
 

 

 

 

 

 

 

 انغٛشِ انزارّٛ
 

 

 

 

 ٚعشة عذَبٌ زغٍٛ   :       ـى ـــــــــاالعــ

  23/11/1979:      ربسٚخ انًٛـالد 

 يزضٔج انسبنخ انضٔخٛخ :

 اثُبٌ    ذد األٔالد  :ــعـــ

 يغهى  :   انذٚـــــــــــبَخ

 ٕساِ فهغفخ فٙ عهٕو اداسح االعًبل / رخصص اداسح عزشارٛدٛخدكز:             صــانزـخـص

 يذٚش انًكزت االعزشبس٘:       ّ ــــــانٕظٛف

 دكزٕس يذسط      انذسخخ انعهًٛخ :

 خبيعخ ثغذاد /  كهٛخ االداسح ٔااللزصبد:                عُٕاٌ انعًم

 الٕٚخذانعًم   :         ْبرف

 07901994142:         انٓبرف انُمبل

 yarub-adnnan@Coade.uobaghdad.edu.iqكزشَٔٙ :انجشٚذ ئالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لصورة  ا



 

 

 

 

 

 

 

 : انزذسج انٕظٛفٙ . 

 

 

 : انزذسٚظ اندبيعٙ . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

م0222-0220مطؾقةماظرتاثّطؾقةماظرتاثم1

م0222م-0220مطؾقةماالدارةمواالضؿصادمجاععةمبغدادمضلممادارةماسؿالم2

م0220-0222مجاععةماظـفرؼنموادلصارفضلمماظؿؿوؼلمم3

ماىلمحدماالنم-0222مطؾقةماالدارةمواالضؿصادمجاععةمبغدادمضلممادارةماسؿالم4

مإىلمحدماالنم-0222مطؾقةماالدارةمواالضؿصادمجاععةمبغدادمضلمماالدارةماظعاعةم5

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً/ ٌسً )مدرس مساعد (تدر 2

 الدائرة القانونٌة واالدارٌة

 

 2011الى غاٌة  2005

 قسم ادارة االعمال/ كلٌة االدارة واالقتصاد )مدرس ( تدرٌسً 0

 جامعة بغداد

 الى حد االن -2011

 2015-2013 كلٌة االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد شعبة ضمان الجودةمسؤول  3

 2015-2014  امٌن مجلس الكلٌة 

 الى االن  -2015 جامعة بغدادكلٌة االدارة واالقتصاد/  مدٌر المكتب االستشاري 0

2    

2    



 

 

 

 

 

 

 

 : انًمشساد انذساعٛخ انزٗ لًذ ثزذسٚغٓب. 

ّةـــــالِـّادةـــــاملّمـــالؼِّت

م0222-0220 /مبؽاظورؼوسماالدارةماالدرتاتقفقةم/طؾقةماظرتاثضلممادارةماالسؿالم2

م0222-0222 /مبؽاظورؼوسمغظرؼةمادلـظؿةمضلممادارةماالسؿال/طؾقةماظرتاثم0

م0222-0220 /مبؽاظورؼوسمادارةمادلواردماظؾشرؼةمضلممادارةماالسؿال/طؾقةماظرتاثم3

م0222-0222 /مبؽاظورؼوسماالدارةماالدرتاتقفقةمضلممادارةماسؿالم/جاععةمبغدادم0

ماىلمحدماالنم-0222 /مبؽاظورؼوسماالدارةماالدرتاتقفقةمضلممادارةماسؿالم/جاععةمبغدادم2

ماىلمحدماالنم-0222 /مبؽاظورؼوسمتارؼخماظػؽرماالداريمضلممادارةماسؿالم/جاععةمبغدادم2

م0220-0222 /مبؽاظورؼوسماالدرتاتقفقةاالدارةممضلمماظؿؿوؼلموادلصارف/جاععةماظـفرؼنم7

م0220-0222 ادارةماالسؿالماظدوظقةمضلمماظؿؿوؼلموادلصارف/جاععةماظـفرؼنم8

مإىلمحدماالنم0220ماظلقـارؼوػات/مدبؾوممساظيمختطقطمادرتاتقفيمضلممادارةماالسؿال/مجاععةمبغدادمم9

