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 ((-قسم إدارة اإلعمال  –رسائل الماجستير  ))أسماء                   
 

 السنة التفاصيل  اسم الطالب  اسم الرسالة ت
تقويم اداء الموارد البشرية في  ستراتيجية  تأثير 1

 التنظيمي  اإلبداعتعزيز 
 اإلدارة –الكوفة جامعة  عباس مزعل 

 واالقتصاد 
2004  

واالستثمارات المالية المؤقتة في اثر إدارة النقدية  2
 تعظيم قيمة المنشاة 

حسنين فيصل علي 
 حسن شومان 

اإلدارة  –الكوفة جامعة 
 واالقتصاد 

2005 

تصميم نظام المعلومات اإلنتاجي لمعمل  3
 المنتجات المطاطية 

صفاء تايه 
 الكريطي 

اإلدارة  –الكوفة جامعة 
 واالقتصاد 

2004  

كوثر حميد  غير الهادفة للربح  التسويق في المنظمات 4
 الموسوي 

اإلدارة  –الكوفة جامعة 
 واالقتصاد 

2004 

حيدر محمد عبد  امكانية تطبيق استراتيجيات الطاقة االنتاجية  5
 الصاحب 

اإلدارة  –الكوفة جامعة 
 واالقتصاد 

2003  

تصميم وبناء االنظمة الخبيرة لمساندة الخطط  6
 االستراتيجية 

لحسين احمد عبد ا
 طالب 

اإلدارة  –الكوفة جامعة 
 واالقتصاد 

2004  

اإلدارة  –الكوفة جامعة  ازهار عزيز جاسم  دور بحوث التسويق في نشر بحوث الجودة  7
 واالقتصاد 

 

اإلدارة  –الكوفة جامعة  سعدية حايف  تشخيص وتحديد العوامل المؤثرة في الجودة  8
 واالقتصاد 

 

اإلدارة  –الكوفة جامعة  علي محمود علي  باستخدام المحاكاة  تخطيط برامج الصيانة 9
 واالقتصاد 

 

المسؤولية االجتماعية واألخالقية للمنظمات  10
 اإلنتاجية في توفير مبدأ حماية المستخدم

االدارة – الموصل شهاب محمد
 د واالقتصا

2002 

السمات القيادية و عالقتها بابعاد ازمة التعليم  11
 العالي 

اإلدارة  –الكوفة جامعة  نان عبد علي اف
 واالقتصاد 

 

في المالي  وأثرهاتقييم جودة الخدمة المصرفية  12
 المصرفي 

 

نضال عبد الهادي 
 عمران 

 اإلدارة–القادسية 
 واالقتصاد 

2005 
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 – جامعة القادسية اياد فاضل ثابت  اثر تكنولوجيا المعلومات في األداء المالي  13
 صاد اإلدارة واالقت

 

العالقة بين اإلبداع ألمنظمي والمناخ التنظيمي  14
 ها في تحقيق الميزة التنافسية تأثير و 

احمد حميد 
 الكلكاوي 

 – جامعة القادسية
 اإلدارة واالقتصاد 

2004 

حاكم جبوري  عالقة الرضا الوظيفي واثره  15
 الخفاجي 

 – جامعة القادسية
 اإلدارة واالقتصاد 

2004 

اثرها على االستراتيجية التسويقية الخدمة الجودة و  16
 المصرفية

 – جامعة القادسية معمر عقيل 
 اإلدارة واالقتصاد 

2005 

طارق عرمان  دور ادارة الجودة الشاملة في تحقيق رضا الزبون  17
 المنصوري 

 – جامعة القادسية
 اإلدارة واالقتصاد 

2005 

وع كيفية ادارة واستخدام الوقت لدى مديري فر  18
 البنوك العراقية 

واثق حامد 
 الكرعاوي 

 – جامعة القادسية
 اإلدارة واالقتصاد 

2005 

تقويم اداء الخدمة الصحية با ستخدام محاكاة  19
 صفوف االنتظار 

عمار عبد االمير 
 زوين  علي 

 – جامعة القادسية
 اإلدارة واالقتصاد 

2004 

 
20 

جودة  اثر متطلبات ادارة الجودة الشاملة في ابعاد
 الخدمة المصرفية 

 – جامعة القادسية رشا عباس الربيعي
 اإلدارة واالقتصاد 

2005 

ها في االسبقيات  تأثير استراتيجية العمليات و  21
 التنافسية 

حسين حريجة  
 غالي 

 – جامعة القادسية
 اإلدارة واالقتصاد 

 

نظام المعلومات التسويقي و اثره في  22
 االستراتيجيات التنافسية 

لطيف عبد الرضا 
 الخفاجي 

 – جامعة القادسية
 اإلدارة واالقتصاد 

2005 

الهيكل التنظيمي و الالتاكد البيئي في  تأثير 23
 فاعلية بعض الكليات في جامعة بغداد االهليه 

خمائل طالب طه 
 الرسول 

اإلدارة  – جامعة بغداد
 واالقتصاد 

2005 

سويق تحليل سلوك المستهلك على وفق مدخل الت 24
 االخضر

اإلدارة  – جامعة بغداد احمد نزار النوري
 واالقتصاد 

2004 

تحليل كلف عوائد سياسة االئتما ن  التجاري  25
 والمصرفي 

جنان اسماعيل 
 صالح الدليمي 

اإلدارة  – جامعة بغداد
 واالقتصاد 

2004 

اإلدارة  – عة كربالءجام بالل نوري الكروي ادارة محفظة االستثمارات  المصرفية  الدولية   26
 واالقتصاد 

2005  
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دور ادارة المعرفة الشاملة في تحقيق الميزة   27
 التنافسيه 

اإلدارة  – جامعة بغداد لصافي اعلي فائق 
 واالقتصاد 

2004 

تقويم نشاط التدريب في ظل المواصفة االرشادية  28
 الدولية 

اإلدارة  – جامعة بغداد ضياء الكعبي 
 واالقتصاد 

2003  

راس المال االجتماعي في دعم العمل  تأثير  29
 المنظمي لتحقيق الميزة التنافسية 

اإلدارة  – جامعة بغداد بان  احمد عارف 
 واالقتصاد 

2003 

احمد اسماعيل  اثر العولمة على هيكل النظام الضريبي  30
 المشهداني  

اإلدارة  – جامعة بغداد
 واالقتصاد 

2004 

محمد معتوق  وارد البشرية وافاق تطويرها واقع ادارة الم 31
 الحسني 

اإلدارة  – جامعة بغداد
 واالقتصاد 

2005 

 أثر مؤشرات فاعلية نظام المعلومات اإلدارية  32
 في إقامة متطلبات نظام إدارة الجودة

 ISO 9001-2000 

محمد مصطفى 
 حسين 

 – جامعة الموصل
 اإلدارة واالقتصاد 

2003 

الستراتيجي على الهيكل التنظيمي الخيار ا تأثير 33
 في قطاع الصناعات النسيجية العامة في العراق 

عادل عباس عبد 
 حسين 

االدارة  –كربالء جامعة 
 واالقتصاد 

2005 

لخط تجميع مكيفات  اعداد دليل االجراءات  34
 الهواء 

االدارة –بغداد جامعة  كريم ذياب العزاوي 
 واالقتصاد

 

يج التسويقي ودورها في تحِديد استراتيجيات المز  35
 سلوك المستهلك العراقي تجاه المنتجات المحلية

االدارة –كربالءجامعة  يزن سالم الجنابي
 واالقتصاد

2011 

تطبيقات ادارة الجودة الشاملة في مصنع ذو  36
 الفقار 

باسل خليل 
 االلوسي 

االدارة –بغداد جامعة 
 واالقتصاد

2004 

37     
وري وعالقته ببعض متغيرات القيادة    الذكاء الشع 38

 االدارية 
ابراهيم خليل 
 الطائي 

االدارة –بغداد جامعة 
 واالقتصاد

2004 

دور التسويق االبتكاري  في تحقيق التنمية  39
 السياحية المستدامة 

 

والء سلمان عبد 
 الحمزة 

اإلدارة  –الكوفة جامعة 
 واالقتصاد 

2014 

 2009اإلدارة  –الكوفة جامعة  مياده حياوي في تحقيق  المعرفةوادارة الذكاء التنافسي  تأثير 40
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 واالقتصاد   بالتنافسيةالميزة 
المناخ التنظيمي واثره على الرضا  الوظيفي  41

 واالبداع 
فاضل عباس 
 السعيدي 

اإلدارة  –الكوفة جامعة 
 واالقتصاد 

2005 

مقدرات الذكاء الشعوري و اثرها في فاعلية  42
 يق الفر 

عامر علي حسين 
 العطوي 

اإلدارة  –الكوفة جامعة 
 واالقتصاد 

2005 

استعمال ستراتيجيات الخيارات المالية لتحديد  43
 الفرص االستثمارية 

اإلدارة  –الكوفة جامعة  هاشم العبادي 
 واالقتصاد 

2005 

استراتيجيات المستقبليات وامكانية تطبيقها في  44
 بيئة المصارف العراقية

اإلدارة  –الكوفة جامعة  ي رزاق العابدي عل
 واالقتصاد 

2005 

علي عبد الحسين  ه في انتاجية المنظمه تأثير التغيير التكنلوجي و  45
 الفتالوي 

االدارة  –كربالء جامعة 
 واالقتصاد 

2005 

العالقة بين اسلوب فرق العمل وراس المال   46
 الفكري واثرها في فاعلية الفريق  

 –الموصل جامعة  جميل ريم سعد ال
 االدارة واالقتصاد 

2005  

دور المقارنة المرجعية في تحقيق الميزة  47
 التنافيسية 

االدارة  –كربالء جامعة  عبد الفتاح جاسم 
 واالقتصاد

 

االدارة  –كربالء جامعة  ميثاق الفتالوي  استخدام القيود المستقبليه للتحوط  48
 واالقتصاد

