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اﻻح اء في ل ة اﻻدارة واﻻق

 شهادة ال ال ر س في عل اﻻح اء م ق

اد –

جامعة غ اد ب ق ي ج في عام 1998
في اﻻح اء ال

 شهادة ال اج
2001
 شهادة ال راه في اﻻح اء ال
2008
اللق العل ي :

قي وم نف
قي وم نف

ال ل ة ب ق ي ج ج ا عالي في عام
ال ل ة ب ق ي ج ج ا عالي في عام

أس اذ م اع م 2012/1/13
ال ه ة وم ان الع ل :

 في عام  2002ت تع ي ت ر ي ث معاون م ي م
كل ة اﻻدارة واﻻق

اد /جامعة غ اد

 م  2011/7/20ولغا ة  2012/9/23م ي ق

ال اس ة اﻻل

ض ان ال دة واﻻداء ال امعي /

رئاسة جامعة غ اد

 ب أرخ  2012/9/24ت ت ل في م ي عام ل ائ ة ال راسات وال
و ازرة ال عل العالي وال

ون ة في

وال ا عة في

العل ي ولغا ة 2018/2/20

 ب أرخ  2018/3/28ت م اش ت ا ك

ار ثقافي اقل ي في ال ائ ة ال قا ة في

ب وت لغا ة 2019/10/10
 ب أرخ  2019/11/10ت ت ل ف ا ع
وم

ال ر

ل

ل ل ة اﻻدارة واﻻق

اﻻن

اد /جامعة غ اد

:

خﻼل الف ة م عام  2001ولغا ة  2012ق
اﻻضافة الى ت ر

ع

ب ر

ع د م م اد اﻻح اء ال

ب امج ال اس ة م ل )ن ام  Excelال ق م و
) (22 -1

ل ن ام

لفة

ال نامج اﻻح ائي ال اه

 (Matlabاﻻضافة الى ت ر

م

SPSS

اﻹضافة الى ت ر ه ل ل ة ال راسات العل ا.

ال

عام 2004

ات و ال هارات :

عل

فة اس ار ) (Contract N:4500127497في م وع )ت ي

ادارة

ال انات ال

ون ا وم حلة ال اجعة ال

ة

اء ال ل

ال لف ب ل ل ب انات ال

وع

ة وال عل في الع اق( ال عاون مع م

ق اع ال

الع ل وهي م حلة ج ع وت
وم حلة تق

ال مات وذل ب

 ت تش ي
اعﻼه وذل

ل ر

ف

م خﻼل ت ر ه على )ك ة اج اء ال ل ﻼت اﻻح ائ ة أس

.

 ت تش ي

عد م

ب

) (2010/2009مع ت ر

اﻻن ة اﻻل
العامل

.

العل ي  /و ازرة ال عل العالي .

ون ة ال اصة أس ارات ت
ت

اﻻداء  /جهاز اﻻش اف وال ق

 ك ني اح اع اء الل ة الف ة ال لفة ب اء )اﻻس ات
ال

ة ال

ال ولي وال

ب اء ج ع الف

ة ال ي ا

اﻻداء

على ع ل ة اﻻدخال وال ل ل  ,وال ي ت

م احلها ال ق ة أش افي ال اش في ق

في الع اق( شار

ة ال

ل ال اصة بها وح

م ق ل )ال ن

ال ولي( في ع ان و وت في ال

 ,ال ن

ة لل

ة وال عل

ت ج ع ورش الع ل
 ,معه ال

ات  2009و2010

 ت اخ ار رئ ا لل ة ال اكاة ال لفة ب اء ن ذج ال اكاة ال اص ال
ال
شار

ل

ق ل ة )لﻼس ات

ة ال

ة لل

ع ورش الع ل ال ي ا

ة وال عل ( ال عاون مع ال

وادارتها مع اج اء ال ل ﻼت اﻻح ائ ة  ,ح

ل

م م لف اﻻخ

خ ة ج ة على ع

(,Minitab , Statistica

ات

ات ال ول ة

له ا الغ ض في ع ان عام .2011

خ ة مه ة في ال عامل مع ب نامج  SPSSم

ال ض ع لل اح

ة

ة وال عل ل ل ل ل م م وع

ال مات ال عاون مع ال ن

ة وتق

ام

 2011/3/12-9في ع ان ال عاون مع م

دع ل ل م ف قي و ازرتي ال

ال اجعة ال
ق

ة ال ن

عامي  2010و2011
ال

ب نامج  ( SPSSللف ة م

ال ن

في ثﻼثة م احل م

اصات

قم

ح

ت

ق اع ال انات

الع ي م اﻻس ارات به ا

ال امج اﻻح ائ ة ال اه ة اﻻخ

) Stategraf

) ( 22-2

 خﻼل ع ل ا

ي عام ل ائ ة ال راسات وال

م ال ال
ت

لفة ل ن ان مهام ه ه ال ائ ة

وال ا عة واع اد ال راسات ال

ل مفاصل اساس ة في ال عل

ال ارد ال

اث ال ل ات واﻻق ام  ,م ا عة

العالي )اس

 ,افة ش ون ل ة ال راسات اﻻول ة  ,ت

ال اهج  ,الق ل ال

ة اﻻح اء وال عل مات ة  ,ال اس ة اﻹل

الع ي م ال راسات ال

ة ال

لفة وت تع

ع د اخ م ال رش ال ر ة ال
وال ن ف وال

ة م خﻼل اش اك ا

ها م ق ل م

ال

 ع

الل ة ال اصة إع اد خ ة ال

ة ال

 ع

ة ال

ة ال

امة 2030

الل ة ال

الق اع ال

 اﻻ ار ال ل لي ل

وال عل العالي في الع اق )ي ن

 م ه ة ال اجعة ال

ة وت ل ل ب اناتها )ي ن

 دراسة وت ل ل ال اجعة ال

 تق الق رات في ت
2014
 ال ا عة وال ق في ق اع ال عل )ال
 ال

ال

اي

 شهادة تق ي ة م
ك

ال مات )ي ن

( 2011
ال

م

ة اﻷم ال

الق ار وال ا عة وال ق

وذل ض

 /ار (

ال ولي( 2014

امة )2016 (UNDP

ة لل

ف ي ب رشة ع ل ع ان ال ش ات ال

ال

( 2011

ال ار ة في م ح س ق الع ل ال هة ال

(2017

ة لل

ة)م

ة وال

ا ار ب نامج ت ي

ال

وات اذ

الق اع العام وخار ة

ة:

