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 ثاّٞاً : اىرذسج اى٘ظٞفٜ . 

 

 ثاىثاً : اىرذسٝظ اىداٍؼٜ . 

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

1999ًً–1986ًًهيئة المعبهد الفنيةًؿعفدًاالدارة1ً

2001ًً–1999ًًاؾعاؾيًواؾلوثًاؾعؾؿيوزارةًاؾمعؾقمًًؽؾقةًاؾرتاثًاالفؾقة2ً

2005ًً–2001ًًوزارةًاؾمعؾقمًاؾعاؾيًواؾلوثًاؾعؾؿيًؽؾقةًاؾراػدقنًاجلاؿعة3ً

2007ًً–2005ًًاجلاؿعةًادليمـصرقةًؽؾقةًاالدارةًواالؼمصاد4ً

2019ً-2007ًًجبمعة بغدادًؽؾقةًاالدارةًواالؼمصاد5ً

  

 ا.ساتؼاً : اىَقشساخ اىذساعٞح اىرٚ قَد ترذسٝغٖ 

ّةـــــالِـّادةـــــادلّمـــالؼِّت

2009ًً–2007ً ؽؾػةًؿمؼدؿةًاحملادلة1ً

2010ًً–2009ً حمادلةًأدارقةًاحملادلة2ً

1999ًً–1994ً حمادلةًؽؾػةًاحملادلة3ً

1993ً ـظامًحماديبًؿوحدًاحملادلة4ً

1992ًً–1985ً حمادلةًؿمىصصةًاحملادلة5ً

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1898 – 1896 هيئة المعبهد الفنية مدرس مسبعد 1

 1886 – 1898 هيئة المعبهد الفنية مدرس 2

 1888 – 1886 هيئة المعبهد الفنية أستبذ مسبعد 3

 2018– 2002 جبمعة بغداد أستبذ 4
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2001ًً–2000ً ػةًؿمؼدؿةؽؾً/ؽؾقةًاؾرتاثًواؾراػدقنًاحملادلة6ً

2005ًً–2001ً حمادلةًأدارقةً/ؽؾقةًاؾرتاثًواؾراػدقنًاحملادلة7ً

2007ًً–2005ً حمادلةًؽؾػةً/ادليمـصرقةًاحملادلة8ً

 حمادلةًادارقة/ًاحملادلة/جاؿعةًبغداد9ً

ً

/2008-ً2019ً

 

 :اىرٜ أششف ػيٖٞا( اىشعائو  ،االطاسٝر  )خاٍغاً:  

ّالِـــةّمـــالؼِّةدالرالّاألرروحةّّأوّّادمّت

احملادلةًعنًاالدمنؿاراتًيفًادلصارفًاؾمهارقةًوػقًاؾؼواعدًاحملادلقة1ًً

ًاؾعراؼقةًوادلعاقريًاؾدوؾقة

2009ًًاحملادلةً/ًؿاجيمري

2009ًًاحملادلةً/ًؿاجيمريًؿمطؾلاتًاالػصاحًواؾشػاػقةًيفًاؾمؼارقرًادلاؾقة2ً

2009ًًاحملادلةً/ًؿاجيمريًوٍينيًـوعقةًادلـمهاتدورًفـددةًاؾؼقؿةًيفًختػقضًؽؾفًاؾـوعقة3ًً

ادمعؿالًتؼـقيتًاؾؽؾػةًادليمفدػةًوأدارةًاجلودةًاؾشاؿؾةًؾموؼققًادلقزة4ًً

ًاؾمـاػيقة

2010ًًدؽموراهاحملادلةً/ً

2011ًًدؽموراهاحملادلةً/ًًًدورًادارةًاجلودةًاؾشاؿؾةًواؾموينيًادليمؿرًيفًختػقضًؽؾفًاؾػشل5ًً

2011ًًاحملادلة/ًؿاجيمريًةًاؾشاؿؾةًوتأثريفاًيفًتؼوقمًاالداءًاؾيرتاتقهيتؽاؾقفًاجلود6ً

تؼوقمًواـعؽادفاًعاىًؾمؼـقاتًاؾؽؾػوقةًباادلؼاققسًادلاؾقةًوغريًادلاؾقةًدور7ً

ًاالداء

2012ًًاحملادلة/ؿاجيمري

8ً

ً

ً

ٍينيًؼقؿةًادلـمجًوختػقضًادمعؿالًٍؾقلًاؾؼقؿةًواهلـددةًاؾعؽيقةًيفً

ًاؾمؽاؾقفً

2012ًًادلةً/ؿاجيمرياحمل

ًاؾمؽاؿلًبنيًاحملادلةًعنًاالٌازًوـظرقةًاؾؼقود9ً

ًيفًٍدقدًاؾمؽاؾقفًؾرتذقدًاؾؼراراتًاؾمشغقؾقة

2013ًًاحملادلة/ؿاجيمري

تؽاؾقفًاجلودةًباؾمعؾقمًاؾعاؾيًودورفاًيفًتؼوقمًاالداءًوػقًؿعاقريًاالعمؿاد10ًً

ًاالؽادميي

2013ًًاحملادلة/ًًادلاجيمري/
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2013ًًاحملادلة/ًًادلاجيمريًرًاؾمؽاؾقفًادلعقارقةًواؾؽؾفًادليمفدػةًيفًختػقضًاؾمؽاؾقفدو11ً

تأثريًاحميابًتؽاؾقفًاؾوؼاقةًعؾىًؽؾفًاؾػشلًواـعؽادفاًعؾىًجودة12ًً

ًاخلدؿةًاؾصوقةًيفًبعضًادليمشػقاتًاحلؽوؿقةً

2014ًًاحملادلة/ًادلاجيمري

عقةًاؾعراؼقةًواـعؽادفاًعؾىًٍؾقلًارتػاعًاؾمؽاؾقفًيفًاؾشرؽاتًاؾصـا 13

ًدقادةًاؾميعري

2014ًًاحملادلة/ًادلاجيمريً

ؿدخلًؼقاسًاؾمؽاؾقفًعؾىًاداسًادلواصػاتًبفدفًاالدمغاللًاالؿنل14ًً

ًؾؾطاؼةًادلماحة

2014ًًاحملادلة/ًادلاجيمري

ؼقاسًتؽاؾقفًدورةًحقاةًادلـمجًيفًظلًٍؾقلًدؾيؾةًاؾؼقؿةًًواـعؽاده15ًًً

ًاؾعاؿةًؾصـاعةًاالمسدةًعؾىًارباحًاؾشرؽة

2014ًًاحملادلةً/دؽموراه

قؿةًواـعؽادفاًعؾىًاالدمغاللًؼحمادقةًادمفالكًادلواردًيفًظلًتدػقًاؾ16ً

ًاالؿنلًؾؾطاؼةً

2015ًًاحملادلةً/دؽموراه

تؽاؿلًتؼـقيتًٍؾقلًاؾؼقؿةًواهلـددةًادلمزاؿـةًودورهًيفًختػقض17ًً

ًاؾمؽاؾقفًوٍؼققًادلقزةًاؾمـاػيقة

2016ًًلةً/دؽموراهًاحملاد

ادمعؿالًاؾمؽؾػةًادليمفدػةًاخلضراءًواؾموؾقلًادلػؽكًيفًختػقضًاؾمؽاؾقف18ًً

ًوٍؼققًادلقزةًاؾمـاػيقة

2016ًًاحملادلةً/ؿاجيمري

اؾمؽاؿلًبنيًتؼـقيتًبطاؼةًاالداءًادلموازنًوادارةًاجلودةًاؾشاؿؾةًؾمويني19ًً

ًادلقزةًاؾمـاػيقةً

2013ًًاحملادلةً/ًدؽموراه

2013ًًاحملادلةً/دؽموراهًًاؾمواػقًبنيًؽؾفًاجلودةًوادلؼارـةًادلرجعقةًؾمىػقضًاؾمؽاؾقف 20

