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)من العشللرا االوا      1988بكالوريوس طب وجراحة عامة / جامعة الموصلل     - الشه دة الال ية 

 ) 

 شهادا القسم االو  لكلية الجراحين البريطانية  بريستو  . -

 شهادا الكفاءا باللغة االنكليزية / جامعة بغداد  -

 
                         المم ممنممم صمممممممب  

 ق ده   الت  

 ولحد اآلن (  - 2014وزارا البي ة العراقية ) -
 . ولحد اآلن ( – 1/9/2014) تولي منصب الوكي  الفني لوزارا البي ة العراقية  -
لالمم المتحدا للبي ة  عن اسلليا والمحيط تولى منصللب نا ب ر يس الجمعية العامة   -

 .2016الهاديء بعد انتخابه في كينيا في ايار /
 هورية العراقية مخارج الج -
من    الجمهورية اليمنية للفترا  -محافظة حجة  مدير عام مسلتشلفى المفتاا االيلي/ -

 .   (25/9/2000ولغاية   20/12/1994)
محافظة حجة  /ر يس قسلم الجراحة في مسلتشلفى المفتاا االيلي   طبيب ممارس و -

 ( . 23/9/2000ولغاية  2/1/1995الجمهورية اليمنية للفترا من ) -
 مستشار غير متفرغ لوزارا الصحة اليمنية .  -
ممارسللة جراحة عامة في مسللتشللفى عمان الجراحي )المملكة االردنية الهاشللمية(   -

 (  .20/11/1994ولغاية   20/2/1994للفترا من )
 عضو جمعية االطباء االمريكية .  -
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 عضو الجمعية الطبية االلمانية  .  -
في المملكة     عضللللو جمعيار خيرية تعنى بااليتام واالرام  وعالج غير القادرين -

 . االردنية الهاشمية 
  اخ  الجمهورية العراقيةد
ملن   - للللفلتلرا  اللطلبليللة  الليلرملوت  دا لرا  فلي  ملقليلم  وللغللايللة    10/7/1988)  طلبليللب 

2/9/1990  ) 
طبيب مقيم في مسللتشللفى الرشلليد العسللكري قسللم الجراحة ومسللتشللفى الحبانية   -

 (  4/9/1991ولغاية   4/9/1990العسكري )تموز( قسم الجراحة للفترا من )
 )الخدمة العسكرية( . 

 ( 30/6/1992ولغاية  7/9/1991من ) طبيب مقيم اقدم جراحة عامة للفترا -
 )دا را اليرموت الطبية( . 

طبيب مقيم اقدم طالب دراسللار عليا في المجلس العربي لالختصللاصللار الطبية   -
من   )البورد العربي( اختصلللللاح جراحلة الكلى في دا را اليرموت الطبيلة للفترا  

 ( . 1/2/1994ولغاية   1/7/1992)
 عضو جمعيار خيرية تعنى بااليتام واالرام  وعالج غير القادرين في العراق .  -
 عضو نقابة االطباء العراقيين .  -

 
 

 

 
 

 

األنللللللجللللللازار  
 يةلللللللللللالعلم

 
                           نشلللللر العلديلد من البحوي العلميلة والسللللليلاسللللليلة التي تم نشلللللريلا في العلديلد من  -

االلكترونيللة  وايمهللا العلميللة والسللللليللاسللللليللة والمواق                                   المجالر والللدوريللار 

البحوي والدراسللار التي تم نشللريا في مجالر عالمية رصللينة بخصللوح الواق  

 لصللحي واالمراا السللا دا في العراق خاصللة في مجا  الكلى والفشلل  الكلوي ا

 ووسا   الحد منها .
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    مممممال ش رك

 راق مممممخ رج الا

 . عضواً  /المشاركة في نشاطار منظمة الصحة العالمية  -
 عضواً . /المشاركة في منظمة اطباء بال حدود االنسانية  -
المشلاركة الفعالة في متتمرار طبية عقدتها وزارا الصلحة لالطباء المغتربين بدعم  -