اب )اﻻخ ارات اﻹح ائ ة ت

 (SPSSمع اخ
) (22 -3

ة

ة والعل وال قافة ع ال ار ة

اﻹصﻼح اﻹدار في الع اق. 2017

 -في عام  2012ت تأل

ة

ال ولي ( 2009

)ال عه ال ولي ل

ة ال

ة ال

الى ال ائج )2016 (UNDP

 شهادة تق ي ة ع

ث وال

ال عل

ة ال ش ة واه اف ال

 ال ا عة وال ق

ﻹع اد اﻻس ات

 ,ي ن ف  ,ال

ة وتق

ة ال ن

و UNDP

ة 2022-2018

ة العل ا

وت ة

ون ة  ,ال ا عة ( وت ت ف

ه ه ال

ة ال ي ت ت

ال ولي وال عه ال ولي لل

شهادات ال ة ال ول ة:

ال

وال ا عة ام ل ا خ ة ج ة في

قات م

ة على ن ام

 ع د الم

ة بلغ )(9

ث ال

ث م ها م

ة )م فقة تفاص لها(

رة في م ت ات واخ

في م ﻼت

ع د ل ة ال ي أش ف عل ه :

ماج
ك

ال

) (1دبل م عالي)(1
وال ق ي :

 ك اب ش

م دولة رئ

في ب اء اﻻس ات
 ك اب ش

م

نائ

ة ال

 ك اب ش

ة لل

رئ

ة ال

 ك اب ش
اﻻس ات

ة ال

م نائ

ب اء اﻻس ات

ال زراء )ال اب ( اﻻس اذ ن ر ال ال ي لل ه د ال ولة

ة لل

ال زراء )ال اب ( د.رافع ال
ة وال عل

او لل ه د ال ولة في

رئ

ال زراء د.صالح ال ل

لل ه د ال ولة في ب اء

ة لل

م ال

ة وال عل
وز

ال ولة في ب اء اﻻس ات

 ك اب ش

م معالي وز

ال ولة في ت
 ك اب ت

ة ال

ال عل

العالي )ال اب ( د.ع
ة لل

م

ال

اﻻداء.

م ال

ة وال عل

اﻻداء وت

لها ال

ال عل

 ثﻼثة

العالي )ال اب ( اﻻس اذ علي اﻻدي

رئ

جهاز اﻻش اف وال ق

رئ

جهاز اﻻش اف وال ق

العل ي ال ولة في الل ة
العل ي ال ولة في ح

QSﻷف ل  700جامعة العال

وتق ي م ال ادة رؤساء جامعة غ اد.

 ك اب ش

وتق ي م ال

رئ

 ك اب ش

وتق ي م ال

رئ

جامعة

 ك اب ش

وتق ي م ال

رئ

جامعة ت

 ك اب ش

وتق ي م ال

رئ

جامعة اﻻن ار

 ك اب ش

ون ا

وتق ي م معالي وز ال
ش

لل ه د

اﻻداء العام لل ل ات للعام ال راسي )(2010/2009

جامعة غ اد على ت ل ل  +601في ت
 ك اب ش

ذ اب الع لي لل ه د

العالي )ال اب ( اﻻس اذ علي اﻻدي

جه د م معالي وز

ال اصة ب ق

 ك اب ش

ال عل

ملفات ت

لل ه د ال ولة في ت
 ك اب ش

ة وال عل

وتق ي م ال

رئ

ال امعة اﻻسﻼم ة

جامعة ال

) (22 -4

ك

ة

ل

 وخﻼل ع ل ا
ال

ي ل ائ ة ال راسات وال

ل ا على ع د م

وال ا عة ت ح

م ال ادة وزراء ال عل العالي اضافة الى ع د م ال هادات وال روع ال ق ي ة

واب زها -:

وتق ي م

 ك اب ش

العل

وز

ل ه دنا ال ولة في خ مة ال عل

العالي وذل

العالي
ل ه دنا في غ فة الع ل ات ال اصة

العالي وذل

 ك اب ش

وتق ي م وز العل

 ك اب ش

وتق ي م وز العل العالي وذل ل ه دنا في اع اد خ ة ال

اﻻرهاب ة

عال ة اوضاع ال ل ة وال امعات ال ي تع ض ﻻع اء داع

2022-2018

 ك اب ش

وتق ي م ال

جامعة ال

رئ

ة

 ك اب ش

وتق ي م ال

رئ

 ك اب ش

وتق ي م ال

وز ال

 ك اب ش

وتق ي م ال

و ل ال ازرة ل ون ال

 ك اب ش

وتق ي م جامعة غ اد /ال اع اﻹدار

 ك اب ش

وتق ي م وز ال عل العالي )علي اﻻدي (

 ك اب ش
 ك اب ش

 ك اب ش
 ك اب ش

وتق ي م ال

رئ

جامعة م ان
جامعة ابل

وتق ي م م س ة ال ه اء ع د 3

العل ي

وتق ي  /و ل ادار ع .وز ال عل العالي )ع د (3
وتق ي م وز ال عل العالي )د ح

ال ه س اني(

 ك اب ش

وتق ي /رئ

جامعة ت ل ج ا ال عل مات واﻻت اﻻت )(2

 ك اب ش

وتق ي /رئ

جامعة ال خ للعل م

 ك اب ش

وتق ي /رئ

جامعة جاب ب ح ان ال

 ك اب ش

وتق ي /رئ

ال امعة الع ا ة

 ك اب ش

وتق ي م وز ال عل العالي )د ع ال زاق ال

 ك اب ش
 ك اب ش

 ك اب ش
 ك اب ش

وتق ي /رئ
وتق ي /رئ

جامعة ذ قار
جامعة غ اد

ة

ى( ع د6

وتق ي /ع

ل ة اﻹدارة واﻻق

اد/جامعة غ اد ع د 2

وتق ي /ع

ل ة اﻻمام ال ا

للعل م اﻹسﻼم ة

) ( 22-5

ة ال

ة

البحوث العلمية والكتب
اسم الكتاب  /البحث

ت
1

قة مق حة ل
ال

2

ل ة ال

اب الع وم لل اذج
ة وغ

ال

اسم المجلة  /دار النشر

العدد  /الطبعة

السنة

الع ا ة للعل م اﻻح ائ ة

ال ل )(4

2004

ة

اس ﻼعات اس ال ا العام ب

الع د )(6
ال

ال اح

ة

العل ي

الع د )(2

2006

وال
3

إ اد ت زع ا و ل ذو ال

ة معل ات

ومقارن ه مع ت زع و ل ذو ال عل

وال ﻼث

معل ات
4

العل م اﻻق

اد ة واﻻدارة

ت ل ل ن اذج اﻻن ار ال اتي ال ع

ال

ال ل )(6

2006

الع د )(42

امل

2009

م لة الع ي

م و ع م ال ان
5

مقارنة ع

معاي

اﻻن ار ال اتي
اﻷولى اس
6

ت ي ال ت ة ﻷن ذج
عي وغ

العل م اﻻق

اد ة واﻻدارة

عي م ال ت ة

ال ل )(16

2010

الع د )(58

ام ال اكاة

اخ ار ال ة اﻷول ة لل ل لة ال م ة ال ل ة
ﻻن ذج اﻻن ار ال اتي م ال ت ة اﻷولى

العل م اﻻق

اد ة واﻻدارة

ال ل )(17
الع د)(62

2011

أسل ب ال اكاة
7

اﻻخ ارات اﻹح ائ ة ت
تق

8

قات م س ة على

م لة ال ت

أداء وج دة ال عل العالي

ت ل ل اح ائي مقارن ﻷنفاق اﻻس ة 2011
الع ا ة اس
واﻻق

2012

العل م اﻻق

اد ة واﻻدارة

ام ال ح اﻻج اعي

ال ل )(19

2013

الع د )(72

اد لﻼس ة  2007وم ح ش ة مع فة

الع اق 2011
9

إدارة ال ة ال ققة ال

10

ك اب اﻻخ ارات اﻹح ائ ة ت

اب ة مع ت

ع لي

العل م اﻻق

اد ة واﻻدارة

ال ل )(3

2013

الع د)(5
قات م س ة

على ن ام  ) spssاﻻش اك مع اخ

(

) ( 22-6

2012

اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات وورش اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق
ت
1
2
3

4
5
6
7

الجهة المنظمة
هيئة النزاهة

المكان
النشاط
ورشة عمل متخصصة لمناهج التعليم العالي والتعريف العراق
بقيم النزاهة
دولة اﻻمارات
مؤتمر اﻻقتصاد مع شركة ازدهار العراق
البنك الدولي
ورشة عمل خاصة بتقرير التنمية البشرية  /الشباب في وزارة
التخطيط /
مواجهة التحديات
الجهاز
المركزي
لﻺحصاء
منظمة اليونسكو
اﻷردن
ورشة عمل الخاصة باﻹدارة التنفيذية لﻼستراتيجية
واليونيسيف
الوطنية للتربية والتعليم في العراق
برنامج اﻷمم
اﻷردن
ورشة عمل صياغة اﻹصﻼح اﻹداري في العراق
المتحدة
جامعة بغداد
الندوة العلمية )جودة البنوك المعلوماتية في إدارة
المؤسسات التعليمية
جهاز اﻻشراف +
جامعة الكوفة
المؤتمر الرابع لضمان الجودة
الجامعه +اليونسكو

التاريخ
2012/10/24
2013/2/23
2013/3/13

2013/4/26
2013/5/1
2013/5/15
2013/4/2

 8ورشة العمل الثانية الخاصة باﻹدارة التنفيذية
لﻼستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في العراق
 9ورشة بناء القدرات للعاملين في إدارة مشاريع
اﻻستراتيجية الوطنية
 10دورة تدريبية في المعهد الدولي للتخطيط التربوي
 11حلقة نقاشية  /النهوض بالعلوم اﻹنسانية في العراق

اﻷردن

منظمة اليونسكو 2013/6/27
واليونيسيف
الدولي
البنك
2014/1/26

فرنسا
العراق

 12ورشة عمل عن نظام إدارة المعلومات

العراق

 13ورشة عمل تعريفية حول الموازنة المستجيبة للنوع
اﻻجتماعي
 14ورشة عمل خاصة باعداد المدربين ضمن
اﻻستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم
 15ورشة عمل خاصة باستخدام master card

اﻻردن

منظمة اليونسكو 2014/2/10
هيئة
2014/4/23
المستشارين
هيئة
2014/5/11
المستشارين
وزارة الدولة
2014/5/18
لشؤون المراة
البنك الدولي
2014/11/24

اﻻردن

اﻻردن
فرنسا

 16مؤتمر استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحقيق الشفافية
واﻹصﻼح اﻻداري
 17مؤتمر  15لوزراء التعليم العالي العرب

مصر

 18مؤتمر اللجنة الوطنية العليا للتنمية الوطنية

تركيا

 19ورشة عمل المتابعة والتقييم المستندة الى النتائج

اﻻردن

 20ورشة عمل عن نظام إدارة المعلومات

العراق

 21مؤتمر تكنولوجيا المعلومات طريق لتسهيل الخدمات

العراق

العراق

) (22 -7

الشركة العالمية
للبطاقة الذكية
ج تكنولوجيا
المعلومات
المنظمة العربية
للتربية والثقافة
والعلوم
برنامج اﻷمم
المتحدة
البرنامج
اﻹنمائي
هيئة
المستشارين
ج تكنولوجيا
المعلومات

2014/12/14
2015/9/16
2015/12/25
2016/1/30
2016/3/23
2014/5/13-11
2016/5/9

النشاط
ت
 22حضور المنتدى الحواري لتقييم برامج اﻻبتعاث الواقع
والطموح

المكان

 23ورشة عمل المؤشرات التربوية واتخاذ القرار
والمتابعة والتقييم

العراق

 24مؤتمر  16لوزراء التعليم العالي العرب

مصر

) ( 22-8

الجهة المنظمة
مؤسسة
friedrch
ebert
stiftung
منظمة اﻷمم
المتحدة للتربية
والعلم والثقافة
المنظمة العربية
للتربية والثقافة
والعلوم

التاريخ
2017/5/18

2017/7/5-2
-26
2017/12/27

اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮزارﻳﺔ  /ﻋﺪد اﻟﻠﺠﺎن )  (189ﻟﺠﻨﺔ وزارﻳﺔ
رقم اﻻمر الوزاري

تاريخ اﻻمر

1

م .ر .ن/.د12377/78/2

 2012/10/30التعليم

2

ق1425/1/4/

2012/05/14

3

ق3670/1/4/

2012/08/29

التعليم

4

ق1978/1/4/

2012/06/27

التعليم

بحث التخرج في كليات
)الطب ،طب اﻻسنان،
الصيدله،التمريض(

5

ق1816/1/4/

2012/06/12

التعليم

دراسة تفعيل مدارس التعليم
اﻻساسي في العراق

6

ق1661/1/4/

2012/05/29

التعليم

7

ق1694/1/4/

2012/06/03

التعليم

8

795

ت

موضوع اللجنة

العضوية

الجهة

لجنة الجودة والرقابة
واﻻلتزام بأخﻼقيات العمل

عضوا

التعليم

دراسة مشروع تعليمات
التدريب الصيفي لطلبة
الجامعات رقم 131
لسنة2000

رئيسا

البت في موضوع الهيكلية
العلمية

رئيسا
رئيسا
رئيسا

التعليم

9

ق5707/1/4/

2012/12/05

التعليم

10

ت د52/1/

2012/09/24

التعليم

11

ت 1782/4.