فـددةًاؾؼقؿةًواؾؽؾػةًادليمفدػةًواثرفؿاًيفًخػضًاؾمؽاؾقفًوٍؼققًادلقزة21ًً

ًاؾمـاػيقةً

2010ًًاحملادلةً/ؿاجيمريً

مهاتًتاثريًادارةًوؼقاسًتؽاؾقفًاؾطاؼةًغريًادليمغؾةًوٍينيًجودةًادلـ22ً

ًيفًختػقضًاؾمؽاؾقفًؾؾوحدةًاالؼمصادقةً

2018ًًاحملادلةً/ؿاجيمريً

ادمعؿالًدؾيؾةًاؾؼقؿةًاخلضراءًيفًختػقضًاؾمؽاؾقفًوٍينيًجودةً 23

ًادلـمجً

2019ًًاحملادلةً/ؿاجيمريً

ًًًً

 اىرٜ شاسك فٖٞا.اىؼيَٞح ٗاىْذٗاخ اىَؤذَشاخ عادعاً:  

ّادلشاركةّنوعّّهامؽانّأنعؼادّةّــالِـّعـوانّالّت

)ّحبثّ/ّبودرتّ

ّحضور(

ًباحنةًادليمـصرقة1987ًًؿؤمترًاجلاؿعةًادليمـصرقة1ً
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 باحنةًادليمـصرقة1988ًًؿؤمترًاجلاؿعةًادليمـصرقة2ً

 باحنةًادليمـصرقة1989ًًؿؤمترًاجلاؿعةًادليمـصرقة3ً

 باحنةًفقكةًاؾمعؾقمًاؾمؼين1990ًًؿؤمترًفقكةًاؾمعؾقمًاؾمؼين4ً

 باحنةًفقكةًاؾمعؾقمًاؾمؼين1993ًًمعؾقمًاؾمؼينؿؤمترًفقكةًاؾ5ً

 باحنةًادلرؽزًاؾنؼايفًاؾـػطي2001ًًؿؤمترؽؾقةًاؾراػدقن6ًً

 باحنةًادلرؽزًاؾنؼايفًاؾـػطي2002ًًؿؤمترؽؾقةًاؾراػدقن7ً

 باحنةًادلرؽزًاؾنؼايفًاؾـػطي2003ًًؿؤمترؽؾقةًاؾراػدقن 8

 باحنةًطيادلرؽزًاؾنؼايفًاؾـػ2004ًًؿؤمترؽؾقةًاؾراػدقن 9

ًباحنةًادلعفدًاؾعاؾيًؾؾدرادات2011ًًؿؤمترًادلعفدًاؾعاؾيًؾؾدرادات10ً

ًباحنةًاجلاؿعةًادليمـصرقة2011ًًؿؤمترًاجلاؿعةًادليمـصرقة11ً

ًباحنةًورئقيةًاجلؾيةًجاؿعةًؽربالء2011ًًؿؤمترًجاؿعةًؽربالء12ً

ًنةباحًؽؾقةًادلعارفًاجلاؿعة2012ًًؿؤمترًؽؾقةًادلعارفًاجلاؿعة13ً

ًباحنةًجاؿعةًاؾؽوػة2012ًًؿؤمترًجاؿعةًاؾؽوػة14ًً

ًؿؤمترؽؾقةًاالدارةًواالؼمصاد/15ً

ًاجلاؿعةًادليمـصرقة

ًباحنةًؽؾقةًاالدارةًواالؼمصاد2012ً

ًباحنةًػـدقًاؾشرياتون2012ًًادلؤمترًاالولًؾدقوانًاؾرؼابةًادلاؾقة16ً

ادلؤمترًاؾعؾؿيًاؾناـيًؾؽؾقةًاالدارة17ًً

ًؿعةًوادطواالؼمصاد/جا

ًؽؾقةًاالدارةًواالؼمصاد2012ً

ًجاؿعةًوادط

ًباحنة

ادلؤمترًاؾعؾؿيًاخلاؿسًؾؽؾقةًاالدارة18ًً

ًجاؿعةًؽربالء/ًواالؼمصاد

ًؽؾقةًاالدارةًواالؼمصاد2013ً

ًؽربالءجاؿعةً

ًباحنةًورئقيةًاجلؾية
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ادلؤمترًاؾعؾؿيًادلشرتكًؾؽؾقةًاالدارة19ًً

واالؼمصادًوادلعفدًاؾعاؾيًؾؾدراداتً

ًاؾقةًواحملادلقةادل

ادلعفدًاؾعاؾيًؾؾدرادات2013ًً

ًادلاؾقةًواحملادلقة

ًباحنة

ادلؤمترًاؾعؾؿيًاخلاؿسًؾؽؾقةًاالدارة20ًً

ًواالؼمصادًجاؿعةًادلوصل

ًؽؾقةًاالدارةًواالؼمصاد2013ً

ًادلوصلجاؿعةً

ًباحنة

ؾؽؾقةًاالدارةًًاؾيادسادلؤمترًاؾعؾؿي21ًً

ًواالؼمصادًجاؿعةًادلوصل

ًدارةًواالؼمصادؽؾقةًاال2013ً

ًجاؿعةًادلوصل

ًباحنة

ادلؤمترًاؾعؾؿيًاؾناؾثًعشرًؾؽؾقة22ًً

ًاؾراػدقنًاجلاؿعة

ًباحنةًؽؾقةًاؾراػدقنًاجلاؿعة2013ً

ادلؤمترًاؾعؾؿيًاؾناـيًؾدقوانًاؾرؼابة23ًً

ًاالٍاديًادلاؾقة

ًباحنةًػـدقًػؾيطنيًؿردقان2013ً

ً ادلؤمترًاؾعؾؿيًاؾناؾثًؾدقوانًاؾرؼابة24ً

ًةًاالٍاديادلاؾق

ًباحنةًػـدقًعشمارًذرياتون2014ً

ادلؤمترًاؾعؾؿيًاؾدوؾيًاؾيادس25ًً

ًجلاؿعةًؽربالء

ًباحنةًورئقيةًاجلؾيةًجاؿعةًؽربالء2014ً

ادلؤمترًاؾعؾؿيًاؾناؾثًعشر26ًً

ًادلمىصصًؾؽؾقةًادلـصورًاجلاؿعة

ًباحنةًػـدقًعشمارًذرياتون2014ً
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ادلؤمترًاؾعؾؿيًاالولًجلاؿعةًجقفان27ًً

ًأؼؾقمًؽرددمان/ً

ًباحنةًجاؿعةًجقفان2014ً

ادلؤمترًاؾعؾؿيًاؾيادسًؾؽؾقةًبغداد28ًً

16/12/2015ًؾؾعؾومًاالؼمصادقةًيفً

ومًاالؼمصادقةًؽؾقةًبغدادًؾؾعؾ2015ً

ًاجلاؿعةً

ًباحنةً

ادلؤمترًاؾدوؾيًاؾناـيًواؾعؾؿيًاؾناؾث29ًً

عشرًؾؽؾقةًاالدارةًواالؼمصادً

-7ً/اجلاؿعةًادليمـصرقةًوادلـعؼدًيف

8/12/2016ً

ًباحنةًورئقيةًاجلؾيةًاجلاؿعةًادليمـصرقة2016ًً

ادلؤمترًاؾعؾؿيًاؾيـويًاالولًجلؿعقة30ًً

االؼمصادقنًاؾعراؼقنيًادلـعؼدًبـاديً

29/4/2017ًاؾصقدًيفً

ًباحنةًـاديًاؾصقد2017ً

ادلؤمترًاؾعؾؿيًاؾدوؾيًاؾمادعًؾؽؾقةً 31

االدارةًواالؼمصادً/جاؿعةًؽربالءًيفً

2017ًارً//اذ28-29

ًباحنةًورئقيةًاجلؾيةًجاؿعةًؽربالء2017ً
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ادلؤمترًاؾعؾؿيًاؾدوؾيًاالولًجلاؿعة32ًً

