معري عباس د.

/دراسة   62 الافراد  اداء  عىل  وأأثرها  الرصاع  ادارة  اساليب 

مصايف  رشكة  يف  الاقسام  مدراء  من  عينة  لأراء  اس تطالعية 

 الشامل 

رايض صال محيد حبيب   رسمد غامن صال د.

 اجلبوري

2011 

يف اداء العاملني /دراسة اس تطالعية   63 دوره  الاداري و  التأأهيل 

 لرتبية نينوى يف ديوان املديرية العامة 

 2011 محمد امحد غزال الرباوي ضياء حامد ادلابغد.
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القدرات  64 مدخل  ابعامتد  ادلاخيل  الاسرتاتيجي  املوقف  تقيمي 

املنتجات   لتوزيع  العامة  الرشكة  يف  ميدانية  /دراسة  املنظمة 

 املوصل النفطية هيئة توزيع الشاملية فرع 
 

 2011 وعد هامش محمد الس بعاوي  معن وعد هللا املعاضيديد.

احصاب  65 بعض  اهداف  حتقيق  يف  الادارية  القيادة  فاعلية  تقيمي 

الادوية  لصناعة  العامة  الرشكة  يف  ميدانية  /دراسة  املصال 

 واملس تلزمات الطبية نينوى 

 2011 عيل سامل املشهدان اجلبوري  عالء امحد حسند.

التسويقي  66 الاداء  تعزيز  يف  التسويقية  املعلومات  نظام  دور 

الوطنية  / الرشكة  يف  العاملني  من  لعينة  اس تطالعية  دراسة 

 لصناعة الااثث املزنل يف املوصل 

 2011 معاذ وليد حامد عبدهللا  جرجيس معري عباس د.

املديرين  67 من  لعينة  ميدانية  /دراسة  البرشية  املوارد  ختطيط  واقع 

 م يف دائرة حصة نينوى و معانهي

 2011 محمد اسامعيل كرموش الشلمة  ميسون عبد هللاد.

السوقية/  68 احلصة  عىل  وانعاكساهتا  التسويقية  املعلومات  نظم 

لأراء حتليلية  العامة   دراسة  الرشكة  يف  العاملني  من  عينة 

 ملنتجات الالبان )مصنع البان املوصل (

 2011 سعد فؤاد طلب العكيدي  جرجيس معري عباس د.

مستشفى  69 يف  اس تطالعية  /دراسة  التنظميي  التطوير  ابعاد  واقع 

 السالم التعلميي ابملوصل 
 

 2011 ايسني صال احلبيطي  حسان اثبت اخلشاب د.

/دراسة  70 املرىض  نظر  وهجة  من  الصحية  اخلدمات  تسويق  واقع 

مستشفى  خدمات  من  املس تفيدين  من  عينة  لأراء  اس تطالعية 

 املوصل العام 

 2011 عالء حسني امحد اجلبوري انفع ذنون محيد ادلابغد.

الازمات  71 مواهجة  السرتاتيجيات  الصحية  املنظامت  تبين  واقع 

لأرا اس تطالعية  /دراسة  ابن والكوارث  مستشفى  يف  املدراء  ء 

 سينا التعلميي يف مدينة املوصل

 2011 يرسى شعبان العبيدي  سعيد عبد هللا النعميي د.

الابداع التسويقي /دراسة اس تطالعية   72 يف  دور تقانة املعلومات 

الالبان    لأراء ملنتجات  العامة  الرشكة  يف  املوظفني  من  عينة 

 مصنع البان املوصل 

 2012 نزار حسني عيل  ليىل جار هللا الطائ د.

التعلميي   73 السالم  مستشفى  يف  املنظمي  الابداع  معوقات  حتديد 

 ابملوصل 

 2012 عصام عبد عيل الطائ خادل محمد مجيل د.

يف   74 الطوارئ  خدمات  جودة  التعلميي  حتسني  السالم  مستشفى 

 يف مدينة املوصل

 2012 عقبة انفع يونس العبيدي عادل محمد عبد هللا د.

يف   75 ميدانية  دراسة  التنظميية/  العدال  ابعاد  بعض  تطبيق  واقع 

 الرشكة العامة لصناعة الادوية واملس تلزمات الطبية نينوى 

 2012 صبحي عادل خليل املوىل  حسان اثبت اخلشاب د.

برحبية وخماطر الرشاكت  76 كفاءة ادارة راس املال العامل وعالقهتا 

 دراسة حتليلية لعينة من الرشاكت العربية /

 2012 عيل جامس محمد اجلبوري  محمد عصام املعاضيدي د.

يف  77 دراسة حال  معوقات اكتساب املزااي التنافس ية املس تدامة / 

 نينوىمعمل مسنت حامم العليل اجلديد : حمافظة 
 

 2012 محمد سامل عبد جرجيس سعيد عبد هللا النعميي د.

املائية  78 املوارد  مديرية  يف  املقدمة  اخلدمات  جودة  مس توى  تقيمي 

 يف حمافظة نينوى من وهجة نظر املس تفيد

 2012 عالء حبيب محمود الطائ مسري عبد الرزاق العبدل د.

الرواتب   79 معليات  هندسة  اعادة  / تقومي  احلاسوب  ابس تخدام 

 دراسة حال يف املديرية العامة للصحة يف حمافظة دهوك 

همدي امحد اسامعيل الش يخ  ايب سعيد ادليوه يجد.

 بزيين

2012 
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حتليل  80 ابعامتد  الاسرتاتيجي  التخطيط  مشالكت  تشخيص 

SWOT    دراسة اس تطالعية لأراء القيادات الادارية يف دائرة/

 حصة نينوى 

 2012 هبة غامن حسني البيايت اميان بشري محمد ابو ردن د.

دراسة  81  / السوقية  احلصة  عىل  انعاكسه  و  الزبون  رضا 

لصناعة  العامة  الرشكة  يف  العاملني  من  عينة  لأراء  اس تطالعية 

 الالبسة اجلاهزة يف املوصل 

 2012 معزت عبدالكرمي خض جرجيس معري عباس د.

82   / الادوية  صناعة  رشاكت  يف  التسويقية  املشالكت  تشخيص 

الرشكة   يف  حال  املس تلزمات دراسة  و  الادوية  لصناعة  العامة 

 الطبية / نينوى

 2012 مزامح خض محمد الراشدي  امحلدان  عالء عبد السالمد.

و   83 الادارة  للكية  الالكرتون  للتحول  اسرتاتيجية  خطه  صياغة 

 جامعة املوصل  -الاقتصاد 

 2012 رواء سهيل محمد عيل مراد  اجلبوري  عالء امحد حسند.

و   84 الادوية  لصناعة  العامة  الرشكة  يف  التنظميي  املناخ  واقع 

عينة   لأراء  اس تطالعية  /دراسة  نينوى   / الطبية  املس تلزمات 

 من املدراء

 2012 عز ادلين حسن محيد حسن انهدة اسامعيل امحلداند.

االتصاالت   85 اعامتد  ظل  يف  اخلدمة  تصممي  اعادة  اسرتاتيجيات 

منتس يب  من  عينة  لأراء  اس تطالعية  /دراسة  الالكرتونية 

 املديرية العامة يف جنس ية حمافظة كركوك 

 2012 داود مجعة محمد نصيف اجلبوري  عالء امحد حسند.

لكية   86 يف  التدريس  هيئة  لأعضاء  الااكدميي  الاداء  نظام  تقومي 

مقرتح وفق  الادارة و الاقتصاد من وهجة نظر املقسمني منوذج 

 درجة / جامعة املوصل 360اسلوب 
 

 2012 مروة ليث ذنون العبايج ميسون عبد هللا د.

بياانت  87 قاعدة  ابس تخدام  متابعهتا  و  لالإجازات  نظام  تصممي 

يف املديرية العامة لرتبية صالح ادلين  دراسة تطبيقية  اورألك / 

 تربية الرشقاط قسم  /

 2012 عيل صال عواد سامء طليع عزيزد.

مرصف  88 فروع  عىل  ابلتطبيق  احلكويم  املرصيف  االئامتن  دوافع 

 الرافدين يف حمافظة نينوى 

 2013 امحد عبداللطيف النعميي  محمد عصام املعاضيدي د. 

املزجي  89 عنارص  عىل  ابالعامتد  الصحية  اخلدمات  جودة  حتسني 

املراتدين   من  عينة  لأراء  اس تطالعية  دراسة   / التسويقي 

 ملستشفى ابن سيناء التعلميي 

 2013 ميرس امحيد الطه اجلبوري انفع ذنون محيد ادلابغد.

 2013 حسام سعيد عيل اخلفايج الشلمة  ميسون عبد هللاد. تقيمي نظام الرواتب يف مديرية بدلية الرشقاط  90

نينوى  91 الس ين  الوقف  مديرية  يف  املنظمية  الشفافية  ابعاد  واقع 

 دراسة اس تطالعية/

 2013 وعد حبش امحد احلديدي خادل محمد مجيل د.

الادارية ملديرية  92 دلى القيادات  تشخيص ابعاد الطموح التنظميي 

 تربية نينوى / دراسة اس تطالعية 

 اميان محمد حسني الطائ  س ندية مروان احليالد.

 

2013 

املمرضني  93 و  الاطباء  دلى  العمل  ضغوط  مسببات  تشخيص 

دراسة    / املوصل  يف  التعلميي  اخلنساء  مستشفى  يف  العاملني 

 ميدانية

 2013 رغد سامل عيل الطائ العان الاء عبد املوجودد.

يف قطاع االتصاالت  94 الاخض  واقع تبين اسرتاتيجيات التسويق 

كورك    / رشكة  يف  العاملني  من  عينة  لأراء  اس تطالعية  دراسة 

 لالتصاالت املتنقةل يف العراق

 2013 همند محمد زيك البواب  امحلدان  عالء عبد السالمد.

املنظمي 95 الرصاع  من  يف   احلد  مقرتح  امنوذج  و  حال  دراسة   /

 مستشفى تلعفر العام

 2013 شامل شعيب امني الكرد  حسان اثبت اخلشاب د.
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دلى   96 الوظيفي  الاحرتاق  عىل  انعاكساهتا  و  التنظميية  الثقة 

العاملني  لأراء  مقارنة  دراسة   / الصحية  املؤسسات  يف  العاملني 

يف مستشفى اخلنساء التعلميي و مركز القدس لطب الارسة يف 

 مدينة املوصل 

 2013 رسل مسري محمد اس يل زهري رش يدد.

التعلميية   97 اخلدمة  جودة  دراسة قياس   / نينوى  حمافظة  يف  اجملهزة 

 مقارنة لعينة من املدارس الثانوية يف القطاعني العام و اخلاص 

 2013 اسوة سامل محمد النين  عامر اسامعيل حديد د.

تقيمي واقع الاجنحة اخلاصة و دورها يف حتسني جودة اخلدمات  98

مستشفى  يف  اخلاص  المتريض  جناح  يف  حال  دراسة   / املقدمة 

 املوصل العام 

 2013 محمد نزار الامحدي  عادل محمد عبد هللا د.

حال  99 /دراسة  البرشي  املال  راس  تمنية  يف  املوهبة  ادارة  دور 

 لبعض اللكيات يف جامعة املوصل

 2014 نور محمد صباح النقيب  رغد محمد حيىي خروفة د.

امنوذج   100 دراسة Yاس تخدام  الاسرتاتيجية  الفجوة  تشخيص  يف 

 اس تطالعية يف مستشفى اخلنساء التعلميي يف مدينة املوصل

 2014 الاء محمد يونس النعميي  اميان بشري محمد ابو ردن د.

/دراسة  101 الاستامثر  عىل  العائد  معدل  حتديد  يف  املال  الرفع  دور 

العراق   سوق  يف  املسجةل  املسامهة  الرشاكت  من  لعينة  تطبيقية 

 للأوراق املالية

 2015 هيفاء محمد عيل البيجوان محمد عصام املعاضيدي د.

للتوقعات  102 قياس  امنوذيج  اختبار  املعلومات  تكنولوجيا  ابداع 

احملمتةل من اس تخدام املصارف الالكرتونية لعينة من العاملني يف  

 مصارف اربيل

 2015 محمد امحد يونس ال سلامين امحد يونس الس بعاويد.

مقارنة  103 دراسة  ونوروز  دهوك  جامعيت  يف  املنظمية  الصحة  واقع 

 لأراء عينة من اعضاء الهيئة التدريس ية

 2015 زهراء محمد عيل املوىل  اميان بشري محمد ابو ردن د.

دراسة  104  / الواحدة  النافذة  اسرتاتيجية  تطبيق  متطلبات 

وهجة  من  دهوك  حمافظة  مرور  مديرية  يف  حتليلية  اس تطالعية 

 نظر العاملني فهيا

 2015 ميسم محمد ذنون الكواز  اميان بشري محمد ابو ردن د.

دراسة   105  / التنظميي  الامتثل  حتقيق  يف  التشاركية  القيادة  اسهامات 

 ميدانية يف دائرة حصة نينوى

 2015 حال حمكت شاكر البكري العان الاء عبد املوجودد.

الاجامتعية  106 التواصل  لش باكت  الاسرتاتيجي  املوقف  حتديد 

مصفوفة   رشكة    SWOTابس تخدام  يف  حتليلية   .ROدراسة 

DENT 

 2015 همند منيب محمد اجلوهريج  اجلبوري  عالء امحد حسند.

الصحية   107 املنظامت  يف  العاملني  املدراء  دلى  الوقت  ادارة  كفاءة 

العاملني   املدراء  من  عينة  لأراء  اس تطالعية  دراسة  احلكومية/ 

 يف متشفى الش يخان العام 

 2015 الاء خليل خض احلديدي ندى عبد الباسط كشمولد.

108  : اللوجستية  الانشطة  حتقيق  يف  وأأثره  الاسرتاتيجي  اخليار 

اس  رشكة  دراسة  يف  العاملني  من  عينة  لأراء  تطالعية 

LCWAIKIKL   /للألبسة اجلاهزة فرع مول النخيل التجاري

 بغداد 

 2016 خفري طارق مرعي اجلبوري عامر اسامعيل حديد د.

للعاملني  109 االإبداعي  السلوك  معايري  يف  الفكري  املال  رأأس  أأثُر 

 بدلية املوصل دراسٌة اس تطالعيٌة لآراء العاملني يف مديرية /

 2017 حامد حسني اجلبوري  معن وعد هللا املعاضيديد.

يف  110 ميدانية  دراسة  الاهيل  التعلمي  يف  الالمركزية  جناح  قياس 

 مدارس ابتدائية خمتارة يف مدينة املوصل

براهمي  حسان اثبت اخلشاب د. مروة عبد الوهاب اإ

 املشهدان 

2017 
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من   111 عينة  لأراء  دراسة  الطبية  املعلومات  تقانة  تبين  معوقات 

 الاكدر الطيب يف مستشفيات مدينة كركوك 

 2018 فوزان محمد عيل حيدر العزير  امحد يونس الس بعاويد.

احلصة  112 يف  وتأأثريها  للبيئة(  )الصديقة  اخلضاء  املنتجات  تسويق 

املياه   لصناعة  روفيان  رشكة  يف  اس تطالعية  دراسة  السوقية 

 املعدنية يف حمافظة دهوك 

 2018 زينة محمد جميد املوىل منذر خض يعقوب د.

بعض جماالت التغيري التنظميي وفق منظور ثقافة اجلودة/   113 حتديد 

 دراسة اس تطالعية لأراء القيادات الادارية يف جامعة كركوك 

 2018 قامس رافع يونس ادلركزل  العان  الاء عبد املوجودد.

الادارية  114 الاجراءات  لتبس يط  الالزمة  املتطلبات  توافر  مدى 

القياد لأراء  اس تطالعية  العامة  دراسة  املديرية  يف  الادارية  ات 

 للرتبية يف حمافظة نينوى

 2018 حتفة حقي اإسامعيل اخلياط  حسان اثبت اخلشاب د.

يف  115 املرصفية  اخلدمة  يف  الشامةل  اجلودة  ادارة  مبادئ  بعض  اثر 

املصارف   من  عينة  يف  ميدانية  دراسة  املس متر  التحسني  ظل 

 الاهلية يف مدينة كركوك 

 2018 امحد نوح محمود احلديدي عبد هللا عادل محمد د.

الوظيفي   116 الاغرتاب  من  احلد  يف  ودورها  الرؤيوية  القيادة  ابعاد 

الانسانية / اللكيات  تدريس يي  من  مجموعة  لأراء  مسحية  دراسة 

 يف جامعة املوصل

 2018 ندى محمد عيل الرش يدي صفاء ادريس د.

الادارية وفق اراء املديرين يف جملس  واقع ممارسة مبادئ احلومكة   117

 حمافظة نينوى 

 2018 نور خادل حسن الشلمة  صفاء ادريس د.

 دراسة / التنظميية خماطر  من احلد يف الاسرتاتيجية  القيادة دور 118

 وزارة مركز يف  الاسرتاتيجيني القادة من لعينة اس تطالعية

 العراقية التخطيط 

  2019 امحد املشهدان  بدر عيل رغد محمد خروفةد.

 الرتفيعات و العالوات الحتساب الالكرتون برانمج تصممي 119

 املوصل  جامعة لكيات بعض يف مقرتح منوذج

  2019 هنري حمل   امحد خليل ش اميء محمد صال  د.

 مدارس يف الالكرتونية الادارة وظائف تطبيق مدى تشخيص 120

 حال دراسة : الاهلية الاوائل

  2019 الرمحن العامثن   عبد عامر رقة عامر اسامعيل حديد  د.

 تطبيقية دراسة : المتزي ادارة لتعزيز مدخل الاجامتعي املال راس 121

 دهوك  / ازادي مستشفى يف

 2019 رش يد  ابراهمي امحد ارساء طارق حسني د.

 دراسة : الوظيفي الاس تغراق تعزيز يف ودوره امجلاعي المتسك 122

 نينوى  فرع / النفطية املنتجات توزيع رشكة يف ميدانية

  2019 محمد اخلياط  بشار رؤى رغد محمد خروفةد.

دراسة   123 الادارية  القيادات  دلى  العمل  ماكن  روحانية  اولوايت 

 مقارنة يف القطاع الرتبوي

 2020 رفل عادل رجب قامس النعميي الاء عبد املوجود العاند.

 

124 

يف مدى   اس تطالعية  دراسة  الااكدميي  الاعامتد  معايري  تلبية 

 جامعة املوصل 

براهمي  صفوان ايسني الراويد.  2020 سارة امحد اإ

دراسة   125 االإدارية  القيادات  دلى  العمل  ماكن  روحانية  أأولوايت 

 مقارنة يف القطاع الرتبوي

 2020 رفل عادل رجب  النعميي الاء عبد املوجود العاند.

يف القضاء عىل اخلداع التسويقي  126 اليقظة ادلوائية ومدى اسهاهما 

الصيدليات   بعض  مراتدي  من  عينة  لآراء  اس تطالعية  دراسة 

 العامةل يف مدينة املوصل 

 2020 ميادة امحد سعيد العبيدي  محمد محمود املال حسند.

دراسة   127  : الصحية  اخلدمة  جودة  عىل  وانعاكساته  التنظميي  الهتمك 

 اس تطالعية يف مستشفى السالم التعلميي يف مدينة املوصل

 2020 ارساء خادل صباح  اس يل زهري رش يد التك د.
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تشخيص واقع ممارسات القيادة الاسرتاتيجية يف بعض املنظامت   128

دائرة   يف  العاملني  من  عينة  الراء  س تطالعية  اإ دراسة  الصحية 

 حصة نينوى 

 2020 فواز حسن عيل  مارب حازم عبدالرزاقد.

دارة املعرفة دراسة لآراء عينة من الافراد العاملني   129 واقع قدرات اإ

 جامعة املوصل يف مجموعة من لكيات 

 2020 اقبال احسان حسني املوىل  معن وعد هللا املعاضيديد.

التنظميية:   130 املواطنة  سلوك  يف  وانعاكساهتا  التوظيف  وظيفة 

دراسة اس تطالعية لآراء عينة من العاملني يف وحدة النشاطات 

 الطالبية/ رئاسة جامعة املوصل 

 2020 الفيصيل  هدى حسني محمد أأمحد حسني  حسن اجلرجري د.

سهاهما يف تعزيز الوعي املعلومايت 131  ش باكت التواصل الاجامتعي واإ

يف   التدريس ية  الهيأأة  أأعضاء  من  عينة  لآراء  اس تطالعية  دراسة 

 لكية االإدارة والاقتصاد/ جامعة املوصل 

 2020 الشمري محيد مصلح منذر خض يعقوب املهتدي د.

البىن   132 جودة  متطلبات  الاس نان  اقامة  طب  ملستشفى  التحتية 

 كرس  100اجلامعي التخصيص وفق مرشوع توسعة 

 2020 الطالب  حضى طارق امحد عادل محمد عبدهللا د.

دراسة   133 بعد  عن  للعمل  والادارية  املالية  املشالكت  تشخيص 

 ميدانية يف ديوان حمافظة نينوى

 2020 امحد  مصطفى رافع رساء سامل داوود د.

الايزو واقع   134 املواصفة  وفق  التدريبية  العملية  جودة  متطلبات 

يف   10015 ميدانية  دراسة   : العاملني  اداء  حتسني  يف  واثرها 

 معمل الالبسة اجلاهزة يف املوصل 

 2020 فرايل نواف محدون الصواف  امحد حسني اجلرجري د.

يف  135 املتاكمةل  الصحية  املعلومات  نظم  جناح  ابعاد  قياس 

 مستشفيات مدينة أأربيل

 2020 عبيدة عبدالكرمي الالوس اهياب خفري الشمري د.

دراسة   136  : املوصل  جامعة  يف  اجلودة  ثقافة  واقع  تشخيص 

الادارة  لكية  يف  التدرسني  من  عينة  عىل  اس تصالعية 

 والاقتصاد

 2020 تيسري تريك فتحي الطائ صفوان ايسني حسن د.

الرباعة  137 عىل  انعاكساهتا  و  البرشية  املوارد  ادارة  اسرتاتيجيات 

يف   الطيب  الاكدر  من  عينة  الراء  اس تطالعية  دراة   : التنظميية  

 مستشفى ش يخان العام

 2020 حسر عبدهللا ذنون يونس الشلمة  ميسون عبدهللا د.

يف   138 الاصطناعي  اذلاكء  الس تعامل  النية  يف  املؤثرة  العوامل 

من   عينة  الراء  اس تطالعية  دراسة  نينوى  حمافظة  مستشفيات 

 الأطباء  

 2020 مروان مرعي حسن اجلبوري  عيل عبد الفتاح الشاهر د.

اس تطالعية  139 دراسة  املؤسس  المتزي  يف  واثرها  الانطباع  دارة  اإ

 الراء العاملني يف الرشكة العامة لتجارة احلبوب / فرع نينوى 

 2020 امحد عبد الرمحن حامد املعامري  اس يل زهري رش يد التك  د.

يف مدينة املوصل من وجه  140 الالكرتون  تشخيص واقع التسويق 

نظر الزابئن درسة اس تطالعية الراء عينة من الزابئن يف قطاع  

 الألبسة  

 2020 محمد عبد سكب هنار الشمري   محمد مصطفى حسني حسن د.

دراسة    اليقضة 141 التنظميية  السعادة  حتقيق  يف  ودورها  اذلهنية 

بدلية   مدرية  يف  العاملني  الافراد  من  عينة  الراء  اس تطالعية 

 املوصل  

 2020 معر صال قتحي املشهدان  ارساء طارق حسن املالح د.

دراسة   142  : الالكرتون  التعلمي  يف  التكنلوجية  اليقظة  ابعاد  دور 

 مجموعة من اللكيات جامعة املوصلاس تطالعية حتليلية يف 

 2021 امحد خادل نوري  اهياب خفري الشمري د.

املستشفيات   143 بعض  يف  العمل  حياة  جودة  برامج  تطبيق  واقع 

 التابعة دلائرة حصة نينوى 

 2021 اخالص نوري الس يدية  صفوان ايسني الراويد.
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دراسة  144  / التسويقي  التفوق  تعزيز  يف  الالكرتون  البيع  دور 

حتليلية الراء عينة من العاملني يف ماكتب بيع الهواتف النقال يف  

 مدينة املوصل 

 2021 حسام ادلين رش يد س نجار  ليىل جار هللا خليل د.

الازمة املنظمية دراسة   145 دارة  يف اإ عوامل النجاح احلامسة ودورها 

حمافظة   ديوان  يف  العاملني  الفراد  من  عينة  الراء  اس تطالعية 

 نينوى 

 2021 دريد زهري محمد عيل هدى عبد الرحمي حسني د.

دراسة  146 الالكرتون  التعلمي  لتطبيق  احلرجة  النجاح  عوامل 

 مسحية مقارنة الراء عينة من الااكدميني يف جامعة املوصل 

 2021 وسن طه وعد هللا الكيالن  امحد يونس الس بعاوي د.

الصحية  147 اخلدمات  تعزيز  يف  الاجامتعي  التسويقي  املزجي  اسهام 

املراكز  من  عدد  يف  العاملني  من  عينة  الراء  حتليلية  دراسة 

 الصحية يف مدينة املوصل 

 2021 محمد نوفل عصمت العمري  بشار ذاكر القوطجي  د.

دراسة   148 التنظميي  الازدهار  حتقيق  يف  ودوره  التنظميي  التعمل 

 ميدانية يف مديرية تربية نينوى  

 2021 مض محمد صابر الكيالن   ش اميء محمد صال  د.

الضمنية   149 املعرفة  عىل  ابالعامتد  الصحية  الازمة  مراحل  دارة  اإ

دارة مرض كوروان املس تجد    دراسة يف مستشفيات كركوك ول اإ

 2021 كورست امحد عىل الزبيين  اإهياب خفري الشمري  د.
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1 
العاملني   من  عينة  عىل  موقعية  /دراسة  الصحية  املنظامت  يف  الضغوط  ااثر 

 يف دائرة حصة نينوى
 2008 اايد هذال رديين اللهيب  رسمد غامن صال د.

2 
الافراد /دراسة حتليلية   يف   لأراءاجراءات اختيار وتعني  عينة من املتعينني 

 بعض لكيات اجملموعة الطبية يف جامعة املوصل
 2008 فنار ميت ابراهمي رسمد غامن صال د.

3 
دائرة  يف  ميدانية  /دراسة  الطبية  املس تلزمات  و  الادوية  حشة  ازمة  ادارة 

 حصة نينوى 
 غامن صال  رسمدد.

املعطي   املنعم عبد  يم عبد

 2008 الش يخل 

4 
بطاقات الاداء املتوازن يف تقيمي الاداء للمؤسسات الصحية /دراسة   اعامتد 

 حال يف مستشفى ابن سينا التعلميي ابملوصل
 2008 جادر عبيد خفري الش يخ ميرس ابراهمي اجلبوري د.

5 
منوذج   دراسة    Servqualاعامتد   / الصحية  اخلدمات  جودة  قياس  يف 

 تطبيقية عىل مستشفى ابن سينا التعلميي 
 2008 ادلابغ قامس طاهر قامس جنةل يونس ال مرادد.

6 
املعرفة   /دراسة    وتأأثريهاانواع  الرصاع  ادارة  مدراء    لأراءيف  من  عينة 

 املستشفيات احلكومية يف املوصل 
 2008 عبري طه سوادي سعيد عبد هللا النعميي د.

7 
/دراسة   املنظمة  فاعلية  يف  اثرها  و  املنظمية  الاكدرين    لأراء الثقافة  من  عينة 

 الطب والاداري يف دائرة حصة نينوى وبعض املستشفيات التابعة لها 
 2008 معر اكظم داؤد اجلبوري  انهدة اسامعيل امحلدايند.

 2008 محمد انظم اسامعيل  ايب سعيد ادليوه يجد. تنش يط الهندسة البرشية لتعزيز وظائف املستشفيات /دراسة نظرية  8

9 

تقانة املعلومات واثرها يف معليات ادارة املعرفة يف املنظامت الصحية /دراسة  

يف    لأراء حتليلية   الاس نان  لطب  التخصيص  املركز  يف  العاملني  من  عينة 

 الساحل الايرس نينوى 

 2008 جامل محمد عل محمود احلديدي انهدة اسامعيل امحلدايند.

10 
يف   التسويقي  النشاط  يف تقومي  اس تطالعية  /دراسة  رحبية  الغري  املنظامت 

 عينة من مستشفيات مدينة املوصل 
 2008 معر عدانن محمد سلمي الطالب جنةل يونس ال مرادد.

11 

/دراسة  الصحية  اخلدمة  جودة  ابعاد  حتقيق  يف  الاداري  االتصال  دور 

ابن   لأراءاس تطالعية   العام  املوصل  مستشفى  يف  التنظميية  الوحدة  رؤساء 

 سينا

 2008 صال محيد نزال املناوي  محمد مصطفى القصميي د.

 دراسة اس تطالعية لعينة من الاطباء يف مستشفيات حمافظة نينوى  12
 

 2008 يونس  مىن وعد هللا معري عباس  جرجيسد.

13 
ميدانية   /دراسة  املديرين  همارات  تمنية  يف  التدريب  اسرتاتيجيات   لأراء دور 

 عينة من مدراء املستشفيات احلكومية يف مدينة املوصل 
 2008 منهتىى توفيق جمو انفع ذنون ادلابغ د.

14 
حتليلية   /دراسة  الاسرتاتيجي  الاداء  تعزيز  يف  الوظيفي  الرضا    لأراء دور 

 عينة من املدراء يف قسم الرعاية الصحية الاولية يف دائرة حصة نينوى 
 2008 عامر سامل الصيادي انهدة اسامعيل امحلدايند.

15 
يف  ادلين  علامء  من  عينة  عىل  اس تطالعية  دراسة  التعاوين/  التامني  رشعية 

 حمافظة املوصل 
 2008 ايسني محمد يونس جرجيس معري عباس د.

16 

/دراسة   املعرفة  ادارة  معليات  و  الفردي  الابداع  عوامل  بني   لأراء العالقة 

عينة من العاملني يف املستشفى اجلامعي التخصيص للكية طب الاس نان يف  

 جامعة املوصل 

 2008 امحد عل بشري امحد الصقال محمد مصطفى القصميي د.

17 
يف   لأراءحتديد القيادية /دراسة   يف عينة من املستشفيات احلكومية  املدراء 

 حمافظة نينوى 
 2008 عامر حسني عل املرسويم  سعيد عبد هللا النعميي د.

18 
املواءمة بني وصف الوظائف الطبية الادارية و مواصفاهتا يف اطار التحليل  

 الوظيفي /دراسة حتليلية يف مستشفى اخلنساء
 2008 مصعب محمود حشاذة العدواين عبد الرمحن يوسف بسامد.

19 
املالمئ   القيادي  واملستشفيات    الإدارة المنط  التخصصية  الصحية  املراكز 

 املدراء يف عينة من املنظامت الصحية يف حمافظة نينوى  لأراءدراسة حتليلية /
 2008 عبدهللا فتحي محمود النعميي  ميرس ابراهمي اجلبوري د.
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20 

/دراسة   التنافس ية  املزااي  حتقيق  يف  ودورها  الاسرتاتيجي  اذلاكء  ابعاد 

الادوية   لأراءاس تطالعية   لصناعة  العامة  الرشكة  يف  املديرين  من  عينة 

 واملس تلزمات الطبية يف نينوى

 2009 محيد محمد فتاح الطائ  سعيد عبد هللا النعميي د.

21 
/ الطبية  الاخطاء  بعض  و  الطب  العمل  يف  اخالقيات  ميدانية  دراسة 

 مية يف مدينة املوصل و كاملستشفيات احل
 رسمد غامن صال د.

عبدالواحد ماهر عبدالواحد 

 2009 الليةل

22 
الصحية   الرعاية  مراكز  من  لعينة  اس تطالعية  دراسة  الطبية/  النفاايت  ادارة 

 الاولية يف مدينة املوصل 
 2009 محمد طه خلف اللويزي سعيد عبد هللا النعميي د.

23 
من   الصحية  اخلدمة  جودة  مس توى  تقيمي  يف  الفعل  الاداء  امنوذج  اعامتد 

 وهجة نظر املس تفيد /دراسة حال يف مستشفى السالم العام يف املوصل 
 

 2009 جامل يونس عبدالرمحن  حمفوظ محدون الصوافد.

24 
الوظيفي للعاملني /دراسة    وتأأثريهاهندسة النفس البرشية    لأراء يف السلوك 

 عينة من العاملني يف بعض مستشفيات حمافظة نينوى 
 2009 حيىي محمد عادل ايب سعيد ادليوه يجد.

25 
/دراسة   بعد  عن  الاستشارية  الطبية  العيادات  متطلبات  بعض  اقامة 

 تطبيقية يف مستشفى ابن االثري التعلميي يف حمافظة نينوى
 2009 عبدهللامحمد حازم جنم  عل عبد الس تار احلافظد.

26 
اس تطالعية   /دراسة  الصحية  اخلدمات  جودة  ابعاد  اقامة   لأراء اماكنية 

 املدراء يف عينة من مستشفيات حمافظة نينوى
 2009 محمد زيدان حسن العكيدي  اكرم امحد الطويل د.

27 
الازمات /دراسة حتليلية   يف ادارة  دورها  عينة من    لأراء الامناط القيادية و 

 مدراء املنظامت الصحية يف حمافظة نينوى
 2009 ايرس بشري شكر احلنون  انهدة اسامعيل امحلدايند.

28 

اخلاصة  و  احلكومية  املستشفيات  بني  الصحية  اخلدمة  جودة  مس توى  تباين 

اس تطالعية  / املستشفيات    لأراءدراسة  بعض  من  املس تفيدين  من  عينة 

 احلكومية 

 2009 غادة امحد عبداجلبار كشمول جرجيس معري عباس د.

29 
تأأثريها و  احليوية  القياسات  اس تطالعية   تقانة  /دراسة  العاملني  اداء  عىل 

 عينة من العاملني يف املستشفيات احلكومية ملدينة املوصل  لأراء
 2009 حامد انفع حامد محوش  ليث سعد هللا حسنيد.

30 
تشخيصية   /دراسة  الرتوجي  يف  امهيهتا  و  ادلوائية  املنتجات  وتغليف  تعبئة 

 عينة من الصيادل يف مدينة املوصل لأراء
 2009 عامر ابراهمي خليل الطائ جنةل يونس ال مرادد.

31 
و   املدراء  نظر  وهجة  من  الاطباء  اداء  كفاءة  /دراسة    املس تفيدينتقومي 

 حتليلية يف مستشفى اخلنساء التعلميي يف املوصل
 2009 اكرم محيد امحد العالف معن وعد هللا املعاضيديد.

32 
جودة اخلدمات الصحية و اثرها يف الفاعلية التنظميية ابلتطبيق عىل عدد من 

 املنظامت الصحية
 انهدة اسامعيل امحلدايند.

عالء ادلين امحد حسن 

 2009 املرتاس 

33 
مستشفى  عىل  ابلتطبيق  الوظيفي  الرضا  عىل  اثرها  و  التنظميية  العدال 

 اخلنساء التعلميي يف املوصل
 2009 قادر محمد صربي انهدة اسامعيل امحلدايند.

 2009 رايض معر حسني  انهدة اسامعيل امحلدايند. جماالت التغيري التنظميي من وهجة نظر عينة من املدراء يف دائرة حصة نينوى 34

35 
اس تطالعية   دراسة   / الصحية  اخلدمات  من  املس تفيدين  عينة    لأراءموقف 

 من املس تفيدين من خدمات مستشفى البتول التعلميي
 

 2009 ذكرى هادي حسن ادللميي انفع ذنون ادلابغ د.

36 
يف   حال  /دراسة  الصحية  املنظامت  يف  الاداء  تقمي  معايري  اس تخدام 

 للوالدة يف املوصل مستشفى البتول 
 2010 ميسون جامس العالف جنةل يونس ال مرادد.

37 
اس تطالعية   /دراسة  الاداري  القرار  لفاعلية  التنظميية  احملددات    لأراءبعض 

 عينة من مدراء الادارات الوسطى والتنفيذية يف دائرة حصة نينوى 
 2010 امحد غامن النعميي  عالء امحد حسند.