2004 

ها في تحقيق الميزه تأثير الستراتيجية و ادة ايالق 49
 التنافسيه 

االدارة  –كربالء جامعة  علي الشريفي 
 واالقتصاد

2005 

في استراتيجية  هتأثير و المنظمة  –تماثل الزبون  50
 التوجه نحو السوق 

اإلدارة  –الكوفة جامعة  نور صباح 
 واالقتصاد 

2013 

المال اثر استراتيجية التمكين في تنشيط  راس  51
 الفكري 

االدارة  –كربالء جامعة  عبد السالم النوري 
 واالقتصاد

 

االدارة  –كربالء جامعة  بشار الحميري  اثر ادارة التدفقات النقدية على االداء المصرفي  52
 واالقتصاد

2006 

ادارة السيولة المصرفية واثرها في العائد   53
 والمخاطرة 

عبد الحسين 
 االسدي 

االدارة  –ء كربالجامعة 
 واالقتصاد

2005 
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العالقة بين تقانة المعلومات والتدريب و اثرها في   54
 القدرات   المميزة 

شيماء عبد اللطيف 
 المشهداني 

االدارة –بغداد جامعة 
 واالقتصاد

2002  

االدارة –بغداد جامعة  مرتضى النوري  اثر االجهاد  التنظيمي في ترك  العمل  55
 واالقتصاد

2002 

االدارة  –كربالء جامعة  محمود فهد الدليمي  اثر تنويع االستثمارات الدولية في قيمة  المنشاة  56
 واالقتصاد

2005 

االدارة –بغداد جامعة  اثير انور العاني  التخطيط  االستراتيجي والهيكل التنظيمي  57
 واالقتصاد

2002 

عالقة العوامل الموقفية و الهيكل المصفوفي  58
 ا  في تحقيق  الفاعلية التنظيمية واثرهم

اخالص خليل 
 مهدي 

االدارة –بغداد جامعة 
 واالقتصاد

2002 

اثر عائد القسوم ونسبة التوزيع في اسعار االسهم  59
 العادية 

والء اسماعيل 
 النصار 

االدارة –بغداد جامعة 
 واالقتصاد

2002  

االدارة –بغداد جامعة  نة بواشري ام توجه القيادات االدارية العربية في ظل العولمة   60
 واالقتصاد

2002 

 السوقيةاثر مؤشرات التحليل المالي في القيمة  61
 لالسهم  

عبد اهلل كاظم 
 السعدي  

 –القادسية  جامعة 
 االدارة واالقتصاد 

 2002 

المزيج  التسويقي وجودة الخدمة الصحية واثرهما  62
 في تحقيق رضا المرضى 

حفصه عطا اهلل 
 سامرائي ال

االدارة –بغداد جامعة 
 واالقتصاد

 

فراس سليمان   اثر االندماج في االداء المالي  63
 الشلبي 

 –الموصل جامعة 
 االدارة واالقتصاد

2002 

الثقافة التنظيمية واثرها في بناء ادارة الجودة  64
 الشاملة 

باسمة محمد باني 
 الزرفي 

االدارة  –الكوفة جامعة 
 واالقتصاد 

2004  

اثر التخطيط االستراتيجي في رضا الزبون من  65
 وجهة نظر ادارة الجودة الشاملة 

االدارة  –كربالء جامعة  سحر عباس حسين 
 واالقتصاد

2005 

66     
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فاعلية االستراتيجبية التسويبقية واثرها  في تحقيق  67
 االداء التسويقي 

االدارة  –كربالء جامعة  حسن جبر علوان 
 واالقتصاد

2004 

تكييف البيئه الصناعية لمالئمة متطلبات تطبيق  68
 ( MPPنظام )

صالح فيصل 
 المياح 

 –الموصل جامعة 
 االدارة واالقتصاد  

 

جودة  تكنلوجيا المعلومات في تحسين تأثير 69
 الخدمه المصرفية 

 

االدارة  –كربالء جامعة  جوان فاضل مهدي       
 واالقتصاد

2006 

االدارة –بغداد جامعة  فرح هادي حسين  ت العامة في تلبية حاجات الزبائندور العالقا 70
 واالقتصاد

2002 

توظيف استراتيجيات الخيارات المالية ألغراض  71
 التحوط والمضاربة

اإلدارة  –الكوفة جامعة  علي عبودي نعمه
 واالقتصاد 

2012 

استراتيجيات الترشيق الوظيفي ودورها في  72
 ر التنظيميمواجهة االنهيا

اإلدارة  –الكوفة جامعة  ضرغام علي مسلم  
 واالقتصاد 

2012 

ياسر محمد عبد  استراتيجية التمكين واثرها في الميزة التنافسية  73
 اهلل  الذهب 

االدارة –بغداد جامعة 
 واالقتصاد

2004 

االبداع با لمزيج التسويقي واثره في تحقيق التفوق  74
 التسويقي 

اإلدارة  –الكوفة جامعة  هر ناجحه محمد طا
 واالقتصاد 

2006  

دور استراتيجيات العقود اآلجلة في التحوط  75
 المالي

اإلدارة  –الكوفة جامعة  زيد متعب  
 واالقتصاد 

2012 

اإلدارة  – جامعة كربالء حيدر خضير جوان  استخدام عقود الخيارات في التحوط  76
 واالقتصاد 

2006 

لذكاء التنافسي وأثرهما الرصد البيئي وا 77
 في المقدرات الجوهرية للمنظمة

اإلدارة  –الكوفة جامعة  احمد عبد اهلل
 واالقتصاد 

2011 

واقع وادارة الخطر واهميته في المنظمات  78
 الصناعية 

بسمة هشام محمد 
 علي 

 –الموصل  جامعة 
 واالقتصاداالدارة 

2004 

ة في دعم اثر استراتيجيات ادارة الموارد البشري 79
 برامج ادارة الجودة الشاملة 

االء عبد الموجود 
 العاني 

 –الموصل  جامعة 
 واالقتصاداالدارة 

2002 

 2002القادسية ـ االدارة جامعة  اثير عبد االمير  نظام حوافز واثره في االداء المصرفي  80
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 واالقتصاد  المشهدي 
استراتيجية تصميم وتغليف العبوات الدوائية  81

 ميتها في تدفق وانسيابية المنتجات الدوائية واه
االء نبيل عبد 
 الرزاق الحيالي 

 –الموصل  جامعة 
 داالدارة واالقتصا

2002 

مها مصطفى  المصارف العراقية بين خياري الرسملة واالندماج  82
 جانكير بك 

 –الموصل  جامعة 
 داالدارة واالقتصا

2005 

اثره في جودة التفكير باعادة هندسة االعمال و  83
 الخدمة الصحية 

رضاء حازم 
 الدليمي 

 –الموصل  جامعة 
 داالدارة واالقتصا

2005 

إدارة المحفظة االستثمارية لبعض شركات القطاع  84
 الخاص العراقية

االدارة  –كربالء  جامعة  ليلى محسن الحكيم
 دواالقتصا

 

شير محمد ايمان ب التوجه االستراتيجي واثره في مجاالت التغيير  85
 مصطفى 

 –الموصل  جامعة 
 داالدارة واالقتصا

2005 

ميسون عبد اهلل  مقومات التحول نحو المنظمات المتعلمة  86
 الشلمة 

 –الموصل  جامعة 
 االدارة واالقتصاد

2004 

دور المتغيرات الشخصية في تحديد النمط  87
 ادي  لمديري المنظمات الخدمية في نينوى يالق

حيدر خضر 
 محمود  سلمان

 –الموصل  جامعة 
 دواالقتصااالدارة 

2002 

أثر عوامل النجاح الحرجة إلدارة الجودة الشاملة  88
والمزيج التسويقي السياحي في تحسين جودة 

 منتج السياحة الدينية

بشرى شاكر عبد 
 االمير

اإلدارة  –الكوفة جامعة 
 واالقتصاد 

2011 

فوق اثر ادارة معرفة الزبون في تحقيق الت 89
 التنافسي 

اإلدارة  –الكوفة جامعة  اميرة هاتف الجنابي 
 واالقتصاد 

2006 

دور نظام المعلومات الطبية في تعزيز القرارات  90
 الصحية 

 –الموصل  جامعة  شهاب احمد سوار 
 واالقتصاداالدارة 

2005 

اثر االستراتيجيات التنافسية في تعزيز االداء  91
 غيرة االستراتيجي المنظمات الص

عالء احمد 
 الجبوري 

 –الموصل  جامعة 
 واالقتصاداالدارة 

 

( وافاق qrmالسريعة  ) باالستجابةنظام التصنيع  92
 تطبيقه 
 

 –الموصل  جامعة  شهلة سالم العبادي 
 واالقتصاداالدارة 

2005 

93 
 المقدرات الجوهرية و التسويق الريادي

 2011 اإلدارة –الكوفة جامعة  مهند حميد العطوي 



 –المكتبة االلكترونية  – ادارة االعمال –رسائل ماجستير اسماء 
 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة 

 

 

 واالقتصاد 
94 

أثر البراعة التنظيمية في تحقيق المرونة 
 االستراتيجية

حيدر جاسم 
 الجبوري 

اإلدارة  –الكوفة جامعة 
 واالقتصاد 

2011 

 متطلبات تعزيز القدرة التنافسية لموانئ العراق 95
 

اإلدارة  – جامعة كربالء جعفر الحسيني
 واالقتصاد 

2011 

تخطيط موارد المشروع     إمكانية تطبيق نظام  96
 لتعزيز الميزة التنافسية

 

اإلدارة  –الكوفة جامعة  مقدس عبد الكاظم
 واالقتصاد 

2012 

إمكانية تطبيق أدوات التصنيع الرشيق في تحقيق  97
 الميزة التنافسية

هدى هادي 
 العامري 

االدارة  –كربالء  جامعة 
 واالقتصاد

 

اح تخطيط العالقة التفاعلية بين عوامل نج 98
 السيناريو االستراتيجي ومؤشرات أداؤُه وأثرهما

