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 الرحمن الرحيم اهللابسم  
 

دية وموضـوعية  جحرصاً من ديوان الرقابة المالية على النهوض بمهامه الرقابية بكل 
وعناية مهنية عالية ورغبة في مواكبة التطورات المتسارعة في مجاالت التدقيق واالسـتفادة  

والجودة، فقد بادر  من التقنيات واالساليب الحديثة في انجاز المهام الرقابية بمزيد من الفعالية
أنطالقا من الرؤيا والمهمة والقـيم  و )٢٠١٢ديوان الرقابة المالية الى وضع خطته السنوية 

 :وكما يليلتنفيذ خطتها السنوية ستراتيجية لتحقيق المسائل اإل

 
 

 
 

جهاز رقابي مهني متطور يتمتع بالحياد واالستقالل ليسهم في المحافظة على المال العام  
اءة أداء األجهزة المشمولة برقابته ويعمل على المشاركة الفعالة في محاربة الفسـاد  ورفع كف

وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والقواعد والمعايير في مجاالت الرقابة المالية وكسب ثقة 
 .اإلطراف المتعاملة مع الجهاز 

 
 

 
مارس الرقابة الالحقة يية، الديوان مؤسسة دستورية مستقلة تتمتع بصالحيات مالية وإدار   

على الجهات الخاضعة لرقابتها والمتعلقة بإدارة المال العام باإلضافة إلى ممارسة الرقابة على 
تكفل برقابة األداء وفـق معـايير   يبالقانون و اإجراءات التعاقدات وفق الحدود المرسومة له

شورة لمالية للجهات الخاضعة والمالكفاءة والفاعلية واالقتصادية وإبداء الرأي بشأن البيانات ا
 .الفنية للجهات ذات العالقة

 
 
 

خدمة الصالح العام بما يؤصل أو يؤسس فكرة أن الديوان هوعين الشعب على المال العام 
،االستقاللية والحيادية والموضوعية والمهنية واألمانة والمصداقية والشـفافية والمسـاءلة   

                                                                                                                                         ٠والتواصل واالنفتاح 

 یـاالـرؤ

 المھمة

 القیم
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Ø  يالديوان كما يل أهداف ٢٠١١لسنة ) ٣١(من القانون رقم ) الرابعة(حددت المادة: 
Ø سوء التصرف وضمان كفاءة  أوالتبذير  أوالحفاظ على المال العام من الهدر :أوال

 ٠استخدامه 

Ø  تطوير كفاءة الجهات الخاضعة للرقابة : ثانيا 

Ø  ٠المساهمة في استقاللية االقتصاد ودعم نموه واستقراره : ثالثا 

Ø  ية والدولية نشر أنظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير المحل: رابعا
 ٠وتحسين القواعد والمعايير القابلة للتطبيق على اإلدارة والمحاسبة بشكل مستمر 

Ø تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية ورفع مستوى األداء : خامسا
 ٠المحاسبي والرقابي للجهات الخاضعة للرقابة 

 

 
 
 

ين مـن اإلجـراءات األول منهـا يتعلـق     تنقسم اإلجراءات الالزمة لتنفيذ الخطة إلى نوع    
بالدوائر الرقابية والثاني يتعلق بدائرة الشؤون الفنية والدراسات فضال عن اتخاذ اإلجـراءات  

 . الالزمة  لتنفيذ كافة المهام التي يكلف بها الديوان خارج خطة عمله 
 
 
 
 
 
 
 

من ) الرابعة (أھداف دیوان الرقابة المالیة والمحددة وفق المادة 
 ٢٠١١لسنة ) ٣١(قانون رقم 

أسالیب ومتطلبات تنفیذ 
 بیةالخطة  الرقا
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v  اعتماد أسلوب عة للرقابة بأصدار الرأي الفني المحايد بالبيانات المالية للجهات الخاض
التدقيق الحديث في تحديد األهمية النسبية للعناصر الخاضعة للرقابة وتحديـد حجـم   
العينة استناداً إلى درجة الخطر للحد من اآلثار السلبية الناتجة عـن تلـك المخـاطر    
والمحافظة عليها في أدنى مستوى ممكن وذلك من خالل تحديد تلك المخاطر وتحليلها 

لى ذلك في سها وترتيبها وفق األولويات والتعامل معها حسب أهميتها واالعتماد عوقيا
 .مع استخدام التوثيق لهذه المراحل التخطيط للعمل الرقابي

v  م من خاللها إخضـاع اإلدارات التـي   اعتماد خطة لتقويم األداء الشامل والجزئي يت
اإلدارة وأثرهـا فـي   مية أهتحددها الدوائر الرقابية وفق برنامج زمني يعتمد على 

 . تنفذ وفقاً للمنهجية المتفق عليها في تقويم األداء االقتصاد العراقي 
v اعتماد أسلوب التدقيق المتقاطع بين اإلدارات في المركز والمحافظات. 
v ي المحافظات ووضع خطة فصـلية  اعتماد أسلوب الزيارات الميدانية لدوائر الديوان ف

 .لذلك 
v لة العمل الرقابي التوثيق الكامل ألد. 
v     تقديم المقترحات بشأن معالجة المشاكل والصعوبات المعروضة مـن قبـل الهيئـات

 .الرقابية والجهات الخاضعة للرقابة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من  األسالیب الواجب أتباعھا
 قبل الدوائر الرقابیة 
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v   الخطة الرقابية ومتابعة تنفيذها أعداد. 
 
v  وتحديثها وفقاً لمستجدات العمل  التدقيقبرامج  وأعدادتطوير. 

 
v  واألهدافرامج التدقيق المتخصصة والخاصة بما يؤمن انجاز المهام ب وأعدادتطوير 

 .من تلك البرامج وتلك التي تساعد في كشف حاالت الغش والفساد 
 
v       تقديم العون الفني للدوائر الرقابية وللجهـات الخاضـعة للرقابـة وفقـاً للحـاالت

 .المعروضة من قبلهما 
 

v  الرقابية ترفع إلى الوزير المعني فضـالً  إعداد تقارير وزارية تتضمن أهم المالحظات
 .عن إعداد تقارير فصلية وصوال إلعداد التقرير السنوي

 
v   إعداد البحوث والدراسات في المجاالت الفنية والمحاسبية ذات العالقة بعمل الـديوان

 .ونشاطاته
 

v برنامج األرشفة االلكترونية  دعم وتطوير)EDMS (     وهـو مـن البـرامج الحديثـة
 .االلكترونية للوثائق ة في مجال األرشفة واإلدارةوالمستخدم

 
v  التدقيق باستخدام الحاسوب  أسلوبباعتماد مواصلة إعداد نظم وبرامج تدقيقية. 

 
v المـؤتمرات الدوليـة   فـي الـدورات و  لمشاركة منتسبي الديوان خطة تدريبية  أعداد

 .تابعة تنفيذها ومإقامة ورش عمل بغية نشر الثقافة الرقابية مع والندوات العلمية 
 
v  الرقابية الدولية والمنظمات الدولية وبما يؤمن نقـل المعرفـة    األجهزةالتواصل مع

 .والتجارب وتبادل الخبرات 
 
 

دائرة   الخطوات الواجب إتباعھا من قبل
 الشؤون الفنیة والدراسات
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v   ترجمة المقاالت والكتب ذات العالقة بالشؤون المالية والمحاسبية فضالً عن ترجمـة
 .المراسالت التي ترد للديوان من المنظمات الدولية وغيرها

 
v م وفقا للبيانات المالية الصادرةئج التحليل المالي لشركات القطاع العانتا. 

 
v تقديم الدراسات قواعد بيانات حول نتائج تنفيذ الموازنة الجارية واالستثمارية و أنشاء

 .بشأنهااألولية 
 

v  االنترانيت ( تشغيل منظومة البريد االلكتروني الداخلية.( 
 
v  الرقابية وتأمين التعريف المحلي للقواعد الدوليـة   واألدلةتطوير القواعد المحاسبية

 . وبما يسهل عملية تطبيقها في واقع المهنة 
 

 
 
 
 

 
بالقوانين تتولى هذه الدائرة مهام تقديم االستشارات االدارية والقانونية بما يتعلق بااللتزام 

الخاضـعة للرقابـة   والتعليمات وفقاً للحاالت المعروضة عليها من الدوائر الرقابية والدوائر 
وكذلك احتساب كلف العمل الرقابي من خالل توليها تنفيذ الموازنـة المخصصـة للـديوان ،    

 . وتوزيع الموارد البشرية وفقاً الحتياجات الدوائر الرقابية 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الدائرة االداریة والمالیة 
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التحديات التي يواجهها الديوان لتنفيذ خطته في المرحلة الراهنة فـيمكن تصـنيفها إلـى    

  ـ:نوعين 
 :النوع األول

عدم تقديم اإلدارات الخاضعة للرقابة بياناتها المالية فـي الوقـت   بسبب تحديات خارجية     
حسـاب  )  ١١١ ( ٣١/١٢/٢٠١١المحدد حيث بلغ عدد الحسابات الختامية التي لم تقدم لغاية 

ـ  بأسـماء مرفق كشف (ختامي يمثل بيانات مالية إلدارات رئيسية موزعة وفقا للسنوات  ك تل
 . )اإلدارات 

  :النوع الثاني
التحديات التي يواجهها الرقيب ذاته نتيجة الكشف عن حاالت الفساد اإلداري والمخالفـات   .١

على سـالمة  دعم الرقباء بما يكفل الحفاظ الموجودة في تلك اإلدارات األمر الذي يتطلب 
 .واستقاللية وامن الرقيب وحيادية 

 .و المجاالت في الديوان التطوير الذاتي على كافة األصعدة  .٢
 .تحقيق التواصل الدولي االستمرار في  .٣
 

 
 
 

 
 
 
 

 
-:تتمثل مدخالت الخطة باالتي   

 الدوائر الرقابية في الديوان   •
 عدد العاملين   •
 الخاضعة للرقابة  اإلدارات •
  رقيب/يوم دمة في انجاز العمل ووحدة قياسهاالطاقات البشرية المستخ •

في المفاهيم والمصطلحات المعتمدة إيضاحات بشان الخطة و
 أعدادها

 التحديات والصعوبات
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ü الديوان الدوائر الرقابية يف 
 
v تمثل الدوائر الرقابية في الديوان ت:-  

 -:الدوائر المركزية في بغداد 
ـ  اإلداراتتتمثل  -:التمويل والتوزيع دائرة تدقيق نشاط  )١ وزارة (  الخاضعة لرقابتها بـ

 تقـوم بمهـام و   ) المالية ، وزارة التجارة ، وزارة التخطيط ،البنك المركزي العراقي 
في بغداد والتنسـيق مـع دوائـر التـدقيق فـي       اإلداراتيق على الرقابة والتدق أعمال

 . المذكورة اإلداراتالمحافظات بشان فروع 

الـدوائر الرئاسـية ، وزارة   (يشمل نطاق عملها -:الحكم المركزي دائرة تدقيق نشاط  )٢
العامة ، مجلس محافظة بغداد ،  واإلشغالالخارجية ، وزارة الداخلية ، وزارة البلديات 

العلـوم والتكنولوجيـا ،   وزارة الثقافة ، وزارة العدل ، وزارة الدفاع ، بغداد ، محافظة
تقوم بمهام و أعمال الرقابة والتـدقيق علـى   ) هيئة السياحة ،  األعلىمجلس القضاء 

 اإلداراتفي بغداد والتنسيق مع دوائر التدقيق في المحافظات بشـان فـروع    اإلدارات
 . المذكورة

وزارة التعليم العالي والبحث ( يشمل نطاق عملها  -:لخدمات العامة ادائرة تدقيق نشاط  )٣
تقـوم  ) العلمي ، وزارة التربية ، وزارة الصحة ، وزارة العمل والشؤون االجتماعيـة  

في بغداد والتنسيق مع دوائر التدقيق في  اإلداراتبمهام و أعمال الرقابة والتدقيق على 
 . ورةالمذك اإلداراتالمحافظات بشان فروع 

االسكان واالعمار ، وزارة ( يشمل نطاق عملها  -:الزراعة والتعمير دائرة تدقيق نشاط  )٤
تقـوم بمهـام و أعمـال     )وزارة االتصاالت ، وزارة الزراعة ، وزارة الموارد المائية 

في بغداد والتنسيق مع دوائر التدقيق فـي المحافظـات    اإلداراتالرقابة والتدقيق على 
 . المذكورة راتاإلدابشان فروع 

 أمانـة وزارة الشباب والرياضـة ، ( يشمل نطاق عملها  -:الشركات دائرة تدقيق نشاط  )٥
شركات القطاع المختلط ،اإلنسانارة البيئة ، وزارة حقوق ، وز األوقافدواوين  بغداد ،

تقـوم  ) ستشارية،صناديق التعليم العـالي المكاتب اال، الجمعيات واالتحادات والمنظمات،
في بغداد والتنسيق مع دوائر التدقيق في  اإلداراتأعمال الرقابة والتدقيق على  بمهام و

 . المذكورة اإلداراتالمحافظات بشان فروع 
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وزارة الكهرباء ، وزارة الـنفط ،  ( يشمل نطاق عملها  -:الصناعي دائرة تدقيق نشاط  )٦
فـي بغـداد    اإلداراتتقوم بمهام و أعمال الرقابة والتـدقيق علـى   ) وزارة الصناعة 

 .المذكورة اإلداراتوالتنسيق مع دوائر التدقيق في المحافظات بشان فروع 

 
 
 

v والتي تعمل بالتنسيق مع دوائرنا في بغداد والمتمثلة بـ لمحافظات ادوائرنا في  أما:-  

 
و مسـؤولة عـن نطـاق    الموصل  مدينة مركزها في  -: األولىالمنطقة دائرة تدقيق  )١

أعمال الرقابة والتدقيق على الدوائر الرئيسية والفرعية فـي  تقوم بو محافظة الموصل
 .المحافظة ومن خالل التنسيق مع الدوائر المركزية في بغداد 

و مسؤولة عن نطاق محافظات  البصرةمركزها محافظة  -:المنطقة الثانيةدائرة تدقيق  )٢
الرئيسـية   تقوم بأعمال الرقابة والتدقيق على الـدوائر و )ذي قار، ميسان ،  البصرة(

 .ومن خالل التنسيق مع الدوائر المركزية في بغدادات أنفا والفرعية في المحافظ

ة الحلة و مسؤولة عن نطـاق محافظـات   مدينمركزها  -:المنطقة الثالثة دائرة تدقيق  )٣
وتقوم بأعمال الرقابة والتدقيق على الدوائر الرئيسية والفرعية ) حلة ، كربالء ، نجف (

 .   فا ومن خالل التنسيق مع الدوائر المركزية في بغدادفي المحافظات أن

و مسؤولة عن نطاق محافظات كركوك  مدينةومركزها  -:المنطقة الرابعة دائرة تدقيق  )٤
وتقوم بأعمال الرقابة والتـدقيق علـى الـدوائر الرئيسـية     )  صالح الدين،  كركوك (

 .   ر المركزية في بغدادوالفرعية في المحافظات أنفا ومن خالل التنسيق مع الدوائ

عـن نطـاق    و مسـؤولة  بغدادومركزها محافظة  -: المنطقة الخامسةدائرة تدقيق  )٥
وتقوم بأعمال الرقابـة والتـدقيق علـى الـدوائر     )  واسط ، ديالى، االنبار(محافظات

الرئيسية والفرعية في المحافظات أنفا ومن خالل التنسيق مع الدوائر المركزية فـي  
 . بغداد

و مسؤولة عـن نطـاق   الديوانية  مدينةومركزها  -: المنطقة السادسةتدقيق  دائرة )٦
تقوم بأعمال الرقابة والتدقيق على الدوائر الرئيسـية  و) المثنى ، الديوانية( محافظات

  .والفرعية في المحافظة ومن خالل التنسيق مع الدوائر المركزية في بغداد
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ü  عدد العاملني:- 

 نتسب من كافة االختصاصات المهنيةم)  ٢٠٩١(ديوان باالعتماد على يعمل هذا ال    
االقتصادية ، المحاسبية ، االدارية ، القانونية ، اإلحصائية ، المعلوماتية ، الطبية ، (  

الموظفين العاملين وشـهاداتهم   أعداد إحصائيات أدناه)الهندسية ، الزراعية ، البيئية 
 -:ينالمتسرب استبعادبعد  الدراسية 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سـواء  األمـد ويلة ط بأجازاتعين تيتمثل بالعاملين المتم(  المتسربين اما عدد العاملين 

 ) .مرضية  أودراسية 
 
  
 
 
 

 العدد الشهادة
 ٢٣ دكتوراه
 ١٥ ماجستير

 ١٠٢ دبلوم عالي
 ١٣٢٦ سبكالوريو

 ٥٥٦ دبلوم فني
 ٣٠ إعدادية
 ٨ متوسطة
 ٢٥ ابتدائية

 ٦ )يقرأ ويكتب(دون االبتدائية
 ٢٠٩١ المجموع
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ü اخلاضعة للرقابة  اإلدارات:-  
من خالل الهيئـات   أعمالهاالدوائر الرقابية والتي تمارس وهي تمثل نطاق         

  -: كاألتيوهي الرقابية 
اسية تشمل مجلس النواب ، مجلس الوزراء ، والدوائر الرئالرئيسية وهـي  اإلدارات  -:"أوال

والـدوائر الحكوميـة   المـديريات   (، مراكز الوزارات ، دوائر غير المرتبطة بوزارة 
والتـي تنتهـي   بشخصية معنوية واسـتقالل مـالي وأداري   التي تتمتع  )التابعة لها 

خطـط لهـا الـديوان    والتـي   إعمالتقرير نتائج أو حساباتها السنوية ببيانات مالية 
  )١(ملحق رقم  .٢٠١٢ خالل السنة %١٠٠بنسبة  لتدقيقها

بشخصية معنوية واسـتقالل   التي تتمتع اإلداراتوهي  األخرىالرئيسية  اإلدارات  -":ثانيـا
تقريـر  أو حساباتها السنوية ببيانات مالية تنتهي والتي  والممولة ذاتيا مالي وأداري

، ٢٠١٢خـالل السـنة    %١٠٠بنسبة  لتدقيقهاخطط لها الديوان والتي  إعمالنتائج 
وكذلك تشمل شركات القطاع المختلط والمكاتب االستشارية وصناديق التعليم العالي ، 

 )٢(ملحق رقم  .الجمعيات ، االتحادات ، المنظمات 
الرئيسية التي يكون تمويلها عن  لألداراتالفرعية وهي الوحدات التابعة  اإلدارات  -":ثالثـا

يخطط لها  إنبتقرير دوري والتي يجب وتنتهي نتائج التدقيق فيها  اإلداراتتلك  طريق
الدائرة الرقابية على ان يتم  إمكانيةمـن نطاق العمل حسب % ٣٣ ال تقل عن بنسبة

 )٣(ملحق رقم  .خالل ثالث سنوات% ) ١٠٠(بنسبة تغطيتها 
 
 
ü الطاقات الرقابيــة 

ساوي وهي ت )رقيب/يوم(وحـدة قياسها ويقصد بها األيام المتاحة لعمل الرقيب المالي و
  .ساعة) ٧(يوم العمل  إنباعتبار للفصل  رقيب/ يوم ) ٥٧(أو رقيب للسنة /يوم) ٢٣١(
يـوم عمـل و   ) ٢٣١(× الطاقة المخططة وهــي تمثل عـدد العـاملين المتـاح     -":أوال

التي تم األشارة اليهـا فـي   (وحسب األوزان الترجيحية  رقيب /وحــدة قياسها يوم
يمثل الطاقات المتوقـــع وهذا ) المرفق طيا (  و) لخطةالدليل األسترشادي ألعداد ا

 . وجودها والتي بموجبها تحدد المهام المخطط انجازها
 



 

)١٨ - ١١( 
 

 
 
 

النجـاز مهامهـا   "الطاقات المطلوبة وهـي الطاقات التي تحتاجها الهيئة فعــال  -":ثانيـا
المخططة  الطاقاتتجاوز تقد  وهذه الطاقات لقانون الديوان"المطلوبـة والمحددة وفقا

 ٠في الطاقة وجــود عجزمما يؤشر  األحيانفي بعض 
 

وحسـب   الرقابيـة  الهيئات أجمالي مهام ألداء )المتاحة( ةالمخطط توزع الطاقات  -:ثالثـا 
  -:فيالمتمثلة ومهام الديوان وحسب الكشوفات المرفقة  أهداف

 
 دي للبيانـات الماليـة   التدقيق ألمستنمهام تدقيق المشروعية وتمثل الوقت الالزم النجاز  -١

 الرقابيـة  من إجمالي الطاقـات %) ٣٣(حيث حددت نسبة الهيئة خالل السنة  ابه ةالمكلف
 .ألداء هذه المهمة 

 
مهام تقويم األداء وتمثل الوقت الالزم لتقويم أداء اإلدارات الخاضعة لرقابة الديوان وفق  -٢

فاءة واقتصـادية اسـتخدام   معدة مسبقا لهذا الغرض للتحقق من مدى فاعلية وكالخطة ال
المال العام والموارد البشرية واالقتصادية وفق مؤشرات ومعايير علمية مدروسة وهـي  

 .الرقابية من أجمالي الطاقات%) ٤٥(تمثل ما نسبته 

 
المهام التطويرية وتمثل الطاقات التي يخصصها رئيس الهيئة لتطويـر كادره من حيـث    -٣

ـ ــخ أمل القطر داخــ  في الدورات سواء إشراكهم ـ ـارجه ضمن ال ة  ـبرامج المتاح
  . السنةخالل  الطاقات المخططة من% ١٠التتجاوز نسبتها  إنوينبغي 

 
ومديريات الرقابة وتتمثل بالطاقات المخصصة في مقرات الدوائر الرقابية  اإلداريةالمهام  -٤

قة رئـيس  المهام االستشارية وهي تتمثل بطاأما %).٩(في المحافظات وهي تمثل نسبة 
  .من أجمالي الطاقات %) ١(ويخطط ألداء هذه المهام بنسبة الهيئة حصرا 

 
للخبير ،معاون مدير عام الدائرة ، ( مهام إدارة العمل الرقابي وتتمثل بالطاقات المخططة  -٥

مـن إجمـالي   % ) ٢(وهي تمثـل نسـبة   )مدير التنسيق ، مدير الرقابة في المحافظات 
 .الطاقات
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مكتب رئيس الديوان، مكاتب النواب ، دائرة ( ندة تم تنظيم خطة سا -٦
 .)الشؤون الفنية والدراسات ،دائرة الشؤون اإلدارية والمالية 

 
 
 
 
 اإلداراتالرقابة والتدقيق في  إعمالبالتقارير الرقابية الناتجة عن مخرجات الخطة تتمثل      

  -:كاألتيالخاضعة للرقابة وهي 
 
للسـنة   واألخرى الرئيسية اإلداراتيمثل مخرجات و المالية البياناترقابية حول  ريراتق )١(

مالية لسـنوات  البيانات رقابية عن ال تقارير وكذلك ٣١/١٢/٢٠١١المالية المنتهية في 
  .في حينها سابقة متأخرة لم تقدم من قبل اإلدارات الخاضعة للرقابة

 
  .واألخرى الرئيسية عن اإلدارات إعمالتقريــر نتائج   )٢(

 
 .الزيارات التفتيشيةتقرير  )٣(

 
تقارير نتائج تدقيق العقود وقد تم التخطيط لها في ضوء العقود المقدمة الـى الـديوان     )٤(

 .٢٠١١خالل العام 

 
جزئي  أداءتم تحديده في الخطة السنوية سواء كان تقرير تقويم  أداء الذيتقرير تقويم   )٥(

  .إقرارهشامل حسب ما يتم  أم

 
 .التخصصيةفي مجال الرقابة  األداءم تقويم تقرير تخصصي يمثل تقارير قس  )٦(

 
دراسـات   أومعينـة   بإعمال الهيئات نتيجة تكليف أخرىتمثل أي تقارير  أخرىتقارير   )٧(

 والسفر اإليفادتقارير تدقيق قوائم  أو أو تقارير لجان أو نتائج تدقيق منح بحوث وأمعدة 
 .وغيرهاللدرجات الخاصة 

 

 مخرجات الخطة
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فصلية وفي نهاية العام يصـدر تقريـر سـنوي بكافـة     تقارير  أربعةيصدر هذا الديوان  )٨(
مجلـس  ( الرئاسـات الثالثـة    إلىالمالحظات التي لم يتم تصفيتها وترسل هذه التقارير 

 .والى اللجان البرلمانية المعنية ) النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء 
 

          
 
 
منتسب على رأس ) ١٦٧٥(على  عتمادالاب ٢٠١٢خطط الديوان النجاز العمل الرقابي لعام    

رقيب في حين بلغت الطاقات الرقابيـة  /يوم ) ٤٣٩٣٧٢(العمل حيث بلغت طاقاتهم المخططة 
وقد تم توزيع هذه الطاقات النجاز % )  ٢٥( رقيب أي بنسبة عجز/يوم )٥٥١٣٠٤(المطلوبة 

 وكاالتي  ٢٠١١لسنة  )٣١(مــن قانونــه رقم ) ٤(مهام الديوان التي حددتها المادة 
 

نسبتها إلى  الطاقة المخططة المهام
 اإلجمالي

 %٣٤ ١٤٩٧١٤ تدقيق المشروعية

 %٤٦ ٢٠٠٩٦٤ تقويم األداء

 %١٠ ٤٣٩٣٠ مهام تطويرية

 %١ ٤٤١٨ مهام استشارية

 %٧ ٣٢٨٤٢ مهام إدارية

 %٢ ٧٥٠٤ إدارة العمل الرقابي
 %١٠٠ ٤٣٩٣٧٢ المجموع

 

 خطــة عمل الــديوان السنوية للفترة من

 ٣١/١٢/٢٠١٢ولغاية  ١/١/٢٠١٢

 الطاقات الرقابية
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الرقابية للدوائر الرقابية فقط حيث  تم فصل طاقات المهام الرقابيـة لمقـر    تمثل الطاقات 

الديوان وعرضت في خطة ساندة لخطة العمل الرقابي تمثلت بالمهـام اإلداريـة والفنيـة    
والتطويرية واالستشارية لكافة مكاتب وأقسام الديوان من حيـث المـدخالت والمخرجـات    

 .)الساندة  ةمرفق استمارة الخط(
 
 
 

  
استنادا لتوجيهات مجلس الرقابة المالية قامت الدوائر الرقابية بإعادة النظر في احتساب    

الطاقات المطلوبة لبعض من اإلدارات الرئيسية الخاضعة لرقابتها وفق عدد ساعات العمل 
ظر االعتبـار  المصروفة فعال في تدقيق هذه اإلدارات وللثالث سنوات األخيرة مع األخذ بن

 .إلدارة ونشاطهاحجم ا
 
 

 
 
 
 

منهـا     إدارة )  ١١٧٢(خطط الديوان لتدقيق كافة اإلدارات الخاضعة لرقابته والبالغـة  
كمـا ورد فـي     والممولة ذاتياً أخرى/ إدارة رئيسية) ٨٧٤(حكومية و/ إدارة رئيسية) ٢٩٨(

وذلك حفاظا على  بالرغم من عدم تقديم البيانات المالية لمعظم هذه اإلدارات،   ) ٧( الصفحة 
 .شمولية التخطيط  

 
 

                                                                                                                             
إدارة خاضعة للرقابة  ) ٢٣٠٨(إدارة فرعية من مجموع ) ٨٣٤(خطط الديوان لتدقيق          

حيث تخضع هذه اإلدارات إلى خطة دورية تـؤدي إلـى   %) ٣٦(بنسبة مخطط بلغت 
 .تدقيق اإلدارات كافة خالل ثالث سنوات 

 الطاقات المخططة

 المطلوبةالطاقات 

 اإلدارات الخاضعة للرقابة

 اإلدارات الفرعية  

الحكومية / اإلدارات الرئيسية    



 

)١٨ - ١٥( 
 

  
 
 

 . ٢٠١١تقريراً خالل السنة ) ٥٧١٤ (هذا الديوان  أنجز •

حيث بلغت الحسابات الختاميـة  ،  تقريراً) ٥٣٦١(خططت الدوائر الرقابية النجاز  •
حساب ختامي إلدارات ) ٩٧(حساب ختامي منها) ٧١٧(المدورة المخطط تدقيقها 

حساب ختامي إلدارات أخرى إما الحسـابات الختاميـة لعـام    ) ٦٢٠(حكومية و 
حسـاب ختـامي   ) ٣٠٧(حساب ختـامي منهـا   ) ٨٢٢(فقد بلغ المخطط  ٢٠١١

إلدارات أخرى باإلضافة إلـى تقـارير    حساب ختامي) ٥١٥(إلدارات حكومية و 
   -:متنوعة أخرى وكما مثبت في الجدول أدناه 

 
العدد المخطط انجازه  نوع التقرير

 ٢٠١٢/للسنة
 ٢٠١١/للسنة  المنجز

 ٢٤٧ ٧١٧ حساب ختامي مدور 
 ٤٥١ ٨٢٢ حساب ختامي

 ٦٤٧ ٧٤٧ أعمال جتقرير نتائ

 ٤٤٣ ٤٧١ تقرير دوري
 ١٢٩ ٤٢٧ تقويم أداء

 ٢٥٢ ٤٠٠ ارات تفتيشيةزي

 ٢٨٥٥ ١٦٩٣ عقود
 ٦٩٠ ٨٤ تقارير أخرى
 ٥٧١٤ ٥٣٦١ المجموع

 
استناداً إلى توجيهات األمانة العامة لمجلس الوزراء  خطط الديوان لتدقيق العقود  •

مليون دينار ، حيث بلـغ عـدد العقـود المخطـط       ) ١٥٠(التي تزيد مبالغها عن 
يد أعداد التقارير في ضوء تقـارير العقـود   عقد حيث تم تحد)   ١٦٩٣ (تدقيقها 

 . ٢٠١١الواردة إلى الديوان لتدقيقها خالل عام  
 

 العمل الرقابيمخرجات 
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تقرير ضمن التقارير األخرى حيث أن الديوان يكلـف  ) ٨٤(خطط الديوان لتدقيق  •
ببعض المهام التدقيقية خارج الخطة قد تتضمن تـدقيق المـنح أو الرواتـب أو    

 .تكليفات ومهام خاصة 
 
 

يعتمد على ما سـيتم تـدويره مـن العـام      ٢٠١٢أن تحديد خطة تقويم األداء لعام           
باسـتغالل نسـبة    ٢٠١٢إضافة إلى اإلدارات التي سيتم تقويم أدائها خالل السنة  ٢٠١١

من إجمالي الطاقات وفق خطة تعد الحقا تنفذ خالل الفصلين الثالث والرابـع مـن   % ٤٥
 )٤(ملحق رقم  .السنة قيد البحث 

 
 
 

قدم قسم تقويم األداء التخصصي خطته للرقابة التخصصية على اإلدارات الخاضـعة       
بعد أن يتم التنسيق مع  دوائر الرقابة والتدقيق بشان اإلدارات التي  ٢٠١٢للرقابة  لعام 

تقرير خالل السنة تتضمن النشاطات للهيئات المتخصصة ) ٤٦(سيتم تقويم أدائها بإجمالي 
 .)صحية ،الهندسية،التربية ،الزراعية واالروائية،البيئية ال(بالشؤون 

 
  مالحظات عامة بشان اخلطة     
v  إلجمالي الهيئات الرقابية رغم عدم وجود % ٤٥تم احتساب طاقات تقويم األداء بنسبة

إدارات خاضعة لتقويم األداء في بعض الدوائر مع مراعاة االستفادة من تلك الطاقـات  
 .لتنفيذ خطة تقويم األداء   في تشكيل فرق عمل

v     قيام دائرة تدقيق نشاط الشركات في هذا الديوان بتدقيق منظمـات المجتمـع المـدني      
 .والخاضعة لرقابة الديوان بموجب قوانينها الصادرة ) حديثة التكوين ( 

v  وتحديد والمحافظات تم تحديد مواعيد االنجاز بالتنسيق بين الدوائر الرقابية في بغداد
 .التدقيق أسبقيات

v    اعتماد مبدأ المرونة في أعداد الخطة وتوزيع اإلعمال بما يتالءم مع حجـم الطاقـات
 الرقابية الالزمة للتدقيق وكادر الهيئة الرقابية ومحاولة تحقيق التوازن في هذا الجانب 

 . لغرض انجاز المهام في التوقيتات المحددة لها      
 
 
 

 خطة تقويم األداء

 التخصصي خطة قسم تقويم األداء
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 ٣١/١٢/٢٠١١تقدم بیاناتھا المالیة لغایة كشف باإلدارات التي لم 
 السنة المالیة اسم الدائرة المحافظة الوزارة

 نینوى الصناعة 
شركة جابر بن حیان 

 ٢٠٠٩-٢٠١٠ العامة 
 ٢٠٠٩-٢٠١٠ شركة الكندي العامة  نینوى الصناعة 

 ٢٠١٠ ھیئة استثمار ذي قار  ذي قار  ھیئة االستثمار 
 ٢٠٠٣-٢٠١٠ شید العامة شركة الر بابل  الصناعة 
 ٢٠٠٥-٢٠١٠ شركة الحضر العامة  كركوك الصناعة 

التعلیم العالي 
 ٢٠١٠ جامعة دیالى  دیالى  والبحث العلمي 

 االنبار  شركة عربیة 
–شركة الدجیلة العراقیة 

 ٢٠٠٩-٢٠١٠  األردنیة
التعلیم العالي 

 بغداد  والبحث العلمي 
جعفر  األمامجامعة 

 ٢٠٠٨-٢٠١٠ ) ع(الصادق 
التعلیم العالي 

 ٢٠٠٩-٢٠١٠ كلیة الرشید الجامعة  بغداد  والبحث العلمي 
التعلیم العالي 

 بغداد  والبحث العلمي 
كلیة الحكمة الجامعة 

 ٢٠٠٩-٢٠١٠  األھلیة

التعلیم العالي 
 بغداد  والبحث العلمي 

المركز العراقي لبحوث 
 ٢٠٠٥-٢٠١٠ السرطان والوراثة الطبیة 

 ٢٠١٠ شركة نفط الوسط  بغداد النفط
 ٢٠١٠ شركة النداء  بغداد الصناعة 
 ٢٠١٠ شركة النخیل  بغداد الصناعة 
 ٢٠٠٣-٢٠١٠ شركة الطارق بغداد الصناعة 
 ٢٠٠٣-٢٠١٠ شركة الكرامة بغداد الصناعة 
 ٢٠٠٣-٢٠١٠ شركة عقبة بن نافع  بغداد الصناعة 
 ٢٠٠٣-٢٠١٠ شركة بدر         بغداد الصناعة 

 بغداد الخارجیة 
الممثلیات السیاسیة 

 ٢٠١٠ والقنصلیة 
 ٢٠٠٩-٢٠١٠ ھیئة الحج والعمرة  بغداد مجلس الوزراء 

 بغداد  غیر مرتبطة
المحكمة الجنائیة العراقیة 

 ٢٠٠٩ العلیا 
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 بغداد غیر مرتبطة
 األحمرجمعیة الھالل 

 ٢٠٠٧-٢٠١٠ العراقیة 

 بغداد مختلط
اقة الشركة العالمیة للبط

 ٢٠١٠ الذكیة 

 ٢٠١٠ شركة فندق فلسطین  بغداد مختلط

 بغداد بغداد أمانة
الشركة العامة لتنفیذ 

 ٢٠١٠ مشاریع الماء 

دیوان الوقف 
 بغداد الشیعي

 إلدارةالعامة  األمانة
الوقف  أموالواستثمار 

 ٢٠٠٦-٢٠١٠ الشیعي 
دیوان الوقف 

 ٢٠٠٣-٢٠١٠ عتبة الروضة الكاظمیة  بغداد الشیعي

 ٢٠٠٢-٢٠١٠ صندوق الزكاة والصدقات  بغداد دیوان الوقف السني

  ٢٠٠٥-٢٠١٠  دیوان التامین   بغداد المالیة  

  ٢٠١٠  صندوق التنمیة   بغداد التخطیط 
التعلیم العالي 
  ٢٠١٠ جامعة العراق   البصرة  والبحث العلمي 

 
                                                                        

 
 



قسم التخطيط والمتابعة 

عمل اداري استشاريةتطويرية
ومالي

العمل الفني 
اجمالي اداريةوالمهني

المخطط
اجمالي 
المطلوب

يوم /رقيبيوم /رقيبيوم /رقيبيوم /رقيبيوم /رقيبيوم /رقيبيوم /رقيب

االقسام التابعة لمكتب ١-
٣٥٨٠٨٧٢٧٦٨٠٨٤٨٠٨٤رئيس الديوان

١٩٦٤٧٨٢٥٥٤٤٥٥٤٤ــ٢٤٥٥٣١٢مكتب السادة النواب٢-

٧٨٦٥١٩٧٧٣٣٣٤٩٣٣٣٤٩٣ــ١٤٥٣٣٥٠٢٥٠٥الدائرة الفنية٣-

٢٠٤٤٧١٢٤٢٤١٢٤٧١٢٤٤٧١٢٤الدائرة االدارية٤-

٤٠٨٩٤٢٣٢٥١٧٨٠٦١٧٤٢٤٣٩٤٢٤٥٩٤٢٤٥ المجموع

خطة العمل الساندة 

عدد االقسامت
االفراد

نوع وحجم المهام



االقسام التابعة 
لمكتب رئيس 
الديوان

مكاتب السادة 
النواب

دائرة الشؤون 
الفنية والدراسات

دائرة الشؤون 
االدارية والمالية

٢٠٨٣١٣٣١٢٢مجموع

٣٧٥٠٦٠٧٥

١١٣٥٤٢٢٠٠٠١٣٩ ٣٥٠٥٢٠٦٠٣٢٩٥٨

١٣٩٤٤٨١١٠٤٩٧

٨٧٠١٤٠٥

١٢٠٤٠٣٠

٢٥٧٥٦٠٨١١٣٥٤٢٢٠٠٠

١٢٤٨٠١٢٥٢٠

٢٠٢٠٠٠١٨٩٠

٥٧

٥٠

١٠٧

٤٠         

اخرىاقامة دوراتبرامج
تقارير استشارات االقسام

فحصوبيان راي
دراسات 
انظمة ترجمةوبحوث

صيانة اجهزةوتطبيقات

مخرجات خطة العمل الساندة

الــتقاريـــر

اصدار
المجموع آتب 

ومراسالت
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االدارات الرئیسیة الممولة مركزیا"اسم الوزارةت

