
 

 

 

 

 

 خاٌغٍشٖ اٌزارٍ

 

 ٌّى ػجذاٌجبلً ِؾّٛد:   ـُ ـــــــــاالعــ

  29/7/1974 : ربسٌخ اٌٍّـالد 

 ػضثبء اٌؾبٌخ اٌضٚعٍخ :

  ِغٍّخ  :   اٌذٌـــــــــــبٔخ

 لبْٔٛ دًٌٚ:     ـــاٌزـخـق

 خٍعبِؼ زبرحعأ:       خاٌٛظٍف

 أعزبر ِغبػذ  اٌذسعخ اٌؼٍٍّخ :

 / وٍٍخ اٌمبْٔٛ عبِؼخ ثغذاد :    ػٕٛاْ اٌؼًّ

 اٌؼًّ   :    ٘برف

     07708828457:     اٌٙبرف إٌمبي

   lumaabd2011@yahoo.com: ىزشًٚٔأالٌاٌجشٌذ 

 .أٚالً : اٌّؤ٘الد اٌؼٍٍّخ  

ًاؾمارقخًةًـــاؾؽؾقًاجلاؿعةًاؾدرجةًاؾعؾؿقة

مبؽاظورؼوس

م

1999ًًاؾؼاـونًبغداد

2005ًًاملعفدًاؾعاؾيًؾؾدراداتًاؾيقادقةًواؾدوؾقةًامليمـصرقةمادلاجلؿري

مهاظدطؿورا

م

2009ًًاحلؼوقًاؾـفرقن

مأخرى

م

م

ًدبؾومًعاؾيً/ًامليمـصرقة

ًدبؾومًتعؾقمً/ًوزارةًاؾرتبقة

ً

ً

ً

ً

ً

ًاملعفدًاؾعاؾيًؾؾدراداتًاؾيقادقةًواؾدوؾقة

ًؿعفدًاملعؾؿنيًاملرؽزي

2002ً
1994ً

ً

ً

ً

ً  الً -الفزشح هي  لدهخا الىظُفخ د

 وصاسح الزشثُخ هؼلوخ 1

 ة ثغذاد 

 ثجغذاد

 1998ـ  1994

 

 

 

 

 

 الصىسح 

mailto:lumaabd2011@yahoo.com


 

 

 

 

 

 صبٍٔبً : اٌزذسط اٌٛظٍفً . 

ه  ذسط هغ  بػذ ز  ٍ وصاسح الزؼل  ُن الؼ  بلٍ والج/  ش الؼلو  ٍ / ال  ذاإلشح المبًىًُ  خ وانداسَ  خ / لغ  ن ال    وى ـ    7

  2009ـ  2005 ز شَؼبدالمبًىًُخ / شؼجخ الشأٌ وال

   2009 / لغن ال  وى المبًىًُخ هغ ولخ شؼجخ الز شَؼبد والذساعبد المبًىًُخ  ـ 8

هوثل خ وصاسح الزؼل ُن الؼ بلٍ والج/ ش الؼلو ٍ ز ٍ وصاسح الؼ ذس / هدل ظ ش ىسي الذول خ ل وهوثل خ ال ىصاسح   ـ9

  2009ـ  2005كزلك زٍ وصاسح الخبسخُخ 

الزٌفُزَخ الول/مخ  حاالرفبلُبد وهزكشاد الزفبهن والجشورىكىالد أو الجشاه وصُبغخ هخىلخ الىصاسح لزذلُك ـ 10

 2011ـ  2009ثهب 

 2011ـ  2009 داإلشح الجؼثبد والؼاللبد الثمبزُخ /  ال هبداد رمىَن ورؼبدس هذَشح  ـ11

 2011ػضى وهمشس هدلظ داإلشح الجؼثبد والؼاللبد الثمبزُخ   ـ12

 2011ىَن ورؼبدس ال هبداد سإلُغخ هدلظ لغن الزم ـ 13

ثذسخخ هذسط زٍ للوشحلخ الشاثؼخ وهبدح الؼولٍ / دولٍ للوشحلخ الثبلثخ  ـ  أعزبرح لوبدح الوٌظوبد الذولُخ14

 2011 كلُخ المبًىى / خبهؼخ ثغذاد

خ أعزبر ـ أعزبرح لوبدح الوٌظوبد الذولُخ للوشحلخ الشاثؼخ وهبدح المبًىى الذولٍ للجُئخ للوشحلخ الثبًُخ ثذسخ15

 2015هغبػذ زٍ كلُخ المبًىى / خبهؼخ ثغذاد 

 صبٌضبً : اٌزذسٌظ اٌغبِؼً . 

 الً -هي الفزشح   الدبهؼخ )الوؼهذ / الكلُخ(  الدهخ د

2006ًًفقكةًاؾمعؾقمًاؾمؼينًؽؾقةًاؾمؼـقاتًاؾطلقةًواؾصوقة1ً

2011ًًجاؿعةًبغدادًؽؾقةًاؾؼاـون2ً

3ًًًً

4ًًًً

5ًًًً

 

 1995 وصاسح الزشثُخ هؼبوًخ هذسعخ ) ركلُف(  2

 هذَشح هذسعخ ) وكبلخ( 3

 

 

 

 1996 وصاسح الزشثُخ

 وصاسح الزشثُخ هؼلوخ خبهؼُخ 4

 

 2002ـ  1999

 2006 كلُخ الزمٌُبد الطجُخ والص/ُخ انًغبى ه/بضشح لوبدح حمىق 5

 2005 وصاسح الزؼلُن الؼبلٍ والج/ش الؼلوٍ ه بوس لبًىًٍ هغبػذ 6

 

 



 

 

 

 

 

 اٌذساعٍخ اٌزى لّذ ثزذسٌغٙب.ساثؼبً : اٌّمشساد  

مةـــــاظلـمادةـــــادلممـــاظؼلمت

2006ً حؼوقًاالـيانًاؾموؾقالتًاملرضقة1ً

2006ً حؼوقًاالـيانًتؼـقاتًاألذعة2ً

2011ً املـظؿاتًاؾدوؾقةًاؾؼاـونًاؾدوؾي3ً

2011ً /ًعؿؾيًدوؾياؾؼاـونًاؾًاؾؼاـونًاؾدوؾي4ً

2015ً لقكةاؾؼاـونًاؾدوؾيًؾؾًاؾؼاـونًاؾدوؾي5ً

2016ً اؾؼاـونًاؾدوؾيًاؾعامًاؾؼاـونًاؾدوؾي6ً

2016ً اجلرائمًاؾدوؾقةًاؾؼاـونًاؾدوؾي7ً

8ًً ً

9ًًًً

10ًًًً

ً

ً

ً

ً

ً

 

 

 :اٌزً أؽشف ػٍٍٙب( اٌشعبئً  ،االطبسٌؼ  )خبِغبً:  

ماظلـــةممـــاظؼلمةرداظاظماألرروحةممأوممادممت

مظدوظيمدورماالرادةمادلـػردةمظؾدوظةميفماظؼاغونما1ً

ًا

2015ًًاؾؼاـونًاؾدوؾي

ماالغلاغييفماظؼاغونماظدوظيمماظضرورةماظعلؽرؼةعؾدأم2ً

م

2015ًًاؾؼاـونًاؾدوؾي

3ًًًً

4ًًًً

5ًًًً

6ًًًً

7ًًًً



 

 

 

 

 

 اٌزً ؽبسن فٍٙب.اٌؼٍٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّؤرّشاد عبدعبً:  

مغوعمادلشارطةممػاعؽانمأغعؼادمةمــاظلـمعـوانماظمت

)محبثم/مبودرتم

محضور(

املالؽاتًًرؾـػطًواملؽاؿنًاؾـػطقةًودوا 1

ًا

ًحضورًؽؾقةًاؾعؾومً/ًج.بغداد2010ً

ًحضورً/ًج.اؾـفرقنةؽؾقةًاهلـدد2010ًًباؾلوثًاهلـدديًاؾرصنيًـرتؼي2ًً

اؾعراقًواملعادؾةًاألؿـقةًواالؼؾقؿقة3ًً

ًواالؼؾقؿي

ًحضورًاؾعؾومًاؾيقادقة/ج.ؿيمـصرقة2010ً

ًحضورًةًاؾعؾومً/ًج.بغدادؽؾق2011ًًموحضارةًوؼقًجآثارـاًـف4ً

ؿرؽزوؿموفًاؾمارقخًاؾطلقعي2011ًًًمحاقةًاؾرتاثًاؾطلقعي5ً

ًرلقعي

ًباحنة

ًحضورًاؾعاؾيًموزارةًاؾمعؾق2011ًًتؼققمًاألداءًاجلاؿعي6ً

ًباحنةًؽؾقةًاؾؼاـونً/ًج.امليمـصرقة2011ًًاحلؿاقةًاؾؼاـوـقةًؾًثار7ً

8ً ًج.ً/ًؿرؽزًاؾدراداتًاؾؼاـوـ2007امليمؼللً/ًواحمؿاالتؾواؼعًاؾيقادقةًواؾددمورقةًيفًاؾعراقًاًاؾعؿؾقةـ قةًواؾيقادقةًـ

ًاؾـفرقنً/ًحضور

ـ اٌّؾبسوخ فً ٔذٚح ) ؽّبٌخ اٌزشاس اٌطجٍؼً ( اٌّمبِخ فً ِشوض ِٚزؾف اٌزبسٌخ اٌطجٍؼً فً عبِؼخ ثغذاد ثقفخ ثبؽش / 9

2011 

 

ٌؾّبٌخ اٌذٌٍٚخ ٌّٕغ أزؾبس فٍشٚط ٔمـ إٌّبػخ اٌّىزغت ـ ـ اٌّؾبسوخ فً ِؤرّش لغُ اٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ اٌّٛعَٛ ة ) ا10

  8/4/2012اإلٌذص ( ثقفخ ثبؽش ِٚمشس فً 

 

ـ اٌّؾبسوخ فً ٔذٚح لغُ اٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ اٌّٛعِٛخ ة ) لّغ أزٙبوبد اٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ االٔغبًٔ ( ثقفخ ِؼمت فً 11

5/4/2012  

 

  18/3/2012( فً  ـ ؽضٛس إٌذٚح اٌّٛعِٛخ ة ) اٌطالق االٌىزش12ًٔٚ

 

  15/3/2012ـ ؽضٛس إٌذٚح اٌّٛعِٛخ ة ) اٌٛفبء االٌىزشًٚٔ وٛعٍٍخ ٌزٕفٍز االٌزضاَ ( فً 13

 

  13/3/2012ـ ؽضٛس إٌذٚح اٌّٛعِٛخ ة ) ٚالغ ِٚغزمجً االعزضّبس فً اٌؼشاق ( فً 14

 

  12/4/2012فً ـ ؽضٛس إٌذٚح اٌّٛعِٛخ ة ) اٌؼٍبدح اٌمبٍٔٛٔخ ٚأصش٘ب فً خذِخ اٌّغزّغ ( 15

 

  26/4/2012ـ ؽضٛس إٌذٚح اٌّٛعِٛخ ة ) اٌؾّبٌخ اٌّذٍٔخ ٌٍجٍئخ ( فً 16

 

  17/4/2012ـ ؽضٛس ٔذٚح ػٓ ) اٌّىزجخ االفزشاضٍخ ( فً 17

 

  30/4/2012ـ ؽضٛس إٌذٚح اٌّٛعِٛخ ة ) اٌؾّبٌخ اٌغٕبئٍخ ٌٍقؾفٍٍٓ ( فً 18

 

  22/11/2011ٌجؾش ( فً ـ ؽضٛس إٌذٚح اٌّٛعِٛخ ة ) عشٌّخ االرغبس ثب19

 

  12/2011/ 27ـ ؽضٛس إٌذٚح اٌّٛعِٛخ ة ) عشٌّخ اٌّضبٌمخ اٌغٕغٍخ ( فً 20

 

