قائمت بعناوين بحوث التخرج لطلبت قسم إدارة ألاعمال
ث

اسم الطالب/ة

1

خالد دمحم خبرٌضت
سمر دمحم زكىط
مها مدمىد اخميدة

3

سالم ًىسف الكبير

2
2

مصعفى دمحم صىٍخت
هيفاء دمحم جىاث

6
7

أميرة غبد هللا أبىسرٍر
فاظمت أخمد هرٍم

8

مصعفى غبد هللا غيس ى

9

اهخصار مدمىد الىبىث

01

مروه غبد هللا أبىصػاله

00

فاظمت بضير غامر

04

هاجر دمحم غبد املجيد

03
02
02

أخمد فخحي البهلىل
فىزٍت أبى بكر كرٍصت
دمحم إدمحم اغىٍب

06
07

اًت دمحم الضيباوي
خلىد غبد هللا املجدوب

2

عنوان البحث

املشرف

خريف3102-3102
الػدالت الخىظيميت وجأثيرها غلى جىدة الخدماث
العيب أبىليفت
الخلىٍض الاداري

ابراهيم همبه
ربيؼ 4012-4102
أثر الاخخياجاث الخدرٍبت غلى هجاح الػمليت الخدرٍبيت
أبى اللاسم
املصراحي
خرٍف4102-4102
الخدرٍب وأثره غلى أداء الػاملين
بضير غبيد
الادارة وألاساليب الػلميت في غمليت اجخاذ اللراراث
ابراهيم الحداد
ربيؼ 4102
جفىٍض السلعت وأثره غلى أداء الػاملين
بضير اغبيد
اججاهاث املدًرًٍ هدى الخخعيغ الاستراجيجي و أثره في
هبيل الجػيدي
جدليم امليزة الخىافسيت
مدي ادران و دور اللياداث الادارٍت في جبني وجعبيم أسس
ظه الجهيمي
ومبادئ إدارة الجىدة الضاملت
أثر اججاهاث املدًرًٍ هدى الابداع في املىظماث
هبيل الجػيدي
ربيؼ4106-4102
الػالكاث الاوساهيت وأثرها غلى أداء املػلم
ظه الجهيمي
خرٍف 4106-4102
إدران املسؤوليت الاجخماغيت وأثرها في جدليم امليزة
هبيل الجػيدي
الخىافسيت
الثلافت الخىظيميت وأثرها غلى الابداع الاداري
أبى بكر
الضرهس ي
جلييم أداء الػاملين غلى فاغليت املىظمت
فخحي الترًكي
الليادة الخدىٍليت وأثرها غلى الابخكار
هبيل الجػيدي
مضارهت الػاملين في اجخاد اللراراث الادارٍت وأثرها غلى
سىاء مسىاق
مسخىي الاهخاجيت
سياست الاخخيار والخػيين وأثرها في جدليم امليزة الخىافسيت
ظه الجهيمي
بػض مكىهاث البيئت الداخليت وأثرها غلى الابداع
سىاء مسىاق
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08
09
41
40

وسرًٍ صالح الػر
أمل غلي بيك
وليد غلي اسماغيل
ركيت أخمد السوي

44
43
42
42
46
47
48
49

إبراهيم صيبيرة
هيثم دمحم الادغم
غلي غياد غاصىر
ابدسام خليلت أبى صػالت
أخمد مفخاح أبى راوي
خسين خسً الكرو
دمحم مفخاح اللماظي
اخمد اسماغيل
الترجمان
ًىسف غلي الفيخىري

