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 عنوان البحث

 ثٛرْب ػهٗ انًُظًخأاستراتٛجٛخ انتسؼٛر ٔت

 انتسٕٚك انذٔنٙ ٔتحمٛك انًٛسح انتُبفسٛخ

 انتسٕٚك االنكترَٔٙ ٔاالفبق انًستمجهٛخ

 انتخطٛظ االستراتٛجٙ ثٍٛ انٕالغ ٔانتُظٛر

 انتخطٛظ االستراتٛجٙ ٔدٔرِ فٙ ادارح االزيبد

 ٔدٔرِ فٙ تحسٍٛ االداء انٕظٛفٙ انتخطٛظ االستراتٛجٙ

 انتخطٛظ االستراتٛجٙ ٔانتفكٛر االثذاػٙ

 انمٛبدح ٔاثرْب ػهٗ انرضب انٕظٛفٙ

 انؼبيهٍٛ انحٕافس ٔاثرْب ػهٗ اَتبجٛخ

 دٔر راش انًبل انفكر٘ فٙ انتجذٚذ االستراتٛجٙ

 انتُبفسٛخ انًٛسح تحمٛك فٙ ٔدٔرْب االستراتٛجٛخ االدارح

 انسثٌٕ ٔالء ػهٗ ٔأثرِ انتسٕٚمٙ انًسٚج استخذاو ٔالغ

 فٙ انتسٕٚمٛخ انخذيخ يستٕٖ ػهٗ ٔأثرْب ٔانخبرجٛخ انذاخهٛخ انجٛئخ ػٕايم

 االساليٛخ انًصبرف

 انتُبفسٛخ انًٛسح تحمٛك فٙ ٔتأثٛرْب ISO 9000 انذٔنٛخ انًٕاصفخ

 انتُبفسٛخ انًٛسح تحمٛك فٙ ٔاثرْب انشبيهخ انجٕدح ادارح

 انشركبد ٕالغن َظرٚخ دراسخ-انتُبفسٛخ انًٛسح تحمٛك فٙ ٔتأثٛرْب انتركٛس استراتٛجٛخ

 انصُبػٛخ

 انًصرفٙ انؼًم تسٓٛم فٙ ٔدٔرْب االنكترَٔٛخ انصٛرفخ

 انتجبرٚخ انًصبرف إدارح فٙ ٔاثرِ انشبيهخ انجٕدح ادارح تطجٛك

  انتأيٍٛ خذيخ ٔالغ ضٕء فٙ انتُبفسٛخ انًٛسح تحمٛك

 أثر انٕػٙ االستراتٛجٙ فٙ إدران انًخبطر االستراتٛجٛخ

 انمٛبدح االستراتٛجٛخ فٙ تحمٛك انًٛسح انتُبفسٛخ انًستذايخدٔر 

 فٙ تؼسٚس انتفٕق انتُظًٛٙ االستراتٛجٛخ  دٔر انرشبلخ

 ثرْب ػهٗ يذاخم االختجبر االستراتٛجٙأًَبط انتفكٛر االستراتٛجٙ ٔأ

 تأثٛر انتخطٛظ االستراتٛجٙ ػهٗ انمذراد انتُبفسٛخ نألػًبل



 دٔر انًصبرف انتجبرٚخ فٙ تحمٛك انتًُٛخ االلتصبدٚخ

 انًبنٛخ فٙ انشركبدانتحهٛم انًبنٙ نهمٕائى 

 انتخطٛظ االستراتٛجٙ ٔدٔرِ فٙ إدارح االزيبد

 انتُبفسٛخ نهًُظًخ حتأثٛر اخاللٛبد انؼًم فٙ تؼسٚس انًٛس

 أثر االثذاع االدار٘ فٙ ثٛئخ االػًبل

 طجٛؼخ انتأيٍٛ ٔيذٖ تأثٛرِ ػهٗ انُشبط االلتصبد٘

 فٙ تحمٛك انتًٛس انًؤسسٙ يًبرسبد ادارح انًٕارد انجشرٚخ ٔأثرْب

 انتُبفسٛخ حأدارح رأش انًبل انفكر٘ ٔأثرِ فٙ تحمٛك انًٛس

 انؼاللخ ثٍٛ االستراتٛجٛبد انتُبفسٛخ ٔاألثذاع انتُظًٛٙ

 دارح انجٕدح انشبيهخ فٙ تحسٍٛ أداء انؼبيهٍٛأدٔر 

 ٚجٙ ثأستخذاو أسهٕة انًتٕسطبد انًتحركّٚراد انضرانتُجؤ ثبأل

 هًصُغ ٔأثرِ فٙ رفغ انكفبءح االَتبجٛخ انترتٛت انذاخهٙ ن

 يٕلغ انًصُغ ٔأثرِ فٙ انًٛسِ انتُبفسٛخ

 االسجمٛبد انتُبفسٛخ ٔأثرْب فٙ رفغ سًؼخ ٔيكبَّ انشركخ

 فٙ تحمٛك االداء انؼبنٙ نهًُظًخ  SOWTدٔر تحهٛم 

 انتخطٛظ االستراتٛجٙ ٔدٔرِ فٙ اَجبح انًُظًخ

 فٙ تطٕٚر االداء انٕظٛفٙ دٔر تحهٛم انجٛئخ انذاخهٛخ نهًُظًخ

 سبد فٙ جٕدح االداءدٔر حٕكًخ انًؤس

 تأثٛر انمٛبدح انتحٕٚهٛخ فٙ أدارح انجٕدح انشبيهخ

 أثر تطٕٚر االدارح االستراتٛجٛخ فٙ تحمٛك انًٛسح انتُبفسٛخ انًستذايخ

 