م0223ماالدرتاتقفقة/عاجلقرتاالدارةممضلمماالدارةماظعاعة/مجاععةمبغدادم22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :انزٙ أششف عهٛٓب( انشعبئم  ،االطبسٚر  ): 

ّالِـــةّمـــالؼِّةردالالّاألرروحةّّأوّّادمّت

م0220-0223مادارةماسؿالم)اذراف(بادلعرصةمماظؿعؾمماظؿـظقؿيموادفاعةميفمادلشارطةمم2

ماالداءوادلعؾوعاتتؼققمماخلطةماظلرتاتقفقةمظؾؿرطزماظورينمظؾؿطوؼرمم0

م)دبؾوممساظي()اذراف(

دبؾوممساظيمادارةمسؿالم)

مختطقطمدرتاتقفي(

م0223

يفماجتاهمم0220-0222تؼققمماخلطةماخلؿلقةمحملاصظةمبابلمم3

م)اذراف()دبؾوممساظي(مرصعموطػاءةماالداء

ادارةمسؿالم)دبؾوممساظيم

مختطقطمدرتاتقفي(

م0223

م0222معاجلؿريمادارةماسؿالممتطوؼرممنوذجمعؿعددماجملاالتميفماظؿػؽريماالدرتاتقفيمم0

مدبؾوممساظيمختطقطمماالرتؼاءمبـؼاصةماظطػلموصؼًامدلدخلماظؿغريماالدرتاتقفيمم2

مادرتاتقفي

مااااادرتاادرتاتقفيم

م0222

مصقاشةمادرتاتقفقةمتطوؼرمادلالطاتماظوزقػقةمدلرطزمم2

ماظؽفرباءتدرؼبموزارةم

مدبؾوممساظيمختطقطم

مادرتاتقفي

م

م0228

تؾينمعدخلماظؿغقريماالدرتاتقفيمظؿطوؼرمخقاراتماظشرطةماظعاعةمم7

مظؿفارةمادلوادمالغشائقة

مدبؾوممساظيمختطقطم

مادرتاتقفي

م

م0228

م0227معاجلؿريمادارةمساعةمتؼققمماالدارةمباظؼقممسؾىموصقمغظرؼةماغؿشارمادلؾؿؽراتم8



 

 

 

 

 

 

 

االدؿـؿارميفمرأسمادلالماظؾشرؼةموصقمممارداتمتشكقصمرؾقعةمم9

مادارته

م0227معاجلؿريمادارةمساعة

 

 

 انزٙ شبسن فٛٓب.انعهًٛخ ٔانُذٔاد انًإرًشاد :  

نوعّّهامؽانّأنعؼادّةّــالِـّعـوانّالّت

ّاملشاركةّ

)ّحبثّ/ّ

بودرتّ

ّحضور(

1 
 /يإرًشيذاخم اخاللٛبد االعًبل نآلداسح االعزشارٛدٛخ

ّباحثّاالردن-جامعةّالزوًونه/عؿان2005-2006ّّ

اداسح انخطش فٙ انًشبسٚع انصغٛشح ٔانًزٕعطخ يٍ  2

 /يإرًشاعزشارٛدٙيُظٕس 

ّ

ّ

ّ

ّمـظورادرتاتقٍي

ّباحثّاالردن-جاععةماظزؼؿوغه/سؿانم2006-2007ّ

3 
قٍيّمنّمـظورّالًوافقّبنيّادارةّالًغقريّاالدرتات

ّ/مؤمتروالؼدراتّاجلوهروةالرؤوا

ّباحثّاالردن-جاععةماظزؼؿوغه/سؿانم2007-2008ّ

 خرسهٛم يضًٌٕ اعزشارٛدٛخ انًسٛظ ضًٍ فهغف 4

 /يإرًشانزغٕٚك االخضش

ّباحثّاالردن-جاععةماظزؼؿوغه/سؿانم2008-2009ّ

انشٚبدح االعزشارٛدٛخ فٙ يُظًبد االعًبل ٔفك  5
 /يإرًشعزشارٛدٛخ انًسٛظ االصسق

ّباحثماالردن-جاععةماظزؼؿوغة/سؿانم2009-2010ّ

عزشارٛدٛخ اداسح انًٕاْت ٔركبيهٓب يع عزشاردٛخ  6
 االعًبل كًذخم نزكبء /يإرًش

ّباحثماالردن-جاععةماظزؼؿوغه/سؿانم2012ّ

اداسح يعشفخ انضثٌٕ يٍ يُظٕس انزكبيم ثٍٛ اداسح  7

 /يإرًشانضثٌٕ ٔاداسح انًعشفخعاللبد 

 