30

غسة رمضان املجاور

34

سىاء بضير غبد الرخيم

31

خرٍف 4102-4106
اللصد الاستراجيجي وأثره غلى جدليم امليزة الخىافسيت
هبيل الجػيدي
الثلافت الخىظيميت و أثرها غلى الرضا الىظيفي للػاملين
ظه الجهيمي
جىدة املىخج وغالكتها بخدليم امليزة الخىافسيت
هبيل الجػيدي
دور الثلافت الخىظيميت السائدة غلى جبني وجعبيم مدخل
ظه الجهيمي
إدارة الجىدة الضاملت
ربيؼ4106-4102
الخخعيغ الاستراجيجي وأثره غلى أداء الػاملين
سىاء مسىاق
مػدالث ألاجىر وأثرها غلى الرضا الىظيفي
دمحم خليل
الاسخلعاب الىظيفي وأثره غلى دوران الػمالت
ظه الجهيمي
مضيػاث الىكذ و أثرها غلى أداء الػاملين
دمحم خليل
جخعيغ املىارد البضرٍت وأثره غلى أداء الػاملين باملىظمت
فخحي الترًكي
الخدفيز الفػال وأثره غلى أداء الػاملين
دمحم خليل
أثر همغ الليادة الادارٍت غلى ألاداء الىظيفي للػاملين
مها هػيبت
ممارساث إدارة املىارد البضرٍت واثرها غلى والء الافراد
فخحي الترًكي
باملىظماث
الخغيير واثره غلى الاهخاجيت
ابى بكر
الضرهس ي
ضغىط الػمل وأثرها غلى جىدة أداء الػاملين
ظه الجهيمي
ربيؼ 4107-4106
الليادة الادارٍت وغالكتها بفاغليت فرق الػمل
مخخار اسميى

هاجر خسً الجمل
هيروز ميالد الصل

مروة البكىش
هبيل الجػيدي

جمال مصباح سالم
كراب

هاجر الضرٍف

الاسخلرار الىظيفي وأثره غلي الرضا الىظيفي
الخخعيغ الاستراجيجي وغالكخت في مسخىي جعبيم إدارة
الجىدة الضاملت
اسخخدام أسلىب هماذج الىلل لخلليل جكاليف الىلل الكليت
خرٍف 4107

جخعيغ اللىي الػاملت و أثره غلى فاغليت املىظمت
ادمحم بازٍىه
 33اًمان مصعفى أبى حجر
 32غىض دمحم دمحم غىض مخخار دمحم اسميى إدارة املػرفت وأثرها في جدليم امليزة الخىافسيت للمىظمت
مخخار اسميى ضغىط الػمل وغالكتها بااللتزام الخىظيمي
فاظمت غبدهللا هاجي
الػدالت الخىظيميت وغالكتها بالرضا الىظيفي
ظه الجهيمي
هجيت خمدي غبداللادر
أخليفت
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املسؤوليت الاجخماغيت وغالكتها في جدليم امليزة الخىافسيت
ظه الجهيمي
والء غبدهللا دمحم امليلىدي
غبد الرخمً غلي الىاري املهدي اكعيغ جدليل الػىامل املؤثرة غلي إهخاجيت الػاملين في اللعاع
الصىاعي
أبىبكر الضرهس ي جكىىلىجيا املػلىماث وأثرها غلي اجخاد اللرار إلاداري
دمحم غاصىر اللىاص
املهدي كعيغ غالكت الخدرٍب بأداء الػاملين
رضاء غبدالحفيظ
اللىيدي
سفيان دمحم هجيب الكبتي هاجر الضرٍف الخخعيغ الاستراجيجي وأثره غلي إدارة ألازماث

32
32
36
37
38

غبد الحميد ألاخمر
خىاء غمر صاكان
مفخاح دمحم اللىيدي
غائضت همال مىس ى
هجيت خمدي غبداللادر
أخليفت
خدًجت ادمحم ابىراوي
مدمىد دمحم اللاووق

ربيؼ4107
هظم املػلىماث الادارٍت وأثرها غلى الخخعيغ الاستراجيجي
ادمحم بازٍىه
جىدة الخدماث املصرفيت و أثرها غلى امليزة الخىافسيت
هبيل الجػيدي
أهظمت السالمت والصحت املهىيت وأثرها غلى الرضا الىظيفي
مها هػيبت
املىاخ الخىظيمي وغالكخه بأداء الػاملين
ظه الجهيمي
الػدالت الخىظيميت وغالكتها بالرضا الىظيفي
ظه الجهيمي
ربيؼ 4108
هاجر الضرٍف
غبدالػسٍس الىلدة

إدارة املػرفت وغالكتها بدىميت املىارد البضرٍت
هظرٍت السلىن املخعغ وأثر غلي الضراء
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