
 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 الجامعة التقنية الجنهبية

 المعهد التقني/الذطرة
 قدم تقنيات إدارة المهاد

 8102-8102بحهث الطمبة لعام 
 

تطبيقي/  عظهان البحث ت
 اكاديطي

 الطشرف اسطاء الطمبة

1 
 استخدام البرمجة الخطٌة فً  تملٌص الخسائر

 تطبيقي 

 ابتهال كامل عزٌز

 احمد رسول عبد كاظم

 احمد عادل حواس

 احمد دمحم صالح

 احمد مزعل ثجٌل

 احمدزٌارة عبد هللا

  

 د. مجيد محسن
 

2 
 الديطرة النهعية واثرها عمى عمميات

 التدهيق

 
 

 تطبيقي
 

 ازهار دمحم كاظم

 سالم جخٌماستبرق 

 اسٌل حمزةاسماعٌل

 االم تحسٌن محسن

 امجد بطاح حمٌد

 امنة حسٌن علٌوي

  

 م.م. ستار عهاد

3 
اثر مهقع الذركة عمى عمميات 

 تطبيقي التدهيق

 بٌداء حسٌن علً

 حسن اركان رٌسان

 حسن شهٌد رسن

 حسن علً عبد الرضا

 حسٌن جواد جالب

 حسٌن سعد جبار

  

 ستار عهاد

4 
 الرقابةفي  تطبيقات الحاسهبدور 

 عمى االداء
 تطبيقي

 خالد عبد الحسٌن طعٌمة

 دعاء عبد الكرٌم ناهً

 دعاء مسلم هادود

 رحاب عزٌزماهر

 رزاق شالكة شذر

 رغد حسن محسن

  

 مهظد جبار

5 
نظم ادارة المهاد في كفاءة اثر 

 تطبيقي المنظمة
 زمن عمٌل شمخً

 زهراء حسٌن عودة

 كرٌم علٌويزهراء 

 ازهر عبد الحسٌن جاسم

 رجاء ابراهيم
 



 

 زٌنب حسٌن علً

 زٌنب صالح لهوان

  

6 
اثر نمط القيادة في تحقيق شفافية 

 تطبيقي المنظمة

 سارة سلمان غازي

 سالم رشٌد حمد

 ستار ٌاسر حمود

 سجاد حسان سكر

 سجى دمحم عطٌة

 سعد دمحم غافل

 سمائر اسماعٌل سفاح

  

 عذافةواجد 

 تطبيقي فاعمية شركات التامين في العراق 7

 سٌف علً خماط

 طالب عماد عباس

 عابر عطشان سلمان

 عباس علً نزال

 عباس هانً حسن

 عالء حسٌن عبد مطلك

  

 صباح سمطان

 
8 

 في قضاء الذطرة  نذاط التخطيط
 

 تطبيقي

 علً عامر معن

 علً محسن حمد

 علً ناجً شالل

 جوادمصطفى سعٌد 

 هانً هاشم مظلوم

  

 
 واجد عذافة

 
 
 

9 
التغيير التنظيمي كاسمهب لمهاجهة 

 تطبيقي الفداد االداري 

 احمد خزعل حمود

 اكرم كرٌم كرٌدي

 االءحسٌن علً

 امٌر مبلط مطلن

 اٌمان حسن حنٌن

 بدور علً عاتً

  

 رجاء إبراهٌم

 

11 
فاعمية النذاط البحثي في الجامعة 

دراسة مقارنة في -الجنهبيةالتقنية 
 تشكيالت ذي قار

 تطبيقي

 تبارن كرٌم حمود

 دعاء خٌر هللا كطٌف

 زهراء وشنٌدل جبر

 صابرٌن محسن مشعل

 صفاء نوري عبد

 طٌبة كاظم شاكر

  

 د. مجيد محسن

11 
التعميم الجامعي المهني 

 تطبيقي ومتطمبات سهق العمل

 علً عبد الحسٌن صالح

 علً فلٌفل نوام

 غفار جعفر حسن

 فاطمة ذٌاب خضٌر

 فاطمة كرٌم عباس

 

 سطيرة حطيد



 