4/5/2017ً-3اؾػالحًيفًدبيًيفً

ًباحنةًجاؿعةًاؾػالحًيفًدبي2017ً

ادلؤمترًاؾعؾؿيًاؾدوؾيًاالولًؾؽؾقة33ًً

اؾؽمابًاجلاؿعةًباؾمعاونًؿعًجاؿعةً

14/12/2017ً-13ؾوـدًاؾيوقدقةً

ًباحنةًًؽمابًاجلاؿعةًؽؾقةًاؾ2017ً

ادلؤمترًاؾعؾؿيًاؾناؾثًجلاؿعة34ًً

-28تؽرقت/ؽؾقةًاالدارةًواالؼمصادً

29/3/2018ً

جاؿعةًتؽرقتً/ؽؾقةًاالدارة2018ًً

ًواالؼمصادً

ًباحنةًورئقيةًاجلؾية

ادلؤمترًاحملاديبًاؾعربيًاؾيـوي35ًً

اخلاؿسًؾـؼابةًاحملادلنيًباؾمعاونً

ًؿعًجاؿعةًاؾدولًاؾعربقةًادلـظؿة

-25اؾعربقةًؾؾمـؿقةًاالدارقةًيفً

26/4/2018ً

ـؼابةًاحملادلنيًوادلدؼؼني2018ًً

ًاؾعراؼقةً

ًباحنةً
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ادلؤمترًاؾعؾؿيًاؾدوؾيًاؾعاذرًجلاؿعة36ًً

5/4/2018ً-4ؽربالء

ًباحنةًورئقيةًاجلؾيةًًجاؿعةًؽربالء2018ًً

ادلؤمترًاؾعؾؿيًاؾيادسًجلاؿعة37ًً

اؾمـؿقةًاؾلشرقةً/دؾقؿاـقةً

24/4/2018ً

جاؿعةًاؾمـؿقةًاؾلشرقة2018ًً

ً/دؾقؿاـقةً

ًباحنةً

ادلؤمترًاؾعؾؿيًاؾناؿنًعشرًؾؽؾقة38ًً

24/4/2018ًادلاؿونًاجلاؿعةً

ًباحنةًًؽؾقةًادلاؿونًاجلاؿعة2018ًً

اؾدوؾيًاؾيـويًاالولًادلؤمترًاؾعؾؿي39ًً

جلؿعقةًادارةًاالعؿالًاؾعؾؿقةً

اؾعراؼقةًباؾمعاونًؿعًجاؿعةً

ًاؾيؾقؿاـقةً

ًباحنةًًعةًاؾيؾقؿاـقةجاؿ2019ً

ادلؤمترًاؾعؾؿيًاالولًؾؽؾقةًاالؿام40ًً

24/4/2019ًاجلاؿعةً/بؾدًيفً

ؿؽانًاـعؼادًادلؤمترً:ػـدق2019ًً

ًادلـصورًؿقؾقاً

ًباحنةً
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ادلؤمترًاؾعؾؿيًاؾدوؾيًاحلاديًعشر41ًًً

30/4/2019ً-29جلاؿعةًؽربالءيفً

ًباحنةًورئقيةًاجلؾيةًجاؿعةًؽربالء2019ًً

اؾعؾؿيًاالولًالٍادًادلؤمتر42ًً

االؽادمينيًواؾعؾؿاءًاؾعربًوباؾمعاونً

27/9/2018ً-23ؿعًجاؿعةًاربدً

باحنةًورئقيةًاجلؾيةًًاالردن2018ًً

ًاالوىلً

 .ّاالخرىّدابعاّ:ّاألنشطةّالعؾؿقةّ 

ّخارجّالؽؾقةّداخلّالؽؾقة

تدروسّمادةّرباديةّالًؽالقفّواحملاديةّاالداروةّلطؾيةّ

ورؾيةّاليؽؾورووسّلؾعدودّمنّالِـواتّّّادلاجًِريّوالدكًوراه

ّيفّجامعةّبغدادّواجلامعةّادلًِـصروةّ

ّ

عدودّمنّردائلّوأراروحّرؾيةّسؾىّالـاششةّاالذرافّوادل

ّادلاجًِريّوالدكًوراه

ّسنّاجلودة1998ّندوةّلدىّوزارةّالصـاسةّ/ّ

مـاششةّالعدودّمنّردائلّوأراروحّرؾيةّادلاجًِريّّسضوةّبالؾٍـةّالعؾؿقة

ّالدكًوراهّبالؽؾقاتّاالخرى.و الؼاءّرباضراتّبدووانّالرشابةّادلالقةّلدورةّترشقةّدلرتيةّّرئقسّجلـةّالرصانةّالعؾؿقة

ّمراشبّاشدم

ّالرتشقةّدلرتيةّمراشبّاشدم

ّ
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والؼاءّّالؼاءّرباضراتّبؽؾقةّاالمامّالؽازمّسؾقهّالِالمّ

احملاضراتّّباجلامعةّادلًِـصروةّوكؾقةّالرافدونّ

ّوكؾقةّالرتاثّلؾعدودّمنّالِـواتّاجلامعة

الِػرّلؾًدروبّجبامعةّمالوا/ّمالقزواّدلدةّذفرّضؿنّّالؼاءّرباضراتّبادلؽًبّاالدًشاريّلؽؾقةّاالدارةّواالشًصاد

برنامجّتطوورّالؽوادرّوادلشاركةّباحملاضراتّوالـدواتّ

وادلـاششاتّمعّاسضاءّاهلقىةّالًدروِقةّوالًعرفّسؾىّ

واالدًػادةّمنّادلصادرّالعؾؿقةّّتؽـؾوجقاّادلعؾومات

الرصقـةّبادلؽًياتّوالًعرفّسؾىّادلـاهجّالدرادقةّ

ورباضراتّوحضورّالـدواتّالعؾؿقةّّؾدراداتّالعؾقال

ّ.الدراداتّالعؾقاّ

ادلشاركةّمبـاششاتّردائلّواراروحّادلاجًِريّوالدكًوراهّّ

ّلؾٍامعاتّاالخرىّداخلّالعراق

وخارجّالؽؾقةّوتؼققمّالعدودّتؼققمّالعدودّمنّالؾيَوثّداخلّ

ّمنّحبوثّالرتشقةّالعؾؿقةّداخلّوخارجّالؽؾقة

ّادلشاركةّبالـدواتّالعؾؿقةّلؾؽؾقاتّوادلعاهدّداخلّالؼطر

بقانّالرايّالعؾؿيّبارروحةّدكًوراهّ/رباديةّجامعةّ

15711ّخباردتّ/الدراداتّاالشًصادوة/رومانقاّمبوجبّاالمرّ

26/6/2016ّيفّ

ّوزارةّالًعؾقمّالعاليدائرةّاليعٌاتّيفّ
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بقانّالرايّالعؾؿيّسنّردالةّماجًِريّربادية/جامعةّ

ومت22295ّّادلـصورةّ/مصرّمبوجبّكًابّوزارةّالًغؾقمّالعاليّ

8/9/2015ّالردّسيقهّيف

ّدائرةّاليعٌاتّيفّوزارةّالًعؾقمّالعالي

كابسّسؾؿيّلؾعدودّمنّردائلّادلاجًِريّوالدكًوراهّسؾىّديقلّ

دالةّماجًِريّيفّاجلامعةّادلًِـصروةّمبوجبّادلٌالّكابسّلر

28/6/2016ّيف1737ّّاالمرّجّعّس/ق

ّتؽؾقفّمنّجفازّاالذرافّبوزارةّالًعؾقمّالعالي

داخلّالؽؾقةّكياحٌةّادلشاركةّبالعدودّمنّالـدواتّالعؾؿقةّ

مبواضقعّمًعددةّدبصّمواضقعّمًطورةّحولّالًؼـقاتّ

ّالؽؾػووةّادلعاصرةّ

عؾؿقةّجلؿعقةّالرادخّالعؾؿقةّيفّوزارةّادلشاركةّبالـدوةّال

دائرةّادلػًشّالعامّادلودومةّ)تؼـقاتّاالصالحّ–الًعؾقمّالعاليّ

ادلؤدِيّوتطوورّاجفزةّالرشابةّاحلؽومقةّ(رباضرةّبعـوانّ

)معاوريّاجلودةّالداءّمؽاتبّادلػًشنيّالعامني(ّوومّاالثـنيّ

ّمبؼرّوزارةّالًعؾقمّالعالي1/7/2019
ودّمنّالِقؿـاراتّالعؾؿقةّلطؾيةّالدراداتّالعؾقاّادلشاركةّبالعد

بالؼِمّومباّخيصّمواضقعّردائلّواراروحّادلاجًِريّ

ّوالدكًوراه

ادلشاركةّبالـدوةّالعؾؿقةّجلؿعقةّالرادخّالعؾؿقةّبوزارةّالـؼلّ

ادلودومةّ)تؼـقاتّالًطوورّادلؤدِيّوادارةّاخلدماتّالعامةّ

كؾفّاجلودةّلًؼققمّلشركاتّالـؼلّيفّالعراقّ(بعـوانّ)دورّ

مبؼر7/8/2019ّاالداءّبالوحداتّاخلدمقةّ(يفّوومّاالربعاءّ

ّالوزارةّ
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وضعّادىؾةّامًَاناتّالرصانةّالعؾؿقةّبنيّالؽؾقاتّاالهؾقةّ