38 
اس تطالعية   /دراسة  تقيميه  و  العاملني  املدراء    لأراءتدريب  من  عينة 

 املبارشين للمتدربني يف دائرة حصة نينوى
 2010 رسى اكظم داود اجلبوري جنةل يونس ال مرادد.
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39 
/دراسة  الاداري  القرار  صنع  بفاعلية  للمعلومات  الشخصية  الابعاد  دور 

 عينة من املديرين يف دائرة حصة نينوى لأراءحتليلية 
 2010 مشعل هامش عبود الرحو  معن وعد هللا املعاضيديد.

40 
عينة   لأراءالرقابة الادارية و دورها يف حتسني اداء العاملني /دراسة حتليلية 

 من موظفي مركز دائرة حصة نينوى 
 2010 عل حسن املشهداين  انفع ذنون ادلابغ د.

41 
العامةل يف دائرة حصة نينوى /دراسة اس تطالعية  املرأأةغوط اليت تواهجها الض

 عينة من املوظفات يف دائرة حصة نينوى لأراء
 2010 رسمد مقداد عبد  ميرس ابراهمي اجلبوري د.

42 
املهنية   السالمة  و  الصحة  اجراءات  و  ادلميوغرافية  العوامل  بني  العالقة 

 ابلتطبيق يف مستشفى املوصل العام 
 2010 هبة موفق اجلحيش  ابراهمي اجلبوري  ميرسد.

43 
الاداء   عىل  انعاكساهتا  و  الاخرض  التسويقي  للمزجي  الاساس ية  العنارص 

 عينة من مدراء عدد من املنظامت  لأراءالتسويقي /دراسة حتليلية 
 2010 محمد معري هنار الشمري جنةل يونس ال مرادد.

45 
اللوجس تك احلكامء    نظام  رشكة  يف  تطبيقية  دراسة   / تشخيص  و  عرض 

 الادوية واملس تلزمات الطبية الإنتاج
 2010 ابراهمي خليل ابراهمي  انفع ذنون ادلابغ د.

 2013 ابراهمي يونس ذنون  محمد عصام املعاضيدي د. اماكنية تطبيق الرشاكة بني القطاعني العام و اخلاص يف القطاع الصحي  46

 2013 عبدهللا صال اجلبوري والء جامل ادلين النوريد. التسويق ادلاخل يف تعزيز جودة اخلدمة الصحية املقدمة دور  47

48 
املستشفيات   من  عدد  يف  ميدانية  دراسة   / الاجامتعية  املسؤولية  واقع 

 حمافظيت نينوى و صالح ادلين 
 

 2013 يوسف فرحان مصطفى امجليل منذر خرض يعقوب د.

49 
اس تطالعية   دراسة   / متطلباهتا  و  الاسرتاتيجية  الادارة  ممارسة    لأراء واقع 

 القيادات الادارية يف القطاع الصحي يف حمافظة صالح ادلين
 2013 عواد فرحان خلف  سعيد عبد هللا النعميي د.

50 
دائرة حصة  يف  يف قسم الصيدل  دراسة حال  دور ادارة املنتجات ادلوائية / 

 نينوى 
 2013 الاء جميد محمد احلريري جنةل يونس ال مرادد.

51 
الايزو   تطبيق  مس توى  /دراسة   2000-  9001تقيمي  الصحية  اخلدمات  يف 

 تطبيقية يف مستشفى الرشقاط العام 
 2013 عبد الوهاب محمد عل صفوان ايسني الراويد.

52 
احلامسة   النجاح  /    الإدارةمتطلبات  ادلوائية  الصناعات  يف  التجهزي  سلسةل 

 دراسة حال يف رشكة احلكامء لصناعة الادوية و املس تلزمات الطبية نينوى 
 2013 بلسم صبحي قامس حمفوظ محدون الصوافد.

53 
يف   حال  دراسة   / الشامةل  الصحية  الرعاية  لتحقيق  احلامسة  النجاح  عوامل 

 مركز القدس الصحي لطب الارسة موصل 
 2013 عبدالعزيز امحد محمد املوىل عالء امحد حسند.

54 
جودة اخلدمات    لأداء تقومي جتربة تطبيق احلد الادىن من املعايري الاساس ية  

 الصحية /دراسة مبستشفى امحلدانية العام يف حمافظة نينوى 
 2013 الراوي خدلون خاشع محمود ايب سعيد ادليوه يجد.

55 
اس تطالعية   /دراسة  املريض  نظر  وهجة  من  الصحية  اخلدمة   لأراء معايري 

 عينة من مرىض مستشفى الش يخان العام يف حمافظة نينوى
 2015 دىج هامش داؤد اجلبوري والء جامل ادلين النوريد.

56 

 دور اس تخدام أأدوات التواصل الاجامتعي كأداة لأدارة الأزمات الطبية :

كوروان منوذجا( دراسة حتليلية لعينة خمتارة من مستشفيات )أأزمة وابء 

 ومراكز حصية يف دائرة حصة نينوى 
 2021 كرم محمود عطاهلل د.عالء عبد السالم امحلداين 
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1 
النظرية  جوانهبا  يف  دراسة   / الاعامل  رمق  عىل  الرضيبة 

ماكنية  تطبيقها يف العراق  وا 
 1991 امحد سلامين ايسني الصفار عادل فليح العيلد.

2 

الاقتصادية  جوانبه  يف  /دراسة  العسكري  الانفاق 

مع   الفرتة واملالية  خالل  الصهيوين  الكيان  عىل  التطبيق 

1965  - 1990 

 1994 طالل محمود كداوي  عادل فليح العيلد.

3 

يف اساليب   الاقتصادي ومزيان املدفوعات /دراسة  المنو 

للفرتة  خمتارة  انمية  اقطار  يف  التكييف  او  التصحيح 

1970  -1990 

 1994 فواز جار هللا انيف  محمد صاحل القريش د.

4 
القطاعات   تطور  و  منو  عىل  اثره  و  الاس تريادت  هيلك 

 1990 -1958السلعية يف العراق  للفرتة 
 1995 سعد محمود خليل الكواز وليد اسامعيل الس يفود.

5 
العالقة املتبادةل بني التضخم و الاجور و انتاجية العمل 

 1990 -1970دراسة حتليلية لبدلان انمية خمتارة للفرتة /
 1995 شاؤول ايشو نوان  محمد نوري الشمري انظمد.

6 
الاقتصادي  والمنو  الاساس ية  احلاجات  اش باع  اسلوب 

 يف ادلول النامية
 1995 الزيدان عبد العزيز عبد اللطيف اثيل عبد اجلبار اجلومرد د.

7 
مع   خمتارة  انمية  بدلان  يف  الهيلكية  التغريات  و  التصنيع 

 1992- 1970اشارة خاصة للعراق للفرتة 
 1996 امنار امني حاج  محمد صاحل القريش د.

8 
لبدلان   الاقتصادي  المنو  يف  املصنعة  الصادرات  دور 

 1990_  1950انمية خمتارة للفرتة 
 1996 عبد امحليد سلامين ظاهر  وليد اسامعيل الس يفود.

9 
خاصة  اشارة  مع  النامية  البدلان  يف  املدفوعات  موازنة 

 1992 -1966للعراق للفرتة 
 1997 طه يونس حامدي وليد اسامعيل الس يفود.

10 
القطار  الزراعي  الناجت  منو  يف  اثرها  و  التعاونية  التغريات 

 عربية خمتارة 
 1997 مصعب عبدالسالم طه سامل توفيق النجفي د.

11 
المنو  تأ ثري   و  الادخار  عىل  الساكنية  الضغوط 

 الاقتصادي يف ادلول النامية
 1997 مفيد ذنون يونس املكل ذنون  عبد اجلبار اجلومرد  اثيلد.

12 

و   ااثره  و  اس بابه  يف  دراسة  ـ  لدلوةل  العامة  املوازنة  جعز 

للعراق   خاصة  اشارة  مع  خمتارة  لبدلان  معاجلته 

1993/1983 

 1997 هامش محمد عبدهللا العركوب عادل فليح العيلد.

13 
ابلسكك   النقل  خدمة  عىل  الطلب  يف  حمددات  احلديد 

 1990_  1970العراق للفرتة 
 1998 فريد اسامعيل امني الس يقو امحد حسني الهييتد.

14 

 

مقرتح   منوذج   : الانتاجية  عىل  والتطوير  البحث  ااثر 

وحدات   والتقنية  الكفاءاتلتقدير   بعض  عىل  ابلتطبيق 

 الصناعية المتويلية يف العراق
 

 1998 نوفل قامس عيل الشهواين  قبيس سعيد عبد الفتاح الفهادي د.

15 
دور ادلوةل و القطاع اخلاص يف النشاط الاقتصادي يف  

 ضوء برامج التكييف الهيلكي  يف بدلان عربية خمتارة 
 2000 سلامن مبارك املشاقبة  امحد طحيطر عبد الغفور حسن كنعان د.

16 
اتثري التغريات الهيلكية عىل الامن الغذايئ يف دول انمية 

 خمتارة 
 2000 انعام حيىي احلاج محمدحامد احللمي سامل توفيق النجفي د.

17 
مع  خمتارة  اقطار  يف  الاقتصادي  المنو  و  البرشية  التمنية 

 اشارة خاصة لالردن
 2001 ابراهمي مراد ادلمعة سامل توفيق النجفي د.

 2001 مازن محمد حسن الباشا  مفيد ذنون يونسد. اثر المتويل اخلارج عىل التغريات الهيلكية يف الاردن 18
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19 
الصناعي  التعلمي  يف  اللكفة  فاعلية  و  اداء  كفاءة  تقيمي 

 املهين /دراسة حاةل اعدادية اجلزيرة الصناعية يف املوصل 
 2003 اسامعيل ابراهمي رش يد مراد قبيس سعيد عبد الفتاح الفهادي د.

20 
و  السوق  فشل  بني  البيئة  و  الاقتصادية  التمنية 

 الاقتصادية /دراسة يف اقتصاد البيئةالس ياسة 
 2003 اايد بشري عبدالقادر اجللب  سامل توفيق النجفي د.

 2003 قيس انظم غزال  سامل توفيق النجفي د. اثر العوملة يف الاداء الزراعي يف بدلان انمية خمتارة  21

22 

مس توى   عىل  الكفاءة  و  العداةل  بني  العالقة  اشاكلية 

يف   المنو  و  الاقتصاد  التوزيع  و  الوضعي  الاقتصاد 

 الاساليم

 2004 امحد ابراهمي عبد منصور جامس محمد شهاب د.

23 
انمية  دول  يف  الفقر  عىل  اللكي  الاقتصاد  س ياسات  اثر 

 خمتارة 
 2004 امحد فتحي عبداجمليد  سامل توفيق النجفي د.

24 
يف  البرشية  التمنية  يف  وأ ثرهام  واخلاص  احلكويم  الانفاق 

 2002_  1970دراسة اقتصادية للمدة الاردن 
 2005 اكرم مسمل دخل هللا الشواورة  امحد حسني الهييتد.

25 
الاقتصادي لبدلان   اثر متغريات نقدية و مالية عىل المنو 

 انمية خمتارة
 2005 اوس خفر ادلين ايوب اجلوجيات  امحد حسني الهييتد.

26 
يف   وأ ثرها  ادلويل  النقدي  النظام  نقدية اليات  متغريات 

 يف الاقطار النامية
 2005 بشار امحد عبد الرزاق العرايق فواز جار هللا ادللمييد.

27 
يف   للحبوب  العاملي  العرض  حمددات  حتليل  و  تقدير 

 بدلان خمتارة /دراسة مقارنة
 2006 اميان مصطفى رشاد مصطفى  سامل توفيق النجفي د.

28 
التضخم   معدالت  يف  اخلصخصة  غىل اثر  وانعاكساهتا 

 معدالت المنو الاقتصادي يف جتارب دولية خمتارة 
 2006 خادل حامدي محدون محدون  سامل توفيق النجفي د.

29 
الازمات املالية العاملية : قياس و حمأاكة الزمات مالية يف 

 بدلان عربية خمتارة 
 2007 رساء سامل داود اجلرجويس رسمد كوكب امجليل د.

30 
بعض متغريات الاقتصاد اثر   تقلبات سعر الرصف عىل 

 اللكي يف عدد من ادلول النامية
 2006 سعدون حسني فرحان العزني  فواز جار هللا ادللمييد.

31 
الااثر الاقتصادية لالزمات يف الاسعار العاملية للحبوب 

 2002ـ  1961
 2006 عبدهللا عبدالواحد مصلح اخلوالين  اثيل عبد اجلبار اجلومرد د.

32 
العربية   للمملكة  السعرية  و  الانتاجية  الس ياسات 

 السعودية يف جمال النفط اخلام 
 2006 عامر محمد سلو امحد  امحد حسني الهييتد.

33 
انمية   لبدلان  الاقتصادي  المنو  يف  املالية  الاسواق  تأ ثري 

 خمتارة 
 2006 عبدالرزاق حسن ادلابغ مثىن  مفيد ذنون يونسد.

 2007 داؤد سلامين سلطان  سامل توفيق النجفي د. اثر الاصالحات الاقتصادية يف الفقر دراسة مقارنة 34

35 
الاساليم  الاقتصادي  املنظور  يف  الرفاه  و  امللكية 

 دراسة مقارنة /
 2007 عبدهللا محمد قادر جربائيل جامس محمد شهاب د.

36 
الس ياسة   من اثر  لعينة  الاقتصادي  المنو  يف  املالية 

 2003- 1970البدلان )نفطية وغري نفطية ( للمدة 
 2007 فاطمة ابراهمي خلف اجلبوري امحد حسني الهييتد.

37 
تطبيقية   /دراسة  فيه  املؤثرة  العوامل  و  الاقتصادي  المنو 

 2002 -1990مقارنة للفرتة 
 2007 الياس القهوجنزار صديق  اثيل عبد اجلبار اجلومرد د.

38 
حمددات   يف  املؤثرة  للمتغريات  الاقتصادي  القياس 

 الاقتصاد املعريف
 2008 محمد انيف محمود د.امنار امني الربواري 



 قسم االقتصاد  دكتوراه اطاريح 
 

 
48 

 الس نة  امس الباحث  امس املرشف  عنوان الاطروحة  ت 

39 

تشجيع   اسرتاتيجية  ظل  يف  الصناعية  الس ياسات 

المنو   يف  اثرها  و  جتريبية التصدير  /دراسة  الاقتصادي 

 دلول رشق اس يا

 2008 عبدالوهاب ذنون سعدون اجلوايل  د.امنار امني الربواري 

40 

الاقتصاد   مؤرشات  يف  النفطية  الايرادات  تقلبات  اثر 

جملس   دول  يف  املالية   الاوراق  اسواق  واداء  اللكي 

 التعاون اخلليجي 

 2008 خبتيار صابر محمد  امحد حسني الهييتد.

41 

لبيان  جدولية  لبياانت  اخلطأ   تصحيح  امنوذج  اس تخدام 

النامية  ادلول  من  لعينة  الاقتصادي  المنو  يف  التعلمي 

 2003 -1980واملتقدمة يف املدة 

 2009 ابراهمي اديب ابراهمي  اثيل عبد اجلبار اجلومرد د.

42 
يف يف  العاملية  التجارة  منظمة  قواعد  القدرة    اثر 

 الاقتصادية التنافس ية جملموعات خمتلفة من ادلول
 2010 رابح مجيل سعد ادلين اخلطيب  د.امنار امني الربواري 

43 

السلع  جتارة  عىل  تأ ثريها  و  السعرية  الس ياسات  امناط 

دراسة  خمتلفة/  اقتصادايت  يف  الرئيس ية  الزراعية 

 اقتصادية مقارنة 

 2010 نوري الاغا عقبة محمد  سامل توفيق النجفي د.

44 
خمتارة   بدلان  يف  الهوايئ  التلوث  يف  الصناعي  المنو  اثر 

 2005 -1980للمدة 
 2011 ش اميء محمد جنيب املرتض  د.امنار امني الربواري 

45 

الس ياسات امحلائية و مدى اس تجابهتا لبعض املؤرشات 

القمح  /حمصول  خمتارة  عربية  بدلان  يف  الاقتصادية 

 امنوذجا  

 2011 ماهر جالل امحد البناء  سامل توفيق النجفي د.

46 

 

بعض   يف  الغذايئ  الامن  يف  وأ ثرها  الزراعية  الس ياسات 

 البدلان العربية
 

 2011 رقية خلف محد سامل توفيق النجفي د.

47 
عدم  ظل  يف  فهيا  املؤثرة  والعوامل  النفط  اسعار  تقلبات 

 التأ كد يف السوق ادلولية 
 2011 جامل محمد جنيب امحد امحد حسني الهييت

48 
دولية   جملموعات  الاستامثر  يف  تأ ثريها  و  الاعامل  بيئة 

 خمتارة مع الاشارة للعراق 
 2012 رغيد عامد ادلين بشري ادللميي مفيد ذنون يونسد.

49 
الاس تقرار   حتقيق  يف  املالية  و  النقدية  الس ياس تني  دمر 

 2010 -1985الاقتصادي يف بدلان انمية خمتارة للمدة 
 2012 عبدهللا خرض عبطان الس بعاري فواز جار هللا ادللمييد.

50 

يف البيئة : دراسة اقتصادية مقارنة  الانفتاح التجاري  اثر 

للمدة   النامية  و  املتقدمة  البدلان  من    -  1980لعينة 

2009 

 2012 عالء وجيه همدي النعمة د.امنار امني الربواري 

 2012 محمد وحيد حسن حديد اثيل عبد اجلبار اجلومرد د. التمنية الاقتصادية لبدلان انمية خمتارةتأ ثري الصحة يف  51

52 

اتثري متغريات   قياس  بعض  يف  العامة  املوازنة  جعز 

النامية   و  املتقدمة  البدلان  من  لعينة  اللكي  الاقتصاد 

 2009 - 1980للمدة 

 2012 مصطفى فاضل حامدي مروان عبد املاكل ذنوند.

53 
ادلول  يف  احمللية  الاسواق  يف  اثرها  و  الغذائية  املعوانت 

 القمح منوذجا  2010 - 1988املتلقية للمعونه للمدة 
 2012 ندى سهيل سطام ادللميي  قيس انظم غزالد.

54 
الوبك السعرية  و  الانتاجية  العاملي   الس ياسة  الطلب  و 

 2010 - 1970عىل النفط اخلام للمدة 
 2013 سعاد عبدالقادر قامس  امحد حسني الهييتد.

55 
للبدلان  الاقتصادي  المنو  يف  املؤسس ية  العوامل  دور 

 النامية
 2013 هامش محمد سعيد رش يد  اثيل عبد اجلبار اجلومرد د.
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56 

عىل   الس ياس ية  و  الاقتصادية  الاصالحات  اتثري 

دول  من  لعينة  املبارش  الاجنب  الاستامثر  تدفقات 

للمدة   الوسطى  اس يا  و  الاوسط    -  1999الرشق 

2008 

 2013 نرسين مصطو رشفاين  مفيد ذنون يونسد.

57 
العاملية   املالية  الازمة  متغريات    2008اثر  بعض  يف 

 انمية خمتارة الاقتصاد اللكي يف بدلان 
 2014 معر هشام صباح الفخري عبد الغفور حسن كنعان د.

58 

يف  وتأ ثرياهتا  القويم  ادلخل  توزيع  يف  العداةل  حمددات 

مقارنة(  حتليلية  )دراسة  خمتارة  دلول  الاقتصادي  المنو 

 2014 - 1999للمدة 

 2015 ارشد طه عامثن  سعد محمود الكوازد.

59 
يف   املتجددة  الطاقات  الاقتصاد دور  اىل  التحول 

 الاخرض وحتقيق التمنية املس تدامة
 2015 حافظ جامس عرب املوىل  د.امنار امني الربواري 

60 
ادلاخلية  الصدمات  ومشلكة  الاوريب  النقدي  النظام 

 2014 - 1995واخلارجية للمدة 
 2015 غسان ابراهمي امحد ال طعوس  فواز جار هللا ادللمييد.

61 
الاقتصادية  دور   التمنية  يف  للسوق  الصديقة  الس ياسات 

 يف البدلان النامية مع اشارة خاصة للعراق 
 2016 سالم انور امحد مفيد ذنون يونسد.

62 
دلول   الريعية  الاقتصادات  يف  املالية  الاس تدامة  تقيمي 

 2014 - 1980خمتارة للمدة 
 2016 عبد الرزاق عزيز حسني  سعد محمود الكوازد.

63 

الاداء   يف  اخلدمات  جتارة  لتأ ثري  الاقتصادي  القياس 

العاملية   التجارة  منظمة  مضن  خمتارة  دلول  الاقتصادي 

 2013 -1995للمدة 

 2017 فدوى عيل احلاج حسني العبد سعد محمود الكوازد.

64 
اثر المنو الصناعي يف انبعاث الغازات املسببة لالحتباس 

 2015 -1990احلراري دلول خمتارة للمدة 
 2018 عبد هللا زيدان خلف اجلبوري  د.امنار امني الربواري 

65 
خمتارة   دلول  الاقتصادي  المنو  يف  ادلولية  التنافس ية  اثر 

 2014 - 2006للمدة 
 2018 همند منري بشري السلامن  طه يونس حامديد.

66 
دلول  الاقتصادي  الاداء  يف  وتأ ثرياته  التجاري  التبادل 

 2016- 1990خمتارة للمدة 
 2019 يرسى سامل انيف سعد محمود الكوازد.

67 

التامني  لرشاكت  املايل  ال داء  حمددات  بعض  اختيار 

املالية:  لل وراق  ودمشق  العراق  سويق  يف  املدرجة 

 دراسة حتليلية قياس ية  

 2021 زينب مصعب عبد السالم احليايل  د.منري امري الصائغ 

68 
املوازانت   قرارات  يف  النفطية  الصدمات  اثر  حتليل 

شارة اىل العراق   احلكومية لبدلين خمتارين مع ا 
 2021 عدي صابور محمد حسني الراشدي   د.هامش محمد عبد هللا العركوب

69 

يف   املعريف  الاقتصاد  مؤرشات  تأ ثري  وحتليل  قياس 

منظمة   يف  الاعضاء  ادلول  من  لعينة  ادلويل   التبادل 

 ( 2019-1995التجارة العاملية للمدة )

 2021 حسن انمس عطية سعد محمود الكوازد.

70 
التمنية  مؤرشات  بعض  عىل  وأ ثره  ادلائري  الاقتصاد 

 املس تدامة يف بدلان خمتار
 2021 خرض جامس محد الفحل  د.امنار امني الربواري 

71 
دلول    املس تدامة  التمنية  يف  الابتاكر  أ ثر  وحتليل  قياس 

 خمتارة 
 2021 فؤاد فرحان حسني اجلبوري  مفيد ذنون يونسد.

72 

الثر  الاقتصادي  التمنية    القياس  يف  اخلارجية  التجارة 

( للمدة  خمتارة  بدلان  يف  مع  2019  -1990املس تدامة   )

شارة للعراق    ا 

 2021 قتيبة ماهر محمود عبد اللطيف  سعد محمود الكوازد.
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73 
دلول   املس تدامة  التمنية  يف  الابتاكر  اثر  وحتليل  قياس 

 خمتارة  
 2021 فؤاد فرحان حسني اجلبوري  مفيد ذنون يونسد.

74 
قياس وحتليل اثر مؤرشات الاقتصاد ال خرض يف التمنية  

 (  2020 -1990املس تدامة لبدلان خمتارة )
 2021 س يف عبد هللا مصطفى الاعرج د.اميان مصطفى رشاد 
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يف  1 ادلول  مزارع  مصلحة  ملزارع  واملايل  الاقتصادي  التقيمي 

 املنطقة الشاملية يف العراق / دراسة ميدانية مقارنة 

 1979 محمد فدعوس محمد اجلبوري  سامل توفيق النجفي د.

وافاقها  2 نينوى  مبحافظة  التحويلية  الصناعات  توطن  اقتصادايت 

 دراسة ميدانية   /

 1980 عبدالعزيز مصطفى عبدالكرمي  محمد ازهر السامكد.

التامينات 3 اموال  احتياطات  يف   استامثر  للعامل  الاجامتعية 

 العراق /دراسة حتليلية مقارنة

 1980 عبدالغفور حسن كنعان   عادل فليح العيلد.

للفرتة   4 الطلب  وتوقعات  الرئيسة  احلبوب  _   1980اس هتالك 

 يف العراق/ دراسة ميدانية   1990

 1980 عامد حسن النجفي   سامل توفيق النجفي د.

 1980 عبدالغين عبدهللا املشهداين قبيس سعيد الفهادي د. الامناط الاس هتالكية يف القطر العراق  5

الغذائية  6 السع  عىل  الطلب  وتوقعات  الاس هتالك  دراسات 

 الاساس ية يف حمافظة نينوى 

 1980 حسن عواد عبدهللا  قبيس سعيد الفهادي د.

 1980 محيد عزيز القصار  محمد ازهر السامكد. دور صناعة احلديد و الصلب يف التاكمل الصناعي العريب   7

اوجه   8 لبعض  الراييض  يف  التحليل  الكهرابئية  الطاقة  اس هتالك 

 1999حمافظة نينوى حىت عام 

 1981 عبدالنافع عبدهللا الزرري عباس حسني ادلابغ د.

 1981 انيف عبوش حسن   عباس حسني ادلابغ د. دراسة اقتصادايت الكربيت يف املرشاق   9

 1981 خليل محمد حسني  عباس حسني ادلابغ د. مصادر الطاقة الرئيس ية و افاق تطورها يف الوطن العريب  10

حمافظة   11 يف  للسكر  العامة  للمنشاة  الانتاج  دال  تقيمي  و  حتليل 

 نينوى  

 1982 غازي صاحل محمد الطايئ   وليد اسامعيل الس يفو  د.

 1982 طالل محمود كداوي  عادل فليح العيلد. ودورها يف التمنية الاقتصادية يف العراق   الرضائب المكركية 12

يف  13 الاشرتايك  الصناعي  القطاع  يف  الاجور  حتديد  معايري 

 1978 - 1968العراق للفرتة 

 1982 محزة عباس اخلفايج   وليد اسامعيل الس يفود.

 1982 محمد عبادي حوار  لطفي محمد موىسد. واقع افاق تسمني الاغنام يف قرية كوكجيل   14

 1983 ملوك محيد حيىي  لطفي محمد موىسد. اثر جهرة القوى العامةل الزراعية عىل الانتاج الزراعي  15

الرضبية 16 اىل   الس ياسات  خاصة  اشارة  مع  النامية  البدلان  يف 

 العراق

 1983 امحد سلامين الصفار  عادل فليح العيلد.

دراسة   17  / العراق  يف  الصناعية  التمنية  يف  الغاز  صناعة  دور 

 مقارنة 

 1983 حسام حامد يونس   محمد ازهر السامكد.

 1984 اسامعيل ابراهمي رش يد  قبيس سعيد الفهادي د. الانفاق و عوائد التعلمي املهين الصناعي يف العراق   18

التمنية  19 عىل  واثره  الراساملية  السلع  اس ترياد  هيلك  حتليل 

 1980 -1975الصناعية يف العراق 

 1984 عبدهللا فاضل عبدهللا  وليد اسامعيل الس يفود.

يف   20 القويم  ادلخل  منو  عىل  اثره  و  الفعيل  الزراعي  الاستامثر 

 العراق 

همدي عيل عبد احلسني د.  1984 خليف فريوزهمدي  

الصناعة  21 قطاع  وتطوير  منو  عىل  الوس يطة  السلع  اس ترياد  اثر 

 1980-1959التحويلية يف العراق للفرتة 

 1985 طه يونس حامدى  وليد اسامعيل الس يفود.

عىل   22 الكميياوية  الامسدة  لبعض  اخملتلفة  املس توايت  اتثري 

مركز  عن  حتليلية  اقتصادية  /دراسة  العراق  يف  الرز  حمصول 

 البحوث والتجارب الزراعية 

 1985 محزة اكظم عبدالرضا  سامل توفيق النجفي د.

و   23 الاس هتالك  امناط  عىل  اثره  و  الشخيص  ادلخل  توزيع 

 1979/  1971العراق للفرتة اجتاهات الطلب يف 

 
 

 1985 سعد جعيل شهاب   اثيل عبد اجلبار اجلومرد د.
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عمل  24 حىت  املتخصصة  الهندس ية  الكوادر  عىل   الطلب  حتديد 

 ابس تخدام اسلوب املس تخدم املنتج    1990

   وليد اسامعيل الس يفو /د.

 جامل اسدد.

 1986 احالم معيوف يونس  

 1986 لكثوم عبدالقادر حياوي  سامل توفيق النجفي د. دراسة دال انتاج املنشاة العامة للغزل و النس يج يف املوصل   25

دور لكفة النقل يف توطني بعض وحدات الصناعات التحويلية   26

 مبدينة املوصل /دراسة حتليلية

 1986 امحد محمد اسامعيل الربيفاكين   محمد ازهر السامكد.

العامة   27 املوازنة  يف  العامة  النفقات  تطور  و  الانفاقية  الس ياسة 

 لدلول يف العراق 

 1986 عبدامحليد سلامين ظاهر   سامل توفيق النجفي د.

عن   28 حتليلية  /دراسة  اخلارجية  التجارة  و  املديونية  بني  العالقة 

 بعض البدلان النامية اخملتارة 

 1986 ايجلن فاحت سلامين كدك  وليد اسامعيل الس يفود.

 1986 مفيد ذنون يونس ذنون  اثيل عبد اجلبار اجلومرد د. حمددات الادخار يف ادلول النامية مع اشارة اىل العراق   29

السعريه 30 يف   الاجتاهات  الرئيس ية  الزراعي  الانتاج  جملموعات 

   1985 -1971العراق للفرتة 

 1987 سعد محمود خليل الكواز همدي عيل النجارد.

مع   31 خمتارة  انمية  بدلان  يف  الهيلكية  التغريات  ق  الصادرات  اثر 

 اشارة للعراق  

 1988 توفيق حسني رشيف   محمد صاحل القريش د.

دور الس ياسة الامنائية يف التمنية الاقتصادية يف القطر العراق   32

 1980 - 1965للفرتة 

 1988 ملياء عبداجمليد حلمي   انظم محمد نور الشمريد.

 1988 امنار امني حايج   رشاد همدي هامشد. العوامل املوثرة يف الطلب عىل املنتجات النفطية يف العراق   33

 1988 مروان عبداملاكل ذنون   اثيل عبد اجلبار اجلومرد د. حمددات المنو يف البدلان النامية مع اشارة خاصة اىل العراق   34

النرش تقيمي   35 و  للطباعة  الكتب  دار  ملديرية  الصناعي  الاداء 

 /دراسة حتليلية1986 - 1978للفرتة 

عبد العزيز مصطفى عبد  

 الكرمي

 1988 داؤد سلامين سلطان  

 1989 انعام حيىي محمد احللمي  سامل توفيق النجفي د. الامن الغذايئ يف اقطار اخلليج العريب  36

تقدير بعض العوامل العوامل احملددة دلال الطلب عىل السكن   37

 اجلديد : دراسة قياس ية للمناطق احلرضية يف حمافظة نينوى 

 1989 نوفل قامس عيل الشهواين   وليد اسامعيل الس يفود.

اخلليجي   38 التعاون  اقطار  يف  اخلرضية  احملاصيل  عىل  الطلب 

 1985/  1970للفرتة 

 1989 جامل يونس ابراهمي   توفيق النجفي  ساملد.

و  39 العريب  التعاون  جملس  اقطار  يف  اخلرضاوات  اس هتالك 

 1986-1970العوامل املوثرة فيه للفرتة 

 1990 الويس عبوش هداية   عامد حسن النجفي د.

يف   40 الزراعية  الصادرات  عىل  املؤثرة  العوامل  حتليل  و  تقدير 

  1985 - 1965بدلان انمية خمتارة للفرتة 

عبد الكرمي اكمل عبد  د.

 الاكظم

 1990 حس نني حمرم قامس 

يف   41 الامسنت  عىل  الطلب  يف  املؤثرة  العوامل  وحتليل  تقدير 

 1985 - 1950العراق للفرتة 

 1990 جامل محمد جنيب  وليد اسامعيل الس يفود.

المنو   42 عىل  التجاري  التبادل  معدالت  عىل  التغري  اتثري 

 الاقتصادي يف ادلول النامية 

 1991 مثىن عبدالرزاق ادلابغ  اثيل عبد اجلبار اجلومرد د.

المكركية 43 دول   التسهيالت  بني  التجاري  التبادل  تطوير  و 

 التكتالت الاقتصادية جتربة السوق الاوربية املشرتكة  

 1991 خليل غازي حسن ادلوسيك  طالل محمود كداويد. 

تقدير العوامل املؤثرة يف الطلب عيل السمنت يف دول جملس  44

 /دراسة حتليلية  1986-1970التعاون العريب للفرتة 

 1991 شهاب امحد اسامعيل   رشاد همدي هامشد.

و  45 الواقع  اذلايت  احلمك  منطقة  يف  التحويلية  الصناعات  قطاعات 

الافاق ابلرتكزي عىل فرع الصناعات التعدينية الالفلزية /دراسة 

 حتليلية 

 
 

 1991 عبدالرزاق عزيز حسني  وليد اسامعيل الس يفود.
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انمية   46 بدلان  يف  الصادرات  ايرادات  اس تقرار  عدم  مشلكة 

 خمتارة  

 1991 خادل يونس املالح  محمد صاحل القريش د.

للفرتة   47 العراق  يف  اخلاص  الصناعي  القطاع   -1970هيلك 

1987   

عبد العزيز مصطفى عبد  

 الكرمي

 1991 خادل حامدي محدون  

الاقتصادي /دراسة  اثر القروض اخلارجية عىل معدالت المنو   48

 حتليلية للبدلان النامية 

 1992 رضا صاحب ال عيل  اثيل عبد اجلبار اجلومرد د.

للفرتة   49 خمتارة  انمية  دول  اقتصادايت  يف  الهيلكية  التغريات 

1967- 1988   

 1992 مسري حنا هبنام   محمد صاحل القريش د.

العامة   50 للمنشاة  الصناعي  الاداء  كفاءة  يف  تقيمي  للسمنت 

 1989 - 1980املوصل للفرتة 

 1992 جامل يدلا يوان دام   رشاد همدي هامشد.

للفرتة   51 النامية  البدلان  يف  النقود  عىل  للطلب  الرئيسة  احملددات 

1969   _1988 

 1992 بشار امحد العراق   انظم محمد نور الشمريد.

/دراسة   52 املصنعة  العراق  صادرات  منو  لسلع حمددات  قياس ية 

 1988 -1970خمتارة للفرتة 

عبد الكرمي اكمل عبد  د.

 الاكظم
 

 1992 قيس انظم غزال الطايئ  

احملاصيل  53 لبعض  احملصويل  الرتكيب  يف  السعرية  الس ياسة  اتثري 

   1989 - 1970الزراعية يف العراق للفرتة 

 1992 مصعب عبد السالم طه  سامل توفيق النجفي د.

للفرتة   54 العراق  يف  الاقتصادي  المنو  عىل  التعلمي  مراحل  اثر 

1968   _1988  
 

 1993 عبدالسالم بكر املوىل   عبد الغفور حسن كنعان د.

التحلييل  55 و  الفعيل  السلوك  بني  اخلام  العريب  النفط  اسعار 

 الاقتصادي 

 1993 عبدالعزيز خطاب حسن معر اغا  امحد حسني الهييتد.

املوثرة   56 العوامل  و  العراق  يف  اخملتلط  الصناعي  القطاع  انتاجية 

 / دراسة حتليلية 1990 -1980فهيا للمدة 

عبد العزيز مصطفى عبد  

 الكرمي

 1993 نزار صديق الياس القهويج 

 1993 جناح هاوار الزباز   محمد صاحل القريش د. توزيع ادلخل و التمنية الاقتصادية يف بدلان انمية خمتارة   57

خمتارة   58 انمية  لبدلان  الاقتصادي  المنو  يف  الزراعي  القطاع  دور 

 1988 – 1959للفرتة 

 1993 امحد فتحي عبداجمليد   سامل توفيق النجفي د.

