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هدى جاسم    ارحيمشروق ثائر  هبة صاحب جاسم     تمارة رسول عوفي   هدى حميد جندي  ):  الطلبة المشاركين
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 بانيباسمة محمد م .أ  / بإشراف

 المستخلص

 وهي  (    hakan ,2012 )ركز البحث على دراسة تأثير القيادة التشاركية بعناصرها
 الصمت التنظيمي بأبعاده التيالتخطيط، التنظيم، حل المشاكل، الدعم، التطوير والتوجيه في الحد من 

. وهي صمت اإلذعان الصمت الدفاعي الصمت االجتماعي وعينة (4E02g, agodrE & ihaZ )حددها

البحث معدة ومتحيزة القياس إجابات العينة المستهدفة جرى جمع البيانات التي استعملت في اختيار 

د توصل البحث الى مجموعة من الفرضيات. البحث يدور حول اختيار التأثير بين المتغيرين وق

االستنتاجات أهمها ان أحد األسباب التي تقلل أو تزيد من الصمت التنظيمي هي القيادة وتم تجريب أسلوب 

جديد وهو القيادة التشاركية واتضح انها الحل لتقليل مشاكل الشركة اإلدارية ،كما انها تهدف الى مشاركة 

يؤثر في تقليل سلبية الصمت التنظيمي والذي تسبب في تقليل  العاملين في وضع الخطط وتنفيذها وهذا

 االبداع وضعف في صنع القرار واالتصاالت ضعيفة فضال عن ضعف تدفق المعرفة. 

Abstract 

The research focused on studying the impact of participatory leadership on its 

elements (Hakan, 2012), namely  Planning, organizing, problem solving, 

support, development and direction in reducing organizational silence in its 

dimensions that have been identified (Zahir & Erdogan, 2014 It is obedience 

silence defensive silence social silence and the research sample is prepared and 

biased. The responses of the target sample were collected. The research revolves 

around choosing the effect between the two variables, and the research reached 

a set of conclusions, the most important of which is that one of the reasons that 

reduce or increase organizational silence is leadership. A new method has been 

tried, which is participatory leadership, and it turned out to be the solution to 

reduce the company's administrative problems. Plans and their implementation, 

and this affects reducing the negativity of the organizational silence, which 

caused a decrease in creativity, weakness in decision-making, weak 

communication, as well as weak knowledge flow..) 
 

 

 

 

 

 



االتصاالت في محافظة دراسة حالة لمجموعه من شركات ) دور بطاقة االداء المتوازن في زيادة انتاجية المنظمات -2
 (النجف االشرف

سجى  -6نور اهلدى   -5زهراء امني  -Z حسني لفته موسى -3زهراء حممد عبد اخلالق  -iدنيا مريي حسني   -a):  الطلبة المشاركين
   (علي رزاق خليل -8  علي حسني حيدر -7 ضياء

 ازهار مراد عوجه / بإشراف أالستاذه
 
 

 المستخلص 

 بطاقة االداءدوربيانإلىالبحثهدف
زيادة انتاجية المنظمات  والنمو( على التعلمبعدالداخلية،العملياتبعدالعمالء،بعدالمالي،البعداألربعة)بأبعادىاالمتوازن

اما عينة البحث فتمثلت بعدد من وتمثل مجتمع البحث بمجموعة من شركات االتصاالت في محافظة النجف االشرف،
وكان عددهم )  حالة على وفق منهج دراسةللبحثمجاالملين في شركات االتصاالت في محافظة النجف المدراء العا

5h  يللالتح نامجر ب خالل نوم صائيةاإلح األساليب نم وتم اختيار فرضيات البجث باستخدام مجموعة(  مديرا 
SPSS ائيحصاإل

 نم موعةمج الى البحث وتوصل البحث ةنعي نم الالزمة والمعلومات البيانات عملج رئيسة  كأداة االستبانة امداستخ وتع
وجود عالقة طردية بين بطاقة االداء المتوازن وعوامل زيادة االنتاجية والذي بدوره يؤدي الى تحقيق  ااهمه االستنتاجات

 بشكل المتوازن األداء بطاقة نموذج بتبني المنظمات قيام ضرورة واختتم بعدد من التوصيات اهمها ، ،الميزة التنافسية 