المحكمة الجنائیة العراقیة العلیاالدوائر الرئاسیة ومجلس الوزراء١

المفوضیةالعلیاالمستقلة لالنتخابات في العراقالدوائر الرئاسیة ومجلس الوزراء٢

رئاسة الجمھوریةالدوائر الرئاسیة ومجلس الوزراء٣

مجلس النوابالدوائر الرئاسیة ومجلس الوزراء٤

الھیئة العراقیة للسیطرة على المصادر المشعةالدوائر الرئاسیة ومجلس الوزراء٥

االمانة العامة لمجلس الوزراءالدوائر الرئاسیة ومجلس الوزراء٦

ھیئة االستثمار الوطنیةالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره٧

محافظة نینوىالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره٨

مجلس محافظة نینوىالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره٩

محافظة ذي قارالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره١٠

مجلس محافظة ذي قارالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره١١

محافظة میسانالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره١٢

مجلس محافظة میسانالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره١٣

محافظة البصرةالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره١٤

مجلس محافظة البصرةالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره١٥

مجلس محافظة النجفالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره١٦

محافظة محافظة النجفالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره١٧

االدارات الرئیسیة الممولة مركزیا"



مجلس محافظة كربالء المقدسةالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره١٨

محافظة كربالء المقدسةالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره١٩

محافظة بابلالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره٢٠

مجلس محافظة بابلالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره٢١

محافظة كركوكالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره٢٢

مجلس محافظة كركوكالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره٢٣

مجلس محافظة صالح الدینالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره٢٤

محافظة صالح الدینالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره٢٥

محافظة دیالىالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره٢٦

محافظةاالنبارالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره٢٧

محافظةواسطالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره٢٨

مجلس محافظة دیالىالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره٢٩

مجلس محافظة االنبارالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره٣٠

مجلس محافظة واسطالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره٣١

محافظة المثنىالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره٣٢

مجلس محافظة المثنىالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره٣٣

محافظة القادسیةالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره٣٤

مجلس محافظة الدیوانیةالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره٣٥

المجمع العلميالمجمع العلمي٣٦

كلیة االمام االعظم  /الوقف السنيدیوان الوقف السني٣٧

دیوان الوقف السني /مكتب المفتش العامدیوان الوقف السني٣٨



دیوان الوقف الشیعي / مكتب المفتش العامدیوان الوقف الشیعي٣٩

كلیة االمام الكاظم للعلوم االسالمیة الجامعةدیوان الوقف الشیعي٤٠

دیوان الوقف المسیحي واالدیان ٤١
دیوان الوقف المسیحي /مكتب المفتش العاماالخرى

المحكمة االتحادیة العلیامجلس القضاء االعلى٤٢

مجلس القضاء االعلىمجلس القضاء االعلى٤٣

ھیئة  دعاوي الملكیة العقاریةمجلس النواب٤٤

دائرة المفتش العام /ھیئة دعاوي الملكیة مجلس النواب٤٥
العقاریة

ھیئة النزاھة العامةمجلس النواب٤٦

مجلس االمن الوطنيمجلس الوزراء٤٧

الجھاز الوطني للمخابراتمجلس الوزراء٤٨

مكتب دولة رئیس الوزراءمجلس الوزراء٤٩

مكتب القائد العام للقوات المسلحةمجلس الوزراء٥٠

الھیئة الوطنیة للعدالة والمسائلةمجلس الوزراء٥١

الھیئة العلیا لتطویر التعلیممجلس الوزراء٥٢

بیت الحكمةمجلس الوزراء٥٣

المدیریة العامة لنزع السالح ودمج الملیشیاتمجلس الوزراء٥٤

مؤسسة الشھداءمجلس الوزراء٥٥

وزارة الدولة لشؤون االمن الوطنيمجلس الوزراء٥٦

مكتب المفتش العام /جھاز المخابراتمجلس الوزراء٥٧

مكتب المفتش العام /مؤسسة الشھداءمجلس الوزراء٥٨

مكتب المفتش العام /السجناء السیاسینمجلس الوزراء٥٩



دائرة الرعایة االجتماعیة للمراةمجلس الوزراء٦٠

مكتب المفتش العام / الحج والعمرةمجلس الوزراء٦١

دیوان الوقف السنيمجلس الوزراء٦٢

دیوان الوقف الشیعيمجلس الوزراء٦٣

دیوان اوقاف المسیحین  والدیانات االخرىمجلس الوزراء٦٤

ھیئة االستثمار/نینوىھیئة االستثمار الوطنیة٦٥

ھیئة االستثمار/بصرةھیئة االستثمار الوطنیة٦٦

ھیئة االستثمار/ذي قارھیئة االستثمار الوطنیة٦٧

ھیئة االستثمار/میسانھیئة االستثمار الوطنیة٦٨

ھیئة استثمار / بابلھیئة االستثمار الوطنیة٦٩

الھیئة الوطنیة لالستثمار / نجفھیئة االستثمار الوطنیة٧٠

ھیئة استثمار كربالء المقدسةھیئة االستثمار الوطنیة٧١

ھیئة استثمار كركوكھیئة االستثمار الوطنیة٧٢

ھیئة استثمار صالح الدینھیئة االستثمار الوطنیة٧٣

ھیئة استثمار االنبارھیئة االستثمار الوطنیة٧٤

ھیئة استثمار واسطھیئة االستثمار الوطنیة٧٥

فرع ھیئة االستثمار/دیالىھیئة االستثمار الوطنیة٧٦

ھئیة االستثمار/الدیوانیةھیئة االستثمار الوطنیة٧٧

ھئیة االستثمار/المثنىھیئة االستثمار الوطنیة٧٨

دیوان وزارة االتصاالتوزارة االتصاالت٧٩

مكتب المفتش العام وزارة االتصاالتوزارة االتصاالت٨٠

دائرة االشغال والصیانة العامةوزارة االعمار واالسكان٨١



المركز الوطني لالستشارات الھندسیةوزارة االعمار واالسكان٨٢

المركز الوطني للمختبرات االنشائیةوزارة االعمار واالسكان٨٣

الھیئة العامة لالسكانوزارة االعمار واالسكان٨٤

الھیئة العامة للطرق والجسوروزارة االعمار واالسكان٨٥

الھیئة العامة للمبانيوزارة االعمار واالسكان٨٦

دائرة االعمار الھندسيوزارة االعمار واالسكان٨٧

دیوان وزارة االعمار واالسكانوزارة االعمار واالسكان٨٨

مكتب المفتش العام لوزارة االعمار واالسكانوزارة االعمار واالسكان٨٩

ھیئة استثمار محافظة بغدادوزارة البلدیات واالشغال العامة٩٠

المدیریة العامة للتخطیط العمرانيوزارة البلدیات واالشغال العامة٩١

المدیریة العامة للتخطیط والمتابعةوزارة البلدیات واالشغال العامة٩٢

دیوان وزارة البلدیات واالشغال العامةوزارة البلدیات واالشغال العامة٩٣

مدیریة البلدیات العامةوزارة البلدیات واالشغال العامة٩٤

مكتب المفتش العام/وزارة البلدیات واالشغالوزارة البلدیات واالشغال العامة٩٥

مجلس محافظة بغدادوزارة البلدیات واالشغال العامة٩٦

محافظة بغدادوزارة البلدیات واالشغال العامة٩٧

مدیریة بلدیات البصرةوزارة البلدیات واالشغال العامة٩٨

مدیریة بلدیات محافظة ذي قاروزارة البلدیات واالشغال العامة٩٩

مدیریة بلدیات محافظة بابلوزارة البلدیات واالشغال العامة١٠٠

مدیریة بلدیة الحلةوزارة البلدیات واالشغال العامة١٠١

مدیریة بلدیات النجفوزارة البلدیات واالشغال العامة١٠٢

مدیریة بلدیة النجفوزارة البلدیات واالشغال العامة١٠٣



مدیریة بلدیات كربالءوزارة البلدیات واالشغال العامة١٠٤

مدیریة بلدیة كربالءوزارة البلدیات واالشغال العامة١٠٥

مدیریة بلدیات دیالىوزارة البلدیات واالشغال العامة١٠٦

مدیریةبلدیات محافظة/االنباروزارة البلدیات واالشغال العامة١٠٧

مدیریة بلدیات محافظة واسطوزارة البلدیات واالشغال العامة١٠٨

دیوان وزارة البیئةوزارة البیئة١٠٩

مكتب المفتش العام /وزارة البیئةوزارة البیئة١١٠

الھیئة الوطنیة لشؤون االلغاموزارة البیئة١١١

دیوان وزارة التجارةوزارة التجارة١١٢

دائرة المفتش العام / وزارة التجارةوزارة التجارة١١٣

الجھاز المركزي للتقیس والسیطرة النوعیةوزارة التخطیط والتعاون االنمائي١١٤

الجھاز المركزي لالحصاء وتكنولوجیا وزارة التخطیط والتعاون االنمائي١١٥
المعلومات

المركز الوطني لالستشارات والتطویر االداريوزارة التخطیط والتعاون االنمائي١١٦

دیوان وزارة التخطیطوزارة التخطیط والتعاون االنمائي١١٧

مكتب المفتش العام / وزارة التخطیطوزارة التخطیط والتعاون االنمائي١١٨

المدیریة العامة لتربیة الرصافة/االولىوزارة التربیة١١٩

المدیریة العامة لتربیة الرصافة/الثالثةوزارة التربیة١٢٠

المدیریة العامة لتربیة الرصافة/الثانیةوزارة التربیة١٢١

المدیریة العامة للتعلیم المھنيوزارة التربیة١٢٢

المدیریة العامة لتربیة الكرخ/االولىوزارة التربیة١٢٣

المدیریة العامة لتربیة الكرخ/الثالثةوزارة التربیة١٢٤



المدیریة العامة لتربیة الكرخ/الثانیةوزارة التربیة١٢٥

ثانویة كلیة بغدادوزارة التربیة١٢٦

دیوان وزارة التربیةوزارة التربیة١٢٧

مكتب المفتش العام لوزارة التربیةوزارة التربیة١٢٨

المدیریة العامة للتربیة في محافظة نینوىوزارة التربیة١٢٩

المدیریة العامة لتربیة محافظة  ذى قاروزارة التربیة١٣٠

المدیریة العامة لتربیة محافظة البصرةوزارة التربیة١٣١

المدیریة العامة لتربیة محافظة میسانوزارة التربیة١٣٢

المدیریة العامة للتربیة في بابلوزارة التربیة١٣٣

المدیریة العامة لتربیة النجف االشرفوزارة التربیة١٣٤

المدیریة العامة لتربیة محافظة كربالء المقدسةوزارة التربیة١٣٥

المدیریة العامة لتربیة كركوكوزارة التربیة١٣٦

المدیریة العامة لتربیة صالح الدینوزارة التربیة١٣٧

المدیریةالعامةللتربیة/االنباروزارة التربیة١٣٨

المدیریة العامة للتربیة/دیالىوزارة التربیة١٣٩

مدیریة تربیة واسطوزارة التربیة١٤٠

مدیریة تربیة محافظة الدیوانیةوزارة التربیة١٤١

مدیریة تربیة محافظة المثنىوزارة التربیة١٤٢

ھیئة التعلیم التقنيوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي١٤٣

الجامعة االسالمیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي١٤٤



المجلس العراقي لالختصاصات الطبیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي١٤٥

المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي١٤٦
الطبیة

الھیئة العراقیة للحاسبات والمعلوماتیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي١٤٧

دیوان وزارة التعلیم العالي والبحث العلميوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي١٤٨

رئاسة الجامعة التكنلوجیاوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي١٤٩

رئاسة الجامعة المستنصریةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي١٥٠

رئاسة جامعة النھرینوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي١٥١

رئاسة جامعة بغدادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي١٥٢

مكتب المفتش العام لوزارة التعلیم العاليوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي١٥٣

جامعة الموصلوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي١٥٤

جامعة ذي قاروزارة التعلیم العالي والبحث العلمي١٥٥

جامعة میسانوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي١٥٦

رئاسة جامعة البصرةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي١٥٧

جامعة كربالءوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي١٥٨

جامعة بابلوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي١٥٩

جامعة الكوفةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي١٦٠

جامعة تكریتوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي١٦١

جامعة كركوكوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي١٦٢



جامعة دیالىوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي١٦٣

جامعةاالنباروزارة التعلیم العالي والبحث العلمي١٦٤

جامعة واسطوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي١٦٥

جامعة المثنىوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي١٦٦

جامعةالقادسیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي١٦٧

دائرة الفنون الموسیقیةوزارة الثقافة١٦٨

دائرة المفتش العام / وزارة الثقافةوزارة الثقافة١٦٩

دائرة قصر المؤتمراتوزارة الثقافة١٧٠

دائرةالعالقات الثقافیةوزارة الثقافة١٧١

دار االزیاء العراقیةوزارة الثقافة١٧٢

دار الثقافة والنشر الكردیةوزارة الثقافة١٧٣

دار الكتب والوثائقوزارة الثقافة١٧٤

دار المأمون للترجمة والنشروزارة الثقافة١٧٥

دار ثقافة االطفالوزارة الثقافة١٧٦

دیوان وزارة الثقافةوزارة الثقافة١٧٧

الھیئة العامة لالثار والتراثوزارة الثقافة١٧٨

دائرة المفتش العام /الخارجیةوزارة الخارجیة١٧٩

دیوان وزارة الخارجیةوزارة الخارجیة١٨٠

الممثلیات السیاسیة والقنصلیةوزارة الخارجیة١٨١



دیوان وزارة الداخلیةوزارة الداخلیة١٨٢

قیادة قوات حرس الحدودوزارة الداخلیة١٨٣

مدیریة الجنسیة العامةوزارة الداخلیة١٨٤

مدیریة الدفاع المدني العامةوزارة الداخلیة١٨٥

مدیریة المرور العامةوزارة الداخلیة١٨٦

مدیریة شرطة النجدةوزارة الداخلیة١٨٧

مدیریة شرطة محافظة بغدادوزارة الداخلیة١٨٨

المدیریة العامة لشرطة النفطوزارة الداخلیة١٨٩

دائرة المفتش العام / وزارة الداخلیةوزارة الداخلیة١٩٠

اكادیمیة كلیة الشرطةوزارة الداخلیة١٩١

المدیریة العامة للمنافذ الحكومیةوزارة الداخلیة١٩٢

مدیریة شرطة الكھرباءوزارة الداخلیة١٩٣

المعھد العالي للتطویر االمني واالداريوزارة الداخلیة١٩٤

مفتش العام/ وزارة الدفاعوزارة الدفاع١٩٥

دیوان وزارة الدفاعوزارة الدفاع١٩٦

الھیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیةوزارة الزراعة١٩٧

الھیئة العامة لفحص وتصدیق البذوروزارة الزراعة١٩٨

الھیئة العامة لالراضي الزراعیةوزارة الزراعة١٩٩

الھیئة العامة لتنظیم االستثمارات الزراعیةوزارة الزراعة٢٠٠



الھیئة العامة لألرشاد والتعاون الزراعيوزارة الزراعة٢٠١

الھیئة العامة للبحوث الزراعیةوزارة الزراعة٢٠٢

الھیئة العامة للنخیلوزارة الزراعة٢٠٣

الھیئة العامة لمكافحة التصحر واستثمار وزارة الزراعة٢٠٤
الصحراء الغربیة

الھیئة العامة لوقایة المزروعاتوزارة الزراعة٢٠٥

دیوان وزارة الزراعةوزارة الزراعة٢٠٦

مدیریة زراعة بغدادوزارة الزراعة٢٠٧

مكتب المفتش العام لوزارة الزراعةوزارة الزراعة٢٠٨

مدیریة زراعة نینوىوزارة الزراعة٢٠٩

مدیریة زراعة البصرةوزارة الزراعة٢١٠

مدیریة زراعة ذي قاروزارة الزراعة٢١١

مدیریة زراعة میسانوزارة الزراعة٢١٢

مدیریة زراعة بابلوزارة الزراعة٢١٣

مدیریة زراعة النجفوزارة الزراعة٢١٤

مدیریة زراعة كربالءوزارة الزراعة٢١٥

مدیریة زراعة كركوكوزارة الزراعة٢١٦

مدیریة زراعة صالح الدینوزارة الزراعة٢١٧



مدیریة زراعة/االنباروزارة الزراعة٢١٨

مدیریة زراعة واسطوزارة الزراعة٢١٩

مدیریة زراعة /دیالىوزارة الزراعة٢٢٠

مدیریة زراعة الدیوانیةوزارة الزراعة٢٢١

مدیریة زراعة المثنىوزارة الزراعة٢٢٢

وزارةالشباب والریاضةوزارة الشباب والریاضة٢٢٣

وزارة الشباب والریاضة / مكتب المفتش العاموزارة الشباب والریاضة٢٢٤

دائرة صحة بغداد/ الكرخوزارة الصحة٢٢٥

دائرة صحة بغداد/الرصافةوزارة الصحة٢٢٦

دائرة مدینة الطبوزارة الصحة٢٢٧

دیوان وزارة الصحةوزارة الصحة٢٢٨

مكتب المفتش العام لوزارة الصحةوزارة الصحة٢٢٩

دائرة صحة نینوىوزارة الصحة٢٣٠

دائرة صحة البصرةوزارة الصحة٢٣١

مدیریة صحة محافظة ذي قاروزارة الصحة٢٣٢

دائرة صحة میسانوزارة الصحة٢٣٣

دائرة صحة بابلوزارة الصحة٢٣٤

دائرة صحة محافظة النجف االشرفوزارة الصحة٢٣٥



دائرة صحة كربالءوزارة الصحة٢٣٦

دائرة صحة كركوكوزارة الصحة٢٣٧

دائرة صحة محافظة صالح الدینوزارة الصحة٢٣٨

دائرة صحة محافظة دیالىوزارة الصحة٢٣٩

دائرة صحة / االنباروزارة الصحة٢٤٠

دائرة صحة محافظة /واسطوزارة الصحة٢٤١

دائرة صحة محافظة الدیوانیةوزارة الصحة٢٤٢

دائرة صحة المثنىوزارة الصحة٢٤٣

مكتب المفتش العام لوزارة الصناعةوزارة الصناعة٢٤٤

دیوان وزارة الصناعة والمعادنوزارة الصناعة٢٤٥

المعھد القضائيوزارة العدل٢٤٦

دائرة التنفیذوزارة العدل٢٤٧

دائرة الكتاب العدولوزارة العدل٢٤٨

دائرة المفتش العام /وزارة العدلوزارة العدل٢٤٩

دائرة رعایة القاصرینوزارة العدل٢٥٠

دیوان وزارة العدلوزارة العدل٢٥١

مدیریة التسجیل العقاري العامةوزارة العدل٢٥٢



دائرة االصالح العراقیة للكبار /السجونوزارة العدل٢٥٣

موظف المعلومات المركزیةوزارة العلوم والتكنولوجیا٢٥٤

دائرة المفتش العام /العلوم والتكنولوجیاوزارة العلوم والتكنولوجیا٢٥٥

دیوان وزارة العلوم والتكنولوجیاوزارة العلوم والتكنولوجیا٢٥٦

دائرة اصالح االحداثوزارة العمل والشؤون االجتماعیة٢٥٧

المركز الوطني للصحة والسالمة المھنیةوزارة العمل والشؤون االجتماعیة٢٥٨

دائرة العمل  والتدریب المھنيوزارة العمل والشؤون االجتماعیة٢٥٩

دائرة الرعایة االجتماعیة ( شبكة الحمایة)وزارة العمل والشؤون االجتماعیة٢٦٠

دیوان وزارة العمل والشوؤن االجتماعیةوزارة العمل والشؤون االجتماعیة٢٦١

مكتب المفتش العام لوزارة العملوزارة العمل والشؤون االجتماعیة٢٦٢

دائرة ذوي االحتیاجات الخاصة /بغدادوزارة العمل والشؤون االجتماعیة٢٦٣

دیوان وزارة الكھرباءوزارة الكھرباء٢٦٤

مكتب المفتش العام لوزارة الكھرباءوزارة الكھرباء٢٦٥

دیوان وزارة المالیةوزارة المالیة٢٦٦

المركزالتدریبي المالي والمحاسبيوزارة المالیة٢٦٧

دائرة تكنولوجیا المعلوماتوزارة المالیة٢٦٨

دائرة المفتش العام /وزارة المالیةوزارة المالیة٢٦٩

ھیئة التقاعد الوطنیةوزارة المالیة٢٧٠



الھیئة العامة للضرائبوزارة المالیة٢٧١

دائرة عقارات الدولةوزارة المالیة٢٧٢

الھیئة العامة للكماركوزارة المالیة٢٧٣

دائرة المحاسبة /الحساب الختامي لجمھوریة وزارة المالیة٢٧٤
العراق

دائرة التقاعد والضمان االجتماعيوزارة المالیة٢٧٥

دیوان وزارة المھجرین والمھاجرینوزارة المھجرین والمھاجرین٢٧٦

وزارة المھجرین والمھاجرین /مكتب المفتش وزارة المھجرین والمھاجرین٢٧٧
العام

المدیریة العامة للمساحةوزارة الموارد المائیة٢٧٨

المدیریة العامة للمصب العاموزارة الموارد المائیة٢٧٩

المركز الوطني الدارة الموارد المائیةوزارة الموارد المائیة٢٨٠

الھیئة العامة لتشغیل مشاریع الري والبزلوزارة الموارد المائیة٢٨١

الھیئة العامة لصیانة مشاریع الري والبزلوزارة الموارد المائیة٢٨٢

الھیئة العامة للسدود والخزاناتوزارة الموارد المائیة٢٨٣

الھیئة العامة للمیاة الجوفیةوزارة الموارد المائیة٢٨٤

الھیئة العامة لمشاریع الري واالستصالحوزارة الموارد المائیة٢٨٥

دائرة تنفیذ اعمال كري االنھروزارة الموارد المائیة٢٨٦

دیوان وزارة الموارد المائیةوزارة الموارد المائیة٢٨٧

مركز الدراسات والتصمامیم الھندسیةوزارة الموارد المائیة٢٨٨



مركز انعاش االھواروزارة الموارد المائیة٢٨٩

مكتب المفتش العام لوزارة الموارد المائیةوزارة الموارد المائیة٢٩٠

دیوان وزارة النفطوزارة النفط٢٩١

مكتب المفتش العام لوزارة النفطوزارة النفط٢٩٢

المنشأة العامة للطیران المدنيوزارة النقل٢٩٣

الھیئة العامة لالنواء الجویة والرصد الزلزاليوزارة النقل٢٩٤

دیوان وزارة النقلوزارة النقل٢٩٥

مكتب المفتش العام لوزارة النقلوزارة النقل٢٩٦

دیوان وزارة حقوق االنسانوزارة حقوق االنسان٢٩٧

وزارة حقوق االنسان /مكتب المفتش العاموزارة حقوق االنسان٢٩٨



اسم االدارات الرئیسیة الممولة ذاتیا"اسم الوزارةت

دار النھرین للطباعةالبنك المركزي١

البنك المركزي العراقيالبنك المركزي٢

صندوق الضمان الصحي لمنتسبي البنك المركزيالبنك المركزي٣

المصرف العراقي للتجارةالبنك المركزي٤

الشركة العامة لتجارة الحبوبوزارة التجارة٥

الشركة العامة لتجارة السیارات والمكائنوزارة التجارة٦

الشركة العامة لتجارة المواد االنشائیةوزارة التجارة٧

الشركة العامة لتصنیع الحبوبوزارة التجارة٨

الشركة العامة للمعارض العراقیةوزارة التجارة٩

الشركة العامة لتجارة المواد الغذائیةوزارة التجارة١٠

الشركة العامة لالسواق المركزیةوزارة التجارة١١

صندوق دعم التصدیروزارة التجارة١٢

وزارة التخطیط والتعاون ١٣
صندوق التنمیةاالنمائي

ادارة االموال المحجوزةوزارة المالیة١٤

صندوق ادخار الكماركوزارة المالیة١٥

الھیئة العامة للمناطق الحرةوزارة المالیة١٦

مصرف الرافدینوزارة المالیة١٧

ھیئة االوراق المالیةالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره١٨

نشرة االعالنات الرسمیةوزارة المالیة١٩

 االدارات الرئیسیة الممولة ذاتیا"



الصندوق العراقي للتنمیةوزارة المالیة٢٠

صندوق الضمان الصحي /وزارة المالیةوزارة المالیة٢١

مصرف الرشید االدارة العامةوزارة المالیة٢٢

الشركة العراقیة للخدمات المصرفیةوزارة المالیة٢٣

شركة التامین العراقیةوزارة المالیة٢٤

شركة اعادة التامین العراقیةوزارة المالیة٢٥

شركة التامین الوطنیةوزارة المالیة٢٦

دیوان التامینوزارة المالیة٢٧

المصرف الزراعي /شركة عامةوزارة المالیة٢٨

المصرف الصناعي /شركة عامةوزارة المالیة٢٩

المصرف العقاري /شركة عامةوزارة المالیة٣٠

مصرف العراق /شركة عامةوزارة المالیة٣١

الشركة العامة لالستیراد والتصدیرلغایة وزارة التجارة٣٢
٣١/١٢/٢٠١٠

الدوائر الرئاسیة ومجلس ٣٣
الھیئة العلیا للحج والعمرةالوزراء

دائرة رعایة القاصرین /الحساب المستقلوزارة العدل٣٤

دائرة رعایة القاصرین /صندوق اموال القاصرینوزارة العدل٣٥

المدیریة العامة للرعایة االجتماعیة والصحیة وزارة الداخلیة٣٦
صندوق شھداء الشرط

مكتب االستشارات العلمیة الفنیةوزارة العلوم والتكنولوجیا٣٧

جمعیة بناء المساكن لمنتسبي وزارة الدفاعوزارة الدفاع٣٨

مدیریة الحوانیت العسكریةوزارة الدفاع٣٩

دائرة الفنون العامةوزارة الثقافة٤٠



الشركة العامة للسینما والمسرحوزارة الثقافة٤١

دار الشؤون الثقافیة العامةوزارة الثقافة٤٢

ھیئة السیاحةھیئة السیاحة٤٣

مؤسسة السجناء السیاسینمجلس الوزراء٤٤

وزارة البلدیات واالشغال ٤٥
المدیریة العامة للماءالعامة

وزارة البلدیات واالشغال ٤٦
المدیریة العامة للمجاريالعامة

وزارة البلدیات واالشغال ٤٧
مؤسسات بلدیات بغدادالعامة

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٨
كلیة التراث الجامعة /اھلیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٩
كلیة الرافدین الجامعةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٠
كلیة المنصور الجامعة /اھلیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥١
كلیة المامون الجامعة /اھلیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٢
كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة الجامعة /اھلیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٣
كلیة بغداد للصیدلة /اھلیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٤
كلیة دجلة االھلیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٥
كلیة مدینة العلم الجامعةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٦
جامعة االمام جعفر الصادقالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٧
كلیة الرشید الجامعةالعلمي



وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٨
كلیة الحكمة الجامعةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٩
كلیة صدر العراق الجامعةالعلمي

الشركة العامة النتاج المستلزمات التربویةوزارة التربیة٦٠

المدیریة العامة للتعلیم المسائيوزارة التربیة٦١

الكلیة التربویة المفتوحةوزارة التربیة٦٢

الشركة العامة لتسویق االدویة والمستلزمات الطبیةوزارة الصحة٦٣

دائرة العیادات الطبیة الشعبیةوزارة الصحة٦٤

وزارة العمل والشؤون ٦٥
االجتماعیة

الجمعیة التعاونیة االنتاجیة للصم والبكم للخیاطة 
/بغداد

وزارة العمل والشؤون ٦٦
الجمعیة التعاونیة االنتاجیة للعوق الفیزیاوي للخیاطةاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون ٦٧
الجمعیة التعاونیة االنتاجیة للصم والبكم للنجارة /بغداداالجتماعیة

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٨
المكتب االستشاري كلیة مدینة العلم الجامعةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٩
ص٠ت٠ع/الجامعة االسالمیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٠
الشركة التكنولوجیا للمقاوالت (الجامعة التكنولوجیا )العلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧١
ص٠ ت٠ع/للمجلس العراقي لالختصاصات الطبیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٢
المكتب االستشاري كلیة الطب جامعة النھرینالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٣
العلمي

المكتب االستشاري كلیة العلوم السیاسیة /جامعة 
النھرین

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٤
المكتب االستشاري كلیة الفنون الجمیلة /جامعة بغدادالعلمي



وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٥
ص٠ ت٠ع/كلیة اقتصادیات االعمال /جامعة النھرینالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٦
ص٠ ت٠ع/كلیة العلوم /جامعة النھرینالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٧
المكتب االستشاري كلیة الزراعة /جامعة بغدادالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٨
ص٠ ت٠ع/كلیة التربیة الریاضیة بنات /بغدادالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٩
المركز الطبي االستشاري في كلیة الطب /المستنصریةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٨٠
المكاتب االستشاریة في كلیة العلوم /المستنصریةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٨١
المكتب االستشاري كلیة الصیدلة / جامعة بغدادالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٨٢
العیادة االستشاریة لكلیة الطبالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٨٣
العلمي

المكتب االستشاري في المعھد العالي  للتخطیط 
الحضري

وزارة التعلیم العالي والبحث ٨٤
العلمي

ص٠ ت٠ع/ في المعھد العالي االقلیمي للتخطیط 
الحضري / جامعة بغ

وزارة التعلیم العالي والبحث ٨٥
المكتب االستشاري / مركز الحاسبة /جامعة بغدادالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٨٦
ص٠ ت٠ع/ المعھد الطبي التقني / بغدادالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٨٧
العلمي

ص٠ ت٠ع/ والدراسات المسائیة /معھد االدارة / 
الرصافة

وزارة التعلیم العالي والبحث ٨٨
ص٠ت٠ع / معھد الفنون التطبیقیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٨٩
ص٠ت٠ع والدراسات المسائیة /معھد اعداد المدربینالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٩٠
ص٠ت٠ع / المعھد الطبي التقني / المنصورالعلمي



وزارة التعلیم العالي والبحث ٩١
ص٠ت٠ع / الكلیة التقنیة بغداد/ھیئة التعلیم التقنيالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٩٢
العلمي

ص٠ ت٠ع/ والدراسات المسائیة / كلیة التقنیات 
الصحیة

وزارة التعلیم العالي والبحث ٩٣
ص٠ت٠ع / كلیة التقنیات االلكترونیة و الكھربائیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٩٤
العلمي

ص٠ت٠ع والدراسات المسائیة /في كلیة التقنیات 
االداریة

وزارة التعلیم العالي والبحث ٩٥
ص٠ت٠ع /رئاسة ھیئة التعلیم التقنيالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٩٦
ص٠ت٠ع / معھد ادارة تقني / الزعفرانیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٩٧
المكتب االستشاري /الكلیة التقنیة / بغدادالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٩٨
المكتب االستشاري في الكلیة التقنیة االداریةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٩٩
المكتب االستشاري في كلیة التقنیات الصحیة والطبیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٠٠
المكتب االستشاري في المعھد الطبي التقني /بغدادالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٠١
المكتب االستشاري في معھد االدارة /الرصافةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٠٢
العلمي

المكتب االستشاري في معھد االدارة التقني / 
الزعفرانیة

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٠٣
المكتب االستشاري في معھد اعداد المدربینالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٠٤
العلمي

المكتب االستشاري للحاسبات في ھیئة التعلیم التقني/ 
مركز ال

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٠٥
المكتب االستشاري في معھد الطبي التقني /المنصورالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٠٦
العلمي

المكتب االستشاري الھندسي في كلیة التقنیات 
الكھربائیة واال



وزارة التعلیم العالي والبحث ١٠٧
المكتب االستشاري في كلیة الھندسة/المستنصریةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٠٨
العلمي

المكتب االستشاري الھندسي / كلیة الھندسة / جامعة 
بغداد

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٠٩
العلمي

مكتب االستشارات التربویة / كلیة التربیة للبنات / 
جامعة بغ

وزارة التعلیم العالي والبحث ١١٠
ص٠ ت٠ع/ كلیة الطب جامعة النھرینالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١١١
ص٠ ت٠ع/ كلیة التربیة الریاضیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١١٢
مجلة التربیة المعاصرة كلیة التربیة الریاضیة بناتالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١١٣
العلمي

مكتب االستشارات االداریة / كلیةاالدارة واالقتصاد / 
جامعة

وزارة التعلیم العالي والبحث ١١٤
ص .ت .ع / كلیةاالدارة واالقتصاد / جامعة بغدادالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١١٥
مكتب االستشارات  كلیة اللغات / جامعة بغدادالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١١٦
العلمي

المكتب االستشاري العلمي / كلیة العلوم / جامعة 
بغداد

وزارة التعلیم العالي والبحث ١١٧
العلمي

المكتب االستشاري  / كلیة الطب لمركز البحوث 
الطبیة الملغاة

وزارة التعلیم العالي والبحث ١١٨
المكتب االستشاري/الجامعة التكنولوجیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١١٩
مكتب االستشاري\كلیة الھندسة\النھرینالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٢٠
ص.ت.ع /رئاسة جامعة النھرینالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٢١
مكتب االستشاري \ كلیة الرافدین الجامعةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٢٢
مجلة المجلس للھیئة العراقیة لالختصاصات الطبیةالعلمي



وزارة التعلیم العالي والبحث ١٢٣
مجلة االستاذ /كلیة التربیة ابن رشدالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٢٤
المركز االستشاري/كلیة الحقوق/جامعة النھرینالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٢٥
ص٠ ت٠ع/ في الجامعة التكنولوجیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٢٦
المكتب االستشاري في معھد التكنولوجیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٢٧
ص . ت . ع / كلیة الحقوق / جامعة النھرینالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٢٨
ص٠ ت٠ع/ جامعة بغداد / رئاسة الجامعةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٢٩
ص٠ ت٠ع/ جامعة بغداد/كلیة التربیة للبنات /مسائيالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٣٠
ص٠ ت٠ع/ جامعة بغداد/ كلیة العلومالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٣١
ص٠ ت٠ع/ جامعة بغداد/ كلیة الھندسة الخوارزميالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٣٢
ص٠ ت٠ع/ جامعة بغداد/ كلیة االدابالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٣٣
ص٠ ت٠ع/ جامعة بغداد/ كلیة اللغاتالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٣٤
العلمي

ص٠ ت٠ع/ جامعة بغداد/ كلیة التربیة ابن رشد 
/مسائي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٣٥
ص٠ ت٠ع/ جامعة بغداد/ كلیة الصیدلةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٣٦
العلمي

ص٠ ت٠ع/ جامعة بغداد/ كلیة العلوم السیاسیة 
/مسائي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٣٧
العلمي

ص٠ ت٠ع/ جامعة بغداد/ كلیة العلوم االسالمیة 
/مسائي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٣٨
ص٠ ت٠ع/ جامعة بغداد/ كلیة الطبالعلمي



وزارة التعلیم العالي والبحث ١٣٩
ص٠ ت٠ع/ جامعة بغداد/ كلیة طب االسنانالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٤٠
ص٠ ت٠ع/ جامعة بغداد/ كلیة الفنون الجمیلةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٤١
ص٠ ت٠ع/ جامعة بغداد/ كلیة طب الكنديالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٤٢
ص٠ ت٠ع/جامعة بغداد/ كلیةاالعالم /مسائيالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٤٣
ص٠ ت٠ع/ جامعة بغداد/ كلیة الزراعةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٤٤
ص٠ ت٠ع/ جامعة بغداد/ كلیة الطب البیطريالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٤٥
ص٠ ت٠ع/ جامعة بغداد/ كلیة التمریض /مسائيالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٤٦
العلمي

ص٠ ت٠ع/ جامعة النھرین/معھد ابحاث االجنة 
وعالج العقم

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٤٧
ص٠ ت٠ع/ جامعة بغداد/ كلیة القانونالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٤٨
العلمي

ص٠ ت٠ع/ وزارة التعلیم العالي والبحث 
العلمي/مركز الوزارة

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٤٩
العلمي

ص٠ ت٠ع/ في المعھد العالي للعلوم المالیة 
والمحاسبیة /بغداد

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٥٠
ص٠ ت٠ع/ لمعھد التكنلوجیاالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٥١
ص٠ ت٠ع/ كلیة العلوم السیاسیة/ النھرینالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٥٢
ص٠ ت٠ع/ كلیة العلوم للبنات/ بغدادالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٥٣
ص . ت . ع / دعم االقسام الداخلیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٥٤
ص٠ ت٠ع/ لمعھد اللیزر للدراساتالعلمي



وزارة التعلیم العالي والبحث ١٥٥
المكتب االستشاري لمعھد اللیزرالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٥٦
ص . ت . ع / كلیة الھندسة /  النھرینالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٥٧
ص . ت . ع / كلیة ھندسة المعلوماتیة /  النھرینالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٥٨
مكتب االستشارات العلمیة /كلیة العلوم/ النھرینالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٥٩
المكتب االستشاري للھیئة العراقیة للحاسبات/ الوزارةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ١٦٠
ص . ت . ع / للھیئة العراقیة للحاسبات/ الوزارةالعلمي

