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قوفعلىالعمللبيئةناجحمستقبلاستدامةنحوالعراقي،المركزيالبنكلرؤيةجديدةأطروصياغةالتطوراتمواكبةفياإلسهاماجلمن

تشكيليسعىميزة،والمتالرائدةالبنوكفيالمطبقةالحديثةوالمعاييرالدوليةالممارساتألفضلوفقا ًمتانةذاتمعاييرولبناءالحديث،العالممتغيرات

علىافةكالبنكدوائرعملطبيعةمعينسجمبمامستمرةبصورةالعملإجراءاتوتبسيطوتحسينالتطوراتأحدثلمواكبةالشاملةالجودةإدارةقسم

.لهالموضوعةاالستراتيجيةالخططوفق

الكفاءةمصفوفة دليل ( 1

تردري ًوالوصرفًمًالقسروتطويرًنماذجًقياسيةًعلىًمستوىًدوائررًالبنركًكافرةًحيرثًترمًمراجعرةًمصركوفةًالككراءةًلردوائرًالبنركًكافرةًمرنًقبرلًالردائرةًاالداريرةًوبراألخ االشرافً

.مرحلةًاالعتمادوحالياًفيً%100ًاألنجازوالتحليلًلتأكيدًعلىًوجودًدوراتًللمهاراتًالتيًتمًتحديدهاًفيًمصكوفاتًالدوائرًالعملًمستمرًلجميعًالدوائرًنسبةً

الوصف الوظيفي( 2

.اإلدارةمجلسقبلمنعليةالمصادقةوتمتالوظيكيالوصفدليلواعدادكافة،المركزيالبنكلدوائرالوظيكيالوصفبطاقاتاعدادتم



.(لألفرادالشهادةمنحلهيئاتالعامةالمتطلبات–المطابقةتقييم)((ISO17024:2012الدوليةالمواصفة-

العامةالمتطلبات–المطابقةتقييم((ISO17024:2012الدوليةالمواصكةمتطلباتبحس المصرفيةالدراساتمركزتأهيلعلىالعمل

-:يليماعملتمالمؤسسي،والتطويرالشاملةالجودةإدارةقسممعبالتنسيق(لألفرادالشهادةمنحلهيئات

مكاتحتهموالدولتجار علىلالطالعالسعيالمواصكةمتطلباتمعمطابقتهومدىالمصرفيةالدراساتبمركزالخا القانونمراجعة-

.الجهاتتلكمعالمرجعيةالمقارنةواجراءوتجاربهمخبراتهممنلالستكادة

.للتطبيقالتجريبيةمناألولىالمرحلةلتكونتدريبيةبرامج(6)باختيارالتطبيقمجالتحديدتم-

قبلمنيدالجدللقانونمسودةاعداددراسةتمالرأي،لبيانالدراساتبمركزالخا القانونتعديلبخصو القانونيةالدائرةمخاطبة-

.المكرداتتحديدلغرضالعلميةالمناهجواعدادالعالقةذاتالدوائرمخاطبةتماالستشارات،قسم/المصرفيةالدراساتمركز

:  المواصفات الدولية التي تم حصول الموافقات عليها والتي هي في طور اإلعداد واإلنجاز والعمل بها( 3

(.ISO45001:2018)والسالمة المهنية المواصفة الدولية للصحة -

فيالمهنيةلسالمةوابالصحةالخاصةالعملوتعليماتوالتنظيميةالقانونيةبالمتطلباتااللتزاممدىوقياستحديد)عنتقريرإعدادتم-

العراقيالمركزيالبنك

فرقيلتشكمتطلباتتحديدوتموالسالمةالصحةقسممعبالتنسيقالمواصكةمتطلباتوفقالمواردوحمايةاخالءخطةإعدادتم-

عرضالمع.افتراضيةطوارئلحاالتممارساتإجراءخاللمنتدريبهاليتمكافةالبنكواقسامدوائرمنالخطةفيالواردةالطوارئ

.الحاليةمنبدال ًللبنكالجديدةالبنايةفيالكاملالتطبيقليشملالمواصكةتطبيقمكانبتغيير
2



(. (ISO 22301:2012األعمالالدولية الخاصة بنظام استمرارية المواصفة -

الىتعميماصداروتمكالبنفياالعمالالستمراريةشاملةخطةووضعالمواصكةمتطلباتتهيئةعلىللعملفريقتشكيلبعدالبنكدوائرمعالتنسيق

