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   العبادي   سناء عبذ الشحٍن سعٍذ:       ـن ـــــــــاالســ

  األعوال إداسةدكخٌساه فلسفت فً   العام: صــالخـخـص

      هٌاسد بششٌت ًإداسة إسخشاحٍجٍت الخخصص الذقٍق:

   قسن إداسة اإلعوالحذسٌسٍت/:     و ــــــالٌظٍف

    ذاسخار هساع الذسجت العلوٍت :

             بغذاد/ كلٍت االداسة ًاالقخصاد:    عنٌاى العول

      49948007770:    الياحف النقال

 .أًالً : الوؤىالث العلوٍت 

ماظؿارؼخماظؽؾقـــةمماىاععةماظدرجةماظعؾؿقة

ذبؽالورووس

ذ

م1987ماالدارهمواالضؿصادمبغداد

م1997ماالدارةمواالضؿصادمبغدادذاملاجدًري

ذاهالدكًور

ذ

م2005ماالدارةمواالضؿصادمبغداد

 ثالثاً : الخذسٌس الجاهعً . 

 ثانٍا : الخذسج الٌظٍفً

 الى -الفترح هي  الجهخ الىظٍفخ د

 1991/1991 كلٍخ االدارح واالقتصبد/جبهعخ ثغداد هقررح الهٍئه االوشرفه على دراسخ دثلىم هراقجخ الحسبثبد 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2222-1991 = هسؤولخ الدراسبد العلٍب 2

 1999 = االوشرفه على دراسخ دثلىم ادارح الوستشفٍبد هقررح الهٍئه 3

 2221-2222 = هقررح قسن االدارح الصٌبعٍخ 4

لغبٌخ -2226 = رئٍس قسن االدارح الصٌبعٍخ 5

16/12/2211 

 2211-2211 = هعبوى العوٍد للشؤوى العلوٍخ و الدراسبد العلٍب 6

 إلى اَى =                      تدرٌسٍخ/قسن إدارح اإلعوبل 1

 
 

 

 الصىرح 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً : الخذسٌس الجاهعً .

 الى -هي الفترح   الجبهعخ )الوعهد / الكلٍخ(  الجهخ د

مويدماالنم-1997مبغدادمطؾقةماالدارةمواالضؿصادم1

 سابعاً : الوقشساث الذساسٍت الخى قوج بخذسٌسيا.

ذالدــــــةذاملـــــادةذالؼدـــمذت

م1999م-1998 عؾادئماالدارةمصاداالضؿم1

م2000-1999 عؾادئماالدارةمادارةماالسؿالم2

م2000 عؾادئماالدارةميفماالدارةماظصـاسقةماالدارةماظصـاسقةم3

م2004-2000 ادارةماٌواردماظؾشرؼةماالدارةماظصـاسقةم4

م2005-2004 درادةماظعؿلمواهلـددةماظؾشرؼةماالدارةماظصـاسقةم5

م2007-2006 االدارةماالدرتاتقفقةمسقةاالدارةماظصـام6

م2007-2006 االدارةماالدرتاتقفقةمعاجلؿريمادارةمصـاسقةم7

م2009-2007 ادارةماٌشارؼعموصرقماظعؿلمعاجلؿريمادارةمصـاسقةم8

مدبؾوممادارةماٌلؿشػقاتمم9

م

م

م

م

 اظلؾوكماظؿـظقؿي

م

م2009

م2010/2011ماالدارةماالدرتاتقفقةمعاجلؿريمادارةمصـاسقةم10

م

م

م

م

م

م

م

م2011/2012ماإلدارةماإلدرتاتقفقةمعاجلؿريمإدارةمصـاسقةمم11

م=مممممممأدادقاتمإدارةماإلسؿالمعاجلؿريمإدارةماظؿؿرؼضم12

م=مممممممغظرؼةماٌـظؿةمبؽاظورؼوسمإدارةماإلسؿال/اٌرحؾةماظـاظـةم13

م=مممممممعؾادئمإدارةماإلسؿالمممبؽاظورؼوسمإدارةماإلسؿال/اٌرحؾةماألوىلم14

م=ممممممماظؿكطقطماالدرتاتقفيمدبؾوممساظيمرضابةموتػؿقشم15

م

م

م

م

م

م

م=ماالدرتاتقفقةمرةاالدامدبؾوممساظيمادارةماظؾؾدؼاتم16

م

م

م2013/2014مادارةماٌواردماظؾشرؼةمبؽاظورؼوسمإدارةماإلسؿال/اٌرحؾةماظـاغقهم17

م م2014/2015مةماالدرتاتقفقةاالدارمبؽاظورؼوسمادارةماالسؿال/اٌرحؾةماظرابعةام18



 