لبدلان   59 تعبئته  يف  الرضيبة  دور  و  الفعيل  الاقتصادي  الفائض 

  1993 -1970انمية خمتارة مع اشارة خاصة اىل العراق للفرتة 

 1993 هامش محمد عبدهللا العركوب  عادل فليح العيلد.

اشارة   60 مع  النامية  ادلول  يف  تغرياهتا  و  الرصف  اسعار  واقع 

 1992 -1973خاصة للعراق للفرتة 

 1993 محمد سلامين محمد الربواري   انظم محمد نور الشمريد.

اثر القروض اخلارجية عىل المنو الاقتصادي يف موريتانيا للفرتة  61

   1991_  1971من 

 1996 محمد الامني ودل خطري   محمد صاحل القريش د.

الاقتصادي   62 المنو  يف  اخلاص  التحوييل  الصناعي  القطاع  دور 

   1990 -1976ابالشارة اىل العراق و تركية للفرتة 

عبد العزيز مصطفى عبد  

 الكرمي

 1996 فوزي مجعة سلطان  

خاصة  63 اشارة  مع  مرص  يف  الاجامتعي  و  الاقتصادي  النظام 

 لفكر املقريزي 

 1996 امحد ابراهمي عبد منصور  عادل فليح العيلد.

معلية  64 يف  دورة  و  الاجاميل  الاستامثر  لمنو  احملددة  العوامل 

 1994 -1970التمنية يف امجلهورية المينية للفرتة 

 1997 عوضسلمي عوض بن  محمد صاحل القريش د.

حمددات الطلب عىل الطاقة يف دول اخلليج العربية مع اشارة  65

 خاصة اىل العراق 

 1997 عامر محمد سلو امحد   امحد حسني الهييتد.

للفرتة   66 الاردن  يف  الرضيبية  الايرادات  يف  املؤثرة  العوامل 

1965  – 1996 
 

 1997 خريي مصطفى سعيد   عادل فليح العيلد.
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المنو  67 يف  واثرها  للجزائر  اخلارجية  التجارة  تطوير  اجتاهات 

 1994 -1970الاقتصادي للمدة 

 1999 سوعيد محمد عيل فراكيج  صاحل محمد الطايئ  غازيد.

دراسة  68 العربية/  الزراعة  منو  يف  الاقتصادية  الس ياسات  اثر 

   1995 -1970حتليلية دلول عربية خمتارة للمدة 

 1999 اوس خفر ادلين ايوب اجلوجيايت  سامل توفيق النجفي د.

التمنية   69 يف  واثره  ادلخول  توزيع  يف  يف  التفاوت  الاقتصادية 

 1997 -1974اجلزائر للمدة 
 

 1999 محمد بو جالل شاوي عبد الغين املشهداين د.

الكيان  70 يف  الاقتصادي  المنو  عىل  اثره  و  التعلمي  عىل  الانفاق 

 1997 -1983الصهيوين للمدة 

 2000 رساء سامل داود اجلرجويس  عادل فليح العيلد.

الوطن   71 يف  التكرير  للمدة صناعة  تطورها  وافاق  واقعها  العريب 

1975- 1996 

 
 

 2000 حامد عويد محمود امحد حسني الهييتد.

الصهيوين   72 الكيان  يف  التضخمية  للظاهرة  الاقتصادي  التحليل 

   1998 -1980للمدة 

 2001 محمد اقبال مطلق السلمي  امحد حسني الهييتد.

الصناعي   73 الاداء  كفاءة  السكر  تقيمي  معميل  عىل  ابلتطبيق 

 1999-1998وامخلرية يف املوصل للفرتة من 

 2001 نزار قامس امحد الصفاري   عبد الغفور حسن كنعان د.

العوملة الاقتصادية و اثرها عىل التجارة البيئية لالقطار العربية  74

 1998- 1980للفرتة 

 2001 عبدالنارص صبحي العمري   غازي صاحل محمد الطايئ د.

مع   75 خمتارة  انمية  بدلان  يف  الزراعي  العمل  انتاجية  حمددات 

 اشارة خاصة اىل العراق  

 2001 سعدون حسني العزني   هناء هادي محمد د.

 2001 عبدالوهاب ذنون سعدون  مفيد ذنون يونسد. حمددات المنو الساكين يف ادلول النامية مع اشارة اىل العراق   76

الزراعة  77 عىل  املعارصة  ادلولية  الاقتصادية  املتغريات  بعض  اثر 

 2000 -1985يف بعض ادلول النامية للمدة 

 2002 اميان مصطفى رشاد مصطفى   سامل توفيق النجفي د.

الانتاج  78 هيلك  تغريات  يف  الثابت  املال  راس  تكوين  دور 

   2000 -1980لالقتصاد الميين خالل املدة 

 2002 سامل عبدهللا محمد ابسويد   مفيد ذنون يونسد.

رضيبة ادلخل يف العراق دراسة يف جوانهبا الاقتصادية واملالية   79

 دراسة مقارنة  /

 2002 فاطمة ابراهمي خلف اجلبوري  عادل فليح العيلد.

عربية  80 اقطار  اسواق  يف  النفطية  املنتجات  تسعري  س ياسات 

 دراسة حتليلية  2000- 1970خمتارة للمدة 

 2002 ش يالن صباح الشريواين   امحد حسني الهييتد.

اثر التجارة الالكرتونية وبعض املتغريات الاقتصادية يف تدفق  81

البدلان  من  جملموعة  قياس ية  الاجنيب/دراسة  املال  راس 

   2002-1970الاس يوية للمدة 

 2003 محمد انيف محمود  امنار امني حايجد.

الاقتصادي   82 المنو  عىل  اخلدمات  يف  ادلولية  التجارة  حترير  اثر 

 2000_  1990خمتارة للفرتة دلول انمية 

 2004 امحد طارق محمود الاغا   فواز جار هللا ادللمييد.

العاملية    83 التجارة  منظمة  ظل  يف  الصادرلت  حال    WTOاداء 

 دراس ية مقارنة دلول انمية خمتارة

 2004 عقبة محمد نوري امني اغا  طه يونس حامديد.

العراق   84 يف  احلرة  املناطق  يف  الصناعية  املشاريع  اشارة    -تقيمي 

 خاصة اىل املنطقة احلرة يف نينوى  

 2004 حضى سامل امحد الزيدان   عبد الغفور حسن كنعان د.

دلول  85 الاقتصادية  التمنية  يف  اثرها  و  الهيلكي  التكييف  برامج 

 انمية خمتارة 

 2004 ابراهمي اديب ابراهمي محمود   سامل توفيق النجفي د.

الاوريب/  86 الاحتاد  دلول  يف التجارة اخلارجية  اليورو ومس تقبهل 

 دراسة حتليلية
 

 2004 ندى سهيل سطام ادللميي   سعد محمود خليل الكوازد.
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معدل  87 عىل  اخلدمات  يف  املبارشة  الاجنبية  الاستامثرات  اثر 

   2002 -2001المنو الاقتصادي يف دول امرياك الالتينية للمدة 

عبد العزيز عبد اللطيف  د.

 الزيدان 

 2005 همند منري بشري السامن  

يف العراق حمافظة   88 تمنية القطاع الزراعي  يف  دور التقدم التقين 

 نينوى امنوذجاً  

 2005 عالء وجية همدي النعمة  عامد حسن النجفي د.

الاقتصاد   89 يف  الاقراض  مؤسسات  و  اخلاصة  املصارف  دور 

 2001 -1995الاردين/دراسة حتليلية للمدة 

 2005 رفاه عدانن جنم الطايئ  احالم معيوف الشامع د.

 2005 دينا امحد معر محيد   مفيد ذنون يونسد. حمددات الاستامثر الاجنيب املبارش يف اقطار عربية  90

لعينة   91 مقارنة  دراسة   / الصناعي  الاداء  يف  اخلصخصة  دور 

 2002 - 1980خمتارة من ادلول العربية للمدة 

 2006 رابح مجيل اخلطيب  امنار امني حايجد.

اثر س ياسات منظمة التجارة العاملية يف الصادرات الاجاملية و  92

 املصنة يف مجموعة خمتارة من البدلان النامية  

 2006 معر هشام صباح الفخري الفخري   عبد الغفور حسن كنعان د.

_   1996التضخم يف اداء الاسواق املالية العربية للمدة    اتثري 93

2002 

 2006 رغيد عامد ادلين  ادللميي   مفيد ذنون يونسد.

الاقتصاد   94 و  الوضعي  الاقتصاد  بني  املشاريع  جدوى  حتليل 

 الاساليم 

 2006 مصطفى فاضل حامدى  جامس محمد شهاب الفارس د.

الصناعي   95 القطاع  هيلك  الاردن  حتليل  و  سوراي  يف  التحوييل 

 2002_  1995للمدة 

عبد العزيز مصطفى عبد  

 الكرمي

 2006 محمد وحيد حسن حديد 

اشارة  96 مع  الغذايئ  الامن  يف  اتثريهتا  و  العربية  املائية  املوارد 

 خاصة للعراق الاماكنيات واحملددات 

 2006 رقية امحد اجلبوري  سامل توفيق النجفي د.

يف المنو   97 الاوريب واثره  الاحتاد  تركيا مع  الهيلك السلعي لتجارة 

 2004 -1980الاقتصادي للمدة 

 2006 هامش محمد سعيد   سعد محمود خليل الكوازد.

اثر املتغريات الاقتصادية يف جذب الاستامثر الاجنيب املبارش  98

عىل دور اخلصخصة /دراسة مقارنة لعينة خمتارة للمدة    ابلتاكيد

1980- 2003 

 2007 ش اميء محمد جنيب مجيل املرتىض  امنار امني حايجد.

وتوقعاهتا    99 كركوك  امسنت   لعمل  البييئ  التلوث  مس توايت  ااثر 

 املس تقبلية 

 2007 محمد فتحي شاكر الطايئ   اايد بشري عبد القادرد.

لعينة   100 الاقتصادي  المنو  يف  الاولية  الصادرات  مشالكت  اثر 

   2004 - 1985خمتارة من البدلن النامية للمدة 

 2007 صبحي بكر عامثن عيل  طه يونس حامديد.

 2007 محمد جنيب صاحل البنا   سامل توفيق النجفي د. الامن الغذايئ العريب احملددات والفرص املتاحة 101

انمية  اثر   102 بدلن  يف  التضخم  معدالت  يف  النقدية  الس ياسة 

 2003_  1980خمتارة للمدة 

 2008 عبدهللا خرض عبطان الس بعاوي  فواز جار هللا ادللمييد.

الاقتصاد   103 يف  البيئة  وحقوق  املبارش  الاجنيب  الاستامثر 

 الاساليم والاقتصادي الوضعي 

 2008 سلامين معر محمد الهادي   امحد ابراهمي منصورد.

الركودي 104 التضخم  النامية    اتثري  ادلول  يف  الاقتصادي  المنو  عىل 

 2002_  1984للمدة 
 

 2008 هيمث اكرم سعيد   فواز جار هللا ادللمييد.

 2008 سالم انور امحد العبيدي   سامل توفيق النجفي د. اتثري س ياسات ادارة الطلب يف الفقر دلول انمية خمتارة   105

للرشكة   106 الاقتصادي  الاداء  كفاءة  الادوية  تقيمي  لصناعة  العامة 

 /دراسة مقارنة 200 - 2002يف نينوى للمدة 

 2008 حافظ جامس عرب املوىل   عبد الغفور حسن كنعان د.

املوثرة 107 العوامل  وحتليل  املايل/دراسة   تقدير  الاستامثر  عىل 

   2004 -1986لعينة من الاسواق املالية للمدة من 

 
 

 2008 سعاد عبدالقادر قامس الربواري   امحد حسني الهييتد.
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حىت  108 نينوى  عىل الطاقة الكهرابئية حملافظة  تقدير جفوة الطلب 

 2010عام 

 2008 يرسى حازم جامس احليايل   امنار امني حايجد.

معدل   املؤسساتدور   109 زايدة  يف  الاسالمية  العقود  و  املالية 

 المنو الزراعي/ دراسة مقارنة 

 2008 هبة رايض شفيق العبايس   جامس محمد شهاب الفارس د.

ظل   110 يف  امللوثة  الصغرية  الصناعات  من  عينة  انتاج  حمددات 

 التمنية املس تدامة /دراسة حال يف حمافظة نينوى معطيات 

 2008 فارس جارهللا انيف ادللميي  اايد بشري عبد القادرد.

اثر الاصالح الاقتصادي يف انتاج وانتاجية حمصول القمح يف  111

 بدلان عربية خمتارة 

 2009 غسان ابراهمي امحد اجلبوري  سامل توفيق النجفي د.

لعينة  112 والمنو  الاستامثر  معدالت  يف  الاجنيب  املال  راس  اثر 

  2006  -1970خمتارة من ادلول الاس يوية للفرتة 

 2009 انوار سعيد ابراهمي النقار  مروان عبد املاكل ذنوند.

 2009 عدانن دهام امحد  مفيد ذنون يونسد. اتثري الفساد يف المنو الاقتصادي لس نوات خمتارة  113

و   114 الغذاء  من  الفرد  نصيب  يف  اخملتلفة  ادلخلية  املس توايت  اثر 

 جعز يف بعض البدلن العربية  

 2010 س يف عبدهللا الاعريج  سامل توفيق النجفي د.

تقيمي كفاءة الاداء لصناعات حتويلية خمتارة يف اقلمي كوردس تان   115

 العراق 

 2010 ارشد طه عامثن  عبد الغفور حسن كنعان د.

 2011 عكرمة محمد زيك العزاوي   عامد حسن النجفي د. اثر الانفتاح الاقتصادي الزراعي عىل اجاميل الناجت الزراعي   116

 2004الاحوال الاقتصادية للمعيشة يف مدينة املوصل للمدة   117

 _2007    

 2011 معن رائق يونس  اثيل عبد اجلبار اجلومرد د.

الاقثصادية 118 انعاكساهتا  و  احلرضية  بعض   التمنية  تلوث  عىل 

 عنارص البيئة /مدينة املوصل حال دراس ية 

 2011 معر اسامعيل محمد العبيدي   عبد الغفور حسن كنعان د.

ابدوش   119 السمنت  ملعمل  البييئ  و  الصناعي  الاداء  كفاءة  تقيمي 

 2009 - 2003للمدة 

 2011 مصطفى هاين سعيد الرفاعي  فريد اسامعيل الس يفود.

احمليل  مؤرشات   120 الناجت  منو  يف  اثرها  و  اخلارجية  التجارة  تطور 

 2009 - 1985الاجاميل دلول جملس التعاون اخلليجي للمدة 

 2011 غادة انفع صديق عبدهللا النعميي   سعد محمود خليل الكوازد.

اثر تغريات الاسعار العاملية للقمح عىل اوضاع الامن الغذايئ   121

 امنوذجاً بعض البدلان العربية 

 2012 جامس محمد عبد الهادي  عامد حسن النجفي د.

بدلان   122 اقتصادات  يف  التضخم  معاجلة  يف  املالية  الس ياسة  دور 

  2010- 1990انمية خمتارة للمدة 

 2012 امحد صاحل حسن الزيدي  فواز جار هللا ادللمييد.

يف   123 اثرهام  و  والعام  اخلاص  الاستامثر  بني  العالقة  المنو طبيعة 

الاقتصادي لعينة من ادلول الاس يوية / دراسة قياس ية للفرتة  

1980  - 2009 

 2012 مسمل قامس حسن العيل  مروان عبد املاكل ذنوند.

دلول  124 الاقتصادي  المنو  يف  الاقتصادي  الانفتاح  اثر  تقدير 

 2010 – 1990خمتارة من جنوب رشق اس يا للمدة 
 

 2012 وفاء صباح حذر العيساوي   سعد محمود خليل الكوازد.

و   125 الاجاميل  احمليل  الناجت  عىل  النقود  عرض  يف  التغريات  اثر 

التعاون  جملس  بدلان  من  لعينة  لالسعار  العام  املس توى 

 2009 - 1980اخلليجي للمدة 

 2012 رشا محيد رجب الربيعي   اوس خفر ادلين اجلوجيايت د.

التجارة  126 منظمة  اىل  لالنامتء  العراق  امام  املمكنات  و  القيود 

 العاملية 

 2012 رعد سلامين ذنون العالف   طه يونس حامديد.

البطال   127 معدالت  يف  الاقتصادية  املتغريات  بعض  اثر  قياس 

 2008- 1985دلول خمتارة للس نوات 

 
 

 2012 محمد ضياء همدي اخلفايج   خادل حامدي املشهدايند.
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للمدة   128 كبيسة  مسنت  ملعمل  الاقتصادي  الاداء  كفاءة  تقومي 

2002- 2011 
 

 محمد عبدالواحد مطر الكبييس  عبد الغفور حسن كنعان د.
 

2013 

اتهيل 129 العادة  الاقتصادية  اجلدوى  امسنت    دراسة  معمل 

 ابدوش القدمي 

 2013 نزار رافع محمد الفراكيح  امنار امني حايجد.

ادلاخلية   130 املس توايت  ظل  يف  العربية  البدلان  يف  الفقر  حال 

 اخملتلفة  

 2013 عيل عادل عبد محمد   عامد حسن النجفي د.

يف   131 دراسة   / الاقتصادية  للعوملة  امنوذجا  اخلارجية  التجارة 

 الانساق الفكرية 

 2013 محمد شعيب كرموش  امحد ابراهمي منصورد.

الاقتصاد   132 يف  القانونية  البنية  و  الاقتصادي  المنو  جدلية 

 الاساليم و الاقتصاد الراساميل العراق امنوذجا  

 2013 امحد ابراهمي محمد اخلفايج   جامس محمد شهاب الفارس د.

اس تخدام منوذج الانشطة الاقتصادية للمدن عىل وفق معايري  133

 التمنية املس تدامة / دراسة حال س نجار 

 2013 فاروق جحي الس نجاري   اايد بشري عبد القادرد.

134   / الاقتصادي  النظام  يف  الفقر  مس توايت  و  ادلخل  توزيع 

 دراسة مقارنة 

 2013 حال زيدان ذنون املعاضيدي   امحد ابراهمي منصورد.

الاثر 135 الاقتصادي  يف    التحليل  العامل  يف  النفطية  الصناعة  تلوث 

لعام   البييئ  الاداء  اىل    2010مؤرشات  خاصة  اشارة  مع 

 العراق 

 2013 زينب فاضل محمد   اايد بشري عبد القادرد.

من  136 لعينة  الاقتصادي  المنو  معدل  يف  املايل  التطور  اثر  قياس 

 2010 - 1960ادلول النامية للمدة 

 2013 رغد اسامة جارهللا   عبد املاكل ذنون مرواند.

حمددات التبادل السلعي السورية مع العامل اخلاريج مع اشارة   137

 2011 - 1990خاصة اىل دول جماروة 

 2013 محمد سامل غامن الراشدي   سعد محمود خليل الكوازد.

النظم  138 يف  املس تدامة  البرشية  التمنية  ملوانع  مقارنة  دراسة 

 الاقتصادية 

 2013 ش اميء صابر الياس  جامس محمد شهاب الفارس د.

جامعة  139 يف  سكين  مجمع  النشاء  الاقتصادية  اجلدوى  دراسات 

 املوصل  

 2014 زهراء طه عبدهللا   امنار امني حايجد.

لتغريات   140 الاقتصادية  الصناعي  الااثر  الانتاج  يف  الاجور 

 دراسة حال مصنع الالبسة اجلاهزة يف املوصل/

 2015 غادة عبد املس يح حناداؤد خادل حامدي املشهدايند.

احلالن   141 معامل  من  لعدد  والبييئ  الصناعي  الاداء  كفاءة  تقيمي 

 ( دراسة مقارنة 2013ـ  2009يف مدينة املوصل للمدة )

 2015 محمد ابراهمي عبد اجلبار احملمد  امني حايج امنارد.

جنوب  142 دول  من  مجموعة  يف  الصناعية  الصادرات  حمددات 

 رشق اس يا ) حال دراس ية (    
 

 2016 امحد محه حمي ادلين امنار امني حايجد.

اخلليج  143 دلول  املايل  الاستامثر  يف  املعلومات  تكنولوجيا  اثر 

( العراق 2014  -  2006للفرتة  سوق  اىل  خاصة  اشارة  مع   )

 لالوراق املالية

 2016 امنار انظم احلدييث مصطفى فاضل حامديد.

الرتيك  144 الاقتصاد  تطور  يف  املبارش  الاجنيب  الاستامثر  دور 

 (    2010 - 1980للمدة )

 2016 برزان منشد صاحل احلريب  رابح مجيل اخلطيب د.

خاصة   145 اشارة  مع  خمتارة  عربية  دلول  اخلاريج  المتويل  اجتاهات 

 2011 - 1980للعراق للمد 

 2016 السلطانعبري ابسل سعد هللا  لويس عبوش يونو د.

حتليل وقياس اثر املساحات املروية عىل منو الناجت الزراعي يف  146

 2014 – 2000العراق حمصول القمح منوذجا للمدة 

 
 

 2016 بكر عادل عبد القادر احلدييث  اميان مصطفى رشاد د.
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س ياسات التحرر   147 يف العراق تأ ثري  الاقتصادي  املايل عىل المنو 

 2014 -1990للمدة 

 عامر محد خلف/ د.

 مثىن عبد الرزاق د.

 2016 رضغام همنا شعالن املزروعي 

يف  148 اخرى  ومتغريات  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تأ ثري 

 1995الاداء الاقتصادي دلول جملس التعاون اخلليجي للمدة  

- 2014 

 2017 نشوان عبد العزيز سعيد عزاوي محمود خليل الكواز سعدد.

 1980قياس العوامل املؤثرة يف التضخم يف دول خمتارة للفرتة   149

 2013ـ 

 2017 وايف سالم سلامين  مروان عبد املاكل ذنوند.

يف   150 اخلارجية  واملديونية  املبارش  الاجنيب  الاستامثر  اثر  تقدير 

 2012 - 1995لبدلان انمية خمتارة للمدة المنو الاقتصادي 

 2018 محمد جامل محدون الطايئ  طه يونس حامديد.

ظل   151 يف  العريب  الاقتصادي  للتاكمل  املس تقبلية  الافاق 

 ( 2014 - 2005املتغريات الاقتصادية ادلولية للمدة )

 2018 معتصم سلامين مجعة الشاهني  الويس عبوش هداية د.

حلال  152 تطبيقة  دراسة  النقود  دوران  رسعة  يف  املؤثرة  العوامل 

 2015 - 1980اململكة الاردنية الهامشية للمدة 

 2018 ضياء ادريس عبد الرمحن املشهداين اوس خفر ادلين اجلوجيايت د.

البطال   153 معدالت  يف  والاجنيب  اخلاص  الاستامثر  اثر  قياس 

 2015 - 1995لبدلان انمية خمتارة للمدة 

 2019 امحد ابراهمي حسني البجاري  جامس محمد شهاب الفارس د.

الاستامثر  154 يف  واثرها  الاستامثر  مناخ  مؤرشات  بعض  قياس 

 مع اشارة خاصة للعراق 2018 - 1988لبدلان اس يان للمدة 

 2019 هتاين صاحل جمبل   مروان عبد املاكل ذنوند.

يف   155 اخلارجية  املساعدات  انمية  اثر  لبدلان  الاقتصادي  الاداء 

 2015 – 1995خمتارة للمدة 

 2019 فتحي محمد عبوش الهرو  هامش محمد العركوب د.

مجهورية   -حمددات الصادرات الصناعية و اجتاهاهتا املس تقبلية  156

 ( 2016 - 1985الصني الشعبية انوذجا للمدة )

 2019 حقطان ذايب سلامن اذلايب   أ منار أ مني حايج الربواري  د.

اثر متكني املراة يف التمنية الاقتصادية يف بدلان عربية خمتارة مع  157

 2015-1990الاشارة اىل العراق للمدة 

 2019 رغد رضغام عبدالفتاح ادلابغ   مفيد ذنون املال ذنون د.

الامسية   158 الفائدة  اسعار  لتحديد  اتيلور  قاعدة  يف  اس تخدام 

 2018 – 1989العراق للمدة 

 2020 عبد الرمحن محمد امحد   اوس خفر ادلين اجلوجيايت د.

الاموال  159 رؤوس  وحركة  والاستامثر  الادخار  بني  العالقة 

 مع الاشارة اىل العراق  2018 - 1980الاجنبية للمدة 

 2020 سايم مجيل يونس   عبد املاكل العبايس مرواند.

سعر  160 يف  الاقتصادية  املتغريات  بعض  اتثري  وحتليل  قياس 

 2018 -1990الرصف لتجارب دولية خمتارة للمدة 

 2020 فه رهه نك امني عبد هللا   خادل حامدي املشهدايند.

قياس وحتليل ظاهرة الهترب الرضييب بدلان انمية خمتارة للمدة   161

(2000- 2018  ) 

 2021 س ناء شامل محمد اللهييب   هامش محمد العركوب د.

التمنية  162 يف  ال خرض  الاقتصاد  مؤرشات  أ ثر  وحتليل  قياس 

 ( 2020 - 1990املس تدامة لبدلان خمتارة )

ميان مصطفى رشاد   2021 ال عريج س يف عبدهللا مصطفى  د.ا 

أ منوذج قياس لبعض حمددات الطلب الس يايح يف دول خمتارة   163

 ( 2019 -1995للمدة )

 2021 اوهام سعدهللا صاحل الطاليب سعد محمود خليل الكوازد.

الاقتصادي   164 المنو  يف  الس يايح  القطاع  أ ثر  حتليل  و  قياس 

 ) تركيا امنوذجاً( 2018 -1990للمدة 

 

 2021 غيداء محمد انفع شاهني حسني  مجيل اخلطيب  رابحد.
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الا 165 الادور  القطاع قتصاد  يف  معل  فرص  توفري  يف  خرض 

 دول عربية خمتارة الزراعي يف

ميان مصطفى رشاد   2021 أ زهار عبد الرزاق قاصد املشهداين  د.ا 

تكنولوجيا   166 اخلدمة أ ثر  قطاع  يف  واالتصاالت  املعلومات 

 ةيدراس  حال  ( مرص2018 -1990)

 2021 ابتسام طارق دبو رابح مجيل اخلطيب د.

167 

الاقتصادي   ال داء  يف  واثره  والتطوير  البث  عىل  الانفاق 

( للمدة  العراق  اىل  ا شارة  مع  خمتارة  ( 2020  -1998لبدلان 

 دراسة قياس ية حتليلية  

 2021 محمد حسن شعبان اجلبوري   د.هامش محمد العركوب 

168 
قياس وحتليل أ ثر متغريات الاقتصاد اللكي يف معدل بطال  

 ميفان سعيد عيل   د. مفيد ذنون يونس النامية الش باب يف ادلول 

 

2021 

 

169 
اثر تقبات أ سعار النفط يف عدد من متغريات الاقتصاد اللكي  

 2021 حسن حارث احسان  فرحان حسني دون عد.س (  2018  -1990لبدلات انمية خمتارة للمدة )

170   

التضخم يف ظل الانفتاح الاقتصادي وقيد املديونية اخلارجية 

دراسة حتليلية يف عينة من ادلول النامية غري النفطية للمدة  

1990  – 2019   
 2021 سامح عبد اجلبار يونس معر احليايل   د.سعدون حسني فرحان 

171 
حتليل وقياس اثر بعض متغريات الس ياسة النقدية يف سعر  

 2021 رغيد حسني امحد احلديدي اوس خفر ادلين اجلوجيايت د.   2019 -1990العراق للمدة  الامسي يفالرصف 

172 
اثر بعض متغريات الس ياسة النقدية يف التضخم يف العراق  

 2021 عبد العزيز امحد حسن الربواري  اوس خفر ادلين اجلوجيايت د.   2019 -1991

173 
زايدة مس توى التعلمي وانعاكسه عىل توزيع ادلخل يف دول  

 2021 رىب رافع محمد الوزان  أ .د. مفيد ذنون يونس خمتارة  

174 

الانفاق عىل التسليح دراسة يف اجتاهاته وااثره املالية  

والاقتصادية يف بدلان خمتارة مع اال شارة للعراق للمدة  

(1995- 2018  ) 
 2021 حسان شيت امحد حسن املوىل  د.هامش محمد العركوب 

175 
املدفوعات دلول   املديونية اخلارجية واتثريها عىل موزازين

 خمتارة  

 سعد محمود خليل الكوازد.
 2021 معر خرض حسني  

176 
ا ماكنيات المنو يف ظل اس هتداف التضخم وحترير سعر  

 2021 ش اميء فارس حامد  د.سعدون حسني العزني  (  2019 -1990الرصف درسة جتارب دولية خمتارة للمدة )

1202 عامر خرض حسني  1 سعد محمود خليل الكوازد. عىل موازين املدفوعات دلول خمتارة   املديونية اخلارجية واتثريها 177  
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 2012 صهيب عبيد عيىس اايد بشري اجلليبد. مجمع سكين يف قضاء بل  لإنشاءدراسة اجلدوى الاقتصادية  1

2 
دراسة اجلدوى الاقتصادية ملرشوع مجمع ازاد السكين 

 الاستامثري يف قضاء داقوق / حمافظة كركوك 
 2012 زيدان عيل محمد  امنار امني حايجد.

3 
تقيمي الاداء املايل ملرصف كوردس تان ادلويل لالستامثر و 

 2010-2007التمنية ملدة 
 2013 همين محمد عزيز العركوبمحمد هامش د.

4 
دراسة جدوى الاقتصادية ملرشوع مول فور ش باب يف  

 نينوى  -قضاء املوصل 
 2013 حسن معر  امنار امني حايجد.

5 
دراسة اجلدوى الاقتصادية ملرشوع املس بح املغلق يف 

 مدينة كركوك 
 2013 خادل جماهد عامر امنار امني حايجد.

6 
تقيمي كفاءة الاداء الاقتصادي ملعمل غاز دهوك للمدة  

2008  - 2012 
 2013 محمد مجيل محمود  امنار امني حايجد.

7 
مزرعة انتاج اخلرضوات  لإنشاءدراسة اجلدوى الاقتصادية 

 يف انحية ربيعة
 2013 عبداخلالق بشري  جامس محمد الفارسد.

8 
تقيمي مرشوع زراعة حمصول القمح ذات الرتب العالية و 

 2013  - 2012الزراعي التقليدية يف حمافظة نينوى للمومس 
 2013 رغدة رائد  اوس خفر ادلين اجلوجيات د.

9 
لإنشاء معمل طل لتصفية و  دراسة اجلدوى الاقتصادية 

 الصاحلة للرشب يف حمافظة صالح ادلين تعبئة املياه
 2013 خرض جامس خادل حامدي املشهدايند.

10 
احلالّن يف املوصل تقيمي كفاءة الأداء ملعمل الأكرم لإنتاج جحر 

 ( 2012-2006للمدة )
 2013 غنام عبد اللطيف  رابح مجيل سعد ادلين اخلطيب د.

11 
مجمع س يايح ترفهييي يف   لإنشاءدراسة اجلدوى الاقتصادية 

 غاابت املوصل
 2013 محمد حسن امنار امني حايجد.

12 
  2003تقيمي كفاءة الاداء الاقتصادي ملعمل غاز اربيل للمدة 

- 2012 
 2013 املطلب برزو عبد سعد محمود الكوازد.

 2013 امحد طلعت  عبد الغفور حسن كنعان د. اربيل -تقمي كفاءة الاداء ملطبعة جامعة صالح ادلين  13

14 
دراسة اجلدوى الاقتصادية ملرشوع مول كركوك يف حمافظة 

 كركوك 
 2013 دنيا نوزاد اميان مصطفى رشاد د.

15 
الانتاجية الانتاج الفعيل و الاس هتالك السكين الطاقة 

 2013للمياه النقية يف اجلانب الايرس ملدينة املوصل 
 2013 امحد خضري محمد ايب محمد صربي الواتر د.

16 
تقيمي كفاءة دار ابن الثري للطباعة و النرش و الرتمجة 

 2010 - 1990للس نوات 
 2013 محمدسعدون نواف  مثىن عبد الرزاق ادلابغد.

17 
تقيمي الاداء للرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية فرع نينوى 

 2013ـ  2012للعاملني 
 2017 فرح زهري ابراهمي  سعد محمود الكوازد.

18 
تقيمي كفاءة الأداء الاقتصادي لنادي الفتوة املوصيل لس نة  

2013 
 2018 امحلويش  دعاء حمفوظ عبد هللا خرض عبطان د.

19 
دراسة اجلدوى الاقتصادية لإنشاء معمل لتنقية وتعبئة املياه  

 يف مدينة املوصل
 2018 لؤي عامر صربي  محمد وحيد حسن حديدد.

20 
تقيمي كفاءة الاداء لعينة من املدارس يف انحية وانة للمدة 

(2011 -2016 ) 
 2018 امحد خرض صال  مصطفى فاضل حامديد.

21 

تقيمي كفاءة الاداء الاقتصادي ملديرية الاقسام ادلاخلية يف  

 2008 – 2006جامعة املوصل للمدة 

 
 

 2018 ابراهمي مجعة ابراهمي  عالء وجيه النعمة د.
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22 
 يف ادلواجن تسمني و لنتاج الاقتصادية اجلدوى دراسة

 امحلدانية قضاء
 2019 ادلابغ   انيف معر مروى عبدالوهاب ذنون سعدون اجلوايلد.

23 

  نوروز جامعة يف والاقتصاد الادارة للكية الاداء كفاءة تقيمي

 دراسة 2019-2016 للمدة احلكومية زاخو وجامعة الاهلية

 مقارنة 

 2019 الرشخني   محمد رمضان حسن مصطفى فاضل حامدي  د.

 2019 العبيدي   عباس الياس امحد         سعدون حسني فرحاند. نينوى  حمافظة يف الكسك ملصفى الاداء كفاءة تقيمي 24

25 
 حمافظة يف املسائية املدارس من لثنتني الاداء كفاءة تقيمي

 2017 – 2014 للمدة كركوك
  2019 الكعييب  عالوي حسني يونس محمد وحيد حسن حديد د.

26 
 يف البالستيكية  اخمللفات تدوير اعادة ورشة اداء كفاءة  تقيمي

 2018 للعام حيان بن جابر مصنع
  2019 احليايل  يوسف خادل مروة عالء وجيه النعمة د.

27 
تطبيق املعايري الالكس يكية واحلديثة لقياس اداء الرشكة 

 2019  - 2017العامة لتجارة احلبوب / فرع نينوى للمدة 
 2020 حسان عيادة العبيدي   فاضل حامدي مصطفىد.

28 
اس تخدام معيار صايف القمية احلالية و حتليل احلساس ية  

 لنشاء مستشفى نسايئ ختصيص يف مدينة املوصل 
 2020 حنان امحد محمد   محمد وحيد حسن حديدد.

29 
العالقة بني الادخار والاستامثر وحركة رؤوس الاموال  

 مع الاشارة اىل العراق  2018 - 1980الاجنبية للمدة 
 2020 مروان عبد املاكل ذنون العبايس سايم مجيل يونس  د.

30 
تطبيق معيار الطاقة الإنتاجية يف تقيمي كفاءة أأداء حمطة  

   2017 – 2019كهرابء القيارة الغازية للمدة 
 2021 رائد اإسامعيل صال الساليم   همند منري بشري السلامين د.

31 
تطبيق معايري كفاءة الاداء الاقتصادي عىل مطاحن حبوب 

 النجاموي يف مدينة املوصل
 2021 ارساء محمد شكر   عالء وجيه همديد.



 
 

  

 

 

 قسم إحملاس بة  
 إلصفحة   إملوضوع   ت 

  62 – 63 إطارحي إدلكتورإه   1

  64 – 72 رسائل إملاجس تري   2

رسائل إدلبلوم إلتخصيص يف تدقيق ومرإجعة   3

 إحلساابت 

75 – 73  

 

 
 



    المحاسبة قسم  دكتوراه اطاريح 
 

 
62 

 الس نة   امس الباحث  امس املرشف  طروحة لا   عنوان  ت 

1 

التحمك   ضوء  يف  املنظمة  ملسؤولية  لاسرتاتيجية  لابعاد 

عىل لافصاح احملاس يب ابلتطبيق عىل عينة من  وأ ثرها املؤسيس

 الرشاكت املسامهة العراقية 

 2006 سعاد سعيد غزال عبدلل  شاكر عبد الكري د.

