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ذلطس ادتُاع اجملًظ ايعًُ ٞيًُسنص اجلاَع ٞي2017/05/10 :ّٛٝ
يف عاّ أيفني  ٚضبع ١عػس  ٚيف اي ّٛٝايعاغس َٔ غٗس َا ٟاْعكد ادتُاع اجملًظ ايعًُ ٞيًُسنص اجلاَع ٞيف دٚزت٘ االضتجٓائ١ٝ
بسئاضَ ١دٜس املسنص ايدنتٛز ضفٝإ ضًُٝإ  ٚحبطٛز األعطاء اآلت ١ٝأمساؤِٖ :
 خايد ٟمسري  :املدٜس املطاعد ملا بعد ايتدزز  ٚايبشح ايعًُ ٚ ٞايعالقات اخلازد.١ٝ َٗد ٟبٔ خد : ٠املدٜس املطاعد يًدزاضات يف ايتدزز  ٚايته ٜٔٛاملتٛاصٌ  ٚايػٗادات . عُساْْ ٞصس ايد : ٜٔاملدٜس املطاعد يًتُٓ ٚ ١ٝاالضتػساف.َصُٛد ٟدلٝد ْٝ:اب ١عٔ َدٜس َعٗد اآلداب  ٚايًػات . غٛاي ٞسبٝب َ :دٜس َعٗد ايعً ّٛاإلْطاْ ٚ ١ٝاالدتُاع. ١ٝايتطٝري
.
 ٖين َصطفَ : ٢دٜس َعٗد ايعً ّٛايتذاز ٚ ١ٜاالقتصاد ٚ ١ٜعًّٛتَ ًٜٔٛٝٝصطف : ٢زئٝظ اجملًظ ايعًُ ٞملعٗد ايعً ّٛاإلْطاْ ٚ ١ٝاالدتُاع.١ٝ ذلُٛد ٜٛضف ذلُٛد  :زئٝظ اجملًظ ايعًُ ٞملعٗد عً ّٛايطبٝع ٚ ١احلٝا ٚ ٠ايعً ّٛايدقٝك.١ شٚا ٟٚسبٝب  :زئٝظ اجملًظ ايعًُ ٞملعٗد ايعً ّٛايتذاز ٚ ١ٜاالقتصاد ٚ ١ٜعً ّٛايتذاز.١ٜ َفالح بٔ عبداهلل  :زئٝظ اجملًظ ايعًُ ٞملعٗد اآلداب  ٚايًػات.ضعاد ٟذلُد :ممجٌ عٔ األضاتر ٠احملاضس" "ٜٔأ عٔ َعٗد ايعً ّٛايكاْ ٚ ١ْٝٛاإلداز.١ٜاالدتُاع١ٝ
.
 بػداد با ٟعبد ايكادز :ممجٌ عٔ األضاتر ٠احملاضس" "ٜٔأ عٔ َعٗد ايعً ّٛاإلْطاْٚ ١ٝدسََ ْٞٛصطف :٢ممجٌ عٔ األضاتر ٠احملاضس ٜٔعٔ َعٗد عً ّٛايطبٝع ٚ ١احلٝا ٚ ٠ايعً ّٛايدقٝك.١بدٜاز أمحد :ممجٌ عٔ األضاتر ٠احملاضس ٜٔعٔ َعٗد ايعً ّٛايتذاز ٚ ١ٜاالقتصاد ٚ ١ٜعً ّٛايتطٝري.عسابؼ ش :١ٜٓممجٌ عٔ األضاتر ٠احملاضس ٜٔعٔ َعٗد ايعً ّٛايتذاز ٚ ١ٜاالقتصاد ٚ ١ٜعً ّٛايتطٝري.ايػائب:ٕٛ
اإلداز ١ٜغٝاب َربز
:
 دٚب ٢ب ٠ْٛٛمجاٍ َ :دٜس َعٗد ايعً ّٛايكاْٚ ١ْٜٝٛطعد َدٜس َعٗد ايعً ٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا
ٜطعد بٔ : بْٝٛف عبد احلُٝد  :زئٝظ اجملًظ ايعًُ ٞملعٗد ايعً ٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝابًعذني ضفٝإ :ممجٌ عٔ األضاتر ٠احملاضس" "ٜٔأ عٔ ّعٗد اآلدابعطاطف ١بٔ عٛد : ٠ممجٌ عٔ األضاتر ٠احملاضس" ٜٔأ" عٔ َعٗد اآلداب -حيٝا ٟٚشٖري :ممجٌ عٔ األضاتر ٠احملاضس" "ٜٔأ عٔ َعٗد ايعً ّٛاإلْطاْ ٚ ١ٝاالدتُاع١ٝ
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بٔ عذُ ١ٝذلُد :ممجٌ عٔ األضاتر ٠احملاضس ٜٔعٔ َعٗد عً ّٛايطبٝع ٚ ١احلٝا ٚ ٠ايعً ّٛايدقٝك١املطاعد ٜٔغٝاب َربز
:
عٛد ٠ممجٌ األضاتر٠
ْب ٌٝبٔ : بًشــــٛضني فاطَُ : ١دٜس ٠املهتب ١املسنص١ٜدد ٍٚاألعُاٍ:
تسض ِٝاألضاتر٠
. 1-

