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  الرحمن الرحيم اهللابسم  
  

ديـة  جعلى النهوض بمهامه الرقابيـة بكـل    االتحادي حرصاً من ديوان الرقابة المالية
وموضوعية وعناية مهنية عالية ورغبة في مواكبة التطورات المتسارعة في مجاالت التدقيق 

الفعاليـة   واالستفادة من التقنيات واالساليب الحديثة في انجاز المهام الرقابيـة بمزيـد مـن   
من  وانطالقا ٢٠١٣الى وضع خطته السنوية االتحادي والجودة، فقد بادر ديوان الرقابة المالية

  :وكما يليلتنفيذ خطتها السنوية ستراتيجية الرؤيا والمهمة والقيم لتحقيق المسائل اإل

  
  

  
ل العـام  جهاز رقابي مهني متطور يتمتع بالحياد واالستقالل ليسهم في المحافظة على الما 

ورفع كفاءة أداء األجهزة المشمولة برقابته ويعمل على المشاركة الفعالة في محاربة الفسـاد  
وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والقواعد والمعايير في مجاالت الرقابة المالية وكسب ثقة 

  .اإلطراف المتعاملة مع الجهاز 
  
  

  
مارس الرقابة الالحقة ييات مالية وإدارية، الديوان مؤسسة دستورية مستقلة تتمتع بصالح   

على الجهات الخاضعة لرقابتها والمتعلقة بإدارة المال العام باإلضافة إلى ممارسة الرقابة على 
تكفل برقابـة األداء وفـق معـايير    يبالقانون و اإجراءات التعاقدات وفق الحدود المرسومة له
شورة بشأن البيانات المالية للجهات الخاضعة والمالكفاءة والفاعلية واالقتصادية وإبداء الرأي 

  .الفنية للجهات ذات العالقة
  

  
  
  

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

                                                                                                                                ٠اح والتواصل واالنفت

 یـاالـرؤ

 المھمة

 القیم
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Ø  الديوان  أهداف )عدل الم( 2011لسنة ) 31(من القانون رقم ) الرابعة(حددت المادة

 :كما يلي
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  لمستندة على المعايير المحلية والدولية نشر أنظمة المحاسبة والتدقيق ا: 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 

  

  
  
  

الزمة لتنفيذ الخطة إلى نوعين مـن اإلجـراءات األول منهـا يتعلـق     تنقسم اإلجراءات ال    
بالدوائر الرقابية والثاني يتعلق بدائرة الشؤون الفنية والدراسات فضال عن اتخاذ اإلجـراءات  

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

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

أسالیب ومتطلبات تنفیذ 
 الخطة  الرقابیة
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v  اعتماد أسلوب يانات المالية للجهات الخاضعة للرقابة بأصدار الرأي الفني المحايد بالب

التدقيق الحديث في تحديد األهمية النسبية للعناصر الخاضعة للرقابة وتحديـد حجـم   
العينة استناداً إلى درجة الخطر للحد من اآلثار السلبية الناتجة عـن تلـك المخـاطر    

تلك المخاطر وتحليلها  والمحافظة عليها في أدنى مستوى ممكن وذلك من خالل تحديد
لى ذلك في وقياسها وترتيبها وفق األولويات والتعامل معها حسب أهميتها واالعتماد ع

  .مع استخدام التوثيق لهذه المراحل التخطيط للعمل الرقابي
v  م من خاللهـا إخضـاع اإلدارات التـي    اعتماد خطة لتقويم األداء الشامل والجزئي يت

اإلدارة وأثرهـا فـي   أهميـة  ق برنامج زمني يعتمد على تحددها الدوائر الرقابية وف
 . 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  التوثيق الكامل ألدلة العمل الرقابي. 
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  ات العمل وتحديثها وفقاً لمستجد التدقيقبرامج  وأعدادتطوير. 

  
v  واألهدافبرامج التدقيق المتخصصة والخاصة بما يؤمن انجاز المهام  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 زارية تتضمن أهم المالحظات الرقابية ترفع إلى الوزير المعني فضـالً  إعداد تقارير و
 .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 (  البـرامج الحديثـة    وهـو مـن
 .االلكترونية للوثائق والمستخدمة في مجال األرشفة واإلدارة

 
v  التدقيق باستخدام الحاسوب  أسلوبباعتماد مواصلة إعداد نظم وبرامج تدقيقية. 

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

 .ومتابعة تنفيذها ية نشر الثقافة الرقابية إقامة ورش عمل بغمع والندوات العلمية 
  
v  الرقابية الدولية والمنظمات الدولية وبما يـؤمن نقـل المعرفـة     األجهزةالتواصل مع

 .والتجارب وتبادل الخبرات 
  

دائرة   الخطوات الواجب إتباعھا من قبل
 نیة والدراساتالشؤون الف
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v    ترجمة المقاالت والكتب ذات العالقة بالشؤون المالية والمحاسبية فضالً عـن ترجمـة

 .نظمات الدولية وغيرهاالمراسالت التي ترد للديوان من الم
 

v م وفقا للبيانات المالية الصادرةنتائج التحليل المالي لشركات القطاع العا. 
  

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 للقواعـد الدوليـة    واألدلةالقواعد المحاسبية  تطوير

 . وبما يسهل عملية تطبيقها في واقع المهنة 
  
  
  
  
  

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

الدوائر الرقابية والـدوائر الخاضـعة للرقابـة    والتعليمات وفقاً للحاالت المعروضة عليها من 
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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مكن تصـنيفها إلـى   التحديات التي يواجهها الديوان لتنفيذ خطته في المرحلة الراهنة فـي 

  ـ :نوعين 
  :النوع األول

عدم تقديم اإلدارات الخاضعة للرقابة بياناتها المالية فـي الوقـت   بسبب تحديات خارجية     
حسـاب  ) ٨٦ ( ٣١/١٢/٢٠١٢المحدد حيث بلغ عدد الحسابات الختامية التي لم تقـدم لغايـة   

تلـك   بأسـماء مرفق كشف (ات ختامي يمثل بيانات مالية إلدارات رئيسية موزعة وفقا للسنو
  . )اإلدارات 

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

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

 .ذاتي على كافة األصعدة و المجاالت في الديوان التطوير ال .٢
 .تحقيق التواصل الدولي االستمرار في  .٣
 ٠التأخر في اإلجابة على تقارير الديوان واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة المخالفات .٤
  

 
 
  

- :تتمثل مدخالت الخطة باالتي   
 الدوائر الرقابية في الديوان   •
  عدد العاملين   •
  عة للرقابة الخاض اإلدارات •
  رقيب/يوم دمة في انجاز العمل ووحدة قياسهاالطاقات البشرية المستخ •

في مدة المفاهيم والمصطلحات المعتإيضاحات بشان الخطة و
  أعدادها

  التحديات والصعوبات
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ü الدوائر الرقابية يف الديوان  

  
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   ) الية ، وزارة التجارة ، وزارة التخطيط ،البنك المركزي العراقـي  الم
في بغداد والتنسـيق مـع دوائـر التـدقيق فـي       اإلداراتالرقابة والتدقيق على  أعمال

 . المذكورة اإلداراتالمحافظات بشان فروع 

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

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

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

وزارة التعليم العالي والبحث ( يشمل نطاق عملها  -:الخدمات العامة دائرة تدقيق نشاط  )٣
والكليات ، العلمي ، وزارة التربية ، وزارة الصحة ، وزارة العمل والشؤون االجتماعية 

في بغداد والتنسـيق مـع    اإلداراتهام و أعمال الرقابة والتدقيق على تقوم بم) االهلية
 . المذكورة اإلداراتدوائر التدقيق في المحافظات بشان فروع 

،  واألعماراالسكان وزارة ( يشمل نطاق عملها  -:الزراعة والتعمير دائرة تدقيق نشاط  )٤
تقوم بمهام و  )وارد المائية ، وزارة الم،وزارة النقل وزارة االتصاالت ، وزارة الزراعة 

في بغداد والتنسـيق مـع دوائـر التـدقيق فـي       اإلداراتأعمال الرقابة والتدقيق على 
 . المذكورة اإلداراتالمحافظات بشان فروع 

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

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

 . المذكورة اإلداراتالمحافظات بشان فروع 

وزارة الكهرباء ، وزارة الـنفط ،  ( يشمل نطاق عملها  -:الصناعي اط دائرة تدقيق نش )٦
فـي بغـداد    اإلداراتتقوم بمهام و أعمال الرقابـة والتـدقيق علـى    ) وزارة الصناعة 

 .المذكورة اإلداراتوالتنسيق مع دوائر التدقيق في المحافظات بشان فروع 
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v وائرنا في بغداد والمتمثلة بـ والتي تعمل بالتنسيق مع دلمحافظات ادوائرنا في  أما:-  

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

تقوم بأعمال الرقابة والتدقيق على الدوائر الرئيسية والفرعيـة فـي   و محافظة الموصل
 .المحافظة ومن خالل التنسيق مع الدوائر المركزية في بغداد 

و مسؤولة عن نطاق محافظـات   البصرةمركزها محافظة  -:قة الثانيةالمنطدائرة تدقيق  )٢
تقوم بأعمال الرقابة والتدقيق علـى الـدوائر الرئيسـية    و )ذي قار، ميسان ،  البصرة(

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

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

 .   في المحافظات أنفا ومن خالل التنسيق مع الدوائر المركزية في بغداد

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

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

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

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

و مسـؤولة عـن نطـاق    الديوانية  مدينةومركزها  -: المنطقة السادسةدائرة تدقيق  )٦
الدوائر الرئيسـية  تقوم بأعمال الرقابة والتدقيق على 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)  ٢٣٠٦(يعمل هذا الديوان باالعتماد على 
ية ، الطبية االقتصادية ، المحاسبية ، االدارية ، القانونية ، اإلحصائية ، المعلومات( 

  )، الهندسية ، الزراعية ، البيئية 
 اسـتبعاد بعـد   الموظفين العاملين وشهاداتهم الدراسية  أعداد إحصائيات أدناهأـ 

  -:المتسربين
  
  
  
  

 
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وفق الجدول بعد استبعاد المتسربین الموظفین حسب الدوائر الرقابیة ومقر الدیوان ب ـ تصنیف 
  - :ادناه 

  

  العدد  الدوائر الرقابیة ومقر الدیوان  ت

  ١٥٢  دائرة تدقیق نشاط التمویل والتوزیع  ١

  ١٥٣  حكم المركزيدائرة تدقیق نشاط ال  ٢

  ١٥١  دائرة تدقیق نشاط الخدمات العامة  ٣

  العدد  الشهادة
  ٢٥  دكتوراه
  ١٨  ماجستير

  ٨٩  دبلوم عالي
  ١٦٨٤  سبكالوريو

  ١٨٨  دبلوم فني
  ٣١  إعدادية
  ٨  متوسطة
  ٢٢  ابتدائية

  ٥  )يقرأ ويكتب(ن االبتدائيةدو
  ٢٠٧٠  المجموع
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  ١٦٠  دائرة تدقیق النشاط الصناعي  ٤

  ١٣٦  دائرة تدقیق نشاط الشركات  ٥

  ١٢٤  نشاط الزراعة والتعمیردائرة تدقیق   ٦

  ٥٥  دائرة تدقیق المنطقة األولى  ٧

  ١٧٧  دائرة تدقیق المنطقة الثانیة  ٨

  ٢٠٩  الثةدائرة تدقیق المنطقة الث  ٩

  ٩٢  دائرة تدقیق المنطقة الرابعة  ١٠

  ١٢٢  دائرة تدقیق المنطقة الخامسة  ١١

  ٨٨  دائرة تدقیق المنطقة السادسة  ١٢

  ٤٥١  مقر الدیوان  ١٣

  
   

ü اخلاضعة للرقابة  اإلدارات:-   

من خالل الهيئـات   أعمالهاالدوائر الرقابية والتي تمارس وهي تمثل نطاق         
   -: كاألتيوهي الرقابية 

تشمل مجلس النواب ، مجلس الوزراء ، والدوائر الرئاسية الرئيسية 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 ية ببيانات مالية حساباتها السنو

   )١(ملحق رقم  .٢٠١٣خالل السنة  %١٠٠بنسبة  لتدقيقها
بشخصية معنويـة واسـتقالل    التي تتمتع اإلداراتوهي  األخرىالرئيسية  اإلدارات  -":ثانيا

تقريـر  أو مالية  حساباتها السنوية ببياناتتنتهي والتي  والممولة ذاتيا مالي وأداري
، ٢٠١٣خـالل السـنة    %١٠٠بنسبة  لتدقيقهاخطط لها الديوان والتي  إعمالنتائج 

وكذلك تشمل شركات القطاع المختلط والمكاتب االستشارية وصناديق التعليم العـالي ،  
  )٢(ملحق رقم  .الجمعيات ، االتحادات ، المنظمات 
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الرئيسية التي يكون تمويلها عـن   لألداراتبعة الفرعية وهي الوحدات التا اإلدارات  -":ثالثا
يخطط لها  إنوتنتهي نتائج التدقيق فيها بتقرير دوري والتي يجب  اإلداراتتلك  طريق
الدائرة الرقابية على ان يـتم   إمكانيةمـن نطاق العمل حسب % ٣٣ ال تقل عن بنسبة

  )٣(ملحق رقم  .خالل ثالث سنوات% ) ١٠٠(بنسبة تغطيتها 
  
  
ü ت الرقابيــةالطاقا 

وهي تساوي  )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 /ا يوموحــدة قياسه
يمثل الطاقات المتوقـــع وهذا ) المرفق طيا (  و) الدليل األسترشادي ألعداد الخطة

  . وجودها والتي بموجبها تحدد المهام المخطط انجازها
  

النجـاز مهامهـا   "الطاقات المطلوبة وهـي الطاقات التي تحتاجها الهيئة فعـــال   -":ثانيا
المخططـة  الطاقات تجاوز تقد  وهذه الطاقات لقانون الديوان"المطلوبـة والمحددة وفقا

  ٠في الطاقة وجــود عجزمما يؤشر  األحيانفي بعض 
  

وحسـب   الرقابيـة  الهيئـات  أجمالي مهام ألداء )المتاحة( ةالمخطط توزع الطاقات  -:ثالثا 
   -:فيالمتمثلة لمرفقة ومهام الديوان وحسب الكشوفات ا أهداف

  
 التدقيق ألمستندي للبيانـات الماليـة   مهام تدقيق المشروعية وتمثل الوقت الالزم النجاز  -١

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

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

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

 .الرقابية من أجمالي الطاقات%) ٤٥(تمثل ما نسبته 
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مثل الطاقات التي يخصصها رئيس الهيئة لتطويـر كادره من حيـث  المهام التطويرية وت  -٣

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

  
ومديريات الرقابة ية وتتمثل بالطاقات المخصصة في مقرات الدوائر الرقاب اإلداريةالمهام  -٤

المهام االستشارية وهي تتمثل بطاقـة رئـيس   أما %).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   )سيق ، مدير الرقابة في المحافظات مدير التن
  .الطاقات

مكتب رئيس الديوان، مكاتب النـواب ، دائـرة الشـؤون الفنيـة     ( تم تنظيم خطة ساندة  -٦
 .)دائرة الشؤون اإلدارية والمالية  والدراسات ،

  
 اإلداراترقابة والتدقيق في ال إعمالبالتقارير الرقابية الناتجة عن مخرجات الخطة تتمثل      

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

مالية لسـنوات  البيانات رقابية عن ال تقارير وكذلك ٣١/١٢/٢٠١٢المالية المنتهية في 
  .في حينها خاضعة للرقابةسابقة متأخرة لم تقدم من قبل اإلدارات ال

  
  .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(

 .٢٠١٢خالل العام 
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جزئـي   أداءاء كان تقرير تقويم تم تحديده في الخطة السنوية سو أداء الذيتقرير تقويم   )٥(
  .إقرارهشامل حسب ما يتم  أم

  
 .التخصصيةفي مجال الرقابة  األداءتقرير تخصصي يمثل تقارير قسم تقويم   )٦(

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

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

  
تقارير فصلية وفي نهاية العام يصـدر تقريـر سـنوي بكافـة      أربعةيصدر هذا الديوان  )٨(

مجلـس  ( الرئاسـات الثالثـة    إلىالمالحظات التي لم يتم تصفيتها وترسل هذه التقارير 
  .جان البرلمانية المعنية والى الل) النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء 

  
  
  
  
  

           
منتسب على رأس ) ١٦٧٠(على  عتمادالاب ٢٠١٣خطط الديوان النجاز العمل الرقابي لعام    

رقيب في حين بلغت الطاقات الرقابيـة  /يوم ) ٤٥٠٤٧٤(العمل حيث بلغت طاقاتهم المخططة 
توزيع هذه الطاقات النجاز  وقد تم% )  ٢٦( رقيب أي بنسبة عجز/يوم )٥٥٩٩٩٢(المطلوبة 

 )المعـدل  (  ٢٠١١لسنة ) ٣١(مــن قانونــه رقم ) ٦(مهام الديوان التي حددتها المادة 
  وكاالتي 

  
  

 لسنوية للفترة منخطــة عمل الــديوان ا

 ٣١/١٢/٢٠١٣ولغاية  ١/١/٢٠١٣

 الطاقات الرقابية
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نسبتها إلى   الطاقة المخططة  المهام
  اإلجمالي

  %٣٤  ١٥٤٣١٩  تدقيق المشروعية

  %٤٦  ٢٠٦٧٤٢  تقويم األداء

  %١٠  ٤٥٠٧٨  مهام تطويرية

  %١  ٤٤٩٠  مهام استشارية

  %٧  ٣٣١٢١  مهام إدارية

  %٢  ٦٧٢٤  إدارة العمل الرقابي

  %١٠٠  ٤٥٠٤٧٤  المجموع
  

  
  

  
  
تمثل الطاقات الرقابية للدوائر الرقابية فقط حيث  تم فصل  

طاقات المهام الرقابية لمقر الديوان وعرضت في خطة ساندة لخطة العمل الرقابي تمثلـت  
االستشارية لكافة مكاتب وأقسام الديوان مـن حيـث   بالمهام اإلدارية والفنية والتطويرية و

  .)الساندة  ةمرفق استمارة الخط(المدخالت والمخرجات 
  
   

 الطاقات المخططة

  المطلوبةالطاقات 
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قامت الدوائر الرقابية بإعادة النظـر   االتحادي المالية ستنادا لتوجيهات مجلس الرقابةا   
ا وفق عـدد  في احتساب  الطاقات المطلوبة لبعض من اإلدارات الرئيسية الخاضعة لرقابته

ساعات العمل المصروفة فعال في تدقيق هذه اإلدارات وللثالث سنوات األخيرة مع األخـذ  
  .ظر االعتبار حجم اإلدارة ونشاطهابن
  
  

  
  
  
  
  
  
  

منهـا     إدارة )  ١١٩٧(طط الديوان لتدقيق كافة اإلدارات الخاضعة لرقابتـه والبالغـة   خ
كمـا ورد فـي     والممولة ذاتياً أخرى/ ئيسيةإدارة ر) ٩٠١(حكومية و/ إدارة رئيسية) ٢٩٦(

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

  
  
  

                                                                                                           
إدارة خاضـعة  ) ٢٤٤٣(إدارة فرعية مـن مجمـوع   ) ١١٠٨(خطط الديوان لتدقيق          

حيث تخضع هذه اإلدارات إلى خطة دورية تؤدي %) ٤٥(للرقابة  بنسبة مخطط بلغت 
  .ثالث سنوات  إلى تدقيق اإلدارات كافة خالل

  
    

  
  

 . ٢٠١٢تقريراً خالل السنة ) ٩٢٦٢ (هذا الديوان  أنجز •

 اإلدارات الخاضعة للرقابة

 اإلدارات الفرعية  

اإلدارات الرئيسية    
 الحكومية واألخرى/ 

ــات  ــل مخرج العم



 

)١٩ - ١٦( 
 

ادناه تفاصيل التقارير المخطـط  ، تقريراً ) ٧٠٨٤(خططت الدوائر الرقابية النجاز  •
 ٠انجازه 

  
  
  
 

العدد المخطط انجازه   نوع التقرير
  ٢٠١٣/للسنة

  ٢٠١٢/للسنة  المنجز

  ٣٥١  ٧٠٧  حساب ختامي مدور 

  ٤٩٧  ٨٤٩  ميحساب ختا

  ٦٨٨  ٧٨٧  أعمال جتقرير نتائ

  ٤٣٥  ٥١٦  تقرير دوري

  ٣٠٣  ٥٥٨  تقويم أداء

  ٣٣٦  ٥٥٠  زيارات تفتيشية

  ٥٨١٥  ٢٩٨٢  عقود

  ٨٣٧  ١٣٥  تقارير أخرى

  ٩٢٦٢  ٧٠٨٤  المجموع
 

استناداً إلى توجيهات األمانة العامة لمجلس الوزراء خطط الديوان لتدقيق العقـود   •
مليون دينار ، حيث بلـغ عـدد العقـود المخطـط       ) ١٥٠( التي تزيد مبالغها عن

عقد حيث تم تحديد أعداد التقارير في ضوء تقـارير العقـود   )   ٢٩٨٢ (تدقيقها 
 . ٢٠١٢الواردة إلى الديوان لتدقيقها خالل عام  

 
تقرير ضمن التقارير األخرى حيث أن الديوان يكلف ) ١٣٥(خطط الديوان لتدقيق  •

قية خارج الخطة قد تتضـمن تـدقيق المـنح أو الرواتـب أو     ببعض المهام التدقي
  .تكليفات ومهام خاصة 

  
 خطة تقويم األداء  
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السـنة   إلىمضافا  ٢٠١٥-٢٠١٠للسنوات  األداءلتقويم  إستراتيجيةخطة  أعدادتم           
باستغالل ، ٢٠١٢غير المنجزة خالل السنة   األداءماسيتم تدويره من تقارير تقويم ٢٠١٣
لطاقات وفق خطة تعد الحقا تنفذ خالل الفصلين الثالث والرابـع  من إجمالي ا% ٤٥نسبة 

  )٤(ملحق رقم  .من السنة قيد البحث 
  
  
  
  
  

قدم قسم تقويم األداء التخصصي خطته للرقابة التخصصية علـى اإلدارات الخاضـعة        
تي البعد أن يتم التنسيق مع  دوائر الرقابة والتدقيق بشان اإلدارات  ٢٠١٣للرقابة  لعام 

تقريـر خـالل السـنة تتضـمن النشـاطات للهيئـات       ) ٤٥ (سيتم تقويم أدائها بإجمالي 
مرفـق   )الصحية ،الهندسية،التربية ،الزراعية واالروائية،البيئيـة  (المتخصصة بالشؤون 

  .)٥(رقم 
  
   مالحظات عامة بشان اخلطة     
v  ة رغم عدم وجود إلجمالي الهيئات الرقابي% ٤٥تم احتساب طاقات تقويم األداء بنسبة

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

 
v  وتحديـد  والمحافظات تم تحديد مواعيد االنجاز بالتنسيق بين الدوائر الرقابية في بغداد

 .التدقيق أسبقيات

  
v أعداد الخطة وتوزيع اإلعمال بما يتالءم مع حجـم الطاقـات    اعتماد مبدأ المرونة في

 الرقابية الالزمة للتدقيق وكادر الهيئة الرقابية ومحاولة تحقيق التوازن في هذا الجانب 

  . لغرض انجاز المهام في التوقيتات المحددة لها     
  
  
  
  
  

 خطة قسم تقـويم األداء 
  التخصصي
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 ٣١/١٢/٢٠١٢كشف باإلدارات التي لم تقدم بیاناتھا المالیة  لغایة 

 اسم الدائرة السنة المالیة المحافظة الوزارة

  
 الشركة العامة لتجارة المواد الغذائیة  ٢٠١١ بغداد التجارة

 الصناعة

  
 شركة الطارق العامة ٢٠١١- ٢٠٠٤من  بغداد

  
 شركة الفداء العامة -٢٠١٠ بغداد

  
 شركة عقبة بن نافع العامة ٢٠١١- ٢٠٠٤من  بغداد

 شركة النداء العامة ٢٠١١- ٢٠١٠-٢٠٠٩ بغداد

  
 شركة بدر العامة ٢٠١١-  ٢٠٠٣من بغداد

التعلیم العالي 
 والبحث العلمي

  
 جامعة العراق ٢٠١١-٢٠١٠ البصرة

  
 كلیة الرشید الجامعة ٢٠١١ بغداد

 دائرة صحة ذي قار ٢٠١١- ٢٠١٠-٢٠٠٩ ذي قار الصحة

   االتصاالت
 واالتصاالت األعالمھیئة  ٢٠١١ بغداد

   الدفاعوزارة 
 وزارة الدفاع ٢٠١١ بغداد

 رئاسة الجمھوریة  ٢٠١١- ٢٠١٠-٢٠٠٩ بغداد الدوائر الرئاسیة 

 الھیئة العلیا للحج والعمرة ٢٠١١- ٢٠١٠-٢٠٠٩ بغداد مجلس الوزراء

الدوائر غیر 
 المرتبطة بوزارة

  
 المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا ٢٠١١ بغداد

 محافظة بابل  ٢٠١١  



 

)١٩ - ١٩( 
 

 بابل

ة الھالل جمعی
 العراقي األحمرجمعیة الھالل  ٢٠١١- ٢٠٠٧من  بغداد العراقي األحمر

 قطاع مختلط 

الشركة العالمیة للبطاقة الذكیة  ٢٠١١-٢٠١٠ بغداد
 المحدودة المختلطة

  
 ٢٠١١ بغداد

  
  شركة فندق فلسطین

  
 

   بغداد أمانة
 الشركة العامة لتنفیذ مشاریع الماء ٢٠١١-٢٠١٠ بغداد

 لسنيالوقف ا
الوقف /صندوق الزكاة والصدقات  ٢٠١١- ٢٠٠٢من  بغداد

 السني 

الوقف  أموالواستثمار  أدارةھیئة  ٢٠١١ بغداد
 السني

 الوقف الشیعي
 أموالواستثمار  إلدارةالعامة  األمانة ٢٠١١- ٢٠٠٦من   بغداد

 الوقف الشیعي
  
 عتبة الروضة الكاظمیة ٢٠١١- ٢٠٠٣من  بغداد

 شركة الدجیلة العراقیة االردنیة ٢٠١١- ٢٠١٠-٢٠٠٩ واسط شركة عربیة

                                                                         
 



مكتب السید رئیس 
الدیوان واالقسام التابعة 

لھ
10001000

162518327004157مكاتب السادة النواب

دائرة الشؤون الفنیة 
18982595121032432975598والدراسات

دائرة الشؤون االداریة 
17385916547531778971والمالیة

3548411849512103658524517419726مجموع

كتب 
ومراسالت ترجمة انظمة تقاریر

وتطبیقات
صیانة 
المجموعاجھزة اخرى

مخرجات خطة العمل الساندة

االقسام

الــتقاریـــر

دراسات 
وبحوث

استشارات 
اقامة برامجوبیان راي

دورات
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موقعاسم الدائرة الخاضعة للتدقیقاسم الوزارهت

بغدادمكتب المفتش العام /جھاز المخابراتمجلس الوزراء1

بغدادمجلس االمن الوطنيمجلس الوزراء2

بغدادمكتب المفتش العام /مؤسسة الشھداءمجلس الوزراء3

بغدادالجھاز الوطني للمخابراتمجلس الوزراء4

بغدادمكتب دولة رئیس الوزراءمجلس الوزراء5

بغدادمكتب المفتش العام /السجناء السیاسینمجلس الوزراء6

بغدادمكتب القائد العام للقوات المسلحةمجلس الوزراء7

بغدادمكتب المفتش العام / الحج والعمرةمجلس الوزراء8

بغدادالھیئة الوطنیة للعدالة والمسائلةمجلس الوزراء9

بغدادبیت الحكمةمجلس الوزراء10

مجلس الوزراء11
المدیریة العامة لنزع السالح ودمج 

بغدادالملیشیات

بغدادمؤسسة الشھداءمجلس الوزراء12

بغدادجھاز االمن الوطنيمجلس الوزراء13

بغداددیوان الوقف السنيمجلس الوزراء14

بغداددیوان الوقف الشیعيمجلس الوزراء15

بغداددیوان اوقاف المسیحین  والدیانات االخرىمجلس الوزراء16

بغدادرئاسة الجمھوریةالدوائر الرئاسیة ومجلس الوزراء17

بغدادالمحكمة الجنائیة العراقیة العلیاالدوائر الرئاسیة ومجلس الوزراء18

الدوائر الرئاسیة ومجلس الوزراء19
المفوضیةالعلیاالمستقلة لالنتخابات في 

بغدادالعراق

بغدادمجلس النوابالدوائر الرئاسیة ومجلس الوزراء20

الدوائر الرئاسیة ومجلس الوزراء21
الھیئة العراقیة للسیطرة على المصادر 

بغدادالمشعة

بغداداالمانة العامة لمجلس الوزراءالدوائر الرئاسیة ومجلس الوزراء22

بغدادھیئة  دعاوي الملكیة العقاریةمجلس النواب23

االدارات الرئیسیة 



مجلس النواب24
دائرة المفتش العام /ھیئة دعاوي الملكیة 

بغدادالعقاریة

بغدادھیئة النزاھة العامةمجلس النواب25

بغداددیوان امانة بغداد /مكتب المفتش العامامانة بغداد26

بغدادكلیة االمام االعظم  /الوقف السنيدیوان الوقف السني27

بغداددیوان الوقف السني /مكتب المفتش العامدیوان الوقف السني28

بغداددیوان الوقف الشیعي / مكتب المفتش العامدیوان الوقف الشیعي29

بغدادكلیة االمام الكاظم للعلوم االسالمیة الجامعةدیوان الوقف الشیعي30

دیوان اوقاف الدیانات المسیحیة واالیزیدیة دیوان الوقف المسیحي واالدیان االخرى31
/مكتب المفتش العام

بغداد

بغدادالمحكمة االتحادیة العلیامجلس القضاء االعلى32

بغدادمجلس القضاء االعلىمجلس القضاء االعلى33

الموصلھیئة االستثمارھیئة االستثمار الوطنیة34

بابلھیئة استثمار / بابلھیئة االستثمار الوطنیة35

نجفالھیئة الوطنیة لالستثمار / نجفھیئة االستثمار الوطنیة36

كربالءھیئة استثمار كربالء المقدسةھیئة االستثمار الوطنیة37

البصرةھیئة االستثمار/بصرةھیئة االستثمار الوطنیة38

ذي قارھیئة االستثمار/ذي قارھیئة االستثمار الوطنیة39

میسانھیئة االستثمار/میسانھیئة االستثمار الوطنیة40

االنبارھیئة استثمار االنبارھیئة االستثمار الوطنیة41

واسطھیئة استثمار واسطھیئة االستثمار الوطنیة42

كركوكھیئة استثمار كركوكھیئة االستثمار الوطنیة43

صالح الدینھیئة استثمار صالح الدینھیئة االستثمار الوطنیة44

الدیوانیةھئیة االستثمار /الدیوانیةھیئة االستثمار الوطنیة45

المثنىھئیة االستثمار /المثنىھیئة االستثمار الوطنیة46

بغدادھیئة استثمار محافظة بغدادھیئة االستثمار الوطنیة47

دیالىفرع ھیئة االستثمار/دیالىھیئة االستثمار الوطنیة48

بغداددائرة المفتش العام /الخارجیةوزارة الخارجیة49



بغدادوزارة الخارجیةوزارة الخارجیة50

بغدادالممثلیات السیاسیة والقنصلیةوزارة الخارجیة51

بغداددیوان وزارة االتصاالتوزارة االتصاالت52

وزارة االتصاالت53
الھیئة العامة لخدمات البث واالرسال (شبكة 

بغداداالعالم العراقي)

بغدادمكتب المفتش العام لوزارة االتصاالتوزارة االتصاالت54

بغداددائرة االشغال والصیانة العامةوزارة االعمار واالسكان55

بغدادالمركز الوطني لالستشارات الھندسیةوزارة االعمار واالسكان56

بغدادالمركز الوطني للمختبرات االنشائیةوزارة االعمار واالسكان57

بغدادالھیئة العامة لالسكانوزارة االعمار واالسكان58

بغدادالھیئة العامة للطرق والجسوروزارة االعمار واالسكان59

بغدادالھیئة العامة للمبانيوزارة االعمار واالسكان60

بغداددائرة االعمار الھندسيوزارة االعمار واالسكان61

بغداددیوان وزارة االعمار واالسكانوزارة االعمار واالسكان62

وزارة االعمار واالسكان63
مكتب المفتش العام لوزارة االعمار 

بغدادواالسكان

بابلمدیریة بلدیات محافظة بابلوزارة البلدیات واالشغال العامة64

بابلمدیریة بلدیة الحلةوزارة البلدیات واالشغال العامة65

نجفمدیریة بلدیات النجفوزارة البلدیات واالشغال العامة66

نجفمدیریة بلدیة النجفوزارة البلدیات واالشغال العامة67

كربالءمدیریة بلدیات كربالءوزارة البلدیات واالشغال العامة68

كربالءمدیریة بلدیة كربالءوزارة البلدیات واالشغال العامة69

البصرةمدیریة بلدیات البصرةوزارة البلدیات واالشغال العامة70

ذي قارمدیریة بلدیات محافظة ذي قاروزارة البلدیات واالشغال العامة71

میسانمدیریة بلدیات محافظة میسانوزارة البلدیات واالشغال العامة72

بغدادالمدیریة العامة للتخطیط العمرانيوزارة البلدیات واالشغال العامة73

بغدادالمدیریة العامة للتخطیط والمتابعةوزارة البلدیات واالشغال العامة74

بغداددیوان وزارة البلدیات واالشغال العامةوزارة البلدیات واالشغال العامة75



بغدادمدیریة البلدیات العامةوزارة البلدیات واالشغال العامة76

بغدادمكتب المفتش العام/وزارة البلدیات واالشغالوزارة البلدیات واالشغال العامة77

بغدادمجلس محافظة بغدادوزارة البلدیات واالشغال العامة78

بغدادمحافظة بغدادوزارة البلدیات واالشغال العامة79

بغدادوزارة البیئةوزارة البیئة80

بغدادمكتب المفتش العام /وزارة البیئةوزارة البیئة81

بغدادالھیئة الوطنیة لشؤون االلغاموزارة البیئة82

بغداددیوان وزارة التجارةوزارة التجارة83

بغداددائرة المفتش العام / وزارة التجارةوزارة التجارة84

بغدادالجھاز المركزي للتقیس والسیطرة النوعیةوزارة التخطیط والتعاون االنمائي85

وزارة التخطیط والتعاون االنمائي86
الجھاز المركزي لالحصاء وتكنولوجیا 

بغدادالمعلومات

وزارة التخطیط والتعاون االنمائي87
المركز الوطني لالستشارات والتطویر 

بغداداالداري

بغدادوزارة التخطیطوزارة التخطیط والتعاون االنمائي88

بغدادمكتب المفتش العام / وزارة التخطیطوزارة التخطیط والتعاون االنمائي89

الموصلالمدیریة العامة للتربیة في محافظة نینوىوزارة التربیة90

بابلالمدیریة العامة للتربیة في بابلوزارة التربیة91

نجفالمدیریة العامة لتربیة النجف االشرفوزارة التربیة92

وزارة التربیة93
المدیریة العامة لتربیة محافظة كربالء 

كربالءالمقدسة

ذي قارالمدیریة العامة لتربیة محافظة  ذى قاروزارة التربیة94

البصرةالمدیریة العامة لتربیة محافظة البصرةوزارة التربیة95

میسانالمدیریة العامة لتربیة محافظة میسانوزارة التربیة96

االنبارالمدیریةالعامةللتربیة/االنباروزارة التربیة97

دیالىالمدیریة العامة للتربیة/دیالىوزارة التربیة98

واسطمدیریة تربیة واسطوزارة التربیة99

كركوكالمدیریة العامة لتربیة كركوكوزارة التربیة100



صالح الدینالمدیریة العامة لتربیة صالح الدینوزارة التربیة101

الدیوانیةمدیریة تربیة محافظة الدیوانیةوزارة التربیة102

المثنىمدیریة تربیة محافظة المثنىوزارة التربیة103

بغدادالمدیریة العامة لتربیة الرصافة/االولىوزارة التربیة104

بغدادالمدیریة العامة لتربیة الرصافة/الثالثةوزارة التربیة105

بغدادالمدیریة العامة لتربیة الرصافة/الثانیةوزارة التربیة106

بغدادالمدیریة العامة للتعلیم المھنيوزارة التربیة107

بغدادالمدیریة العامة لتربیة الكرخ/االولىوزارة التربیة108

بغدادالمدیریة العامة لتربیة الكرخ/الثالثةوزارة التربیة109

بغدادالمدیریة العامة لتربیة الكرخ/الثانیةوزارة التربیة110

بغدادثانویة كلیة بغدادوزارة التربیة111

بغداددیوان وزارة التربیةوزارة التربیة112

بغدادمكتب المفتش العام لوزارة التربیةوزارة التربیة113

الموصلجامعة الموصلوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي114

بابلجامعة بابلوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي115

نجفجامعة الكوفةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي116

كربالءجامعة كربالءوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي117

ذي قارجامعة ذي قاروزارة التعلیم العالي والبحث العلمي118

میسانجامعة میسانوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي119

بصرةرئاسة جامعة البصرةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي120

دیالىجامعة دیالىوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي121

االنبارجامعةاالنباروزارة التعلیم العالي والبحث العلمي122

واسطجامعة واسطوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي123

صالح الدینجامعة تكریتوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي124

كركوكجامعة كركوكوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي125

المثنىجامعة المثنىوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي126



الدیوانیةجامعةالقادسیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي127

بغدادالجامعة االسالمیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي128

بغدادالمجلس العراقي لالختصاصات الطبیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي129