2012/10/24

التعليم

امكانية ايجاد عنوان وظيفي
جديد لخريجي الكليات
التقنية الطبية
اﻻعتراف بالمركز الصحي
اليرموك للرعاية الصحية
اﻻولية كمركز تدريبي
لطلبة الدراسات اﻻولية في
طب المجتمع والدراسات
العليا لطب المجتمع
دراسة العنوان الوظيفي
الممنوح لخريجي الكليات
التقنية للتخصصات
الهندسية
متابعة خطة تنفيذ تطوير
التعليم في الدول العربية
دراسة اراء ومقترحات
الجامعات بشان الملفات
التقويمية
وضع اليات وخطط واعداد
مناهج ﻻدماج موضوع
مكافحة الفساد وتعزيز
ثقافة وقيم النزاهه

رئيسا

رئيسا

رئيسا

عضوا
عضوا

عضوا

12

ق5507/1/4/

2012/11/28

التعليم

مشاريع اﻻستراتيجية
الوطنية للتربية والتعليم

عضوا

13

ت .ع1983/

2012/11/26

هيئة
النزاهه

تعزيز التعاون بين هيئة
النزاهه ووزارة التعليم

عضوا

14

م.ر.ن/.د12377/78/2

2012/10/30

مكتب
رئيس
لوزراء

لجنة ضمان الجودة
وتحسين اﻻداء

عضوا
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15

ق ش1006/858/10/

2013/02/24

هيئة
النزاهه

16

م و151/4

2013/02/19

التعليم

17

ق6660/5/7/

2013/12/31

التعليم

18

ق3221/5/7/

2013/07/11

التعليم

19

م و ع3182/

2013/07/10

التعليم

20

ق1884/5/7/

2013/05/05

التعليم

21

ق1821/5/7/

2013/04/29

التعليم

22

ق1901/5/7/

2013/05/05

التعليم

23

م و ع 470/

2012/12/11

مكتب
الوزير

24

ق3014/5/7/

2013/07/01

التعليم

25

ق2343/5/7/

2013/05/28

التعليم

26

ق1735/5/7/

2013/04/24

التعليم

27

7551/1314

2013/04/02

وزارة
التخطيط
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وضع اليات وخطط واعداد
مناهج ﻻدماج موضوع
مكافحة الفساد وتعزيز ثقافة
وقيم النزاهة في الجامعات
وضع معايير لتقييم اداء
التدريسيين وصﻼحية
التدريس في الجامعات
دراسة موضوع ادخال سنة
تحضيرية الى الدراسة
اﻻكاديمية في جامعاتنا ً
اسوة بالدول اﻻوربية
وبعض الدول العربية
مهمة ادارة ومتابعة تشغيل
نظام اﻻستمارة اﻻلكترونية
وتحديد التقنيات الﻼزمة
للعمل والتقييم المستمر
للعملية وكذلك التنسيق مع
الجهات المعنية
مشروع البوابة اﻻلكترونية
لوزارة التعليم العالي
لجنة مركزية لﻼشراف
على متابعة خطة الوزارة
في مجال تعزيز منظومة
اﻻمن المجتمعي
موضوع اﻻعتراف
بالكليات التابعة للوقفين
الشيعي والسني ..
وضع نموذج نهائي
للشهادات الجدارية و وثائق
تخرج الطلبة لجميع
الجامعات )الحكومية
واﻻهلية ( من خﻼل توحيد
المضمون للشهادة الجدارية
والوثيقة مع اعطاء
خصوصية لكل جامعة
حكومية أو اهلية في تحديد
)اللون  ،الشعار  ،اﻻطار
(...
لجنة استشارية لدراسة
مقترحات تطوير خطط
القبول المركزي
دراسة اعادة هيكلة هيئة
التعليم التقني
دراسة مقترح زيادة اعداد
الطلبة الذين يقبلون من
خريجي الدراسة اﻻعدادية
المهنية
دراسة مدى امكانية ايجاد
عنوان وظيفي جديد
لخريجي الكليات التقنية
دراسة عن اﻻحتياجات في
القطاع العام والخاص

عضوا

عضوا

عضوا

عضوأ

عضواً
عضواً

عضواً

رئيسا ً

عضواً
عضواً
عضواً

رئيسا ً
عضواُ

28

1519

2013/04/07

التعليم

29

م و152/4

2013/02/19

التعليم

اعداد مخطط احصائي عن
واقع التعليم العالي والبحث
العلمي باختصاصاته
المختلفة ومقارنة ذلك
بالمعدﻻت الدولية المعتمدة
لجنة عليا ﻻيفادات منتسبي
الوزارة الى خارج العراق

عضواً

عضوا

30

ج د/ت3872/

2013/08/26

التعليم

تحديث ملف تقييم أداء
التدريسيين

عضوا

31

ق4620/1/4/

2013/09/12

التعليم

اﻻعتراضات والتظلمات
والطعون الناتجة عن
توصيات لجان تحقيقية او
تدقيقية

عضوا

32

/17أ2908/

2013/11/06

مكتب نائب
رئيس
الوزراء
لشؤون
اﻻعمار

متابعة تنفيذ اﻻستراتيجية
الوطنية للتربية والتعليم
العالي 2022-2013

عضوا

33

ق5865/5/7/

 2013/11/17التعليم

لجنة استحداث الجامعات

عضوا

34

ق3765/5/7/

2013/08/15

التعليم

35

ق277/1/

2013/11/13

التعليم

36

م و 1773/1

2013/10/28

توصيات اللجنة المشكلة
هيئة
بموجب اﻻمر الديواني رقم
المستشارين
) (63لسنة 2013

عضوا

37

ع2939/

2013/06/27

التعليم

دراسة الطلبات المقدمة
بشأن الجامعات اﻻستثمارية

عضوا

38

ق4180/1/4/

2013/10/13

التعليم

39

م و ع4794/

2013/09/18

التعليم
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اللجنة العليا المشرفة على
المناهج الجامعية في
الوزارة
تحقيق في مستلزمات
ومﻼكات قسم الطب
البشري في كلية الحسين
)ع( الهندسية المسائية في
محافظة كربﻼء

لجنة مشتركة لغرض
دراسة موضوع ضم قسم
العلوم التطبيقية في الجامعة
التكنولوجية الى جامعة
الكرخ للعلوم
متابعة تنفيذ ماتقرر
باجتماع مﻼك الوزارة
المتقدم المتعلق باستعراض
منجزات الوزارة لعام
 2011ومابعدها مقارنة
باﻻعوام السابقة وعرضها
ضمن القنوات الفضائية
وتوثيقها