طوارئحالةحدوثعندبالعملاالستمراريةتتطل والتيواالقسامللدوائرالحرجةالعملياتلتحديدالمحافظبالسيدالمرتبطةواالقسامكافةالبنكدوائر

اإلجراءاتوثيقوتالعملبيئةتحليلعلىالعملوجارواالقسامالدوائراجاباتاستالموتماالنشطةاواالعمالتلكتوقفعلىالمترت االثروتحديد

البنكواقساموائردمعمسبقا ًتحديدهاتمالتيالحرجةللعملياتاالعمالتأثرتحليلمسودةبإكمالوالقيامالمعنيةللدوائرالحرجةبالعملياتالخاصة

فيالبنكعلىأثيرتواالعلىاهميةاكثرتكونوالتيللبنكالرئيسيةالعملياتحصرخاللهامنتموالتياالعمالتأثرتحليلمناالخيرةالمرحلةوانهاء

.راقيالعالمركزيالبنكفياالعمالاستمراريةاهدافمسودةووضعاالعمالباستمراريةالخاصةالخطةوضععنداستمرارهالضمانتوقكهاحال

بالهيئةلخاصةاالمهاممسودةواعدادالبنكفيالعليااإلدارةموافقةاستحصالبعدإداريةهيئةتشكيلوتمالمواصكةتطبيقسيناريوهاتاعدادتم

عليهاالعليااالدارةموافقةاستحصالليتمالمهمةالمتطلباتووضعللجنةاجتماعمحضرواعدادواهميتهابالمواصكةتعريكيةورشةومسودة

.المواصكةهذهلتطبيقالالزمةالماديةالمتطلباتوتحديدالعملبدءمتطلباتتوفيرعلىالعليااالدارةموافقةواستحصال
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( (ISO 37001:2016المواصفة الدولية الخاصة بنظام مكافحة الفساد والرشوة -
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بالتنسيق(ISO9001:2015)الدوليةالمواصكةمتطلباتوفقالمركزيالبنكفيالنقدبإدارةالمتمثلالتطبيقمجالعلىالداخليةالمراجعةبتنكيذالقسمقام-

الحاالتتلكلمعالجةالتصحيحيةاإلجراءاتوتحديدمطابقةعدمحاالتوجودالمراجعةتقريرواظهروالخزائناإلصداردائرةفيالجودةضمانوحدةمع

.التقريرفيالواردةالمالحظاتوفقوالمسؤولياتوالمهامالعملإجراءاتتحديثعلىالعملوجرى

الدوليةالمعاييرشركةعنالصادر(ISO9001:2015)الدوليةالمواصكةلمعاييروامتثاال ًالخارجيالمدققتقريرالىاستنادا ًالجودةضمانوحدةتشكيل-

.والخزائناإلصداردائرةفيالجودةنظمإلدارة

شهادةلتجديدسنويةالالمراجعةاجراءاتانجازتمالعراقي،المركزيالبنكفيالجودةإدارةمعاييرتطبيقفياالستدامةلتحقيقالمبذولةللجهوداستكماال ً-

والمتمثلالتطبيقمجالعلىالخارجيالتدقيقعملياتاتمامبعدسنوات3لمدةوالمعتمدةISO9001:2015الدوليةالمواصكةوفقعلىالجودةإدارةنظام

التطبيققوتحقياستيكاءوبعدوالخزائناالصدارودائرةالشاملةالجودةإدارةقسممعالمجالهذافيوالمتخصصةالمانحةالشركةقبلمنالنقدبإدارة

.للشهادةالتجديدالبنكمنحتمالدوليالنظاملمتطلباتالكامل

((ISO9001:2015الدولية الخاصة بنظام ادارة الجودة المواصفة -



( :الخطة االستراتيجية) تقارير القسم ( 4

5

.2018االستراتيجية لعام التقرير الفصلي الرابع لمبادرات الخطة طباعة واعداد -

.االستراتيجيةلمبادرات الخطة 2018السنوي لعام طباعة واعداد التقرير -

وحرررذفًالمبرررادراتألضرررافهًاسرررتحداثًاسرررتماراتً،ًاالسرررتراتيجيةاسرررتمارةًمتابعرررةًالمبرررادراتًتحرررديثً-

يًعرنًمتابعرةًبرنرامجًاحصرائاالسرتراتيجية،ًاعردادًقاعدةًبياناتًوبرنرامجًلمتابعرةًالخطرةًاالستراتيجية،ًانشاءً