جهوديلا في اعملار الجلانلب الصلللللحي وبنلاء عالقلار الزقلة بين الوزارا والمنظملار  
 عضواً . /الدولية ذار العالقة 

طر التعلاون م  وزارا البي لة االردنيلة و وزارا المشلللللاركلة في التبلاحلي وتطوير ا -
 / (9/10/2014-3البي لة العراقيلة في المملكلة االردنيلة الهلاشلللللميلة للفترا من  )

 ر يس 
البيولوجي  - التنو   التفللاقيللة  الزللاني عشلللللر  االطرا   متتمر  في                                المشللللللاركللة 

 .ر يس  / (  17/10/2014-15للفترا من ) كوريا الجنوبية في جمهورية 
لمجلس الوزراء العرب المسلتولين عن شلتون  26المشلاركة في اجتماعار الدورا   -

في المملكلة   للجنلة المشلللللتركلة للبي لة والتنميلة في الوطن العربي 16البي لة واللدورا  
 عضواً . / (10/11/2014 - 5للفترا من )  العربية السعودية و 

                        في اسلللللبلانيلا / قلاد    افتتلاا المشلللللرو  الخلاح بتلدوير النفلايلارالمشلللللاركلة في   -
 .عضواً  /(  23/11/2014-19للفترا من )

في اجتما  المنسللقين الوطنيين لمشللرو  االحزمة الخضللراء في اقاليم المشللاركة   -
 .ر يس /(  25/2/2015-24الوطن العربي في الجمهورية اللبنانية وللفترا من )

الذي عقد بمقر برنامج االمم المتحدا للبي ة لغرب آسلللليا   االجتما   المشللللاركة في -

(ROWA في ) ر يس  / 2/10/2015مملكة البحرين بتاريخ. 
المشللاركة في متتمر االطرا  الحادي والعشللرين ألتفاقية االمم المتحدا األطارية   -

  / ( 12/12/2015  - 29/11وللفترا من )باريس    /فرنسافي    ((Cop21لتغير المناخ

  عضواً 
المشلللللاركلة في االجتملا  اللذي عقلد بمقر االتحلاد االوربي لمنلاقشلللللة آليلة التعلاون  -

 / 9/2/2016بلجيكا/ بروكسلل  بتاريخ  والعراق فيرت بين االتحاد االوربي المشللت

 .ر يس 
لمشلرو  االدارا الزقافية والطبيعية    2016مشلاركة في اجتما  لوضل  خطة عم  ال -

لمنلاملة وللفترا لتسلللللجيل  االيوار على ال حلة التراي العلالمي في مملكلة البحرين / ا

 .( / ر يس 10/3/2016-9من )
( في UNEA-2العامة لالمم المتحدا بدورتها الزانية )المشلاركة في اجتما  الجمعية   -

 . اً للوفد( / ر يس27/5/2016-23كينيا / نيروبي وللفترا من )
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الدعم والمسللاعدا   تقديمل  (UNDP)  المشللاركة في تجتما  م  برنامج االمم المتحدا -
( 20/3/2016-19)كة االردنية الهاشللمية وللفترا منالمملفي  /الفنية لوزارا البي ة  

  . ر يس /
المشللاركة في ورشللة العم  حو   موضللو  التخطيط والمتابعة والتقويم المسللتندا  -

في المملكلة (  UNDPالى النتلا ج والمعلدا من قبل   البرنلامج األنملا ي للمم المتحلدا )

 .ر يس  / (20/6/2016-16االردنية الهاشمية وللفترا من )
الطاولة المسلتديرا لمناقشلة ترشليه ايوار جنوب العراق على مشلاركة في اجتما   ال -

 .عضواً  / 15/6/2016باريس بتاريخ  فرنسا / في  ال حة التراي العالمي
( للجنة التراي العالمي في تركيا تسلللطنبو  40مشلللاركة في اعما  الدورا رقم )ال -

