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  اوًال : المهام في مجال االنشطة النوعية والتخصصية 

  

 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء اسم النشاط
  الجهة المسؤولة

 (القسم المسؤول)

الجهة المشاركة ان 

 وجدت
 المالحظات

اعداد المنهاج االستثماري السنوي بالتنسيق مع 

لعام  الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة

)٢٠١٧( 

كافة الوزارات  كافة األقسام ٣١/١٢/٢٠١٦ ١/٨/٢٠١٦

 والمحافظات

 

متابعة تنفيذ المشاريع االستثمارية المدرجة في 

جداول المنهاج االستثماري من خالل الزيارات 

الميدانية لمواقع المشاريع واعداد التقارير 

 الميدانية .

  األقسامكافة  التنسيق والمتابعةقسم  ٣١/١٢/٢٠١٦ ١/١/٢٠١٦

طة التنمية الوطنية ة تحقق اهداف خمتابع

٢٠١٧ – ٢٠١٣ 

  كافة الوزارات التنسيق والمتابعةقسم  ٣١/١٢/٢٠١٦ ١/١/٢٠١٦

   األقسام كافة ٣١/٣/٢٠١٦ ١/٩/٢٠١٥ ادخال االرشفة االلكترونية لمكننة عمل الدائرة

 اعداد تقارير عن االنشطة واهم اعمال الدائرة

 نويوسبشكل شهري ، دوري  ونصف سنوي 

  تقرير شهري األقسامكافة  التنسيق والمتابعةقسم  ٣١/١٢/٢٠١٦ ١/١/٢٠١٦

  تقرير فصلي

  نصف سنوي

 سنوي

   دراسة وتقييم المشاريعموحدة ل أسساعتماد 

 مستمرة

  

 مستمرة

  

 الجدوىقسم تقييم دراسات 

  

 االقسام الفنية كافة

انين حسب القو 

والتعليمات التي 



 سنوياتصدر 

تعريفية بالمشاريع (الحجم  بناء قاعدة بيانات

 ،النوع ، االهمية )

 مستمر  االقسام الفنية كافة مستمرة مستمرة

تطوير قدرات اساسية في تقييم المشاريع ( 

متمثلة في اقامة او  تتناسب مع الواقع )

 االشتراك في دورات او ورش في هذا المجال

 حسب حاجة الدائرة االقسام الفنية كافة االقسام الفنية كافة مستمرة مستمرة

  

  ٢٠١٧ثانيًا : المهام في مجال اعداد المنهاج االستثماري لعام 

 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء اسم النشاط
  الجهة المسؤولة

 (القسم المسؤول)

الجهة 

المشاركة ان 

 وجدت

 المالحظات

المســاهمة في اعداد التعليمات و الصالحيات الخاصة 

 ستثمارية .بتنفيذ مشاريع الموازنة اال

  وزارة المالية  والمعاونينالمدير العام  ٣١/١/٢٠١٦ ١/٨/٢٠١٦

ديوان الرقابة 

 المالية

 

مناقشة جميع المشاريع االستثمارية المقترحة مع الوزارات و 

الجهات ذات العالقة الجل ادراجها في المنهاج االستثماري 

 السنوي 

لوزارات كافة ا كافةالفنية األقسام ٣/١٢/٢٠١٦ ١/٨/٢٠١٦

 والمحافظات

 

اعداد الصيغة النهائية لجداول الموازنة االستثمارية للعام 

 القادم  بالتنسيق مع دائرة االستثمار الحكومي .

دائرة البرامج  كافةالفنية االقسام  ٣١/١٢/٢٠١٦ ١/١٠/٢٠١٦

االستثمارية 

 الحكومية

حسب القرارات الصادرة 

 بهذا الشأن



لتنفيذ المشاريع مع الخطط   موائمة التخصيصات المالية

 المقترحة للموازنات االستثمارية .

دائرة البرامج  االقسام الفنية كافة ٣١/١٢/٢٠١٦ ١/١٠/٢٠١٦

االستثمارية 

 الحكومية

حسب القرارات الصادرة 

 بهذا الشأن

السياسة االستراتيجية من الوزارات ألرسال جميع  اعتماد

 . المشاريع مع اولوياتها للخطة الخمسية

كافة الوزارات  االقسام الفنية كافة مستمرة مستمرة

 والمحافظات

 حسب الخطة الخمسية

المساهمة في اعداد الخطط التنموية باالعتماد على 

  المؤشرات من تنفيذ الخطط السابقة.