اللجنة االولمبیة الوطنیة العراقیةاللجنة االولمبیة العراقیة١٦١

جمعیة الھالل االحمر العراقي ( المركز العام )الھالل االحمر١٦٢

مستشفى الھالل االحمر للجراحةالھالل االحمر١٦٣

مستشفى الھالل االحمر للوالدةالھالل االحمر١٦٤

دیوان امانة بغدادامانة بغداد١٦٥

دیوان امانة بغداد /مكتب المفتش العامامانة بغداد١٦٦

الشركة العامة لتنفیذ مشاریع الماءامانة بغداد١٦٧

دائرة ماء بغدادامانة بغداد١٦٨

دائرة مجاري بغدادامانة بغداد١٦٩

شركة ابن رشد العامةامانة بغداد١٧٠

شركة الصناعات االلكترونیةشركات قطاع مختلط١٧١

شركة الھالل الصناعیةشركات قطاع مختلط١٧٢



الشركةالعراقیة لصناعات الكارتونشركات قطاع مختلط١٧٣

الشركة العراقیة لالعمال الھندسیةشركات قطاع مختلط١٧٤

شركة انتاج االلبسة الجاھزةشركات قطاع مختلط١٧٥

شركة الصناعات الخفیفةشركات قطاع مختلط١٧٦

الشركة الوطنیة للصناعات المعدنیة والدراجاتشركات قطاع مختلط١٧٧

الشركة العراقیةالنتاج وتسویق اللحوم والمحاصیل شركات قطاع مختلط١٧٨
الحقلیة

الشركة الوطنیة للصناعات الكیمیاویة والبالستیكیةشركات قطاع مختلط١٧٩

الشركة العراقیة النتاج البذورشركات قطاع مختلط١٨٠

شركة الكندي النتاج اللقاحات واالدویة البیطریةشركات قطاع مختلط١٨١

شركة العطیفیة النتاج االعالف المحدودةوزارة المالیة١٨٢

شركة صناعات االصباغ الحدیثةشركات قطاع مختلط١٨٣

الشركة العراقیة للنقل البريشركات قطاع مختلط١٨٤

شركة بغداد لنقل الركاب والبضائعشركات قطاع مختلط١٨٥

الشركة العراقیة لنقل المنتجات النفطیة والبضائعشركات قطاع مختلط١٨٦

اللجنة البارالمبیة الوطنیةالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره١٨٧

شركة البادیة للنقل العامشركات قطاع مختلط١٨٨

الشركة العراقیة النتاج وتسویق المنتجات الزراعیةشركات قطاع مختلط١٨٩

الشركة العراقیة لتصنیع وتسویق التمورشركات قطاع مختلط١٩٠

الشركة العالمیة للبطاقة الذكیة المحدودةشركات قطاع مختلط١٩١



شركة بغداد لتجارة وخدمات السیاراتشركات قطاع مختلط١٩٢

شركة فندق فلسطینشركات قطاع مختلط١٩٣

شركة فنادق عشتار شیراتونشركات قطاع مختلط١٩٤

شركة فندق المنصورشركات قطاع مختلط١٩٥

شركة فندق بغدادشركات قطاع مختلط١٩٦

شركة فندق بابلشركات قطاع مختلط١٩٧

شركة فندق السدیرشركات قطاع مختلط١٩٨

الشركة الوطنیة لالستثمارات السیاحیةشركات قطاع مختلط١٩٩

وزارة التعلیم العالي والبحث ٢٠٠
المكاتب االستشاریة  / كلیة االداب /المستنصریةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٢٠١
المكاتب االستشاریة / كلیة التربیة/المستنصریةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٢٠٢
العلمي

المكتب االستشاري لالسنان / كلیة طب 
االسنان/المستنصریة

وزارة التعلیم العالي والبحث ٢٠٣
العلمي

المكاتب االستشاریة في كلیة التربیة االساسیة/ 
المستنصریة

وزارة التعلیم العالي والبحث ٢٠٤
المكاتب االستشاریة االداریة / كلیة االدارة واالقتصادالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٢٠٥
العلمي

المكاتب االستشاریة القانونیة / كلیة 
القانون/المستنصریة

وزارة التعلیم العالي والبحث ٢٠٦
العلمي

المكتب االستشاري التقني في مركز الحاسبة /  
الجامعة المستن

وزارة التعلیم العالي والبحث ٢٠٧
العلمي

ص٠ ت٠ع/ والدراسات المسائیة / كلیة 
الھندسة/جامعة بغداد

وزارة التعلیم العالي والبحث ٢٠٨
ص٠ ت٠ع/ في كلیة الطب/المستنصریةالعلمي



وزارة التعلیم العالي والبحث ٢٠٩
العلمي

ص٠ ت٠ع/ والدراسات المسائیة / كلیة التربیة 
االساسیة

وزارة التعلیم العالي والبحث ٢١٠
ص٠ت٠ع / كلیة العلوم السیاسیة/المستنصریةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٢١١
ص٠ت٠ع / كلیة طب االسنان/المستنصریةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٢١٢
العلمي

ص٠ ت٠ع/ والدراسات المسائیة / كلیة االدارة 
واالقتصاد

وزارة التعلیم العالي والبحث ٢١٣
العلمي

ص٠ ت٠ع/ في المركز الوطني المراض 
الدم/المستنصریة

وزارة التعلیم العالي والبحث ٢١٤
ص٠ت٠ع / كلیة الصیدلة/المستنصریةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٢١٥
العلمي

ص٠ ت٠ع/ والدراسات المسائیة / كلیة 
القانون/المستنصریة

وزارة التعلیم العالي والبحث ٢١٦
العلمي

ص٠ ت٠ع/ في المركز الوطني المراض 
السكري/المستنصریة

وزارة التعلیم العالي والبحث ٢١٧
ص٠ ت٠ع/ في رئاسة الجامعة المستنصریةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٢١٨
ص٠ ت٠ع/جامعة بغداد /كلیة التربیة ابن الھیثمالعلمي

جمعیة الكرخ للتسوق الزراعيمؤسسات المجتمع المدني٢١٩

جمعیة مجمع زیونة السكنيمؤسسات المجتمع المدني٢٢٠

جمعیة نقل منتسبي القطاع النفطيمؤسسات المجتمع المدني٢٢١

جمعیة الكرخ التعاونیة االستھالكیةمؤسسات المجتمع المدني٢٢٢

جمعیة الخضراء التعاونیةمؤسسات المجتمع المدني٢٢٣

جمعیة حي السالم التعاونیة االستھالكیةمؤسسات المجتمع المدني٢٢٤

جمعیة الداودي التعاونیة االستھالكیةمؤسسات المجتمع المدني٢٢٥



جمعیة الصالحیة التعاونیة االستھالكیةمؤسسات المجتمع المدني٢٢٦

جمعیة الصمود التعاونیة االستھالكیةمؤسسات المجتمع المدني٢٢٧

جمعیة الخضراء التعاونیة االستھالكیةمؤسسات المجتمع المدني٢٢٨

جمعیة المنصور التعاونیة لالسكانمؤسسات المجتمع المدني٢٢٩

جمعیة الصالحیة التعاونیة الخدمیةمؤسسات المجتمع المدني٢٣٠

جمعیة حیفا التعاونیة الخدمیةمؤسسات المجتمع المدني٢٣١

جمعیة بغداد للسفر والسیاحة الخدمیةمؤسسات المجتمع المدني٢٣٢

جمعیة حي السالم الخدمیةمؤسسات المجتمع المدني٢٣٣

جمعیة السیدیة التعاونیة الخدمیةمؤسسات المجتمع المدني٢٣٤

جمعیة الدورة التعاونیة الخدمیةمؤسسات المجتمع المدني٢٣٥

جمعیة المجمعات الصناعیة الخدمیة في الكرخمؤسسات المجتمع المدني٢٣٦

جمعیة االمام االعظممؤسسات المجتمع المدني٢٣٧

جمعیة حي تونسمؤسسات المجتمع المدني٢٣٨

جمعیة بغداد للتسویق الزراعيمؤسسات المجتمع المدني٢٣٩

جمعیة المثنىمؤسسات المجتمع المدني٢٤٠

جمعیة بغداد الجدیدةمؤسسات المجتمع المدني٢٤١

جمعیة موظفي الدولةمؤسسات المجتمع المدني٢٤٢

جمعیة (٦) كانونمؤسسات المجتمع المدني٢٤٣



جمعیة (٩) نیسانمؤسسات المجتمع المدني٢٤٤

جمعیة تجارة السیاراتمؤسسات المجتمع المدني٢٤٥

جمعیة الجادریة السكنیةمؤسسات المجتمع المدني٢٤٦

جمعیة سعیدة السكنيمؤسسات المجتمع المدني٢٤٧

وزارة التعلیم العالي والبحث ٢٤٨
العلمي

ص٠ ت٠ع/الدراسات المسائیة /كلیة التربیة 
/المستنصریة

وزارة التعلیم العالي والبحث ٢٤٩
العلمي

ص٠ ت٠ع/الدراسات المسائیة /كلیة العلوم 
/المستنصریة

وزارة التعلیم العالي والبحث ٢٥٠
العلمي

ص٠ ت٠ع/الدراسات المسائیة /كلیة الھندسة 
/المستنصریة

جمعیة نقل منتسبي وزارة التجارةمؤسسات المجتمع المدني٢٥١

جمعیة صیانة وتصلیح السیاراتمؤسسات المجتمع المدني٢٥٢

جمعیة الھندسة والعلوم والتكنولوجیامؤسسات المجتمع المدني٢٥٣

جمعیة المامونمؤسسات المجتمع المدني٢٥٤

جمعیة االدریسيمؤسسات المجتمع المدني٢٥٥

جمعیة الصناعات الجلدیةمؤسسات المجتمع المدني٢٥٦

جمعیة التجارة وخیاطة المفروشات والسیرامیكمؤسسات المجتمع المدني٢٥٧

وزارة التعلیم العالي والبحث ٢٥٨
العلمي

ص٠ ت٠ع/للدراسات المسائیة كلیة االداب 
/المستنصریة

وزارة التعلیم العالي والبحث ٢٥٩
العلمي

المكتب االستشاري كلیة الھندسة الخوارزمي /جامعة 
بغداد

عتبة الروضة الكاظمیةدیوان الوقف الشیعي٢٦٠



اتحاد الصناعات العراقيمؤسسات المجتمع المدني٢٦١

اتحاد الغرف التجاریةمؤسسات المجتمع المدني٢٦٢

غرفة تجارة بغدادمؤسسات المجتمع المدني٢٦٣

االتحاد العام للتعاونمؤسسات المجتمع المدني٢٦٤

مدیریة صندوق التعاونمؤسسات المجتمع المدني٢٦٥

اتحاد التعاون في بغداد /الكرخمؤسسات المجتمع المدني٢٦٦

اتحاد التعاون في بغداد /الرصافةمؤسسات المجتمع المدني٢٦٧

معھد التدریب التعاونيمؤسسات المجتمع المدني٢٦٨

االتحاد العام لنقابات العمالمؤسسات المجتمع المدني٢٦٩

مطبعة العمال المركزیةمؤسسات المجتمع المدني٢٧٠

فروع الشركات االجنبیةالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره٢٧١

ھیئة ادارة واستثمار اموال الوقف السنيدیوان الوقف السني٢٧٢

صندوق الزكاة والصدقاتدیوان الوقف السني٢٧٣

االمانة العامة الدارة واستثمار اموال الوقف الشیعيدیوان الوقف الشیعي٢٧٤

شركة النداء العامةوزارة الصناعة٢٧٥

شركة الصمود العامةوزارة الصناعة٢٧٦

الشركة العامة للصناعات التعدینیة والعزل المائيوزارة الصناعة٢٧٧

شركة الزوراء العامةوزارة الصناعة٢٧٨



شركة النعمان العامةوزارة الصناعة٢٧٩

شركة ام المعارك العامةوزارة الصناعة٢٨٠

شركة نصر العامة للصناعات المیكانیكیةوزارة الصناعة٢٨١

شركة ذات الصواري العامةوزارة الصناعة٢٨٢

المعھد المتخصص للصناعات الھندسیةوزارة الصناعة٢٨٣

شركة الفارس العامةوزارة الصناعة٢٨٤

الشركة العامة للمنظومات االلكترونیةوزارة الصناعة٢٨٥

شركة الفداء العامةوزارة الصناعة٢٨٦

شركة ابن الولید العامةوزارة الصناعة٢٨٧

المدیریة العامة للفحص والورش الفنیةوزارة الكھرباء٢٨٨

المدیریة العامة للتحكم والتشغیلوزارة الكھرباء٢٨٩

المدیریة العامة لمشاریع انتاج الطاقة الكھربائیةوزارة الكھرباء٢٩٠

المدیریة العامة النتاج الطاقة الكھربائیة /المنطقة وزارة الكھرباء٢٩١
الوسطى

المدیریة العامة لمشاریع نقل الطاقة الكھربائیةوزارة الكھرباء٢٩٢

المدیریة العامة لتوزیع كھرباء الكرخوزارة الكھرباء٢٩٣

المدیریة العامة االنتاجیة الغازیةوزارة الكھرباء٢٩٤

المدیریة العامة لتوزیع كھرباء الوسطوزارة الكھرباء٢٩٥

المدیریة العامة لنقل الطاقة /الفرات االعلىوزارة الكھرباء٢٩٦



المدیریة العامة لنقل الطاقة /المنطقة الوسطىوزارة الكھرباء٢٩٧

المدیریة العامة للتدریب والتطویروزارة الكھرباء٢٩٨

المدیریة العامة لتوزیع كھرباء الصدروزارة الكھرباء٢٩٩

المدیریة العامة لتوزیع كھرباء الرصافةوزارة الكھرباء٣٠٠

شركة تعبئة الغازوزارة النفط٣٠١

شركة المشاریع النفطیةوزارة النفط٣٠٢

شركة الحفر العراقیة (مكتب بغداد)وزارة النفط٣٠٣

شركة تسویق النفط /التجاریةوزارة النفط٣٠٤

شركة نفط الوسطوزارة النفط٣٠٥

شركة تسویق النفط /االدارة العامةوزارة النفط٣٠٦

شركة مصافي الوسط /بغدادوزارة النفط٣٠٧

المركز الثقافي النفطيوزارة النفط٣٠٨

شركة االستكشافات النفطیةوزارة النفط٣٠٩

دور الضیافةوزارة النفط٣١٠

معھد التدریب النفطي بغدادوزارة النفط٣١١

شركة توزیع المنتجات النفطیةوزارة النفط٣١٢

الشركة العامة للمعدات الھندسیة الثقیلةوزارة النفط٣١٣

شركة خطوط االنابیب النفطیةوزارة النفط٣١٤



مركز البحث والتطویر النفطيوزارة النفط٣١٥

شركة المنصور العامةوزارة الصناعة٣١٦

شركة العز العامةوزارة الصناعة٣١٧

الشركة العامة لنظم المعلوماتوزارة الصناعة٣١٨

الشركة العامة للصناعات الجلدیةوزارة الصناعة٣١٩

الشركة العامة للتبوغ والسكائروزارة الصناعة٣٢٠

الھیئة العامة للتدریب والتاھیلوزارة الصناعة٣٢١

الشركة العامة للصناعات االنشائیةوزارة الصناعة٣٢٢

الشركة العامة للسمنت العراقیةوزارة الصناعة٣٢٣

الشركة العامة لصناعة للزیوت النباتیةوزارة الصناعة٣٢٤

المدیریة العامة للتنمیة الصناعیةوزارة الصناعة٣٢٥

شركة التحدي العامةوزارة الصناعة٣٢٦

شركة الطارق العامةوزارة الصناعة٣٢٧

الشركة العامة للمسح الجیولوجي والتعدینوزارة الصناعة٣٢٨

شركة النخیل العامةوزارة الصناعة٣٢٩

الشركة العامة للتصمیم واالنشاء الصناعيوزارة الصناعة٣٣٠

الھیئة العامة للبحث والتطویر الصناعيوزارة الصناعة٣٣١



معمل بغداد لالثاثوزارة الصناعة٣٣٢

الشركة العامة للتصامیم واالستشارات الصناعیةوزارة الصناعة٣٣٣

شركة الكرامة العامةوزارة الصناعة٣٣٤

شركة الرضوان العامةوزارة الصناعة٣٣٥

شركة العبور العامةوزارة الصناعة٣٣٦

الشركة العامة للصناعات القطنیةوزارة الصناعة٣٣٧

الشركة العامة للصناعات الصوفیةوزارة الصناعة٣٣٨

شركة ١٧ نیسان العامةوزارة الصناعة٣٣٩

شركة بدر العامةوزارة الصناعة٣٤٠

الشركة العامة للسجاد الیدويوزارة الصناعة٣٤١

الشركة العامة لمنتوجات االلبانوزارة الصناعة٣٤٢

الشركة العامة لصناعة البطاریاتوزارة الصناعة٣٤٣

الشركة العامة للصناعات الكھربائیةوزارة الصناعة٣٤٤

شركة ابن سینا العامةوزارة الصناعة٣٤٥

الشركة العامة للنقل البري ونقل البضائعوزارة النقل٣٤٦

الشركة العامة الدارة النقل البحريوزارة النقل٣٤٧

الشركة العامة الدارة النقل الخاصوزارة النقل٣٤٨

الشركة العامة لتنفیذ مشاریع النقلوزارة النقل٣٤٩



الشركة العامة لسكك حدید العراقوزارة النقل٣٥٠

الشركة العامة لنقل المسافرین والوفودوزارة النقل٣٥١

شركة الخطوط الجویة العراقیةوزارة النقل٣٥٢

الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولیةوزارة االتصاالت٣٥٣

الشركة العامة لالتصاالت والبریدوزارة االتصاالت٣٥٤

الھیئة العامة لخدمات البث واالرسال (شبكة االعالم وزارة االتصاالت٣٥٥
العراقي)

مكتب المفتش العام الھیئة العامة لخدمات البث الدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره٣٥٦
واالرسال

ھیئة االعالم واالتصاالتالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره٣٥٧

شركة  حمورابي العامة للمقاوالتوزارة االعمار واالسكان٣٥٨

شركة اشور العامة للمقاوالتوزارة االعمار واالسكان٣٥٩

شركة الرشید العامة للمقاوالتوزارة االعمار واالسكان٣٦٠

شركة السالم العامةوزارة االعمار واالسكان٣٦١

شركة الفاروق العامة للمقاوالتوزارة االعمار واالسكان٣٦٢

شركة الفاو الھندسیة العامةوزارة االعمار واالسكان٣٦٣

شركة المعتصم العامة للمقاوالتوزارة االعمار واالسكان٣٦٤

شركة المنصور العامة للمقاوالتوزارة االعمار واالسكان٣٦٥

شركة سعد العامةوزارة االعمار واالسكان٣٦٦

صندوق االسكانوزارة االعمار واالسكان٣٦٧



مركز بحوث البناءوزارة االعمار واالسكان٣٦٨

الشركة العامة لخدمات الثروة الحیوانیةوزارة الزراعة٣٦٩

الشركة العامة للبستنة والغاباتوزارة الزراعة٣٧٠

الشركة العامة للبیطرةوزارة الزراعة٣٧١

الشركة العامة للتجھیزات الزراعیةوزارة الزراعة٣٧٢

الشركة العامة للمحاصیل الصناعیةوزارة الزراعة٣٧٣

شركة سنحاریب لتقنیات الري الحدیثةوزارة الزراعة٣٧٤

شركة مابین النھرین العامة للبذوروزارة الزراعة٣٧٥

الشركة العامة للمقاوالت المیكانیكیة والكھربائیةوزارة الموارد المائیة٣٧٦

شركة الرافدین العامة لتنفیذ السدودوزارة الموارد المائیة٣٧٧

شركة الفاو العامة لتنفیذ مشاریع الريوزارة الموارد المائیة٣٧٨

شركةالعراق لتنفیذ مشاریع الريوزارة الموارد المائیة٣٧٩

الشركة العربیة النتاج االلبان (مساھمة )وزارة الزراعة٣٨٠

االتحاد التعاوني في نینوىالمنظمات٣٨١

جمعیة الموصل االستھالكیةالمنظمات٣٨٢

جمعیة الحریة االستھالكیةالمنظمات٣٨٣

جمعیة الرشیدیة االستھالكیةالمنظمات٣٨٤

جمعیة الغزل والنسیج االستھالكیةالمنظمات٣٨٥



جمعیة السكر االستھالكیةالمنظمات٣٨٦

جمعیة جامعة الموصل االستھالكیةالمنظمات٣٨٧

جمعیة الیرموك االستھالكیةالمنظمات٣٨٨

جمعیة االلبسة الجاھزة االستھالكیةالمنظمات٣٨٩

جمعیة الحدباء لالسكانالمنظمات٣٩٠

جمعیة منتسبي شركة االدویة لالسكانالمنظمات٣٩١

جمعیة منتسبي شركة السمنت لالسكانالمنظمات٣٩٢

جمعیة االلبسة الجاھزة لالسكانالمنظمات٣٩٣

جمعیة المعھد التقني لالسكانالمنظمات٣٩٤

جمعیة ام الربیعین لالسكانالمنظمات٣٩٥

جمعیة النفط لالسكانالمنظمات٣٩٦

جمعیة الكھرباء الشمالیة لالسكانالمنظمات٣٩٧

جمعیة االعمار واالسكانالمنظمات٣٩٨

جمعیة المساحین لالسكانالمنظمات٣٩٩

جمعیة النور لالسكانالمنظمات٤٠٠

جمعیة الدیار السكان المتقاعدینالمنظمات٤٠١

جمعیة (١) ایار السكان العمالالمنظمات٤٠٢

جمعیة االسرة التجاریة لالسكانالمنظمات٤٠٣

جمعیة القادسیة االنتاجیةالمنظمات٤٠٤

جمعیة الحمدانیة االنتاجیةالمنظمات٤٠٥

جمعیة التحدي الخدمیة للمولداتالمنظمات٤٠٦



جمعیة الصیانة الخدمیةالمنظمات٤٠٧

جمعیة الزیتون الخدمیةالمنظمات٤٠٨

جمعیة الیرموك الخدمیةالمنظمات٤٠٩

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤١٠
ص٠ ت٠ع/ في كلیة الزراعة والغاباتالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤١١
ص٠ ت٠ع/ في كلیة علوم الحاسبات والریاضیاتالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤١٢
ص٠ ت٠ع/ في كلیة  الحقوقالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤١٣
ص٠ ت٠ع/ في كلیة  التربیة االساسیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤١٤
ص٠ ت٠ع/ في كلیة  الفنون الجمیلةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤١٥
ص٠ ت٠ع/ في كلیة  التمریضالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤١٦
ص٠ ت٠ع/ في كلیة  العلوم السیاسیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤١٧
ص٠ ت٠ع/ في كلیة  التربیة للبناتالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤١٨
ص٠ ت٠ع/ في كلیة  علم البیئةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤١٩
ص٠ ت٠ع/ في المعھد التقني /نینوىالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٢٠
العلمي

المكتب االستشاري للغات الحیة والترجمة في كلیة 
االداب

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٢١
ص٠ ت٠ع/كلیة الطب /نینوىالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٢٢
ص٠ ت٠ع/في المعھد التقني الموصلالعلمي



وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٢٣
ص٠ ت٠ع/في الكلیة التقنیة الموصلالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٢٤
مكتب الخدمات العلمیة في كلیة الطب /الموصلالعلمي

غرفة تجارة الموصلاتحاد الغرف التجاریة٤٢٥

الشركةالوطنیة لصناعةاألثاث المنزلي/نینوىشركات قطاع مختلط٤٢٦

شركة الخازر (ش.م)المختلطةألنتاج المواد األنشائیةشركات قطاع مختلط٤٢٧

شركةفندق آشور(ش.م)مختلطةشركات قطاع مختلط٤٢٨

شركةالمدینةالسیاحیة في سد الموصل(ش.م)مختلطةشركات قطاع مختلط٤٢٩

شركةالموصل لمدن االلعاب واالستثمارات شركات قطاع مختلط٤٣٠
(ش.م)مختلطة

شركة مدینة الشالالت السیاحیة(ش.م) مختلطةشركات قطاع مختلط٤٣١

وزارة البلدیات واالشغال ٤٣٢
مدیریة بلدیة الموصلالعامة

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٣٣
كلیة الحدباء الجامعة/الموصلالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٣٤
المكتب االستشاري الھندسيالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٣٥
المكتب االستشاري الزراعيالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٣٦
العلمي

مكتب الخدمات العلمیة واالستشاریةفي كلیة الطب 
انینوى

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٣٧
مكتب الخدمات العلمیة واالستشاریةفي كلیة الحقوقالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٣٨
العلمي

مكتب الخدمات العلمیة واالستشاریةفي كلیة طب 
االسنان

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٣٩
العلمي

مكتب الخدمات العلمیة واالستشاریة في المعھد 
التقني/الموصل



وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٤٠
مكتب الخدمات االستشاریة في الكلیة التقنیة /الموصلالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٤١
مركز بحوث السدود والموارد المائیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٤٢
مركز بحوث البیئة والسیطرة على التلوثالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٤٣
ص٠ ت٠ع/ في رئاسة جامعة الموصلالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٤٤
ص٠ ت٠ع/ في كلیة الطب /نینوىالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٤٥
ص٠ ت٠ع/ في كلیة الھندسةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٤٦
ص٠ ت٠ع/ في كلیة الھندسة االلكترونیاتالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٤٧
ص٠ ت٠ع/ في كلیة العلومالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٤٨
ص٠ ت٠ع/ في كلیة االدارة واالقتصادالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٤٩
ص٠ ت٠ع/ في كلیة الطب البیطريالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٥٠
ص٠ ت٠ع/ في كلیة التربیة الریاضیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٥١
ص٠ ت٠ع/ في كلیة الصیدلةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٥٢
ص٠ ت٠ع /في كلیة طب االسنانالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٥٣
ص٠ ت٠ع/ في كلیة االدابالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٥٤
ص٠ ت٠ع/ في كلیة التربیةالعلمي



الشركة العامة لصناعة االلبسة الجاھزةوزارة الصناعة٤٥٥

الشركة العامة للسمنت الشمالیةوزارة الصناعة٤٥٦

الشركة العامة لكبریت المشراقوزارة الصناعة٤٥٧

شركة جابر بن حیان العامةوزارة الصناعة٤٥٨

شركة الكندي العامةوزارة الصناعة٤٥٩

الشركة العامة لصناعة االدویة والمستلزمات الطبیة وزارة الصناعة٤٦٠
في نینوى

وزارة العمل والشؤون ٤٦١
جمعیة الحدباء االنتاجیة للمعوقین في نینوىاالجتماعیة

المدیریة العامة لنقل الطاقة الكھربائیة الشمالیةوزارة الكھرباء٤٦٢

المدیریة العامة لتوزیع كھرباء الشمالوزارة الكھرباء٤٦٣

المدیریة العامة النتاج الطاقة الكھربائیة الشمالیةوزارة الكھرباء٤٦٤

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٦٥
ص٠ت٠ع/كلیة العلوم االسالمیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٦٦
العلمي

مكتب الخدمات العلمیة واالستشاریة في المعھد 
التقني /نینوى

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٦٧
ص٠ت٠ع/كلیة طب االسنانالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٦٨
العلمي

مكتب االستشارات العلمیة واالنشاءات الكیمیاویة 
التابع الى الج

وزارة البلدیات واالشغال ٤٦٩
مدیریة بلدیة البصرةالعامة

غرفة تجارة البصرةاتحاد الغرف التجاریة٤٧٠

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٧١
ص.ت.ع /كلیة االدابالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٧٢
ص٠ت٠ع/كلیة االدارة واالقتصادالعلمي



وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٧٣
ص.ت.ع /كلیة التربیة الریاضیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٧٤
ص.ت.ع /كلیة الدراسات التاریخیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٧٥
ص.ت.ع /كلیة الطبالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٧٦
ص.ت.ع /كلیة الطب البیطريالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٧٧
ص.ت.ع /كلیة العلومالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٧٨
ص.ت.ع /كلیة القانونالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٧٩
ص.ت.ع /مركز علوم البحارالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٨٠
كلیة شط العرب االھلیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٨١
المكتب االستشاري للمعھد التقني/ ناصریةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٨٢
ص.ت.ع /المعھد التقني في میسانالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٨٣
ص.ت.ع/ التربیة الریاضیة /میسانالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٨٤
المكتب االستشاري البحريالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٨٥
المكتب االستشاري للخدمات البیطریةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٨٦
المكتب االستشاري لالستشارات القانونیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٨٧
المكتب االستشاري الطبيالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٨٨
المكتب االستشاري الزراعيالعلمي



وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٨٩
المكتب االستشاري العلميالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٩٠
المكتب االستشاري الھندسيالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٩١
المكتب االستشاري االداري والمحاسبيالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٩٢
المكتب االستشاري للغات والترجمةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٩٣
المكتب االستشاري لنظم المعلوماتالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٩٤
ص.ت.ع /المعھد التقنيالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٩٥
ص.ت.ع /الكلیةالتقنیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٩٦
ص.ت.ع /رئاسة الجامعةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٩٧
ص.ت.ع /كلیة الزراعةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٩٨
ص.ت.ع /كلیة الفنونالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٤٩٩
ص.ت.ع /كلیة الفنون الجمیلةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٠٠
المكتب االستشاري الھندسي للمعھد التقني / میسانالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٠١
ص.ت.ع كلیة التربیة االساسیةالعلمي

وزارة البلدیات واالشغال ٥٠٢
مدیریة بلدیات محافظة میسانالعامة

غرفة تجارة الناصریةاتحاد الغرف التجاریة٥٠٣

شركة فندق البصرة شیراتونشركات قطاع مختلط٥٠٤



شركة السندباد السیاحیةشركات قطاع مختلط٥٠٥

شركة العشار لنقل الركاب المساھمة(المختلطة)شركات قطاع مختلط٥٠٦

شركة نفط الجنوبوزارة النفط٥٠٧

شركة ناقالت النفط العراقیةوزارة النفط٥٠٨

شركة مصافي الجنوبوزارة النفط٥٠٩

شركة غازالجنوبوزارة النفط٥١٠

معھد التدریب النفطي /البصرةوزارة النفط٥١١

شركة نفط میسان/اساسيوزارة النفط٥١٢

الشركة العامة لموانئ العراقوزارة النقل٥١٣

الشركة العامة للصناعات الورقیةوزارة الصناعة٥١٤

الشركة العامة لصناعة االسمدةوزارة الصناعة٥١٥

الشركة العامة للصناعات البتروكیمیاویةوزارة الصناعة٥١٦

الشركة العامة للحدید والصلبوزارة الصناعة٥١٧

شركة ابن ماجد العامةوزارة الصناعة٥١٨

شركة اور العامة للصناعات الھندسیةوزارة الصناعة٥١٩

الشركة العامة لصناعة السكروزارة الصناعة٥٢٠

المدیریة العامة النتاج الطاقة الكھربائیة للمنطقة وزارة الكھرباء٥٢١
الجنوبیة

المدیریة العامة لنقل الطاقة الكھربائیة للمنطقة وزارة الكھرباء٥٢٢
الجنوبیة



المدیریة العامة لتوزیع كھرباء الجنوبوزارة الكھرباء٥٢٣

المدیریة العامة النتاج الطاقة الكھربائیةوزارة الكھرباء٥٢٤

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٢٥
جامعة العراقالعلمي

غرفة تجارة العمارةاتحاد الغرف التجاریة٥٢٦

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٢٧
ص٠ت٠ع/كلیة التربیة /البصرةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٢٨
ص٠ت٠ع/كلیة الصیدلةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٢٩
ص٠ت٠ع/رئاسة جامعة میسانالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٣٠
ص٠ت٠ع/كلیة القانون /میسانالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٣١
ص٠ت٠ع/كلیة العلوم /میسانالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٣٢
ص٠ت٠ع/كلیة الطب /میسانالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٣٣
ص٠ت٠ع/كلیة االدارة واالقتصاد /میسانالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٣٤
ص٠ت٠ع/كلیة التربیة /میسانالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٣٥
ص٠ت٠ع /كلیة التربیة الریاضیة /میسانالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٣٦
مكتب الخدمات االستشاریة /معھد التقني /البصرةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٣٧
ص٠ت٠ع/التربیة الریاضیة /جامعة الكوفةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٣٨
ص٠ت٠ع/الطب البیطري /جامعة الكوفةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٣٩
ص٠ت٠ع/كلیة التربیةالعلمي



المدیریة العامة لتوزیع كھرباء/ الفرات االوسطوزارة الكھرباء٥٤٠

المدیریة العامة النتاج الطاقة الكھربائیة / الفرات وزارة الكھرباء٥٤١
االوسط

المدیریة العامة لنقل الطاقة الكھربایئة/ الفرات وزارة الكھرباء٥٤٢
االوسط

شركة حمورابي العامةوزارة الدفاع٥٤٣

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٤٤
ص٠ت٠ع/الكلیة التقنیة/المسیبالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٤٥
ص٠ت٠ع/ كلیة القانون /جامعة بابلالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٤٦
ص٠ت٠ع/ كلیة التربیة /جامعة بابلالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٤٧
ص٠ت٠ع/ كلیة العلوم بنات / جامعة بابلالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٤٨
ص٠ت٠ع/ كلیة الھندسة/جامعة بابلالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٤٩
ص٠ت٠ع/ كلیة التربیة االساسیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٥٠
ص٠ت٠ع/ االقسام الداخلیة/ جامعة بابلالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٥١
ص٠ت٠ع/ كلیة طب االسنان /جامعة بابلالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٥٢
ص٠ت٠ع/ كلیة الزراعة /جامعة بابلالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٥٣
ص٠ت٠ع/ كلیة االدارة واالقتصادالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٥٤
ص٠ت٠ع/ كلیة الفنون الجمیلةالعلمي

الشركة العامة للصناعات النسیجیة / حلةوزارة الصناعة٥٥٥



شركة الفرات للصناعات الكیمیاویة / سدة الھندیةوزارة الصناعة٥٥٦

الشركة العامة للصناعات المیكانیكیة / االسكندریةوزارة الصناعة٥٥٧

الشركة العامة لصناعة السیارات / االسكندریةوزارة الصناعة٥٥٨

شركة الرشید العامةوزارة الصناعة٥٥٩

الشركة العامة للسمنت الجنوبیة/ كوفةوزارة الصناعة٥٦٠

الشركة العامة لصناعة االطارات/ نجفوزارة الصناعة٥٦١

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٦٢
ص٠ت٠ع/ رئاسة جامعة بابلالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٦٣
ص٠ت٠ع/ معھد تقني في المسیبالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٦٤
ص٠ت٠ع/ معھد تقني بابلالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٦٥
ص٠ت٠ع/ كلیة الطب البیطري/جامعة بابلالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٦٦
ص٠ت٠ع/ كلیة التمریض/جامعة بابلالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٦٧
ص٠ت٠ع/ كلیة االداب/جامعة بابلالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٦٨
ص٠ت٠ع/ كلیة العلوم/جامعة بابلالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٦٩
ص٠ت٠ع/ كلیة الطب / جامعة بابلالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٧٠
المكتب االستشاري / كلیة الھندسة/ جامعة بابلالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٧١
المكتب االستشاري /المعھد التقني بابلالعلمي



وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٧٢
المكتب االستشاري الكلیة التقنیة/ المسیبالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٧٣
المكتب االستشاري / كلیة التربیة / جامعة بابلالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٧٤
العلمي

المكاتب االستشاري / كلیة الفنون الجمیلة / جامعة 
بابل

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٧٥
العلمي

المكتب االستشاري / كلیة التربیة الریاضیة  / جامعة 
بابل

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٧٦
المكتب االستشاري / كلیة العلوم/ جامعة بابلالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٧٧
المكاتب االستشاري / المعھد التقني في المسیبالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٧٨
العلمي

المكتب االستشاري / كلیة التربیة االساسیة  / جامعة 
بابل

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٧٩
المكاتب االستشاري / كلیة القانون / جامعة بابلالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٨٠
ص.ت.ع/كلیة التربیة/جامعة كربالءالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٨١
ص.ت.ع/كلیة الزراعة/جامعة كربالءالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٨٢
ص.ت.ع/كلیة القانون/جامعة كربالءالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٨٣
ص.ت.ع/كلیة الصیدلة/جامعة كربالءالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٨٤
المكتب االستشاري/كلیة العلوم/جامعة كربالءالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٨٥
ص.ت.ع/المعھد التقنيالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٨٦
المكتب االستشاري /المعھد التقنيالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٨٧
جامعة اھل البیت العالمیةالعلمي



وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٨٨
كلیة الدراسات االنسانیة / االھلیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٨٩
كلیة االسالمیة الجامعة / االھلیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٩٠
كلیة الشیخ الطوسيالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٩١
ص.ت.ع/ كلیة العلومالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٩٢
ص.ت.ع/ كلیة العلوم االسالمیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٩٣
ص.ت.ع/ كلیة الطبالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٩٤
ص.ت.ع/ كلیة الھندسةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٩٥
المكتب االستشاري/ كلیة الھندسةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٩٦
ص.ت.ع/ رئاسة جامعة كربالءالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٩٧
ص.ت.ع/ كلیة االدارة واالقتصادالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٩٨
ص.ت.ع/ كلیة الطب البیطريالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٥٩٩
ص.ت.ع/ كلیة التربیة الریاضیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٠٠
المكتب االستشاري/ كلیة التربیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٠١
المكتب االستشاري/ كلیة االدارة واالقتصادالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٠٢
ص.ت.ع / رئاسة جامعة الكوفةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٠٣
العلمي

ص.ت.ع / كلیة الھندسة والدراسات المسائیة/جامعة 
الكوفة



وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٠٤
ص.ت.ع / كلیة الطب / جامعة الكوفةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٠٥
ص.ت.ع / كلیة الصیدلة/ جامعة الكوفةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٠٦
ص.ت.ع / كلیة العلوم/ جامعة الكوفةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٠٧
العلمي

صندوق كلیة االدارة واالقتصاد والدراسات المسائیة/ 
جامعة ال

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٠٨
العلمي

ص.ت.ع / كلیة القانون والدراسات المسائیة/ جامعة 
الكوفة

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٠٩
العلمي

ص.ت.ع / كلیة االداب والدراسات المسائیة / جامعة 
الكوفة

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦١٠
العلمي

ص.ت.ع / كلیة التربیة للبنات والدراسات 
المسائیة/جامعة الكو

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦١١
ص.ت.ع / كلیة الفقھ/ جامعة الكوفةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦١٢
ص.ت.ع / كلیة الزراعة/ جامعة الكوفةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦١٣
ص.ت.ع / معھد تقني/  الكوفةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦١٤
ص.ت.ع / معھد تقني/ نجفالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦١٥
صندوق الكلیة التقنیة/ نجفالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦١٦
مكتب استشاري/كلیة الھندسة /جامعة الكوفةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦١٧
مكتب استشاري/معھد تقني/ كوفةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦١٨
مكتب استشاري/معھد تقني/ نجفالعلمي