 في اإلدارة الفاعلة لالزمات 

اإلدارة  –الكوفة جامعة  منتظر شيروزه
 واالقتصاد 

2011 

تحليل بدائل فرص االستثمار واهميته في  99
 االستغالل االمثل للخارطة االستثمارية

اإلدارة  –الكوفة جامعة  هند عبد االمير 
 تصاد واالق

2011 

تحقيق االرقام القياسية في ظل المؤثرات البيئية  100
 الداخلية

اإلدارة  –الكوفة جامعة  ابتهال فارس علي 
 واالقتصاد 

2013 

دور نظام معلومات تسويق الخدمات الفندقية في  101
 تعزيز رضا الزبون 

 –الموصل  جامعة  منذر خضر
 دااالدارة واالقتص

2003 

ات االستثمار البيئي وقرارات االنتاج استراتيجي  102
 والعمليات )العالقة واالثر ( 

خالد محمد جميل 
 عبد القادر 

 –الموصل  جامعة 
 دااالدارة واالقتص

2006 

علي موات  تطبيق نظام البطاقات باستخدام المحاكاة  103
 السوداني 

اإلدارة  – جامعة بغداد
 واالقتصاد 

2002 

تسويق الداخلي في اداء اثر بعض اجراءات  ال 104
 العاملين 

حسان ثابت 
 الخشاب 

 – جامعة الموصل
 اإلدارة واالقتصاد 

2005 

االبالغ المالي في الجامعات الحكومية العراقية  105
 في معيار محاسبي مقترح 

فراس عزيز 
 الشمري 

 – جامعة الموصل
 اإلدارة واالقتصاد 

 

 2005 – جامعة الموصلعلي كنانة محمد المعلومات  التعليم االلكتروني باستخدام تكنلوجيا 106



 –المكتبة االلكترونية  – ادارة االعمال –رسائل ماجستير اسماء 
 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة 

 

 

 اإلدارة واالقتصاد  عبد المجيد  واالتصاالت 
اثر مؤشرات التحليل  المالي في القيمة السوقية  107

 لألسهم
 – جامعة القادسية عبد اهلل كاظم

 اإلدارة واالقتصاد 
2002 

مبادئ ادارة الجودة الشاملة واثرها في تحديد  108
 ات التنافسية االسبقي

مؤيد حسن علي 
 الهاشمي 

اإلدارة  –الكوفة جامعة 
 واالقتصاد 

2006 

109 
التقييم األولي لواقع نظام اإلدارة البيئية على وفق 

 يةمتطلبات المواصفة الدول
 

 عبد اهلل حكمت
 

اإلدارة  – جامعة بغداد
 واالقتصاد 

2002  

  أثر مؤشرات فاعلية نظام المعلومات اإلدارية 110
 في إقامة متطلبات نظام إدارة الجودة

 ISO 9001-2000 

 –الموصل  جامعة  محمد مصطفى 
 دااالدارة واالقتص

2003 

اثر االنماط القيادية للمديرين في تحقيق متطلبات  111
 ادارة الجودة الشاملة

اإلدارة  –الكوفة جامعة  عالء دهام الحمد
 واالقتصاد 

2006 

112 
المعايير المالية وغير استخدام التكامل بين 

 المالية لتقييم أداء المنشأة

مجيد محسن 
 الغالبي

اإلدارة  –الكوفة جامعة 
 واالقتصاد

2005 

دارة الجودة  113 العالقة بين بطاقة األداء المتوازن وا 
 الشاملة وأثرها في القيمة المستدامة للمنظمة

 

اإلدارة  –الكوفة جامعة  ازهار مراد عوجه
 واالقتصاد 

2006 

أثر اإلستشراف اإلستراتيجي في مستوى التمكين  114
 التنظيمي

اإلدارة  –الكوفة جامعة  رافد حميد عباس 
 واالقتصاد 

2010 

التعلم التنظيمي وأثره في تحقيق  القدرات  115
 التنافسية للمنظمة  

 

محمد جبار 
 الظالمي 

اإلدارة  – جامعة كربالء
 واالقتصاد 

2010 

سلوب فرق العمل ورأس المال العالقة بين ا 116
 الفكري واثرها في فاعلية فرق العمل 

 – جامعة الموصل ريم سعد الجميل 
 اإلدارة واالقتصاد 

2005 

خطر السيولة في عائد توظيفات االموال  تأثير 117
لعينة من المصارف  -المصرفية دراسة تطبيقية
 (2003 -1994التجارية العراقية للمدة )

 – ة الموصلجامع ماهر جالل 
 اإلدارة واالقتصاد 

2005 



 –المكتبة االلكترونية  – ادارة االعمال –رسائل ماجستير اسماء 
 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة 

 

 

118 
 االنماط القيادية وعالقتها بمراحل ادارة االزمة 

 دراسة ميدانية في هيئة الكهرباء وتشكيالتها

اإلدارة  – جامعة بغداد نماء العبيدي 
 واالقتصاد 

2002 

اإلدارة  –الكوفة جامعة  فادي حسن  الهندسة التنظيمية واثرها في استراتيجية االعمال 119
 واالقتصاد 

2011 

تعظيم قيمة الزبون المستدامة من خالل تبني  120
 فلسفة التسويق الشمولي

اإلدارة  – جامعة كربالء فاطمة حسين كاظم 
 واالقتصاد 

2014 

عوامل الصراع التنظيمي واستراتيجيات إدارته  121
 وأثرهما في األداء االستراتيجي

رة اإلدا – جامعة كربالء نغم دايغ
 واالقتصاد 

2010 

أثر الودائع في تنشيط عملية االستثمار  122
 المصرفي

اإلدارة  – جامعة كربالء همام عبد الوهاب 
 واالقتصاد 

2010 

حوكمة الشركات وأثرها في تحسين أداء منظمات  123
 األعمال

علي حسين 
 الحالوي 

اإلدارة  – جامعة كربالء
 واالقتصاد 

2010 

اإلدارة  – جامعة كربالء صفاء عبد علي  صيانة ودوره في زيادة اإلنتاجتخطيط خدمات ال 124
 واالقتصاد 

2010 

تقويم نتائج أساليب التنبؤ باإليرادات الضريبية  125
 في الهيأة العامة للضرائب

اإلدارة  – جامعة بغداد اخالص الونداوي
 واالقتصاد 

2002 

اإلدارة  – جامعة كربالء امنه بواشري العولمة توجـه القيـادات االداريـة العربيـة في ظل 126
 واالقتصاد 

2004 

تصميم نظام حسابات التكاليف باستخدام نظام الـ  127
(ABC) 

اإلدارة  – جامعة بغداد افراح عبد الجبار 
 واالقتصاد 

2002 

الحاكمية كمتغير تفاعلي في تعزيز العالقة بين  128
 سمعة المنظمة واالداء االستراتيجي

اإلدارة  – جامعة الكوفة مد عبد الحسناح
 واالقتصاد 

2016 

أبعاد اإلستراتيجية المستدامة ودورها في بناء  129
 المنظمات الذكية

 

اإلدارة  – جامعة الكوفة قيصر هادي 
 واالقتصاد 

2012 

اإلدارة  – جامعة كربالء هاشم جبار  ية العوامل المؤثرة في سعر الصرفاعلقياس ف 130
 د واالقتصا

2005 



 –المكتبة االلكترونية  – ادارة االعمال –رسائل ماجستير اسماء 
 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة 

 

 

اإلدارة  – جامعة الكوفة وليد الدعمي دور الذكاء االجتماعي في تحقيق األداء العالي  131
 واالقتصاد 

2011 

132     
دور أبعاد إدارة عالقات الزبون والتفكير اإلبداعي  133

 في تحقيق النجاح االستراتيجي
اإلدارة  – جامعة الكوفة اميرة خضير 

 واالقتصاد 
2010 

عتبارات التعبئة والتغليف ودورها في بناء ا 134
 وتعزيز المكانة الذهنية

 – جامعة الموصل اثير حسو
 اإلدارة واالقتصاد 

2005 

دور عوامل النجاح الحرجة وسلوك المواطنة  135
 التنظيمية في الحد من االنهيار

اإلدارة  – جامعة الكوفة مروه عبد الكريم
 واالقتصاد 

2010 

مزيج الترويج السياحي ودورها في  استراتيجيات 136
 جذب السائح األجنبي 

اإلدارة  – جامعة الكوفة سجاد محمد عطيه
 واالقتصاد 

2010 

صياغة مخطط منهجي لتأثير الخصائص  137
الشخصية للمديرين في الذكاء االستراتيجي 

 واالرتجال التنظيمي

اإلدارة  – جامعة الكوفة ضرغام حسن
 واالقتصاد 

2010 

في   CPM مكانية تطبيق طريقة المسار الحرجإ 138
 مطار النجف الدولي

ضرغام اسماعيل 
 شعبان

اإلدارة  – جامعة الكوفة
 واالقتصاد 

2009 

دور إستراتيجية المحيط األزرق في تحقيق الميزة  139
 التنافسية المستدامة

اإلدارة  – جامعة كربالء زينب مكي
 واالقتصاد 

2010 

البيئية في إدارة االزمات تأثير المتغيرات  140
 االستراتيجية

اإلدارة  – جامعة الكوفة كرار الخفاجي 
 واالقتصاد 

2010 

تقانة المعلومات الصحية وانعكاساتها في الرضا  141
الوظيفي دراسة الراء عينة من مستخدمي 
التقانات الصحية في مستشفيي ابن سينا 

 والخنساء التعليميين

 – لجامعة الموص سندية مروان 
 اإلدارة واالقتصاد 

2004 

142 
دور اإلدارة الذاتية في تعزيز اإلبداع ألعضاء 

 جامعة الموصلالهيئة التدريسية في 

 – جامعة الموصل اسيل زهير 
 اإلدارة واالقتصاد 

2004 

 2004 – جامعة الموصل ثائر طارقالتخطيط االستراتيجي التسويقي وأثره في جودة  143



 –المكتبة االلكترونية  – ادارة االعمال –رسائل ماجستير اسماء 
 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة 

 

 

الخدمة المصرفية دراسة استطالعية في فروع 
 رافدين والرشيد مصرفي ال

 اإلدارة واالقتصاد 

إمكانية تطبيق ستراتيجيات التحّوط من مخاطر  144
تقلبات أسعار األسهم باستخدام العقود اآلجلة 