  14/3/2012ـ ؽضٛس إٌذٚح اٌّٛعِٛخ ة ) ػذاٌخ اٌغغْٛ فً فىش االِبَ ػًٍ ( فً 21

 



 

 

 

 

 

  21/11/2012ـ ؽضٛس إٌذٚح اٌّٛعِٛخ ة ) لشاساد لبضً اٌزؾمٍك اٌّبعخ ثبٌؾشٌخ اٌؾخقٍخ ( فً 22

 

  25/4/2012ـ ؽضٛس إٌذٚح اٌّٛعِٛخ ة ) االطبس اٌمبًٔٛٔ ٌٍؾىِٛخ االٌىزشٍٚٔخ ( فً 23

 

  19/3/2012ـ ؽضٛس إٌذٚح اٌّٛعِٛخ ة )ٔؾٛ ٔظبَ لبًٔٛٔ ِٛؽذ ٌؼمٛد اٌخذِبد اٌؼبِخ فً اٌؼشاق ( فً 24

 

  6/3/2012( فً ـ ؽضٛس إٌذٚح اٌّٛعِٛخ ة ) أصش ضشٌجخ إػبدح االػّبس ػٍى االٔزبط اٌٛطًٕ 25

 

  2011ـ ؽضٛس اٌّؤرّش اٌّٛعَٛ ة ) آصبسٔب ٔٙظ ٚؽضبسح ٚلٍُ ( اٌّمبَ فً وٍٍخ اٌؼٍَٛ ـ عبِؼخ ثغذاد / 26

 

ـ ؽضٛس اٌّؤرّش اٌّٛعَٛ ة ) اٌؾّبٌخ اٌمبٍٔٛٔخ ٌُصبس فً ِٛاعٙخ رؾذٌبد اٌٛالغ ( اٌّمبَ فً وٍٍخ اٌمبْٔٛ ـ اٌغبِؼخ 27

  2011اٌّغزٕقشٌخ / 

 

  2011فً ٔذٚح ) رمٍٍُ االداء اٌغبِؼً ( اٌّمبِخ فً دٌٛاْ ٚصاسح اٌزؼٍٍُ اٌؼبًٌ ٚاٌجؾش اٌؼًٍّ /  ؽضٛسـ 28

 

  2013ـ سئٍظ عٍغخ فً إٌذٚح اٌّٛعِٛخ ة ) ؽمٛق اٌذٚي اٌّزؾبطئخ فً االٔٙبس اٌذٌٍٚخ ( 29

 

  27/2/2013ـ ؽضٛس إٌذٚح اٌّٛعِٛخ ة ) ؽّبٌخ اٌّذٍٍٔٓ فً إٌضاػبد اٌّغٍؾخ ( فً 30

 

  25/3/2013ـ ؽضٛس إٌذٚح اٌّٛعِٛخ ة ) اٌغٍبعخ اٌغٕبئٍخ فً ٚصٍمخ اٌّذٌٕخ ( فً 31

 

  24/4/2013ـ ؽضٛس إٌذٚح اٌّٛعِٛخ ة ) اٌّجبدا اٌمبٍٔٛٔخ فً ػٙذ االِبَ ػًٍ اٌى ِبٌه اِؽزش ( فً 32

 

  5/3/2013ـ ؽضٛس إٌذٚح اٌّٛعِٛخ ة ) ؽّبٌخ االٌزبَ فً اٌؾشٌؼخ ٚاٌمبْٔٛ ( فً 33

 

  12/3/2013ـ ؽضٛس إٌذٚح اٌّٛعِٛخ ة ) إٌمٛد االٌىزشٍٚٔخ وٛعٍٍخ ٌذفغ اٌضّٓ فً ػمذ اٌجٍغ ( فً 34

 

  18/3/2013ـ ؽضٛس إٌذٚح اٌّٛعِٛخ ة ) رغذٌذ أؽىبَ اٌمبْٔٛ اٌزغبسي ٚفك اِٚضبع اٌشإ٘خ ( فً 35

 

  17/4/2013الِبَ صٌٓ اٌؼبثذٌٓ ( فً ـ ؽضٛس إٌذٚح اٌّٛعِٛخ ة ) فىشح اٌخقِٛخ فً سعبٌخ اٌؾمٛق 36ٌ

 

  28/3/2013ـ ؽضٛس إٌذٚح اٌّٛعِٛخ ة ) اٌزمذٌش اٌغضافً فً ضشٌجخ اٌذخً فً اٌؼشاق ( فً 37

  

  10/3/2013ـ ؽضٛس إٌذٚح اٌّٛعِٛخ ة ) لشاءح رؾٍٍٍٍخ ٌمبْٔٛ اٌخذِخ اٌغبِؼٍخ اٌّؼذي ( فً 38

 

  7/5/2013سي ِزخقـ فً اٌؼشاق ( فً ء اداـ ؽضٛس إٌذٚح اٌّٛعِٛخ ة ) ٔؾٛ رأعٍظ لضب39

 

 2013ـ ؽضٛس ِؼشك اٌىزبة اٌؼشثً اٌضبًٔ فً عبِؼخ ثغذاد / ِشوض اٌذساعبد اٌذٌٍٚخ ٚثزىٍٍف سعًّ ِٓ اٌىٍٍخ ـ 40

 

 2013ثٍٓ إٌظشٌخ ٚاٌزطجٍك ( ـ  2005ـ ؽضٛس ِؤرّش لغُ اٌمبْٔٛ اٌؼبَ اٌّٛعَٛ ) دعزٛس عّٙٛسٌخ اٌؼشاق 41

 

م2013وةمضؿانماجلودةمادلؿعؾؼةمبإدؿؿارةمتؼوؼمماألداءمـمـمحضورمغد42

مم14/4/2014ـمباحـةميفماظـدوةمادلودوعةمبـم)اجلفودماظدوظقةمواالضؾقؿقةميفمعـعماالرػابماظدوظيموعؽاصقؿهم(ميفم43

م2014ةمبـم)اظصقاشةماظؿشرؼعقة(مـمودوعـمحضورماظـدوةمادل44

م



 

 

 

 

 

 .ماالخرىمدابعام:ماألغشطةماظعؾؿقةم 

مخارجماظؽؾقةمؽؾقةداخلماظ

ًعضوةًيفًجلانًتؼوقمًوتعادلًاؾشفاداتًعضوةًيفًجلـةًؾدرادةًاؾمداعقاتًاؾؼاـوـقةًملقـاءًؿلارك

ًعضوةًيفًجلـةًدرادةًذفاداتًاؾطريانًاؾعؾؿقةًؾؼيمًاؾؼاـونًاؾدوؾيًةعضوةًيفًاؾؾهـ

/ًاالؿموانًاؾشػويًؾطؾلةًاملاجيمريعضوةًيفًجلـةً

ًدوؾي

ًاالػرتاضقةًعضوةًيفًجلـةًاملؽملة

ً

ًتػؼدًدريًاالؿمواـاتًيفًجاؿعةًبغداد عضوةًجلـةًعضوةًيفًاؾؾهـةًاالؿمواـقةًؾؾؿرحؾةًاؾرابعة

ً

اتػاؼقةًوؿذؽرةًتػافم200ًًتدؼققًوصقاغةًؿاقؼربًؿنًًعضوةًجلـةًادماللً

ًتـػقذيًجوبروتوؽولًأوًبرـاؿ

ً ؾقةًؾؾهاؿعاتًواؾؽؾقاتًتدؼققًاؾعدقدًؿنًاألـظؿةًاؾداخًعضوةًجلـةًتدؼققًدهالتًدرادقة

األفؾقةًوؽذؾكًتدؼققًاؾعدقدًؿنًاألـظؿةًاؾداخؾقةً

ًؾؾهؿعقاتًاؾعؾؿقةًً
رئقيةًجلـةًحتؼقؼقةًحللًاإلذؽاالتًبنيًاجلاؿعةًًخلريةًتؼققمًذفادةًؿاجيمريًً

امليمـصرقةًوجاؿعةًاالؿامًجعػرًاؾصادقًبشأنًبـاقةً

ًجاؿعةًاؾلؽرًدابؼًا
-2011ؾةًاؾرابعةًعضوةًجلـةًاؿمواـقةً/ًاملرح

2012ً

ً

ً

ً

ً

رئقيةًجلـةًحتؼقؼقةًؾؾموؼققًيفًؿوضوعًػؼدانً

األوؾقاتًاملمعؾؼةًبؽمابًاألؿاـةًاؾعاؿةًجملؾسًاؾوزراءً

26/3/2008ً (ًيف3005ذيًاؾرؼمً)شًوً/ً

ً م

متؽؿؾةماألغشطةماظعؾؿقةمداخلماظؽؾقة:م

م9/2/2012يفمم734الداريمـمسضومجلـةمادلـاػجموادلؼرراتماظؿعؾقؿقةميفماظؽؾقةممبوجبماألعرما

م9/2/2012يفمم734ـمسضومجلـةماخلدعاتماجملؿؿعقةموادلؤمتراتميفماظؽؾقةممبوجبماألعرماإلداريم

م4/11/2012يفمم186ـمسضومجلـةماظدراداتماظعؾقاميفمضلمماظؼاغونماظدوظيممبوجبماألعرماإلداريم

ماظدراد مسضومجلـةمعـاضشةمحبوثمدبرجمرؾؾةمادلرحؾةماظرابعةمظؾعام يفمم71مبوجبماألعرماالداريمم2011/2012يمـ

م12/4/2012

م2003/2004ـمسضوماظؾفـةمادلشؽؾةمظؿدضققمدفالتماظدراداتماظعؾقامظؾعامماظدراديم

م29/1/2012يفمم19ـمسضومجلـةمادؿاللمظؿدضققماظؾقوثمادلؼدعةمعنمم.م.مصالحمخرييممبوجبماألعرماالداريم

ظإلذرافمسؾىمدريماعؿقانمرؾؾةماظدراداتماظعؾقاميفمم16/2/2012يفمم39مـمسضوماظؾفـةمادلشؽؾةممبوجبماالعرماالداري

مضلمماظؼاغونماظدوظيم



 

 

 

 

 

ـمسضومجلـةماالعؿقاغاتماظشػوؼةمظطؾؾةمادلاجلؿريميفمضلمماظؼاغونماظدوظيمدلادتيماظؼاغونماظدوظيماخلاصموادلـظؿاتماظدوظقةم

مم7/5/2012يفمم77مبوجبماألعرماالداريم

مم7/5/2012يفمم78دريماعؿقاغاتماظدراداتماظعؾقاميفمضلمماظؼاغونماظدوظيممبوجبماألعرممـمسضومجلـةمظالذرافمسؾى

ـمسضومجلـةمادؿاللمظؿدضققماظؾقوثمادلؼدعةمعنمضؾلماالدؿاذمادللاسدماظدطؿورمسدغانمسؾاسماظـؼقبممبوجبماالعرماالداريم

مم10/6/2012يفمم2729

األمحرماظعراضيمحولمعذطرةماظؿػاػممادلشرتطةمبنيماظطرصنيممبوجبمـمممـؾةمطؾقةماظؼاغونميفماظؿػاوضمععممجعقةماهلاللم

مم30/5/2012يفمم92االعرماالداريم

مظؾـظرميفمعشروعمتأظقفمطؿابمادلـظؿاتماظدوظقةمم4/4/2012يفمم62ـمسضوماظؾفـةمادلشؽؾةممبوجبماالعرماالداريم

