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 اسم الباحث اسم البحث
تطوير اسلوب اعداد الموازنة في قطاع البلديات من خالل تطبيق الموازنة 

 د. وحيد محمود رمو بالمشاركة دراسة تطبيقية في بلدية الموصل
 اسراء عالء الدين نوري  الحكوميالقيادة الرشيدة وسياسات االداء 

القيادة الرشيدة ودورها في الحد من سلوكيات العمل االنتاجية  ابعاد
 السلبي

 أ.د. يوسف حجيم الطائي -
 أ. عبد الكريم هادي شعبان -

 الباحث. ضرغام محمد الخاقاني -
 عليوي ناصر الزياديأ.م. د. حسين  مقوماته وسبل االرتقاء به -القطاع الصناعي في محافظة ذي قار

 لحلها االمثل القرار استخدام وكيفية الطاقة و االنتاج قطاع مشاكل
 م. د. عباس كولمراد االحصائية المناسبة االساليب باستخدام

في الوحدات موازنة التطوير اسلوب اعداد اعتماد مبادي القيادة الرشيدة  في 
 الحكومية دراسة تطبيقة في جامعة الموصل

 القدو د. حنين
 وأ.م.د. وحيد محمود رم

 د. اسامة حامد محمد السبعاوي  تذاكي القيادة الرشيدة ... العراق انموذجا
منظور -القيادة الرشيدة ودورها في ادارة السياسة السكانية في العراق

 د. فراس عباس فاض عباس سوسيولوجي
 أ.د. كريم سالم حسين للمعالجةمتطلبات االصالح االقتصادي في العراق..االليات المقترحة 

القيادة االبوية واثرها على التالق التنظيمي من خالل الدور الوسيط 
 أ.م.د. فاضل راضي الغزالي للصداقة التنظيمية

نظرية االقالع الحضاري لمالك بن نبي)مقاربة في تجربة الحكومة الماليزية 
 الرشيدة( وسبل تحقيق التنمية االقتصادية

 خولة خمري االستاذة -
 االستاذ عباس اعومري ـ-

 اياد تركان ابراهيم-
نحو استراتيجية وطنية النعاش المنتج المحلي من خالل نموذج االعمال 

 د.حسين علي عبد الرسول المعتمد على السوق 

 الدارة التغيير في بناء ثقافة الحوكمة الرشيدة  ADKARاستخدام نموذج 
 التقنية االدارية /بغداددراسة استطالعية في الكلية 

 ، نايف أ.د. اسعد كاظم-
 شذى عبد  د.أ.م.-

 الحسين
 أ.م.د. صالح الدين محمد امين-

المدونات االخالقية المهنية ومساهمتها في التاسيس للقيادة الرشيدة 
وتحقيق االصالح االداري/مدونة اخالقيات ممارسة المهنة الهندسية 

 نموذجا
 مجبل التميميأ.م.د. علي عبد الحسين 

 د. عامر عبد كريم الذبحاوي  - القيادة الرشيدة ودورها في الحد من االنهيار التنظيمي
 د.ماجد جبار الفتالوي  -

حوكمة التعليم العالي، دراسة في مواءمة مخرجات التعليم العالي مع 
 أ.م.د. عماد خليل ابراهيم سوق العمل
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 اداء فاعلالقيادة اليابانية وااللمانية في تحقيق 
 أ.م.د. زهرة حسن عليوي 
 م.د. هدى محمد سليم
 م.د. وسن يحيى احمد

متطلبات تطبيق نظام ادارة الجودة في التعليم العالي باستخدام المواصفة الدولية 
(ISO 9001:2015) أ.م.د. رغد يوسف كبرو 

تطوير اسلوب عمل ديوان الرقابة المالية االتحادي في العراق من خالل 
 د. وحيد محمود رمو فحص النظيرتطبيق 

