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 انًمشساث انذساعيت انخي لًج بخذسيغٓب :

 ث انمغى انًبدة انغُت
2000/2002 تــاالداسة انًذهيت، عيبعبث عبي   1 اداسة عبيت 
2001/2002 تــاالداسة انًذهيت، عيبعبث عبي   2 اداسة عبيت 
2003/2004 دكٕيياالداسة انًذهيت ٔحغٕيك    3 اداسة عبيت 
2004/2005  4 اداسة عبيت االداسة انًذهيت، حغٕيك دكٕيي 
2005/2007  5 اداسة عبيت االداسة انًذهيت ،اداسة اعخشاحيجيت 
2007/2014  6 اداسة عبيت االداسة انًذهيت 
2014/2015  7 اداسة عبيت االداسة انًذهيت 
2015/2016  8 اداسة عبيت االداسة انًذهيت 
2016/2017  حأريش انميى انخُظيًيت في انخضاو انعبيهيٍ 
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 9 اداسة عبيت

 

 

 أنًؤْالث انعهًيت :-

 بكبنٕسيٕط اداسة عبيت انعشاق 1991

 يبجغخيش اداسة عبيت انعشاق 1994

 دكخٕساِ اداسة اعخشاحيجيت انعشاق 2008

 

 



 

  ) االطبسيخ ، انشعبئم ( انخي اششف عهيٓب : )4( دبهٕو ، )4( يبجغخيش

( 2( دبهــــٕو ،)9االطبسيخ ، انشعبئم انخي حًج يُبلشخٓب يٍ لبهّ : )

( دكخٕساِ . 5يبجغخيش ، )  

 

 انًٕاد انذساعيت انخي لبو بخذسيغٓب في انذساعبث انعهيب :

 

انغُت      انًبدة        انذساعت                ث 
 1 يبجغخيش اداسة عبيت عيبعبث عبيت 2010
اداسة يذهيت ، يجبنظ  2016

 بهذيت

 2 دبهٕو بهذيبث

 3 دبهٕو يذهيت اداسة يذهيت 2015
 4 يبجغخيش اداسة عبيت اداسة اعخشاحيجيت 2016
 5 دبهٕو يذهيت االداسة انًعبصشة 2016

 

 

 

 

 

 



 انبذٕد انًُشٕسة :-

 ث   ذذـــــــاعى انب            يذم انُشش       انغُت
 1 انعاللت بيٍ ديبة انعًم ٔارشْب في االبذاع انخُظيًي كهيت انعهٕو االلخصبديت 2013

 2 االبذاع االعخشاحيجي ٔارشِ في انُجبح االعخشاحيجي يجهت دَبَيش 2013

ليبط يغخٕٖ عهٕن انًٕاطُت انخُظيًيت نعيُت يٍ  كهيت انعهٕو االلخصبديت 2014

كهيت االداسة ٔااللخصبد حذسيغي  

3 

 4 دٔس انميبدة االعخشاحيجيت في عًهيبث اداسة انًعشفت كهيت انعهٕو االلخصبديت/ بغذاد 2010

 5 دٔس انخفكيش االعخشاحيجي في االداء انًُظًي كهيت انعهٕو االلخصبديت 2012

في ضٕء انخٕجّ اعبدة ُْذعت انعًهيبث االداسيت  يجهت انعهٕو االلخصبديت ٔاالداسيت 2016

االعخشاحيجي بذذ ييذاَي نعيُت انميبداث انعهيب في 

 ٔصاسة انُفط

6 

يجهت جبيعت االَببسنهعهٕو االلخصبديت  2016

 ٔاالداسيت

دٔس انًمذساث انميبديت في صيبغت انخٕجــــــــــّ 

 انغخشاحيجي في ديٕاٌ ٔصاسة انُفط

7 

ظيًيت في انُجبح االعخشحيجيحبريش انميًت انخُ يجهت انعهٕو االلخصبديت 2017  8 

دٔس اعخشاحيجيت انخكبيم ٔارشْب في حذميك انخًيض [ يجهت انكهيت 2018

 انٕظيفي

9 

دٔس انذكٕيت االنكخشَٔيت ٔارشْب في حذميك انخًيض  يجهت انكهيت االعالييت انجبيعت 2018