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي130
المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة 

بغدادالطبیة

بغدادالھیئة العراقیة للحاسبات والمعلوماتیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي131

بغداددیوان وزارة التعلیم العالي والبحث العلميوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي132

بغدادرئاسة الجامعة التكنلوجیاوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي133

بغدادرئاسة الجامعة المستنصریةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي134

بغدادرئاسة جامعة النھرینوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي135

بغدادرئاسة جامعة بغدادوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي136

بغدادمكتب المفتش العام لوزارة التعلیم العاليوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي137

بغدادھیئة التعلیم التقنيوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي138

بغداددائرة الفنون الموسیقیةوزارة الثقافة139

بغداددائرة المفتش العام / وزارة الثقافةوزارة الثقافة140

بغداددائرة قصر المؤتمراتوزارة الثقافة141

بغداددائرةالعالقات الثقافیةوزارة الثقافة142

بغداددار االزیاء العراقیةوزارة الثقافة143

بغداددار الثقافة والنشر الكردیةوزارة الثقافة144

بغداددار الكتب والوثائقوزارة الثقافة145

بغداددار المأمون للترجمة والنشروزارة الثقافة146

بغداددار ثقافة االطفالوزارة الثقافة147

بغداددیوان وزارة الثقافةوزارة الثقافة148

بغدادالھیئة العامة لالثار والتراثوزارة الثقافة149

بغداددائرة المفتش العام / وزارة الداخلیةوزارة الداخلیة150



بغداداكادیمیة كلیة الشرطةوزارة الداخلیة151

بغدادالمعھد العالي للتطویر االمني واالداريوزارة الداخلیة152

بغداددیوان وزارة الداخلیةوزارة الداخلیة153

بغدادقیادة قوات حرس الحدودوزارة الداخلیة154

بغدادمدیریة الجنسیة العامةوزارة الداخلیة155

بغدادمدیریة الدفاع المدني العامةوزارة الداخلیة156

بغدادمدیریة المرور العامةوزارة الداخلیة157

بغدادمدیریة شرطة النجدةوزارة الداخلیة158

بغدادمدیریة شرطة محافظة بغدادوزارة الداخلیة159

بغدادالمدیریة العامة لشرطة النفطوزارة الداخلیة160

بغدادمدیریة شرطة الكھرباءوزارة الداخلیة161

بغدادالمدیریة العامة للمنافذ الحكومیةوزارة الداخلیة162

بغدادمفتش العام/ وزارة الدفاعوزارة الدفاع163

بغدادوزارة الدفاعوزارة الدفاع164

بغدادوزارة السیاحة واالثاروزارة الدولة لشؤون السیاحة واالثار165

الموصلمدیریة زراعة نینوىوزارة الزراعة166

بابلمدیریة زراعة بابلوزارة الزراعة167

نجفمدیریة زراعة النجفوزارة الزراعة168

كربالءمدیریة زراعة كربالءوزارة الزراعة169

ذي قارمدیریة زراعة ذي قاروزارة الزراعة170

میسانمدیریة زراعة میسانوزارة الزراعة171

بصرةمدیریة زراعة البصرةوزارة الزراعة172

االنبارمدیریة زراعة/االنباروزارة الزراعة173

واسطمدیریة زراعة واسطوزارة الزراعة174

دیالىمدیریة زراعة /دیالىوزارة الزراعة175

كركوكمدیریة زراعة كركوكوزارة الزراعة176

صالح الدینمدیریة زراعة صالح الدینوزارة الزراعة177

الدیوانیةمدیریة زراعة الدیوانیةوزارة الزراعة178



المثنىمدیریة زراعة المثنىوزارة الزراعة179

بغدادالھیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیةوزارة الزراعة180

بغدادالھیئة العامة لفحص وتصدیق البذوروزارة الزراعة181

بغدادالھیئة العامة لالراضي الزراعیةوزارة الزراعة182

بغدادالھیئة العامة لتنظیم االستثمارات الزراعیةوزارة الزراعة183

بغدادالھیئة العامة لألرشاد والتعاون الزراعيوزارة الزراعة184

بغدادالھیئة العامة للبحوث الزراعیةوزارة الزراعة185

بغدادالھیئة العامة للنخیلوزارة الزراعة186

وزارة الزراعة187
الھیئة العامة لمكافحة التصحر واستثمار 

بغدادالصحراء الغربیة/ر

بغدادالھیئة العامة لوقایة المزروعاتوزارة الزراعة188

بغداددیوان وزارة الزراعةوزارة الزراعة189

بغدادمدیریة زراعة بغدادوزارة الزراعة190

بغدادمكتب المفتش العام لوزارة الزراعةوزارة الزراعة191

بغدادوزارةالشباب والریاضة /وزارة الشباب والریاضة192

وزارة الشباب والریاضة193
وزارة الشباب والریاضة / مكتب المفتش 

بغدادالعام

الموصلدائرة صحة نینوىوزارة الصحة194

بابلدائرة صحة بابلوزارة الصحة195

نجفدائرة صحة محافظة النجف االشرفوزارة الصحة196

كربالءدائرة صحة كربالءوزارة الصحة197

بصرةدائرة صحة البصرةوزارة الصحة198

ذي قارمدیریة صحة محافظة ذي قاروزارة الصحة199

میساندائرة صحة میسانوزارة الصحة200

دیالىدائرة صحة محافظة دیالىوزارة الصحة201

االنباردائرة صحة / االنباروزارة الصحة202

واسطدائرة صحة محافظة /واسطوزارة الصحة203

كركوكدائرة صحة كركوكوزارة الصحة204



صالح الدیندائرة صحة محافظة صالح الدینوزارة الصحة205

الدیوانیةدائرة صحة محافظة الدیوانیةوزارة الصحة206

المثنىدائرة صحة المثنىوزارة الصحة207

بغداددائرة صحة بغداد/ الكرخوزارة الصحة208

بغداددائرة صحة بغداد/الرصافةوزارة الصحة209

بغداددائرة مدینة الطبوزارة الصحة210

بغداددیوان وزارة الصحةوزارة الصحة211

بغدادمكتب المفتش العام لوزارة الصحةوزارة الصحة212

بغدادمكتب المفتش العام لوزارة الصناعةوزارة الصناعة213

بغداددیوان وزارة الصناعة والمعادنوزارة الصناعة214

بغدادالمعھد القضائيوزارة العدل215

بغداددائرة التنفیذوزارة العدل216

بغداددائرة الكتاب العدولوزارة العدل217

بغداددائرة المفتش العام /وزارة العدلوزارة العدل218

بغداددائرة رعایة القاصرینوزارة العدل219

بغداددیوان وزارة العدلوزارة العدل220

بغدادمدیریة التسجیل العقاري العامةوزارة العدل221

بغداددائرة االصالح العراقیة للكبار /السجونوزارة العدل222

بغداددائرة المفتش العام /العلوم والتكنولوجیاوزارة العلوم والتكنولوجیا223

بغداددیوان وزارة العلوم والتكنولوجیاوزارة العلوم والتكنولوجیا224

بغدادموظف المعلومات المركزیةوزارة العلوم والتكنولوجیا225

بغداددائرة اصالح االحداثوزارة العمل والشؤون االجتماعیة226

بغدادالمركز الوطني للصحة والسالمة المھنیةوزارة العمل والشؤون االجتماعیة227

بغداددائرة العمل  والتدریب المھنيوزارة العمل والشؤون االجتماعیة228

بغداددائرة الرعایة االجتماعیة ( شبكة الحمایة)وزارة العمل والشؤون االجتماعیة229

بغداددیوان وزارة العمل والشوؤن االجتماعیةوزارة العمل والشؤون االجتماعیة230



بغدادمكتب المفتش العام لوزارة العملوزارة العمل والشؤون االجتماعیة231

بغداددائرة ذوي االحتیاجات الخاصة /بغدادوزارة العمل والشؤون االجتماعیة232

بغداددیوان وزارة الكھرباءوزارة الكھرباء233

بغدادمكتب المفتش العام لوزارة الكھرباءوزارة الكھرباء234

بغداددیوان وزارة المالیةوزارة المالیة235

بغدادالمركزالتدریبي المالي والمحاسبيوزارة المالیة236

بغداددائرة تكنولوجیا المعلوماتوزارة المالیة237

بغداددائرة المفتش العام /وزارة المالیةوزارة المالیة238

بغدادھیئة التقاعد الوطنیةوزارة المالیة239

بغدادالھیئة العامة للضرائبوزارة المالیة240

بغداددائرة عقارات الدولةوزارة المالیة241

بغدادالھیئة العامة للكماركوزارة المالیة242

وزارة المالیة243
دائرة المحاسبة /الحساب الختامي 

بغدادلجمھوریة العراق

بغدادوزارة الھجرة والمھجرینوزارة المھجرین والمھاجرین244

وزارة المھجرین والمھاجرین245
وزارة الھجرة والمھجرین /مكتب المفتش 

بغدادالعام

بغدادالمدیریة العامة للمساحةوزارة الموارد المائیة246

بغدادالمدیریة العامة للمصب العاموزارة الموارد المائیة247

بغدادالمركز الوطني الدارة الموارد المائیةوزارة الموارد المائیة248

بغدادالھیئة العامة لتشغیل مشاریع الري والبزلوزارة الموارد المائیة249

بغدادالھیئة العامة لصیانة مشاریع الري والبزلوزارة الموارد المائیة250

بغدادالھیئة العامة للسدود والخزاناتوزارة الموارد المائیة251

بغدادالھیئة العامة للمیاة الجوفیةوزارة الموارد المائیة252

بغدادالھیئة العامة لمشاریع الري واالستصالحوزارة الموارد المائیة253

بغداددائرة تنفیذ اعمال كري االنھروزارة الموارد المائیة254

بغداددیوان وزارة الموارد المائیةوزارة الموارد المائیة255



بغدادمركز الدراسات والتصمامیم الھندسیةوزارة الموارد المائیة256

بغدادمركز انعاش االھواروزارة الموارد المائیة257

بغدادمكتب المفتش العام لوزارة الموارد المائیةوزارة الموارد المائیة258

بغداددیوان وزارة النفطوزارة النفط259

بغدادمكتب المفتش العام لوزارة النفطوزارة النفط260

بغدادالمنشأة العامة للطیران المدنيوزارة النقل261

وزارة النقل262
الھیئة العامة لالنواء الجویة والرصد 

بغدادالزلزالي

بغداددیوان وزارة النقلوزارة النقل263

بغدادمكتب المفتش العام لوزارة النقلوزارة النقل264

بغدادوزارة حقوق االنسان /مكتب المفتش العاموزارة حقوق االنسان265

بغدادوزارة حقوق االنسانوزارة حقوق االنسان266

الموصلمحافظة نینوىالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره267

الموصلمجلس محافظة نینوىالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره268

بابلمحافظة بابلالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره269

بابلمجلس محافظة بابلالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره270

نجفمجلس محافظة النجفالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره271

نجفمحافظة محافظة النجفالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره272

كربالءمجلس محافظة كربالء المقدسةالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره273

كربالءمحافظة كربالء المقدسةالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره274

ذي قارمحافظة ذي قارالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره275

ذي قارمجلس محافظة ذي قارالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره276

میسانمحافظة میسانالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره277

میسانمجلس محافظة میسانالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره278

البصرةمحافظة البصرةالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره279

البصرةمجلس محافظة البصرةالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره280



دیالىمحافظة دیالىالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره281

االنبارمحافظةاالنبارالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره282

واسطمحافظةواسطالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره283

دیالىمجلس محافظة دیالىالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره284

االنبارمجلس محافظة االنبارالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره285

واسطمجلس محافظة واسطالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره286

كركوكمحافظة كركوكالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره287

كركوكمجلس محافظة كركوكالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره288

صالح الدینمجلس محافظة صالح الدینالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره289

صالح الدینمحافظة صالح الدینالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره290

الدیوانیةمحافظة القادسیةالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره291

الدیوانیةمجلس محا فظة   الدیوانیةالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره292

المثنىمحافظة المثنئالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره293

المثنىمجلس محافظة المثنىالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره294

بغدادھیئة االستثمار الوطنیةالدوائر الغیر مرتبطھ بوزاره295

بغدادالمجمع العلميالمجمع العلمي296



موقعاسم الدائرة الخاضعة للتدقیقاسم الوزارهت

ذي قارمؤسسة الشھداءمجلس الوزراء1

بصرةمكتب الحج والعمرة /بصرةمجلس الوزراء2

میسانمكتب الحج والعمرة/میسانمجلس الوزراء3

البصرةمؤسسة السجناء السیاسینمجلس الوزراء4

البصرةھیئة دعم اعمار البصرةمجلس الوزراء5

البصرةمؤسسة الشھداء في البصرةمجلس الوزراء6

البصرةلجنة المادة ١٤٠مجلس الوزراء7

ذي قارھیئة الحج والعمرة /ذي قارمجلس الوزراء8

ذي قارمؤسسة السجناء السیاسینمجلس الوزراء9

میسانلجنة تنفیذ القرار ١٤٠مجلس الوزراء10

بغداددائرة الرعایة االجتماعیة للمراةمجلس الوزراء11

بغدادالھیئة العلیا لتطویر التعلیممجلس الوزراء12

بغدادالمجلس االعلى لالعمارمجلس الوزراء13

دیالىمشاریع المجلس االعلى لالعمارمجلس الوزراء14

دیالىقسم رعایة المراةمجلس الوزراء15

دیالىلجنة اعادة اعمارمجلس الوزراء16

الدوائر الرئاسیة ومجلس 17
الوزراء

ھیئة النزاعات الملكیة العقاریة في النجف 
نجفاالشرف

االدارات الفرعیة 



الدوائر الرئاسیة ومجلس 18
بابلھیئة دعاوى نزع الملكیة العقاریة/فرع بابلالوزراء

الدوائر الرئاسیة ومجلس 19
كركوكھیئة حل نزاعات الملكیة/كركوكالوزراء

الدوائر الرئاسیة ومجلس 20
صالح الدینھیئة حل نزاعات الملكیةالوزراء

الدوائر الرئاسیة ومجلس 21
كركوكمؤسسة الشھداء /كركوكالوزراء

الدوائر الرئاسیة ومجلس 22
كركوكمؤسسة السجناء السیاسین /كركوكالوزراء

الدوائر الرئاسیة ومجلس 23
الوزراء

ھیئة حل نزاعات الملكیة العقاریة / فرع 
الدیوانیةالدیوانیة

الدوائر الرئاسیة ومجلس 24
المثنىھیئة حل نزاعات الملكیةالعقاریةالوزراء

المفوضیة العلیا المستقلة 25
الموصلمفوضیة االنتخابات في نینوىلالنتخابات

المفوضیة العلیا المستقلة 26
بابلمكتب المفوضیة العلیا لالنتخاباتلالنتخابات

المفوضیة العلیا المستقلة 27
كربالءمكتب المفوضیة المستقلة لالنتخاباتلالنتخابات

المفوضیة العلیا المستقلة 28
نجفالمفوضیة العلیا المستقلة لالنتخاباتلالنتخابات

المفوضیة العلیا المستقلة 29
میسانالمفوضیة العلیا المستقلة لالنتخاباتلالنتخابات

المفوضیة العلیا المستقلة 30
دیالىمفوضیة االنتخابات /دیالىلالنتخابات

المفوضیة العلیا المستقلة 31
كركوكمكتب المفوضیة العلیا المستقلةلالنتخابات

المفوضیة العلیا المستقلة 32
لالنتخابات

مكتب المفوضیة القومیة العلیا المستقلة 
صالح الدینلالنتخابات

المفوضیة العلیا المستقلة 33
الدیوانیةمكتب القادسیةاالنتخابيلالنتخابات

المفوضیة العلیا المستقلة 34
المثنىمكتب المثنى االنتخابيلالنتخابات

المفوضیة العلیا المستقلة 35
بصرةالمفوضیة العلیا المستقلة لال نتخاباتلالنتخابات

المفوضیة العلیا المستقلة 36
ذي قارمفوضیة االنتخابات/ذي قارلالنتخابات



المفوضیة العلیا المستقلة 37
واسطمفوضیة االنتخابات /واسطلالنتخابات

الموصلالبنك المركزي العراقي/فرع الموصلالبنك المركزي38

بصرةالبنك المركزي العراقي/فرع البصرةالبنك المركزي39

الموصلاللجنة االولمبیة الوطنیة  / فرع نینوىاللجنة االولمبیة العراقیة40

بابلاللجنة االولمبیة / بابلاللجنة االولمبیة العراقیة41

میساناللجنة االولمبیة الوطنیة العراقیةاللجنة االولمبیة العراقیة42

كركوكاللجنة االولمبیة/ كركوكاللجنة االولمبیة العراقیة43

صالح الدیناللجنة االولمبیة/ صالح الدیناللجنة االولمبیة العراقیة44

كركوكاللجنة البارالمبیة العراقیة/ كركوكاللجنة االولمبیة العراقیة45

الدیوانیةممثلیة اللجنة االولمبیةاللجنة االولمبیة العراقیة46

نجفممثلیة اللجنة االولمبیة / نجفاللجنة االولمبیة العراقیة47

الموصلغرفة صناعة نینوىالمنظمات48

بابلجمعیة الھالل االحمرالعراقیة/ فرع بابلالھالل االحمر49

نجفجمعیة الھالل االحمر في النجفالھالل االحمر50

كربالءجمعیة الھالل االحمر العراقیة/فرع كربالءالھالل االحمر51

كركوكالھالل االحمر /كركوكالھالل االحمر52

صالح الدینالھالل االحمر / صالح الدینالھالل االحمر53

الموصلفرع جمعیة الھالل االحمر العراقیةالھالل االحمر54

دیالىجمعیة الھالل االحمر/دیالىالھالل االحمر55



جمعیة الھالل االحمر العراقیة / فرع الھالل االحمر56
الدیوانیةالدیوانیة

بغداددائرة التصامیمامانة بغداد57

بغداددائرة العقاراتامانة بغداد58

بغداددائرة بلدیة المنصورامانة بغداد59

بغداددائرة بلدیة الكاظمیةامانة بغداد60

بغداددائرة بلدیة الكرخامانة بغداد61

بغداددائرة المنتزھات والتشجیرامانة بغداد62

بغداددائرة بلدیة الرشیدامانة بغداد63

بغداددائرة بلدیة الدورةامانة بغداد64

بغداددائرة بلدیة الصدر االولىامانة بغداد65

بغداددائرة بلدیة الصدر الثانیةامانة بغداد66

بغداددائرة بلدیة الرصافةامانة بغداد67

بغداددائرة بلدیة بغداد الجدیدةامانة بغداد68

بغداددائرة بلدیة الغدیرامانة بغداد69

بغداددائرة بلدیة الكرادةامانة بغداد70

بغداددائرة بلدیة الشعلةامانة بغداد71

بغداددائرة بلدیة االعظمیةامانة بغداد72

بغداددائرة بلدیة الشعبامانة بغداد73

بغداددائرة المشاریعامانة بغداد74



بغدادالدائرة االنتاجیةامانة بغداد75

بغداددائرة المخلفات الصلبة والبیئةامانة بغداد76

بغداددائرة الحراسات وامن امانة بغدادامانة بغداد77

بغداددائرة التخطیط والمتابعةامانة بغداد78

بغدادالدائرة القانونیةامانة بغداد79

بغداددائرة العالقات واالعالمامانة بغداد80

بغدادقسم الخدماتامانة بغداد81

الموصلمدیریة الوقف السني /نینوىدیوان الوقف السني82

بابلمدیریة الوقف السني/ بابلدیوان الوقف السني83

بابلھیئة ادارة واستثمار اموال الوقف السنيدیوان الوقف السني84

میسانالوقف السني میساندیوان الوقف السني85

ذي قارمدیریة الوقف السنيدیوان الوقف السني86

بصرةمدیریة الوقف السنيدیوان الوقف السني87

دیالىمدیریة اوقاف دیالى/الوقف السنىدیوان الوقف السني88

االنبارمدیریة الوقف السني/الرماديدیوان الوقف السني89

واسطالوقف السني/واسطدیوان الوقف السني90

كركوكمدیریةاوقاف محافظة كركوك/الوقف السنيدیوان الوقف السني91

صالح الدینقسم اوقاف صالح الدین /سنيدیوان الوقف السني92

الدیوانیةمدیریة الوقف السنيدیوان الوقف السني93



المثنىمالحظیة الوقف السنيدیوان الوقف السني94

بغداددائرة التعلیم االسالميدیوان الوقف السني95

ھیئة ادارة واستثمار اموال الوقف السني دیوان الوقف السني96
الموصلفي نینوى

كركوكھیئة ادارة واستثماراموال االوقافدیوان الوقف السني97

كركوكصندوق الزكاة/كركوكدیوان الوقف السني98

نجفمدیریة الوقف الشیعي في النجفدیوان الوقف الشیعي99

كربالءمدیریة الوقف الشیعي في كربالءدیوان الوقف الشیعي100

میسانالوقف الشیعي میساندیوان الوقف الشیعي101

بصرةمدیریة الوقف الشیعيدیوان الوقف الشیعي102

ذي قارمدیریة الوقف الشیعيدیوان الوقف الشیعي103

دیالىمدیریة الوقف الشیعي/دیالىدیوان الوقف الشیعي104

واسطالوقف الشیعي/واسطدیوان الوقف الشیعي105

كركوكمدیریةاوقاف محافظة كركوك/الوقف الشیعيدیوان الوقف الشیعي106

صالح الدینقسم اوقاف صالح الدین/ شیعيدیوان الوقف الشیعي107

الدیوانیةمدیریة الوقف الشیعيدیوان الوقف الشیعي108

المثنىمدیریةالوقف الشیعيدیوان الوقف الشیعي109

بابلمدیریة الوقف الشیعي/بابلدیوان الوقف الشیعي110

دیوان الوقف المسیحي 111
بصرةدیوان الوقف المسیحي والدیانات االخرىواالدیان االخرى

دیوان الوقف المسیحي 112
كركوكمدیریة اوقاف محافظة كركوك/ادیان اخرىواالدیان االخرى



نجفالشبكة الدولیة للمعلومات / نجفشبكة االعالم العراقي113

نجفشبكة االعالم العراقیة / نجفشبكة االعالم العراقي114

بصرةشبكة االعالم العراقیةشبكة االعالم العراقي115

میسانشبكة االعالم العراقیةشبكة االعالم العراقي116

ذي قارشبكة االعالم العراقیة /ذي قارشبكة االعالم العراقي117

كركوكشبكة االعالم العراقيشبكة االعالم العراقي118

صالح الدینشبكة االعالم صالح الدینشبكة االعالم العراقي119

الدیوانیةجریدة الدیوانیةشبكة االعالم العراقي120

الدیوانیةتلفزیون الدیوانیةشبكة االعالم العراقي121

فرع الشركة العامة الدارة الشبكة الدولیة شبكة االعالم العراقي122
الموصلللمعلومات

كركوكشبكة الخدمات المعلوماتیة (االنترنیت)شبكة االعالم العراقي123

الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولیة شبكة االعالم العراقي124
صالح الدینالمعلوماتیة

فرع الشركةالعراقیة لتصنیع وتسویق شركات قطاع مختلط125
بابلالتمور/بابل(شركة مساھمة)

الشركة العامة النتاج البذور / مخازن بابل شركات قطاع مختلط126
بابلالمبردة

االنبارجمعیة الھالل االحمر/االنبارشركات قطاع مختلط127

االنبارممثلیة اللجنة االولمبیةشركات قطاع مختلط128

الموصلفرع الشركة العراقیةالنتاج البذور/نینوىشركات قطاع مختلط129

بصرةشركة التمور العراقیةشركات قطاع مختلط130

الموصل ھیئة الحج والعمرة في نینوىالھیئة العلیا للحج والعمرة131



بابلھیئة الحج والعمرة في بابلالھیئة العلیا للحج والعمرة132

كربالءھیئة الحج والعمرة كربالء المقدسةالھیئة العلیا للحج والعمرة133

نجفھیئة الحج والعمرة في النجفالھیئة العلیا للحج والعمرة134

كركوكھیئة الحج والعمرةالھیئة العلیا للحج والعمرة135

صالح الدینھیئة الحج والعمرةالھیئة العلیا للحج والعمرة136

الدیوانیةالھئیة العلیا للحج والعمرة /مكتب القادسیةالھیئة العلیا للحج والعمرة137

المثنىالھیئة العلیا للحج والعمرة /مكتب المثنىالھیئة العلیا للحج والعمرة138

واسطھیئة الحج والعمرة/واسطالھیئة العلیا للحج والعمرة139

دیالىھیئة الحج والعمرةالھیئة العلیا للحج والعمرة140

بابلرئاسة محكمة استئناف بابل االتحادیةمجلس القضاء االعلى141

نجفمحكمة استئناف النجفمجلس القضاء االعلى142

كربالءرئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادیةمجلس القضاء االعلى143

كركوكرئاسة محكمة استئناف كركوك االتحادیةمجلس القضاء االعلى144

كركوكمحكمة بداءة كركوكمجلس القضاء االعلى145

كركوكمحكمة االحوال الشخصیة كركوكمجلس القضاء االعلى146

كركوكمحكمة جنح كركوكمجلس القضاء االعلى147

صالح الدینرئاسة استئناف صالح الدینمجلس القضاء االعلى148

صالح الدینمحكمة بداءة صالح الدینمجلس القضاء االعلى149

صالح الدینمحكمة االحوال الشخصیة صالح الدینمجلس القضاء االعلى150



الدیوانیةرئاسة محكمة استئناف الدیوانیة االتحادیةمجلس القضاء االعلى151

المثنىرئاسة استئناف المثنى االتحادیةمجلس القضاء االعلى152

بغدادرئاسة استئناف بغداد الكرخ االتحادیةمجلس القضاء االعلى153

بغدادمحكمة بداءة الكاظمیةمجلس القضاء االعلى154

بغدادمحكمة جنح الكاظمیةمجلس القضاء االعلى155

بغدادمحكمة االحوال الشخصیة / الكاظمیةمجلس القضاء االعلى156

بغدادمحكمة بداءة البیاعمجلس القضاء االعلى157

بغدادمحكمة جنح البیاعمجلس القضاء االعلى158

بغدادمحكمة االحوال الشخصیة البیاعمجلس القضاء االعلى159

بغدادمحكمة جنایات البیاعمجلس القضاء االعلى160

بغدادمحكمة بداءة ابي غریبمجلس القضاء االعلى161

بغدادمحكمة جنح ابي غریبمجلس القضاء االعلى162

بغدادمحكمة االحوال الشخصیة ابي غریبمجلس القضاء االعلى163

بغدادمحكمة بداءة المحمودیةمجلس القضاء االعلى164

بغدادمحكمة االحوال الشخصیة المحمودیةمجلس القضاء االعلى165

بغدادمحكمة بداءة الكرخمجلس القضاء االعلى166

بغدادمحكمة جنح الكرخمجلس القضاء االعلى167

بغدادمحكمة االحوال الشخصیة الكرخمجلس القضاء االعلى168

بغدادمحكمة جنایات الكرخمجلس القضاء االعلى169



بغدادمحكمة احداث الكرخمجلس القضاء االعلى170

بغدادرئاسة استئناف بغداد الرصافة االتحادیةمجلس القضاء االعلى171

بغدادمحكمة االحوال الشخصیة الرصافةمجلس القضاء االعلى172

بغدادمحكمة بداءة الرصافةمجلس القضاء االعلى173

بغدادمحكمة جنح الرصافةمجلس القضاء االعلى174

بغدادمحكمة جنایات الرصافةمجلس القضاء االعلى175

بغدادمحكمة بداءة الكرادةمجلس القضاء االعلى176

بغدادمحكمة جنح الكرادةمجلس القضاء االعلى177

بغدادمحكمة جنایات الكرادةمجلس القضاء االعلى178

بغدادمحكمة االحوال الشخصیة الكرادةمجلس القضاء االعلى179

بغدادمحكمة بداءة بغداد الجدیدةمجلس القضاء االعلى180

بغدادمحكمة جنح بغداد الجدیدةمجلس القضاء االعلى181

بغدادمحكمة االحوال الشخصیة بغداد الجدیدةمجلس القضاء االعلى182

بغدادمحكمة بداءة مدینة الصدرمجلس القضاء االعلى183

بغدادمحكمة جنایات مدینة الصدرمجلس القضاء االعلى184

بغدادمحكمة االحوال الشخصیة مدینة الصدرمجلس القضاء االعلى185

بغدادمحكمة بداءة االعظمیةمجلس القضاء االعلى186

بغدادمحكمة جنح االعظمیةمجلس القضاء االعلى187

بغدادمحكمة االحوال الشخصیة االعظمیةمجلس القضاء االعلى188



بغدادمحكمة بداءة المدائنمجلس القضاء االعلى189

بغدادمحكمة االحوال الشخصیة المدائنمجلس القضاء االعلى190

بغدادمحكمة بداءة حي الزھور (الحسینیة )مجلس القضاء االعلى191

بغدادمحكمة جنح الزھورمجلس القضاء االعلى192

بغدادمحكمة االحوال الشخصیة الزھورمجلس القضاء االعلى193

بغدادمحكمة احداث الرصافةمجلس القضاء االعلى194

بغدادمحكمة الجنایات المركزیةمجلس القضاء االعلى195

بصرةمحكمة استئناف البصرة االتحادیةمجلس القضاء االعلى196

ذي قارمحكمةاالستئناف/ذي قارمجلس القضاء االعلى197

میسانمحكمة استئناف میسانمجلس القضاء االعلى198

الشركةالعراقیةلتصنیع وتسویق مساھمة مختلطة199
دیالىالتمور/دیالى

الشركة الوطنیة النتاج وتسویق اللحوم مساھمة مختلطة200
دیالى/دیالى

الموصلالمعھد التقني في نینوىھیئة التعلیم التقني201

نجفالكلیة التقنیة الطبیة /نجفھیئة التعلیم التقني202

البصرةالكلیة التقنیة الفنیةھیئة التعلیم التقني203

البصرةالكلیة التقنیة االداریةھیئة التعلیم التقني204

الموصلقسم سیاحة نینوىھیئة السیاحة205

الموصلمعھد الفندقة والسیاحة في الموصلھیئة السیاحة206

نجفھیئة السیاحة في النجف االشرفھیئة السیاحة207



نجفھیئة اآلثار والتراث في النجف االشرفھیئة السیاحة208

نجفمالحظیة آثار النجف االشرفھیئة السیاحة209

كربالءمفتشیة آثار محافظة كربالءھیئة السیاحة210

كربالءمدیریة السیاحة في كربالءھیئة السیاحة211

بابلفندق بابل السیاحيھیئة السیاحة212

بابلاثار بابلھیئة السیاحة213

بابلشعبة سیاحة بابلھیئة السیاحة214

ذي قارھیئة السیاحة /ذي قارھیئة السیاحة215

كركوكشعبة سیاحة كركوكھیئة السیاحة216

صالح الدینشعبة سیاحة صالح الدینھیئة السیاحة217

المثنىھیئة السیاحة /المثنىھیئة السیاحة218

القادسیةھیئة السیاحة /الدیوانیةھیئة السیاحة219

الموصلفندق الموصلھیئة السیاحة220

الموصلفندق نینوى الدوليھیئة السیاحة221

الموصلھیئة النزاھة / مكتب نینوىھیئة النزاھة العامة222

بابلھیئة النزاھة العامة /فرع بابلھیئة النزاھة العامة223

نجفھیئة النزاھة العامة في النجف االشرفھیئة النزاھة العامة224

كربالءھیئة النزاھة /فرع كربالءھیئة النزاھة العامة225

ذي قارھیئة النزاھة /ذي قارھیئة النزاھة العامة226



میسانھیئة النزاھة العامةھیئة النزاھة العامة227

كركوكمكتب تحقیقات كركوكھیئة النزاھة العامة228

صالح الدینمكتب تحقیقات صالح الدینھیئة النزاھة العامة229

المثنىھیئةالنزاھة /مكتب تحقیقات المثنىھیئة النزاھة العامة230

الدیوانیةھیئة النزاھة /مكتب تحقیقات القادسیةھیئة النزاھة العامة231

بصرةھیئة النزاھةھیئة النزاھة العامة232

واسطمكتب تحقیقات النزاھةھیئة النزاھة العامة233

بابلشبكة االعالم العراقي / فرع بابلوزارة االتصاالت234

مكتب المفتش العام/ وزارة االتصاالت في وزارة االتصاالت235
نجفالنجف

نجفقسم اتصاالت وبرید النجفوزارة االتصاالت236

نجفمكتب المفتش العام /وزارة االتصاالتوزارة االتصاالت237

نجفقسم اتصاالت وبرید النجفوزارة االتصاالت238

نجفالشبكة الدولیة للمعلومات /النجفوزارة االتصاالت239

نجفشبكة االعالم العراقي /النجفوزارة االتصاالت240

واسطمكتب المفتش العام /وزارة االتصاالتوزارة االتصاالت241

االنبارقسم اتصاالت وبرید االنباروزارة االتصاالت242

شركة الخدمات الدولیة /قسم االنترنیت وزارة االتصاالت243
االنبار/االنبار

كركوكمكتب المفتش العام /وزارة االتصاالتوزارة االتصاالت244

المثنىدائرة االنواء الجویة في المثنىوزارة االتصاالت245



الموصلمدیریة اتصاالت وبرید نینوىوزارة االتصاالت246

الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولیة وزارة االتصاالت247
بابلللمعلومات /بابل