مـمسضوماظؾفـةمادلشؽؾةمظدرادةماظؿداسقاتماظؼاغوغقةمدلقـاءمعؾاركم

مم2011/2012ضومجلـةمتػؼدمدريماالعؿقاغاتميفمجاععةمبغدادمظؾعامماظدراديمـمس

مم16/9/2012يفمم4437ـمسضومجلـةمادلؽؿؾةممبوجبماالعرماالداريم

مم4/11/2012يفمم185ـمسضوماظؾفـةماظعؾؿقةمظؼلمماظؼاغونماظدوظيممبوجبماالعرماالداريم

مم4/11/2012يفمم186وجبماالعرماالداريممـمسضومجلـةماظدراداتماظعؾقاميفمضلمماظؼاغونماظدوظيممب

مم2011/2012ـمسضوماظؾفـةماالعؿقاغقةماظرابعةمظؾعامماظدراديم

م ماظدرادي مظؾعام ماظـاظـة ماالعؿقاغقة ماظؾفـة مسضو مم2012/2013ـ ماإلدارؼني ماألعرؼن ميفمم1745مبوجب س

م.مم12/5/2013سميفمم388ومممعم/مم27/12/2012

م ميفمضلمماظؼاغونماظدوظيمظؾعامماظدراديمسضومجلـةماالذرافمسؾىمدريماعؿقـ م2012/2013اغاتمرؾؾةماظدراداتماظعؾقا

مم30/12/2012يفمم250مبوجبماالعرماالداريم

ـمسضومجلـةماالعؿقانماظشػفيمدلادتيماظؼاغونماظدوظيماخلاصموادلـظؿاتماظدوظقةمظطؾؾةمادلاجلؿريميفمضلمماظؼاغونماظدوظيمظؾعامم

مم30/12/2012يفمم253رماالداريممبوجبماالعم2012/2013اظدراديم

ماألولم ماظػصل م) ماظدرادة ماىل موادلعادؼن مضقودػم مادلرضـة معن ماظعام ماظؼلم مادلاجلؿريم/ ماظشػفيمظطؾؾة ماالعؿقان مجلـة مسضو ـ

مم2/4/2013يفمم93(ممبوجبماألعرماالداريمم2011/2012واظـاغيمظؾعامماظدراديم

اٌّٛعِٛخ ة ) اٌزٕظٍُ اٌذًٌٚ ٌٍضشٚاد اٌّؼذٍٔخ اٌؼبثشح ٌٍؾذٚد فً  ـ رمٌُٛ سعبٌخ ) ػجذاٌٛ٘بة ِؾّٛد فبٌؼ إٌؼًٍّ (

 23ثّٛعت االِش اٌقبدس ِٓ لغُ اٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ ضٛء أؽىبَ اٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ ـ دساعخ ػٓ ؽبٌخ اَثبس إٌفطٍخ اٌّؾزشوخ ( 

 30/1/2012فً 

مم10/4/2012يفمم67عقاهمغفريمدجؾةمواظػراتم(ممبوجبمأعرماالحاظةمادلودوممبم)ماظوضعماظؼاغوغيمالدؿكدامممديمسقلىم(اتؼوؼممحبثم)مسؼقؾةمػـم

رمٌُٛ سعبٌخ ) ؽغٓ صبِش طٗ اٌجٍبرً ( اٌّٛعِٛخ ة ) اٌؾّبٌخ اٌغٕبئٍخ اٌذٌٍٚخ ٌٍّذٍٍٔٓ فً االساضً اٌّؾزٍخ ٚرطجٍمبرٙب ـ 

ة ٚصاسح اٌزؼٍٍُ اٌؼبًٌ ػٍى أفً وزب 30/8/2012فً اٌؼشاق ( ثّٛعت ٘بِؼ اٌغٍذ ِؼبْٚ اٌؼٍّذ ٌٍؾؤْٚ اٌؼٍٍّخ فً 

  23/7/2012فً  16239ٚاٌجؾش اٌؼًٍّ / دائشح اٌجؼضبد ٚاٌؼاللبد اٌضمبفٍخ / رمٍٍُ اٌؾٙبداد ري اٌؼذد 



 

 

 

 

 

رداظةم)مربؿدمخؾقلممحادم(مادلودوعةمبم)مادللؤوظقةماظدوظقةمسنمادؿكدامماظؼوةمادللؾقةميفماظعالضاتماظدوظقةميفمضوءممرمٌُٛـ 

مم23/9/2012يفمم158(ممبوجبماالعرماظصادرمعنمضلمماظؼاغونماظدوظيمماظؼاغونماظدوظيمادلعاصر

تؼوؼممرداظةم)مامحدمطرؼممعدبم(مادلودوعةمبم)ماظؿفرؼمماظدوظيمظلقادةماظؿؿققزماظعـصريمعؼارغًامباظشرؼعةماالدالعقةم(مممـم

ممم23/10/2012يفمم178مبوجبماالعرماظصادرمعنمضلمماظؼاغونماظدوظيم

 

ذاٌمبدس ؽغٍٓ عّؼخ ( اٌّٛعِٛخ ة ) آصبس اٌؼمٛثبد اٌذٌٍٚخ ػٍى ؽمٛق االٔغبْ / ّٔٛرط اٌؼشاق ـ دساعخ ـ رمٌُٛ سعبٌخ ) ػج

  28/4/2013فً  114ِمبسٔخ ( ثّٛعت اِِش اٌقبدس ِٓ لغُ اٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ 

 

ؼشاق ( اٌّمبِخ فً اٌىٍٍخ اٌّؾبسوخ فً دٚسح اٌزؼٍٍُ اٌّغزّش اٌّٛعِٛخ ة ) إٌظبَ اٌمبًٔٛٔ ٌّىبفؾخ اٌفغبد االداسي فً اٌـ 

 2012ثقفخ ِؾبضش  / 

 

اٌزفبُ٘ ٚاالرفبلٍبد ـ اٌّؾبسوخ فً دٚسح اٌزؼٍٍُ اٌّغزّش اٌّٛعِٛخ ة ) إٌظبَ اٌمبًٔٛٔ ِعبٌٍت اٌزفبٚك ٚاثشاَ ِزوشاد 

  2012اٌضمبفٍخ ٚاٌؼٍٍّخ ( اٌّمبِخ فً اٌىٍٍخ ثقفخ ِؾبضش / 

 

عِٛخ ة ) افٛي اداسح إٌّبلقبد ٚاٌّضاٌذاد اٌؾىٍِٛخ ( اٌّمبِخ فً اٌىٍٍخ ـ اٌّؾبسوخ فً دٚسح اٌزؼٍٍُ اٌّغزّش اٌّٛ

  2013ثقفخ ِؾبضش / 

 

اٌّؾبسوخ فً دٚسح رذسٌجٍخ ِزخققخ فً اٌؼذاٌخ اٌزقبٌؾٍخ اٌّمبِخ ِٓ لجً ِٕظّخ اٌٍٛٔغٍف / اٌٍغٕخ اٌطجٍخ اٌذٌٍٚخ ـ ـ 

2012   

ٍخ ٚاٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ اٌخبؿ ٌطٍجخ اٌّبعغزٍش فً لغًّ اٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ ـ ػضٛ ٌغٕخ اِِزؾبْ اٌؾفًٙ ٌّبدرً إٌّظّبد اٌذٌٚ

  3/9/2012فً  129اٌذٚس اٌضبًٔ ثّٛعت اِِش اإلداسي  2011/2012ٚاٌمبْٔٛ اٌخبؿ ٌٍؼبَ اٌذساعً 

 

 2011/2012ٌٍؼبَ اٌذساعً  ضٛ ٌغٕخ ٌالؽشاف ػٍى عٍش اِزؾبٔبد اٌذساعبد اٌؼٍٍب / اٌّبعغزٍش فً لغُ اٌمبْٔٛ اٌذًٌٚـ ػ

  3/9/2012فً  130اٌذٚس اٌضبًٔ ثّٛعت اِِش اإلداسي 

 2012/2013ـ ػضٛ ٌغٕخ ِمبثٍخ اٌّزمذٍِٓ ٌٍذساعبد اٌؼٍٍب / اٌّبعغزٍش / لغُ اٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ ٌٍؼبَ اٌذساعً 

 

ىزشٍٚٔخ / اٌّىزت ـ  اٌّؾبسوخ فً دٚسح اٌزشلٍبد اٌؼٍٍّخ فً وفبءح اٌؾبعٛة اٌّمبِخ فً عبِؼخ ثغذاد / ِشوض اٌؾبعجخ االٌ

  13/9/2012ـ  9/9/2012االعزؾبسي ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌؾبعجبد ٌٍفزشح ِٓ 

 

 9/9/2012ٌش ٚاٌزؼٍٍُ اٌّغزّش ٌٍفزشح ِٓ اٌّمبِخ فً عبِؼخ ثغذاد / ِشوض اٌزطٛ 167ـ اٌّؾبسوخ فً دٚسح اٌزأًٍ٘ اٌزشثٛي 

 ٚلذ أؽشصد اٌّشوض اِٚي فٍٙب  11/10/2012ـ 

 

ـ  9/9/2012اٌّمبِخ فً عبِؼخ ثغذاد / ِشوض اٌزطٌٛش ٚاٌزؼٍٍُ اٌّغزّش ٌٍفزشح ِٓ  141ٚسح اٌٍغخ اٌؼشثٍخ اٌّؾبسوخ فً دـ 

 ٚلذ أؽشصد اٌّشوض اِٚي فٍٙب  11/10/2012

  2013ـ ـ اٌّؾبسوخ فً ٚسؽخ ػًّ ) ِضبٍِٓ ثشٔبِظ إػذاد ٚرؾشٌش اِٚساق اٌؼٍٍّخ ٌٍٕؾش فً اٌّغالد اٌؼٍٍّخ ٚاٌؼبٌٍّخ ( 

( فً 2598ؾخ اٌىٍٍخ ثّٛعت وزبة ؽؼجخ اٌذساعبد ٚاٌزخطٍظ ٚاٌّزبثؼخ فً وٍٍخ اٌمبْٔٛ / عبِؼخ ثغذاد ري اٌؼذد )ـ ِشؽ

 ضّٓ فشٌك ػًّ ٚؽذح اٌزأًٍ٘ ٚاٌزٛظٍف فً لغُ اٌذساعبد ٚاٌزخطٍظ ٚاٌّزبثؼخ فً اٌغبِؼخ .  12/5/2013

  5/5/2013فً  2441ثّٛعت اِِش اإلداسي  ـ ػضٛ اٌٍغٕخ اٌؼٍٍّخ اٌّشوضٌخ فً وٍٍخ اٌمبْٔٛ / عبِؼخ ثغذاد

  5/5/2013ـ رىٍٍفً ثئػذاد ِخطظ ٌّبدح إٌّظّبد اٌذٌٍٚخ ٌطٍجخ اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ ثّٛعت إػّبَ اٌغٍذ ػٍّذ اٌىٍٍخ فً 

فً  128ثّٛعت اِِش اإلداسي  2012/2013ـ ػضٛ ٌغٕخ ِٕبلؾخ ثؾٛس رخشط طٍجخ اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ ٌٍؼبَ اٌذساعً 

9/5/2013  

اٌخبؿ ٌطٍجخ اٌّبعغزٍش فً لغًّ اٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ ـ ػضٛ ٌغٕخ اِِزؾبْ اٌؾفًٙ ٌّبدرً إٌّظّبد اٌذٌٍٚخ ٚاٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ 

  16/5/2013فً  135ثّٛعت اِِش اإلداسي  2012/2013ٚاٌمبْٔٛ اٌخبؿ ٌٍؼبَ اٌذساعً 

ط  408اٌذًٌٚ اٌخبؿ ثّٛعت اِٚاِشاإلداسٌخ َ ع / ـ ػضٛ ٌغٕخ اِِزؾبْ اٌّشوضي ٌطٍجخ اٌىٍٍبد اٍٍِ٘خ فً ِبدح اٌمبْٔٛ

