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  القتصاد والعلوم اإلداريةكلية ا –قائمة عناوين بحوث التخرج 

 إسم الباحث  موضوع البحث الرقم
ة  .1 شر ال القوى كفاءة رفع ميتھ وأ ب حسن التدر نور شيخ  ش

ع  .2 ا تأث ومدى وافز نا العامل مؤمن أداء ع ز العز  عبد

سالمي  .3 النظام ا وضوابط فراد عبدهللا إدارة محمود م  مر

التنافسية  .4 ة امل تدعيم ب التدر عل دور أحمد  خضراء

نتاجية  .5 الكفاءة ع ا وأثر ة دار محمد تصاالت ع الفتاح  عبد

ا  .6 مي وأ اتيحية س نالرقابة العامل أداء م محمود تقو صالد م الكر  عبد

اح  .7 ر ادة ز سع ال ديرو أثر جمعا  عبدالفتاح

ا   .8 عل التحكم وطرق العمالة سرب محمد  أسباب حسن   فاطمة

نتاج   .9 عملية ة شر ال املوارد تنمية محمد  دور عبدهللا ب   ز

ا   .10 وعالق الشاملة ودة ا لفةإدارة والت حية كر  بالر أبو عبد شيخ   حسن

ا   .11 مراعا ومدى دمية وا نتاجية املنظمة موقع إختيار معاي

املنظمة   لدى

آدم محمود   حواء

القرارات   .12 إتخاذ ة دار املعلومات نظم تطبيقية"دور دراسة

لإلتصاالت رمود سركة   " ع

يم إبرا بري ز العز   عبد

سو    .13 ال فعاليات املبيعاتأثر ج ترو بري   ق حا محمد شيخ   حسن

املنظمة   .14 نجاح ا ودور ة دار ع"القيادة تطبيقية دراسة

لإلتصاالت رمود   "شركة

سم عمر   محمد

عمال   .15 منظمات ن العامل أداء ع"تقييم تطبيقية دراسة

الصومال والة وا تصال ات   "شر

آدم ع   حسن

رمود   .16 شركة لدى ة شر ال للموارد ن التعي التوظيف يم  أساليب إبرا محمد   ع

نتاج   .17 مستوى رفع ن العامل أداء عبد  تقييم حسن ن   حس

ن   .18 العامل أداء ع ضات التعو أحمد  أثر عبد   محمود

نتاجية   .19 الكفاءة رفع ا وأثر محمود  املنافع محمد   مو
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ع   .20 وأثره ب الوظيفيالتدر محمود  أداء مو   فرتون

املنظمة   .21 نجاح ودوره مثل مو  التوظيف محمود   محمد

عمال   .22 منظمات ا ودور العامة العالقات ع  إدارة ن ياس   إفراح

والسنة  .23 الكتاب ن العامل إختيار نور  معاي آدم  محمد

نتاج  .24 ن تحس ا وأثر ودة ا ع معلمسعيدة الرقابة يوسف الشيخ

 محمد

النا  .25 القائد ات ومم القيادية علسو الصفات حسن ن(عبدالواحد  )أم

املنظمة  .26 داف أ تحقيق شري العنصرال مية أحمد أ حسن الفتاح و(عبد  )شن

ن  .27 العامل أداء ن تحس ودوره الوظيفي ع التصميم كر ابو الرحمن  عبد

الشاملة  .28 ودة ا تخطيط نتاجيةدور الكفاءة عوا رفع حسن  شكري

الوظيفي  .29 داء ع وأثره ن العامل لدى الوظيفي محمد الرضا آدم معلم د  م

ن   .30 العامل أداء ا ودور املادية وافز يري   ا الناصرآدم   عبد

ل   .31 املشا حل ة دار آدم  ساليب الرزاق عبد   رملة

العاملة   .32 القوى إختيار نتاجيةأثر الكفاءة يم  رفع إبرا عثمان   فت

ن   .33 العامل أداء ع ا وأثر العمل املحيطة ن  الظروف حس حاج   حمادة

املنظمة   .34 نجاح ودوره الفعال جمعا  القرار حسن توحو السالم   عبد

املنظمات   .35 بنجاح ا وعالق ن العامل ارات م محمد  تنمية هللا عبد   ش

الثقافة   .36 الشاملةدور ودة ا تطبيق ع  التنظيمية معلم يم إبرا حاج   مصطفى

املنظمة   .37 نجاح وأثره يد ا التنظي ل ي حسن  ال آدم الرزاق   عبد

املبيعات   .38 ادة ز ي و لك ق سو ال محمد  دور أحمد   بري
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