نتائجًالبرنرامجًاعدادًتقريرًب،ًاعدادًومتابعةًوإصدارًتقريرًنتائجًمتابعةًتطويرًفرعًالبصرةًالخطة،ًًاهدافً

.متابعةًمبادراتًالبنكًضمنًخطةًالتنميةًالوطنيةاألول،ًًالحكوميًللكصلً

وتمًاعردادًمحضررًاجتمراعًنروق 2023ً-2021تشكيلًفريقًعملًلبناءًاالطارًالعامًللخطةًاالستراتيجيةً-

.فيهًاالطارًالعامًللخطةًوتمًالمصادقةًعليهًمنًقبلًالسيدًنائ ًالمحافظ

فيعيةمرجمقارنةاجراءلغرضواالجنبيةالعربيةالمركزيةلبنوكاالستراتيجيةالخططعلىاالطالع-

.المجالنكس

الكليةللمبادراتاحصاءاتعملخاللمناالستراتيجيةالخطةمبادراتعنشاملموقفاعداد-

.31/3/2019لغايةالمستمرةوالمبادراتالمحذوفةوالمبادراتالمؤجلةضمنهامنالمنجزةوالمبادرات

االعالميالمكت الىوارسالهاالنكليزيةاللغةالى2018لعاماالستراتيجيةللخطةالسنويالتقريرترجمة-

.الطباعةلغرض

البياناتلترحيلغرضالتخطيطوزارةقبلمناعدتالتيالخمسيةالوطنيةالتنميةخطةمبادراتمتابعة

.االستراتيجيةالخطةالبياناتقواعدضمنوالمبادرات



:2019لعاماالستراتيجيةللخطةاالولالفصليالتقريرواعدادطباعة-

اذًتررمًالخررروجًبعرردةًتوصرريات2023ً-2021اعرردادًمحضرررًاجتمرراعًلبنرراءًاالطررارًالعررامًللخطررةًاالسررتراتيجيةً-

.ومصادقةًالسيدًالمحافظ

الموقررفًالشرراملًعررنًمبررادراتًالخطررةًاالسررتراتيجيةًمررنًخرراللًعمررلًاحصرراءاتًللمبررادراتًالكليررةتحررديثً-

.31/8/2019والمبادراتًالمنجزةًمنًضمنهاًالمبادراتًالمؤجلةًوالمحذوفةًوالمستمرةًلغايةً

اتًالشرررعبةًبمؤشرررراتًخطررةًالتنميرررةًالخمسررريةًمررنًدائررررةًاالحصررراءًواالبحرراثًلغررررضًتوحيررردًالبيانرررتزويرردً-

.والمبادراتًضمنًقواعدًبياناتًالخطةًاالستراتيجية

:2019لعام االستراتيجية الفصل الثاني للخطة طباعة واعداد تقرير -

ىًاالمانةًالعامةًتقريرًالكصلًالثالثًللبرنامجًالحكوميًعلىًتقدمًالمبادراتًالخاصةًبالبرنامجًوارسالهًالاعدادً-

.لمجلسًالوزراء

.تنكيذًمبادراتًخطةًتطويرًفرعًالبصرةًواربيلًمتابعةً-

.االستراتيجيةًمنسقيًفرعًاربيلًعلىًكيكيةًمتابعةًتنكيذًمبادراتًالخطةًتدري ً-

تحررديثًالموقررفًالشرراملًعررنًمبررادراتًالخطررةًاالسررتراتيجيةًمررنًخرراللًعمررلًاحصرراءاتًللمبررادراتًالكليررة-

.30/9/2019والمبادراتًالمنجزةًمنًضمنهاًالمبادراتًالمؤجلةًوالمحذوفةًوالمستمرةًلغايةً
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-:وارساله الى 2019تقرير الفصل الثالث للخطة االستراتيجية لعام واعداد طباعة -

ىًاالمانررةًتقريرررًالكصررلًالرابررعًللبرنررامجًالحكرروميًعلررىًتقرردمًالمبررادراتًالخاصررةًبالبرنررامجًوارسررالهًالرراعرردادً-