 انخُظيًي

10 

 11 عُٕاٌ انبذذ عُٕاٌ انبذذ عُٕاٌ انبذذ

 االلخصبديت ٔاالداسيت يجهت انعهٕو 2017
حأريش انميى انخُظيًيت في حذميك انُجبح االعخشاحيجي 

 / بذذ حذهيهي في ديٕاٌ ٔصاسة انُفط
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 .كخب انشكش ، انجٕائض  ٔ شٓبداث انخمذيش 

كًابذالشؽرذأوذاجلائزةذ ت

 أوذذفادةذالًؼدور

 الدـة اجلفةذادلاحنة

7117/7118 ٔصاسة انبيئت/ لغى انبيئت انجبيعيت كتاب شكر وتقدير 1  

ذكتاب شكر وتقدير 7

اهلقىاتذسضووةذ

العؾؿقةذاحملؾقةذ

 /.والدولقةذ

    عضو جلان

 تدقيقية   

    عضو جلان

 االستالل 

  عضو جلنة

تنسيقية بني 

اللجان 

االمتحانية 

 والتسجيل 

  عضو ادخال

انخخطيط/انذائشة االداسيت ٔانًبنيت ٔصاسة  7117/7118  

 7117 كهيت االداسة ٔااللخصبد/ يكخب انعًيذ كتاب شكر وتقدير 3

 7118 كهيت االداسة ٔااللخصبد/ يكخب انعًيذ كتاب شكر وتقدير 4

 7118 كهيت االداسة ٔااللخصبد /انجبيعت انًغخُصشيت كتاب شكر وتقدير 5

االداسة ٔااللخصبد / جبيعت عٕيشكهيت  كتاب شكر وتقدير 6  7118 

 7119 كهيت االداسة ٔااللخصبد / جبيعت انكٕفت كتاب شكر وتقدير 7

 7118 كهيت االداسة ٔااللخصبد / جبيعت انمبدعيت كتاب شكر وتقدير 8

انًعٓذ انعبني نهخطٕيش االيُي ٔاالدساي /ٔصاسة انذاخهيت  كتاب شكر وتقدير 9

 ٔصاسةال انذاخهيت

7118 

 7119 يذبفع بغذاد كتاب شكر وتقدير 11

 

 

 

 

 /اهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذسضووةذ 

   سضوذجلانذامًحانقةذذذ 



 سضوذجلانذاالدًاللذذذ 

 .سضوذيفذجلانذالدؿقـارذ 

 سضوذجلانذمـاقشاتذرؾيةذدراداتذسؾقاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 

   سضوذجلـةذالدادقةذالعامةذلؾوزاراتذادلـؼولةذودوائرهاذووزائػفاذبالًعاونذمعذالوكالةذاالدلانقةذلؾًعاونذ

  gIZالدوليذ

 

  التي شارك فيها.العلمية والندوات : المؤتمرات 

 نوعذادلشاركةذ مؽانذأنعؼادها الدـــةذ العـوانذ ت

)ذحبثذ/ذبودرتذ

 حضور(

 حماضر بغداد 8118 ادارةذسالقاتذالزبون 1

 حماضر بغداد 8118 التصدع العظيم 8

 حماضر بغداد 8118 مشاكل االدارة المحمية 3

 حماضر بغداد 8118 مؽافحةذادلخدرات 4

 حماضر بغداد 8118 ورذةذسؿلذسنذمدونةذالدؾوكذاالكادميي 5

 حضور بغداد 8118 ندوةذسنذادلدؤولقةذاالجًؿاسقةذذلؾطالبذاجلامعي 6

وتعزوزذالٌؼةذيفذاخلدماتذاحلؽومقةندوةذبـاءذ 7  حضور بغداد 8118 

 

 .ذاالخرىذاألنشطةذالعؾؿقةذ

 خارجذالؽؾقة داخلذالؽؾقة

 انًشبسكت في صيبسة نذاس االيخبو / ركٕس انًشبسكت في يٓشجبٌ انبيئت

 انًشبسكت في صيبسة نذاس االيخبو / اَبد 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  


