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سنة 
 النشر

نوع 
 المجلة

 رابط البحث المنشور

1.  

احمد ضياء الدين . م
 صالح الدين

 م طارق طعمة عطية.ا

ممارسات القيادة االكاديمية 

ودورها في تعزيز التوجه 

التوجه االستباقي الدارة 

ية لعينة دراسة ميدان: االزمات

من القيادات الجامعية في 

 كليات جامعة االنبار

 انقر هنا محلية 9102 مجلة الدنانير

2.  
 د خميس ناصر دمحم.ا

 د بالل كامل عودة.م

دور ممارسات استراتيجيات 

التدريب والتطوير في تحسين 

االداء الوظيفي دراسة ميدانية 

االهلي في في قطاع التعليم 

 العراق

مجلة كلية 

المعارف 

 الجامعة

 ال يوجد محلية 9102

 د عراك عبود عمير.م.ا  .3
دور الرشاقة االستراتيجية في 

بحث : تحقيق التفوق التنظيمي

ميداني لعينة من الكليات 

 االهلية

 انقر هنا محلية 9102 مجلة دنانير

 سريحد فائز هليل .م.ا  .4
دور االدارة االلكترونية في 

 –تعزيز الشفافية االدارية 

دراسة ميدانية في محموعة 

 من كليات جامعة االنبار

مجلة جامعة 

تكريت للعلوم 

االقتصادية 

 واالدارية

 اليوجد محلية 9102

 د مثنى فراس ابراهيم.م  .5
التصنيع الرشيق ونظم االدارة 

العالقة  ISO 14001البيئية 

راسة ميدانية في د -واالثر

مجلة كلية 

المعارف 

 الجامعة

 انقر هنا محلية 9102

https://www.iasj.net/iasj/article/155628
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 معمل اسمنت كركوك

 مؤمن احمد حسين. م  .6
اثر رضا الزبون في تحقيق 

بحث ميداني : الميزة التنافسية

لعينة من المصارف العراقية 

 الخاصة

مجلة جامعة 

للعلوم االنبار 

االقتصادية 

 واالدارية

 ال يوجد محلية 9102

 د عراك عبود عمير.م.ا  .7
تاثير تحليل فجوة االداء 

االستراتيجي في امكانية 

 التحول الى المنظمة المتعلمة

مجلة جامعة 

االنبار للعلوم 

االقتصادية 

 واإلدارية

 هناانقر  محلية 9102

 اصر دمحمد خميس ن.ا  .8
انعكاس ابعاد راس المال 

المعرفي في تحقيق االداء 

االستراتيجي لشركات االتصال 

 المتنقلة في محافظة االنبار

مجلة جامعة 

االنبار للعلوم 

االقتصادية 

 واإلدارية

 انقر هنا محلية 9102

9.  

احمد ضياء الدين . م
 صالح الدين

 و

 ة عطيةم طارق طعم.ا

ممارسات القيادة االكاديمية 

ودورها في تعزيز التوجه 

 إلدارة أالستباقيالتوجه 

دراسة ميدانية لعينة  األزمات

من القيادات الجامعية في 

 كليات جامعة االنبار

 انقر هنا محلية 9102 مجلة الدنانير

م طارق طعمة عطية.ا  .11  

واثرها في  ةالقيادة الملهم

الحد من الصراع التنظيمي 

لدى العاملين في المستشفيات 

 االردنيه الخاصه

مجلة كلية 

المعارف 

 الجامعه

 انقر هنا يةمحل 9102

دور المرونة التنظيمية في  د عراك عبود عمير.م.ا  .11

: تحقيق االزدهار التنظيمي

مجلة العلوم 

االقتصادية 
 انقر هنا محلية 9102

https://www.iasj.net/iasj/article/172408
https://www.iasj.net/iasj/article/199482
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داني في عينة من بحث مي

شركات االتصاالت الخلوية 

 العراقية

 -واالدارية

 جامعة بغداد

م طارق طعمة عطية.ا  .12  

دور الذكاء االستارتيجي 

كمدخل حديث في تحقيق 

التحالفات االستراتيجيه 

ي بحث ميداني ف:الناجحه 

/ شركة زين لالتصاالت 

 العراق

مجلة جامعة 

االنبار للعلوم 

االقتصاديه 

 واالداريه

 انقر هنا محلية 9102

م طارق طعمة عطية.ا  .13  

 الموهبة إدارة عناصر دور

 االجتماعات تحقيق في وأثرها

 الناجحة

 مدراء من لعينة ميداني بحث

 اراألنب فرع الحبوب شركة

مجلة تكريت 

للعلوم اإلدارية 

 واالقتصادية

 انقر هنا محلية 9102

د فائز هليل سريح.م.ا  .14  
تحديد المحفظة المثلى لسوق 

دبي المالي في ظل سياسة 

 التنويع

مجلة جامعة 

االنبار للعلوم 

االقتصادية 

 واالدارية

 انقر هنا محلية 9102

احمد ضياء الدين. م  .15  
دور أداة توجيه ريادة األعمال 

في تحقيق النجاح المؤسسي 

لشركة زين العراق لالتصاالت 

 المتنقلة

مجلة جامعة 

االنبار للعلوم 

االقتصادية 

 واالدارية

 انقر هنا محلية 9102

 

https://www.iasj.net/iasj/article/166097
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