
تسل

سل
السنةالقسم/ الكلية الجامعةاسم الطالباسم االطروحة

ي1
 
ي دعم االقتصاد العراف

 
2011سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةماجد حميد نارصقياس وتحليل االثار االقتصادية للتنمية السياحية ودورها ف

ي والء الضيف2
 
اتيجية ادارة العالقات العامة واثرهما ف 2015سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةمحمد فاضل عباسالذكاء االجتماعي واست 

ي القطاع السياحي3
 
ي اتخاذ القرارات المالية ف

 
2014سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةمحمد صاحب سلمانالقيم االخالقية واثرها ف

4
ي 
 
ي للنمط المركزي لفعاليات وخدمات السياحة الدينية واثرها ف

 
التخطيط المكان

نمو الجذب السياحي للمشهد الكاظمي
2015سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةناموس حميد عبد

ي نجاح المنظمات السياحية5
 
2015سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةسىه عزيز جعازاثر ادارة العالقات العامة ف

6
ي التنمية االجتماعية لسكان المناطق 

 
تخطيط وتنمية المشاري    ع السياحية واثرهما ف

وع المحيطة بالمشر
2015سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةصالح مهدي اكعفور

ي حركة التدفق السياحي7
 
ي للمجتمع واثره ف

 
2014سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةعلي محمد كاطعالوعي الثقاف

ي ادارة انفعاالت السائح8
 
2014سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةعلي عيىس جاسمتاثتر خصائص شخصية الدليل السياحي ف

9
ة التنافسية المستدامة للمنظمات  ي تحقيق المتر 

 
تاثتر عوامل تنمية االبداع االداري ف

السياحية
2016سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةعلي عقيل صفر

فيىهي10 فيهية واثرها عل نمو الطلب الت  2014سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةاسماء كاظم صالحالتخطيط لتنمية الخدمات الت 

11
ي اتخاذ القرار 

 
ي للتنبؤ بالطلب السياحي وااليرادات ف

 
استخدام االنموذج االحصان

ي العراق
 
لتحقيق التنمية السياحية ف

2014سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةعدي صبيح الزم

12
ي نمو الطلب 

 
هات العامة واثرها ف ي المنت  

 
ويحية ف تنمية وتطوير الخدمات الت 

ويحي لسكان مدينة بغداد الت 

عبد الكاظم منصور 

عطوان
2012سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصية

ي ظل التنمية البيئية المستدامة13
 
ي ف

 
2015سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةمحسن مهدي رباطالحوكمة مسار لتطوير القطاع السياحي العراف

س/ قسم السياحة / كلي          ة االدارة واالقتص                            اد 



ي العراق14
 
ي تنشيط الحركة السياحية ف

 
2015سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةمحمد محسن ابراهيمالسياحة العربية البينية واهميتها ف

ي لتنمية المواقع السياحية15
ي معالجة التلوث البيئ 

 
2013سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةاقبال مهدي جاسمالسياحة البيئية ودورها ف

ي العراق16
 
ي واقع ومستقبل السياحة ف

 
تقويم تجربة القطاع السياحي المختلط واثره ف

عادل عبد الرحمن 

مزعل
2016سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصية

ي جودة الخدمات السياحية17
 
2014سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةفرح فائز عبد الكريمدور االبداع التنظيمي ف

18
ي مدينة كربالء 

 
ي تنمية الوعي السياحي للسياحة الدينية ف

 
اثر وسائل االعالم ف

المقدسة
2013سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةزهتر عباس عزيز

19
ي القيادة الريادية 

 
ونية ف كات السفر - اثر المعرفة االلكت  دراسة تطبيقية لعينة من شر

ي مدينة بغداد
 
والسياحة ف

عبد الكريم مزعل 

طاهر
2015سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصية

2015سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةاصيل جميل ساجتاثر العالقة المتبادلة بير  السياحة والبئ  التحتية مع التطبيق عل العراق20

ية21 ي للموارد البشر
ي تخطيط المسار الوظيف 

 
ي ف

 
2015سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةمهدي علي عباساثر االقتدار المعرف

ي تنشيط السياحة الثقافية22
 
ي مركز مدينة بغداد ودورها ف

 
اثية ف 2014سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةهناء حسن كاظممستقبل الشوارع الت 

ي فاعلية ادارة المنظمات السياحية23
 
خصائص السوق وقوة الضيف واثرهما ف

سمراء عبد الجبار 

ابراهيم
2013سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصية

ي السلوك االبداعي24
 
2013سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةحسن مطشر صالحادراك البيئة الخارجية واثره ف