 

 

 

 

 

 

م=ممممممممممممادادقاتمادارةماالسؿالمعاجلؿريمادارةممترؼضم19

م=مممممممممممماالدارةماالدرتاتقفقةمعاجلؿريمادارةماالسؿالم20

م2014/2015مادادقاتمادارةماالسؿالمعاجلؿريمادارةماظؿؿرؼضم21

م2015/م2014ماإلدرتاتقفقةاإلدارةمممإدارةماإلسؿالعاجلؿريمم22

م2016/م2015ماإلدرتاتقفقةمماإلدارةماظرابعة/اٌرحؾةماألسؿالمإدارةبؽاظورؼوسمم23

م2016/م2015ماظؿكطقطمماالدرتاتقفيمعاجلؿريمتؼوؼمماألداءم24

م=مممممممممممماٌواردماظؾشرؼةمإدارةماظؾؾدؼاتممإدارةدبؾوممساظيمم25

م26

م

م2017/م2016مأالدرتاتقفقهمةاإلدارماظرابعة/اٌرحؾةماألسؿالمإدارةبؽاظورؼوسم

م=ماألسؿالاظشرطاتمورؼادؼةممحاطؿقهماألسؿالمإدارةدطؿوراهمم27

م2017/2018محاطؿقهماظشرطاتمورؼادؼةماألسؿالمدطؿوراهمإدارةماألسؿالم28

م2018/2019مادارةمادرتاتقفقةمدطؿوراهمإدارةماألسؿالم29

م2018/2019محاطؿقهماظشرطاتممعاجلؿريم/مختطقطمادرتاتقفيم30

م2019/2020محاطؿقهماظشرطاتمورؼادؼةماألسؿالمدطؿوراهمإدارةماألسؿالم31

م=مادارةمادرتاتقفقةمعاجلؿريم/مختطقطمادرتاتقفيم32

 

 ( 33   )  ) االطاسٌح ، الشسائل ( الخً أششف علٍياخاهساً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذردالةالذاألرروحةذذأوذذادمذت

 ٍخ واالطفبل فً الرهبديإدارح األزهبد لوستشفى الٌسبئم1

مدرادةمحاظةميفموحداتماٌكؿرب
ادارةماالسؿالم/دبؾومم

مادارةمعلؿشػقات

م2007

ادارةم تصوٍن ًظبم هحىست لتقىٌن اداء الشركبد الصٌبعٍخ ثبسلىة الوقبرًخ الورجعٍخ   م2

مصـاسقة/عاجلؿري

م2007

ادارةم خعالقخ استراتٍجٍخ التصٌٍع ثبستراتٍجٍبد ادارح الوىارد الجشرٌم3

مصـاسقة/عاجلؿري

م2007

ادارةماالسؿالم/ممتؼوؼممصاسؾقةمادارةمسالضاتماظزبونمبطاضةماظدرجاتماٌوزوغة/عدخلمادرتاتقفيم4

معاجلؿري

م2008

ادارةماالسؿالممادرتاتقفقةماٌلؤوظقةماالجؿؿاسقةمودورػاميفماالداءماالدرتاتقفيمظؿقؼققماٌقزةماظؿـاصلقةمعلؿداعةمم5

م/عاجلؿري

م2009

ساٌقةممةعواصػمسؾىموصقممممتؼقممواضعماٌكؿرباتمماٌرطزؼةميفمعلؿشػىماظؽازؿقةم6 ادارةماالسؿالم/مدبؾومم   

مادارةمعلؿشػقات

م2010



 

 

 

 

 

 

 

م2010ماالدارةماظصـاسقةممسواعلماظـفاحمايرجةموتأثريػاميفمناحمادارةماٌشروساتماظصـاسقةمم7

دبؾوممساظيمإدارةممMorton/2004ىموصقممنوذجمإدارةماٌوػؾةماٌؿؽاعؾةميفماظؼطاعماظصقيمسؾم8

ماٌلؿشػقات

م2011

عاجلؿريمإدارةمم(مودورهميفمجودةماٌـؿجcapp)اظؿصؿقممواظؿصـقعممبلاسدةمايادوبمم9

مصـاسقة

م=مم

عاجلؿريمادارةممسواعلماظـفاحمايرجةموتاثريػاميفمهدؼدماًقاراتماالدرتاتقفقةمظؿقؼققماٌقزةماظؿـاصلقةمم10

ماالسؿال

م2012

دبؾوممساظيمرضابةم SOWTاظؿقؾقلماالدرتاتقفيمهلقؽةماظـزاػةميفمعؽاصقةماظػلادمسؾىموصقمعصػوصةمم11