  30/6/2013فً  3546ٚ ػ ع  29/5/2013ط فً  429ٚ َ ع /  21/5/2013فً 

ثّٛعت اِِش اإلداسي  2012/2013ـ سئٍغخ ٌغٕخ ِخزٍبس ثؾش ِزٍّض ِٓ ثؾٛس رخشط طٍجخ اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ ٌٍؼبَ اٌذساعً 

 .  19/6/2013فً  164



 

 

 

 

 

ٌّبعغزٍش اٌّٛعِٛخ )ػاللخ اٌّؾىّخ اٌذٌٍٚخ اٌغٕبئٍخ اٌذائّخ ثّغٍظ آِِ ـ دساعخ فً اٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ ـ رمٌُٛ سعبٌخ ا

 . 28/7/2013( فً 427ري اٌؼذد )ط  اٌؼبَ( رمٌّٛبً ػٍٍّبً ثّٛعت وزبة عبِؼخ ثبثً / وٍٍخ اٌمبْٔٛ / ِىزت اٌؼٍّذ

بْٔٛ اٌذًٌٚ اٌخبؿ ٌطٍجخ اٌّبعغزٍش فً لغًّ اٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ ـ ػضٛ ٌغٕخ اِِزؾبْ اٌؾفًٙ ٌّبدرً إٌّظّبد اٌذٌٍٚخ ٚاٌم

  16/5/2013فً  135ثّٛعت اِِش اإلداسي  2012/2013ٚاٌمبْٔٛ اٌخبؿ ٌٍؼبَ اٌذساعً 

ٌطٍجخ اٌّبعغزٍش فً لغُ اٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ  ٌٍؼبَ اٌذساعً  ٌّٕظّبد اٌذٌٍٚخا ػضٛ ٌغٕخ اِِزؾبْ اٌؾفًٙ ٌّبدح ـ

  5/9/2013فً  204ٚي / اٌذٚس اٌضبًٔ ثّٛعت اِِش اإلداسي ٌٍفقً اِ 2012/2013

ـ ػضٛ ٌغٕخ اِِزؾبْ اٌؾفًٙ ٌّبدح إٌّظّبد اٌذٌٍٚخ ٌطٍجخ اٌّبعغزٍش فً لغًّ اٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ ٚاٌمبْٔٛ اٌخبؿ ٌٍؼبَ 

 16/5/2013فً  135اِِش اإلداسي ثّٛعت  2012/2013اٌذساعً 

مضلمماظؼاغونماظدوظيم(ممبوجبمعذطرةمدوعةمبم)ماظدصعمباظـظامماظعامميفمذبالماظعؼودماظدوظقةمـمدرادةمعؼارغةتؼوؼممرداظة)مارعقضمسؾقدمخؾفم(مادلوـ 

ممم25/9/2013يفمم226مذيماظعدد

  11/9/2013فً  4710ـ ػضٛ اٌٍغٕخ اٌؼٍٍّخ اٌّشوضٌخ فً وٍٍخ اٌمبْٔٛ / عبِؼخ ثغذاد ثّٛعت اِِش اإلداسي 

  11/9/2013فً  4710مبْٔٛ / عبِؼخ ثغذاد ثّٛعت اِِش اإلداسي ـ ػضٛ ٌغٕخ اٌّىزجخ فً وٍٍخ اٌ

فً لغُ اٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ ٌٍطبٌجخ اَء خضٍش ػجبط ثّٛعت اِِش االداسي اٌّشلُ ضٛ ٌغٕخ ِٕبلؾخ سعبٌخ ِبعغزٍش ػـ 

  4/11/2013( فً 5539)د.ع./

ط( فً  755َ ع / عت اِِش االداسي اٌّشلُ )ثّٛ 2013/2014اٌٍغٕخ االِزؾبٍٔخ ٌٍّشؽٍخ اٌضبٍٔخ ٌٍؼبَ اٌذساعً  ـ ػضٛ

7/11/2013  

( ثّٛعت اِِش االداسي 17ـ11ـ ِغؤٌٚخ اؽشاف رشثٛي ػٍى طٍجخ اٌّشؽٍخ االٌٚى ـ ؽؼجخ ط )اٌطٍجخ أفؾبة اٌزغٍغً ِٓ 

   1/12/2013( فً 5922اٌّشلُ )

ذًٌٚ ثّٛعت اِِش االداسي اٌّشلُ ـ رىٍٍفً ثبإلؽشاف ػٍى طبٌت اٌّبعغزٍش ؽغٍٓ سؽٍُ ِؾّذ ِٓ لغُ اٌمبْٔٛ اٌ

م5/12/2013( فً 6063)د.ع./
مم2013/2014ـمتؽؾقػيمباإلذرافمسؾىمحبوثمدبرجمرؾؾةمادلرحؾةماظرابعةمظؾعامماظدراديم

دلشارطةمذيمادلشارطةميفمدوراتمععفدماظؿدرؼبماالسالعيميفماهلقؽةماظعراضقةماظعاعةمخلدعاتماظؾثمواالردالمبصػةمرباضرممبوجبمطؿابماظؿأؼقدمباـم

م.مم12/12/2013(ميفم19799اظعددم)

(ممبوجبمعذطرةمضلمممادللؤوظقةماظدوظقةماظـامجةمسنمحؼوقمادلعؿؼؾنيمأثـاءماالحؿالل(مادلودوعةمبم)مم)سديمدػرمسؾداظؼادرعاجلؿريمتؼوؼممرداظةـم

مم16/1/2014يفمم34اظؼاغونماظدوظيمذيماظعددم

ٚح اثشاٍُ٘ اؽّذ ِٓ لغُ اٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ ثّٛعت اِِش االداسي اٌّشلُ رىٍٍفً ثبإلؽشاف ػٍى طبٌجخ اٌّبعغزٍش ِشمـم

م21/1/2014( فً 522)د.ع./

(ميفم207مبوجبماألعرماالداريمذيماظعددم)م2013/2014ـاضشةمحبوثمدبرجمرؾؾةمادلرحؾةماظرابعةمظؾعامماظدراديماظـاغقةمدلمفـةـمرئقلةماظؾ

م21/4/2014

ّٛعت اِِش االداسي اٌّشلُ ثلغُ اٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ ٌٍطبٌجخ عؾش عبعُ ِؼٓ ً ـ ػضٛ ٌغٕخ ِٕبلؾخ سعبٌخ ِبعغزٍش ف

  6/5/2014( فً 2170)د.ع./

(ممبوجبمعذطرةمضلمماظؼاغونممسدمماالسؿدادمباحلصاغةمأعامماحملؽؿةماجلـائقةماظدوظقة(مادلودوعةمبم)ممـمتؼوؼممرداظةمعاجلؿري)سؿارمراظبمربؿود

مم26/5/2014يفمم252اظدوظيمذيماظعددم

ط( فً 370ثّٛعت اِِش االداسي اٌّشلُ )َ ع /  2013/2014اٌٍغٕخ االِزؾبٍٔخ ٌٍّشؽٍخ اٌشاثؼخ ٌٍؼبَ اٌذساعً  ـ ػضٛ

26/5/2014  

م مـ ماالداري ممبوجبماالعر مجعػر مخؾقل مربؿود مادلدرسماظدطؿور مضؾل معن مادلؼدم ماظؾقث مظؿدضقق مادؿالل مجلـة يفمم257رئقلة

مم27/5/2014

ماالدؿش مادلؽؿب مسضو م)ـ ماظعدد مذي ماجلاععي ماألعر ممبوجب مبغداد مجاععة م/ ماظؼاغون مطؾقة ميف ماظؼاغوغي ميفم11/3641اري )

م27/5/2014



 

 

 

 

 

متوزمتؽؾقػيمباالذرافموادلؿابعةمسؾىماظؿدرؼبماظصقػيمجملؿوسةمعنماظطؾؾةمادلؿدربنيميفمربؽؿةماألحوالماظشكصقةميفمبغدادماجلدؼدةمخاللمذفريمـم

م.مم19/6/2014(ميفم2945عددم)تمصم/موآبممبوجبماألعرماالداريمذيماظ

/معؽؿبمادلػؿشمتؼققمماظؾقثمادلودوممبـم)ماالخؿصاصميفماظؼرارماالداريم(مواظعائدمظؾواءماظرطنمدعدمسدغانماهلـداويمواظواردماظقـامعنموزارةماظداخؾقةمـم

م.مم12/10/2014اظعامم/مضلمماظؾقوثمواظدراداتم/مذبؾةمادلػؿشماظعامم،مبؿارؼخم

م.مم13/10/2014يفمم4248اظؿعضقدميفماظؽؾقةممبوجبماألمعرماالداريمذيماظعددمشمعم/ممـمسضومجلـة

م.مم16/10/2014يفمم4299ـمتؽؾقػيممبفاممعدؼرمحترؼرمذبؾةماظعؾومماظؼاغوغقةممبوجبماألعرماالداريمذيماظعددمشمعم/م

م.مم2014/م2/12سميفم716داريمذيماظعددمممعم/ممبوجبماألعرماالم2015/م2014ظؾعامماظدراديممظـاظـةـمرئقلةماظؾفـةماالعؿقاغقةما

مذب معن ماألول ماظعدد متؼققم ماظـ مػاعشي ممبوجب ماظؼضائي مادلعفد ملقؾة ميف ماظؽؾقة مسؿقد م8/12دؼن ميفمم2014/ ماظعؾؿقة مظؾشؤون ماظعؿقد وععاون

م.مم3/12/2014يفمم2490/م14/م1/م12سؾىمأصلمطؿابموزارةماظعدلم/مادلعفدماظؼضائيمذيماظعددمقمأمم9/12/2014

يفمم3637ومشمعم/ممممممممممممم4/12/2014يفمم5084اظعددمشمعم/ممويذمنياالدارؼمؼنـمسضومجلـةماظرتضقاتماظعؾؿقةميفماظؽؾقةممبوجبماألعر

م.8/9/2015

(مظؾقانمعدىمصالحقؿهمـمتؼققمماظؾقثمادلودوممبـم)اظودائلماظدوظقةمحلؿاؼةماألغفارماجلارؼةميفماظعراقمعنماظؿؾوثماظؾقؽيممبؼؿضىمأحؽامماظؼاغونماظدوظي

م.مم7/12/2014يفمم70/2014ذيماظعددمممعمق/ظؾـشرميفمذبؾةماظعؾومماظؼاغوغقةممبؼؿضىماظؽؿابم

اظػلادمـمدرادةمعؼارغة(مـمتؼققمماظؾقثمادلودوممبـم)األررماظؼاغوغقةماظدوظقةمواالضؾقؿقةمدلؽاصقةماظػلادماتػاضقةماألعممادلؿقدةمواالتػاضقةماظعربقةمدلؽاصقةم

م.مم8/12/2014سميفمم736بماظؽؿابمذيماظعددمشمعم/ممبوج

ذطرةمرئقسمتؼققمماظؾقثمادلودوممبـم)بعضماجلواغبماظؼاغوغقةمألتػاضقةمضاغونمادؿكدامماجملاريمادلائقةماظدوظقةميفماألشراضمشريمادلالحقة(ممبوجبمعـم

م.م18/12/2014جلـةماظؼاغونماخلاصةمجبائزةماظؿعؾقمماظعاظيمظؾعؾومماالجؿؿاسقةمادلؤرخةميفم

م) ماظعدد مذي ماالداري ماألعر ممبوجب ماظؾقؽي( ماظؿؾوث معن ماظعراق مألغفار ماظدوظقة م)احلؿاؼة مبـ مادلودوم ماظؾقث مادؿالل مجلـة مرئقس ميفم591ـ )

م.مم18/12/2014

م مادلادـ ميف مواظدطؿوراه( م)ادلاجلؿري ماظعؾقا ماظدرادات مرؾؾة موأرارؼح مبردائل مادلؿعؾؼة مادلـاضشة مدرجات مادخال مجلـة موألشراضمتوثققمسضو رتمذقت