 

 -خبيعخ انعهٕو انزطجٛمخ 2005-2006

 كلية االقتصاد

 ثبزث

رسهٛم عاللخ ثمبفخ انًُظًخ ثبالصيخ انًبنٛخ يٍ يُظٕس  8

 /يإرًشاندًبعٛخ–انفشدٚخ 

 ثبزث خبيعخ االعشاء االسدَٛخ 2008-2009

 يشبسن خبيعخ انًٕصم 2011 انًإرًش انعهًٙ انغُٕ٘ نكهٛخ االداسح ٔااللزصبد 9

خصبئص صٛبغخ سؤٚخ ٔسعبنخ راد خٕدح  10

 /َذٔحيزًٛضح

 

 يسبضش انمبٌَٕ/خبيعخ ثغذاد خكهٛ 2012



 

 

 

 

 

 

 

كهٛخ االداسح  2012 اثعبد صٛبغخ سؤٚخ ٔسعبنخ راد خٕدح يًٛضح/َذٔح 11

 ٔااللزصبد/خبيعخ ثغذاد

 يسبضش

 ثبزث خبيعخ ثغذاد 2012 /َذٔحصٛبغخ سؤٚب ٔسعبنخ ٔلٛى ٔاْذاف خبيعخ ثغذاد 12

انشؤٚخ ٔانشعبنخ نالسرمبء ثًغزٕٖ اداسح اندٕدح  13

 /َذٔحانشبيهخ

خبيعخ ثغذاد كهٛخ طت  2013

 االعُبٌ

 يسبضش

يشاخعخ ٔرسذٚث سؤٚخ ٔسعبنخ ٔاْذاف كهٛخ انزًشٚض  14

 /َذٔحفٙ خبيعخ ثغذاد

 يسبضش كهٛخ انزًشٚض /خبيعخ ثغذاد 2013

/ٔصاسح انزخطٛظ رمشٚش انزًُٛخ انجششٚخ انًغزذايخ 15

 )َذٔح(

 زضٕس ٔصاسح انزخطٛظ/ثٛذ انسكًخ 2013

 يسبضش كهٛخ انعهٕو/خبيعخ ثغذاد 2013 )َذٔح(االكبدًٚٙاالعزًبد  16

ٔسشخ عًم فٙ ْٛئخ انُضاْخ نهًفزشٍٛ انعبيٍٛٛ  17

 انصٛبغخ سؤٚخ ٔسعبنخ اعزشارٛدٛخ يكبفسخ انفغبد

 يسبضش ْٛئخ انُضاْخ 2016

َسٕ يُظٕس شبيم الداسح ساط انًبل انجشش٘  

 )انخٛبساد انغزشارٛدٛخ / انعًهٛبد / انمٛبط(

 يشبسن خبيعخ انضٚزَّٕ االسدَٛخ  2015

 

 

 .ّاالخرىّ:ّاألنشطةّالعؾؿقةّ

ّخارجّالؽؾقةّداخلّالؽؾقة

المشاركة ضمن فريق بحثي لمقيام بدراسة لتحديد  دٔسح رذسٚجٛخ )رسذٚذ االززٛبخبد انزذسٚجٛخ(
 الداخميةوزارة لاالحتياجات التدريبية 

المشاركة ضمن فريق بحثي لمقيام بدراسة لتقييم االداء  ٔاالعزشارٛدٛخ(دٔسح رذسٚجٛخ )ٔظبئف انًٕاسد انجششٚخ 
 المؤسسي في وزارة حقوق االنسان.

المشاركة ضمن فريق بحثي لمقيام بدراسة لتقييم االداء  دٔسح رذسٚجٛخ )يذاخم االداسح ٔانزُظٛى االداس٘(
 المؤسسي في مؤسسة السجناء السياسين.



 

 

 

 

 

 

 

المشاركة بصياغة استراتيجية مكافحة الفساد لمكتب المفتش  انزُشٛظ ٔانزٕاصم(دٔسح رذسٚجٛخ )رمُٛبد 
 العام في وزارة الثقافة

المشاركة بصياغة استراتيجية مكافحة الفساد لمكتب المفتش  (2014كهٛخ االداسح ٔااللزصبد ) عضٕ ندُخ االعزًبد االكبدًٚٙ
 العام في وزارة البمديات والشغال.