وزارة التعلیم العالي والبحث ٦١٩
مكتب استشاري/كلیة تقنیة/ نجفالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٢٠
ص.ت.ع / كلیة التمریض/ جامعة الكوفةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٢١
ص.ت.ع / كلیة طب االسنان/ جامعة الكوفةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٢٢
العلمي

ص.ت.ع / كلیة الریاضیات وعلوم الحاسبات/ جامعة 
الكوفة

غرفة تجارة بابلاتحاد الغرف التجاریة٦٢٣

غرفة تجارة كربالءاتحاد الغرف التجاریة٦٢٤

غرفة تجارة النجف االشرفاتحاد الغرف التجاریة٦٢٥

االمانة العامة للعتبة العباسیة المقدسةدیوان الوقف الشیعي٦٢٦

االمانة العامة للعتبة الحسینیة المقدسةدیوان الوقف الشیعي٦٢٧

الروضة الحیدریة المقدسةدیوان الوقف الشیعي٦٢٨

غرفة تجارة صالح الدیناتحاد الغرف التجاریة٦٢٩

غرفة تجارة كركوكاتحاد الغرف التجاریة٦٣٠

الشركة العامة لصناعة االسمدة الشمالیةوزارة الصناعة٦٣١

الشركة العامة لصناعة االدویة والمستلزمات الطبیة وزارة الصناعة٦٣٢
/ سامراء

شركة صالح الدین العامةوزارة الصناعة٦٣٣

شركة الحضر العامةوزارة الصناعة٦٣٤



وزارة العمل والشؤون ٦٣٥
جمعیة العوق الفیزیاوياالجتماعیة

المدیریة العامة النتاج الطاقة الكھربائیة/ بیجيوزارة الكھرباء٦٣٦

شركة مصافي الشمال (شركة عامة)/ بیجيوزارة النفط٦٣٧

معھد التدریب النفطي / بیجيوزارة النفط٦٣٨

شركة نفط الشمالوزارة النفط٦٣٩

معھد التدریب النفطي / كركوكوزارة النفط٦٤٠

شركة غاز الشمالوزارة النفط٦٤١

شركة كركوك النتاج المواد االنشائیةشركات قطاع مختلط٦٤٢

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٤٣
ص٠ت٠ع/جامعة كركوكالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٤٤
ص٠ت٠ع/المعھد التقني في الحویجةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٤٥
ص٠ت٠ع/المعھد التقني كركوكالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٤٦
ص٠ت٠ع/كلیة التربیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٤٧
ص٠ت٠ع/كلیة التمریضالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٤٨
ص٠ت٠ع/كلیة العلومالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٤٩
ص٠ت٠ع/كلیة القانونالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٥٠
العلمي

مكتب الخدمات العلمیة واالستشاریة /المعھد التقني 
في الحویجة

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٥١
العلمي

مكتب الخدمات العلمیة واالستشاریة /المعھد التقني 
في كركوك



وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٥٢
العلمي

مكتب الخدمات العلمیة واالستشاریة في كلیة التربیة 
/كركوك

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٥٣
ص٠ت٠ع/كلیة الھندسة جامعة كركوكالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٥٤
ص٠ت٠ع/الكلیة التقنیة /كركوكالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٥٥
العلمي

مكتب الخدمات العلمیة واالستشاریة /كلیة الزراعة 
/جامعة كركوك

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٥٦
ص٠ت٠ع/المعھد التقني في الدورالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٥٧
ص٠ت٠ع/رئاسة جامعة تكریتالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٥٨
ص٠ت٠ع/كلیة التربیة سامراءالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٥٩
ص٠ت٠ع/كلیة االدارة واالقتصاد /تكریتالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٦٠
ص٠ت٠ع/كلیة القانون /تكریتالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٦١
مكتب الخدمات العلمیة واالستشاریة الزراعي /تكریتالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٦٢
مكتب الخدمات العلمیة واالستشاریة الھندسي /تكریتالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٦٣
العلمي

مكتب الخدمات العلمیة واالستشاریة لنظم المعلومات 
/تكریت

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٦٤
ص٠ت٠ع/كلیة الزراعةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٦٥
ص٠ت٠ع/كلیة الطبالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٦٦
ص٠ت٠ع/كلیة التربیة تكریتالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٦٧
ص٠ت٠ع/كلیة التربیة بنات /تكریتالعلمي



وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٦٨
ص٠ت٠ع/كلیة العلومالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٦٩
ص٠ت٠ع/كلیة الصیدلةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٧٠
العلمي

مكتب الخدمات العلمیة واالستشاریة في كلیة القانون 
/تكریت

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٧١
ص٠ت٠ع/كلیة الھندسةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٧٢
ص٠ت٠ع/كلیة طب االسنان /تكریتالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٧٣
المكتب االستشاري /المعھد التقني /دیالىالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٧٤
المكتب العلمي االستشاريالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٧٥
المكتب االستشاري الھندسيالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٧٦
المكتب االستشاري الزراعيالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٧٧
ص٠ت٠ع/الشریعةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٧٨
ص٠ت٠ع/االدارة واالقتصادالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٧٩
ص٠ت٠ع/رئاسة جامعة دیالىالعلمي

غرفة تجارة بعقوبةاتحاد الغرف التجاریة٦٨٠

غرفة تجارة الكوتاتحاد الغرف التجاریة٦٨١

جمعیة اسكان دیالىمؤسسات المجتمع المدني٦٨٢

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٨٣
ص٠ت٠ع/المعھد التقني /دیالىالعلمي



وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٨٤
ص٠ت٠ع/كلیة االدارة واالقتصاد /صباحيالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٨٥
ص٠ت٠ع/كلیة االدارة واالقتصاد /مسائيالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٨٦
ص٠ت٠ع/كلیة التربیة /صباحيالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٨٧
ص٠ت٠ع/كلیة التربیة /مسائيالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٨٨
ص٠ت٠ع/كلیة العلومالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٨٩
ص٠ت٠ع/كلیة الزراعةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٩٠
ص٠ت٠ع/كلیة التربیة االساسیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٩١
ص٠ت٠ع/رئاسة جامعة واسطالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٩٢
ص٠ت٠ع/في المعھد التقني /الكوتالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٩٣
ص٠ت٠ع/في المعھد التقني /الصویرةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٩٤
ص٠ت٠ع/كلیة التربیة الرازيالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٩٥
ص٠ت٠ع/كلیة الطبالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٩٦
ص٠ت٠ع/كلیة الھندسةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٩٧
ص٠ت٠ع/كلیة تربیة االصمعيالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٩٨
ص٠ت٠ع/كلیة القانونالعلمي



وزارة التعلیم العالي والبحث ٦٩٩
ص٠ت٠ع/كلیة الزراعةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٠٠
ص٠ت٠ع/كلیة العلومالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٠١
ص٠ت٠ع/الطب البیطريالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٠٢
ص٠ت٠ع/التربیة الریاضیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٠٣
ص٠ت٠ع/التربیة االساسیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٠٤
المكتب االستشاري في المعھد التقني /الكوتالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٠٥
المكتب االستشاري في كلیة الھندسة /جامعة واسطالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٠٦
ص٠ت٠ع/كلیة الھندسةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٠٧
ص٠ت٠ع/كلیة االدابالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٠٨
ص٠ت٠ع/كلیة القانونالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٠٩
ص٠ت٠ع/كلیة الطبالعلمي

شركة دیالى للصناعات الكھربائیةوزارة الصناعة٧١٠

الشركة العامة للزجاج والسیرامیكوزارة الصناعة٧١١

شركة الشھید العامةوزارة الصناعة٧١٢

شركة االخاء العامةوزارة الصناعة٧١٣

شركة واسط للصناعات النسیجیةوزارة الصناعة٧١٤



الشركة العامة للفوسفاتوزارة الصناعة٧١٥

شركة صناعة المواد االنشائیة/الكرمةوزارة الصناعة٧١٦

شركة الحراریات العامةوزارة الصناعة٧١٧

االتحاد العام لنقابات العمال/ االنبارشركات قطاع مختلط٧١٨

االتحاد العام للتعاونشركات قطاع مختلط٧١٩

االتحاد التعاوني في محافظة واسطمؤسسات المجتمع المدني٧٢٠

جمعیة شیخ سعد التعاونیة االستھالكیةمؤسسات المجتمع المدني٧٢١

جمعیة الزھراء التعاونیة االستھالكیةمؤسسات المجتمع المدني٧٢٢

جمعیة الكوت التعاونیة االستھالكیةمؤسسات المجتمع المدني٧٢٣

جمعیة النعمانیة التعاونیة االستھالكیةمؤسسات المجتمع المدني٧٢٤

جمعیة الحي والموفقیة التعاونیة االستھالكیةمؤسسات المجتمع المدني٧٢٥

جمعیة الصویرة التعاونیة االستھالكیةمؤسسات المجتمع المدني٧٢٦

جمعیة واسط االسكانیةمؤسسات المجتمع المدني٧٢٧

جمعیة الصویرة االسكانیةمؤسسات المجتمع المدني٧٢٨

جمعیة الخدمات الصحیة/الكوتمؤسسات المجتمع المدني٧٢٩

جمعیة الخیاطة والصناعات الشعبیة/الكوتمؤسسات المجتمع المدني٧٣٠

شركة الفلوجة النتاج المواد االنشائیةمساھمة مختلطة٧٣١

الشركة العامة للمدینة السیاحیة في الحبانیةشركات قطاع مختلط٧٣٢



شركة الدجیلة العراقیة االردنیة /واسطشركة عربیة٧٣٣

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٣٤
كلیة الیرموك االھلیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٣٥
كلیة المعارف /جامعة االنبارالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٣٦
كلیة التربیة للبناتالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٣٧
كلیة االدارة واالقتصاد /رماديالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٣٨
كلیة االدابالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٣٩
كلیة الھندسةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٤٠
رئاسة جامعة االنبارالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٤١
كلیة العلومالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٤٢
كلیة التربیة الریاضیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٤٣
كلیة القانونالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٤٤
كلیة الطب البیطريالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٤٥
كلیة التربیة للعلوم الصرفةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٤٦
كلیة الحاسوبالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٤٧
كلیة االدارة واالقتصاد /فلوجةالعلمي



وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٤٨
كلیة القانون /فلوجةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٤٩
كلیة طب االسنان /رماديالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٥٠
كلیة الطبالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٥١
كلیة الزراعةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٥٢
كلیة التربیة للعلوم االنسانیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٥٣
كلیة العلوم االسالمیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٥٤
كلیة التربیة /القائمالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٥٥
المعھد التقني /االنبارالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٥٦
المكتب االستشاري /كلیة الھندسةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٥٧
المكتب االستشاري /كلیة الحاسوبالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٥٨
المكتب االستشاري /كلیة العلومالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٥٩
المكتب االستشاري /كلیة االدارة واالقتصادالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٦٠
المكتب االستشاري /كلیة الزراعةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٦١
المكتب االستشاري /كلیة الطبالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٦٢
المكتب االستشاري /المعھد التقنيالعلمي



غرفة تجارة السماوةاتحاد الغرف التجاریة٧٦٣

غرفة تجارة الدیوانیةاتحاد الغرف التجاریة٧٦٤

الشركة العامة للصناعات المطاطیةوزارة الصناعة٧٦٥

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٦٦
المكتب االستشاري لكلیة العلومالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٦٧
المكتب االستشاري لكلیة الزراعةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٦٨
ص٠ت٠ع/ لرئاسة الجامعة المثنىالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٦٩
ص٠ت٠ع/ لكلیة الھندسةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٧٠
ص٠ت٠ع/ كلیة الزراعة / مثنىالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٧١
ص٠ت٠ع/ كلیة التربیة / المثنىالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٧٢
ص٠ت٠ع/ كلیة العلوم / المثنىالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٧٣
ص٠ت٠ع/ المعھد التقني / السماوهالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٧٤
العلمي

مكتب الخدمات العلمیة واالستشاریة / معھد تقني / 
السماوه

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٧٥
مكتب استشا ري   كلیة  الھندسةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٧٦
المكتب االستشاري لخدمات المعلوماتیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٧٧
المكتب االستشاري للطب البیطريالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٧٨
المكتب االستشاري لكلیة االدارة واالقتصادالعلمي



وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٧٩
المكتب االستشاري لكلیة الھندسیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٨٠
المكتب االستشاري للمعھد التقنيالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٨١
المكتب االستشاري لكلیة القانونالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٨٢
ص٠ت٠ع/ كلیة التربیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٨٣
ص٠ت٠ع/ كلیة االدارة واالقتصادالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٨٤
ص٠ت٠ع/ كلیة العلومالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٨٥
ص٠ت٠ع/ كلیة الطبالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٨٦
ص٠ت٠ع/ كلیة الطب البیطريالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٨٧
ص٠ت٠ع/ كلیة التربیة الریاضیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٨٨
ص٠ت٠ع/جامعة القادسیةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٨٩
ص٠ت٠ع/ المعھد التقنيالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٩٠
ص٠ت٠ع/ كلیة االدابالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٩١
ص٠ت٠ع/ كلیةالقانونالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٩٢
ص٠ت٠ع/ كلیةالھندسةالعلمي

وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٩٣
ص٠ت٠ع/كلیة علوم الحاسبات والریاضیاتالعلمي



وزارة التعلیم العالي والبحث ٧٩٤
ص٠ت٠ع/ كلیة الزراعةالعلمي

وزارة البلدیات واالشغال ٧٩٥
مدیریة بلدیات محافظة المثنىالعامة

وزارة البلدیات واالشغال ٧٩٦
مدیریة بلدیات محافظة القادسیةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال ٧٩٧
مدیریة بلدیات محافظة كركوكالعامة

وزارة البلدیات واالشغال ٧٩٨
مدیریة بلدیة  كركوكالعامة

وزارة البلدیات واالشغال ٧٩٩
مدیریة بلدیات محافظة صالح الدینالعامة

وزارة البلدیات واالشغال ٨٠٠
مدیریة بلدیات محافظة نینوىالعامة

علما انھ تم اضافة (٧٤) ادارة والتي تشمل االتحادات والمنظمات عل اجمالي االدارات لیصبح 
العدد االجمالي (٨٧٤) ادارة ٠



اسم االدارات الفرعیةاسم الوزارةت

مدیریة التخطیط والمتابعة/الدیوانیةالبلدیات واالشغال العامة١

البنك المركزي العراقي/فرع الموصلالبنك المركزي٢

البنك المركزي العراقي/فرع البصرةالبنك المركزي٣

المجلس االعلى لالعمار في محافظة النجفالدوائر الرئاسیة ومجلس الوزراء٤

مجلس  قضاء عفكالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٥

مجلس قضاء  الشامیةالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٦

مجاس قضاء   الحمزةالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٧

مجلس قضاء غماسالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٨

مجلس قضاء    الشنافیةالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٩

مجلس قضاء الشامعیةالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره١٠

مجلس قضاء   البدیرالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره١١

مجلس قضاء الدغارةالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره١٢

مجلس قضاء  السومرالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره١٣

مجلس قضاء الدیرالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره١٤

مجلس قضاء الصالحیةالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره١٥

مجلس قضاء السنیةالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره١٦

مجلس قضاء  الھناویةالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره١٧

مجلس قضاء  نفرالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره١٨

قضاء  السما وةالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره١٩

ناحیة  السویرالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٢٠

قضاء الر مثیةالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٢١

االدارات الفرعیة 



ناحیة  المجرالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٢٢

ناحیة  الھاللالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٢٣

ناحیة  النبيالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٢٤

قضاء الخضرالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٢٥

ناحیة  الدراجيالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٢٦

قضاء  السلمانالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٢٧

ناحیة بصیةالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٢٨

قضاء الوركاءالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٢٩

مجلس محلي السماوةالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٣٠

مجلس محلي السویرالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٣١

مجلس محلي الرمثیةالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٣٢

مجلس محلي المجدالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٣٣

مجس قضاءالھاللالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٣٤

مجلس محلي النبيالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٣٥

مجلس محلي الخضرالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٣٦

مجلس محلي الدراجيالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٣٧

مجلس محلي السلمانالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٣٨

مجلس محلي الوركاءالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٣٩

مجلس محلي  بصیةالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٤٠

قضاء الدیوانیةالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٤١

قضاء عفكالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٤٢

قضاء الشامیةالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٤٣

قضاء الحمزةالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٤٤



قضاء غماسالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٤٥

قضاء الشنافیةالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٤٦

قضاء  الشامعیةالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٤٧

قضاء ناحیة  البدیرالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٤٨

قضاء ناحیة الدغارةالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٤٩

قضاء ناحیة سومرالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٥٠

قضاء ناحیة الدیرالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٥١

قضاء ناحیة الصالحیةالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٥٢

قضاء ناحیة السنیةالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٥٣

قضاءناحیة المھناویةالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٥٤

قضاءناحیة نفرالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٥٥

مجلس قضاء الدیوانیةالدوائر غیر المرتبطھ بوزاره٥٦

اللجنة االولمبیة الوطنیة  / فرع نینوىاللجنة االولمبیة العراقیة٥٧

اللجنة االولمبیة الوطنیة العراقیةاللجنة االولمبیة العراقیة٥٨

اللجنة االولمبیة / بابلاللجنة االولمبیة العراقیة٥٩

ممثلیة اللجنة االولمبیة / نجفاللجنة االولمبیة العراقیة٦٠

اللجنة االولمبیة/ كركوكاللجنة االولمبیة العراقیة٦١

اللجنة االولمبیة/ صالح الدیناللجنة االولمبیة العراقیة٦٢

اللجنة البارالمبیة العراقیة/ كركوكاللجنة االولمبیة العراقیة٦٣

ممثلیة اللجنة االولمبیةاللجنة االولمبیة العراقیة٦٤

فرع اللجنة البارالمبیة في نینوىاللجنة البارالمبیھ٦٥

اللجنة البارالمبیة الوطنیةاللجنة البارالمبیھ٦٦

مفوضیة االنتخابات في نینوىالمفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات٦٧



المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخاباتالمفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات٦٨

المفوضیة العلیا المستقلة لال نتخاباتالمفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات٦٩

مفوضیة االنتخابات/ذي قارالمفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات٧٠

مكتب المفوضیة العلیا لالنتخاباتالمفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات٧١

مكتب المفوضیة المستقلة لالنتخاباتالمفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات٧٢

المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخاباتالمفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات٧٣

مكتب المفوضیة العلیا المستقلةالمفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات٧٤

مكتب المفوضیة القومیة العلیا المستقلة المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات٧٥
لالنتخابات

مفوضیة االنتخابات /واسطالمفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات٧٦

مكتب القادسیةاالنتخابيالمفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات٧٧

المفوضیة المستقلةالمفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات٧٨

فرع جمعیة الھالل االحمر العراقیةالمنظمات٧٩

غرفة صناعة نینوىالمنظمات٨٠

فرع جمعیة الھالل االحمر العراقیةالھالل االحمر٨١

جمعیة الھالل االحمرالعراقیة/ فرع بابلالھالل االحمر٨٢

جمعیة الھالل االحمر في النجفالھالل االحمر٨٣

جمعیة الھالل االحمر العراقیة/فرع كربالءالھالل االحمر٨٤

الھالل االحمر /كركوكالھالل االحمر٨٥

الھالل االحمر / صالح الدینالھالل االحمر٨٦

جمعیة الھالل االحمر العراقیة / فرع الدیوانیةالھالل االحمر٨٧

 ھیئة الحج والعمرة في نینوىالھیئة العلیا للحج والعمرة٨٨

ھیئة الحج والعمرة في بابلالھیئة العلیا للحج والعمرة٨٩



ھیئة الحج والعمرة كربالء المقدسةالھیئة العلیا للحج والعمرة٩٠

ھیئة الحج والعمرة في النجفالھیئة العلیا للحج والعمرة٩١

ھیئة الحج والعمرةالھیئة العلیا للحج والعمرة٩٢

ھیئة الحج والعمرةالھیئة العلیا للحج والعمرة٩٣

ھیئة الحج والعمرةالھیئة العلیا للحج والعمرة٩٤

ھیئة الحج والعمرة/واسطالھیئة العلیا للحج والعمرة٩٥

الھئیة العلیا للحج والعمرة /مكتب القادسیةالھیئة العلیا للحج والعمرة٩٦

ھیئة الحجالھیئة العلیا للحج والعمرة٩٧

دائرة التصامیمامانة بغداد٩٨

دائرة العقاراتامانة بغداد٩٩

دائرة بلدیة المنصورامانة بغداد١٠٠

دائرة بلدیة الكاظمیةامانة بغداد١٠١

دائرة بلدیة الكرخامانة بغداد١٠٢

دائرة المشاتل والمتنزھاتامانة بغداد١٠٣

دائرة بلدیة الرشیدامانة بغداد١٠٤

دائرة بلدیة الدورةامانة بغداد١٠٥

دائرة بلدیة الصدر االولىامانة بغداد١٠٦

دائرة بلدیة الصدر الثانیةامانة بغداد١٠٧

دائرة بلدیة الرصافةامانة بغداد١٠٨

دائرة بلدیة بغداد الجدیدةامانة بغداد١٠٩

دائرة بلدیة الغدیرامانة بغداد١١٠

دائرة بلدیة الكرادةامانة بغداد١١١

دائرة بلدیة الشعلةامانة بغداد١١٢

دائرة بلدیة االعظمیةامانة بغداد١١٣

دائرة بلدیة الشعبامانة بغداد١١٤



دائرة المشاریعامانة بغداد١١٥

الدائرة االنتاجیةامانة بغداد١١٦

دائرة المخلفات الصلبة والبیئةامانة بغداد١١٧

دائرة الحراسات وامن امانة بغدادامانة بغداد١١٨

مشاریع تنمیة االقالیم /االنبارتنمیة االقالیم١١٩

دائرة التعلیم االسالميدیوان الوقف السني١٢٠

مدیریة الوقف السني/نینوىدیوان الوقف السني١٢١

ھیئة ادارة واستثمار اموال الوقف السني في دیوان الوقف السني١٢٢
نینوى

مدیریة الوقف السنيدیوان الوقف السني١٢٣

الوقف السني میساندیوان الوقف السني١٢٤

مدیریة الوقف السنيدیوان الوقف السني١٢٥

مدیریة الوقف السني/ بابلدیوان الوقف السني١٢٦

مدیریةاوقاف محافظة كركوك/الوقف السنيدیوان الوقف السني١٢٧

قسم اوقاف صالح الدین /سنيدیوان الوقف السني١٢٨

ھیئة ادارة واستثماراموال االوقافدیوان الوقف السني١٢٩

صندوق الزكاة/كركوكدیوان الوقف السني١٣٠

مدیریة اوقاف دیالى/الوقف السنىدیوان الوقف السني١٣١

مدیریة الوقف السني/الرماديدیوان الوقف السني١٣٢

الوقف السني/واسطدیوان الوقف السني١٣٣

مدیریة الوقف السني/الفلوجةدیوان الوقف السني١٣٤

مالحظیة الوقف السنيدیوان الوقف السني١٣٥

مالحظیة الوقف السنيدیوان الوقف السني١٣٦

الوقف الشیعي میساندیوان الوقف الشیعي١٣٧

مدیریة الوقف الشیعيدیوان الوقف الشیعي١٣٨



مدیریة الوقف الشیعيدیوان الوقف الشیعي١٣٩

مدیریة الوقف الشیعي في النجفدیوان الوقف الشیعي١٤٠

مدیریة الوقف الشیعي في كربالءدیوان الوقف الشیعي١٤١

المراقد والمزارات الشیعیةدیوان الوقف الشیعي١٤٢

مدیریة الوقف الشیعي/بابلدیوان الوقف الشیعي١٤٣

مرقد مسلم ابن عقیل(ع) والمزارات الملحقةدیوان الوقف الشیعي١٤٤

مدیریةاوقاف محافظة كركوك/الوقف الشیعيدیوان الوقف الشیعي١٤٥

قسم اوقاف صالح الدین/ شیعيدیوان الوقف الشیعي١٤٦

مدیریة الوقف الشیعي/دیالىدیوان الوقف الشیعي١٤٧

الوقف الشیعي/واسطدیوان الوقف الشیعي١٤٨

مدیریة الوقف الشیعيدیوان الوقف الشیعي١٤٩

مدیریةالوقف الشیعيدیوان الوقف الشیعي١٥٠

دیوان الوقف المسیحي واالدیان ١٥١
دیوان الوقف المسیحي والدیانات االخرىاالخرى

دیوان الوقف المسیحي واالدیان ١٥٢
مدیریة اوقاف محافظة كركوك/ادیان اخرىاالخرى

فرع الشركة العامة الدارة الشبكة الدولیة شبكة االعالم العراقي١٥٣
للمعلومات

شبكة االعالم العراقیةشبكة االعالم العراقي١٥٤

شبكة االعالم العراقیةشبكة االعالم العراقي١٥٥

الشبكة الدولیة للمعلومات / نجفشبكة االعالم العراقي١٥٦

شبكة االعالم العراقیة / نجفشبكة االعالم العراقي١٥٧

شبكة االعالم العراقيشبكة االعالم العراقي١٥٨

شبكة االعالم صالح الدینشبكة االعالم العراقي١٥٩

شبكة الخدمات المعلوماتیة (االنترنیت)شبكة االعالم العراقي١٦٠

الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولیة شبكة االعالم العراقي١٦١
المعلوماتیة



شبكة االعالم العراقيشبكة االعالم العراقي١٦٢

تلفزیون الدیوانیةشبكة االعالم العراقي١٦٣

جریدة الدیوانیةشبكة االعالم العراقي١٦٤

فرع الشركة العراقیةالنتاج البذور/نینوىشركات قطاع مختلط١٦٥

شركة التمور العراقیةشركات قطاع مختلط١٦٦

فرع الشركةالعراقیة لتصنیع وتسویق شركات قطاع مختلط١٦٧
التمور/بابل(شركة مساھمة)

الشركة العامة النتاج البذور / مخازن بابل شركات قطاع مختلط١٦٨
المبردة

جمعیة الھالل االحمر/االنبارشركات قطاع مختلط١٦٩

ممثلیة اللجنة االولمبیةاللجنة االولمبیة العراقیة١٧٠

الجمعیات التعاونیةمؤسسات المجتمع المدني١٧١

مؤسسة السجناء السیاسیین في النجف مؤسسة السجناء١٧٢
االشرف

مؤسسة السجناء السیاسینمؤسسة السجناء١٧٣

مد یریة  السجناءمؤسسة السجناء١٧٤

مؤ سسة السجناء السیا سیین /فرع المثنىمؤسسة السجناء١٧٥

مؤسسة الشھداء في النجفمؤسسة الشھداء١٧٦

مدیریة الشھداءمؤسسة الشھداء١٧٧

مؤسسة الشھداء السیا سسین /فرع المثنىمؤسسة الشھداء١٧٨

رئاسة استئناف بغداد الكرخ االتحادیةمجلس القضاء االعلى١٧٩

محكمة بداءة الكاظمیةمجلس القضاء االعلى١٨٠

محكمة جنح الكاظمیةمجلس القضاء االعلى١٨١

محكمة االحوال الشخصیة / الكاظمیةمجلس القضاء االعلى١٨٢

محكمة بداءة البیاعمجلس القضاء االعلى١٨٣

محكمة جنح البیاعمجلس القضاء االعلى١٨٤



محمكة االحوال الشخصیة البیاعمجلس القضاء االعلى١٨٥

محكمة جنایات البیاعمجلس القضاء االعلى١٨٦

محكمة بداءة ابي غریبمجلس القضاء االعلى١٨٧

محكمة جنح ابي غریبمجلس القضاء االعلى١٨٨

محكمة االحوال الشخصیة ابي غریبمجلس القضاء االعلى١٨٩

محكمة بداءة المحمودیةمجلس القضاء االعلى١٩٠

محكمة االحوال الشخصیة المحمودیةمجلس القضاء االعلى١٩١

محكمة بداءة الكرخمجلس القضاء االعلى١٩٢

محمكة جنح الكرخمجلس القضاء االعلى١٩٣

محكمة االحوال الشخصیة الكرخمجلس القضاء االعلى١٩٤

محكمة جنایات الكرخمجلس القضاء االعلى١٩٥

محمكة احداث الكرخمجلس القضاء االعلى١٩٦

رئاسة استئناف بغداد الرصافة االتحادیةمجلس القضاء االعلى١٩٧

محكمة االحوال الشخصیة الرصافةمجلس القضاء االعلى١٩٨

محمة بداءة الرصافةمجلس القضاء االعلى١٩٩

محكمة جنح الرصافةمجلس القضاء االعلى٢٠٠

محمكة جنایات الرصافةمجلس القضاء االعلى٢٠١

محمكة بداءة الكرادةمجلس القضاء االعلى٢٠٢

محمكة جنح الكرادةمجلس القضاء االعلى٢٠٣

محمكة جنایات الكرادةمجلس القضاء االعلى٢٠٤

محكمة االحوال الشخصیة الكرادةمجلس القضاء االعلى٢٠٥

محكمة بداءة بغداد الجدیدةمجلس القضاء االعلى٢٠٦

محكمة جنح بغداد الجدیدةمجلس القضاء االعلى٢٠٧

محمكة االحوال الشخصیة بغداد الجدیدةمجلس القضاء االعلى٢٠٨



محمكة بداءة مدینة الصدرمجلس القضاء االعلى٢٠٩

محمكة جنایات مدینة الصدرمجلس القضاء االعلى٢١٠

محكمة االحوال الشخصیة مدینة الصدرمجلس القضاء االعلى٢١١

محمكة بداءة االعظمیةمجلس القضاء االعلى٢١٢

محكمة جنح االعظمیةمجلس القضاء االعلى٢١٣

محكمة االحوال الشخصیة االعظمیةمجلس القضاء االعلى٢١٤

محكمة بداءة المدائنمجلس القضاء االعلى٢١٥

محكمة االحوال الشخصیة المدائنمجلس القضاء االعلى٢١٦

محكمة بداءة حي الزھور (الحسینیة )مجلس القضاء االعلى٢١٧

محكمة جنح الزھورمجلس القضاء االعلى٢١٨

محكمة االحوال الشخصیة الزھورمجلس القضاء االعلى٢١٩

محكمة احداث الرصافةمجلس القضاء االعلى٢٢٠

محكمة الجنایات المركزیةمجلس القضاء االعلى٢٢١

محكمة استئناف البصرة االتحادیةمجلس القضاء االعلى٢٢٢

محكمةاالستئناف/ذي قارمجلس القضاء االعلى٢٢٣

محكمة استئناف میسانمجلس القضاء االعلى٢٢٤

مدیریةالتنفیذ في ناحیة النصرمجلس القضاء االعلى٢٢٥

رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادیةمجلس القضاء االعلى٢٢٦

محكمة استئناف النجفمجلس القضاء االعلى٢٢٧

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادیةمجلس القضاء االعلى٢٢٨

رئاسة محكمة استئناف كركوك االتحادیةمجلس القضاء االعلى٢٢٩

محكمة بداءة كركوكمجلس القضاء االعلى٢٣٠

محكمة االحوال الشخصیة كركوكمجلس القضاء االعلى٢٣١



محكمة جنح كركوكمجلس القضاء االعلى٢٣٢

رئاسة استئناف صالح الدینمجلس القضاء االعلى٢٣٣

محكمة بداءة صالح الدینمجلس القضاء االعلى٢٣٤

محكمة االحوال الشخصیة صالح الدینمجلس القضاء االعلى٢٣٥

رئاسة محكمة استئناف الدیوانیة االتحادیةمجلس القضاء االعلى٢٣٦

رئاسة استئناف المثنى االتحادیةمجلس القضاء االعلى٢٣٧

المجلس االعلى لالعمارمجلس الوزراء٢٣٨

مؤسسة السجناء السیاسینمجلس الوزراء٢٣٩

مؤسسة السجناء السیاسینمجلس الوزراء٢٤٠

مكتب الحج والعمرة /بصرةمجلس الوزراء٢٤١

مكتب الحج والعمرة/میسانمجلس الوزراء٢٤٢

مؤسسة الشھداءمجلس الوزراء٢٤٣

لجنة تنفیذ القرار ١٤٠مجلس الوزراء٢٤٤

ھیئة دعم اعمار البصرةمجلس الوزراء٢٤٥

مؤسسة الشھداء في البصرةمجلس الوزراء٢٤٦

ھیئة الحج والعمرةمجلس الوزراء٢٤٧

ھیئة الحج والعمرة /ذي قارمجلس الوزراء٢٤٨

لجنة اعادة اعمارمجلس الوزراء٢٤٩

مشاریع المجلس االعلى لالعمارمجلس الوزراء٢٥٠

قسم رعایة المراةمجلس الوزراء٢٥١

الشركةالعراقیةلتصنیع وتسویق التمور/دیالىمساھمة مختلطة٢٥٢

الكلیة التقنیة الفنیةھیئة التعلیم التقني٢٥٣

الكلیة التقنیة االداریةھیئة التعلیم التقني٢٥٤

قسم سیاحة نینوىھیئة السیاحة٢٥٥



معھد الفندقة والسیاحة في الموصلھیئة السیاحة٢٥٦

فندق الموصلھیئة السیاحة٢٥٧

فندق نینوى الدوليھیئة السیاحة٢٥٨

ھیئة السیاحة /ذي قارھیئة السیاحة٢٥٩

ھیئة السیاحة في النجف االشرفھیئة السیاحة٢٦٠

ھیئة اآلثار والتراث في النجف االشرفھیئة السیاحة٢٦١

مالحظیة آثار النجف االشرفھیئة السیاحة٢٦٢

مفتشیة آثار محافظة كربالءھیئة السیاحة٢٦٣

مدیریة السیاحة في كربالءھیئة السیاحة٢٦٤

فندق بابل السیاحيھیئة السیاحة٢٦٥

اثار بابلھیئة السیاحة٢٦٦

شعبة سیاحة بابلھیئة السیاحة٢٦٧

شعبة سیاحة كركوكھیئة السیاحة٢٦٨

شعبة سیاحة صالح الدینھیئة السیاحة٢٦٩

ھیئة السیاحةھیئة السیاحة٢٧٠

ھیئة السیاحةھیئة السیاحة٢٧١

ھیئة النزاھة / مكتب نینوىھیئة النزاھة العامة٢٧٢

ھیئة النزاھة العامةھیئة النزاھة العامة٢٧٣

ھیئة النزاھةھیئة النزاھة العامة٢٧٤

ھیئة النزاھة العامة /فرع بابلھیئة النزاھة العامة٢٧٥

ھیئة النزاھة العامة في النجف االشرفھیئة النزاھة العامة٢٧٦

ھیئة النزاھةھیئة النزاھة العامة٢٧٧

ھیئةالنزاھةھیئة النزاھة العامة٢٧٨

ھیئة النزاعات الملكیة العقاریة في النجف ھیئة حل النزاعات الملكیة العقاریة٢٧٩
االشرف

ھیئة دعاوى نزع الملكیة العقاریة/فرع بابلھیئة حل النزاعات الملكیة العقاریة٢٨٠

ھیئة حل نزاعات الملكیة/كركوكھیئة حل النزاعات الملكیة العقاریة٢٨١



ھیئة حل نزاعات الملكیةھیئة حل النزاعات الملكیة العقاریة٢٨٢

ھیئة حل نزاعات الملكیةالعقاریةھیئة حل النزاعات الملكیة العقاریة٢٨٣

ھیئة حل نزاعات الملكیة العقاریة / فرع ھیئة حل النزاعات الملكیة العقاریة٢٨٤
الدیوانیة

مدیریة المنطقة الثانیة لالتصاالت والبریدوزارة االتصاالت٢٨٥

قسم اتصاالت وبرید البصرةوزارة االتصاالت٢٨٦

مدیریة اتصاالت وبرید ذى قاروزارة االتصاالت٢٨٧

مدیریة  اتصاالت وبرید میسانوزارة االتصاالت٢٨٨

الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولیة وزارة االتصاالت٢٨٩
للمعلومات

شبكة االعالم العراقي / فرع بابلوزارة االتصاالت٢٩٠

مكتب المفتش العام/ وزارة االتصاالت في وزارة االتصاالت٢٩١
النجف

قسم اتصاالت وبرید النجفوزارة االتصاالت٢٩٢

الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولیة وزارة االتصاالت٢٩٣
للمعلومات /بابل

مدیریة االتصاالت والبرید / بابلوزارة االتصاالت٢٩٤

قسم االتصاالت والبرید في كربالءوزارة االتصاالت٢٩٥

الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولیة وزارة االتصاالت٢٩٦
للمعلومات

تلفزیون كربالءوزارة االتصاالت٢٩٧

جریدة االعالم العراقيوزارة االتصاالت٢٩٨

قسم اتصاالت وبرید كركوكوزارة االتصاالت٢٩٩

قسم اتصاالت صالح الدینوزارة االتصاالت٣٠٠

قسم اتصاالت وبرید االنباروزارة االتصاالت٣٠١

قسم اتصاالت وبرید دیالىوزارة االتصاالت٣٠٢

قسم اتصاالت وبرید/ واسطوزارة االتصاالت٣٠٣

دائرة االنواء الجویة في المثنىوزارة االتصاالت٣٠٤

مدیریة  االتصاالت والبرید القادسیةوزارة االتصاالت٣٠٥



مكتب شبكة المعلومات الدولیةوزارة االتصاالت٣٠٦

قسم اتصاالت وبرید المثنىوزارة االتصاالت٣٠٧

الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولیة وزارة االتصاالت٣٠٨
للمعلومات