2 
دراسة   احملاسبية  املعلومات  نظم  يف  املعلومات  تقنيات  اس تخدام 

 لعينة خمتارة من الرشاكت العراقية 
 2006 زايد هامش حيىي السقا قامس حمسن احلبيطي د.

3 

مراقبة  همنة  تواجه  اليت  للتحدايت  لاسرتاتيجي  التحليل 

اطار يف  حاةل    احلساابت  العراق  احلديثة  التقنية  البيئة  عنارص 

 دراس ية

 2007 فيحاء عبد اخلالق حيىي  كرمية عيل جوهر د.

4 

احلكومة  بيئة  يف  احلكويم  احملاس يب  النظام  هندسة  اعادة 

جامعة   يف  املقاوالت  حساابت  عىل  ابلتطبيق  لالكرتونية 

 املوصل 

 2008 كربى محمد طاهر محودي قامس حمسن احلبيطي د.

5 
واس تخداماته القمية  هندسة  حتليلية    -احملاسبية    مدخل  دراسة 

 الحد منتجات معمل لالبسة الوالدية يف املوصل  
 2008 رابب عدانن شهاب امحد قامس حمسن احلبيطي  د

6 
تقنيات  ابس تخدام  اجلارية  املوازنة  اعداد  معلية  هندسة  اعادة 

 املعلومات / دراسة ميدانية يف جامعة املوصل 
 2012 وحيد محمود رمو  مقداد امحد اجللييل  د

7 
  / التنافس ية  القدرات  تعزيز  يف  لاسرتاتيجية  احملاس بة  دور 

 دراسة اس تطالعية يف مجموعة خمتارة من الرشاكت العراقية 
 2012 سااكر ظاهر معر امي  زايد هامش السقا  د

8 
التغيري  عىل  وانعاكساهتا  احلساابت  مراقب  اخلدمات  يف  التوسع 

 العراق لاسرتاتيجي للمهنة /دراسة ميدانية يف 
 2012 مسري طه ايسي فيحاء عبد اخلالق البكوع د

9 
احملاس يب  للمهنج  وفقا  احملاسبية  املعلومات  نظام  اس تخدام 

 الرشعي يف صندق الزاكة حملافظة نينوى  
 2012 هشام معر محودي  قامس حمسن احلبيطي  د

10 
امنوذج   / املعرفة  ادارة  نضج  اس تخدام  اطار  يف  التدقيق  جودة 

 مقرتح لبيئة العمل العراقية  
 2013 لاء عبدالواحد ذنون طه وحيد محمود رمو  د

11 
مقاييس   لتطوير  مقرتح  تعزيز   δ 6و     B.C.Sامنوذج  يف 

يف الرشكة العامة لصناعة  دراس ية  لاسرتاتيجية حاةل  لاهداف 

 لادوية واملس تلزمات الطبية يف نينوى 

 2013 مىن سامل حسي مرعي خادل غازي المتي  د

12 

 

حتليل العالقة بي لافصاح البييئ ولاداء املايل يف ضوء نظرية  

لاشارة ودورها يف حتقيق املزية التنافس ية للرشاكت الصناعية/  

عامن   سوق  يف  املدرجة  الصناعية  الرشاكت  من  لعينة  دراسة 

 املالية  لل وراق
 

  لقامن محمد ايوب ادلابغ / .د

 عباس نوار كحيط املوسوي  د 
 2015 محران انمس اجلبوريمجيةل 

13 

املفاهميي    تا ثري لاطار  عىل  والتقنية  لاقتصادية  املتغريات 

عينة من لااكدمييي   ل راءللمحاس بة املالية /دراسة اس تطالعية 

 واملهنيي يف العراق

 2015 س نان زهري محمد مال عيل قامس حمسن احلبيطي

14 
للمحاس بة   مفاهميي  اطار  العراقية  مالمح  البيئة  يف  احلكومية 

 ( GFSM( و )CF-IPSASBابلتوافق مع )
 2015 طه امحد حسن اردين  قامس حمسن احلبيطي  د

15 

ودوره    IPSASB -RPGsحتليل االإبالغ املايل احلكويم وفق  

مؤرشات   ابس تخدام  احلكومية  الوحدات  أ داء  تقيمي    PEFAيف 

 امنوذج مقرتح  

 د.زايد هامش حيىي السقا  
عىل مال هللا عبد هللا 

 2021 الس ندي  

16 
تنقيب يف البياانت يف حتديد خماطر التدقيق امنوذج ال   اس تخدام

 مقرتح يف البيئة العراقية 
 2021 عبدالواحد غازي محمد وحيد محمود رمو  د
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17 

التحفظ احملاس يب يف االإفصاح عن اخملاطر املرصفية يف ظل   اتثري

يف عينة من املصارف   دراسة  لاقتصادية /  دورة حياة الوحدة 

 العراقية واخلليجية   

 2021 امحد جامس محيد عبد الرمحن  لقامن محمد ايوب ادلابغ  د.
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1 
حماس بة   نظام  ابلتطبيق    املسؤوليةدور  الانتاجية  الكفاءة  رفع  يف 

 عىل مديرية مطبعة جامعة املوصل
 1986 نزار عيل عبدهللا املالح  محمد عيل امحد الس يديةد.

2 
القطاع   لوحدات  مقرتح  قويم  حماس يب  ابلتطبيق  نظام  الاشرتايك 

 عىل املنشاة العامة للغزل و النس يج يف املوصل
 1986 اعرتاف لقامن الالوند  مقداد امحد اجللييل د.

3 
قطاع  اس تخدام املوازانت التخطيطية يف الرقابة املالية يف وحدات ال

 سسة العامة للكهرابءالاشرتايك ابلتطبيق عىل املؤ 
 1987 سعيد غزال سعاد  مقداد امحد اجللييل د.

4 
يف  والنس يج  للغزل  العامة  املنشاة  يف  ادلاخلية  الرقابة  نظام  تقومي 

 املوصل 
 1987 فيحاء عبد اخلالق محمود  عبد الرزاق محمد عامثند.

5 
الاداء ابلتطبيق عىل   يف تقيمي كفاءة  دور التاكليف املتغرية املعيارية 

 معمل الالبسة اجلاهزة ابملوصل
 1987 خادل غازي المتي عيل امحد الس يدية محمدد.

6 
املؤسسات   يف  التاكليف  نظام  اس تخدام  ابلتطبيق    التعلمييةامهية 

 عىل جامعة املوصل 
 1989 اندرة شااب الياس محمد عيل امحد الس يديةد.

7 
مديرية  يف  ميدانية  دراسة  املوازنة  خالل  من  اخلدمات  تلكفة  ترشد 

 بدلية املوصل
 1989 قامس حمسن احلبيطي محمد بس يوين امحدد.

 1989 هيفاء سعيد فتويح عادل فليح العيلد. التلكيف احملاس يب لوعاء رضيبة ادلخل  8

9 
  / العراقية  اخلاصة  للرشاكت  احملاس يب  النظام  تطبيق  متطلبات 

 دراسة تطبيقية يف رشكة احلاج يونس للنس يج يف املوصل
 1989 فتاح سلامين الصفار فردوس  مقداد امحد اجللييل د.

10 
النظام احملاس يب املوحد  مشالكت القياس و الافصاح احملاس يب يف 

 وفقا ملعايري احملاس بة ادلولية
 1989 كربى محمد طاهر محودي مقداد امحد اجللييل د.

11 
سائل  و  احملاسبية  املعلومات  نظام  يف  الالية  الوسائل  اس تخدام 

 112الرافدين / نينوى مقرتحة يف مرصف 
 1989 سلامين عبدهللا حامدي عبد الرزاق محمد عامثند.

12 
 : التجارية  املصارف  خدمات  تطوير  يف  التاكليف  حماس بة  دور 

 ابلتطبيق عىل مرصف الرافدين التجاري / فرع نينوى 
 1989 هاين جرب محمود  محمد عيل امحد الس يديةد.

13 
ابلقطاع   التدقيق  الرقابة  تاكمل  ديون  عىل  ابلتطبيق  الاشرتايك 

 احلالية
 1990 انظم حسن رش يد عباس عبد الرزاق محمد عامثند.

14 
  / الاشرتايك  القطاع  وحدات  يف  احملاسبية  املعلومات  نظام  فاعلية 

 دراسة ميدانية يف املنشاة العامة لصناعة الالبسة اجلاهزة يف املوصل 
 1990 حيىيزايد هامش  مقداد امحد اجللييل د.

15 
القوامئ    والإفصاحالقياس   يف  الاجامتعية  التاكليف  عن  احملاس يب 

 املالية
 1990 خليل ابراهمي رجب امحلداين  محمد عيل امحد الس يديةد.

16 

عىل   املالية  الرقابة  ديوان  قبل  من  املعدة  الاداء  تقيمي  دراسات  اثر 

لالمسنت   العامة  املنشاة  عىل  ابلتطبيق  الاشرتايك  القطاع  وحدات 

 الشاملية 

 1991 مهنل جميد امحد العيل  مقداد امحد اجللييل د.

17 
البان   معمل  عىل  ابلتطبيق  الاداء  تقيمي  يف  الرحبية  مراكز  دور 

 املوصل 
 1992 هامش حسني محمد العلوي  محمد عيل امحد الس يديةد.

18 
الانتاج  عىل  املبارشة  غري  الصناعية  التاكليف  حتميل  مشالك 

 دراسة تطبيقية يف معمل الغزل والنس يج يف املوصل/
 1992 محمد حامد امحد السويدي محمد عيل امحد الس يديةد.

19 
الاجامتعية ابلتطبيق نظام حماس يب مقرتح للمحاس بة عن   املسؤولية 

 عىل معمل الغزل والنس يج يف املوصل 
 1992 لقامن محمد ايوب ادلابغ مقداد امحد اجللييل د.

20 
ابلتطبيق  احلكومية  املستشفيات  يف  احملاس يب  النظام  وتطوير  تقيمي 

 عىل مستشفى صدام العام يف املوصل 
 1994 يوسف سامل يوسف لكو  مقداد امحد اجللييل د.
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21 
دراسة مدى توافر مقومات انظمة التاكليف املالمئة يف معامل الغزل 

 والنس يج يف العراق
 1994 حنان احسان خليل اجلاليل محمد عيل امحد الس يديةد.

 1996 الهام صديق محمد  يوحنا عبد ال ادمد. الافصاح يف النظام احملاس يب للرشاكت املسامهة يف العراق 22

 1996 شكر محمود مصطفى  مقداد امحد اجللييل د. تمنية احملاس بة يف العراق / دراسة تطبيقية  23

 1997 اندية سايم خرض مقداد امحد اجللييل د. تطوير النظام احملاس يب يف املرصف العقاري ابلعراق 24

 1998 مىن سامل حسني مرعي محمد عيل امحد الس يديةد. نظام التاكليف حتليل وتقيمي قياس التلكفة يف ظل  25

26 
يف   ابلعراق  اخلاص  القطاع  لرشاكت  احملاس يب  النظام  خمرجات  دور 

 حتديد الوعاء الرضييب 
 1998 امحد محمد خليل ادلابغ مقداد امحد اجللييل د.

27 
النظام   تطوير  يف  الفرعية  احملاسبية  النظم  احلكويم  دور  احملاس يب 

 جلامعة املوصل 
 1998 انصاف محمود رش يد دلل ابش  مقداد امحد اجللييل د.

28 
تاكليف  نظام  ابس تخدام  املراحل  تاكليف  نظام  وتطوير  تقيمي 

 العمليات ابلتطبيق عىل معمل الغزل والنس يج يف املوصل 
 1998 طه عليوي انص  محمد عيل امحد الس يديةد.

29 
دراسة  املالية/  القوامئ  ومناقشة  حتليل  يف  املالية  النسب  مالمئة 

 ميدانية يف منشات خمتارة
 1998 س يد محمد عيل جبارة  عبد الرزاق محمد عامثند.

30 
التوحيد احملاس يب و التحزي يف الوظيفة احملاسبية /حال تطبيقية عىل  

 مرصف بغداد الاهيل رشكة مسامهة خاصة
 1999 ايناس عبدهللا حسن عيل  امحد اجللييل  مقدادد.

31 
دور البياانت احملاسبية يف تقومي الاداء املايل ابلتطبيق عىل الرشكة  

 الوطنية لصناعات الااثث املزنيل 
 1999 ماهر عيل حسني الشامم  قامس حمسن احلبيطي د.

32 
رشكة   عىل  ابلتطبيق  القرارات  ترش يد  يف  التاكليف  حماس بة  دور 

 التامني الوطنية يف العراق
 1999 حسني امني حسني البارمن  خادل غازي المتي د.

 2000 رابب عدانن شهاب العبادي خادل غازي المتي د. حتليل ورقابة التاكليف التسويقية يف عدة منشات خمتارة 33

34 
عىل   ابلتطبيق  التدقيق  فاعلية  زايدة  يف  السلوكية  الاجتاهات  دور 

 الوحدات الاقتصاديةعينة من 
 2000 صبا امحد سعيد العبيدي  فيحاء عبد اخلالق البكوعد.

35 
يف توفري البياانت الالزمة   مسامهة خمرجات النظام احملاس يب املوحد 

 لإعداد احلساابت القومية يف العراق
 2000 سطم صاحل حسني احملمود  فيحاء عبد اخلالق البكوعد.

36 
تكوين   يف  مشالك  حماسبيا  معاجلهتا  و  والاحتياطيات  اخملصصات 

 رشاكت خمتارة يف العراق 
 2000 مقبل عيل امحد عيل  عبد الرزاق محمد عامثند.

 مقداد امحد اجللييل د. مشالك معاجلة النفقات الايرداية املؤجةل يف رشاكت خمتارة ابلعراق 37
س نان زهري محمد مجيل مال 

 2000 عيل

38 
قياس   احملاسبية  مشالك  النظم  يف  حتقيقها  اسس  و  الايرادات 

 املطبقة عىل رشاكت خمتارة يف حمافظة نينوى
 2000 ايمسني اكرم جامس ادلابغ مقداد امحد اجللييل د.

39 
النشاط الزراعي ابلتطبيق  يف  ملعاجلة املوجودات  املشالك احملاسبية 

 عىل منشات خمتارة يف حمافظة نينوى 
 2000 يم زهري يونس ادلابغ  مقداد امحد اجللييل د.

40 
العامة  الرشكة  عىل  ابلتطبيق  العراق  يف  الاجامتعي  التدقيق  مالمح 

 للسمنت الشاملية 
 2000 معاذ طارق سلامين الطائ  فيحاء عبد اخلالق البكوعد.

41 
التزنيل  الواجبة  التاكليف  حتديد  يف  التاكليف  طرق  توظيف 

 لأغراض رضيبة ادلخل يف العراق 
 2001 سوسن امحد سعيد العبيدي  خادل غازي المتي د.
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42 
الاداء ابس تخدام البياانت   نشاط المتويل  تقيمي  احملاسبية للرقابة عىل 

 اذلايت يف مستشفى صدام العام يف املوصل 

قامس  د. مقداد امحد اجللييل/د.

 حمسن احلبيطي
 2001 طه امحد حسن اردين 

43 
الوحدات    اتثري يف  ادلاخلية  الرقابة  نظام  عىل  احلاسوب  اس تخدام 

 احلكومية /دراسة حال يف جامعة املوصل 
 2002 تغريد سامل الليةل فيحاء عبد اخلالق البكوعد.

 2002 ارساء يوسف ذنون النعميي خادل غازي المتي د. تصممي نظام التاكليف للمرصف العرايق الاساليم 44

45 
و  تقومي   العام  القطاع  رشاكت  و  ملؤسسات  املوحد  احملاس يب  النظام 

 اخملتلط يف امجلهورية المينية /دراسة حتليلية مقارنة

 مقداد امحد اجللييل/ د.

 قامس حمسن احلبيطي د. 

جامل عبدالواسع عبدهللا  

 2002 الرشعيب 

46 
للمنشا ت/  املالية  البياانت  عىل  وانعاكساهتا  التضخمية  الااثر 

 ابلتطبيق عىل الرشكة العامة لصناعة الالبسة اجلاهزة /املوصل 

عبد  د. قامس حمسن احلبيطي /د.

 الرزاق عامثن 
 2002 مجيةل محران انمس

47 
الطبية  واملس تلزمات  الادوية  جتارة  لوحدات  حماس يب  نظام  تصممي 

 يف حمافظة نينوى
 2002 انتصار عبد الرضا عبد هللا فيحاء عبد اخلالق البكوعد.

48 
املالية   القوامئ  حتليل  عىل  العراقية  احملاسبية  القواعد  بعض  تاأثري 

 دراسة تطبيقية يف عينة من الرشاكت اخملتارة يف العراق /
 2002 اتنيا قادر عبد الرمحن قامس حمسن احلبيطي د.

49 

مس توى الافصاح احملاس يب لرشاكت املسامهة المينية قياسه وتطويره 

يتناسب   امجلهورية  مبا  يف  املالية  الاوراق  سوق  اقامة  ومتطلبات 

 المينية

 2003 خادل عبد الرمحن امحد عيل  قامس حمسن احلبيطي د.

50 
نظام   املصارف    ABCاس تخدام  انشطة  تاكليف  قياس  يف 

 الاسالمية ابلتطبيق عىل بنك س باء الاساليم يف امجلهوية المينية 
 2003 جنيب طاهر اخملاليف قامس حمسن احلبيطي د.

51 
سائل  و  احملاسبية  املعلومات  نظام  يف  الالية  الوسائل  اس تخدام 

 112مقرتحة يف مرصف الرافدين / نينوى 
 2004 اخالص هزاع كرمي العبديل هامش السقا  زايدد.

52 

التقليدية   الطرق  ظل  يف  املبارشة  غري  الصناعية  التاكليف  ختصيص 

الانشطة   اساس  عىل  التلكفة  يف   ABCوطريقة  مقارنة  /دراسة 

 معمل الالبسة الولدية يف املوصل 

 2003 جعفر سلامين اخلادل  خادل غازي المتي د.

53 
اداء   عىل  للجهاز  الرقابة  مقرتح  برانمج  العامة  اخلدمات  قطاع 

 املركزي للرقابة واحملاس بة ابمجلهورية المينية
 2003 حسني قامس سامل داين  قامس حمسن احلبيطي د.

54 
و   تصممي  المينية  امجلهورية  يف  املقاولت  لرشاكت  تاكليف  نظام 

 تطبيق عىل الرشكة العربية للمقاولت 
 2003 ماأرب امحد عبدهللا احملجاين خادل غازي المتي د.

 2005 فراس عزيز محمد الشمري  فيحاء عبد اخلالق البكوعد. الابالغ املايل يف اجلامعات احلكومية العراقية /معيار حماس يب مقرتح  55

56 

الرايضية   الربجمة  اسلوب  ابس تخدام  للتاكليف  التفاضيل  التحليل 

يف   /دراسة  النادرة  املوارد  السكر لتخصيص  لصناعة  العامة  الرشكة 

 وامخلرية يف املوصل

 قامس حمسن احلبيطي/  د.

 عربية عبد امحلن داؤود  
 2004 صدام محمد محمود حامد احليايل 

57 

يف   املعلومات  نظم  تاكمل  يف  التاكليف  معلومات  نظام  دور 

لصناعة   العامة  الرشكة  يف  ميدانية  دراسة   / الصناعية  الرشاكت 

 وامخلرية يف املوصل السكر 

 2004 عيل حازم يونس اليامور محمد عيل امحد الس يديةد.

58 
 " املس متر  التحسني  اسلوب  لعامتد  الالزمة  احملاسبية  املعلومات 

 الاكيزن " يف املنشات الصناعية  
 2004 عيل ابراهمي حسني الكسب  قامس حمسن احلبيطي د.

59 
لفحص   املالمئ  احملاس يب  اللكفة الاسلوب  عناص  احنرافات  وحتليل 

 دراسة تطبيقية يف معمل الالبسة الولدية يف املوصل /
 2005 خالص حسن يوسف  الناص  هاين جرب الس يدية د.
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60 
عىل  ابلتطبيق  التخطيط  لأغراض  اجلودة  تاكليف  وقياس  حتديد 

 املوصل مصنع الغزل والنس يج يف 
 2005 مثىن فاحل بدر الزيدي خادل غازي المتي د.

 2005 عيل مال هللا عبدهللا الس ندي  زايد هامش السقا د. تصممي نظام معلومات حماس يب حكويم ملرشوع ري اجلزيرة الشاميل 61

62 
اثرها  و  الاس تكشاف  و  املسح  لتاكليف  احملاسبية  املعاجلة  طرائق 

 لصناعة النفط يف القوامئ املالية 
 2005 متارة عامر امني كيسو  خادل غازي المتي د.

63 

التصممي   مرحةل  خالل  املنتج  لتصنيع  املس هتدفة  التلكفة  قياس 

يف   الولدية  الالبسة  معمل  يف  حال  التسعري/دراسة  لغرض 

 املوصل 

 2005 انس ميت خرض قامس حمسن احلبيطي د.

64 
الرقابة   نظام  فاعلية  يف مدى  البييئ  التلوث  تاكليف  عىل  ادلاخلية 

 الرشكة العامة للسمنت الشاملية 
 2005 بالل اجمد محمد سعيد الصائغ فيحاء عبد اخلالق البكوعد.

65 
الصيانة  لكفة  ترش يد  يف  احلرج  املسار  لمنوذج  احملاس يب  الاس تخدام 

 يف معمل مسنت حامم العليل  
 2006 يم ابلحد افرام صاحل ابراهمي الشعبايند.

66 
لدارة املالمئة  عىل    الاسرتاتيجية  ابلتطبيق  التخفيض  هبدف  اللكفة 

 الرشكة العامة لصناعة الادوية واملس تلزمات الطبية يف نينوى 
 صاحل ابراهمي الشعبايند.

هشام معر محودي عبد 

 2006 احلديدي

67 
احملاس يب   القياس  دقة  يف  ودورها  التلكفة  اغراض  يف  التعددية 

 دراسة تطبيقية عىل لكية احلدابء اجلامعة/
 2006 هدى سامل املعاضيدي  محمد عيل امحد الس يديةد.

68 
ابلتطبيق  الاسالمية  املصارف  يف  احملاسبية  املعلومات  نظام  تطوير 

 عىل املرصف الاساليم لالستامثر والتمنية
 2006 عبدهللا عناد جنم عبدهللا  مقداد امحد اجللييل د.

69 
دراسة   القيود   تاأثري  بيان  يف  احملاس يب  نظرية ادلور  تطبيق  اماكنية 

 القيود يف معمل الغزل والنس يج/ املوصل
 2006 نشوان طالل سعدهللا الطرية  هاين جرب الس يدية د.

70 
واختاذ  الرقابة  القياس  يف  ودورها  املشرتكة  التاكليف  توزيع  طرق 

 القرارات ابلتطبيق عىل مصنع البان املوصل
 2006 فائق مال هللا محمود البالكي  محمد عيل امحد الس يديةد.

71 
الوحدات   يف  للمنتجات  ادلاخلية  الاس تخدامات  تلكفة  قياس 

 الزراعية ابلتطبيق عىل مجموعة رشاكت الشامل لدلواجن يف اربيل
 2006 جرجيس مصطفى خضري  خادل غازي المتي د.

72 
الاولية  الصحية  الرعاية  مركز  يف  الصحية  اخلدمات  تلكفة  قياس 

 دراسة حال يف مركز الرعاية الصحية الاولية يف القيارة/
 2006 سعد صاحل حسني اجلوعاين  محمد عيل امحد الس يديةد.

73 

الرقابة  نظام  فاعلية  لتعزيز  التاكليف  معلومات  نظام  اقامة  متطلبات 

الرشكة العامة لصناعة الالبسة اجلاهزة يف ادلاخلية /دراسة حال يف  

 املوصل 

 2006 ارسالن ابراهمي الافندي  خادل غازي المتي د.

74 
يف حماس بة التاكليف    ABCمدى اماكنية تطبيق   كأسلوب حديث 

 ابلتطبيق عىل معمل الغزل والنس يج يف املوصل 
 2006 ندى عبدالرزاق سلامين اغا  خادل غازي المتي د.

75 
يف  معاجلهتا  و  امللكية  حقوق  عن  الافصاح  و  القياس  مشالك 

 رشاكت مسامهة خمتارة يف نينوى
 2006 نس مي يوسف حنا  مقداد امحد اجللييل د.

76 
ملس تخدمهيا   املالية  القوامئ  يف  احملاسبية  املعلومات  جودة  امهية 

 دراسة عىل عينة من املس تخدمني يف منظامت مبحافظة اربيل/
 2006 جيوار امحد سالرمحمد خادل غازي المتي د.

77 
املال   راس  عن  الافصاح  و  القياس  ملشالك  احملاسبية  املعاجلات 

 الفكري/ دراسة حال
 2006 هيمث هامش قامس اخلفاف امحد اجللييل  مقدادد.

78 
اخلدمات   تسعري  قرارات  ترش يد  يف  التاكليف  معلومات  امهية 

 املرصفية ابلتطبيق عىل مرصف املوصل للتمنية والاستامثر 
 2006 صفاء ابراهمي محمودالنعميي  هاين جرب الس يدية د.
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79 
عىل  ابلتطبيق  التجارية  للمصارف  مايل  حماس يب  نظام  تصممي  مقرتح 

 مرصف املوصل للتمنية والاستامثر 
 2006 وعد حسني شالش امجلييل مقداد امحد اجللييل د.

80 
يف الرشكة  يف تصممي نظام حماس يب مايل كحال  اس تخدام احلاسوب 

 العامة لصناعة الادوية واملس تلزمات الطبية /نينوى 
 2007 طارق عبدهللا حسني اورماري  وحيد محمود رمو د.

81 
اتثري التجارة الالكرتونية عىل نظم املعلومات احملاسبية /دراسة عينة  

 من رشاكت عراقية خمتارة 
 2007 سااكر ظاهر معر امني  مقداد امحد اجللييل د.

82 
جامعة   يف  والاقتصاد  الادارة  للكية  احملاس بة  قسم  مناجه  تطوير 

 املوصل وفقاً ملعايري التعلمي ادلولية للمحاس بيني املهنيني
 2007 الاء عبدالواحد ذنون طه مقداد امحد اجللييل د.

83 
خماطر   تقليل  يف  اخلاريج  للمدقق  التحليلية  الاجراءات  تقومي 

 التدقيق ابلتطبيق عىل حمافظة نينوى
 2007 منال انيج الس بعاوي مقداد امحد اجللييل د.

84 

الابداع  حتقيق  يف  احملاس بة  ملهنة  الاخالقية  الالزتامات  دور 

املهنة   مماريس  من  خمتارة  عينة  لراء  اس تطالعية  دراسة  احملاس يب/ 

 مبحافظة نينوى 

 2007 ش اميء مسري ابراهمي الراوي  مهنل جميد امحد العيل د.

85 
تعدد  حال  يف  التسعري  قرارات  عىل  واثرها  اللكف  قياس  طرائق 

 املنتجات ابلتطبيق عىل معمل البان املوصل 
 2007 سامل خليل خادل العزني محمد عيل امحد الس يدية

86 
املسائية/   الاولية  اجلامعية  لدلراسة  الطالب  تلكفة  وحتديد  قياس 

 حال قسم احملاس بة يف لكية الادارة والاقتصاد/ جامعة املوصل 
 2007 يونس الطائ زينة فتحي محمد  محمد عيل امحد الس يديةد.

87 
للكميياوايت   العربية  الرشكة  يف  التاكليف  نظام  وتطوير  دراسة 

 واملنظفات معمل الالكيل بزنين املس تقمي /بيجي 
 2007 معاد خلف ابراهمي خادل غازي المتي د.

88 
اعامتد بطاقة العالمات املتوازنة يف تقومي الاداء ابلتطبيق عىل معمل  

 حمافظة السلامينية مسنت س نجار يف 
 2008 هبار خادل مصطفى الربزجني محمد عيل امحد الس يديةد.

89 

املسامهة   الرشاكت  بفشل  التنبؤ  يف  احملاسبية  املعلومات  دور 

الصناعية /دراسة تطبيقية لعينة من الرشاكت املسامهة الصناعية يف 

 2006- 2004سوق العراق للأوراق املالية للفرتة من 

 2009 س يف عبدالرزاق محمد الواتر  محمود رمو  وحيدد.

90 

متطلبات اعامتد اسلوب املقارنة املرجعية من املعلومات احملاسبية يف 

مسنت حامم العليل القدمي   الرشاكت الصناعية ابلتطبيق عىل معميل 

 وابدوش التوسع يف املوصل 

 2009 انفال صابر رشيف احليايل مهنل جميد امحد العيل د.

91 

الادارات   يف  ادلاخلية  الرقابة  دور  كفاءة  تفعيل  لزايدة  احلكومية 

املنطقة  مكرك  مديرية  يف  حال  /دراسة  العام  املال  عىل  الرقابة 

 الشاملية 

 2009 اندرة محمد عبدامحليد اجلحييش مقداد امحد اجللييل د.

92 

الاوراق  يف  الاستامثر  قرارات  ترش يد  يف  احملاسبية  املعلومات  دور 

الرشاكت   من  عدد  يف  مقارنة  /دراسة  العراقية املالية  املسامهة 

 مبحافظة نينوى 

 2009 اميان عبدالكرمي قامس العبادي  سعاد سعيد غزالد.

93 
الادارية   القرارات  ترش يد  يف  ودورها  البرشية  املوارد  لكفة  قياس 

 ابلتطبيق عىل لكية طب املوصل
 2009 انتصار صابر نوري اجلبوري  نزار عيل املالحد.

94 
ادارة الارابح مدخل اخاليق /دراسة لعينة اثر حومكة الرشاكت يف 

 من الرشاكت املسامهة يف حمافظة نينوى 
 2010 وفاء يونس محودي فيحاء عبد اخلالق البكوعد.

95 

املالية   احلال  تقيمي  يف  النقدية  التدفقات  قامئة  مؤرشات  اس تخدام 

يف سوق   يف عينة من الرشاكت املدرجة  للرشاكت /دراسة تطبيقية 

 العراق لالوراق املالية

 مقداد امحد اجللييل د.
عبدالرمحن زهري عبدالقادر  

 2011 امحلداين
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96 
نظم   تدقيق  يف  احلاسوب  مبساعدة  التدقيق  اسلوب  اس تخدام 

 التشغيل الالكرتوين للبياانت املعمتدة يف ديوان الرقابة املالية
 2010 زايد خلف امجلييل فيحاء عبد اخلالق البكوعد.

97 

ابسلوب التاكليف  الانتاجية    ختفيض  العمليات  هندسة  اعادة 

حمافظة  يف  املزنيل)ش.م(  للأاثث  الوطنية  الرشكة  عىل  ابلتطبيق 

 نينوى 

 صاحل ابراهمي الشعبايند.
 الاء وضاح محمود

 2010 اثبت

98 
( رمق  الاساليم  احملاس يب  املعيار  العرايق  1تطبيق  املرصف  عىل   )

 الاساليم لالستامثر والتمنية
 2010 محمد محيد ابراهمي منصور  محمود رمو  وحيدد.

99 
عىل  ابلتطبيق  العوائد  دارة  واإ احملاس يب  الافصاح  بني  العالقة  قياس 

 عينة خمتارة من الرشاكت املسامهة العربية
 2010 ابراهمي محمد مجيل  قامس حمسن احلبيطي د.

100 
اخلاضعة   املوجودات  قمية  لتحديد  املالمئ  احملاس يب  للزاكة/ القياس 

 دراسة يف رشاكت خمتارة 
 2010 حارث راشد محدون  قامس حمسن احلبيطي د.

101 

ظل   يف  احملاسبية  املعلومات  نظم  فاعلية  لتقومي  منتخبة  معايري 

اس تخدام املعرفة التقنية يف املصارف /دراسة يف عينة من مصارف  

 حمافظة نينوى 

 2011 فاضل عباس سلطان خرض  زايد هامش السقا د.

102 
للنظام   انتقادية  /دراسة  احملاس يب  التوصيل  و  القياس  يف  املوضوعية 

 احملاس يب املوحد يف العراق
 2010 بالل محمد داؤد احلجيات  مقداد امحد اجللييل د.

103 

اس تخدام ادوات ادارة التلكفة الاسرتاتيجية مدخال لتحديد بياانت  

التسعري   قرارات  يف  املالمئة  العامة  /التاكليف  الرشكة  يف  ابلتطبيق 

 لصناعة الادوية واملس تلزمات الطبية نينوى 

 2011 يونس عبدالكرمي امحد  محمد عيل امحد الس يديةد.

104 
التجارة   بيئة  يف  احلساابت  مراقيب  خدمات  لتطوير  مقرتح  اطار 

 الالكرتونية /دراسة لأراء عينة من مراقيب احلساابت يف العراق
 2011 نشوان ابراهمي عيل احلرب  انظم حسن رش يد د.

105 

املعايري   وفق  الاجل  طويةل  املوجودات  قمية  اخنفاض  عن  احملاس بة 

احملاسبية ادلولية وتاأثريها عىل جودة املعلومات احملاسبية / دراسة يف  

 عينة خمتارة من منشات حمافظة نينوى

 2011 ليث محمد سعيد محمد املول  مقداد امحد اجللييل د.

106 
ظل   يف  ادلاخلية  الرقابة  نظام  يف تفعيل  /دراسة  الرشاكت  حومكة 

 عينة من الرشاكت املسامهة يف حمافظة نينوى 
 2011 عبدالواحد غازي محمد النعميي  مهنل جميد امحد العيل د.

107 
اثر اس تخدام النظم اخلبرية يف دمع اداء املدققني اخلارجيني : دراسة  

 اس تطالعية يف ديوان الرقابة املالية
 2012 حسو جامس محمد  انظم حسن رش يد د.

108 
يف املنشات  اعامتد مدخل التلكفة املس هتدفة كأداة لتخفيض التلكفة 

 الس ياحية 
 2012 اايد سامل خرض  نزار عيل املالحد.

109 
البيئة   يف  تطبيقها  متطلبات  و  القضائية  للمحاس بة  املفاهميي  الاطار 

 املالية العراقية
 2012 رايف نزار مجيل  مقداد امحد اجللييل د.

110 
متطلبات   دلمع  مقرتح  الكرتوين  حكويم  حماس يب  نظام  تصممي 

 احلكومة الالكرتونية ابلتطبيق يف مديرية مرور العامة 
 2013 حامت رش يد تريك  كربى محمد طاهر د.

111 

للمحاس بة   الفكري  الاطار  عىل  الالكرتونية  التجارة  بيئة  انعاكسات 

يف اجلامعات    / دراسة اس تطالعية لأراء عينة من ااكدميي احملاس بة 

 و املعاهد العراقية

 2013 عامر فوزي عبدهللا  سعاد سعيد غزالد.

112 

يف  احملاسبية  املعلومات  جودة  لتحسني  املضبب  املنطق  اعامتد 

املوصل  تشغيل   مرصف  عىل  ابلتطبيق   / املتوازنة  العالقات  بطاقة 

 للتمنية و الاستامثر يف حمافظة نينوى 

 2013 اثبت حسان اثبت  قامس حمسن احلبيطي د.
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113 

و   للقوامئ  الالكرتوين  النرش  مسامهة  مدى  لقياس  مقرتح  مؤرش 

/  التقارير   احملاسبية  للمعلومات  النوعية  اخلصائص  تفعيل  يف  املالية 

 ابلتطبيق يف سوق السعودية للأوراق املالية

 2013 امحد وجيه جميد  انصاف محمود رش يدد.

114 
القطاع  يف  الطوعي  احملاس يب  الافصاح  عىل  احلومكة  اليات  تاأثري 

 العراقية املرصيف / دراسة اس تطالعية يف مصارف القطاع اخلاص 
 2013 ليث خليل ابراهمي لقامن محمد ايوبد.

115 
هندسة القمية /   حتديد التلكفة املناس بة للوحدة السكنية ابس تخدام 

 دراسة تطبيقية يف مشاريع وزارة الاساكن و الاعامر 
 2013 فراس ابراهمي امحلريي  خادل غازي المتي د.