كافة الوزارات  االقسام كافة ٣١/١٢/٢٠١٦ ١/١/٢٠١٦

 والمحافظات

 

  

  ٢٠١٦الستثماري لعام المهام في متابعة المنهاج اثالثًا :
  برنامج المتابعة: - أ

 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء اسم النشاط
  الجهة المسؤولة

 (القسم المسؤول)

الجهة المشاركة ان 

 وجدت
 المالحظات

زيارة مواقع المشاريع االستثمارية ميدانيا" من قبل فرق  

المتابعة الفنية المتخصصة لالطالع على تقدم العمل 

 لتنفيذ والمشاكل والمعوقات.ورصد مستويات ا

 االقسام الفنية كافة  التنسيق والمتابعةقسم ٣١/١٢/٢٠١٦ ٢/١/٢٠١٦

الوقوف على مدى التزام الجهات المنفذة بالتعليمات 

 والصالحيات الخاصة بتنفيذ الموازنة االستثمارية .

  االقسام الفنية كافة التنسيق والمتابعة قسم ٣١/١٢/٢٠١٦ ٢/١/٢٠١٦

التقارير الخاصة بالمتابعة الميدانية و المكتبية  اعداد

ورفعها الى الجهات العليا والرقابية  و الجهات ذات 

 العالقة .            

  االقسام الفنية كافة التنسيق والمتابعة قسم ٣١/١٢/٢٠١٦ ٢/١/٢٠١٦



رصد واقع تنفيذ الخطط وتهيئة المؤشرات والبيانات  

تلك الخطط استنادا إلى ماكان  الخاصة بهذا الواقع وتقييم

مستهدف باألساس، و تقييم النتائج التي ألت إليها عملية 

 تنفيذ الخطة .

  االقسام الفنية كافة التنسيق والمتابعة قسم ٣١/١٢/٢٠١٦ ١/٦/٢٠١٦

توفير بيانات دورية وتحديثها بصورة مستمرة ( وقد تختلف 

صلية ، الفترات الزمنية لعملية  التحديث ، شهرية ، ف

سنوية ) وحسب مستوى المتابعة وطبيعة المشروع  

واالحتياجات من  تلك البيانات عن المشروع  بما يساعد 

في اتخاذ القرارات المناسبة وتهيئة األساس المالئم الذي 

يعتمد عليه المخطط في وضع خططه المستقبلية وتصحيح 

مسار الخطط الحالية لتنفيذ المشروع أو للخطة بشكل عام 

. 

  االقسام الفنية كافة التنسيق والمتابعة قسم ٣١/١٢/٢٠١٦  ٢/١/٢٠١٦

تشخيص المشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذ مشاريع 

المنهاج االستثماري في الوقت المناسب بهدف إيجاد 

الحلول أو اتخاذ القرارات الالزمة لمعالجتها بشكل يساهم 

نت تلك في دفع عملية تنفيذ الخطة إلى إمام سواء كا

المشاكل والمعوقات نتيجة خلل في مرحلة التخطيط أو 

خلل في مرحلة التنفيذ أو ألية أسباب أخرى وهذه تعتبر 

 من السمات األساسية التي تميز المتابعة .

  االقسام الفنية كافة التنسيق والمتابعة قسم ٣١/١٢/٢٠١٦ ٢/١/٢٠١٦

  

  



  

 ار المشاريع للمتابعة :األسس والمباديء التي يتم  بموجبها  اختي -ب 

صادية واجتماعية ذات األهمية إستراتيجية المشروع وأهميته ومدى تأثيره على القطاع التابع له وبقية القطاعات األخرى في األقتصاد الوطني وما يحققه من مردودات اقت - ١

  اإلستراتيجية للدولة والمجتمع ومشاريع (البنى التحتية) . 