ھیئة اسكان نینوىوزارة االعمار واالسكان٣٠٩

مختبر نینوى االنشائيوزارة االعمار واالسكان٣١٠

مدیریة طرق وجسور نینوىوزارة االعمار واالسكان٣١١

فرع شركة اشور للمقاوالت/نینوىوزارة االعمار واالسكان٣١٢

فرع شركة المنصور للمقاوالت/نینوىوزارة االعمار واالسكان٣١٣

مكتب االسكان في البصرةوزارة االعمار واالسكان٣١٤

الھیئة العامة للمبانيوزارة االعمار واالسكان٣١٥

مدیریة طرق وجسور البصرةوزارة االعمار واالسكان٣١٦

مختبر البصرة االنشائيوزارة االعمار واالسكان٣١٧

مدیریة طرق وجسور ذي قاروزارة االعمار واالسكان٣١٨

مدیریة المختبرات االنشائیةوزارة االعمار واالسكان٣١٩

مدیریة طرق وجسور میسانوزارة االعمار واالسكان٣٢٠

دائرة اسكان میسانوزارة االعمار واالسكان٣٢١

فرع شركةالمعتصم/االسكانوزارة االعمار واالسكان٣٢٢

فرع شركة الرشید/االسكانوزارة االعمار واالسكان٣٢٣

شركة اشور للمقاوالتوزارة االعمار واالسكان٣٢٤

فرع شركة الفاو/االسكانوزارة االعمار واالسكان٣٢٥

شركة الفاروق العامة للمقاوالت االنشائیة ـ وزارة االعمار واالسكان٣٢٦
ادارة مشاریع

شركة اشوروزارة االعمار واالسكان٣٢٧

مختبر میسان االنشائيوزارة االعمار واالسكان٣٢٨



شركة المعتصم للمقاوالتوزارة االعمار واالسكان٣٢٩

شركة صقر االبراروزارة االعمار واالسكان٣٣٠

شركات وزارة االسكانوزارة االعمار واالسكان٣٣١

مدیریة الطرق والجسور/ بابلوزارة االعمار واالسكان٣٣٢

شركة اشور للمقاوالت االنشائیة / بابلوزارة االعمار واالسكان٣٣٣

شركة المنصور للمقاوالت االنشائیة / بابلوزارة االعمار واالسكان٣٣٤

مدیریة المباني / بابلوزارة االعمار واالسكان٣٣٥

دائرة اسكان بابلوزارة االعمار واالسكان٣٣٦

صندوق اسكان بابلوزارة االعمار واالسكان٣٣٧

شركة الفاو للمقاوالت الھندسیة / بابلوزارة االعمار واالسكان٣٣٨

دائرة االعمار الھندسیة/ بابلوزارة االعمار واالسكان٣٣٩

شركة المعتصم للمقاوالت االنشائیة/بابلوزارة االعمار واالسكان٣٤٠

دائرة اسكان النجفوزارة االعمار واالسكان٣٤١

مكتب المفتش العام في النجف/وزارة وزارة االعمار واالسكان٣٤٢
االعمار واالسكان

صندوق االسكان في النجفوزارة االعمار واالسكان٣٤٣

الھیئة العامة للطرق والجسور في النجفوزارة االعمار واالسكان٣٤٤

الھیئة العامة للمباني في النجف االشرفوزارة االعمار واالسكان٣٤٥

مختبر بابل االنشائيوزارة االعمار واالسكان٣٤٦

شركة حمورابي للمقاوالت في النجفوزارة االعمار واالسكان٣٤٧

المركز الوطني للمختبرات االنشائیة في وزارة االعمار واالسكان٣٤٨
النجف

شركة آشور/مكتب ادارة مشاریع كربالءوزارة االعمار واالسكان٣٤٩

مدیریة الطرق والجسوروزارة االعمار واالسكان٣٥٠

ھیئة االسكان في كربالءوزارة االعمار واالسكان٣٥١



صندوق االسكان في كربالءوزارة االعمار واالسكان٣٥٢

مدیریة المباني/ كربالءوزارة االعمار واالسكان٣٥٣

مدیریة المختبرات االنشائیة في كربالءوزارة االعمار واالسكان٣٥٤

مدیریة طرق وجسور صالح الدینوزارة االعمار واالسكان٣٥٥

مدیریة طرق وجسور كركوكوزارة االعمار واالسكان٣٥٦

مدیریة مباني كركوكوزارة االعمار واالسكان٣٥٧

اسكان كركوكوزارة االعمار واالسكان٣٥٨

صندوق االسكانوزارة االعمار واالسكان٣٥٩

اسكان صالح الدینوزارة االعمار واالسكان٣٦٠

صندوق االسكانوزارة االعمار واالسكان٣٦١

مدیریة مباني صالح الدینوزارة االعمار واالسكان٣٦٢

مدیریة المختبرات االنشائیة كركوكوزارة االعمار واالسكان٣٦٣

شركة المنصور للمقاوالتوزارة االعمار واالسكان٣٦٤

شركة حمورابي للمقاوالتوزارة االعمار واالسكان٣٦٥

المختبرات االنشائیةوزارة االعمار واالسكان٣٦٦

مدیریة طرق وجسور دیالىوزارة االعمار واالسكان٣٦٧

مختبر االنبار االنشائيوزارة االعمار واالسكان٣٦٨

مدیریة طرق وجسور واسطوزارة االعمار واالسكان٣٦٩

شركة حمورابي للمقاوالتوزارة االعمار واالسكان٣٧٠

مدیریة اسكان واسطوزارة االعمار واالسكان٣٧١

مختبر دیالى االنشائيوزارة االعمار واالسكان٣٧٢

ادارة مشاریع دیالى/شركة اشوروزارة االعمار واالسكان٣٧٣

فرع شركة المعتصموزارة االعمار واالسكان٣٧٤

مدیریة مباني دیالىوزارة االعمار واالسكان٣٧٥



مدیریةاسكان دیالىوزارة االعمار واالسكان٣٧٦

مدیریة طرق وجسور االنباروزارة االعمار واالسكان٣٧٧

مختبر واسط  االنشائيوزارة االعمار واالسكان٣٧٨

مدیریة الطرق والجسوروزارة االعمار واالسكان٣٧٩

مدیریة مباني الدیوانیةوزارة االعمار واالسكان٣٨٠

دائرة اسكان الدیوانیةوزارة االعمار واالسكان٣٨١

صندوق اسكان الدیوانیةوزارة االعمار واالسكان٣٨٢

مختبر الدیوانیة االنشائيوزارة االعمار واالسكان٣٨٣

مدیریة طرق وجسور المثنىوزارة االعمار واالسكان٣٨٤

شركة اشور للمقاوالتوزارة االعمار واالسكان٣٨٥

المختبر االنشائي في المثنىوزارة االعمار واالسكان٣٨٦

مدیریة اسكان المثنىوزارة االعمار واالسكان٣٨٧

صندوق اسكا ن  المثنىوزارة االعمار واالسكان٣٨٨

فرع شركة المعتصموزارة االعمار واالسكان٣٨٩

فرع شركة حمورابيوزارة االعمار واالسكان٣٩٠

مدیریة ماء نینوىوزارة البلدیات واالشغال العامة٣٩١

مدیریة مجاري نینوىوزارة البلدیات واالشغال العامة٣٩٢

مدیریة التخطیط العمرانيوزارة البلدیات واالشغال العامة٣٩٣

بلدیة قلعة سكروزارة البلدیات واالشغال العامة٣٩٤

بلدیة شط العربوزارة البلدیات واالشغال العامة٣٩٥

بلدیة ابي الخصیبوزارة البلدیات واالشغال العامة٣٩٦

بلدیة عز الدین سلیموزارة البلدیات واالشغال العامة٣٩٧

بلدیة االمام الصادقوزارة البلدیات واالشغال العامة٣٩٨

بلدیة  االصالحوزارة البلدیات واالشغال العامة٣٩٩



بلدیة البطحاءوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٠٠

بلدیة الجبایشوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٠١

بلدیة علي الغربيوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٠٢

بلدیة  العزیروزارة البلدیات واالشغال العامة٤٠٣

بلدیة الشرقيوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٠٤

بلدیة الكحالءوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٠٥

بلدیة المشرحوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٠٦

بلدیة السالموزارة البلدیات واالشغال العامة٤٠٧

بلدیة الخیروزارة البلدیات واالشغال العامة٤٠٨

بلدیة سید احمد الرفاعيوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٠٩

بلدیة كمیتوزارة البلدیات واالشغال العامة٤١٠

التخطیط والمتابعةوزارة البلدیات واالشغال العامة٤١١

التخطیط العمرانيوزارة البلدیات واالشغال العامة٤١٢

دائرة تفتیش میسانوزارة البلدیات واالشغال العامة٤١٣

مدیریة ماءذي قاروزارة البلدیات واالشغال العامة٤١٤

مدیریةمجاري ذي قاروزارة البلدیات واالشغال العامة٤١٥

بلدیة الثغروزارة البلدیات واالشغال العامة٤١٦

بلدیة الدیروزارة البلدیات واالشغال العامة٤١٧

بلدیة الزبیروزارة البلدیات واالشغال العامة٤١٨

بلدیة الفاووزارة البلدیات واالشغال العامة٤١٩

بلدیة القرنةوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٢٠

بلدیة المدینةوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٢١

بلدیة النشوةوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٢٢

بلدیة الھارثةوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٢٣



بلدیة ام قصروزارة البلدیات واالشغال العامة٤٢٤

بلدیة سفوانوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٢٥

بلدیة  الدوایةوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٢٦

بلدیة  الرفاعيوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٢٧

بلدیة  الشطرةوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٢٨

بلدیة الغرافوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٢٩

بلدیة الفجروزارة البلدیات واالشغال العامة٤٣٠

بلدیة  الفھودوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٣١

بلدیة الناصریةوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٣٢

بلدیة النصروزارة البلدیات واالشغال العامة٤٣٣

بلدیة سوق الشیوخوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٣٤

بلدیة سید دخیلوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٣٥

بلدیة الفضیلیةوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٣٦

بلدیة العكیكةوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٣٧

بلدیةكرمة بني سعدوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٣٨

بلدیة الطاروزارة البلدیات واالشغال العامة٤٣٩

بلدیة الحماروزارة البلدیات واالشغال العامة٤٤٠

بلدیة اوروزارة البلدیات واالشغال العامة٤٤١

مدیریة ماء میسانوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٤٢

مدیریة مجاري میسانوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٤٣

مجلس اعمار میسانوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٤٤

مدیریة مجاري البصرةوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٤٥

مدیریة ماء البصرةوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٤٦

التخطیط العمرانيوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٤٧



التخطیط العمرانيوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٤٨

بلدیة  العمارةوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٤٩

بلدیة المجر الكبیروزارة البلدیات واالشغال العامة٤٥٠

بلدیة المیمونةوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٥١

بلدیة قلعة صالحوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٥٢

بلدیة العدلوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٥٣

مدیریة ماء بابلوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٥٤

مدیریة مجاري بابلوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٥٥

مدیریة التخطیط العمرانيوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٥٦

مدیریة التخطیط والمتابعة / بابلوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٥٧

مدیریة التخطیط والمتابعةوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٥٨

مدیریة التخطیط العمرانيوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٥٩

مكتب المفتش العام/وزارة البلدیات واالشغال وزارة البلدیات واالشغال العامة٤٦٠
العامة

مدیریة ماء النجفوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٦١

مدیریة مجاري النجفوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٦٢

مدیریة التخطیط العمراني في محافظة وزارة البلدیات واالشغال العامة٤٦٣
كربالء المقدسة

مدیریة التخطیط والمتابعة في محافظة وزارة البلدیات واالشغال العامة٤٦٤
كربالء المقدسة

مدیریة ماء كربالءوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٦٥

مدیریة مجاري كربالءوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٦٦

مكتب المفتش العام/وزارة البلدیات واالشغال وزارة البلدیات واالشغال العامة٤٦٧
العامة

مدیریة التخطیط العمرانيوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٦٨

مدیریة التخطیط والمتابعةوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٦٩

مكتب المفتش العام/وزارة البلدیاتوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٧٠

دائرة التخطیط العمرانيوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٧١



مدیریة التخطیط والمتابعةوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٧٢

مدیریة ماء / صالح الدینوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٧٣

مدیریة مجاري صالح الدینوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٧٤

مدیریة ماء /كركوكوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٧٥

مدیریة مجاري كركوكوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٧٦

مدیریة ماء دیالىوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٧٧

مدیریة مجاري دیالىوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٧٨

مدیریةمفتش االشغال/دیالىوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٧٩

مدیریة بلدیة بعقوبةوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٨٠

مدیریة مجاري/االنباروزارة البلدیات واالشغال العامة٤٨١

مدیریةمـاء /واسطوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٨٢

مدیریة مجاري واسطوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٨٣

مدیریةمـاء /االنباروزارة البلدیات واالشغال العامة٤٨٤

ناحیة السنیةوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٨٥

ناحیة الشافعیةوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٨٦

ناحیة الشنافیةوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٨٧

ناحیة الصالحیةوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٨٨

ناحیة المھناویةوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٨٩

ناحیة سومروزارة البلدیات واالشغال العامة٤٩٠

ناحیة غماسوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٩١

ناحیة نفروزارة البلدیات واالشغال العامة٤٩٢

ناحیة البدیروزارة البلدیات واالشغال العامة٤٩٣

مدیریة التخطیط العمرانيوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٩٤



مدیریة الماءوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٩٥

مدیریة المجاريوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٩٦

بلدیة الرمیثةوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٩٧

بلدیة الخضروزارة البلدیات واالشغال العامة٤٩٨

بلدیة السماوةوزارة البلدیات واالشغال العامة٤٩٩

بلدیة السلمانوزارة البلدیات واالشغال العامة٥٠٠

بلدیة النجميوزارة البلدیات واالشغال العامة٥٠١

بلدیة الھاللوزارة البلدیات واالشغال العامة٥٠٢

بلدیة المجدوزارة البلدیات واالشغال العامة٥٠٣

بلدیة الوركاءوزارة البلدیات واالشغال العامة٥٠٤

بلدیة السویروزارة البلدیات واالشغال العامة٥٠٥

بلدیة الدراجيوزارة البلدیات واالشغال العامة٥٠٦

بلدیةبصیةوزارة البلدیات واالشغال العامة٥٠٧

مدیریة ماء محافظة المثنىوزارة البلدیات واالشغال العامة٥٠٨

مدیریة التخطیط والمتابعةوزارة البلدیات واالشغال العامة٥٠٩

مدیریة مجاري محافظة المثنىوزارة البلدیات واالشغال العامة٥١٠

مدیریة التخطیط العمراني/مثنىوزارة البلدیات واالشغال العامة٥١١

بلدیة الدیوانیةوزارة البلدیات واالشغال العامة٥١٢

بلدیة الحمزةوزارة البلدیات واالشغال العامة٥١٣

بلدیة الشامیةوزارة البلدیات واالشغال العامة٥١٤

بلدیة عفكوزارة البلدیات واالشغال العامة٥١٥

بلدیة الدغارةوزارة البلدیات واالشغال العامة٥١٦



بلدیة سومروزارة البلدیات واالشغال العامة٥١٧

دائرة بیئة نینوىوزارة البیئة٥١٨

مدیریة بیئة ذي قاروزارة البیئة٥١٩

مدیریة بیئة میسانوزارة البیئة٥٢٠

مدیریة تحسین البیئة /الفرات االوسطوزارة البیئة٥٢١

مدیریة البیئة / بابلوزارة البیئة٥٢٢

مدیریة البیئة في النجفوزارة البیئة٥٢٣

مدیریة البیئة في كربالءوزارة البیئة٥٢٤

مدیریة البیئةوزارة البیئة٥٢٥

مدیریة البیئةوزارة البیئة٥٢٦

مدیریة بیئة /واسطوزارة البیئة٥٢٧

مدیریة بیئة واسطوزارة البیئة٥٢٨

دائرة بیئةالقادسیةوزارة البیئة٥٢٩

دائرة حمایة وتحسین بیئة المثنىوزارة البیئة٥٣٠

فرع الشركة العامة لتجارة المود االنشائیةوزارة التجارة٥٣١

فرع الشركة العامة لتصنیع الحبوبوزارة التجارة٥٣٢

فرع الشركة العامة لالسواق المركزیةوزارة التجارة٥٣٣

فرع الشركة العامة لتجارة الحبوبوزارة التجارة٥٣٤

فرع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائیةوزارة التجارة٥٣٥

مدیریة الرقابة المالیة والتجاریة /نینوىوزارة التجارة٥٣٦

مركز تموین نینوىوزارة التجارة٥٣٧

فرع الشركة العامة لتجارة السیارات والمكائنوزارة التجارة٥٣٨

الشركة العامة لتجارة السیارات والمكائنوزارة التجارة٥٣٩

دائرة الرقابة التجاریة والمالیةوزارة التجارة٥٤٠



مكتب المفتش العام /وزارة التجارةوزارة التجارة٥٤١

الشركة العامة لتجارة المواد االنشائیةوزارة التجارة٥٤٢

تصنیع الحبوبوزارة التجارة٥٤٣

تجارة الحبوبوزارة التجارة٥٤٤

االسواق المركزیةوزارة التجارة٥٤٥

المركز التموینيوزارة التجارة٥٤٦

تجارة الحبوبوزارة التجارة٥٤٧

تجارة المواد االنشائیةوزارة التجارة٥٤٨

تجارة المواد الغذائیةوزارة التجارة٥٤٩

تصنیع الحبوبوزارة التجارة٥٥٠

دائرة الرقابة التجاریةوزارة التجارة٥٥١

الشركة العامة لتجارة المعدات والسیاراتوزارة التجارة٥٥٢

تصنیع الحبوبوزارة التجارة٥٥٣

االسواق المركزیةوزارة التجارة٥٥٤

تجارة الحبوبوزارة التجارة٥٥٥

تجارة المواد الغذائیةوزارة التجارة٥٥٦

تجارة المواد االنشائیةوزارة التجارة٥٥٧

تجارة المواد الغذائیةوزارة التجارة٥٥٨

االسواق المركزیةوزارة التجارة٥٥٩

مركز تموین میسانوزارة التجارة٥٦٠

المركز التموینيوزارة التجارة٥٦١

الشركة العامة لالستیراد والتصدیروزارة التجارة٥٦٢

الشركة العامة لتصنیع الحبوب ام قصروزارة التجارة٥٦٣

المركز التمویني في النجفوزارة التجارة٥٦٤



مدیریة الرقابة التجاریة في النجفوزارة التجارة٥٦٥

مكتب المفتش العام/ وزارة التجارةوزارة التجارة٥٦٦

الشركة العامة لتصنیع الحبوب/ بابلوزارة التجارة٥٦٧

الشركة العامة لتجارة الحبوب/ بابلوزارة التجارة٥٦٨

الشركة العامة لتجارة المواد الغذائیة/ بابلوزارة التجارة٥٦٩

الشركة العامة لتجارة المواد االنشائیة/ بابلوزارة التجارة٥٧٠

المركز التمویني/ بابلوزارة التجارة٥٧١

الشركة العامة لالسواق المركزیة / بابلوزارة التجارة٥٧٢

دائرة الرقابة التجاریة والمالیة / بابلوزارة التجارة٥٧٣

الشركة العامة لتجارة المواد الغذائیة في وزارة التجارة٥٧٤
النجف

الشركة العامة لتجارة المواد االنشائیة في وزارة التجارة٥٧٥
النجف

الشركة العامة لتجارة الحبوب في النجفوزارة التجارة٥٧٦

الشركة العامة لتصنیع الحبوب في النجفوزارة التجارة٥٧٧

الشركة العامة لالسواق المركزیة في النجفوزارة التجارة٥٧٨

فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في كربالءوزارة التجارة٥٧٩

الشركة العامة لتجارة المواد االنشائیة/ وزارة التجارة٥٨٠
كربالء

الشركة العامة لتجارة المواد الغذائیة/ كربالءوزارة التجارة٥٨١

الشركة العامة لتصنیع الحبوب/ كربالءوزارة التجارة٥٨٢

فرع الشركة العامة لالسواق المركزیة في وزارة التجارة٥٨٣
كربالء

مدیریة الرقابة التجاریة والمالیة/فرع كربالءوزارة التجارة٥٨٤

مدیریة المركز التمویني/ فرع كربالءوزارة التجارة٥٨٥

الشركة العامة لتجارة المواد الغذائیة / وزارة التجارة٥٨٦
صالح الدین



مكتب المفتش العام/ وزارة التجارةوزارة التجارة٥٨٧

الشركة العامة لتصنیع الحبوب/كركوكوزارة التجارة٥٨٨

الشركة العامة لألسواق المركزیة / كركوكوزارة التجارة٥٨٩

الشركة العامة لتجارةالحبوب /كركوكوزارة التجارة٥٩٠

الشركة العامة لتجارة المواد الغذائیة/كركوكوزارة التجارة٥٩١

المركز التمویني/كركوكوزارة التجارة٥٩٢

الرقابة التجاریة / كركوكوزارة التجارة٥٩٣

الشركة العامة لتجارة المواد االنشائیة/كركوكوزارة التجارة٥٩٤

حملة تسویق الحبوب / كركوكوزارة التجارة٥٩٥

الشركة العامة لتصنیع الحبوب / صالح الدینوزارة التجارة٥٩٦

الشركة العامة لألسواق المركزیة / صالح وزارة التجارة٥٩٧
الدین

الشركة العامة لتجارة الحبوب / صالح الدینوزارة التجارة٥٩٨

مركز تمویني / صالح الدینوزارة التجارة٥٩٩

مدیریة الرقابة التجاریة / صالح الدینوزارة التجارة٦٠٠

الشركة العامة لتجارة المواداالنشائیة/صالح وزارة التجارة٦٠١
الدین

دائرة الرقابة التجاریةوزارة التجارة٦٠٢

دائرة الرقابة التجاریة والمالیة/ االنباروزارة التجارة٦٠٣

تجارة السیارات/واسطوزارة التجارة٦٠٤

فرع شركة تجارة تصنیع الحبوب/دیالىوزارة التجارة٦٠٥

فرع شركة تجارة تجارة الحبوب/دیالىوزارة التجارة٦٠٦

فرع شركة تجارة المواد الغذائیة/دیالىوزارة التجارة٦٠٧

مركز تموین دیالىوزارة التجارة٦٠٨

تجارة المواد االنشائیة/دیالىوزارة التجارة٦٠٩

شركة االسواق المركزیة/دیالىوزارة التجارة٦١٠



تصنیع الحبوبوزارة التجارة٦١١

اسواق مركزیةوزارة التجارة٦١٢

تجارة حبوبوزارة التجارة٦١٣

تجارة المواد الغذائیةوزارة التجارة٦١٤

مركز تموینيوزارة التجارة٦١٥

تجارة المواداالنشائیة /االنباروزارة التجارة٦١٦

تصنیع الحبوبوزارة التجارة٦١٧

اسواق مركزیةوزارة التجارة٦١٨

تجارة الحبوبوزارة التجارة٦١٩

مركز تموینيوزارة التجارة٦٢٠

دائرة الرقابة التجاریة/واسطوزارة التجارة٦٢١

تجارة المواداالنشائیة /واسطوزارة التجارة٦٢٢

الشركة العامة لتجارة المواد الغذائیة/واسطوزارة التجارة٦٢٣

مدیریة الرقابة التجاریة / فرع الدیوانیةوزارة التجارة٦٢٤

فرع تمویل الدیوانیةوزارة التجارة٦٢٥

مدیریة الرقابة التجاریة/مثنىوزارة التجارة٦٢٦

المركزالتمویني في المثنىوزارة التجارة٦٢٧

مكتب المفتش العام لوزارة  التجارة في وزارة التجارة٦٢٨
المثنى

فرع شركة المواد االنشائیةوزارة التجارة٦٢٩

فرع شركة تجارة المواد الغذائیةوزارة التجارة٦٣٠

فرع شركة لتصنیع الحبوبوزارة التجارة٦٣١

فرع شركة االسواق المركزیةوزارة التجارة٦٣٢

فرع شركة تجارة الحبوبوزارة التجارة٦٣٣

الشركة العامة لتجارة المواد االنشائیة/المثنىوزارة التجارة٦٣٤



الشركة العامة لتجارة المواد الغذائیة/مثنىوزارة التجارة٦٣٥

الشركة العامة لتجارة الحبوب/مثنىوزارة التجارة٦٣٦

الشركة العامة لتصنیع الحبوب/مثنىوزارة التجارة٦٣٧

الشركة العامة لالسواق المركزیة/مثنىوزارة التجارة٦٣٨

مركز التطویر االداريوزارة التخطیط والتعاون االنمائي٦٣٩

مدیریة احصاء نینوىوزارة التخطیط والتعاون االنمائي٦٤٠

مدیریة احصاء ذي قاروزارة التخطیط والتعاون االنمائي٦٤١

مدیریة احصاء میسانوزارة التخطیط والتعاون االنمائي٦٤٢

مدیریة احصاء بابلوزارة التخطیط والتعاون االنمائي٦٤٣

مدیریة احصاء النجفوزارة التخطیط والتعاون االنمائي٦٤٤

مدیریة احصاء كربالءوزارة التخطیط والتعاون االنمائي٦٤٥

الجھاز المركزي لالحصاء / كركوكوزارة التخطیط والتعاون االنمائي٦٤٦

الجھاز المركزي لالحصاءوزارة التخطیط والتعاون االنمائي٦٤٧

مدیریة احصاء االنباروزارة التخطیط والتعاون االنمائي٦٤٨

مدیریة التخطیط العمراني/االنباروزارة التخطیط والتعاون االنمائي٦٤٩

مدیریة احصاء دیالىوزارة التخطیط والتعاون االنمائي٦٥٠

مدیریة التخطیط العمرانيوزارة التخطیط والتعاون االنمائي٦٥١

مدیریة التخطیط والمتابعةوزارة التخطیط والتعاون االنمائي٦٥٢

الجھاز المركزي لالحصاء / فرع واسطوزارة التخطیط والتعاون االنمائي٦٥٣

مدیریة احصاء الدیوانیةوزارة التخطیط والتعاون االنمائي٦٥٤

مدیریة احصاء المثنىوزارة التخطیط والتعاون االنمائي٦٥٥

معھد التدریب والتطویر التربويوزارة التربیة٦٥٦

المدیریة العامة لالبنیة المدرسیةوزارة التربیة٦٥٧

مدیریة المعمل االنتاجي /نینوىوزارة التربیة٦٥٨



االشراف التربويوزارة التربیة٦٥٩

مكتب المفتش العام للمدیریة العامة لتر بیة وزارة التربیة٦٦٠
المثنى

مركز الجامعة /الوحة الحسابیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٦١

كلیة الطب /جامعة بغدادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٦٢

كلیة الطب البیطري /جامعة بغدادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٦٣

كلیة التمریض /جامعة بغدادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٦٤

كلیة الصیدلة /جامعة بغدادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٦٥

كلیة الھندسة /جامعة بغدادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٦٦

كلیة الزراعة / جامعة بغدادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٦٧

كلیة العلوم /جامعة بغدادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٦٨

كلیة العلوم االسالمیة /جامعة بغدادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٦٩

كلیة طب االسنان /جامعة بغدادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٧٠

كلیة التربیة /ابن رشد /جامعة بغدادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٧١

كلیة التربیة للبنات /جامعة بغدادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٧٢

مدیریة االقسام الداخلیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٧٣

كلیة التربیة الریاضیة /جامعة بغدادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٧٤

كلیة التربیة الریاضیة للبنات /جامعة بغدادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٧٥

كلیة االدارة واالقتصاد /جامعة بغدادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٧٦

كلیة القانون /جامعة بغدادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٧٧



كلیة اللغات /جامعة بغدادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٧٨

كلیة االداب / جامعة بغدادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٧٩

كلیة طب الكندي /جامعة بغدادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٨٠

كلیة التربیة ابن الھیثم /جامعة بغدادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٨١

المعھد العالي للتخطیط الحضري واالقلیميوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٨٢

معھد اللیزر للدراسات العلیاوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٨٣

االمانة العامة للمكتبة المركزیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٨٤

معھد الھندسة الوراثیة والتقنیات االحیائیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٨٥

المعھد العالي للدراسات المحاسبیة والمالیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٨٦

كلیة الھندسة الثانیة /الخوارزميوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٨٧

كلیة الفنون الجمیلة /جامعة بغدادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٨٨

كلیة االعالموزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٨٩

الدار الجامعیة للطباعة والنشر والترجمةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٩٠

كلیة العلوم السیاسیة /جامعة بغدادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٩١

كلیة العلوم للبنات /جامعة بغدادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٩٢

المعھد الطبي التقني /ھیئة التعلیم التقنيوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٩٣

معھد التكنولوجیا /ھیئة التعلیم التقنيوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٩٤

معھد االدارة الرصافة /ھیئة المعاھد الفنیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٩٥

قسم علوم الحاسوب /الجامعة التكنولوجیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٩٦



الھندسة الكھربائیة وااللكترونیة /الجامعة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٩٧
التكنولوجیة

قسم ھندسة اللیزر وااللكترونیات البصریة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٩٨
/الجامعة التكنولوجیة

ھندسة البناء واالنشاءات /الجامعة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٦٩٩
التكنولوجیة

العلوم التطبیقیة /الجامعة التكنولوجیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٠٠

ھندسة الحاسبات وتكنولوجیا المعلومات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٠١
/الجامعة التكنولوجیة

ھندسة االنتاج والمعادن /الجامعة التكنولوجیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٠٢

ھندسة السیطرة والنظم /الجامعة التكنولوجیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٠٣

ھندسة المواد /الجامعة التكنولوجیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٠٤

ھندسة المكائن والمعدات /الجامعة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٠٥
التكنولوجیة

الھندسة الكھرومیكانیكیة /الجامعة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٠٦
التكنولوجیة

الھندسة المعماریة /الجامعة التكنولوجیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٠٧

كلیة العلوم /المستنصریةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٠٨

كلیة التربیة /المستنصریةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٠٩

كلیة التربیة االساسیة /المستنصریةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧١٠

كلیة التربیة الریاضیة /المستنصریةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧١١

كلیة االداب /المستنصریةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧١٢

معھد الفنون التطبیقیة /ھیئة التعلیم التقنيوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧١٣

معھد االدارة التقني /ھیئة التعلیم التقنيوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧١٤

معھد اعداد المدربین التقنیینوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧١٥



المعھد الطبي التقني /المنصوروزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧١٦

الكلیة التقنیة االداریةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧١٧

كلیة التقنیات الصحیة والطبیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧١٨

كلیة التقنیات الكھربائیة االلكترونیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧١٩

الكلیة التقنیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٢٠

مركز تطویر المالكاتوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٢١

كلیة الفنون التطبیقیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٢٢

الھندسة الكیمیاویة /الجامعة التكنولوجیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٢٣

قسم ھندسة تكنولوجیا النفط /الجامعة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٢٤
التكنولوجیة

كلیة القانون /المستنصریةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٢٥

كلیة االدارة واالقتصاد /المستنصریةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٢٦

كلیة طب االسنان /المستنصریةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٢٧

كلیة الطب /المستنصریةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٢٨

كلیة الھندسة /المستنصریةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٢٩

كلیة الصیدلة /المستنصریةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٣٠

مركز المستنصریة للدراسات العربیة والدولیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٣١

مركز الحاسبة االلكترونیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٣٢

المركز الوطني لعالج وبحوث السكريوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٣٣

المركز الوطني لبحوث وعالج امراض الدموزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٣٤



كلیة اقتصادیات االعمالوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٣٥

كلیة العلوم السیاسیة /المستنصریةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٣٦

كلیة ھندسة المعلومات /جامعة النھرینوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٣٧

كلیة الطب /النھرینوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٣٨

كلیة الحقوق /النھرینوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٣٩

مركز الدراسات السیاسیة والقانونیة /النھرینوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٤٠

كلیة العلوم /النھرینوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٤١

كلیة العلوم السیاسیة /النھرینوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٤٢

كلیة الھندسة /النھرینوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٤٣

المكتبة المركزیة /النھرینوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٤٤

االقسام الداخلیة /النھرینوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٤٥

مركز التقنیات االحیائیة /النھرینوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٤٦

المعھد العالي لتشخیص العقم والتقنیاتوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٤٧

كلیة طب الموصلوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٤٨

كلیة طب نینوىوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٤٩

كلیة طباالسنانوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٥٠

كلیة طب البیطريوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٥١

كلیة الصیدلةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٥٢

كلیة الھندسةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٥٣



كلیة التربیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٥٤

كلیة التربیة االساسیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٥٥

كلیة التربیة للبناتوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٥٦

كلیة علوم الحاسبات والریاضیاتوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٥٧

كلیة الحقوقوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٥٨

كلیة العلوم السیاسیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٥٩

كلیة الزراعة والغاباتوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٦٠

كلیة االدارة واالقتصادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٦١

كلیة التربیة الریاضیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٦٢

كلیة علوم البیئةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٦٣

كلیة االثاروزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٦٤

المعھد التقني في الموصل/ھیئة التعلیم التقنيوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٦٥

الكلیة االداریة /ھیئة التعلیم التقنيوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٦٦

الكلیة التقنیة/ھیئة التعلیم التقنيوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٦٧

كلیة ھندسة االلكترونیاتوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٦٨

كلیة االعلوموزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٦٩

الدار الجامعیة للطباعة والنشر والترجمةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٧٠

كلیة االدابوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٧١

كلیة الفنون الجمیلةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٧٢



كلیة العلوم االسالمیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٧٣

كلیة التمریضوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٧٤

كلیة طب االسنانوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٧٥

كلیة االدابوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٧٦

كلیة التربیة الریاضیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٧٧

كلیة الزراعةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٧٨

كلیة التربیة الریاضیة /ذي قاروزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٧٩

كلیة التربیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٨٠

كلیة التربیة االساسیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٨١

المعھد التقني/البصرةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٨٢

المعھد التقني في الشطرةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٨٣

المعھد التقنى/ العمارةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٨٤

كلیة الدراسات التاریخیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٨٥

كلیة الصیدلةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٨٦

كلیة االدارة واالقتصادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٨٧

كلیة الزراعةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٨٨

كلیة الطب البیطريوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٨٩

كلیة الطبوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٩٠

كلیة العلوموزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٩١



كلیة الفنون الجمیلةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٩٢

الدار الجامعیة للطباعة والنشروزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٩٣

كلیة الھندسةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٩٤

كلیةتربیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٩٥

كلیة التربیة الریاضیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٩٦

كلیة االدارة واالقتصادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٩٧

كلیة التمریضوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٩٨

كلیة علوم الریاضیات والحاسوبوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٧٩٩

المعھدالتقني /الناصریةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٠٠

كلیة العلوموزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٠١

كلیة االدابوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٠٢

كلیة الھندسةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٠٣

كلیة الطبوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٠٤

كلیة القانونوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٠٥

كلیة التربیة للعلوم الصرفةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٠٦

كلیة التربیة االساسیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٠٧

مركز ابحاث االھواروزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٠٨

كلیة العلوم /میسانوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٠٩

كلیة القانون /میسانوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨١٠



كلیة االدارة واالقتصاد /میسانوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨١١

كلیة الطب  /میسانوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨١٢

كلیة التربیة للعلوم االنسانیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨١٣

كلیة التمریضوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨١٤

قسم الصیدلة /میسانوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨١٥

مركز علوم البحاروزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨١٦

ص٠ت٠ع٠/الناصریةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨١٧

ص٠ت٠ع٠/الشطرةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨١٨

الكلیة التقنیة / النجفوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨١٩

الكلیة التقنیة / كوفةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٢٠

المعھد التقني/ نجفوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٢١

المعھد التقني/ كوفةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٢٢

كلیة الفقھوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٢٣

كلیة الطبوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٢٤

كلیة التربیة بناتوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٢٥

كلیة اآلدابوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٢٦

كلیة االدارة واالقتصادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٢٧

كلیة العلوموزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٢٨

كلیة الھندسةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٢٩



كلیة الزراعةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٣٠

كلیة الصیدلةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٣١

كلیة القانونوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٣٢

كلیة طب االسنانوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٣٣

كلیة التمریضوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٣٤

كلیة الطب البیطريوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٣٥

كلیة التربیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٣٦

كلیة التربیة االساسیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٣٧

كلیة الریاضیات والحاسباتوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٣٨

كلیة التربیة الریاضیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٣٩

كلیة التربیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٤٠

كلیة االدارة واالقتصادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٤١

كلیة العلوموزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٤٢

كلیة القانونوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٤٣

كلیة الھندسةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٤٤

كلیة الطبوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٤٥

كلیة الزراعةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٤٦

كلیة الطب البیطريوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٤٧

كلیة الصیدلةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٤٨



كلیة التربیة الریاضیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٤٩

كلیة العلوم االسالمیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٥٠

المعھد التقني/ كربالءوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٥١

الكلیة التقنیة/المسیبوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٥٢

المعھد التقني/المسیبوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٥٣

المعھد التقني/بابلوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٥٤

كلیة الطبوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٥٥

كلیة طب االسنانوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٥٦

كلیة التمریضوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٥٧

كلیة الطب البیطريوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٥٨

كلیة الفنون الجمیلةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٥٩

كلیة التربیة الریاضیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٦٠

كلیة العلوموزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٦١

كلیة العلوم للبناتوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٦٢

كلیة االدارة واالقتصادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٦٣

كلیة االدابوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٦٤

كلیة الزراعةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٦٥

كلیة الھندسةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٦٦

تكنلوجیا الحاسباتوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٦٧



كلیة التربیة االساسیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٦٨

كلیة الدراسات القرائنیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٦٩

كلیة التربیة/ابن حیانوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٧٠

كلیة الصیدلةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٧١

كلیة التربیة /صفي الدین الحليوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٧٢

كلیة ھندسة الموادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٧٣

كلیة القانونوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٧٤

مختبر ابن رشدوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٧٥

الكلیة التقنیة /كركوكوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٧٦

المعھد التقني /كركوكوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٧٧

كلیة التربیة/كركوكوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٧٨

كلیة العلوم/كركوكوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٧٩

كلیة التمریض/كركوكوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٨٠

كلیة الھندسة/كركوكوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٨١

كلیة الطب/كركوكوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٨٢

كلیة الزراعة/كركوكوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٨٣

كلیة االدارة واالقتصاد/كركوكوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٨٤

كلیة القانونوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٨٥

كلیة الطب/تكریتوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٨٦



كلیة التربیة للبنات/تكریتوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٨٧

كلیة العلوم /تكریتوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٨٨

كلیة الصیدلة/تكریتوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٨٩

كلیة الشریعة/تكریتوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٩٠

كلیة االداب/تكریتوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٩١

كلیة علوم الحاسبات والریاضیاتوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٩٢