.العامةًلمجلسًالوزراء

.التقريرًالخا ًبهاًألعدادًتنكيذًمبادراتًخطةًتطويرًفرعًالبصرةًواربيلًمتابعةً-

(.2023-2021)االستراتيجيةًعلىًاعدادًمسودةًدراسةًلبناءًاالطارًالعامًللخطةًالعملً-

لدراسةًدراسةًمقارنةًمعًالبلدانًالعربيةًواالجنبيةًعنًالخططًاالستراتيجيةًًواعدادًعرضًتقديميًلاعدادً-

.التقريرًالخا ًبمتابعةًًتنكيذًمبادراتًفرعيًاربيلًوالبصرةًاعدادً-

.2019علىًاعدادًالتقريرًالسنويًالعملً-

.علىًاعدادًالتقريرًالكصلًالرابعالعملً-

.الجدولًالتكصيليًللمبادراتًوتحليلًاالجاباتًالواردةًمنًالدوائرًاعدادً-

-2021)لألعرروامً((QMS-F120الرمررزًالقادمررةًذاتًاالسررتراتيجيةًاسررتمارةًاختيررارًمبررادراتًالخطررةًعمررلً-

2023.ً)

.2019اعمامًالىًالدوائرًكافةًبخصو ًاالنجازاتًلعامًاصدارً-

7
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توعية ودعم القطاع المصرفي في مجال إدارة الجودة( 5

الكنيةااللياتحولاالستكساراتمنالعديدورودبعدكافةللمصارفتعميمبإصدارالقسمقام

بعضقبلمنواحتيالنص لعملياتالمصارفبعضوتعرضوالتدقيقالتأهيلشركاتمعوالتعاقد

اصةالخالشهاداتومنحالتأهيلشركاترصانةمنالتحققخاللمنوالمساعدةللتنسيقالشركات

.الجودةرةإدامجالفياالستشاراتوتقديمتوعويةتخصصيةور وإقامةالتعاقدقبلالجودةبأنظمة

تفعيل إدارة الجودة في الفروع( 6

قامالبنكهذافروعفيالجودةإدارةمبادئإرساءلجهودواستكماال2019لسنةالقسملخطةتنكيذا

:االتيةباألعمالوالقيامأربيلفرعبزيارةالقسممنوفد

ودليلالهيكلمطابقةمنالتأكدوكذلكالكرعلموظكيالجودةثقافةلنشرتوعويةبزيارةالقيام-

الكرعفيواالجراءاتالسياسات

ازاإلنجنسبةومتابعةاالهدافوبناءاالستراتيجيالتخطيطآلياتعنتعريكيةورشةعقد-

.التحليلنتائجعلىبناءً األهدافوتحديدSWOTمصكوفةوفقالداخليةالبيئةتحليل-

.الكرعلتطويرخطةمسودةوضع-

.الخطةتنكيذمتابعةآلياتعلىالكرعمنسقيتدري -



9

DQGمجموعة دبي للجودة ( 7

.للجودةًلالستكادةًوالتعاونًالمشتركًمعًالمنظمة،ًوًرفدًالقسمًبكلًماًهوًجديدًفيًمجالًالتدري عضويةًالبنكًفيًمجموعةًدبيًتمًتجديدً

ظهيكل ومهام مكتب السيد المحاف( 8

ثمًاحالتهًالىًلجنةًالهييتناس ًمعًمتطلباتًالعملًالحاليةًوتمًرفعهًالستحصالًبماًتمًتحديثًهيكلًومهامًمكت ًالسيدًالمحافظً  ً .كلةًللمصادقةًعلىًالدليلالموافقاتًاصوليا

تحديث ادلة السياسات واالجراءات لدوائر البنك(9

(ًودةًإجراءاتً،ًوثائقً،ًادلةًعمرلً،ًمهرامً،ًمسرؤولياتًوصرالحياتً،ًوايًتغييررًممكرنًانًيرؤثرًعلرىًعمرلًوككراءةًنظرامًإدارةًالجر)تمًإعدادًاجراءًإدارةًالتغييرًفيًاألنظمةًاإلداريةً

عرةًالمسرروًوترمًإعردادًادلرةًهرذاًالبنركًفريًقاظكيواعتمادهًوتعميمهًعلىًدوائرًالبنكًللعملًبهًوقامًالقسمًبتقديمًورشةًتوعيةًحولًإدارةًالتغييرًوكيكيةًتطبيقًاالجراءًلعددًكبيرًمنًمرو