 وتػؿقش

م2012

دبؾوممساظيميفمادارةممتـػقذمغظاممادارةماالداء:مظؼقاسماالداءماالدرتاتقفيمٌراطزماظرساؼةماظصققةميفمبغدادم12

ماٌلؿشػقات

م2012

عاجلؿريمادارةمماًدعةماظؿؿرؼضقةمسؾىموصقماٌعاؼريماظعاٌقةمدمومعؿطؾؾاتمضؿانمجودةم13

ماظؿؿرؼض

م2013

عاجلؿريمإدارةمممعؿطؾؾاتماظرذاضةماإلدرتاتقفقةموتؽققػفاميفمعـظؿاتماالسؿالم14

ماإلسؿال

م2014

دبؾوممساظيميفمادارةمم(مytilauqesresبادؿعؿالم)ماظؾؾدؼةتؼققممجودةمخدعاتمم15

ماظؾؾدؼات

م2014

م=ممممم=مممممممممممممممماردةمابعادماٌلؤوظقاتماالجؿؿاسقةموععوضاتمتطؾقؼهمميفمدوائرماعاغةمبغدادممتشكقصم16

دبؾوممساظيميفمماٌؿوازنماألداءتؼـقةمبطاضةممالبادؿعؿمواإلسالماالدرتاتقفيمظوزارةماظـؼاصةمماألداءتؼققممم17

ماظؿكطقطماالدرتاتقفي

م=مممممم

م2015م=ممممممممممممممبنيماىفاتماٌعـقةممبؽاصقةماظػلادمةاإلدرتاتقفقتطوؼرماظعالضةمم18

وسؾىموصقماٌعاؼريماظدوظقةماٌوزوغةمماألداءواالضؿصادمباسؿؿادمبطاضةمماإلدارةاالدرتاتقفيمظؽؾقةممماألداءتصؿقممغظاممظؿؼوؼممم19

SSCAAم

مإدارةعاجلؿريم

ماألسؿال

م2015

قاداتموصؼامظؾدظقلماٌعدمعنمضؾلمدؼوانماظرضابةماٌاظقةموحمؽؿةماظؿدضققماٌـظؿاتمايؽوعقةمظؾرباعجمواظلمأداءتؼققممم20

ماهلوظـدؼة

م2016ممممماألداءعاجلؿريمتؼوؼمم

اظدبؾومماظعاظيميفممMQFEممنوذجماظؿؿقزماألوروبيمسؾىموصقماظعراضقةمممتصؿقممغظاممظؿؼققممأداءمماٌدارسمماٌؿؿقزاتمم21

ماظؿكطقطماالدرتاتقفي

م=مممم

مإدارةدبؾوممساظيميفمماحدماٌراطزماظؿكصصقةمألرؾاءمماألدـانمأداءيفمتؼققمممeasمeagiiتأثريمم22

ماٌلؿشػقات

م=ممممم

مإدارةدبؾوممساظيممدورمرأسماٌالماالجؿؿاسيميفمتعزؼزماظؿؿؽنيماظـػليمواهلقؽؾيمظؾعاعؾنيم23

ماظؾؾدؼات

م=ممممم

م=مممممم=ممممممممممممةتؼققمماٌشارؼعماإلدرتاتقفقةمٌدؼرؼةماظؾؾدؼاتماظعاعم24

عاجلؿريمادارةممإلدرتاتقفقةاماظرؼادةتأثريمذكصقةماظؼائدماإلداريميفمتعزؼزماٌروغةماإلدرتاتقفقةمواغعؽادفامسؾىمم25

ماالسؿال

م=

معـظورهلنيمجودةمحقاةماظزبونمسؾىموصقمماالبعادماالدرتاتقفقةمظؾرؼادةماالجؿؿاسقةمومدورػاميفم26

مسواعلماظـفاحمايرجةم

م2018مطؿوراهم/ماسؿالد

م2018مدطؿوراهم/ماسؿالمتؼققمماظرباعجماظؿدرؼؾقةمسؾىموصقمعؿطؾؾاتمجودةماًدعةمايؽوعقةم27



 

 

 

 

 

 

 

م2018مدطؿوراهم/ماسؿالمOHSAS18001تؼققممغظاممادارةماظصقةموماظلالعةماٌفـقةمسؾىموصقمعؿطؾؾاتماٌواصػةماظدوظقةمم28

م2019مدبؾوممبؾدؼاتمةمبادؿكداممبطاضةماظدرجاتماٌؿوازغةصقاشةمادرتاتقفقةمٌدؼرؼةمبؾدؼةماظؾصرم29

