ايفادات القيادات العليا خارج العراق لسنة 2018
العنوان
الوظيفي

الدائرة

رقم الكتاب

تاريخ الكتاب

موضوعه

تاريخ االنفكاك

تاريخ
المباشرة

جهة
االيفاد

دائرة الطرق
والجسور

24242

21/8/2017

لغرض التدريب على
الجسور الحديدية سريعة
النصب

27/1/2018

4/2/2018

جمهورية
النمسا

تتحمل الشركة
النمساوية (waagner
) Biorكافة نفقات
االيفاد والسفر

م.خ760/

08/02/2018

للمشاركة في اعمال
مؤتمر الكويت الدولي

11/02/2018

15/02/2018

الكويت

مقر الوزارة

4/3/2018

26/03/2018

ت

اسم الموظف

1

عصام عباس
مهدي

مدير عام

2

ان نافع اوسي
بلبول

السيدة الوزير

مقر الوزارة

3

عصام عباس
مهدي

مدير عام

دائرة الطرق
والجسور

5064

4

استبرق ابراهيم
الشوك

السيد الوكيل

مقر الوزارة

6667

5

سمير ابراهيم
بشقة

مدير عام

الجهة الممولة

لالشتراك في دورة
مشروع صيانة الطرق
من خالل مؤسسات
مجتمعية صغيرة

5/3/2018

11/3/2018

بيروت

يتحمل مشروع ممرات
النقل الممول من البنك
الدولي كافة المصاريف

للمشاركة في اجتماع
لجنة النقل والمنافذ
الحدودية والموانىء

25/03/2018

01/04/2018

السعودية

مقر الوزارة

مقر
الوزارة/دائرة
التخطيط
والمتابعة

7311

03/04/2018

لحضور ورشة عمل

06/04/2018

10/04/2018

بيروت

البنك الدولي

6

سمير ابراهيم
بشقة

مدير عام

مقر الوزارة

8589

23/04/2018

لحضور اجتماعات
الدورة الثامنة عشر
للجنة العراقية التركية

30/04/2018

06/05/2018

تركيا

مقر الوزارة

7

استبرق ابراهيم
الشوك

السيد الوكيل

مقر الوزارة

9582

06/05/2018

للمشاركة في المنتدى
االقتصادي العراقي -
الفرنسي

25/06/2018

01/07/2018

فرنسا

اتحاد الغرفة التجارية
العراقية

8

دارا حسن رشيد
يارا

السيد الوكيل

مقر الوزارة

13816

28/06/2018

لحضور االجتماع
السنوي لمجلس االعمال
العراقي البرطاني

05/07/2018

15/07/2018

برطانيا

مقر الوزارة

9

جابر عبد خاجي

وكيل الوزارة

مقر الوزارة
/البلديات

17110

02/08/2018

للتباحث حول الدعم
تجهيز الوقود ودعم
التجهيز

21/07/2018

24/07/2018

السعودية

مقر الوزارة

10

سمير ابراهيم
بشقة

مدير عام

دائرة
التخطيط
والمتابعة

18538

11

ثورة طالب
مشتاق

مدير عام وكالة

دائرة المباني

17120

12

سمير ابراهيم
بشقة

مدير عام

مقر الوزارة /
دائرة
التخطيط
والمتابعة

21061

25/09/2018

19/08/2018

لحضور مؤتمر GICC
2018

16/09/2018

02/08/2018

لحضور االجتماع الرابع
للجنة الدائمة لتحديث
وصيانة الكوادر العربية

23/09/2018

23/09/2018

كوريا
الجنوبية

مقر الوزارة

30/09/2018

مصر

دائرة المباني

لحضور اجتماع اللجنة
العراقية المغربية
المشتركة

30/09/2018

07/10/2018

المغرب

شركة اشور العامة

13

استبرق ابراهيم
الشوك

السيد الوكيل

مقر الوزارة

20812

24/09/2018

للمشاركة في اجتماع
