
 

 

 

 

 حً

 

 

 رقم 

 المجموعة
 اسم المشرف عنوان البحث اسم الطالب ت

المجموعة 

 االولى

 ضحى هاشم دمحم  1

جودة الخدمة السٌاحٌة  

 واثرها على المطاع السٌاحً
 سجاد ثامر حمود  2 د. دمحم جبار هادي

 ضحى علً شاكر   3

 المجموعة

 الثانٌة 

 نهلة عالء عزٌز  4

تأثٌر موالع التواصل 

 االجتماعً على السٌاحة
 هدٌل دمحم عبٌد  5 م.م هدى جلٌل دخل

 ولٌد وهاب حسٌن  6

 المجموعة

 الثالثة 

 آٌات ستار حسٌن  7
دور التسوٌك االلكترونً فً 

زٌادة الحصة السولٌة 

 للمنظمات السٌاحٌة

 اٌمان عمٌل عبد األمٌر  8 د. دمحم علً تومان

 اٌمن عبد الزهرة محسن  9

عة  المجمو

 الرابعة

 بنٌن علً عاشور  11
التخطٌط االستراتٌجً 

ودوره فً تعزٌز المدرة 

 التنافسٌة للمطاع السٌاحً

 ظاهر حبٌب حبٌب  11 د. حٌدر عبد زٌد

 حنٌن حران عبدالواحد  12

 

 

 

 

 احيالرشاد السيفرع ابعناوين بحوث تخرج الطلبة قائمة 

 9102/9191للعام الدراسي  

 

 جامعة الفرات االوسط التقنية 

 المعهد التقني كربالء 

 قسم تقنيات السياحة



 

 

 

 

 اسم المشرف عنوان البحث اسم الطالب ت رقم المجموعة

المجموعة 

 الخامسة

ٌاحة الدٌنٌة واثرها فً الس عبد الزهرةدعاء مجٌد   13

 التنمٌة السٌاحٌة

)مدٌنة كربالء الممدسة 

 (نموذجاا

 دعاء حسن دمحم  14 د. نجم عبد العالً

 رلٌة مجٌد رشٌد  15

المجموعة 

 السادسة

 زهراء حبٌب كاظم  16

اثر جودة الخدمات السٌاحٌة 

 على كسب رضا السائح
 عبدهللا دمحم شاكر  17 عبدالحسٌن موسىم.م 

 ء الدٌن حٌدر طهعال  18

المجموعة 

 السابعة

 زهراء رحٌم كاظم  19

دور االستثمار االجنبً 

 المباشر فً تنمٌة السٌاحة
 دمحم بالر كرٌم غازي  21 م.م طه مهدي 

 منتظر وسام دمحم  21

المجموعة  

 الثامنة

 زٌنب حسٌن عبد الصاحب  22

تكنولوجٌا االتصاالت واثرها 

 فً اتجاهات سلون السائح
 حسن كامل عبد الكاظم  23 ى جلٌل دخلم.م هد

 عبدهللا حازم كرٌم  24

المجموعة  

 التاسعة

 رٌهام عوٌد هلٌل  25

اثر العمر فً اختٌار البرنامج 

 السٌاحً

 د. عالء دمحم ظاهر

 
 انفال خضٌر جاسم  26

 امٌر دمحم عبد الرضا  27

 

 

 

 

 



 

 

 

 