م=م=ماثرمتوزقفماالدارةماالظؽرتوغقةميفمهؼققماظرؼادةماالدرتاتقفقةم30

عاجلؿريمختطقطممدورماظؿكطقطماالدرتاتقفيميفمادارةماداءماٌشروساتماالغشائقةمسؾىموصقمعؤذراتماالداءماظرئقلةم31

مادرتاتقفي

م=

دبؾوممختطقطمماالدرتاتقفيمظوزارةماٌواردماٌائقةمسؾىموصقمتؼـقةمبطاضةماظدرجاتماٌؿوازغةتؼققمماالداءمم32

ميادرتاتقف

م=

م=مدطؿوراهمادارةماسؿالمرؼادةمعـظؿاتماالسؿالماًضراءميفمضوءماظعالضةماظؿؽاعؾقةمبنيماالدؿشرافماالدرتاتقفيمواٌروغةماالدرتاتقفقةم33

  

 الخً شاسك فٍيا.علوٍت الًالنذًاث سادساً: الوؤحوشاث 

ذنوعذاملشاركةذذمؽانذأنعؼادهاذالدـــةذذالعـوانذذت

ذ)ذحبثذ/ذبودرتذحضور(

)عؤمتر(دموماصالحماضؿصاديمواداريمذاعلمم 1

ميفماظعراق

معشارطةمبؾقثمبغداد/ادارةمواضؿصادم2005

)عؤمتر(دمومصقاشةمادرتاتقفقةعوحدةمم2

ٌؤدلاتماظؿعؾقمماظعاظيم/رؿوحمعشروعموغظمم

مؿؼؾؾقةعل

معـاضشةموزارةماظؿعؾقمماظعاظيم2009

اٌؤمترماالولمظضؿانماىودةمواالسؿؿادمم3

ماالطادمييميفماظؿعؾقمماظعاظي

محضورموعـاضشةم=م2009

)عؤمتر(االرارماظعاممالدرتاتقفقةماظؿـؿقةمم4

ماالدارؼةميفماظعراق

وزارةماظؿكطقطمواظؿعاونمم2009

االمنائي/اٌرطزماظورينمظالدؿشاراتم

مطوؼرماالداريواظؿ

مسضومىـةمسؾؿقة

مععؼبمسؾؿي



 

 

 

 

 

 

 

عؤمترمتطوؼرماظؿعاونماالطادمييمبنيمم5

ماٌاغقاواظعراق

معشارطةمبؾقثماٌاغقا/جاععةماؼرظـؽنم2009

محضورموعـاضشةموزارةماظؿعؾقمماظعاظيم2007م)غدوة(طػاءةمختطقطماٌوازغةماظعاعةمم6

)غدوة(اػممهدؼاتماالضؿصادماظعراضيمودؾلمم7

مععاىؿفا

محضورمطؾقةماالدارةمواالضؿصاد/بغدادم2010

مإدارةماظـدوةمواظؿعؼقبمطؾقةماإلدارةمواالضؿصاد/بغدادم28/10/2010م)غدوة(االخؿؾاراتمبنيماظواضعمواظطؿوح 8

غشرمثؼاصةماىودةمواغعؽادفاميفماالرتؼاءم 9

مباظعؿؾقةماظؿعؾقؿقة

وانمعشارطةمبؾقثمبعـمطؾقةماإلدارةمواالضؿصاد/بغدادم16/3/2011

)اٌـفاجمواٌؼرراتماظدرادقةم

موررقمتؼققؿفاموتؼوميفا(

اظدؼـارماظعراضيمبنيمهدؼاتماظؿضكممووػمم 10

ماالصػار

محضورمطؾقةماإلدارةمواالضؿصاد/بغدادم13/4/2011

اظؿلقبماإلداريمواإلػؿالماظوزقػيمعوروثم 11

مصؼرموعلؿؼؾلمضقاع

م=م=م15/5/2011

إلدارةمواالضؿصادماٌؤمترماظطالبيماألولمظؽؾقةما 12

/جاععةمبغدادمبعـوانمحبوثماظؿكرجمأداةم

مصاسؾةمظربطماىاععةمباجملؿؿع

إدارةمعـاضشاتماحملورمم=م16/5/2011

اإلداريم+اٌشارطةمبؾقثم

بإذرايفمبعـوانمغظمماٌعؾوعاتم

وأثرػاميفماظرصدماظؾقؽيمم

درادةمتطؾقؼقةميفمدؼوانم

ماظرضابةماٌاظقة



 

 

 

 

 

 

 