 والمستقبلية 

اإلدارة  – جامعة الكوفة سعد مجيد
 واالقتصاد 

2010 

حسين دور المزيج التسويقي االلكتروني في ت 145
 االداء التسويق

 2009 الجامعه الحرة في هولندا    شاكر محمود علي

أبعاد جودة الخدمة وتأثيرها في تحقيق رضا  146
 الزبون

اإلدارة  – جامعة كربالء محمد تركي
 واالقتصاد 

2006 

البنية التحتية إلدارة الموهبة وأبعادها وأثرهما    147
 في تحقيق األداء العالي للمنظمات

اإلدارة  – جامعة الكوفة مد ثابت مح
 واالقتصاد 

2010 

واقع إدارة الخطر وأهميته في المنظمات  148
 الصناعية 

 – جامعة الموصل بسمة هشام
 اإلدارة واالقتصاد 

2004 

أثر االستراتيجيات التنافسية في تعزيز األداء  149
االستراتيجي للمنظمات الصغيرة دراسة ميدانية 

 لاع الخاص في الموصلبعض شركات القط

 – جامعة الموصل عالء الجبوري
 اإلدارة واالقتصاد 

2002 

في  وتأثيرهاعوامل البيئة الداخلية وبيئة المهمة  150
المدراء  آلراءاالبداع التقني دراسة استطالعية 
 في عينة من الشركات الصناعية

 – جامعة الموصل صفوان ياسين
 اإلدارة واالقتصاد 

2002 

االستراتيجيات المصرفية في بناء المقدرات دور  151
 الجوهرية 

اإلدارة  – جامعة كربالء محمد فائز 
 واالقتصاد 

2010 

دور التوجه الريادي في إدراك الزبون لجودة  152
 الخدمة

اإلدارة  – جامعة الكوفة امير نعمه
 واالقتصاد 

2012 

السياحة الدينية المستدامة ودورها في  153
 تج السياحيدعم تنوع المن

اإلدارة  – جامعة الكوفة احمد مكي العطيه
 واالقتصاد 

2012 

اإلدارة  – جامعة الكوفة عامر عبد كريم دور الذكاء األخالقي في دعم سمعة المنظمة  154
 واالقتصاد 

2012 



 –المكتبة االلكترونية  – ادارة االعمال –رسائل ماجستير اسماء 
 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة 

 

 

دور تكنوستراتيجية إدارة المعلومات في تحقيق  155
 ية أبعاد إدارة الجودة الشاملة للمنظمات التعليم

اإلدارة  – جامعة الكوفة علي حميد هندي
 واالقتصاد 

2012 

على  ISO 26000أثر تبني المواصفة الدولية  156
 تحقيق التوجه الريادي

اإلدارة  – جامعة الكوفة حسين النجار 
 واالقتصاد 

2012 

اختبار العالقة بين العدالة التنظيمية     157
 واالغتراب الوظيفي

اإلدارة  – لكوفةجامعة ا حيدر حمودي
 واالقتصاد 

2012 

 أثر رأس المال الفكري في اإلبداع المنظمي 158
 

اإلدارة  – جامعة كربالء خولة عبد االمير 
 واالقتصاد 

2005 

اإلدارة  – جامعة كربالء عصام محمد رضا  الرضا الوظيفي وأثره في الفاعلية التنظيمية 159
 واالقتصاد 

2006 

بين األنومية  كمتغير وسيط لتفكير األخالقيا 160
 التنظيمية وسلوك العمل العكسي

اإلدارة  – جامعة الكوفة وائل حاتم 
 واالقتصاد 

2013 

للتنبؤ بإفالس  Z-scoreاستعمال أنموذج  161
 االعمالمنظمات 

علي عبد االمير 
 فليفل 

اإلدارة  – جامعة الكوفة
 واالقتصاد 

2013 

يره في تحقيق والء أبعاد التسويق بالعالقات وتأث 162
 الزبون

اإلدارة  – جامعة كربالء احمد عبد العباس 
 واالقتصاد 

2013 

 أثر أخالقيات العمل في تعزيز إدارة المعرفة 163
 دراسة ألراء عينة من تدريسيي جامعة الموصل

محمد عصام احمد 
 المعاضيدي

 

 – جامعة الموصل
 اإلدارة واالقتصاد 

2002 

عبد الحسين جاسم  صرفية واثرها في المخاطرة ادارة السيولة الم 164
 االسدي

اإلدارة  – جامعة كربالء
 واالقتصاد 

2005  

 تحليل الصناعة والمنافسة وأثره في تحقيق الميزة 165
 التنافسية باستعمال بعض المقاييس المالية 

سلطان حسن 
 حسين الموسوي

اإلدارة  – جامعة الكوفة
 واالقتصاد 

2013 

 دسة العمليات وعالقتها مع األداء المالي أعادة هن 166
 دراسة حالة في الشركة العامة لإلسمنت الجنوبية

حيدر ناصر حسين 
 المؤذن
 

اإلدارة  – جامعة الكوفة
 واالقتصاد 

2014 



 –المكتبة االلكترونية  – ادارة االعمال –رسائل ماجستير اسماء 
 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة 

 

 

العالقة بين الشيخوخة التنظيمية والسلوك  167
دراسة   -الالوظيفي بتوسيط القيادة الشاملة 

ارف العراقية الخاصة ميدانية في عدٍد من المص
 بالمنطقة الوسطى

حامد عادل عباس 
 النصراوي

اإلدارة  – جامعة الكوفة
 واالقتصاد 

2014 

لتدعيم ادارة  جاهزية الثقافة السياحية ولغة الجسم 168
دراسة حالة في محافظة النجف  السياحة الدينية

 االشرف

كريم حاتم جاسم 
 سبتي

اإلدارة  – جامعة الكوفة
 واالقتصاد 

2014 

في تعزيز الفرص   النافذة الواحدة ودورها 169
 والخارجية  االستثمارية الداخلية

حنان عبد األمير 
 ناجي الرماحي

اإلدارة  – جامعة الكوفة
 واالقتصاد 

2014 

السيناريوهات االستراتيجية للتعامل مع فجوة  170
المعرفة في منظمات االعمال االنتاجية في ظل 

 داخلية والخارجيةالتحديات البيئة ال

هبة محمد جواد  
 كاظم المنصوري

 

اإلدارة  – جامعة الكوفة
 واالقتصاد 

2014 

 السيطرة النوعية بإستخدام األساليب اإلحصائية 171
 دراسة حالة في معمل سمنت الكوفة

 خيراهلل هادي عزوز
 

اإلدارة  – جامعة الكوفة
 واالقتصاد 

2014 

يق االزدهار إدارة المعرفة ودورها في تحق 172
التنظيمي دراسة تحليلية في  عينة من شركات 

 االتصاالت المتنقلة في الفرات األوسط

حمزة كاطع مهدي 
 الشيباني 

 

اإلدارة  – جامعة الكوفة
 واالقتصاد 

2014 

 التسويق المغناطيسي متغيرًا وسيطًا بين التوجه 173
دراسة تحليلية آلراء  -االستراتيجي ووالء الزبون 

من اصحاب المجمعات التجارية في مدينة عينة 
 النجف االشرف

 
الحمزة فاضل 
 عباس شكر

اإلدارة  – جامعة الكوفة
 واالقتصاد 

2014 

 الدينية السياحة توظيف دوران العمل في تطوير 174
 في بعض المواقع السياحية ميدانية )دراسة

 (األشرف النجف بمحافظة

 
محمد نجم عبد 

 البديري
 

اإلدارة  – جامعة الكوفة
 واالقتصاد 

2015 

دور القيادة االقناعية في تعزيزمتطلبات مقاومة  175
 التغير

اإلدارة  – جامعة الكوفة سامية هاني عجيل
 واالقتصاد 

2015 

إستراتيجية التنويع ودورها في بناء المحفظة  176
االستثمارية المثلى دراسة المثلى االستثمارية

زيد عبد الزهرة 
 جعفر صفر علي

اإلدارة  – جامعة الكوفة
 واالقتصاد 

2014 



 –المكتبة االلكترونية  – ادارة االعمال –رسائل ماجستير اسماء 
 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة 

 

 

 تطبيقية في عينة شركات القطاع
 (2008-2012الصناعي)

ناتاليا  بالركود التنظيميه الوضوح االستراتيجي وعالقت 177
 احمد

اإلدارة  – جامعة الكوفة
 واالقتصاد 

2015 

سيف علي  اثر التضخم  في القيمة السوقية لألسهم 178
 رسول
 

اإلدارة  – جامعة الكوفة
 واالقتصاد 

2015 

عمل االداء العالي في االداء الوظيفي  دو انظمة 179
المتميز من خالل الدور الوسيط لمرونة الموارد 

 البشرية 

غازي عبد 
 كريم زيد

االدارة  –كربالء جامعة 
 واالقتصاد

2015 

 تأثير اليقظة الذهنية التنظيمية في االداء الريادي 180
آلراء التدريسين في معهدي )دراسة ميدانية  

 الكوفة والنجف (

دجلة جاسم محمد 
 الذبحاوي

اإلدارة  – جامعة الكوفة
 واالقتصاد 

2015 

اثر العوائد المالية االعلى في المعدل في قيمة  181
 السهم

 
 ستار جبار الجنابي

اإلدارة  – جامعة الكوفة
 واالقتصاد 

2014 

ضمان توظيف مؤشرات الذكاء اإلستراتيجي ل 182
السيادة اإلستراتيجية من خالل خفة الحركة 

 اإلستراتيجية 

هاشم مهدي هاشم 
 الموسوي
 

اإلدارة  – جامعة الكوفة
 واالقتصاد 

2014 

الهندسة العكسية كمتغير وسيط بين القيادة  183

 االستراتيجية و رضا الزبون
اإلدارة  – جامعة الكوفة جالل فاهم

 واالقتصاد
2017 

ستراتيجي للخدمة السياحية ودوره في التعافي اال 184
 تعزيز المسؤولية االجتماعية 

اإلدارة  – جامعة الكوفة معتز حميد
 واالقتصاد

2017 

تأثير القيادة المغناطيسية في الجاذبية التنظيمية  185
 من خالل تنمية القابليات الشخصية 

ماهر محسن 
 مطلب التميمي

اإلدارة  – جامعة الكوفة
 واالقتصاد 

2015 
 
 

