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 اٌؼًّ اٌؾبٌ:ٟ
ِذ٠شػبَ دائشح اٌؼمٛد اٌؾى١ِٛخ اٌؼبِخ (ٚصاسح اٌزخط١ظ)

اٌـــّٕظت اٌؾىِٟٛ
إٌّظت اٌغ١ش ؽىِٟٛ
 اٌّؤ٘الد اٌؼٍّ١خ :
اٌـــّؤ٘ـــً
د
دوزٛساٖ
4
ِبعغز١ش
2
ثىبٌٛسٛ٠ط
3

ٔم١ت إٌّٙذع ٓ١اٌؼشالٓ١١
اٌىٍ١خ
ٕ٘ذعخ
ٕ٘ذعخ
ٕ٘ذعخ

اٌزخظض
ِذٔ( ٟإداسح ِشبس٠غ أشبئ١خ)
ِذٔ( ٟإداسح ِشبس٠غ أشبئ١خ)
ِذٟٔ

اٌغبِؼخ
ثغذاد
اٌزىٌٕٛٛع١خ
اٌّغزٕظش٠خ

 اٌٍغبد:
اٌؼشث١خ

اٌٍغخ األَ
اٌٍغخ اٌضبٔ٠ٛخ
 إٌّبطت اٌز ٟشغٍٙب:
اٌفزشح

االٔىٍ١ض٠خ
إٌّظت

2040

ٔم١ت إٌّٙذع ٓ١اٌؼشالٓ١١

ِ(-2043غزّش ف ٟاٌؼًّ)

ِذ٠ش ػبَ (دائشح اٌؼمٛد اٌؾى١ِٛخ اٌؼبِخ)

2043-2042

ِذ٠ش ػبَ(دائشح رخط١ظ اٌمطبػبد)

2042-2044

ِؼبِ ْٚذ٠ش ػبَ (دائشح االػّبس ٚاٌّشبس٠غ)

2044-2040

ِذ٠ش اٌمغُ إٌٙذعٚ ٟاعزشبس(ٞدئشح االػّبس ٚاٌّشبس٠غ)

2040-2000

ِذ٠ش لغُ اٌّزبثؼخ(دائشح االػّبس ٚاٌّشبس٠غ)

2001-2006

ِذ٠ش لغُ اٌّشبس٠غ(دائشح االػّبس ٚاٌّشبس٠غ)

2005-2004

ِؼبِ ْٚذ٠ش لغُ اٌّشبس٠غ(دائشح االػّبس ٚاٌّشبس٠غ)

2004-2003

ِذ٠ش شؼجخ إٌّبلظبد(دائشح االػّبس ٚاٌّشبس٠غ)

اٌغٙخ
ٔمبثخ إٌّٙذعٓ١
اٌؼشال١خ
ٚصاسح اٌزخط١ظ
ٚصاسح اٌزخط١ظ
ٚصاسح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ
ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ
ٚصاسح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ
ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ
ٚصاسح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ
ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ
ٚصاسح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ
ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ
ٚصاسح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ
ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ
ٚصاسح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ
ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ
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 اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ٚإٌذٚاد ٚاٌّؾبضشاد ٚٚسػ اٌؼًّ :
اٌجشٔبِظ
د
اطالػ ٔظبَ اٌّشزش٠بد اٌؼبِخ

1

اٌغٙخ إٌّظّخ
دٌٚخ اٌى٠ٛذ ثبٌزؼبِ ْٚغ ٚصاسح اٌزغبسح االِش٠ى١خ
CLDP

ضّبْ اٌمّ١خ ِمبثً اٌّبي ِٓ خالي ٔظبَ
اٌزؼبلذاد اٌؼبِخ
اٌّشبسوخ ث ٓ١اٌمطبػ ٓ١اٌؼبَ ٚاٌخبص
اٌؾذ ِٓ اٌّخبطش ٚؽً إٌضاػبد ف ٟاٌؼمٛد
اٌؾى١ِٛخ اٌذ١ٌٚخ
اٌؾذ ِٓ اٌّخبطش ٚاٌؾٍٛي ف ٟاٌؼمٛد اٌؾى١ِٛخ
اعزخذاَ اٌزٛس٠ذاد اٌؼبِخ ف ٟرؾغ ٓ١إداسح
األِٛاي اٌؼبِخ
اداسح ػمٛد االطبس

طٕذٚق اٌذػُ اٌذ/ٌٟٚدٌٚخ اٌى٠ٛذ

8

اداسح اٌزؼبلذاد

طٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ

9

إٌمً اٌشبًِ

ِٕظّخ االعىٛا

10

اٌجٕبء اٌظٕبػ ٟفِ ٟىزت اٌزظّ ُ١اٌ١ٙىٍٟ

ٚصاسح االػّبس ٚاالعىبْ

2
3
4
5
6
7

ٚصاسح اٌزغبسح االِش٠ى١خ CLDP
ٚصاسح اٌزخط١ظ
ٚصاسح اٌزغبسح االِش٠ى١خCLDP
ٚصاسح اٌزغبسح االِش٠ى١خCLDP
ِٕظّخ اٌزؼبٚ ْٚاٌزّٕ١خ اٌذ١ٌٚخ

 اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد :
اٌّٛضٛع
 بحث لنٌل درجة الماجستٌر فً ادارة المشارٌع الموسوم (المٌزة االقتصادٌة فً القوالب االنشائٌة)
 بحث لنٌل درجة الدكتوراه فً ادارة المشارٌع الموسوم (االطر الستراتٌجٌة للتنمٌة المستدامة فً
قطاع االنشاءات فً العراق )
 بحث مستقل الختٌار مواقع المشارٌع المناسبة.
 عدد من اوراق العمل فً اطر ادارة المشارٌع.

اٌؼض٠ٛخ
أعزشبسٔ ٞمبثخ إٌّٙذع ٓ١اٌؼشالٓ١١
اعزشبس ٞارؾبد إٌّٙذع ٓ١اٌؼشة
اٌؼض٠ٛخ اٌىبٍِخ ف ٟاالرؾبد اٌؼبٌٌٍّّٕ ٟظّبد إٌٙذع١خ ِّ WEFOضالً ػٓ اٌؼشاق
اٌّٙبساد
اعزخذاٌُ اٌجشاِظ ا٢ر١خ:
( ، Word ، Excel ، MS project ، AutoCAD 2006 ، staad III ، power point
) Esry System، Ecotect System
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 اٌغ١شح اٌٛظ١ف١خ:






