بابلمدیریة االتصاالت والبرید / بابلوزارة االتصاالت248

كربالءقسم االتصاالت والبرید في كربالءوزارة االتصاالت249

الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولیة وزارة االتصاالت250
كربالءللمعلومات

كربالءتلفزیون كربالءوزارة االتصاالت251

كربالءجریدة االعالم العراقيوزارة االتصاالت252

بصرةقسم اتصاالت وبرید البصرةوزارة االتصاالت253

ذي قارمدیریة اتصاالت وبرید ذى قاروزارة االتصاالت254

میسانمدیریة  اتصاالت وبرید میسانوزارة االتصاالت255

الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولیة وزارة االتصاالت256
بصرةللمعلومات

واسطمحطة اذاعة وتلفزیون الكوتوزارة االتصاالت257

دیالىقسم اتصاالت وبرید دیالىوزارة االتصاالت258

واسطقسم اتصاالت وبرید/ واسطوزارة االتصاالت259

كركوكقسم اتصاالت وبرید كركوكوزارة االتصاالت260

صالح الدینقسم اتصاالت صالح الدینوزارة االتصاالت261

الدیوانیةمدیریة  االتصاالت والبرید القادسیةوزارة االتصاالت262

الدیوانیةمكتب شبكة المعلومات الدولیة / الدیوانیةوزارة االتصاالت263

المثنىمدیریة اتصاالت وبرید المثنىوزارة االتصاالت264



الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولیة وزارة االتصاالت265
المثنىللمعلومات/المثنى

الموصلمدیریة طرق وجسور نینوىوزارة االعمار واالسكان266

بابلمدیریة الطرق والجسور/ بابلوزارة االعمار واالسكان267

بابلشركة اشور للمقاوالت االنشائیة / بابلوزارة االعمار واالسكان268

بابلشركة المنصور للمقاوالت االنشائیة / بابلوزارة االعمار واالسكان269

بابلمدیریة المباني / بابلوزارة االعمار واالسكان270

بابلدائرة اسكان بابلوزارة االعمار واالسكان271

بابلصندوق اسكان بابلوزارة االعمار واالسكان272

بابلشركة الفاو للمقاوالت الھندسیة / بابلوزارة االعمار واالسكان273

بابلدائرة االعمار الھندسیة/ بابلوزارة االعمار واالسكان274

بابلدائرة االقفاص العائمة /المسیبوزارة االعمار واالسكان275

نجفدائرة اسكان النجفوزارة االعمار واالسكان276

مكتب المفتش العام في النجف/وزارة وزارة االعمار واالسكان277
نجفاالعمار واالسكان

نجفصندوق االسكان في النجفوزارة االعمار واالسكان278

نجفالھیئة العامة للطرق والجسور في النجفوزارة االعمار واالسكان279

نجفالھیئة العامة للمباني في النجف االشرفوزارة االعمار واالسكان280

بصرةمختبر البصرة االنشائيوزارة االعمار واالسكان281

ذي قارمدیریة طرق وجسور ذي قاروزارة االعمار واالسكان282

ذي قارمدیریة المختبرات االنشائیةوزارة االعمار واالسكان283



میسانمدیریة طرق وجسور میسانوزارة االعمار واالسكان284

میساندائرة اسكان میسانوزارة االعمار واالسكان285

بصرةمدیریة طرق وجسور البصرةوزارة االعمار واالسكان286

البصرةمدیریة مباني البصرةوزارة االعمار واالسكان287

البصرةمكتب االسكان في البصرةوزارة االعمار واالسكان288

میسانالھیئة العامة للمبانيوزارة االعمار واالسكان289

دیالىمدیریة طرق وجسور دیالىوزارة االعمار واالسكان290

االنبارمختبر االنبار االنشائيوزارة االعمار واالسكان291

واسطمدیریة طرق وجسور واسطوزارة االعمار واالسكان292

االنبارالھیئة العامة للمبانيوزارة االعمار واالسكان293

كركوكمدیریة طرق وجسور كركوكوزارة االعمار واالسكان294

كركوكمدیریة مباني كركوكوزارة االعمار واالسكان295

كركوكاسكان كركوكوزارة االعمار واالسكان296

كركوكصندوق االسكانوزارة االعمار واالسكان297

صالح الدیناسكان صالح الدینوزارة االعمار واالسكان298

صالح الدینصندوق االسكانوزارة االعمار واالسكان299

صالح الدینمدیریة مباني صالح الدینوزارة االعمار واالسكان300

صالح الدینمدیریة طرق وجسور صالح الدینوزارة االعمار واالسكان301

الدیوانیةمدیریة الطرق والجسور/ الدیوانیةوزارة االعمار واالسكان302



الدیوانیةمدیریة مباني الدیوانیةوزارة االعمار واالسكان303

الدیوانیةدائرة اسكان الدیوانیةوزارة االعمار واالسكان304

الدیوانیةصندوق اسكان الدیوانیةوزارة االعمار واالسكان305

الدیوانیةمختبر الدیوانیة االنشائيوزارة االعمار واالسكان306

المثنىمدیریة طرق وجسور المثنىوزارة االعمار واالسكان307

المثنىشركة اشور للمقاوالتوزارة االعمار واالسكان308

المثنىالمختبر االنشائي في المثنىوزارة االعمار واالسكان309

المثنىمدیریة اسكان المثنىوزارة االعمار واالسكان310

المثنىصندوق اسكا ن  المثنىوزارة االعمار واالسكان311

الموصلمختبر نینوى االنشائيوزارة االعمار واالسكان312

الموصلفرع شركة اشور للمقاوالت/نینوىوزارة االعمار واالسكان313

الموصلفرع شركة المنصور للمقاوالت/نینوىوزارة االعمار واالسكان314

بابلمختبر بابل االنشائيوزارة االعمار واالسكان315

نجفشركة حمورابي للمقاوالت في النجفوزارة االعمار واالسكان316

المركز الوطني للمختبرات االنشائیة في وزارة االعمار واالسكان317
نجفالنجف

كربالءشركة آشور/مكتب ادارة مشاریع كربالءوزارة االعمار واالسكان318

كربالءمدیریة الطرق والجسوروزارة االعمار واالسكان319

كربالءھیئة االسكان في كربالءوزارة االعمار واالسكان320

كربالءصندوق االسكان في كربالءوزارة االعمار واالسكان321



كربالءمدیریة المباني/ كربالءوزارة االعمار واالسكان322

كربالءمدیریة المختبرات االنشائیة في كربالءوزارة االعمار واالسكان323

میسانشركة اشور للمقاوالتوزارة االعمار واالسكان324

بصرةفرع شركة الفاو/االسكانوزارة االعمار واالسكان325

شركة الفاروق العامة للمقاوالت االنشائیة ـ وزارة االعمار واالسكان326
بصرةادارة مشاریع ال

بصرةشركة اشوروزارة االعمار واالسكان327

میسانمختبر میسان االنشائيوزارة االعمار واالسكان328

میسانشركة المعتصم للمقاوالتوزارة االعمار واالسكان329

بصرةفرع شركةالمعتصم/االسكانوزارة االعمار واالسكان330

بصرةفرع شركة الرشید/االسكانوزارة االعمار واالسكان331

ذي قارشركات وزارة االسكان /اشوروزارة االعمار واالسكان332

میسانصندوق االسكان في میسانوزارة االعمار واالسكان333

ذي قارشركات وزارة االسكان /الفاروقوزارة االعمار واالسكان334

ذي قارصندوق االسكان في ذي قاروزارة االعمار واالسكان335

واسطشركة حمورابي للمقاوالتوزارة االعمار واالسكان336

واسطمدیریة اسكان واسطوزارة االعمار واالسكان337

دیالىمختبر دیالى االنشائيوزارة االعمار واالسكان338

دیالىادارة مشاریع دیالى/شركة اشوروزارة االعمار واالسكان339

دیالىفرع شركة المعتصموزارة االعمار واالسكان340



دیالىمدیریة مباني دیالىوزارة االعمار واالسكان341

دیالىمدیریةاسكان دیالىوزارة االعمار واالسكان342

االنبارمدیریة طرق وجسور االنباروزارة االعمار واالسكان343

واسطمختبر واسط  االنشائيوزارة االعمار واالسكان344

كركوكمدیریة المختبرات االنشائیة كركوكوزارة االعمار واالسكان345

كركوكشركة المنصور للمقاوالتوزارة االعمار واالسكان346

كركوكشركة حمورابي للمقاوالتوزارة االعمار واالسكان347

صالح الدینالمختبرات االنشائیةوزارة االعمار واالسكان348

الدیوانیةفرع شركة المعتصم /الدیوانیةوزارة االعمار واالسكان349

الدیوانیةفرع شركة حمورابي /الدیوانیةوزارة االعمار واالسكان350

وزارة البلدیات واالشغال 351
الموصلمدیریة التخطیط العمرانيالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 352
بابلمدیریة ماء بابلالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 353
بابلمدیریة مجاري بابلالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 354
بابلمدیریة التخطیط العمرانيالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 355
بابلمدیریة التخطیط والمتابعة / بابلالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 356
نجفمدیریة التخطیط والمتابعةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 357
نجفمدیریة التخطیط العمرانيالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 358
العامة

مكتب المفتش العام/وزارة البلدیات 
نجفواالشغال العامة

وزارة البلدیات واالشغال 359
نجفمدیریة ماء النجفالعامة



وزارة البلدیات واالشغال 360
نجفمدیریة مجاري النجفالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 361
العامة

مدیریة التخطیط العمراني في محافظة 
كربالءكربالء المقدسة

وزارة البلدیات واالشغال 362
العامة

مدیریة التخطیط والمتابعة في محافظة 
كربالءكربالء المقدسة

وزارة البلدیات واالشغال 363
نجفمدیریة بلدیة الكوفةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 364
نجفمدیریة بلدیة المشخابالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 365
نجفمدیریة بلدیة العباسیةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 366
نجفمدیریة بلدیة الحریةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 367
نجفمدیریة بلدیة الحیدریةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 368
نجفمدیریة بلدیة المناذرةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 369
نجفمدیریة بلدیة القادسیةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 370
نجفمدیریة بلدیة الشبكةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 371
نجفمدیریة بلدیة الحیرةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 372
ذي قاربلدیة قلعة سكرالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 373
بصرةبلدیة شط العربالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 374
بصرةبلدیة ابي الخصیبالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 375
بصرةبلدیة عز الدین سلیمالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 376
بصرةبلدیة االمام الصادقالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 377
ذي قاربلدیة  االصالحالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 378
ذي قاربلدیة البطحاءالعامة



وزارة البلدیات واالشغال 379
ذي قاربلدیة الجبایشالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 380
میسانبلدیة علي الغربيالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 381
میسانبلدیة  العزیرالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 382
میسانبلدیة علي الشرقيالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 383
میسانبلدیة الكحالءالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 384
میسانبلدیة المشرحالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 385
میسانبلدیة السالمالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 386
میسانبلدیة الخیرالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 387
میسانبلدیة سید احمد الرفاعيالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 388
میسانبلدیة كمیتالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 389
میسانالتخطیط والمتابعةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 390
میسانالتخطیط العمرانيالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 391
میسانمكتب مفتش عام بلدیات میسانالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 392
دیالىمدیریة ماء دیالىالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 393
دیالىمدیریة مجاري دیالىالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 394
االنبارمدیریة مجاري/االنبارالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 395
واسطمدیریةمـاء /واسطالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 396
واسطمدیریة مجاري واسطالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 397
العامة

مكتب المفتش العام/وزارة البلدیات 
صالح الدینواالشغال العامة



وزارة البلدیات واالشغال 398
صالح الدینمدیریة التخطیط العمرانيالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 399
صالح الدینمدیریة التخطیط والمتابعةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 400
كركوكمكتب المفتش العام/وزارة البلدیاتالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 401
كركوكدائرة التخطیط العمرانيالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 402
كركوكمدیریة التخطیط والمتابعةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 403
الدیوانیةمدیریة التخطیط والمتابعةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 404
الدیوانیةمدیریة التخطیط العمرانيالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 405
الدیوانیةمدیریة الماء /الدیوانیةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 406
الدیوانیةمدیریة المجاري /الدیوانیةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 407
المثنىمدیریة ماء محافظة المثنىالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 408
المثنىمدیریة التخطیط والمتابعةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 409
المثنىمدیریة مجاري محافظة المثنىالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 410
المثنىمدیریة التخطیط العمراني/مثنىالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 411
الموصلمدیریة ماء نینوىالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 412
الموصلمدیریة مجاري نینوىالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 413
الموصلمدیریة بلدیة تلعفرالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 414
الموصلمدیریة بلدیة الحمدانیةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 415
الموصلمدیریة بلدیة الحضرالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 416
الموصلمدیریة بلدیة سنجارالعامة



وزارة البلدیات واالشغال 417
الموصلمدیریة بلدیة بعشیقةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 418
الموصلمدیریة بلدیة البعاجالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 419
الموصلمدیریة بلدیة حمام العلیلالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 420
الموصلمدیریة بلدیة الشیخانالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 421
الموصلمدیریة بلدیة برطلةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 422
الموصلمدیریة بلدیة القیارةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 423
الموصلمدیریة بلدیة النمرودالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 424
الموصلمدیریة بلدیة القوشالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 425
الموصلمدیریة بلدیة زمارالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 426
الموصلمدیریة بلدیة الشمالالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 427
الموصلمدیریة بلدیة فایدةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 428
الموصلمدیریة بلدیة التلالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 429
الموصلمدیریة بلدیة القیروانالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 430
الموصلمدیریة بلدیة القحطانیةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 431
الموصلمدیریة بلدیة العیاضیةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 432
الموصلمدیریة بلدیة الشورةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 433
الموصلمدیریة بلدیة المحلبیةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 434
الموصلمدیریة بلدیة وانةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 435
الموصلمدیریة بلدیة ربیعةالعامة



وزارة البلدیات واالشغال 436
الموصلمدیریة بلدیة الفاروقالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 437
الموصلمدیریة بلدیة تلكیفالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 438
كربالءمدیریة ماء كربالءالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 439
كربالءمدیریة مجاري كربالءالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 440
ذي قارمدیریة ماءذي قارالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 441
ذي قارمدیریةمجاري ذي قارالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 442
بصرةبلدیة الثغرالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 443
بصرةبلدیة الدیرالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 444
بصرةبلدیة الزبیرالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 445
بصرةبلدیة الفاوالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 446
بصرةبلدیة القرنةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 447
بصرةبلدیة المدینةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 448
بصرةبلدیة النشوةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 449
بصرةبلدیة الھارثةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 450
بصرةبلدیة ام قصرالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 451
بصرةبلدیة سفوانالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 452
ذي قاربلدیة  الدوایةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 453
ذي قاربلدیة  الرفاعيالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 454
ذي قاربلدیة  الشطرةالعامة



وزارة البلدیات واالشغال 455
ذي قاربلدیة الغرافالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 456
ذي قاربلدیة الفجرالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 457
ذي قاربلدیة  الفھودالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 458
ذي قاربلدیة النصرالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 459
ذي قاربلدیة سوق الشیوخالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 460
ذي قاربلدیة سید دخیلالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 461
ذي قاربلدیة الفضیلیةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 462
ذي قاربلدیة العكیكةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 463
ذي قاربلدیةكرمة بني سعدالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 464
ذي قاربلدیة الطارالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 465
ذي قاربلدیة الحمارالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 466
ذي قاربلدیة اورالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 467
میسانمدیریة ماء میسانالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 468
میسانمدیریة مجاري میسانالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 469
میسانمجلس اعمار میسانالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 470
بصرةمدیریة مجاري البصرةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 471
بصرةمدیریة ماء البصرةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 472
ذي قارالتخطیط العمرانيالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 473
بصرةالتخطیط العمرانيالعامة



وزارة البلدیات واالشغال 474
میسانبلدیة المجر الكبیرالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 475
میسانبلدیة المیمونةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 476
میسانبلدیة قلعة صالحالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 477
میسانبلدیة العدلالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 478
االنبارمدیریةمـاء /االنبارالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 479
صالح الدینمدیریة ماء / صالح الدینالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 480
صالح الدینمدیریة مجاري صالح الدینالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 481
كركوكمدیریة ماء /كركوكالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 482
كركوكمدیریة مجاري كركوكالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 483
الدیوانیةمدیریة بلدیة الدیوانیةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 484
الدیوانیةمدیریة بلدیة الحمزةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 485
الدیوانیةمدیریة بلدیة الشامیةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 486
الدیوانیةمدیریة بلدیة عفكالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 487
الدیوانیةمدیریة بلدیة الدغارةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 488
الدیوانیةمدیریة بلدیة سومرالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 489
الدیوانیةمدیریة بلدیة السنیةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 490
الدیوانیةمدیریة بلدیة الشافعیةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 491
الدیوانیةمدیریة بلدیة الشنافیةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 492
الدیوانیةمدیریة بلدیة الصالحیةالعامة



وزارة البلدیات واالشغال 493
الدیوانیةمدیریة بلدیة المھناویةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 494
الدیوانیةمدیریة بلدیة سومرالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 495
الدیوانیةمدیریة بلدیة غماسالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 496
الدیوانیةمدیریة بلدیة نفرالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 497
الدیوانیةمدیریة بلدیة البدیرالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 498
المثنىمدیریة بلدیة الرمیثةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 499
المثنىمدیریة بلدیة الخضرالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 500
المثنىمدیریة بلدیة السماوةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 501
المثنىمدیریة بلدیة السلمانالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 502
المثنىمدیریة بلدیة النجميالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 503
المثنىمدیریة بلدیة الھاللالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 504
المثنىمدیریة بلدیة المجدالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 505
المثنىمدیریة بلدیة الوركاءالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 506
المثنىمدیریة بلدیة السویرالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 507
المثنىمدیریة بلدیة الدراجيالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 508
المثنىمدیریة بلدیة بصیةالعامة

بابلمدیریة تحسین البیئة /الفرات االوسطوزارة البیئة509

بابلمدیریة البیئة / بابلوزارة البیئة510

نجفمدیریة البیئة في النجفوزارة البیئة511



كربالءمدیریة البیئة في كربالءوزارة البیئة512

دیالىمدیریة بیئة محافظة دیالىوزارة البیئة513

واسطمدیریة بیئة /واسطوزارة البیئة514

صالح الدینمدیریة البیئةوزارة البیئة515

كركوكمدیریة البیئةوزارة البیئة516

الدیوانیةدائرة بیئةالقادسیةوزارة البیئة517

المثنىدائرة حمایة وتحسین بیئة المثنىوزارة البیئة518

الموصلدائرة بیئة نینوىوزارة البیئة519

ذي قارمدیریة بیئة ذي قاروزارة البیئة520

میسانمدیریة بیئة میسانوزارة البیئة521

الموصلمدیریة الرقابة المالیة والتجاریة /نینوىوزارة التجارة522

الموصلمركز تموین نینوىوزارة التجارة523

نجفالمركز التمویني في النجفوزارة التجارة524

نجفمدیریة الرقابة التجاریة في النجفوزارة التجارة525

نجفمكتب المفتش العام/ وزارة التجارةوزارة التجارة526

البصرةمكتب المفتش العام /وزارة التجارةوزارة التجارة527

میسانالشركة العامة لتجارة السیارات والمكائنوزارة التجارة528

میساندائرة الرقابة التجاریة والمالیةوزارة التجارة529

دیالىفرع شركة تجارة السیارات /دیالىوزارة التجارة530



دیالىدائرة الرقابة التجاریةوزارة التجارة531

االنباردائرة الرقابة التجاریة والمالیة/ االنباروزارة التجارة532

واسطتجارة السیارات/واسطوزارة التجارة533

كركوكمكتب المفتش العام/ وزارة التجارةوزارة التجارة534

الشركة العامة لتجارة المواد الغذائیة / وزارة التجارة535
صالح الدینصالح الدین

مدیریة الرقابة التجاریة والمالیة / فرع وزارة التجارة536
الدیوانیةالدیوانیة

الدیوانیةفرع تموین الدیوانیةوزارة التجارة537

المثنىمدیریة الرقابة التجاریة والمالیة /مثنىوزارة التجارة538

المثنىالمركزالتمویني في المثنىوزارة التجارة539

مكتب المفتش العام لوزارة  التجارة في وزارة التجارة540
المثنىالمثنى

الموصلفرع الشركة العامة لتجارة المود االنشائیةوزارة التجارة541

الموصلفرع الشركة العامة لتصنیع الحبوبوزارة التجارة542

الموصلفرع الشركة العامة لالسواق المركزیةوزارة التجارة543

الموصلفرع الشركة العامة لتجارة الحبوبوزارة التجارة544

الموصلفرع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائیةوزارة التجارة545

فرع الشركة العامة لتجارة السیارات وزارة التجارة546
الموصلوالمكائن

بابلالشركة العامة لتصنیع الحبوب/ بابلوزارة التجارة547

بابلالشركة العامة لتجارة الحبوب/ بابلوزارة التجارة548

بابلالشركة العامة لتجارة المواد الغذائیة/ بابلوزارة التجارة549



بابلالشركة العامة لتجارة المواد االنشائیة/ بابلوزارة التجارة550

بابلالمركز التمویني/ بابلوزارة التجارة551

بابلالشركة العامة لالسواق المركزیة / بابلوزارة التجارة552

بابلدائرة الرقابة التجاریة والمالیة / بابلوزارة التجارة553

الشركة العامة لتجارة المواد الغذائیة في وزارة التجارة554
نجفالنجف

الشركة العامة لتجارة المواد االنشائیة في وزارة التجارة555
نجفالنجف

نجفالشركة العامة لتجارة الحبوب في النجفوزارة التجارة556

نجفالشركة العامة لتصنیع الحبوب في النجفوزارة التجارة557

نجفالشركة العامة لالسواق المركزیة في النجفوزارة التجارة558

فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة559
كربالءكربالء

الشركة العامة لتجارة المواد االنشائیة/ وزارة التجارة560
كربالءكربالء

الشركة العامة لتجارة المواد الغذائیة/ وزارة التجارة561
كربالءكربالء

كربالءالشركة العامة لتصنیع الحبوب/ كربالءوزارة التجارة562

فرع الشركة العامة لالسواق المركزیة في وزارة التجارة563
كربالءكربالء

كربالءمدیریة الرقابة التجاریة والمالیة/فرع كربالءوزارة التجارة564

كربالءمدیریة المركز التمویني/ فرع كربالءوزارة التجارة565

ذي قارالمركز التموینيوزارة التجارة566

میسانالشركة العامة لتجارة المواد االنشائیةوزارة التجارة567

میسانتصنیع الحبوبوزارة التجارة568



میسانتجارة الحبوبوزارة التجارة569

بصرةاالسواق المركزیةوزارة التجارة570

بصرةالمركز التموینيوزارة التجارة571

ذي قارتجارة الحبوبوزارة التجارة572

ذي قارتجارة المواد االنشائیةوزارة التجارة573

ذي قارتجارة المواد الغذائیةوزارة التجارة574

ذي قارتصنیع الحبوبوزارة التجارة575

بصرةدائرة الرقابة التجاریةوزارة التجارة576

بصرةالشركة العامة لتجارة المعدات والسیاراتوزارة التجارة577

بصرةتصنیع الحبوبوزارة التجارة578

ذي قاراالسواق المركزیةوزارة التجارة579

بصرةتجارة الحبوبوزارة التجارة580

بصرةتجارة المواد الغذائیةوزارة التجارة581

بصرةتجارة المواد االنشائیةوزارة التجارة582

میسانتجارة المواد الغذائیةوزارة التجارة583

میساناالسواق المركزیةوزارة التجارة584

میسانمركز تموین میسانوزارة التجارة585

البصرةالشركة العامة لتجارة الحبوب ام قصروزارة التجارة586

البصرةالشركة العامة للمعارضوزارة التجارة587



دیالىفرع شركة تجارة تصنیع الحبوب/دیالىوزارة التجارة588

دیالىفرع شركة تجارة تجارة الحبوب/دیالىوزارة التجارة589

دیالىفرع شركة تجارة المواد الغذائیة/دیالىوزارة التجارة590

دیالىمركز تموین دیالىوزارة التجارة591

دیالىتجارة المواد االنشائیة/دیالىوزارة التجارة592

دیالىشركة االسواق المركزیة/دیالىوزارة التجارة593

االنبارتصنیع الحبوبوزارة التجارة594

االنباراسواق مركزیةوزارة التجارة595

االنبارتجارة حبوبوزارة التجارة596

االنبارتجارة المواد الغذائیةوزارة التجارة597

االنبارمركز تموینيوزارة التجارة598

االنبارتجارة المواداالنشائیة /االنباروزارة التجارة599

واسطتصنیع الحبوبوزارة التجارة600

واسطاسواق مركزیةوزارة التجارة601

واسطتجارة الحبوبوزارة التجارة602

واسطمركز تموینيوزارة التجارة603

واسطدائرة الرقابة التجاریة/واسطوزارة التجارة604

واسطتجارة المواداالنشائیة /واسطوزارة التجارة605

واسطالشركة العامة لتجارة المواد الغذائیة/واسطوزارة التجارة606



كركوكالشركة العامة لتصنیع الحبوب/كركوكوزارة التجارة607

كركوكالشركة العامة لألسواق المركزیة / كركوكوزارة التجارة608

كركوكالشركة العامة لتجارةالحبوب /كركوكوزارة التجارة609

كركوكالشركة العامة لتجارة المواد الغذائیة/كركوكوزارة التجارة610

كركوكالمركز التمویني/كركوكوزارة التجارة611

كركوكالرقابة التجاریة / كركوكوزارة التجارة612

الشركة العامة لتجارة المواد وزارة التجارة613
كركوكاالنشائیة/كركوك

الشركة العامة لتصنیع الحبوب / صالح وزارة التجارة614
صالح الدینالدین

الشركة العامة لألسواق المركزیة / صالح وزارة التجارة615
صالح الدینالدین

صالح الدینالشركة العامة لتجارة الحبوب / صالح الدینوزارة التجارة616

صالح الدینمركز تمویني / صالح الدینوزارة التجارة617

صالح الدینمدیریة الرقابة التجاریة / صالح الدینوزارة التجارة618

الشركة العامة لتجارة وزارة التجارة619
صالح الدینالمواداالنشائیة/صالح الدین

الدیوانیةفرع شركة تجارة الحبوب /الدیوانیةوزارة التجارة620

الدیوانیةفرع شركة المواد االنشائیة /الدیوانیةوزارة التجارة621

الدیوانیةفرع شركة تجارة المواد الغذائیة /الدیوانیةوزارة التجارة622

الدیوانیةفرع شركة لتصنیع الحبوب /الدیوانیةوزارة التجارة623

الدیوانیةفرع شركة االسواق المركزیة /الدیوانیةوزارة التجارة624

الشركة العامة لتجارة المواد وزارة التجارة625
المثنىاالنشائیة/المثنى



المثنىالشركة العامة لتجارة المواد الغذائیة/مثنىوزارة التجارة626

المثنىالشركة العامة لتجارة الحبوب/مثنىوزارة التجارة627

المثنىالشركة العامة لتصنیع الحبوب/مثنىوزارة التجارة628

المثنىالشركة العامة لالسواق المركزیة/مثنىوزارة التجارة629

وزارة التخطیط والتعاون 630
الموصلمدیریة احصاء نینوىاالنمائي

وزارة التخطیط والتعاون 631
الموصلمركز التطویر االدارياالنمائي

وزارة التخطیط والتعاون 632
بابلمدیریة احصاء بابلاالنمائي

وزارة التخطیط والتعاون 633
نجفمدیریة احصاء النجفاالنمائي

وزارة التخطیط والتعاون 634
كربالءمدیریة احصاء كربالءاالنمائي

وزارة التخطیط والتعاون 635
ذي قارمدیریة احصاء ذي قاراالنمائي

وزارة التخطیط والتعاون 636
میسانمدیریة احصاء میساناالنمائي

وزارة التخطیط والتعاون 637
االنمائي

الجھاز المركزي للتقییس والسیطرة 
البصرةالنوعیة /البصرة

وزارة التخطیط والتعاون 638
البصرةالجھاز المركزي لالحصاءاالنمائي

وزارة التخطیط والتعاون 639
البصرةالمركز الوطني للتطویر االدارياالنمائي

وزارة التخطیط والتعاون 640
االنبارمدیریة احصاء االنباراالنمائي

وزارة التخطیط والتعاون 641
االنبارمدیریة التخطیط العمراني/االنباراالنمائي

وزارة التخطیط والتعاون 642
كركوكالجھاز المركزي لالحصاء / كركوكاالنمائي

وزارة التخطیط والتعاون 643
صالح الدینالجھاز المركزي لالحصاءاالنمائي

وزارة التخطیط والتعاون 644
الدیوانیةمدیریة احصاء الدیوانیةاالنمائي



وزارة التخطیط والتعاون 645
المثنىمدیریة احصاء المثنىاالنمائي

وزارة التخطیط والتعاون 646
الموصلالجھاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیةاالنمائي

وزارة التخطیط والتعاون 647
دیالىمدیریة احصاء دیالىاالنمائي

وزارة التخطیط والتعاون 648
واسطمدیریة التخطیط العمرانياالنمائي

وزارة التخطیط والتعاون 649
واسطمدیریة التخطیط والمتابعةاالنمائي

وزارة التخطیط والتعاون 650
واسطالجھاز المركزي لالحصاء / فرع واسطاالنمائي

میساناالشراف التربويوزارة التربیة651

الدیوانیةمدیریة التعلیم المھنيوزارة التربیة652

مكتب المفتش العام للمدیریة العامة لتر بیة وزارة التربیة653
المثنىالمثنى

بغدادمعھد التدریب والتطویر التربويوزارة التربیة654

الموصلمدیریة المعمل االنتاجي /نینوىوزارة التربیة655

وزارة التعلیم العالي 656
الموصلكلیة طب الموصلوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 657
الموصلكلیة طب نینوىوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 658
الموصلكلیة طباالسنانوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 659
الموصلكلیة طب البیطريوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 660
الموصلكلیة الصیدلةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 661
الموصلكلیة الھندسةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 662
الموصلكلیة ھندسة االلكترونیاتوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 663
الموصلكلیة التربیةوالبحث العلمي



وزارة التعلیم العالي 664
الموصلكلیة التربیة االساسیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 665
الموصلكلیة التربیة للبناتوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 666
الموصلكلیة االعلوموالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 667
الموصلكلیة علوم الحاسبات والریاضیاتوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 668
الموصلالدار الجامعیة للطباعة والنشر والترجمةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 669
الموصلكلیة االدابوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 670
الموصلكلیة الحقوقوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 671
الموصلكلیة العلوم السیاسیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 672
الموصلكلیة الزراعة والغاباتوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 673
الموصلكلیة االدارة واالقتصادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 674
الموصلكلیة التربیة الریاضیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 675
الموصلكلیة التمریضوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 676
الموصلكلیة الفنون الجمیلةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 677
الموصلكلیة العلوم االسالمیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 678
الموصلكلیة علوم البیئةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 679
الموصلكلیة االثاروالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 680
والبحث العلمي

المعھد التقني في الموصل/ھیئة التعلیم 
الموصلالتقني

وزارة التعلیم العالي 681
الموصلالكلیة االداریة /ھیئة التعلیم التقنيوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 682
الموصلالكلیة التقنیة/ھیئة التعلیم التقنيوالبحث العلمي



وزارة التعلیم العالي 683
نجفالكلیة التقنیة / النجفوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 684
نجفالكلیة التقنیة / كوفةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 685
نجفالمعھد التقني/ نجفوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 686
نجفالمعھد التقني/ كوفةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 687
نجفكلیة الفقھوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 688
نجفكلیة الطبوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 689
نجفكلیة التربیة بناتوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 690
نجفكلیة اآلدابوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 691
نجفكلیة االدارة واالقتصادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 692
نجفكلیة العلوموالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 693
نجفكلیة الھندسةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 694
نجفكلیة الزراعةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 695
نجفكلیة الصیدلةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 696
نجفكلیة القانونوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 697
نجفكلیة طب االسنانوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 698
نجفكلیة التمریضوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 699
نجفكلیة الطب البیطريوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 700
نجفكلیة التربیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 701
نجفكلیة التربیة االساسیةوالبحث العلمي



وزارة التعلیم العالي 702
نجفكلیة الریاضیات والحاسباتوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 703
نجفكلیة التربیة الریاضیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 704
كربالءكلیة التربیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 705
كربالءكلیة االدارة واالقتصادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 706
كربالءكلیة العلوموالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 707
كربالءكلیة القانونوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 708
كربالءكلیة الھندسةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 709
كربالءكلیة الطبوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 710
كربالءكلیة الزراعةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 711
كربالءكلیة الطب البیطريوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 712
كربالءكلیة الصیدلةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 713
كربالءكلیة التربیة الریاضیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 714
كربالءكلیة العلوم االسالمیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 715
كربالءالمعھد التقني/ كربالءوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 716
بابلالكلیة التقنیة/المسیبوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 717
بابلالمعھد التقني/المسیبوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 718
بابلالمعھد التقني/بابلوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 719
بابلكلیة الطبوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 720
بابلكلیة طب االسنانوالبحث العلمي