تأثير القيادة الروحية في االستقامة التنظيمية  186
 لبناء قيمة عليا للعاملين 

امال كاظم مهدي 
 التميمي

اإلدارة  – جامعة الكوفة
 واالقتصاد 

2015 

 2016اإلدارة  – جامعة الكوفة ثورة عبد الكريمتأثير التشخيص التنظيمي في تعزيز االنغراز  187



 –المكتبة االلكترونية  – ادارة االعمال –رسائل ماجستير اسماء 
 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة 

 

 

 واالقتصاد  الوظيفي 
فريش ( في تقدير  –استعمال انموذج ) فاما  188

 معدل العائد المطلوب وقيمة المنشاة
فاضل مهدي عبد 

 الرضا 
اإلدارة  – جامعة الكوفة

 واالقتصاد 
2015 

اإلدارة  – جامعة الكوفة حسنين هادي حسن تأثير قبعات التفكير الست في سلوكيات العمل  189
 واالقتصاد 

2016 

اإلدارة  – جامعة الكوفة حيدر فاضل ط باستعمال الخيارات الماليةإمكانية التحو  190
 واالقتصاد 

2015 

تأثير السمو الروحي في العالقة مابين القيادة  191
 الغريزية وسلوك االستقواء في مكان العمل 

اإلدارة  – جامعة الكوفة عصام عليوي
 واالقتصاد 

2015 

لقيادة السعادة التنظيمية كمتغير وسيط بين ا 192
 الخيرة ونتائج العمل االيجابية

علي حسين عبد 
 الزهرة

اإلدارة  – جامعة الكوفة
 واالقتصاد 

2015 

دور ابعاد المصفوفة المستندة على القيم لبناء  193
 العالمة التجارية وفق الجيل الثالث للتسويق

اإلدارة  – جامعة الكوفة حسين محمد علي 
 واالقتصاد 

2016 

ة التنظيمية في تحسين االداء تأثير الصح 194
 االستراتيجي 

اإلدارة  – جامعة الكوفة ليث شناوة حسن 
 واالقتصاد 

2016 

امكانية تطبيق نظام التصنيع الهولوني لتحقيق  195
 االستخدام الكفوء للموارد المتاحة

ضرغام محمد 
 شاطي

اإلدارة  – جامعة الكوفة
 واالقتصاد 

2016 

سويق الحسي في جذب تأثير استرايجيات الت 196
 الزبون من خالل الذكاء االستثماري السياحي 

اإلدارة  – جامعة الكوفة باقر خضير 
 واالقتصاد 

2016 

ممارسات القيادة االستراتيجية ودورها في تعزيز  197
 راس المال االجتماعي

اإلدارة  – جامعة الكوفة زياد كاظم جبر
 واالقتصاد 

2016 

داقة التنظيمية في العالقة التأثير الوسيط للص 198
 بين القيادة االبوية وسلوكيات العمل 

هديل محمد علي 
 عبد الهادي 

اإلدارة  – جامعة الكوفة
 واالقتصاد 

2016 

دور ستراتيجية المزيج التسويقي في تحقيق الميزة  199
 التنافسية 

االدارة  –جامعة البصرة  عباس عبد الحميد 
 واالقتصاد 

2006 

برنامج التدريبي في تحسين اداء االدارات اثر ال 200
 الوسطى 

وعود هاشم 
 الخفاجي 

االدارة  –جامعة البصرة 
 واالقتصاد 

2006 

 2006االدارة  –جامعة البصرة  رشا مهدي تأثير ستراتيجية الموارد البشرية في االداء  201



 –المكتبة االلكترونية  – ادارة االعمال –رسائل ماجستير اسماء 
 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة 

 

 

 واالقتصاد  المنظمي 
 ISO 9001:2000استخدام المواصفة القياسية  202

 تحسين جودة االداء ل
االدارة  –جامعة البصرة  حسين علي زيدان 

 واالقتصاد 
 

امكانية استخدام بطاقة العالمة المتوازنة في  203
 تحسين االداء المالي للمصارف التجارية 

االدارة  –جامعة البصرة  هدى عبد الغفور 
 واالقتصاد 

 

لثقة تأثير الوالء التنظيمي في االستعداد للتغيير ا 204
 والعدالة التنظيمية متغيرين وسيطين 

االدارة  –جامعة البصرة  ميادة كاظم نتوش
 واالقتصاد 

2015 

استخدام منهجيات الصيانة الرشيقة في تحسين  205
االداء العملياتي من خالل الدور الوسيط لتقليل 

 الهدر 

االدارة  –جامعة البصرة  سوزان صباح
 واالقتصاد 

2015 

مهارات الشخصية والعوامل البيئية تأثير ال 206
الداخلية في اداء المشروعات : الخبرة العملية 

 متغيرا تفاعليا

صباح حبيب 
 الهاشمي

االدارة  –جامعة البصرة 
 واالقتصاد 

2015 

توظيف النمط المتوازن لالدارة االستراتيجية  207
 لتحسين االداء التنظيمي 

ة االدار  –جامعة البصرة  مناف عبد الكاظم
 واالقتصاد 

2015 

الثقافة التنظيمية متغيرا تفاعليا بين توفر  208
المتطلبات االساسية لبناء نظام الكتروني والحد 
 من سوء السلوك التنظيمي في الجامعات العراقية

مروة ابراهيم 
 التميمي

االدارة  –جامعة البصرة 
 واالقتصاد 

2015 

قرارات من تأثير تكنلوجيا المعلومات على اتخاذ ال 209
خالل دور المتغيرين الوسيطين الهيكل التنظيمي 

 واالتصاالت التنظيمية 

االدارة  –جامعة البصرة  وسام بدر 
 واالقتصاد 

2015 

العالقة بين التوجه السوقي وادارىة معرفة الزبون  210
 في تحقيق الميزة التنافسية 

االدارة  –جامعة البصرة  رأفت عواد
 واالقتصاد 

2012 

متطلبات تطبيق نظام التصنيع خفيف الحركة  211
 وتأثيره في االداء االنتاجي 

االدارة  –جامعة البصرة  حسن فاخر
 واالقتصاد 

2013 

االنماط القيادية وتأثيرها في االلتزام التنظيمي من  212
 خالل تمكين العاملين 

االدارة  –جامعة البصرة  زيد صادق 
 واالقتصاد 

2014 

 2014االدارة  –جامعة البصرة  ليلى لفتة العبودي كاء الشعوري في ابعاد القيادة التحويلية تأثير الذ 213



 –المكتبة االلكترونية  – ادارة االعمال –رسائل ماجستير اسماء 
 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة 

 

 

 واالقتصاد  من خالل االثر الوسيط للحكمة 
تأثير حاكمية المعرفة في االداء التنظيمي :  214

 الدور الوسيط لعمليات ادارة المعرفة 
االدارة  –جامعة البصرة  محمد صالح هادي

  واالقتصاد
2014 

تطوير نظام الكتروني الختيار المواهب وتأثيره  215
 في تحسين االداء التنظيمي 

االدارة  –جامعة البصرة  كرار غازي
 واالقتصاد 

2014 

تحسين جودة المنتجات النفطية اعتمادا على  216
 تحليل كفاءة اداء النظام التشغيلي

االدارة  –جامعة البصرة  يوسف مناضل
 واالقتصاد 

2014 

دور مبادئ ادارة الجودة الشاملة في تحسين  217
االداء المؤسسي في مستشفيات دائرة صحة 

 البصرة

االدارة  –جامعة البصرة  رافد عبد الجليل
 واالقتصاد 

2014 

المفاضلة بين الصيانة المنتجة الشاملة والصيانة  218
التقليدية الداء العمليات باستخدام عملية التحليل 

 الهرمي 

االدارة  –جامعة البصرة  اض خزعلري
 واالقتصاد 

2013 

االدارة  –جامعة البصرة  خليل ابراهيم  اثر المناخ التنظيمي في عملية االبداع  219
 واالقتصاد 

2005 

االدارة  –جامعة البصرة  هادي عبد الحسين  دور المنظمات في حماية حقوق المستهلك 220
 واالقتصاد 

2006 

عبد الرحمن عبد  يق نظام المراجعة االدارية امكانية تطب 221
 اهلل

االدارة  –جامعة البصرة 
 واالقتصاد 

2004 

تحليل العالقة بين هيكل التمويل واالداء المالي  222
 والعوامل المؤثرة فيها

االدارة  –جامعة البصرة  عادلة حاتم
 واالقتصاد 

2013 

 الهندسة البشرية العاطفية ودورها في العالقة 223
 السببية بين التسويق الرقمي وسعادة الزبائن

كلية  -جامعة الكوفة زين محمد سعيد
 االدارة واالقتصاد

2017 
 

تأثير االسبقيات التنافسية في قرارات االمداد  224
 التسويقي 

االدارة  –المستنصرية  زينة فالح
 واالقتصاد 

 

تحليل ابعاد الشخصية وتأثيرها في نتائج اعمال  225
 مات في ظل حزمة المعتقدات الذاتية المنظ

االدارة  –المستنصرية  سهاد طالب 
 واالقتصاد

2015 

 2015االدارة  –المستنصرية  احمد محمداثر القوى التنافسية في اختيار استراتيجيات  226



 –المكتبة االلكترونية  – ادارة االعمال –رسائل ماجستير اسماء 
 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة 

 

 

 واالقتصاد استهداف السوق 
التسويق الداخلي واثره في سلوك المواطنة  227

 التنظيمية
االدارة  –مستنصرية ال اسراء شنان

 واالقتصاد
2015 

ادارة عالقات الزبون وتأثيرها في االداء  228
 المصرفي 

االدارة  –المستنصرية  اسراء مسلم 
 واالقتصاد

2015 

تأثير االنشطة الذهنية في تحقيق االنتاجية  229
 االبداعية 

االدارة  –المستنصرية  امنة احمد
 واالقتصاد

2015 

االدارة  –المستنصرية  ايالف مطلك لموهبة في تحقيق الريادة االستراتيجية تأثير ادارة ا 230
 واالقتصاد