واحلؽومقةّولؾعدودّمنّالِـواتّومباّخيصّمادةّاحملاديةّ

ّاالداروةّورباديةّالًؽالقف

عؾؿقةّبوزارةّادلشاركةّبالـدوةّالعؾؿقةّجلؿعقةّالرادخّال

مدوروةّالشؤونّادلالقةّبعـوانّ)الًؼـقاتّ–الداخؾقةّ

احملاديقةّادلعاصرةّلؾؿدورواتّالعامةّلضياطّاحلِاباتّ

والرشابةّوالًدشققّ(ندوةّبعـوانّ)ادًعؿالّادارةّاجلودةّ

يفّمؼر3/4/2019ّالشامؾةّلًَؼققّجودةّالًدشقق(وومّاالربعاءّ

ؼدورّمنّالوكقلّاالشدمّالوزارةّومتّاحلصولّسؾىّكًابّذؽرّوت

ّلوزارةّالداخؾقةّ.

االذرافّسؾىّمشاروعّحبوثّالًُرجّلطؾيةّاليؽؾورووسّ

ّولؾعدودّمنّالِـوات

ادلشاركةّبالـدوةّالعؾؿقةّجلؿعقةّالرادخّالعؾؿقةّيفّوزارةّ

دامراءّ–الشركةّالعامةّلصـاسةّاالدووةّ–الصـاسةّوادلعادنّ

ركاتّالصـاسقةّّبعـوانّ)ادارةّوشقاسّكؾفّاجلودةّيفّالش

لًُػقضّكؾفّالػشلّوحتِنيّجودةّادلـًٍاتّ(بًاروخّ

17/3/2019ّ تؼققمّردائلّواراروحّماجًِريّودكًوراةّمنّجامعاتّزبًؾػةّ

بالعاملّوردتّسنّرروقّدائرةّاليعٌاتّبوزارةّالًعؾقمّالعاليّ

ّولِـواتّسدودة

ادلشاركةّبورذةّالعؿلّجلؿعقةّالرادخّالعؾؿقةّادلودومةّ

الذهنّالدارةّالوشتّ(واليتّاشقؿتّمبؼرّاجلؿعقةّيفّ)تؼـقةّ

ّومتّاحلصولّسؾىّذفادةّتؼدوروة27/4/2019ّبغدادّبًاروخ

الؼاءّرباضرةّاىلّرؾيةّادلعفدّالعاليّلؾًطوورّاالمينّواالداريّالعدودّمنّالِقؿـاراتّالعؾؿقةّوّالـدواتّالعؾؿقةّداخلّالؽؾقةّ

االرهابّواثرهّسؾىّحتؼققّاالمنّّشقاسّتؽالقفبعـوانّ)
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يفّادلعفدّالعاليّلؾًطوورّاالمينّواالداريّبوزارةّّالورينّ(2019ّ-2007لؾِـواتّ

الداخؾقةّومتّاحلصولّسؾىّكًابّذؽرّوتؼدورّمنّمنّالؾواءّ

الدكًورّوادرّسيدّاجليارّربؿدّسؿقدّادلعفدّالعاليّّيفّ

22/6/2019ّ

ّ

ّ

 .ّأوّتطوورّالًعؾقمىةّواجملًؿعّثامـا:ّادلشروساتّاليٌَقةّفىّذبالّالًُصصّخلدمةّاليق 

 الِـة الـشرّربل أدمّاليَث ت

ميف اىظٞاّح ٗاثشٕا فٜ ّ٘ػٞح اىَْرداخ فٜ  1

 اىششمح اىؼاٍح ىيَْغ٘خاخ اىظ٘فٞح.

(ًاؾيـة8ًجمؾةًؽؾقةًاؾراػدقنًاؾعدد)

 اخلاؿية

2001 

ميف اىفشو فٜ اىشمائض اىنّ٘نشٝرٞح اىدإضج  2

 ٖاسثحفٜ خاٍغ اىشزَِ ٍٗسطح مٖشتاء اى

(ًاؾيـة12ًجمؾةًؽؾقةًاؾراػدقنًاؾعدد)

 اخلاؿية

2002 

: اىخغائش االقرظادٝح اىْاذدح ػِ غٞاب  3

اىغيطح ٗاىقاُّ٘ ٗاثشٕا ػيٚ ذسقق اىخطظ 

 اىؼيَٞح ىينيٞاخ

(ًاؾيـة15ًجمؾةًؽؾقةًاؾراػدقنًاؾعدد)

 اؾيابعة

2004 

ازرغاب ميف ضؼف اىْ٘ػٞح فٜ اىشٗافذ  4

 ٍغثقح اىظْغ ٍغثقح اىدٖذ

(ًاؾيـة15ًجمؾةًؽؾقةًاؾراػدقنًاؾعدد)

 اؾيابعة

2004 

ذقٌٞٞ مفاءج اداء االقغاً اىؼيَٞح فٜ ميٞح 5ّ

 اىشافذِٝ

(ًاؾيـة19ًجمؾةًؽؾقةًاؾراػدقنًاؾعدد)

 اخلاؿية

2004 



 

 

 

 

 

 

 

 

15 

اثش ميف اىرذسٝة ػيٚ ّ٘ػٞح اىَْرداخ 6ّ

 11111تَ٘خة اىَ٘اطفح اىقٞاعٞح

 2006 (18ًجمؾةًؽؾقةًاؾراػدقنًاؾعدد)

ثشٍخاطش اىؼ٘ىَح ػيٚ ميف ذط٘ٝشاىَْرداخ ا7ّ

 االقرظادٝح اىَسيٞح

جمؾةًؽؾقةًبغدادًؾؾعؾومًاالؼمصادقةً

 17اؾعددً

2008 

اعرخذاً ذنْي٘خٞا اىَؼيٍ٘اخ ٗاىثشٍدٞاخ فٜ 8ّ

 اىَؼاىدح اىَساعثٞح

جمؾةًؽؾقةًبغدادًؾؾعؾومًاالؼمصادقةً

 16اؾعددً

2008 

االذدإاخ االقرظادٝحاىَؼاطشج ىيؼ٘ىَح 9ّ

 ٗذاثٞشٕا ػيٚ اىَساعثح

جمؾةًؽؾقةًاالدارةًواالؼمصادً/ً

 جاؿعةًبغداد

2009 

اعرخذاً االعاىٞة االزظائٞح فٜ ذسذٝذ 10ّ

 اىَؼٞاسٝح ىيَ٘اد االعؼاس

 

 1988 جمؾةًاحملادب

ذسذٝذ اى٘قد اىقٞاعٜ اىَثاشش تاعرخذاً 11ّ

 طشٝقح ٗعرْنٖاٗط

 

 1990 جمؾةًاؾمؼين

اثش االسذفاع تاىَغر٘ٙ اىؼاً ىالعؼاس ػيٚ 12ّ

 زغاتاخ اى٘دائغ

 1993 جمؾةًاؾمؼين

 1993 جمؾةًاؾمؼين ىَساعثح اىَغؤٗىٞح ٍششٗع ّظاً ٍقرشذ13ّ

 فٜ اىَْشاج ٝح ىيَ٘اد اىَثاششجساىنيفح اىَؼٞا14ّ

 اىؼاٍح ىيَششٗتاخ اىغاصٝح

 1994 جمؾةًاؾمؼين

 ذخفٞض ذناىٞف اىد٘دج تاعرؼَاه طشٝقح15ّ

 ذام٘شٜ

جمؾةًادلعفدًاؾعاؾيًؾؾدراداتً

ًاحملادلقةًوادلاؾقة

2011ً

اعرؼَاه ذقْٞح اداسج اىرنيفح اىَغرٖذفح 16ّ

 ىرخفٞض اىرناىٞف ٗذسقٞق اىَٞضج اىرْافغٞح

ؽؾقةًادلؤمترًاحلاديًعشرًؾجمؾةً

ًاالدارةًواالؼمصاد

ًاجلاؿعةًادليمـصرقة

2011ً

جمؾةًؽؾقةًاالدارةًواالؼمصاد/جاؿعةً ٖاقٞاط ذناىٞف اىد٘دج اىَخفٞح ٗاالفظاذ ػ17ّْ

ًؽربالء

2011ً
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اعرؼَاه ذقْٞح تطاقح االداء اىَر٘اصُ فٜ 18ّ