وزارة التعلیم العالي 721
بابلكلیة التمریضوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 722
بابلكلیة الطب البیطريوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 723
بابلكلیة الفنون الجمیلةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 724
بابلكلیة التربیة الریاضیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 725
بابلكلیة العلوموالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 726
بابلكلیة العلوم للبناتوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 727
بابلكلیة االدارة واالقتصادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 728
بابلكلیة االدابوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 729
بابلكلیة الزراعةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 730
بابلكلیة الھندسةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 731
بابلتكنلوجیا الحاسباتوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 732
بابلكلیة التربیة االساسیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 733
بابلكلیة الدراسات القرائنیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 734
بابلكلیة التربیة/ابن حیانوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 735
بابلكلیة الصیدلةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 736
بابلكلیة التربیة /صفي الدین الحليوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 737
بابلكلیة ھندسة الموادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 738
بابلكلیة القانونوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 739
نجفكلیة التخطیط العمراني /جامعة الكوفةوالبحث العلمي



وزارة التعلیم العالي 740
نجفكلیة االرشاد والتراث /جامعة الكوفةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 741
كربالءكلیة التربیة لعلوم الصیرفة /جامعة كربالءوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 742
كربالءكلیة العلوم الطبیة التطبیقیة /جامعة كربالءوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 743
كربالءكلیة السیاحة الدینیة /جامعة كربالءوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 744
كربالءكلیة طب االسنان /جامعة كربالءوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 745
كربالءكلیة الحسین الھندسیة /جامعة كربالءوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 746
بصرةالمعھد التقني/البصرةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 747
ذي قارالمعھد التقني في الشطرةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 748
میسانالمعھد التقنى/ العمارةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 749
بصرةكلیة طب االسنانوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 750
بصرةكلیة االدابوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 751
بصرةكلیة التربیة الریاضیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 752
بصرةكلیة الزراعةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 753
ذي قاركلیة التربیة الریاضیة /ذي قاروالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 754
میسانكلیة التربیة االساسیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 755
بصرةكلیة التربیة للبناتوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 756
بصرةكلیة الصیدلةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 757
بصرةكلیة االدارة واالقتصادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 758
ذي قاركلیة الزراعةوالبحث العلمي



وزارة التعلیم العالي 759
بصرةكلیة الطب البیطريوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 760
بصرةكلیة الطبوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 761
ذي قاركلیة العلوموالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 762
بصرةكلیة الفنون الجمیلةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 763
بصرةالدار الجامعیة للطباعة والنشروالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 764
بصرةكلیة الھندسةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 765
میسانكلیة تربیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 766
میسانكلیة التربیة الریاضیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 767
ذي قاركلیة االدارة واالقتصادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 768
ذي قاركلیة التمریضوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 769
ذي قاركلیة علوم الریاضیات والحاسوبوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 770
ذي قارالمعھدالتقني /الناصریةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 771
ذي قاركلیة االدابوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 772
ذي قاركلیة الھندسةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 773
ذي قاركلیة الطبوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 774
بصرةكلیة القانونوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 775
البصرةكلیة العلوموالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 776
ذي قاركلیة التربیة للعلوم االنسانیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 777
ذي قاركلیة التربیة للعلوم الصرفةوالبحث العلمي



وزارة التعلیم العالي 778
ذي قاركلیة التربیة االساسیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 779
ذي قارمركز ابحاث االھواروالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 780
البصرةمكتب المفتش العام /وزارة التعلیم العاليوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 781
میسانكلیة العلوم /میسانوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 782
میسانكلیة القانون /میسانوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 783
میسانكلیة االدارة واالقتصاد /میسانوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 784
میسانكلیة الطب  /میسانوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 785
دیالىالمعھد التقني/بعقوبةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 786
واسطالمعھد التقني/الكوتوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 787
كركوككلیة القانون /جامعة كركوكوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 788
كركوككلیة التربیة/كركوكوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 789
كركوككلیة العلوم/كركوكوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 790
كركوككلیة التمریض/كركوكوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 791
كركوككلیة الھندسة/كركوكوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 792
كركوككلیة الطب/كركوكوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 793
كركوككلیة الزراعة/كركوكوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 794
كركوككلیة االدارة واالقتصاد/كركوكوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 795
صالح الدینكلیة القانونوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 796
صالح الدینكلیة الطب/تكریتوالبحث العلمي



وزارة التعلیم العالي 797
صالح الدینكلیة التربیة للبنات/تكریتوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 798
صالح الدینكلیة العلوم /تكریتوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 799
صالح الدینكلیة الصیدلة/تكریتوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 800
صالح الدینكلیة االداب/تكریتوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 801
صالح الدینكلیة علوم الحاسبات والریاضیاتوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 802
صالح الدینكلیة التربیة / سامراءوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 803
صالح الدینكلیة التربیة الریاضیة/صالح الدینوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 804
صالح الدینكلیة الطب البیطري/صالح الدینوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 805
صالح الدینكلیة طب االسنان /صالح الدینوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 806
صالح الدینكلیة الھندسة /صالح الدینوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 807
صالح الدینكلیة االدارة واالقتصاد/صالح الدینوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 808
صالح الدینكلیة الزراعة/صالح الدینوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 809
صالح الدینكلیة التربیة المختلطةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 810
صالح الدینالمعھد الفني في الدوروالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 811
كركوكالمعھد التقني / الحویجةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 812
كركوكالكلیة التقنیة /كركوكوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 813
كركوكالمعھد التقني /كركوكوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 814
والبحث العلمي

مكتب المفتش العام /وزارة التعلیم العالي 
كركوكوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 815
صالح الدینجامعة سامراءوالبحث العلمي



وزارة التعلیم العالي 816
والبحث العلمي

مكتب المفتش العام /وزارة التعلیم العالي 
صالح الدینوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 817
المثنىكلیة علوم المثنىوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 818
المثنىكلیة تربیة المثنىوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 819
المثنىكلیة زراعة المثنىوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 820
المثنىالمعھد التقني في السماوةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 821
المثنىكلیة الطبوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 822
المثنىكلیة الھندسةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 823
المثنىكلیة االد ارة واالقتصادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 824
المثنىكلیة التربیة   الریا ضیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 825
الدیوانیةكلیةالتربیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 826
الدیوانیةكلیة االدارة واالقتصادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 827
الدیوانیةكلیةالعلوموالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 828
الدیوانیةكلیة التربیة الریاضیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 829
الدیوانیةكلیةالطبوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 830
الدیوانیةكلیةالطب البیطري /الدیوانیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 831
الدیوانیةكلیة الھندسة /الدیوانیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 832
الدیوانیةكلیة القانون /الدیوانیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 833
الدیوانیةكلیة االداب /الدیوانیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 834
الدیوانیةكلیة الزراعة /الدیوانیةوالبحث العلمي



وزارة التعلیم العالي 835
الدیوانیةكلیة علوم الحاسوب والریاضیات /الدیوانیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 836
الدیوانیةالمعھد التقني- دیوانیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 837
والبحث العلمي

كلیة التقنیات الحیویة التطبیقیة في جامعة 
بغدادالنھرین

وزارة التعلیم العالي 838
بغدادمركز الجامعة /الوحة الحسابیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 839
بغدادكلیة ھندسة المعلومات /جامعة النھرینوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 840
بغدادكلیة الطب /جامعة بغدادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 841
بغدادكلیة الطب /النھرینوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 842
بغدادكلیة الحقوق /النھرینوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 843
بغدادكلیة الطب البیطري /جامعة بغدادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 844
والبحث العلمي

مركز الدراسات السیاسیة والقانونیة 
بغداد/النھرین

وزارة التعلیم العالي 845
بغدادكلیة التمریض /جامعة بغدادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 846
بغدادكلیة العلوم /النھرینوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 847
بغدادكلیة الصیدلة /جامعة بغدادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 848
بغدادكلیة العلوم السیاسیة /النھرینوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 849
بغدادكلیة الھندسة /جامعة بغدادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 850
بغدادكلیة الھندسة /النھرینوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 851
بغدادكلیة الزراعة / جامعة بغدادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 852
بغدادالمكتبة المركزیة /النھرینوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 853
بغدادكلیة العلوم /جامعة بغدادوالبحث العلمي



وزارة التعلیم العالي 854
بغداداالقسام الداخلیة /النھرینوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 855
بغدادكلیة العلوم االسالمیة /جامعة بغدادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 856
بغدادكلیة طب االسنان /جامعة بغدادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 857
بغدادمركز التقنیات االحیائیة /النھرینوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 858
بغدادكلیة التربیة /ابن رشد /جامعة بغدادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 859
بغدادالمعھد العالي لتشخیص العقم والتقنیاتوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 860
بغدادكلیة التربیة للبنات /جامعة بغدادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 861
بغدادمدیریة االقسام الداخلیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 862
بغدادكلیة التربیة الریاضیة /جامعة بغدادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 863
بغدادكلیة التربیة الریاضیة للبنات /جامعة بغدادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 864
بغدادكلیة االدارة واالقتصاد /جامعة بغدادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 865
بغدادكلیة القانون /جامعة بغدادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 866
بغدادكلیة اللغات /جامعة بغدادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 867
بغدادكلیة االداب / جامعة بغدادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 868
بغدادكلیة طب الكندي /جامعة بغدادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 869
بغدادكلیة التربیة ابن الھیثم /جامعة بغدادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 870
بغدادالمعھد العالي للتخطیط الحضري واالقلیميوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 871
بغدادمعھد اللیزر للدراسات العلیاوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 872
بغداداالمانة العامة للمكتبة المركزیةوالبحث العلمي



وزارة التعلیم العالي 873
بغدادمعھد الھندسة الوراثیة والتقنیات االحیائیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 874
بغدادالمعھد العالي للدراسات المحاسبیة والمالیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 875
بغدادكلیة الھندسة الثانیة /الخوارزميوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 876
بغدادكلیة الفنون الجمیلة /جامعة بغدادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 877
بغدادكلیة االعالموالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 878
بغدادالدار الجامعیة للطباعة والنشر والترجمةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 879
بغدادكلیة العلوم السیاسیة /جامعة بغدادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 880
بغدادكلیة العلوم للبنات /جامعة بغدادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 881
بغدادالمعھد الطبي التقني /ھیئة التعلیم التقنيوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 882
بغدادمعھد التكنولوجیا /ھیئة التعلیم التقنيوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 883
بغدادمعھد االدارة الرصافة /ھیئة المعاھد الفنیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 884
بغدادمعھد الفنون التطبیقیة /ھیئة التعلیم التقنيوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 885
بغدادمعھد االدارة التقني /ھیئة التعلیم التقنيوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 886
بغدادمعھد اعداد المدربین التقنیینوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 887
بغدادالمعھد الطبي التقني /المنصوروالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 888
بغدادالكلیة التقنیة االداریةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 889
بغدادكلیة التقنیات الصحیة والطبیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 890
بغدادكلیة التقنیات الكھربائیة االلكترونیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 891
بغدادالكلیة التقنیةوالبحث العلمي



وزارة التعلیم العالي 892
بغدادمركز تطویر المالكاتوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 893
بغدادكلیة الفنون التطبیقیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 894
بغدادالھندسة الكیمیاویة /الجامعة التكنولوجیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 895
والبحث العلمي

قسم ھندسة تكنولوجیا النفط /الجامعة 
بغدادالتكنولوجیة

وزارة التعلیم العالي 896
بغدادقسم علوم الحاسوب /الجامعة التكنولوجیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 897
والبحث العلمي

الھندسة الكھربائیة وااللكترونیة /الجامعة 
بغدادالتكنولوجیة

وزارة التعلیم العالي 898
والبحث العلمي

قسم ھندسة اللیزر وااللكترونیات البصریة 
بغداد/الجامعة التكنولوجیة

وزارة التعلیم العالي 899
والبحث العلمي

ھندسة البناء واالنشاءات /الجامعة 
بغدادالتكنولوجیة

وزارة التعلیم العالي 900
بغدادالعلوم التطبیقیة /الجامعة التكنولوجیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 901
والبحث العلمي

ھندسة الحاسبات وتكنولوجیا المعلومات 
بغداد/الجامعة التكنولوجیة

وزارة التعلیم العالي 902
والبحث العلمي

ھندسة االنتاج والمعادن /الجامعة 
بغدادالتكنولوجیة

وزارة التعلیم العالي 903
والبحث العلمي

ھندسة السیطرة والنظم /الجامعة 
بغدادالتكنولوجیة

وزارة التعلیم العالي 904
بغدادھندسة المواد /الجامعة التكنولوجیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 905
والبحث العلمي

ھندسة المكائن والمعدات /الجامعة 
بغدادالتكنولوجیة

وزارة التعلیم العالي 906
والبحث العلمي

الھندسة الكھرومیكانیكیة /الجامعة 
بغدادالتكنولوجیة

وزارة التعلیم العالي 907
بغدادالھندسة المعماریة /الجامعة التكنولوجیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 908
بغدادكلیة العلوم /المستنصریةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 909
بغدادكلیة التربیة /المستنصریةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 910
بغدادكلیة التربیة االساسیة /المستنصریةوالبحث العلمي



وزارة التعلیم العالي 911
بغدادكلیة التربیة الریاضیة /المستنصریةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 912
بغدادكلیة االداب /المستنصریةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 913
بغدادكلیة القانون /المستنصریةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 914
بغدادكلیة االدارة واالقتصاد /المستنصریةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 915
بغدادكلیة طب االسنان /المستنصریةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 916
بغدادكلیة الطب /المستنصریةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 917
بغدادكلیة الھندسة /المستنصریةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 918
بغدادكلیة الصیدلة /المستنصریةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 919
والبحث العلمي

مركز المستنصریة للدراسات العربیة 
بغدادوالدولیة

وزارة التعلیم العالي 920
بغدادمركز الحاسبة االلكترونیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 921
بغدادالمركز الوطني لعالج وبحوث السكريوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 922
بغدادالمركز الوطني لبحوث وعالج امراض الدموالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 923
بغدادكلیة اقتصادیات االعمالوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 924
بغدادكلیة العلوم السیاسیة /المستنصریةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 925
كربالءمختبر ابن رشدوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 926
بصرةكلیة التمریضوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 927
میسانقسم الصیدلة /میسانوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 928
ذي قاركلیة القانون /جامعة ذي قاروالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 929
ذي قاركلیة الصیدلة / ذي قاروالبحث العلمي



وزارة التعلیم العالي 930
البصرةكلیة القرنةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 931
البصرةمركز علوم البحاروالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 932
البصرةكلیة التربیة للعلوم الصرفةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 933
البصرةكلیة التربیة للعلوم االنسانیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 934
واسطالمعھد التقني /الصویرةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 935
االنبارالمعھد التقني االنباروالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 936
المثنىكلیة التربیة االساسیة /جامعة المثنىوالبحث العلمي

الموصلمدیریة اثار وتراث نینوىوزارة الثقافة937

دیالىمدیریة اثار دیالىوزارة الثقافة938

االنبارمدیریة اآلثار/االنباروزارة الثقافة939

كركوكمفتشیة آثار كركوكوزارة الثقافة940

صالح الدینمفتشیة آثار صالح الدینوزارة الثقافة941

الدیوانیةمفتشیة اثار الدیوانیةوزارة الثقافة942

المثنىمفتشیة أثار المثنىوزارة الثقافة943

واسطمفتشیة اثار واسطوزارة الثقافة944

بغدادفندق الرشیدوزارة الثقافة945

بغدادجزیرة بغداد السیاحیةوزارة الثقافة946

بغدادجزیرة االعراس السیاحیةوزارة الثقافة947

بغدادمعھد بغداد للفندقة والسیاحةوزارة الثقافة948



بغدادمجلة اوروكوزارة الثقافة949
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الموصلقیادة شرطة محافظة نینوىوزارة الداخلیة952
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بصرةمدیریة شرطة محافظة البصرةوزارة الداخلیة974

ذي قارمدیریة مرور ذي قاروزارة الداخلیة975
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میسانمدیریة شرطة میسانوزارة الداخلیة982
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میسانمكتب مفتش عام وزارة الداخلیة میسانوزارة الداخلیة988

دیالىمدیریة الدفاع المدني /دیالىوزارة الداخلیة989

دیالىمدیریة مرور دیالىوزارة الداخلیة990
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دیالىمدیریة شرطة دیالىوزارة الداخلیة993

دیالىمدیریة حمایة المنشآتوزارة الداخلیة994
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االنبارمدیریةمرور االنباروزارة الداخلیة996
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االنبارمدیریة شرطة االنباروزارة الداخلیة998
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صالح الدینمدیریة الدفاع المدنيوزارة الداخلیة1007
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الھیئة العامة للبیطرة /المستشفى البیطري وزارة الزراعة1056
االنبار/االنبار
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كركوكاالرشاد والتعاون الزراعيوزارة الزراعة1061
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الدیوانیةالھیئة العامة للتعاون واالرشاد الزراعيوزارة الزراعة1065

المثنىفرع شركة التجھیزات الزراعیة/مثنىوزارة الزراعة1066

المثنىالمستشفى البیطري في المثنىوزارة الزراعة1067

الموصلشركة التجھیزات الزراعیة/فرع نینوىوزارة الزراعة1068

الموصلمدیریة المستشفى البیطريوزارة الزراعة1069

فرع الشركة العامة للتجھیزات الزراعیة / وزارة الزراعة1070
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بابلشركة مابین النھرین النتاج البذوروزارة الزراعة1071

بابلالشركة العامة للبستنة والغابات / بابلوزارة الزراعة1072

بابلالھیئة العامة لالرشاد / بابلوزارة الزراعة1073

الشركة العامة للتجھیزات الزراعیة في وزارة الزراعة1074
نجفالنجف االشرف

نجفالھیئة العامة للنخیل في النجفوزارة الزراعة1075

مكتب المفتش العام في النجف/وزارة وزارة الزراعة1076
نجفالزراعة

كربالءالمستشفى البیطري في كربالءوزارة الزراعة1077

فرع الشركة العامة للتجھیزات وزارة الزراعة1078
كربالءالزراعیة/كربالء

كربالءمعمل الذرة الصفراء في كربالءوزارة الزراعة1079
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كربالءمحطة البستنة والغابات في كربالءوزارة الزراعة1082

بصرةفرع شركة التجھیزات الزراعیة /البصرةوزارة الزراعة1083

بصرةالمستشفى  البیطريوزارة الزراعة1084

بصرةالمدیریة العامة للنخیل/ بصرةوزارة الزراعة1085

بصرةالمدیریة العامةلتنمیة الثروة السمكیةوزارة الزراعة1086

بصرةمدیریة االرشاد والتعاون الزراعي/بصرةوزارة الزراعة1087

ذي قارمدیریة التجھیزات الزراعیةوزارة الزراعة1088

میسانالمستشفى البیطريوزارة الزراعة1089

میسانفرع شركة التجھیزات الزراعیة/میسانوزارة الزراعة1090

واسطمعمل الذرة الصفراء /واسطوزارة الزراعة1091

واسطمدیریة معالجة زھرة النیلوزارة الزراعة1092

دیالىفرع شركة التجھیزات الزراعیة /دیالىوزارة الزراعة1093

دیالىالھیئة العامة للبیطرة/المستشفى البیطريوزارة الزراعة1094

االنبارفرع شركة التجھیزات الزراعیة /االنباروزارة الزراعة1095

واسطمستشفى البیطري/واسطوزارة الزراعة1096

واسطفرع شركة التجھیزات الزراعیة/واسطوزارة الزراعة1097

كركوكشركة التجھیزات الزراعیةوزارة الزراعة1098

كركوكشركة مابین النھرین العامةوزارة الزراعة1099

كركوكمدیریة المستشفى البیطري كركوكوزارة الزراعة1100



كركوكمعمل الذرة الصفراء/ تازةوزارة الزراعة1101

كركوكمعمل الذرة الصفراء/ الحویجةوزارة الزراعة1102

فرع شركة التجھیزات الزراعیة /صالح وزارة الزراعة1103
صالح الدینالدین

الدیوانیةفرع شركة التجھیزات الزراعیةوزارة الزراعة1104

الدیوانیةفرع شركة مابین النھرینوزارة الزراعة1105
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كربالءمدیریة الشباب والریاضةوزارة الشباب والریاضة1110

بصرةھیئة الشباب والریاضةوزارة الشباب والریاضة1111

ذي قارالریاضة والشبابوزارة الشباب والریاضة1112

میسانمدیریة الشباب والریاضةوزارة الشباب والریاضة1113

دیالىمدیریة الریاضة والشباب/دیالىوزارة الشباب والریاضة1114

صالح الدینمدیریة الشباب والریاضةوزارة الشباب والریاضة1115

كركوكمدیریة الشباب والریاضة/كركوكوزارة الشباب والریاضة1116

الدیوانیةمدیریة الریاضة والشباب - دیوانیةوزارة الشباب والریاضة1117

المثنىمدیریة الریاضة والشباب/المثنىوزارة الشباب والریاضة1118

واسطمدیریة الشباب والریاضةوزارة الشباب والریاضة1119



االنبارھیئة الشباب والریاضةوزارة الشباب والریاضة1120

الموصلمستشفى السالم العاموزارة الصحة1121

الموصلمستشفى الموصل العاموزارة الصحة1122

الموصلمستشفى ابن سینا التعلیميوزارة الصحة1123

الموصلمستشفى الجمھوري التعلیميوزارة الصحة1124

الموصلمستشفى البتول للنسائیة والتولیدوزارة الصحة1125

الموصلمستشفى الخنساء للوالدةوزارة الصحة1126

الموصلمستشفى ابن االثیر للوالدة واالطفالوزارة الصحة1127

المستشفى التخصصي لالورام والطب وزارة الصحة1128
الموصلالنووي

الموصلمستشفى تلعفر العاموزارة الصحة1129

الموصلمستشفىسنجار  العاموزارة الصحة1130

الموصلمستشفى الشیخان العاموزارة الصحة1131

الموصلمستشفى الحمدانیة العاموزارة الصحة1132

الموصلمستشفى البعاج العاموزارة الصحة1133

الموصلقطاع الرعایة الصحیة االولیة في االیسروزارة الصحة1134

الموصلقطاع الرعایة الصحیة االولیة في االیمنوزارة الصحة1135

الموصلقطاع الرعایة الصحیة االولیة في الشیخانوزارة الصحة1136

الموصلقطاع الرعایة الصحیة االولیة في القیارةوزارة الصحة1137

الموصلقطاع الرعایة الصحیة االولیة في الحضروزارة الصحة1138



الموصلقطاع الرعایة الصحیة االولیة في تلكیفوزارة الصحة1139

الموصلقطاع الرعایة الصحیة االولیة في تلعفروزارة الصحة1140

الموصلقطاع الرعایة الصحیة االولیة في سنجاروزارة الصحة1141

الموصلقطاع الرعایة الصحیة االولیة في البعاجوزارة الصحة1142

الموصلقطاع الرعایة الصحیة االولیة في الحمدانیةوزارة الصحة1143

مذخر ادویة نینوى/الشركة العامةلتسویق وزارة الصحة1144
الموصلاالدویة

الموصلمدیریة العیادات الطبیة الشعبیة /نینوىوزارة الصحة1145

نجفمستشفى الصدر التعلیميوزارة الصحة1146

نجفمستشفى الحكیم العاموزارة الصحة1147

نجفمستشفى الزھراء للنسائیة واالطفالوزارة الصحة1148

نجفمستشفى الفرات االوسطوزارة الصحة1149

نجفمستشفى المناذرة العاموزارة الصحة1150

نجفمستشفى الحیدري العاموزارة الصحة1151

نجفمستشفى السجادوزارة الصحة1152

نجفالمركز التخصصي لطب االسنان/ نجفوزارة الصحة1153

قطاع الرعایة الصحیة االولیة/النجف وزارة الصحة1154
نجفالشمالي

قطاع الرعایة الصحیة االولیة/النجف وزارة الصحة1155
نجفالجنوبي

نجفقطاع الرعایة الصحیة االولیة/المناذرةوزارة الصحة1156

نجفقطاع الرعایة الصحیة االولیة/الكوفةوزارة الصحة1157



نجفمدیریة العیادات الطبیة الشعبیة/ النجفوزارة الصحة1158

نجفالشركة العامة لتسویق االدویة/ النجفوزارة الصحة1159

كربالءقسم الرعایة الصحیة االولیة في كربالءوزارة الصحة1160

كربالءمستشفى الحسین العاموزارة الصحة1161

كربالءمستشفى االطفالوزارة الصحة1162

كربالءمستشفى النسائیة والتولیدوزارة الصحة1163

كربالءمستشفى الھندیة العاموزارة الصحة1164

كربالءمستشفى عین تمروزارة الصحة1165

كربالءقسم العیادات الصحیة الشعبیةوزارة الصحة1166

كربالءقطاع المركز(١١)/ كربالءوزارة الصحة1167

كربالءقطاع الھندیة(٧)/ كربالءوزارة الصحة1168

كربالءقطاع الحر(١٣)/ كربالءوزارة الصحة1169

كربالءقطاع الحسینیة(٦)/ كربالءوزارة الصحة1170

بابلقطاع الرعایة الصحیة االولیة /بابلوزارة الصحة1171

نجفقطاع الرعایة الصحیة االولیة /المشخابوزارة الصحة1172

نجفقطاع الرعایة الصحیة االولیة /العباسیةوزارة الصحة1173

بصرةمراكز صحیة/قطاع ابو الخصیب /بصرة/١١وزارة الصحة1174

ذي قارمدیریة العیادات الشعبیة/ذي قاروزارة الصحة1175

ذي قارمستشفى الحسین التعلیميوزارة الصحة1176



ذي قارمستشفى بنت الھدى للوالدةوزارة الصحة1177

ذي قارمستشفى الحبوبي العاموزارة الصحة1178

ذي قارمستشفى الجبایش العاموزارة الصحة1179

ذي قارمستشفى الرفاعي العاموزارة الصحة1180

ذي قارمستشفى الشطرة العاموزارة الصحة1181

میسانمستشفى الزھراوي الجراحيوزارة الصحة1182

بصرةمراكز صحیة/ القطاع االول/البصرة/١٨وزارة الصحة1183

بصرةمراكز صحیة/ القطاع الثاني/البصرة/١٤وزارة الصحة1184

بصرةمراكز صحیة / قطاع الزبیر/بصرة/١٣وزارة الصحة1185

بصرةمراكز صحیة / قطاع القرنة/بصرة/١٤وزارة الصحة1186

بصرةمراكز صحیة / قطاع المدینة/بصرة/١٣وزارة الصحة1187

بصرةمراكز صحیة/ قطاع الھارثة/بصرة/٦وزارة الصحة1188

بصرةمراكز صحیة / قطاع شط العرب/بصرة/٧وزارة الصحة1189

بصرةمدیریة العیادات الشعبیة/بصرةوزارة الصحة1190

بصرةالشركة العامة لتسویق االدویة/بصرةوزارة الصحة1191

بصرةمستشفى ابو الخصیبوزارة الصحة1192

بصرةمستشفى البصرة العاموزارة الصحة1193

بصرةمستشفى البصرة للوالدة واالطفالوزارة الصحة1194



بصرةمستشفى الزبیروزارة الصحة1195

بصرةمستشفى الشفاءوزارة الصحة1196

بصرةمستشفى الصدر التعلیميوزارة الصحة1197

بصرةمستشفى الفیحاءوزارة الصحة1198

بصرةمستشفى الفاووزارة الصحة1199

بصرةمستشفى القرنةوزارة الصحة1200

بصرةمستشفى المدینةوزارة الصحة1201

بصرةمستشفى الموانئوزارة الصحة1202

بصرةمستشفى ام قصروزارة الصحة1203

میسانمستشفى الصدر العاموزارة الصحة1204

میسانمستشفى قلعة صالحوزارة الصحة1205

میسانمستشفى المجر الكبیروزارة الصحة1206

میسانمستشفى المیمونةوزارة الصحة1207

میسانمستشفى علي الغربيوزارة الصحة1208

میسانمراكز صحیة/ القطاع االول/العمارة/١٦وزارة الصحة1209

میسانمراكز صحیة/القطاع الثاني/المجر/٢١وزارة الصحة1210

مراكز صحیة/القطاع الثالث/علي وزارة الصحة1211
میسانالشرقي/١٢

میسانمراكز صحیة/القطاع الرابع/قلعة صالح/١٧وزارة الصحة1212

میسانمدیریة العیادات الشعبیة/میسانوزارة الصحة1213

ذي قارقطاع الناصریة /٢وزارة الصحة1214

ذي قارقطاع الشطرةوزارة الصحة1215



ذي قارقطاع الرفاعيوزارة الصحة1216

ذي قارمستشفى سوق الشیوخ العاموزارة الصحة1217

ذي قارقطاع سوق الشیوخوزارة الصحة1218

ذي قارقطاع الناصریة /١وزارة الصحة1219

البصرةمستشفى الطفل التخصصيوزارة الصحة1220

كركوكمدیریة العیادات الشعبیةوزارة الصحة1221

كركوكمستشفى ازادي العاموزارة الصحة1222

كركوكمستشفى كركوك العاموزارة الصحة1223

كركوكمستشفى االطفال العاموزارة الصحة1224

كركوكمستشفى الحویجةالعاموزارة الصحة1225

كركوكمستشفى داقوق العاموزارة الصحة1226

كركوكالمراكز الصحیة/قطاع كركوكوزارة الصحة1227

كركوكالمراكز الصحیة/قطاع دبسوزارة الصحة1228

كركوكالمراكز الصحیة/قطاع داقوقوزارة الصحة1229

كركوكالمراكز الصحیة/قطاع حویجة االولوزارة الصحة1230

كركوكالمراكز الصحیة/قطاع حویجة الثانيوزارة الصحة1231

صالح الدینمستشفى تكریت التعلیميوزارة الصحة1232

صالح الدینالمستشفى العام/بیجيوزارة الصحة1233

صالح الدینمستشفى الشرقاط العاموزارة الصحة1234

صالح الدینمستشفى بلدوزارة الصحة1235

صالح الدینمستشفى سامراءوزارة الصحة1236



صالح الدینمستشفى صالح الدین العاموزارة الصحة1237

صالح الدینمستشفى دجلة العاموزارة الصحة1238

صالح الدینمستشفى دجلة للتاھیل الطبيوزارة الصحة1239

صالح الدینمستشفى العام/طوزوزارة الصحة1240

صالح الدینالمراكز الصحیة/قطاع تكریتوزارة الصحة1241

صالح الدینالمراكز الصحیة/قطاع الدوروزارة الصحة1242

صالح الدینالمراكز الصحیة/قطاع سامراءوزارة الصحة1243

صالح الدینالمراكز الصحیة/قطاع الدجیلوزارة الصحة1244

صالح الدینالمراكز الصحیة/قطاع بیجيوزارة الصحة1245

صالح الدینالمراكز الصحیة/قطاع الطوزوزارة الصحة1246

صالح الدینالمراكز الصحیة/قطاع بلدوزارة الصحة1247

صالح الدینالمراكز الصحیة/قطاع الشرقاطوزارة الصحة1248

صالح الدینمدیریة العیادات الشعبیةوزارة الصحة1249

كركوكمركز تاھیل المعوقین /كركوكوزارة الصحة1250

الدیوانیةمستشفى الدیوانیة التعلیميوزارة الصحة1251

الدیوانیةمستشفى النسائیة واالطفال / دیوانیةوزارة الصحة1252

الدیوانیةمستشفى الشامیة العاموزارة الصحة1253

الدیوانیةمستشفى عفك العاموزارة الصحة1254

الدیوانیةمستشفى الحمزة العاموزارة الصحة1255

الدیوانیةقطاع الدیوانیةوزارة الصحة1256

الدیوانیةقطاع الشامیةوزارة الصحة1257



الدیوانیةقطاع عفكوزارة الصحة1258

الدیوانیةقطاع الحمزةوزارة الصحة1259

المثنىمستشفى الرمیثة العاموزارة الصحة1260

المثنىمستشفى الخضر العاموزارة الصحة1261

المثنىمستشفى النسائیة واالطفالوزارة الصحة1262

المثنىقطاع الرعا یة الصحیة االولیة في السماوةوزارة الصحة1263

المثنىقطاع الرعایة في الخضروزارة الصحة1264

المثنىقطاع الرعایة  في الرمیثةوزارة الصحة1265

المثنىقطاع  الرعایة في الوركاءوزارة الصحة1266

المثنىالمركز التخصصي لطب االنسانوزارة الصحة1267

المركز التخصصي للربو والحسا سیة وزارة الصحة1268
المثنىلالمراض الصدریة

الدیوانیةقطاع الرعایة الصحیة االولیة الثانیةوزارة الصحة1269

المثنىمستشفى الحسین (ع) التعلیميوزارة الصحة1270

قطاع الرعایة الصحیة االولیة الثانیة في وزارة الصحة1271
المثنىالسماوة

بغدادمركز التاھیل الطبي وامراض المفاصلوزارة الصحة1272

بغدادمعھد بحوث التغذیةوزارة الصحة1273

بغدادمختبر الصحة المركزيوزارة الصحة1274

بغدادمركز السیطرة على االمراض االنتقالیةوزارة الصحة1275

بغدادالمركز الوطني لنقل الدموزارة الصحة1276

بغدادمركز االسعاف الفوريوزارة الصحة1277

بغدادالطب العدليوزارة الصحة1278



بغدادالمركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائیةوزارة الصحة1279