  د في إدخال معرفة وتكنولوجيا حديثة .المشاريع التي تساع - ٢

 %) والتي تؤشر من خالل المناقشات السنوية للخطة .٢٠المشاريع التي تعاني من مشاكل وانحرافات تنفيذية كبيرة (أكثر من  - ٣

 حيث يفضل اختيار المشاريع ذات الكلف الكبيرة النها تعكس مؤشرات اقتصادية مهمة . الكلفة الكلية للمشروع - ٤

  % من عمر المشروع .٦٠%  بالرغم من انقضاء نسبة زمنية ٢٠المشاريع التي تقل فيها نسب التنفيذ الفعلي عن  - ٥

  مشاريع الجهات ذات اإلمكانيات التنفيذية واإلشرافية المتواضعة .  - ٦

  

  تعزيز قدرات فرق المتابعة الميدانية : -ج 

السعي الستثمار الموارد و الطاقات البشرية لتحسين النوعية والكفاءة في كافة المستويات االدارية الخاصة بالعملية  (التخطيط ،  من أجل خلق قاعـدة مستقبلية علمية وفنية وفي اطار

  التنفيذ ، االشراف والمتابعة ) يتطلب تعزيز قدرات العاملين في مجال المتابعة بمايلي : 

  بـناء القدرات التخطيطية والتنفيذية . - ١

 درات في مجال البحث وادارة المعلومات .بناء الق - ٢

المؤشرات الضرورية بالعمل لوضع الحلول تعزيز القدرة في مجال اعداد الدراسات التحليلية والتشخيصية والعالجية في مجال تنفيذ المشاريع وعلى المستوى الفني والهندسي وتحديد  - ٣

 المبكرة . 

 علمية العاملة في المتابعة ولكافة الفئات العمرية ولمختلف االختصاصات . توفير مقاعد للدراسات العليا للمالكات ال - ٤

  أشراك المالكات الفنية المتخصصة مـع مختصين من الجهات المنفذه والمنتفعة عند القيام بأجراء الفحوصـات الفنية داخـل وخارج القطر . - ٥

  



  

  جديدة والمستمرة من العام السابقالالدراسات والبحوث واوراق العمل  المهام في مجال رابعًا :

 هدف البحث تاريخ االنتهاء تاريخ البدء اسم الباحث  عنوان البحث او الدراسة او ورقة العمل

أستخدام أسلوب المسح الشامل في بناء 

 ةقاعدة البيانات المكانية لشبكة الطرق

  عمر سعود عزيز

 عمر عبد اهللا عباس

خدام اسلوب المسح لبناء بيان كيفية است ٣١/١٢/٢٠١٦ ١/١/٢٠١٥

الطرق وتطبيقها على  قاعدة البيانات لشبكة

 ( كمثال تطبيقي ) عراقيةاحد المدن ال

االثر المعماري العراقي في تطور ونمو المدن  ٣١/٢/٢٠١٦ ٢/١/٢٠١٥ بسام سهام كريم المحور الحضري لشارع الرشيد