قبرلًمجلرسًواعتمادهاًًواحالتهًمنًقبرلًلجنرةًالهيكلرةًليرتمًالمصرادقةًعليهراًمرن(ًقسمًإدارةًالمخاطر،ًواالستقرارًالنقديًوالمالي)سياساتًوإجراءاتًلقسمًإدارةًالجودةًالشاملةًوكلًمنً

.االدارةًوًتوثيقًإجراءاتًقسمًاإلحصاءًواألبحاثًلكرعًالبصرة

،ًًترمًالعمرلًعلرىًدراسرةًهرذهًلخاصةًبالدوائرتًابعدًاصدارًتعميمًالىًدوائرًواقسامًالبنكًكافةًبتزويدًالقسمًبكافةًالتعديالتًوالتغيراتًعلىًالهيكلًالتنظيميًوادلةًالسياساتًواجراءا-

.التغيراتًوًاجراءًالتعديالتًلبعضًالدوائرًواحالتهاًالىًلجنةًالهيكلةًألبداءًالرأيًللمصادقةًعليها

المركزياستبيان رضا الموظفين عن مطعم البنك ( 10

(.خارجياالعتمادية،ًاالستجابة،ًالضمان،ًالعنايةًواالهتمام،ًالمظهرًال)-:ًتمًاعدادًنموذجًاوليًالستمارةًقياسًرضاًالموظكينًعنًالمطعمًوحس ًمعاييرًجودةًالخدمةًالمتضمنة

اإلدارةمجلساجتماعاتإدارةنظام(11

.المجلس ليتم العمل بهتم اعداد نظام إدارة اجتماعات مجلس اإلدارة، وتم اعتماده من قبل مجلس االدارة بعد اجراء التعديالت عليه حسب توجيه اعضاء 
الموظفينرضااستبيان(12

و يا  وجماا  والمؤسساات الكووميااة، تام االنتالااء مان عملياة تعلا  ورةاة العمال التاي اقامتالااا االماناة العاماة لمجلاس الاو راء باناوض اسااتبيان رجاا الماور ين لجميا  دوا ار بنااء  

المالحظاات حاوك كال مكاور التقريار لبياان النتاا ج واستمارات االستبيان لجمي  مور ي البنك المركزي الر يسي وفروعه كافة، وتم ادخالالا وتكليلالا واخراج النتا ج النالا ية لالا، واعداد 

.العليا لتدرج مقترحات المور ين عل  ةول إجراءات وتعليمات داخليةوعرجه عل  االدارة 
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نظام إدارة رضا المتعاملين، خارطة المتعاملين( 14

-ISO10004)الادوليتين المواصا تين علا  تم اعاداد نظاام إدارة رجاا المتعااملين باالساتناد 

ISO10002) ،لادوا ر ويوجح نظام متعاملي البنك المركزي كافة ونقاط التماس االساساية ما  ا

، فاااي طاااور عرجاااه علااا  اإلدارة العلياااا فاااي البناااك %(100)المعنياااة وبلنااا  نسااابة االنجاااا  

.المركزي

EFQMالجودةإلدارةاألوروبيةالمنظمة(13

منظمةوباستشارةم وبالتنسيقEFQMنظاملتطبيقلتن يذهامشاري ثالثتنميمتم

EFQM) Middle East Dubai)هيالمشاري وهذهالمركزيالبنكفي:

.االستثمارياألداءنظامتطويرمشروع-

.لألفرادمعتمدةةالاداتلمنحالمنرفيةالدراساتمركزتأهيل-

.البنكفيالتقنيةاألنظمةعملالستمرارخطةوج -
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االستثماريمشروع تطوير نظام التقييم ( 15

:االتيخالكمنوذلكاالستثمارياألداءتقييمنظامبتطويرالمباةرةتم 

.2018العراقيالمركزيللبنكاألجنبيةاالحتياطياتمااطرألداءالسنويالتقريرمراجعة-

.االستثمارياالداءادواتبمؤةرالااصةالنتا جدراسة-

.االستثمارياالداءتطويرعمليةلتن يذخطةوج -

.العملاتوتوقيتالموجوعةالاطةوفقالعملسيرلمعرفةاللجنةواعضاءر يسم اجتماعاتعقدتم-

.االستثماريةاالدواتتكليلنتا جتقريراعدادتم-

.االحتياطيتنطيةنسببمؤةرالااصةبياناتجم تم-

.االةتراكبانوضRAMPةركةم اجتماععقدتم-

برنامجفيمارواالستثالعالقةألنشاءالال مةبالترتيباتالمضيعل لالستثمارالعليااللجنةموافقة-