عضوا

رئيسا

عضواً

عضوا

40

9873/6/4

2013/4/30

وزارة
التخطيط

41

ق370/5/7/

2014/01/20

التعليم

42

ق799/5/7/

2014/02/16

التعليم

43

ب ت أ1370/4

2014/02/23

البحث
والتطوير

44

ق 695/5/7/

2014/02/10

التعليم

45

ق 1562/5/7/

2014/05/14

التعليم

46

ق503/5/7/

2014/03/23

التعليم

47

ق370/5/7/

2014/01/20

التعليم

48

م.ر.ن/د8642/79/2

2014/06/02

مكتب
رئيس
الوزراء

49

ت ه2048/

2014/06/03

جهاز
اﻻشراف

50

ع3947/

2014/06/05

التعليم

51

ق1919/5/7/

2014/06/08

التعليم

52

ق1952/5/7/

2014/06/08

التعليم

53

ت ه2318/

2014/06/30

جهاز
اﻻشراف

54

14495/3/4

2014/06/29

وزارة
التخطيط

اللجنة الوطنية العليا للتنمية
المستدامة
مشروع تدريب المعلمين
قبل واثناء الخدمة
تقديم المقترحات والخطط
التي تحقق نشر المعرفة
المتحفية وتطورها
اﻻشراف على مشروع
تحديث وتطوير الموارد
المعرفية لمناهج العلوم
اﻻنسانية في الجامعات
العراقية
دراسة واقع العلوم اﻻنسانية
في العراق وسبل النهوض
بها
اعداد دراسة حول انشاء
مراكز للوسائل التعليمية
والوسائط المتعددة فضﻼً
عن وضع مقترحات واليات
ﻻدخالها ضمن العملية
التعليمية في الجامعات
والمعاهد العراقية كافة
دراسة مقترح استحداث
كلية رياض اﻻطفال
مشروع تدريب المعلمين
قبل واثناء الخدمة
فريق لدراسة تأسيس الهيئة
الوطنية للجودة
وضع التعليمات والضوابط
ﻻستحداث الجامعات
اﻻستثمارية
دراسة الطلبات المقدمة
وابداء التوصيات بشأن
الجامعات اﻻستثمارية
اعداد مسودة اﻻستراتيجية
الوطنية لمكافحة الفساد
لﻼعوام )(2018/2014
مهمة تطبيق مناهج الدورة
التدريبية التي قامت
بتنظيمها منظمة اليونسكو
في المعهد الدولي للتخطيط
التربوي في باريس
وضع خطة استرتيجية تبين
الحاجة الفعلية ﻻستحداث
الجامعات والكليات اﻻهلية
واﻻقسام العلمية
واﻻختصاصات المطلوبة
اعداد دراسات سوق العمل
في العراق بضوء نتائج
مسح سوق العمل لعام
2013

عضوا
عضواً
رئيسا ً

رئيسا ً

رئيسا ً

رئيسا ً

عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

55

ق2440/5/7/

2014/07/03

هيئة
النزاهة

56

م.ر.ن/د10872/79/2

2014/07/10

مكتب
رئيس
الوزراء

57

ق2671/5/7/

2014/07/16

التعليم

58

ق1714/5/7/

2014/05/26

التعليم

59

ق1952/5/7/

2014/06/08

التعليم

60

ق2847/5/7/

2014/07/24

التعليم

61

ق3128/5/7/

2014/08/13

التعليم

62

ق3254/5/7/

2014/08/20

الصحة

63

ق3265/5/7/

2014/08/20

التعليم

64

ق4238/5/7/

2014/10/19

التعليم

65

ق4355/5/7/

2014/10/26

تعليم
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تطوير وتحديث مناهج
التعليم الجامعي لتتضمن
التعريف بقيم النزاهة ونشر
الوعي للحفاظ على المال
العام ومكافحة الفساد
لجنة دائمة للتنسيق
والتكامل بين وزارتي
التربية والتعليم العالي
وضع اليات لتنفيذ المادة
) (34من قانون الدفاع
المدني رقم  44لسنة
2013
تحديد طبيعة وماهية
اﻻيرادات الناجمة عن
خدمات الوزارة ونشاطاتها
لتفعيل المادة ) (4الفقرة)د(
من تعليمات صندوق التعليم
العالي
مهمة تطبيق مناهج الدورة
التدريبية التي قامت
بتنظيمها منظمة اليونسكو
في المعهد الدولي للتخطيط
التربوي في باريس
لجنة فنية تتولى ادارة
مشروع دعم التعليم وسوق
العمل ضمن اﻻتفاقية المالية
المقدمة من بعثة اﻻتحاد
اﻻوربي في بغداد
مجلس ادارة صندوق
التعليم العالي
دراسة وتصنيف المشاريع
الخاصة بوزارة الصحة
والمشاريع التعليمية التابعة
لوزارتنا ولغرض تحديد
وحسم اﻻراضي واﻻبينه
....
دراسة المقترحات المقدمة
من طلبات كليات التمريض
بخصوص اضافة سنة
دراسية تطبيقية لكليات
التمريض فضﻼً عن تغيير
العنوان الوظيفي لخريج
كلية التمريض
وضع سياسات تعيين حملة
الشهادات العليا
مهمة تنسيق العمل بين
وزارة التعليم العالي
ووزارة التربية بمايحقق
التكامل بين سياسة
الوزارتين