 2-تسق. ١ٝاألضاتر٠

َٓ – 3اقػ ١اقرتاح َػازٜع ايته ٜٔٛيف ايطٛز ايجايح 2018/2017

 4ايتظاٖسات ايعًَُ 5- ١ٝتفسقات.-1تسض ِٝاألضاتر: ٠
ٚافل اجملًظ ايعًُ ٞعً ٢تسض ِٝاألضاتر ٠املعٓٝني يف زتب ١أضتاذ َطاعد قطِ ""ب سطب اجلد ٍٚاآلت:ٞ
ايسقِ

يكب  ٚاضِ األضتاذ

تازٜذ ايتٓصٝب

تازٜذ ايرتضِٝ

01

َكدّ فاطُ١

2016/04/06

2017/04/06

02

عصٚش فاطُ١

2015/12/29

2017/01/29

03

بٛدزباي ١ذلُد إيٝاع

2016/02/10

2017/02/10

04

َٖٛب َعُس

2016/03/30

2017/03/30

05

ضٝدٜ ٟعكٛب إهلاّ

2016/02/22

2017/02/22

06

بٔ داٚد ٟضٝف ايدٜٔ

2016/03/31

2017/03/31

07

عباع عبد ايسمحإ

2016/03/08

2017/03/08

08

ضباع باٖٞ

2016/03/31

2017/03/31

09

يصزم ضذٝد٠

2016/03/28

2017/03/28

10

ضشْٓ ٕٛطِٝ

2016/03/10

2017/03/10

11

بٛضهسإ فاطُ ١ايصٖساء

2016/03/08

2017/03/08

12

ضامل ٞعائػ١

2016/03/15

2017/03/15

 2تسق ١ٝاألضاتر:٠
قطِ ":أ
ٚافل اجملًظ ايعًُ ٞعً ٢تسق ١ٝاألضاتر ٠اآلت ١ٝأمساؤِٖ إىل زتب ١أضتاذ َطاعد "
ايسقِ