 3102الى االن  :مدٌر عام دائرة العقود الحكومٌة العامة
رسم السٌاسة العامة ألدارة التعاقدات الحكومٌة من خالل:
 - -0أعداد تعلٌمات العقود الحكومٌة رقم  3لسنة  3102مع الضوابط الملحقة بها وكاآلتً:
ضوابط رقم (  ) 0تعلٌمات لمقدمً العطاءات .
ضوابط رقم (  ) 3أجراءات االعالن عن المناقصات واألحالة .
ضوابط رقم (  ) 2مهام لجان فتح وتحلٌل العطاءات .
ضوابط رقم (  ) 2صٌغة العقد .
ضوابط رقم (  ) 5األعتمادات المستندٌة .
ضوابط رقم (  ) 6توقف وتمدٌد أعمال المقاوالت وعقود التجهٌز وعقود الخدمات األستشارٌة
وعقود الخدمات غٌر األستشارٌة .
ضوابط رقم (  ) 7آلٌة أحتساب مقدار التعوٌض الناجم عن التغٌرات لجداول الكمٌات فً عقود
المقاوالت.
ضوابط رقم (  ) 8آلٌة أعداد التصامٌم والمخططات والكلف التخمٌنٌة والتعامل مع المكاتب
األستشارٌة
ضوابط رقم (  ) 9الخاصة بتجدٌد العقود .
ضوابط رقم (  ) 01قبول الفقرات أو المواد التً ٌظهر فٌها حٌود ( أنحراف )عن المواصفات المتعاقد
علٌها.
ضوابط رقم (  ) 00الخاصة بمنح هامش األفضلٌة .
ضوابط رقم (  ) 03معاٌٌر التؤهٌل والترسٌة فً العطاءات الحكومٌة العامة لعقود األشغال والتجهٌز
وعقود الخدمات األستشارٌة
ضوابط رقم (  ) 02تصدٌق شهادات المنشؤ .
ضوابط رقم (  ) 02آلٌة التعامل مع الكلف التخمٌنٌة التً تعتمد على أسعار البورصة .
ضوابط رقم (  ) 05الشركات الرصٌنة .
ضوابط رقم (  ) 06الخاصة بتنظٌم آلٌة صرف المستحقات المالٌة .
ضوابط رقم (  )07الخاصة بآلٌة التعامل مع التؤمٌنات االولٌة و النهائٌة و الكفاالت المصرفٌة و
السلفة التشغٌلٌة .
ضوابط رقم (  )08الٌة ادراج المتعاقدٌن المتلكئٌن فً قائمة الشركات المتلكئة .
ضوابط رقم (  )09الخاصة بعمل لجان االسراع لتنفٌذ االلتزامات المخل بها من قبل المقاولٌن .
ضوابط رقم ( )31الٌة تعلٌق و ادراج و رفع المناقصٌن او المتعاقدٌن المخلٌن بالتزاماتهم التعاقدٌة
مع الجهات التعاقدٌة فً القائمة السوداء .
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 -3المشاركة فً اعداد الوثائق القٌاسٌة التخصصٌة االتٌة مع االستشارٌٌن وباشراف البنك الدولً-:
 دلٌل تنفٌذ العقود الحكومٌة فً العراق .
 وثٌقةالخدمات االستشارٌة.
 وثٌقة التؤهٌل المسبق .
 وثٌقة تجهٌز الكتب والمطبوعات لوزارة التربٌة .
 وثٌقة تجهٌز االدوٌة والمستلزمات الطبٌة لوزارة الصحة .
 وثٌقة تجهٌز وتنصٌب وتشغٌل االعمال الكهرومٌكانٌة لوزارة الكهرباء .
 وثٌقة تجهٌز وتنصٌب وتركٌب االنظمة المعلوماتٌة (. )IT
ثبالضبفخ اٌٚ )44( ٝص١مخ ٚثّخزٍف االخزظبطبد ٚوب٢ر: ٟ
 وثٌقة المناقصة العامة لعقود األشغال .
 وثٌقة المناقصة العامة لعقود االشغال الوطنٌة
 وثٌقة المناقصة المحدودة لعقود األشغال .
 وثٌقة المناقصة العامة لعقود تصمٌم وتنفٌذ األشغال .
 وثٌقة المناقصة المحدودة لعقود تصمٌم وتنفٌذ األشغال .
 وثٌقة المناقصة العامة لعقود تسلٌم المفتاح .
 وثٌقة المناقصة المحدودة لعقود تسلٌم المفتاح .
 وثٌقة المناقصة لعقود الخدمات األستشارٌة .
 وثٌقة المناقصة لعقود الخدمات غٌر األستشارٌة .
 وثٌقة العطاءأت القٌاسٌة لعقود تجهٌز السلع .
 وثٌقة مفاضلة قٌاسٌة لعطاءأت الخدمات األستشارٌة .
 وثٌقة مفاضلة قٌاسٌة لعطاءأت عقود السلع واألشغال .
 الوثٌقة القٌاسٌة لتجهٌز األسلحة والمعدات والمواد العسكرٌة .
 -2 اػذاد ِغٛدح لبٔ ْٛاٌؼمٛد اٌؾى١ِٛخ اٌؼبِخ.
 -2 اعداد مسودة تعلٌمات المشاركة بٌن القطاعٌن العام والخاص والدلٌل الملحق به.
 -5 تدرٌب القطاعٌن العام والخاص حول ادارة التعاقدات الحكومٌة.
-6 ابداء االستشارة لجمٌع مإسسات الدولة بادارة العقود وادارة المشارٌع.
-7 المشاركة باعداد ضوابط استقدام االطباء.
-8 المشاركة فً اعداد قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشؤن االزمة المالٌة واألمنٌة(207
لسنة 032-3102لسنة 025-3105لسنة 221-3105لسنة227-3105لسنة223-3105لسنة
7-3105لسنة  65-3106لسنة 060-3106لسنة 019-3106لسنة89-3107لسنة )3107
-3103مدٌر عام دائرة تخطٌط القطاعات
 ادارة دائرة تخطٌط القطاعات ( القطاع الصناعً  ,القطاع الزراعً  ,قطاع التشٌٌد  ,قطاع النقل
واالتصاالت)
 المشاركة برسم السٌاسة االقتصادٌة واعداد خطة التنمٌة الوطنٌة.
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() 3100 – 3117
 ابداء المشورة الفنٌة ووضع االستراتٌجٌات لدائرة االعمار والمشارٌع فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 رئاسة لجان تقٌٌم مشارٌع وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً .
 رئاسة لجان فتح وتحلٌل العطاءات .
 رئاسة لجان االشراف على تصامٌم الجامعات .
 رئاسة لجان لوضع المتطلبات الوظٌفٌة لمشارٌع وزارة التعلٌم العالً .
( ) 3117 – 3111
 مهندس مقٌم فً عدة مشارٌع لدٌوان وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 3117 - 3111
 مهندس تنفٌذي للعدٌد من مشارٌع دٌوان وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً المنفذة باسلوب التنفٌذ امانة .
 اعداد دراسات الجدوى االقتصادٌة لمشارٌع دٌوان وزارة التعلٌم العالً وتحلٌل وتقٌٌم دراسات الجدوى المعدة
من عموم جامعات البلد .
 المشاركة فً اعداد المٌزانٌة االستثمارٌة لوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً .
 المشاركة فً رئاسة وعضوٌة تدقٌق وثائق المناقصات التً تزٌد كلفتها عن (3ملٌار) دٌنار لعموم تشكٌالت
وزارة التعلٌم العالً .
 تدقٌق ومتابعة المشارٌع المنجزة لجمٌع تشكٌالت وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.
 ابداء المشورة ووضع االستراتٌجٌات لمشارٌع وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً .
 تهٌئة اجراءات قبول العطاءات وتهٌئة الصٌغ الفنٌة للقبول .
 المشاركة مع الجهات المختلفة لوزارات الدولة العراقٌة فً اعداد تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة لعام 3116
 اعداد الهٌكلٌة االدارٌة والفنٌة الجراءات التقٌٌم والذرعة النهائٌة واالستالم االولً والنهائً واوامر الغٌار
لعقود االشغال .
(0985ــ )3111


(مهندس مشروع,مهندس مقٌم) لعدة مشارٌع فً جامعة بغداد/وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً



تهٌئة المواصفات الفنٌة وجداول الكمٌات لعدد من مشارٌع جامعة بغداد/وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.