بغدادمستشفى الكاظمیة التعلیميوزارة الصحة1280

بغدادمستشفى الشھید محمد باقر الحكیموزارة الصحة1281

بغدادمستشفى الكرخ العاموزارة الصحة1282

بغدادمستشفى الكرامة التعلیميوزارة الصحة1283

بغدادمركز ابن البیطار لجراحة القلبوزارة الصحة1284

بغدادمستشفى الیرموك التعلیميوزارة الصحة1285

مركز الزھراء االستشاري للحساسیة وزارة الصحة1286
بغدادوالربو

بغدادمستشفى الطفل المركزيوزارة الصحة1287

بغدادمستشفى اطفال الكاظمیةوزارة الصحة1288

بغدادمستشفى ابي غریب العاموزارة الصحة1289

بغدادمستشفى المحمودیة العاموزارة الصحة1290

بغدادمستشفى الكرخ للوالدةوزارة الصحة1291

مستشفى الشھید غازي الحریري وزارة الصحة1292
بغدادللجراحات التخصصیة

بغدادمستشفى الفرات العاموزارة الصحة1293

بغدادمستشفى الطارمیة العاموزارة الصحة1294

بغدادمستشفى ابن البلدي للنسائیة واالطفالوزارة الصحة1295

بغدادمستشفى المدائن العاموزارة الصحة1296

بغدادمستشفى الشیخ ضاري الفیاضوزارة الصحة1297

بغدادمستشفى بغداد التعلیميوزارة الصحة1298

بغدادالمركز العراقي المراض القلبوزارة الصحة1299



بغدادمستشفى حمایة االطفال التعلیميوزارة الصحة1300

بغداددار التمریض الخاصوزارة الصحة1301

بغدادمستشفى الزعفرانیة العاموزارة الصحة1302

قطاع الرعایة الصحیة االولیة في مدینة وزارة الصحة1303
بغدادالصدر

بغدادقطاع الرعایة الصحیة االولیة في المدائنوزارة الصحة1304

بغدادقطاع الرعایة الصحیة االولیة في االعظمیةوزارة الصحة1305

بغدادقطاع الرعایة الصحیة االولیة في الرصافةوزارة الصحة1306

بغدادالمختبرات التعلیمیة في مدینة الطبوزارة الصحة1307

مستشفى ابن الخطیب /دائرة صحة بغداد وزارة الصحة1308
بغدادالرصافة

مستشفى ابن زھیر / دائرة صحة بغداد وزارة الصحة1309
بغدادالرصافة

مستشفى ابن القف /دائرة صحة بغداد وزارة الصحة1310
بغدادالرصافة

مستشفى الرشاد /دائرة صحة بغداد وزارة الصحة1311
بغدادالرصافة

بغدادمستشفى الجھاز الھضمي وامراض الكبدوزارة الصحة1312

بغدادمستشفى الواسطيوزارة الصحة1313

بغدادمستشفى العلویة للوالدةوزارة الصحة1314

بغدادمستشفى اطفال العلویةوزارة الصحة1315

بغدادمستشفى ابن النفیسوزارة الصحة1316

بغدادمستشفى ابن الھیثموزارة الصحة1317

بغدادمستشفى ابن رشدوزارة الصحة1318

بغدادمستشفى االشعاع والطب النوويوزارة الصحة1319

بغدادمستشفى الشھید الصدر العاموزارة الصحة1320



بغدادمستشفى الكنديوزارة الصحة1321

بغدادمستشفى االمام علي (ع) العاموزارة الصحة1322

بغدادمركز الغدد الصم والسكريوزارة الصحة1323

بغدادمستشفى كمال السامرائيوزارة الصحة1324

بغدادمستشفى النعما ن العاموزارة الصحة1325

بغدادمستشفى الجملة العصبیةوزارة الصحة1326

بغدادمستشفى الشیخ زایدوزارة الصحة1327

بغدادمستشفى العلوم العصبیةوزارة الصحة1328

مستشفى فاطمة الزھراء (ع) التعلیمي وزارة الصحة1329
بغدادللنسائیة واالطفال

بابلمستشفى مرجان التخصصي/بابلوزارة الصحة1330

بابلمستشفى الحلة التعلیمي العاموزارة الصحة1331

بابلمستشفى بابل للوالدة واالطفالوزارة الصحة1332

بابلمستشفى الھاشمیة العاموزارة الصحة1333

بابلمستشفى المحاویل العاموزارة الصحة1334

بابلمستشفى المسیب العاموزارة الصحة1335

بابلمستشفى االسكندریة العاموزارة الصحة1336

بابلمستشفى االمام علي (ع)وزارة الصحة1337

بابلمستشفى الشومليوزارة الصحة1338

بابلمستشفى الكفل العاموزارة الصحة1339

بابلمستشفى القاسموزارة الصحة1340

مستشفى ابن سیف الجنابي للوالدة وزارة الصحة1341
بابلواالطفال/المسیب



بابلقطاع المركز للرعایة الصحیة االولیة/بابلوزارة الصحة1342

بابلقطاع المسیب للرعایة الصحیة االولیةوزارة الصحة1343

بابلقطاع المحاویل للرعایة الصحیة االولیةوزارة الصحة1344

بابلقطاع الھاشمیة للرعایة الصحیة االولیةوزارة الصحة1345

بابلالمركز التخصصي لالسنان/بابلوزارة الصحة1346

بابلالمركز االستشاري للحساسیة والربو/بابلوزارة الصحة1347

بابلمركز بابل للتاھیلوزارة الصحة1348

بابلالعیادات الطبیة الشعبیةوزارة الصحة1349

بابلمستشفى الزھراء للوالدة في المسیبوزارة الصحة1350

بابلمستشفى النور لالطفال /بابلوزارة الصحة1351

الشركة العامة لتسویق االدویة/مكتب وزارة الصحة1352
كركوكتسویق /كركوك

كركوكقطاع الرعایة الصحیة /كركوك/٢وزارة الصحة1353

الدیوانیةمدیریة العیادات الشعبیةوزارة الصحة1354

المثنىمدیریة العیادات الشعبیةوزارة الصحة1355

المثنىالشركة العامةلتسو یق االدویة /فرع المثنىوزارة الصحة1356

الدیوانیةمستشفى الحسین (ع) لالطفالوزارة الصحة1357

بابلالوحدة الھندسیة / شركة الرشیدوزارة الصناعة1358

نجفمكتب المفتش العام /وزارة الصناعةوزارة الصناعة1359

البصرةمكتب المفتش العام /وزارة الصناعةوزارة الصناعة1360

صالح الدینمكتب المفتش العام /وزارة الصناعةوزارة الصناعة1361

الموصلمعامل السكر والخمیرة في الموصلوزارة الصناعة1362



الموصلمصنع البان الموصلوزارة الصناعة1363

الموصلمعمل السجاد الیدوي في الموصلوزارة الصناعة1364

الموصلمعمل االعمدة الكونكریتیة في بغدادوزارة الصناعة1365

بابلمعمل السجاد الیدوي / حلةوزارة الصناعة1366

مجمع تسویق منتجات شركات وزارة وزارة الصناعة1367
بابلالصناعة / الحلة

بابلمعمل طابوق المحاویلوزارة الصناعة1368

بابلمصنع المحاقن الطبیةوزارة الصناعة1369

بابلمعمل بابل للسمنتوزارة الصناعة1370

بابلمعمل السجاد الیدوي / المدحتیةوزارة الصناعة1371

نجفمعمل االلبسة الرجالیة الجاھزة/ نجفوزارة الصناعة1372

نجفمعمل الصناعات الجلدیة/ كوفةوزارة الصناعة1373

كربالءمدیریة مقالع كربالءوزارة الصناعة1374

كربالءمعمل سمنت كربالءوزارة الصناعة1375

كربالءمعمل النورة / كربالءوزارة الصناعة1376

بابلمكتب المفتش العام /بابلوزارة الصناعة1377

میسانمعمل بالستك میسانوزارة الصناعة1378

میسانمعمل ورق میسانوزارة الصناعة1379

بصرةالشركة العامة للزیوت النباتیةوزارة الصناعة1380

بصرةمعمل اسمنت ام قصروزارة الصناعة1381

الشركة العامة للصناعات التعدینیة والعزل وزارة الصناعة1382
البصرةالمائي /مصنع الثغر

ذي قارمعمل نسیج الناصریةوزارة الصناعة1383



االنبارمعمل السجاد الیدوي/ عنھوزارة الصناعة1384

االنبارمعمل السجاد الیدوي / راوهوزارة الصناعة1385

االنبارمعمل سمنت الفلوجةوزارة الصناعة1386

االنبارمعمل سمنت كبیسةوزارة الصناعة1387

االنبارمعمل سمنت القائموزارة الصناعة1388

االنبارمعمل خیاطة عنھوزارة الصناعة1389

كركوكمعمل السجاد الیدويوزارة الصناعة1390

كركوكمعمل سمنت كركوكوزارة الصناعة1391

كركوكمحلج قطن كركوكوزارة الصناعة1392

صالح الدینمعمل الزیوت النباتیةوزارة الصناعة1393

الشركة العامة لصناعة االدویة وزارة الصناعة1394
كركوكوالمستلزمات الطبیة /كركوك

الدیوانیةمصنع نسیج الدیوانیةوزارة الصناعة1395

الدیوانیةمعمل طابوق الدیوانیةوزارة الصناعة1396

الدیوانیةمصنع البان الدیوانیةوزارة الصناعة1397

المثنىمعمل سمنت المثنىوزارة الصناعة1398

المثنىمعمل سمنت السماوة،وزارة الصناعة1399

المثنىموقع مملحة السماوةوزارة الصناعة1400

بغدادمصنع بغداد للغازات الطبیةوزارة الصناعة1401

بغدادمخازن تسویق االدویة /العامریةوزارة الصناعة1402

بغدادمعمل الدفاتر المدرسیةوزارة الصناعة1403

الموصلرئاسةاالستئناف/نینوىوزارة العدل1404



الموصلمدیریةرعایةالقاصرین/نینوىوزارة العدل1405

الموصلدائرة كاتب عدل الموصلوزارة العدل1406

الموصلدائرة كاتب عدل نینوىوزارة العدل1407

الموصلدائرة كاتب عدل الزماروزارة العدل1408

الموصلمدیریةالتسجیل العقاري/نینوىوزارة العدل1409

الموصلمدیریةالتسجیل العقاري/الزھوروزارة العدل1410

الموصلمدیریة تنفیذ الموصلوزارة العدل1411

الموصلسجن الموصل المركزيوزارة العدل1412

بابلدائرة الكتاب العدول/ الحلةوزارة العدل1413

بابلمدیریة تنفیذ الحلةوزارة العدل1414

بابلمدیریة التسجیل العقاري/بابلوزارة العدل1415

بابلمدیریة رعایة القاصرینوزارة العدل1416

نجفدائرة تنفیذ النجفوزارة العدل1417

نجفدائرة الكتاب العدول في النجف االشرفوزارة العدل1418

نجفدائرة رعایة القاصرین في النجف االشرفوزارة العدل1419

مدیریة التسجیل العقاري في النجف وزارة العدل1420
نجفاالشرف

كربالءدائرة رعایة القاصرین في كربالءوزارة العدل1421

كربالءدائرة كاتب العدل في قضاء الھندیةوزارة العدل1422

كربالءدائرة كاتب العدل في كربالءوزارة العدل1423

كربالءدائرة كاتب عدل الحروزارة العدل1424

كربالءمدیریة تنفیذ كربالءوزارة العدل1425



كربالءمدیریة التسجیل العقاري االولى في كربالءوزارة العدل1426

كربالءمدیریة التسجیل العقاري الثانیة في كربالءوزارة العدل1427

بابلقسم اصالح الكبار/بابلوزارة العدل1428

بابلمكتب المفتش العام /وزارة العدلوزارة العدل1429

نجفمدیریة التسجیل العقاري /النجفوزارة العدل1430

بصرةمدیریة تنفیذ /البصرةوزارة العدل1431

ذي قارمدیریة رعایة القاصرین /ذي قاروزارة العدل1432

ذي قاركاتب العدلوزارة العدل1433

میسانمدیریة التسجیل العقاريوزارة العدل1434

البصرةمدیریة التسجیل العقاري /االولىوزارة العدل1435

البصرةمدیریة التسجیل العقاري /الثانیةوزارة العدل1436

البصرةالقسم االصالحي في المعقلوزارة العدل1437

البصرةمكتب المفتش العام /وزارة العدلوزارة العدل1438

البصرةدائرة الكتاب العدول /كاتب عدل العشاروزارة العدل1439

ذي قاردائرة تنفیذ الناصریةوزارة العدل1440

میسانھیئة نزاعات الملكیة العقاریةوزارة العدل1441

دیالىمدیریة تنفیذ المقدادیة /دیالىوزارة العدل1442

دیالىمدیریة تنفیذ بلدروز /دیالىوزارة العدل1443

دیالىمدیریة تنفیذ الخالص /دیالىوزارة العدل1444

دیالىمدیریة تنفیذ خانقین /دیالىوزارة العدل1445

دیالىدائرة كاتب عدل بعقوبةوزارة العدل1446



دیالىدائرة كاتب عدل المقدادیةوزارة العدل1447

دیالىدائرة كاتب عدل خانقینوزارة العدل1448

دیالىدائرة كاتب عدل بلدروزوزارة العدل1449

دیالىكاتب عدل بعقوبـــــــةوزارة العدل1450

دیالىدارالعدالة في دیالىوزارة العدل1451

دیالىمدیریة رعایة القاصرین دیالىوزارة العدل1452

دیالىمدیریةالتسجیل العقاري في دیالىوزارة العدل1453

دیالىمدیریة تنفیذ بعقوبة/دیالىوزارة العدل1454

دیالىمحكمة استئناف دیالىوزارة العدل1455

االنبارمجمع محاكم االنباروزارة العدل1456

االنبارمدیریةرعایةالقاصرین/االنباروزارة العدل1457

االنبارمدیریةالتسجیل العقاري/الرماديوزارة العدل1458

االنبارمدیریةتنفیذالرماديوزارة العدل1459

االنباركاتب عدل الرماديوزارة العدل1460

واسطمحكمة استئناف واسطوزارة العدل1461

واسطمحكمة تنفیذ الكوتوزارة العدل1462

واسطمدیریةالتسجیل العقاري/واسطوزارة العدل1463

كركوكمدیریة رعایة القاصرین /كركوكوزارة العدل1464

كركوكدائرة الكاتب العدل/كركوكوزارة العدل1465

كركوكمدیریة التسجیل العقاري االولى/كركوكوزارة العدل1466

كركوكدائرة االصالح العراقیة (السجون) كركوكوزارة العدل1467



كركوكمكتب المفتش العام/وزارة العدلوزارة العدل1468

كركوكمدیریة تنفیذ/ كركوكوزارة العدل1469

صالح الدینمدیریة رعایة القاصرینوزارة العدل1470

صالح الدیندائرة الكاتب العدل/صالح الدینوزارة العدل1471

صالح الدینمدیریة التسجیل العقاريوزارة العدل1472

صالح الدینمدیریة تنفیذ صالح الدینوزارة العدل1473

صالح الدیندائرة االصالح العراقیة (السجون)وزارة العدل1474

كركوكمدیریة التسجیل العقاري الثانیة /كركوكوزارة العدل1475

المثنىمدیریة رعایة القاصرین في المثنىوزارة العدل1476

المثنىمدیریة التنفیذ/مثنىوزارة العدل1477

الدیوانیةمدیریة التسجیل العقاري/الدیوانیةوزارة العدل1478

الدیوانیةكاتب عدل الدیوانیةوزارة العدل1479

الدیوانیةمدیریة تنفیذ الدیوانیةوزارة العدل1480

الدیوانیةمدیریة رعایة القاصرین/الدیوانیةوزارة العدل1481

المثنىكاتب العدل /المثنىوزارة العدل1482

المثنىمدیریة التسجیل العقاري في المثنىوزارة العدل1483

المثنىدائرة االصالح العراقیة /السجونوزارة العدل1484

بغدادكاتب عدل الصالحیةوزارة العدل1485

بغدادكاتب عدل الكرخ الصباحيوزارة العدل1486

بغدادكاتب عدل الكرخ البیاعوزارة العدل1487

بغدادكاتب عدل الكاظمیةوزارة العدل1488



بغدادكاتب عدل الرصافة المسائيوزارة العدل1489

بغدادكاتب عدل االعظمیةوزارة العدل1490

بغدادكاتب عدل الباب الشرقيوزارة العدل1491

بغدادكاتب عدل مدینة الصدروزارة العدل1492

بغدادكاتب عدل بغداد الجدیدةوزارة العدل1493

بغدادكاتب عدل الكرادةوزارة العدل1494

بغدادكاتب عدل المحمودیةوزارة العدل1495

بغدادكاتب عدل المدائنوزارة العدل1496

بغدادكاتب عدل ابو غریبوزارة العدل1497

بغدادكاتب عدل الزھوروزارة العدل1498

بغدادكاتب عدل الدورةوزارة العدل1499

بغدادكاتب عدل الطارمیةوزارة العدل1500

بغدادكاتب عدل المستنصریةوزارة العدل1501

بغدادمدیریة رعایة القاصرین /الكرخ االولىوزارة العدل1502

بغدادمدیریة رعایة القاصرین /الرصافةوزارة العدل1503

بغدادمدیریة رعایة القاصرین / مدینة الصدروزارة العدل1504

بغدادمدیریة تنفیذ الرصافةوزارة العدل1505

بغدادمدیریة تنفیذ الكرادةوزارة العدل1506

بغدادمدیریة تنفیذ مدینة الصدروزارة العدل1507

بغدادمدیریة تنفیذ الكرخوزارة العدل1508

بغدادمدیریة تنفیذ الكاظمیةوزارة العدل1509



بغدادمدیریة تنفیذ البیاعوزارة العدل1510

بغدادمدیریة تنفیذ المحمودیةوزارة العدل1511

بغدادمدیریة تنفیذ ابو غریبوزارة العدل1512

بغدادمدیریة تنفیذ المدائنوزارة العدل1513

بغدادمدیریة تسجیل الرصافة االولىوزارة العدل1514

بغدادمدیریة تسجیل الرصافة الثانیةوزارة العدل1515

بغدادمدیریة تسجیل مدینة الصدروزارة العدل1516

بغدادمدیریة تسجیل االعظمیةوزارة العدل1517

بغدادمدیریة تسجیل المدائنوزارة العدل1518

بغدادمدیریة تسجیل حي الزھوروزارة العدل1519

بغدادمدیریة تسجیل الكرخ االولىوزارة العدل1520

بغدادمدیریة تسجیل الكرخ الثانیةوزارة العدل1521

بغدادمدیریة تسجیل الكاظمیةوزارة العدل1522

بغدادمدیریة تسجیل البیاعوزارة العدل1523

بغدادمدیریة تسجیل المحمودیةوزارة العدل1524

ذي قارمدیریة التسجیل العقاري /ذي قاروزارة العدل1525

میسانكاتب عدل العمارةوزارة العدل1526

میسانمدیریة تنفیذ میسانوزارة العدل1527

میسانمدیریة السجونوزارة العدل1528

میسانمدیریة رعایة القاصرینوزارة العدل1529

ذي قارمدیریة التنفیذ في ناحیة النصروزارة العدل1530



واسطمدیریة رعایة القاصرینوزارة العدل1531

الدیوانیةفرع وزارة العلوم والتكنولوجیا /الدیوانیةوزارة العلوم والتكنولوجیا1532

دائرة البحوث الزراعیة والصناعات وزارة العلوم والتكنولوجیا1533
بغدادالغذائیة /العلوم والتكنولوجي

بغداددائرة تكنولوجیا معالجة المیاهوزارة العلوم والتكنولوجیا1534

بغداددائرة المواد الخطرة ومراقبة االشعاعوزارة العلوم والتكنولوجیا1535

دائرة المشاریع الھندسیة والنطویر وزارة العلوم والتكنولوجیا1536
بغدادالصناعي

بغداددائرة تكنولوجیا الفضاءوزارة العلوم والتكنولوجیا1537

بغداددائرة بحوث فیزیاء وكیمیاء الموادوزارة العلوم والتكنولوجیا1538

بغداددائرة تكنولوجیا المعلوماتوزارة العلوم والتكنولوجیا1539

بغداددائرة النظم االلكترونیة واالتصاالتوزارة العلوم والتكنولوجیا1540

وزارة العمل والشؤون 1541
االجتماعیة

قسم التقاعد  والضمان االجتماعي للعمال 
الموصل/نینوى

وزارة العمل والشؤون 1542
الموصلقسم  اصالح االحداثاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1543
الموصلقسم  الرعایة االجتماعیةاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1544
الموصلقسم رعایة ذوي االحتیاجات الخاصةاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1545
االجتماعیة

قسم رعایة ذوي االحتیاجات 
نجفالخاصة/النجف

وزارة العمل والشؤون 1546
نجفقسم شبكة الحمایة االجتماعیة / النجفاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1547
نجفقسم العمل والضمان االجتماعي/ النجفاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1548
نجفقسم الصحة والسالمة المھنیة/ النجفاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1549
نجفقسم الرعایة االجتماعیة/ نجفاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1550
كربالءقسم ذوي االحتیاجات الخاصة/ كربالءاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1551
كربالءقسم التقاعد والضمان االجتماعي/ كربالءاالجتماعیة



وزارة العمل والشؤون 1552
كربالءقسم التشغیل / كربالءاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1553
كربالءقسم الصحة والسالمة/ كربالءاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1554
كربالءقسم شبكة الحمایة االجتماعیة/ كربالءاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1555
االجتماعیة

دائرة العمل والتدریب المھني / قسم عمل 
بابلبابل

وزارة العمل والشؤون 1556
االجتماعیة

دائرة العمل والتدریب المھني/قسم ضمان 
بابلبابل

وزارة العمل والشؤون 1557
بابلدائرة رعایة ذوي االحتیاجات الخاصةاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1558
بابلمركز التدریب المھني في االسكندریةاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1559
بابلقسم الصحة والسالمة المھنیة في بابلاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1560
االجتماعیة

مركز التدریب المھني للصناعات 
ذي قارالمیكانیكیة

وزارة العمل والشؤون 1561
بصرةشبكة الحمایة االجتماعیةاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1562
البصرةالجمعیة التعاونیة االنتاجیة للمعاقیناالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1563
البصرةقسم شؤون المراةاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1564
ذي قارمدیریة الرعایة االجتماعیةاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1565
ذي قارمدیریة التقاعد والضمان العمالياالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1566
ذي قارقسم رعایة ذوي االحتیاجات الخاصةاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1567
االنباردائرة ذوي االحتیاجات الخاصة /االنباراالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1568
االنبارقسم العمل والضمان االجتماعى/االنباراالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1569
واسطقسم الرعایة األجتماعیة / واسطاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1570
كركوكدائرة العمل والتدریب المعني /كركوكاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1571
كركوكالرعایة االجتماعیة/شبكة الحمایةاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1572
صالح الدینذوي االحتیاجات الخاصة /صالح الدیناالجتماعیة



وزارة العمل والشؤون 1573
صالح الدینمركز التدریب/صالح الدیناالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1574
صالح الدینمركز التشغیل/صالح الدیناالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1575
صالح الدینقسم الرعایة االجتماعیة/صالح الدیناالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1576
كركوكقسم ذوي االحتیاجات الخاصة/كركوكاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1577
كركوكالمركز الوطني للصحة والسالمة المھنیةاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1578
المثنىشبكة الحمایة االجتماعیة /المثنىاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1579
المثنىقسم التقا عد والضمان االجتماعياالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1580
الدیوانیةقسم رعایة االحتیاجات الخاصةاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1581
الدیوانیةقسم   العمل      التدریب المھنياالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1582
الدیوانیةشبكة الحمایة االجتماعیةاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1583
المثنىقسم ذوي االحتیاجات الخاصةاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1584
المثنىمركز العمل والتدریب المھنياالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1585
بابلشبكة الحمایة االجتماعیة /فرع بابلاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1586
بصرةقسم رعایة ذوي االحتیاجات الخاصةاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1587
بصرةمركز التدریب المھني/البصرةاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1588
بصرةمدیریة رعایة القاصریناالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1589
میسانقسم التقاعد والضمان االجتماعي /میساناالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1590
میسانشبكة الحمایة االجتماعیةاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1591
میسانقسم العمل والتدریب المھنياالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1592
میسانقسم رعایة ذوي االحتیاجات الخاصةاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1593
االنباردائرة الرعایة االجتماعیة للمراة /االنباراالجتماعیة



وزارة العمل والشؤون 1594
دیالىقسم ذوي االحتیاجات الخاصة/دیالىاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1595
دیالىشبكة الحمایة االجتماعیة/دیالىاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1596
دیالىقسم العمل والتدریب المھني/دیالىاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1597
دیالىقسم الصحة والسالمة المھنیة/دیالىاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1598
دیالىقسم العمل والضمان االجتماعى/دیالىاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1599
االنبارقسم الرعایةاالجتماعیة/االنباراالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1600
واسطقسم العمل والضمان االجتماعى/واسطاالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 1601
صالح الدینقسم العمل / صالح الدیناالجتماعیة

نجفمدیریة نقل الطاقة الكھربائیةوزارة الكھرباء1602

بابلمدیریة حمایة منظومة الكھرباءوزارة الكھرباء1603

واسطمحطة تولید كھرباء حمرین /واسطوزارة الكھرباء1604

دیالىمدیریة توزیع كھرباء /دیالىوزارة الكھرباء1605

دیالىمحطة تولید كھرباء دیالىوزارة الكھرباء1606

دیالىمدیریة شبكة نقل الطاقة الكھربائیة /دیالىوزارة الكھرباء1607

االنبارمحطة تولید الطاقة في سد حدیثة /االنباروزارة الكھرباء1608

االنبارمدیریة توزیع كھرباء الرماديوزارة الكھرباء1609

مدیریة توزیع كھرباء الفرات االعلى وزارة الكھرباء1610
االنبار/حدیثة

مدیریة نقل الطاقة الكھربائیة الفرات وزارة الكھرباء1611
االنباراالعلى /حدیثة

واسطمدیریة نقل الطاقة الكھربائیة /واسطوزارة الكھرباء1612

االنبارمدیریة توزیع كھرباء الفلوجةوزارة الكھرباء1613

نجفمدیریة توزیع كھرباء النجفوزارة الكھرباء1614



كربالءمدیریة توزیع كھرباء كربالءوزارة الكھرباء1615

كربالءمدیریة نقل الطاقة الكھربائیة/ كربالءوزارة الكھرباء1616

بابلمركز تدریب الحلةوزارة الكھرباء1617

نجفشبكة نقل الطاقة /نجفوزارة الكھرباء1618

نجفمحطة كھرباء النجف الغازیةوزارة الكھرباء1619

بصرةالشبكات  جنوب البصرةوزارة الكھرباء1620

بصرةمحطة كھرباء الھارثةوزارة الكھرباء1621

بصرةمحطة كھرباء النجیبیةوزارة الكھرباء1622

بصرةمحطة كھرباء خور الزبیروزارة الكھرباء1623

بصرةتوزیع كھرباء البصرةوزارة الكھرباء1624

بصرةمركز السیطرة الجنوبيوزارة الكھرباء1625

بصرةمحطة كھرباء الشعیبةوزارة الكھرباء1626

بصرةمركز االتصاالت ونقل المعلوماتوزارة الكھرباء1627

ذي قارمدیریة توزیع كھرباء ذي قاروزارة الكھرباء1628

ذي قارشبكات الجنوب الغربيوزارة الكھرباء1629

میسانشبكات الجنوب الشرقيوزارة الكھرباء1630

میسانمدیریة توزیع كھرباء میسانوزارة الكھرباء1631

بصرةشبكات شمال البصرةوزارة الكھرباء1632

البصرةمدیریة توزیع كھرباء جنوب البصرةوزارة الكھرباء1633

مدیریة مشاریع انتاج الطاقة الغازیة وزارة الكھرباء1634
البصرة/البصرة

البصرةمدیریة مشاریع انتاج الطاقةوزارة الكھرباء1635



البصرةمدیریة مشاریع نقل الطاقةوزارة الكھرباء1636

كركوكمدیریة توزیع كھرباء كركوكوزارة الكھرباء1637

المدیریة العامة النتاج الطاقة الكھربائیة وزارة الكھرباء1638
كركوك/كركوك

كركوكمحطة كھرباء دبسوزارة الكھرباء1639

كركوكمركز السیطرة الشماليوزارة الكھرباء1640

كركوكمدیریة شبكة كھرباء كركوكوزارة الكھرباء1641

كركوكمحطة كھرباء كركوك الغازیةوزارة الكھرباء1642

كركوكمدیریة محطة كھرباء مال عبداهللا الغازیةوزارة الكھرباء1643

صالح الدینمدیریة توزیع كھرباء صالح الدینوزارة الكھرباء1644

الدیوانیةمدیریةتوزیع كھرباء الدیوانیةوزارة الكھرباء1645

المدیریة العامة لنقل الطاقة الكھربائیة / وزارة الكھرباء1646
الدیوانیةالفرات االوسط -