1/8/2019فيالدوليللبنكالتاب RAMPاالحتياطيات

مالمةمقرراتعنالانتجالمتكدة،العربيةاالماراتفي27/9/2019فيالبرنامجممثلياجتماععقدتم-

الال مةلماليةاالترتيباتوثيقةوارساكوالقانونيةاالداريةالترتيباتبأكملالبرنامجممثليوسيقوم

.البنكهذامنلتوقيعالا
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الفرديتقيم االداء ( 16

الموافقةوتم االداريةللدا رةالنموذجارساكوتمال ردي،االداءتقييملنظامنموذجاعدادتم

.البنكفياعتمادهلنرضالنموذجعل 

األفكاربرنامج طرح ( 17

لهاالتيالخارجيةالجهاتمنكثيرعلىاالطالعخاللمناالفكارطروبرنامجاعدادتم

طروعبموضوخاصةفقراتيتضمناولينظامبناءعلىالعملتماذالموضوع،بهذاصلة

اكمالطورفيوحالياالمطروحةالككرةعنمتكاملةبياناتتضماستمارةونموذجاالفكار

.عليهالعمل

2019لسنةالسنويةالخطة(18

ي والتدرالكوادرمنالمختلكةاالحتياجاتوتحديدبهالخاصةالخطةبأعدادالقسمقام

.فقراتهاذتنكيعلىالعملوجارالقسمفيالمعتمدةالمهاملتحليلوفقا ًاللوجستيةواألمور
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(المرشحين لمنصبي معاون مدير عام وخبير)اعداد معايير اختيار القادة ( 19

وتم(بيرخ،عاممديرمعاون)لمننبيالمرةكينباختيارالااصةوالمعاييراالستبداك،ماططاعدادتم

الدوا رقبلنممرةكينالختيارالمعاييراعتمادلنرضالداخليالتدقيقودا رةالقانونيةالدا رةعل عرجالا

النالا يالنموذجاكماكتماذاالمكافظ،نا بالسيدبر اسةوالترفيعاتالتعييناتلجنةقبلمناعالهللمناصب

السيدبلقمناعتمادهوتمالنلةذاتالجالاتقبلمنالضروريةالمراجعاتإتمامبعدالقادةاختيارلمعايير

المكترم بالناالسيدبر اسةوالترفيعاتالتعيناتلجنةقبلمنبموجبهللعملاالداريةالدا رةعاممدير

ودراساتبحوث(20

التاطيطبتتعلق(استبانات)بكثيةبجوانبالااضالمنرفيةالدراساتلمركزعلميةاجابةاعدادتم

.االستراتيجي

الحكوميالبرنامج(21

ريااق جمياا  االوليااات واالدلااة الموجااوعية الااصااة بمشاااري  البرنااامج الكوااومي لعرجااالا علاا  ال تجاليااز 

.دانيةمواعيد الزيارات الميالمولف بالزيارات الميدانية من قبل االمانة العامة لمجلس الو راء عند تكديد 
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الخارجيةالمشاركات ( 23

حيا  تام اعاداد ورقاة عمال ( EFQMالتميز المؤسساي وفاق نماوذج التمياز األورباي )المشاركة بندوة 

ادرة عاان معااايير التميااز االوربيااة الناا/ رحلااة التميااز المؤسسااي فااي البنااك المركاازي العراقااي)بعنااوان 

EFQM )(حظاينر يس مال) من قبل مدير قسم إدارة الجودة  السيد حسين رةك والسيدة سارة عبدالقادر ،

الجامعة الوسط / في كلية التقنية اإلداريةوالمقامة 

األعمال الخارجية( 24

يس ر -كوادر فرع اربيل عل  دورة االدارة الوسط  من قبل السيد اوس رياض مكمد تدريب 

.  19/12/2019لناية 15/12/2019مالحظين لل ترة من 

العلميالتعاون ( 22

المركزينكالببينالشاملةالجودةوإدارةاالداريةالعلومفيوالتطبيقياالكاديميللتواملتعزيزا  

القسمقام،الداريةاالتقنيةالولية/الوسط التقنيةالجامعة/العلميوالبك العاليالتعليموو ارةالعراقي

بشولةواالدارالجودةادارةنظامتاصمواجي فيالوليةفيالمكاجراتأللقاءمكاجرينبترةيح

.عام


