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(  2الشعبة )    

 اسم المشرف عنوان مشروع البحث اســــم الطــــــــالب ت

 ضرغام محسن جبار  الوظيفي والحوافز المادية العالقة بين الرضا ساجد حسين كاظم  .1

  ضياء طارق عاجل  .2

  احمد عبد المجيد  .3

 نظير أمين حسن  .4

 ضحى حاتم احمد  .5

 

 م.م. رحيم عبد محمد دور اخالقيات العمل في تنمية مهارات ادارة الوقت لدى السكرتير دنيا باسم كريم .1

 بنين عبد الكاظم محسن .2

 طالب حميدمريم  .3

 مهند حافظ حسن  .4

 حيدر جبر  تقي .5

 

 م.م. رحيم عبد محمد اثر ادارة الوقت في صنع القرارات اإلدارية حسن حيدر عبد الحسن  .1

 عباس هاشم عباس   .2

 ماهر حسن عبد الهادي   .3

 عال احمد مرهون   .4

 حنان حميد كامل   .5

 

 زهراء محمود التنظيمية وتأثيرها على االداء الوظيفيالثقافة  جعفر صاحب نعمة   .1

 احمد عبد المحسن علي  .2

 علي احمد حمزة   .3

 خضير عباس غيث  .4

 حسن كاني بخيت  .5

 

 ضرغام محسن جبار  اثر استخدام تكنولوجيا العمل في نجاح المنظمة امجد باجي جويد  .1

 محمد حسن جبار   .2

 مهدي عباس هرموش  .3

 ناصر شاكر مهدي  .4

 محمد عادل سعيد  .5

   

 د.محمد جبار  دور اخالقيات االدارة في تعزيز السمعة التنظيمية  محمد رضا صالح   .1

 محمد حبيب فرحان   .2

 فرات جابر جواد  .3

 صباح عبد الهادي شمران  .4

 فرقان علي عباس  .5

   

 د. علي كاظم  اثر السلوك االخالقي للقيادة في االلتزام التنظيمي  ايات عبد الحسين دخيل  .1

 بتول ابراهيم حمزة   .2

 علياء رزاق عبد السادة   .3

 فاتن داوود سلمان   .4

 محمود شاكر محمد  .5

 

 أ.م. علي عبد الحسين عالقة االنماط القيادية باإلبداع الوظيفي سجى عباس مالك .1
 اشواق كريم حميد .2

 زهراء فائز محمد .3

 يوسف جميل طاهر .4

 مرتضى جعفر هراط .5
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(  1الشعبة )    

   اســــم الطــــــــالب ت

 فالح حسن هدى التدريب ومهارات العاملين في المنظمة  جودت كاظم عبد هللا   .2

 اسماء حسن كاظم    .1

 زينب محمد حسن  .3

   ايات سجاد كاظم   .4
 زهراء عالوي حميد  .5

  محمد خليل عبد الرحمن  .6

 

 قاسم رحيم  دور تدريب العاملين في تحقيق الميزة التنافسية بنين يوسف محمد   .2

 انتضار خضر محمد   .1

 عبير عبد هللا طاغوت   .3

 محمد رضا عبود   .4

 حسين  رنا كاظم  .5

  مهند احمد كريم  .6

 

 قاسم رحيم دور المناخ التنظيمي في تحقيق الرضا الوظيفي  نور الهدى عدنان علوش  .2

 لمياء عذاب جساب   .1

 دعاء محمد صبيح   .3

 يوسف عبد حسن عيسى   .4

 هادي رسول هادي  .5

 

 القيادة التحويلية وأثرها على االبداع التنظيمي     فاطمة نعمة جبر  .2
  ) دراسة ميدانية في المعهد التقني كربالء(    

 أ.م. علي عبد الحسين

 غصون محمد سلمان   .1

 غيداء جبار حسن  .3

 كرار محمد عودة   .4

 ريام حسين علي   .5

 

اثر نظم المعلومات في التخطيط االستراتيجي : دراسة  ن علي يعلي حس  .2
 ميدانية 

 أ.م. علي عبد الحسين

 تبارك ماهر عبد االمير   .1

 رباب عودة دريعي   .3

  كاظمبتول خليل   .4

 ضحى وهاب عبد الرزاق   .5

 

 هاديد.محمد جبار  اثر القيادة االكاديمية في تنمية راس المال البشري  ايات احمد عباس   .2

 بتول احمد جواد   .1

 كرار حسين عبد علي   .3

 دالل احمد حسين   .4

 علي مراد   .5

 

 السيدة زيتون نعمة ضهد  العالقة بين العمل الوظيفي والحوافز المادية اثير قاسم حسن .2