 في القطر

دراسة المؤشرات الصحية استنادًا الى مشاريع 

الخاصة بالمستشفيات  لخطة االستثماريةا

 ٢٠١٤ - ٢٠١٠العامة 

  د.ماهر حماد

  نوسن فرحا

 عدي ايوب

دراسة مدى تحقيق تطور المؤشرات الصحية  ١/٨/٢٠١٦ ١/٢/٢٠١٥

الخاصة بالمستشفيات في ضوء مشاريع 

 ٢٠١٤ - ٢٠١٠الخطة االستثمارية 

  حسين عليويسميرة  السياحة الدينية في العراق بين الواقع والطموح

 مازن ضياء نوري

التعرف على واقع السياحة الدينية في العراق  ٣٠/١١/٢٠١٦ ١٥/٢/٢٠١٥

 ومدى مساهمتها في بناء االقتصاد العراقي

  رافع خليفة هالل انتاجية معدات الحفر والعوامل المؤثرة عليها

 انهار حميد شاكر

وامل للتعرف على نوعية مكائن الحفر والع ٤/١٢/٢٠١٦ ٢/١/٢٠١٥

 التي تؤثر على انتاجها

  زهير عباس السكن العشوائي الواقع والطموح

  سيف منذر

 مؤيد اسماعيل

يوضح الحلول والمعالجات للسكن العشوائي  ١٥/١١/٢٠١٦ ٢/١/٢٠١٥

 في بغداد وتحديدا الوضع الراهن

تأثير الصناعات الغذائية في تطوير القطاع 

 الزراعي

  سعد ابراهيم حمودي

  لودودهيفاء عبد ا

دراسة مدى استجابت الواقع الزراعي وتأثيرها  ٢٠/١٢/٢٠١٦ ٤/٢/٢٠١٥

 على الصناعات الغذائية



  واثق ناطق

 سمر رحيم

تقييم اداء االجهاد الحراري لريشة التورباين 

المحوري الدوار في تطوير واقع انتاج الطاقة 

 الكهربائية

 هد العالي على التوربايناثر الحرارة والج ١/١٢/٢٠١٦ ٤/٢/٢٠١٥ احمد شهاب احمد

تاثير االستثمارات على نمو االنتاجية الزراعية 

 في العراق

  باسم ساجت يوسف

 فريد عبد اهللا داود

مدى استفادة القطاع الزراعي من  ١/١٢/٢٠١٦ ٤/٢/٢٠١٥

 االستثمارات  

دراسة (أستخدام طريقة الدورة المزدوجة في 

 ية)المحطات الغازية لتوليد الطاقة الكهربائ

  احمد خالد رشيد

 هبة سبع خماس

زيادة كفاءة المحطات الغازية لتوليد الطاقة  ٣١/١٢/٢٠١٦ ١/٢/٢٠١٥

 الكهربائية

تسليط الضوء على امكانية استغالل الكميات  ٣١/١٢/٢٠١٦ ١/٢/٢٠١٥ مصطفى خالد احمد دراسة ( مخلفات الحديد ثروة غير مستغلة )

في البلد الكبيرة من مخلفات الحديد والسكراب 

من خالل شركة االسناد الهندسي وتحفيز 

دور هذه الشركة في تحقيق هذا الهدف عن 

طريق اجراء دراسة حول امكانيات شركة 

االسناد الهندسي والعراقيل والمشاكل التي 

 تواجهها والسبل الالزمة العادة تفعيل دورها.

دراسة امكانية استخدام الطاقة الهجينة في 

 العراق

  جبر علي مطشر

 فيصل سعد خضير

امكانية انشاء واستخدام وحدات توليدية  ١٥/١١/٢٠١٦ ١/٢/٢٠١٥

صديقة للبيئة بأستخدام  kw) ١٠-٥صغيرة (

اكثر من مصدر طبيعي لغرض تقليل 

االعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة 

 بأستخدام الوقود



  عماد شاكر شحاذة دور شركتي نصر والصمود في اعمار العراق

 رم باسيل يعقوبمك

القيام بدراسة حول اقسام ومعامل شركتي  ١٨/١١/٢٠١٦ ١/٢/٢٠١٥

النصر والصمود والمنتجات المختلفة لهذه 

المعامل وكيفية استغالل هذه المنتوجات في 

بناء العراق وتطوير اقتصاده كما سيتم 

التطرق للطاقات االنتاجية الحالية والمتوقعة 

  لمعامل شركتي النصر والصمود.

  احمد حسين عالوي  ابراج االتصاالت بين الفوائد واالضرار

  فاطمة سعد عبدالوهاب

  رؤى مؤيد صابر

جاءت هذه الدراسة لتبحث ما تتركه ابراج  ٣١/١٢/٢٠١٦ ١/١/٢٠١٥

االتصاالت من مؤثرات محتملة على الصحة 

ولغرض تشخيص هذه المؤثرات ووضع 

ها السبل الكفيلة لتالفيها او التقليل من مخاطر 

ورقة عمل حول واقع الطاقات الجديدة 

والمتجددة (الطاقة الشمسية) واالفاق المستقبلية 

  لها

  علي مطشر جبر

  احمد نوري كوكز

  احمد ياسين

شرح توضيحي حول كيفية عمل منظومات   ٣١/١٢/٢٠١٦  ١/١/٢٠١٦

الطاقة الشمسية وانواعها ونبذة عن المحطات 

ل التي تعمل بالطاقة الشمسية وواقع حا

الطاقة الشمسية حاليا" واالفاق المستقبلية 

  للعمل بها في ظل انخفاض اسعار النفط
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