عضوا

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

رئيسا ً

عضواً

عضواً

2014/10/26

التعليم

66

ق4370/5/7/

67

ق4531/5/7/

 2014/11/6التعليم

68

ق5047/5/7/

2014/12/08

التعليم

69

ق5199/5/7/

2014/12/21

التعليم

70

ق4683/5/7/

2014/11/17

التعليم

71

ق4601/5/7/

2014/11/11

التعليم

72

ق5308/7/

2014/12/28

73

806

2014/01/19

مكتب
رئيس
الوزراء

74

ق515/5/7/

2014/01/28

التعليم

75

ق541/5/7/

2014/01/29

التعليم

76

ق1087/5/7/

2014/04/20

التعليم

77

ق718/5/7/

2014/02/10

التعليم

78

ق799/5/7/

2014/02/16

التعليم

79

ق695/5/7/

2014/02/10

التعليم

80

ق553/5/7/

2014/01/30

التعليم

81

ق1333/5/7/

2014/05/05

التعليم

82

ق1283/5/7/

2014/05/04

التعليم

83

2444/2/6/3/1

2014/03/18

وزارة
التخطيط

النظر في موضوع الهيئة
العراقية للحاسبات
والمعلوماتية
مراقبة ومتابعة وضوابط
مدخﻼت ومخرجات تؤامة
كلية اﻻمام اﻻعظم ...
مراجعة مسودة نظام
الساعات ...
تتولى النظر في ندرة
التخصصات العلمية
لغرض اﻻبتعاث
دراسة امكانية تحويل قبول
الطلبة في كليات المجموعة
الطبية ...
العمل مع مكتب اليونسكو
على تنفيذ برنامج تحديث
القطاع التربوي
لجنة تتولى تنسيق العمل
مع وزارة الصحة لخلق
بيئة تعاون ايجابي مشترك
ووضع حلول خدمة
للكوادر الطبية والصحية .
وضع اﻻليات الﻼزمة
للنهوض بواقع العلوم
اﻹنسانية
نقل كوادر مﻼك شركة
الحضر العامة
وضع مسودة مشروع
تعليمات الشهادة الفخرية
التعليم الموازي في
الجامعات العراقية من
الناحية العلمية والتكييف
القانوني
تنظيم امتحان قبول الطلبة
في كليات المجموعه
الطبية
تقديم المقترحات والخطط
التي تحقق نشر المعرفة
المتحفية وتطورها ) لجنة
دائمية (
دراسة واقع العلوم اﻹنسانية
في العراق وسبل النهوض
بها
القيام بزيارات ميدانية
لكليات المجموعة الطبية
والكليات الهندسية
لجنة فرعية مختصة
بمراجعة القوانين واﻷنظمة
والتعليمات الخاصة
بالدراسة اﻷولية وشؤون
الطلبة
لتصنيف التخصصات
العلمية واﻹنسانية
مسح سوق العمل

عضواً
عضواً
عضواً
عضوا
عضواً
عضوا

عضواً

عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

عضوا

رئيسا

عضوا
رئيسا

رئيسا

رئيسا
عضوا

84

ق11714/5/7/

2014/05/26

التعليم

85

ق1480/5/7/

2014/05/11

التعليم

86

ق22/1/4/

2014/01/02

التعليم

87

ق110/5/7/

2014/01/09

التعليم

88

ق3464/5/7/

2015/10/18

التعليم

89

ق2302/5/7/

2015/06/26

التعليم

90

ق939/5/7/

2015/03/15

التعليم

91

ق1276/5/7/

2015/04/08

التعليم

92

ق1266/5/7/

2015/04/08

التعليم

93

ق1270/5/7/

2015/04/08

التعليم

94

ق2486/5/7/

2015/07/13

التعليم

95

ق68/5/7/

2015/01/07

التعليم

تحديد طبيعة وماهية
اﻹيرادات الناجمة عن
خدمات الوزارة ونشاطاتها
استحداث كلية رياض
اﻻطفال
مناقشة مشاريع الوزارة
الواردة في اﻻستراتيجية
الوطنية
دراسة فقرات واردة
بمحضر هيئة الراي
مراجعة مهام الدوائر
المعنية بالتخطيط والمتابعة
في وزراتي والعلوم
والتكنولوجيا واقتراح اليات
للدمج ..
دراسة موضوع تحويل
النظام الدراسي في
الجامعات الى نظام
المقرارات استنادا ً الى
تجارب الجامعات التي
عملت بهذا النظام فضﻼ
عن التعليمات الجامعية
لنظام المقرارات
لجنة وضع المعايير
والضوابط ﻻختيار رئيس
واعضاء اللجان البديلة
وتحديد مهام تلك اللجان
وايجاد معالجة سليمة
وواضحة لموضوع المناهج
الدراسية
لجنة الشؤون اﻻدارية
لمشروع البوابة اﻻلكترونية
دراسة العروض المقدمة
من قبل مؤسسة المقيمين
اﻻكاديميين اﻻمريكية
لغرض تأليف كتاب عن
نظام التعليم العراقي بكافة
مراحله من التعليم اﻻساسي
الى الجامعي والدراسات
العليا وحسب المستحدثات
الحالية
خلية ازمة تتولى الوقوف
على اسباب التظاهرات
الحاصلة في الجامعات
وايجاد الحلول المناسبة لها
وبما ينسجم مع متطلبات
الوزارة ومراعاة القوانين
واﻻنظمة
وضع ضوابط لعمل اللجان
اﻻمتحانية في اﻻقسام
والكليات
تحديد اﻻختصاصات
النادرة بالنسبة للبعثات
الدراسية

عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

عضواً

عضوا

عضوا

عضوا

عضوا

عضوا

رئيسا
عضوا

96

ق1452/5/7/

2015/04/22

التعليم

لجنة فنية متخصصة تتولى
دراسة موضوع استحداث
كلية هندسة تكنولوجيا
اﻻعﻼم من اجل دراسة
المقررات الدراسية وتحديد
العائدية ومستوى التثميل
العلمي بقسم واحد او اكثر

رئيسا

97

ق5865/5/7/

2015/11/17

التعليم

لجنة استحداث الجامعات

عضواً

98

ق2310/5/7/

2015/06/30

99

ق1822/5/7/

2015/05/25

 100ق 1943/5/7/

2015/06/02

ق 1631/5/7/عدل باﻻمر
101
 1249في 2016/4/5

2015/05/05

102

م و ع4759/

2013/09/18

 103ق1826/5/7/

2015/05/25

 104ق*1977/5/7/

2015/06/03

 105ق2189/5/7/

2015/06/22

 106ق2315/5/7/

2015/06/30

 107ق 2383/5/7/

2015/07/05

اﻻشراف على تنظيم
امتحان قبول الطلبة في
التعليم
كليات المجموعة الطبية
واليات تنفيذه
مجلس ادارة صندوق
التعليم
التعليم العالي
دراسة وتصنيف المشاريع
الخاصة بوزارة الصحة
والمشاريع العليمية التابعة
لوزارتنا ولغرض تحديد
وحسم اﻻراضي واﻻبينه
الصحة
القائمة حاليا في موقع باب
المعظم وتحديد الية العمل
فيها ﻻنشاء صرح طبي
تعليمي يكون مركز اقليمي
دولي مشترك
لجنة علمية لتصنيف
التخصصات العلمية
التعليم
واﻻنسانية
دراسة امكانية معاملة
خريجي قسم التحليﻼت
التعليم
المرضية في جامعة الكوفة
اسوة باقرانهم
وضع سياسات تعيين حملة
التعليم
الشهادات العليا
مشروع اﻻدارة اﻻلكترونية
التعليم
دراسة امكانية تحويل
جامعة النهرين الى جامعة
عراقية للنخبة ذات نظام
التعليم
قبول خاص في الدراسة
اﻻولية تهدف أن تكون
مخرجاتها ذات كفاءة علمية
لجنة استشارية بالتعاون مع
هيئة المستشارين في امانة
مجلس الوزراء ومكتب
اليونسكو العراق لتوحيد
هيئة
اﻻحتياجات والتواصل مع
المستشارين
الجهات ذات العﻼقة
بخصوص الطلبة العراقيين
المهجرين والﻼجئين
السوريين في العراق
وضع الية وضوابط لتوفير
اكبر قدر ممكن من الفرص
التعليم
لقبول خريجي الفروع
المهنية ...

