تاريخ
االيفاد

ت

االسم الثالثي

المنصب
الوظيفي

جهة
السفر

1

اصغر عبد الرزاق
الموسوي

وكيل اقدم

سويسرا

2102/2/22-01

2

اصغر عبد الرزاق
الموسوي

وكيل اقدم

تركيا

2102/3/7-6

3

ديندار نجمان
الدوسكي

وزير

المانيا

2102/3/01-02

4

نظام علي كاكا

مدير عام الدائرة
االدارية والمالية

المانيا

2102/3/01-02

5

علي شعالن موحان

مدير عام دائرة
التخطيط والمتابعه

المانيا

2102/3/01-02

6

اصغر عبدالرزاق
الموسوي

وكيل اقدم

دبي

2102/3/22-22

مدة االيفاد
بااليام

الغرض من
االيفاد

 01عشرة ايام عدا ايام حضور اجتماع مناقشة
العراق لتقريره عن
السفر
اتفاقية (سيداو)
 0يوم واحد عدا ايام حضور اجتماع تشاوري
حول االلية الجديدة
السفر
لتنفيذ شراكة طرق
الحرير
لالطالع على اوضاع
 7سبعه ايام عدا ايام
الجالية العراقية في
السفر
المانيا
لالطالع على اوضاع
 7سبعه ايام عدا ايام
الجالية العراقية في
السفر
المانيا
لالطالع على اوضاع
 7سبعه ايام عدا ايام
الجالية العراقية في
السفر
المانيا
االجتماع التشاوري لمد
يومين عدا ايام
2
جسور التواصل الدارة
السفر
الهجرة (طريق الحرير)

الجهة التي
تحملت نفقات
االيفاد
وزارة الهجرة والمهجرين
المركز الدولي لتطوير سياسة
الهجرة
شركة (اوكو دومو) االلمانية
شركة (اوكو دومو) االلمانية
شركة (اوكو دومو) االلمانية
وزارة الهجرة والمهجرين

7

سالم داود الخفاجي

وكيل فني

عمان

2102/2/3-3/31

2

خمسة ايام عدا ايام
السفر

جولة دراسية الى مركز
الملك عبدهللا الثاني

من مخصصات مشروع
الشراكة

8

علي شعالن موحان

مدير عام دائرة
التخطيط والمتابعة

عمان

2102/2/3-3/31

2

خمسة ايام عدا ايام
السفر

جولة دراسية الى مركز
الملك عبدهللا الثاني

من مخصصات مشروع
الشراكة

9

اصغر عبد الرزاق
الموسوي

وكيل اقدم

بيروت

2102/2/01-7

2

خمسة ايام مع ايام
السفر

زيارة ميدانية الى مركز
كارنيغي للشرق االوسط

وزارة الهجرة والمهجرين

11

علي شعالن موحان

مدير عام دائرة
التخطيط والمتابعة

بيروت

2102/2/01-7

2

خمسة ايام مع ايام
السفر

زيارة ميدانية الى مركز
كارنيغي للشرق االوسط

وزارة الهجرة والمهجرين

11

سالم داود الخفاجي

وكيل فني

عمان

2102/2/21-06

2

خمسة ايام عدا ايام
السفر

12

نظام علي كاكا

مدير عام الدائرة
االدارية والمالية

السويد

2102/2/22-02

13

علي شعالن موحان

مدير عام دائرة
التخطيط والمتابعة

السويد

2102/2/22-02

 02اثنا عشر يوما ً عدا
ايام السفر
 02اثنا عشر يوما ً عدا
ايام السفر

ورشة عمل اطار
االستراتيجية لالزمة
السورية ()CRFS
مؤتمر دور االعمال في
الهجرة الدولية

وزارة الهجرة والمهجرين

14

اصغر عبدالرزاق
الموسوي

وكيل اقدم

هنكاريا

2102/6/3-2

2

يومان عدا ايام
السفر

وزارة الهجرة والمهجرين

مؤتمر دور االعمال في
الهجرة الدولية

وزارة الهجرة والمهجرين

مؤتمر شراكة طرق
الحرير الجل متابعة
خطط التعاون المستقبلية

شراكة طرق الحرير

15

جاسم محمد محمد
علي

وزير

فرنسا
وبلجيكا

2102/02/2-2

3

ثالثة ايام عدا ايام
السفر

16

طالب اصغر دوسة

مدير عام دائرة
المعلومات و البحوث

تركيا

2102/02/02-9

2

اربعة ايام عدا ايام ورشة عمل حول امكانية
تطوير ادارة شاملة
السفر
للهجرة في العراق

17

جاسم محمد محمد
علي

وزير

الكويت

2102/02/20

0

يوم واحد عدا ايام
السفر

مكتب رئيس الوزراء

متابعة اوضاع فئات
عناية الوزارة

وزارة الهجرة والمهجرين

دعوة من قبل رئيس
الوزراء الدكتور حيدر
العبادي

جدول ايفادات وزارة الهجرة والمهجرين لعام 4102

مكتب رئيس الوزراء