 .عضواً  /(  20/7/2016-10وللفترا من )
( في المملكلة COP22زلاني للتغييرار المنلاخيلة )المشلللللاركلة في متتمر االطرا  ال -

 .عضواً  /  (20/11/2016-12المغربية / مراك  وللفترا من )
لالطال  (  30/8/2017-26انيلة  وللفترا من )الجمهوريلة االسلللللالميلة االيرزيلارا   -

 / على واق  التجربة االيرانية في تنظي  وكسلللله االلغام على الشللللريط الحدودي 
  اً للوفد .ر يس

 المشللاركة في المتتمر االو  لدو  االطرا  التفاقية ميناماتا بشلللن الز بل وللفترا -
 .اً للوفد ر يس /  (29/9/2017-28من )

 
  األتفم قيم   ال يةيمة 
 والممم مممنممم ممم ممم    

  يةممممممممممممالدول
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 اللج ن الديوانية 

البي للة العراقيللة  للمنبر الحكومي الللدولي للعلوم  - نقطللة االرتبللاط الوطنيللة لوزارا 
 ( IPBESوالسياسار في مجا  التنو  البيولوجي وخدمار النظم االيكولوجية  ) 

(  للتجلارا بلاالنوا   االحيلا يلة  CITESر يس السللللللطلة االداريلة التفلاقيلة سلللللايتس ) -

 المهددا بخطر االنقراا .
  ةاألحيلا يوالسلللللالمة ألتفلاقيلة التنو   لوزارا البي لة العراقيلة   الوطنيلة  نقطلة االرتبلاط -

 . (CBD)قرطاج بروتوكو  
الوطنيللة   - االرتبللاط  الللدولي  نقطللة  المجتم   منظمللار  م   العراقيللة   البي للة                    لوزارا 
(UNEP ,UNDP,  ) برنامج األمم المتحدا للبي ة والبرنامج األنما ي لالمم المتحدا 
  GEFنقطلة االرتبلاط الوطنيلة التنفيلذيلة  لوزارا البي لة العراقيلة لمرفل البي لة العلالمي )    -

 ) 
 نقطة االرتباط الوطنية  لوزارا البي ة العراقية لصندوق المناخ األخضر . -
والخاح بتشلكي  خلية ازمة   2015(  لسلنة  53ر يس لجنة االمر الديواني  بالرقم ) -

تتولى متابعة موضلللو  جفا  األيوار وايجاد الحلو  الطار ة والمناسلللبة لمعالجة  
انخفلاا منلاسللللليلب الميلاا في نهر الفرار في تللت المنلاطل وترتفلا  يالكلار  
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ادا الملوحة وترتفا  معدالر الحيوانار ونفوق تعداد يا لة من األسللمات بسللبب زي
 الجفا  وتصحر األيوار. 

والمتضلللمن تشلللكي  فريل   2015( لسلللنة  454ر يس لجنة االمر  الديواني رقم ) -

عمل  يتولى تقلديم تنفيلذ مشلللللاري  التعويضلللللار البي يلة ومراجعلة تقلارير تقلدم عمل  
لن ماتم األردن ، الكوير ، السعودية( وتقديم الرتي بش)األصالا البي ي في ك  من 

تنفيذا من نشاطار وفقاً للبرنامج الزمني الذي اقرته لجنة االمم المتحدا للتعويضار  
 التابعة لمجلس األمن بهذا الخصوح .