رئاسة وعضوٌة العدٌد من لجان االستالم االولً والذرعه النهائٌة واالستالم النهائً .



التصمٌم االنشائً فً العدٌد من مشارٌع جامعة بغداد/وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.



المشاركة فً لجان فتح وتحلٌل العطاءات.

6

نشاطات اخرى -:
 -0االشراف بصفة خبٌر على العدٌد من رسائل الماجستٌر لطلبة الدراسات العلٌا فً كلٌات الهندسة و عضو فً
العدٌد من اللجان المشكلة لمناقشة بحوث طلبة الدراسات العلٌا فً الجامعات العراقٌة  /كلٌة الهندسة .
 -3اعداد محاضرات لجمٌع تشكٌالت وزارة التعلٌم العالً فً المجاالت االتٌة -:
-

تعلٌمات تنفٌذ ومتابعة مشارٌع الخطة االستثمارٌة .

-

تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة .

-

واجبات وصالحٌات دوائر المهندس المقٌم .

-

الٌة اعداد واصدار اوامر التغٌٌر للمشارٌع االنشائٌة .

-

اسس المقاٌسة والمسح الكمً .

-

التسلٌف وذرعات العمل المنجز والمواد المطروحة .

-

الشروط العامة للمقاوالت بقسمٌها االول والثانً .

-

ضوابط تصنٌف المقاولٌن وضوابط القائمة السوداء .

-

اسس اعداد خطط لتنفٌذ المشارٌع ومعالجة االنحرافات .

-

محاضرات فً ادارة المشارٌع والحد من المخاطر والمعالجات وفض النزاعات فً نقابة المهندسٌن

العراقٌٌن للفترة من .3106/2/09-08
 -2اعداد كراسات تثقٌفٌة معممة لجمٌع تشكٌالت وزارة التعلٌم العالً بما ٌخص السالمة المهنٌة فً حقل
المشارٌع االنشائٌة .
 -2اعداد كراسات تثقٌفٌة لمفاهٌم هندسة االستدامة والكودات العالمٌة الخاصة بهذا المفهوم .
 - 5االشراف على تقارٌر نظام متابعة وتقٌٌم االداء التنموي الهداف خطة التنمٌة الوطنٌة () 3103 – 3101
قطاع االنتاج ( الزراعً  ,النباتً  ,الحٌوانً ) .
 -6المشاركة مع وزارات اخرى كممثل لوزارة التعلٌم العالً فً نشاطات متفرقة بما ٌخص حقل المشارٌع .
 -7الحصول على جائزة المهندسة المتمٌزة عربٌا من نقابة المهندسٌن العرب لعام .3105
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اٌٍغبْ اٌّىٍفخ ثٙب
 اللجان الدائمٌة والمإقتة(آلخر ثالث سنوات)
-4

ٌغٕخ رز ٌٝٛدساعخ ِضّ ْٛلشاس ِغٍظ اٌٛصساء سلُ (ٌ )341غٕخ  ِٓ 2045إٌبؽ١خ اٌمبٔ١ٔٛخ ٚاٌّبٌ١خ

 /ثّٛعت األِش اٌٛصاس ٞسلُ ( )24561/3/4/5240ف.)2041/44/46( ٟ
-2

رشكى ً١فش٠كك اٌزٕف١كز ٚاٌؼٍّ١ككبد ٚاٌزٛس٠كذاد اٌكز٠ ٞزكك ٌٝٛرظكّ ُ١فٌ١كبد اٌزٕف١ككز ػٍك ٝاٌّغكز ٓ١٠ٛاٌّشوككضٞ

ٚاٌّؾٍ ٟإلداسح اٌظٕذٚق االعزّبػٌٍ ٟزّٕ١خ .
-3

ٌغٕككخ رزكك ٌٝٛإػككذاد رؼٍّ١ككبد اٌزّ١١ككض ثكك ٓ١اٌشككشاء ٌٍّككٛاد اٌّظككٕؼخ ٚاٌزغ١ٙككض اٌضككّٕ ٟفكك ٟاٌّمككبٚالد ٌ١ككزُ

سفؼٙب إٌٌ ٝغٕخ اٌشؤ ْٚااللزظبد٠خ فِ ٟغٍظ اٌٛصساء ٌزٕغ١ك اٌغٙكٛد ثكزٌه  /ثّٛعكت األِكش اٌكٛصاس ٞر ٞاٌؼكذد
( )22406/3/4/4662ف.)2041/40/40( ٟ
-4

ٌغٕخ رز ٌٝٛرمذ ُ٠اٌشأ ٞثشأْ ِٛضٛع ِٕؼ  /اٌمشٚع ِٓ لجً اٌّظشف اٌؼشالٌٍ ٟزغبسح.