2016 

تأثير استراتيجيات سلسة التجهيز في دورة حياة  231
 المنتوج 

االدارة  –المستنصرية  بشير اسماعيل
 واالقتصاد

2015 

تمكين راس المال الحكيم وتأثيره في تحسين  232
 ة المستقبلية عمليات توليد المعرف

االدارة  –المستنصرية  جوان حسين 
 واالقتصاد

2015 

امكانية تطبيق بطاقة االداء المتوازن في تقييم  233
 االداء المالي واالستراتيجي 

االدارة  –المستنصرية  احالم فيصل
 واالقتصاد

2015 

امكانية استعمال استراتيجية الزخم للتحقق من  234
 المالي الكفاءة الضعيفة للسوق 

االدارة  –المستنصرية  دعاء ذيب
 واالقتصاد

2015 

تحليل اداء بعض صناديق االستثمار السعودية  235
 مع بيان امكانية تأسيسها في العراق 

االدارة  –المستنصرية  دالل قاسم 
 واالقتصاد

2015 

االدارة  –المستنصرية  ريزان عبد الرحمن أثر جودة الخدمة في تحسين ربحية المنظمة  236
 واالقتصاد

2015 

تأثير االسبقيات التنافسية في قرارات االمداد  237
 التسويقية

االدارة  –المستنصرية  زينة فالح الشمري
 واالقتصاد

2015 

التفكير االستراتيجي ودوره في استراتيجية تقويم  238
 اداء الموارد البشرية لتعزيز االنتماء المنظمي 

رة االدا –الكوفة  سلوى عقيل
 واالقتصاد 

2017 

السلوك القيادي الرشيق وتأثيره في العالقة بين  239
السبرانية التنظيمية والتدوير الوظيفي لتطوير 

 عاملين مابعد الحداثة

االدارة  –الكوفة  جنان جايد
 واالقتصاد 

2017 



 –المكتبة االلكترونية  – ادارة االعمال –رسائل ماجستير اسماء 
 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة 

 

 

االدارة  -القادسية سليمة هادي أثر ممارسات التسويق االخضر في حماية البيئة  240
 االقتصادو 

2016 

نظام المعلومات التسويقي وأثره في  241
 االستراتيجيات التنافسية 

االدارة  -القادسية لطيف عبد الرضا 
 واالقتصاد

2005 

كيفية ادارة واستخدام الوقت لدى مديري فروع  242
 البنوك العراقية 

االدارة  -القادسية واثق حامد
 واالقتصاد

2005 

ودورها في تهيئة المناخ األخالقي القيادة األخالقية  243
 المدركة وانعكاساتهما على المكانة التنظيمية

اإلدارة  – جامعة الكوفة علي النفاخ 
 واالقتصاد

2013 

ابعاد االنتاج الرشيق واثرها في ابعاد اداء  244
 العمليات 

االدارة  -القادسية جميل شعبة 
 واالقتصاد

2013 

االدارة  -القادسية حسين يوسف ق االسبقيات التنافسية دور ادارة االمداد في تحقي 245
 واالقتصاد

2014 

توظيف التكامل السلوكي لفريق االدارة العليا  246
لتحسين جودة القرارات االستراتيجية : الدور 

 الوسيط لإلجماع االستراتيجي

االدارة  -القادسية حيدر محمد
 واالقتصاد

2014 

صنيع المتسارع والتصنيع العالقة التفاعلية بين الت 247
الرشيق وأثرها في تحقيق الميزة التنافسية 

 المستدامة 

االدارة  -القادسية خولة راضي
 واالقتصاد

2011 

دور سلوكيات القيادة التحويلية في ادارة االزمة  248
 التنظيمية 

االدارة  -القادسية جنان شهاب 
 واالقتصاد

2011 

االدارة  -القادسية علي نوري حافظها العادية تأثير سيولة االسهم في اداء م 249
 واالقتصاد

 

بناء محفظة االسهم العادية بأستخدام ستراتيجية  250
 االدارة النشطة وتقييمها 

االدارة  -القادسية هند ضياء 
 واالقتصاد

 

االدارة  -القادسية نهلة عبد االمير  عالقات الشراكة وتأثيرها في قيمة ووالء الزبون  251
 القتصادوا

2013 

الذكاء الثقافي وتأثيره على االداء االستراتيجي  252
 للمنظمات

االدارة  -القادسية سحر عناوي 
 واالقتصاد

2011 



 –المكتبة االلكترونية  – ادارة االعمال –رسائل ماجستير اسماء 
 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة 

 

 

اخالقيات العمل واثرها في تحقيق القيمة  253
 المستدامة للزبون 

االدارة  –الكوفة  زينب هادي
 واالقتصاد 

2009 

 توظيف المعرفة الريادية  254

االدارة  –الكوفة  منتظر علي حسون  يز السمعة االستراتيجيةفي تعز
 واالقتصاد

2017 

العالقة السببية بين جودة حياة العمل  255
واالستغراق الوظيفي من خالل التمكين النفسي 

 للعاملين

االدارة  –الكوفة  رسل كريم
 واالقتصاد

2017 

/  LMSتطوير نظام ادارة التعليم االلكتروني  256
MOODL  باستخدام انموذجUTAUT  

االدارة  -الكوفة محمد نبيل هادي
 واالقتصاد

2017 

دور ممارسات نظم عمل االحتواء العالي في  257
 تعزيز االداء الجامعي المتميز 

االدارة  -الكوفة نوار محمد 
 واالقتصاد

2017 

توظيف ممارسات ادارة الموارد البشرية الخضراء في  258
 ديتعزيز السلوك الريا

كلية االدارة -الكوفة رديف حميد حاكم
 واالقتصاد

2018 

دور استراتيجيات العمليات في تحسين القدرة  259
 التنافسية 

اإلدارة  – جامعة الكوفة فاطمة طعين 
 واالقتصاد 

2016 

اإلدارة  – لكوفةجامعة ا سناء عبد كريم  دور تبني العدسة االستراتيجية في تمركز المنظمات في قمة سوق المنافسة  260
 واالقتصاد 

2017 

السيمائية التنظيمية وتأثيرها في تنمية رأس المال   261
الفكري االخضر من خالل تعزيز القابليات 

 المعرفية

خنساء عبد العادل 
 موسى

االدارة -جامعة الكوفة
 واالقتصاد

2017 

العالقة بين روحانية مكان العمل واالداء   262

 ي للعامليناالبداعي من خالل العقد النفس
االدارة  -جامعة الكوفة رعد حنظل طارش 

 واالقتصاد
2017 

تأثير التنشئة االجتماعية التنظيمية في السلوك   263
 المبدع من خالل رفاهية العاملين

االدارة -جامعة الكوفة شعيب احمد عزيز
 واالقتصاد

2017 

تقويم واقع وافاق تطوير منظمات االعمال غير   264
 نهيار التنظيميالرابحة ومتجه نحو اال

االدارة -جامعة الكوفة زينب رعد صالح
 واالقتصاد

2017 

تبني استراتيجية السينات الخمس كمدخل لتعزيز   265
 نظم االداء العالي

االدارة -جامعة الكوفة حيدر غسان حاكم 
 واالقتصاد

2017 

 2018االدارة -جامعة الكوفةوسن جواد كاظم تقويم األداء الجامعي باستخدام معايير التصنيف   266
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 واالقتصاد نيالسودا الوطنية
 2018 بغداد-الجامعة التقنية مصطفى صالح  تأثير المقدرات الريادية في اداء العمليات   267
كلية -جامعة الكوفة سارة فاضل حسين  ( ومعدل القطعcmlاستعمال خط رأس المال)  268

 االدارة واالقتصاد
2018 

ن صحة رأس المال االستراتيجي ودوره في تخمي  269
 المستشفيات 

االدارة -جامعة الكوفة مهدي صالح امين
 واالقتصاد

2018 

م 270
 م

ممارسات التخطيط االستراتيجي في تحول 
 المستشفيات نحو الريادة التنظيمية 

االدارة -جامعة الكوفة اباء مهدي صالح
 واالقتصاد

2018 

في تحقيق التميز قيادة االداء العالي ودورها   271
 االبداعي

كلية -جامعة الكوفة د العاليضرغام عب
 االدارة واالقتصاد

2018 

القيادة المستنيرة وتأثيرها في الحد من السلوك   272
 االنتهازي

زهراء عبد الرضا 
 وحيد

كلية -جامعة الكوفة
 االدارة واالقتصاد

2018 

القيادة الرديئة وانعكاسها على سلوكيات التهكم   273
 التنظيمي

علي جمال عبد 
 الغني

كلية -جامعة الكوفة
 االدارة واالقتصاد

2018 

تأثير استراتيجي العمل العاطفي في االنهاك   274
 النفسي لمقدمي الخدمات الصحية

فالح حسن عبد 
 االمير العارضي

كلية -جامعة الكوفة
 االدارة واالقتصاد

2018 

سلوك االطباء االخالقي في تعزيز الدعم   275
 اللوجستي للحشد الشعبي

سعد خزعل محمد 
 ال سلمان

كلية -معة الكوفةجا
 االدارة واالقتصاد

2018 

القيادة الفاضلة ودورها من خالل التوافق   276
 االستراتيجي 

كلية -جامعة الكوفة زينب محمد عبيد
 االدارة واالقتصاد

2018 

العالقة التأثيرية بين القيادة الخادمة واالداء   277
 االبداعي

كلية -جامعة كربالء محمد محي رحيم
 االدارة واالقتصاد

2018 

المقدرات الجوهرية وتأثيرها في الريادة   278
 االستراتيجية

كلية -الجامعة العراقية فخري عبادي علي
 االدارة واالقتصاد

2018 

كلية -جامعة الكوفة شيماء ناظم عبد التفاعل العاطفي للهيأة التدريسية   279
 االدارة واالقتصاد

2018 

االستقواء في مكان العمل ودوره في سلوكيات   280
 مل السبليةالع

كلية -جامعة كربالء حسين علي عبداهلل
 االدارة واالقتصاد

2018 
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نرجسية القيادة وتأثيرها في العالقة بين االرهاب   281
 التنظيمي واالنعزال في مكان العمل

كلية -جامعة الكوفة فارس راضي جبلر
 االدارة واالقتصاد

2018 

الدور الوسيط للفخر التنظيمي في العالقة بين   282
 ادة الجمالية وسلوك العاملينالقي

