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 م.د مريم ابراهيم 

تخطيط وتطوير المواقع السياحية في النجف االشرف  12
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 احمد عبد الرضا  مدى تاثير الدعاية السياحية في تحقيق الميزة التنافسية  15
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 اثر التمكين االداري ودوره في االستثمار السياحي  16
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 م.م كرار محمد 
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 رضا اموري تكنولوجيا االتصاالت واثرها في اتجاهات سلوك السائح 18
 جبار عبد الرسول 

 م.د احمد عبد الكريم 
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 المنظمات في النجف االشرف
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 م.م هند غانم

 ادارة الجودة الشاملة في الخدمات السياحية  45
 
 

 حسين احمد
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 م.د احمد عبد الكريم
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 حسن سالم 

 م.د احمد عبد الكريم

اساسيات السياحة الخضراء في النجف االشرف من  47
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 محمد علوان
 محمد كصاد

 م.د مروة عبد الكريم

 حسن هادي  العالقات العامة في نجاح المنظمات السياحية  اثر ادارة 48
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 م.د احمد عبد الكريم
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 ريام مراد

 ا.م.د ازهار نعمة 

 ناهدة لطيف التعلم التنظيمي واثره على سلوك السائح 50
 هدى صادق

 م.م سامية هاني 

التسويق السياحي االلكتروني واثره في التنمية السياحية  51
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 عباس فليح
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 م.م معتز حميد

 شيماء محمد التخطيط السياحي كاداة للتنمية السياحية 52
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 عدنان نعمة
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