اضِ ٚيكب االضتاذ

تازٜذ ايرتضِٝ

01

طٝب ضعٝد٠

2015/12/27

02

دالَ ٞزل١ٝ

2015/12/30

03

دقٝؼ مجاٍ

2015/12/28

04

إدس ٟخري٠

2015/12/31

05

بٔ ٜاَْ ٞساد

2016/01/04
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06

قصاص فتٝش١

2015/12/28

07

تٛات ٞخدجي١

2015/12/30

08

ايعٛيف إميإ

2015/12/29

09

شاٖ ٞزغٝد

2016/12/30

10

صاف ١عبد ايكادز

2015/12/30

11

شٖساَٗ ٟٚدٟ

2017/01/25

12

َصطف ٢عبدايكادز

2016/12/27

13

شزٚق ٞخدجي١

2016/12/27

14

غٓع ١أَ١ٓٝ

2016/12/27

15

بسامشَ ٞفتاح

2016/12/29

17

بًعٝدَ ٟصطف٢

2016/01/20

18

زقٝل ٜطعد عجُإ

2016/12/30

19

ض ٞايطٝب ضاز٠

2016/12/28

20

قاد ٟعُس

2016/12/29

21

تفٝاٍ سهِٝ

2016/12/30

22

زساي ٞعبد اهلل

2017/01/18

23

شزٚقْٛ ٞاٍ

2017/01/03

24

غالًَٝ ٟه١

2016/12/29

25

صػري ضعاد

2015/12/30

26

خبد ٠فاطُ ١ايصٖساء

2017/01/25

27

َٗد ٟفاطُ١

2016/12/27

28

بٛزشاَ ١عٛاد

2017/01/18

29

خطاز ْاد١ٜ

2016/12/28

30

ٖاٌَ خلطس

2016/12/28

31

حمداني يمينة

2017/01/05

32

دس ٛأَ١ٓٝ

2016/12/29

33

دمحاْ ٞأمحد

2016/12/30
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34

بًعاي ١ٝنازِٜ

2016/12/27

35

َعسٚف سفٝظ١

2016/12/29

36

ٖٛاز ٟاحلاز سبٝب

2016/12/30

 3املصادق ١عًَ ٢ػازٜع ايته ٜٔٛيف ايدنتٛزا ٙيطٓ:2018/2017 ١ٚافل اجملًظ ايعًُ ٞعً ٢اقرتاح عسٚض َػازٜع ايته ٜٔٛيف ايطٛز ايجايح يطٓ١

 2018/2017املكرتس َٔ ١طسف املعاٖد

سطب َا:ًٜٞ
ايسقِ

عٓٛإ املػسٚع املكرتح

زئٝظ املػسٚع

املعٗد

01

ايكاْ ٕٛايدٚي ٞيًبشاز

ايعً ّٛايكاْ ٚ ١ْٝٛاإلداز١ٜ

ضعاد ٟذلُد

02

ذبً ٌٝاخلطاب

ايعً ّٛاإلْطاْ ٚ ١ٝاالدتُاع١ٝ

تَ ًٜٔٛٝٝصطف٢

03

عًِ ادتُاع االتصاٍ

04

اقتصاد َاي ٚ ٞإداز ٠املداطس

05

اهلٓدض ١املٝهاْٝه١ٝ

06
07

بػداد با ٟعبدايكادز
ايعً ّٛايتذاز ٚ ١ٜاالقتصاد ٚ ١ٜعً ّٛايتطٝري
ايعً ٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا

ذلُٛدْٛ ٟز ايدٜٔ

) (automatiqueاآلي١ٝ
يطاْٝات عسبَ ١ٝكازب( ١إعاد٠

ضفٝإ ضًُٝإ

ٜطعد بٔ ٜطعد
بساٖ ُٞٝبٛداٚد

اآلداب ٚايًػات

تأٖ)ٌٝ
08

تعً ١ُٝٝايًػ( ١دبُٝد)

َفالح بٔ عبداهلل

اآلداب ٚايًػات

 4ايتظاٖسات ايعًُ: ١ٝٚافل اجملًظ ايعًُ ٞعً ٢بسْاَر ايتظاٖسات ايعًُ ١ٝاملربدل َٔ ١طسف املعاٖد سطب اجلد ٍٚاآلت:ٞ
ايسقِ