116 

يف   الرضييب  للتحاسب  مقرتح  حماس يب  التجارة  مدخل  بيئة 

فرع   / للرضائب  العامة  الهيئة  اس تطالعية  دراسة  الالكرتونية: 

 نينوى 

 2013 عيل طالل محمود كداوي  زايد هامش السقا د.

117 

ادلولية   املعاير  ظل  يف  ادلاخيل  التدقيق  وظيفة  هندسة  اعادة 

للتدقيق ادلاخيل ابلتطبيق عىل رشكة توزيع املنتجات النفطية الهيئة  

 الغربية / فرع املوصل 

 2014 هال عبدالهادي حيىي فيحاء عبد اخلالق البكوعد.

118 

الابالغ املايل عن نشاطات البيع ابلتقس يط و انعاكساته عىل جودة 

العرايق  الاوسط  الرشق  مرصف  عىل  ابلتطبيق  املرصفية  اخلدمة 

 لالستامثر 

 2014 ماجد عيل محد  ماهر عيل حسني الشامم د.

119 
الس يايح  الفنديق  للنشاط  احملاسبية  للمعاجلات  مقرتح  اطار 

 ابس تخدام تقنية املعلومات دراسة يف فندق نينوى ادلويل
 2014 فائز حازم امحد العبيدي وحيد محمود رمو د.

120 
دراسة  ادلاخلية/  الرقابة  فاعلية  تعزيز  يف  املس متر  التدقيق  دور 

 اس تطالعية لراء عينة خمتارة من مراقيب احلساابت 
 2015 ظفر حمكت املعاضيدي  فيحاء عبد اخلالق البكوعد.

121 
يف  املالية  القوامئ  مصداقية  عىل  واأثره  احملاس بة  يف  الشخيص  احلمك 

 اس تطالعية الوحدات الاقتصادية دراسة 
 قامس حمسن احلبيطي د.

س يف سعد عبد اجلليل  

 2015 امحلداين

122 

نظام   تفعيل  يف  القيود  ونظرية  الاجناز  حماس بة  بني  التاكمل  دور 

التاكليف يف الرشكة العامة لصناعة الادوية واملس تلزمات الطبية يف  

 نينوى 

 2016 امحد محمد عيل محمد احليايل  صاحل ابراهمي الشعبايند.

123 

دور اس تخدام العصف اذلهن يف ترش يد احلمك املهن للمدقق لتقيمي  

املدققني   من  عينة  لأراء  اس تطالعية  دراسة  الرشكة  اس مترارية 

 اخلارجيني يف العراق 

 2016 برشى ابراهمي كوثر  انظم حسن رش يد د.

124 
عىل   واثره  احملاس بة  يف  الشخيص  يف احلمك  املالية  القوامئ  مصداقية 

 الوحدات الاقتصادية / دراسة اس تطالعية 
 2016 جناة وليد خادل الش يالوي  ماهر عيل حسني الشامم د.

125 
املنشات اداء  لتقيمي  احملاس يب  بطاقة   ادلور  ابس تخدام  الفندقية 

 الاداء املتوازن /دراسة تطبيقية عىل فندق نينوى ادلويل
 2017 سايم محيد سلامين مهنل جميد امحد العيل د.

126 
تطوير نظام التاكليف يف ظل تقنية الايصاء الواسع دراسة حال يف  

 رشكة فندقية
 2018 الاء محيد صاحل املال ويح خادل غازي المتي د.

127 

اليات احلومكة يف املصارف الاسالمية واأثرها يف مس توى الافصاح  

احملاس يب عن اخملاطر /دراسة حتليلية لعينة من املصارف الاسالمية 

 العراقية

 2018 محمد محمود امحد الرشاب  لقامن محمد ايوبد.

128 
رفع  يف  ودورها  الوقت  دارة  واإ التلكفة  ادارة  اساليب  بني  التاكمل 

 الاداء دراسة / حال يف منشاة خدمية كفاءة 
 2018 لبىن عبد اخلالق صاحل الكتيب  خادل غازي المتي د.



 رسائل ماجستير قسم المحاسبة   
 

 
71 

 الس نة   امس الباحث  امس املرشف  عنوان الرسال  ت 

129 
 اجلامعات يف املوازنة عىل الرقابة تفعيل يف احلومكة اليات دور

 املوصل جامعة يف للتطبيق مقرتح امنوذج/
 2019 الطائ   حامد محمود زهراء محمد اأيوب ادلابغ  لقامند.

130 
 املدينة  اعامر لعادة البدائل  تقيمي يف احملاسبية املعلومات اس تخدام

 تطبيقية  دراسة /املوصل يف القدمية
  2019 سامل امحلداين   اسامء ماهر عيل حسني الشامم د.

131 
 ترش يد يف الادارية للمحاس بة  اداة العصبية الش باكت اس تخدام

 نينوى  حمافظة ديوان يف حال دراسة/ الاستامثرية القرارات
  2019 دعاء ادريس يونس المتميي   وحيد محمود رمو د.

132 

 الاعامل تقارير لغة ابس تخدام الالكرتوين احملاس يب الافصاح تطوير

 لغة ابس تخدام الالكرتوين احملاس يب الافصاح لتطوير املوسعة  

 عىل  يق مرصف  عىل ابلتطبيق      XBRL املوسعة الاعامل تقارير

  والاستامثر للتمنية املوصل مرصف

  2019 هامش القزار   زايد عبدهللا زايد هامش السقا  د.

133 
 املدينة  اعامر لعادة البدائل  تقيمي يف احملاسبية املعلومات اس تخدام

 تطبيقية  دراسة : املوصل يف القدمية
  2019 اسامء سامل محمد امحلداين   عيل حسني الشامم ماهر د.

134 

نظام   وفق  احلديثة  الادارية  احملاس بة  اأساليب  بني  التاكمل  جمالت 

ERP   للألبان اجلزيرة  رشكة  يف  ابلتطبيق  التنافس ية  املزية  لتحقيق 

 2019-2018واملثلجات احملدودة للفرتة 

 2019 معزت طه عبد هللا الصيادي   زايد هامش السقا  د.

135 
يف   تطبيقية  دراسة   : العام  القطاع  لوحدات  الاداء  تدقيق  تطوير 

 جامعة املوصل  
 2020 صهيب ميثاق حسن حياوي  كربى محمد طاهر د.

136 
تاأثري احلوس بة السحابية عىل نظم املعلومات احملاسبية )دراسة ل راء  

 عينة خمتارة من الأاكدمييني واملهنيني يف العراق( 
 2020 حضى منذر زكر زكراي  زايد هامش السقا  د.

بالغ املايل عن املوجودات الرتاثية 137 طار مقرتح لالإ  2020 غادة يونس هادي حديد   وحيد محمود رمو د. دراســة حالـــة -اإ

138 
احلكومة  بيئة  يف  الالمركزي  احلكويم  احملاس يب  للنظام  مقرتح  طار  اإ

 الإلكرتونية يف العراق
 2020 اوراس جلو حسن جلو  س نان زهري محمد مجيل  د.

139 
امنوذج مقرتح لالفصاح البييئ لقطاع الصحة يف ضوء معايري 

 حماس بة الاس تدامة ابلتطبيق عىل دائرة حصة نينوى 
 2020 همند حازم عيل السعدون  لقامن محمد اأيوب ادلابغ د.

140 

مهنج جودة   (Six Sigma) اس تخدام  احملاسبية لتعزيز  املعلومات 

جهيان   مرصف  يف  تطبيقية  دراسة  املرصيف  القطاع  وحدات  يف 

 لالستامثر والمتويل الاساليم 

 2020 ايناس الياس خرض كربى محمد طاهر محودي د.

141 
رقابة   الفساد   الامتثالدور  من  احلد  اسرتاتيجيات  تفعيل  يف 

 حالت دراس ية يف العراق   -الإداري واملايل
 2020 زينة عبدالس تار جرب وحيد محمود رمو د.

142 
فاعلية نظم املعلومات احملاسبية يف ظل التقنيات احلديثة يف  

 دراسة اس تطالعية لعينة خمتارة من املصارف العراقية –املصارف
 2020 ثراء لزم سلطان  زايد هامش السقا  د.

143 
معمل   يف  الاداء  املوصللتحسني  تطبيق   pfabc البان  اماكنية 

 اسلوب التلكفة عىل اساس النشاط املرتكز عىل الأداء 

 خادل غازي المتي د.

 
 2020 رفل رعد شاكر العبيدي 

144 
معايري مقرتحة لتقيمي مصداقية التقارير املالية دراسة حال يف الرشكة 

 الوطنية لصناعة الأاثث املزنيل نينوى  
 2021 عدانن محمود فتحي احلديدي  ماهر عىل الشامم  د.

145 

يف   اتثري احلساابت  وتدقيق  مراقبة  همنة  عىل  السحابية  احلوس بة 

ومراقيب   الااكدمييني  من  عينة  لراء  اس تطالعية  دراسة  العراق 

 احلساابت يف العراق 

 2021 محمد فاحت محمد مجيل الافندي  فيحاء عبد اخلالق البكوعد.

146 

وفق   الالكرتونية  احلكومة  لعمليات  ادلاخلية  الرقابة  اإجراءات  تقيمي 

COBIT    واجلوازات املدنية  الأحوال  مديرية  يف  ميدانية  دراسة 

 والإقامة /نينوى  

 2021 عبد الصمد جامس محمد عيل  كربى محمد طاهر محودي د.
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147 
احلساابت    اتثري ملراقيب  املهنية  املامرسات  عىل  والكوارث  الأوبئة 

 دراسة اس تطالعية لراء عينة من مراقيب احلساابت يف العراق  
 2021 رافت ابمس ذنون الس بعاوي  فيحاء عبد اخلالق البكوعد.

148 

التعامل   ملتطلبات  احملاس يب  والافصاح  القياس  نوايح  تكييف 

يف   اخملتصني  لراء  اس تطالعية  دراسة  الالكرتونية  ابلعمالت 

 احملاس بة 

 2021 ظاهر سعد فرحان اجلبوري وحيد محمود رمو د.

149 

اعامتد التعلمي الالكرتوين يف حتديد تاكليف التعلمي اجلامعي احلكويم  

اأسلوب   تبن  ظل  )يف  الأنشطة  اأساس  عىل     (ABCالتاكليف 

 دراسة تطبيقية يف جامعة املوصل 

 2021 مصطفى ساهر رؤوف   خادل غازي المتي د.

150 
اخلاريج   التدقيق  فاعلية  عناص  تعزيز  يف  املشرتك  التدقيق  دور 

 دراسة حتليلية لراء عينة من مراقيب احلساابت يف العراق 
 2021 عبد الأمري موير زكر الببوايت  د.الاء عبد الواحد ذنون 
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1 
التدقيق ادلاخيل / دراسة   لأغراضمدى اس تخدام تقنيات املعلومات 

 ميدانية يف جامعة املوصل
 2013 احسان عيل  زايد هامش السقا د.

2 
متطلبات تدقيق النظم احملاس بة الالكرتونية للتطبيق يف رئاسة جامعة 

 املوصل 
 2013 امحد عامر سعاد سعيد غزالد.

3 
يف   لأداءانعاكسات معوقات حماس بة املسؤولية عىل الرقابة و تقيمي 

 الوحدات اخلدمة احلكومية / دراسة ميدانية يف مديرية نينوى 
 2013 امحد جامس محمد  كربى محمد طاهر د.

4 
تطبيقية يف بدلية  اطار مقرتح لتطبيق املوازنة ابملشاركة / دراسة 

 املوصل 
 2013 الارمق محمد سعيد  اوس خفر ادلين ايوبد.

5 
دور تاكمل اهجزة الرقابة املالية و التدقيق ادلاخيل يف حتسني جودة  

 التدقيق / دراسة حال لكية الصيدل يف جامعة املوصل 
 2013 ش اميء سعدهللا حياء عبد اخلالق البكوع د.

6 
النظري يف تدقيق حساابت ديوان الرقابة املالية اماكنية تطبيق حفص 

 يف العراق
 2013 نزار محمد وحيد محمود رمو د.

7 
تقيمي اجراءات الرقابة ادلاخلية يف مستشفى السالم التعلميي يف  

 املوصل 
 2013 عامر محمود د.ماهر عيل حسني الشامم 

8 
الوحدات تقومي نظام الرقابة ادلاخلية عىل املوجودات الثابتة يف 

 احلكومية ابلتطبيق يف مديرية بدلايت نينوى 
 2013 ايرس مسري محمود د.ماهر عيل حسني الشامم 

9 
تقومي نظام الرقابة ادلاخلية يف ضوء معايري التدقيق احمللية و ادلولية /  

 دراسة تطبيقية يف دائرة حصة نينوى 
 2013 همند حازم عيل لقامن محمد ايوب ادلابغ د.

10 

حتدايت التحول اىل نظام احملاس يب املوحد للبدلايت الاغراض رقابة 

اداء املؤسسات البدلية يف العراق / دراسة تطبيقية عىل مديرية بدلية 

 يرثب يف حمافظة صالح ادلين 

 2013 اكرم محيد  كربى محمد طاهر د.

11 
اعامتد املدقق اخلاريج عىل الاجراءات التحليلية يف اكفة مراحل  

 التدقيق الوحدة اخلدمية
 2013 عبدالعزيز محد مهنل جميد محيد د.

12 
اثر تطور معايري التدقيق ادلاخيل ادلولية يف دمع حومكة الرشاكت / 

 دراسة الراء عينة من املدقيقني ادلاخلني يف مصارف حمافظة نينوى 
 2013 اثنية اسامعيل انظم حسن رش يد د.

 2013 اس يل مثن  فيحاء عبد اخلالق البكوعد. رئاسة جامعة املوصل و افاق تطويره واقع التدقيق ادلاخيل يف  13

14 

دور الرقابة ادلاخلية يف احلد من معليات غس يل الاموال يف 

املصارف التجارية / دراسة تطبيقية يف مرصف املوصل للتمنية و  

 الاستامثر 

 2013 معايل حازم محمد  ابراهمي حسني امحدد.

15 

اماكنية تطبيق امليثاق الاخاليق ادلويل للتدقيق ادلاخيل دلمع الثقة  

ابملهنة / دراسة الراء عينة من املدققني ادلاخليني يف القطاع الصحي  

 يف حمافظة نينوى

 2013 اميان اسامعيل  انظم حسن رش يد د.

16 

التاكمل بني معل اهجزة الرقابة ادلاخلية و ديوان الرقابة املالية للحد 

عينة من املدققني  لأراءمن الفساد املايل و الاداري / دراسة 

العاملني يف الوحدات احلكومية و ديوان الرقابة املالية يف حمافظة 

 نينوى 
 

 2013 ايناس محمد  انصاف محمود رش يدد.

 2013 محمود سلطان  قامس حمسن احلبيطي د. تقليل معوقات الاستامثر يف املناطق احلرة الرقابة و دورها يف  17

18 
اس تخدام اساليب التحليل املايل يف تدقيق القوامئ املالية / دراسة  

 حال يف رشكة النورات الس ترياد املواد الغذائية / ليبيا
 2013 محمد عبدالرمحن  قامس حمسن احلبيطي د.

19 
اليات حومكة الرشاكت يف ماكحفة الفساد   كأحددور التدقيق ادلاخيل 

 املايل و الاداري ابلتطبيق يف دائرة حصة نينوى
 2013 شامل عبد امحد  سعاد سعيد غزالد.



    المحاسبةقسم   دبلوم رسائل  
 

 
74 

 الس نة  امس الباحث  امس املرشف  الرسال عنوان   ت 

20 

قواعد وآ داب السلوك املهين وآأثرها عىل تقيد مراقيب احلساابت هبا 

دراسة اس تطالعية لأراء عينة من مراقيب احلساابت يف ديوان /

 الرقابة املالية الاحتادي

 2015 عامر عبد احلافظ د.ماهر عيل حسني الشامم 

21 

حتليل مس توى الزتام املصارف الاسالمية العراقية والار دنية 

(/ دراسة حتليلية عىل 1مبتطلبات املعيار احملاس يب الاساليم رمق )

 عينة من املصارف املدرجة يف سوق العراق وسوق الاردن

 2016 محمد انور عبد النافع لقامن محمد ايوب ادلابغ د.

22 
تطبيق الرقابة الفورية وتأأثريه عىل نظام الرقابة ادلاخلية ابلتطبيق عىل 

 التعلميي يف املوصل مستشفى السالم 
 2018 محمد امحد خليل  زايد هامش السقا د.

23 
تعزيز جودة التدقيق من خالل الارتقاء ابلتدريب املهين /دراسة 

 ميدانية يف دائرة ماء نينوى
 2018 سهىى سامل صابر محمد  وحيد محمود رمو د.

24 
اجراءات التدقيق البييئ يف املؤسسات الصحية/ دراسة تطبيقية يف  

 دائرة حصة نينوى
 2018 معر جامس محمد  كربى محمد طاهر د.

25 
مدى تطبيق اقسام التدقيق ادلولية ابلتطبيق عىل املديرية العامة 

 لتوزيع كهرابء الشاملية 
 2018 رهف هشام قامس لقامن محمد ايوب ادلابغ د.

26 

اجراءات تدقيق معليات التحويل الالكرتوين يف املصارف يف ظل  

النظام احملاس يب املوحد اخلاص ابملصارف ورشاكت التامني ابلتطبيق  

 عىل مرصف جهيان لالستامثر والمتويل الاساليم ش . م . خ

 2018 من محمود عبد  س نان زهري محمد مجيل د.

27 
واقع التدقيق ادلاخيل وافاق تطويره دراسة تطبيقية يف دائرة حصة 

 نينوى 
 2018 وسن معن مرعي عبد اخلالق البكوع فيحاءد.

28 
تقيمي اجراءات الرقابة ادلاخلية يف ظل التشغيل الالكرتوين يف  

 236املصارف /دراسة تطبيقية يف مرصف الرافدين فرع امحلدانية 
 2018 لينا امحد محمود فيحاء عبد اخلالق البكوعد.

29 
االثبات يف بيئة التجارة  موقف معايري التدقيق ادلولية من ادل 

 الالكرتونية /دراسة حتليلية
 2018 رفل رايض قامس  س نان زهري محمد مجيل د.

30 
خماطر التدقيق والامهية النسبية واثرهام عىل معلية التدقيق/دراسة 

 عىل عينة من مدققي احلساابت يف حمافظة نينوى وبغداد
 2018 زينب خليل ابراهمي وحيد محمود رمو د.

31 
امهية بياانت التاكليف يف زايدة كفاءة وفاعلية تدقيق التعاقدات  

 احلكومية /دراسة تطبيقية يف دائرة حصة نينوى
 

 2018 عبدهللا امحد عيل  خادل غازي المتي د.

32 
اماكنية تدقيق معليات التجارة الالكرتونية من وهجة نظر مدققي  

 الرضيبة يف حمافظة نينوى 
 2018 مزهر طه محمد هامش السقا  زايدد.

33 
تطوير اساليب الرقابة ادلاخلية يف ظل اليات احلومكة ابلتطبيق عىل  

 دائرة حصة نينوى
 2018 امحد صباح محمود  كربى محمد طاهر د.

34 

يف زايدة فاعلية نظام الرقابة ادلاخلية/ دراسة   دور الوعي التاكليفي

اس تطالعية لعينة من املدققني يف مديرايت الكهرابء يف حمافظة  

 نينوى 

 2018 فراس جامل زك  خادل غازي المتي د.

35 

واقع املعاجلة احملاسبية لاللزتامات احملمتةل وموقف مراقب احلساابت  

  -2014ابلتطبيق عىل مدينة املوصل مهنا يف ظل الكوارث واحلروب 

2018 

 2018 زينب مؤيد سايم س نان زهري محمد مجيل د.

36 
اجراءات تدقيق مقاوالت املشاريع احلكومية العراقية ابلتطبيق عىل 

 املديرية العامة للرتبية يف حمافظة نينوى 
 2018 محمد قيص دوري كربى محمد طاهر د.

37 
اجلوهري واثره يف اعادة تقيمي املوجودات الثابتة تقيمي خماطر اخلطأأ 

 ابلتطبيق يف حمطة كهرابء املوصل الغازية 
 2018 عبد الرزاق عبد الرمحن د.ماهر عيل حسني الشامم 
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38 
 دراسة/ اخلدمية الوحدات يف  الاداء  رقابة يف  التاكليف بياانت دور

 املوصل بدلية يف حال
 2019 الاغا امحد رواد خادل غازي المتي د.

39 
 توزيع مديرية يف  الايرادات جباية  عىل ادلاخلية  الرقابة اجراءات

 املركز  نينوى كهرابء
 2019 امحلو  فوزي هللا عبد كربى محمد طاهر د.

40 
 يف املرصيف االئامتن خماطر  من احلد يف  ادلاخيل املدقق دور تقيمي

 امحلدانية  فرع الرافدين مرصف
 2019 الفخري  خليل جامل محمد لقامن محمد آأيوب ادلابغ د.

41 
 حال دراسة التدقيق خماطر حتديد يف العصبية الش باكت اس تخدام

 الاحتادي املالية الرقابة ديوان يف
 2019 النعميي  محمد هاين امنار وحيد محمود رمو د.

42 
 حمتفظة خزينة مديرية العامل احلكويم احملاس يب النظام مالمئة مدى

 نينوى 
 2019 اجلريس محمود يونس اجمد وحيد محمود رمو د.

43 
 يف املوصل / اجلاهزة الالبسة مصنع يف املايل التدقيق اجراءات تقومي

 الاعامر  اعادة ظل
 2019 العبادي  غامن محمد مجيل س نان زهري محمد د.

44 
 ابلتطبيق  ادلاخلية  الرقابة نظام فاعلية  زايدة يف التاكليف بياانت دور

 نينوى / الشعبية الطبية العيادات مديرية عىل
 2019 محمد  فاضل عدي خادل غازي المتي د.

45 
 مديرية يف ابلتطبيق املايل الاداء ضبط  يف ادلاخيل التدقيق دور

 نينوى  حمافظة خزينة
 2019 امحد جامس الطائ  زايد هامش السقا د.

46 
 اداء  الزتام coso  نينوى حمافظة يف  احلكومية للجامعات مقارنة دراسة

 الطار ادلاخلية الرقابة ملكوانت وفقا ادلاخيل التدقيق وحدات
 2019 سلطان احلديدي  خليف وسام الاء عبد الواحد ذنوند.

47 
 الطبية  العيادات يف اخلاصة للأجنحة ادلاخيل التدقيق اجراءات تقومي

 الشعبية
 2019 محمد الس بعاوي قامس ليث لقامن محمد آأيوب ادلابغ د.

48 
 يف  ابلتطبيق احلكومية التعاقدات عىل ادلاخلية الرقابة اجراءات تقيمي

 نينوى  حمافظة ديوان
 2019 ابراهمي محمد  جربان لقامن محمد آأيوب ادلابغ د.

49 
 وفق التعلميي اخلنساء مستشفى يف ادلاخيل التدقيق نشاط تعزيز

 اجلودة  حتسني و اتكيد برانمج 1300 ادلويل التدقيق معيار
  2019 محمد احميد   عارف سعيد د.ماهر عيل حسني الشامم 

50 
دور التدقيق ادلاخيل يف ختفيض التاكليف ابس تخدام آأدوات احملاس بة 

 الرش يقة ابلتطبيق عىل معمل آألبان املوصل
 2020 زكراي فوزي شيت القطان   زايد هامش السقا د.

51 

يف   الاسرتاتيجية  الاهداف  حتقيق  يف  الاداري  التدقيق  دور 

يف  للرتبية  العامة  املديرية  يف  اس تطالعية  دراسة  احلكومية:  الوحدات 

 حمافظة نينوى 

 2020 محمد محد محمد حسن  وحيد محمود رمو د.

52 
اطار   وفق  ادلاخلية  الرقابة  نظام  اجراءات  ابلتطبيق   COSO تقيمي 

 يف الرشكة العامة النتاج الطاقة الكهرابئية /املنطقة الشاملية 
 2020 جاد هللا خلف رجب  س نان زهري محمد مجيل د.

53 
احلكومية  الوحدات  يف  ادلاخيل  املدقق  اس تقاللية  معوقات  ختفيض 

 ابلتطبيق عىل مديرية بدلية املوصل 
 2021 عبد هللا امري عبد هللا  د.ماهر عيل حسني الشامم 

54 

تطوير املهارات التقنية للمدققني ادلاخليني للحد من الأخطاء اجلوهرية  

جامعة  رئاسة  يف  ادلاخيل  والتدقيق  الرقابة  قسم  يف  حال  دراسة 

 املوصل  

براهمي ادللميي   كربى محمد ظار محودي  د.  2021 سارة شامل ا 

56 
جاحئة    اتثري ظل  يف  املالية  القوامئ  اعداد  عىل  الالحقة  الاحداث 

 كوروان / ابلتطبيق عىل الرشكة العامة للسمنت العراقية
 2021 حمسن ابمس املعاصيدي  د.ماهر عيل حسني الشامم 

57 

الصناعية  الوحدات  يف  التاكليف  تدقيق  يف  احلساابت  مراقب  دور 

 دراسة اس تطالعية الراء عينة من مراقيب احلساابت يف ديوان الرقابة

 املالية يف حمافظة نٌنوى

 2021 ايرس عباس عبد الكرمي  خادل غازي المتي د.



 
 

  

 

 

 قسم إل دإرة إلصناعية  
 إلصفحة   إملوضوع   ت 

  76 – 82 رسائل إملاجس تري   1

  83 – 87 رسائل إدلبلوم إلعايل إلتخصيص يف إل دإرة إلصناعية   2

 88 رسائل إدلبلوم إلعايل إلتخصيص يف إ دإرة إجلودة  3

 

 

 



 رسائل ماجستير قسم االدارة الصناعية  
 

 
76 

 الس نة  امس الباحث  امس املرشف  عنوان الرسال  ت 

1 

جناح  الا وعوامل  العمليات  خصائص  من  لعدد  التتابعي  ثر 

دراسة ميدانية يف عينة من املنظامت    التصنيع يف الاداء املنظمي

 والتأ مي الصناعية املسامهة يف حمافظيت نينوى 

 2002 حسني نور ادلين عزت  حمكت رش يد سلطاند.

2 
دراسة حال يف   اخليار الاسرتاتيجي  التقاين يف حتديد  التغري  اثر 

 رشكة الصناعات الالكرتونية 
براهي اجلبوري د.  ميرس ا 

 وليد محمد  

 2002 عبدهللا السابر 

3 

العوا من  عدد  ادار اثر  تطبيق  اماكنية  يف  البيئية  اجلودة مل  ة 

اس تطالعية   دراسة  الرشاكت   ل راءالشامةل  املدراء يف عينة من 

 الصناعية املسامهة نينوى 

 2002 فارس يونس مشس ادلين الكوراين اكرم امحد الطويل د.

4 
العراقية دراسة    الواقع املنظمي لوظيفة ضامن النوعية يف الصناعة 

 حتليلية يف الصناعات النفطية 
 2002 ليىل مصطفى محمد بالل امحليد حمفوظ محدون الصوافد.

5 
دراسة  العمل  انتاجية  يف  والعمليات  الانتاج  قرارات  بعض  اثر 

 اس تطالعية يف الرشكة العامة للصناعات القطنية
 2003 محمد منيب محمود ادلابغ امحد الطويل  اكرمد.

6 

حمتوى  ابعاد  يف  اثرها  و  الشامةل  اجلودة  ادارة  متطلبات 

الرشكة   يف  اس تطالعية  دراسة  العمليات  و  الانتاج  اسرتاتيجية 

 العامة للصناعات القطنية 

 2003 داؤد سامل محمد الصباغ اكرم امحد الطويل د.

7 
متطلبات اقامة برانمج املقارنة املرجعية دراسة تطبيقية يف رشكيت 

 املواد الانشائية  ل نتاجواخلازر  التأ مي
براهي اجلبوري د.  ميرس ا 

معر حمكت جميد مصطفى 

 2003 الاطرقجي

8 

املدراء يف عينة من املنظامت الصناعية     ل راءدراسة اس تطالعية  

Iso 14001    اماكنية اقامة متطلبات نظم الادارة البيئية دراسة

يف   ل راءاس تطالعية   الصناعية  املنظامت  من  عينة  يف  املدراء 

 حمافظيت نينوى وصالح ادلين 

 2004 رعد الياس درويش حسن  حمكت رش يد سلطاند.

9 

الالكرتونية   الادارة  متطلبات  اقامة  يف  املعلومات   تصميدور 

ال دارة   لتطبيق  مقرتح  ال لبسة    الالكرتونيةامنوذج  مصنع  يف 

 اجلاهزة يف املوصل 

 2004 عبدالعزيز طيب فتحي  بسامن فيصل حمجوبد.

10 

دراسة   املنتجات  تصمي  يف  البيئية  املعلومات  خصائص  اثر 

الصناعية    ل راءاس تطالعية   الرشاكت  من  عينة  يف  املدراء 

 املسامهة يف حمافظة نينوى 

 2005 امحد عيل حسني املول  اكرم امحد الطويل د.

11 

  2000اثر س ياسات الصيانة يف بنود خمتارة من املواصفة ادلولية )

  _9001  ISO    دراسة العاملني يف عدد    ل راء(   يف عدد من 

 من الرشاكت الصناعية احلكومية يف حمافظة نينوى 

 2005 وجدان حسن محودي الراوي  عادل ذاكر النعمة د.

12 

ادارة اجلودة الشامةل اثر معليات ادارة املعرفة يف اقامة متطلبات  

( الرشاكت TQEMللبيئة  من  عينة  يف  اس تطالعية  دراسة   )

 الصناعية املسامهة يف حمافظة نينوى 

 2005 نشوان محمد عبد العايل العبيدي حمكت رش يد سلطاند.

13 

اثر مراحل اعادة هندسة معليات الاعامل يف ابعاد جودة املنتج 

املدراء يف عينة من الرشاكت الصناعية   ل راءدراسة اس تطالعية  

 يف نينوى 

 2005 رافت عايص حسني العبيدي حمكت رش يد سلطاند.

14 

املاكنة   تعزيز  و  بناء  يف  دورها  و  التغليف  و  التعبئة  اعتبارات 

عينة من مس هتليك منتجات الالبان    ل راءاذلهنية دراسة حتليلية  

 يف مدينة املوصل

 
 

 2005 اثري حسو احسق كجو  ايب سعيد ادليوه يجد.
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15 

نظام   اقامة  حمتوى  متطلبات  ابعاد  و  الشامةل  املنتجة  الصيانة 

املنظامت   من  عينة  عىل  ميدانية  دراسة  الاعامل  اسرتاتيجيات 

 الصناعية يف حمافظة نينوى

 2005 رايض مجيل وهاب ادلاوؤدي  د.اثئر امحد سعدون السامن

16 

متطلبات تأ هيل الرشاكت الصناعية للحصول عىل شهادة املطابقة  

( دراسة اس تطالعية ل راء املدققني  ISO 9001-2000ادلولية )

 ادلاخليني لعينة من الرشاكت قيد التأ هيل يف حمافظة نينوى

براهي اجلبوري   2005 رائد جنان بطرس بولس د.ميرس ا 

17 
يف  املنتجات  جودة  املواد عىل حتسني  دارة  ا  أ نشطة  بعض  تأ ثري 

 نينوى -عينة من رشاكت القطاع الصناعي احلكويم 
 2006 ران جامل خليل الفخري د.اكرم امحد الطويل 

18 
/ دراسة ل راء املدراء يف    QFDتقيي ابعاد نرش وظيفة اجلودة    

 عينة من الرشاكت الصناعية يف حمافظة نينوى 
براهي اجلبوري   2006 امحد هاين محمد النعميي  د.ميرس ا 

19 
تصمي   يف  التصالت  و  املعلومات  تقنية  املنتج/  دور  وتطوير 

 دراسة اس تطالعية لعينة من الرشاكت الصناعية نينوى
 2006 امال رسحان سلامين الطايئ د.حمكت رش يد سلطان

20 

التصنيع  مرتكزات  اقامة  اماكنية  يف  الفكري  املال  راس  دور 

الرش يق دراسة اس تطالعية يف عينة من الرشاكت الصناعية يف  

 حمافظة نينوى 

 2006 معتصم هود النعمة رش يد سلطان د.حمكت

21 

اثر معليات حتسني اجلودة يف حتقيق اراكن اسعاد الزبون دراسة  

يف   واخلدمية  ال نتاجية  املنظامت  من  خمتارة  لعينة  اس تطالعية 

 حمافظة نينوى 

براهي اجلبوري   2007 هبة محمد حسني الطايئ  د.ميرس ا 

22 

دراسة   املنظمي  الاداء  يف  واثرها  املادي  التوزيع  انشطة 

اس تطالعية لعينة خمتارة من املنظامت الصناعية العامة يف حمافظة 

 نينوى 

 2007 غامن محمود امحد الكييك  د.اكرم امحد الطويل 

23 
لصناعة    six sigmaتقانة   العامة  الرشكة  يف  تطبيقها  اماكنية  و 

 الادوية  واملس تلزمات الطبية يف نينوى
براهي اجلبوري   2006 معر عيل ا سامعيل سلامين د.ميرس ا 

24 

دور بعض مكوانت راس املال الفكري يف اقامة مرتكزات تقانة  

ل راء اس تطالعية  دراسة  الواسع  من    الايصاء  عدد  يف  املدراء 

 الرشاكت الصناعية يف حمافظة نينوى 

 2007 بشار عزادلين سعيد السامك  د.اكرم امحد الطويل 

25 
دور متطلبات الرشاء الالكرتوين يف تعزيز فاعلية وظيفة الرشاء  

 يف بعض املنظامت الصناعية يف حمافظة نينوى دراسة موقفية
 2008 رميان خريهللا عيىس عوديش د.اكرم امحد الطويل 

26 
املس متر   التحسني  حتقيق  يف  اجلودة  لكف  نظام  مكوانت  دور 

 دراسة اس تطالعية يف منظامت القطاع العام حملافظة نينوى
براهي اجلبوري   2008 ابتسام اسامعيل حنا  د.ميرس ا 

27 
يف   اس تطالعية  دراسة  املس هتكل  حامية  يف  وأ ثره  املنتج  ابداع 

 عدد من املنظامت الصناعية يف حمافظة نينوى
 2009 خرض خليل ش يخو اجلرجري د.اثئر  امحد سعدون السامن

28 

اجلودة   حلقات  تطبيق  مراحل  يف  وأ ثره  التنظميي  املناخ  ابعاد 

دراسة اس تطالعية ل راء املدراء يف عدد من املنظامت  الصناعية  

 يف حمافظة نينوى

 2009 ارساء وعدهللا قامس محدي د.اكرم امحد الطويل  

29 

الابعاد   حتقيق  يف  للجودة  احلامسة  العوامل  حتديد  اثر 

ل راء عينة من مدراء وزابئن  دراسة حتليلية  للمتزي  الاسرتاتيجية 

 الرشكة العامة لصناعات الادوية واملس تلزمات الطبية يف نينوى 

براهي اجلبوري   2009 زهراء غازي ذنون ادلابغ  د.ميرس ا 

30 

تمنية ثقافة اجلودة و دورها يف ردم جفوات اجلودة دراسة موقفية  

يف الرشكة العامة لصناعة الالبسة اجلاهزة معمل ال لبسة الولدية  

 يف املوصل

براهي اجلبوري   2009 رمي ابراهي جامس محمد د.ميرس ا 
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31 

الاداء   جمالت  بعض  يف  اثرها  و  العمليات  اسرتاتيجية  عنارص 

لصناعة  العامة  الرشكة  يف  املدراء  ل راء  اس تطالعية  دراسة 

 الادوية واملس تلزمات الطبية يف نينوى 

 2009 رايض ضياء عزيز الصفو د.اكرم امحد الطويل 

32 

معوقات   معاجلة  يف  الاسرتاتيجية  ال دارة  مدخل  تبّني  ا ماكنية 

املنظامت  بعض  املدراء يف  لآراء عينة من  دراسة حتليلية  اجلودة 

 الصناعية /نينوى 

براهي اجلبوري   2010 بسام منيب عيل الطايئ د.ميرس ا 

33 
دراسة   املنتجات  جودة  حتسني  عىل  وانعاكسه  التقاين  التغيري 

 اس تطالعية يف منظامت صناعية خمتارة يف املوصل
 2010 عبدالعزيز بشار حسيب زكراي محدون الصواف د.حمفوظ