ؾفودةمواالسؿؿادموإدارتفامغدوةماٌػاػقمماظعاعةمظ 13

وأغظؿؿفام)اىودةمواالسؿؿادميفماٌـظؿاتم

ماظؿعؾقؿقة(

محضورم=م1/12/2011

اظؿقدؼاتماٌشرتطةموبـاءمايؾولمحولمغؼلم 14

اظؿؽـوظوجقام)االدؿـؿارميفماطؿلابم

ماظؿؽـوظوجقامغؼالموتورقـاموتوظقدا(

م=م=م12/2/2012

ظؿـاصلقةمظؾؿـؿجمضؿانماىودةمواظؼدرةما 15

محاظةمدرادقة_االضؿصاديم/اظؿعؾقؿي

م=م=م15/2/2012

م=م=م19/2/2012مدورماظؿكطقطماالدرتاتقفيميفمصاسؾقةماألداء 16

اظـشرموصقماٌعاؼريماظعاعقةمتـؿقةماظرصاغةمم17

ماظعؾؿقة

م=م=م26/2/2012

جودةماظؿعؾقممبنيماظواضعمواظطؿوحموعؤذراتم 19

معيمأودعمظؿؼوؼمماألداءماىاع

محماضرةمعنمضؾؾيمجاععةمبغداد/طؾقةمربماألدـانم27/2/2012

محضورمضلممادارةماالسؿالم19/2/2012مدورماظؿكطقطماالدرتاتقفيميفمصاسؾقةماالداءم20

محضورموحدةماظؾقوثماالدارؼةمواالضؿصادؼةمم4/4/2012مدؾلمععاىةماظؾطاظةميفماظعراقم21

اٌـظؿاتماٌػاػقمماظعاعةمظؾفودةمواالسؿؿادميفمم22

ماظؿعؾقؿقة

1l12l2012ذعؾةمضؿانماىودةميفمطؾقةماالدارةمم

مواالضؿصاد

محضور

معشارطةمبؾقثمعؤمترمجاععةموادطماظـاغيم2/4/2012ماالضؿصاداظعراضيماظؿقدؼاتموخقاراتماٌواجفةم23

م

م

م

م

م

اظؿكطقطماالدرتاتقفيمظؾؼطاعماظزراسيميفمم24

ماظعراق

ورذةمسؿل/دائرةمم2/6/2013م2/6/2013م

ماظؾقوثمواظدراداتميفمػقؽةماظـزاػة

معشارطةمبورضةمسؿلمطكؾري

محضورمادارةماالسؿالضلممم27/1/2014ماظؿدرؼليمماألداءجودةممإدارةم25

محماضرم=مماألسؿالاٌوػؾةميفمعـظؿاتممإدارةم26



 

 

 

 

 

 

 

بادؿعؿالماالداظقبمماإلدارؼةضعفماظؾقوثمم26

ماالحصائقة

م=ماٌؽؿبماالدؿشاريم27/3/2016

يفمةمرؼادارةماالسؿالماالداعؿطؾؾاتمناحمم27

معـظؿاتـاماظقوم

محماضرمضلممادارةماالسؿالم5/10/2016

ممممم28

ممممم

)مغدوة(ماعؽاغيمتطؾققممنوذجماظؿؿقزمم31

(ميفمتؼققمماداءمطؾقةمEFQMاالوروبي)

ماالدارةمواالضؿصاد

مضرةحمامبغداد/طؾقةماالدارةمواالضؿصادم2019

االمجاعم)معشارطةمبؾقثمجاععةمسؿانماظعربقةم2019/م4/م14م-13مطؾقةماالسؿالماظدوظيماظلـويماظرابع)عؤمتر(مم32

االدرتاتقفيميفماظلؾوكم

االدرتاتقفيمواًقاراتم

االدرتاتقفقةم/علحمظروادم

االسؿالميفمذرطاتم

تؽـوظوجقاماٌعؾوعاتم

مواالتصاالتمميفماظعراق

ذ.ذاالخرىذةذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿق

 

 
ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

الًدروسذبالدراداتذاألولقةذوالعؾقاذوملخًؾفذاالخًصاصاتذذوملوادذدرادقةذ

ذخمًؾػة

سضوؼةمىانموزارؼةمعؿعؾؼةمممبؿابعةمماٌؾفمم

ؼرماظؿؼومييمظؾفاععاتموىانماظؼقاسمواظؿؼوؼمموععا

ذذمماألداءميفماظوزارة



 

 

 

 

 

 

 

ماٌشارطةمبدوراتموغدواتماظوزارةممماظؾفانماالعؿقاغقةمرئادةسضوؼةمىانماٌـاضشةموماظلؿـارمو