 ذسقٞق اىَٞضج اىرْافغٞح

جمؾةًؽؾقةًاالدارةًواالؼمصادً/جاؿعةً

ًؽربالء

2011ً

اىؼالقح تِٞ ميف اىد٘دج ٗاالّراج فٜ اى٘قد 19ّ

 اىَسذد فٜ اطاس اداسج اىد٘دج اىشاٍيح

دارةًواالؼمصادً/جاؿعةًجمؾةًؽؾقةًاال

ًؽربالء

2011ً

دٗس اداسج اىد٘دج اىشاٍيح فٜ ذسقٞق اىَٞضج 20ّ

 اىرْافغٞح

ًجمؾةًؽؾقةًادلعارفًاجلاؿعة

ًعددخاصًبادلؤمترًاؾعؾؿيًاؾناؿن

2012ً

جمؾةًحبوثًادلؤمتراؾناؾثًؾضؿانً ذناىٞف اىد٘دج تاىرؼيٌٞ اىؼاى21ّٜ

ًاجلودةً/جاؿعةًاؾؽوػة

2012ً

َاىٞح ٗغٞش اىَاىٞح ىرناىٞف اىَقاٝٞظ اى 22ّ

اىد٘دج ٗاعرؼَاىٖا فٜ ذقٌ٘ٝ االداء 

 االعرشاذٞدٜ

جمؾةًادلؤمترًاؾعؾؿيًاؾناـيًؾؽؾقةً

ًاالدارةًواالؼمصاد/جاؿعةًوادط

2012ً

اثش اىفغاد االداسٛ ٗاىَاىٜ ػيٚ خ٘دج 23ّ

 اىَْرداخ ٗذناىٞفٖا

جمؾةًادلؤمترًاؾعؾؿيًاالولًؾدقوانً

ًاؾرؼابةًادلاؾقة

2012ً

اىَذخو اىَؼاطش –تطاقح اىؼالٍاخ اىَر٘اصّح 24ّ

 ىرقٌ٘ٝ االداء اىغرشاذٞدٜ

جمؾةًادلؤمترًاؾعؾؿيًاؾناـيًعشرؾؽؾقةً

االدارةًواالؼمصادً/اجلاؿعةً

ًادليمـصرقة

2012ً

ذسيٞو عيغيح اىقَٞح ٗدٗسٕا فٜ ذخفٞض ميف 25ّ

 اىفشو

اؾعؾؿيًاؾناـيًؾؾؿعفدًًرجمؾةًادلؤمت

ًادلقةاؾعاؾيًؾؾدراداتًادلاؾقةًواحمل

2013ً

اىْٖذعح اىؼنغٞح ٗدٗسٕا فٜ ذخفٞض 26ّ

 اىرناىٞف

جمؾةًادلؤمترًاؾعؾؿيًاؾيادسًؾؽؾقةً

ًاالدارةًواالؼمصاد/جاؿعةًادلوصل

2013ً

جمؾةًادلؤمترًاؾعؾؿيًاؾناؾثًعشرً دٗس ذناىٞف اىد٘دج ترقٌ٘ٝ االداء 27ّ

ًؾؽؾقةًاؾراػدقن

2013ً
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ج أثش ّظاً اداسج اىد٘دج اىشاٍيح ػيٚ خ٘د28ّ

 اىرذقٞق

جمؾةادلؤمترًاؾعؾؿيًاؾناـيًؾدقوانً

ًاؾرؼابةًادلاؾقة

2013ً

دٗس اىرناىٞف اىَؼٞاسٝح ٗاىنيف اىَغرٖذفح فٜ 29ّ

 ذخفٞض اىرناىٞف

جمؾةًؽؾقةًاالدارةًواالؼمصادًجاؿعةً

ًوادط

2013ً

دٗس أداج ّشش ٗظٞفح اىد٘دج فٜ ذسغِٞ 30ّ

 اىْ٘ػٞح ٗسضا اىضتُ٘

اؿعةًجمؾةًادلؤمترًاؾعؾؿيًاالولًجل

ًجقفانً/اػؾقمًؽرددمان

2014ً

جمؾةًؽؾقةًاالدارةًواالؼمصادً اىَساعثح ػِ االّداص اىَثادٛء ٗاىَفا31ٌّٕٞ

ً/اجلاؿعةًادليمـصرقة

2013ً

جمؾةًؽؾقةًاالدارةًواالؼمصادً ميف اىد٘دج ٗذقٌ٘ٝ ٍؼاٝٞش االػرَاد االماد32َّٜٝ

ً/اجلاؿعةًادليمـصرقة

2013ً

ح ٗغٞش اىَاىٞح اعرؼَاه اىَقاٝٞظ اىَاى33ّٞ

 ىرناىٞف اىد٘دج فٜ ذقٌ٘ٝ االداء اىغرشاذٞدٜ 

جمؾةًادلعفدًاؾعاؾيًؾؾدراداتً

احملادلقةًعددًخاصًبادلؤمترًاؾناؾثً

ًؾدقوانًاؾرؼابة

2014ً

االتؼاد االعرشاذٞدٞح ىرناىٞف اىد٘دج ٗإَٞرٖا 34ّ

 فٜ اى٘زذاخ االقرظادٝح

جمؾةًؽؾقةًاالدارةًواالؼمصادً/جاؿعةً

خاصًبادلؤمترًاؾدوؾيًًؽربالءًعدد

ًاؾيادس

2014ً

اىر٘افق تِٞ ميف اىد٘دج ْٕٗذعح اىقَٞح 35ّ

 ىرخفٞض اىرناىٞف 

جمؾةًؽؾقةًادلـصورً/عددًخاصً

ًبادلؤمترًاؾناؾثًعشرًادلمىصص

2014ً
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ذاثٞش ذناىٞف خ٘دج اىخذٍح اىظسٞح فٜ ذقٌ٘ٝ 36ّ

 اداء اىَغرشفٞاخ 

جمؾةًؽؾقةًاؾراػدقنًاجلاؿعةًمبوجبً

يف1849ًً/ادلرؼمًًاؾـشرًؽمابًؼلولً

28/5/2015ً

2015ً

ٍذخيٜ اىرنيفح ػيٚ اعاط اىَ٘اطفاخ 37ّ

 دساعح ٍقاسّح -ٗاىرنيفح ػيٚ اعاط االّشطح

ؼلولًـشرًمبهؾةًاؾعؾومًاالؼمصادقةً

2/3/2016ًيف230ًواالدارقةًمًك/

2016ً

دٗس اىرقْٞاخ اىنيف٘ٝح اىَؼاطشج فٜ ذخفٞض 38ّ

 ادٝح اىرناىٞف ٗذسقٞق اىرَْٞح االقرظ

حبثًؿـشورًمبهؾةًؽؾقةًبغدادؾؾعؾومً

االؼمصادقةً/اؾعددًاخلاصًبادلؤمترً

2015ًاؾعؾؿيًاؾيادسً/ؽاـونًاالولً

2015ً

دٗس اىَساعثح ػِ اعرٖالك اىَ٘اسد فٜ 39ّ

 االعرغاله االٍثو ىيطاقح

ؿؼلولًؾؾـشرًمبهؾةًؽؾقةًبغدادًؾؾعؾومً

االؼمصادقةًمبوجبًاؾؽمابًادلرؼمً

31/3/2016ًيف544ًم/

2016ً

اثش اسذفاع اىرناىٞف ػيٚ عٞاعح اىرغؼٞش 40ّ

 ىيَْرداخ

ؿؼلولًؾؾـشرًمبهؾةًؽؾقةًادلاؿونً

105ً/س17ًاجلاؿعةًباؾؽمابًصًقً

25/3/2015ًيفً

2015ً

اعرؼَاه اىَقاٝٞظ اىَاىٞح ٗغٞش اىَاىٞح 41ّ

 ىرناىٞف اىد٘دج فٜ ذقٌ٘ٝ االداء اىغرشاذٞدٜ 

حبثًؿـشورمبهؾةًادلعفدًاؾعاؾيً

تًاحملادلقةًعددًخاصًؾؾدرادا

بادلؤمترًاؾعؾؿيًاؾناؾثًؾدقوانًاؾرؼابةً

ومبوجبًؽمابًؼلولًاؾـشرً

5/3/20115ًيف2/5/5/2205ًً

2015ً
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عيغيح اىقَٞح مازذ ادٗاخ اداسج اىرنيفح 42ّ