) تشلللللكيل  مجلس لوكالء   2014( لسلللللنلة 89عضلللللو لجنلة االمر اللديواني رقم ) -

 ي الوزارار ( والمختصة بمتابعة تنفيذ االولويار االستراتيجية للبرنامج الحكوم
والتي  تتولى دراسللللة مل    2015( لسللللنة 22عضللللو لجنة االمر الديواني رقم ) -

في العراق وتقديم مقترحار وتوصليار من شللنها زيادا                      األيوار 
 .أليتمام بالمل  المذكور وتطويرا ا
والخاح بصلللندوق تعادا    2016( لسلللنة 293عضلللو لجنة االمر الديواني رقم ) -

 المناطل المتضررا من العمليار االريابية .تعمار 
والخلاح بمتلابعلة مل    2016( لسلللللنلة 148عضلللللو لجنلة االمر االداري  رقم ) -

االيوار والملدن التللريخيلة لغرا تدراجهلا على ال حلة التراي العلالمي م و داملة 
 . التنسيل واالدارا لمكوناته بعد االدراج

والخاصلة بوضل  سلتراتيجية    2016( لسلنة  287عضلو لجنة االمر الديواني رقم ) -

وطنية للتفاوا حو  المياا الدولية م  دو  الجوار و  األشللرا  على تعداد فريل 
و سلللللنلاد  وطني متمرس يتولى مهملة التفلاوا مالزملة السلللللتراتيجيلة الوطنيلة آنفلاً 

 وتوجيه عملية التفاوا والفريل التفاوضي .  
ي تتولى االشللرا  العام على والت  2017( لسللنة 198عضللو لجنة االمر الديواني ) -

  تنفيذ االسللتراتيجية المياا والسللياسللار المتعلقة بالتوزي  العاد  للمياا داخ  العراق 
وكذلت االشللللرا  على التفاوا م  دو  الجوار وتتخاذ القرارار الالزمة لحماية  

 الموارد الما ية من الهدر والتلوي .
والمختصلللة بلدارا عمليار    2009( لسلللنة  205عضلللو لجنة االمر الديواني رقم ) -

معلالجلة الحلاالر االسلللللتزنلا يلة  لالطوارئ واالغلازلة وتوجيله الجهلد المركزي لللدوللة  
 الناجمة عن االعما  االريابية .

والمختصلة بدراسلة العروا   2017( لسلنة  68عضلو لجنة االمر الديواني رقم )  -

نفايار  وتحويلها المقدمة من قب  المستزمرين بشلن تنشاء مصن  لتدوير  ومعالجة ال
 الى طاقة )نظام التغويز بالبالزما ( .
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بتشللكي  غرفة عمليار تتولى   2016( لسللنة 76عضللو لجنة االمر الديواني رقم ) -

تتخاذ التدابير الالزمة لمواجهة االزار الناتجة عن مشللاك  الصللر  الصللحي خال  
 ( .2017 -2016يطو  االمطار للموسم )

والمختصللللة بلقرار خطة   2016/س( لسللللنة  4) عضللللو لجنة االمر الديواني رقم -

 الطوارئ الوطنية الموحدا لمجابهة تنهيار سد الموص  .
والتي تتولى تقتراا السلياسلة    2017( لسلنة  109عضلو لجنة االمر الديواني رقم ) -

 العامة لتنفيذ تستراتيجية ادارا المخلفار .
ي  اللجنة العليا المختح بتشلك  2016( لسلنة 28عضلو لجنة االمر الديواني رقم )  -

لمتابعة ومراقبة التنفيذ العام التفاقية االطار االسلتراتيجي لعالقة الصلداقة والتعاون 
 بين جمهورية العراق والواليار المتحدا االمريكية .

والمتضللمن تشللكي     2015س  ( لسللنة  92عضللو لجنة األمر الديواني المرقم ) -

الخلاصلللللة بلالكيميلاويلار في نظلام وطني موحلد لجنلة تتولى اللجنلة توحيلد القوانيين 
 ضلافة الى وضل  خطط تنفيذية لتطبيل السلياسلة الوطنية للكيمياويار المعدا من قب  

 يذا اللجنة .
والمتضللمن خلية متابعة نتا ج    2016( لسللنة  19عضللو لجنة االمر الديواني رقم ) -

القرارار  التقرير الوطني لتحقيل ايدا  التنمية المسللللتدامة لغرا بلورا صللللي 
 والسياسار واالجراءار الالزمة لتحقيقها.