 متكامال   نظاما   باعتبارها ، والنمو، التعلم بعد الداخلية، العمليات بعد العمالء، بعد المالي، البعد :الربعة ا وبأبعادها متكامل

 أدائها قياس في تساعدها الشركة إلدارة مالية وغير مالية معلومات توفير في يسهم تطبيقها ألن وذلك تيجيةرااإلست لإلدارة
 .التنافسي المركز تعزيززيادة االنتاجية و  في تساهم التي ياازمال من العديد يحقق مما وتقويمه

 Abstract 
The goal of the research is to show the role of the balanced performance card in its 
four dimensions (the financial dimension, after the clients, after the internal 
operations, after learning and growth) to increase the productivity of the 
organizations, and represent the research community in a group From the 
telecommunications companies in the Najaf governorate, supervising the research 
sample, it was represented by a number of managers working in 
telecommunications companies in the Najaf governorate for research according to a 
case study approach and their number was (50) managers. The research 
hypotheses were chosen using a set of statistical methods and through the analysis 
program Statistical SPSS 
The questionnaire was used as a main tool to collect the necessary data and 
information from the research sample and the research reached a set of 
conclusions, the most important of which is the existence of a direct relationship 
between the balanced performance card and the factors of increasing productivity, 
which in turn leads to achieving a competitive advantage, and concluded with a 
number of recommendations, the most important of which is the need for 
organizations to adopt the scorecard model Balanced in an integrated manner and 
its four dimensions: the financial dimension, after the clients, after the internal 
operations, after  



learning and growth, as an integrated system of strategic management, because its 
application contributes to providing financial and non-financial information for the 
management of the company that helps it in measuring its performance and its 
evaluation, which achieves many of the advantages that contribute In increasing 
productivity and enhancing competitive position. 

 
 دور حماية المنتج المحلي العراقي في التنمية اإلقتصادية -3

-٦فاطمة احمد محسن  -٥بنين عارف حاكم -٤حنان ظاهر- ٣بنين محمد-٢مريم غسان يحيى  -1) : الطلبة المشاركين

 حسن شهيد 

 ( بنين عباس علي -٧
 رعد حمود عبد الحسين تويجالدكتور  باشراف /

 -املستخلص:
إن حماية المنتجات الوطنية تتمثل في التدابير واإلجراءات التي يتخذها المشروع ويضعها في نصوص قانونيه لحماية  

ابهة لها والمشالمنتجات الوطنية وتحقيق المصالح المستهلكة وذالك من خالل تقيد كميه السلع المستوردة والمنافسة 
للمجتمع المحلي وتأتي أهميه البحث في كونه ينص على اإلنتاج وكيفيه حمايته في األدوات القانونية المشروعة وال 
يخفى على احد ما لإلنتاج في أهميته االقتصادية في أهميه اقتصاديه كبيره و من اجل بناء االقتصاد اتجهت معظم 

ة لحماية منتجاتها ونحن في عراق اليوم بأمس الحاجة إلى تلك القواعد القانونية الدول إلى وضع وسائل قانونيه الالزم
إذ إن التحول الذي حصل في النظام االقتصادي  3002خصوصًا بعد التوجه االقتصادي الذي شهده العراق بعد عام 

ناعات ة التأثير على قدره الصالعراقي  باتجاه نظام االقتصاد السوقي واالنفتاح على األسواق العالمية سيؤدي بالنتيج
المحلية في المنافسة الصناعات األجنبية إلى إغراق السوق المحلي مما دفع بالضرر إلى تبني القواعد القانونية أالزمه 

أخذت منحى خطير تجاوزت حدود  3002لحماية المنتجات  الوطنية وان العملية االستيرادية في العراق بعد عام 
 را لعدم مطابقة الكثير من البضائعظما يعكس على اإلنتاج الوطني فضال عن سياسة اإلغراق نفلسفيه واالستيراد م

والموارد المستوردة للمواصفات وقياس الجودة وتحقق وراء ذالك أسباب عديدة منها انكشاف السوق وضعف القطاعات 
 مع وجود التدخل بين عمليه االستيراد وتفشي ظاهره الفساد