مسضوؼةمبعضماظؾفانماظعؾؿقةمم2012/م2011ظغاؼةممهرؼرمجمؾةماظؽؾقةمةسضومػقؽ

خمؿؾػةموزارةممراتظوزاممبدوراتموغدواتاٌشارطةمم

ماظؿكطقط/اٌرطزماظعراضيم
مسضومىـةمآظقةماظؿعاونمبنيماىاععاتمودوائرماظدوظة

م

م

م

م

م

مم

اٌشارطةمبإضاعةمدوراتمماظؿعؾقمماٌلؿؿر,واٌـاضشاتمم

خارجماظؽؾقة,سضوؼةمىانميفماىاععةمظدرادةم

ضوابطموتعؾقؿاتماظرتضقاتماظعؾؿقة,اظؿؼوؼمماظعؾؿيم

مظؾؾقوثمواظردائلماىاععقة

ىـةمظؾـظرميفماظطؾؾاتماٌؿعؾؼةممبعادظةموتؼققمممسضوؼةمورئادةمىانمخمؿؾػةميفماظؽؾقةم

مٌؿـوحةمعنمخارجماظؼطراظشفاداتما

اٌشارطةمبؿطوؼرمعـاػجمأضلامماإلدارةمضؿنمعفامممتؽؾقفمبرئادةمضارعمظإلذرافمسؾىمدريماالعؿقاغاتماظـفائقةم

ماظؾفـةماظؼطاسقةم)اظرعادي(/جاععةماالغؾار
اٌشارطةمبؾقثميفمعؤمترمتطوؼرماظؿعاونماألطادمييممسضوؼةمػقؽةماٌؽؿبماالدؿشاريميفماظؽؾقة

ماغقامواظعراقبنيمأٌ
اٌشارطةمبأغشطةماٌؽؿبماالدؿشاريمبإظؼاءماحملاضراتمسؾىماظدوراتماٌكؿؾػةم

مٌوزػيماظدوظةموضؿنمأغشطةماٌؽؿبممم

اظؼاءمحماضراتمحولمجودةماظؿعؾقمميفمطؾقاتمخمؿؾػةم

ميفمجاععةمبغداد
ػقؽةمهرؼرمجمؾةماظؿـؿقةماالدارؼةمسضوؼةمممتؼققممحبوثماظـشرمواظرتضقة

مظؾؿطوؼرماالداريعاتقةمظؾؿرطزماظورينمواٌعؾو

ممرئادةمىـةمتوثققماألداءماظؿدرؼلي

مبدوراتماٌؽاتبماٌػؿشنيماظعؿوعقنياٌشارطةمبأغشطةماٌؽؿبماالدؿشاريم

م

م

م

م

م

م

دؾةمعنموزارةماٌرمماظؿؼوؼمماظعؾؿيمظؾردائلمواالرارؼحممواالرارؼحمماظؿؼوؼمماظعؾؿيمظؾردائل

ماظؿعؾقممماظعاظيم/اوماٌردؾةمعنماظؽؾقاتمواىاععاتم

ماظؼقامممبفامماظؽابسماظعؾؿيمبؿؽؾقفمعنماظوزارةماظؼقامممبفامماظؽابسماظعؾؿيمبؿؽؾقفمعنماظعؿقد

اٌشارطةمبوضعماالدؽؾةممواالذرافمسؾىماعؿقاغاتممسضوؼةمىـةماظرتضقاتم

ماظرصاغةماظعؾؿقةمظؾؽؾقاتماالػؾقة



 

 

 

 

 

 

 

 

ذ

 حبثذ(23).ذأوذتطوورذالًعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذ 

 الدـة رحملذالـش أدمذاليحث ت

 سالغقةماظؿؼوؼممواثرػاميفمصاسؾقةمغظاممتؼوؼم 1

 اداءماظعاعؾني

جمؾةماظعؾومماالضؿصادؼةمواالدارؼة/م

 ادارةمواضؿصاد/بغداد

2000 

جمؾةماظعؾومماالضؿصادؼةمواالدارؼة/م عدخلماىودةموعؤذراتماودعمظؿؼوؼممجودةماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقة 2