  كرارابو الهٌل عٌسى

12 

في معهدي  نظام التعهيضات
منظهر محاسبي  الناصرية والذطرة 

 مقارن  ةدراس -
 عدل بقرار المجظة العمطية بالقسم

 تطبيقي

 لٌث حامد عبٌد دمحم

 هٌفاء حسٌن رهٌف

 دمحم فهد شٌاع

 لاسم عبد الرزاقدمحم 

 مصطفى كاظم سلمان

 مصطفى دمحم منصور

  

 سطيرة حطيد

13 
مذكالت الذراء الخارجي وأثرها في 

 فاعمية الذركة
 عدل بقرار المجظة العمطية

 تطبيقي

 نجالء خلٌل جرٌو

 هادي كامل عطشان

 هدى احمد عٌسى

 هدى زعٌم ٌاسر

 هدى عبد عاجل

 هدٌل عبد الجبار

 عوٌدهند نعٌم 

  

 صباح سمطان

14 
 االنذطةدور نظم المعمهمات في 

 تطبيقي االنتاجية

 اثار ثامر خلف

 اسراء علً حسٌن

 انوار حسٌن بهلول

 انور محسن شكٌر

 اٌات عزٌز داخل

 بنٌن خلف حسن

  

 رجاء إبراهيم

15 
فاعمية نذاط التدريب في المعهد 

 تطبيقي التقني الذطرة

حسن عبد الرحٌم 
 حسن

 حسٌن جما ل عبد علً

 حسٌن ناصر جبار

 رسل لاسم  طالب

 زمن لاسم بادي

 زٌنب سلٌم محسن

  

 واجد عذافة

16 
الحاكمية وأثرها في الحد من الفداد 

 تطبيقي المالي واالداري 

 سجاد حسن داخل

 سماح لاسم علوان

 سٌف منذر حسن

 علً حسن خلٌف

 علً حسٌن جهاد

 فرح موازي شاكر

  

 سطيرة حطيد

 تطبيقي غديل االمهال االبعاد والتاثير 17

 لتٌبة كرٌم حسٌن

 دمحم حسٌن خٌون

 مسلم ستار جبٌر

 مسلم كاظم شلش

 مصطفى دمحم رمٌض

 نورة مخلص حٌال

  

 د.عدنان عمهان



 

اثر التظطية الطستدامة عمى اتجاهات  18
 الفقر

 تطبيقي

 ازهار كاظم ظاهر
 فاطمة عالءجبار

 داخل عطٌةساجد 
 حسن رشٌد عباس

 وسام عبد الجبار سرحان
 

 ستار عهاد

اتجاهات تظطية الطهارد البشرية  19
 بالطعهد التقظي الشطرة

 

 منتهى صالح جودة
 كاظم جهاد كاظم
 عقٌل رسل ناصر
 تبارك علً كاطع
 هٌثم كاظم زورة

 علً خٌر هللا عٌدان

 وسام كريدي

21 
اثر نظم الطعمهمات في تحقيق 

 اسبقية السرعة بالطعهد التقظي الشطرة
 

 سوزان فوزي حمود
 زٌنب كرٌم شناوة

 رغدة محٌسن رمضان
 حسٌن عزٌز محسن

 براء علً عبد الحسٌن
 د. مجٌد محسن

مؤشرات التظطية االجتطاعية في  21
 العراق

 

 سٌف حامد عبٌد
 امجد شاكر علوان
 عالء رحٌم شاطً
 غفران حسن عبد
 دمحم جابر حريظي

 دمحم سمطانمريم 

 وسام كريدي

22 
في قضاء  تهزيع الطهارد البشرية
  الشطرة

 اوراس سعيد عمي
 عباس جبار ابراهيم
 حسين اشباط جابر
 نادية طالب جبار

 حيدر عبد العالي غزاي
 رسل حطيد محيسن

 وسام كريدي

23 
انتاجية الشعب االدارية لمطعهد التقظي 

 تطبيقي الشطرة

 سجاد سالم مظصهر
 كامل عطيهي مرتضى 

 هيفاء حسين رهيف
 

 واجد عذافة

 
 
 
 
 
 