34 
تطبيق حلقات اجلودة وفق فلسفة التحسني املس متر دراسة حال  

 يف معمل ال لبسة الولدية يف املوصل 
 2010 ملياء محمد غزال النعميي  د.حمفوظ محدون الصواف

35 
يف تعزيز املزااي التنافس ية دراسة تطبيقية  دور أ نشطة اللوجس تك

 يف الرشكة العامة لصناعة ال دوية واملس تلزمات الطبية يف نينوى 
 2010 امحد عوين اغا د.اكرم امحد الطويل 

36 

وتقنية  املرشوع  تصمي  جودة  أ بعاد  بني  التبادلية  العالقة 

"mistake proofing     لآراء عينة من اس تطالعية  دراسة   /

مدينة   يف  الهندس ية  اجلهات  من  خمتارة  مجموعة  يف  املهندسني 

 املوصل 

براهي اجلبوري   2010 امحد طالل الافندي  د.ميرس ا 

37 

اسرتاتيجية   وأ بعاد  التجهزي  سلسة  ل نشطة  التتابعي  الاثر 

العامة   الرشكة  دراسة يف  التسويقي  لصناعة  العمليات يف الاداء 

 ال لبسة اجلاهزة يف املوصل 

 2011 عيل وليد حازم محمد العبادي  د.اكرم امحد الطويل 

38 
دراسة   املنتج  حياة  دورة  تعزيز  يف  املعرفة  ادارة  معليات  اثر 

 اس تطالعية يف بعض الرشاكت الصناعية يف حمافظة نينوى

عبد الس تار عبد اجلبار   د.عيل

 احلافظ
 2011 ملياء محمد جامس املشهداين

39 

دراسة   الزبون  رضا  تعزيز  العكس ية يف  اللوجس تك  اثر مرتدات 

عينة من مدراء الرشكة الوطنية لصناعة ال اثث   اس تطالعية لراء

 املزنيل ومعمل البسة ودلي 

براهي اجلبوري   2011 وليد عيل حسني عباس الزيدي  د.ميرس ا 

40 

العمليات   أ داء  يف  وأ ثرهام  ال نتاج  معليات  وحتسني   –تصمي 

ال دوية  لصناعة  العامة  الرشكة  يف  اس تطالعية  دراسة 

 نينوىواملس تلزمات الطبية يف 

 2011 ولء حازم الشهواين  د.عادل ذاكر النعمة 

41 

املتوازنة   بطاقة الاداء  وفق  اخلرضاء  التجهزي  سلسةل  ادارة  تقيي 

دراسة اس تطالعية ل راء عينة يف مجموعة من املنظامت الصناعية  

 الغذائية يف حمافظة دهوك 

 2011 فرست عيل شعبان ابراهي بويت د.عادل ذاكر النعمة 

42 
دور التوزيع املادي يف تعزيز عنارص و خدمة الزبون دراسة حال 

 يف الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية / فرع نينوى 
 2011 هضمية عبدالواحد سلطان اجلنايب د.اكرم امحد الطويل 

43 

الواسع :    العالقة بني انشطة سلسةل القمية و مرتكزات الايصاء

لل اثث  الوطنية  الرشكة  مدراء  من  ل راء  اس تطالعية  دراسة 

 املزنيل 

 2011 عيل موفق محمد حسني الياسني  د.رعد عدانن رؤوف 

44 
ختفيض  يف  اسهاماهتا  و  نتاج  لال  الاجاميل  التخطيط  اسرتاتيجية 

 اللكف / دراسة حال يف الرشكة الوطنية لصناعة الااثث املزنيل 
 2011 هما عواد جامس امحد الطويل  د.اكرم

45 

قرارات   بعض  تعزيز  يف  الاعامل  معليات  هندسة  اعادة  دور 

الانتاج و العمليات دراسة اس تطالعية يف الرشكة العامة لصناعة  

 الالبسة اجلاهزة يف املوصل 

 2012 اميان امحد صاحل ادلابغ د.عادل ذاكر النعمة 
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46 

قامة متطلبات نظام ال نتاج   دور التوجه الاسرتاتيجي يف ا ماكن ا 

احملدد   الوقت  املدراء   –يف  من  عينة  ل راء  اس تطالعية  دراسة 

 ملنظامت صناعية خمتارة يف مدينة املوصل

 2012 سوزان محمود محمد عبدهللا الرحوي  د.عادل ذاكر النعمة 

47 

الانتاج   تقاانت  دراسة  دور  المتزي  اسرتاتيجية  دمع  يف  الانظف 

حمافظة  يف  املنظفات  لكميياوايت  العربية  الرشكة  يف  ميدانية 

 صالح ادلين 

 2012 محمد ابراهي محمد حسن اجلبوري د.عادل ذاكر النعمة 

48 
املرشوع   موارد  ختطيط  نظام  لتطبيق  احلامسة  النجاح  عوامل 

(ERP دراسة حال يف مصنع الغزل و) النس يج 
 2012 بالل توفيق يونس العبادي د.اكرم امحد الطويل 

49 

اجليدة   التصنيع  ممارسات  للتوافق مع  يف    G.M.Pبرانمج مقرتح 

الرشكة العامة لصناعة ال دوية واملس تلزمات الطبية يف سامراء /  

 مصنع ابن حيان

براهي اجلبوري   2013 راين محمد ذايب امحلدوين د.ميرس ا 

50 
عالقة ا سرتاتيجيات الرايدة ابل بداع التقّن يف عدد من املنظامت  

 الصغرية يف حمافظة نينوى 
 

 2013 الصباغ رميان سهيل  د.اكرم امحد الطويل 

51 

دور أ بعاد جودة اخلدمات املرصفية يف حتقيق قمية الزبون دراسة  

الشامل   مرصيف  من  فرعني  زابئن  من  عينة  لآراء  ا س تطالعية 

 للمتويل وال ستامثر والرافدين يف املوصل

 2013 رفل مؤيد عبد امحليد الطايئ د.رعد عدانن رؤوف 

52 

وفقاً   الرشاء  أ بعاد  تطبيق  لتعزيز  Seven Rightsلـ)ا ماكنية   )

لصناعة   العامة  الرشكة  يف  حال  دراسة  الاسرتاتيجي  ال داء 

 ال مسدة الشاملية / بيجي 

 2013 صالح ادلين ش بل جامس د.اكرم امحد الطويل 

53 
تصمي قاعدة معلومات لتوثيق اصاابت العمل / دراسة حال يف 

 قسم الصحة و السالمة املهنية يف نينوى 
براهي اجلبوري  د.ميرس  2013 محمود امحد ابراهي ا 

54 

وضوح معايري الاداء العمليايت و دوره يف حتسني قرارات ادارة  

املنظامت   مدراء  من  عينة  لداء  مقارنة  دراسة   / العمليات 

 الصناعية يف حمافظة نينوى

براهي اجلبوري   2013 محمد امحد اجلبوري  د.ميرس ا 

55 

دراسة   / التسويقي  التفوق  يف  اثرها  و  املزتامنة  الهندسة 

لصناعة   العامة  الرشكة  يف  املدراء  من  عينة  لراء  اس تطالعية 

 الالبسة اجلاهزة يف املوصل 

 2013 فيان مصطفى السليفاين  د.رعد عدانن رؤوف 

56 

مرتكزات التحسني املس متر و دورها يف تعزيز اساليب احلد من  

الصناعي / دراسة اس تطالعية يف الرشكة العامة لكربيت التلوث  

 املرشاق و معمل مسنت حامم العليل يف حمافظة نينوى

 2012 امحد حسني عيل أ ل حمشول  د.عادل ذاكر النعمة 

57 

تصنيع  اسرتاتيجيات  دمع  يف  الاسرتاتيجي  املعلومات  نظام  دور 

الرشكة   معامل  بعض  يف  اس تطالعية  دراسة   / العامة املنتوج 

 لصناعة الالبسة اجلاهزة يف املوصل 

 2013 ماوى ربيع امحد الطيار د.عادل ذاكر النعمة 

58 

تعزيز منظورات   للبيئية يف  الشامةل  اجلودة  ادارة  دور متطلبات 

عينة   لراء  اس تطالعية  دراسة   : للرشكة  الاجامتعية  املسؤولية 

املس تلزمات   و  الادورية  لصناعة  العامة  الرشكة  يف  املدراء  من 

 الطبية / نينوى

 2014 ايمسني طه ادلابغ د.اكرم امحد الطويل 

59 

:    مدخل الايصاء الزابئّن  املال  ابعاد راس  الواسع و دورها يف 

دراسة اس تطالعية لراء عينة من املدراء يف عدد من الرشاكت  

 يف حمافظة نينوى

 2014 هجان امحد ادلوسيك  د.اكرم امحد الطويل 
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60 

نظر   وهجة  من  الصحية  اخلدمة  جودة  جفوات  الرىض  حتليل 

والعاملني : دراسة مقارنة يف مستشفى السالم و نينوى يف مدينة  

 املوصل 

 2014 حيدر سلطان  داود  محمد أ محد محمود املتيويت د.

61 

 / المنو  اسرتاتيجية  يف  واثرها  الصناعية  للمنظمة  املمزية  القدرات 

دراسة اس تطالعية يف الرشكة العامة لصناعة الالبسة اجلاهزة يف 

 املوصل 

 2014 الافندي شهد احسان طه د.عادل ذاكر النعمة 

62 

/دراسة  املنتجات  تطوير  يف  التصنيع  مرونة  ابعاد  انعاكس 

يف  املزنيل  الااثث  لصناعة  الوطنية  الرشكة  يف  اس تطالعية 

 املوصل 

 2014 ضياء مزامح رش يد العبيدي  د.محمد أ محد محمود املتيويت 

63 

اللوجستيك الاخرض واثرها يف حتقيق ابعاد التمنية  انشطة ادارة  

املس تدامة دراسة اس تطالعية يف الرشكة العامة لصناعة الالبسة  

 اجلاهزة يف املوصل 

 د.اكرم امحد الطويل 
امحد عبد الس تار عبد احملسن 

 2015 الطاليب

64 

العمليات  حتسني  يف  واثره  الادارية  للقيادات  الرايدي  التوجه 

الرشكة   العاملني يف  املدراء  اس تطالعية لراء  الانتاجية /دراسة 

 العامة لاللبسة اجلاهزة يف املوصل 

 2015 سارة عبد الفتاح محمد احليايل  د.محمد أ محد محمود املتيويت 

65 

يف   واثرها  املادي  التوزيع  دراسة انشطة   / اللوجس يت  الاداء 

حصة  دائرة  الطبية  واملس تلزمات  الصيدل  قسم  يف  اس تطالعية 

 نينوى 

 2015 زين مزامح بشري التك د.اكرم امحد الطويل 

66 

دور اخلدمات اللوجستية يف تعزيز بعض ابعاد اسرتاتيجية المتزي 

الكهرابئية    / للصناعات  العامة  الرشكة  يف  اس تطالعية  دراسة 

 دايل 

 2015 شوكت خادل صاحل همدي امجلييل  د.محمد أ محد محمود املتيويت 

67 

لتخفيض الهدر    TPSاماكنية تطبيق مرتكزات نظام انتاج تويوات  

واملس تلزمات   الادوية  لصناعة  احلكامء  رشكة  يف  حال  دراسة 

 الطبية نينوى

براهي اجلبوري   2016 سعد خرض الياس  د.ميرس ا 

68 

يف   الاداء  تقيي  يف  الصحية  الرعاية  جودة  لكف  اس تخدام 

الثري   ابن  مستشفيي  بني  مقارنة  دراسة  الصحية   املنظامت 

 وامحلدانية/ نينوى 

براهي اجلبوري   2016 ميسون س هبان جامس د.ميرس ا 

69 
نظام   اس تخدام  العمليات    CAPPاماكنية  جدول  لتحسني 

 التشغيلية /دراسة حال يف معمل الالبسة الولدية املوصل
 2016 هند سفيان ا براهي احليايل د.عادل ذاكر النعمة 

70 

:دراسة حال يف  دور التصمي املتني يف تعزيز نرش وظيفة اجلودة  

مع  بغداد  والالكرتونية/  الكهرابئية  للصناعات  العامة  الرشكة 

 امنوذج مقرتح 

براهي اجلبوري   2017 نور صباح عيىس حسن  د.ميرس ا 

71 

الاس بقيات  تعزيز  يف  الالكرتونية  التجهزي  سلسةل  انشطة  دور 

اكرفور   يف رشكة  املديرين  لراء  اس تطالعية  دراسة  التنافس ية/ 

 حمافظة اربيل /اقلي كردس تان العراق 

 2017 محمد سداد عون الرفيق د.ماجد محمد صاحل 

72 

تدوير  اعتبارات اجلودة والاعتبارات الاجامتعية يف برامج اعادة  

اربيل   الزابئن والوالكء يف مدينة  نظر  الهاتف اخللوي من وهجة 

 كردس تان للمراقبة / برانمج مقرتح

براهي اجلبوري   2017 ربيع رعد فتحي الطايئ د.ميرس ا 

73 

دور سالسل التجهزي الرش يقة يف تعزيز الاداء املنظمي/ دراسة 

لراء الادوية    اس تطالعية  لصناعة  احلكامء  رشكة  يف  املدراء 

 واملس تلزمات الطبية نينوى 

براهي خليل  د.الاء حسيب اجللييل براهي العبيديا   2017 ا 
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74 

ادارة  نظام  ملواصفة  امليداين  والواقع  املتطلبات  بني  الفجوة  حتليل 

مصايف    ISO 50001  :2011الطاقة   رشكة  يف  حال  دراسة 

 الشامل 

 2017 مصطفى محمد محمود عبد ال  د.رعد عدانن رؤوف 

75 

الرسيعة   ابلس تجابة  التسويق    QRMالتصنيع  ابعاد  اطار  يف 

صناعة الاطراف    EMالرايدي   مركزي  اس تطالعية يف  دراسة 

 الصناعية اربيل ودهوك 

 2017 صاحل مثىن عبد اجمليد التحايف  د.عيل عبد الس تار احلافظ

76 

املزااي   ابعاد  للمنتوج واسهاهما يف حتقيق  التنويع  اسرتاتيجية  انواع 

يف  العاملني  لراء  اس تطالعية  دراسة  املس تدامة  التنافس ية 

 الرشكة العامة لصناعة الالبسة اجلاهزة يف حمافظة نينوى 

 2018 نرسين محمد فتحي محمود  د.عادل ذاكر النعمة 

77 

الاثر التتابعي ل سرتاتيجيات الرشاء الاخرض ومتطلبات التصنيع  

يف  املدراء  لراء  اس تطالعية  دراسة  الزبون  رضا  يف  الاخرض 

 مجموعة من رشاكت صناعة الااثث يف املوصل

 2018 حسن طالل امحد الافندي د.اكرم امحد الطويل 

78 

الواسع   الايصاء  مداخل  تعزيز  يف  العاملني  متكني  ابعاد  اسهام 

العامة   الرشكة  يف  العاملني  من  عينة  لراء  اس تطالعية  دراسة 

 لصناعة النس يج واجللود بغداد

 2018 شهد عادل سعدون ادللميي  د.رعد عدانن رؤوف 

79 

الرش يق  التصنيع  بعض متطلبات  اقامة  الرايدة ودورها يف  ابعاد 

النس يجية واجلدلية   للصناعات  العامة  الرشكة  دراسة تطبيقية يف 

 بغداد 

 2018 امحد رعد محمود اجلسار  د.عادل ذاكر النعمة 

80 
مدى تطبيق املعرفة املتعمقة و اداء فرق العمل يف رشكة الفهد 

 لزال الالغام احملدودة
براهي اجلبوري   2020 مصطفى شامل محمد   د.ميرس ا 

81 

اسرتاتيجيات التصنيع املس تدام يف تعزيز الفرص التسويقية  ا سهام 

دراسة اس تطالعية لآراء عينة من القيادات ال دارية يف الرشكة  

 العامة لصناعات النس يج واجللود/بغداد

 2020 الاء عبدالوهاب الشهواين   د.رعد عدانن رؤوف 

82 

ابعامتد خوارزمية    ERP تصمي نظام ختطيط ملوارد املرشوع  

دراسة حال يف الرشكة العامة لتوزيع املنتجات  : جشرة القرار

 النفطية 

براهي اجلبوري     2020 امنار مرعي حسن اجلبوري  د.ميرس ا 

83 

املقدرات   خالل  من  الزبون  رضا  حتقيق  يف  التصنيع  مرونة  دور 

اجلوهرية : دراسة اس تطالعية يف رشاكت الكرونويج / حمافظة  

 كركوك  

 2020 عبد هللا محمد سلامين اسوادي   د.رعد عدانن رؤوف 

84   
تعزيز الاداء  واثرها يف  املس تدامة  التجهزي  ادارة سلسةل  انشطة 

 البييئ دراسة اس تطالعية يف مصفى القيارة يف حمافظة نينوى  
 2020 محمد منصور حسن اجلبوري   د.عادل ذاكر النعمة  

85   

املعلومات  تكنولوجيا  ممارسات  الفعال ابعامتد  التصنيع  ابعاد  تعزيز 

اس يا   مدراء رشكة  من  عينة  لراء  اس تطالعية  دراسة  اخلرضاء 

 س يل لالتصالت يف املوصل وموظفهيا  

   2020 صبا عامر جار هللا  د.عيل عبد الس تار احلافظ  

86 

تنش يط اسرتاتيجية العمليات يف اطار احملتوى ال خاليق لقرارات 

العامة  الرشكة  يف  اس تطالعية  دراسة  والعمليات/  ال نتاج 

 للصناعات النس يجية واجلدلية يف بغداد  

 2021 عبد هللا ادهام محمد عيل   د.عادل ذاكر النعمة  

87 

احملدات املضاف  التصنيع  اجلودة    اسهام  دارة  ا  التنظميية ملامرسات 

الشامةل دراسة مقارنة بنت عدد من الرشاكت الصناعية اخملتارة يف 

 حمافظة نينوى  

براهي اجلبوري    2021 معر عيل عيادة اجلبوري   د.ميرس ا 
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88 
( دراسة  3Mالهدر )حتسني العمليات اللوجستية لتجاوز اشاكل  

 حال يف الرشكة العامة لتجارة لتجارة احلبوب يف نينوى  
براهي اجلبوري    2021 معر عيل عيادة اجلبوري   د.ميرس ا 

89 

الابتاكري  التسويق  عنارص  تعزيز  يف  املضاف  التصنيع  اسهام 

بعض  يف  الهندسة الاهلية  ماكتب  من  عينة  يف  ميدانية  دراسة 

 احملافظات العراقية 

 2021 حسان اثبت نعامن احلسيّن   د.رعد عدانن رؤوف  

90 

دور التصنيع ابلس تجابة الرسيعة يف تعزيز ابعاد جودة اخلدمات 

دراسة اس تطالعية ل راء عينه من املديرين والعاملني يف الرشكة  

 العامة للصناعات الكهرابئية وال لكرتونية / بغداد

 د.عيل عبد الس تار احلافظ  
معر سعيد عبد هللا عبد الرمحن  

 2021 احلياين 

91 

اس تطالعية  دراسة  الصحية  الرعاية  جودة  حتدايت  تشخيص 

مدينيت   يف  احلكومية  املستشفيات  من  عدد  يف  العاملني  لراء 

 املوصل ودهوك  

 2021 بيداء رجب حسني الطايئ  د.صفاء ادريس عبودي  

92 

الاسرتاتيجي   الاداء  قياس  يف  وأ ثرها  انعكيس  الامداد  أ نشطة 

الرشاكت  من  عدد  يف  العاملني  من  لعينة  اس تطالعية  دراسة 

 الصناعية يف حمافظة دهوك  

 2021 أ هنار محمد حسني العيل د.عادل ذاكر النعمة  

93 

ال خرض  التصنيع  اسرتاتيجيات  تعزيز  ال خرض يف  التسويق  دور 

دراسة اس تطالعية لراء عينة من العاملني يف مجموعة خمتارة من  

 املنظامت الصناعية يف مدينة املوصل 

 2021 معر سامل عبد  اجمليد احليايل   د.محمد مصطفى حسني حسن 

94 

املواطنة  سلوك  تعزيز  يف  واثرها  اخلدمة  معليات  هندسة  ا عادة 

العاملني يف مرصف   اس تطالعية لراء عينة من الافراد  دراسة 

 الرافدين والبنك املركزي العرايق يف مدينة املوصل 

 2021 شهد فاروق حامد حامدي  د.رعد عدانن رؤوف 

95 
دور الهندسة املزتامنة يف تعزيز رايدة الاعامل دراسة اس تطالعية 

 لراء عينة من العاملني يف معمل ال لبسة الولدية ابملوصل 
 2021 زيد فيصل غازي   د.عيل عبد الس تار احلافظ  

96 

حتليل الفجوة بني الواقع ومتطلبات تطبيق امنوذج المتزي الاوريب  

EFQM   حمافظة  / الاهلية  نوروز  جامعة  يف  مسحية  دراسة 

 دهوك 

 2021 هامين جحي عيل هويري د.محمد مصطفى حسني حسن 

97 
دراسة  البييئ  ال داء  يف  للبيئة  الشامةل  اجلودة  دارة  ا  دور 

 اس تطالعية لراء عينة من العاملني يف رشكة نفط الشامل كركوك  
 2021 امحد وليد يونس النجار   د.الاء حسيب اجللييل

98 

دور مرتكزات الصيانة املنتجة الشامةل يف حتسني جودة املنتجات  

مسنت   / معمل  الشاملية  السمنت  معاونية  يف  حتليلية  دراسة 

 ابدوش التوس يع  

 2021 معر خادل عبد امحليد العبايس   د.الاء حسيب اجللييل

99 
اس مترارية الاعامل   لنظام  ادلولية  املواصفة  متطلبات  توافر  مدى 

ISO 22301:2019    يف البنك املركزي العرايق فرع املوصل 
براهي اجلبوري    2021 نغم موفق امحد السعدي   د.ميرس ا 
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1 

املس هتكل   العالقة حامية  و  التجهزي  سلسة  ادارة  انشطة  بعض  دراسة    /بني 

من   لأراءاس تطالعية   الكميياو عينة  للأمسدة  العامة  الرشكة  يف  يف العاملني  ية 

 ادلين  حمافظة صالح

 2012 ابراهمي محمد محمود اجلبوري جارهللا خليل الطائ  ليىلد.

2 
لرشاكت مصايف الشامل بيجي لنيل شهادة   مدى اس تعداد مصفى القيارة التابع

 ISO 9001:2008 املطابقة ادلولية
براهمي اجلبوري د.  2012 امحد ايسني محمد اخلفايج ميرس ا 

3 
نتاجية العملعالقات الارتباط والأثر بني قواعد   دراسة    /الهندسة البرشية و ا 

 اس تطالعية يف رشكة مصايف الشامل قسم مصفى القيارة 
 2012 اجمد حسن يوسف اللويزي  الاء حسيب اجللييلد.

4 
الغزل   تطبيق جودة  خصائص  لبياانت  املضبب  يف    /املنطق  حال  دراسة 

 املوصل  معمل الغزل والنس يج يف
 2012 عزة طارق سامل قبع ذاكر النعمة  عادلد.

5 

بعض دراسة  دور   : املنتجات  جودة  حتسني  يف  التجهزي  سلسة  ادارة  انشطة 

من العاملني يف الرشكة العامة لصناعة الالبسة اجلاهزة   عينة لأراءاس تطالعية 

 يف املوصل

 اكرم امحد الطويل د.
معر سايم عبد اجمليد  

 2012 البدراين

6 
حلوس بة   مقرتح  نظام  العامةل    احتسابتصممي  للقوى  والأجور    /الرواتب 

 دراسة حال يف مستشفى ابن الأثري التعلميي للأطفال / نينوى
 2012 معر عبد احملسن اخلفاف محمد امحد املتيوت د.

7 
التعلميية   املنظامت  يف  الشـامةل  اجلودة  دارة  ا  تطبيق  دراسة   /ا مكـانية 

 اس تطالعية لأراء املدراء يف عينة من مدارس حمافظة نينوى
 2012 كامل عبدهللا خلف اخلفايج  عيل عبد الس تار احلافظد.

8 
 اخلزين يف الرشكة الوطنية لصناعة الااثث املزنيل ل دارةحاسويب مقرتح  نظام

 نينوى  /
 2012 محمد طالل محمد النعميي  عادل ذاكر النعمة د.

9 
املنظمي   ال بداع  يف  الفكري  املال  رأأس  مديرية  /أأثر  يف  اس تطالعية  دراسة 

 تربية راوة 
 2012 مرض سعد مزعل الراوي  اكرم امحد الطويل د.

10 

/دراسة حال يف شعبة    JITو    MRPاماكنية تطبيق املهنج التاكميل لنظايم  

انتاج املرامه والكرميات يف الرشكة العامة لصناعة الادوية واملس تلزمات الطبية 

 نينوى /

 2012 ابتسام محيد حسن القزاز محمد امحد املتيوت د.

11 
بعض التشغييل   اثر  الاداء  من  الشامةل  اجلودة  ادارة  دراسة    /متطلبات 

 العامة يف حمافظة صالح ادلين  اس تطالعية لرشكة احلرض
 2012 مرض عيىس ترك  اكرم امحد الطويل د.

12 
دراسة اس تطالعية   اماكنية تبين اهداف التحسني املس متر جلودة املنتجات / 

 دلي يف املوصل يف معمل البسة و
 2012 همند عبدهللا املوىل امحد الطويل  اكرمد.

13 
مهنجية   تطبيق  قسم   DMADOV اماكنية  احلرض   يف  رشكة  يف  املشاريع 

  العامة
براهمي اجلبوري د.  2012 مؤيد صبحي اجلبوري ميرس ا 

14 

دراسة  دور  : اذلهنية  املاكنة  تعزيز  يف  الالكرتوين  التسويق  طرائق 

يف  املاكتب   اس تطالعية لعينة من الالكرتوين  التجارية و املتعاملني ابلتسويق 

 مدينة املوصل 

 2012 هنىى انور محمد الضايح رعد عدانن رؤوف د.

15 
العوامل املؤثرة يف مس توى جودة اخلدمة التعلميية / دراسة اس تطالعية   بعض

 من طلبة اللكية التقنية الادارية / املوصل عينة لأراء
 2013 بدران محمود العجييل امحد  محمد امحد املتيوت د.

16 

دراسة  مضامني   / النفطية  املنتجات  توزيع  يف  الشامةل  اجلودة  ادارة 

يف رشكة توزيع املنتجات النفطية / فرع   عينة  لأراءاس تطالعية   من العاملني 

 صالح ادلين 

براهمي اجلبوري د. براهمي الباهيل ميرس ا   2013 امحد حارض ا 

17 
التَّسويق   الأدوية  أأبعاد  لصناعة  العامة  الرشكة  يف  توافرها  ومدى  الأخرض 

تلَزمات الِطبّية يف حمافظة نينوى  واملُس ْ
 2013 امحد رشيف حيدر ندى عبد الباسط كشمولد.

18 
/   دور الانتاجية  حتسني  عوامل  توفري  يف  الشامةل  املنتجة  الصيانة  متطلبات 

 اس تطالعية يف مصنع البان املوصل دراسة
 2013 افاق محمد صاحل محمد  امحد الطويل  اكرمد.
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19 
يف  دور ميدانية  دراسة   / الزبون  عالقات  ادارة  تعزيز  يف  املس متر  التحسني 

 ادلويل  مطار املوصل
 2013 امال جامل محمد الزيدي  رعد عدانن رؤوف د.

20 
ظل اعامتد ابعاد جودة اخلدمة الصحية / دراسة اس تطالعية   رضا الزبون يف 

 يف مستشفى اخلنساء التعلميي ابملوصل لأراء الزابئن
 2013 اميان سعد احلجيات  عادل ذاكر النعمة د.

براهمي اجلبوري د. احلرجة يف تلكؤ تنفيذ املشاريع يف حمافظة نينوى  العوامل 21  2013 بيداء حتسني يونس بك ميرس ا 

22 
من   دور عينة  لأراء  اس تطالعية  دراسة   / املعرفة  ادارة  يف  املعلومات  تقانة 

 احلوجيية -املعهد التقين  العاملني يف
 2013 حافظ هامش اجلبوري  عيل عبد الس تار احلافظد.

23 
دارة عالقات الزبون دراسة اس تطالعية   طار تبين ا  حتسني املاكنة اذلهنية يف ا 

 لأراء عينة من الزابئن لبعض فروع مرصف الرافدين يف حمافظة نينوى 
 رعد عدانن رؤوف د.

حنان مصطفى عيل ربيع 

 2013 النعميي 

24 
بعض الاداء   دور  تعزيز  يف  العاملني  متكني  اسرتاتيجية  دراسة  ابعاد   / املمتزي 

 لأراء عينة من التدريس يني يف املعهد التقين يف احلوجية  اس تطالعية
 2013 خادل مجعة ايسني امجلييل عادل ذاكر النعمة د.

25 
املواصفة    مع  التوافق  مجمع    ISO 9001:2008معوقات  يف  حال  /دراسة 

 نينوى -مسنت حامم العليل الرشكة العامة للسمنت الشاملية 
براهمي اجلبوري د.  2013 خرض حسني عيل  ميرس ا 

26 
مدى تأأهل قسم هندسة احلاسوب واملعلوماتية يف لكية هندسة الالكرتونيات  

 ABETجامعة املوصل للعمل مضن متطلبات معايري  /
 2013 دعاء عصام  محدون  اايد عبد هللا عبد القادر 

27 

لصناعة   دور السوقية  احلصة  زايدة  يف  التغليف  و  التعبئة  انشطة 

ادلوائية العامة  املس تحرضات  الرشكة  يف  العاملني  من  عينة  لأراء   / دراسة 

 الطبية / نينوى  لصناعة الادوية و املس تلزمات

 2013 رأاكن امحد مصطفى   جرجيس معري عباس د.

28 
يف تقيمي مس توى اجلودة من وهجة نظر املس تفيد  اعامتد ابعاد جودة اخلدمات 

 املوصل يف بدلية
 2013 زايد مقداد عيل  عبدالرزاق العبديل  مسريد.

 2013 زينب زكراي جامس النعميي  محمد امحد املتيوت د. العاملني يف مديرية مرور نينوى حنو توافر متطلبات الادارة الالكرتونية توجه 29

30 
دراسة   دور  / الزبون  خدمة  عنارص  تعزيز  يف  املادي  التوزيع  انشطة 

 من مدراء و عاميل مديرية زراعة نينوى  اس تطالعية لأراء عينة
 2013 عامر وعدهللا الراوي  اكرم امحد الطويل د.

31 
اس تطالعية   دور دراسة   / الاداء  مؤرشات  بعض  يف  الالكرتونية  احلكومة 

 العاملني يف مديرية بدلية املوصل لأراء عينة من
 محمد امحد املتيوت د.

عبدالس تار عبدالسالم 

 2013 زيدان

32 
نظام يف   دور  حال  دراسة   / الزبون  خدمة  تعزيز  يف  التسويقية  املعلومات 

 نينوى  مديرية مرور
 2013 علياء عادل حسني الطائ  عدانن رؤوف  رعدد.

33 
املوارد   حتسني لتجارة  العامة  للرشكة  اخلزين  اجملمع  يف  اخلزنية  العمليات 

 نينوى / دراسة ميدانية  / الانشائية
براهمي اجلبوري د.  2013 معر عيل عيادة اجلبوري  ميرس ا 

34 

دراسة   دور  / العمل  انتاجية  حتسني  يف  الادارية  العمليات  هندسة  اعادة 

لأراء مصفى  اس تطالعية  قسم  الشامل  مصايف  رشكة  يف  العاملني  من  عينة 

 القيارة 

 2013 ليث فرحان اجلبوري الاء حسيب اجللييلد.

35 
راس اس تطالعية   اثر  دراسة   / الصناعي  التلوث  من  احلد  يف  الفكري  املال 

 رشكة الامسنت الشاملية لأراء عينة من منتس يب
 2013 مروة مسري مال عبدال  عيل عبد الس تار احلافظد.

36 
عامل بدلية   دور  مديرية  يف  ميدانية  دراسة  البييئ  الاداء  حتسني  يف  املعرفة 

 الاسفل انحية الزاب
 عبد الس تار احلافظ عيلد.

همند عبدهللا دخيل  

 2013 اجلبوري

37 
حتليل ابريتو يف تصنيف اخلزين / دراسة تطبيقية يف دار ابن الثري  اس تخدام

 النرش  للطباعة و
 2013 هبة حامت حسني  اايد عبد هللا عبد القادر 
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38 
القيادة الادارية يف اعامتد ادارة اجلودة الشامةل/دراسةاس تطالعية  عنارص  دور

 عينة من مدراء مديرية جماري صالح ادلين مركز جماري بيجي  لأراء
 2013 وسام انيف محمد  الاء حسيب اجللييلد.

39 
التسويق عرب ش باكت التواصل الاجامتعي يف التأأثري يف السلوك الرشائ   دور

 دراسة اس تطالعية لأراء عينة من املس هتلكني يف حمافظة دهوك  / للمس هتكل
 2016 اابء عصام محمد املعاضيدي رايض مجيل وهاب

40 
لأراء   دور اس تطالعية  دراسة  املنتج  جودة  حتسني  يف  القمية  هندسة  مهنجية 

 والفنني يف مديرية بدلية املوصل  املهندسني
 2017 سارة نزار داؤد  رايض مجيل وهاب

41 
/دراسة   اماكنية اخلدمية  املنظامت  يف  الشامةل  اجلودة  ادارة  متطلبات  تطبيق 

 عينة من العاملني يف مديرية توزيع كهرابء حمافظة كركوك  اس تطالعية لأراء
براهمي اجلبوري د.  2017 عبد الرمحن ايسني طه  ميرس ا 

42 
اخلدمة   دور جودة  مس توى  يف  الشامةل  املنتجة  الصيانة  دراسة  /متطلبات 

 اس تطالعية يف مديرية توزيع كهرابء نينوى املركز 
 

 2017 ليليان ايرس ايسني العالف الاء حسيب اجللييلد.

43 
تطبيق الثوابت امخلسة ل   يف معميل اجلزيرة ل نتاج   Grosbyقياس مس توى 

 اجلزيرة والراين ل نتاج الالبان دراسة مقارنة
براهمي اجلبوري د.  2018 اسعد عيل عواد املعامري ميرس ا 

44 
جودة خدمة التصالت من وهجة نظر الزبون دراسة اس تطالعية لآراء   أأبعاد

 رشكيت اس يا س يل وكورك ابملوصل  فرعي عينة من زابئن
 

 2018 حنني رافد محمد الكسو  ا سامعيلمعر عيل 

45 

الهيئة  تشخيص نظر  وهجة  من  الالكرتوين  التعلمي  جودة  يف  املؤثرة  العوامل 

دراسة واللكية  التدريس ية  الادارية  التقنية  اللكية  من  لك  يف  اس تطالعية 

 التقنية الهندس ية

براهمي اجلبوري د.  2018 سارة اكرم ذنون العالف ميرس ا 

46 
امخلس   دور اخلطوات  تعزيز  يف  املعرفة  حتول  دراسة  /   5sمعليات 

 يف مديرية توزيع كهرابء نينوى املركز  اس تطالعية لأراء العاملني
براهمي ادلابغ  منال عبد اجلبار السامكد.  2018 حسر هاين ا 

47 
 متطلبات ادارة اجلودة الشامةل للبيئة يف ابعاد التمنية املس تدامة / دراسة دور

 اس تطالعية يف مستشفى ابن سينا التعلميي املوصل 
 2018 صفا موفق انيف الفارس  اكرم امحد الطويل د.

48 
/دراسة  دور الانظف  الانتاج  اسلوب  تعزيز  يف  الصيانة  س ياسات 

 العاملني يف حمطة كهرابء املوصل الغازية  اس تطالعية لأراء عينة من
 

 2018 اخلشابمعر غالب محمد  عيل عبد الس تار احلافظد.

49 
 دراسة : اخلدمة جودة جفوات ردم يف املعرفة ادارة معليات بعض دور

 القيارة  بدلية مديرية يف اس تطالعية
 2019 محمد احلديدي   معر مازن عيل عبدالس تار احلافظد.