م.مم16/2/2015(ميفم61اظلفالتمورضقًامواظؽرتوغقًاممبوجبماألعرماإلداريمذيماظعددم)

ماظؿعؾقمماظعاظ يمواظؾقثمـمسضومجلـةمتؼققمموضعماالدؽؾةموتصققحماظدصاترماالعؿقاغقةمدلادةماظؼاغونماظدوظيممبوجبماالعرماالداريماظصادرمسنموزارة

م1/3/2015يفمم572ظؿؼوؼمماظعؾؿيم/مدائرةمضؿانماجلودةمواالسؿؿادماألطادمييم/مضلممتؼوؼمماألداءمذيماظعددمجمدمتم/ماظعؾؿيم/مجفازماالذرافموا

م.مم10/3/2015يفمم6076وطؿابمرئادةمجاععةمبغدادم/مضلممضؿانماجلودةمواألداءماجلاععيمذيماظعددم

ة(مظؾقانمعدىمصالحقؿهمظؾـشرميفمذبؾةماظعؾومماظؼاغوغقةممبؼؿضىماظؽؿابمذيماظعددمـمتؼققمماظؾقثمادلودوممبـم)دواسيمتطؾققمعؾدأمادللؤوظقةمسنماحلؿاؼ

م.م12/3/2015يفمم119/2015ممعمق/

غقةممبؼؿضىمتؼققمماظؾقثمادلودوممبـم)ادللؤوظقةمسنماإلضرارمباظرتاثماظـؼايفميفماظؼاغونماظدوظي(مظؾقانمعدىمصالحقؿهمظؾـشرميفمذبؾةماظعؾومماظؼاغوـم

م.م2/4/2015يفمم129/2015ددمممعمق/اظؽؿابمذيماظع

م مسؾؿقًا مسؾىماظعراق(متؼوميًا متؼققممحبثماظرتضقةمادلودوممبـم)ععاؼريماظؾفوءمظؾفزاءاتماظعلؽرؼةميفمعقـاقماألعممادلؿقدةموتطؾقؼاتفا مبؼؿضىمطؿابمـ

م.م6/4/2015يفمم15/3/550وزارةماخلارجقةم/مععفدماخلدعةماخلارجقةمذيماظعددم



 

 

 

 

 

م ٛعت اِِش االداسي ؽغٍٓ سؽٍُ ِؾّذ ثّ فً لغُ اٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ ٌٍطبٌتِٕبلؾخ سعبٌخ ِبعغزٍش ٌغٕخ  ِٚؾشف ػضٛـ

م. 6/4/2015( فً 1548اٌّشلُ )د.ع./

م ثّٛعت اِِش االداسي اٌّشلُ  فشاط ٔؼٍُ عبعُ فً لغُ اٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ ٌٍطبٌتػضٛ ٌغٕخ ِٕبلؾخ سعبٌخ ِبعغزٍش ـ

م. 6/4/2015( فً 1550)د.ع./

األعرماالداريممـمرئقسمجلـةمادؿاللمرداظةممادلاجلؿريمادلودوعةمبـم)ادلـازساتماظؼاغوغقةمبنيماظعراقمواظؽوؼتمـمدرادةميفمإرارماظؼاغونماظدوظي(ممبوجب

م.م12/4/2015(ميفم144ذيماظعددم)

م ِش االداسي اٌّشلُ ٛعت اِآٌبد ِؾّذ عؼٛد ثّ فً لغُ اٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ ٌٍطبٌجخٌغٕخ ِٕبلؾخ سعبٌخ ِبعغزٍش  سئٍظـ

م. 20/4/2015( فً 1734)د.ع./

ٛعت اِِش االداسي ِشٚح اثشاٍُ٘ ِؾّذ ثّ فً لغُ اٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ ٌٍطبٌجخٌغٕخ ِٕبلؾخ سعبٌخ ِبعغزٍش  ِٚؾشف ػضٛـ 

مم. 20/4/2015( فً 1735اٌّشلُ )د.ع./

م.مم20/4/2015(ميفم1742مبوجبماألعرماالداريمذيماظعددم)ش.ع/مظطؾؾةماظدراداتماألوظقةمـمسضومجلـةماخؿقارموتؼققممحبوثماظؿكرجمادلؿؿقزةم

م.مم26/4/2015النمادلؤرخميفم‘(ممبوجبمال35ـ29(موعنم)7ـ1ـمرئقسمجلـةمعـاضشةمحبوثمدبرجمرؾؾةمادلرحؾةماظرابعةم/مذعؾةمأماظؿلؾللمعنم)

 آٚط أوشَ ِؾّذ فجؾً ْٛ اٌؼبَ ٌٍطبٌتفً عبِؼخ إٌٙشٌٓ / وٍٍخ اٌؾمٛق / لغُ اٌمبٔػضٛ ٌغٕخ ِٕبلؾخ سعبٌخ ِبعغزٍش ـمم

م.مم7/5/2015( فً 238ط/ثّٛعت اِِش االداسي اٌّشلُ )

ماظؼاغونموعؾادرةموصولمادلرأةماىلماظعداظةمادلؼاعةمعنمضؾلمجلـةماالغؼاذماظدوظقةم/مدورةمتدرؼبمادلؿدربنيم مأداتذةمطؾقةماظؼاغونمـمـمعشارطيتميفمدورة ـ

م.مم28/5/2015ـم27/5/2015جاععةمبغدادمظؾػرتةمعنم

ثّٛعت اِِش االداسي اٌّشلُ  عٙبد ؽغٓ ػجذاٌؾغٍٓ فً لغُ اٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ ٌٍطبٌجخػضٛ ٌغٕخ ِٕبلؾخ سعبٌخ ِبعغزٍش ـم

م. 29/6/2015( فً 2735)د.ع./

ّشلُ ثّٛعت اِِش االداسي اٌ ٘جخ ضٍبء فالػ اٌذٌٓ فً لغُ اٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ ٌٍطبٌجخٌغٕخ ِٕبلؾخ سعبٌخ ِبعغزٍش  سئٍظـم

م6/7/2015( فً 2835)د.ع./

مبؼؿضىماظؽؿابممـمتؼققمماظؾقثمادلودوممبـم)األعنماإلغلاغيميفمإرارمادلواثققموادلـظؿاتماظدوظقة(مظؾقانمعدىمصالحقؿهمظؾـشرميفمذبؾةماظعؾومماظؼاغوغقة

م.م2/9/2015يفمم165/2015ذيماظعددمممعمق/

ماظدو م)احلؿاؼة مبـ مادلودوم ماظؾقث مادؿالل مجلـة مرئقس م)ـ ماظعدد مذي ماالداري ماألعر ممبوجب ماظؾقؽي( ماظؿؾوث معن ماظعراق مألغفار ميفم591ظقة )

م.مم18/12/2014

يفمسم571جلـةمادؿاللماظؾقوثمادلؼدعةمعنمضؾلمأ.م.دمػاديمغعقممادلاظؽيمظؾرتضقةماىلمعرتؾةماألدؿاذؼةممبوجبماألعرماالداريمذيماظعددمممعم/ممـمسضو

م.مم8/9/2015

م.م8/9/2015(ميفم3637ظعؾؿقةميفمطؾقةماظؼاغونم/مجاععةمبغدادممبوجبماألعرماالداريمذيماظعددم)ـمسضومجلـةماظرتضقاتما

م ميف ماظدوظي ماظؼاغون مرئقسمضلم متؽؾقػيممبوجبمػاعشماظلقد م)شمعمم16/9/2015ـ ماظعدد مذي ماظعؾؿقة ماظشؤون مضلم م/ مبغداد مطؿابمجاععة سؾى

موتؼققمماسالنموعـفاجمسؿلمبقفنم.مجاءمبؿؼرؼرماألعنيماظعاممظألعممادلؿقدةمحولمادؿعراضمالبداءماظرأيموتؼدؼممتؼرؼرمسنمعام3/9/2015(ميفم3941/

ـمغظرةمسؾىماتػاضقةم3ـمتأثريماألغرتغقتمسؾىمعؾدأماظلقادةم2ـمضراراتمادلـظؿاتماظدوظقةموعصادرماظؼاغونماظدوظيم1ـمتؼوؼممحبوثماظرتضقةمادلودوعةمبـم:م

االعؿقازاتمواظرػونمسؾىماظلػقـةم،مواخلاصةممبعاعؾةماظرتضقةماظعؾؿقةمعنمعدرسماىلمادؿاذمعلاسدماظواردةماظقـامـم4خورمسؾداهللمبنيماظعراقمواظؽوؼتم

م.مم30/9/2015(ميفم637/مسم17مبوجبمطؿابمطؾقةمادلأعونماجلاععةمذيماظعددم)صمق



 

 

 

 

 

ماحلؿا م)علؤوظقة مبـ موادلودوم معلؿشار مدؽرتريمأولماىلمدرجة مدرجة معن متؼوؼممحبثماظرتضقة مـ ماظدوظقة( ماظشرسقة ميفمارار مبوجبمطؿابموزارةمؼة

م.مم27/10/2015(ميفم15/3/1761اخلارجقةم/مععفدماخلدعةماخلارجقةمذيماظعددم)

م مـ مع م)ش ماظعدد مذي ماالداري ممبوجب ماظؼاغوغقة ماظعؾوم مذبؾة موسضو محترؼر م4701عدؼر ميف مبغداد/طؾقةمم9/11/2015( مجاععة معن واظصادر

مةم.ماظؼاغون/وحدةماظشؤونماظعؾؿق

صرؼةم/مطؾقةمـمتؼوؼممرداظةمادلاجلؿريمادلودوعةمبـم)احلؿاؼةماظدوظقةمظؾققميفماظؿعؾقمموضتماألزعاتمـماظعراقمأمنوذجًا(ممبوجبمطؿابماجلاععةمادللؿـ

م.مم19/11/2015(ميفم465اظؼاغونمذيماظعددم)ع/

دوممبـم)اظدصعمبإراسةماألواعرماظعؾقامطؿاغعمظؾؿلؤوظقةماجلـائقةموادلوـمسضومجلـةمعـاضشةمحبثماظرتضقةماىلموزؼرمعػوضمظؾؿلؿشارمعـقفمسؾيمحلنيم

م.م24/11/2015(ميف15/3/1970ظألصرادميفماظؼاغونماظدوظي(ممبوجبمطؿابموزارةماخلارجقةم/مععفدماخلدعةماخلارجقةمذيماظعددم)

الدؿـؿارماالجـيبميفماظؼاغونماظدوظيماظعام(ممبوجبمـمسضومجلـةمعـاضشةماظطاظبمامحدمطازممربقؾسمسنمارروحؿهمظؾدطؿوراهموادلودوعةمبـم)محاؼةما

م.م13/12/2015(ميفم526األعرماالداريماظصادرمعنمطؾقةماحلؼوقم/مجاععةماظـفرؼنم/ماظدراداتماظعؾقامذيماظعددم)س

اظؼاغونم/معؽؿبماظعؿقدمممبوجبماالعرماالداريماظصادرمعنمجاععةمبغدادم/مطؾقةم2015/2016ـمرئقلةماظؾفـةماالعؿقاغقةماظرابعةمظؾعامماظدراديم

م.م30/12/2015س(ميفم844ذيماظعددم)ممع/

ظؾلؽرتريماألولمد.مسقةمرذقدموادلودوممبـم)ضواسدماألغفارماظدوظقةموتطؾقؼاتفامسؾىمذطماظعرب(مسضومجلـةمعـاضشةمحبثماظرتضقةماىلمدرجةمعلؿشارمـم

م.م30/12/2015(ميفم15/3/2232مبوجبمطؿابموزارةماخلارجقةم/مععفدماخلدعةماخلارجقةمذيماظعددم)