25
ي النشاط السياحي من خالل االدوات 

 
تقويم اداء وزارة السياحة واالثار العراقية ف

المتاحة لتنفيذ السياسات السياحية
2014سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةسحر جبار كيالن

ي بغداد26
 
ي الطلب السياحي ف

 
اثية واثرها ف 2012سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةعبد القادر سعديتطوير الخدمات السياحية لالماكن الت 

ي المرونة التنظيمية27
 
ي السياحي واثرهما ف

2013سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةلؤي لطيف بطرسادارة التنوع واالنفتاح التسويف 



ي العراق28
 
ي دعم التنمية السياحية ف

 
2013سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةنشين غالي قاسمدور القطاع الخاص ف

ي نمو المنظمة السياحية29
 
ي واثرهما ف

 
2016سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةامال كمال حسنادارة سلوك المجاميع والتنوع الثقاف

ي رضا السائح30
 
2016سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةخلود وليد جاسمالقيم الجمالية وادارة المشاعر للمرشد السياحي واثرهما ف

ي تحقيق جودة الخدمات الفندقية31
 
ي ف

 
تاثتر مهارات الذكاء التنافىسي واالبداع المعرف

ريام عبد الوهاب 

احمد
2016سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصية

ي ادارة التمتر 32
 
ي ف

 
2013سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةصالح سلمان زايراثر الذكاء الوجدان

33
ي تحقيق التنمية السياحية 

 
اتيجية االستقطاب وبناء راس المال الحكيم ف اثر است 

المستدامة
2012سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةنوفل عبد الرضا علوان

ي العراق34
 
ي تنمية الطلب والعرض لخدمات االيواء السياحي ف

 
العوامل المؤثرة ف

ريام عبد الوهاب 

احمد
2011سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصية

35
ي شخصية مستهلك 

 
ة واثرهما ف سلوكيات فن االتكيت وثقافة الخدمة المتمتر 

الخدمة الفندقية
2015سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةابتهال خاجيك تكالن

ي ادارة عالقات الضيف36
 
اتيجية والذكاء التنافىسي واثرهما ف 2013سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةاحمد مجيد حميدالرؤية االست 

ي تنمية السياحة الثقافية37
 
2015سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةشيماء حميد رشيددور المتاحف العراقية ف

38
ي تحقيق المسؤولية 

 
هما ف اتيجيات التنافسية وتاثتر القيادة الريادية واالست 

ي صناعة الفنادق
 
االجتماعية ف

2015سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةحسير  مظلوم عباس

ي تنمية الطلب عل سياحة الشباب39
 
ية ف ات الحرص  ي حرزاثر المتغتر

 
ف هان 2013سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةاشر

اتيجية40 ي اتخاذ القرارات االست 
 
2016سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةعمار ياش كطاناالبداع الريادي واثره ف

ي سعادة الضيف41
 
التفكتر السياحي وثقافة جودة الخدمة واثرهما ف

محمد عبد زيد عبد 

عون
2015سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصية

ي نمو الطلب السياحي42
 
اثر تطوير الخدمات السياحية ف

انتصار حمزه عبد 

عذاب
2015سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصية



ي43
 
ي نظام الحسابات القومية لالقتصاد العراف

 
2016سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةماجد حميد نارصامكانية بناء الحساب الفرعي للسياحة ف

ي ادارة الوقت السياحي44
 
ي واثرهما ف

ي التسويف 
 
2016سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةحيدر علي عبودمكونات التوازن المعرف

ي مستقبل السياحة45
 
ي واثرهما ف 2016سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةفاتن شاكر عليالموارد الطبيعية السياحية والتطور التكنولوح 

46
ي رسم السياسة االقتصادية 

 
ي ظل اقتصاد المعرفة واثرهما ف

 
راس المال الفكري ف

السياحية

مها عبد الستار عبد 

الجبار
2015سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصية

ي تحقيق الفاعلية التنظيمية47
 
تقييم دور التعلم واثره ف

مروه عبد الحميد 

رشيد
2015سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصية

ي تنمية القطاع السياحي48
 
ي المباشر ف 2013سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةتغريد سعيد حسندور االستثمار االجنئ 

ي العراق49
 
ي تنشيط حركة االستثمار السياحي ف

 
حة لتفعيل دور الحكومة ف 2014سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةمهند جميل كاظماساليب مقت 

ي خصائص الخدمة السياحية50
 
2015سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةسالم حميد سالمالقيم االخالقية للمنتج السياحي ودورها ف

ي دوافع الضيف51
 
2013سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةاحمد شهاب حمداتجاهات القيادة االدارية واثرها ف

ي تعزيز الثقة التنظيمية السياحية52
 
ي واثره ف اتيح  2016سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةديانه علي شمىسيالذكاء االست 