-5

ٌغٕخ رز ٌٝٛإػذاد رؼٍّ١بد رٕف١كز اٌّٛاصٔكخ االرؾبد٠كخ ٌؼكبَ  2040ثّٛعكت األِكش اٌكٛصاس)20646/40( ٞ

ف.)2041/44/20( ٟ
-6

ٌغٕخ دائّخ ثبٌٕظش ف ٟاٌّشبس٠غ اٌّغزّشح غ١ش إٌّغضح ِٓ وكً عٛأجٙكب فك ٟظكً االصِكخ اٌّبٌ١كخ  /ثّٛعكت

األِش اٌذٛ٠أ ٟسلُ (ٌ )20غٕخ  2041اٌّشفك ٔغخخ ِٕٗ ط١ب ً
-1

ٌغٕككخ رزككِّٙ ٌٝٛككخ ٚضككغ ضككٛاثظ إلػككالْ اٌطككشق اٌغككش٠ؼخ ٚاٌطككشق اٌّّٙككخ وطش٠ككك ثغككّب٠خ ٌالعككزضّبس/

ثّٛعت األِش اٌٛصاس ٞسلُ ( )30604ف.)2041/40/25( ٟ
-0

ٌغٕخ رز ٌٝٛاٌزؼبلذ ِغ ششوخ اعزشبس٠خ ػبٌّ١خ ِزخظظخ ٌّشاعؼخ اٌىٍف ٚإعشاءاد اٌزؾبعت ِغ اٌششوخ

إٌّفزح ِششٚع ِبء اٌجظشح -ششوخ ثبٚٚ ٞرش اٌجش٠طبٔ١خ.
-6

ٌغٕككخ رزكك ٌٝٛإٌظككش فكك ٟطٍجككبد اٌككٛصاساد ٚاٌغٙككبد اٌغ١ككش ِشرجطككخ ثككٛصاسح ٚاٌّؾبفظككبد ٚاٌّٛافمككخ ػٍككٝ