اظطاظبمحلنيمرحقمموادلودوممبـم)االرادةمادلـػردةمظؾدوظةموادلرتؾطةمباالظؿزاعاتماظؿعاضدؼة(ميفمذبؾةماظعؾوممـمغشريمحبثمعلؿلمعنمرداظةمعاجلؿريم

م.م2015اظؼاغوغقةم/سددخاص/

ظعلؽريمادلشروعموأػممادلؾادئماظيتمحتؽؿهميفماظؼاغونماظدوظيمغشريمحبثمعلؿلمعنمرداظةمعاجلؿريماظطاظؾةمعروةمابراػقمموادلودوممبـم)اهلدفماـم

مـم2015يفمذبؾةماظعؾومماظؼاغوغقةم/اظعددماظـاغي/االغلاغي(م

م م1تؼومييمحبـيماظرتضقةمادلودوعنيمبـم:مـ مدرادةمألحؽامماظؼاغونماظدوظيموتطؾقؼاتفا ماظدميؼرارقةموحراكماظـظامماظدوظيم،م2ـمادللؤوظقةماظدوظقةمـ ـ

مبعاعؾةماظرتضقةمعنمعرتؾةمعدرسمعلاسدماىلمعرتؾةمعدرسممبوجبمطؿابمطؾقةماظريعوكماجلاععةم/ماظشؤونماظعؾؿقةم/مجلـةماظرتضقاتماظعؾؿقةماخلاصةم

م.م3/1/2016(ميفم53،مذيماظعددم)

ثمتعزؼزيمظطاظبماظرتضقةمعنمعرتؾةم(مطؾق1969ـمتؼوؼممادلؤظفمادلودوممبـم)ادلعاػداتماظدوظقةميفمضوءمأحؽامماتػاضقةمصقـامظؼاغونمادلعاػداتمظلـةم

م.م12/1/2016(ميفم650/س/17،مذيماظعددم)صمقمعدرسماىلمعرتؾةمادؿاذمعلاسدممبوجبمطؿابمطؾقةمادلأعونماجلاععةم

اظعؾقام،ممـمسضومجلـةمعـاضشةمرداظةمعاجلؿريماظطاظبم)جربمؼادنيمظػؿة(ممبوجبماألعرماالداريماظصادرمعنمجاععةماظؽوصةم/مطؾقةماظؼاغونم/ماظدرادات

م.12/1/2016(ميفم160ذيماظعددم)

سؾىمطؿابموزارةماظؿعؾقمماظعاظيمواظؾقثماظعؾؿيم/ماظدائرةماظؼاغوغقةمواالدارؼةم/مم24/3/2016ـمتؽؾقػيممبوجبمػاعشماظلقدمسؿقدماظؽؾقةمادلؤرخميفم

،مبدرادةمبرغاعجماألعممادلؿقدةمظؾؿلاسدةميفمم20/3/206(ميفم3/4/643ضلمماظشؤونماظؼاغوغقةم/مذعؾةماظؿشرؼعاتمواالتػاضقاتم،مذيماظعددم)ق/

متدرؼسماظؼاغونماظدوظيمودرادؿهموغشرهموزؼادةمتػفؿهموابداءمادلالحظاتموادلؼرتحاتمسؾىمعاجاءمصقهم.م

اظرتضقاتميفمجلـةمبصػيتمسضوموعؼررمم29/3/2016ـمادلشارطةميفمورذةماظعؿلماظيتمأضاعؿفامجلـةماظرتضقاتماظعؾؿقةمادلرطزؼةميفمجاععةمبغدادمؼومم

ماظعددم مذي مادلرطزؼة ماظعؾؿقة ماظرتضقات مجلـة م/ مبغداد مجاععة معن ماظصادر ماظؽؿاب ممبوجب متؾؾقغـا ماىل مادؿـادًا مبغداد مجاععة م/ ماظؼاغون طؾقة

م.3/3/2016(ميفم1615/س/12)



 

 

 

 

 

عنماظوالؼةماظؼضائقةمبنيمحصاغةماظدوظةمـمغشريمظؾقثمعشرتكمععمادلدرسماظدطؿورمعصطػىمداملمسؾدمخبقتموادلودوممبـم)اسػاءماظؾعـةماظدبؾوعادقةم

م.م2016واحلصاغةماظدبؾوعادقة(ميفمذبؾةماظعؾومماظؼاغوغقةم/اظعددماألول/

مادللؿؿرموباظؿـلققمععمضلممذؤونماظطؾؾةميفمجاع ماظؾفانماالعؿقاغقةميفمعرطزماظؿطوؼرمواظؿعؾقم معشارطيتميفماظربغاعجماظؿدرؼيبمظرؤوداء عةمبغدادمـ

م.م20/4/2016(ميفم1461مم)مبوجبماظؽؿابمادلرض

م مـمتؼوؼممرداظةمادلاجلؿريمادلودوعةمبـم)عؾدأمتؼققدمودائلموأداظقبماظؼؿالمـمدرادةميفمضوءمأحؽامماظؼاغونماظدوظيماالغلاغي(م،متؼوميًا مبوجبمسؾؿقًا

م.5/5/2016(ميفم252تؽؾقػيمعنمضؾلمطؾقةماظؼاغونم/مجاععةمبابلممبوجبمطؿابفممذيماظعددم)س

سادةمعـاضشةمرداظةمعاجلؿريماظطاظبم)آوسماطرممربؿد(مادلودوعةمبـم)سالضةماظؼاغونماظدوظيماالغلاغيمباظؼاغونماظدوظيمحلؼوقماالغلان(مـمسضومجلـةمإ

م.21/4/2016(ميفم1426مبوجبماألعرماالداريماظصادرمعنمطؾقةماحلؼوقمـمجاععةماظـفرؼنمـماظدراداتماظعؾقامذيماظعددم)

اظؿدرؼؾقةمضؿنماغشطةمعشروعم)احلدمعنماظؿؿققزمواظعـفمضدمادلرأة(ممبوجبمطؿابمطؾقةماظؼاغونم/مجاععةمبغدادم/مـمترذققيمظؾؿشارطةميفماظورشم

م.م10/5/2016(ميفم1665وحدةماظشؤونماظعؾؿقةمذيماظعددم)

(مظؾعامماظدراديم8ـ3اظؿلؾلالتمعنم)(موذعؾةمجم48ـ43ـمرئقلةمجلـةمعـاضشةمحبوثمدبرجمرؾؾةمادلرحؾةماظرابعةم/مذعؾةمبماظؿلؾلالتمعنم)

م.2015/2016

مسؾؿقًاممبوجبمطؿابمطؾقةماحل ؼوقم/مجاععةمـمتؼوؼممرداظةمادلاجلؿريمادلودوعةمبـم)اجلرائممضدماالغلاغقةميفمادلـازساتمادللؾقةمشريماظدوظقة(متؼوميًا

م.26/5/2016(ميفم251اظـفرؼنم/ماظدراداتماظعؾقامذيماظعددم)

دوممبـم)اخؿصاصاتماحملؽؿةماجلـائقةماظدوظقة(مادلؼدممعنماظلؽرتريماألولم)سؿرمسؾداجملقدممحقد(مظؾرتضقةماىلمسضومجلـةمعـاضشةمحبثماظرتضقةمادلوـم

م.مم12/6/2016(ميفم15/3/929درجةمعلؿشارممبوجبمطؿابموزارةماخلارجقةم/مععفدماخلدعةماخلارجقةمذيماظعددم)

يفمتطؾققماجلقلماظـاظثمعنمادلـظؿاتماظدوظقة(مواظعائدةمظؾطاظبمدعدونمحلقبمسارفمـمسضومجلـةمعـاضشةمارروحةماظدطؿوراهمادلودوعةمبـم)ادلشروسقةم

م.م13/6/2016(ميفم3/7/2908مبوجبماالعرماالداريماظصادرمعنمطؾقةماحلؼوقم/مجاععةمتؽرؼتمذيماظعددم)

(م2226اظـاظـةممبوجبماألعرماالداريمذيماظعددم)باالذرافموادلؿابعةمسؾىماظؿدرؼبماظصقػيميفمربؽؿةمبداءةمبغدادماجلدؼدةمظطؾؾةمادلرحؾةمـمتؽؾقػيم

م.م19/6/2016يفم

ادللؤوظقةمـماخؿقاريمطابسمسؾؿيمعنمضؾلموزارةماظؿعؾقمماظعاظيمواظؾقثماظعؾؿيم/مجفازماالذرافمواظؿؼوؼمماظعؾؿيم،مظرداظةمادلاجلؿريمادلودوعةمبـم)

راػرمعنمطؾقةماظؼاغونم/ماجلاععةمادللؿـصرؼةم/مضلمماظؼاغونماظعامممبوجبماظؽؿابمماظدوظقةماظـامجةمسنمادارةماظـػاؼاتماخلطرية(مظؾطاظبمطرارسؾداظرضا

م.م28/6/2016(ميفم1736ذيماظعددم)جمعمسم/م

ؾةمجاععةمتؼوؼمماظؾقثمادلودوممبـم)اآلظقاتماظؼاغوغقةماظدوظقةمحلؿاؼةماألرػالمعنماظؿفـقدميفماظـزاساتماظدوظقة(مظؾقانمعدىمصالحقؿهمظؾـشرميفمذبـم

م.م14/8/2016يفممط(119قادقةممبؼؿضىماظؽؿابمذيماظعددم)ؾارمظؾعؾومماظؼاغوغقةمواظلاألغ

ما ماظعؾوم مظؾـشرميفمذبؾة مظؾقانمعدىمصالحقؿه ماظدوظقةم:ماحلربمباظوطاظةمأمنوذجًا( م)حتدؼاتماظعداظةماجلـائقة مبـ ماظؾقثمادلودوم متؼوؼم اغوغقةمظؼـ

م.م8/9/2016يفم(م310مبؼؿضىماظؽؿابمذيماظعددم)

مس م)ادللؤوظقةماظدوظقةماظـاذؽةمسنماغؿفاطاتماجملؿوساتمادللؾقةمـ ماظؽاعؾةمضومجلـةمعـاضشةمرداظةمادلاجلؿريمادلودوعةمبـ يفمضوءمععقاريماظلقطرة

ماظػعاظة مظؾطاظبمواظلقطرة مواظعائدة م( مابراػقم ماظمصادقمباضر ماالداريماظصادرمعنمطؾقة ممؼاغونمبوجبماالعر مجاععة م/ م)اظؽوصة يفمم(3142ذيماظعدد

م.م28/9/2016

ماظؼائيمرباضرةميفمغؼابةماحملاعنيمؼومماظلؾتمادلواصقم ظودائلماظؾدؼؾةمظصاحلمعرطزمجـقفمظؾؿقؽقمماظدوظيم/مصرعماظعراقمبعـوانم)ا24/9/2016ـ

مواظصادرمعنمغؼابةماحملاعنيماظعراضقنيم.مم26/10/2016(ميفم8293حللمادلـازسات(ممبوجبمتأؼقدمادلشارطةمذيماظعددم)

ظصاحلمعرطزمجـقفمظؾؿقؽقمماظدوظيم/مصرعماظعراقمبعـوانم)اظؿقؽقمميفمسؼودمم26/9/2016ئيمرباضرةميفمغؼابةماحملاعنيمؼومماألثـنيمادلواصقمـماظؼا

مواظصادرمعنمغؼابةماحملاعنيماظعراضقنيم.مم26/10/2016(ميفم8293(ممبوجبمتأؼقدمادلشارطةمذيماظعددم)اظؾرتول(م



 

 

 

 

 

م.ؽاصقةماالرػابمادلردلمعنمضؾلموطاظةموزارةماظداخؾقةمظألدؿكؾاراتمواظؿقؼقؼاتماالحتادؼةعشروعمضاغونمعـمإدفاعيمبؿدضققم

