
 االوليةمقترحة لبحوث تخرج طلبة الدراسات العناويه ال

 اسم المشرف اسم الطالب  العنوان ت

 ا.د. خٍٍُخ عُذاْ حٍُحً هدراْ ِبهر هىثٍ اٌىٍفخ اٌّالئّخ التخبر اٌمراراد اٌتشغٍُُخ  .1

2.  
ٌّىازٔبد ثبضتعّبي اٌّىازٔخ تطىَر إعذاد ا

 رَخاٌصف

 ا.د. خٍٍُخ عُذاْ حٍُحً ثٍمُص رَبض وبًِ

3.  
اٌّطتذاَ ثبضتعّبي ثطبلخ اٌعالِبد  األداءتمىَُ 

 اٌّتىازٔخ

 ا.د. خٍٍُخ عُذاْ حٍُحً دعبء دمحم ٔدُ

 ا.د. خٍٍُخ عُذاْ حٍُحً ٔىر ضتبر خجبر األٔشطخ أضبشإعذاد اٌّىازٔبد اٌتشغٍُُخ عًٍ   .4

 اٌٍطُفا.د. وٕعبْ عجذ  احّذ رعذ صجرٌ دور تىٕىٌىخُب اٌّعٍىِبد فٍ اٌعٍُّبد اٌّصرفُخ  .5

 اٌعبٌُّخ اٌذوٌُخ األزِبدِهٕخ اٌّحبضجخ فٍ ظً   .6
ِمتذي عجذ اٌمبدر 

 ضبثظ

 ا.َ.د. عٍٍ لبضُ حطٓ

7.  
لُبش وتحًٍُ اٌتىبٌُف اٌجُئُخ فٍ تٍجُخ  أهُّخ

 ِتطٍجبد ِطتخذٍِ اٌتمبرَر اٌّحبضجُخ

 ا.َ.د. عٍٍ لبضُ حطٓ ٔىر فبهُ حُّذ

8.  

تعسَس أثر دراضخ وٍفخ ٔظبَ اٌّعٍىِبد اٌتطىَمُخ فٍ 

 اٌّىلف اٌتٕبفطٍ ٌّٕظّبد األعّبي

 