المثنىالشركة العامةلتوزیع الكھرباء/مثنىوزارة الكھرباء1647

المثنىمحطة كھرباء السماوة الغازیةوزارة الكھرباء1648

الموصلمجمع ربیعة الحدوديوزارة المالیة1649

بابلمدیریة خزینة بابلوزارة المالیة1650

بابلالھیئة العامة للضرائب/ بابلوزارة المالیة1651

بابلالھیئة العامة للضرائب/ فرع المسیبوزارة المالیة1652

بابلدائرة تقاعد بابلوزارة المالیة1653

بابلمدیریة عقارات الدولة في بابلوزارة المالیة1654

بابلمكتب المفتش العام /وزارة المالیةوزارة المالیة1655

نجفمدیریة خزینة النجفوزارة المالیة1656



نجفمدیریة عقارات الدولة في النجفوزارة المالیة1657

نجفمدیریة التقاعد العامة في النجفوزارة المالیة1658

نجفالھیئة العامة للضرائب في النجفوزارة المالیة1659

كربالءدائرة التقاعد في كربالءوزارة المالیة1660

كربالءالھیئة العامة للضرائب/فرع كربالءوزارة المالیة1661

كربالءكمارك كربالءوزارة المالیة1662

كربالءمدیریة الخزینة/ محافظة كربالء المقدسةوزارة المالیة1663

كربالءمدیریة عقارات الدولة في كربالء المقدسةوزارة المالیة1664

بصرةخزینة محافظة البصرةوزارة المالیة1665

بصرةالھیئة العامة للمناطق الحرةوزارة المالیة1666

بصرةالھیئة العامة للضرائب/فرع البصرةوزارة المالیة1667

بصرةالھیئة العامة للضرائب/فرع العشاروزارة المالیة1668

ذي قارخزینة محافظة ذى قاروزارة المالیة1669

ذي قارمدیریة تقاعد ذي قاروزارة المالیة1670

میسانالھیئة العامة للضرائب /میسانوزارة المالیة1671

بصرةالھیئة العامة للضرائب /فرع الزبیروزارة المالیة1672

بصرةالھیئة الوطنیة للتقاعدوزارة المالیة1673

ذي قارالھیئة العامة للضرائب فرع ذى قاروزارة المالیة1674

ذي قارمدیریة عقارات الدولةوزارة المالیة1675

میسانمدیریة تقاعد میسانوزارة المالیة1676

میسانمدیریة عقارات الدولةوزارة المالیة1677



میسانمكتب كمرك میسانوزارة المالیة1678

البصرةعقارات الدولةوزارة المالیة1679

البصرةمكتب المفتش العام /وزارة المالیةوزارة المالیة1680

میسانخزینة محافظة میسانوزارة المالیة1681

البصرةھیئة التقاعد /قسم الضمان االجتماعيوزارة المالیة1682

ذي قارمعاونیة كمارك ذي قاروزارة المالیة1683

دیالىالمصرف الزراعي /فرع بعقوبةوزارة المالیة1684

االنبارھیئة ضرائب االنباروزارة المالیة1685

االنبارالھیئة العامة للضرائب /فرع حدیثةوزارة المالیة1686

واسطكمرك واسطوزارة المالیة1687

دیالىلجنة المواد المھربة /دیالىوزارة المالیة1688

االنبارشركة التامین الوطنیة /فلوجةوزارة المالیة1689

دیالىالھیئة العامة للضرائب /فرع دیالىوزارة المالیة1690

دیالىمدیریة عقارات دیالىوزارة المالیة1691

دیالىمدیریة خزینة دیالىوزارة المالیة1692

االنبارالمصرف العقاري/االنباروزارة المالیة1693

االنبارالمصرف الزراعي التعاونيوزارة المالیة1694

االنبارھیئة التقاعد الوطنیة/االنباروزارة المالیة1695

االنبارمدیریة عقارات االنباروزارة المالیة1696

االنبارخزینة محافظة االنباروزارة المالیة1697

االنبارالھیئة العامة للضرائب/ فرع الفلوجةوزارة المالیة1698



االنبارالمصرف الزراعي /الفلوجةوزارة المالیة1699

االنبارالمصرف الزراعي /الفراتوزارة المالیة1700

االنبارالمصرف الزراعي /حدیثةوزارة المالیة1701

االنبارمصرف الرافدین/الخالدیةوزارة المالیة1702

االنبارمصرف الرافدین/ الولید الحدوديوزارة المالیة1703

االنبارمدیریة المنافذ الحدودیة للمنطقة الغربیةوزارة المالیة1704

االنباركمرك الولید/التنفوزارة المالیة1705

االنبارمركز كمرك طربیلوزارة المالیة1706

االنبارمركز كمرك القائموزارة المالیة1707

االنبارمركز كمرك عرعروزارة المالیة1708

االنبارمركز كمرك الرطبةوزارة المالیة1709

واسطخزینة محافظة واسطوزارة المالیة1710

واسطالھیئة العامة للضرائب /فرع واسطوزارة المالیة1711

واسطمدیریة عقارات واسطوزارة المالیة1712

واسطالمصرف العقاري /فرع واسطوزارة المالیة1713

كركوكمدیریة خزینة محافظة كركوكوزارة المالیة1714

كركوكدائرة عقارات الدولة/ كركوكوزارة المالیة1715

كركوكمعاونیة كمرك / كركوكوزارة المالیة1716

كركوكالمصرف الزراعي/ فرع كركوكوزارة المالیة1717

كركوكدائرة تقاعد كركوكوزارة المالیة1718

كركوكشركة التأمین الوطنیةوزارة المالیة1719



كركوكالھیئة العامة للضرائب / فرع كركوك١وزارة المالیة1720

كركوكالھیئة العامة للضرائب / فرع كركوك٢وزارة المالیة1721

صالح الدینمصرف الرشید / فرع الشرقاطوزارة المالیة1722

صالح الدینمصرف الرشید/ فرع طوزخرماتووزارة المالیة1723

صالح الدینمدیریة خزینة محافظة صالح الدینوزارة المالیة1724

صالح الدینالھیئة العامة للضرائب/ فرع سامراءوزارة المالیة1725

صالح الدینالھیئة العامة للضرائب/ فرع صالح الدینوزارة المالیة1726

صالح الدینالمركز الكمركي فرع صالح الدینوزارة المالیة1727

صالح الدیندائرة عقارات الدولةوزارة المالیة1728

صالح الدینمدیریة تقاعد صالح الدینوزارة المالیة1729

الدیوانیةمدیریة خزینة الدیوانیةوزارة المالیة1730

الدیوانیةمدیریة عقارات الدولة / دیوانیةوزارة المالیة1731

الدیوانیةالھیئة العامة للضرائب/ فرع الدیوانیةوزارة المالیة1732

الدیوانیةمدیریة تقاعد الدیوانیةوزارة المالیة1733

الدیوانیةكمارك الدیوانیةوزارة المالیة1734

الدیوانیةقسم التقاعد والضمان االجتماعيوزارة المالیة1735

المثنىمدیریة خزینة المثنىوزارة المالیة1736

المثنىمدیریة عقارات الدولة / مثنىوزارة المالیة1737

المثنىالھیئة العامة للضرائب فرع المثنىوزارة المالیة1738

المثنىمدیریة تقاعد المثنىوزارة المالیة1739

المثنىمركز كمرك المثنىوزارة المالیة1740



المثنىمصرف رشید / السماوةوزارة المالیة1741

المثنىمصرف رافدین المثنىوزارة المالیة1742

المثنىمصرف رافدین الرمیثةوزارة المالیة1743

المثنىمصرف رافدین الخضروزارة المالیة1744

المثنىالمصرف العقاري في المثنىوزارة المالیة1745

المثنىالمصرف الزراعي التعاوني في السماوةوزارة المالیة1746

بغداددائرة الدین العاموزارة المالیة1747

بغداددائرة الموازنةوزارة المالیة1748

بغدادالخزینة المركزیةوزارة المالیة1749

بغدادخزینة محافظة بغدادوزارة المالیة1750

بغدادلجنة بیع السیارات الحكومیةوزارة المالیة1751

بغدادالھیئة العامة للضرائب /الكرخ االطرافوزارة المالیة1752

بغدادالھیئة العامة للضرائب /البیاعوزارة المالیة1753

بغدادالھیئة العامة للضرائب /الشعبوزارة المالیة1754

بغدادالھیئة العامة للضرائب /بغداد الجدیدةوزارة المالیة1755

بغدادالھیئة العامة للضرائب /مالحظیة المدائنوزارة المالیة1756

بغدادالھیئة العامة للضرائب /النھضةوزارة المالیة1757

بغدادالھیئة العامة للضرائب /االعظمیةوزارة المالیة1758

بغدادالھیئة العامة للضرائب/الكرخ المركزوزارة المالیة1759

بغدادالھیئة العامة للضرائب /الدورةوزارة المالیة1760

بغدادالھیئة العامة للضرائب /مدینة الصدروزارة المالیة1761



بغدادالھیئة العامة للضرائب /المشتلوزارة المالیة1762

بغدادالھیئة العامة للضرائب /المحمودیةوزارة المالیة1763

بغدادالھیئة العامة للضرائب /الكرادةوزارة المالیة1764

بغدادالھیئة العامة للضرائب /الربیعوزارة المالیة1765

بغدادالھیئة العامة للضرائب /الرشیدوزارة المالیة1766

بغدادالھیئة العامة للضرائب /الحریةوزارة المالیة1767

بغدادالھیئة العامة للضرائب /الكاظمیةوزارة المالیة1768

بغدادالھیئة العامة للضرائب /الرصافةوزارة المالیة1769

الموصلمصرف الرافدین/فرع تلعفر/٣٤وزارة المالیة1770

الموصلمصرف الرافدین /فرع الحدباء/١٠١وزارة المالیة1771

الموصلمصرف الرافدین/فرع نینوى/١١٢وزارة المالیة1772

الموصلمصرف الرافدین/فرع جامعة الموصلوزارة المالیة1773

الموصلمصرف الرافدین/فرع ام الربیعینوزارة المالیة1774

الموصلمصرف الرافدین/فرع الحمدانیةوزارة المالیة1775

الموصلمصرف الرافدین /فرع تلكیفوزارة المالیة1776

الموصلمصرف الرافدین/فرع ابن االثیروزارة المالیة1777

الموصلمصرف الرافدین/فرع الرماحوزارة المالیة1778

الموصلمصرف الرافدین/فرع اشوروزارة المالیة1779

مصرف الرافدین/فرع التبادل التجاري وزارة المالیة1780
الموصل/٣٣٥

الموصلمصرف الرافدین/فرع ربیعةوزارة المالیة1781

الموصلمصرف الرشید/فرع الموصل/٣وزارة المالیة1782



الموصلمصرف الرشید/فرع خالد بن الولید/١٠٠وزارة المالیة1783

الموصلمصرف الرشید/فرع فرع الدواسة/١٣٠وزارة المالیة1784

الموصلمصرف الرشید/فرع الزھور/٢٥٢وزارة المالیة1785

الموصلمصرف الرشید/فرع ابي تمام/٢٧٩وزارة المالیة1786

الموصلمصرف الرشید/فرع سنجار/١٩٦وزارة المالیة1787

الموصلمصرف الرشید/فرع الجزیرةوزارة المالیة1788

الموصلالمصرف الصناعي/فرع نینوىوزارة المالیة1789

الموصلالمصرف العقاري/فرع نینوىوزارة المالیة1790

الموصلالمصرف الزراعي التعاوني/ فرع الموصلوزارة المالیة1791

الموصلالمصرف الزراعي التعاوني/فرع سنجاروزارة المالیة1792

الموصلالمصرف الزراعي التعاوني/فرع تلعفروزارة المالیة1793

الموصلالمصرف الزراعي التعاوني/فرع السنابلوزارة المالیة1794

الموصلخزینة محافظة نینوىوزارة المالیة1795

الموصلفرع الھیئة العامة للضرائب/الجانب االیمنوزارة المالیة1796

الموصلفرع الھیئة العامة للضرائب/الجانب االیسروزارة المالیة1797

الموصلفرع الھیئة العامة للضرائب/الجزیرةوزارة المالیة1798

الموصلھیئة التقاعد الوطنیة/ نینوىوزارة المالیة1799

الموصلمدیریة عقارات الدولة في نینوىوزارة المالیة1800

الموصلكمارك المنطقة الشمالیةوزارة المالیة1801

الموصلفرع شركة التأمین الوطنیة/نینوىوزارة المالیة1802

الموصلفرع شركة التأمین العراقیة في نینوىوزارة المالیة1803



الموصلمدیریة المنطقة الحرة / نینوىوزارة المالیة1804

الموصلمصرف الرافدین /فرع القلعةوزارة المالیة1805

كربالءالمصرف العراقي للتجارةوزارة المالیة1806

كربالءقسم تقاعد وضمان العمالوزارة المالیة1807

بابلمصرف الرشید / حلة /٥وزارة المالیة1808

بابلمصرف الرافدین / الجسر/١٠٣وزارة المالیة1809

بابلشركةالتأمین الوطنیة / بابلوزارة المالیة1810

بابلالمصرف الصناعي / بابلوزارة المالیة1811

بابلالمصرف العقاري / فرع بابلوزارة المالیة1812

بابلالمصرف الزراعي / فرع الھاشمیة /٧٦٠وزارة المالیة1813

بابلالمصرف الزراعي / المحاویلوزارة المالیة1814

بابلالمصرف الزراعي / حلةوزارة المالیة1815

بابلالمصرف الزراعي/ المسیبوزارة المالیة1816

بابلشركة التامین العراقیة / بابلوزارة المالیة1817

بابلمصرف الرشید / الفیحاء/٢٧٢وزارة المالیة1818

بابلمصرف الرشید / الكفل/٥٥٠وزارة المالیة1819

بابلمصرف الرشید / الھاشمیةوزارة المالیة1820

بابلمصرف الرشید / المسیب/٥١وزارة المالیة1821

بابلمصرف الرشید / المشروع/٥٤٨وزارة المالیة1822

بابلمصرف الرشید / االنصار /٥٥٦وزارة المالیة1823

بابلمصرف الرشید / فرع الجامعةوزارة المالیة1824



بابلمصرف الرافدین/ بابل/٢٩٩وزارة المالیة1825

بابلمصرف الرافدین/المدحتیة / ٢٥٠وزارة المالیة1826

بابلمصرف الرافدین/القاسم / ٢١٢وزارة المالیة1827

بابلمصرف الرافدین/المحاویل / ٣٣٤وزارة المالیة1828

بابلمصرف الرافدین/االسكندریة / ٧٣وزارة المالیة1829

بابلمصرف الرافدین/فرع السدةوزارة المالیة1830

نجفالمصرف الزراعي/ فرع الحیدریةوزارة المالیة1831

نجفمكتب شركة التأمین الوطنیة في النجفوزارة المالیة1832

نجفشركة التأمین العراقیة في النجفوزارة المالیة1833

نجففرع المصرف العقاري في النجفوزارة المالیة1834

نجفالمصرف الزراعي التعاوني في النجفوزارة المالیة1835

نجفالمصرف الزراعي التعاوني / المناذرةوزارة المالیة1836

نجفمصرف الرشید/ فرع الصادقوزارة المالیة1837

نجفمصرف الرشید/ فرع الروضةوزارة المالیة1838

نجفمصرف الرشید/ فرع الكوفةوزارة المالیة1839

نجفمصرف الرشید/ فرع مطار النجفوزارة المالیة1840

نجفمصرف الرشید/ فرع المناذرةوزارة المالیة1841

نجفمصرف الرافدین/فرع النجف/ ٧وزارة المالیة1842

نجفمصرف الرافدین/فرع حي االمیروزارة المالیة1843

نجفمصرف الرافدین/فرع الغريوزارة المالیة1844

نجفمصرف الرافدین/فرع الحي الصناعيوزارة المالیة1845



نجفمصرف الرافدین/فرع مسلم ابن عقیلوزارة المالیة1846

نجفمصرف الرافدین/فرع العباسیةوزارة المالیة1847

نجفمصرف الرافدین/فرع ھاني بن عروةوزارة المالیة1848

نجفمصرف الرافدین/فرع السمنت الجنوبیةوزارة المالیة1849

نجفمصرف الرافدین/فرع المشخابوزارة المالیة1850

نجفالمصرف العراقي للتجارة / النجفوزارة المالیة1851

نجففرع المصرف الصناعي / النجفوزارة المالیة1852

كربالءفرع المصرف الزراعي/قضاء الھندیةوزارة المالیة1853

كربالءفرع المصرف الزراعي/كربالءوزارة المالیة1854

كربالءفرع المصرف العقاريوزارة المالیة1855

كربالءشركة التأمین العراقیة/فرع كربالءوزارة المالیة1856

كربالءشركة التأمین الوطنیة/فرع كربالءوزارة المالیة1857

كربالءمصرف الرافدین/فرع الشھداء/١٣٩وزارة المالیة1858

كربالءمصرف الرافدین/فرع العباس/٧٧٧وزارة المالیة1859

كربالءمصرف الرافدین/فرع الھندیة/٥٥٥وزارة المالیة1860

كربالءمصرف الرافدین/فرع عین تمر/٦٦٦وزارة المالیة1861

كربالءمصرف الرافدین/ الحسینیةوزارة المالیة1862

كربالءمصرف الرشید/ فرع الحسینوزارة المالیة1863

كربالءمصرف الرشید/ فرع الطفوزارة المالیة1864

كربالءمصرف الرشید/ فرع كربالء/٢١وزارة المالیة1865

كربالءمصرف الرشید/ فرع الجامعةوزارة المالیة1866



بابلالمصرف الزراعي /االسكندریةوزارة المالیة1867

نجفمصرف الرافدین /فرع جابر االنصاريوزارة المالیة1868

بصرةمدیریة كمرك المنطقة الجنوبیةوزارة المالیة1869

بصرةمصرف الرافدین/فرع البصرةوزارة المالیة1870

بصرةمصرف الرافدین/فرع المعقلوزارة المالیة1871

بصرةمصرف الرافدین/فرع الصیادلةوزارة المالیة1872

بصرةمصرف الرافدین/فرع سفوانوزارة المالیة1873

بصرةمصرف الرافدین/فرع االستقاللوزارة المالیة1874

بصرةمصرف الرافدین/فرع المدینةوزارة المالیة1875

مصرف الرافدین/ مكتب مطار البصرة وزارة المالیة1876
بصرةالدولي

بصرةمصرف الرافدین/فرع المنطقة الحرةوزارة المالیة1877

بصرةمصرف الرافدین/فرع خور الزبیروزارة المالیة1878

بصرةمصرف الرشید/فرع شارع الثورة ٨٨وزارة المالیة1879

بصرةمصرف الرشید/فرع السیفوزارة المالیة1880

بصرةمصرف الرشید/فرع  الزبیروزارة المالیة1881

بصرةمصرف الرشید/فرع  القرنةوزارة المالیة1882

بصرةمصرف الرشید/فرع العشاروزارة المالیة1883

بصرةشركة التامین العراقیة/فرع البصرةوزارة المالیة1884

شركةالتامین الوطنیة/فرع البصرة/مكتب وزارة المالیة1885
بصرةسفوان

بصرةالمصرف الصناعي/فرع البصرةوزارة المالیة1886

بصرةالمصرف العقاري/فرع البصرةوزارة المالیة1887



بصرةالمصرف الزراعي/فرع البصرةوزارة المالیة1888

بصرةالمصرف الزراعي/فرع القرنةوزارة المالیة1889

بصرةمصرف الرشید/فرع شط العربوزارة المالیة1890

ذي قارمصرف الرافدین/فرع الشطرةوزارة المالیة1891

ذي قارمصرف الرافدین/فرع سوق الشیوخوزارة المالیة1892

ذي قارمصرف الرافدین/فرع النیلوزارة المالیة1893

ذي قارمصرف الرشید/فرع الناصریةوزارة المالیة1894

ذي قارمصرف الرشید/فرع ذي قاروزارة المالیة1895

ذي قارمصرف الرشید/فرع قلعة سكروزارة المالیة1896

ذي قارمصرف الرشید/فرع اریدووزارة المالیة1897

ذي قارمصرف الرشید/فرع الغرافوزارة المالیة1898

ذي قارشركة التامین الوطنیة/ذي قاروزارة المالیة1899

ذي قارالمصرف العقاري /فرع ذي قاروزارة المالیة1900

ذي قارالمصرف الزراعي /فرع الناصریةوزارة المالیة1901

میسانمصرف الرافدین/فرع الھاديوزارة المالیة1902

میسانمصرف الرشید /الوفاءوزارة المالیة1903

میسانمصرف الرافدین/فرع علي الغربيوزارة المالیة1904

بصرةمصرف الرافدین/فرع ابي الخصیبوزارة المالیة1905

بصرةمصرف الرافدین/فرع الجنینةوزارة المالیة1906

بصرةمصرف الرشید/فرع المربدوزارة المالیة1907

بصرةمصرف الرشید/فرع الفاووزارة المالیة1908



بصرةمصرف الرشید/فرع ام قصروزارة المالیة1909

بصرةمصرف الرشید/فرع جامعة البصرةوزارة المالیة1910

ذي قارمصرف الرافدین/فرع الرفاعيوزارة المالیة1911

ذي قارمصرف الرافدین/فرع اوروزارة المالیة1912

ذي قارشركة التامین العراقیةوزارة المالیة1913

میسانمصرف الرافدین/فرع العمارةوزارة المالیة1914

میسانمصرف الرافدین/فرع میسانوزارة المالیة1915

میسانمصرف الرشید/فرع قلعة صالحوزارة المالیة1916

میسانمصرف الرشید/فرع المجر الكبیروزارة المالیة1917

میسانمصرف الرشید/فرع الكرامةوزارة المالیة1918

میسانشركة التامین الوطنیةوزارة المالیة1919

میسانالمصرف الزراعي/میسانوزارة المالیة1920

میسانالمصرف العقاري/میسانوزارة المالیة1921

میسانشركة التامین العراقیةوزارة المالیة1922

البصرةالمصرف العراقي للتجارةوزارة المالیة1923

البصرةشركة التامین الوطنیة /فرع البصرةوزارة المالیة1924

ذي قارمصرف الرافدین /ناحیة النصروزارة المالیة1925

ذي قارالمصرف العراقي للتجارةوزارة المالیة1926

ذي قارالمصرف الزراعي /فرع الرفاعيوزارة المالیة1927

ذي قارمصرف الرافدین /الجامعةوزارة المالیة1928

ذي قارمصرف الرافدین /فرع الجبایشوزارة المالیة1929



واسطمصرف العراق /الكوتوزارة المالیة1930

واسطمصرف الرشید /فرع الصویرةوزارة المالیة1931

االنبارمصرف الرشید /جامعة االنباروزارة المالیة1932

واسطمصرف الرشید /الجامعةوزارة المالیة1933

واسطالمصرف الزراعي /النعمانیةوزارة المالیة1934

واسطالمصرف الزراعي /الحيوزارة المالیة1935

واسطالمصرف الزراعي /الشحمیةوزارة المالیة1936

دیالىمصرف الرافدین /فرع المقدادیةوزارة المالیة1937

دیالىالمصرف الزراعي /المقدادیةوزارة المالیة1938

دیالىشركة التامین الوطنیة مكتب خانقینوزارة المالیة1939

االنبارالھیئة العامة للضرائب /الرطبةوزارة المالیة1940

االنبارمصرف الرافدین /الفلوجةوزارة المالیة1941

االنبارمصرف الرشید /الرحمنوزارة المالیة1942

االنبارمصرف الرشید /الحراریاتوزارة المالیة1943

االنبارمصرف الرشید /المجموعوزارة المالیة1944

االنبارمصرف الرشید /راوةوزارة المالیة1945

االنبارالمصرف الزراعي /السكریةوزارة المالیة1946

االنبارالمصرف الزراعي /القائموزارة المالیة1947

االنبارالمصرف الزراعي /عنةوزارة المالیة1948

االنبارالمصرف الزراعي /ھیتوزارة المالیة1949

واسطمدیریة منفذ زرباطیة الحدوديوزارة المالیة1950



دیالىمصرف الرافدین /فرع الفاروقوزارة المالیة1951

دیالىمصرف الرافدین/فرع جلوالءوزارة المالیة1952

دیالىمصرف الرافدین/فرع دیالىوزارة المالیة1953

دیالىمصرف الرافدین/فرع مندليوزارة المالیة1954

دیالىمصرف الرافدین/فرع بلدروزوزارة المالیة1955

دیالىمصرف الرافدین/فرع بعقوبةوزارة المالیة1956

دیالىمصرف الرشید/فرع المنذریةوزارة المالیة1957

دیالىمصرف الرشید/فرع اشنوناوزارة المالیة1958

دیالىالمصرف الزراعي/فرع الخالصوزارة المالیة1959

دیالىمصرف الرشید/الخالصوزارة المالیة1960

دیالىشركة التامین الوطنیة/فرع دیالىوزارة المالیة1961

دیالىھیئة  التقاعد الوطنیة/ دیالىوزارة المالیة1962

دیالىمدیریة كمرك دیالىوزارة المالیة1963

دیالىالمصرف العقاري/فرع دیالىوزارة المالیة1964

االنبارشركة التأمین الوطنیة/فرع االنباروزارة المالیة1965

االنبارمصرف الرافدین /فرع الرطبةوزارة المالیة1966

االنبارمصرف الرافدین /فرع االنباروزارة المالیة1967

االنبارمصرف الرافدین/فرع العابد الفلوجةوزارة المالیة1968

االنبارمصرف الرافدین /فرع عنةوزارة المالیة1969

االنبارمصرف الرافدین /فرع طریبیلوزارة المالیة1970

االنبارمصرف الرشید /الرماديوزارة المالیة1971



االنبارمصرف الرشید /فرع العامریةوزارة المالیة1972

االنبارمصرف الرشید /فرع ھیتوزارة المالیة1973

االنبارمصرف الرشید /فرع القائموزارة المالیة1974

االنبارمصرف الرشید /فرع حدیثةوزارة المالیة1975

االنبارشركةالتأمین العراقیة /فرع االنباروزارة المالیة1976

االنباركمرك االنبار/الرماديوزارة المالیة1977

واسطشركة التامین الوطنیة/مكتب واسطوزارة المالیة1978

واسطمصرف الرافدین /فرع الكوتوزارة المالیة1979

واسطمصرف الرافدین /فرع الحيوزارة المالیة1980

واسطمصرف الرافدین /فرع الصویرةوزارة المالیة1981

واسطمصرف الرافدین /فرع المشروعوزارة المالیة1982

واسطمصرف الرشید /فرع واسطوزارة المالیة1983

واسطمصرف الرشید /فرع العزیزیةوزارة المالیة1984

واسطمصرف الرشید /فرع النعمانیةوزارة المالیة1985

واسطمدیریة تقاعد واسطوزارة المالیة1986

واسطالمصرف الزراعي/فرع العزیزیةوزارة المالیة1987

واسطالمصرف الزراعي/فرع الصویرةوزارة المالیة1988

واسطالمصرف الزراعي/فرع الكوتوزارة المالیة1989

واسطشركة التامین  العراقیةوزارة المالیة1990

واسطشركة التامین على الحیاةوزارة المالیة1991

واسطمصرف رافدین قرطبةوزارة المالیة1992



كركوكمصرف الرافدین / فرع كركوكوزارة المالیة1993

كركوكمصرف الرافدین / فرع التون كوبريوزارة المالیة1994

كركوكمصرف الرافدین / فرع الجمھوریةوزارة المالیة1995

كركوكمصرف الرافدین / فرع النوروزارة المالیة1996

كركوكمصرف الرافدین / فرع الذھب االسودوزارة المالیة1997

كركوكمصرف الرشید/ فرع اطلسوزارة المالیة1998

كركوكمصرف الرشید/ فرع عرفةوزارة المالیة1999

كركوكمصرف الرشید/ فرع بابا كركروزارة المالیة2000

كركوكمصرف الرشید/ فرع واحد حزیرانوزارة المالیة2001

كركوكمصرف الرشید/ فرع الحویجةوزارة المالیة2002

كركوكالشركةالعراقیة للتامین/ فرع كركوكوزارة المالیة2003

كركوكالمصرف العقاري / فرع كركوكوزارة المالیة2004

كركوكالمصرف الزراعي/ فرع حویجةوزارة المالیة2005

كركوكمصرف الرافدین/ فرع داقوقوزارة المالیة2006

كركوكمصرف الرشید/ فرع الدبسوزارة المالیة2007

صالح الدینمصرف الرافدین / بلدوزارة المالیة2008

صالح الدینمصرف الرافدین/ فرع تكریتوزارة المالیة2009

صالح الدینمصرف الرافدین/ فرع بیجيوزارة المالیة2010

صالح الدینمصرف الرافدین /الدوروزارة المالیة2011

صالح الدینمصرف الرشید/ فرع شیشینوزارة المالیة2012

صالح الدینمصرف الرشید / سامراءوزارة المالیة2013



صالح الدینالمصرف العقاري/ فرع صالح الدینوزارة المالیة2014

صالح الدینالمصرف الزراعي/ فرع تكریتوزارة المالیة2015

صالح الدینشركة التامین الوطنیة/ مكتب تكریتوزارة المالیة2016

كركوكمصرف الرشید / الزابوزارة المالیة2017

كركوكمصرف الرافدین /فرع المنتجات النفطیةوزارة المالیة2018

الدیوانیةالمصرف الزراعي /مكتب الشامیةوزارة المالیة2019

الدیوانیةالمصر ف الزراعي /مكتب عفكوزارة المالیة2020

الدیوانیةالمصرف الزراعي /مكتب الحمزةاوزارة المالیة2021

الدیوانیةالمصرف الزراعي / مكتب المھناویةوزارة المالیة2022

الدیوانیةمصرف الرافدین/الحمزةوزارة المالیة2023

الدیوانیةمصرف الرافدین/غماسوزارة المالیة2024

الدیوانیةمصرف الرشید/ دیوانیة١٦وزارة المالیة2025

الدیوانیةمصرف الزراعي / دغارهوزارة المالیة2026

الدیوانیةمصرف الرشید/الفرات ٥١٥وزارة المالیة2027

الدیوانیةمصرف الرشید/شامیةوزارة المالیة2028

الدیوانیةمصرف الرشید/عفكوزارة المالیة2029

الدیوانیةالمصرف الزراعي/ دیوانیةوزارة المالیة2030

الدیوانیةالمصرف العقاري/ دیوانیةوزارة المالیة2031

الدیوانیةمكتب شركة التامین الوطنیة / دیوانیةوزارة المالیة2032

الدیوانیةفرع شركة التامین العراقیة / دیوانیةوزارة المالیة2033

المثنىشركة التا مین  العراقیة /مكتب المثنئوزارة المالیة2034



الدیوانیةمصرف الرافدین /الجانب االیمن /٢١٧وزارة المالیة2035

الدیوانیةمصرف الرافدین /القادسیةوزارة المالیة2036

المثنىشركة التامین الوطنیة /مكتب المثنىوزارة المالیة2037

بغدادمصرف الرافدین /فرع براثاوزارة المالیة2038

بغدادمصرف الرافدین /فرع االمانوزارة المالیة2039

بغدادمصرف الرافدین /السنكوزارة المالیة2040

بغدادمصرف الرافدین /العلویةوزارة المالیة2041

بغدادمصرف الرافدین /الكفاحوزارة المالیة2042

بغدادمصرف الرافدین /باب المعظموزارة المالیة2043

بغدادمصرف الرافدین /القصر االبیضوزارة المالیة2044

بغدادمصرف الرافدین /االعظمیةوزارة المالیة2045

بغدادمصرف الرافدین /الشیخ عمر الجدیدوزارة المالیة2046

بغدادمصرف الرافدین /االمینوزارة المالیة2047

بغدادمصرف الرافدین /الباب الشرقيوزارة المالیة2048

بغدادمصرف الرافدین /دور الضباطوزارة المالیة2049

بغدادمصرف الرافدین /الخلفاءوزارة المالیة2050

بغدادمصرف الرافدین /ساحة الفردوسوزارة المالیة2051

بغدادمصرف الرافدین /فرع المستنصروزارة المالیة2052

بغدادمصرف الرافدین /ساحة النصروزارة المالیة2053

بغدادمصرف الرافدین /سبع قصوروزارة المالیة2054

بغدادمصرف الرافدین /فرع الرستمیةوزارة المالیة2055



بغدادمصرف الرافدین /فرع حي الوحدةوزارة المالیة2056

بغدادمصرف الرافدین /فرع الزویةوزارة المالیة2057

بغدادمصرف الرافدین /فرع شارع فلسطینوزارة المالیة2058

بغدادمصرف الرافدین / فرع التاخيوزارة المالیة2059

بغدادمصرف الرافدین /فرع المشتلوزارة المالیة2060

بغدادمصرف الرافدین / فرع االندلسوزارة المالیة2061

بغدادمصرف الرافدین / فرع الشعبوزارة المالیة2062

مصرف الرافدین / فرع مكتب السوق وزارة المالیة2063
بغدادالحرة

بغدادمصرف الرافدین /فرع الجھادوزارة المالیة2064

بغدادمصرف الرافدین / فرع فندق بابلوزارة المالیة2065

بغدادمصرف الرافدین / فرع جامعة بغدادوزارة المالیة2066

بغدادمصرف الرافدین /فرع اشبیلیةوزارة المالیة2067

بغدادمصرف الرافدین /فرع المجمع النفطيوزارة المالیة2068

بغدادمصرف الرافدین /فرع االحراروزارة المالیة2069

بغدادمصرف الرافدین / فرع المدائنوزارة المالیة2070

بغدادمصرف الرافدین / فرع القدسوزارة المالیة2071

بغدادمصرف الرافدین / فرع الوزیریةوزارة المالیة2072

بغدادمصرف الرافدین / فرع الخنساءوزارة المالیة2073

مصرف الرافدین /فرع وزارة الصناعة وزارة المالیة2074
بغدادوالمعادن

مصرف الرافدین /فرع وزارة العمل وزارة المالیة2075
بغدادوالشؤون االجتماعیة

مصرف الرافدین / فرع االمانة العامة وزارة المالیة2076
بغدادلمجلس الوزراء



بغدادمصرف الرافدین /فرع الكاظمیةوزارة المالیة2077

بغدادمصرف الرافدین /فرع حیفاوزارة المالیة2078

بغدادمصرف الرافدین / فرع الحریةوزارة المالیة2079

بغدادمصرف الرافدین /فرع كرادة مریموزارة المالیة2080

مصرف الرافدین /فرع مكتب االوراق وزارة المالیة2081
بغدادالمالیة

بغدادمصرف الرفدین /فرع المنصوروزارة المالیة2082

بغدادمصرف الرافدین /فرع الخضراءوزارة المالیة2083

بغدادمصرف الرافدین /فرع حي العاملوزارة المالیة2084

بغدادمصرف الرافدین /فرع المحیطوزارة المالیة2085

بغدادمصرف الرافدین /فرع الرسالةوزارة المالیة2086

بغدادمصرف الرافدین /فرع المصافيوزارة المالیة2087

بغدادمصرف الرافدین /فرع الرافعيوزارة المالیة2088

مصرف الرافدین /فرع وزارة االسكان وزارة المالیة2089
بغدادوالتعمیر

بغدادمصرف الرافدین / فرع سكة حدید بغدادوزارة المالیة2090

بغدادمصرف الرافدین /فرع المعرفةوزارة المالیة2091

بغدادمصرف الرافدین /الحي العربي الجدیدوزارة المالیة2092

بغدادمصرف الرافدین /فرع الزھراءوزارة المالیة2093

بغدادمصرف الرافدین /فرع وزارة الدفاعوزارة المالیة2094

بغدادمصرف الرافدین / فرع حذیفة بن الیمانوزارة المالیة2095

بغدادمصرف الرافدین / فرع الوقف السنيوزارة المالیة2096

بغدادمصرف الرافدین / فرع الوطنيوزارة المالیة2097



بغدادمصرف الرافدین / الفرع الرئیسيوزارة المالیة2098

بغدادمصرف الرافدین / الفرع التجاريوزارة المالیة2099

بغدادمصرف الرافدین / فرع المرتضىوزارة المالیة2100

بغدادمصرف الرافدین / فرع الكرخ ٢٣وزارة المالیة2101

بغدادمصرف الرافدین / فرع ارخیتةوزارة المالیة2102

بغدادمصرف الرفدین / فرع الصالحیةوزارة المالیة2103

بغدادمصرف الرافدین / فرع ساحة السباعوزارة المالیة2104

بغدادمصرف الرافدین /فرع الشورجةوزارة المالیة2105

بغدادمصرف الرشید / فرع ساحة الوثبةوزارة المالیة2106

بغدادمصرف الرشید / فرع حي الرافدینوزارة المالیة2107

بغدادمصرف الرشید / فرع جمیلةوزارة المالیة2108

بفدادمصرف الرشید / فرع الیرموك /٧١وزارة المالیة2109

بغدادمصرف الرشید /فرع البیاعوزارة المالیة2110

بغدادمصرف الرشید / فرع راغبة خاتونوزارة المالیة2111

بغدادمصرف الرشید / فرع السعدون ١٠٩وزارة المالیة2112

بغدادمصرف الرشید / فرع االمام االعظموزارة المالیة2113

بغدادمصرف الرشید /فرع الملعبوزارة المالیة2114

بغدادمصرف الرشید / فرع الشعلةوزارة المالیة2115

بغدادمصرف الرشید / فرع حي سومروزارة المالیة2116

بغدادمصرف الرشید /فرع الزعفرانیةوزارة المالیة2117

مصرف الرشید / فرع الشركة العامة وزارة المالیة2118
بغدادللسمنت الجنوبیة



بغدادمصرف الرشید / فرع الجوادینوزارة المالیة2119

بغدادمصرف الرشید / فرع مطار بغداد الدوليوزارة المالیة2120

بغدادمصرف الرشید / فرع الحبیبیةوزارة المالیة2121

بغدادمصرف الرشید / فرع دجلةوزارة المالیة2122

بغدادمصرف الرشید /فرع المتنبيوزارة المالیة2123

مصرف الرشید /فرع مدینة المعارض وزارة المالیة2124
بغدادالحدیثة

بغدادمصرف الرشید / فرع السیدیةوزارة المالیة2125

بغدادمصرف الرشید / فرع الدورةوزارة المالیة2126

بغدادمصرف الرشید / فرع االعتماد التجاريوزارة المالیة2127

بغدادمصرف الرشید / فرع العطیفیةوزارة المالیة2128

بعدادمصرف الرشید / فرع الصرافیةوزارة المالیة2129

بغدادمصرف الرشید / فرع البو شجاعوزارة المالیة2130

مصرف الرشید / فرع الشركة العامة وزارة المالیة2131
بغدادلصناعة البطاریات

بغدادمصرف الرشید /فرع الرباطوزارة المالیة2132

بغدادمصرف الرشید / فرع المحمودیةوزارة المالیة2133

بغدادمصرف الرشید / فرع ابي غریبوزارة المالیة2134

بغدادمصرف الرشید /فرع وزارة الخارجیةوزارة المالیة2135

بغدادمصرف الرشید /فرع المامونوزارة المالیة2136

بغدادمصرف الرشید / فرع المسبحوزارة المالیة2137

مصرف الرشید /فرع مكتب الشركة العامة وزارة المالیة2138
بغدادللزیوت النباتیة

بغدادمصرف الرشید /مكتب دائرة الكھرباءوزارة المالیة2139



مصرف الرشید /فرع وزارة النقل وزارة المالیة2140
بغدادوالمواصالت

بغدادمصرف الرشید /الجامعة التكنولوجیاوزارة المالیة2141

بغدادمصرف الرشید /مكتب فندق الرشیدوزارة المالیة2142

بغدادمصرف الرشید / مكتب فندق عشتاروزارة المالیة2143

بغدادمصرف الرشید /فرع العدالةوزارة المالیة2144

بغدادمصرف الرشید / مكتب وزارة المالیةوزارة المالیة2145

بغدادمصرف الرشید /مكتب وزارة التعلیم العاليوزارة المالیة2146

بغدادمصرف الرشید /مكتب مدینة الطبوزارة المالیة2147

مصرف الرشید /مكتب المنشأةالعامة وزارة المالیة2148
بغدادللتبوغ والسكائر

بغدادمصرف الرشید /مكتب وزارة التخطیطوزارة المالیة2149

مصرف الرشید /مكتب الجامعة وزارة المالیة2150
بغدادالمستنصریة

بغدادمصرف الرشید /شبكة االعالم العراقیةوزارة المالیة2151

بغدادمصرف الرشید /مكتب دائرة التقاعدوزارة المالیة2152

بغدادمصرف الرشید /فرع الطالبیةوزارة المالیة2153

بغدادمصرف الرشید /فرع حي الربیعوزارة المالیة2154

بغدادمصرف الرشید /فرع التامینوزارة المالیة2155

بغدادمصرف الرشید /ثورة العشرینوزارة المالیة2156

بغدادمصرف الرشید /العلوم والتكنولوجیاوزارة المالیة2157

بغدادشركة التامین الوطنیة /مكتب االعظمیةوزارة المالیة2158

بغدادشركة التامین الوطنیة /مكتب البیاعوزارة المالیة2159

شركة التامین الوطنیة فرع تامین الحرق وزارة المالیة2160
بغدادوالحوادث



بغدادشركة التامین الوطنیة فرع تامین السیاراتوزارة المالیة2161

شركة التامین الوطنیة فرع التامین وزارة المالیة2162
بغدادالزراعي

بغدادشركة التامین الوطنیة فرع التامین البحريوزارة المالیة2163

شركة التامین الوطنیة فرع التامین على وزارة المالیة2164
بغدادالحیاة

شركة التامین الوطنیة فرع تامین السفن وزارة المالیة2165
بغدادوالطیران واعادة التامین