دلـاضشةمعشروعمضاغونماهلقؽةمم29/9/2016ـمعشارطيتميفماظورذةماظعؾؿقةماظيتمسؼدػامضلمماظدراداتماظؼاغوغقةميفمبقتماحلؽؿةمؼومماخلؿقسمادلواصقم

ميفماظؽؿابماظورـقةمحلؿاؼةماظؿعاؼشماظلؾؿيموحظرماظؽراػ ماظواردة ماظطائػقةموعؽاصقةماظؿطرفمواألرػابم،موذظكممبوجبماظدسوة مادلرضمقةموجترؼم

م.مم29/9/2016(ميفم17/1514،موتأؼقدمادلشارطةميفماظؽؿابمادلرضمم)م18/9/2016(ميفم17/1408)

ورـقةماظعراضقةم(مضؿنمعشروعم)ماحلدمعنماظؿؿققزمواظعـفمضدمـمعشارطيتميفماظورذةماظؿدرؼؾقةمحولم)محؼوقمادلرأةميفمضوءمادلعاؼريماظدوظقةمواظؼواغنيماظ

دادمادلرأةم(مواظيتمغظؿتمباظؿعاونمععمعـظؿةمعلاسداتماظشعبماظـروجييموذظكممبوجبمذفادةمادلشارطةمادلؿـوحةمعنماظلقدةمرئقلةممجعقةمغلاءمبغ

موادلؤرخةمبالم.م

م.م4/10/2016(ميفم3356دممبوجبماألعرماالداريمذيماظعددم)ـمسضومجلـةماظرتضقاتماظعؾؿقةميفمطؾقةماظؼاغونم/مجاععةمبغدا

(ممبوجبمميفماظـزاساتمادللؾقةميفمضوءماظؼاغونماظدوظيماإلغلاغياحلؿاؼةماظؼاغوغقةمظؾؿدغقنيم(مادلودوعةمبم)ممسؾداظرمحنمرهتؼوؼممرداظةم)مامحدمـم

م.م19/10/2016يفمم(790ذيماظعددم)اظؼاغونماظدوظيممصرعمعنمةاظصادرمذطرةادل

ؾؿانمجوادمسضومجلـةمعـاضشةمارروحةماظدطؿوراهمادلودوعةمبـم)ماظدصعمبعدممادللؤوظقةميفمإرارماحملؽؿةماجلـائقةماظدوظقةم(مواظعائدةمظؾطاظبمخاظدمدـم

مم1/11/2016(ميفم3/7/5194اجلـابيممبوجبماالعرماالداريماظصادرمعنمطؾقةماحلؼوقم/مجاععةمتؽرؼتمذيماظعددم)

روحةماظدطؿوراهمادلودوعةمبـم)ماحملؽؿةماجلـائقةماظدوظقةمودورػاميفمحتؼققماظلؾممواألعنماظدوظقنيم(مواظعائدةمظؾطاظبمثابتمسضومجلـةمعـاضشةمارـم

م21/11/2016(ميفم693محدمسزؼزمممبوجبماالعرماالداريماظصادرمعنماالطادميقةماظعؾقامظؾدراداتماظعؾؿقةمواالغلاغقةمذيماظعددم)

مادلشؽؾةممبوجب ماظؾفـة مسضو م)األعرماالداريممـ ميفم831ذيماظعدد م30/11( ماظرأيماظؼاغوغيمحولماتػاقماالرارماالدرتاتقفيمبنيمم2016/ ظؾقان

ماظعراقمواظوالؼاتمادلؿقدةم

مبصػيتمسضوموعؼررمجلـةماظرتضقاتميفم25/12/2016ـمادلشارطةميفمورذةماظعؿلماظيتمأضاعؿفامجلـةماظرتضقاتماظعؾؿقةمادلرطزؼةميفمجاععةمبغدادمؼومم

م مذيماظعدد مادلرطزؼة ماظرتضقاتماظعؾؿقة مجلـة م/ مبغداد معنمجاععة ممبوجبماظؽؿابماظصادر ماىلمتؾؾقغـا مادؿـادًا مبغداد مجاععة م/ ماظؼاغون سم12)طؾقة

م(7877س/م12،مواظؽؿابمذيماظعددم)م10/11/2016(ميفم7030/

م.مم19/12/2016يفم

مبوجبماالعرماالداريماظصادرمعنمجاععةمبغدادم/مطؾقةماظؼاغونم/معؽؿبماظعؿقدمم2016/2017رئقلةماظؾفـةماالعؿقاغقةماظرابعةمظؾعامماظدراديمـم

م.28/12/2016س(ميفم762ذيماظعددم)ممع/

م

م

 ةماألغشطةماظعؾؿقةمخارجماظؽؾقةم:تؽؿؾ

خذهخ للذكزىس طؼوخ هطُش ثصىسح غُش سخىاص عفشسإلُغخ لدٌخ ر/مُمُخ للز/مُك زٍ هىضىع إصذاـ 

 لبًىًُخ 

( ز/ص ه لذ ًىع 428302مُخ للز/مُك زٍ هالثغبد حبدس رغلُت الغُبسح الوشلوخ )سإلُغخ لدٌخ ر/مُـ 

ًالوٌغىة الً داإلشح الجؼثبد والؼاللبد الثمبزُخ ػجذال/غُي هىصاى ـ رشَكبى الزٍ ثزهخ الغبإلك عزبس هىًذاٌ

ًىع ( ز/ص ه لذ 428291سإلُغخ لدٌخ ر/مُمُخ للز/مُك زٍ هالثغبد حبدس رغلُت الغُبسح الوشلوخ )ـ 

هىًذاٌ ـ رشَكبى الزٍ ثزهخ الغبإلك ه/وذ كلخبى كجبشٍ الوٌغىة الً الهُئخ الؼشالُخ لل/بعجبد 

 والوؼلىهبرُخ



 

 

 

 

 

ر/مُمُخ للز/مُك ثوىضىع االػزذاء ػلً الغبإلك لُظ دسوَش هي لجل هغل/ُي زٍ هٌطمخ   سإلُغخ لدٌخـ 

 زهزه ( ًىع كىعزش الزٍ كبًذ ث428239الكُالًٍ ورغلُت الغُبسح الوشلوخ )

الضساػُخ هي هخضى الىصاسح الىالغ زٍ  األدوادسإلُغخ لدٌخ ر/مُمُخ للز/مُك زٍ هىضىع زمذاى ثؼض  ـ

 الغشداة 

ثبلزصشف ثخبسعذ ػضىح لدٌخ ر/مُمُخ للز/مُك زٍ هىضىع لُبم عفبسح خوهىسَخ الؼشاق زٍ  ـ

 ثضهبالد دساعُخ دوى الشخىع الً الىصاسح 

ر/ذد األطش المبًىًُخ كشح رفبهن زخبصخ ثإً بء خبهؼخ دولُخ وإػذاد هػضىح لدٌخ لذساعخ األولُبد الـ 

 وحمىق والزضاهبد الطشزُي 

زٍ  mubs)والؼلىم ) لإلداسحػضىح زٍ لدٌخ لالطالع ػلً الىالغ الؼلوٍ والجٌُىٌ للدبهؼخ ال/ذَثخ  ـ

 زشع لهب زٍ الؼشاق  ثبزززبذوالشاغجخ لجٌبى 

الؼلوٍ والجٌُىٌ لوذاسط الفشاهُذٌ الخبصخ والشاغجخ ثبلزؼبوى  ػضىح زٍ لدٌخ لالطالع ػلً الىالغ ـ

 زشع لهب زٍ الؼشاق  ثبزززبذهغ خبهؼخ هبكٌٍ الجشَطبًُخ 

  ( 1976لغٌخ  5) رؼلُوبد سلن  ل هبداد الؼشثُخ واألخٌجُخالزؼبدس لػضىح زٍ لدٌخ إػبدح الٌظش ثأعظ ـ 

مىاًُي واألًظوخ والزؼلُوبد وهٌهب ػلً عجُل ػضىح زٍ لدبى إػذاد وصُبغخ  الؼذَذ هي ه بسَغ ال ـ

الوثبس الال/صش : لبًىى وصاسح الزؼلُن الؼبلٍ والج/ش الؼلوٍ االر/بدَخ ولبًىى الخذهخ الدبهؼُخ ولبًىى 

هكبرت الخذهبد الؼلوُخ واالعز بسَخ زٍ ه عغبد الزؼلُن الؼبلٍ ولبًىى الو/وُبد الضساػُخ ولبًىى 

هشاكض االحزدبص ولبًىى إداسح  والمبصشَي األحذاسلؼشاق ولبًىى سػبَخ حوبَخ الزشاس الطجُؼٍ زٍ ا

ولبًىى ه/ى األهُخ ولبًىى هٌ/خ طلجخ الدبهؼبد والوؼبهذ الؼشالُخ ولبًىى سػبَخ والغدىى  والزىلُف

ولبًىى رؼىَض الوزضشسَي خشاء الؼولُبد  الؼلوبء والوجذػُي ولبًىى الهُئخ االر/بدَخ للوؼلىهبرُخ

 رؼلُوبد الزفشؽ الؼلوٍوواألخطبء الؼغكشَخ والؼولُبد انسهبثُخ ولبًىى االعزثوبس الخبص ال/شثُخ 

 واألخبًتالؼشة  األعبرزحورؼلُوبد رؼضُذ الج/ش الؼلوٍ ورؼلُوبد اعزضبزخ  والزؼلُوبد االهز/بًُخ

الؼمىد الج/ثُخ  ورؼلُوبد رٌفُزلؼشالُُي الوغزشثُي الضاإلشَي لو عغبد الزؼلُن الؼبلٍ والج/ش الؼلوٍ او

وًظبم اًضجبط  طلجخ الزؼلُن الؼبلٍ والج/ش الؼلوٍ  دالوزوشط ورؼلُوب األعزبرورؼلُوبد رٌظُن وضغ 

  وًظبم هؼهذ ػالج الؼمن وأث/بس األخٌخ ..... الخ الذواإلش الثمبزُخ وًظبم هُئخ الج/ش الؼلوٍ

أهٌُبً ) لُجُب ل الُوي ل عىسَب ل ػضىح زٍ لدٌخ هزبثؼخ وضغ الطلجخ الذاسعُي زٍ دوس غُش هغزمشح ـ 

 رىًظ ل ...... الخ ( هصش ل 

 زٍ هؼهذ الج/ىس والذساعبد الؼشثُخ زٍ المبهشح  وضغ الطلجخ الذاسعُي دساعخػضىح زٍ لدٌخ ـ 

هؼزشف ثجؼض عُي زٍ الدبهؼبد اللجٌبًُخ الغُش لدٌخ للٌظش زٍ ه كلخ الطلجخ الذاس زٍ ػضىح ـ

ووضغ  هُخ ل خبهؼخ الدٌبى ل خبهؼخ طشاثلظ ل هؼهذ الذػىح الدبهؼٍ () الدبهؼخ انعالرخصصبرهب 

 ال/لىس لهب.

