ايفادات القيادات العليا خارج العراق للفترة من  0/0/6102ولغاية 62/06/6102
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لحضور االجتماعات
مع البنك االسالمي

02

عصام عباس
مهدي

المدير العام

02

حيدر فاضل
عباس

المدير العام

02

حيدر فاضل
عباس

المدير العام

00
01
61

عامر خليل
اسماعيل
استبرق ابراهيم
الشوك
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التخطيط
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برنامج االمم المتحدة
االنمائي
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لحضور االجتماعات
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لحضور ملتقى
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الجانب الفرنسي اجور
التذاكر/الوزارة باقي
المصاريف
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الوكيل االقدم
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الموجهة من شركة
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مقر الوزارة تكاليف
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