 ادارةمواضؿصاد/بغداد

 48/2007سددم,13جمؾد

تصؿقممغظاممظؿؼوؼمماداءماٌـظؿاتماظصـاسقةمبأدؿعؿالماٌؼارغةماٌرجعقةم 3

 االصرتاضقة

جمؾةماظعؾومماالضؿصادؼةمواالدارؼة/م

 ادارةمواضؿصاد/بغداد

2009 

 54اظعددم15جمؾد

اإلدرتاتقفقةمظؾؿلؤوظقةماالجؿؿاسقةماظشاعؾةميفمهؼققماٌقزةماظؿـاصلقةمماظدور 4

 اٌلؿداعة

واالضؿصاد/.اىاععةممجمؾةاالدارة

 اٌلؿـصرؼة

 83/سدد2010

دورمرؼادةمعـظؿاتماالسؿالميفماظؿـؿقهماالضؿصادؼة/واربمسربقهموباظرتطقزمذ5

مسؾىماظؿفربةماظعراضقة

جمؾةماظؽوتمظؾعؾومماالضؿصادؼةم

مواالدارؼه

م94ج/م3ع/

اٌشارطةمبوضعماالدؽؾةماالعؿقاغقةمالخؿؾارماظؽػاءةممىـةماسدادماًطةماظؿشغقؾقةمظؼلممادارةماالسؿالمسضو

ماظعؾؿقةمبؾعضماظؽؾقاتماالػؾقةم

تؼققمموععادظةماظشفاداتماىاععقةمعنمجاععاتممسضومىـةمصقاشةمادرتاتقفقةمظؽؾقةماالدارةمواالضؿصاد

مخارجماظؼطر

عدؼرمهرؼرمجمؾةماالرروحةمظؾعؾومماالدارؼةممظؾؽؾقةمسضوؼةماسدادماظوصفماظوزقػي

مواالضؿصادؼة

وثقؼةمورـقةمظؾعؿلماظالئقممدسضومىـةموزارؼةمالمسدام

مظوزارةماظعؿلمواظشؤونماالجؿؿاسقة



 

 

 

 

 

 

 

ضراءمعؿطؾؾاتمهؼققماٌقزةماظؿـاصلقةماٌلؿداعةميفمارارمبـاءماالدرتاتقفقةماًذ6

مٌـظؿاتماالسؿال

مم2013م73سددم19جمؾدمجمؾةماظعؾومماالضؿصادؼةمواالدارؼه

م2015/م21جمؾدم81اظعددم=مم:درادةمحاظةمظؿقلنيمجودةماٌـؿج CAPP اعؽاغقةمتطؾققمتؼـقةذ7

ظؿقدؼدماًقارماالدرتاتقفيمظدائرةماظؿقؼقؼاتميفممSWOTعلاػؿةمهؾقلذ8

مػقؽةماظـزاػة

االضؿصادؼةممضؾولمغشرم/جمؾةماظعؾوم

مواٌاظقه/ادارةمواضؿصاد/بابل

مم2013/م31/12يفمم59م/

جمؾةماظعؾومماالضؿصادؼةممتأثريمسـاصرماظـفاحمايرجةميفمهؼققماٌقزةماظؿـاصلقةماٌلؿداعةذ9

مواالدارؼة/ادارةمواضؿصاد/بغداد

مم2014م80سددمم20جمؾد

م2016م22جمؾدم88اظعددم=مممممممةتؼوؼممجودةمممماردةماًدعةماظؿؿرؼضقةموصقمععاؼريمساٌقمذ10

تؼققمماالداءمظؾلقاداتمواظرباعجموصؼامظؾدظقلماٌعدمعنمضؾلمحمؽؿةماظؿدضققمذ11

ماهلوظـدؼةمودؼوانماظرضابةماٌاظقة

م22جمؾدم93اظعددمم=مممم

م2016/

يفماٌرطزماظؿكصصيمماألدـانمأرؾاءمأداءيفمهلنيممAMSمAMGESتأثريمذ12

ميفماظؾؾدؼاتماألدـانظطبم

يفمم367ضؾولمغشرمم=مممم

م10/4/2016

م2017م23جمؾدمم95اظعددم=ماسؿؿادماظدوظقةميفمطؾقاتماالدارةمواالضؿصادمSSCAAاعؽاغقةمتطؾققمععاؼريمذ13

م2016م22جمؾدم91اظعددم=ماٌلؤوظقةماالجؿؿاسقةموععوضاتمتطؾقؼفامميفماعاغةمبغدادذ14

م2016م22جمؾدمم94اظعددم=ماالسؿال/محبثمعقداغيمموتؽققػفاميفمعـظؿاتممةابعادماظرذاضةماالدرتاتقفقذ15

جمؾةماالرروحةمظؾعؾومماالدارؼةمماظؿؼققمماظالحقمظؾؿشارؼعماالدرتاتقفقةميفمعدؼرؼةمبؾدؼةمطربالءماٌؼددةذ16