كلیة التربیة / سامراءوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٩٣

كلیة التربیة الریاضیة/صالح الدینوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٩٤

كلیة الطب البیطري/صالح الدینوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٩٥

كلیة طب االسنان /صالح الدینوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٩٦

كلیة الھندسة /صالح الدینوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٩٧

كلیة االدارة واالقتصاد/صالح الدینوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٩٨

كلیة الزراعة/صالح الدینوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٨٩٩

كلیة التربیة المختلطةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٩٠٠

المعھد الفني في الدوروزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٩٠١

المعھد التقني / الحویجةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٩٠٢

كلیة القانون /جامعة كركوكوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٩٠٣

المعھد التقني/بعقوبةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٩٠٤

المعھد التقني/الكوتوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٩٠٥



المعھد التقني االنباروزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٩٠٦

المعھد التقني /الصویرةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٩٠٧

كلیةالطب البیطريوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٩٠٨

كلیة الھندسةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٩٠٩

كلیة القانونوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٩١٠

كلیة االدابوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٩١١

كلیة الزراعةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٩١٢

كلیة علوم الحاسوب والریاضیاتوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٩١٣

المعھد التقني- دیوانیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٩١٤

كلیة علوم المثنىوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٩١٥

كلیة تربیة المثنىوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٩١٦

كلیة زراعة المثنىوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٩١٧

المعھد التقني في السماوةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٩١٨

كلیة الطبوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٩١٩

كلیة الھندسةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٩٢٠

كلیة االد ارة واالقتصادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٩٢١

كلیة التربیة   الریا ضیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٩٢٢

كلیةالتربیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٩٢٣

كلیة االدارة واالقتصادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٩٢٤



كلیةالعلوموزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٩٢٥

كلیة التربیة الریاضیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٩٢٦

كلیةالطبوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي٩٢٧

فندق الرشیدوزارة الثقافة٩٢٨

جزیرة بغداد السیاحیةوزارة الثقافة٩٢٩

جزیرة االعراس السیاحیةوزارة الثقافة٩٣٠

معھد بغداد للفندقة والسیاحةوزارة الثقافة٩٣١

مجلة اوروكوزارة الثقافة٩٣٢

بحیرة الجادریةوزارة الثقافة٩٣٣

مدیریة اثار وتراث نینوىوزارة الثقافة٩٣٤

مفتشیة آثار كركوكوزارة الثقافة٩٣٥

مفتشیة آثار صالح الدینوزارة الثقافة٩٣٦

مدیریة اثار دیالىوزارة الثقافة٩٣٧

مدیریة اآلثار/االنباروزارة الثقافة٩٣٨

مفتشیة اثار واسطوزارة الثقافة٩٣٩

مفتشیة اثار الدیوانیةوزارة الثقافة٩٤٠

مفتشیة أثار المثنىوزارة الثقافة٩٤١

مدیریة االتصاالت الخاصةوزارة الداخلیة٩٤٢

مدیریة الدفاع المدني / الرصافةوزارة الداخلیة٩٤٣

مدیریة الدفاع المدني / الكرخوزارة الداخلیة٩٤٤

مدیریة الجرائم الكبرىوزارة الداخلیة٩٤٥

مدیریة االدلة الجنائیةوزارة الداخلیة٩٤٦

مدیریة الیات الشرطةوزارة الداخلیة٩٤٧



مدیریة شرطة االحداثوزارة الداخلیة٩٤٨

شرطة بغداد / الرصافةوزارة الداخلیة٩٤٩

مدیریة حمایة الطرق الخارجیةوزارة الداخلیة٩٥٠

مدیریة شرطة بغداد / الكرخوزارة الداخلیة٩٥١

مدیریة حمایة الشرطة الدولیةوزارة الداخلیة٩٥٢

مدیریة حمایة المنشاتوزارة الداخلیة٩٥٣

مدیریة الدفاع المدني /نینوىوزارة الداخلیة٩٥٤

قیادة شرطة محافظة نینوىوزارة الداخلیة٩٥٥

مدیریة مرور نینوىوزارة الداخلیة٩٥٦

مدیریة الجنسیة والجوازات واالقامة نینوىوزارة الداخلیة٩٥٧

مدیریة مرور البصرةوزارة الداخلیة٩٥٨

مدیریة الدفاع المدنيوزارة الداخلیة٩٥٩

قیادة عملیات البصرةوزارة الداخلیة٩٦٠

مدیریة حرس حدود البصرةوزارة الداخلیة٩٦١

مدیریة شرطة محافظة البصرةوزارة الداخلیة٩٦٢

مدیریة مرور ذي قاروزارة الداخلیة٩٦٣

مدیریة الجنسیة واالحوال المدنیة /ذي قاروزارة الداخلیة٩٦٤

مدیریةشرطةذى قاروزارة الداخلیة٩٦٥

مدیریة الدفاع المدني في ذي قاروزارة الداخلیة٩٦٦

مدیریة مرور میسانوزارة الداخلیة٩٦٧

مدیریة السفر والجنسیةوزارة الداخلیة٩٦٨

مدیریة الدفاع المدنيوزارة الداخلیة٩٦٩

مدیریة شرطة میسانوزارة الداخلیة٩٧٠



مدیریة حرس حدود میسانوزارة الداخلیة٩٧١

مدیریة الجنسیة واالحوال المدنیة /البصرةوزارة الداخلیة٩٧٢

قیادة شرطة بابلوزارة الداخلیة٩٧٣

مدیریة مرور بابلوزارة الداخلیة٩٧٤

مدیریة الجنسیة والجوازات واالقامةوزارة الداخلیة٩٧٥

مدیریة الدفاع المدنيوزارة الداخلیة٩٧٦

مدیریة الدفاع المدني في النجف االشرفوزارة الداخلیة٩٧٧

المدیریة العامة لشرطة محافظة النجف وزارة الداخلیة٩٧٨
االشرف

مدیریة الجنسیة والجوازات واالقامة في وزارة الداخلیة٩٧٩
النجف االشرف

مدیریة مرور النجف االشرفوزارة الداخلیة٩٨٠

مكتب المفتش العام/ وزارة الداخلیةوزارة الداخلیة٩٨١

قیادة قوات حرس الحدود في النجف االشرفوزارة الداخلیة٩٨٢

مدیریة الدفاع المدني في كربالءوزارة الداخلیة٩٨٣

مدیریة مرور كربالءوزارة الداخلیة٩٨٤

المدیریة العامة لشرطة محافظة كربالءوزارة الداخلیة٩٨٥

مدیریة الجنسیة والجوازات واالقامة في وزارة الداخلیة٩٨٦
كربالء

مدیریة حمایة المنشأتوزارة الداخلیة٩٨٧

مدیریة الدفاع المدني/كركوكوزارة الداخلیة٩٨٨

مدیریة شرطة كركوكوزارة الداخلیة٩٨٩

مدیریة مرور كركوكوزارة الداخلیة٩٩٠

مدیریةالسفر والجنسیة/كركوكوزارة الداخلیة٩٩١

مدیریة الدفاع المدنيوزارة الداخلیة٩٩٢

مدیریة شرطة صالح الدینوزارة الداخلیة٩٩٣

مدیریة مرور صالح الدینوزارة الداخلیة٩٩٤



مدیریة الجنسیة واالحوال المدنیة/ صالح وزارة الداخلیة٩٩٥
الدین

مدیریة الدفاع المدني /دیالىوزارة الداخلیة٩٩٦

مدیریة مرور دیالىوزارة الداخلیة٩٩٧

مدیریة السفر والجنسیة/ دیالىوزارة الداخلیة٩٩٨

مدیریة حمایة الشخصیاتوزارة الداخلیة٩٩٩

مدیریة شرطة دیالىوزارة الداخلیة١٠٠٠

مدیریة حمایة المنشآتوزارة الداخلیة١٠٠١

مدیریة الدفاع المدني /االنباروزارة الداخلیة١٠٠٢

مدیریةمرور االنباروزارة الداخلیة١٠٠٣

مدیریةالجنسیة والجوازات واالحوال وزارة الداخلیة١٠٠٤
المدنیة/االنبار

مدیریة شرطة االنباروزارة الداخلیة١٠٠٥

مدیریة الدفاع المدني /واسطوزارة الداخلیة١٠٠٦

مدیریةالجنسیةوالسفر واالقامة/واسطوزارة الداخلیة١٠٠٧

مدیریةمرور محافظةواسطوزارة الداخلیة١٠٠٨

مدیریة شرطة واسطوزارة الداخلیة١٠٠٩

مجمع المنذریة الحدوديوزارة الداخلیة١٠١٠

مدیریة شرطة الدیوانیةوزارة الداخلیة١٠١١

مدیریة الدفاع المدني في الدیوانیةوزارة الداخلیة١٠١٢

مدیریة الجنسیة العامة / الدیوانیةوزارة الداخلیة١٠١٣

مدیریة مرور محافظة الدیوانیةوزارة الداخلیة١٠١٤

مدیریة شرطة محافظة المثنىوزارة الداخلیة١٠١٥

مدیریة دفاع مدني محافظة المثنىوزارة الداخلیة١٠١٦

مدیریة جنسیة وجوازات المثنىوزارة الداخلیة١٠١٧

مدیریة مرور محافظة المثنىوزارة الداخلیة١٠١٨



قیادةالقوة البحریةوزارة الدفاع١٠١٩

اكادیمیةالخلیج العربي للدراسات البحریةوزارة الدفاع١٠٢٠

الكلیة العسكریة /ذي قاروزارة الدفاع١٠٢١

مكتب شؤون المحاربین في بابلوزارة الدفاع١٠٢٢

دائرة شؤون المحاربین في النجف االشرفوزارة الدفاع١٠٢٣

شعبة المحاربینوزارة الدفاع١٠٢٤

قیادة عملیات دیالىوزارة الدفاع١٠٢٥

مكتب االمن الوطنيوزارة الدفاع١٠٢٦

قیادة قوات الحدودوزارة الدفاع١٠٢٧

وزارة الدولة لشؤون السیاحة ١٠٢٨
مالحظیة االثارواالثار

وزارة الدولة لشؤون السیاحة ١٠٢٩
ھیئة االثارواالثار

وزارة الدولة لشؤون السیاحة ١٠٣٠
شعبة سیاحة البصرةواالثار

وزارة الدولة لشؤون السیاحة ١٠٣١
ھیئة السیاحةواالثار

وزارة الدولة لشؤون السیاحة ١٠٣٢
اثار میسانواالثار

فرع شركة ما بین النھرینوزارة الزراعة١٠٣٣

قسم البحوث الزراعیةوزارة الزراعة١٠٣٤

شركة التجھیزات الزراعیة/فرع نینوىوزارة الزراعة١٠٣٥

مدیریة المستشفى البیطريوزارة الزراعة١٠٣٦

مكتب مفتش عام وزارة الزراعةوزارة الزراعة١٠٣٧

فرع شركة التجھیزات الزراعیة /البصرةوزارة الزراعة١٠٣٨

المستشفى  البیطريوزارة الزراعة١٠٣٩

المدیریة العامة للنخیل/ بصرةوزارة الزراعة١٠٤٠

المدیریة العامةلتنمیة الثروة السمكیةوزارة الزراعة١٠٤١



مدیریة حفر االبار/بصرةوزارة الزراعة١٠٤٢

مدیریة االرشاد والتعاون الزراعي/بصرةوزارة الزراعة١٠٤٣

المستشفى البیطريوزارة الزراعة١٠٤٤

فرع شركة التجھیزات الزراعیة/میسانوزارة الزراعة١٠٤٥

مدیریة التجھیزات الزراعیةوزارة الزراعة١٠٤٦

المستوصف البیطري في النجف االشرفوزارة الزراعة١٠٤٧

شعبة زراعة الكوفةوزارة الزراعة١٠٤٨

المستشفى البیطري/ بابلوزارة الزراعة١٠٤٩

فرع الشركة العامة للتجھیزات الزراعیة / وزارة الزراعة١٠٥٠
بابل

شركة مابین النھرین النتاج البذوروزارة الزراعة١٠٥١

الشركة العامة للبستنة والغابات / بابلوزارة الزراعة١٠٥٢

الھیئة العامة لالرشاد / بابلوزارة الزراعة١٠٥٣

الشركة العامة للتجھیزات الزراعیة في وزارة الزراعة١٠٥٤
النجف االشرف

الھیئة العامة للنخیل في النجفوزارة الزراعة١٠٥٥

مكتب المفتش العام في النجف/وزارة الزراعةوزارة الزراعة١٠٥٦

المستشفى البیطري في كربالءوزارة الزراعة١٠٥٧

فرع الشركة العامة للتجھیزات وزارة الزراعة١٠٥٨
الزراعیة/كربالء

معمل الذرة الصفراء في كربالءوزارة الزراعة١٠٥٩

الشركة العامة لفحص وتصدیق البذور / وزارة الزراعة١٠٦٠
كربالء

المركز االرشادي في كربالءوزارة الزراعة١٠٦١

محطة البستنة والغابات في كربالءوزارة الزراعة١٠٦٢

الشركة العامة للبستنة والغابات/الحویجةوزارة الزراعة١٠٦٣

الھیئة العامة لفحص وتصدیق البذوروزارة الزراعة١٠٦٤



االرشاد والتعاون الزراعيوزارة الزراعة١٠٦٥

االرشاد والتعاون الزراعيوزارة الزراعة١٠٦٦

الھیئة العامة لفحص وتصدیق البذوروزارة الزراعة١٠٦٧

شركة التجھیزات الزراعیةوزارة الزراعة١٠٦٨

شركة مابین النھرین العامةوزارة الزراعة١٠٦٩

مدیریة المستشفى البیطري كركوكوزارة الزراعة١٠٧٠

معمل الذرة الصفراء/ تازةوزارة الزراعة١٠٧١

معمل الذرة الصفراء/ الحویجةوزارة الزراعة١٠٧٢

فرع شركة التجھیزات الزراعیة /صالح الدینوزارة الزراعة١٠٧٣

مركز مكافحة التصحر /االنباروزارة الزراعة١٠٧٤

الھیئة العامة للبیطرة /المستشفى البیطري وزارة الزراعة١٠٧٥
/االنبار

مركز اباء لالبحاث الزراعیةوزارة الزراعة١٠٧٦

مدیریة معالجة زھرة النیلوزارة الزراعة١٠٧٧

فرع شركة التجھیزات الزراعیة /دیالىوزارة الزراعة١٠٧٨

الھیئة العامة للبیطرة/المستشفى البیطريوزارة الزراعة١٠٧٩

فرع شركة التجھیزات الزراعیة /االنباروزارة الزراعة١٠٨٠

مستشفى البیطري/واسطوزارة الزراعة١٠٨١

فرع شركة التجھیزات الزراعیة/واسطوزارة الزراعة١٠٨٢

معمل الذرة الصفراءوزارة الزراعة١٠٨٣

الھیئة العامة للتعاون واالرشاد الزراعيوزارة الزراعة١٠٨٤

فرع شركة التجھیزات الزراعیة/مثنىوزارة الزراعة١٠٨٥

المستشفى البیطري في المثنىوزارة الزراعة١٠٨٦

فرع شركة التجھیزات الزراعیةوزارة الزراعة١٠٨٧



فرع شركة مابین النھرینوزارة الزراعة١٠٨٨

المستشفى البیطري في الدیوانیةوزارة الزراعة١٠٨٩

مدیریة شباب وریاضة نینوىوزارة الشباب والریاضة١٠٩٠

مدیریة الشباب والریاضةوزارة الشباب والریاضة١٠٩١

ھیئة الشباب والریاضةوزارة الشباب والریاضة١٠٩٢

الریاضة والشبابوزارة الشباب والریاضة١٠٩٣

مدیریة الشباب والریاضة في النجفوزارة الشباب والریاضة١٠٩٤

مدیریة الشباب والریاضة/بابلوزارة الشباب والریاضة١٠٩٥

مدیریة الشباب والریاضةوزارة الشباب والریاضة١٠٩٦

مدیریة الشباب والریاضةوزارة الشباب والریاضة١٠٩٧

مدیریة الشباب والریاضة/كركوكوزارة الشباب والریاضة١٠٩٨

مدیریة الریاضة والشباب/دیالىوزارة الشباب والریاضة١٠٩٩

مدیریة الشباب والریاضةوزارة الشباب والریاضة١١٠٠

ھیئة الشباب والریاضةوزارة الشباب والریاضة١١٠١

مدیریة الریاضة والشباب - دیوانیةوزارة الشباب والریاضة١١٠٢

مدیریة الریاضة والشباب/المثنىوزارة الشباب والریاضة١١٠٣

مركز التاھیل الطبي وامراض المفاصلوزارة الصحة١١٠٤

معھد بحوث التغذیةوزارة الصحة١١٠٥

مختبر الصحة المركزيوزارة الصحة١١٠٦

مركز السیطرة على االمراض االنتقالیةوزارة الصحة١١٠٧

المركز الوطني لنقل الدموزارة الصحة١١٠٨

مركز االسعاف الفوريوزارة الصحة١١٠٩

الطب العدليوزارة الصحة١١١٠

المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائیةوزارة الصحة١١١١

مستشفى الكاظمیة التعلیميوزارة الصحة١١١٢



مستشفى الشھید محمد باقر الحكیموزارة الصحة١١١٣

مركز ابن البیطار لجراحة القلبوزارة الصحة١١١٤

مستشفى الیرموك التعلیميوزارة الصحة١١١٥

مركز الزھراء االستشاري للحساسیة والربووزارة الصحة١١١٦

مستشفى الطفل المركزيوزارة الصحة١١١٧

مستشفى اطفال الكاظمیةوزارة الصحة١١١٨

مستشفى ابي غریب العاموزارة الصحة١١١٩

مستشفى المحمودیة العاموزارة الصحة١١٢٠

مستشفى الكرخ للوالدةوزارة الصحة١١٢١

مستشفى الشھید غازي الحریري للجراحات وزارة الصحة١١٢٢
التخصصیة

مستشفى الفرات العاموزارة الصحة١١٢٣

مستشفى الطارمیة العاموزارة الصحة١١٢٤

مستشفى ابن البلدي للنسائیة واالطفالوزارة الصحة١١٢٥

مستشفى المدائن العاموزارة الصحة١١٢٦

مستشفى الشیخ ضاري الفیاضوزارة الصحة١١٢٧

مستشفى بغداد التعلیميوزارة الصحة١١٢٨

المركز العراقي المراض القلبوزارة الصحة١١٢٩

مستشفى حمایة االطفال التعلیميوزارة الصحة١١٣٠

دار التمریض الخاصوزارة الصحة١١٣١

مستشفى الزعفرانیة العاموزارة الصحة١١٣٢

قطاع الرعایة الصحیة االولیة في مدینة وزارة الصحة١١٣٣
الصدر

قطاع الرعایة الصحیة االولیة في المدائنوزارة الصحة١١٣٤

قطاع الرعایة الصحیة االولیة في االعظمیةوزارة الصحة١١٣٥

قطاع الرعایة الصحیة االولیة في الرصافةوزارة الصحة١١٣٦



المختبرات التعلیمیة في مدینة الطبوزارة الصحة١١٣٧

مستشفى ابن الخطیب /دائرة صحة بغداد وزارة الصحة١١٣٨
الرصافة

مستشفى ابن زھیر / دائرة صحة بغداد وزارة الصحة١١٣٩
الرصافة

مستشفى ابن القف /دائرة صحة بغداد وزارة الصحة١١٤٠
الرصافة

مستشفى الرشاد /دائرة صحة بغداد الرصافةوزارة الصحة١١٤١

مستشفى الجھاز الھضمي وامراض الكبدوزارة الصحة١١٤٢

مستشفى الواسطيوزارة الصحة١١٤٣

مستشفى العلویة للوالدةوزارة الصحة١١٤٤

مستشفى اطفال العلویةوزارة الصحة١١٤٥

مستشفى ابن النفیسوزارة الصحة١١٤٦

مستشفى ابن الھیثموزارة الصحة١١٤٧

مستشفى ابن رشدوزارة الصحة١١٤٨

مستشفى االشعاع والطب النوويوزارة الصحة١١٤٩

مستشفى الشھید الصدر العاموزارة الصحة١١٥٠

مستشفى الكنديوزارة الصحة١١٥١

مستشفى االمام علي (ع) العاموزارة الصحة١١٥٢

مركز الغدد الصم والسكريوزارة الصحة١١٥٣

مستشفى كمال السامرائيوزارة الصحة١١٥٤

مستشفى النعما ن العاموزارة الصحة١١٥٥

مستشفى الجملة العصبیةوزارة الصحة١١٥٦

مستشفى الشیخ زایدوزارة الصحة١١٥٧

مستشفى العلوم العصبیةوزارة الصحة١١٥٨

مستشفى الكرخ العاموزارة الصحة١١٥٩



مستشفى الكرامة التعلیميوزارة الصحة١١٦٠

مستشفى فاطمة الزھراء (ع) التعلیمي وزارة الصحة١١٦١
للنسائیة واالطفال

مستشفى السالم العاموزارة الصحة١١٦٢

مستشفى الموصل العاموزارة الصحة١١٦٣

مستشفى ابن سینا التعلیميوزارة الصحة١١٦٤

مستشفى الجمھوري التعلیميوزارة الصحة١١٦٥

مستشفى البتول للنسائیة والتولیدوزارة الصحة١١٦٦

مستشفى الخنساء للوالدةوزارة الصحة١١٦٧

مستشفى ابن االثیر للوالدة واالطفالوزارة الصحة١١٦٨

المستشفى التخصصي لالورام والطب النوويوزارة الصحة١١٦٩

مستشفى تلعفر العاموزارة الصحة١١٧٠

مستشفىسنجار  العاموزارة الصحة١١٧١

مستشفى الحمدانیة العاموزارة الصحة١١٧٢

مستشفى البعاج العاموزارة الصحة١١٧٣

قطاع الرعایة الصحیة االولیة في الشیخانوزارة الصحة١١٧٤

قطاع الرعایة الصحیة االولیة في القیثارةوزارة الصحة١١٧٥

قطاع الرعایة الصحیة االولیة في الحضروزارة الصحة١١٧٦

قطاع الرعایة الصحیة االولیة في تلكیفوزارة الصحة١١٧٧

قطاع الرعایة الصحیة االولیة في سنجاروزارة الصحة١١٧٨

قطاع الرعایة الصحیة االولیة في الحمدانیةوزارة الصحة١١٧٩

مذخر ادویة نینوى/الشركة العامةلتسویق وزارة الصحة١١٨٠
االدویة

مدیریة العیادات الطبیة الشعبیة /نینوىوزارة الصحة١١٨١

مستشفى الشیخان العاموزارة الصحة١١٨٢

قطاع الرعایة الصحیة االولیة في االیسروزارة الصحة١١٨٣



قطاع الرعایة الصحیة االولیة في االیمنوزارة الصحة١١٨٤

قطاع الرعایة الصحیة االولیة في تلعفروزارة الصحة١١٨٥

قطاع الرعایة الصحیة االولیة في البعاجوزارة الصحة١١٨٦

مراكز صحیة/قطاع ابو الخصیب /بصرة/١١وزارة الصحة١١٨٧

مدیریة العیادات الشعبیة/ذي قاروزارة الصحة١١٨٨

مستشفى الحسین التعلیميوزارة الصحة١١٨٩

مستشفى بنت الھدى للوالدةوزارة الصحة١١٩٠

مستشفى الحبوبي العاموزارة الصحة١١٩١

مستشفى الجبایش العاموزارة الصحة١١٩٢

مستشفى الرفاعي العاموزارة الصحة١١٩٣

مستشفى الشطرة العاموزارة الصحة١١٩٤

مستشفى الزھراوي الجراحيوزارة الصحة١١٩٥

مراكز صحیة/ القطاع االول/البصرة/١٨وزارة الصحة١١٩٦

مراكز صحیة/ القطاع الثاني/البصرة/١٤وزارة الصحة١١٩٧

مراكز صحیة / قطاع الزبیر/بصرة/١٣وزارة الصحة١١٩٨

مراكز صحیة / قطاع القرنة/بصرة/١٤وزارة الصحة١١٩٩

مراكز صحیة / قطاع المدینة/بصرة/١٣وزارة الصحة١٢٠٠

مراكز صحیة/ قطاع الھارثة/بصرة/٦وزارة الصحة١٢٠١

مستشفى المجر الكبیروزارة الصحة١٢٠٢

مستشفى المیمونةوزارة الصحة١٢٠٣

مستشفى علي الغربيوزارة الصحة١٢٠٤

مراكز صحیة/ القطاع االول/العمارة/١٦وزارة الصحة١٢٠٥

مراكز صحیة/القطاع الثاني/المجر/٢١وزارة الصحة١٢٠٦

مراكز صحیة/القطاع الثالث/علي الشرقي/١٢وزارة الصحة١٢٠٧



مراكز صحیة/القطاع الرابع/قلعة صالح/١٧وزارة الصحة١٢٠٨

مدیریة العیادات الشعبیة/میسانوزارة الصحة١٢٠٩

مراكز صحیة / قطاع شط العرب/بصرة/٧وزارة الصحة١٢١٠

مدیریة العیادات الشعبیة/بصرةوزارة الصحة١٢١١

الشركة العامة لتسویق االدویة/بصرةوزارة الصحة١٢١٢

مستشفى ابو الخصیبوزارة الصحة١٢١٣

مستشفى البصرة العاموزارة الصحة١٢١٤

مستشفى البصرة للوالدة واالطفالوزارة الصحة١٢١٥

مستشفى الزبیروزارة الصحة١٢١٦

مستشفى الشفاءوزارة الصحة١٢١٧

مستشفى الصدر التعلیميوزارة الصحة١٢١٨

مستشفى الفیحاءوزارة الصحة١٢١٩

مستشفى الفاووزارة الصحة١٢٢٠

مستشفى القرنةوزارة الصحة١٢٢١

مستشفى المدینةوزارة الصحة١٢٢٢

مستشفى الموانئوزارة الصحة١٢٢٣

مستشفى ام قصروزارة الصحة١٢٢٤

مستشفى الصدر العاموزارة الصحة١٢٢٥

مستشفى قلعة صالحوزارة الصحة١٢٢٦

مستشفى الطفل التخصصيوزارة الصحة١٢٢٧

مستشفى الصدر التعلیميوزارة الصحة١٢٢٨

مستشفى الحكیم العاموزارة الصحة١٢٢٩

مستشفى الزھراء للنسائیة واالطفالوزارة الصحة١٢٣٠



مستشفى الفرات االوسطوزارة الصحة١٢٣١

مستشفى المناذرة العاموزارة الصحة١٢٣٢

مستشفى الحیدري العاموزارة الصحة١٢٣٣

مستشفى السجادوزارة الصحة١٢٣٤

المركز التخصصي لطب االسنان/ نجفوزارة الصحة١٢٣٥

قطاع الرعایة الصحیة االولیة/النجف الشماليوزارة الصحة١٢٣٦

قطاع الرعایة الصحیة االولیة/النجف الجنوبيوزارة الصحة١٢٣٧

قطاع الرعایة الصحیة االولیة/المناذرةوزارة الصحة١٢٣٨

قطاع الرعایة الصحیة االولیة/الكوفةوزارة الصحة١٢٣٩

مدیریة العیادات الطبیة الشعبیة/ النجفوزارة الصحة١٢٤٠

الشركة العامة لتسویق االدویة/ النجفوزارة الصحة١٢٤١

قسم الرعایة الصحیة االولیة في كربالءوزارة الصحة١٢٤٢

مستشفى الحسین العاموزارة الصحة١٢٤٣

مستشفى االطفالوزارة الصحة١٢٤٤

مستشفى النسائیة والتولیدوزارة الصحة١٢٤٥

مستشفى الھندیة العاموزارة الصحة١٢٤٦

مستشفى عین تمروزارة الصحة١٢٤٧

قسم العیادات الصحیة الشعبیةوزارة الصحة١٢٤٨

قطاع المركز(١١)/ كربالءوزارة الصحة١٢٤٩

قطاع الھندیة(٧)/ كربالءوزارة الصحة١٢٥٠

قطاع الحر(١٣)/ كربالءوزارة الصحة١٢٥١

قطاع الحسینیة(٦)/ كربالءوزارة الصحة١٢٥٢



مستشفى مرجان التخصصي/بابلوزارة الصحة١٢٥٣

مستشفى الحلة التعلیمي العاموزارة الصحة١٢٥٤

مستشفى بابل للوالدة واالطفالوزارة الصحة١٢٥٥

مستشفى الھاشمیة العاموزارة الصحة١٢٥٦

مستشفى المحاویل العاموزارة الصحة١٢٥٧

مستشفى المسیب العاموزارة الصحة١٢٥٨

مستشفى االسكندریة العاموزارة الصحة١٢٥٩

مستشفى االمام علي (ع)وزارة الصحة١٢٦٠

مستشفى الشومليوزارة الصحة١٢٦١

مستشفى الكفل العاموزارة الصحة١٢٦٢

مستشفى القاسموزارة الصحة١٢٦٣

مستشفى ابن سیف الجنابي للوالدة وزارة الصحة١٢٦٤
واالطفال/المسیب

قطاع المركز للرعایة الصحیة االولیة/بابلوزارة الصحة١٢٦٥

قطاع المسیب للرعایة الصحیة االولیةوزارة الصحة١٢٦٦

قطاع المحاویل للرعایة الصحیة االولیةوزارة الصحة١٢٦٧

قطاع الھاشمیة للرعایة الصحیة االولیةوزارة الصحة١٢٦٨

المركز التخصصي لالسنان/بابلوزارة الصحة١٢٦٩

المركز االستشاري للحساسیة والربو/بابلوزارة الصحة١٢٧٠

مركز بابل للتاھیلوزارة الصحة١٢٧١

العیادات الطبیة الشعبیةوزارة الصحة١٢٧٢

مستشفى الزھراء للوالدة في المسیبوزارة الصحة١٢٧٣

المراكز الصحیة/قطاع حویجة الثانيوزارة الصحة١٢٧٤

مستشفى تكریت التعلیميوزارة الصحة١٢٧٥

المستشفى العام/بیجيوزارة الصحة١٢٧٦



مستشفى الشرقاط العاموزارة الصحة١٢٧٧

مستشفى بلدوزارة الصحة١٢٧٨

مستشفى سامراءوزارة الصحة١٢٧٩

مستشفى صالح الدین العاموزارة الصحة١٢٨٠

مستشفى دجلة العاموزارة الصحة١٢٨١

مستشفى دجلة للتاھیل الطبيوزارة الصحة١٢٨٢

مستشفى العام/طوزوزارة الصحة١٢٨٣

المراكز الصحیة/قطاع تكریتوزارة الصحة١٢٨٤

المراكز الصحیة/قطاع الدوروزارة الصحة١٢٨٥

المراكز الصحیة/قطاع سامراءوزارة الصحة١٢٨٦

المراكز الصحیة/قطاع الدجیلوزارة الصحة١٢٨٧

المراكز الصحیة/قطاع بیجيوزارة الصحة١٢٨٨

المراكز الصحیة/قطاع الطوزوزارة الصحة١٢٨٩

المراكز الصحیة/قطاع بلدوزارة الصحة١٢٩٠

المراكز الصحیة/قطاع الشرقاطوزارة الصحة١٢٩١

مدیریة العیادات الشعبیةوزارة الصحة١٢٩٢

مدیریة العیادات الشعبیةوزارة الصحة١٢٩٣

مستشفى ازادي العاموزارة الصحة١٢٩٤

مستشفى كركوك العاموزارة الصحة١٢٩٥

مستشفى االطفال العاموزارة الصحة١٢٩٦

مستشفى الحویجةالعاموزارة الصحة١٢٩٧

مستشفى داقوق العاموزارة الصحة١٢٩٨

المراكز الصحیة/قطاع كركوكوزارة الصحة١٢٩٩

المراكز الصحیة/قطاع دبسوزارة الصحة١٣٠٠

المراكز الصحیة/قطاع داقوقوزارة الصحة١٣٠١



المراكز الصحیة/قطاع حویجة االولوزارة الصحة١٣٠٢

الشركة العامة لتسویق االدویة/مكتب تسویق وزارة الصحة١٣٠٣
/كركوك

قطاع الرعایة الصحیة االولیة الثانیةوزارة الصحة١٣٠٤

مستشفى الحسین (ع) التعلیميوزارة الصحة١٣٠٥

قطاع الرعایة الصحیة االولیة الثانیة في وزارة الصحة١٣٠٦
السماوة

مستشفى الدیوانیة العاموزارة الصحة١٣٠٧

مستشفى النسائیة واالطفال / دیوانیةوزارة الصحة١٣٠٨

مستشفى الشامیة العاموزارة الصحة١٣٠٩

مستشفى عفك العاموزارة الصحة١٣١٠

مستشفى الحمزة العاموزارة الصحة١٣١١

قطاع الدیوانیةوزارة الصحة١٣١٢

قطاع الشامیةوزارة الصحة١٣١٣

قطاع عفكوزارة الصحة١٣١٤

قطاع الحمزةوزارة الصحة١٣١٥

مستشفى الرمیثة العاموزارة الصحة١٣١٦

مستشفى الخضر العاموزارة الصحة١٣١٧

مستشفى النسائیة واالطفالوزارة الصحة١٣١٨

قطاع الرعا یة الصحیة االولیة في السماوةوزارة الصحة١٣١٩

قطاع الرعایة في الخضروزارة الصحة١٣٢٠

قطاع الرعایة  في الرمیثةوزارة الصحة١٣٢١

قطاع  الرعایة في الوركاءوزارة الصحة١٣٢٢

المركز التخصصي لطب االنسانوزارة الصحة١٣٢٣

المركز التخصصي للربو والحسا سیةوزارة الصحة١٣٢٤



مستشفى الحسین (ع) العاموزارة الصحة١٣٢٥

مدیریة العیادات الشعبیةوزارة الصحة١٣٢٦

مدیریة العیادات الشعبیةوزارة الصحة١٣٢٧

الشركة العامةلتسو یق االدویة /فرع المثنىوزارة الصحة١٣٢٨

مصنع بغداد للغازات الطبیةوزارة الصناعة١٣٢٩

مخازن تسویق االدویة /العامریةوزارة الصناعة١٣٣٠

معمل الدفاتر المدرسیةوزارة الصناعة١٣٣١

معامل السكر والخمیرة في الموصلوزارة الصناعة١٣٣٢

مصنع البان الموصلوزارة الصناعة١٣٣٣

معمل السجاد الیدوي في الموصلوزارة الصناعة١٣٣٤

معمل االعمدة الكونكریتیة في بغدادوزارة الصناعة١٣٣٥

معمل بالستك میسانوزارة الصناعة١٣٣٦

معمل ورق میسانوزارة الصناعة١٣٣٧

مدیریة مكتب وخزانات البصرةوزارة الصناعة١٣٣٨

معمل اسمنت البصرةوزارة الصناعة١٣٣٩

الشركة العامة للصناعات التعدینیة والعزل وزارة الصناعة١٣٤٠
المائي /مصنع الثغر

معمل نسیج الناصریةوزارة الصناعة١٣٤١

الوحدة الھندسیة / شركة الرشیدوزارة الصناعة١٣٤٢

معمل السجاد الیدوي / حلةوزارة الصناعة١٣٤٣

مجمع تسویق منتجات شركات وزارة وزارة الصناعة١٣٤٤
الصناعة / الحلة

معمل طابوق المحاویلوزارة الصناعة١٣٤٥

مصنع المحاقن الطبیةوزارة الصناعة١٣٤٦

معمل بابل للسمنتوزارة الصناعة١٣٤٧



معمل السجاد الیدوي / المدحتیةوزارة الصناعة١٣٤٨

معمل االلبسة الرجالیة الجاھزة/ نجفوزارة الصناعة١٣٤٩

معمل الصناعات الجلدیة/ كوفةوزارة الصناعة١٣٥٠

مدیریة مقالع كربالءوزارة الصناعة١٣٥١

معمل سمنت كربالءوزارة الصناعة١٣٥٢

معمل النورة / كربالءوزارة الصناعة١٣٥٣

معمل السجاد الیدويوزارة الصناعة١٣٥٤

معمل سمنت كركوكوزارة الصناعة١٣٥٥

محلج قطن كركوكوزارة الصناعة١٣٥٦

معمل الزیوت النباتیةوزارة الصناعة١٣٥٧

معمل السجاد الصوفي /عنھوزارة الصناعة١٣٥٨

معمل السجاد الصوفي /راوهوزارة الصناعة١٣٥٩

معمل سمنت الفلوجةوزارة الصناعة١٣٦٠

معمل سمنت كبیسةوزارة الصناعة١٣٦١

معمل سمنت القائموزارة الصناعة١٣٦٢

معمل خیاطة عنھوزارة الصناعة١٣٦٣

مكتب التنمیة الصناعیةوزارة الصناعة١٣٦٤

مصنع نسیج الدیوانیةوزارة الصناعة١٣٦٥

معمل طابوق الدیوانیةوزارة الصناعة١٣٦٦

مصنع البان الدیوانیةوزارة الصناعة١٣٦٧

معمل سمنت المثنىوزارة الصناعة١٣٦٨

معمل سمنت السماوة،وزارة الصناعة١٣٦٩

موقع مملحة السماوةوزارة الصناعة١٣٧٠

كاتب عدل الصالحیةوزارة العدل١٣٧١



كاتب عدل الكرخ الصباحيوزارة العدل١٣٧٢

كاتب عدل الكرخ البیاعوزارة العدل١٣٧٣

كاتب عدل الكاظمیةوزارة العدل١٣٧٤

كاتب عدل الرصافة المسائيوزارة العدل١٣٧٥

كاتب عدل االعظمیةوزارة العدل١٣٧٦

كاتب عدل الباب الشرقيوزارة العدل١٣٧٧

كاتب عدل مدینة الصدروزارة العدل١٣٧٨

كاتب عدل بغداد الجدیدةوزارة العدل١٣٧٩

كاتب عدل الكرادةوزارة العدل١٣٨٠

كاتب عدل المحمودیةوزارة العدل١٣٨١

كاتب عدل المدائنوزارة العدل١٣٨٢

كاتب عدل ابو غریبوزارة العدل١٣٨٣

كاتب عدل الزھوروزارة العدل١٣٨٤

كاتب عدل الدورةوزارة العدل١٣٨٥

كاتب عدل الطارمیةوزارة العدل١٣٨٦

كاتب عدل المستنصریةوزارة العدل١٣٨٧

مدیریة رعایة القاصرین /الكرخ االولىوزارة العدل١٣٨٨

مدیریة رعایة القاصرین /الرصافةوزارة العدل١٣٨٩

مدیریة رعایة القاصرین / مدینة الصدروزارة العدل١٣٩٠

مدیریة تنفیذ الرصافةوزارة العدل١٣٩١

مدیریة تنفیذ الكرادةوزارة العدل١٣٩٢

مدیریة تنفیذ مدینة الصدروزارة العدل١٣٩٣

مدیریة تنفیذ الكرخوزارة العدل١٣٩٤

مدیریة تنفیذ الكاظمیةوزارة العدل١٣٩٥



مدیریة تنفیذ البیاعوزارة العدل١٣٩٦