اٌّشبس٠غ اٌز ٟرّٛي ثأعٍٛة اٌزفبٚع أ ٚاٌذفغ األعً ٚرؾذ٠ذ فٌ١خ االعكزشداد  /ثّٛعكت األِكش اٌكذٛ٠أٌ 01 ٟغكٕخ
2045
ٌ -40غٕخ ٚصاسح اٌظؾخ (اٌّغزشف١بد) رز ٌٝٛرغش٠غ إعشاءاد اٌؼًّ ف ٟرٕف١ز ِشكشٚع إٔشكبء ِغزشكف١بد 400
عش٠ش  /ثّٛعت األِش اٌذٛ٠أٌ 24 ٟغٕخ  2041اٌظبدس ثّٛعت وزبة األِبٔكخ اٌؼبِكخ ٌّغٍكظ اٌكٛصساء ر ٞاٌؼكذد
(ػ.ص.ي/د/دٛ٠أ )006042/ٟف.)2041/2/21( ٟ
ٌ -44غٕخ رزِٙ ٌٝٛكبَ إٌظكش فك ٟإشكشان اٌمطكبع اٌؼكبَ فك ٟاؽز١بعكبد اٌغكٛق  /األِكش اٌكذٛ٠أٌ 65 ٟغكٕخ 2041
اٌظبدس ف.2041/6/46 ٟ
 -42اٌٍغٕككخ اٌؼشال١ككخ  -اٌزبٍٕ٠ذ٠ككخ اٌزؼككب ْٚااللزظككبدٚ ٞاٌفٕككِ ٟككغ دٚي اٌؼككبٌُ /ثّٛعككت األِككش اٌككٛصاس ٞر ٞاٌؼككذد
( )40106ف.)2040/5/44( ٟ
-43اٌٍغٕخ اٌؼشال١خ – وٛس٠ب اٌغٕٛث١خ اٌزؼب ْٚااللزظبدٚ ٞاٌفِٕ ٟغ دٚي اٌؼبٌُ  /ثّٛعت األِش اٌٛصاس ٞر ٞاٌؼذد
( )40106ف.)2040/5/44( ٟ
ٌ-44غٕخ االششاف ػٍٍِ ٝف االعىبْ اٌش٠ف ٟف ٟاال٘ٛاس ثّٛعت االِش اٌذٛ٠أ ٟسلُ (30ط) ٌغٕخ 2040
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ٌ -45غٕخ رز ٌٝٛإػذاد ٚط١بغخ ِششٚع لشاس ٠زضّٓ اٌؾٍٛي ٌٍّؼبٌغبد اٌز٠ ٟكزُ إرجبػٙكب ِكٓ لجكً عٙكبد اٌزؼبلكذ
فكك ٟرغكك٠ٛخ ِشككبس٠ؼٙب اٌٛالؼككخ ضككّٓ إٌّككبطك اٌّؾككشسح  /ثّٛعككت األِككش اٌككٛصاس )25064/3/4/6046( ٞفككٟ
(.)2046/42/41
 -46اٌغٕككخ اٌّشوض٠ككخ اٌّىٍفككخ ثزؼٍ١ككك ٚإدساط ٚسفككغ اٌّزؼبلككذ ٓ٠أ ٚإٌّبلظكك ٓ١اٌّخٍكك ٓ١ثبٌزضاِككبر ُٙاٌزؼبلذ٠ككخ ِككغ
عٙككككبد اٌزؼبلككككذ فكككك ٟاٌمبئّككككخ اٌغكككككٛداء  /ثّٛعككككت األِككككش اٌككككٛصاس ٞر ٞاٌؼككككذد ( )46622/3/4/4350فكككككٟ
(.)2045/1/26
ٌ -41غٕخ ِشوض٠خ ٌإلدساط ف ٟلبئّخ اٌششوبد اٌّزٍىئكخ  /ثّٛعكت األِكش اٌكٛصاس ٞر ٞاٌؼكذد ()3614/3/4/040
ف.)2041/2/20( ٟ
 -40اٌٍغٕخ اٌٛطٕ١خ اٌؼٍ١ب ٌٍزّٕ١خ اٌّغزذاِخ  2043ثّٛعت األِش اٌٛصاس ٞر ٞاٌؼكذد ( )6013/3/4/2460فكٟ
(.)2043/4/30
 -46اٌٍغٕكككخ اٌزٛع١ٙ١كككخ ٌّشككككبس٠غ اٌشكككشاوخ ( / )PPPثّٛعكككت األِككككش اٌكككذٛ٠أ.َ/46( ٟس )4606/56/ٚ.فككككٟ
(.)2041/4/34
ٌ -20غٕخ األػّبس ٚاٌخذِبد ثّٛعت األِش اٌذٛ٠أ.َ/66( ٟس )3044/14/ٚ.ف. )2045/3/45( ٟ
ٌ -24غٕكككخ رزكككِّٙ ٌٝٛكككخ ٚضكككغ فٌ١كككخ ٌزفؼ١كككً اٌمكككشاس ٌ 60غكككٕخ  / 2046ثّٛعكككت األِكككش اٌكككٛصاس ٞر ٞاٌؼكككذد
( )44604/3/4/3361ف.)2046/6/2( ٟ
ٌ-22غٕككخ اٌخجككشاء اإلسشككبد / ٓ١٠اٌغبِؼككخ اٌزىٌٕٛٛع١ككخ  /ثّٛعككت وزككبث ُٙر ٞاٌؼككذد ( 62ة.ط) ٚوزبثٕككب ر ٞاٌؼككذد
( )44603/3/4ف.)2046/1/43( ٟ
 -23ػض٠ٛخ ِغٍظ إداسح اٌ١ٙئخ اٌٛطٕ١خ ٌالعزضّبس  /ثّٛعت األِش اٌٛصاس ٞاٌظبدس ػٓ سئبعخ ِغٍظ اٌكٛصساء
 /اٌ١ٙئخ اٌٛطٕ١خ ٌالعزضّبس ر ٞاٌؼذد (/460أ.د )2546/ف.)2046/40/34( ٟ
ٌ -24غٕخ رزِّٙ ٌٝٛخ ٚضغ ِؾذداد ٌٍجذ ثبٌزؼ٠ٛضبد اٌز٠ ٟطبٌت ثٙكب اٌّمكب ٌْٛٚاعكزٕبداً إٌك ٝطكالؽ١بد ٚص٠كش
اٌزخط١ظ  /ثّٛعت األِش اٌٛصاس )43404/3/4/3466( ٞف.)2045/6/1( ٟ
 -25اٌٍ غٕخ االعزشبس٠خ ٌٍ١ٙئخ اٌؼبِكخ ٌإلعكىبْ  /األِكش اٌكٛصاس ٞاٌظكبدس ػكٓ ٚصاسح األػّكبس ٚاإلعكىبْ  /اٌكذائشح
اإلداس٠خ ٚاٌمبٔ١ٔٛخ ر ٞاٌؼذد ( )46664ف.)2042/5/30( ٟ
ٌ -26غٕكككككخ األِكككككش اٌكككككذٛ٠أٌ )30( ٟغكككككٕخ  / 2045ثّٛعكككككت األِكككككش اٌكككككٛصاس )22665/3/4/5661( ٞفكككككٟ
(.)2046/40/6
ٌ -21غٕخ رزِٙ ٌٝٛبَ اإلعبثخ ػٍ ٝاالعزفغبساد اٌخبطكخ ثمكشاس ِ341غٍكظ اٌكٛصساء سلكُ ٌ 341غكٕخ / 2045
ثّٛعت االِش اٌٛصاس ٞر ٞاٌؼذد ( )5002/3/4/4444ف.)2046/3/1( ٟ