عضواً
عضواً

عضواً

رئيسا ً

عضوا
عضواً
عضواً

عضواً

عضواً

رئيسا ً

 108ق2403/5/7/

2015/07/07

التعليم

 109ق2580/5/7/

2015/07/27

التعليم

 110ق2723/5/7/

2015/08/11

التعليم

 111ق2777/5/7/

2015/08/16

التعليم

 112ق3105/5/7/

2015/09/14

التعليم

ق3058/5/7/و 1114و860و
113
 3196و 3078 ، 2722

2015/09/08

التعليم

 114ق3682/5/7/

2015/11/09

التعليم

 115ق4190/5/7/

2015/12/16

التعليم

 116ق*3742/5/7/

2015/11/12

 117ق464/5/7/

2015/02/09

التعليم

 118ق 4191/5/7/

2015/12/16

التعليم

 119ق141/5/7/

2016/01/12

التعليم

 120ق87/5/7/

2016/01/10

التعليم

 121ق417/5/7/

2016/01/31

التعليم

 122ق400/5/7/

2016/01/31

التعليم

 123ق701/5/7/

2016/02/23

التعليم

ق1036/5/7/
124
الحاق 907

2016/03/20

التعليم

 125ق1037/5/7/

2016/03/20

التعليم

دراسة مقترحات استرتيجية
الموازنة اﻻتحادية لﻼعوام
.. 2018/2016
وضع الية خاصة باجراء
امتحان للطلبة العراقيين
الدارسين في كليات الطب
البشري في الجامعات
اليمنية ..
اعداد دليل الموقع
الجغرافي
لجنة لمراجعة قرار
الوزارة بتحويل قسم علوم
هندسة البرامجيات ...
دراسة طبيعية عمل اﻻقسام
الهندسية ...

عضوا

عضواً

رئيسا ً
عضواً
عضواً

غرفة عمليات النازحين

عضواً

تعزيز المﻼكات التدريسية
في كليات الطب
التحضير لمؤتمر التعليم
العالي الواقع والطموح
لجنة التنسيق بين دائرة
تكنولوجيا المعلومات ...
خلية ازمة تتولى تقليص
النفقات وزيادة الموارد..

رئيسا ً

متابعة استحداث كلية في
مدينة بغداد باسم كلية الطب
التخدير والطب العدلي..
فريق عمل يتولى رسم
خطة استراتيجية وفق
معايير علمية وعالمية ..
تتولى التنسيق بين وزارتنا
ومؤسسة السجناء لحل
القضايا العالقة
وضع معايير بيان الحاجة
الفعلية من التدريسيين
والموظفين لمعالجة مشكلة
عدم التناسب في الهيكلية
بين الجامعات ومركز
الوزارة
تقديم مقترحات بفرض
رسوم واجور خدمات
جديدة ....

عضواً
عضواً
عضوا
عضواً

عضواً

عضوا

عضوا

عضواً

لجنة تتولى وضع الية
القبول والتسجيل في
الجامعات والكليات اﻻهلية
وضع الية لتنفيذ المقترحات
الواردة بالتقرير النهائي
عضواً
لنتائج اختبار الطلبة الذي تم
تنفيذه ...
لجنة تتولى دراسة مقترح
الكليات المستحدثة والتعليم عضواً
الموازي
عضواً

 126ق1114/5/7/

2016/03/27

التعليم

1012 127

2016/03/29

هيئة
النزاهة

1322 128

2016/4/11

التعليم

 129ق1232/5/7/

2016/04/04

التعليم

 130ق1506/5/7/

2016/4/27

التعليم

 131ق1558/5/7/

2016/5/5

التعليم

 132ق1559/5/7/

2016/5/5

التعليم

 133ق2096/5/7/

2016/6/19

التعليم

ق، 2274/5/7/
134
ق2602/5/7/في 2016/8/8

2016/6/30

التعليم

ق 2574/5/7/و
 135ق 2674/5/7/في
،2016/8/14

2016/8/7

التعليم

 136ق2622/5/7/

2016/8/9

التعليم

ق 2913 ، 2671/5/7/في
137
2016/8/30
ق 3076 ،2812/5/7/في
138
2016/9/19

عضوا
لتطوير وتحديث مناهج
التعليم الجامعي والتعريف
..
معالجة السجﻼت المفقودة
بجامعة تكريت
تنافسية اﻻقتصاد العالمي
وجودة التعليم العالي
دراسة إمكانية نقل كلية
العلوم الطبية التطبيقية الى
جامعة الفرات اﻻوسط
تتولى النظر في
اﻻختصاصات القريبة
والمناظرة لتخصصات
الطلبة من خريجي المعاهد
استحداث كلية طب جامعة
ابن سينا للعلوم الطبية
والصيدﻻنية
إعادة النظر في ضوابط
قبول الطلبة غير العراقيين
الحاصلين على الشهادة
اﻻعدادية
اعداد تقرير بشان شطر
التعليم اﻻعدادي في الفرع
العلمي
مقابلة خريجي اللجنة العليا
لتطوير التعليم العالي في
العراق والمراد تعيينهم
على مﻼك الجامعات
العراقية المستحدثة
النظر بمقترح قبول الطلبة
في الجامعات الحكومية
والكليات اﻻهلية )
المجموعه الطبية ( في
المحافظات التي تعاني من
شحة في اﻷطباء وأطباء
اﻻسنان والصيادلة

عضواً
عضوا
عضواً
عضوا

رئيسا

عضوا

عضوا

عضوا

عضوا

رئيسا

2016/8/11

التعليم

موضوع نظام العبور

عضوا

2016/8/23

التعليم

وضع التعليمات الخاصة
بقانون التعليم العالي اﻷهلي

عضوا
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موضوع اللجنة

العضوية

 2016/8/30التعليم

تتولى النظر في طلبات نقل
طلبة الدراسات اﻷولية
خارج العراق الى داخله
لقناة التعليم الخاص
الحكومي واﻷهلي

عضوا

 2016/10/11التعليم

عقد اجتماع مصغر لمناقشة
بنود القانون 40

عضوا

 141ق3040/5/7/

 2016/9/8التعليم

دراسة واقع حال الدراسات
المسائية في الجامعات
والكليات الحكومية لبيان
مدى جودة افتتاح الدراسات
المسائية وغلق هذه
الدراسات

عضوا

 142ق3400/5/7/

 2016/10/10التعليم

تنفيذ أنظمة القبول
المركزي

عضوا

6503 143

 2016/10/23التربية

وضع اﻻليات المطلوبة
لتنفيذ مشروع المجلس
الوطني

عضوا

23234/3/4 144

وزارة
2016/11/3
التخطيط

اللجنة الوطنية العليا للتنمية
المستدامة

عضوا

ق3835/5/7/عدل باﻻمر
145
 638في 2017/2/8

 2016/11/8التعليم

تقييم امتحان الرصانة
العلمية) ع

عضوا

 146ق3848/5/7/

 2016/11/9التعليم

قانون التعليم اﻻهلي

عضوا

 147ق3867//5/7/

 2016/11/9التعليم

مجلس إدارة صندوق
التعليم العالي

عضوا

 148ق3948/5/7/

 2016/11/14التعليم

استثناء السجناء السياسيين

عضوا

 149ق3990/5/7/

 2016/11/15التعليم

استحداث نادي الطلبة

عضوا

 150ق4057/5/7/

 2016/11/22التعليم

مقترح فتح فرع

عضوا

 151ق4200/5/7/

 2016/11/29التعليم

رعاية طلبة جامعات
محافظة نينوى
وضع اﻻل ات ال اصة دمج

عضوا
.