50 

 الرشكة يف اس تطالعية دراسة : الشامةل اجلودة ادارة متطلبات اقامة امأاكنية

 الوريدية احملاليل مصنع سامراء / الطبية املس تلزمات و الادوية لصناعة العامة

 نينوى  يف

   2019 رضوان سعيد ال احلاج   اكرم امحد الطويل  د.

51 
 الرشكة يف   Iso 45001 : 2018املهنية   الصحة متطلبات تطبيق اماكنية

 نينوى  يف اجللود و النس يج لصناعات العامة
   2019 هللا احلاج  عبد قيس محمود هاين النعميي   امحدد.

52 
الزبون رضا  يف  التصالت  خدمة  جلودة  الوظيفية  الابعاد   دور 

 دراسة اس تطالعية لعينة من زابئن رشكة زين لالتصالت يف جامعة املوصل

 ظفر مؤيد عبدامحليد الطائ  أألء حسيب اجللييلد.
2020 

53 
تصنيف ابعاد جودة حياة العمل يف املؤسسات الصحية : دراسة اس تطالعية 

 لراء العاملني يف مستشفى ابن الثري التعلميي يف مدينة املوصل 

 مؤمن محمد وجيه الصابوجني  ميرس ابراهمي اجلبوري  د.
2020 

54 
التنظميي  الالزتام  تعزيز  يف  العمل  حياة  جودة   دور 

 دارسة حال يف مديرية احصاء صالح ادلين 

 خفري امني عبدهللا اجلبوري  رعد عدانن رؤوف امحلداين  د.
2020 

55 
 ISOيف حتسني بيئة العمل / دراسة ميدانية يف مديرية توزيع كهرابء نينوى  

 دور نظام الصحة والسالمة املهنية عىل وفق املواصفة    2018 ; 45001

 مظهر ذنون يونس العناز  زهراء غازي ذنون ادلابغ د.
2020 

56 

القياس ية  املواصفة  تطبيق  متطلبات  اقامة   اماكنية 

البيئة ادارة   ( ISO 14001- 2015)  لنظام 

 دراسة حال يف معمل مسنت ابدوش التوس يع 

 برجس خلف رسحان عادل ذاكر النعمة د.

2020 
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57 
  دراسة اس تطالعية لراء  Kaizenحتسني الاداء الوظيفي ابعامتد فلسفة 

 عينة من العاملني يف رشكة مصايف الوسط  

 ميثاق محمد   ميرس ابراهمي اجلبوري  د.
2020 

58 
العمل/  بيئة  لتحسني  والسالمة  امخلسة  اخلطوات  تقنية   دور 

 دراسة اس تطالعية يف معمل البان املوصل

 حسني عبدالهادي اجلبوري رايض مجيل وهاب
2020 

59 
مهنجية   يف     Six Sigmaتطبيق  حال  دراسة  املنتجات:  جودة  لتحسني 

 رشكة الصناعات احلربية / مصنع جابر بن حيان

 سعد عبدالس تار احليايل   امحد هاين محمد د.
2020 

 2020 عبري خلف  عبدهللا اللهييب الاء حسيب اجللييل د. مدى اس تخدام خرائط جانت يف قسم الأعامر واملشاريع جامعة املوصل  60

61 
: دراسة اس تطالعية لراء  اتثري السلوك املعريف يف جودة التعلمي الالكرتوين 

 عينة من تدريس لكية الادارة والاقتصاد يف جامعة املوصل 

 امحد الياس خرض امحلداين  عيل عبدالس تار احلافظد.
2020 

62 

دراسة    : الرتبوي  القطاع  يف  الشامةل  اجلودة  ادارة  متطلبات  اعامتد  اماكنية 

يف املديرية العامة لرتبية حمافظة   الادارية  لراء عينة من القيادات  اس تطالعية 

 دايىل  

 فراس همدي احليايل عادل ذاكر النعمة  د.

2020 

63 
دراسة    : الصحية  اخلدمات  جودة  لتعزيز  التسويقي  اذلاكء  تبين  اماكنية 

 اس تطالعية يف عدد من املستشفيات الاهلية يف مدينة املوصل 

 زينة عامر عزيز الزبيدي  بشار ذاكر القوطجي  د.
2020 

64 
الالرتونية للرقابة  مقرتح  العامةل   نظام  الرشكة  يف  حال  دراسة  ال نتاج  عىل 

 لتصنيع احلبوب فرع نينوى  

 رضوان موفق محمد  محمد مصطفى حسني حسن  د.
2020 

65 
ابعاد جودة اخلدمة يف رضا الزبون دراسة اس تطالعية يف ديوان حمافظة    اتثري

 نينوى  

 محمد خلف خسني اجلبوري   عىل عبد الفتاح الشاهر د.
2020 

66 

 Spetzlerمتطلبات حتقيق نضج جودة القرارات ال دارية ابس تخدام امنوذج  

et.al  عينة من العاملني يف دائرة الرثوة احليوانية يف   دراسة اس تطالعية لراء

 حمافظة بغداد  

 اسعد علوان خلف ادللميي  الاء عبد املوجود العاين د.

2020 

67 
امخلسة    اخلطوات  فلسفة  دراسة    5Sاعامتد  التسويقي  الأداء  حتسني  يف 

 اس تطالعية يف معمل البان املوصل 

 2020 محمد حازم عىل السعدون  يونس امحد خليل النعميي  د.

68 
دراسة   المنرود  بدلية  مديرية  يف  املقدمة  اخلدمات  جودة  ابعاد  توفر  مدى 

 اس تطالعية لراء عينة من العاملني يف مديرية بدلية المنرود يف حمافظة نينوى   

سعد جامل عبد اجمليد   الاء حسيب اجللييل د.

 اجلبوري 

2020 

69 
 ISO9001 قياس مس توى اجلاهزية لتطبيق مواصفة اجلودة

 دراسة حال يف مصنع جابر بن حيان  21015201 :

 2021 طه امحد ايسني    اليوزبيك  بسام عبدالرمحند. 

70 
والواقع   iso 45001 :2018 حتليل الفجوة بني متطلبات املواصفة ادلولية  

 احلايل يف ادارة مرشع سد حديثة / قسم الصيانة والتشغيل   

 2021 همند غازي عفات العزني رعد عدانن رؤوف  د.

71 
دراسة    : البيئية  الاس تدامة  تعزيز  يف  ودورها  املتجددة  الطاقات  تسويق 

 اس تطالعية لراء عينة من الاداريني يف الرشكة العامة لتوزيع كهرابء الشامل  

سامعيل  العبيدي  محمد محمود حامد  د.  2021 ضياء ا 

72 

الاولية:  الصحية  الرعاية  قطاع  يف  العاملني  دلى  اجلودة  ثقافة  مس توى    قياس 

دراسة اس تطالعية لراء عينة من العاملني يف قطاع الرشقاط للرعاية الصحية  

 الاولية 

مصطفى جامل صديق  ميرس ابراهمي امحدد.

 احليايل 

2021 

73 
دراسة   الاولية:  الصحية  الرعاية  مراكز  ادارة  يف  اجلودة  حلقات  اعامتد 

 اس تطالعية يف مركزي الرش يدية و القدس / مدينة املوصل  

 

 يونس امحد خليل  د.

 2021 سعاد طه يونس ا براهمي

74 

ادلولية  املواصفة  عىل  للحصول  الاس تعداد   مدى 

  (ISO 9001-2015  صيانة وحدة  يف  حال  دراسة  تقنية (  /قسم  الاهجزة 

 املعلومات/ رشكة نفط الشامل 

 2021 شاخوان فائق محمد محمود  محمد مصطفى حسني حسن د.
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75 

دراسة    : الشامةل  اجلودة  ادارة  مبادى  تطبيق  يف  التكنولوجية  الثقافة  دور 

الانشائية   املواد  لتجارة  العامة  الرشكة  يف  العاملني  لراء  فرع   -اس تطالعية 

 نينوى  

 2021 معر مزامح امحد  امحد زهري توفيق د.

76 

دارة الطاقة ) تنفيذ  ودوره يف  (  ISO50001: 2018ا ماكنية التوافق مع نظام ا 

دراسة اس تطالعية يف رشكة    ISO 14001: 2015 بنود نظام ال دارة البيئة

 مصايف الشامل 

 2021 وسام عاشور محمد  اثئر امحد سعدون السامن د.

77 
دور الابداع التنظميي يف حتسني جودة اخلدمات الصحية دراسة اس تطالعية 

 رعد عدانن رؤوف  د. يف مستشفى املوصل العام 
معر طالل عبد القادر  

 2021 العبيدي  

78 

وفق   اجلودة  دارة  ا  نظام  لتطبيق  الفعيل  والواقع  املتطلبات  بني  الفجوة  حتليل 

شامل   ISO 9001:2015املواصفات   رشكة  يف  البيئة  قسم  يف  حال  دراسة 

 مصايف الشامل 

 2021 امسة ذر شاهر  اثئر امحد سعدون السامن د.

79 

يف   حال  دراسة  الصناعية  الرشاكت  يف  اجلودة  تاكليف  وقياس  حتديد  ا ماكنية 

الطبية   واملس تلزمات  الادوية  لصناعة  العامة  الرشكة  الوريدية  احملاليل  مصنع 

 نينوى  

 خادل غازي المتي  د.
هالل غامن محدون عبد 

 2021 الرمحن العزني

80 
دراسة   املكتبية  اخلدمة  جودة  ابعاد  توافر  مدى  املكتبة  قياس  يف  اس تطالعية 

 املركزية العامة يف املوصل 
براهمي شعيب  رايض مجيل وهاب   2021 عيل ا 

81 
التدريب عن بعد واثره يف نرش ثقافة اجلودة الشامةل دراسة اس تطالعية لراء  

 العاملني يف وحدات اجلودة يف جامعة املوصل  
 2021 عبد هللا سامل املوىل   امحد هاين النعميي  د.
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1 
قياس مدى توفر ابعاد جودة اخلدمة املكتبية دراسة اس تطالعية يف 

 املكتبة العامة املركزية يف املوصل  
براهمي عيل شعيب  رايض مجيل وهاب   2021 عيل ا 

2 

دراسة   الشامةل  اجلودة  ثقافة  نرش  عىل  واثره  بعد  عن  التدريب 

جامعة   يف  اجلودة  وحدات  يف  العاملني  من  عينة  الراء  اس تطالعية 

 املوصل  

 2021 عبد هللا سامل محمود املوىل   د.امحد هاين محمد النعميي  

3 
املوصل   جامعة  الاداب  لكية  يف  اجلودة  ثقافة  ابعاد  توافر  مدى 

 دراسة اس تطالعية 
 2021 س يف وليد محمد عبد هللا   د.عيل عبد الس تار احلافظ  

4 
قياس تاكليف اجلودة والابالغ عهنا دراسة حال يف مطحنة الساموة  

 احلكومية حمافظة املثىن 
 2021 محمود مصطفى ذنون الشاوي   د.خادل غازي المتي  



 
 

  

 

 
 قسم إلعلوم إملالية وإملرصفية  

 إلصفحة   إملوضوع   ت 

  89 إطارحي إدلكتورإه   1

 90 – 93 رسائل إملاجس تري   2

رسائل إدلبلوم إلتخصيص يف إلعلوم إملالية   3

 وإملرصفية  

97 – 94 
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 الس نة  امس الباحث  امس املرشف  عنوان الاطروحة  ت 

1 
للفرتة   الاقتصادية  املتغريات  وبعض  املموةل  ظاهرة  بني   1975العالقة 

 دراسة حتليلية 2011 -
 2014 منري امري الصائغ  رسمد كوكب امجليل د.

2 
يف   دراسة  بني التنافس ية والكفاءة املرصفية /  عينة من  حتليل العالقة 

 الاسواق املرصفية العربية 
 2014 زهراء امحد محمد توفيق طالل محمود كداويد.

3 

دراسة  املال/  راس  هيلك  لتفسري  مدخال  العوائد  نوعية  اس تخدام 

وعامن  العراق  سويق  يف  املدرجة  املسامهة  الرشاكت  من  معدية  لعينة 

 2014 - 2010للأوراق املالية للمدة من 

 2015 محمد فوزي جميد  كوكب امجليل  رسمدد.

4 
دراسة   واملرصيف  املايل  الابداع  حنو  التجارية  املصارف  اجتاهات 

 تطبيقية يف عدد من املصارف التجارية العربية مع الرتكزي عىل العراق 
   2015 حال سايم خضري الياس  موفق امحد الس يدية د.

5 
والعوامل املؤثرة فهيا  2008اس تدامة االئامتن املرصيف يف الازمة املالية 

 2010 - 2006دراسة يف عينة من املصارف العربية للمدة من /

 موفق امحد عيل الس يدية/ د.

 حسن صبحي العباس د.  
 2017 ليىل عبد الكرمي محمد الهامشي 

6 
مواهجهتا   واسرتاتيجيات  املصارف  بني  املالية  العدوى  مس توى  قياس 

 امنوذجاً(  2008)الازمة املالية 
 2017 ميادة صالح ادلين اتج ادلين امحد عيل الس يدية  موفقد.

7 
جملس   دول  يف  املالية  القيود  يف  املايل  النظام  متغيريات  بعض  اثر 

 التعاون اخلليجي  

 بشار امحد العرايق /  د.

 الياس خرض امحلدوين  د. 
   2020 حارث غازي ذنون ادلابغ  
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من  1 عينة  يف  ابلتطبيق  الاسهم  اسعار  حبركة  عالقهتا  و  الرمسةل 

للمدة   املالية  لالوراق  بغداد  سوق  يف  املسجةل  املسامهة  الرشاكت 

1993  -2001 

 2003 معر غازي عزيز العبادي رسمد كوكب امجليل د.

خطر   2 دول ادارة  يف  املبارشة  الاجنبية  لالستامثرات  الرصف  سعر 

 2000_  1980عربية خمتارة للمدة 

 2004 فتحي محمد النعميي  رسمد كوكب امجليل د.

من   3 مجموعة  يف  املال  راس  اسواق  اداء  يف  النقدية  الس ياسات  تأ ثري 

 2001_  1994ادلول العربية للفرتة 

 2004 املطلب حسن املوىلاميان عبد  طالل محمود كداويد.

حتليل المنو و اثره يف اخملاطر املالية لالسهم العادية /دراسة تطبيقية   4

من رشاكت القطاع الصناعي املسامهة املسجةل يف سوق   مجموعة  يف 

 2001- 1993بغداد لل وراق املالية للفرتة من 

 2004 رغد رايض عبدهللا احلس نكو  طالل محمود كداويد.

التجار  5 منظمة  و  ابزل  جلنة  ملتطلبات  وفقا  املال  راس  كفاية  تقيمي 

  1997العاملية /دراسة تطبيقية عىل عينة من املصارف العربية للفرتة 

-2001 

 2004 رواء امحد يوسف املوىل  رسمد كوكب امجليل د.

للمدة   6 خمتارة  عربية  بدلان  يف  التحويلية  للنفقات  العامة  الاجتاهات 

 2002ـ   1980

 2005 عدي سامل عيل فتاح الطايئ هامش محمد العركوبد.

 2005 جسى فتحي محمد يونس الطايئ  موفق امحد الس يدية د. اعادة هندسة بعض الانشطة يف املصارف العراقية 7

/دراسة  8 املرصفية  الاموال  توظيفات  عائد  يف  الس يول  خطر  تأ ثري 

 2003- 1994العراقية للمدة تطبيقية لعينة من املصارف التجارية 

 2005 ماهر جالل يعقوب الياس  موفق امحد الس يدية د.

/دراسة   9 املس تدامة  التمنية  ابجتاه  املبارش  الاجنيب  الاستامثر  تفعيل 

 2003- 1987نظرية تطبيقية للمدة 

 2005 محمد ذنون محمد الرشايب اايد بشري اجلليبد.

بأ سعار   10 التنبؤ  مناذج  و  تقدير  العربية  املال  راس  اسواق  يف  الاسهم 

 اختبار دقهتا 

 2005 معر محمد فهمي حازم الرساج  رسمد كوكب امجليل د.

 2005 محمد سايم البيات  هامش محمد العركوبد. 2002- 1980ادلور المتوييل للرضائب يف بدلان عربية خمتارة للمدة  11

من   12 مواهجهتا  س بل  و  الاموال  غسل  و  معليات  الترشيعات  خالل 

 اجلهاز املرصيف

 2005 ميادة صالح ادلين اتج ادلين طالل محمود كداويد.

 

13 

 قياس القدرة االئامتنية يف منظامت الاعامل يف ال ردن
 

 2005 امحد محمد حسن نور رسمد كوكب امجليل د.

14   _ للمصارف  التشغييل  الاداء  و  الشامةل  اجلودة  ادارة  متطلبات 

العالقة و الاثر /دراسة عىل مجموعة خمتارة من املصارف الاهلية يف  

 حمافظة نينوى 

 2005 زهراء صاحل محدي اخلياط  اكرم امحد الطويل د.

العراق   15 يف  الاهلية  للمصارف  السوق  خطر  و  املايل  الاداء  تقيمي 

 2001- 1999للفرتة 

 2005 زهراء امحد محمد توفيق طالل محمود كداويد.

من   16 عينة  يف  /دراسة  املال  راس  هبيلك  عالقهتا  و  السوقية  اخملاطر 

 الرشاكت الصناعية املسامهة ابلعراق 

 2005 حال سايم خضري  موفق امحد الس يدية د.

 1980اجتاهات الانفاق احلكويم وحمدداته دلول عربية خمتار للمدة   17

- 2000 

 2006 ابراهمي محمد حسن العبيدي طالل محمود كداويد.
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ملزيانية  18 املناسب  الهيلك  لتحديد  ادواته  و  الفائدة  سعر  خطر  قياس 

من   للمدة  العربية  املصارف  من  عينة  يف  تطبيق  -2000املرصف 

2003 

 2006 سهري محمد امحد فرحات رسمد كوكب امجليل د.

دراسة   19  / املرصيف  العمل  الاسالمية خماطر  املصارف  بني  مقارنة 

 والتقليدية

 2007 ش اميء وليد البواب  موفق امحد الس يدية د.

 2008 عىل سامل محمد عيل الرسام  موفق امحد الس يدية د. اتثري املصارف اخلارجية عاى جحم ائامتن املصارف التجارية احلكومية  20

عينة   21 يف  دراسة   / نوعيا  و  مكيا  املصارف  اداء  املصارف تقيمي  من 

 السعودية 

 2008 ليىل عبدالكرمي الهامشي  موفق امحد الس يدية د.

العالقة بني خماطر اسعار النفط و قرارات املوازنة العامة لدلول  يف  22

 عينة من ادلول العربية

 2008 منري امري جامس الصائغ  رسمد كوكب امجليل د.

املصارف /دراسة حتليلية  قياس راس املال الفكري و اثره يف رحبية   23

 يف بعض املصارف العربية اخلاصة

 2008 مصعب صاحل اجلنايب بشار ذنون الشكرج د.

تطبيق  24 املال  راس  سوق  اس تقرار  يف  الاستامثر  صناديق  مسامهة 

 عىل عينة من اسواق ادلول العربية

 2008 زايد طارق شكري العقراوي رسمد كوكب امجليل د.

الاسهم التوافق   25 اسعار  تغريات  و  املالية  املعلومات  بني  الزمين 

 تطبيق يف سوق الاسهم السعودي

 2009 نور توفيق احلنبيل  رسمد كوكب امجليل د.

اختبار خصائص نوعية العوائد يف القوامئ املالية تطبيق يف عينة من  26

 الرشاكت املدرجة يف بورصة عامن لالوراق املالية 

 2010 محمد فوزي محمد العمري  رسمد كوكب امجليل د.

يف   27 الاخطار التشغيلية ابلتطبيق  تقدير راس املال اخملصص ملواهجة 

 عينة من املصارف السعودية 

 2010 عامر شهاب امحد الامحد   فتوش الياس خضريد.

28 
 

احلكومية  املوازانت  يف  العامة  اخلدمات  قطاع  عىل  الانفاق  تطور 

 لعدد من ادلول العربية
 

 2010 سارة اكرم خطاب معر  طالل محمود كداويد.

مقومات وجماالت الاستامثر مع الرتكزي عىل املناطق احلرة يف حمافظة  29

 نينوى 

 2010 ارشد محمد امحد احلاج محمود  امجليلرسمد كوكب 

 2010 زاهدة عيل الربزجني موفق امحد الس يدية  دور التداول الالكرتوين يف اداء سوق العراق لل وراق املالية 30

الرشاكت  31 من  عينة  يف  ابلتطبيق  للرشاكت  املايل  ابلعرس  التنبؤ 

 السعودياملسامهة الصناعية املدرجة يف سوق الاسهم 

 2011 محمود حقطان امحد مرعي  الياس خضري فتوش د.

اللكي  32 الاقتصاد  متغريات  من  عدد  عىل  اثره  و  احلكويم  الاستامثر 

 لعينة خمتارة من ادلول العربية

ارشف بدر ادلين محمد رشيف   طالل محمود كداويد.

 القزاز

2011 

الفين ابلتطبيق عىل  توقيت قرارات املستمثر وفقاً ملؤرشات التحليل   33

 عدد من اسهم الرشاكت املسجةل يف اسواق املال العربية

 2011 مروة عوين مجيل فندقيل بشار ذنون الشكرج د.

حملافظة   34 مقرتح  منوذج  الاستامثر  قرارات  يف  البيئة  حامية  معايري  دور 

 نينوى 

 2011 بسام امحد عبد هللا البامرين  رسمد كوكب امجليل د.

من اثر   35 عينة  يف  تطبيق  المتويل  هيلك  يف  التخمينية  املس تحقات 

 الرشاكت املدرجة يف سوق عامن وقطر والعراق لل وراق املالية 

 
 

 2012 حارث غازي ذنون  دعاء نعامن احلسييند.
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يف حركية   36 الاداء التشغييل  بعض مؤرشات  الاستامثر / تطبيق  اثر 

 يف عينة من الرشاكت املدرجة يف سوق عامن لل وراق املالية

 2012 امحد عبدالكرمي امحد النعميي  رسمد كوكب امجليل د.

يف عينة من   37 منح القرض / تطبيق  اثر التصنيف االئامتين عىل قرار 

 املصارف العربية

 2012 مىن ماجد ميت رفو  موفق امحد الس يدية د.

ل راء   38 اس تطالعية  دراسة   / الاسرتاتيجي  البرشي  املال  راس  ابعاد 

 عينة من القيادات الادارية يف جامعة املوصل و هيئة التعلمي التقين 

 2012 مسر مرعي حسن  رسمد غامن صاحل د.

لعينة   39 الفقر  معدالت  يف  املالية  الس ياسة  متغريات  بعض  اثر  تقدير 

 من البدلان النامية

 2012 اسامة اسامعيل خليل  امحد العراق  بشارد.

يف عينة  40 يف العائد الرأ ساميل للسهم / تطبيق  الهيلك المتوييل و اثره 

لل وراق   العراق  سوق  يف  املسجةل  الصناعية  الاعامل  الرشاكت  من 

 2009-2006املالية للفرتة 

 2013 امرية عبد شعبان النحراوي رافعة ابراهمي امحلداين د.

سوق   41 يف  املسجةل  للمصارف  السوق  خطر  و  املايل  الاداء  تقيمي 

لل وراق   عامن  و  العراق  لسوق  مقارنة  دراسة   / املالية  الاوراق 

 املالية

 2013 عيل امحد حسن اخلفاج بشار ذنون الشكرج د.
 

تأ ثريات استامثرات صناديق الرثوة الس يادية يف تغريات اسعار اسهم   42

املستمثرة فهيا / دراسة لعينة خمتارة من استامثرات صناديق  الرشاكت 

 الرثوة الس يادية العربية و الاس يوية

 2013 رشدي سعد رش يد عدانن سامل قامسد.

للمدة   43 العراق  يف  الرضيبية  الايرادات  وحمددات  اجتاهات  حتليل 

1990  - 2012 

 2013 اهنار حنا سوين طالل محمود كداويد.

الاوراق املالية و اثرها يف نشاط التداول / ابلتطبيق س يول سوق   44

 2010 - 2002يف سوق عامن لل وراق املالية للفرتة 

 2013 اايد سعيد ابراهمي الكصبان الياس خضري فتوش د.

دور اشاكل الاعالم املايل يف دمع صناعة القرار الاستامثري /دراسة   45

 ميدانية يف حمافظة نينوى

 2013 اش يت عبدالس تار الربيفاكين كوكب امجليل  رسمدد.

دراسة   46 اس تخدام مؤرشات السالمة املالية للتنبؤ ابالس تقرار املايل/ 

 تطبيقية يف عينة من املصارف الاهلية يف العراق 

 2015 محمد يونس محمد الرشايب بشار ذنون الشكرج د.

الاقتصادية يف عدد من  اثر تقلبات اسعار الرصف وبعض املتغريات  47

للفرتة   العربية  ادلول  من  لعينة  املالية  الاسواق  -  1990مؤرشات 

2012 

 2017 ارساء عبد القادر امحد طه  بشار امحد العراق د.

الرأ ساملية  48 املشاريع  مبخاطر  وعالقهتا  النقدية  التدفقات  وتقيمي  حتليل 

 وائية دراسة حتليلية يف رشكيت سامراء واملنصور للصناعات ادل/

 2017 منيب عيل محد سامل  الياس خضري فتوش د.

دراسة  49 الاموال  يف احلد من معليات غس يل  الرقابة املرصفية واثرها 

 يف اراء عينة من العاملني يف العراقية 

 2017 مثىن فتحي امحد اجلحييش بشار ذنون الشكرج د.

التمنية   50 يف  العايل  التعلمي  عىل  العام  الانفاق  لعينة  اثر  دراسة  البرشية 

 2013ـ  1990من ادلول العربية للمدة 

 2017 مروة رمضان هالل  رافعة ابراهمي امحلداين د.

اتثري 51 :   قياس  للسهم  الرساميل  العائد  يف  الارابح  توزيع  س ياسات 

دراسة تطبيقية لعينة من الرشاكت الصناعية املدرجة يف سوق عامن  

 2008 - 2001لالوراق املالية للمدة 

 2017 رغد فائز محدون   رافعة ابراهمي امحلدوين  د.

املتغريات   52 من  وعدد  املبارش  الاجنيب  الاستامثر  يف  اثر  الاقتصادية 

 ( 2011ـ  1990احلساب اجلاري لعينة من ادلول العربية للمدة )

 2017 نور ساطع امني  محمد انيف محمودد.
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الصريفة  53 وابعاد  الاداء  كفاءة  مؤرشات  بني  بني  العالقة  اختبار 

يف   يف عدد من املصارف التجارية املدرجة  اخلرضاء /دراسة تطبيقية 

 سوق العراق لالوراق املالية

بشار ذنون محمد  د.

 الشكرج 

   2018 نور انفع حسن الس بعاوي  

احلساب اجلاري دراسة قياس العالقة املتبادل بني جعز املوازنة وجعز   53

 2016 – 1980عينة من البدلان العربية للمدة 

 2019 حسن كردي العيل  بشار امحد العراق  د.

54  : عىل الاستامثر الاجنيب املبارش  بعض مؤرشات خطر ادلول  اثر 

 دراسة مقارنة لعينة من ادلول النفطية وادلول غري النفطية

 2019 لينا محمد اخلفاف   منري أ مري الصائغ د.

اثر بعض مؤرشات خطر ادلول عىل الاستامثر الاجنيب املبارش :  55

 دراسة مقارنة لعينة من ادلول النفطية وادلول غري النفطية

 2020 انس اسامعيل مجيل جقامقجي  بشار ذنون الشكرج د.

 -املايل قياس اثر بعض املتغريات املالية والنوعية عىل القطاع  56

  2017  -  2005دراسة حتليلية لبدلان جملس التعاون اخلليجي للفرتة  

 2020 نوار كنعان حسني ادلابغ   بشار امحد العراق د.

دراسة  57  : املتعرثة  العراقية  للمصارف  املايل  الاندماج  اماكنية  قياس 

 تطبقية للمصارف املسجةل يف سوق العراق لالوراق املالية 

 2020 امنة اايد نوري اخلليفة  الشكرج بشار ذنون د.

الصناعية   58 للرشاكت  املايل  الاداء  يف  الرصف  سعر  تقلبات  اثر 

 متعددة اجلنس ية

براهمي امحلداين د.  2020 معتصم عباس تريك الزعيب  رافعة ا 

لعينة   59 حتليلية  دراسة   : الفين  التحليل  مؤرشات  بعض  قدرة  اختبار 

 من الاسهم املدرجة يف سوق العراق لالوراق املالية  

 2020 شهد هيمث امحد ادلابغ  دعاء نعامن احلسييند.

حتليلية   60 دراسة   : التقاعد  لصناديق  الاستامثرية  احملفظة  اداء  تقيمي 

 السعودي مع اشارة خاصة للعراق لصندوق التقاعد القطري و 

 2020 اايد امحد ايسني  الزبيدي  عدانن سامل قامس ال عرجد.

لعينة  61 دراسة  املال  راس  هيلك  يف  املؤثرة  العوامل  من  عدد  اختبار 

العراق  سوق  يف  املدرجة  والاستامثرية  الصناعية  الرشاكت  من 

 والكويت لل وراق املالية 

 2021 امحد مظهر عبد هللا   د.منري امري الصائغ 

دور الانفاق عىل الصحة يف تطبيق التمنية املس تدامة يف دول انمية  62

   2017 -2000رة للمدة خمتا

براهمي  يونس عبد الرمحن مصطفى   د.ابراهمي اديب ا 

 امجلييل 

2021   

للمدة   63 خمتارة  انمية  بدلان  الرضييب  الهترب  ظاهرة  وحتليل  قياس 

2000- 2018   

 2021 س ناء شامل محمد اللهييب   د.هامش محمد العركوب 

أ بعاد   64 يف  وأ ثرها  املالية  )دراسة  التكنولوجيا  املايل  الشمول 

اس تطالعية لآراء عينة من العاملني يف املصارف التجارية يف حمافظة 

 دهوك( 

بـلـنــد خـالــد خـليــل احلاج   بشار ذنون الشكرج د.

 رسول 

2021 

دراسة حتليلية لعينة   -الهشاشة املالية وأ ثرها يف عائد رشكة ال عامل   65

 سوق عامن لل وراق املاليةمن الرشاكت الصناعية املدرجة يف 

براهمي امحلداين د.  2021 زيــاد طــارق يوســـف احليـــايل  رافعة ا 

القمية   66 يف  وأ ثره  الرحبية  مؤرشات  ابس تخدام  املايل  ال داء  قياس 

يف  املدرجة  اخلاصة  املصارف  من  لعينة  حتليلية  دراسة  السوقية: 

 سوق العراق لل وراق املالية

 2021 عبدهللا محمد طاهر الطايئ  الشكرج بشار ذنون د.

بعض متغريات الس ياسة املالية عىل أ داء أ سواق ال وراق املالية   67 اثر 

 أ سواق ال وراق املالية العربية امنوذجا  /

 2021 اوس محمد عيل ادهام خطاب د.بشار امحد العراق  

بدلان   اتثري 68 املايل  القطاع  تمنية  يف  والتجاري  املايل  الانفتاح  س ياسة 

 عربية امنوذجا 

 2021 سعد موفق محمود الصفار  د.بشار امحد العراق  

أ داء 69 يف  الاقتصادية  املتغريات  بعض  دراسة   اثر  املالية  ال سواق 

 من بدلان أ وبك   ةمجموع حتليلية يف

العزيز سعد عبد العزيز  عبد  د.منري امري الصايغ  

 الشاوي 

2021 
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1 

التدفقات  قامئة  مؤرشات  ابس تخدام  للرشاكت  املايل  الاداء  تقيمي 

سوق   يف  املدرجة  الرشاكت  من  لعينة  تطبيقية  دراسة   / النقدية 

 2009 - 2007املالية للفرتة من  للأوراقالعراق 

 2012 منيب عيل محد اجلبوري  عدانن سامل قامسد.

2 

امليدانية   /  احملددات  املستندية  للرشكة  لالعامتدات  حتليلية  دراسة 

من   للفرتة  نينوى  يف  الطبية  املس تلزمات  و  لصناعة الادوية  العامة 

2007  - 2011 

 2012 خادل طارق حسني العبيدي بشار ذنون الشكرج د.

3 
 / املشاريع  تنفيذ  يف  الاستامثرية  للموازنة  املالية  التخصيصات  دور 

 الاستامثرية يف جامعة املوصل دراسة تطبيقية يف عينة من مشاريع 
 2012 وس مي سامل عبد اجمليد احليايل  الياس خضري امحلدون د.

4 
منوذج   يف    Sherrodاس تخدام  ابلتطبيق  املايل  ابلفشل  للتنبؤ 

 الرشكة العامة لصناعة الادوية واملس تلزمات الطبية يف نينوى 
 2012 ايسني طه حسن القطان رافعة ابراهمي امحلدان د.

5 

دراسة   الرواتب و الاجور /  ادلاخلية عىل  الرقابة  اليات  برامج و 

الطبية يف   املس تلزماتميدانية يف الرشكة العامة الصناعة الادوية و 

 نينوى 

 موفق امحد الس يدية د.
حنان فيصل مال هللا 

 2013 الاوس 

6 
تطبيقية   دراسة   / ادلولية  املعايري  العراق  يف  املصارف  الزتام  مدى 

 املصارف الاهلية يف املوصللعينة يف 
 2013 عفراء طارق سامل قبع  رساء سامل داؤود د.

 2013 ضياء ادلين حسني يوسف  دعاء نعامن احلسييند. رشكة مصايف الشامل حتليل رحبية  7

8 
اجتاهات الس ياسة الانتقائية يف نشاط الاقراض املرصيف / دراسة  

 2011 - 2005الاستامثرية للفرتة حتليلية يف مرصف املوصل للتمنية 
 2012 سهى  رشاد عامثن موفق امحد الس يدية د.

9 
دور جلان املراجعة يف زايدة فاعلية نظام الرقابة ادلاخلية / دراسة  

 عينة من املعارض التجارية يف حمافظة نينوى 
 2012 نضال صاحل عيل  رابب عدانن د.

10 
يف   الرقابية  الاهجزة  فاعلية  الاستامثرية  مدى  املوازنة  تنفيذ  متابعة 

 دراسة ميدانية يف املديرية العامة لرتبية نينوى /
 2013 رعد نواف محمد انصاف محمود رش يدد.

11 

/دراسة    للأسهممؤرش السوق املالية يف القمية السوقية    تقلباتاثر  

املالية للفرتة  للأوراقيف عينة من الرشاكت املسجةل يف سوق عامن 

 2012ترشين الاول  -  2012من اب 

 2013 س ناء عىل امحد  الياس خضري امحلدون د.

12 

 

دور البنك املركزي العرايق يف اس تقرار سعر ادلينار العرايق للمدة  

2003  - 2012 

 
 

 2013 يونس زيد حتسني  محمد انئف محمودد.

13 

دراسة    / الاقرتاض  معلية  ترش يد  يف  دوره  و  االئامتن  التحليل 

العراق  سوق  يف  املسجةل  و  املقرتضة  الرشاكت  من  لعينة  تطبيقية 

 2010املالية لس نة  للأوراق

 2013 عامر عبدالكرمي سلوم  بشار ذنون الشكرج د.
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14 

حتليل الاداء املايل و الامهية النسبية للمصارف الاسالمية العامةل 

للمصارف   حتليلية  دراسة   / املالية  للأوراق  العراق  سوق  يف 

 2010 – 2007الاسالمية العامةل يف سوق العراق للفرتة 

 2013 امحد داود سامل  بشار ذنون الشكرج د.

15 
القروض املرصفية و تطور   بني تطور  دراسة  العالقة  املال /  راس 

 2010 – 2006تطبيقية يف عينة من املصارف العراقية للمدة 
 2013 همند فيصل رسحان اجملمعي  موفق امحد الس يدية د.

16 
اس تخدام نظم املعلومات املرصفية يف تطوير اداء املصارف التجارية 

 دراسة حال مرصف التمنية والاستامثر /
 2013 عباسارساء عيل  محمد انئف محمودد.