رؤية مقترحة في اصالح النظام الضريبي في هيكل االيرادات العامة في 
 العراق

 د. مصطفى كامل -
 د.احمد هادي -

 د.سهيلة عبد الزهرة -
 أ.م.د.عماد خليل ابراهيم الحوكمة السياسية

 أ.م.د. وليد سالم محمد وااللياتاليات بناء الدولة االجتماعية في العراق: مأسسة السلطة الرؤى 

 قتصادية والصناعية والتطور التكنولوجيالتنمية االب النهوضاستراتيجية 
 د. سعد محمود علي في العراق

الشراكة بين القطاعين العام والخاص واثرها في تحقيق االصالح 
 أ.د. سالم عبد الجليل الشامي االقتصادي

لتحديد تتابع المنتجات في القطاعات االنتاجية اتخاذ القرار االمثل  
 المعتمد على الخوارزميات الجينية

 أ.م.د. علي حسين حسن -
 م.د. واثق حياوي اليذ -

 
تجارب ناجحة في الحوكمة واالصالح االقتصادي)جورجيا( حالة 

 أ.د. فالح حسن ثويني دراسية..مع مقاربة للعراق
في تقويم االداء  swotانموذج مقترح لتطبيق التحليل االستراتيجي 

 الجامعي بحث تطبيقي في الجامعة المستنصرية
 م.د. خالد صباح علي -

 م. كريمة عباس -
تطوير الرقابة الداخلية من خالل التكامل مابين قواعد الحوكمة واطار ادارة 

 المخاطر في الوحدات االقتصادية/دراسة تطبيقية
 . شاكر عبد الكريم هاديد

 د. وحيد محمود رمو االبراهيمي
 د. ارسالن ابراهيم عبد الكريم

تقييم واقع استراتيجيات التخطيط االجمالي لالنتاج في شركات الغاز 
 العراقية

 د. محمد ابراهيم محمد حسين
 د. عمر فالح حسن احمد

حالة  دور قطاع الخدمات  في تحقيق التنمية فرص وتحديات )العراق
 م.م. اميرة خلف لفتة شاهين دراسية(
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تقييم سياسات الدعم الحكومي لدخل االفرد في العراق للمدة 
 أ.د. موسى خلف عواد (3002/3002)

 بيئة االعمال الخاصة في العراق  بحث ميداني في مشروعات مدينة بغداد
 د. هيثم عبد القادر عبد الستار الجنابي 

الكلية ومالمح االصالح والنهوض االقتصادي في التحديات االقتصادية 
 العراق

 أ.د. هاشم مردوك الشمري 
 د. حيدر حسين احمد

انموذج استراتيجي لتوظيف القيادة االلكترونية في مواجهة الفساد االداري 
 وتحقيق االصالحات المنشودة

 د. حامد كريم شعالن
 د.هاشم فوزي دباس

 د.خالدية مصطفى عطا

الجوهرية في تعزيز االداء االستراتيجي زتحقيق الميزة اثر المقدرة 
 التنافسية في القطاع الصناعي

 د. فيحاء عبد الله يعقوب
 د. امتثال رشيد علي

تجارب دولية مختارة في تعزيز مؤشرات الحوكمة الرشيدة واثرها في 
 االصالح االقتصادي مع امكانية تطبيقها في العراق

 د. مناف مرزة نعمة

مميزاته وتشخيصه  SAP-EAMاستخدام نظام ادارة اعمال الصيانة 
 المهندس نوار طالب رضا ومعالجته معوقات التنفيذ

 م. لؤي ناصر جبر دعم المنتوج المحلي لالرتقاء بجودة المنتوج
اثر تكامل انشطة المؤسسات الحكومية في حل المشاكل الخدمة وانعكاسه 

 فيصل خنجرغازي  في معالجة عجز الموازنة
 أ.د. مظهر محمد صالح االقتصاد السياسي للعراق : الرؤية والمستقبل

 

 

 

 

 

 

 