 افياء قاسم عباس  .1

 قوافل حيدر عبد عون 3

 علي فارس حربي 4

 غسان علي محي 5
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 عنوان المشروع                      اسم المشرف اســــم الطــــــــالب ت

 د.امال غالب العالقة بين التغيير التنظيمي والرضا الوظيفي  إبراهيممصطفى عادل   .2

 لطيف محسن  أنوار  .1

 سكينة حمزة عبد هللا   .3

 غفران رياض ابراهيم   .4

 مالك حميد علي   .5

 

 قاسم رحيم    المعلومات في تحسين اداء العاملين اأثر تكنولوجي محمد حسن عالوي   .2

 محمد صاحب جاسم  .1

 ايمن مكي عبد علي   .3

 قاسم احمد محمد  .4

 نور موسى كاظم   .5

 

 د.علي كاظم  التعلم التنظيمي واثره في تعزيز االبداع  ريمان سليم هادي   .2

 افراح سعيد سلمان   .1

 انوار نازك عبد الواحد   .3

 ايمان علي بلبول   .4

 سماح زبالة سلمان   .5

 

 مواصفات القائد االداري الناجح كما يراها العاملون  حسن يحيى صاحب   .2
 

 د. بسمان كامل

 محمد علي حسين   .1

 غدير اكرم عبد العباس   .3

 ايناس اسماعيل ابراهيم   .4

 امال محمد زويد  .5

 

 وأثرها على اداء العاملين ادارة الوقت  محمد طالب ابا ذر   .2
 

 د.علي كاظم

 الزم  سجاد عبد االمير  .1

  فاطمة حازم محمد  .3

 ن جبر يعلي حس  .4

 رقيب عالوي جبر   .5

 

 ضرغام محسن جبار المهارات اإلدارية في تحسين االنطباع لدى العامليناثر  عبد خادم رياض محمود  .2

 شتاق صبري فيصل م  .1

 علي صادق عباس  .3

 محمد عدنان جابر   .4

   احمد جبار عبد الرزاق علي  .5

 

 بسمان كامل جوادد.  دور تكنلوجيا االتصاالت في تنمية مهارات السكرتير عبد الحسين يوسف جابر .2

 خديجة عبد السادة .1

 فاطمة حسين عبد هللا .3

 عسكوري تبارك عبد المهدي .4

 زهراء احمد طالب .5
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   اســــم الطــــــــالب ت

 في ممارسة قدرات الموارد البشريةدور الذكاء االستراتيجي   وسام علي حسين  .1
 

) دراسة استطالعية لعينة من التدريسيين في المعهد التقني 
  كربالء(

 م. محمد جبار هادي

  مروة سعد حمزة  .2

  مؤمل فالح حميد   .3

 نيحس حسنآيات عبد   .4

   فاطمة علي  .5

 

الرضا استخدام مواقع التواصل االجتماعي للتعبير عن   ياسر هادي كاظم  .1

 الوظيفي

 بسمان كامل د.

  عادل خضير مشحن  .2

  فاطمة مهدي طالب   .3

  وليد حافظ  فليح  .4

 محمد خليفة محمد  .5

 

  السيدة زيتون نعمة ضهد   اثر عمليات ادارة المعرفة على االداء الوظيفي  ابراهيم حسين رحيم  .1

  سجى هيثم صحن   .2

 تبارك يونس شاكر   .3

  هاديحسين كريم   .4

  زينب فاضل طالب  .5

 

 غالب  أمالد. اثر تكنولوجيا المعلومات في أداء المنظمة اسماعيل نعمة اسماعيل   .1

  فؤاد اياد صالح   .2

  محمد عباس نوطي  .3

  احمد هاشم  كريم  .4

 هشام حيدر بريهي  .5

 

 السيدة زيتون نعمة ضهد   العملممارسات ادارة االحتواء العالي وتأثيرها في مرونة   اكرم علي بدر  .1

 علي سهيل منصور  .2

 مانع بندر فصوع  .3

 محمد علوان حسوني  .4

  فرقان هادي  حمزة  .5

 

 هدى فالح حسن  اثر اخالقيات العمل في تعزيز ادارة المعرفة  حيدر جابر نجرس  .1

  فالح حسن صبار  .2

 سالم مانع  عباس  .3

  ياسمين علي  حسين  .4

 عذاب حسين عباس   .5

    

 د.بسمان كامل جواد بناء نظام للحوافز وفق حاجات ورغبات العاملين عال احمد هاشم .1

 غفران رياض كاظم .2

 شهالء محمد زيدان  .3

 علياء عبد السادة .4

 عذراء فالح حسن .5

 