Abstract:- 
The protection of national products is the measures and actions taken by the project and 

put them in the legal texts for the protection of national products and the achievement of 

consumer interests, the spectrum by restricting the amount of imported goods, 

competition and similar to the local community and the importance of the search being 

provided for production and how to protect the legitimate legal instruments is not a 

secret what one of the production in economic importance in considerable economic 

importance and in order to build the economy most countries tended to develop legal 

means necessary to protect their products and we are in Iraq today in dire need of these 

legal rules, especially after the economic trend experienced by Iraq after 2003 As the 

transformation that took place in the Iraqi economic system towards a market economy 

system and opening up to global markets will result in the effect on the ability of local 

industries to compete, foreign industries will flood the local market, which has led to the 

harm in adopting the legal rules needed to protect national products and that the import 



process in Iraq after a year 2003 took a dangerous turn that exceeded the philosophical 

and import limits, which reflects on the national production as well as the dumping policy 

due to the lack of conformity of many goods and resources imported to the specifications 

and the measurement of quality and achieved behind that many reasons including 

market exposure and weak sectors with the presence of interference between the process 

of import and the phenomenon of corruption 

 

 

 العاملين لمعمل نسيج النجف تحفيز في مستوى اإلدارية القيادة أنماط تأثير -4

: )حسين عاصم عبد العظيم منتظر نجم عبد هللا نور الهدى فرحان عذراء حسين فاضل حمزة علي الطلبة المشاركين
 جبار(

 هناء سعدون ذ المساعدأشراف / االستا
 

 :ص لملخا

 النمط نوع بين والتأثير ٕوايجاد العالقة ، أبعادها وتحديد اإلدارية القيادة أنماط أنواع رازإب الى البحث يهدف

 .عملية التحفيز في وأثره القيادي

 شهادة حملة من العاملينمن االفراد  قصدية عينة على العراقية للموانئ العامة الشركة في ميدانيا   البحث أُجري

 .الخماسي   (Likert )مقياس وفق االستبانة الباحث استمارة واستخدمت ، مفردة ( 73 ) بعدد البكالوريوس

تحفيز  ومستوى اإلدارية القيادة أنماط بين معنوية داللة ذات وأثر عالقة وجود مفادها فرضية الباحثة اعتمدت

 .العاملين 

 افراد العينة قبل من ) الفردية (التعسفية بالقيادة االهتمام ضعف هي الباحثة اليها توصلت التي االستنتاجات ابرز

 المنظمة في المدراء لتأهيل اإلدارية القيادة في تطويرية دورات فتح ضرورة هي التوصيات واهم ، البحث موضوع

 في عملهم واستمرارية بهم االحتفاظ يضمن بما سليم بشكل مرؤوسيهم قيادة في اإلدارية مقدراتهم تنمية لغرض المعنية

 .لنجاحها  قدراتهم وقابلياتهم لتطوير والسعي المنظمة

 

Abstract:- 
                 The aim of this research is to reveal the effect of managerial 

leadership Style and determines its dimensions     finding the relationship and effect 
between the leadership Style and its effect in the process of motivation . 
The research was applied in State Company for Iraqi ports , the sample 
size of (73) employee and holding bachelor the research depend on a 
questionnaire list to the five fold Scale (likert) . 
  
The research was based one important hypothesis which implies that 
there is relationship and significant effect between the leadership Styles and 
the motivation levels . 
  
The research reached to effects like carelessness of the sample 
individuals is the research's topic in dictatorial arbitrary leadership .Some of 
recommendations are presented in the end of research like necessity of 
setting up developed courses in managerial organization to develop their 
managerial abilities for leading their subordinates perfectly to guarantee their 
defending , the Continuation of their work in the organization and seeking for 
the development of their tendencies and abilities . 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إبداع المدير وتأثيره في تحفيز العاملين دراسة ميدانيه في معمل اسمنت الكوفة  -5

 

_ ٧_ وفاء عبد اخلالق ٦_علي جبار  -5 _ نشوان أمحدZ_ زهراء عدنان 3_ سجاد صفاء  i_ حنني فاضل   a ( الطلبة المشاركين
 مصطفى علي( -9_ بنني صبار نعوم ٨ضرغام محودي  

 سعدون جباراألستاذة / هناء إشراف / 
 المستخلص:

يع من خالل هذا البحث اتضح إن اهلدف الرئيسي ألي منظمه يتمثل باالستمرار والتطور والفضل يف ذالك يرجع إىل قدرهتا يف التكيف ومواكبه مج
هامه ملواجه التطورات  التغريات من خالل تقدمي كل ما هو جديد من أفكار وأساليب عمل وهذا ما يتجسد يف اإلبداع اإلداري والذي يعد وسيله

مة  ت االداره الالز احلاصلة يف البيئة الداخلية كانت أو اخلارجية . مما دفع املنظمة لتشجيع اإلبداع اإلداري والتنمية من خالل توفري العديد من املقوما
إن من هذه احلوافز بث الرغبة يف نفوس كذالك كالتدريب ووجود نظام اتصاالت فعال وتطور باإلضافة إىل وضع نظام حوافز مشجع للعاملني حيث 

عات ال بد العاملني لالنبثاق بكل ما هو جديد فاملنظمة اليت توفر املناخ الذي يسوده التشجيع سواء مادي أو معنوي أو غري مولد لألفكار و اإلبدا
ارهتا لتوليد اإلبداع منهاعليه إن تنضم املنظمة نظام فعال وعادل يدرس تلك الرغبات الظاهرة والكامنة للعاملني واستش  

Abstract: 

Through this research, it became clear that the main goal of any organization is the 

continuation, development, and virtue of that due to its ability to adapt and keep pace with all 

changes by presenting all that is new of ideas and methods of work and this is embodied in 

administrative creativity, which is an important way to confront developments in the 

environment Internal or external. This prompted the organization to encourage 

administrative creativity and development by providing many necessary management 

components such as training and the existence of an effective communication system and 

development in addition to setting up a system of incentives encouraging workers, as these 

incentives spread the desire in the hearts of employees to emerge with everything that is new 

as the organization that provides the atmosphere that prevails Encouragement, whether 

material or moral or not generating ideas and creations, is a must 

The organization joins an effective and system fair that studies these apparent and latent 

desires of employees and advises them to generate creativity from them 

 

 دراسة تطبيقية في جامعة الفرات االوسط التقنية تأثير إدارة االحتواء العالي في رأس المال النفسي - -6 
ال نو  هاشم محمد  ميثم ناصر مؤمل قاسم  منتظر عبد الكريم  حسنين عبد الزهرة   مهند عليالطلبة المشاركين  )

 حميد (
 م. د. سنـــاء جاســم محمـــدبإشراف / 

 



   المستخلص

يهدف هذا البحث الى بيان مدى تأثير إدارة االحتواء العالي بأبعادها ) المشاركة باتخاذ القرار, امتالك المعلومات, مشاركة 

العوائد وامتالك المعرفة( على رأس المال النفسي بأبعاده )الكفاءة الذاتية, األمل, التفاؤل والمرونة( وقد تم تطبيق الدراسة 

 كوفة (. -المعهد التقني –التقنية وقد شملت ) الكلية التقنية االدارية  في جامعة الفرات االوسط

( عضو هيئة تدريسية والتي في النيه اعدادها كأداة 02( تدريسي وبعينة مقدارها )992تضمن مجتمع الدراسة )     

 ضيات الدراسة )عالقاتلقياس تطبيق متغيرات الدراسة. وانطالقا من أهمية مشكلة الدراسة سعى الباحثين الختبار فر

 االرتباط والتأثير(. 

ما مستوى تطبيق أبعاد إدارة االحتواء العالي تم صياغة المشكلة على شكل مجموعة من التساؤالت تمثلت باآلتي:      
ما مستوى توافر ابعاد رأس المال النفسي في الكلية والمعهد ؟, وفي الجامعة المبحوثه من وجهة نظر عينة الدراسة

   وهل هناك عالقة ارتباط وتأثير بين ابعاد إدارة االحتواء العالي ورأس المال النفسي.؟, بحوثالم

توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين إدارة االحتواء العالي وقد توصل الباحثون إلى مجموعة من النتائج أهمها:      

 .  داللة معنوية بين إدارة االحتواء العالي ورأس المال النفسيكما توجد عالقة اثر ذات , ورأس المال النفسي بأبعاده

كما قدموا الباحثون مجموعة من التوصيات ابرزها: منح أعضاء الهيأة التدريسية في الكلية والمعهد المبحوث 
وارد للمالصالحيات الالزمة ألداء عملهم بالشكل الجيد. وتأسيس رأس مال نفسي يسهم في انشاء عقد نفسي إيجابي 

 البشرية.
Abstract 
This research aims to show the extent of the impact of high containment management 

in its dimensions (participation in decision-making, possession of information, sharing of 

returns and possession of knowledge) on psychological capital in its dimensions (self-

efficacy, hope, optimism and flexibility). The study was applied at the Central Euphrates 

Technical University and it included ( Technical Administrative College - Technical Institute 

- Kufa.) 