الخاح بلدارا    2016( لسنة  214عضو اللجنة العليا بموجب االمر الديواني رقم )   -

 مل  تدراج  تيوار جنوب العراق على ال حة التراي العالمي .
 
 
 
 
 

 
 سة   مم رة 
 ن ممم اللج
 وزارية ممم ال

الللكلليللملليللاويللة  - االتللفللاقلليللار  بلليللن  للللللتلليزر  الللوطللنلليللة  اللللللجللنللة                                                         ر لليللس 
 )باز  م ستوكهولم م روتردام م ميناماتا م سايكم ( .

 ر يس لجنة المسايمة الكويتية في دعم المشاري  البي ية في العراق . -
المسلايمة المالية المقدمة من دولة الكوير   ر يس لجنة تحديد مجاالر االسلتفادا من -

 وذلت لمعالجة المسا   البي ية االقليمية . 
 ر يس لجنة اغازة ودعم النازحين في وزارا البي ة .  -
 ر يس اللجنة الوطنية للتراي العالمي .  -
 . ر يس اللجنة التوجيهية العليا الشرا  على تنفيذ مشاري  االوزون -
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اتفللاقيللة التراي ر يس اللجنللة   - العراق في  الوطنيللة للتراي العللالمي وتفعيلل  دور 
 . العالمي وصون التراي الطبيعي والتراي الزقافي

 ر يس لجنة دعم واسناد الحشد الشعبي في وزارا البي ة .  -
الللعللراق  - فللي  االمللريللكلليللة  السللللللفللارا  ملل   الللتللنسلللللليللقللي  الللفللريللل                                                      ر لليللس 

 المجاالر البي ية .  في 
                 ر يس لجنلة اعلادا النظر بلالتعليملار البي يلة وبملا ينسلللللجم م  دعم االسلللللتزملار -

 لصديقة للبي ة والمعتمدا عالمياً. وادخا  التقنيار الحديزة وا
يمكن  - التي  البي يللة  المشلللللكالر  في  للبحللي  المشلللللكلللة  الوطنيللة  اللجنللة                          ر يس 

ان تكون لها عالقة بلزدياد متشلللرار االمراا السلللرطانية والتشلللويار الخلقية 
 واالجهاا . 

ر يس الوفلد التفلاوضلللللي الفني العلداد المسلللللايملة الوطنيلة العراقيلة في متتمر  -
( باريس والذي وضللل  المسلللايمة الوطنية  COP21االطرا  للتغيرار المناخية )

وترتس الوفد الفني التفلاوضلللللي في المتتمر  (INDCSالعراقيلة في المتتمر اعالا )

 على اشادا لجهودا المتميزا في اعما  المتتمر .  والذي حص  
 ر يس المحور البي ي في اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة . -
ر يس اللجنة الوطنية المشلكلة للتفاوا م  الجانب االيراني فيما يخح العواصل   -

 الغبارية  وتديور االراضي . 
س اللجنلة المسلللللتوللة عن مل  ترشللللليه االيوار على ال حلة التراي العلالمي ر ي -

 )اليونسكو( 
 
بللالقرار  - الللدفللا  المللدني الخللاصللللللة                                        ر يس اللجنللة اللجنللة العليللا الدارا اعمللا  
عواملل  2016لسلللللنللة    8) من  والتطهير  والكشللللل   االسلللللتطال   )خللدمللة   )                                     

 ( . CBRN) ( التلوي الكتلوي
                    ر يس اللجنلة الخلاصلللللة بلالتشلللللري  الوطني التفلاقيلة االتجلار اللدولي بلالحيوانلار   -

 والنباتار المهددا بخطر االنقراا )سايتس( .
                       نللا للب ر يس اللجنللة المشلللللتركللة القرار مشللللللاري  التنميللة النظيفللة التي تمزلل   -

                        بو  او المصللادقة على المشللاري  المقدمة( لمنه رسللالة القDNAالسلللطة الوطنية )

