المشارٌع لطلبة السنة الثانٌة للعام الدراسً 6102-6102
عنوان المشروع
واقع وافاق االرشاد السٌاحً فً النجف االشرف

المشرف العلمً
 -فٌصل كرٌم

ت
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أسماء الطلبة
 -1أمٌن حسن كرٌم
 -2علً ٌاسٌن خضر
 -3حسٌن عباس حسن
 -4أمٌر محمد جوٌد
 -1إسراء غانم باصر
 -2سارة حمٌد حوٌش
 -3دعاء عبد هللا مظلوم
 -4اسٌل باقر رضا
 -1مرتضى جواد عبد
 -2مصطفى جلٌل عالج
 -3محمد عماد حسون
 -4مرتضى محمد فرج
 -1علً تحسٌن
 -2علً صالح
 -3مصطفى كامل
 -4عباس ضٌاء
 -1محمد عبد العزٌز
 -2علً كاظم جري
 -3عصام عدنان
 -4زاهر محمد كرٌم
 -1علً فٌصل كرٌم
 -2مازن احمد نعمة
 -3حاتم كرٌم محمد
 -4حسٌن فاضل
 -1احمد مٌري سلمان
 -2حسن محمد
 -3حمٌد جاسم محمد
 -4موس صاحب
 -1محمد كاظم

تأثٌر سلوك المستهلك على انماط السٌاحة

 -لٌلى جواد

تطور منطقة االهوار والواقع السٌاحً البٌئً فً
جنوب العراق.

 -زٌنب كاظم

دور وسائل االعالم فً تنمٌة السٌاحة فً محافظة
كربالء

 -زٌنب كاظم

التخطٌط السٌاحً وقابلٌة جغرافٌة الروضة الحٌدرٌة
للتنمٌة السٌاحٌة المستدامة

 -لٌلى جواد

النقل وأثرة على السٌاحة فً النجف االشرف.

 -لٌلى جواد

تأثٌر سلوك السائح على انماط السٌاحة

 -فٌصل كرٌم

دور االستثمار السٌاحً فً التنمٌة االقتصادٌة فً
محافظة كربالء
دور االمن السٌاحً وعالقته بالسٌاحة

 مصطفى عبدالصمد
 -لٌلى جواد
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 -1رواء رزاق

 -1 11حسنٌن سامر

دور المبانً االثرٌة فً السٌاحة الثقافٌة فً مدٌنة
النجف االشرف

 مصطفى عبدالصمد

 -1 11علً حسن جبار

مقومات السٌاحة فً محافظة البصرة

 -د .حسٌن مظلوم

 -1 12زهراء صباح نبهان
 -2نور الهدى عالوي
 -3سارة جواد
 -4حوراء بالي

ادارة المخاطر واالزمات فً المنظمات السٌاحٌة

 -حٌدر ناصر

 -1 13محمد هٌثم

دور العالقات العامة فً تطوي المؤسسات الفندقٌة

 -فٌصل كرٌم
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ٌ -2اسر عبد االمٌر
14

 -1علً عماد
 -2سلمان علً عبٌس
 -1استبرق مكً
 -2دعاء حلٌم جواد
 -3اٌمان ثائر داخل
 -1علً حسن عبد
 -2طارق عبد الرزاق
 -3حسام راضً
 -4ذوالفقار زاهر
 -1سعد كاظم حلص
 -2محمد جاسب

العالقات العامة فً المؤسسات السٌاحٌة فً العراق

 -د.حسٌن مظلوم

دور الشركات السٌاحٌة فً تنوٌع الخدمات السٌاحٌة
فً العراق

 -ناجحة محمد

االدارة اإللكترونٌة فً شركات الطٌران وأثرها على
السٌاحة

 -زٌنب عبد

أثر التنمٌة السٌاحٌة على المجتمع المحلً

 مصطفى عبدالصمد

 -1 18زٌد نعمان حمزة

النقل فً مدٌنة كربالء المقدسة وأثرها السٌاحً

 -حٌدر ناصر

 -1 19امٌن حلٌم كامل

أثر الطلب السٌاحً على التنمٌة السٌاحٌة

 -حٌدر ناصر

 -1 21محمد حمزة دغٌم
 -2منتصر صالح
 -3فالح حسن
 -4مظهر عادل كاظم
 -1 21زٌد حمزة عباس

اثر السٌاحة على الموارد الطبٌعٌة فً محافظة النجف
االشرف

 -حسٌن منعم

السٌاحة الدٌنٌة اثرها فً التنمٌة االقتصادٌة مدٌنة
النجف نموذجا
كربالء المقدسة مدٌنة اسالمٌة دراسة ألبرز معالهما
السٌاحٌة

 د .حسٌنمظلوم
 -شذى عبودي

دراسة فً اهوار العراق والواقع السٌاحً فٌها

 -زٌنب كاظم

التسوٌق اإللكترونً ودورها فً صناعة السٌاحة
(النجف نموذجا)

 -ناجحة محمد

السٌاحة ودورها فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة

ٌ -اسٌن نور

السٌاحة فً النجف االشرف وسبل تطوٌرها

ٌ -اسٌن نور

دور السٌاحة المالٌة فً التنمٌة السٌاحٌة

 -حسٌن منعم

التطور االقتصادي للسٌاحة فً العراق

 -زٌنب عبد

اثر تطور الخدمة السٌاحٌة فً تحقٌق قٌمة السائح

 -زٌنب عبد
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 -1حٌدر حسٌن
 -2حٌدر جاسم
 -3سمٌر جاسم
 -4حٌدر عمار
 -1محمد عطٌة
 -2حمزة سالم
 -3حمد هللا كاظم
 -4ازهر رحٌم
 -1فاطمة قاسم
 -2سرور عباس
 -3فاطمة ستار
 -1مٌس عقٌل
 -2اسٌا صالح
 -3هدى رحمن
 -4امجد حسن
 -1كرار محسن عبد

 -1 27حٌدر عٌدان هادي
 -2غٌث عباس
 -3زهراء صبار
 -4اسراء احمد علً
 -1 28سرور عباس عبد
 -2حوراء جاسم
 -1 29علً عبد الحسٌن حسن
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ابو عوجة
 -1عبٌر عبد هللا كاطع
 -2بنٌن جمٌل
 -3سجاد محمد
 -4حسٌن زبٌك
 -1حبٌب حمود
 -2بلٌغ ناجً
ٌ -3اسر عبد االمٌر
 -4هاشم حامد
 -1محمد عبد زٌد
 -2علً عبد الحسٌن
 -3منتظر جبر جاسم
 -4مروان كتاب
 -1تحسٌن شناوة

 -1 34طٌبة خٌر ضاحً
 -2طاهر جابر

(مسجد الكوفة نموذجا)
انعكاسات سعر الصرف على التنمٌة السٌاحٌة

 -حسٌن منعم

المعالم السٌاحٌة واالثرٌة لمدٌنة النجف

 -ضرغام هاشم

دور السٌاحة فً التنمٌة المحلٌة فً محافظة النجف
االشرف

 -ضرغام هاشم

اثر االعالن فً تنشٌط الحركة السٌاحٌة

 -ناجحة محمد

دور االعالن فً التسوٌق السٌاحً

 -صفاء عطا هللا