     The study population included (110) teachers and a sample of (60) faculty 

members, which is intended to be prepared as a tool for measuring the application of study 

variables. Based on the importance of the study problem, the researchers sought to test the 

study hypotheses (correlations and influence 

The problem was formulated in the form of a set of questions represented by the 

following: What is the level of application of the dimensions of higher containment 

management in the researched university from the point of view of the study sample ?, What 

is the level of availability of the dimensions of psychological capital in the college and the 

researched institute ?, Is there a relationship and influence between the dimensions of 

containment management? Higher and psychological capital. 

     The researchers have reached a set of results, the most important of which are: 

There is a significant correlation relationship between high containment management and 

psychological capital in its dimensions, and there is also a significant impact relationship 

between high containment management and psychological capital The researchers reached a 

set of results, the most important of which are: There is a significant correlation relationship 

between the management of high containment and psychological capital in its dimensions, 

and there is also an impact relationship with significant significance between the 

management of high containment and psychological capital. 

The researchers also presented a set of recommendations, the most prominent of which 

is: Granting the faculty members of the faculty and the researched institute the necessary 

powers to perform their work well. And the establishment of psychological capital that will 

contribute to the establishment of a positive psychological contract for human resources 

 

 طبيقية في معمل األلبسة الرجالية في محافظة النجف االشرفللدراسة ت دور أخالقيات المهنة في تحسين المناخ التنظيمي -7



  وسفزهراء عبدهلل ي   صبا علوان نعمة   أمري حيدر حسني   كاظم حممد اسوادي   بركات صباح سامل  حسني شهيد كاظم)الطلبة المشاركين 
 ( زينب باسط    كوثر غازي   فاطمة علي محزه  بيداء طعمة وايل

 االستاذ المساعد اميره خضير كاظم/ بأشراف

 المستخلص: 

ظمة والقيم الشخصية( يف ثقافة املن -)انظمة املنظمة بأبعادهاهتدف الدراسة إىل حتديد دور أخالقيات املهنة وتأثريها يف حتسني املناخ   التنظيمي       
بل تفاقمها قمعمل األلبسة الرجالية اجلاهزة يف حمافظة النجف األشرف انطالقا من أهم املشاكل اليت تعيق عمل املنظمة وحماولة معاجلة هذه املشاكل 

 طابقاموالتحليل وكانت نتائج العينة  لالختيارواخضعت اجاباهتم يعملون بداخل املعمل  شخصا( 04عينة الدراسة من ) اختيارومت ذلك من خالل 
 ملا هو موجود يف داخل املعمل وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من االستنتاجات اليت من أمهها :| 

 . ان املعمل يعمل على تشجيع العاملني بشكل مستمر لكي يكونوا منفتحني على األفكار واخلربات اجلديدة-1

 منت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها:وأيضا تض 

a-  على المعمل المبحوث أن يزيد من تشجيعه للعاملين حتى يطوروا مهاراتهم وقدراتهم ويكونوا أكثر أبداعا في المجال

 الذي يعملون به.

Abstract: 

       The  study aims to define the role of the ethics of the profession and its impact in 

improving the organizational climate in its dimensions (organization systems - organization 

culture and personal values) in the men's ready-to-wear lab in the Najaf governorate based 

on the most important problems that hinder the work of the organization and try to address 

these problems before they are exacerbated and this was done through selection The study 

sample consisted of (40) people working inside the laboratory and their answers were subject 

to selection and analysis. The results of the sample were identical to what is found inside the 

laboratory. The study reached a set of conclusions, the most important of which are: | 

1- The lab works to encourage workers continuously to be open to new ideas and 

experiences. 