مدیریة تنفیذ المحمودیةوزارة العدل١٣٩٧

مدیریة تنفیذ ابو غریبوزارة العدل١٣٩٨

مدیریة تنفیذ المدائنوزارة العدل١٣٩٩

مدیریة تسجیل الرصافة االولىوزارة العدل١٤٠٠

مدیریة تسجیل الرصافة الثانیةوزارة العدل١٤٠١

مدیریة تسجیل مدینة الصدروزارة العدل١٤٠٢

مدیریة تسجیل االعظمیةوزارة العدل١٤٠٣

مدیریة تسجیل المائنوزارة العدل١٤٠٤

مدیریة تسجیل حي الزھوروزارة العدل١٤٠٥

مدیریة تسجیل الكرخ االولىوزارة العدل١٤٠٦

مدیریة تسجیل الكرخ الثانیةوزارة العدل١٤٠٧

مدیریة تسجیل الكاظمیةوزارة العدل١٤٠٨

مدیریة تسجیل البیاعوزارة العدل١٤٠٩

مدیریة تسجیل المحمودیةوزارة العدل١٤١٠

سجن الموصل المركزيوزارة العدل١٤١١

رئاسةاالستئناف/نینوىوزارة العدل١٤١٢

مدیریةرعایةالقاصرین/نینوىوزارة العدل١٤١٣

دائرة كاتب عدل الموصلوزارة العدل١٤١٤

دائرة كاتب عدل نینوىوزارة العدل١٤١٥

دائرة كاتب عدل الزماروزارة العدل١٤١٦

مدیریةالتسجیل العقاري/نینوىوزارة العدل١٤١٧

مدیریةالتسجیل العقاري/الزھوروزارة العدل١٤١٨

مدیریة تنفیذ الموصلوزارة العدل١٤١٩



مدیریة التسجیل العقاري /االولىوزارة العدل١٤٢٠

مدیریة التسجیل العقاري /الثانیةوزارة العدل١٤٢١

ھیئة نزاعات الملكیة العقاریةوزارة العدل١٤٢٢

مجمع اقلیم سجون الجنوبوزارة العدل١٤٢٣

مدیریة تنفیذ /البصرةوزارة العدل١٤٢٤

مدیریة رعایة القاصرین /ذي قاروزارة العدل١٤٢٥

ھیئة نزاعات الملكیة العقاریةوزارة العدل١٤٢٦

كاتب العدلوزارة العدل١٤٢٧

مدیریة التسجیل العقاريوزارة العدل١٤٢٨

كاتب عدل العشاروزارة العدل١٤٢٩

مدیریة التسجیل العقاري /ذي قاروزارة العدل١٤٣٠

كاتب عدل العمارةوزارة العدل١٤٣١

مدیریة تنفیذ میسانوزارة العدل١٤٣٢

مدیریة السجونوزارة العدل١٤٣٣

مدیریة رعایة القاصرینوزارة العدل١٤٣٤

دائرة الكتاب العدول/ الحلةوزارة العدل١٤٣٥

مدیریة تنفیذ الحلةوزارة العدل١٤٣٦

مدیریة التسجیل العقاري/بابلوزارة العدل١٤٣٧

مدیریة رعایة القاصرینوزارة العدل١٤٣٨

دائرة تنفیذ النجفوزارة العدل١٤٣٩

دائرة الكتاب العدول في النجف االشرفوزارة العدل١٤٤٠

دائرة رعایة القاصرین في النجف االشرفوزارة العدل١٤٤١

مدیریة التسجیل العقاري في النجف االشرفوزارة العدل١٤٤٢



دائرة رعایة القاصرین في كربالءوزارة العدل١٤٤٣

دائرة كاتب العدل في قضاء الھندیةوزارة العدل١٤٤٤

دائرة كاتب العدل في كربالءوزارة العدل١٤٤٥

دائرة كاتب عدل الحروزارة العدل١٤٤٦

مدیریة تنفیذ كربالءوزارة العدل١٤٤٧

قسم اصالح الكبار/بابلوزارة العدل١٤٤٨

مدیریة التسجیل العقاري االولى في كربالءوزارة العدل١٤٤٩

مدیریة التسجیل العقاري الثانیة في كربالءوزارة العدل١٤٥٠

مدیریة التسجیل العقاري الثانیة /كركوكوزارة العدل١٤٥١

مدیریة رعایة القاصرین /كركوكوزارة العدل١٤٥٢

دائرة الكاتب العدل/كركوكوزارة العدل١٤٥٣

مدیریة التسجیل العقاري االولى/كركوكوزارة العدل١٤٥٤

دائرة االصالح العراقیة (السجون) كركوكوزارة العدل١٤٥٥

مكتب المفتش العام/وزارة العدلوزارة العدل١٤٥٦

مدیریة تنفیذ/ كركوكوزارة العدل١٤٥٧

مدیریة رعایة القاصرینوزارة العدل١٤٥٨

دائرة الكاتب العدل/صالح الدینوزارة العدل١٤٥٩

مدیریة التسجیل العقاريوزارة العدل١٤٦٠

مدیریة تنفیذ صالح الدینوزارة العدل١٤٦١

دائرة االصالح العراقیة (السجون)وزارة العدل١٤٦٢

كاتب عدل بعقوبـــــــةوزارة العدل١٤٦٣



كاتب عدل دیالىوزارة العدل١٤٦٤

دارالعدالة في دیالىوزارة العدل١٤٦٥

مدیریة رعایة القاصرین دیالىوزارة العدل١٤٦٦

مدیریةالتسجیل العقاري في دیالىوزارة العدل١٤٦٧

مدیریة تنفیذ بعقوبة/دیالىوزارة العدل١٤٦٨

ھیئة دعاوي الملكیةوزارة العدل١٤٦٩

محكمة استئناف دیالىوزارة العدل١٤٧٠

مجمع محاكم االنباروزارة العدل١٤٧١

مدیریةرعایةالقاصرین/االنباروزارة العدل١٤٧٢

مدیریةالتسجیل العقاري/الرماديوزارة العدل١٤٧٣

مدیریةتنفیذالرماديوزارة العدل١٤٧٤

كاتب عدل الرماديوزارة العدل١٤٧٥

محكمة استئناف واسطوزارة العدل١٤٧٦

محكمة تنفیذ الكوتوزارة العدل١٤٧٧

مدیریةالتسجیل العقاري/واسطوزارة العدل١٤٧٨

ھیئة حل نزاعات الملكیة العقاریةوزارة العدل١٤٧٩

مدیریة رعایة القاصرینوزارة العدل١٤٨٠

دائرة االصالح العراقیة /السجونوزارة العدل١٤٨١

مدیریة رعایة القاصرین في المثنىوزارة العدل١٤٨٢

مدیریة التنفیذ/مثنىوزارة العدل١٤٨٣

مدیریة التسجیل العقاري/الدیوانیةوزارة العدل١٤٨٤

كاتب عدل الدیوانیةوزارة العدل١٤٨٥



مدیریة تنفیذ الدیوانیةوزارة العدل١٤٨٦

مدیریة رعایة القاصرین/الدیوانیةوزارة العدل١٤٨٧

كاتب العدلوزارة العدل١٤٨٨

مدیریة التسجیل العقاري في المثنىوزارة العدل١٤٨٩

دائرة البحوث الزراعیة والصناعات الغذائیة وزارة العلوم والتكنولوجیا١٤٩٠
/العلوم والتكنولوجي

دائرة تكنولوجیا معالجة المیاهوزارة العلوم والتكنولوجیا١٤٩١

دائرة المواد الخطرة ومراقبة االشعاعوزارة العلوم والتكنولوجیا١٤٩٢

دائرة المشاریع الھندسیة والنطویر الصناعيوزارة العلوم والتكنولوجیا١٤٩٣

دائرة تكنولوجیا الفضاءوزارة العلوم والتكنولوجیا١٤٩٤

دائرة بحوث فیزیاء وكیمیاء الموادوزارة العلوم والتكنولوجیا١٤٩٥

دائرة تكنولوجیا المعلوماتوزارة العلوم والتكنولوجیا١٤٩٦

دائرة النظم االلكترونیة واالتصاالتوزارة العلوم والتكنولوجیا١٤٩٧

فرع وزارة العلوم والتكنولوجیا /دیوانیةوزارة العلوم والتكنولوجیا١٤٩٨

فرع وزارة العلوم والتكنولوجیا /الدیوانیةوزارة العلوم والتكنولوجیا١٤٩٩

قسم التقاعد  والضمان االجتماعي للعمال وزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٠٠
/نینوى

قسم  اصالح االحداثوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٠١

قسم  الرعایة االجتماعیةوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٠٢

قسم رعایة ذوي االحتیاجات الخاصةوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٠٣

مركز التدریب المھني للصناعات المیكانیكیةوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٠٤

شبكة الحمایة االجتماعیةوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٠٥

قسم شؤون المراةوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٠٦

قسم ذوي االحتیاجات الخاصةوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٠٧

قسم ذوي االحتیاجات الخاصةوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٠٨



مركز التدریب المھني/البصرةوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٠٩

مدیریة رعایة القاصرینوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥١٠

شبكة الحمایة االجتماعیة/ذي قاروزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥١١

قسم التقاعد والضمان االجتماعي /میسانوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥١٢

شبكة الحمایة االجتماعیةوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥١٣

قسم العمل والتدریب المھنيوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥١٤

قسم االحتیاجات الخاصةوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥١٥

قسم رعایة ذوي االحتیاجات الخاصة/النجفوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥١٦

قسم شبكة الحمایة االجتماعیة / النجفوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥١٧

قسم العمل والضمان االجتماعي/ النجفوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥١٨

قسم الصحة والسالمة المھنیة/ النجفوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥١٩

قسم الرعایة االجتماعیة/ نجفوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٢٠

قسم ذوي االحتیاجات الخاصة/ كربالءوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٢١

قسم التقاعد والضمان االجتماعي/ كربالءوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٢٢

قسم التشغیل / كربالءوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٢٣

قسم الصحة والسالمة/ كربالءوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٢٤

قسم شبكة الحمایة االجتماعیة/ كربالءوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٢٥

دائرة العمل والتدریب المھني / قسم عمل بابلوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٢٦

دائرة العمل والتدریب المھني/قسم ضمان بابلوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٢٧

دائرة رعایة ذوي االحتیاجات الخاصةوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٢٨

مركز التدریب المھني في االسكندریةوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٢٩

قسم الصحة والسالمة المھنیة في بابلوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٣٠



دائرة العمل والتدریب المعني /كركوكوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٣١

مركز التشغیل/كركوكوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٣٢

الرعایة االجتماعیة/شبكة الحمایةوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٣٣

ذوي االحتیاجات الخاصة /صالح الدینوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٣٤

مركز التدریب/صالح الدینوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٣٥

مركز التشغیل/صالح الدینوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٣٦

قسم الرعایة االجتماعیة/صالح الدینوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٣٧

قسم ذوي االحتیاجات الخاصة/كركوكوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٣٨

قسم العمل / صالح الدینوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٣٩

قسم العمل والضمان االجتماعى/االنباروزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٤٠

قسم الرعایة األجتماعیة / واسطوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٤١

رعایة القاصرینوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٤٢

جمعیةالصم والبكم االنتاجیة/االنباروزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٤٣

دائرة الرعایة االجتماعیة للمراة /االنباروزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٤٤

قسم ذوي االحتیاجات الخاصة/دیالىوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٤٥

شبكة الحمایة االجتماعیة/دیالىوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٤٦

قسم العمل والتدریب المھني/دیالىوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٤٧

قسم الصحة والسالمة المھنیة/دیالىوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٤٨

قسم العمل والضمان االجتماعى/دیالىوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٤٩

قسم الرعایةاالجتماعیة/االنباروزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٥٠

قسم العمل والضمان االجتماعى/واسطوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٥١

قسم التقا عد والضمان االجتماعيوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٥٢



قسم رعایة االحتیاجات الخاصةوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٥٣

قسم   العمل      التدریب المھنيوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٥٤

شبكة الحمایة االجتماعیةوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٥٥

قسم ذوي االحتیاجات الخاصةوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٥٦

مركز العمل والتدریب المھنيوزارة العمل والشؤون االجتماعیة١٥٥٧

الشبكات  جنوب البصرةوزارة الكھرباء١٥٥٨

محطة كھرباء الھارثةوزارة الكھرباء١٥٥٩

محطة كھرباء النجیبیةوزارة الكھرباء١٥٦٠

محطة كھرباء خور الزبیروزارة الكھرباء١٥٦١

توزیع كھرباء البصرةوزارة الكھرباء١٥٦٢

مركز السیطرة الجنوبيوزارة الكھرباء١٥٦٣

محطة كھرباء الشعیبةوزارة الكھرباء١٥٦٤

مركز االتصاالت ونقل المعلوماتوزارة الكھرباء١٥٦٥

مدیریة توزیع كھرباء ذي قاروزارة الكھرباء١٥٦٦

شبكات الجنوب الغربيوزارة الكھرباء١٥٦٧

شبكات الجنوب الشرقيوزارة الكھرباء١٥٦٨

مدیریة توزیع كھرباء میسانوزارة الكھرباء١٥٦٩

شبكات شمال البصرةوزارة الكھرباء١٥٧٠

محطة الناصریة الحراریةوزارة الكھرباء١٥٧١

محطة الناصریة الغازیةوزارة الكھرباء١٥٧٢

محطة السماوة الغازیةوزارة الكھرباء١٥٧٣

مدیریة مشاریع انتاج الطاقةوزارة الكھرباء١٥٧٤



مدیریة مشاریع نقل الطاقةوزارة الكھرباء١٥٧٥

مدیریة نقل الطاقة الكھربائیةوزارة الكھرباء١٥٧٦

مدیریة حمایة منظومة الكھرباءوزارة الكھرباء١٥٧٧

مدیریة توزیع كھرباء النجفوزارة الكھرباء١٥٧٨

مدیریة توزیع كھرباء كربالءوزارة الكھرباء١٥٧٩

مدیریة نقل الطاقة الكھربائیة/ كربالءوزارة الكھرباء١٥٨٠

مدیریة توزیع كھرباء كركوكوزارة الكھرباء١٥٨١

المدیریة العامة النتاج الطاقة الكھربائیة وزارة الكھرباء١٥٨٢
/كركوك

محطة كھرباء دبسوزارة الكھرباء١٥٨٣

مركز السیطرة الشماليوزارة الكھرباء١٥٨٤

مدیریة شبكة كھرباء كركوكوزارة الكھرباء١٥٨٥

محطة كھرباء كركوك الغازیةوزارة الكھرباء١٥٨٦

مدیریة محطة كھرباء مال عبداهللا الغازیةوزارة الكھرباء١٥٨٧

مدیریة توزیع كھرباء صالح الدینوزارة الكھرباء١٥٨٨

مدیریة توزیع كھرباء /دیالىوزارة الكھرباء١٥٨٩

محطة تولید كھرباء حمرین /واسطوزارة الكھرباء١٥٩٠

مدیریة شبكة نقل الطاقة الكھربائیة /دیالىوزارة الكھرباء١٥٩١

محطة تولید الطاقة في سد حدیثة /االنباروزارة الكھرباء١٥٩٢

مدیریة توزیع كھرباء الرماديوزارة الكھرباء١٥٩٣

مدیریة توزیع كھرباء الفرات االعلى /حدیثةوزارة الكھرباء١٥٩٤

مدیریة نقل الطاقة الكھربائیة الفرات االعلى وزارة الكھرباء١٥٩٥
/حدیثة

مدیریة نقل الطاقة الكھربائیة /واسطوزارة الكھرباء١٥٩٦

مدیریة توزیع كھرباء /واسطوزارة الكھرباء١٥٩٧

مدیریةتوزیع كھرباء الدیوانیةوزارة الكھرباء١٥٩٨



المدیریة العامة لنقل الطاقة الكھربائیة / وزارة الكھرباء١٥٩٩
الفرات االوسط

الشركة العامةلتوزیع الكھرباء/مثنىوزارة الكھرباء١٦٠٠

محطة كھرباء السماوة الغازیةوزارة الكھرباء١٦٠١

دائرة الدین العاموزارة المالیة١٦٠٢

دائرة الموازنةوزارة المالیة١٦٠٣

الخزینة المركزیةوزارة المالیة١٦٠٤

خزینة محافظة بغدادوزارة المالیة١٦٠٥

لجنة بیع السیارات الحكومیةوزارة المالیة١٦٠٦

الھیئة العامة للضرائب /الكرخ االطرافوزارة المالیة١٦٠٧

الھیئة العامة للضرائب /البیاعوزارة المالیة١٦٠٨

الھیئة العامة للضرائب /الشعبوزارة المالیة١٦٠٩

الھیئة العامة للضرائب /بغداد الجدیدةوزارة المالیة١٦١٠

الھیئة العامة للضرائب /مالحظیة المدائنوزارة المالیة١٦١١

الھیئة العامة للضرائب /النھضةوزارة المالیة١٦١٢

الھیئة العامة للضرائب /االعظمیةوزارة المالیة١٦١٣

الھیئة العامة للضرائب/الكرخ المركزوزارة المالیة١٦١٤

الھیئة العامة للضرائب /الدورةوزارة المالیة١٦١٥

الھیئة العامة للضرائب /مدینة الصدروزارة المالیة١٦١٦

الھیئة العامة للضرائب /المشتلوزارة المالیة١٦١٧

الھیئة العامة للضرائب /المحمودیةوزارة المالیة١٦١٨

الھیئة العامة للضرائب /الكرادةوزارة المالیة١٦١٩



الھیئة العامة للضرائب /الربیعوزارة المالیة١٦٢٠

الھیئة العامة للضرائب /الرشیدوزارة المالیة١٦٢١

الھیئة العامة للضرائب /الحریةوزارة المالیة١٦٢٢

الھیئة العامة للضرائب /الكاظمیةوزارة المالیة١٦٢٣

الھیئة العامة للضرائب /الرصافةوزارة المالیة١٦٢٤

مصرف الرشید /مكتب فندق الرشیدوزارة المالیة١٦٢٥

مصرف الرشید / مكتب فندق عشتاروزارة المالیة١٦٢٦

مصرف الرشید /فرع العدالةوزارة المالیة١٦٢٧

مصرف الرشید / مكتب وزارة المالیةوزارة المالیة١٦٢٨

مصرف الرشید /مكتب وزارة التعلیم العاليوزارة المالیة١٦٢٩

مصرف الرشید /مكتب مدینة الطبوزارة المالیة١٦٣٠

مصرف الرشید /مكتب المنشأةالعامة للتبوغ وزارة المالیة١٦٣١
والسكائر

مصرف الرشید /مكتب وزارة التخطیطوزارة المالیة١٦٣٢

مصرف الرشید /مكتب الجامعة المستنصریةوزارة المالیة١٦٣٣

مصرف الرشید /شبكة االعالم العراقیةوزارة المالیة١٦٣٤

مصرف الرشید /مكتب دائرة التقاعدوزارة المالیة١٦٣٥

مصرف الرشید /فرع الطالبیةوزارة المالیة١٦٣٦

مصرف الرشید /فرع حي الربیعوزارة المالیة١٦٣٧

مصرف الرشید /فرع التامینوزارة المالیة١٦٣٨

مصرف الرشید /ثورة العشرینوزارة المالیة١٦٣٩

مصرف الرشید /العلوم والتكنولوجیاوزارة المالیة١٦٤٠



شركة التامین الوطنیة /مكتب االعظمیةوزارة المالیة١٦٤١

شركة التامین الوطنیة /مكتب البیاعوزارة المالیة١٦٤٢

شركة التامین الوطنیة فرع تامین الحرق وزارة المالیة١٦٤٣
والحوادث

شركة التامین الوطنیة فرع تامین السیاراتوزارة المالیة١٦٤٤

شركة التامین الوطنیة فرع التامین الزراعيوزارة المالیة١٦٤٥

شركة التامین الوطنیة فرع التامین البحريوزارة المالیة١٦٤٦

شركة التامین الوطنیة فرع التامین على وزارة المالیة١٦٤٧
الحیاة

شركة التامین الوطنیة فرع تامین السفن وزارة المالیة١٦٤٨
والطیران واعادة التامین

شركة التامین الوطنیة فرع التامین الھندسيوزارة المالیة١٦٤٩

شركة التامین الوطنیة فرع التامین االلزاميوزارة المالیة١٦٥٠
شركة التامین العراقیة فرع الرصافةوزارة المالیة١٦٥١
شركة التامین العراقیة فرع الكرخوزارة المالیة١٦٥٢
شركة التامین العراقیة فرع السعدونوزارة المالیة١٦٥٣
شركة التامین العراقیة فرع االعظمیةوزارة المالیة١٦٥٤
شركة التامین العراقیة فرع الكاظمیةوزارة المالیة١٦٥٥
شركة التامین العراقیة فرع بغداد الجدیدةوزارة المالیة١٦٥٦
مصرف العراق /الفرع الرئیسيوزارة المالیة١٦٥٧
مصرف العراق /المنصوروزارة المالیة١٦٥٨
مصرف العراق /المستنصریةوزارة المالیة١٦٥٩
مصرف العراق /الكرادةوزارة المالیة١٦٦٠
المصرف الصناعي /فرع باب الحوائجوزارة المالیة١٦٦١
المصرف الزراعي /مكتب ابو غریبوزارة المالیة١٦٦٢
المصرف الصناعي /فرع الزعفرانیةوزارة المالیة١٦٦٣
المصرف الصناعي /الفرع الرئیسيوزارة المالیة١٦٦٤
المصرف الزراعي /فرع العطیفیةوزارة المالیة١٦٦٥
المصرف الزراعي /فرع الفالحوزارة المالیة١٦٦٦
المصرف الزراعي /الفرع الرئیسيوزارة المالیة١٦٦٧
المصرف الزراعي /مكتب المدائنوزارة المالیة١٦٦٨
المصرف العقاري /الفرع الرئیسيوزارة المالیة١٦٦٩
المصرف العقاري /فرع الرصافةوزارة المالیة١٦٧٠



المصرف الزراعي /مكتب الحسینیةوزارة المالیة١٦٧١

المصرف الزراعي /فرع التجھیزات الزراعیةوزارة المالیة١٦٧٢

المصرف الزراعي /فرع النجاحوزارة المالیة١٦٧٣
المصرف الزراعي /فرع المحمودیةوزارة المالیة١٦٧٤
المصرف الزراعي /فرع الطارمیةوزارة المالیة١٦٧٥
المصرف الزراعي /مكتب الیوسفیةوزارة المالیة١٦٧٦
مصرف الرشید /فرع الزعفرانیةوزارة المالیة١٦٧٧

مصرف الرشید / فرع الشركة العامة وزارة المالیة١٦٧٨
للسمنت الجنوبیة

مصرف الرشید / فرع الجوادینوزارة المالیة١٦٧٩
مصرف الرشید / فرع مطار بغداد الدوليوزارة المالیة١٦٨٠
مصرف الرشید / فرع الحبیبیةوزارة المالیة١٦٨١
مصرف الرشید / فرع دجلةوزارة المالیة١٦٨٢
مصرف الرشید /فرع المتنبيوزارة المالیة١٦٨٣

مصرف الرشید /فرع مدینة المعارض الحدیثةوزارة المالیة١٦٨٤

مصرف الرشید / فرع السیدیةوزارة المالیة١٦٨٥
مصرف الرشید / فرع الدورةوزارة المالیة١٦٨٦
مصرف الرشید / فرع االعتماد التجاريوزارة المالیة١٦٨٧
مصرف الرشید / فرع العطیفیةوزارة المالیة١٦٨٨
مصرف الرشید / فرع الصرافیةوزارة المالیة١٦٨٩
مصرف الرشید / فرع البو شجاعوزارة المالیة١٦٩٠

مصرف الرشید / فرع الشركة العامة وزارة المالیة١٦٩١
لصناعة البطاریات

مصرف الرشید /فرع الرباطوزارة المالیة١٦٩٢
مصرف الرشید / فرع المحمودیةوزارة المالیة١٦٩٣
مصرف الرشید / فرع ابي غریبوزارة المالیة١٦٩٤
مصرف الرشید /فرع وزارة الخارجیةوزارة المالیة١٦٩٥
مصرف الرشید /فرع المامونوزارة المالیة١٦٩٦
مصرف الرشید / فرع المسبحوزارة المالیة١٦٩٧

مصرف الرشید /فرع مكتب الشركة العامة وزارة المالیة١٦٩٨
للزیوت النباتیة

مصرف الرشید /مكتب دائرة الكھرباءوزارة المالیة١٦٩٩

مصرف الرشید /فرع وزارة النقل وزارة المالیة١٧٠٠
والمواصالت

مصرف الرشید /الجامعة التكنولوجیاوزارة المالیة١٧٠١
مصرف الرافدین /دور الضباطوزارة المالیة١٧٠٢



مصرف الرافدین /الخلفاءوزارة المالیة١٧٠٣
مصرف الرافدین /ساحة الفردوسوزارة المالیة١٧٠٤
مصرف الرافدین /فرع المستنصروزارة المالیة١٧٠٥
مصرف الرافدین /ساحة النصروزارة المالیة١٧٠٦
مصرف الرافدین /سبع قصوروزارة المالیة١٧٠٧
مصرف الرافدین /فرع الرستمیةوزارة المالیة١٧٠٨
مصرف الرافدین /فرع حي الوحدةوزارة المالیة١٧٠٩
مصرف الرافدین /فرع الزویةوزارة المالیة١٧١٠
مصرف الرافدین /فرع شارع فلسطینوزارة المالیة١٧١١
مصرف الرافدین / فرع التاخيوزارة المالیة١٧١٢
مصرف الرافدین /فرع المشتلوزارة المالیة١٧١٣
مصرف الرافدین / فرع االندلسوزارة المالیة١٧١٤
مصرف الرافدین / فرع الشعبوزارة المالیة١٧١٥

مصرف الرافدین / فرع مكتب السوق الحرةوزارة المالیة١٧١٦

مصرف الرافدین /فرع الجھادوزارة المالیة١٧١٧
مصرف الرافدین / فرع فندق بابلوزارة المالیة١٧١٨
مصرف الرافدین / فرع جامعة بغدادوزارة المالیة١٧١٩
مصرف الرافدین /فرع اشبیلیةوزارة المالیة١٧٢٠
مصرف الرافدین /فرع المجمع النفطيوزارة المالیة١٧٢١
مصرف الرافدین /فرع االحراروزارة المالیة١٧٢٢
مصرف الرافدین / فرع المدائنوزارة المالیة١٧٢٣
مصرف الرافدین / فرع القدسوزارة المالیة١٧٢٤
مصرف الرافدین / فرع الوزیریةوزارة المالیة١٧٢٥
مصرف الرافدین / فرع الخنساءوزارة المالیة١٧٢٦

مصرف الرافدین /فرع وزارة الصناعة وزارة المالیة١٧٢٧
والمعادن

مصرف الرافدین /فرع وزارة العمل وزارة المالیة١٧٢٨
والشؤون االجتماعیة

مصرف الرافدین / فرع االمانة العامة وزارة المالیة١٧٢٩
لمجلس الوزراء

مصرف الرافدین /فرع الكاظمیةوزارة المالیة١٧٣٠
مصرف الرافدین /فرع حیفاوزارة المالیة١٧٣١
مصرف الرافدین / فرع الحریةوزارة المالیة١٧٣٢
مصرف الرافدین /فرع كرادة مریموزارة المالیة١٧٣٣

مصرف الرافدین /فرع مكتب االوراق المالیةوزارة المالیة١٧٣٤

مصرف الرفدین /فرع المنصوروزارة المالیة١٧٣٥



مصرف الرافدین /فرع الخضراءوزارة المالیة١٧٣٦
مصرف الرافدین /فرع حي العاملوزارة المالیة١٧٣٧
مصرف الرافدین /فرع المحیطوزارة المالیة١٧٣٨
مصرف الرافدین /فرع الرسالةوزارة المالیة١٧٣٩
مصرف الرافدین /فرع المصافيوزارة المالیة١٧٤٠
مصرف الرافدین /فرع الرافعيوزارة المالیة١٧٤١

مصرف الرافدین /فرع وزارة االسكان وزارة المالیة١٧٤٢
والتعمیر

مصرف الرافدین / فرع سكة حدید بغدادوزارة المالیة١٧٤٣
مصرف الرافدین /فرع المعرفةوزارة المالیة١٧٤٤
مصرف الرافدین /الحي العربي الجدیدوزارة المالیة١٧٤٥
مصرف الرافدین /فرع الزھراءوزارة المالیة١٧٤٦
مصرف الرافدین /فرع وزارة الدفاعوزارة المالیة١٧٤٧
مصرف الرافدین / فرع حذیفة بن الیمانوزارة المالیة١٧٤٨
مصرف الرافدین / فرع الوقف السنيوزارة المالیة١٧٤٩
مصرف الرافدین / فرع الوطنيوزارة المالیة١٧٥٠
مصرف الرافدین / الفرع الرئیسيوزارة المالیة١٧٥١
مصرف الرافدین / الفرع التجاريوزارة المالیة١٧٥٢
مصرف الرافدین / فرع المرتضىوزارة المالیة١٧٥٣
مصرف الرافدین / فرع الكرخ ٢٣وزارة المالیة١٧٥٤
مصرف الرافدین / فرع ارخیتةوزارة المالیة١٧٥٥
مصرف الرفدین / فرع الصالحیةوزارة المالیة١٧٥٦
مصرف الرافدین / فرع ساحة السباعوزارة المالیة١٧٥٧
مصرف الرافدین /فرع الشورجةوزارة المالیة١٧٥٨
مصرف الرشید / فرع ساحة الوثبةوزارة المالیة١٧٥٩
مصرف الرشید / فرع حي الرافدینوزارة المالیة١٧٦٠
مصرف الرشید / فرع جمیلةوزارة المالیة١٧٦١
مصرف الرشید / فرع الیرموك /٧١وزارة المالیة١٧٦٢
مصرف الرشید /فرع البیاعوزارة المالیة١٧٦٣
مصرف الرشید / فرع راغبة خاتونوزارة المالیة١٧٦٤
مصرف الرشید / فرع السعدون ١٠٩وزارة المالیة١٧٦٥
مصرف الرشید / فرع االمام االعظموزارة المالیة١٧٦٦
مصرف الرشید /فرع الملعبوزارة المالیة١٧٦٧
مصرف الرشید / فرع الشعلةوزارة المالیة١٧٦٨
مصرف الرشید / فرع حي سومروزارة المالیة١٧٦٩
مصرف الرافدین /فرع براثاوزارة المالیة١٧٧٠
مصرف الرافدین /فرع االمانوزارة المالیة١٧٧١
مصرف الرافدین /السنكوزارة المالیة١٧٧٢



مصرف الرافدین /العلویةوزارة المالیة١٧٧٣
مصرف الرافدین /الكفاحوزارة المالیة١٧٧٤
مصرف الرافدین /باب المعظموزارة المالیة١٧٧٥
مصرف الرافدین /القصر االبیضوزارة المالیة١٧٧٦
مصرف الرافدین /االعظمیةوزارة المالیة١٧٧٧
مصرف الرافدین /الشیخ عمر الجدیدوزارة المالیة١٧٧٨
مصرف الرافدین /االمینوزارة المالیة١٧٧٩
مصرف الرافدین /الباب الشرقيوزارة المالیة١٧٨٠
مصرف الرافدین/فرع تلعفر/٣٤وزارة المالیة١٧٨١
مصرف الرافدین /فرع الحدباء/١٠١وزارة المالیة١٧٨٢
مصرف الرافدین/فرع نینوى/١١٢وزارة المالیة١٧٨٣
مصرف الرافدین/فرع جامعة الموصلوزارة المالیة١٧٨٤
مصرف الرافدین/فرع ام الربیعینوزارة المالیة١٧٨٥
مصرف الرافدین/فرع الحمدانیةوزارة المالیة١٧٨٦
مصرف الرشید/فرع سنجار/١٩٦وزارة المالیة١٧٨٧
مصرف الرشید/فرع الجزیرةوزارة المالیة١٧٨٨
المصرف العقاري/فرع نینوىوزارة المالیة١٧٨٩
المصرف الزراعي التعاوني/ فرع الموصلوزارة المالیة١٧٩٠
المصرف الزراعي التعاوني/فرع سنجاروزارة المالیة١٧٩١
المصرف الزراعي التعاوني/فرع تلعفروزارة المالیة١٧٩٢
المصرف الزراعي التعاوني/فرع السنابلوزارة المالیة١٧٩٣
فرع شركة التأمین الوطنیة/نینوىوزارة المالیة١٧٩٤
فرع شركة التأمین العراقیة في نینوىوزارة المالیة١٧٩٥
مدیریة المنطقة الحرة / نینوىوزارة المالیة١٧٩٦
مجمع ربیعة الحدوديوزارة المالیة١٧٩٧
مصرف الرافدین /فرع تلكیفوزارة المالیة١٧٩٨
مصرف الرافدین/فرع ابن االثیروزارة المالیة١٧٩٩
مصرف الرافدین/فرع الرماحوزارة المالیة١٨٠٠
مصرف الرافدین/فرع اشوروزارة المالیة١٨٠١

مصرف الرافدین/فرع التبادل التجاري /٣٣٥وزارة المالیة١٨٠٢

مصرف الرافدین/فرع ربیعةوزارة المالیة١٨٠٣
مصرف الرشید/فرع الموصل/٣وزارة المالیة١٨٠٤
مصرف الرشید/فرع خالد بن الولید/١٠٠وزارة المالیة١٨٠٥
مصرف الرشید/فرع فرع الدواسة/١٣٠وزارة المالیة١٨٠٦
مصرف الرشید/فرع الزھور/٢٥٢وزارة المالیة١٨٠٧
مصرف الرشید/فرع ابي تمام/٢٧٩وزارة المالیة١٨٠٨
مصرف الرشید/البعاجوزارة المالیة١٨٠٩



المصرف الصناعي/فرع نینوىوزارة المالیة١٨١٠
خزینة محافظة نینوىوزارة المالیة١٨١١
فرع الھیئة العامة للضرائب/الجانب االیمنوزارة المالیة١٨١٢
فرع الھیئة العامة للضرائب/الجانب االیسروزارة المالیة١٨١٣
فرع الھیئة العامة للضرائب/الجزیرةوزارة المالیة١٨١٤
ھیئة التقاعد الوطنیة/ نینوىوزارة المالیة١٨١٥
مدیریة عقارات الدولة في نینوىوزارة المالیة١٨١٦
كمارك المنطقة الشمالیةوزارة المالیة١٨١٧
مدیریة تقاعد میسانوزارة المالیة١٨١٨
مدیریة عقارات الدولةوزارة المالیة١٨١٩
مكتب كمرك میسانوزارة المالیة١٨٢٠
الھیئة العامة للمناطق الحرةوزارة المالیة١٨٢١
الھیئة العامة للضرائب/فرع البصرةوزارة المالیة١٨٢٢
الھیئة العامة للضرائب/فرع العشاروزارة المالیة١٨٢٣
خزینة محافظة ذى قاروزارة المالیة١٨٢٤
مدیریة تقاعد ذي قاروزارة المالیة١٨٢٥
الھیئة العامة للضرائب /میسانوزارة المالیة١٨٢٦
الھیئة العامة للضرائب /فرع الزبیروزارة المالیة١٨٢٧
الھیئة الوطنیة للتقاعدوزارة المالیة١٨٢٨
الھیئة العامة للضرائب فرع ذى قاروزارة المالیة١٨٢٩
مدیریة عقارات الدولةوزارة المالیة١٨٣٠
خزینة محافظة البصرةوزارة المالیة١٨٣١
مدیریة التقاعد والضمان العماليوزارة المالیة١٨٣٢
ھیئة التقاعد /قسم الضمان االجتماعيوزارة المالیة١٨٣٣
مكتب المفتش العام /وزارة المالیةوزارة المالیة١٨٣٤
عقارات الدولةوزارة المالیة١٨٣٥
مصرف الرشید/فرع قلعة صالحوزارة المالیة١٨٣٦
مصرف الرشید/فرع المجر الكبیروزارة المالیة١٨٣٧
مصرف الرشید/فرع الكرامةوزارة المالیة١٨٣٨
شركة التامین الوطنیةوزارة المالیة١٨٣٩
المصرف الزراعي/میسانوزارة المالیة١٨٤٠
المصرف العقاري/میسانوزارة المالیة١٨٤١
شركة التامین العراقیةوزارة المالیة١٨٤٢
مصرف الرشید/فرع  الزبیروزارة المالیة١٨٤٣
مصرف الرشید/فرع  القرنةوزارة المالیة١٨٤٤
مصرف الرشید/فرع العشاروزارة المالیة١٨٤٥
شركة التامین العراقیة/فرع البصرةوزارة المالیة١٨٤٦