 اىغرشاذٞدٞح تٖذف اىرخفٞض

ؿؼلولًؾؾـشرًمبهؾةًاؾعؾومًاالؼمصادقةً

جاؿعةًاؾلصرةًؽؾقةًاالدارةًواالؼمصادً

7/10ًيف429ًؾؽمابًمبوجبًا

/2015ً

2015ً

ٍْٖح اىرنيفح اىشاٍيح ىذٗسج زٞاج اىَْرح مازذ 43ّ

 اىَْإح اىسذٝثح ىرخفٞض اىرناىٞف

ؿنًجمؾة24ًحبثًؿـشورًباؾعددً

دراداتًادارقةًجاؿعةًاؾلصرةًؽؾقةً

االدارةًواالؼمصادمبوجبًاؾؽمابً

15/9/2015ًيف593ًً

2015ً

ط اىرناٍو تِٞ ّظاً اىرناىٞف ػيٚ اعا44ّ

االّشطح ّٗظاً اىرناىٞف اىَؼٞاسٝح اىَشّح 

 ٗدٗسٓ فٜ اداسج ٍ٘اسد االّشطح 

حبثًؿؼلولًؾؾـشرًميهؾةًؽؾقةًبغدادً

ؾؾعؾومًاالؼمصادقةًاجلاؿعةًمبوجبً

12/5/2016ًيف597ًًاؾؽمابًم/

2016ً

االعرشاذٞدٞاخ اىرقيٞذٝح ٗاىسذٝثح ىخفض 45ّ

 اىرناىٞف ٗدٗسٕا فٜ ذسقٞق اىَٞضج اىرْافغٞح 

ولًؾؾـشرًباؾعددًاخلاصًدلؤمترًؿؼل

اجلاؿعةًادليمـصرقةًاؾناـيًواؾعؾؿيً

اؾناؾثًعشرًؾؽؾقةًاالدارةًواالؼمصادً

ومبوجب8/12/2016ًً-7وادلـعؼدًيفً

14/11/2016ًيف10ًًاؾؽمابً

2016ً

دٗس اىْٖذعح اىَرضاٍْح فٜ ذسقٞق اىَٞضج 46ّ

 اىرْافغٞح 

ؿؼلولًؾؾـشرًمبهؾةًادلنـىًؾؾعؾومً

ؼمصادقةًمبوجبًاؾؽمابًاالدارقةًواال

26/12/2016ًيف207ًً

2016ً
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اثش اىفغاد االداسٛ ٗاىَاىٜ ػيٚ اسذفاع 47ّ

 ذناىٞف خ٘دج اىَْرداخ اىظْاػٞح 

ؿؼلولًؾؾـشرًضؿنًوؼائعًادلؤمترً

اؾعؾؿيًاالولًجلؿعقةًاالؼمصادقنً

29/4/2017ًاؾعراؼقةًيفً

2017ً

ذقْٞح ذسيٞو اىقَٞح ٗدٗسٕا فٜ ذسقٞق اىَٞضج 48ّ

 فغٞح اىرْا

حبثًؿؼلولًضؿنًوؼائعًادلؤمترً

اؾعؾؿيًاؾمادعًؾؽؾقةًاالدارةً

ًواالؼمصادً/جاؿعةًؽربالء

2017ً

ذاثٞش ذقْٞح اىرنيفح اىَغرٖذفح )تاعرؼَاه 49ّ

ْٕذعح اىقَٞح( ىرخفٞض اىرناىٞف ٗذسقٞق 

 اىَٞضج اىرْافغٞح

حبثًؿؼلولًؾؾـشرًضؿنًوؼائعً

ادلؤمترًاؾعؾؿيًاالولًجلاؿعةًاؾػالحً

االؿاراتًاؾعربقةًادلمودةًدبيً/_

4/5/2017ً-3ؾؾػرتةً

2017ً

اىرناٍو تِٞ اىرنيفح اىَغرٖذفح اىخضشاء 50ّ

 ْٕٗذعح اىقَٞح ىرسقٞق اىَٞضج اىرْافغٞح

حبثًؿؼلولًمبهؾةًاؾعؾومًاالؼمصادقةً

واالدارقةًيفًؽؾقةًاالدارةً

واالؼمصاد/جاؿعةًبغدادًمبوجبً

14/9/2017ًيف1143ًًاؾؽمابًادلرؼمً

2017ً

اىرناٍو تِٞ ذقْٞح اىرسيٞو اىَقنل ٗاداسج 51ّ

اىد٘دج اىشاٍيح ىرخفٞض اىرناىٞف  ٗذسغِٞ 

 خ٘دج اىَْرداخ

حبثًؿؼلولًمبهؾةًاؾعؾومًاالؼمصادقةً

واالدارقةًيفًؽؾقةًاالدارةً

واالؼمصاد/جاؿعةًبغدادًمبوجبً

12/10/2017ًيف1275ًاؾؽمابًادلرؼمً

2017ً
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ٖذفح اعرؼَاه ذقْٞح اداسج اىرنيفح اىَغر52ّ

 ىرخفٞض اىرناىٞف ٗذسقٞق اىَٞضج اىرْافغٞح 

حبثًؿؼلولًضؿنًوؼائعًادلؤمترً

اؾعؾؿيًاؾدوؾيًاالولًجلاؿعةًاؾؽمابً

باؾمعاونًؿعًجاؿعةًؾوـدًاؾيوقدقةً

13-14/12/2017ً

3771ًاالؿرً

يفً

1/12/2017ً

اعرؼَاه داىح خغاسج اىد٘دج ىرام٘شٜ 53ّ

 ىرخفٞض ميف اىفشو تاىَْرداخ 

نًوؼائعًادلؤمترًحبثًؿؼلولًضؿ

-28اؾعؾؿيًاؾناؾثًجلاؿعةًتؽرقتً

29/3/2018ً

يف133ًًاالؿرً

28/2/2018ً

قٞاط ٗذطثٞق اىرنيفح اىَغرٖذفح اىخضشاء 54ّ

ٗدٗسٕا فٜ ذسغِٞ خ٘دج اىَْرداخ ٗذخفٞض 

 اىرناىٞف

ادلؤمترًاحملاديبًاؾعربيًاؾيـويً

اخلاؿسًؾـؼابةًاحملادلنيًباؾمعاونً

ـظؿةًؿعًجاؿعةًاؾدولًاؾعربقةًادل

-25اؾعربقةًؾؾمـؿقةًاالدارقةًيفً

26/4/2018ً

/م120ًاالؿرً

يف2018ًًس/

17/4/2018ً

اعرؼَاه ذقْٞح ذسيٞو عيغيح اىقَٞح ىرخفٞض 55ّ

 ميف اىفشو ٗذسغِ خ٘دج اىَْرداخ 

ادلؤمترًاؾعؾؿيًاؾدوؾيًاؾعاذرًجاؿعةً

5/4/2018ً-4ؽربالءً

يف475ًًاالؿرً

4/2/2018ً

غرٖذفح اىخضشاء اىرناٍو تِٞ اىرنيفح اى56َّ

 ْٕٗذعح اىقَٞح  ىرسقٞق اىَٞضج اىرْافغٞح 

حبثًؿـشورمبهؾةًاؾعؾومًاالؼمصادقةً

ًواالدارقةً/جاؿعةًبغداد

1143ًاالؿرً

يفً

14/9/2017ً
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دٗس اىَساعثح ػِ اعرٖالك اىَ٘اسد فٜ 57ّ