 ا.َ.د. عٍٍ لبضُ حطٓ رهبَ دمحم صالذ

9.  
أخاللُبد ِهٕخ اٌّحبضجخ ودورهب فٍ تحطُٓ األداء 

 اٌّحبضجٍ ٌّٕظّبد األعّبي

 ا.َ.د. عٍٍ لبضُ حطٓ هبخر لحطبْ َىضف

11.  
اٌالحمخ ٌتبرَخ اٌُّسأُخ  اإلحذاثعٓ  اإلفصبذ تأثُر

 ِطتعٍٍّ اٌمىائُ اٌّبٌُخ دلرارااٌعّىُِخ فٍ 

 ا.َ.د. ًِٕ وبًِ حّذ رَُ َبضُٓ حُّذ

11.  
اٌرلبثخ اٌعٍُب فٍ اٌعراق عًٍ وفك  أخهسح أداءتمُُُ 

 اٌّعبَُر اٌذوٌُخ

 ا.َ.د. ًِٕ وبًِ حّذ فبطّخ ِهٕذ عبدي

12.  
فٍ اٌّؤضطبد اٌّبٌُخ غُر  اإلفصبذِتطٍجبد 

 اٌّصرفُخ؛دراضخ تطجُمُخ

 . ًِٕ وبًِ حّذا.َ.د إثراهُُ خًٍُ اثراهُُ

13.  
اٌّعٍىِبد اٌّحبضجُخ اٌّمبرٔخ فٍ اتخبر  أهُّخ

 االضتثّبرَخ داٌمرارا

 ا.َ.د. ًِٕ وبًِ حّذ ُِطُ دمحم ِحّىد

14.  
دور ٔظُ اٌّعٍىِبد فٍ ترشُذ لراراد 

 االئتّبْ:دراضخ تطجُمُخ

 ا.َ.د. ًِٕ وبًِ حّذ ُِص طبٌت احّذ

15.  
 اٌفطبد ِٓ ثرهب فٍ اٌحذاضتمالٌُخ اٌّذلك وا

 االدراٌ واٌّبٌٍ

 ا.َ.د. صذاَ وبطع هبشُ عٍٍ صجبذ عجُص

16.  
اختجبر ِذي ٔدبذ اٌجٕه اٌّروسٌ فٍ اٌحفبظ عًٍ 

 2113اضتمالٌُته فٍ ظً اٌهُّٕخ اٌّبٌُخ ثعذ عبَ 

 َ.د. لحطبْ ٌفتخ عطُخ احّذ حُذر ِتعت

 ٌفتخ عطُخَ.د. لحطبْ  عجذهللا احّذ غبُٔ اٌضرَجُخ فٍ تّىًَ عدس اٌّىازٔخ اإلَراداددور   .17

 َ.د. لحطبْ ٌفتخ عطُخ عجذ هللا طبرق عبَذ ٌالحتُبطبد اٌذوٌُخ فٍ اٌعراق األِثًاٌّطتىي   .18

19.  
لُبش وتحًٍُ أعىبضبد اٌذَٓ اٌعبَ عًٍ اإلٔفبق 

 اٌعبَ واإلَراداد اٌعبِخ وإٌبتح اٌّحٍٍ اإلخّبٌٍ

رلُخ اٌحىُ عجذ 

 اٌىرَُ

 َ.د. لحطبْ ٌفتخ عطُخ

 َ.د. لحطبْ ٌفتخ عطُخ ضعبد عجُذ عُطً اٌطُبدَخ فٍ تحمُك االضتذاِخ اٌّبٌُخدور اٌصٕبدَك   .21

 َ.د. ٔدالء ضبدح حطىْ زَٕت ِذَٓ ِحطٓ تحذَبد اضتخذاَ اٌجُبٔبد اٌضخّخ فٍ اٌجُئخ اٌعرالُخ   .21

22.  
اثر تطجُك ِتطٍجبد تٕمُت اٌجُبٔبد فٍ اٌتذلُك فٍ 

 اٌجُئخ اٌعرالُخ

 حطىْ َ.د. ٔدالء ضبدح هجخ احّذ درخبي



23.  