المشاركة بصياغة استراتيجية مكافحة الفساد لمكتب المفتش  (2014كهٛخ ٔااللزصبد ) انزعهٛىعضٕ ندُخ ضًبٌ 
 العام في وزارة حقوق االنسان

كهٛخ االداسح ٔااللزصبد  عضٕ انهدُخ انعهًٛخ نمغى اداسح االعًبل

(2014) 
المشاركة بصياغة استراتيجية مكافحة الفسادة لمكتب 

 السني. المفتش العام في ديوان الوقف

فٙ  االعزشارٛدٛخ انٕطُٛخ نهزشثٛخ ٔانزعهٛى انعبنٙ  عضٕ

 انٕطُٛخ
المشاركة بصياغة استراتيجية مكافحة الفساد لكتب المفتش 

 العام في ديوان الوقف المسيحي

نذائشح انًشبسكخ ضًٍ فٙ ثسثٙ العبدح انٓٛكم انزُظًٛٙ  (2016عضٕ  فٙ يدهظ ٔصاسح انزعهٛى انعبنٙ نضًبٌ اندٕدح )

 انًٕاسد انجششٚخ نٕصاسح انذاخهٛخ

انًشبسكخ ضًٍ فشٚك ثسثٙ ثصٛبغخ انٕثٛمخ االعزشارٛدٛخ  ( 2015عضٕ فٙ انهدُخ انعهًٛخ نمغى االداسح انعبيخ )

 نٕصاسح انعذل

انًشبسكخ ضًٍ فشٚك ثسثٙ نصٛبغخ انٕثٛمخ االعزشارٛدٛخ  عضٕ فٙ ندُخ صٛبغخ اعزشارٛدٛخ خبيعخ ثغذاد

 انًٕاسد انجششٚخ فٙ ٔصاسح انذاخهٛخنذائشح 

االشراف عمى تنفيذ استراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عبر  (2018عضٕ ندُخ انًمبصخ )
 عقد ورشة عمل خاصة لممفتشين العمومين

 -0222المشاركة  في صياغة استراتيجية هيئة النزاهة  (2017عضٕ ندُخ انزصُٛف انٕطُٙ )
0222. 

المشاركة في ورشة عمل في اربيل من اجل تطوير مقياس  (2018يإْالد انخشخٍٛ )عضٕ ندُخ رٕصٛف 
 المسح الشامل لمكافحة الفساد وتطوير بيئة العمل



 

 

 

 

 

 

 

 انمبء يسبضشح فٙ اكبدًٚٛخ انُضاْخ فٙ يدبل اندٕدح (2018عضٕ ندُخ اخزجبس صالزٛخ انًششر نهزذسٚظ )

فٙ اكبدًٚٛخ انُضاْخ فٙ يدبل االداسح  انمبء يسبضشح (2018عضٕ ندُخ انخطخ انزشغٛهٛخ )

 االعزشارٛدٛخ

االيبَّ  تنفيذ دورات تدريبية في مجال االدارة االستراتيجية (2018-2017عضٕ ندُخ نزمٛٛى االداء انعبو )

 انعبيخ نًدهظ انٕصساء )يدًٕعخ دٔساد نًذح عُخ(

 دٔسح فٙ يدبل انغُٛبسْٕٚبد االعزشارٛدٛخ فٙ انًشكض انمٕيٙ  (2018-2017عضٕ انهدُخ االيزسبَٛخ نهًشزهخ انثبَٛخ )

دٔسح فٙ صٛبغخ انغُٛبسْٕٚبد االعزشارٛدٛخ فٙ انًشكض  (2018-2017عضٕ ندُخ رمٛٛى االداء انًإعغٙ نهكهٛخ )

 انزذسٚجٙ نٕصاسح انُفظ

عضٕ ندُخ رذلٛك انٓٛبكم انزُظًٛٛخ نهدبيعبد ٔانٓٛئزٍٛ  .2018عضٕ ندُخ دنٛم اخشاءاد انعًم انًُٕرخٛخ 