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 ٌ -20غٕخ دساعخ ٚإػذاد ِششٚع ِغٛدح لبٔ ْٛاٌؼمٛد اٌؾى١ِٛخ ٚسفؼٗ اٌٌ ٝغٕخ اٌشكؤ ْٚااللزظكبد٠خ  /ثّٛعكت
األِش اٌٛصاس ٞر ٞاٌؼذد ( )2641/3/4/656ف.)2046/2/6( ٟ
ٌ -26غٕخ االلزظبد األخضش  /ثّٛعت األِش اٌٛصاس ٞر ٞاٌؼذد ( )23234/3/4/6240ف.)2046/44/3( ٟ
ٌ -30غٕخ رز( ٌٝٛاإلػالْ ػٓ االعزضّبس فٔ ٟمطخ اٌزذل١ك اٌىّشو ٟفِٕ ٟطمخ اٌظفشح)  /ثّٛعكت األِكش اٌكذٛ٠أٟ
((.َ/)213س )6606/56/ٚ.ف.)2046/0/4( ٟ
 -34دساعخ ا٢صبس اٌّزشرجخ ػٍ ٝإدساط اٌّىبرت االعزشبس٠خ اٌؾى١ِٛكخ فك ٟاٌمبئّكخ اٌغكٛداء ارا اخٍكذ ثبالٌزضاِكبد
اٌزؼبلذ٠خ ِغ دٚائش اٌذٌٚخ  /االِش اٌٛصاس ٞر ٞاٌؼذد ( )24044/3/4/5114ف.)2046/40/5( ٟ
ٌ -32غٕككخ رككذل١ك ِؾضككش اٌٍغٕككخ اٌزؾم١م١ككخ اٌّشككىٍخ ٌٍزؾم١ككك فكك ٟاٌّخبٌفككبد اٌّزؼٍمككخ ثؼمككذ اٌشككبؽٕخ اٌزخظظكك١خ
اٌّغٙضح ثّٛعت اٌؼمذ ( 2043/3/3 )24األِش اٌٛصاس ٞر ٞاٌؼذد ( )42454/3/4/3564ف.)2046/6/0( ٟ
ٌ -33غٕكخ رزك ٌٝٛدساعكخ اٌؼكشع اٌّمكذَ ِكٓ شكشوخ ( )EC GLABA AND BHاٌّبٌ١ض٠كخ  /ثّٛعكت األِكش
اإلداس ٞر ٞاٌؼذد ( )26313/3/4ف.)2046/42/44( ٟ
ٌ -34غٕخ رزِّٙ ٌٝٛخ ؽغكُ ِٛضكٛع اطكالق إٌغكت اٌّؾغكٛصح ِكٓ االػزّكبد اٌّغكزٕذٚ ٞاٌكٛاسدح ضكّٓ شكشٚط
اٌؼمذ ٚاٌز ٟرأصشد ثبالصِخ اٌّبٌ١خ  /األِش اٌٛصاس ٞر ٞاٌؼذد ( )25444/3/4/6630ف.)2046/44/20( ٟ
ٌ -35غٕكككككخ رزككككك ٌٝٛدساعكككككخ طكككككالؽ١بد ِٙٚكككككبَ ٌغٕكككككخ اٌّشاعؼكككككخ ٚاٌّظكككككبدلخ  /األِكككككش اإلداس ٞر ٞاٌؼكككككذد
( )24654/3/4/6566ف.)2046/44/21( ٟ
ٌ -36غٕخ رؾذ٠ذ اٌّشبس٠غ اٌغزشار١غ١خ راد اال٠ٌٛٚخ اعزٕبداً اٌ ٝلشاس ِغٍظ اٌٛصساء سلكُ (ٌ )464غكٕخ 2046
األِش اٌٛصاس ٞر ٞاٌؼذد ( )44416/3/4/4000ف.)2046/1/4( ٟ
ٌ -31غٕخ رزِٙ ٌٝٛبَ ٚضغ ضٛاثظ ِٛؽذح ٌزطج١ك رؼٍّ١بد رٕف١ز اٌؼمٛد اٌؾى١ِٛخ ف ٟوً ِكب ٠كشد ثزٍكه اٌضكٛاثظ
اٌخبطخ ثبٌششوبد اٌٌّّٛخ رار١ب ً  /األِش اٌٛصاس ٞر ٞاٌؼذد ( )40562/3/4/3044ف.)2046/5/41( ٟ
 -30فش٠ك ػًّ فٕ٠ ٟز ٌٝٛاداسح االعزضّبس اٌؼبَ ( )PIMف ٟاٌٛصاسح ضّٓ ِششٚع اداسح اٌزّ ً٠ٛاٌؼبَ ()PFM
اٌّضِغ رٕف١زٖ ِغ اٌجٕه اٌذ / ٌٟٚاالِش اٌٛصاس ٞر ٞاٌؼذد ( )40425/3/4/2640ف.)2046/5/46( ٟ
 -36اٌٍغٕخ اٌّشوض٠خ ٌٍّشاعؼخ ٚاٌّظبدلخ ػٍ ٝاإلؽبٌخ  /االِكش اٌكٛصاس ٞر ٞاٌؼكذد ( ) 20034/3/4/5124فكٟ
(.)2046/40/3
ٌ -40غٕخ رز ٌٝٛإػذاد اٌضٛاثظ اٌّزؼٍمخ ثّضّ ْٛاٌجٕذ،ٚ( ٓ٠ص) ِٓ اٌّبدح (/3خبِغبً) ِٓ رؼٍّ١بد رٕف١ز اٌؼمكٛد
اٌؾى١ِٛكككككخ سلكككككُ (ٌ )2غكككككٕخ ٚ 2044اٌخبطكككككخ (ثزٛع١كككككٗ اٌكككككذػٛح اٌّجبشكككككشح)  /ثّٛعكككككت األِكككككش اٌكككككٛصاسٞ
( )43344/3/4/3160ف.)2041/6/20( ٟ
ٌ -44غٕخ رز ٌٝٛرذل١ك ػًّ اٌغٙبص اٌّشوضٌٍ ٞزم١١ظ ٚاٌغ١طشح إٌٛػ١خ ِٓ ؽ١ش رٕظ ُ١اٌؼمٛد ِغ اٌششوبد
اٌفبؽظخ ٚأعجبة اٌزجبٕ٠بد اٌٛاسدح فٙ١ب ٚاالخفبلبد اٌز ٟادد اٌك ٝػكذَ االعكفبدح ِكٓ رٍكه اٌؼمكٛد فك ٟرطك٠ٛش ػّكً
اٌغٙبص ٚدػُ ِٛاسدٖ  /ثّٛعت االِش اٌٛصاس.ٚ/43( ٞط )066/2/4/ف.)2046/42/46( ٟ
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ٌ -42غٕخ رز ٌٝٛدساعكخ إِىبٔ١كخ ٚضكغ اٌ١كخ ٌزٕف١كز لكشاساد اٌؾغكض ػٍكِ ٝغكزؾمبد اٌّمكبٌ ٓ١ٌٚكذ ٜعٙكبد اٌزؼبلكذ
االخككشٚ ٜثبٌشككىً اٌككز٠ ٞؾمككك اٌزككٛاصْ ثكك ٓ١ؽمككٛق عٙككخ اٌزؼبلككذ ٚثككِ ٓ١ظككٍؾخ اٌؼّككً  /األِككش اٌككٛصاس ٞر ٞاٌؼككذد
( )3630/3/4/012ف.)2046/2/22( ٟ
ٌ -43غٕخ رؾ م١م١خ ِ /جشساد ص٠بدح اٌىٍفخ د ْٚؽظٛي ِٛافمخ ٚصاسر ٟاٌزخط١ظ ٚاٌّبٌ١خ  /ثّٛعت األِش اٌذٛ٠أٟ
ر ٞاٌؼذد (ق/3/2/ي د ؽ )033664/ف.)2046/42/0( ٟ