53
ي استخالص الخصائص الجمالية للخدمة 

 
سمات القيادة التسويقية واثرها ف

السياحية

ثائرة تحسير  عبد 

الحميد
2016سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصية

54
ي جودة الخدمة الفندقية 

 
ي ف اتيح  دراسة تطبيقية لفنادق الدرجة /اثر التفكتر االست 

الممتازة لمدينة بغداد

طالب لفته محمد 

الساعدي
2017سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصية

55
فيهية لمدينة بغداد  ي االماكن الت 

 
ي سلوك السائح ف

 
ه ف ي وتاثتر

 
دراسة / االعالم المرن

ميدانية
2017سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةشاكر نعمة حرز

56
ه التنافسية للمنظمات السياحية  ي تحقيق المتر 

 
ه ف التسويق المغناطيىسي وتاثتر

رؤية مستقبلية/
2016سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةمجدي رشيد خضتر

ي إتجاهات السائح57
 
هما ف اتيجيات التغيتر واللغة التنظيمية وتأثتر 2016سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةيعقوب صفر عليإست 



58
ي مدينة النجف 

 
ي ف

ي تنمية مقومات الجذب السياحي الديئ 
 
تاثتر االعالم السياحي ف

ف االشر
2016سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةحازم حسن ياسير 

59
ي تحقيق الجودة الشاملة 

 
هما ف ي وثقافة المنظمة وتأثتر استثمار رأس المال البشر

لمنظمات اإليواء
ي حرز

 
ف هان 2017سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةأشر

60
ي تحسير  الخدمات 

 
اتيجية كايزن وجودة تكنولوجيا المعلومات وأثرهما ف است 

السياحية
2016سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةمحمد سلمان داود

ي القرارات اإلدارية61
 
2016سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةأحمد فالح غانمأدوات قياس األداء المالي و اإلداري و أثرها ف

62
-2003االستثمار السياحي وإنعكاساته عل التنمية مع إشارة خاصة ال العراق للمدة 

2013

حوراء عبد الرزاق 

عبد الوهاب
2016سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصية

ي هندسة العمليات السياحية63
 
2017سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةعامر داود كصاياالبداع التنظيمي واثره ف

ي أطار العالقة بير  قيادة التفاوض وإدارة ضغوط العمل64
 
ية ف تمكير  الموارد البشر

مدين عبد الوهاب 

جت 
2017سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصية

65
ي تحقيق 

 
هما ف استجابة الصورة الذهنية للسائح إلدارة المراسم واالتيكيت وتأثتر

ي اتيح  النجاح االست 
2017سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةعماد حسير  سعود

ة66 كات المتوسطة والصغتر ي تطوير صناعة السياحة بالشر
 
2016سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةوسام قاسن لفتواالقتصاد الرقمي وأثره ف

ي تحسير  جودة الخدمات السياحية67
 
2017سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةبشار عيىس محمدتخفيض التكاليف وأثرها ف

68
ي زيادة الحصة السوقية للمنظمات 

 
هما ف العالمة التجارية وأخالقيات العمل وتأثتر

السياحية
2018سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةزهراء يعقوب صفر

اتيجيات اإلدارية69 2017سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةشيماء قاسم حافظتأثتر الطاقة التنظيمية بجوهر اإلست 

ي جودة نظم المعلومات االدارية70
 
ها ف 2018سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةدينا جعفر خلفالعالقات العامة وتاثتر

71
ي تدفق حركة السياحة 

 
ي محافظة بابل واثرها ف

 
ي ف

مقومات الجذب السياحي الديئ 

الدينية
2013سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةطالب هادي طالب

ها عل مستقبل الطلب السياحي72 يتنوي    ع االنماط السياحية وتاثتر
2013سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةغنية ضياء مشف 



73
ي تحقيق التمتر  المؤسىسي السياحي من خالل 

 
دور إعادة هندسة العمليات اإلدارية ف

القيادة التحويلية
2018سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةهناء حسن كاظم

74
ي جودة االداء 

 
ي واثرهما ف اتيح  ي القيادة االكاديمية والتخطيط االست 

 
العالقة ف

المؤسىسي
2018سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةمروة لطيف هاشم

ي التطوير التنظيمي75
 
2018سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةاحمد شهاب حمدالثقافة السياسية وإدارة المواهب وأثرهما ف

ي احتياجات السائح76
 
ي للمرشد السياحي واثره ف

العصف الذهئ 
عيىس عبد الوهاب 

مجيد
2018سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصية

77
ي 
 
ي مستقبل السياحة الثقافية ف

 
التأهيل المستدام للمدن األثرية و التاريخية وأثره ف

العراق
ي 2018سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةاسامة باسم صت 