17 

دوران الاسهم / ابلتطبيق يف   اثرها يف معدل  املالية و  املعلومات 

للفرتة  عينة من الرشاكت املدرجة يف سوق العراق للأوراق املالية 

2008  - 2013 

 2013 محمد محمود شعبان الس نجري رافعة ابراهمي امحلدان د.

18 

الرشاكت   العامل يف  املال  ادارة راس  الصناعية /دراسة  س ياسات 

ادارة  املزنيل ابلرتكزي عىل  للأاثث  الوطنية  للرشكة  حتليلية تطبيقية 

 2011- 2007احلساابت املدينة للفرتة 

 2013 صدام محمود محمد الس بعاوي عدانن سامل قامسد.

19 
يف   ابلتطبيق  املالية  املؤرشات  ابس تخدام  املؤسيس  الاداء  تقيمي 

 2011- 2005الااثث املزنيل للفرتة الرشكة الوطنية لصناعة 
 2013 حسني خلف محد اجلبوري الياس خضري امحلدون د.

20 
يف   الاقالمي  تمنية  ملوازنة  اشارة  مع  العراق  يف  العامة  املوازنة  حتليل 

 2012- 2010حمافظة نينوى للمدة 
 رساء سامل داؤود د.

مروان سلطان امحد  

 2013 اجلحيش 

21 

مؤرشات   الاسهم اس تخدام  سلوك  حتديد  يف  الفين  التحليل 

 2006دراسة تطبيقية يف مرصف املوصل للتمنية والاستامثر للفرتة  /

-2012 

 دعاء نعامن احلسييند.
عبد الاهل فتحي يوسف 

 2013 اخملتار

22 
من   للمدة  العراق  كردس تان  اقلمي  ملوازنة  حتليلية  -  2007دراسة 

2012 
 2013 حيىي امحلدان رشا زهري  رساء سامل داؤود د.

23 
اثر اصدارات الصكوك الاسالمية يف عوائد الاسهم يف الاسواق 

 2012- 2008املالية /دلول الامارات العربية املتحدة لفرتة 
 2013 هباء حسن رضا املعموري محمد انئف محمودد.

24 

/دراسة  اخلاصة  الاجنحة  يف  اذلايت  المتويل  جودة  جتربة  تقومي 

مستشف  بنت الهدى للنسائية والأطفال التعلميي للفرتة  تطبيقية يف  

2011  -2012 

 2013 رافد رزاق عواد  الياس خضري امحلدون د.

25 
التضخم   اس هتداف  بني  العرايق  املركزي  للبنك  النقدية  الس ياسة 

 2009- 1990والمنو الاقتصادي يف العراق للمدة 
 2013 مالذ معاذ خادل اخلشاب بشار امحد العرايق د.

26 
تقيمي اداء مديرية بدلية املوصل من منظور مايل وبييئ وتطبيق يف  

 قطاع اجلزائر نراكل 
 2013 محمد حسني سلطان دعاء نعامن احلسييند.
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27 
اعادة هندسة بعض الانشطة يف العمليات املرصفية وأأثرها يف رحبية  

 دراسة حال يف املرصف الاهيل العرايقاملرصف/ 
 2016 اخلياط س يف هالل غامن عدانن سامل قامسد.

28 
للمدة   مقارنة  دراسة   / والرتيك  العرايق  الرضييب    -  2005النظام 

2015 
 2017 حارث خريي محمد الصويف  رساء سامل داؤود د.

29 
الاقتصادي دراسة لعينة  الانفاق احلكويم عىل التعلمي وأأثره يف المنو  

 2013 - 2000من البدلان العربية للمدة 
 2018 راوية خادل جحرف عبيد بشار امحد العرايق د.

30 
مع   العربية  ادلول  يف  الاستامثرية  البيئة  ومقومات  حمددات  دراسة 

 اشارة خاصة للعراق 
 2018 عبري ليث وعدهللا احليايل  بشار ذنون الشكرج د.

 2018 رايم سامر محمود احملروق رساء سامل داؤود د. الاستامثر الس يايح يف حمافظة نينوى مقومات  31

32 
اثر مكوانت راس املال العامل عىل رحبية املصارف/ دراسة حتليلية 

 2015- 2005يف عينة من املصارف العراقية للمدة 
 2018 اايت ضياء يونس رشيف  دعاء نعامن احلسييند.

33 
دراسة  دور   احلكومية  للوحدات  املوازنة  يف ضبط  ادلاخلية  الرقابة 

 ميدانية يف املديرية العامة لرتبية نينوى 
 2017 ضياء نزار ذنون الصويف انصاف محمود رش يدد.

34 
ابس تخدام مقياس   املايل  الوعي  لعينة من   Lusardiقياس  دراسة 

 طلبة قسم العلوم املالية واملرصفية لكية الادارة والاقتصاد
 2018 طيف رعد عيل حسني  منري امري جامس د.

35 
 : واملتوسطة الصغرية املشاريع و املايل الشمول ابعاد بني العالقة

 العراقية  املصارف من لعينة حتليلية دراسة
  2019 امحد حسني   خرض ليث لييل عبد الكرمي الهامشي  د.

36 
 دراسة : الاستامثرية احملفظة  اداء  تقيمي يف الرحبية مضاعف دور

 2018 – 2016 للفرتة املالية لالوراق العراق سوق يف حتليلية

 محمد فوزي محمد د.

 
   2019 مصطف  مشعل   عبد محمد

 2019 صفا سعيد محمد   حال سايم خضريد. نينوى حمافظة يف املال راس سوق انشاء متضمنات 37

38 
 : الالكرتونية الصريفة نشاط لتعزيز الرواتب توطني خدمة تفعيل

 العراقية  املصارف من لعينة حتليلية دراسة
  2019 حامد عيل   عيل فارس ميادة صالح ادلين اتج ادلين  د.

39 
من   لعينة  املايل  العمق  مؤرشات  دراسة  اجتاهات   / العربية  ادلول 

 مقارنة 
 2020 ليث سايم العبيدي  ايمسني اكرم ادلابغد.

  عيل ابسل عبدالكرمي ليىل عبدالكرمي الهامشي د. انظمة الرقابة املرصفية ودورها يف تعزيز الاداء املرصيف 40

41 

دور النرش االإلكرتون للمعلومات املالية يف حتقيق سوق مايل كفوء 

-2006) مقارنة  يف سوق العراق للأوراق املالية للفرتةدراسة    –

2011) 

 اإنصاف محمود رش يد د.
مصطف  عبدالكرمي مصطف   

 2020 كرموش 

42 
لقياس بعض املؤرشات املالية يف    DuPont  اس تخدام حتليل

 العائد عىل حق امللكية
 2020 رمحة مشيس عامش  محمد فوزي محمد د.

 2020 بسامن عبداملنعم النوري  رساء سامل داؤود د. الرضيبية يف العراق دراسة حتليلية واقع الايرادات  43
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44 
وانعاكسها يف الرحبية املرصفية دراسة يف عينة   Ⅲ متطلبات ابزل

  2018  - 2013من املصارف العربية للفرتة 
 2020 هباء حسني عيل امجلييل  زهراء امحد النعميي د.

 2020 شهد يونس دلس اكمي   ميادة صالح ادلين اتج ادليند. اختبار مؤرشات السالمة املالية للمصارف العراقية  45

46 
دور االئامتن املرصيف يف الاس تقرار املايل لعينة من البدلان العربية  

 2017-2010للمدة 
 2020 اجلبوريمسر مسري فاضل  زهراء امحد النعميي 

 2020 سهى  نشوان مجيل   محمد عصام أأمحد د. اثر هيلك امللكية يف الاداء املايل للرشاكت 47

48 
اثر التنافس ية يف الأداء املرصيف دراسة مقارنة لسويق العراق وعامن  

 2018 -2015للأوراق املالية للمدة 
 2020 اس يل جنم عبد هللا   بشار ذنون الشكرج  د.
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1 

معلومات   نظام  تصممي  يف  واالتصاالت  املعلومات  تقانة  توظيف 

املوارد البرشية املستند عىل الش بكة دراسة حال يف املعهد التقين /  

 نينوى 

نعام عبداجلبار سلطان الطائ  رائد عبدالقادر حامد ادلابغ  2010 ا 

2 
دارة عالقات الزابئن "دراسة حال يف   تصممي مس تودع بياانت دلمع ا 

 " -ودلي-معمل الألبـسة اجلاهزة
 2010 محمد عامص محمد عيل السامل ليث سعد هللا حسنيد.

3 
احمللية   للحكومات  مقرتح  نظام   / الأداء  دارة  وا  الأعامل  ذاكء  تاكمل 

 يف العراق
 2010 اغا يونسمصطفى نعمة  محمد مصطفى القصميي د.

 2010 نور ضياء عزيز فتحي الصفو السامنسعدون اثئر امحد د. مقرتح تصممي نظام خبري دلمع اسرتاتيجيات ادارة املعرفة 4

5 
تدفق  تطبيقات  يف  واالتصاالت  املعلومات  ت  تكنولوجيا  اس تخدام 

 املعرفة منوذج بريج لعدد من جمالت جامعة املوصل 
 2011 رشا دريد حنا امحد سعدون السامن اثئرد.

6 
احلكومة   تطبيق  اطار  يف  مقرتح  امنوذج  ابجملمتع  اجلامعة  ربط 

 الالكرتونية
 2011 زيد فوزي ايوب الش يخ  رائد عبدالقادر حامد ادلابغ

7 

لتقنية   التحتية  البنية  اطار  يف  ابملعرفة  املشاركة  تقنيات  تقومي 

دراسة   االتصاالت  و  امجلهوري  املعلومات  مستشفى  يف  ميدانية 

 ابملوصل 

 2011 عبدهللا هامش محودي البهل ليث سعد هللا حسنيد.

8 

تصممي نظام معلومات تسويقي يدمع تطبيق التجارة الالكرتونية بني  

رشكة   يف  حال  دراسة   _ مقرتح  أأمنوذج  والزابئن  الاعامل  منظامت 

 اكرزون للواكالت التجارية يف أأربيل

 2011 فراج نغميش فرج  سعد هللا حسني ليثد.

9 
لكية  مكتبة  عىل  ابلتطبيق  املعلومات  لتصنيف  خبري  نظام  تصممي 

 الادارة و الاقتصاد يف جامعة املوصل
 2012 امحد ميرس عبد جادر  صفوان معر حسون مرعيد.

10 

عالقات   ادارة  تعزيز  يف  دوره  و  الالكرتونية  للتجارة  مقرتح  امنوذج 

  ، و الزبون  الادوية  لصناعة  العامة  الرشكة  يف  حال  دراسة 

 املس تلزمات الطبية يف نينوى 

 اثئر امحد سعدون السامند.
خادل زيدان عبدالهادي ال  

 2012 عبدالواحد 

11 
البرشية   املوارد  القرارات  دمع  معلومات  املديرية    -نظام  يف  دراسة 

 امنوذج مقرتح  -العامة لرتبية نينوى 
 2012 دلشاد يوسف محمد السوريج  سعد هللا حسني ليثد.

12 

الالكرتوين   الطيب  السجل  ادارة  الادارة    -نظام  تطبيق  مدخل 

مستشفى    -الالكرتونية    / نينوى  حصة  دائرة  يف  مقرتح  امنوذج 

 امحلدانية العام

 2012 سهم حازم جنيب محمد مصطفى القصميي د.

13 
يف   دورها  و  الالكرتوين  التعاون  العمل  تقاانت  طرق  بناء 

 الافرتاضية 
 2012 س يف خادل عبدالعزيز زكري  رائد عبدالقادر حامد ادلابغ

14 
دور ذاكء الاعامل يف ادارة املعرفة / دراسة حال رشكة اس يا س يل  

 يف حمافظة نينوى
 2012 عبدالس تار عبداجلبار العكيدي اثئر امحد سعدون السامند.

15 
نظم   قدرات  بعض  التجهزي  توظيف  سلسةل  دارة  ا  يف  املعلومات 

 أأمنوذج مقرتح للرشكة العامة لتجارة احلبوب/ فرع نينوى -الالكرتونية
 2012 معر توفيق عبدالرمحن العبيدي  محمد مصطفى القصميي د.

16 
لنظام   اجلودة  معايري  عىل  مستند  تفاعيل  الالكرتوين  موقع  تصممي 

 الغزل و النس يج يف املوصل ادارة الوالكء : دراسة حال يف معمل 
 2012 معر عبدهللا عزبز الراشدي اثئر امحد سعدون السامند.

17 
امل  الصحي  املعلومات  نظام  ملنظور تصممي  وفقا  الش بكة  عىل  ستند 

 الاسرتاتيجي : دراسة تطبيقية يف دائرة حصة نينوى
 2012 محمد اخليف املربط  ليث سعد هللا حسنيد.

18 

حومكة   / دور  اخلدمات  جودة  حتسني  يف  املعلومات  تكنولوجيا 

  / الكهرابئية  الطاقة  ال نتاج  العامة  املديرية  يف  اس تطالعية  دراسة 

 صالح ادلين 

 2012 مراد موىس اجلبوري  اثئر امحد سعدون السامند.
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19 
عىل   مستند  اداري  معلومات  نظام  يف  تقيمي  حال  دراسة   / الويب 

 مدرسة الامتياز الاهلية يف مدينة املوصل 
 2013 امحد سعد محمد الزيدي محمد مصطفى القصميي د.

20 
نظام   القرار  صنع  معلية  لتعزيز  الالكرتونية  احلكومة  تطبيق  اماكنية 

 مقرتح يف دائرة الرعاية الاجامتعية / نينوى 
 2013 العزنياميان مرعي  محمد مصطفى القصميي د.

21 
الش بكة   ابعامتد  بياانت  قاعدة  نظام  تصممي  يف  الويب  اس تخدام 

 الافرتاضية اخلطية / دراسة حال ملرصف الرش يد
 2013 برشى عيل الصفر رائد عبدالقادر حامد ادلابغ

22 
تطبيقية/ دراسة   BSCاملعلومات بني  الاداء   التاكمل  و  املرصفية 

ابعامتد تقنية بطاقة الاداءالاسرتاتيجي للمنظمة   املتوازن  
 2013 رغد محمد فاضل احليايل ليث سعد هللا حسنيد.

23 
املكتبة  يف  حال  دراسة  الالكرتوين:  احملتوى  الادارة  موقع  تصممي 

 املركزية 
 2013 س يف قدامة العبيدي رائد عبدالقادر حامد ادلابغ

24 

و   الانتاج  قرارات  دمع  نظام  اجلداول  تصممي  اىل  املستند  العمليات 

الالكرتونية: دراسة حال يف الرشكة العامة لصناعة الالبسة اجلاهزة  

 يف املوصل

 2013 شعيب محمد رشيف عبدو  بسام عبدالرمحن يوسفد.

25 

تطبيق   اطار  يف  التسويقي  املزجي  قرارات  دمع  نظام  تقيمي  اماكنية 

 التجارة الالكرتونية منوذج مقرتح 

 
 

 2013 عادل عبدهللا الراشدي بسام عبدالرمحن يوسفد.

26 
دراسة   -تطبيق احلوس بة السحابية املستندة عىل التقانة الافرتاضية  

 حال يف لكية الادارة و الاقتصاد جبامعة املوصل
 2013 عبدهللا عبداحلق الصميدعي ليث سعد هللا حسنيد.

27 

  -ابس تخدام نظام املعلومات اجلغرايفمكوانت ادارة بياانت املرشوع 

واملشاريع/جامعة   الاعامر  دائرة  مشاريع  لبعض  تطبيقية  دراسة 

 املوصل 

 2013 يزن انفع محمود شهاب عالء امحد حسن اجلبوريد.

28 
مقرتح   تطبيق  املتنقةل  احلكومة  لتفعيل  النقال  التقانة  اس تخدام 

 الالكرتونية العراقية خلدمات املواطنني يف بوابة احلكومة 
 2014 أأوس حيىي عبد كشمول  ليث سعد هللا حسنيد.

29 

وفق   الالكرتوين  التعلمي  يف  التكنولويج  القبول  امنوذج  تطبيقات 

لكيات   من  عينة  يف  مقرتح  امنوذج   / الشامةل  اجلودة  ادارة  فلسفة 

 ومعاهد هيئة التعلمي التقين يف املوصل

 2014 انس ايد عبد القادر صال  امحد سعدون السامن اثئرد.

30 
ملرصف   البرشية  املوارد  ختطيط  قرارات  دلمع  مقرتح  نظام  تصممي 

 املوصل للتمنية والاستامثر 
 2014 بسام محمد يسني احلدييث ليث سعد هللا حسنيد.

31 

احلكومة   اجناح  يف  دورها  و  الالكرتونية  املواقع  جودة  ابعاد 

املواقع   مس تخديم  من  عينة  لأراء  اس تطالعية  دراسة  الالكرتونية  

 الالكرتونية احلكومية 

 2014 راوية محمد جرجيس  رائد عبدالقادر حامد ادلابغ

32 

اختاذ  لعملية  اذلكية  القرارات  دمع  لنظام  مقرتح  امنوذج  تصممي 

الاعامر   قسم  يف  حال  دراسة  الاسرتاتيجية  يف  القرارات  واملشاريع 

 جامعة املوصل 

 2014 زيد عبد النافع سعيد العاين  رائد عبدالقادر حامد ادلابغ

33 
دارة املعرفة يف جامعة املوصل ابس تخدام أأمنوذج     Kuahتقيمي أأداء ا 

&Wong 2012 
 2014 عيل مسري عيل غزال احليايل اثئر امحد سعدون السامند.

34 
يف   املعلومات  تقانة  قدرات  معلومات دور  نظم  تعهيد  قرار  اختاذ 

 الأعامل يف دائرة حصة نينوى 
 2014 مرض حامد صال املعامري محمد مصطفى القصميي د.

35 
 تصممي منصة تعاونية الكرتونية دلمع القرار امجلاعي جلامعة املوصل 

 
 

 2014 هديل زهري صال العبديل رائد عبدالقادر حامد ادلابغ
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36 

الادارية   القرارات  اختاذ  معلية  تعزيز  يف  البياانت  قواعد  نظم  دور 

نظم   قسم  يف  التخرج  لبحوث  الربجمية  احلزمة  عىل  ابلتطبيق 

 املعلومات الاداربة 

 2015 امحد براق فضيل خليل  اهنار خري ادلين محمد د.

37 

تعزيز   يف  الاعامل  ذاكء  تقنيات  / توظيف  الزبون  مع  العالقة  ادارة 

يف   املزنيل  الااثث  لصناعات  الوطنية  الرشكة  يف  حال  دراسة 

 املوصل 

 2015 عيل جامس شالش اجلبوري اثئر امحد سعدون السامند.

38 

املرشوع   معلومات  تاكمل  تقنية  ذاكء   EIIاس تخدام  اطار  يف 

الادوية  لصناعة  العامة  الرشكة  يف  مقرتح  نظام   / الرش يق  الاعامل 

 واملس تلزمات الطبية نينوى 

 صفوان معر حسون مرعي/ د.

 محمد مصطفى القصميي  د. 
 2015 هبة عبد السالم سعيد احللو

39 
تصممي نظام معلومات حموسب للمستمثرين لتحسني مؤرشات القمية 

 مقرتح لهيئة استامثر نينوى املضافة : نظام 
 2015 براء بسام حيىي الصائغ  محمد مصطفى القصميي د.

40 
  / الزابئن  شاكوى  حلول  دلمع  الكرتوين  استشارة  موقع  تصممي 

 امنوذج مقرتح للرشكة العاملية للبطاقة اذلكية فرع ا ربيل
 2016 اثمر الزم محمد سهري عبد داؤد د.

41 

امنوذج   عىل  اعامتدا  املعلومايت  الوعي  واقع  يف    Big 6تشخيص 

اللكيات   تدرييس  من  عينة  لأراء  مقارنة  دراسة  التعلميية  املنظامت 

 العلمية والانسانية يف اجلامعات احلكومية ال قلمي كوردس تان العراق 

 2016 رايت رزاكن مال هللا  درمان سلامين صادق د.

42 

املتنقل يف بيئة التعلمي العايل العراقية "نظام جترييب تبين نظام التعلمي  

الادارة   الادارية لكية  يف قسم نظم املعلومات  مقرتح للتعلمي املتنقل 

 والاقتصاد جبامعة املوصل 

 2017 انس معن طاهر معروف اثئر امحد سعدون السامند.

43 
الادارة   متطلبات  دلمع  الالكرتوين  ادلفع  نظام  نظام  تصممي  اخلرضاء 

 مقرتح يف مديرية الضامن الاجامتعي /دهوك 
 2017 مسرية محمد مولود املزوري  اهنار خري ادلين محمد د.

44 
الصحية  اخلدمات  دلمع  الصحية  الرعاية  معلومات  نظام  تصممي 

 الالكرتونية / دراسة حال يف مستشفى اخلنساء يف املوصل 
 2017 هللا عيلنور اكرم عبد  ليث سعد هللا حسنيد.

45 
خدمات  دلمع  السحايب  التخزين  عىل  يستند  مقرتح  معلومات  نظام 

 الرعاية الصحية الاولية/ زاخو 
 2017 هناء جامس اسامعيل  اهنار خري ادلين محمد د.

46 
مقرتح للتطبيقات الصحية املستندة اىل التقانة النقال  تصممي امنوذج 

 التعلميي يف املوصلدراسة حال يف مستشفى السالم 
 2018 اسامة محمد امحد الاطرقجي ليث سعد هللا حسنيد.

47 

 املنظمي الداء تعزيز يف دورها و االتصاالت و املعلومات تكنولوجيا

 البنك  يف  حال دراسة : الشامةل اجلودة ادارة  متطلبات وفق

 بغداد  / العرايق املركزي

   2019 اطياف ايد ابراهمي العالف امحد سعدون السامن اثئرد.

48 
السحابية:  احلوس بة  تبين  يف  السلوكية  النواي  يف  املؤثرة  العوامل 

 دراسة ميدانية يف عينة من املستشفيات الأهلية يف حمافظة أأربيل 
 2021 ران درواس نذير  هدى عبدالرحمي حسني د.
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 2010 راين عباس محمد  محمد محمود حامد املال حسند. تصممي موقع الالكرتوين ملركز الثالس مييا يف املوصل  1

2 
مقرتح   منوذج  الإلكرتونية  الأرشفة  نظام  يف  البياانت  قواعد  اس تخدام 

 احلاس بة الإلكرتونية / جامعة املوصل ابلتطبيق عىل مركز 
 2010 محمد زيد ايسني صفوان معر حسون د.

3 

حتديد   يف  الطلبة  اختبارات  لنتاجئ  العكس ية  التغذية  اس تخدام 

التعلميية   املعلومات   –الأهداف  نظم  قسم  يف  اس تطالعية  دراسة 

 الادارية يف لكية الإدارة والاقتصاد/ جامعة املوصل 

 رسمد غامن صاحل ال ايسني د.
 مروة وليد عبدالبايق النعميي 

2010 

4 

الرتاسل   منظومة  لتقانة  تصممي  التحتية  البنية  ابس تخدام  الالكرتوين 

أأمنوذج مقرتح لش بكة الانرتنيت يف جامعة   –املعلومات والتصالت  

 املوصل 

 رائد عبدالقادر حامد ادلابغ
 مصطفى زاهر محمد ادلابغ 

2010 

5 
املستشفيات   يف  الراقدين  للمرىض  معلومات  نظام  دراسة    –تصممي 

 حال يف مستشفى تلعفر العام 
 2011 ابراهمي هبجت ابراهمي احليايل ليث سعد هللا حسنيد.

6 
املوقع -أ ليات تصممي الاعالانت عىل الانرتنت لإنشاء  املقرتح  الأمنوذج 

 الالكرتوين يف مركز احلاسوب و الانرتنت/جامعة املوصل 
 2011 الان يوسف محمد الكوايين محمد مصطفى القصميي  د.

7 

اإسلوب الإلكرتونية   اعامتد  التجارة  مواقع  تطوير  يف  املرجعية  املقارنة 

دراسة حال للموقع الإلكرتوين لرشكيت احلكامء ونينوى لصناعة الأدوية  

 واملس تلزمات الطبية يف حمافظة نينوى

 بسام عبد الرمحن اليوزبيك  د.
 بسمة ابراهمي الزوبعي 

2011 

8 
دراسة   الرمقية  الصور  يف  املعلومات  مستشفى اإخفاء  يف  تطبيقية 

 الرشقاط العام 
براهمي أأمحد الس يف د.  2011 حسني فليح حامد احلياين  خليل اإ

9 

منوذج   تطبيقات  دلمع  الالكرتوين  للتسجيل  نظام   G2Gتصممي 

يف   والاقتصاد  الادارة  لكية  يف  التسجيل  وحدة  يف  مقرتح  "أأمنوذج 

 جامعة املوصل" 

 رائد عبدالقادر حامد ادلابغ
 راوية محمد وجيه جرجيس 

2011 

10 
مقرتح   نظام   : الفالحني  قروض  رصف  معلومات  نظام    –تصممي 

 دراسة حال يف مديرية زراعة نينوى 
 2011 الطايئ راي حامت ذنون ليث سعد هللا حسنيد.

11 
يف   حال  الازمات_دراسة  مواهجة  يف  بعد  عن  الطب  ادوات  دور 

 مستشفى اخلنساء التعلميي يف املوصل
 2011 زهراء مسري فتحي  محمد مصطفى القصميي  د.

12 
احلاسوب   عىل  املستند  العليا  منفذ الادارة  معلومات  دراسة    -نظام 

 تطبيقية يف عينة من لكيات جامعة املوصل 
 2011 زينة ابراهمي رش يد اللهيب ليث سعد هللا حسنيد.

13 
تطور الية عالقات ادارة الزابئن يف جمال المتويل النقدي الالكرتوين 

 دراسة حال يف مرصف الرش يد
 

 2011 عيل حتسني عيل البجاري  السامنسعدون امحد  اثئرد.

14 
تصممي نظام معلومات حموسب دلمع اإجراءات ختطيط املوارد البرشية  

 ابلتطبيق عىل مديرية تربية قضاء تلكيف 
 2011 عيل رائد داؤد العزاوي  محمد مصطفى القصميي  د.

15 
دارة واثئق املوارد البرشية  أأمنوذج   -الالكرتونية  تصممي نظام معلومات اإ

 مقرتح يف اللكية التقنية الإدارية / املوصل
 2011 محمد رائد محمود محمد مصطفى القصميي  د.

16 
الالكرتوين   التوثيق  نظام  لبنـاء  املوزعة  البيانـات  قواعـد  اسـتخدام 

 أأمنوذج مقرتح لشـعبة ادلراسات العليا يف جامعة املوصل
 2011 نـاثـــر محمــــد القدو  ادلابغرائد عبدالقادر حامد 

17 

تصممي نظام معلومات لدلراسات العليا املستند اإىل الش بكة احلاسوبية: 

جامعة    / والاقتصاد  الإدارة  لكية  يف  العلمية  للأقسام  مقرتح  منوذج 

 املوصل 

 ليث سعد هللا حسنيد.
 نرص صفاء هادي 

2011 

18 
الألكرتوين التعلمي  يف  والتصالت  املعلومات  تقانة  تصممي  -تطبيقات 

 منوذج مقرتح للمقرر الألكرتوين 
 2011 هديل زهري صاحل العبديل ليث سعد هللا حسنيد.
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19 
يف   اللزيك  العيون  لقسم  الالكرتوين  طيب  معلومات  نظام  تصممي 

 مستشفى امجلهوري التعلميي يف املوصل 
 2012 خادل عبدالعزيز العبدربه السامن سعدون اثئر امحدد.

20 
يف   حال  دراسة   : الرايدة  حتقيق  يف  املعلومات  تقنيات  حومكة  دور 

 املديرية العامة لرتبية نينوى  
 2012 رمحة عصام عبد اخلفاف السامنسعدون  اثئر امحد د.

21 

الفردي/دراسة   الابداع  حتقيق  يف  البحث  حمراكت  اس تخدام   دور 

الإدارة  لكية  يف  العليا  ادلراسات  طلبة  من  عينة  لأراء  اس تطالعية 

 والاقتصاد/جامعة املوصل

 بسام عبد الرمحن اليوزبيك  د.
 رقية سايم رشيف املشهداين 

2012 

22 

دور معليات ادارة املعرفة يف متطلبات تطبيق ادارة اجلودة الشامةل و 

تعزيز سالسل التجهزي الالكرتونية _ دراسة اس تطالعية يف الرشكة  

 العامة لصناعة الادوية و املس تلزمات الطبية يف نينوى 

 اثئر امحد سعدون السامند.
 امحد حامد الياس خض 

2013 

23 
 / الس يايح  القطاع  تطور  يف  التصالت  و  املعلومات  تقانة  توظيف 

رشاد الس يايح الالكرتوين يف دائرة س ياحة نينوى   منوذج مقرتح لالإ
 2013 امحد موفق امحد العباوي رائد عبدالقادر حامد ادلابغ

24 
فاعلية نظام املعلومات الادارية و اثرها يف ادارة اخلطر : دراسة حاهل  

 يف مرصف الرافدين / فرع اجلامعة  
 2013 ارساء  فوزي محمود محمد مصطفى القصميي  د.

25 

دراسة    : البرشية  املوارد  تدريب  يف  الواقع الافرتايض  تطبيق  اماكنية 

اس تطالعية لأراء عينة من العاملني يف الوحدات الادارية يف الرشكة 

 العامة لصناعة الالبسة اجلاهزة يف املوصل  
 

براهمي العالف بسام عبد الرمحن اليوزبيك  د.  2013 اطياف اايد اإ

26 
تصممي نظام معلومات املوارد البرشية : امنوذج مقرتح يف معمل امسنت 

 حامم العليل اجلديد 
 2013 امري عبدالغين شيت محمد مصطفى القصميي  د.

27 

  / العمل  بيئة  يف  التصالت  و  املعلومات  تكنولوجيا  تأأثريات  واقع 

و   الادارة  لكية  يف  العاملني  من  عينة  لأراء  اس تطالعية  دراسة 

 الاقتصاد 

 اثئر امحد سعدون السامند.
 جهيان جربائيل عبدهللا

2013 

28 
حتديد بعض مؤرشات فاعلية نظم معاجلة معامالت املبيعات / دراسة  

 حال يف سوبر ماركت مازي يف حمافظة دهوك 
 2013 رمحة زهري اخلريو  بسام عبد الرمحن اليوزبيك  د.

29 

 : ابملعرفة  املشاركة  تعزيز  يف  الالكرتوين  التعاون  تقنيات  بعض  دور 

دراسة اس تطالعية لأراء عينة من تدريس يني بعض اللكيات / جامعة 

 املوصل  

 ليث سعد هللا حسنيد.
 رؤى حسام ادلين اسامعيل

2013 

30 
تطوير رأأس املال البرشي ابس تخدام تطبيق لواحئ جوجل بوصفه أأداة  

 املعرفة: دراسة حال للكيات جامعة املوصل ملشاركة 

عامر عبدالرزاق عبداحملسن د.

 النارص
 2013 زيد انطق امحد العبيدي 

31 
تصممي موفق الالكرتوين تفاعيل يف اطار تطبيق التعلمي الالكرتوين /  

 حال دراسة يف لكية الرتبية الاساس ية / تلعفر جامعة املوصل 
 2013 فراس حسن عيل رائد عبدالقادر حامد ادلابغ

32 

دارة  اإ لتعزيز  احلاسوب  اإىل  املستند  املعامالت  معاجلة  نظام  تصممي 

نظام   الزابئن  الأثري عالقات  ابن  دار  مديرية  يف  حال  دراسة  مقرتح 

 للطباعة والنرش 

 ليث سعد هللا حسنيد.
 فيان طه ايسني الطايئ 

2013 

33 
التعلميية /  املؤسسات  التعلمي الالكرتوين يف  اماكنية تطبيق مرشوع 

 دراسة اس تطالعية لراء عينة من املتدربني يف معهد احلوجية التقين  
 2013 واثق عبدهللا اعويد  محمد مصطفى القصميي  د.

34 

دال   )ش بكة  الاصطناعي  اذلاكء  تقنية  ابس تخدام  ذيك  نظام  تصممي 

الشعاعي   مقرتح  RBFNالأساس  منوذج  املزورة  الصكوك  لكشف   )

 ملرصف محرين / أأربيل 

 اهنار خري ادلين محمد  د.
 عبري انظم هاش 

2015 

35 
من   كجزء  الكرتونيا  املكتبة  لإدارة  حموسب  ش بيك  نظام  تصممي 

 احلكومة الالكرتونية منوذج مقرتح يف لكية الرتبية الاساس يةمتطلبات 
 2016 صارم الياس حسني احليايل اهنار خري ادلين محمد  د.
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36 

دراسة   العايل  املنظمي  الاداء  يف  الاعامل  ذاكء  تقنيات  بعض  اثر 

عينة من متخذي القرار لعدد من املصارف الاهلية    اس تطالعية لأراء

 يف حمافظة اربيل

 هدى عبد الرحمي حسني د.
 برشى انرص يونس امحلداين 

2018 

37 

أأمنوذج القبول التكنولويج   لتبين التجارة الاجامتعية    TAMاس تخدام 

الأدوية يف حمافظة   لآراء عينة من زابئن مذاخر  اس تطالعية  دراسة 

 نينوى 

 عيل عبد الفتاح الشاهر د.
 خادل ارس مي مديح الشمري

2018 

38 
تعهيد اجلامعات    اماكنية  من  عينة  يف  للربجميات  السحابية  اخلدمات 

 AHPالعراقية ابس تخدام 

عامر عبدالرزاق عبداحملسن د.

 النارص
 2018 زينة محمود صاحل 

39 

دراسة   الوظيفي  العمل  ضغط  يف  والتصالت  املعلومات  تقانة  دور 

الادارة  لكية  يف  التدريس  هيئة  اعضاء  من  عينة  لأراء  اس تطالعية 

 والاقتصاد جامعة املوصل 

 امحد زهري توفيقد.
عيل مزامح مال هللا 

 املعاضيدي
2018 

40 
مديرية   يف  الإلكرتونية  احلكومة  خدمات  تطبيق  معوقات  تشخيص 

 جوازات دهوك 
 محمد مصطفى حسني حسن د.

نور عزادلين محمد حسن 

 2018 امحلودي 

41 
دراسة    : املعلومات الاسرتاتيجي يف حتقيق رايدة الاعامل  نظام  دور 

 حال يف مستششفيات خمتارة يف حمافظة اربيل  
   2018 نور زهري حيىي   نور زهري حيىي د.

تبين احلوس بة السحابية دراسة  42 العوامل املؤثرة يف النوااي السلوكية يف 

 ميدانية يف عينة من لمستشفيات الاهلية يف حمافظة اربيل  
 2020 ران درماس نذير  هدى عبد الرحمي حسني  د.



 
 

  

 

 

دإرة إلتسويق    قسم إ 

 إلصفحة   إملوضوع   ت 

 104 رسائل إملاجس تري   1

 



    إدارة التسويق  رسائل ماجستير قسم 
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 الس نة  امس الطالب  امس املرشف  عنوان الرسال  ت 

1 

اخلدمات  تسويق  يف  ودوره  الالكرتوين  التعلمي 

الهيئة   أ عضاء  من  عينة  الراء  دراسة  التعلميية 

 التدريس ية يف جامعة املوصل  

   2012 عذراء زايد محمد العزني   د.محمد محمود حامد املالحسن 

2 

والء  اسهام   تعزيز  يف  التسويقي  املزجي  مرونة 

عينة   يف  العاملني  الراء  حتليلية  دراسة  الزبون 

 من متاجر املفرد يف مدينة أ ربيل  

 2021 سدير حسني عل  د.ليلـى جــارهللا خليل

3 

دور الثقافة التسويقية يف حتقيق اسعاد الزبون :  

الرشاكت   من  عدد  يف  اس تطالعية  دراسة 

الان خلدمات  كوردس تان  املزودة  ا قلمي  يف  رتنيت 

 العراق 

 2021 دالل عكيد خادل الاترويش  د.منذر خرض يعقوب 

4  

 التسويق احليس أ داة لتعزيز اخالقيات التسويق 

العاملني   من  عينة  لآراء  اس تطالعية  دراسة 

 والزابئن يف متاجر املفرد يف مدينة املوصل

 2021 ماهــر محمــد طاهـر ذنون  د.ليلـى جــارهللا خليل

 