( اللنلظليلفللة  اللتلنلمليللة  آلليللة  نلفسلللللهللا CDMاللى  يلي  كليلوتلو  بلروتلوكلو   فلي   )                            

 ( .NAMASخفي  الممكنة وطنياً الى )تالسلطة المخولة باقرار مشاري  ال
دعم واعادا المختبر البي ي  ر يس فريل التفاوا م  الجانب الصيني حو  مشرو  -

 التقنيار الحديزة للفحح .توفير االجهزا والمركزي و
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ر يس اللجنة الوزارية العليا لدراسلللة الوضللل  الحالي للمناطل المتازرا باالنشلللطة   -
 النفطية والمشاك  البي ية الناجمة عنها .

ة قب  نفاذ  منشلطة القالالر يس اللجنة العليا للمصلادقة على منه اسلتمرارية العم   -

 . 2017( لسنة 427المطبقة ضمن آلية القرار رقم )والتشريعار صن  )ت.ب.جل( 
ر يس لجنة المتابعة البي ية الخاصلة بتنفيذ مشلرو  تصلفية واتال  المفاع  الروسلي  -
 تموز ( في موق  التويزة النووي التاب  لوزارا العلوم والتكنولوجيا . 14)
( لسلنة  1باعادا النظر بتعليمار صلندوق حماية البي ة رقم )ر يس اللجنة الخاصلة   -

2013  . 
ر يس اللجنة المعنية بموضلللو  ايدا  التنمية المسلللتدامة باالسلللتراتيجية الوطنية   -

 ( .2022-2018للتخفي  من الفقر في العراق للسنوار )
ر يس اللجنلة التوجيهيلة لغرا اعلادا ييكليلار ادارا المشلللللاري  المموللة دوليلاً  -

 متابعة تنفيذيا .و
ر يس الفريل الفني المتخصلللح باعداد خارطة طريل اجراءار التخفي  المال مة   -

( السللتجابة التزامار العراق الدولية ووفل  NAMA ROAD MAPوطنياً ودولياً )

 التوجيهار الوطنية .
 
في الترشللللليحلار الواردا من الملديريلار واالقسلللللام لنظر لر يس اللجنلة المركزيلة   -

الخارجية الخاصلللة بوزارا البي ة ) المدمجة ( والتي تكون على حسلللاب   لاليفادار
 الجهة الداعية .

ر يس اللجنة الخاصلللة بانشلللاء مزرعة ومركز بحوي وتطوير الخبرار بمسلللاحة  -
يكتار في محافظة كربالء المقدسللة في مجا  مكافحة التصللحر والعواصلل    200

 الغبارية واالتربة والحد من تازيرار الجفا  .
يس اللجنة المعنية بملىء االسلللتمارار الخاصلللة ببيانار اجراءار وزارا البي ة  ر  -

 بخصوح تنفيذ قرارار وتوجيهار مجلس الوزراء الموقر .
الخاح بموضلو  متشلر االداء   2018لسلنة    131عضلو في لجنة االمر الديواني  -

 . EPIالبي ي العالمي 
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التشكرار 
والشهادار  
 التقديرية 

للنجاز الكبير  ر يس جمهورية العراق  ) فتاد معصلوم  (شلكر وتقدير من السليد  -
 في ادراج األيوار والمناطل األزرية على ال حة التراي العالمي .

 ر يس مجلس الوزراء ) اللدكتور حيلدر العبلادي (شلللللكر وتقلدير من السللللليلد   -
 للمسايمة

 والمناطل األزرية على ال حة التراي العالمي .في  دراج  األيوار    
 ر يس مجلس النواب العراقي ) الدكتور سللليم عبد ا الجبوري (وتقدير من شللكر  -

 تزمينا للجهود في ادراج األيوار والمناطل األزرية على ال حة التراي العالمي .
العالق ( شلللكر وتقدير من األمين العام لمجلس الوزراء ) الدكتور مهدي محسلللن  -

للجهود المبذولة والمتميزا للمشلللاركة بالحملة الكبرت لتنظي  البنايار المتضلللررا 
 جراء الحادي األريابي في منطقة الكرادا .