 االعرغاله االٍثو ىيطاقح 

حبثًؿـشورًيفًجمؾةًؽؾقةًبغدادً

ًؾؾعؾومًاالؼمصادقةً

يف216ًًاالؿرً

20/5/2017ً

حبثًؿـشورًمبهؾةًاحملادبً دٗس ْٕذعح اىقَٞح فٜ ذخفٞض ميف اىد٘دج 58ّ

/ـؼابةًاحملادلنيًوادلدؼؼنيًمبوجبً

2017ً/م.س/326االؿرً

24ًاجملؾدً

49ًاؾعددً

2019ًاؽموبرً

اىرناٍو تِٞ ذقْٞح اىرسيٞو اىَفنل ٗاداسج 59ّ

اىد٘دج اىشاٍيح  ىرخفٞض اىرناىٞف ٗذسغِٞ 

 داخخ٘دج اىَْر

حبثًؿـشورًمبهؾةًاؾعؾومً

االؼمصادقةًواالدارقةً/ؽؾقةًاالدارةً

ًواالؼمصادً/جاؿعةًبغداد

1275ًاالؿرً

يفً

12/10/2017ً

اعرؼَاه داىح خغاسج اىد٘دج ىرام٘شٜ ىقٞاط 60ّ

ذناىٞف اىطاقح غٞش اىَغرغيح تٖذف ذخفٞض 

 اىرناىٞف

حبثًؿـشورًمبهؾةًؽؾقةًاالدارةً

ًرقةًواالؼمصادً/اجلاؿعةًادليمـص

يف53ًًاالؿرً

5/6/2018ً

دٗس ذسغِٞ خ٘دج اىَْرداخ فٜ ذخفٞض 61ّ

 ذناىٞف اىطاقح غٞش اىَغرغيح 

حبثًؿـشورًمبهؾةًؽؾقةًاالدارةً

ًواالؼمصادً/اجلاؿعةًادليمـصرقة

يف66ًًاالؿرً

9/7/2018ً

اىرناىٞف  دٗس االعرشاذٞدٞاخ اىسذٝثح ترخفٞض62ّ

 ٗذسقٞق اىَٞضج اىرْافغٞح 

وشائعّادلؤمترّحبثّمـشورّضؿنّ

العؾؿيّالِادسّجلامعةّالًـؿقةّ

ّاليشروةّ/الِؾقؿانقةّ

يف71ّّاالمرّ

12/4/2018ّ

قٞاط ذناىٞف اىد٘دج اىَخفٞح ٗدٗسٕا فٜ 63ّ

ذخفٞض ذناىٞف اىفشو جذسغِٞ خ٘دج 

 اىَْرداخ 

تسث ٍْش٘س ضَِ اىؼذد 

اىخاص تاىَؤذَش اىؼيَٜ 

اىثاٍِ ػشش ىنيٞح اىَاٍُ٘ 

9116ًاراس / 9اىداٍؼح 

يف15ّش.أ.ج/

2/3/2019ّ
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دٗس اداسج اىرنيفحاالعرشاذٞدٞح فٜ زو اصٍح 64ّ

اسذفاع اىرناىٞف ٗذسغِٞ اىد٘دج ٗذسقٞق 

 اىرَْٞح االقرظادٝح (

ٍقث٘ه ىيْشش تَديح اىؼيً٘ 

االداسٝح ىدَؼٞح اداسج 

االػَاه اىؼيَٞح ضَِ ٗقائغ 

اىَؤذَش اىؼيَٜ اىذٗىٜ 

-10االٗه ىيدَؼٞح 

18/4/9116 

ّيف37ّاالمرّ

21/3/2019ّ

قٞاط ذناىٞف اىفشو اىخاسخٜ ٗدٗسٕا 65ّ

 ترسغِٞ خ٘دج اىَْرداخ

ٍقث٘ه ىيْشش ضَِ ٗقائغ 

اىَؤذَش اىؼيَٜ اىذٗىٜ 

اىسادٛ ػشش ىداٍؼح 

 مشتالء 

1033ّاالمرّ

5/3/2019ّيفّ

اىرنيفح ػيٚ اعاط اىَ٘اطفاخ فٜ دٗس ذقْٞح 66ّ

 ذسقٞق اىَٞضج اىرْافغٞح ىَ٘اخٖح اثش اىؼ٘ىَح 

ش٘س تَديح اىَثْٚ تسث ٍْ

 ىيؼيً٘ االداسٝح ٗاالقرظادٝح 

يف320ّّاالمرّ

11/3/2019ّ

قٞاط ذنيفح اىَْرح ٗفقا ىرسيٞو عيغيح اىقَٞح 67ّ

 اىخضشاء ىرخفٞض اىرناىٞف

تسث ٍقث٘ه ىيْشش فٜ ٍديح 

ذنشٝد ىيؼيً٘ االداسٝح 

 ٗاالقرظادٝح 

89ّاالمرّ

م.ع.يفّ

5/5/2019ّ

ؼاٝٞش اىد٘دج قٞاط ذناىٞف اى٘قاٝح ٗذسذٝذ 68ٍّ

ٗاثشٕا ترخفٞض ميف اىفشو فٜ خ٘دج اىخذٍح 

 اىظسٞح 

ٍقث٘ه ضَِ ٗقائغ اىَؤذَش 

اىؼيَٜ االٗه ىنيٞح االٍاً 

اىداٍؼح /تيذ فٜ 

94/4/9116 

2/147ّاالمرّ

يفّ

13/4/2019ّ

ٍَاسعاخ اىَساعثح اىخضشاء فٜ اترناس 69ّ

 اىَْرح االخضش ٗذسقٞق اىرَْٞح اىَغرذاٍح 

ح االداسج ٍقث٘ه ىيْشش تَدي

ٗاالقرظاد /اىداٍؼح 

 اىَغرْظشٝح 

الؽًابّادلرشمّ

يف24ّّ
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17/3/2019ّ

 

 .اهلقىاتّالعؾؿقةّاحملؾقةّوالدولقةّسضووةّّ:تادعا 

 ّسضوّنؼابةّاحملاديقنيّوادلدشؼنيّالعراشقني 

 ّمّس325ّسضوّهقىةّادًشاروةّمبٍؾةّاحملادبّ/نؼابةّاحملادينيّوادلدشؼنيّالعراشقةّمبوجبّاالمر/

 1/8/2017يف2017ّّ/

 4/3/2018يف256ّّسضوّهقىةّادًشاروةّباجملؾةّالعراشقةّلوزارةّالصـاسةّوادلعادنّمبوجبّاالمر 

 ّّسضوّمؤدسّوسضوّذبؾسّادارةّباحتادّاالكادمينيّوالعؾؿاءّالعرب 

 ّّّمجعقةّالرادخّالًؼينّالعؾؿقةّالًابعةّلوزارةّالًعؾقمّالعاليّ.ّنائبّرئقسّالؾٍـةّالعؾؿقةّيف 

 وّذفاداتّالًؼدور.ّاجلوائزّكًبّالشؽرّ،ّ:ّساذرًا 

ّالِـةّاجلفةّادلاسبةّاجلائزةّأوّذفادةّالًؼدورّكًابّالشؽرّأوّت

كًابّذؽرّوتؼدورّمنّرئقسّهقىة1ّّ

ّادلعاهدّكًابّذؽرّوتؼدور

1998ّّرئقسّهقىةّادلعاهد

كًابّذؽرّوتؼدورمنّرئقسّاجلامعة2ّّ

ّادلًِـصروة

2007ّّرئقسّاجلامعةّادلًِـصروة

منّماوؼاربّسشرونّكًابّذؽرّوتؼدور3ّ

ّسؿقدّكؾقةّالرافدون

2005ّّ–2001ّّسؿقدّكؾقةّالرافدون
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ماوؼاربّسشرةّكًابّذؽرّوتؼدورمن4ّّ