سامي غانم كاظم 
 الشبلي

كلية -جامعة الكوفة
 االدارة واالقتصاد

2018 

التأثير التفاعلي للذكاء التنظيمي بين قيادة   283
 المناطق العمياء والعواقب التنظيمية

كلية  -جامعة الكوفة حوراء سعد غازي 
 االدارة واالقتصاد

2018 

ا 284
 ث

لى اداء سوق العلراق اثر االستثمار المحفظي ع
 لالوراق المالية

كلية -جامعة الكوفة اكرم شاني حسان 
 االدارة واالقتصاد

2018 

القيادة الروحية وتأثيرها التفاعلي في العالقة بين   285
 فجوة الهوية التنظيمية وسلوك العاملين العكسي

كلية -جامعة الكوفة والء محسن علي 
 االدارة واالقتصاد

2018 

العالقة بين الملكية النفسية والتناغم التحقق من   286
 في مكان العمل

كلية -جامعة الكوفة سجى رضا حبيب 
 االدارة واالقتصاد

2018 

تخطيط السيناريو وتأثيره في تحقيق ريادة   287
 االعمال في التعليم

كلية -جامعة الكوفة اصيل محمد تركي
 االدارة واالقتصاد

2018 

فاعلي في العالقة المعمارية التنظيمية وتأثيرها الت  288
 بين استراتيجيات التسويق االستباقيه

كلية -جامعة الكوفة اكرام عدنان تمكين
 االدارة واالقتصاد

2018 

عمليات الصحة االلكترونية ودورها في تحسين   289
 سالمة المرضى من خالل تعزيز الكفاءة الذاتية

تهليل صالح مهدي 
 الخفاف

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2018 

جودة القررات االستراتيجية وتأثيرها في تحقيق   290
االستدامة التنظيمية من خالل السلوك الذهبي 

 للقيادة

جامعة الكوفة/كلية  اسراء نزار شاكر
 االدارة واالقتصاد

2018 

الدور المعدل لألستقامة التنظيمية في تعزيز   291
تأثير اخالقيات العمل في الحد من االستزاف 

 الشعوري

جامعة كربالء/كلية  جمال صبري  زهراء
 االدارة واالقتصاد

2018 

اثر تطبيق الحكومة االلكترونية في معالجة   292
البدانة التنظيمية من خالل المنظور االستراتيجي 

 ثالثي االبعاد 

افراح خليل احمد 
 ساالركوازي 

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2018 
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 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة 

 

 

لى مستوى الخدمات العمليات االرهابية وتأثيرها ع  293
 الصحية

قاسم هادي جبار 
 العوادي

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2018 

التسويق الحسي ودوره في تحقيق التوجه الريادي   294
 للمنظمات

جامعة كربالء/كلية  هيثم فاخر حسين
 االدارة واالقتصاد

2018 

فاعلية الضبط الذاتي في عالج قصور السلوك   295
 هة الضغط االدارياالنفعالي لمواج

الياء مراد عبد 
 االخوة

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2018 

دور مبادئ ادارة الجودة الشاملة في تحسين   296
 االداء التشغيلي

حسنين حسين 
 هاتف

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2018 

الدور التفاعلي للقيادة االخالقية في العالقة بين   297
 مل المنحرف واالزمات التنظيميةسلوكيات الع

جامعة الكوفة/كلية  ثورة عباس بعيوي
 االدارة واالقتصاد

2018 

اعادة هندسة الذات وتأثيرها التفاعلي في العالقة   298
 بين القيادة النرجسية وتبدد الشخصية للعاملين

احمد عبد الحسن 
 دحام

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2019 

راتيجية ودورها في تحقيق التسامح البراعة االست  299
 التنظيمي

احمد خنجر 
 العوادي

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2019 

الغروز في مكان العمل وتأثيره في االحتراق   300
 الوظيفي من خالل السلوك الفض

اكرم سامي فايز 
 السلمي

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2019 

اء ودوره في صحة مكان التأمل الوظيفي لألطب  301
 العمل

ذو الفقار حسن 
 علوان

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2019 

االستراتيجيات االستباقية لتطوير المنتجات   302
وتأثيرها في التسويق المستدام من خالل تبني 

 سلسلة التجهيز الهجينة

جامعة الكوفة/كلية  منتظر جاسم محمد 
 االدارة واالقتصاد

2019 

لتخطيط االستراتيجي المستدام وتأثيره في ضمان ا  303
جودة التعليم العالي في ظل متطلبات الحوكمة 

 االكاديمية

محمد حسن 
 صاحب طاهر

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2019 

ادارة الجهل االستراتيجي ودورها في تعزيز   304
 الجاهزية التنظيمية 

هيام حسن 
 الموسوي

جامعة الكوفة/كلية 
 دارة واالقتصاداال

2019 

سلوكيات القيادة االستراتيجية واثرها في استثمار   305
 االشارات الضعيفة لتجنب االنحراف االستراتيجي

حيدر عبداهلل عبد 
 الجبوري

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2019 
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سلوكيات القائد المتناقضة في معمارية شخصية   306
س المال مقدمي الخدمات الصحية في اطار رأٍ 

 االجتماعي

سراب رزاق 
 الصراف

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2019 

 الحوادث عن الناتج العمل عبأ بين العالقة  307
 والطبية الصحية المالكات اداء على المرورية

 الطورارئ ردهات في

احمد صبيح 
 الجنابي

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2019 

يجية ودورها في مكافحة الجاهزية االسترات  308
 االرهاب المحلي 

حيدر محسن 
 سلمان

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2019 

استراتيجية التكامل العمودي وتأثيرها في الحد   309
من الفجوة التسويقية وتخفيض التكاليف 

 التسويقية

يوسف يعقوب 
 جابر

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2019 

روحي ودوره في صناعة السياحة التسويق ال  310
المستدامة من خالل الدور الوسيط لألرشاد 

 السياحي

جنان حسن 
 صاحب

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2019 

استراتيجية تعزيز المكانة الدولية واثرها على   311
 تحسين وثيقة السفر االعراقية

جامعة الكوفة/كلية  بشار حسون مهدي
 االدارة واالقتصاد

2019 

تأثير االستشراف االستراتيجي في جودة القرارات   312
 االستراتيجية 

جامعة الكوفة/كلية  عدنان رحيم حمود
 االدارة واالقتصاد

2019 

علي عبد الحسين  التحليل االستراتيجي لتصنيفات الجامعات عالميا   313
 الدليمي

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2019 

تراتيجي كمتغير وسيط التغيير االس  جاهزية  314
 مرونة الموارد البشرية والتسويق الرشيق

حسين طرار 
 محارب

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2019 

متطلبات تبني حكومة المستقبل الذكية ودرها   315
في تحقيق سعادة المواطن في ظل ديناميكية 

 القوى السياسية 

جامعة الكوفة/كلية  احمد محمد محسن
 القتصاداالدارة وا

2019 

تأثير مهارات  التفكير االستراتيجي في تعزيز   316
عمليات االستجابة االستراتيجية من خالل الدور 

 الوسيط لألديولوجيه التنظيمية 

جامعة كربالء/كلية  مريم حسين جواد 
 االدارة واالقتصاد

2020 
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دور العدالة التنظيمية المدركة في تعزيز قدرات   317
 الموارد البشرية

جامعة كربالء/كلية  كامل عبيد صادق
 االدارة واالقتصاد

2020 

دور القيادة الفائقة في تعزيز المساءلة   318
 المؤسسية من خالل النزاهة السلوكية

باسم عبد الغني 
 جالب

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2020 

القيادة الشاملة ودورها في تحقيق المرونة   319
 ات الجوهريةاالستراتيجية من خالل المقدر 

جامعة الكوفة/كلية  علي صاحب فليح
 االدارة واالقتصاد

2020 

الخارطة االستراتيجة ودورها في تجنب االنجراف   320
 االستراتيجي

جامعة الكوفة/كلية  وسام ابراهيم جودة
 االدارة واالقتصاد

2020 

تأثير القيادة االخالقية كمتغير تفاعلي في   321
ف واالزمات العالقة بين سلوك العمل تامنحر 
 التنظيمية الداخلية 

جامعة الكوفة/كلية  حيدر حسين غالي
 االدارة واالقتصاد

2020 

اثر اخالقيات العمل في تعزيز جودة الخدمة   322
الصحية من خالل تطبيق تقنيات االعمال 

 االلكترونية

جامعة الكوفة/كلية  يحيى حبيب شنين
 االدارة واالقتصاد

2020 

ارة المعرفة في التجديد دور البنى التحتية ألد  323
 االستراتيجي عبر القابليات المميزة

جامعة الكوفة/كلية  رضا كريم صاحب
 االدارة واالقتصاد

2020 

فترة تمويل سلسلة التجهيز وتأثيرها في القيمة   324
 المضافة للشركات المساهمة 

جامعة الكوفة/كلية  فاتن محسن كاظم
 االدارة واالقتصاد

2020 

مويل وتأثيرها في المحددات مصادر هيكل الت  325
 الظرفية للشركات المساهمة 

جامعة الكوفة/كلية  علي حسين حرجان
 االدارة واالقتصاد

2020 

الرصد االستراتيجي وعالقته بتطوير انتاج النفط   326
 في سياق التأثير التفاعلي للتشخيص التظيمي

جامعة الكوفة/كلية  اسعد عبد الخالق 
 االدارة واالقتصاد

2020 

العقل االستراتيجي ودوره في تعزيز االداء   327
 الريادي من خالل دعم حاضنات االعمال

جامعة الكوفة/كلية  عباس زهير عبد
 االدارة واالقتصاد

2020 

تصميم نظام حوكمة الكترونية لتحسين جودة   328
 الخدمات الحكومية

عدنان محمود 
 ابراهيم

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2020 

لسلوك السياقي كمتغير وسيط بين القيادة دور ا  329
 واالداء االستراتيجي

جامعة الكوفة/كلية  محمد سعد لطيف 
 االدارة واالقتصاد

2020 
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دراسة ابعاد اتخاذ القرارات متعددة المعايير   330
 وتأثيرها على نظام ادارة االداء االستراتيجي