 (2010)ٔانًدهظ انعشالٙ نالخزصبصبد انطجٛخ 

 2009ثشايح رذسٚجٛخ انزٙ الًٛذ فٙ انًشكض انثمبفٙ انُفطٙ  

 فٙ انُدف االششف 2009ثشَبيح رذسٚجٙ زٕل اداسح االصيبد  

 انًشبسكخ ضًٍ فشٚك عًم صٛبغخ اعزشارٛدٛخ انُضاْخ نهعبو  

0222 -0202 

عضٕ ندُخ رسذٚذ االززٛبخبد انزذسٚجٛخ نًشكض انزطٕٚش ٔانزعهٛى  

 2017انًغزًش 

عضٕ انهدُخ انهعهًٛخ نًإرًش االصالذ االداس٘ ) انًسٕس  

 2017االٔل( ناليبَخ انعبيخ نًدهظ انٕصساء 

انًشبسكخ فٙ صٛبغخ اعزشارٛدٛخ االيبَخ انعبيخ نًدهظ  

 انٕصساء 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

ّ

 .ّأوّتطوورّالًعؾقم/خلدمةّاليقىةّواجملًؿعّّ/ّاو:ّاملشروعاتّاليٌَقةّفىّجمالّالًُصص

 الِـة الـشرّحمل أدمّاليَث ت

التكامل بين سمسمة قيمة الزبون وسمسمة قيمة 1ّ

 المنظمة

 2006 مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية 

 0228 /بغدادمجمة كمية االدارة و االقتصاد يإشكالية التنظير في مفهوم رأس المال االجتماع 2

 0229 /بغدادمجمة كمية االدارة و االقتصاد فاعمية المنظمة في فمسفة ابرز منظري الفكر االداري  3

يٍ يُظٕس  رسهٛم عاللخ ثمبفخ انًُظًخ ثالصيخ4ّ

 اندًبعٛخ -انفشدثخ 
م0229 مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية

مكافحة ظاهرة الفساد في اطار تكامل المحتويين  5

 االداري واالستراتيجي 

 2010 مجمة كمية االدارة و االقتصاد/بغداد

 2013 مجمة كمية االدارة واالقتصاد/بغداد فمسفة نظرية السيناريوهات ومنهجيتها6ّ

مراحل تكامل السيناريوهات مع االدارة االستراتيجية 7ّ

 من منظور دراسة التطور التاريخي لمسيناريوهات

 2013 مجمة كمية االدارة واالقتصاد/بغداد

انشٚبدح االعزشارٛدٛخ يٍ يُظٕس لًٛخ انضثٌٕ عهٗ 8ّ

 ٔفك فهغفخ اعزشارٛدٛخ انًسٛظ االصسق
مجمة كمية الكوت لمعموم االقتصادية 

 اريةواالد

2014 



 

 

 

 

 

 

 

تحميل لعالقة المتبادلة بين مستويات واستراتيجيات 9ّ

 التعمم التنظيمي 

 2015 مجمة كمية الرافدين الجامعة لمعموم

أعبنٛت االكزغبة انًعشفٙ ٔاَعكبعٓب عهٗ انًعشفخ انضًُٛخ 10ّ

 ثسث يٛذاَٙ فٙ يغزشفٗ طٕص انعبو
 2016 مجمة كمية االدارة واالقتصاد

مجمة كمية االدارة واالقتصاد/ جامعة  متعدد المستويات لمتفكير االستراتيجيتطوير نموذج 11ّ

 بغداد

2016 

َسٕ يُظٕس شبيم إلداسح سأط انًبل انجشش٘ خٛبساد 12ّ

 االعزشارٛدٛخ ٔانعًهٛبد ٔانمٛبط
 

 كمية المؤمون الجامعة 

2016 

االدارة واالقتصاد / جامعة مجمة كمية  االعزشارٛدٙانالرأكذ فٙ اطبس يذسعزٍٛ نهزفكٛش 13ّ

 بغداد

2017 

لٛبط اردبثخ االعزثًبس فٙ سأط انًبل انجششٚخ نالعزثًبس فٙ 14ّ

 عُبصشح.