شركةالتامین الوطنیة/فرع البصرة/مكتب وزارة المالیة١٨٤٧
سفوان

المصرف الصناعي/فرع البصرةوزارة المالیة١٨٤٨
المصرف العقاري/فرع البصرةوزارة المالیة١٨٤٩
المصرف الزراعي/فرع البصرةوزارة المالیة١٨٥٠
المصرف الزراعي/فرع القرنةوزارة المالیة١٨٥١
مصرف الرشید/فرع شط العربوزارة المالیة١٨٥٢
مصرف الرافدین/فرع الشطرةوزارة المالیة١٨٥٣
مصرف الرافدین/فرع سوق الشیوخوزارة المالیة١٨٥٤
مصرف الرافدین/فرع النیلوزارة المالیة١٨٥٥
مصرف الرشید/فرع الناصریةوزارة المالیة١٨٥٦
مصرف الرشید/فرع ذي قاروزارة المالیة١٨٥٧
مصرف الرشید/فرع قلعة سكروزارة المالیة١٨٥٨
مصرف الرشید/فرع اریدووزارة المالیة١٨٥٩
مصرف الرشید/فرع الغرافوزارة المالیة١٨٦٠
شركة التامین الوطنیة/ذي قاروزارة المالیة١٨٦١
المصرف العقاري /فرع ذي قاروزارة المالیة١٨٦٢
المصرف الزراعي /فرع الناصریةوزارة المالیة١٨٦٣
مصرف الرافدین/فرع الھاديوزارة المالیة١٨٦٤
مصرف الرشید /الوفاءوزارة المالیة١٨٦٥
مصرف الرافدین/فرع علي الغربيوزارة المالیة١٨٦٦
مصرف الرافدین/فرع ابي الخصیبوزارة المالیة١٨٦٧
مصرف الرافدین/فرع الجنینةوزارة المالیة١٨٦٨
مصرف الرشید/فرع المربدوزارة المالیة١٨٦٩
مصرف الرشید/فرع الفاووزارة المالیة١٨٧٠
مصرف الرشید/فرع ام قصروزارة المالیة١٨٧١
مصرف الرشید/فرع جامعة البصرةوزارة المالیة١٨٧٢
مصرف الرافدین/فرع الرفاعيوزارة المالیة١٨٧٣
مصرف الرافدین/فرع اوروزارة المالیة١٨٧٤
شركة التامین العراقیةوزارة المالیة١٨٧٥
مصرف الرافدین/فرع العمارةوزارة المالیة١٨٧٦
مصرف الرافدین/فرع میسانوزارة المالیة١٨٧٧
مدیریة كمرك المنطقة الجنوبیةوزارة المالیة١٨٧٨
مصرف الرافدین/فرع البصرةوزارة المالیة١٨٧٩
مصرف الرافدین/فرع المعقلوزارة المالیة١٨٨٠
مصرف الرافدین/فرع الصیادلةوزارة المالیة١٨٨١
مصرف الرافدین/فرع سفوانوزارة المالیة١٨٨٢
مصرف الرافدین/فرع االستقاللوزارة المالیة١٨٨٣



مصرف الرافدین/فرع المدینةوزارة المالیة١٨٨٤

مصرف الرافدین/ مكتب مطار البصرة الدوليوزارة المالیة١٨٨٥

مصرف الرافدین/فرع المنطقة الحرةوزارة المالیة١٨٨٦
مصرف الرافدین/فرع خور الزبیروزارة المالیة١٨٨٧
مصرف الرشید/فرع شارع الثورة ٨٨وزارة المالیة١٨٨٨
مصرف الرشید/فرع السیفوزارة المالیة١٨٨٩
المصرف العراقي للتجارةوزارة المالیة١٨٩٠
شركة التامین الوطنیة /فرع البصرةوزارة المالیة١٨٩١
المصرف الزراعي /فرع الرفاعيوزارة المالیة١٨٩٢
مصرف الرافدین /الجامعةوزارة المالیة١٨٩٣
مصرف الرافدین /فرع الجبایشوزارة المالیة١٨٩٤
مصرف الرافدین /ناحیة النصروزارة المالیة١٨٩٥
مدیریة خزینة بابلوزارة المالیة١٨٩٦
الھیئة العامة للضرائب/ بابلوزارة المالیة١٨٩٧
الھیئة العامة للضرائب/ فرع المسیبوزارة المالیة١٨٩٨
دائرة تقاعد بابلوزارة المالیة١٨٩٩
مدیریة عقارات الدولة في بابلوزارة المالیة١٩٠٠
مكتب المفتش العام /وزارة المالیةوزارة المالیة١٩٠١
مدیریة خزینة النجفوزارة المالیة١٩٠٢
مدیریة عقارات الدولة في النجفوزارة المالیة١٩٠٣
مدیریة التقاعد العامة في النجفوزارة المالیة١٩٠٤
الھیئة العامة للضرائب في النجفوزارة المالیة١٩٠٥
دائرة التقاعد في كربالءوزارة المالیة١٩٠٦
الھیئة العامة للضرائب/فرع كربالءوزارة المالیة١٩٠٧
كمارك كربالءوزارة المالیة١٩٠٨
مدیریة الخزینة/ محافظة كربالء المقدسةوزارة المالیة١٩٠٩
مدیریة عقارات الدولة في كربالء المقدسةوزارة المالیة١٩١٠
المصرف العراقي للتجارةوزارة المالیة١٩١١
قسم تقاعد وضمان العمالوزارة المالیة١٩١٢
مصرف الرشید / المسیب/٥١وزارة المالیة١٩١٣
مصرف الرشید / المشروع/٥٤٨وزارة المالیة١٩١٤
مصرف الرشید / االنصار /٥٥٦وزارة المالیة١٩١٥
مصرف الرشید / فرع الجامعةوزارة المالیة١٩١٦
مصرف الرافدین/ بابل/٢٩٩وزارة المالیة١٩١٧
مصرف الرافدین/المدحتیة / ٢٥٠وزارة المالیة١٩١٨
مصرف الرافدین/القاسم / ٢١٢وزارة المالیة١٩١٩
مصرف الرافدین/المحاویل / ٣٣٤وزارة المالیة١٩٢٠



مصرف الرافدین/االسكندریة / ٧٣وزارة المالیة١٩٢١
مصرف الرافدین/فرع السدةوزارة المالیة١٩٢٢
المصرف الزراعي/ فرع الحیدریةوزارة المالیة١٩٢٣
مكتب شركة التأمین الوطنیة في النجفوزارة المالیة١٩٢٤
شركة التأمین العراقیة في النجفوزارة المالیة١٩٢٥
فرع المصرف العقاري في النجفوزارة المالیة١٩٢٦
المصرف الزراعي التعاوني في النجفوزارة المالیة١٩٢٧
المصرف الزراعي التعاوني / المناذرةوزارة المالیة١٩٢٨
مصرف الرشید/ فرع الصادقوزارة المالیة١٩٢٩
مصرف الرشید/ فرع الروضةوزارة المالیة١٩٣٠
مصرف الرشید/ فرع الكوفةوزارة المالیة١٩٣١
مصرف الرشید/ فرع مطار النجفوزارة المالیة١٩٣٢
مصرف الرشید/ فرع المناذرةوزارة المالیة١٩٣٣
مصرف الرافدین/فرع النجف/ ٧وزارة المالیة١٩٣٤
مصرف الرافدین/فرع حي االمیروزارة المالیة١٩٣٥
مصرف الرافدین/فرع الغريوزارة المالیة١٩٣٦
مصرف الرافدین/فرع الحي الصناعيوزارة المالیة١٩٣٧
مصرف الرافدین/فرع مسلم ابن عقیلوزارة المالیة١٩٣٨
مصرف الرافدین/فرع العباسیةوزارة المالیة١٩٣٩
مصرف الرافدین/فرع ھاني بن عروةوزارة المالیة١٩٤٠
مصرف الرافدین/فرع السمنت الجنوبیةوزارة المالیة١٩٤١
مصرف الرافدین/فرع المشخابوزارة المالیة١٩٤٢
المصرف العراقي للتجارة / النجفوزارة المالیة١٩٤٣
فرع المصرف الصناعي / النجفوزارة المالیة١٩٤٤
فرع المصرف الزراعي/قضاء الھندیةوزارة المالیة١٩٤٥
فرع المصرف الزراعي/كربالءوزارة المالیة١٩٤٦
فرع المصرف العقاريوزارة المالیة١٩٤٧
شركة التأمین العراقیة/فرع كربالءوزارة المالیة١٩٤٨
شركة التأمین الوطنیة/فرع كربالءوزارة المالیة١٩٤٩
مصرف الرافدین/فرع الشھداء/١٣٩وزارة المالیة١٩٥٠
مصرف الرافدین/فرع العباس/٧٧٧وزارة المالیة١٩٥١
مصرف الرافدین/فرع الھندیة/٥٥٥وزارة المالیة١٩٥٢
مصرف الرافدین/فرع عین تمر/٦٦٦وزارة المالیة١٩٥٣
مصرف الرافدین/ الحسینیةوزارة المالیة١٩٥٤
مصرف الرشید/ فرع الحسینوزارة المالیة١٩٥٥
مصرف الرشید/ فرع الطفوزارة المالیة١٩٥٦
مصرف الرشید/ فرع كربالء/٢١وزارة المالیة١٩٥٧
مصرف الرشید/ فرع الجامعةوزارة المالیة١٩٥٨



مصرف الرشید / حلة /٥وزارة المالیة١٩٥٩
مصرف الرافدین / الجسر/١٠٣وزارة المالیة١٩٦٠
شركةالتأمین الوطنیة / بابلوزارة المالیة١٩٦١
المصرف الصناعي / بابلوزارة المالیة١٩٦٢
المصرف العقاري / فرع بابلوزارة المالیة١٩٦٣
المصرف الزراعي / فرع الھاشمیة /٧٦٠وزارة المالیة١٩٦٤
المصرف الزراعي / المحاویلوزارة المالیة١٩٦٥
المصرف الزراعي / حلةوزارة المالیة١٩٦٦
المصرف الزراعي/ المسیبوزارة المالیة١٩٦٧
شركة التامین العراقیة / بابلوزارة المالیة١٩٦٨
مصرف الرشید / الفیحاء/٢٧٢وزارة المالیة١٩٦٩
مصرف الرشید / الكفل/٥٥٠وزارة المالیة١٩٧٠
مصرف الرشید / الھاشمیةوزارة المالیة١٩٧١
مدیریة خزینة محافظة كركوكوزارة المالیة١٩٧٢
دائرة عقارات الدولة/ كركوكوزارة المالیة١٩٧٣
معاونیة كمرك / كركوكوزارة المالیة١٩٧٤
المصرف الزراعي/ فرع كركوكوزارة المالیة١٩٧٥
دائرة تقاعد كركوكوزارة المالیة١٩٧٦
شركة التأمین الوطنیةوزارة المالیة١٩٧٧
الھیئة العامة للضرائب / فرع كركوك١وزارة المالیة١٩٧٨
الھیئة العامة للضرائب / فرع كركوك٢وزارة المالیة١٩٧٩
مصرف الرشید / فرع الشرقاطوزارة المالیة١٩٨٠
مصرف الرشید/ فرع طوزخرماتووزارة المالیة١٩٨١
مدیریة خزینة محافظة صالح الدینوزارة المالیة١٩٨٢
الھیئة العامة للضرائب/ فرع سامراءوزارة المالیة١٩٨٣
الھیئة العامة للضرائب/ فرع صالح الدینوزارة المالیة١٩٨٤
المركز الكمركي فرع صالح الدینوزارة المالیة١٩٨٥
دائرة عقارات الدولةوزارة المالیة١٩٨٦
مدیریة تقاعد صالح الدینوزارة المالیة١٩٨٧
مصرف الرافدین / فرع كركوكوزارة المالیة١٩٨٨
مصرف الرافدین / فرع التون كوبريوزارة المالیة١٩٨٩
مصرف الرافدین / فرع الجمھوریةوزارة المالیة١٩٩٠

مصرف الرافدین / فرع النوروزارة المالیة١٩٩١

مصرف الرافدین / فرع الذھب االسودوزارة المالیة١٩٩٢

مصرف الرشید/ فرع اطلسوزارة المالیة١٩٩٣



مصرف الرشید/ فرع عرفةوزارة المالیة١٩٩٤

مصرف الرشید/ فرع بابا كركروزارة المالیة١٩٩٥

مصرف الرشید/ فرع واحد حزیرانوزارة المالیة١٩٩٦

مصرف الرشید/ فرع الحویجةوزارة المالیة١٩٩٧

الشركةالعراقیة للتامین/ فرع كركوكوزارة المالیة١٩٩٨

المصرف العقاري / فرع كركوكوزارة المالیة١٩٩٩

المصرف الزراعي/ فرع حویجةوزارة المالیة٢٠٠٠

مصرف الرافدین/ فرع داقوقوزارة المالیة٢٠٠١

مصرف الرشید/ فرع الدبسوزارة المالیة٢٠٠٢

مصرف الرافدین / بلدوزارة المالیة٢٠٠٣

مصرف الرافدین/ فرع تكریتوزارة المالیة٢٠٠٤

مصرف الرافدین/ فرع بیجيوزارة المالیة٢٠٠٥

مصرف الرافدین /الدوروزارة المالیة٢٠٠٦

مصرف الرافدین /الفارسوزارة المالیة٢٠٠٧

مصرف الرافدین/ فرع مصافي الشمالوزارة المالیة٢٠٠٨

مصرف الرشید/ فرع شیشینوزارة المالیة٢٠٠٩

مصرف الرشید / سامراءوزارة المالیة٢٠١٠

المصرف العقاري/ فرع صالح الدینوزارة المالیة٢٠١١

المصرف الزراعي/ فرع تكریتوزارة المالیة٢٠١٢

شركة التامین الوطنیة/ مكتب تكریتوزارة المالیة٢٠١٣
المصرف الزراعي /فرع بعقوبةوزارة المالیة٢٠١٤
الھیئة العامة للضرائب /فرع حدیثةوزارة المالیة٢٠١٥
ھیئة ضرائب االنباروزارة المالیة٢٠١٦
الھیئة العامة للضرائب /فرع دیالىوزارة المالیة٢٠١٧



مدیریة عقارات دیالىوزارة المالیة٢٠١٨
مدیریة خزینة دیالىوزارة المالیة٢٠١٩
مصرف الرشید /فرع الفلوجةوزارة المالیة٢٠٢٠
المصرف العقاري/االنباروزارة المالیة٢٠٢١
المصرف الزراعي التعاونيوزارة المالیة٢٠٢٢
ھیئة التقاعد الوطنیة/االنباروزارة المالیة٢٠٢٣
مدیریة عقارات االنباروزارة المالیة٢٠٢٤
خزینة محافظة االنباروزارة المالیة٢٠٢٥
الھیئة العامة للضرائب/ فرع الفلوجةوزارة المالیة٢٠٢٦
المصرف الزراعي /الفلوجةوزارة المالیة٢٠٢٧
المصرف الزراعي /الفراتوزارة المالیة٢٠٢٨
المصرف الزراعي /حدیثةوزارة المالیة٢٠٢٩
المصرف الزراعي /الكرمةوزارة المالیة٢٠٣٠
مصرف الرافدین/الخالدیةوزارة المالیة٢٠٣١
مصرف الرافدین/العامریةوزارة المالیة٢٠٣٢
مصرف الرافدین/التنفوزارة المالیة٢٠٣٣
مدیریة المنافذ الحدودیة للمنطقة الغربیةوزارة المالیة٢٠٣٤
كمرك الولید/التنفوزارة المالیة٢٠٣٥
مركز كمرك طربیلوزارة المالیة٢٠٣٦
مركز كمرك القائموزارة المالیة٢٠٣٧
مركز كمرك عرعروزارة المالیة٢٠٣٨
مركز كمرك الرطبةوزارة المالیة٢٠٣٩
خزینة محافظة واسطوزارة المالیة٢٠٤٠
الھیئة العامة للضرائب /فرع واسطوزارة المالیة٢٠٤١
مدیریة عقارات واسطوزارة المالیة٢٠٤٢
مصرف العراقوزارة المالیة٢٠٤٣
المصرف العقاري /فرع واسطوزارة المالیة٢٠٤٤
مصرف الرافدین /فرع حدیثةوزارة المالیة٢٠٤٥
مصرف الرشید /جامعة االنباروزارة المالیة٢٠٤٦
مصرف الرافدین /زرباطیةوزارة المالیة٢٠٤٧
مصرف الرشید /الجامعةوزارة المالیة٢٠٤٨
المصرف الزراعي /النعمانیةوزارة المالیة٢٠٤٩
المصرف الزراعي /الحفریةوزارة المالیة٢٠٥٠
المصرف الزراعي /الزبیدیةوزارة المالیة٢٠٥١
المصرف الزراعي /الحيوزارة المالیة٢٠٥٢
المصرف الزراعي /الشحمیةوزارة المالیة٢٠٥٣
المصرف الزراعي /الدبونيوزارة المالیة٢٠٥٤
مدیریة منفذ زرباطیة الحدوديوزارة المالیة٢٠٥٥



مصرف الرافدین /فرع الفاروقوزارة المالیة٢٠٥٦
مصرف الرافدین/فرع جلوالءوزارة المالیة٢٠٥٧
مصرف الرافدین/فرع دیالىوزارة المالیة٢٠٥٨
مصرف الرافدین/فرع مندليوزارة المالیة٢٠٥٩
مصرف الرافدین/فرع بلدروزوزارة المالیة٢٠٦٠
مصرف الرافدین/فرع بعقوبةوزارة المالیة٢٠٦١
مصرف الرشید/فرع المنذریةوزارة المالیة٢٠٦٢
مصرف الرشید/فرع اشنوناوزارة المالیة٢٠٦٣
المصرف الزراعي/فرع الخالصوزارة المالیة٢٠٦٤
مصرف الرشید/الخالصوزارة المالیة٢٠٦٥
شركة التامین العراقیة/فرع دیالىوزارة المالیة٢٠٦٦
شركة التامین الوطنیة/فرع دیالىوزارة المالیة٢٠٦٧
ھیئة  التقاعد الوطنیة/ دیالىوزارة المالیة٢٠٦٨
مدیریة كمرك دیالىوزارة المالیة٢٠٦٩
المصرف العقاري/فرع دیالىوزارة المالیة٢٠٧٠
شركة التأمین الوطنیة/فرع االنباروزارة المالیة٢٠٧١
مصرف الرافدین /فرع الرطبةوزارة المالیة٢٠٧٢
مصرف الرافدین /فرع االنباروزارة المالیة٢٠٧٣
مصرف الرافدین/فرع العابد الفلوجةوزارة المالیة٢٠٧٤
مصرف الرافدین /فرع عنةوزارة المالیة٢٠٧٥
مصرف الرافدین /فرع طریبیلوزارة المالیة٢٠٧٦
مصرف الرشید /الرماديوزارة المالیة٢٠٧٧
مصرف الرشید /فرع العامریةوزارة المالیة٢٠٧٨
مصرف الرشید /فرع ھیتوزارة المالیة٢٠٧٩
مصرف الرشید /فرع القائموزارة المالیة٢٠٨٠
مصرف الرشید /فرع حدیثةوزارة المالیة٢٠٨١
شركةالتأمین العراقیة /فرع االنباروزارة المالیة٢٠٨٢
كمرك االنبار/الرماديوزارة المالیة٢٠٨٣
شركة التامین الوطنیة/مكتب واسطوزارة المالیة٢٠٨٤
مصرف الرافدین /فرع الكوتوزارة المالیة٢٠٨٥
مصرف الرافدین /فرع الحيوزارة المالیة٢٠٨٦
مصرف الرافدین /فرع الصویرةوزارة المالیة٢٠٨٧
مصرف الرافدین /فرع المشروعوزارة المالیة٢٠٨٨
مصرف الرشید /فرع واسطوزارة المالیة٢٠٨٩
مصرف الرشید /فرع العزیزیةوزارة المالیة٢٠٩٠
مصرف الرشید /فرع النعمانیةوزارة المالیة٢٠٩١
مدیریة تقاعد واسطوزارة المالیة٢٠٩٢
المصرف الزراعي/فرع العزیزیةوزارة المالیة٢٠٩٣



المصرف الزراعي/فرع الصویرةوزارة المالیة٢٠٩٤
المصرف الزراعي/فرع الكوتوزارة المالیة٢٠٩٥
شركة التامین  العراقیةوزارة المالیة٢٠٩٦
شركة التامین على الحیاةوزارة المالیة٢٠٩٧
مصرف رافدین قرطبةوزارة المالیة٢٠٩٨
مصرف العراق /الكوتوزارة المالیة٢٠٩٩
مدیریة خزینة الدیوانیةوزارة المالیة٢١٠٠
مدیریة عقارات الدولة / دیوانیةوزارة المالیة٢١٠١
الھیئة العامة للضرائب/ فرع الدیوانیةوزارة المالیة٢١٠٢
مدیریة تقاعد الدیوانیةوزارة المالیة٢١٠٣
كمارك الدیوانیةوزارة المالیة٢١٠٤
قسم التقاعد والضمان االجتماعيوزارة المالیة٢١٠٥
مدیریة خزینة المثنىوزارة المالیة٢١٠٦
مدیریة عقارات الدولة / مثنىوزارة المالیة٢١٠٧
الھیئة العامة للضرائب فرع المثنىوزارة المالیة٢١٠٨
مدیریة تقاعد المثنىوزارة المالیة٢١٠٩
مركز كمرك المثنىوزارة المالیة٢١١٠
مصرف رشید / السماوةوزارة المالیة٢١١١
مصرف رافدین المثنىوزارة المالیة٢١١٢
مصرف رافدین الرمیثةوزارة المالیة٢١١٣
مصرف رافدین الخضروزارة المالیة٢١١٤
المصرف العقاري في المثنىوزارة المالیة٢١١٥
المصرف الزراعي التعاوني في السماوةوزارة المالیة٢١١٦
مصرف الرافدین /الجانب االیمن /٢١٧وزارة المالیة٢١١٧
مصرف الرافدین /القادسیةوزارة المالیة٢١١٨
شركة التامین الوطنیة /مكتب المثنىوزارة المالیة٢١١٩
المصرف الزراعي /مكتب الحمزةوزارة المالیة٢١٢٠
المصرف الزراعي / مكتب المھناویةوزارة المالیة٢١٢١
مصرف الرافدین/الحمزةوزارة المالیة٢١٢٢
مصرف الرافدین/غماسوزارة المالیة٢١٢٣
مصرف الرشید/ دیوانیة١٦وزارة المالیة٢١٢٤
مصرف الزراعي / دغارهوزارة المالیة٢١٢٥
مصرف الرشید/الفرات ٥١٥وزارة المالیة٢١٢٦
مصرف الرشید/شامیةوزارة المالیة٢١٢٧
مصرف الرشید/عفكوزارة المالیة٢١٢٨
المصرف الزراعي/ دیوانیةوزارة المالیة٢١٢٩
المصرف العقاري/ دیوانیةوزارة المالیة٢١٣٠
مكتب شركة التامین الوطنیة / دیوانیةوزارة المالیة٢١٣١



فرع شركة التامین العراقیة / دیوانیةوزارة المالیة٢١٣٢
شركة التا مین  العراقیة /مكتب المثنىوزارة المالیة٢١٣٣
المصرف الزراعي /مكتب الشامیةوزارة المالیة٢١٣٤
المصر ف الزراعي /مكتب عفكوزارة المالیة٢١٣٥
دائرة الھجرة والمھجرین في نینوىوزارة المھجرین والمھاجرین٢١٣٦
الھجرة والمھجرینوزارة المھجرین والمھاجرین٢١٣٧
دائرة الھجرة والمھجرینوزارة المھجرین والمھاجرین٢١٣٨
دائرة الھجرة والمھجرین /بابلوزارة المھجرین والمھاجرین٢١٣٩
دائرة الھجرة والمھجرین في النجفوزارة المھجرین والمھاجرین٢١٤٠
مكتب المھجرین والمھاجرین في كربالءوزارة المھجرین والمھاجرین٢١٤١
الھجرة والمھجرینوزارة المھجرین والمھاجرین٢١٤٢
دائرة الھجرة والمھجرینوزارة المھجرین والمھاجرین٢١٤٣
دائرة الھجرة والمھجرین /االنباروزارة المھجرین والمھاجرین٢١٤٤
مدیریة المھجرین والمھاجرین/دیالىوزارة المھجرین والمھاجرین٢١٤٥
دائرة الھجرة والمھجرین/واسطوزارة المھجرین والمھاجرین٢١٤٦
مدیریة الھجرة والمھجرینوزارة المھجرین والمھاجرین٢١٤٧
مكتب الھجرة والمھاجرینوزارة المھجرین والمھاجرین٢١٤٨

مدیریة صیانة مشاریع الري والبزل في وزارة الموارد المائیة٢١٤٩
نینوى

مدیریة الموارد المائیة في نینوىوزارة الموارد المائیة٢١٥٠
ادارة الدراسات والتصامیم في نینوىوزارة الموارد المائیة٢١٥١
ادارة مشروع سد الموصلوزارة الموارد المائیة٢١٥٢

فرع شركة الرافدین العامة لتنفیذ السدود في وزارة الموارد المائیة٢١٥٣
نینوى

شركة حفر االبار المائیة/فرع نینوىوزارة الموارد المائیة٢١٥٤
مشروع ماء البصرةوزارة الموارد المائیة٢١٥٥
مدیریة تنفیذ اعمال صیانة مشاریع البصرةوزارة الموارد المائیة٢١٥٦
المدیریة العامة لكري االنھرـ موقع البصرةوزارة الموارد المائیة٢١٥٧
ممثلیة مركز انعاش االھوار في البصرةوزارة الموارد المائیة٢١٥٨
مركز انعاش االھواروزارة الموارد المائیة٢١٥٩
مدیریة الموارد المائیةوزارة الموارد المائیة٢١٦٠

مدیریة صیانة وتشغیل مشاریع الري والبزلوزارة الموارد المائیة٢١٦١

مدیریةالموارد المائیة /میسانوزارة الموارد المائیة٢١٦٢
مركز انعاش االھواروزارة الموارد المائیة٢١٦٣

مدیریة تشغیل وصیانة مشاریع الري في وزارة الموارد المائیة٢١٦٤
البصرة

مدیریة صیانة ري وبزلوزارة الموارد المائیة٢١٦٥



مدیریة الموارد المائیة / بابلوزارة الموارد المائیة٢١٦٦

الھیئة العامة للسدود / مشروع ري سدة وزارة الموارد المائیة٢١٦٧
الھندیة

دائرة المصب العام / فرع بابلوزارة الموارد المائیة٢١٦٨
مدیریة تنفیذ اعمال صیانة مشاریع الريوزارة الموارد المائیة٢١٦٩
مدیریة الموارد المائیة في النجف االشرفوزارة الموارد المائیة٢١٧٠
المدیریة العامة لحفر اآلبار/ فرع النجفوزارة الموارد المائیة٢١٧١

مدیریة تشغیل وصیانة مشاریع الري في وزارة الموارد المائیة٢١٧٢
النجف

مدیریة تنفیذ وصیانة المشاریع في النجفوزارة الموارد المائیة٢١٧٣
مدیریة الموارد المائیة في كربالءوزارة الموارد المائیة٢١٧٤
فرع الشركة العامة لحفر اآلبار في كربالءوزارة الموارد المائیة٢١٧٥
مدیریة الموارد المائیةوزارة الموارد المائیة٢١٧٦
مدیریة صیانة مشاریع الري والبزلوزارة الموارد المائیة٢١٧٧
مدیریة الموارد المائیة/صالح الدینوزارة الموارد المائیة٢١٧٨

المدیریة العامة لتنفیذ اعمال صیانة المشاریعوزارة الموارد المائیة٢١٧٩

المدیریة العامة لتشغیل وصیانة مشاریع وزارة الموارد المائیة٢١٨٠
الري والبزل

شركة حفر اآلبار المائیةوزارة الموارد المائیة٢١٨١
شركة حفر اآلبار المائیةوزارة الموارد المائیة٢١٨٢
ادارة مشروع سدة الثرثاروزارة الموارد المائیة٢١٨٣
الھیئة العامة لالبار والمیاه الجوفیة /االنباروزارة الموارد المائیة٢١٨٤
مشروع ارواء الغربیةوزارة الموارد المائیة٢١٨٥
مدیریة صیانة مشاریع الري /واسطوزارة الموارد المائیة٢١٨٦
مدیریة الموارد المائیةوزارة الموارد المائیة٢١٨٧
ادارة مشروع سدة الرماديوزارة الموارد المائیة٢١٨٨
ادارة مشروع سدة الفلوجةوزارة الموارد المائیة٢١٨٩
مدیریة الموارد المائیةوزارة الموارد المائیة٢١٩٠
مشروع سد القادسیةوزارة الموارد المائیة٢١٩١
مدیریة الموارد المائیة/ كوتوزارة الموارد المائیة٢١٩٢
مدیریة صیانة مشاریع الري /دیالىوزارة الموارد المائیة٢١٩٣
دائرة المصب العام/واسطوزارة الموارد المائیة٢١٩٤
مدیریة الموارد المائیةوزارة الموارد المائیة٢١٩٥
مدیریة صیانة مشاریع الريوزارة الموارد المائیة٢١٩٦
مدیریة الموارد المائیة في المثنىوزارة الموارد المائیة٢١٩٧
مدیریة صیانة مشاریع الريوزارة الموارد المائیة٢١٩٨
فرع الشركة العامة لتعبئة الغاز في نینوىوزارة النفط٢١٩٩



فرع شركة توزیع المنتجات النفطیة للمنطقة وزارة النفط٢٢٠٠
الشمالیة

مكتب المفتش العام/النفطوزارة النفط٢٢٠١
مكتب تسویق النفطوزارة النفط٢٢٠٢
شركةالحفرالعراقیة(ص)وزارة النفط٢٢٠٣

شركة توزیع المنتجات النفطیة فرع المنطقة وزارة النفط٢٢٠٤
الجنوبیة(ص)

خطوط األنابیب - بصرة(ص)وزارة النفط٢٢٠٥
شركة تعبئة الغازوزارة النفط٢٢٠٦
خطوط األنابیب - ذي قار(ص)وزارة النفط٢٢٠٧
معمل تعبئة الغاز - ذي قار(ص)وزارة النفط٢٢٠٨
ھیئة مصفى ذي قار(ص)وزارة النفط٢٢٠٩
توزیع المنتجات النفطیةوزارة النفط٢٢١٠

شركة توزیع المنتجات النفطیةـ میسان (ص)وزارة النفط٢٢١١

معمل تعبئة غاز العمارةوزارة النفط٢٢١٢

شركة المشاریع النفطیة /فرع عملیات وزارة النفط٢٢١٣
الجنوب

معمل تعبئة غاز الجنوبوزارة النفط٢٢١٤
حقول النفط /ذي قاروزارة النفط٢٢١٥
معمل غاز /الرفاعيوزارة النفط٢٢١٦
معمل غاز الشطرةوزارة النفط٢٢١٧
معمل غاز الناصریةوزارة النفط٢٢١٨
فرع شركة توزیع المنتجات النفطیة بابلوزارة النفط٢٢١٩
مستودع الحلة النفطي / خطوط االنابیبوزارة النفط٢٢٢٠

مكتب المفتش العام / شركة توزیع المنتجات وزارة النفط٢٢٢١
النفطیة

شركة تعبئة الغاز/فرع الفرات االوسط(شركة وزارة النفط٢٢٢٢
عامة)

مستودع ومحطة استالم (سدة الھندیة)وزارة النفط٢٢٢٣

شركة المشاریع النفطیة / ھیئة عملیات وزارة النفط٢٢٢٤
الوسط

شركة توزیع المنتجات النفطیة في النجفوزارة النفط٢٢٢٥
مصفى النجف الجدیدوزارة النفط٢٢٢٦
معمل غاز النجف االستبداليوزارة النفط٢٢٢٧
معمل غاز النجف النجفوزارة النفط٢٢٢٨
معمل غاز كربالءوزارة النفط٢٢٢٩
ھیئة توزیع المنتجات النفطیة في كربالءوزارة النفط٢٢٣٠



فرع شركة توزیع المنتجات النفطیة/ صالح وزارة النفط٢٢٣١
الدین

فرع شركة تعبئة الغاز/صالح الدینوزارة النفط٢٢٣٢
شركةالحفرالعراقیة/كركوكوزارة النفط٢٢٣٣
شركة توزیع المنتجات النفطیة/كركوكوزارة النفط٢٢٣٤
شركة تعبئة الغاز/كركوكوزارة النفط٢٢٣٥
شركة المشاریع النفطیة/مكتب كركوكوزارة النفط٢٢٣٦
شركة نفط الشمال /موقع k٣وزارة النفط٢٢٣٧
معمل غاز دیالىوزارة النفط٢٢٣٨
شركة توزیع المنتجات النفطیة/دیالىوزارة النفط٢٢٣٩
معمل غاز/بعقوبةوزارة النفط٢٢٤٠
شركة توزیع المنتجات النفطیة / االنباروزارة النفط٢٢٤١
شركة توزیع المنتجات النفطیة/واسطوزارة النفط٢٢٤٢
معمل المعدات  / واسطوزارة النفط٢٢٤٣
معمل تعبئة الغاز / واسطوزارة النفط٢٢٤٤

الشركة العامة لتوزیع المنتجات النفطیة / وزارة النفط٢٢٤٥
فرع الدیوانیة

الشركة العامة لتعبئة الغاز / فرع الدیوانیةوزارة النفط٢٢٤٦
شركة توزیع المنتجات النفطیة/فرع المثنىوزارة النفط٢٢٤٧
شركة مصافي الوسط/مصفى السماوةوزارة النفط٢٢٤٨
معمل غاز السماوةوزارة النفط٢٢٤٩
شركة الخطوط واالنابیب/فرع السماوةوزارة النفط٢٢٥٠
مكتب الخطوط الجویة العراقیة/الموصلوزارة النقل٢٢٥١
فرع الشركة العامة للنقل البري/نینوىوزارة النقل٢٢٥٢

فرع الشركة العامة الدارة النقل وزارة النقل٢٢٥٣
الخاص/نینوى

مطار الموصل الدوليوزارة النقل٢٢٥٤
دائرة االنواء الجویةوزارة النقل٢٢٥٥
مدیریة سكك حدید المنطقة الشمالیةوزارة النقل٢٢٥٦
مطار البصرةوزارة النقل٢٢٥٧
مكتب الخطوط الجویةوزارة النقل٢٢٥٨
ھیئة النقل الخارجيوزارة النقل٢٢٥٩
ھیئة النقل الخاص /ذي قاروزارة النقل٢٢٦٠
قسم نقل الركابوزارة النقل٢٢٦١
الشركة العامة للنقل البحري البصرةوزارة النقل٢٢٦٢
محطة االنواء الجویة والرصد الزلزاليوزارة النقل٢٢٦٣
دائرة سكك حدید المنطقة الجنوبیةوزارة النقل٢٢٦٤
فرع شركة النقل البري /البصرةوزارة النقل٢٢٦٥



قسم النقل الخاصوزارة النقل٢٢٦٦

الشركة العامة لتنفیذ مشاریع النقل /فرع وزارة النقل٢٢٦٧
مشاریع المنطقة الج

سكك حدید منطقة الناصریةوزارة النقل٢٢٦٨
مدیریة سكك منطقة الحلةوزارة النقل٢٢٦٩

الشركة العامة الدارة النقل الخاص / فرع بابلوزارة النقل٢٢٧٠

الشركة العامة لألنواء الجویة والرصد وزارة النقل٢٢٧١
الزلزالي

الشركة العامة لنقل المسافرین والوفود/ بابلوزارة النقل٢٢٧٢

شركة ادارة النقل الخاص في النجف االشرفوزارة النقل٢٢٧٣

فرع الشركة العامة الدارة النقل الخاص/ وزارة النقل٢٢٧٤
كربالء

الشركة العامة لالنواء الجویة والرصد وزارة النقل٢٢٧٥
الزلزالي

الھیئة العامة النواء الجویة والرصد الزلزاليوزارة النقل٢٢٧٦

مكتب ادارة النقل الخاصوزارة النقل٢٢٧٧

الھیئة العامة لالنواء الجویة والرصد الزلزاليوزارة النقل٢٢٧٨

مكتب ادارة النقل الخاصوزارة النقل٢٢٧٩
الشركة العامة لنقل الركابوزارة النقل٢٢٨٠
مدیریة سكك منطقة كركوكوزارة النقل٢٢٨١
الشركة العامة لنقل الركابوزارة النقل٢٢٨٢
الشركة العامة لسكك الحدیدوزارة النقل٢٢٨٣
مدیریة سكك الحقالنیةوزارة النقل٢٢٨٤
مدیریة سكك الرماديوزارة النقل٢٢٨٥
مدیریة سكك الرماديوزارة النقل٢٢٨٦
مكتب ادارة النقل الخاصوزارة النقل٢٢٨٧
مكتب ادارة النقل الخاصوزارة النقل٢٢٨٨
مكتب النقل الخاص / دیالىوزارة النقل٢٢٨٩
فرع شركة نقل المسافرینوزارة النقل٢٢٩٠
مدیریة االنواء الجویةوزارة النقل٢٢٩١
قسم النقل الخاصوزارة النقل٢٢٩٢
شعبة سكك القادسیةوزارة النقل٢٢٩٣
منطقة سكك المثنىوزارة النقل٢٢٩٤



مكتب النقل الخاص في المثنىوزارة النقل٢٢٩٥
مكتب حقوق االنسان في نینوىوزارة حقوق االنسان٢٢٩٦
حقوق االنسانوزارة حقوق االنسان٢٢٩٧
مكتب حقوق االنسانوزارة حقوق االنسان٢٢٩٨
مكتب حقوق االنسان في البصرةوزارة حقوق االنسان٢٢٩٩
مكتب حقوق االنسان / بابلوزارة حقوق االنسان٢٣٠٠
مكتب حقوق االنسان في النجفوزارة حقوق االنسان٢٣٠١
مكتب حقوق االنسان في كربالءوزارة حقوق االنسان٢٣٠٢
حقوق االنسانوزارة حقوق االنسان٢٣٠٣
حقوق االنسانوزارة حقوق االنسان٢٣٠٤
فرع حقوق االنسانوزارة حقوق االنسان٢٣٠٥
دائرة حقوق االنسان/واسطوزارة حقوق االنسان٢٣٠٦
مكتب حقوق االنسان /المثنىوزارة حقوق االنسان٢٣٠٧
مكتب حقوق االنسانوزارة حقوق االنسان٢٣٠٨
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