ّسؿقدّمعفدّاالدارة

1999ّّ–1986ّّسؿقدّمعفدّاالدارة

كًابّذؽرّوتؼدورمنّّةماوؼاربّسشر5ّ

ّسؿقدّكؾقةّاالدارةّواالشًصاد

2010ّّ–2007ّّسؿقدّكؾقةّاالدارةّواالشًصاد

كًابّذؽرّوتؼدورّمنّرئقسّدووان6ّّ

ّالرشابةّادلالقة

2011ّّدووانّالرشابةّادلالقة

كًابّذؽرّوتؼدورّمنّسؿقدّكؾقةّاالدارة7ّّ

ّواالشًصاد/ّجامعةّوادط

2012ّّكؾقةّاالدارةّواالشًصاد/جامعةّوادط

كًابّذؽرّوتؼدورّمنّسؿقدّكؾقةّاالدارة8ّّ

ّكربالءواالشًصاد/ّجامعةّ

ةّاالدارةّواالشًصاد/جامعةّكؾق

ّكربالء

2013ّ

كًابّذؽرّوتؼدورّمنّسؿقدّكؾقةّاالدارة9ّّ

ّبغدادواالشًصاد/ّجامعةّ

كؾقةّاالدارةّواالشًصاد/جامعةّ

ّكربالء

2013ّ

كًابّذؽرّوتؼدورّمنّسؿقدّكؾقة10ّّ

ّالرافدونّاجلامعة

2013ّّالرافدونّاجلامعةكؾقةّ

كًابّذؽرّوتؼدورّمنّسؿقدّكؾقة11ّّّ

ّادلوصلدارةّواالشًصاد/ّجامعةّاال

كؾقةّاالدارةّواالشًصاد/ّجامعةّ

ّادلوصل

2013ّ

كًابّذؽرّوتؼدورّمنّسؿقدّكؾقةّادلـصور12ّّّ

ّاجلامعة

2014ّّكؾقةادلـصورّاجلامعة

كًابّذؽرّوتؼدورّمنّسؿقدّكؾقةّاالدارة13ّّ

ّواالشًصادّ/جامعةّكربالء

كؾقةّاالدارةّواالشًصادّ/جامعةّ

ّكربالء

2014ّ
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كًابّذؽرّوتؼدورّمنّرئقسّدووان14ّّ

ّالرشابةّادلالقة

2014ّّدووانّالرشابةّادلالقةّاالحتادي

كًابّذؽرّوتؼدورّمنّنائبّرئقسّدووان15ّّّ

ّالرشابةّادلالقةّاالحتادي

2014ّّدووانّالرشابةّادلالقة

كًابّذؽرّوتؼدورّمنّسؿقدّكؾقةّاالدارة16ّّ

ّ/جامعةّبغدادواالشًصادّ

شًصادّ/جامعةّكؾقةّاالدارةّواال

ّبغداد

2014ّ

كًابّذؽرّوتؼدورّمنّسؿقدّكؾقةّاالدارة17ّّ

ّواالشًصادّاجلامعةّادلًِـصروةّ

كؾقةّاالدارةّواالشًصادّاجلامعةّ

ّادلًِـصروة

2016ّ

كًابّذؽرّوتؼدورّمنّسؿقدّكؾقةّمدوـة18ّّ

ّالعؾمّاجلامعة

2015ّّكؾقةّمدوـةّالعؾمّاجلامعةّ

كؾقةّدّمخِةّكًبّذؽرّوتؼدورّمنّسؿق19ّ

ّ/جامعةّبغدادّاالدارةّواالشًصاد

كؾقةّاالدارةّواالشًصاد/جامعةّ

ّبغداد

2015-2016ّ

حاصؾةّسؾىّدرعّالًؿقزّمنّسؿقدّكؾقة20ّّ

ّاالدارةّواالشًصادّ/جامعةّبغداد

كؾقةّاالدارةّواالشًصاد/جامعةّ

ّبغداد

2014ّ

منّوزورّّ)سددّاثـنيّ(ّكًابّذؽرّوتؼدور21ّ

ّالًعؾقمّالعاليّ

لؽًابّادلرشمّمبوجبّا

27/8/2017ّيف4/6/20077ّّق/

2016-2017ّ

منّسؿقدّكؾقةّّومؽافاةّكًابّذؽرّوتؼدور22ّ

ّاالدارةّواالشًصاد/جامعةّبغداد

يف4047ّّم/.مبوجبّالؽًابّادلرشمّأ

16/10/2016ّ

2016ّ
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23ّّ

كًابّذؽرّوتؼدورّمنّسؿقدّكؾقةّاالدارةّ

ّواالشًصاد/جامعةّبغداد

يف3461ّّمبوجبّالؽًابّادلرشمّع/

4/6/2017ّ

2017ّ

كًابّذؽرّوتؼدورّمنّسؿقدّكؾقةّاالدارة24ّّ

ّواالشًصاد/جامعةّبغداد

يف1343ّّع/ّمبوجبّالؽًابّادلرشم

23/3/2017ّ

2017ّ

كًابّذؽرّوتؼدورّمنّسؿقدّكؾقةّاالدارة25ّّ

ّواالشًصاد/جامعةّبغداد

يف415ّّم.ع/ّمبوجبّالؽًابّادلرشم

23/1/2017ّ

2017ّ

منّرئقسّجامعةّكًابّذؽرّوتؼدور26ّّ

كؿاّّاالمامّجعػرّالصادقّسؾقهّالِالم

ّحصؾتّسؾىّدرعّوودامّ

وذلكّسنّندوةّمتّالؼاءهاّجبامعةّ

مبوجبّالؽًابّاالمامّجعػرّالصادقّ

11/4/2017ّيف2/302ّّادلرشمّصّر/

2017ّ

كًابّذؽرّوتؼدورّمنّسؿقدّكؾقةّاالدارة27ّّ

ّواالشًصاد/جامعةّبغداد

يف2602ّّمبوجبّالؽًابّادلرشمّا.م./

6/4/2017ّ

2017ّ

كًابّذؽرّوتؼدورّمنّسؿقدّادلعفدّالعالي28ّّ

ّلؾًطوورّاالمينّواالداريّ/وزارةّالداخؾقةّ

22/6/2019ّ2019ّاالمرّادلرشمّبالّيفّ

ذؽرّوتؼدورّسؿقدّكؾقةّاالدارةّواالشًصادّ 29

ّ/جامعةّبغداد

15/6/2019ّ2019ّيف2701ّّاالمرّ
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عاليّذؽرّوتؼدورّمنّسؿقدّادلعفدّال30ّ

ّلؾدراداتّاحملاديقةّوادلالقةّ

26/3/2019ّ2019ّيف728ّّاالمرّ

ذؽرّوتؼدورّمنّسؿقدّكؾقةّاالدارة31ّّ

ّواالشًصادّ/جامعةّتؽروتّ

17/3/2019ّ2019ّيف3/7/307ّاالمر

ذؽرّوتؼدورّمنّسؿقدّكؾقةّاالدارة32ّّ

ّواالشًصادّ/جامعةّبغداد

23/10/2018ّ2018ّيف4689ّاالمرّ

نّسؿقدّكؾقةّاالدارةّذؽرّوتؼدورّم33ّ

ّواالشًصادّ/جامعةّبغداد

3/12/2018ّ2018ّيف5256ّّاالمرّ

ذؽرّوتؼدورّمنّسؿقدّكؾقةّاالدارة34ّّ

ّواالشًصادّ/جامعةّبغداد

15/1/2019ّ2019ّيف267ّّاالمرّ

ذؽرّوتؼدورّمنّادلدورّالعامّلؾشركة35ّّ

ّالعامةّلصـاسةّاالدووةّيفّدامراءّ

16/4/2019ّ2019ّيف3478ّّاالمرّ

ذؽرّوتؼدورّمنّمدورّحترورّذبؾة36ّّ

ّجامعةّكوواّ

19/5/2019ّ2019ّيف99/93/19ّّاالمرّ

ذؽرّوتؼدورّمنّالوكقلّاالشدمّلوزارة37ّّ

ّالداخؾقةّ

3/4/2019ّ2019ّاالمرّبالّيفّ
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 .أوّادلرتمجةّالؽًبّادلؤلػة:ّحادىّسشر 

 دـةّالـشر أدمّالؽًاب ت

 9111-9111/ /استغ طثؼاخ ؼحاىَساعثح االداسٝح /اىَشزيح اىشات/ 1

 9119/ ذناىٞف اىد٘دج ٗاىرقْٞاخ اىنيف٘ٝح اىَؼاطشج /ىطيثح اىَاخغرٞش ٗاىذمر٘سآ/ 2

 2017/ ادارةّالًؽؾػةّاالدرتاتقٍقةّ/لطؾيةّادلاجًِريّوالدكًوراه/ 3

 2019/ ادارةّالًؽؾػةّاالدرتاتقٍقةّ/لطؾيةّادلاجًِريّوالدكًوراه/ 4

 

ّ.ّاتــثانيّسشرّ:الؾغ 

 اىؼشتٞح             

 االّنيٞضٝح     

 

 