مجمة كمية االدارة واالقتصاد / جامعة 

 بغداد

2017 

دٔس انالرأكذ فٙ رجُٙ انًزطهجبد انعبيخ نهزمٛٛى انجٛئٙ 15ّ

 االعزشارٛدٙ/ دساعخ اعزطالعٛخ

واالقتصاد جامعة مجمة كمية االدارة 

 بغداد

2018 

 قبول نشر

 

 .اهلقىاتّالعؾؿقةّاحملؾقةّوالدولقةّعضووةّّ:تادعا 

 مالؼوجدمممم 

 وّذفاداتّالًؼدور.ّاجلوائزّكًبّالشؽرّ،ّعاذرًا:ّ 



 

 

 

 

 

 

 

ّالِـةّاجلفةّاملاحنةّاجلائزةّأوّذفادةّالًؼدورّكًابّالشؽرّأوّت

مسؿقدمطؾقةماالضؿصادمواظعؾومماالدارؼة طؿابمذؽرم2

مجاععةماظعؾومماظؿطؾقؼقةماخلاصة/سؿانماالردن

م0222

مسؿقدمطؾقةماالضؿصادمواظعؾومماالدارؼة طؿابمذؽرم0

مجاععةماظزؼؿوغه/سؿانماالردن

م0222

مسؿقدمطؾقةماالضؿصادمواظعؾومماالدارؼة طؿابمذؽرم3

 جاععةماظزؼؿوغه/سؿانماالردن

م0229

م0229 بغداد/جامعة سؿقدمطؾقةماالدارةمواالضؿصاد طؿابمذؽرم0

م0229 /جامعة بغدادسؿقدمطؾقةماالدارةمواالضؿصادمطؿابمذؽرم2

م0222مادلػؿشماظعام/موزارةماحلؼوقماالغلانمطؿابمذؽرم2

م0222موزؼرماظشؾابمواظرؼاضةمطؿابمذؽرم7

م0222مرئقسمػقؽةماظـزاػةمطؿابمذؽرم8

م0222مادلػؿشماظعامم/وزارةماظـؼاصةمطؿابمذؽرم9



 

 

 

 

 

 

 

م0222ماظؿعؾقمماظعاظيماظؾقثماظعؾؿيوزؼرم طؿابمذؽرم22

م0220مسؿقدمطؾقةماالدارةمواالضؿصاد/جاععةمادلوصلمطؿابمذؽرم22

م0220مسؿقدمطؾقةماظعؾومم/جاععةمبغدادمطؿابمذؽرم20

م0220مسؿقدمطؾقةماالدارةمواالضؿصاد/جاععةمبغدادمطؿابمذؽرم23

م0220مسؿقدمطؾقةماالدارةمواالضؿصاد/جاععةمبغدادمطؿابمذؽرم20

م0223موزؼرماظعدلمطؿابمذؽرم22

م0223مسؿقدمطؾقةمربماالدـان/جاععةمبغدادمطؿابمذؽرم22

م0223مسؿقدمطؾقةماالدارةمواالضؿصاد/جاععةمبغدادمطؿابمذؽرم27

م0223مسؿقدمطؾقةماظرتاثماجلاععةممطؿابمذؽرم28



 

 

 

 

 

 

 

م0223مسؿقدمطؾقةماظؿؿرؼض/جاععةمبغدادمطؿابمذؽرم29

م0223ماالدارةمواالضؿصاد/جاععةمبغدادسؿقدمطؾقةممطؿابمذؽرم02

م0222مسؿقدمطؾقةماالدارةمواالضؿصاد/جاععةمبغدادمطؿابمذؽرمم02

م0222مجفازماالعنماظورينممطؿابمذؽرمم00

م0222مسؿقدمطؾقةماالدارةمواالضؿصاد/جاععةمبغدادمطؿابمذؽرم03

م0222موزؼرماظؿكطقطمطؿابمذؽرمم00

م0222مرئقسمػقؽةماظـزاػةمطؿابمذؽرمم02

م0222مسؿقدمطؾقةماالدارةمواالضؿصاد/جاععةمبغدادمطؿابمذؽرمم02

م0227ماالوضافمطؿابمذؽرم07



 

 

 

 

 

 

 

م0228مطؾقةماالدارةمواالضؿصادمطؿابمذؽرم08

م0228مطؾقةماالدارةمواالضؿصادمطؿابمذؽرم09

م0228مطؾقةماالدارةمواالضؿصادمطؿابمذؽرم32

م0228مطؾقةماالدارةمواالضؿصادمطؿابمذؽرم32

م0228مطؾقةماالدارةمواالضؿصادمطؿابمذؽرم30

م0228مطؾقةماالدارةمواالضؿصادمطؿابمذؽرم33
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