وزت اٌشىش  ٚاٌزمذ٠ش
 كتاب شكر وتقدٌر من السٌد رئٌس مجلس الوزراء . كتاب شكر وتقدٌر من مكتب رئٌس الوزراء كتاب شكر و تقدٌر من وزارة التخطٌط عدد ( )3مكتب الوزٌر . كتاب شكر و تقدٌر من وزارة الهجرة و المهجرٌن  /مكتب الوزٌر . كتب شكر و تقدٌر عدد ( )2من وزارة الشباب و الرٌاضة  /مكتب الوزٌر . كتاب شكر و تقدٌر من وزارة الكهرباء  /وكٌل الوزارة لشإون المشارٌع  /فرٌق االصالح المإسسً . كتب شكر و تقدٌر عدد ( )2من وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً  /الجامعة التكنولوجٌة . كتاب شكر و تقدٌر من وزارة الداخلٌة عدد ( )3الوزٌر/مكتب مفتش عام. كتاب شكر و تقدٌر من وزارة التخطٌط  /مكتب المفتش العام . كتاب شكر و تقدٌر من االتحاد العام للتعاون . كتاب شكر و تقدٌر وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً  /جامعة الكوفة . كتاب شكر و تقدٌر من وزارة التعلٌم و البحث العلمً  /جامعة كربالء . كتب شكر و تقدٌر عدد ( )2من وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً  /الدائرة القانونٌة و االدارٌة كتب شكر و تقدٌر عدد ( )3من وزارة التخطٌط  /الدائرة االدارٌة و المالٌة . كتب شكر و تقدٌر عدد ( )3من وزارة االعمار و االسكان و البلدٌات العامة  /الدائرة االدارٌة و المالٌة . كتاب شكر و تقدٌر من وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً  /جامعة بابل. كتاب شكر وتقدٌر من وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً/جامعة ذي قار. -كتاب شكر و تقدٌر من وزارة التخطٌط  /مكتب الوكٌل االداري.