جامعة الكوفة/كلية  محمد علي نجم 
 االدارة واالقتصاد

2020 

التأثير التفاعلي للدعم التنظيمي المدرك في   331
العالقة بين القيادة الرشيقة وسلوك العمل 

 االبداعي

جامعة الكوفة/كلية  محمد حمزة كاطع
 االدارة واالقتصاد

2020 

 
332 

التأثير التفاعلي لجودة العالقات االجتماعية بين 
 التسويق الخفي واستغراق الزبائن

كوفة/كلية جامعة ال نور هادي محمد
 االدارة واالقتصاد

2020 

دور السلوك القيادي واستراتيجية تطوير الموارد  333
 البشرية في تحقيق االداء المتميز

جامعة الكوفة/كلية  حيدر جاسم عطية
 االدارة واالقتصاد

2020 

الدور الوسيط لجودة حياة العمل بين النسيان  334
 التنظيمي واالداء االبتكاري

ير احمد كامل خ
 اهلل

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2020 

السلوك الريادي للموارد البشرية كمتغير وسيط  335
 بين االيثار واالداء المستدام

جامعة الكوفة/كلية  فاطمة محمد جبار 
 االدارة واالقتصاد

2020 

تأثير سلسلة التجهيز المتسارعة في تعزيز  336
 االداء التسويقي

الكلية التقنية  نسكاظم ثائر يو 
 االدارية/بغداد

2020 

التمويل التسويقي ودوره في تحقيق التسويق  337
 المستدام من خالل كسب الزبون 

هدى ضياء علي 
 اصغر

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2020 

ممارسات اللياقة التنظيمية لتحقيق االداء  338
المتفوق من خالل الدور الوسيط للتعلم 

 تراتيجي االس

حنين حسين عبد 
 الفتالوي

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2020 

اختبار دور القيادة التمكينية والتفكير الريادي  339
 في الحد من القصور المعرفي

جامعة الكوفة/كلية  هبة حسين محمد
 االدارة واالقتصاد

2020 

العالقة التفاعلية بين الشائعات والثرثرة في  340
 قع العمل وتأثيرهما في كالامة العاملينموا

جامعة الكوفة/كلية  كرار حيدر محمد 
 االدارة واالقتصاد

2020 

قياس العائد والمخاطرة بأعتماد نظرية المحفظة  341
 مابعد الحداثة 

جامعة الكوفة/كلية  علي جاسم محمد
 االدارة واالقتصاد

2020 

دور التطوير التنظيمي في تعزيز السمعة  342
 التنظيمية

جامعة الكوفة/كلية  سالم عبد عمران
 االدارة واالقتصاد

2020 
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زهراء عباس علي   لعمل وتأثيرها في التفكير الرياديجودة حياة ا 343
 حسين

الجامعة التقنية 
الوسطى/الكلية التقنية 

 االدارية

2021 

القيادة االبوية وتأثيرها في تحسين رضا  344
سحاب المالكات المرضى من خالل الحد من ان

 الصحية الوسيطة

جامعة الكوفة/كلية  غفران لفتة منسي
 االدارة واالقتصاد

2021 

دور الوعي االستراتيجي في تطوير معمارية  345
 المنظمات الصحية

تحسين معطي عبد 
 الرضا

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2021 

346 
 

التأثير التفاعلي للدعم الحكومي المدرك في 
لعالقة بين رأس المال البشري واالداء الصحي ا

 المستدام

مصطفى لفتة 
 موسى

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2021 

ادارة المعلومات االستراتيجية ودورها في تحسين  347
 المعلومات االمنية

جامعة الكوفة/كلية  بشير جليل ذياب 
 االدارة واالقتصاد

2021 

حسين علي عبد  القتها بتعاطف القائد مع ذاتهالقيادة الواعية وع 348
 الحر

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2021 

استخدام طريقة مصفوفة التخطيط االستراتيجي  349
qspm  لتطوير نموذجي التنافسي والقيمة

 المتوقعة للخدمة في المستشفى

جامعة الكوفة/كلية  رائد كريم منشد
 االدارة واالقتصاد

2021 

دور الهندسة االستراتيجية في تحقيق الحوكمة  350
 الذكية استناد لمؤشرات ليجاتوم لألزدهار

جامعة الكوفة/كلية  اسامة جمعة غالي 
 االدارة واالقتصاد

2021 

دور استراتيجيات ادارة ازمة التعلم لتعزيز  351
 فاعلية التعليم االلكتروني 

جامعة الكوفة/كلية  ازهار محمد رضا
 واالقتصاداالدارة 

2021 

المعمارية االستراتيجية ودورها في تعزيز  352
 االستدامة التنظيمية

جامعة الكوفة/كلية  عالء عباس حسين
 االدارة واالقتصاد

2021 

النظرية االستراتيجية وانعكاسها على محو  353
 االمية الصحية 

احسان اموري 
 حبيب

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2021 

تأثير القيمة المضافة لرأس المال الفكري  354
 تحسين مؤشرات الكفاءة المالية

عمار عبد الزهرة 
 عبد

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2021 
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الدور التفاعلي لرأس المال النفسي االيجابي  355
في العالقة بين التنمر في مكان العمل والقلق 

 الوظيفي

/كلية جامعة الكوفة احمد كاظم حسين 
 االدارة واالقتصاد

2021 

الدور التفاعلي للسلوك االستباقي للموظف في  365
العالقة بين القيادة الرنانة والعواقب 

 االستراتيجية

جامعة الكوفة/كلية  يصغ رحيم رشيد
 االدارة واالقتصاد

2021 

دور ممارسات النفقات العامة في نجاح  357
 ااستراتيجية مواجهة ازمة فايروس كورون

محمد ثابت رشيد 
 هادي

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2021 

توظيف رأس المال الفكري في تحقيق  358
استراتيجيات تحدي السوق الدور التفاعلي 

 للتسامح في مكان العمل

جامعة الكوفة/كلية  صباح حسن امين
 االدارة واالقتصاد

2021 

دور الوعي التنظيمي في تحقيق النجاح  359
 لتسويقي من خالل القابليات التنافسيةا

جامعة الكوفة/كلية  نجيب نوري عبد
 االدارة واالقتصاد

2021 

التشخيص التنظيمي وتأثيره في االستدامة  360
 التنظيمية من خالل تعزيز المرونة االستراتيجية 

جامعة الكوفة/كلية  حسين غازي ريشان
 االدارة واالقتصاد

2021 

يجي للقادة االمنين في ضوء القلق االسترات 361
افتراضات نظرية المؤامرة التنظيمية وانسحاب 

 الموارد البشرية 

 ليث لطيف جهان 
 

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2021 

تأهب الموارد البشرية االلكتروني وتأثيره في  362
 التسويق الرقمي 

جامعة الكوفة/كلية  فالح حسن عودة 
 االدارة واالقتصاد

2021 

االستثمار في رأس المال البشري في تعزيز  363
 االداء المالي المستدام

جامعة الكوفة/كلية  محمد فرحان داخل
 االدارة واالقتصاد

2021 

اختبار دور الخصائص التنظيميةى والمقدرات  364
الجوهرية في تطوير نموذج القيمة المتوقعة 

 للموظف

جامعة الكوفة/كلية  علي جاسم عبودي
 الدارة واالقتصادا

2021 

دور الهيبة التنظيمية للحد من القصور  365
 التنظيمي 

مصطفى حسن 
 كريم

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2021 
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التُأير التفاعلي لألستقامة التظيمية في العالقة  366
بين مهارات القيادة الناعمة واالنحرافات 

 االستراتيجية 

لكوفة/كلية جامعة ا نعمة محمد عباس
 االدارة واالقتصاد

2021 

دور الرقابة االلكترونية كمتغير وسيط بين  367
حوكمة القرارات االستراتيجية والحد من الفساد 

 المالي واالداري

حسن عبد االمير 
 محمد

جامعة الكوفة/كلية 
 االدارة واالقتصاد

2021 

جامعة الكوفة/كلية  اس جابرعلي عب المرونة المالية واثرها في تجنب التعثر المالي 368
 االدارة واالقتصاد

2021 

التسويق االعالمي ودوره في الحد من الخداع  369
 السياسي

جامعة الكوفة/كلية  علي رحيم حسن
 االدارة واالقتصاد

2021 

الشغف الزبوني في تحقيق االستدامة التنظيمية  370
 من خالل جودة المرونة التسويقية 

الفرات  جامعة حسن جواد كاظم
االوسط/الكلية التقنية 

 االدارية

2021 

القيادة المبتصرة وتاثيرها في االداء المميز من  371
 خالل الدور الوسيط لليقظة االستراتيجية

جامعة الفرات  حسن فاضل صالح
االوسط/الكلية التقنية 

 االدارية

2021 

انكار الخطر االستراتيجي وانعكاسه في االنحدار  372
 التنظيمي 

جامعة الكوفة/كلية  محمد توفيق يونس
 االدارة واالقتصاد

2021 

واقع استراتيجيات ادارة الموارد البشرية  373
 االلكترونية وتأثيرها في االنتشار االستراتيجي

صباح مجبل 
 حسين

جامعة الفرات 
االوسط/الكلية التقنية 

 االدارية

2021 

دور السلوك االستراتيجي في تعزيز الجاهزية  374
 التنظيمية من خالل الوعي االستراتيجي

جامعة الفرات  ايمان عباس علي
االوسط/الكلية التقنية 

 االدارية

2021 

ممارسات القيادة الشجاعة في تحقيق  375
االنغماس االستراتيجي من خالل االبتكار 

 الريادي

جامعة الكوفة/كلية  عالء حسن هاشم 
 االدارة واالقتصاد

2021 
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لموارد البشرية االلكترونية في دور ادارة ا 376
تحقيق الريادة االستراتيجية من خالل تبني 

 تقنيات الذكاء االصطناعي 

جامعة الفرات  حسن عالء محمد
االوسط/الكلية التقنية 

 االدارية

2021 

االنغماس الوظيفي كمتغير وسيط بين جودة  377
 حياة العمل وسلوك المواطنة التنظيمية 

حسين سعدون 
 عالء

معة الكوفة/كلية جا
 االدارة واالقتصاد

2021 

 