رقم 

 المجموعة
 اسم المشرف عنوان البحث اسم الطالب ت

المجموعة 

 العاشرة 

 زهراء ٌحٌى عبد زٌد  28
تنمٌة مهارات المرشد  

السٌاحً واثرها فً مهنة 

 االرشاد السٌاحً

 م,م مهدي دمحم مهدي

 )محاضر خارجً (
 امٌر حسٌن اسود  29

 نبأ جابر جاسم  31

المجموعة 

 الحادٌة عشر

 امٌر نعمان جٌاد  31
اثر الصراع التنظٌمً على 

ن فً االداء الوظٌفً للعاملٌ

  المطاع السٌاحً

 حسٌن دمحمعلً اسدم.م 

 )محاضر خارجً(
 فاطمة حٌدر حسن  32

 اسماعٌل مروة دمحم   33

المجموعة  

 الثانٌة عشر 

 زهراء عبدالحسٌن دمحم  34
اثر تكنولوجٌا المعلومات على 

جودة الخدمات لشركات السفر 

  والسٌاحة 

 حسٌن دمحمعلً اسدم.م 

 )محاضر خارجً(
 عبدالكرٌم ابراهٌم  35

 احمد عادل علً  36

المجموعة 

 الثالثة عشر

  احمد عدنان حاجم   37

استخدام مهارات العمل 

االلكترونً فً المطاع 

 السٌاحً

 

 زهراء جٌاد مهدي  38 م.م هدى جلٌل دخل

 نورس فالح لٌطان  39

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 رقم

 المجموعة 
 اسم المشرف عنوان البحث اسم الطالب ت

عة المجمو

 االولى

 احمد جواد حسن 1
دور التدرٌب فً تعزٌز 

كفاءة العاملٌن فً المطاع 

 السٌاحً

 احمد عبدالكرٌم جبر 2 د. دمحم جبار هادي

 رلٌة حلٌم علٌوي 4

 المجموعة

 الثانٌة 

 مرٌم كاظم حمزة 5
دور االتصال فً تنمٌة 

المؤسسة السٌاحٌة فً 

 محافظة كربالء

 ٌاسمٌن احمد تركً 6 م.م احمد عبد حسٌن

 ٌوسف نعمة عبد علً 7

 المجموعة

 الثالثة 

 بالر سمٌر جبار 8
خدمة االنترنٌت واثرها فً 

اختٌار المزٌج التروٌجً 

 للخدمات السٌاحٌة

 براء عمار لاسم 9 د. دمحم علً تومان

 زهراء حسن حمٌد 11

المجموعة  

 الرابعة

 حافظ صالح هادي 11
لمراسم واالتكٌت ا اثر ادارة

التمٌز التنظٌمً فً تحمٌك 

 لمنظمات الضٌافة

 حسام حمزة كامل 12 د. حٌدر عبد زٌد

 حسن شرٌف هاشم 13

 

 

 

 جامعة الفرات االوسط التقنية 

 المعهد التقني كربالء 

 ةقسم تقنيات السياح
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 رقم

 المجموعة 
 اسم المشرف عنوان البحث اسم الطالب ت

المجموعة 

 الخامسة

التفكٌر االستراتٌجً واثره  زٌنب حسٌن عبدعلً 15

 الفندلٌة المنظمات فً 

 (نموذجاا)فندق البارون 

 شبل حٌدر ظاهر 16 د. نجم عبد العالً

 عبدهللا عبدالحسٌن عبدهللا 17

المجموعة 

 السادسة

 علً حٌدر عاشور 19
اهمٌة المٌزة التنافسٌة فً 

تحمٌك الحصة السولٌة فً 

 المطاع الفندلً

 علً ساجت كاظم 21 م.م عبدالحسٌن موسى

 ضاعلً صالح عبد الر 21

المجموعة 

 السابعة

22 
علً عبدالحسٌن 

اثر لغة الجسد للمرشد  عبدالحمزة

السٌاحً فً انجاح الرحلة 

 السٌاحٌة

  م.م طه مهدي
 غٌث فارس حمٌد 24

 دمحم عواد سعدون 25

المجموعة 

 الثامنة

 علً عبدالكاظم جاسم 26
استراتٌجٌة المٌادة فً ادارة 

المؤسسات الفندلٌة وفك 

 .  ات الراهنةاالزم

 دمحم باسم سهٌل 27 اسامة دمحم عبدالكرٌمم.م 

 حٌدر ابراهٌمحسٌن  28

المجموعة 

 التاسعة

سبل تطوٌر الخدمات  رسل رعد عجمً 29

الفندلٌة وفك معاٌٌر الجودة 

الشاملة) فنادق كربالء 

 حالة مٌدانٌة(

 حسٌن علً لاسم 31 اسامة دمحم عبدالكرٌمم.م 

 صباح جندي صفاء 31

 

 

 