شركة التامین الوطنیة فرع التامین وزارة المالیة2166
بغدادالھندسي

شركة التامین الوطنیة فرع التامین وزارة المالیة2167
بغدادااللزامي

بغدادشركة التامین العراقیة فرع الرصافةوزارة المالیة2168

بغدادشركة التامین العراقیة فرع الكرخوزارة المالیة2169

بغدادشركة التامین العراقیة فرع السعدونوزارة المالیة2170

بغدادشركة التامین العراقیة فرع االعظمیةوزارة المالیة2171

بغدادشركة التامین العراقیة فرع الكاظمیةوزارة المالیة2172

بغدادشركة التامین العراقیة فرع بغداد الجدیدةوزارة المالیة2173

بغدادمصرف العراق /الفرع الرئیسيوزارة المالیة2174

بغدادمصرف العراق /المنصوروزارة المالیة2175

بغدادمصرف العراق /المستنصریةوزارة المالیة2176

بغدادمصرف العراق /الكرادةوزارة المالیة2177

بغدادالمصرف الصناعي /فرع باب الحوائجوزارة المالیة2178

بغدادالمصرف الزراعي /مكتب ابو غریبوزارة المالیة2179

بغدادالمصرف الصناعي /فرع الزعفرانیةوزارة المالیة2180

بغدادالمصرف الصناعي /الفرع الرئیسيوزارة المالیة2181



بغدادالمصرف الزراعي /فرع العطیفیةوزارة المالیة2182

بغدادالمصرف الزراعي /فرع الفالحوزارة المالیة2183

بغدادالمصرف الزراعي /الفرع الرئیسيوزارة المالیة2184

بغدادالمصرف الزراعي /مكتب المدائنوزارة المالیة2185

بغدادالمصرف العقاري /الفرع الرئیسيوزارة المالیة2186

بغدادالمصرف العقاري /فرع الرصافةوزارة المالیة2187

بغدادالمصرف الزراعي /مكتب الحسینیةوزارة المالیة2188

المصرف الزراعي /فرع التجھیزات وزارة المالیة2189
بغدادالزراعیة

بغدادالمصرف الزراعي /فرع النجاحوزارة المالیة2190

بغدادالمصرف الزراعي /فرع المحمودیةوزارة المالیة2191

بغدادالمصرف الزراعي /فرع الطارمیةوزارة المالیة2192

بغدادالمصرف الزراعي /مكتب الیوسفیةوزارة المالیة2193

وزارة المھجرین 2194
الموصلدائرة الھجرة والمھجرین في نینوىوالمھاجرین

وزارة المھجرین 2195
بابلدائرة الھجرة والمھجرین /بابلوالمھاجرین

وزارة المھجرین 2196
نجفدائرة الھجرة والمھجرین في النجفوالمھاجرین

وزارة المھجرین 2197
كربالءمكتب المھجرین والمھاجرین في كربالءوالمھاجرین

وزارة المھجرین 2198
بصرةالھجرة والمھجرینوالمھاجرین

وزارة المھجرین 2199
ذي قاردائرة الھجرة والمھجرینوالمھاجرین

وزارة المھجرین 2200
االنباردائرة الھجرة والمھجرین /االنباروالمھاجرین

وزارة المھجرین 2201
دیالىمدیریة المھجرین والمھاجرین/دیالىوالمھاجرین

وزارة المھجرین 2202
كركوكالھجرة والمھجرینوالمھاجرین



وزارة المھجرین 2203
صالح الدیندائرة الھجرة والمھجرینوالمھاجرین

وزارة المھجرین 2204
المثنىمدیریة الھجرة والمھجرینوالمھاجرین

وزارة المھجرین 2205
الدیوانیةمكتب الھجرة والمھاجرینوالمھاجرین

وزارة المھجرین 2206
واسطدائرة الھجرة والمھجرین/واسطوالمھاجرین

الموصلمدیریة الموارد المائیة في نینوىوزارة الموارد المائیة2207

الموصلادارة الدراسات والتصامیم في نینوىوزارة الموارد المائیة2208

الموصلادارة مشروع سد الموصلوزارة الموارد المائیة2209

مدیریة صیانة مشاریع الري والبزل في وزارة الموارد المائیة2210
الموصلنینوى

كربالءمدیریة صیانة ري وبزلوزارة الموارد المائیة2211

بابلمدیریة الموارد المائیة / بابلوزارة الموارد المائیة2212

الھیئة العامة للسدود / مشروع ري سدة وزارة الموارد المائیة2213
بابلالھندیة

بابلالمركز االرشادي السمكيوزارة الموارد المائیة2214

بابلمدیریة تنفیذ اعمال صیانة مشاریع الريوزارة الموارد المائیة2215

نجفمدیریة الموارد المائیة في النجف االشرفوزارة الموارد المائیة2216

نجفالمدیریة العامة لحفر اآلبار/ فرع النجفوزارة الموارد المائیة2217

كربالءمدیریة الموارد المائیة في كربالءوزارة الموارد المائیة2218

بصرةمشروع ماء البصرةوزارة الموارد المائیة2219

بصرةمدیریة تنفیذ اعمال صیانة مشاریع البصرةوزارة الموارد المائیة2220

بصرةالمدیریة العامة لكري االنھرـ موقع البصرةوزارة الموارد المائیة2221

بصرةممثلیة مركز انعاش االھوار في البصرةوزارة الموارد المائیة2222

ذي قارمركز انعاش االھواروزارة الموارد المائیة2223



ذي قارمدیریة الموارد المائیةوزارة الموارد المائیة2224

مدیریة صیانة وتشغیل مشاریع الري وزارة الموارد المائیة2225
میسانوالبزل

میسانمدیریةالموارد المائیة /میسانوزارة الموارد المائیة2226

میسانمركز انعاش االھواروزارة الموارد المائیة2227

البصرةمدیریة حفر االبار /البصرةوزارة الموارد المائیة2228

مدیریة تشغیل وصیانة مشاریع الري في وزارة الموارد المائیة2229
البصرةالبصرة

ذي قاردائرة المصب العاموزارة الموارد المائیة2230

ذي قارصیانة مشاریع الري والبزلوزارة الموارد المائیة2231

میسانمدیریة حفر االباروزارة الموارد المائیة2232

واسطمدیریة صیانة مشاریع الري /واسطوزارة الموارد المائیة2233

واسطمدیریة تشغیل مشاریع الريوزارة الموارد المائیة2234

دیالىمدیریة حفر االبار والمیاه الجوفیة /دیالىوزارة الموارد المائیة2235

ادارة مشروع سدة الفلوجة ونواعیر وزارة الموارد المائیة2236
االنبارالثرثار

االنبارالھیئة العامة لالبار والمیاه الجوفیة /االنباروزارة الموارد المائیة2237

االنبارمشروع ارواء الغربیةوزارة الموارد المائیة2238

ھیئة مكافحة التصحر/مشروع تنمیة وزارة الموارد المائیة2239
االنبارحوض حماد

االنبارمدیریة الموارد المائیةوزارة الموارد المائیة2240

االنبارادارة مشروع سدة الرماديوزارة الموارد المائیة2241

االنبارادارة مشروع سد حدیثةوزارة الموارد المائیة2242

دیالىمدیریة الموارد المائیةوزارة الموارد المائیة2243

االنبارمشروع سدة الرماديوزارة الموارد المائیة2244



كركوكمدیریة الموارد المائیةوزارة الموارد المائیة2245

كركوكمدیریة صیانة مشاریع الري والبزلوزارة الموارد المائیة2246

صالح الدینمدیریة الموارد المائیة/صالح الدینوزارة الموارد المائیة2247

المدیریة العامة لتنفیذ اعمال صیانة وزارة الموارد المائیة2248
صالح الدینالمشاریع

المدیریة العامة لتشغیل وصیانة مشاریع وزارة الموارد المائیة2249
صالح الدینالري والبزل

الدیوانیةمدیریة الموارد المائیةوزارة الموارد المائیة2250

الدیوانیةمدیریة صیانة مشاریع الريوزارة الموارد المائیة2251

المثنىمدیریة الموارد المائیة في المثنىوزارة الموارد المائیة2252

المثنىمدیریة صیانة مشاریع الريوزارة الموارد المائیة2253

فرع الھیئة العامة للمیاه الجوفیة /فرع وزارة الموارد المائیة2254
الموصلنینوى

فرع شركة الرافدین العامة لتنفیذ السدود وزارة الموارد المائیة2255
الموصلفي نینوى

كربالءفرع الشركة العامة لحفر اآلبار في كربالءوزارة الموارد المائیة2256

واسطدائرة المصب العام/واسطوزارة الموارد المائیة2257

دیالىمدیریة صیانة مشاریع الري /دیالىوزارة الموارد المائیة2258

كركوكشركة حفر اآلبار المائیةوزارة الموارد المائیة2259

صالح الدینشركة حفر اآلبار المائیةوزارة الموارد المائیة2260

نجفمكتب المفتش العام /وزارة النفطوزارة النفط2261

بصرةمكتب المفتش العام/النفطوزارة النفط2262

بصرةمكتب تسویق النفطوزارة النفط2263

میسانمكتب المفتش العام /محافظة میسانوزارة النفط2264

االنبارشركة نفط الشمال /موقع k3وزارة النفط2265



دیالىمعمل غاز دیالىوزارة النفط2266

االنبارمصفى k3وزارة النفط2267

االنبارمكتب غاز االنباروزارة النفط2268

كركوكمكتب المفتش العام /وزارة النفطوزارة النفط2269

الموصلفرع الشركة العامة لتعبئة الغاز في نینوىوزارة النفط2270

فرع شركة توزیع المنتجات النفطیة وزارة النفط2271
الموصلللمنطقة الشمالیة

بابلفرع شركة توزیع المنتجات النفطیة بابلوزارة النفط2272

بابلمستودع الحلة النفطي / خطوط االنابیبوزارة النفط2273

مكتب المفتش العام / شركة توزیع وزارة النفط2274
بابلالمنتجات النفطیة

شركة تعبئة الغاز/فرع الفرات وزارة النفط2275
بابلاالوسط(شركة عامة)

بابلمستودع ومحطة استالم (سدة الھندیة)وزارة النفط2276

شركة المشاریع النفطیة / ھیئة عملیات وزارة النفط2277
بابلالوسط

نجفشركة توزیع المنتجات النفطیة في النجفوزارة النفط2278

نجفمصفى النجف الجدیدوزارة النفط2279

نجفمعمل غاز النجف االستبداليوزارة النفط2280

نجفمعمل غاز النجف النجفوزارة النفط2281

كربالءمعمل غاز كربالءوزارة النفط2282

كربالءھیئة توزیع المنتجات النفطیة في كربالءوزارة النفط2283

بصرةشركةالحفرالعراقیة(ص)وزارة النفط2284

شركة توزیع المنتجات النفطیة فرع وزارة النفط2285
بصرةالمنطقة الجنوبیة(ص)

بصرةخطوط األنابیب - بصرة(ص)وزارة النفط2286



بصرةشركة تعبئة الغازوزارة النفط2287

ذي قارخطوط األنابیب - ذي قار(ص)وزارة النفط2288

ذي قارمعامل الغاز في ذي قاروزارة النفط2289

ذي قارھیئة مصفى ذي قار(ص)وزارة النفط2290

ذي قارتوزیع المنتجات النفطیةوزارة النفط2291

شركة توزیع المنتجات النفطیةـ میسان وزارة النفط2292
میسان(ص)

میسانمعمل تعبئة غاز العمارةوزارة النفط2293

شركة المشاریع النفطیة /فرع عملیات وزارة النفط2294
بصرةالجنوب

میسانمعمل تعبئة غاز الجنوبوزارة النفط2295

ذي قارھیئة حقول النفط /ذي قاروزارة النفط2296

دیالىشركة توزیع المنتجات النفطیة/دیالىوزارة النفط2297

االنبارشركة توزیع المنتجات النفطیة / االنباروزارة النفط2298

واسطشركة توزیع المنتجات النفطیة/واسطوزارة النفط2299

واسطمعمل المعدات  / واسطوزارة النفط2300

واسطمعمل تعبئة الغاز / واسطوزارة النفط2301

فرع شركة توزیع المنتجات النفطیة/ وزارة النفط2302
صالح الدینصالح الدین

صالح الدینفرع شركة تعبئة الغاز/صالح الدینوزارة النفط2303

كركوكشركةالحفرالعراقیة/كركوكوزارة النفط2304

كركوكشركة توزیع المنتجات النفطیة/كركوكوزارة النفط2305

كركوكشركة تعبئة الغاز/كركوكوزارة النفط2306

كركوكشركة المشاریع النفطیة/مكتب كركوكوزارة النفط2307



الدیوانیةمصفى الدیوانیةوزارة النفط2308

الشركة العامة لتوزیع المنتجات النفطیة / وزارة النفط2309
الدیوانیةفرع الدیوانیة

الدیوانیةالشركة العامة لتعبئة الغاز / فرع الدیوانیةوزارة النفط2310

المثنىشركة توزیع المنتجات النفطیة/فرع المثنىوزارة النفط2311

المثنىشركة مصافي الوسط/مصفى السماوةوزارة النفط2312

المثنىمعمل غاز السماوةوزارة النفط2313

المثنىشركة الخطوط واالنابیب/فرع السماوةوزارة النفط2314

الموصلمكتب الخطوط الجویة العراقیة/الموصلوزارة النقل2315

الموصلفرع الشركة العامة للنقل البري/نینوىوزارة النقل2316

فرع الشركة العامة الدارة النقل وزارة النقل2317
الموصلالخاص/نینوى

الموصلمطار الموصل الدوليوزارة النقل2318

الموصلدائرة االنواء الجویةوزارة النقل2319

بابلمدیریة سكك منطقة الحلةوزارة النقل2320

الشركة العامة الدارة النقل الخاص / فرع وزارة النقل2321
بابلبابل

الشركة العامة لألنواء الجویة والرصد وزارة النقل2322
بابلالزلزالي

الشركة العامة لنقل المسافرین والوفود/ وزارة النقل2323
بابلبابل

شركة ادارة النقل الخاص في النجف وزارة النقل2324
نجفاالشرف

بصرةمطار البصرةوزارة النقل2325

بصرةمكتب الخطوط الجویةوزارة النقل2326

میسانھیئة النقل الخاصوزارة النقل2327

البصرةمكتب المفتش العام /وزارة النقلوزارة النقل2328



ذي قارھیئة النقل الخاص /ذي قاروزارة النقل2329

االنبارمحطة دیزالت حدیثةوزارة النقل2330

االنبارقسم سكك القائموزارة النقل2331

االنبارقسم سكك الفلوجةوزارة النقل2332

االنبارقسم سكك حدیثةوزارة النقل2333

االنبارقسم سكك الحقالنیةوزارة النقل2334

االنبارقسم سكك القادسیة /االنباروزارة النقل2335

االنبارمدیریة سكك الرماديوزارة النقل2336

الھیئة العامة النواء الجویة والرصد وزارة النقل2337
كركوكالزلزالي

صالح الدینمكتب ادارة النقل الخاصوزارة النقل2338

الھیئة العامة لالنواء الجویة والرصد وزارة النقل2339
صالح الدینالزلزالي

الدیوانیةمدیریة االنواء الجویةوزارة النقل2340

الموصلمدیریة سكك حدید المنطقة الشمالیةوزارة النقل2341

فرع الشركة العامة الدارة النقل الخاص/ وزارة النقل2342
كربالءكربالء

الشركة العامة لالنواء الجویة والرصد وزارة النقل2343
كربالءالزلزالي

بصرةالشركة العامة للنقل البحري البصرةوزارة النقل2344

بصرةمحطة االنواء الجویة والرصد الزلزاليوزارة النقل2345

بصرةدائرة سكك حدید المنطقة الجنوبیةوزارة النقل2346

بصرةفرع شركة النقل البري /البصرةوزارة النقل2347

بصرةقسم النقل الخاصوزارة النقل2348

الشركة العامة لتنفیذ مشاریع النقل /فرع وزارة النقل2349
بصرةمشاریع المنطقة الج



ذي قارسكك حدید منطقة الناصریةوزارة النقل2350

البصرةشركة نقل المسافرینوزارة النقل2351

میسانقسم نقل الركابوزارة النقل2352

االنبارمكتب ادارة النقل الخاصوزارة النقل2353

واسطمكتب ادارة النقل الخاصوزارة النقل2354

دیالىمكتب النقل الخاص / دیالىوزارة النقل2355

دیالىفرع شركة نقل المسافرینوزارة النقل2356

كركوكمكتب ادارة النقل الخاصوزارة النقل2357

كركوكالشركة العامة لنقل الركابوزارة النقل2358

كركوكمدیریة سكك منطقة كركوكوزارة النقل2359

صالح الدینالشركة العامة لنقل الركابوزارة النقل2360

صالح الدینالشركة العامة لسكك الحدیدوزارة النقل2361

الدیوانیةقسم النقل الخاصوزارة النقل2362

الدیوانیةشعبة سكك القادسیةوزارة النقل2363

المثنىمنطقة سكك المثنىوزارة النقل2364

المثنىمكتب النقل الخاص في المثنىوزارة النقل2365

الموصلمكتب حقوق االنسان في نینوىوزارة حقوق االنسان2366

بابلمكتب حقوق االنسان / بابلوزارة حقوق االنسان2367

نجفمكتب حقوق االنسان في النجفوزارة حقوق االنسان2368

كربالءمكتب حقوق االنسان في كربالءوزارة حقوق االنسان2369

میسانحقوق االنسانوزارة حقوق االنسان2370



ذي قارمكتب حقوق االنسانوزارة حقوق االنسان2371

البصرةمكتب حقوق االنسان في البصرةوزارة حقوق االنسان2372

دیالىفرع حقوق االنسانوزارة حقوق االنسان2373

صالح الدینحقوق االنسانوزارة حقوق االنسان2374

كركوكحقوق االنسانوزارة حقوق االنسان2375

الدیوانیةمكتب حقوق االنسانوزارة حقوق االنسان2376

المثنىمكتب حقوق االنسان /المثنىوزارة حقوق االنسان2377

واسطدائرة حقوق االنسان/واسطوزارة حقوق االنسان2378

الموصلفرع اللجنة البارالمبیة في نینوىاللجنة البارالمبیھ2379

میساناللجنة البارالمبیة الوطنیةاللجنة البارالمبیھ2380

الدوائر الغیر مرتبطھ 2381
الدیوانیةقائمقامیة قضاء الدیوانیةبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2382
الدیوانیةقائمقامیة قضاء عفكبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2383
الدیوانیةقائمقامیة قضاء الشامیةبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2384
الدیوانیةقائمقامیة قضاء الحمزةبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2385
الدیوانیةمدیریة ناحیة غماسبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2386
الدیوانیةمدیریة ناحیة الشنافیةبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2387
الدیوانیةمدیریة ناحیة  الشافعیةبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2388
الدیوانیةمدیریة  ناحیة  البدیربوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2389
الدیوانیةمدیریة ناحیة الدغارةبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2390
الدیوانیةمدیریة  ناحیة سومربوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2391
الدیوانیةمدیریة  ناحیة السدیربوزاره



الدوائر الغیر مرتبطھ 2392
الدیوانیةمدیریة  ناحیة الصالحیةبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2393
الدیوانیةمدیریة  ناحیة السنیةبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2394
الدیوانیةمدیریة ناحیة المھناویةبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2395
الدیوانیة مدیریة ناحیة نفربوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2396
الدیوانیةمجلس قضاء الدیوانیةبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2397
الدیوانیةمجلس  قضاء عفكبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2398
الدیوانیةمجلس قضاء  الشامیةبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2399
الدیوانیةمجاس قضاء   الحمزةبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2400
الدیوانیةمجلس ناحیة  غماسبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2401
الدیوانیةمجلس ناحیة  الشنافیةبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2402
الدیوانیةمجلس ناحیة الشامعیةبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2403
الدیوانیةمجلس ناحیة  البدیربوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2404
الدیوانیةمجلس ناحیة  الدغارةبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2405
الدیوانیةمجلس ناحیة  السومربوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2406
الدیوانیةمجلس ناحیة السدیربوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2407
الدیوانیةمجلس ناحیة  الصالحیةبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2408
الدیوانیةمجلس ناحیة السنیةبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2409
الدیوانیةمجلس ناحیة  الھناویةبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2410
الدیوانیةمجلس ناحیة  نفربوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2411
المثنىقائمقامیة قضاء  السما وةبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2412
المثنىمدیریة ناحیة  السویربوزاره



الدوائر الغیر مرتبطھ 2413
المثنىقائمقامیة قضاء الر مثیةبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2414
المثنىمدیریة ناحیة  المجدبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2415
المثنىمدیریة ناحیة  الھاللبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2416
المثنىمدیریة ناحیة  النجميبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2417
المثنىقائمقامیة قضاء الخضربوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2418
المثنىمدیریة ناحیة  الدراجيبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2419
المثنىقائمقامیة قضاء  السلمانبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2420
المثنىمدیریة ناحیة بصیةبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2421
المثنىقائمقامیة قضاء الوركاءبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2422
المثنىمجلس محلي السماوةبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2423
المثنىمجلس محلي السویربوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2424
المثنىمجلس محلي الرمثیةبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2425
المثنىمجلس محلي المجدبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2426
المثنىمجس قضاءالھاللبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2427
المثنىمجلس محلي النجميبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2428
المثنىمجلس محلي الخضربوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2429
المثنىمجلس محلي الدراجيبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2430
المثنىمجلس محلي السلمانبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2431
المثنىمجلس محلي الوركاءبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 2432
المثنىمجلس محلي  بصیةبوزاره

واسطتنمیة االقالیم /محافظة واسطتنمیة االقالیم2433



دیالىمشاریع تنمیة االقالیم /دیالىتنمیة االقالیم2434

نجفمؤسسة الشھداء في النجفمؤسسة الشھداء2435

الدیوانیةمدیریة شھداء /الدیوانیةمؤسسة الشھداء2436

المثنىمدیریةة الشھداء /فرع المثنىمؤسسة الشھداء2437

بابلمؤسسة الشھداء /فرع بابلمؤسسة الشھداء2438

مؤسسة السجناء السیاسیین في النجف مؤسسة السجناء2439
نجفاالشرف

كربالءمؤسسة السجناء السیاسین /فرع كربالءمؤسسة السجناء2440

المثنىمؤ سسة السجناء السیا سیین /فرع المثنىمؤسسة السجناء2441

الدیوانیةمد یریة  السجناء السیاسین /فرع الدیوانیةمؤسسة السجناء2442

واسطمؤسسةة السجناء السیاسین /واسطمؤسسة السجناء2443



موقعاسم الدائرة الخاضعة للتدقیقاسم الوزارهت

بغدادمؤسسة السجناء السیاسینمجلس الوزراء1

الدوائر الرئاسیة ومجلس 2
بغدادالھیئة العلیا للحج والعمرةالوزراء

الموصلغرفة تجارة الموصلاتحاد الغرف التجاریة3
بابلغرفة تجارة بابلاتحاد الغرف التجاریة4
كربالءغرفة تجارة كربالءاتحاد الغرف التجاریة5
نجفغرفة تجارة النجف االشرفاتحاد الغرف التجاریة6
ذي قارغرفة تجارة الناصریةاتحاد الغرف التجاریة7
بصرةغرفة تجارة البصرةاتحاد الغرف التجاریة8
میسانغرفة تجارة العمارةاتحاد الغرف التجاریة9
دیالىغرفة تجارة بعقوبةاتحاد الغرف التجاریة10
واسطغرفة تجارة الكوتاتحاد الغرف التجاریة11
كركوكغرفة تجارة كركوكاتحاد الغرف التجاریة12

صالح الدینغرفة تجارة صالح الدیناتحاد الغرف التجاریة13

الدیوانیةغرفة تجارة الدیوانیةاتحاد الغرف التجاریة14
المثنىغرفة تجارة السماوةاتحاد الغرف التجاریة15
بغداددار النھرین للطباعةالبنك المركزي16
بغدادالبنك المركزي العراقيالبنك المركزي17

صندوق الضمان الصحي لمنتسبي البنك المركزي18
بغدادالبنك المركزي

بغدادالمصرف العراقي للتجارةالبنك المركزي19
الموصلجمعیة اسكان دائرة صحةالمنظمات20
الموصلجمعیة جابر بن حیان لالسكانالمنظمات21

الموصلجمعیة اسكان منتسبي كبریت المشراقالمنظمات22

الموصلاالتحاد التعاوني في نینوىالمنظمات23
الموصلجمعیة الموصل االستھالكیةالمنظمات24
الموصلجمعیة الحریة االستھالكیةالمنظمات25
الموصلجمعیة الرشیدیة االستھالكیةالمنظمات26
الموصلجمعیة الغزل والنسیج االستھالكیةالمنظمات27
الموصلجمعیة السكر االستھالكیةالمنظمات28
الموصلجمعیة جامعة الموصل االستھالكیةالمنظمات29
الموصلجمعیة الحدباء لالسكانالمنظمات30

االدارات االخرى



الموصلجمعیة منتسبي شركة السمنت لالسكانالمنظمات31

الموصلجمعیة االلبسة الجاھزة لالسكانالمنظمات32
الموصلجمعیة المعھد التقني لالسكانالمنظمات33
الموصلجمعیة ام الربیعین لالسكانالمنظمات34
الموصلجمعیة النفط لالسكانالمنظمات35
الموصلجمعیة الكھرباء الشمالیة لالسكانالمنظمات36
الموصلجمعیة االعمار واالسكانالمنظمات37
الموصلجمعیة المساحین لالسكانالمنظمات38
الموصلجمعیة النور لالسكانالمنظمات39
الموصلجمعیة الدیار السكان المتقاعدینالمنظمات40
الموصلجمعیة (١) ایار السكان العمالالمنظمات41
الموصلجمعیة االسرة التجاریة لالسكانالمنظمات42
الموصلجمعیة القادسیة االنتاجیةالمنظمات43
الموصلجمعیة الحمدانیة االنتاجیةالمنظمات44
الموصلجمعیة الصیانة الخدمیةالمنظمات45
الموصلجمعیة الزیتون الخدمیةالمنظمات46
بغدادمستشفى الھالل االحمر للجراحةالھالل االحمر47
بغدادمستشفى الھالل االحمر للوالدةالھالل االحمر48
بغداددیوان امانة بغدادامانة بغداد49
بغدادالشركة العامة لتنفیذ مشاریع الماءامانة بغداد50
بغداددائرة ماء بغدادامانة بغداد51
بغداددائرة مجاري بغدادامانة بغداد52
بغدادشركة ابن رشد العامةامانة بغداد53

ھیئة ادارة واستثمار اموال الوقف دیوان الوقف السني54
بغدادالسني

بغدادصندوق الزكاة والصدقاتدیوان الوقف السني55

كربالءاالمانة العامة للعتبة العباسیة المقدسةدیوان الوقف الشیعي56

كربالءاالمانة العامة للعتبة الحسینیة المقدسةدیوان الوقف الشیعي57

نجفالروضة الحیدریة المقدسةدیوان الوقف الشیعي58

مرقد مسلم بن عقیل (ع) والمزارات دیوان الوقف الشیعي59
نجفالملحقة

بغدادعتبة الروضة الكاظمیةدیوان الوقف الشیعي60

االمانة العامة الدارة واستثمار اموال دیوان الوقف الشیعي61
بغدادالوقف الشیعي



الشركةالوطنیة لصناعةاألثاث شركات قطاع مختلط62
الموصلالمنزلي/نینوى

شركة الخازر (ش.م)المختلطةألنتاج شركات قطاع مختلط63
الموصلالمواد األنشائیة

الموصلشركةفندق آشور(ش.م)مختلطةشركات قطاع مختلط64

شركةالمدینةالسیاحیة في سد شركات قطاع مختلط65
الموصلالموصل(ش.م)مختلطة

شركةالموصل لمدن االلعاب شركات قطاع مختلط66
الموصلواالستثمارات (ش.م)مختلطة

شركة مدینة الشالالت السیاحیة(ش.م) شركات قطاع مختلط67
الموصلمختلطة

بصرةشركة فندق البصرة شیراتونشركات قطاع مختلط68
بصرةشركة السندباد السیاحیةشركات قطاع مختلط69

شركة العشار لنقل الركاب شركات قطاع مختلط70
بصرةالمساھمة(المختلطة)

االنباراالتحاد العام للتعاونشركات قطاع مختلط71

االنبارشركة الفلوجة النتاج المواد االنشائیةمساھمة مختلطة72

الشركة العامة للمدینة السیاحیة في شركات قطاع مختلط73
االنبارالحبانیة

واسطاالتحاد العام لنقابات العمال /واسطشركات قطاع مختلط74

كركوكشركة كركوك النتاج المواد االنشائیةشركات قطاع مختلط75

بغدادشركة الصناعات االلكترونیةشركات قطاع مختلط76
بغدادشركة الھالل الصناعیةشركات قطاع مختلط77

الشركةالعراقیة لصناعة وتجارة شركات قطاع مختلط78
بغدادالكارتون ومستلزماتھا

بغدادالشركة العراقیة لالعمال الھندسیةشركات قطاع مختلط79
بغدادشركة انتاج االلبسة الجاھزةشركات قطاع مختلط80
بغدادشركة الصناعات الخفیفةشركات قطاع مختلط81

الشركة الوطنیة للصناعات المعدنیة شركات قطاع مختلط82
بغدادوالدراجات

الشركة العراقیةالنتاج وتسویق اللحوم شركات قطاع مختلط83
بغدادوالمحاصیل الحقلیة

الشركة الوطنیة للصناعات الكیمیاویة شركات قطاع مختلط84
بغدادوالبالستیكیة

بغدادالشركة العراقیة النتاج البذورشركات قطاع مختلط85



شركة الكندي النتاج اللقاحات واالدویة شركات قطاع مختلط86
بغدادالبیطریة

بغدادشركة صناعات االصباغ الحدیثةشركات قطاع مختلط87
بغدادالشركة العراقیة للنقل البريشركات قطاع مختلط88
بغدادشركة بغداد لنقل الركاب والبضائعشركات قطاع مختلط89

الشركة العراقیة لنقل المنتجات شركات قطاع مختلط90
بغدادالنفطیة والبضائع

بغدادشركة البادیة للنقل العامشركات قطاع مختلط91

الشركة العراقیة لالنتاج والتسویق شركات قطاع مختلط92
بغدادالزراعي

الشركة العراقیة لتصنیع وتسویق شركات قطاع مختلط93
بغدادالتمور

الشركة العالمیة للبطاقة الذكیة شركات قطاع مختلط94
بغدادالمحدودة المختلطة

بغدادشركة بغداد لخدمات السیاراتشركات قطاع مختلط95
بغدادشركة فندق فلسطینشركات قطاع مختلط96
بغدادشركة فنادق عشتار شیراتونشركات قطاع مختلط97
بغدادشركة فندق المنصورشركات قطاع مختلط98
بغدادشركة فندق بغدادشركات قطاع مختلط99
بغدادشركة فندق بابلشركات قطاع مختلط100
بغدادشركة فندق السدیرشركات قطاع مختلط101