اإلداز ٠املٓظُ ١يًتظاٖس٠

01

ْٝاب ١املدٜس ١ٜملا بعد ايتدزز  ٚايطايب اجلاَع ٞيف خدَ١
ايبشح ايعًُ ٚ ٞايعالقات

ْٛع ايتظاٖس٠

عٓٛإ ايتظاٖس٠

ًَتكٚ ٢طين

تازٜذ ايتٓظِٝ
04 -03أنتٛبس 2017

ايتُٓ ١ٝاملطتداَ١

اخلازد١ٝ
02

رلرب ايدزاضات االدتُاعٚ ١ٝ

 ّٜٛدزاضٞ

ايرتب ١ٝاألَٓ١ٝ
4

ْٛ 07 -06فُرب2017

ايٓفط ٚ ١ٝاألْرتٚبٛيٛد١ٝ
03

04

َعٗد ايعً ّٛاالدتُاعٚ ١ٝ

ايك ِٝاإلْطاْ ١ٝيف ايفهس

اإلْطاْ١ٝ

اجلصائسٟ

َعٗد ايعً ّٛايكاْٚ ١ْٝٛ

تأثري ايتػريات املٓاخ ١ٝعً٢

اإلداز١ٜ

سكٛم اإلْطإ

ًَتك ٚ ٢طين
 ّٜٛدزاضٞ
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َ 5تفسقات:
خبصٛص األٜاّ ايته ١ٜٝٓٛيفائد ٠األضاتر ٠املرتبصني :
أند ايطٝد َدٜس املسنص اجلاَع ٞبأْ٘ قد مت بسدلت أٜاّ ته ١ٜٝٓٛيفائد ٠األضاتر ٠املرتبصني أٜاّ  َٔ 17ٚ16 -15غٗس َا2017 ٟ
بكاع ١االدتُاعات باملهتب ١املسنصٚ ١ٜفل بسْاَر َططس ٜػازى ف ٘ٝدلُٛع َٔ ١األضاتر َٔ ٠رلتًف ايٓٝابات ٚاملعاٖد ٚاألقطاّ ٚدعا
َدزاء املعاٖد عً ٢املػازن ١ايفعاي ١إلزلاح ٖرا ايتهٚ ٜٔٛدع ٠ٛاألضاتر ٠املرتبصني حلطٛز ايفعايٝات يًتهٚ ٜٔٛاالضتفاد.٠
خبصٛص ايتعا ٕٚايجٓائ ٞبني املسنص اجلاَعَٚ ٞدٜس ١ٜايصٝد ايبشس:ٟ
تدخٌ األضتاذ قاٜد عاَس َؤندا عً ٢إٔ االتفاق ١ٝاملربَ ١بني املسنص اجلاَعَٚ ٞدٜس ١ٜايصٝد ايبشس ٟبػًٝصإ قد أعدت بسْادلا ثسٜا
يهٌ غسائح اجملتُع بايتعاَ ٕٚع رلتًف َدٜسٜات ٚال ١ٜغًٝصإ يًتعسٜف بفٛائد ٚأُٖ ١ٝايصٝد ايبشسَ 20 ّٜٛ ٟا 2017 ٟمبسد١
ضٝد ٟعابد ٚايدع ٠ٛعاَ ١ملٔ أزاد االضتفادٚ ٠ايتعسف عًٖ ٢را املٝدإ االقتصادٚ ٟاحل.ٟٛٝ
ٚأغاز غً ٢إٔ َدٜس ١ٜايصٝد ايبشس ٟمبٛدب االتفاق ١ٝاييت تسبطٗا باملسنص اجلاَع ٞغًٝصإ عً ٢أمت االضتعداد يفتح أبٛابٗا أَاّ ايطًب١
اجلاَعٝني يهٌ األطٛاز يًرتبص ٚاالضتفاد ٠ايعًُٚ ١ٝاملعسفٚ ١ٝاألنادمي.١ٝ
/دــ خبصٛص ايرتبصات 2018/2017
تدخٌ ايطٝد َدٜس املسنص دلٝبا عً ٢تطاؤالت بعض األعطاء س ٍٛايتكطٚ ِٝايتٛشٜع َؤندا عً ٢ضسٚز ٠االيتصاّ ٚايتكٝد بايٓصٛص
ايكاْٚ ١ْٝٛايتعًُٝات اييت تؤطس ايعًُٚ ١ٝإتباع ايكٛاْني اييت تطري ايتٛشٜع .
د خبصٛص اجملً ١ايدٚي ١ٝيًُسنص اجلاَع:ٞتدخٌ ايدنتٛز ضعاد ٟذلُد خبصٛص ذبكٝل َػسٚع دلً ١عًُ ١ٝباملسنص اجلاَع ٞاير ٟمت ايتعسض ي٘ يف ادتُاع ايطابل يًُذًظ
ايعًُ ٞبتازٜذ َ 06ازع  2017تطتكطب نٌ ايتدصصات ٚاملعازف ٚداَع ١ملكاالت ٚأحباخ األضاتر ٠يف نٌ املٝادٚ ٜٔايتدصصات
ٚأند ايطٝد املدٜس عً ٢ضسٚز ٠اإلضساع ٚايػسٚع يف عًُ ١ٝتٓفٝر املػسٚع بإغساى األضاتر ٠ايرٜ ٜٔسغب ٕٛيف ذيو ٚايدنتٛز ضعادٟ
بايتٓطٝل َع ْٝابَ ١دٜسَ ١ٜا بعد ايتدزز ايبشح ايعًُٚ ٞايعالقات اخلازد١ٝ
ٚيف األخري غهس ايطٝد َدٜس املسنص اجلُٝع عً ٢احلطٛز َتُٓٝا هلِ َصٜدا َٔ ايٓذاح ٚايتٛفٝل يف املطتكبٌ ٚزفعت اجلًط ١يف ْفظ
تازٜذ اي ّٛٝعً ٢احلاد ١ٜعػس ْ ٚصف صباح.
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