اشلللللكر وتقللدير من   - / ر يس يي للة المسلللللتشللللللارين                                 ر للاسللللللة مجلس  لوزراء 
المتميزا في اعلداد تقرير حلاللة للجهود المبلذوللة و  اللدكتور عبلد الكريم حسلللللين ()

 البي ة في العراق .
للجهود   مجلس النواب العراقي/ ر يس لجنلة النزايلة النيلابيلةشلللللكر وتقلدير من   -

المبذولة وللكفاءا واألداء المتميز  والمسلتمر  في خدمة عراقنا وشلعبنا الحبيب  في 
 ظ  الظرو  األمنية الصعبة .

تزميناً للجهود   تور محمد اقبا  الصلللليدلي (وزير التربية ) الدكشللللكر  وتقدير من   -
 المبذولة في سير عم  اللجنة الوطنية العراقية للتربية والزقافة والعلوم .
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شلكر وتقدير من وزارا الصلناعة والمعادن / مكتب وكي  الوزارا للتخطيط للجهود  -
 .المبذولة في دعم مشاري  التنمية النظيفة للتخفي  من انبعاي الغازار الدفي ة 

شلكر وتقدير من ) الدكتور قتيبة ابراييم الجبوري ( وزير البي ة األسلبل للمشلاركة   -
الفاعلة في انجاا متتمر ) تعزيز النهج التشلاركي لحماية البي ة                   في 

 العراق ( .
شلللكر وتقدير من ) الدكتور قتيبة ابراييم الجبوري ( وزير البي ة األسلللبل للجهود  -

المتحللدا للحللد من مخللاطر المتميزا في   انجللاا االجتمللا  الفني م  مكتللب االمم 
 الكواري 

شلللكر وتقدير من ) الدكتور قتيبة ابراييم الجبوري ( وزير البي ة األسلللبل للجهود  -
 المبذولة في تقدم مستوت تقييم وزارتنا في موضو  األتصا  الحكومي .

ود حسلين ( للمشلاركة شلكر وتقدير من وزير الصلحة والبي ة ) الدكتورا عديلة حم -
( الطرا     COP21)   في الوفد التفاوضي العراقي الى المتتمر الحادي والعشرين  

 اتفاقية االمم المتحدا لتغير المناخ الذي انعقد في فرنسا/ باريس .
شلكر وتقدير من وزير الصلحة والبي ة ) الدكتورا عديلة حمود حسلين ( للمشلاركة  -

 COP22)               في الوفد التفاوضللي العراقي الى المتتمر الزاني والعشللرين 

 ( الطرا  اتفاقية االمم المتحدا لتغير المناخ الذي انعقد في مراك  .
عديلة حمود حسللللين ( تزميناً  شللللكر وتقدير من وزير الصللللحة والبي ة ) الدكتورا  -

للوقو  على االسلباب التي ادر الى في دعم اللجنة الفنية المشلكلة  للجهود المبذولة 
  محافظة ذي قار . /نفوق االسمات في مبز  شرق الغرا  

شللللكر وتقدير من وزير التخطيط ) الدكتور سلللللمان علي الجميلي ( تزميناً للجهود  -
الفعلاللة في  نجلاا المتتمر األو  لخطلة التنميلة  الكبيرا والمتميزا في المشلللللاركلة  

 ( .  2022 – 2018الوطنية ) 
شللللكر وتقدير من مجلس النواب / األمانة العامة للجنة الزراعة والمياا واأليوار /  -

للجهود المبذولة في انجاز وتسلجي  األيوار على ال حة التراي العالمي في  جتما  
 . اليونسكو الدورا األربعين في اسطنبو 