 .مأومتطوؼرماظؿعؾقمشروساتماظؾقـقةمصىمذبالماظؿكصصمخلدعةماظؾقؽةمواجملؿؿعمام:مادلثاعـ 

 اظلـة اظـشرمربلمأدمماظؾقث م

1  

 2013 ج.ادللؿـصرؼة/منطؾقةماظؼاغوممارميفمعواجفةمحتدؼاتماظواضعاحلؿاؼةماظؼاغوغقةمظًث 2



 

 

 

 

 

مزباررموحتدؼاتمصريوسماظدوظيمحلؼوقماالغلانميفمعواجفةمماظؼاغونعدىمصاسؾقة 3

م(غؼصمادلـاسةمادلؽؿلبم)اإلؼدز

م

م

ً

ً

ً

 وتً

 2013 33/ماظعددممقتماحلؽؿةب

ماظؽؿؾقوترمصاسؾقةاجلفوداظدوظقةيفمعواجفةجرائممعدى 4

ماظؽؿؾقوترواحلدعـفا

2013ً غدادجم.ب/مطؾقةاظؼاغونم

م2014ممممممممممممممم37/ماظعددبقتماحلؽؿةمممممممممممممممممممممممماجلفودماظدوظقةميفمعـعماالرػابماظدوظيموعؽاصقؿهم5 5

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم2015/ذبؾةماظعؾومماظؼاغوغقة/سددمخاص/طؾقةماظؼاغونمـمجاععةمبغداددةمظؾدوظةموادلرتؾطةمباالظؿزاعاتماظؿعاضدؼة/االرادةمادلـػرم6

/مذبؾةماظعؾومماظؼاغوغقةم/ماظعددم/مطؾقةماظؼاغونمـمجاععةمبغدادماهلدفماظعلؽريمادلشروعموأػممادلؾادئماظيتمحتؽؿهميفماظؼاغونماظدوظيماالغلاغيمم7م

م2015اظـاغيم/

ماظدبؾوعادقم8 مواحلصاغة ماظدوظة محصاغة مبني ماظؼضائقة ماظوالؼة معن ماظدبؾوعادقة ماظؾعـة ماظعؾومماسػاء مذبؾة مبغداد/ مجاععة مـ ماظؼاغون مطؾقة ة/

م2016اظؼاغوغقة/اظعدداالولم/

 

 .اهلقؽاتماظعؾؿقةماحملؾقةمواظدوظقةمسضوؼةمم:تادعا 

  

 ًًًً 

 ًً 

  

 ومذفاداتماظؿؼدؼر.ماجلوائزمطؿبماظشؽرم،مساذرًا:م

ماظلـةماجلفةمادلاسبةماجلائزةمأومذفادةماظؿؼدؼرمطؿابماظشؽرمأومت

2005ًًمًاملعفدًاؾؼضائيؿدقرًعاًؽمابًذؽر1ً

2008/5/21ًًوزقرًاؾمعؾقمًاؾعاؾيًواؾلوثًاؾعؾؿيًؽمابًذؽر2ً

2008/7/28ًًوزقرًاؾمعؾقمًاؾعاؾيًواؾلوثًاؾعؾؿيًؽمابًذؽر3ً

2009/3/4ًًؿدقرًعامًاملعفدًاؾؼضائيًؽمابًذؽر4ً

2009/3/18ًًاؾدائرةًاؾؼاـوـقةًواإلدارقةًمعاؿدقرًؽمابًذؽر5ً

ً

ً

ً



 

 

 

 

 

31/3/2009ًًيفًاؾدائرةًاؾؼاـوـقةًواإلدارقةًمؿدقرًعا/ًًـًؽمابًذؽر6ً

30/4/2009ًيفًقةًــًجاؿعةًاؾـفرقنًـًؽمابًذؽرً/ًؿدقرًاملؽملةًاملرؽز7

6/5/2009ًًيفً/ًوزقرًاؾمعؾقمًاؾعاؾيًواؾلوثًاؾعؾؿيًتنؿنيًجفودـ8ً

26/8/2009ًيفًؽمابًذؽرً/ًوزقرًاؾمعؾقمًاؾعاؾيًواؾلوثًاؾعؾؿيًـ9ً

2009ًًيفقرًعامًاملعفدًاؾؼضائيًـًؽمابًذؽرً/ًؿد10

2010ًًيفـًؽمابًذؽرً/ًًعضوًجمؾسًاؾـوابًاؾشقخًفؿامًمحودي11ً

3/1/2010ًيفًـًؽمابًذؽرً/ًًؿدقرًعامًدائرةًاؾلعناتًواؾعالؼاتًاؾنؼاػقة12ً

25/1/2010ًيفًـًؽمابًذؽرً/ًًوزقرًاؾمعؾقمًاؾعاؾيًواؾلوثًاؾعؾؿي13ً

21/6/2010ًيفًواؾلوثًاؾعؾؿيًـًؽمابًذؽرً/ًًوزقرًاؾمعؾقمًاؾعاؾي14ً

19/10/2010ًيفًـًؽمابًذؽرً/ًًوزقرًاؾمعؾقمًاؾعاؾيًواؾلوثًاؾعؾؿي15ً

16/2/2011ًيفًـًؽمابًذؽرً/ًًؿدقرًعامًدائرةًاؾلعناتًواؾعالؼاتًاؾنؼاػقة16ً

9/5/2011ًيفًـًؽمابًذؽرً/ًًؿدقرًعامًدائرةًاؾلعناتًواؾعالؼاتًاؾنؼاػقة17ً

9/6/2011ًيفًرةًاؾمعؾقمًاؾعاؾيًؾشؤونًاؾلوثًاؾعؾؿيًؽمابًذؽرً/ًًوؽقلًوزاـ18ً

3/7/2011ًيفًـًؽمابًذؽرً/ًًؿدقرًعامًدائرةًاؾلعناتًواؾعالؼاتًاؾنؼاػقة19ً

2011ًيفًـًذفادةًتؼدقرً/ًرئقسًجاؿعةًبغداد20ً

26/2/2012ًيفًػقةًؽمابًذؽرً/ًًؿدقرًعامًدائرةًاؾلعناتًواؾعالؼاتًاؾنؼاـ21ً

8/4/2012ًًيفًًةًاؾؼاـونًـًجاؿعةًبغدادـًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾق22



 

 

 

 

 

22/4/2012ًيفًـًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـًجاؿعةًبغداد22ً

22/4/2012ًًيفًـًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـًجاؿعةًبغداد23

24/4/2012ًيفًـًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـًجاؿعةًبغداد24ً

30/10/2012ًًيفًـًؽمابًذؽرً/ًرئقسًجاؿعةًبغداد25

30/10/2012ًيفًـًؽمابًذؽرً/ًرئقسًجاؿعةًبغداد26ً

1/11/2012ًيفًـًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـًجاؿعةًبغداد27ً

8/11/2012ًًيفًـًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـًجاؿعةًبغداد28

11/12/2012ًًيفًؾرئقسًجاؿعةًبغدادًاإلداريـًؽمابًذؽرً/ًاملياعد29ً

11/3/2013ًًيفًؽؾقةًاؾؼاـونًـًجاؿعةًبغدادـًؽمابًذؽرً/ًعؿقد30ً

7/3/2013ًيفًًـًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـًجاؿعةًبغداد31

9/7/2013ًًيفًـًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـًجاؿعةًبغداد32

5/8/2013ًًيفًـًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـًجاؿعةًبغداد33

22/9/2013ًًيفًةًبغدادـًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـًجاؿع34

2012/2013ًًـًذفادةًتؼدقرقةًؿنًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـًجاؿعةًبغدادًمبـادلةًقومًاؾؽؾقةًيفًاؾعامًاؾدرادي35ً

ًًًـًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـًجاؿعةًبغدادًإلفدائيًؽمابًاىلًؿؽملةًاؾؽؾقةًبالًعددًوتارقخ36

6/11/2013ًامليمـصرقةًيفًًاؿعةاجلـًًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾعؾومًاؾيقادقةًًـ37

7/11/2013ًًاؾـفرقنًيفًًـًجاؿعةًـًًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاحلؼوق38



 

 

 

 

 

10/11/2013ًيفًًمبوجبًاؾؽمابًاملرؼمًـًؿلارؽةًوتنؿنيًجفودًؿنًؿؽمبًرئقسًجاؿعةًبغداد39

13/11/2013ًًاألـلارًيفًًـًجاؿعةًواؾعؾومًاؾيقادقةًـًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـون40

19/11/2013ًدقاىلًيفًًـًجاؿعةًواؾعؾومًاؾيقادقةًـًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـون41

26/11/2013ًؽربالءًيفًًـًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـًجاؿعة42

27/11/2013ًجاؿعةًتؽرقتًيفًـًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـ43ً

27/11/2013ًألـلارًيفًاًـًجاؿعة/ًػؾوجةًـًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـون44ً

27/11/2013ًاؾؽوػةًيفًًـًجاؿعةواؾعؾومًاؾيقادقةًـًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـون45ً

2/12/2013ًًاملوصلًيفًًـًجاؿعةًـًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾعؾومًاؾيقادقة46

3/12/2013ًًبابلًيفًًـًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـًجاؿعة47

7/12/2013ًًاالدالؿقةًاجلاؿعةًـًاؾـهفًاألذرفًيفًًاؾؽؾقةـًؽمابًذؽرً/ًعؿقد48ً

9/12/2013ًاؾـفرقنًيفًًـًجاؿعةًؽؾقةًاؾعؾومًاؾيقادقةـًؽمابًذؽرً/ًعؿقد49ً

12/12/2013ًًامليمـصرقةًيفًًاؿعةاجلـًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـ50ً

17/12/2013ًًـًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـًجاؿعةًاؾؼاددقةًيف51ً

2/1/2014ًًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـًاجلاؿعةًاؾعراؼقةًيفًـ52ً

22/1/2014ًـًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـًجاؿعةًبغدادًيف53ً

28/1/2014ًًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـًجاؿعةًؿقيانًيفًًـ54

29/6/2014ًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـًجاؿعةًبغدادًيفًًـ55ً



 

 

 

 

 

23/9/2014ً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـًجاؿعةًبغدادًيفًـًؽمابًذؽر56ً

يفًاؾعامًاؾدراديًًحصوؾيًعؾىًؾؼبًأدماذًؿياعدـًذفادةًتؼدقرقةًؿنًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـًجاؿعةًبغدادًمبـادلة57ً

2013/2014ً

23/10/2014ًـًؽمابًذؽرً/ًوزقرًاؾعدلًيف58ً

18/12/2014ًـًتنؿنيًجفودً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـًجاؿعةًبغدادًيف59ً

13/1/2015ًًـًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـًجاؿعةًبغدادًيف60ً

4/2/2015ًـًؽمابًذؽرً/ًؿياعدًرئقسًجاؿعةًبغدادًؾؾشؤونًاؾعؾؿقةًيف61ً

30/3/2015ًًـًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـًجاؿعةًبغدادًيف62ً

29/4/2015ًـًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـًجاؿعةًبغدادًيف63ً

7/5/2015ًـًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـًجاؿعةًبغدادًيف64ً

15/10/2015ًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـًجاؿعةًبغدادًيفًـ65ً

18/10/2015ًـًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـًجاؿعةًبغدادًيف66ً

27/6/2016ًـًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـًجاؿعةًبغدادًيف67ً

23/10/2016ًؽقلًوزارةًاؾداخؾقةًؾألدمىلاراتًواؾموؼقؼاتًاالحتادقةًيفًـًؽمابًذؽرً/ًو68

27/11/2016ًـًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـًجاؿعةًبغدادًيف69ً

28/11/2016ًـًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـًجاؿعةًبغدادًيف70ً

19/12/2016ًـًؽمابًذؽرً/ًعؿقدًؽؾقةًاؾؼاـونًـًجاؿعةًبغدادًيف71ً



 

 

 

 

 

ًـ72ً

ً

ً

 .أومادلرتمجةماظؽؿبمادلؤظػة:محادىمسشر 

 دـةماظـشر أدمماظؽؿاب ت

 2009 اؾؼقؿةًاؾؼاـوـقةًؾؼراراتًجمؾسًاألؿنًيفًجمالًمحاقةًحؼوقًاالـيان 1

اؾودائلًاؾؼاـوـقةًإلصالحًجمؾسًاألؿنًؾمػاديًاالـمؼائقةًوازدواجقةًاملعاقريًيفًتعاؿؾهًؿعً 2

 اؾؼضاقاًاؾدوؾقة

ًًًًًًً2014 
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5   

6   

 

ماتم.ــثاغيمسشرم:اظؾغ 

 الؼشثُخ           

              

  

   CD هل/ىظخ : َزن رغلُن ًغخخ ػلً  