اثر اضتخذاَ اٌجُبٔبد اٌضخّخ عًٍ خىدح اٌتمبرَر 

اٌّبٌُخ ٌٍشروبد اٌّطبهّخ فٍ ضىق اٌعراق ٌألوراق 

 اٌّبٌُخ 

فبطّخ عجذ اٌدجبر 

 حطُٓ

 َ.د. ٔدالء ضبدح حطىْ

24.  
دور ٌدبْ اٌّراخعخ فٍ تذعُُ اضتمالٌُخ اٌّراخع 

 اٌذاخٍٍ 

 َ.د. ٔدالء ضبدح حطىْ صفب ثبئر صالذ

25.  
األهُّخ إٌطجُخ  321اٌتذلُك اٌذوٌٍ رلُ دور ِعُبر 

 فٍ تحذَذ اإلخراءاد اٌتحٍٍُُخ ٌٍّذلك

عجذ اٌخبٌك ِىضً 

 خبثر

 َ.د. ٔدالء ضبدح حطىْ

 َ.د. احّذ خبٌذ ِرَُ حبِذ ٔدُ دراضخ تحٍٍُُخ ٌّعبَُر اٌتذلُك اٌذوٌُخ واٌّحٍُخ  .26

27.  
ِطؤوٌُخ اٌّذلك اٌخبرخٍ عٕذ فحص اٌّعٍىِبد 

 اٌّبٌُخ اٌّرحٍُخ

 َ.د. احّذ خبٌذ غصىْ ضبٌُ داود

28.  
دور اٌتذلُك اٌذاخٍٍ فٍ اٌحذ ِٓ ِّبرضبد إدارح 

 االرثبذ

 َ.د. احّذ خبٌذ عجبش فبروق داود

 َ.د. احّذ خبٌذ ازدهبر حطُٓ خضُر اإلفصبذ اٌّحبضجٍ عٓ اٌّىخىداد اٌروئُخ  .29

31.  
اثر تجٍٕ اٌّعبَُر اٌّحبضجُخ اٌذوٌُخ عًٍ االضتثّبر 

 األخٕجٍ

 َ. رَُ ِحطٓ احّذ حطُٓاٌحطٓ 

31.  
دور اٌتذلُك اٌذاخٍٍ فٍ اٌحذ ِٓ اٌفطبد اٌّبٌٍ و 

 اإلدارٌ

 َ. رَُ ِحطٓ أثى ثىر زَبد حُّذ 

 َ. رَُ ِحطٓ وىثر دمحم ِرتضً وفك ثطبلخ اٌعالِبد اٌّتىازٔخ األداءتمُُُ   .32

33.  
اٌتىبٌُف فٍ تمًٍُ تىبٌُف  أضبشدور اٌّحبضجخ عًٍ 

 اإلٔتبج

 رَُ ِحطَٓ.  ثُٕٓ عٍٍ عجذ

34.  
دور ِحبضجخ اضتهالن اٌّىارد فٍ تحطُٓ اداء 

 اٌشروبد اٌصٕبعُخ

 َ. رَُ ِحطٓ عٍٍ ارَبة عجُذ

 َ.عالء حطُٓ عٍىاْ ثتىي اثُر زهُر اثر اٌطُبضبد اٌضرَجُخ عًٍ اٌتُّٕخ اٌّطتذاِخ  .35

36.  
ِذي فبعٍُخ اٌتشرَع اٌضرَجٍ فٍ اٌحذ ِٓ اٌتهرة 

 اٌضرَجٍ

 حطُٓ عٍىاْ َ.عالء حطٓ ضعذوْ طحُُ

37.  
اٌرلُّخ فٍ زَبدح  باٌتىٕىٌىخُدور اضتخذاَ 

 اٌضرَجُخ اإلَراداد

فبطّخ عجذ اٌطالَ 

 فخرٌ

 َ.عالء حطُٓ عٍىاْ

38.  
اٌعًّ فٍ  ثأخاللُبددور اٌتساَ اٌّىظف اٌضرَجٍ 

 واٌّبٌٍ اإلدارٌاٌحذ ِٓ اٌفطبد 

 َ.عالء حطُٓ عٍىاْ حطُٓ دمحم عجذ اٌطتبر

 اٌحذ ِٓ اٌغش اٌضرَجٍدور اٌفحص اٌضرَجٍ فٍ   .39
 َ.عالء حطُٓ عٍىاْ دمحم خجبر راضٍ

41.  
دور اٌتشرَع اٌضرَجٍ فٍ اٌحذ ِٓ اٌفطبد االدارٌ 

 واٌّبٌٍ 

 َ.َ. عٍُبء عبدي ِسَذ َىضف احّذ ضعذوْ

 َ.َ. عٍُبء عبدي ِسَذ ضدً احّذ فرج حىوّخ اٌشروبد  دور اٌتشرَعبد اٌمبٔىُٔخ فٍ   .41

42.  
اٌتمًٍُ ِٓ اٌتهرة دور االعفبءاد اٌضرَجُخ فٍ 

 اٌضرَجٍ

 َ.َ. ازهبر حطٓ حطُٓ اَخ حطُٓ هبدٌ

43.  
دور ٌدبْ اٌفحص اٌُّذأٍ فٍ زَبدح االَراداد 

 اٌضرَجُخ

عجذ اٌرزاق عٍٍ 

 ضٍّبْ

 َ.َ. ازهبر حطٓ حطُٓ

44.  
دور اٌّحبضجخ اإلثذاعُخ فٍ تمًٍُ األرثبذ 

 اٌضرَجُخ

 َ.َ. ازهبر حطٓ حطُٓ ِصطفً خبٌذ حطُٓ

 



 

 