شلكر وتقدير من وزير األقليم لشلتون يي ة حماية وتحسلين البي ة / للجهود المبذولة  -
 ة  للدا األطاريللم المتحللن ألتفاقية االمللاد المتتمر الزاني والعشريللاركة في انعقللللمش

 للتغيرار المناخية . 
شلللكر وتقدير من ر اسلللة مجلس محافظة ذي قار للعم  بك  اخالح خال  ادراج  -

 ايوار جنوب العراق على ال حة التراي العالمي .
شلللكر وتقدير من ر يس لجنة الصلللحة والبي ة ) الدكتور قتيبة ابراييم الجبوري (  -

 للجهود المبذولة والمتميزا بالعم  للنهوا بالواق  البي ي للعراق .
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شلللللكر وتقلدير من وزارا الزقلافلة الوكيل  األقلدم جلابر الجلابري للجهود المبلذوللة في  -
  حة التراي العالمي .الطوير األيوار وجعلها منارا حضارية وادراجها ضمن ت
السليد رحمن عيسلى حسلن ( ون األمين العام لمجلس الوزراء )شلكر وتقدير من معا -

للجهود المبلذولة والمتميزا ععداد مسلللللودا قانون المركز الوطني عدارا المخلفلار  
 وييكليته وتخفي  العبئ عن الدولة .

ير من وزارا التعليم العالي والبحي العلمي/ جامعة االنبار / كلية الهندسة شكر وتقد -
 للجهود المبذولة في انجاا ندوا  التنمية المستدامة وصداقة البي ة .

شللكر وتقدير من الوكي  اعداري لوزارا الصللناعة والمعادن / للجهود المبذولة في  -
 رشة تدريبية تقام في العراق انجاا ورشة التغيرار المناخية والتي كانر اكبر و

شللللكر وتقدير من وزير الصللللحة والبي ة ) الدكتورا عديلة حمود حسللللين ( تزميناً   -
 للجهود المبذولة في حضور جلسار البرلمان م  معالي السيدا الوزير  المحترمة .

اللتلربليللة                      - كللليللة   / اللعلللملي  واللبلحللي  اللعللاللي  اللتلعللليلم  وزارا  ملن  وتلقللديلر    شلللللكلر 
للعلوم الصلللرفة / ابن الهيزم للمشلللاركة الفاعلة في ندوا معاً لحماية دجلة والفرار 

 من التلوي .
لالشلللللترات  - العراقيللة  بللالبي للة  التنميللة واالرتقللاء  منظمللة  من  وتقللدير                                شلللللكر 

 في  المتتمر البي ي االو  لمنظمار المجتم  المدني .
المبللذولللة والمتميزا                                             - للجهود  العراق   اليللابللان لللدت  شلللللكر وتقللدير من سلللللفير 

في تنفيذ مشلرو  تطهير األراضلي الملوزة باأللغام والمخلفار الحربية في محافظة  
 البصرا . 

برنامج  ( من قب  السلليدا ) شللاميال ( المدير االقتصللادي لUNEPشللكر وتقدير من ) -

األمم المتحلدا للبي لة والسللللليلد تيمن الطلالوني ممزل  برنلامج األمم المتحلدا للبي لة  
والمسلتو  عن مشلاري  االوزون في العراق للجهود المبذولة في الدعم المتواصل  

 .لتنفيذ مشاري  األوزون في العراق 
السللللليللد - للبي للة  المتحللدا  األمم  لبرنللامج  التنفيللذي  المللدير  من  وتقللدير                                         شلللللكر 

) اريلت سلللللولهلايم ( للجهود المبلذوللة خال  الزيلارا الميلدانيلة الى يور الحويزا 
 ومناقشة التحديار البي ية التي تواجه العراق 

 
 

 

 اللغار التي يجديا  

 يجيد اللغة األنكليزية بلمتياز . -
 يجيد اللغة  األم )العربية( . -

 
  الللللللبللللللرامللللللج  

 األلكترونية
 التي يجيديا  
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