اتيجية قيادة الضيف78 ي است 
 
ي واثره ف

ي حمديالمناخ التسويف 
2017سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةنبأ لطف 

79
ي تعزيز الفاعلية 

 
هما ف اتيجية ونظم دعم القرار وتأثتر

العالقة بير  القيادة االست 

التنظيمية للمنظمات الفندقية
2018سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةيشى محمد حسير 

ي للمجاميع السياحية80
 
ي إدارة التنوع الثقاف

 
ها  ف 2018سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةمروان احمد رشيدمهارات المرشد السياحي وتأثتر

ي تكوين الصورة الذهنية للسائح81
 
مهارات المرشد السياحي وأثرها  ف

كاظم محمد داود 

فياض
2018سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصية

82
فيهية ضمن النمط الخطي لساحل نهر  تخطيط وتنمية الخدمات والفعاليات الت 

فيىهي ي نم الطلب الت 
 
دجلة وأثره ف

2012سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةعماد حسير  سعود

ي العراق للمدة 83
 
ي نسبة البطالة ف

 
2015-1985تاثتر النشاط السياحي ف

عمر عبد الخالق عبد 

الستار
2018سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصية

ي84
 
ون ي فاعلية شبكات التواصل السياحي االلكت 

 
2018سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةحسن عودة غضابتاثتر تقنيات الذكاء االصطناعي ف

ة التنافسية85 ي تحديد موقع المتر 
 
ه ف ي وتاثتر

2018سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةمحمد حسن عبد هللافن التكيف التسويف 

اتيجية86 ي تحقيق التحالفات االست 
 
ها ف 2018سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةمحمد عيىس خطارخصائص القيادة االدارية وتاثتر

ي متطلبات تقديم الخدمات الفندقية87
 
ي وأثره ف

2018سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةتغريد عامر محموداإلثراء التسويف 



ي العراق88
 
واقع العالقة بير  مؤسسات التعليم السياحي وسوق العمل السياحي ف

إلهام خضتر عباس 
ر
ت 
ُ
ش

2012سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصية

ي تنشيط قدرات المرشد السياحي89
 
2018سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةمصطف  مؤيد خليلتأثتر االتصال السياحي ف

90
ي اظهار أهمية المعالم السياحية 

 
توظيف المهارات الثقافية للمرشد السياحي ف

2018سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةزيد مؤيد عبد علياألثرية

ي التعامل مع الضيف91
 
2017سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةمرتض  جبار كاظمخصائص ومهارات المرشد السياحي وأثرها ف

92
ي تمويل التنمية السياحية المستدامة تجارب مختارة مع 

 
ي ف

 
دور الجهاز المرصف

2003إشارة لتجربة العراق ما بعد 
2019سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةنشين غالي قاسم

ي استدامة الموارد السياحية93
 
2018سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةسعد علي سلماندور المرشد السياحي ف

ي انجاح الرحلة السياحية94
 
2019سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةحسن عبد علي جواددور المرشد السياحي ف

اثية95 ي تنمية المواقع الت 
 
2018سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةعبد القادر سعدياثر مقومات الجذب السياحي ووسائل االعالم ف

ي سلوك المواطنة التنظيمية96
 
ها ف 2019سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةاحمد هزبر خلفتطبيق الالمركزية االدارية وتأثتر

97
ام التنظيمي  ي االلت  

 
ها ف ي وتأثتر اتيح  ي و اتخاذ القرار االست 

العالقة بير  الذكاء العاطف 

لمؤسسات التعليم السياحي
2019سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةاشاء رياض جميل

ي98 ي تحسير  المهارات المعرفية للمورد البشر
 
2018سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةمهدي علي عباستاثتر االنتباه الذكي واالستشعار ف

99
ي تحديد 

 
ها ف العالقة بير  تقانة المعلومات االدارية وراس المال الفكري وتاثتر

اتيجية للمنظمات السياحية ين طالب وليالخيارات االست  2019سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةشتر

100
اكة  ي دعم التنمية السياحية PPPدور عقود الشر

 
 بير  القطاعير  العام و الخاص ف

ي العراق
 
يالمستدامة ف

2019سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصيةغنية ضياء مشف 

ي سلوك العاملير 101
 
ه ف 2019سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصية عباس علي ديوانالتمكير  االداري وتأثتر



102
ي بتوسيط التغيتر  اتيح  ي تحسير  االداء االست 

 
ها ف القيادة التحويلية السياحية وتاثتر

التنظيمي

عبد الكريم مزعل 

طاهر
2019سياحة/ االدارة واالقتصاد المستنرصية


