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 عنوان البحث المرشف االسم الربايع ت رقم المجموعة

 المجموعة األوىل

 ابراهيم كوز عبد حمزة  1

 د. جنات رضا محمد 
دور النقل يف تحقيق التنمية السياحية 

 لمدينة كربالء المقدسة 

 احمد احمد صالح جمعه 2

 امري حسني ابو شنة هادي 3

 امري حسني شاكر نعمه 4

 المجموعة الثانية

 تبارك زكي نجم كريم 1

 د. محمد عيل تومان 
دور العالقات العامة يف تسويق الخدمات 

 السياحية 

 سالم عباس خميسجعفر  2

 حيدر عيل تركي عطيه 3

 دعاء احمد عبد صالح 4

 المجموعة الثالثة

 رسل احمد عزيز كاظم 1

 د. نجم عبد العايل عباس 
التسويق السياحي والفندقي وتأثريهما 

 يف التنمية المستدامة 

 رشا عيل حمزة موىس 2

 زهراء عبد الزهرة حسن سايب 3

 الستار جبار محمد زهراء عبد 4

 المجموعة الرابعة

 عودة ريزهراء فيصل جب 1

 د. حيدر عبد زيد خرض
أهمية التدريب السياحي للموارد البرشية 

 يف زيادة جودة الخدمات السياحية 

 سجاد رياض رحيم عيل 2

  سجاد عبد الحسني عبد الرزاق  3

 عبداهلل عالء عبد االمري نعمان 4

 المجموعة

 الخامسة

  مناحيعيل صاحب عبيد  1

 م. طه مهدي محمود

دور إدارة المقومات السياحية الخدمية 

يف تنمية السياحة الرتفيهية مدن 

 
ً
  الزائرني انموذجا

 قدران خالد هادي كاظم 2

 مرتىض فائز عبد اللطيف 3

 مريم حبيب منغر خليف 4

  نورس محمد جبار حسن 5

 

 

 

 



 عنوان البحث المرشف االسم الربايع ت المجموعةرقم 

المجموعة 

 السادسة

 احمد محمد جاسم محمد 1

 م. عبد الحسني موىس محمد
دور المرشد السياحي يف تحقيق رضا السائح 

 عن الربنامج السياحي 

 امري هيثم حاتم كاظم 2

 جابر ايمان عقيل عبد األمري 3

 بنني ثامر جاسم محمد 4

المجموعة 

 السابعة

 زيد جمال عماد ساجت  1

 م.م. زيتون نعمة ضمد
تأثري حكمة القيادة يف تحقيق متطلبات 

 السياحة المستدامة 

 عبد اهلل رحيم عباس عمران 2

 عبد اهلل مرتىض محمد علوان 3

 عيل جبار حميد حسون 4

 عيل سمري لطيف مجهول 5

المجموعة 

 الثامنة

 دحلوس سمري سفاحغصون  1

 اإلعالم الرقمي وأثره يف الرتويج السياحي  د. هالة معني صربي 

 فاطمة احمد خطار محمد 2

 فاطمة محمد عبيد جبار 3

 فاطمة يحيى جاسم محمد 4

 كاظم محمد جواد مسلم 5

المجموعة 

 التاسعة

 كرار حيدر نوري عبد الحسني 1

 م.م. زهراء محمود 
دور االتصاالت والتكنولوجيا الحديثة يف 

 الحجز السياحي 

 كوثر نزار عبد الكريم محمد 2

 عبد الحسن محمد ابراهيم شايع 3

 محمد عبد داود حمد 4

المجموعة 

 العارشة

 محمد محمود محمد محمود 1

 إسهام إدارة المعرفة يف صنع القرار السياحي  د. حسني الطويل
 منتظر تكليف جرب بكوع  2

 نادية عيىس جاسم سالم 3

 هدى هادي كاظم ظاهر  4

 نتمنى للجميع النجاح و الموفقية 

 

   محمد عيل تومان. د. م  

 رئيس قسم تقنيات السياحة