مواالضؿصادؼة

م2017اظعددماظلابعم

م2018اظعددماظلابعمم=مدورماظلؿاتماظشكصقةمظؾؼائدميفمتعزؼزماٌروغةماالدرتاتقفقةذ17



 

 

 

 

 

 

 

اظؿابعةمٌدؼرؼةماظؾؾدؼاتماظعاعةمدرادةممةاظؿؼققمماظالحقمظؾؿشارؼعماالدرتاتقفقذ18

م(2015م–م2004حاظةمظؾؿدة)

جمؾةماظعؾومماالضؿصادؼةم

مواالدارؼة/ادارةمواضؿصاد/بغداد

م24جمؾدمم102اظعدد

م2018

مم24ؾدمجمم103اظعددمم=متأثريمابعادمرأسماٌالماالجؿؿاسيميفماظؿؿؽنيماهلقؽؾيمظؾعاعؾنيذ19

م2018

م24جمؾدمم105اظعددمم=ميفمتعزؼزماظؿؿؽنيماظـػليمظؾعاعؾنيممتأثريمابعادمرأسماٌالماالجؿؿاسيذ20

م2018

مم24جمؾدمم109اظعددمم=مدورماظلؿاتماظشكصقةمظؾؼائدميفمرؼادؼةمعـظؿاتماالسؿالذ21

م2019

صقمتؼققممواضعماٌكؿرباتماٌرطزؼةميفمعلؿشػىماظؽازؿقةماظؿعؾقؿيمسؾىموذ22

م/ ISO IEC 17025اٌواصػةماظدوظقة

مم24جمؾدم108اظعددم=

م2019
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 .اهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضووةذذ:تادعا 

م2011ظؾعامممممسضوؼةمػقؽةماٌؽؿبماالدؿشاريمظؽؾقةماإلدارةمواالضؿصاد

مم2011/2012سضوؼةمػقؽةمهرؼرمجمؾةماظؽؾقهماىلماظعامم

ماظؽؾقةيفمماألطادمييسضوؼةمىـةماالسؿؿادم

مموتؼـقةماٌعؾوعاتماإلداريظؾؿرطزماظورينمظؾؿطوؼرمواٌعؾوعاتقةمماإلدارؼةسضوؼةمػقؽةمهرؼرممجمؾةماظؿـؿقةم

 

 كًابذذؽرذوتؼدورذذذذ(60)ذذاكٌرذمنذذذ.عاذرًا:ذكًبذالشؽرذ،ذاجلوائزذذوذذفاداتذالًؼدور 



 

 

 

 

 

 

 

ذالدـةذاجلفةذاملادمةذكًابذالشؽرذأوذاجلائزةذأوذذفادةذالًؼدورذت

م2005,2007موزؼرماظؿعؾقمماظعاظيمواظؾقثمامظعؾؿيم2320,21070م1

م2010موزؼرماظؿكطقطمواظؿعاونماالمنائيم1/1/39م2

م2010,1999,1998مرئقسمجاععةمبغدادم5938,3494,184م3

م2004,1998,1998,1998مسؿقدماظؽؾقةم2191,5076,4804,2145م4

م2007,2006,2005,2005م=م2455,2832,355,2284م5

م2009,2007,2007,2007م=م1351,1599,5756,5555م6

م2010,2010,2009,2009,2009م=م6963,4609,3181,3050,2205م7

م2010,2010,2010مسؿقدماظؽؾقةم9053,6963,4609م8

م2011,2011,2011م=م14729,13883,12242م9

م27/2/2012مسؿقدمطؾقةمربماألدـان/بغدادم1359م10

م13/3/2012مسؿقدماظؽؾقةم2383م11

م2/4/2012مسؿقدمطؾقةماالدارةمواالضؿصادمجاععةموادطم169م/م12

م25/4/2013مسؿقدماظؽؾقةم345م13

م29/7/2013م=م7263م14

م7/9/2014مسؿقدمطؾقةماظرتبقةماظرؼاضقةم5552م15

م2015/2014موزؼرماظؿعؾقمماظعاظيمواظؾقثماظعؾؿيم2761م16

م27/1/2015مسؿقدماظؽؾقةم851م17

م2/2015/م8م=م1317م18

م22/11/2015م=م10117م19

م6/2016/م29م=م2871م20

م28/8/2016ماععةماٌلؿـصرؼةسؿقدماىم193م21

م31/8/2016مسؿقدماظؽؾقةم3583م22

م19/9/2016مسؿقدماظؽؾقةماظؿؼـقةم3396م23

م16/10/2016مسؿقدماظؽؾقةم4047م24

م2019-2016مطؿبمذؽرمسدؼدةمعنمداخلماظؽؾقةموخارجفام000000000000000م0000
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