رقم ( )64لمجلس
وزراء االسكان العرب

07/10/2018

14/10/2018

مصر

صندوق االسكان
العراقي

14

عمار عبد
الرزاق عيسى

مدير عام

شركة الفاو

10897

21/05/2018

لالطالع على احدث
التقنيات المستخدمة في
تصنيع منظومات

03/10/2018

07/10/2018

لبنان

شركة الفاو العامة

15

لبنى زكي محمد

مدير عام وكالة

صندوق
االسكان

10029

09/05/2018

للالطالع واالستفادة من
التجارب والدراسات
السابقة

24/09/2018

جممهورية
البوسنة

صندوق االسكان
العراقي

16

عصام عباس
مهدي

مدير عام

دائرة الطرق
والجسور

20673

2018/9/23

اجتماع عقد لحضور
في تدريبية دورة
الطرق صيانة مجال
والجسور

16/9/2018

26/09/2018

بيروت

ممرات مشروع يتحمل
النقل ( (TCPكافة
نفقات السفر وااليفاد

17

سمير ابراهيم
بشقة

مدير عام

مقر الوزارة

14274

04/07/2018

للمشاركة في دورة
التمويل العقاري

18/10/2018

28/10/2018

المغرب

صندوق االسكان
العراقي

18

ثورة طالب
مشتاق

مدير عام وكالة

دائرة المباني

18718

2018/27/8

لغرض اجراء الفحوصات
والزيارات المعملية

2018/21/10

2018/28/10

تركيا

شركة يونيغاز

19

دارا حسن رشيد
يارا

وكيل الوزارة

مقر الوزارة

23894

22/10/2018

لحضور المنتدى العربي
 -االوربي

28/10/2018

04/11/2018

اثينا

صندوق االسكان
العراقي

20

لبنى زكي محمد

مدير عام وكالة

صندوق
االسكان

14274

04/07/2018

للمشاركة في دورة
التمويل العقاري

21/10/2018

25/10/2018

المغرب

صندوق االسكان
العراقي

21

لبنى زكي محمد

مدير عام وكالة

صندوق
االسكان

23338

16/10/2018

لحضور منتدى دلفي
االقتصادي

29/10/2018

30/10/2018

اليونان

صندوق االسكان
العراقي

23/9/2018

22

حيدر فاضل
عباس

مدير عام

المديرية
العامة
للتخطيط
والمتابعة

27116

لحضور ورشة عمل
لتقييم قدرات المؤسسات
في البيئات الهشة

03/12/2018

09/12/2018

لبنان

االسكوا

23

استبرق ابراهيم
الشوك

السيد الوكيل

مقر الوزارة

26890

22/11/2018

للمشاركة في دورة
( )35لمجلس وزارة
االسكان والتعمير العرب

09/12/2018

16/12/2018

البحرين

مقر الوزارة

24

سعد الدين
محمد امين

مدير عام

شركة
حمورابي

30192

20/12/2018

لحضور اعمال اللجنة
العراقية القطرية

09/12/2018

13/12/2018

قطر

شركة حمورابي

25

عباس فاضل
محمد

مدير عام

مقر الوزارة /
الدائرة الفنية

28754

09/12/2018

للمشاركة في ورشة
العمل الوطنية

17/12/2018

23/12/2018

بيروت

الجهات اللبنانية

26

عصام عباس
مهدي

مدير عام

دائرة الطرق
والجسور

29034

11/12/2018

لحضور االجتماع
الدوري للغرض الخاص
بمشروع اعادة تأهيل
المناطق المحررة من
االرهاب (قطاع الطرق
والجسور) الممول من
قبل البنك الدولي لالنشاء
والتطوير

26/11/2018

25/11/2018

2/12/2018

بيروت

يتم صرف مخصصات
االيفاد والسفر من
تخصيصات القرض