ت

رقم اﻻمر الوزاري

 139ق2906/5/7/
ق 3424 ،3291/5/7/في
 3497 ،10/11 140في
2016/10/17

152

تاريخ اﻻمر

الجهة

ق4401/5/7/

 2016/12/13ال عل

 153ق4438/5/7/

 2016/12/15ال عل

 154ق4329/5/7/

 2016/12/7ال عل
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جامعة ع ا ة في
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ت ا

ال ل لي

ع

ا

ع

ا

ع

ا

ت

رقم اﻻمر الوزاري

 154ق4538/5/7/

تاريخ اﻻمر

الجهة

 2016/12/22التعليم

 155ق75/5/7/

 2017/1/4التعليم

 156ق242/5/7/

 2017/1/17التعليم

 157ق370/5/7/

 2017/1/24التعليم

 158ق126/5/7/

 2017/1/9التعليم

موضوع اللجنة

العضوية

مقابلة خريجي اللجنة العليا
لتطوير التعليم

عضوا

استحداث فرع هندسة
اﻹدارة النفطية
تقديم واحد للطلبة لجميع
قنوات التقديم

عضوا
عضوا

دمج اﻻقسام

عضوا

دراسة حاﻻت الطلبة

عضوا

 159ق400/5/7/

 2017/1/25التعليم

ادخال كافة المتغيرات التي
طرات على مﻼك مركز
الوزارة

عضوا

ق 753/5/7/عدل باﻻمر
160
 1185في 3/15

 2017/2/16التعليم

تأسيس الجمعية التعاونية

عضوا

 161ق897/5/7/

 2017/2/27التعليم

تحسين العمل اﻻحصائي
في العراق

عضوا

ق 893/5/7/عدل باﻻمر
162
ق1217/5/7/

 /2/27017التعليم

اﻻشراف على مشروع
استقﻼلية الجامعة
التكنولوجية

عضوا

 163ق592/5/7/

 2017/2/7التعليم

مجلس إدارة الصندوق

عضوا
ونائبا

 164ق1154/5/7/

 2017/3/13التعليم

نموذج نهائي للشهادات
الجدارية

رئيسا

 165ق1182/5/7/

 2017/3/15التعليم

وضع أسس نظام المقررات

عضوا

 166ق1211/5/7/

 2017/3/16التعليم

استحداث فرع هندسة
اﻹدارة النفطية

عضوا

 167ق1473/5/7/

 2017/4/4التعليم

وضع ضوابط لعمل اللجان
اﻻمتحانية في اﻷقسام
والكليات

عضوا

 168ق1620/5/7/

 2017/4/13التعليم

دراسة استحداث معهد
ﻻعداد موظفي الدوله

عضوا
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تاريخ اﻻمر

الجهة

 169ق1681/5/7/

 2017/4/18ال عل

 170ق1758/5/7/

 2017/4/26ال عل

 171ق1798/5/7/

 2017/4/30ال عل

 172ق1848/5/7/

2017/5/4

ال عل

 173ق2219/5/7/

2017/6/1

ال عل

 174ق2239/5/7/

2017/6/4

ال عل

 175ق2492/5/7/

2017/6/20

ال عل

 176ق2556/5/7/

2017/7/3

ال عل

 177ق2559/5/7/

2017/7/3

ال عل

 178ق2604/5/7/

2017/7/5

ال عل

 179ق4940/5/7/

2017/7/19

ال عل

 180ق2809/5/7/

2017/7/19

ال عل

موضوع اللجنة
تق

ام ان ال صانة

العل ة لل ل ات وال امعات ع

ا

اﻻهل ة
وضع أسس وضوابط
عضوا
التنافس بين المتقدمين
للدراسات اﻷولية والعليا
ل ق اﻷداء ال س ي
ع ا
رة دورة
م ح دراس ة لل ل ة غ

افة تفاص له

الع اق

وضع معاي
م

ﻻع اء اله ة ال ر ة ع
ال قاع

اك ل ا الع

اس

ال

ال ة ال م ة

لﻼس

اث ع ت ج

دورت

ال عاون مع ه ة رعا ة ذو
اﻹعاقة واﻻح اجات

ال اصة

اﻹم ان ات وال
ال اصة اس

ل مات

ال راسات العل ا

ال
ال

اث ع ادة

ن ام ال ق رات
ي

مع ال الف

اﻻش اف على ع ل ة ت ف
الق ل اﻻل

وني

ال صف ال

في ل

كل ات ال راعة

ا

ا

اث

ال راسات ال ائ ة وعادة

أس

ع

ل ي ال مة

وضع معاي
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العضوية

ي

ع

ع

ا

ا

ع

ا

ع

ا

ع

ا

ع

ا

ع
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ت

رقم اﻻمر الوزاري

 181ق131/5/7/
 182ت هـ م/ل6547

تاريخ اﻻمر

الجهة

موضوع اللجنة
تق

 2017/1/9ال عل
ت

 2017/9/20تعل اهلي

 183ق4417/5/7/

 2017/10/30ال عل

 184ق4693/5/7/

 2017/11/15ال عل

 185ق4741/5/7/

 2017/11/19ال عل

 186ق4716/5/7/

 2017/11/19ال عل

 187ق4876/5/7/

 2017/11/27ال عل

 188ق5020/5/7/

 2017/12/6ال عل

 189ق5032/5/7/

 2017/12/7ال عل
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ت

العضوية

ة ق ل ذو

ع

ا

ع

ا

ع

ا

ع

ا

ع

ا

ن ام ب ل ن ا ع

ا

ال ه اء
ﻻشغال

ةمش

ع

م

ل ان ت ف الق ل ال

2018/2017

وضع ال ات ال اصة ع ل ة
دمج اﻷق ام وال ل ات
ال

ال
ت
ضا

ة وال عل

ان قال ال ل ة في

ال راسات اﻷول ة والعل ا
ﻻب اء ال بل ماس

ال عل ع ن ع
ال

او ال ا

م

ج ع الق ات

ع

ا

ع

ا

ع

ا

