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 كالتقجيخ الذكخ
 

،بحمدهوشكرهالحمُدهللالذيجعلالحمَدمفتاحالذكره.وخلَكاألشٌاءناطمة

اله وعلى علٌه هللا دمحم)صلى المصطفى األنام سٌد على الطٌب والسالم

 وصحبهوسلم(.

آٌات بأسمى أتمدم أن واالمتنان لفروضالشكر واستجابة ًّ ٌتوجبعل

االمتنان لألستاذ أثرى، (الدكتور بالل خلف السكارنه)المشرف الذي

،وأنضجهاالرسالةة،فحوىعلمًلمحتوىببصماتهوتوجٌهاتهالعلمٌةالسدٌد

 .لتظهربشكلهاالحالً،فجزاههللاعنًخٌرالجزاء.

 منالشة بمبول تفضلكم على الكرام اللجنة ألعضاء والتمدٌر بالشكر أتمدم كما

 .الرسالة

االعمال فً األفاضل ألساتذتً واالمتنان الشكر بخالص أتمدم وكما كلٌة

 فترة طٌلة ومعرفة علم من به أحاطونً ما على ادارةاالعمال لسم وخاصة

 .الدراسٌة مسٌرتً

 جامعة مكتبة فً العاملٌن الموظفٌن إلى والعرفان بالشكر أتمدم أٌضا  وكما

كلٌةاإلدارةوااللتصادجامعةبغدادومكتبة األردنٌة الجامعة ومكتبة اإلسراء

 .بموضوعالرسالةالخاصة والمصادر بالمراجع وإمدادي معً تعاونهم على

الىالمدراءوالعاملٌن والتمدٌر الشكر بخالص أتمدم أن إلى ٌسعنً ال وأخٌرا 

فًمصرفالعرالًللتجارةلمساعدتهمفًتجمٌعوالحصولعلىالبٌانات،

فًإعدادازرتناٌدالعونلناومدتوالىكلالملوبالتًدعتلًبالتوفٌك

البحث  هذا عنً الجمٌع هللا مجٌبفجزا سمٌع انه وأحسنه الجزاء أوفى

 .الدعاء
 انببحثة                                                          



 ح
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 العخبية بالمغة السمخص
 

أثخ إستخاتيجية االستقظاب كالتعييؽ عمى كفاءة أداء العامميؽ في 
 السرخؼ العخاقي لمتجارة

 إعجاد
 الدعجكف طيبة خالج ثجيل 
 إشخاؼ

 بالؿ خمف الدكارنو الجكتؾر
 

الى ؾياس اثخ استخاتيجية االستقظاب والتعضضؽ عمى كفاءة اداء العاممضؽ في  الجراسة ىحه ىجفت   
االستبانة كاداة رئيدة في جسع البيانات وتؼ استخجاـ ، العخاقي لمتجارة في مجيشة بغجاد السرخؼ

فخوع تابعة  اربعةمؾعفضؽ ذوؼ الخبخة في و مجيخ ومدؤوؿ ( 172والسعمؾمات ، وتؼ تؾزيع االستسارة عمى )
 .لمسرخؼ العخاقي لمتجارة 

استخجاـ السشيج الؾصفي التحمضمي واالسالضب االحرائية السالئسة مثل :  لتحقضق أىجاؼ الجراسة تؼو   
اختبار الفا كخونباخ لؿياس ثبات فقخات االستبانة و الشدب السؤية والتكخارات والؾسط الحدابي واالنحخاؼ 

 االنحجار الخظي البديط الختيار سادتؼ اعتالسعيارؼ ومعامل االختالؼ في تحمضل فقخات االستبانة، و 
 .التاثضخ فخضيات

ليا تاثضخ واضح عمى كفاءة اداء العاممضؽ  وقج تؾصمت الجراسة إلى اف استخاتيجية االستقظاب والتعضضؽ  
في السرخؼ العخاقي لمتجارة ػؾتبضؽ اف استخاتيجية السؾقع االلكتخوني ىي التي ليا تاثضخ ايجابي واضح 

 عمى كفاءة اداء العاممضؽ في السرخؼ.
السدار الؾعيفي في االستقاب الجاخمي  اسة تفعضل االعالف الجاخمي وعتساد التخؾية وتحجيجواوصت الجر    

مؾاكبة تظبيقات عتبار خرؾصيات البضئة السحمية و تاخح باالاف واعتساد طمبات تؾعيف مؾضؾعية و 
 الحؼ يحقق اقرى كفاءة في ااداء العاممضؽ. السؾارد البذخية االلكتخونية وتؾعيفيا بالذكل

  .كفاءة اداء العاممضؽاستخاتيجية االستقظاب والتعضضؽ، :  الكمسات السفتاحية
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Abstract 

Recruitment and Hiring strategy and their impact on the employees   

performance efficiency: A field study at Trade Bank of Iraq  
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Tiba Khalid Thajeel AL-Sadoon  

Supervised by 

Dr. Bilal Khalaf Al-Sakarneh 

Abstract 

The Current study perposed to measure impact of the recruitment and 

recruitment strategy on employees  performance efficiency in Iraqi Trade Bank 

in Baghdad, and the questionnaire was used as a main tool in collecting data and 

information. 

To achieve objectives of the study, this study used analytical descriptive 

approach and appropriate statistical methods such as the Alpha Cronbach test 

were used to measure the relabilty of questionnaire and , percentages, mean, 

standard deviation and difference coefficient in the analysis of data, and a 

simple linear regression in hypotheses of effect. 

The results are the recruitment and recruitment strategy impact on the the 

employees  performance efficiency in  the Iraqi Trade Bank  the website strategy 

has a clear positive impact on the efficiency of the performance of workers in 

the bank. 

The study recommended activating the internal declaration, approving the 

promotion, determining the career path in the internal reception, adopting 

objective employment requests, and taking into consideration the peculiarities 

of the local environment, keeping pace with electronic human resource 

applications and employing them in a manner that achieves maximum 

employees  performance efficiency: 

 

Key words: recruitment and recruitment strategy, employee performance 

efficiency. 