 The study also included a set of recommendations, the most important of which are: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 0222/ 1/4دور وسائل االعالم في مكافحة الفساد االداري والمالي في العراق بعد   -8
) علي زيد حسن   كاظم عماد  عال عامر   عمران عليوي   جمتىب ناجي   ياسر ماجد   موارد يعقوب   داود سامل   ليث حممد  الطلبة المشاركين

  قحطان عدنان   حممد ماجد     نو العال حيدر(
 حارث صاحب محسن االستاذ/ بأشراف

 الملخص



( العديد من الفصول 0222/ 1/4االداري والمالي في العراق بعد تضمن البحث الموسوم اعاله )دور وسائل االعالم في مكافحة الفساد 
اهمها االول وهو تحديد المفاهيم  والمصطلحات العلمية الواردة في البحث في حين تضمن الفصل الثاني تعريف وسائل االعالم ودورها في 

جة  االنية اد االداري والمالي متضمنة اسبابة وتأثيراتة ونتأئالحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية اما الفصل  الثالث فقد اشار الى الفس
ها يوالمستقبلية اما الفصل االخير فقد تضمن دور وسائل االعالم في الحد في ظاهرة الفساد االداري والمالي عبر اليات وطرق متنوعة تطرق ال

 البحث بالتفصيل .
 

 

Abstract 

The research marked above (the role of the media in combating administrative and financial 

corruption in Iraq after 4/9/2003) included several chapters, the most important of which is 

the first, which is defining the scientific concepts and terms included in the research, while 

the second chapter includes the definition of the media and their role in social, economic and 

political life. The third chapter referred to administrative and financial corruption, including 

causes, effects and immediate and future consequences. The final chapter included the role 

of the media in limiting the phenomenon of administrative and financial corruption through 

various mechanisms and methods that were discussed in detail. 

 

 القيادة وتأثريها  على الرضا الوظيفي لدى العمال  -9
اسيل فارس   نور عدنان    زهراء فؤاد    رواء حسني    امل جابر  صابرين طاهر    زهراء حممد   الطلبة املشاركني) حنني حسن   زهراء خريي  

 خدجية سامي ( 
 باشراف الدكتور /أ.م ارشد عبد االمري جاسم

 المستخلص :

 
عام واالثر  والدولة بشكليهدف هذا البحث تسليط الضوء على موضوع القيادة باعتباره اح املواضيع اهلامة على مستوى املنظمة بشكل خاص 

نمية تاملرتتب عليه يف تكوين الرضا الوظيفي لدى العاملني ملا يتمتع به القائد االداري من خصائص تنظيمية تؤهله إلظهار ذلك االثر فضال عن 
الوصفي يف  قد اخذ البحث اجتاههوتطوير اداء العاملني واالرتقاء بسلوكياهتم من خالل االستقصاء عنهم يف معمل االلبسة اجلاهزة يف النجف ، و 

بحث جبانبه النظري لتعزيز تلك املتغريات ) القيادة ، الرضا الوظيفي ( اليت طاملا تناوهلما العلماء واملفكرين يف جمال علم النفس واالدارة،  وقد توصل ا
 ة االهتمام باجلانب القيادي للمدراء  .بوجود أثر للقيادة على سلوكيات العاملني ، ومن اهم التوصيات اليت خرج هبا البحث بضرور 

 
 القيادة ، الرضا الوظيفي ، العاملني ، معمل االلبسة اجلاهزة يف النجف .                          :  الكلمات المفتاحية

 
 

:Abstract  
   This research aims to shed light on the topic of leadership as it is the most important issue 

at the level of the organization in particular and the state in general, and the effect thereof on 

the formation of job satisfaction among workers because the administrative leader has 

organizational characteristics that qualify him to show that effect, as well as the development 

and development of the performance of workers and upgrading their behavior Through the 

investigation about them in the ready-to-wear factory in Najaf, the research took its descriptive 

direction in promoting those variables (leadership, job satisfaction) that have long been 

addressed by scholars and thinkers in the field of psychology and management. The most 



important recommendations that came out of the research is the need to pay attention to the 

leadership side of managers. 

 

 
Key words: leadership, job satisfaction, employees, ready-to-wear factory in Najaf. 

  
 
 
 
 