بغدادالشركة الوطنیة لالستثمارات السیاحیةشركات قطاع مختلط102

كربالءاتحاد نقابات العمالمؤسسات المجتمع المدني103

واسطاالتحاد التعاوني في محافظة واسطمؤسسات المجتمع المدني104

واسطجمعیة شیخ سعد التعاونیة االستھالكیةمؤسسات المجتمع المدني105

واسطجمعیة الزھراء التعاونیة االستھالكیةمؤسسات المجتمع المدني106

واسطجمعیة الكوت التعاونیة االستھالكیةمؤسسات المجتمع المدني107

واسطجمعیة النعمانیة التعاونیة االستھالكیةمؤسسات المجتمع المدني108

جمعیة الحي والموفقیة التعاونیة مؤسسات المجتمع المدني109
واسطاالستھالكیة



واسطجمعیة الصویرة التعاونیة االستھالكیةمؤسسات المجتمع المدني110

واسطجمعیة واسط االسكانیةمؤسسات المجتمع المدني111

واسطجمعیة الصویرة االسكانیةمؤسسات المجتمع المدني112

واسطجمعیة الخدمات الصحیة/الكوتمؤسسات المجتمع المدني113

جمعیة الخیاطة والصناعات مؤسسات المجتمع المدني114
واسطالشعبیة/الكوت

االنبارغرفة تجارة الرماديمؤسسات المجتمع المدني115

االنبارجمعیة االسر المنتجةمؤسسات المجتمع المدني116

االنبارجمعیة الرمادي االستھالكیة /االنبارمؤسسات المجتمع المدني117

االنبارالجمعیة الخدمیة لمجمع الفارس العربيمؤسسات المجتمع المدني118

دیالىجمعیة اسكان دیالىمؤسسات المجتمع المدني119

االنبارجمعیة الفلوجة االستھالكیة /االنبارمؤسسات المجتمع المدني120

االنبارجمعیة الصم والبكممؤسسات المجتمع المدني121

االنبارجمعیة ھیت /االنبارمؤسسات المجتمع المدني122

االنبارجمعیة حدیثة /االنبارمؤسسات المجتمع المدني123

االنبارجمعیة عنھمؤسسات المجتمع المدني124

االنبارجمعیة راوهمؤسسات المجتمع المدني125

االنبارجمعیة القائممؤسسات المجتمع المدني126

االنبارجمعیة الفارس العربيمؤسسات المجتمع المدني127

االنبارجمعیة منتسبي الفوسفاتمؤسسات المجتمع المدني128



االنبارجمعیة االسكانمؤسسات المجتمع المدني129

االنبارجمعیة الرحمةمؤسسات المجتمع المدني130

االنبارجمعیة الملعبمؤسسات المجتمع المدني131

االنبارجمعیة التسویق الزراعي /الرماديمؤسسات المجتمع المدني132

االنبارجمعیة التسویق الزراعي /الفلوجةمؤسسات المجتمع المدني133

جمعیة الكرخ للتسوق الزراعي مؤسسات المجتمع المدني134
بغدادالتعاونیة

بغداداتحاد الصناعات العراقيمؤسسات المجتمع المدني135

بغدادجمعیة الكرخ التعاونیة االستھالكیةمؤسسات المجتمع المدني136

بغداداتحاد الغرف التجاریةمؤسسات المجتمع المدني137

بغدادجمعیة ١٤ تموز التعاونیة االستھالكیةمؤسسات المجتمع المدني138

بغدادغرفة تجارة بغدادمؤسسات المجتمع المدني139

بغدادجمعیة حي السالم التعاونیة االستھالكیةمؤسسات المجتمع المدني140

بغداداالتحاد العام للتعاونمؤسسات المجتمع المدني141

بغدادجمعیة الداودي التعاونیة االستھالكیةمؤسسات المجتمع المدني142

بغدادمدیریة صندوق التعاونمؤسسات المجتمع المدني143

بغدادجمعیة الصالحیة التعاونیة االستھالكیةمؤسسات المجتمع المدني144

بغداداالتحاد التعاوني  في بغداد /الكرخمؤسسات المجتمع المدني145

بغادجمعیة الصمود التعاونیة االستھالكیةمؤسسات المجتمع المدني146

بغداداالتحاد التعاوني  في بغداد /الرصافةمؤسسات المجتمع المدني147



بغدادمعھد التدریب التعاونيمؤسسات المجتمع المدني148

بغدادجمعیة الخضراء التعاونیة االستھالكیةمؤسسات المجتمع المدني149

بغداداالتحاد العام لنقابات العمال في العراقمؤسسات المجتمع المدني150

بغدادجمعیة المنصور التعاونیة لالسكانمؤسسات المجتمع المدني151

بغدادمطبعة العمال المركزیةمؤسسات المجتمع المدني152

بغدادجمعیة الصالحیة التعاونیة الخدمیةمؤسسات المجتمع المدني153

بغدادجمعیة حیفا التعاونیة الخدمیةمؤسسات المجتمع المدني154

بغدادجمعیة بغداد للسفر والسیاحة الخدمیةمؤسسات المجتمع المدني155

بغدادجمعیة حي السالم الخدمیةمؤسسات المجتمع المدني156

بغدادجمعیة السیدیة التعاونیة الخدمیةمؤسسات المجتمع المدني157

بغدادجمعیة الدورة التعاونیة الخدمیةمؤسسات المجتمع المدني158

جمعیة المجمعات الصناعیة الخدمیة مؤسسات المجتمع المدني159
بغدادفي الكرخ

بغدادجمعیة االمام االعظممؤسسات المجتمع المدني160

بغدادجمعیة حي تونسمؤسسات المجتمع المدني161

بغدادجمعیة بغداد للتسویق الزراعيمؤسسات المجتمع المدني162

بغدادجمعیة المثنىمؤسسات المجتمع المدني163

بغدادجمعیة بغداد الجدیدةمؤسسات المجتمع المدني164

بغدادجمعیة موظفي الدولةمؤسسات المجتمع المدني165

بغدادجمعیة (٦) كانونمؤسسات المجتمع المدني166



بغدادجمعیة (٩) نیسانمؤسسات المجتمع المدني167

بغدادجمعیة تجارة السیاراتمؤسسات المجتمع المدني168

بغدادجمعیة الجادریة السكنیةمؤسسات المجتمع المدني169

بغدادجمعیة سعیدة السكنيمؤسسات المجتمع المدني170

بغدادجمعیة مجمع زیونة السكنيمؤسسات المجتمع المدني171

بغدادجمعیة نقل منتسبي القطاع النفطيمؤسسات المجتمع المدني172

بغدادجمعیة نقل منتسبي وزارة التجارةمؤسسات المجتمع المدني173

بغدادجمعیة صیانة وتصلیح السیاراتمؤسسات المجتمع المدني174

بغدادجمعیة الھندسة والعلوم والتكنولوجیامؤسسات المجتمع المدني175

بغدادجمعیة المامونمؤسسات المجتمع المدني176

بغدادجمعیة االدریسيمؤسسات المجتمع المدني177

بغدادجمعیة الصناعات الجلدیةمؤسسات المجتمع المدني178

جمعیة التجارة وخیاطة المفروشات مؤسسات المجتمع المدني179
بغدادوالسیرامیك

بغدادھیئة السیاحةھیئة السیاحة180

بغدادالشركة العامة لخدمات الشبكة الدولیةوزارة االتصاالت181

بغدادالشركة العامة لالتصاالت والبریدوزارة االتصاالت182

بغدادشركة  حمورابي العامة للمقاوالتوزارة االعمار واالسكان183

بغدادشركة اشور العامة للمقاوالتوزارة االعمار واالسكان184

بغدادشركة الرشید العامة للمقاوالتوزارة االعمار واالسكان185

بغدادشركة السالم العامةوزارة االعمار واالسكان186



بغدادشركة الفاروق العامة للمقاوالتوزارة االعمار واالسكان187

بغدادشركة الفاو الھندسیة العامةوزارة االعمار واالسكان188

بغدادشركة المعتصم العامة للمقاوالتوزارة االعمار واالسكان189

بغدادشركة المنصور العامة للمقاوالتوزارة االعمار واالسكان190

بغدادشركة سعد العامةوزارة االعمار واالسكان191

بغدادصندوق االسكانوزارة االعمار واالسكان192

بغدادمركز بحوث البناءوزارة االعمار واالسكان193

وزارة البلدیات واالشغال 194
دیالىمدیریة بلدیات دیالىالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 195
االنبارمدیریةبلدیات محافظة/االنبارالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 196
واسطمدیریة بلدیات محافظة واسطالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 197
الموصلمدیریة بلدیات محافظة نینوىالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 198
الموصلمدیریة بلدیة الموصلالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 199
ذي قاربلدیة الناصریةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 200
میسانبلدیة  العمارةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 201
البصرةمدیریة بلدیة البصرةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 202
كركوكمدیریة بلدیات محافظة كركوكالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 203
كركوكمدیریة بلدیة  كركوكالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 204
صالح الدینمدیریة بلدیات محافظة صالح الدینالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 205
صالح الدینمدیریة بلدیة تكریتالعامة



وزارة البلدیات واالشغال 206
المثنىمدیریة بلدیات محافظة المثنىالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 207
الدیوانیةمدیریة بلدیات محافظة القادسیةالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 208
بغدادمؤسسات بلدیات بغدادالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 209
بغدادالمدیریة العامة للماءالعامة

وزارة البلدیات واالشغال 210
بغدادالمدیریة العامة للمجاريالعامة

بغدادالشركة العامة لتجارة الحبوبوزارة التجارة211

الشركة العامة لتجارة السیارات وزارة التجارة212
بغدادوالمكائن

بغدادالشركة العامة لتجارة المواد االنشائیةوزارة التجارة213

بغدادالشركة العامة لتصنیع الحبوبوزارة التجارة214
بغدادالشركة العامة للمعارض العراقیةوزارة التجارة215

بغدادالشركة العامة لتجارة المواد الغذائیةوزارة التجارة216

بغدادالشركة العامة لالسواق المركزیةوزارة التجارة217
بغدادصندوق دعم التصدیروزارة التجارة218

الشركة العامة لالستیراد وزارة التجارة219
بغدادوالتصدیرلغایة ٣١/١٢/٢٠١٠

وزارة التخطیط والتعاون 220
بغدادصندوق التنمیةاالنمائي

الشركة العامة النتاج المستلزمات وزارة التربیة221
بغدادالتربویة

بغدادالمدیریة العامة للتعلیم المسائيوزارة التربیة222
بغدادالكلیة التربویة المفتوحةوزارة التربیة223

وزارة التعلیم العالي 224
الموصلكلیة الحدباء الجامعة/الموصلوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 225
الموصلالمكتب االستشاري الھندسيوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 226
الموصلالمكتب االستشاري الزراعيوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 227
والبحث العلمي

مكتب الخدمات العلمیة واالستشاریةفي 
الموصلكلیة الطب انینوى



وزارة التعلیم العالي 228
والبحث العلمي

مكتب الخدمات العلمیة واالستشاریةفي 
الموصلكلیة الحقوق

وزارة التعلیم العالي 229
والبحث العلمي

مكتب الخدمات العلمیة واالستشاریة 
الموصلفي كلیة طب االسنان

وزارة التعلیم العالي 230
والبحث العلمي

مكتب الخدمات العلمیة واالستشاریة 
الموصلفي المعھد التقني/الموصل

وزارة التعلیم العالي 231
والبحث العلمي

مكتب الخدمات االستشاریة في الكلیة 
الموصلالتقنیة /الموصل

وزارة التعلیم العالي 232
والبحث العلمي

مركز بحوث البیئة والسیطرة على 
الموصلالتلوث

وزارة التعلیم العالي 233
الموصلص، ت، ع في رئاسة جامعة الموصلوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 234
الموصلص، ت، ع في كلیة الطب /نینوىوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 235
الموصلص، ت، ع في كلیة الھندسةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 236
والبحث العلمي

ص، ت، ع في كلیة الھندسة 
الموصلااللكترونیات

وزارة التعلیم العالي 237
الموصلص، ت، ع في كلیة العلوموالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 238
الموصلص، ت، ع في كلیة االدارة واالقتصادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 239
الموصلص، ت، ع في كلیة الطب البیطريوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 240
الموصلص، ت، ع في كلیة التربیة الریاضیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 241
الموصلص، ت، ع في كلیة الصیدلةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 242
الموصلص، ت، ع في كلیة طب االسنانوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 243
الموصلص، ت، ع في كلیة االدابوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 244
الموصلص، ت، ع في كلیة التربیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 245
الموصلص، ت، ع في كلیة الزراعة والغاباتوالبحث العلمي



وزارة التعلیم العالي 246
والبحث العلمي

ص، ت، ع في كلیة علوم الحاسبات 
الموصلوالریاضیات

وزارة التعلیم العالي 247
الموصلص، ت، ع في كلیة  الحقوقوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 248
الموصلص، ت، ع في كلیة  التربیة االساسیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 249
الموصلص، ت، ع في كلیة  الفنون الجمیلةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 250
الموصلص، ت، ع في كلیة  التمریضوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 251
الموصلص، ت، ع في كلیة  العلوم السیاسیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 252
الموصلص، ت، ع في كلیة  التربیة للبناتوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 253
الموصلص، ت، ع في كلیة  علم البیئةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 254
الموصلص، ت، ع في المعھد التقني /نینوىوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 255
والبحث العلمي

المكتب االستشاري للغات الحیة 
الموصلوالترجمة في كلیة االداب

وزارة التعلیم العالي 256
الموصلص٠ت٠ع٠كلیة الطب /الموصلوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 257
الموصلص٠ت٠ع٠/كلیة العلوم االسالمیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 258
والبحث العلمي

مكتب الخدمات العلمیة واالستشاریة 
الموصلفي المعھد التقني /نینوى

وزارة التعلیم العالي 259
الموصلص٠ت٠ع٠في المعھد التقني الموصلوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 260
الموصلص٠ت٠ع٠في الكلیة التقنیة الموصلوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 261
والبحث العلمي

مكتب الخدمات العلمیة في كلیة الطب 
الموصل/الموصل

وزارة التعلیم العالي 262
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع٠التربیة الریاضیة /جامعة 
نجفالكوفة

وزارة التعلیم العالي 263
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع٠الطب البیطري /جامعة 
نجفالكوفة



وزارة التعلیم العالي 264
نجفص٠ت٠ع٠كلیة التربیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 265
والبحث العلمي

صندوق التعلیم العالي /الكلیة 
بابلالتقنیة/المسیب

وزارة التعلیم العالي 266
والبحث العلمي

صندوق التعلیم العالي / كلیة القانون 
بابل/جامعة بابل

وزارة التعلیم العالي 267
والبحث العلمي

صندوق التعلیم العالي / كلیة التربیة 
بابل/جامعة بابل

وزارة التعلیم العالي 268
والبحث العلمي

صندوق التعلیم العالي / كلیة العلوم 
بابلبنات / جامعة بابل

وزارة التعلیم العالي 269
والبحث العلمي

صندوق التعلیم العالي / كلیة 
بابلالھندسة/جامعة بابل

وزارة التعلیم العالي 270
والبحث العلمي

صندوق التعلیم العالي / كلیة التربیة 
بابلاالساسیة

وزارة التعلیم العالي 271
والبحث العلمي

صندوق التعلیم العالي / االقسام 
بابلالداخلیة/ جامعة بابل

وزارة التعلیم العالي 272
والبحث العلمي

صندوق التعلیم العالي / كلیة طب 
بابلاالسنان /جامعة بابل

وزارة التعلیم العالي 273
والبحث العلمي

صندوق التعلیم العالي / كلیة الزراعة 
بابل/جامعة بابل

وزارة التعلیم العالي 274
والبحث العلمي

صندوق التعلیم العالي / كلیة االدارة 
بابلواالقتصاد

وزارة التعلیم العالي 275
والبحث العلمي

صندوق التعلیم العالي / كلیة الفنون 
بابلالجمیلة

وزارة التعلیم العالي 276
والبحث العلمي

صندوق التعلیم العالي / رئاسة جامعة 
بابلبابل

وزارة التعلیم العالي 277
والبحث العلمي

صندوق التعلیم العالي / معھد تقني في 
بابلالمسیب

وزارة التعلیم العالي 278
بابلصندوق التعلیم العالي / معھد تقني بابلوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 279
والبحث العلمي

صندوق كلیة الطب البیطري/جامعة 
بابلبابل

وزارة التعلیم العالي 280
بابلصندوق كلیة التمریض/جامعة بابلوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 281
والبحث العلمي

صندوق التعلیم العالي / كلیة 
بابلاالداب/جامعة بابل

وزارة التعلیم العالي 282
والبحث العلمي

صندوق التعلیم العالي / كلیة 
بابلالعلوم/جامعة بابل



وزارة التعلیم العالي 283
والبحث العلمي

صندوق التعلیم العالي / كلیة الطب / 
بابلجامعة بابل

وزارة التعلیم العالي 284
والبحث العلمي

المكتب االستشاري / كلیة الھندسة/ 
بابلجامعة بابل

وزارة التعلیم العالي 285
بابلالمكتب االستشاري /المعھد التقني بابلوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 286
والبحث العلمي

المكتب االستشاري الكلیة التقنیة/ 
بابلالمسیب

وزارة التعلیم العالي 287
والبحث العلمي

المكتب االستشاري / كلیة التربیة / 
بابلجامعة بابل

وزارة التعلیم العالي 288
والبحث العلمي

المكاتب االستشاري / كلیة الفنون 
بابلالجمیلة / جامعة بابل

وزارة التعلیم العالي 289
والبحث العلمي

المكتب االستشاري / كلیة التربیة 
بابلالریاضیة  / جامعة بابل

وزارة التعلیم العالي 290
والبحث العلمي

المكتب االستشاري / كلیة العلوم/ 
بابلجامعة بابل

وزارة التعلیم العالي 291
والبحث العلمي

المكاتب االستشاري / المعھد التقني 
بابلفي المسیب

وزارة التعلیم العالي 292
والبحث العلمي

المكتب االستشاري / كلیة التربیة 
بابلاالساسیة  / جامعة بابل

وزارة التعلیم العالي 293
والبحث العلمي

المكاتب االستشاري / كلیة القانون / 
بابلجامعة بابل

وزارة التعلیم العالي 294
كربالءص.ت.ع/كلیة التربیة/جامعة كربالءوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 295
كربالءص.ت.ع/كلیة الزراعة/جامعة كربالءوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 296
كربالءص.ت.ع/كلیة القانون/جامعة كربالءوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 297
كربالءص.ت.ع/كلیة الصیدلة/جامعة كربالءوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 298
والبحث العلمي

المكتب االستشاري/كلیة العلوم/جامعة 
كربالءكربالء

وزارة التعلیم العالي 299
كربالءص.ت.ع/المعھد التقنيوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 300
كربالءالمكتب االستشاري /المعھد التقنيوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 301
كربالءجامعة اھل البیت العالمیةوالبحث العلمي



وزارة التعلیم العالي 302
نجفكلیة الدراسات االنسانیة / االھلیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 303
نجفكلیة االسالمیة الجامعة / االھلیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 304
نجفكلیة الشیخ الطوسيوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 305
كربالءص.ت.ع/ كلیة العلوموالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 306
كربالءص.ت.ع/ كلیة العلوم االسالمیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 307
كربالءص.ت.ع/ كلیة الطبوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 308
كربالءص.ت.ع/ كلیة الھندسةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 309
كربالءالمكتب االستشاري/ كلیة الھندسةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 310
كربالءص.ت.ع/ رئاسة جامعة كربالءوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 311
كربالءص.ت.ع/ كلیة االدارة واالقتصادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 312
كربالءص.ت.ع/ كلیة الطب البیطريوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 313
كربالءص.ت.ع/ كلیة التربیة الریاضیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 314
كربالءالمكتب االستشاري/ كلیة التربیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 315
والبحث العلمي

المكتب االستشاري/ كلیة االدارة 
كربالءواالقتصاد

وزارة التعلیم العالي 316
نجفص.ت.ع / رئاسة جامعة الكوفةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 317
والبحث العلمي

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

وزارة التعلیم العالي 318
نجفص.ت.ع / كلیة الطب / جامعة الكوفةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 319
نجفص.ت.ع / كلیة الصیدلة/ جامعة الكوفةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 320
نجفص.ت.ع / كلیة العلوم/ جامعة الكوفةوالبحث العلمي



وزارة التعلیم العالي 321
والبحث العلمي

صندوق كلیة االدارة واالقتصاد 
نجفوالدراسات المسائیة/ جامعة ال

وزارة التعلیم العالي 322
والبحث العلمي

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

وزارة التعلیم العالي 323
والبحث العلمي

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

وزارة التعلیم العالي 324
والبحث العلمي

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

وزارة التعلیم العالي 325
نجفص.ت.ع / كلیة الفقھ/ جامعة الكوفةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 326
نجفص.ت.ع / كلیة الزراعة/ جامعة الكوفةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 327
نجفص.ت.ع / معھد تقني/  الكوفةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 328
نجفص.ت.ع / معھد تقني/ نجفوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 329
نجفصندوق الكلیة التقنیة/ نجفوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 330
والبحث العلمي

مكتب استشاري/كلیة الھندسة /جامعة 
نجفالكوفة

وزارة التعلیم العالي 331
نجفمكتب استشاري/معھد تقني/ كوفةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 332
نجفمكتب استشاري/معھد تقني/ نجفوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 333
نجفمكتب استشاري/كلیة تقنیة/ نجفوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 334
والبحث العلمي

ص.ت.ع / كلیة التمریض/ جامعة 
نجفالكوفة

وزارة التعلیم العالي 335
والبحث العلمي

ص.ت.ع / كلیة طب االسنان/ جامعة 
نجفالكوفة

وزارة التعلیم العالي 336
والبحث العلمي

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

وزارة التعلیم العالي 337
بابلكلیة المستقبل الجامعة االھلیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 338
بابلكلیة الحلة الجامعة االھلیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 339
بابلص٠ت٠ع/كلیة الصیدلة /جامعة بابلوالبحث العلمي



وزارة التعلیم العالي 340
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع/كلیة التكنولوجیة /جامعة 
بابلبابل

وزارة التعلیم العالي 341
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع/كلیة ھندسة المواد /جامعة 
بابلبابل

وزارة التعلیم العالي 342
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع/كلیة العلوم القرانیة 
بابل/جامعة بابل

وزارة التعلیم العالي 343
بابلص٠ت٠ع/كلیة التربیة /جامعة بابلوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 344
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع /كلیة التربیة الریاضیة 
بابل/جامعة بابل

وزارة التعلیم العالي 345
والبحث العلمي

المكتب االستشاري /كلیة االدارة 
بابلواالقتصاد/جامعة بابل

وزارة التعلیم العالي 346
نجفصندوق الكلیة التقنیة /جامعة الكوفةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 347
بصرةص.ت.ع كلیة االدابوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 348
بصرةص٠ت٠ع٠كلیة االدارة واالقتصادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 349
بصرةص.ت.ع كلیة التربیة الریاضیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 350
بصرةص.ت.ع كلیة التربیة للبناتوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 351
بصرةص.ت.ع كلیة الطبوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 352
بصرةص.ت.ع كلیة الطب البیطريوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 353
بصرةص.ت.ع كلیة العلوموالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 354
بصرةص.ت.ع كلیة القانونوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 355
بصرةص.ت.ع مركز علوم البحاروالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 356
بصرةكلیة شط العرب االھلیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 357
والبحث العلمي

المكتب االستشاري للمعھد التقني/ 
ذي قارناصریة

وزارة التعلیم العالي 358
میسانص.ت.ع المعھد التقني في میسانوالبحث العلمي



وزارة التعلیم العالي 359
والبحث العلمي

المكتب االستشاري للمعھد التقني في 
ذي قارالشطرة

وزارة التعلیم العالي 360
بصرةالمكتب االستشاري البحريوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 361
بصرةالمكتب االستشاري للخدمات البیطریةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 362
والبحث العلمي

المكتب االستشاري لالستشارات 
بصرةالقانونیة

وزارة التعلیم العالي 363
بصرةالمكتب االستشاري الطبيوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 364
بصرةالمكتب االستشاري الزراعيوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 365
بصرةالمكتب االستشاري العلميوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 366
بصرةالمكتب االستشاري الھندسيوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 367
بصرةالمكتب االستشاري االداري والمحاسبيوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 368
بصرةالمكتب االستشاري للغات والترجمةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 369
بصرةالمكتب االستشاري لنظم المعلوماتوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 370
بصرةص.ت.ع المعھد التقنيوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 371
بصرةص.ت.ع الكلیةالتقنیة /الفنیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 372
بصرةص.ت.ع رئاسة الجامعةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 373
بصرةص.ت.ع كلیة الزراعةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 374
بصرةص.ت.ع كلیة الھندسةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 375
بصرةص.ت.ع كلیة الفنون الجمیلةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 376
والبحث العلمي

المكتب االستشاري الھندسي للمعھد 
میسانالتقني / میسان

وزارة التعلیم العالي 377
میسانص.ت.ع كلیة التربیة االساسیةوالبحث العلمي



وزارة التعلیم العالي 378
البصرةجامعة العراقوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 379
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع٠كلیة االدارة واالقتصاد 
میسان/میسان

وزارة التعلیم العالي 380
البصرةص٠ت٠ع/الكلیة التقنیة /االداریةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 381
البصرةص٠ت٠ع٠كلیة طب االسنانوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 382
بصرةص٠ت٠ع٠كلیة الصیدلةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 383
میسانص٠ت٠ع٠كلیة التربیة /میسانوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 384
میسانص٠ت٠ع٠رئاسة جامعة میسانوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 385
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع كلیة التربیة الریاضیة 
میسان/میسان

وزارة التعلیم العالي 386
میسانص٠ت٠ع٠كلیة القانون /میسانوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 387
میسانص٠ت٠ع٠كلیة العلوم /میسانوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 388
میسانص٠ت٠ع٠كلیة الطب /میسانوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 389
البصرةص٠ت٠ع للعلوم الصرفةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 390
والبحث العلمي

مكتب الخدمات االستشاریة /معھد 
البصرةالتقني /البصرة

وزارة التعلیم العالي 391
البصرةص٠ت٠ع للعلوم االنسانیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 392
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع٠ في المعھد التقني 
ذي قارالناصریة

وزارة التعلیم العالي 393
ذي قارص٠ت٠عفي المعھد التقني الشطرةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 394
دیالىص٠ت٠ع٠/المعھد التقني /دیالىوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 395
دیالىكلیة الیرموك االھلیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 396
دیالىص٠ت٠ع/كلیة اكادیمیة الفنون /دیالىوالبحث العلمي



وزارة التعلیم العالي 397
والبحث العلمي

المكتب االستشاري للمعھد التقني 
واسط/صویرة

وزارة التعلیم العالي 398
والبحث العلمي

المكتب االستشاري /المعھد التقني 
دیالى/دیالى

وزارة التعلیم العالي 399
االنباركلیة المعارف /جامعة االنباروالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 400
واسطكلیة الطب البیطري /واسطوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 401
االنباركلیة التربیة للبناتوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 402
واسطكلیة التربیة الریاضیة /واسطوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 403
االنباركلیة االدارة واالقتصاد /رماديوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 404
واسطكلیة العلوم /واسط /مسائيوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 405
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع/كلیة العلوم االسالمیة 
االنبار/فلوجة

وزارة التعلیم العالي 406
االنباركلیة االدابوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 407
االنبارص٠ت٠ع/كلیة الصیدلةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 408
االنباركلیة الھندسةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 409
االنبارص٠ت٠ع/كلیة التربیة الحدیثةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 410
االنباررئاسة جامعة االنباروالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 411
االنبارص٠ت٠ع/كلیة اللغات والترجمةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 412
االنباركلیة العلوموالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 413
االنبارص٠ت٠ع/كلیة الحاسباتوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 414
االنباركلیة التربیة الریاضیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 415
االنباركلیة القانونوالبحث العلمي



وزارة التعلیم العالي 416
االنباركلیة الطب البیطريوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 417
االنباركلیة التربیة للعلوم الصرفةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 418
االنباركلیة الحاسوبوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 419
االنباركلیة االدارة واالقتصاد /فلوجةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 420
االنباركلیة القانون /فلوجةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 421
االنباركلیة طب االسنان /رماديوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 422
االنباركلیة الطبوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 423
االنباركلیة الزراعةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 424
االنباركلیة التربیة للعلوم االنسانیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 425
االنباركلیة العلوم االسالمیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 426
االنباركلیة التربیة /القائموالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 427
االنبارالمعھد التقني /االنباروالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 428
االنبارالمكتب االستشاري /كلیة الھندسةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 429
االنبارالمكتب االستشاري /كلیة الحاسوبوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 430
االنبارالمكتب االستشاري /كلیة العلوموالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 431
والبحث العلمي

المكتب االستشاري /كلیة االدارة 
االنبارواالقتصاد

وزارة التعلیم العالي 432
االنبارالمكتب االستشاري /كلیة الزراعةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 433
االنبارالمكتب االستشاري /كلیة الطبوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 434
االنبارالمكتب االستشاري /المعھد التقنيوالبحث العلمي



وزارة التعلیم العالي 435
والبحث العلمي

المكتب االستشاري في المعھد التقني 
واسطالكوت

وزارة التعلیم العالي 436
والبحث العلمي

المكتب االستشاري في كلیة الھندسة 
واسطجامعة واسط

وزارة التعلیم العالي 437
واسطص٠ت٠ع٠كلیة الھندسةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 438
واسطص٠ت٠ع٠كلیة االدابوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 439
واسطص٠ت٠ع٠كلیة القانونوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 440
واسطص٠ت٠ع٠كلیة الطبوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 441
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع٠كلیة االدارة واالقتصاد 
واسط/صباحي

وزارة التعلیم العالي 442
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع٠كلیة االدارة واالقتصاد 
واسط/مسائي

وزارة التعلیم العالي 443
واسطص٠ت٠ع٠كلیة التربیة /صباحيوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 444
واسطص٠ت٠ع٠كلیة التربیة /مسائيوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 445
واسطص٠ت٠ع٠كلیة العلوموالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 446
واسطص٠ت٠ع٠كلیة الزراعةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 447
واسطص٠ت٠ع٠كلیة التربیة االساسیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 448
واسطص٠ت٠ع٠رئاسة جامعة واسطوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 449
واسطص٠ت٠ع٠في المعھد التقني /الكوتوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 450
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع٠في المعھد التقني 
واسط/الصویرة

وزارة التعلیم العالي 451
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع٠/كلیة التربیة للعلوم 
دیالىالصرفة

وزارة التعلیم العالي 452
دیالىص٠ت٠ع٠/كلیة الطبوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 453
دیالىص٠ت٠ع٠/كلیة الھندسةوالبحث العلمي



وزارة التعلیم العالي 454
دیالىص٠ت٠ع٠/كلیة العلوم االنسانیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 455
دیالىص٠ت٠ع٠/كلیة القانونوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 456
دیالىص٠ت٠ع٠/كلیة الزراعةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 457
دیالىص٠ت٠ع٠/كلیة العلوموالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 458
دیالىص٠ت٠ع٠/الطب البیطريوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 459
دیالىص٠ت٠ع٠/التربیة الریاضیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 460
دیالىص٠ت٠ع٠/التربیة االساسیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 461
دیالىالمكتب العلمي االستشاريوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 462
دیالىالمكتب االستشاري الھندسيوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 463
دیالىالمكتب االستشاري الزراعيوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 464
دیالىص٠ت٠ع٠/الشریعةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 465
دیالىص٠ت٠ع٠/االدارة واالقتصادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 466
دیالىص٠ت٠ع٠/رئاسة جامعة دیالىوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 467
كركوكص٠ت٠ع٠/المعھد التقني في الحویجةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 468
صالح الدینص٠ت٠ع٠/كلیة طب االسنان /تكریتوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 469
صالح الدینكلیة الشریعة /جامعة تكریتوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 470
كركوككلیة القلم الجامعة االھلیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 471
كركوكص٠ت٠ع٠/المعھد التقني كركوكوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 472
كركوكص٠ت٠ع٠/جامعة كركوكوالبحث العلمي



وزارة التعلیم العالي 473
كركوكص٠ت٠ع٠/كلیة التربیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 474
كركوكص٠ت٠ع٠/كلیة التمریضوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 475
كركوكص٠ت٠ع٠/كلیة العلوموالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 476
كركوكص٠ت٠ع٠/كلیة القانونوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 477
والبحث العلمي

مكتب الخدمات العلمیة واالستشاریة 
كركوك/المعھد التقني في الحویجة

وزارة التعلیم العالي 478
والبحث العلمي

مكتب الخدمات العلمیة واالستشاریة 
كركوك/المعھد التقني في كركوك

وزارة التعلیم العالي 479
والبحث العلمي

مكتب الخدمات العلمیة واالستشاریة 
كركوكفي كلیة التربیة /كركوك

وزارة التعلیم العالي 480
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع٠/كلیة الھندسة جامعة 
كركوككركوك

وزارة التعلیم العالي 481
كركوكص٠ت٠ع٠/الكلیة التقنیة /كركوكوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 482
والبحث العلمي

مكتب الخدمات العلمیة واالستشاریة 
كركوك/كلیة الزراعة /جامعة كركوك

وزارة التعلیم العالي 483
صالح الدینص٠ت٠ع٠/المعھد التقني في الدوروالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 484
صالح الدینص٠ت٠ع٠/رئاسة جامعة تكریتوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 485
صالح الدینص٠ت٠ع٠/كلیة التربیة سامراءوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 486
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع٠/كلیة االدارة واالقتصاد 
صالح الدین/تكریت

وزارة التعلیم العالي 487
صالح الدینص٠ت٠ع٠/كلیة القانون /تكریتوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 488
والبحث العلمي

مكتب الخدمات العلمیة واالستشاریة 
صالح الدینالزراعي /تكریت

وزارة التعلیم العالي 489
والبحث العلمي

مكتب الخدمات العلمیة واالستشاریة 
صالح الدینالھندسي /تكریت



وزارة التعلیم العالي 490
والبحث العلمي

مكتب الخدمات العلمیة واالستشاریة 
صالح الدینلنظم المعلومات /تكریت

وزارة التعلیم العالي 491
صالح الدینص٠ت٠ع٠/كلیة الزراعةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 492
صالح الدینص٠ت٠ع٠/كلیة الطبوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 493
صالح الدینص٠ت٠ع٠/كلیة التربیة تكریتوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 494
صالح الدینص٠ت٠ع٠/كلیة التربیة بنات /تكریتوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 495
صالح الدینص٠ت٠ع٠/كلیة العلوموالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 496
صالح الدینص٠ت٠ع٠/كلیة الصیدلةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 497
والبحث العلمي

مكتب الخدمات العلمیة واالستشاریة 
صالح الدینفي كلیة القانون /تكریت

وزارة التعلیم العالي 498
صالح الدینص٠ت٠ع٠/كلیة الھندسةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 499
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع/كلیة االدارة واالقتصاد 
المثنى/جامعة المثنى

وزارة التعلیم العالي 500
والبحث العلمي

المكتب االستشاري كلیة االدارة 
المثنىواالقتصاد/جامعة المثنى

وزارة التعلیم العالي 501
المثنىالمكتب االستشاري لكلیة العلوموالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 502
المثنىالمكتب االستشاري لكلیة الزراعةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 503
والبحث العلمي

صندوق التعلیم العالي لرئاسة الجامعة 
المثنىالمثنى

وزارة التعلیم العالي 504
المثنىصندوق التعلیم العالي لكلیة الھندسةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 505
المثنىص.ت.ع كلیة الزراعة / مثنىوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 506
المثنىص.ت.ع كلیة التربیة / المثنىوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 507
المثنىص.ت.ع كلیة العلوم / المثنىوالبحث العلمي



وزارة التعلیم العالي 508
المثنىص.ت.ع المعھد التقني / السماوهوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 509
والبحث العلمي

مكتب الخدمات العلمیة واالستشاریة / 
المثنىمعھد تقني / السماوه

وزارة التعلیم العالي 510
المثنىمكتب استشا ري   كلیة  الھندسةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 511
الدیوانیةالمكتب االستشاري لخدمات المعلوماتیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 512
الدیوانیةالمكتب االستشاري للطب البیطريوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 513
والبحث العلمي

المكتب االستشاري لكلیة االدارة 
الدیوانیةواالقتصاد

وزارة التعلیم العالي 514
الدیوانیةالمكتب االستشاري لكلیة الھندسیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 515
الدیوانیةالمكتب االستشاري للمعھد التقنيوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 516
الدیوانیةالمكتب االستشاري لكلیة القانونوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 517
الدیوانیةص.ت.ع كلیة التربیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 518
الدیوانیةص.ت.ع كلیة االدارة واالقتصادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 519
الدیوانیةص.ت.ع كلیة العلوموالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 520
الدیوانیةص.ت.ع كلیة الطبوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 521
الدیوانیةص.ت.ع كلیة الطب البیطريوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 522
الدیوانیةص.ت.ع كلیة التربیة الریاضیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 523
الدیوانیةص.ت.ع جامعة القادسیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 524
الدیوانیةص.ت.ع المعھد التقنيوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 525
الدیوانیةص.ت.ع كلیة االدابوالبحث العلمي



وزارة التعلیم العالي 526
الدیوانیةص.ت.ع كلیةالقانونوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 527
الدیوانیةص.ت.ع كلیةالھندسةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 528
والبحث العلمي

ص ٠ت٠ع٠كلیة علوم الحاسبات 
الدیوانیةوالریاضیات

وزارة التعلیم العالي 529
الدیوانیةص٠ت٠ع كلیة الزراعةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 530
بغدادكلیة التراث الجامعة /اھلیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 531
بغدادكلیة الرافدین الجامعةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 532
بغدادكلیة المنصور الجامعة /اھلیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 533
بغدادكلیة المامون الجامعة /اھلیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 534
والبحث العلمي

كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة الجامعة 
بغداد/اھلیة

وزارة التعلیم العالي 535
بغدادكلیة بغداد للصیدلة /اھلیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 536
بغدادكلیة دجلة االھلیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 537
بغدادكلیة مدینة العلم الجامعةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 538
بغدادكلیة الرشید الجامعةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 539
بغدادكلیة الحكمة الجامعةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 540
بغدادكلیة صدر العراق الجامعةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 541
والبحث العلمي

المكاتب االستشاریة  / كلیة االداب 
بغداد/المستنصریة

وزارة التعلیم العالي 542
والبحث العلمي

المكاتب االستشاریة / كلیة 
بغدادالتربیة/المستنصریة

وزارة التعلیم العالي 543
والبحث العلمي

المكتب االستشاري لالسنان / كلیة طب 
بغداداالسنان/المستنصریة

وزارة التعلیم العالي 544
والبحث العلمي

المكاتب االستشاریة في كلیة التربیة 
بغداداالساسیة/ المستنصریة



وزارة التعلیم العالي 545
والبحث العلمي

المكاتب االستشاریة االداریة / كلیة 
بغداداالدارة واالقتصاد

وزارة التعلیم العالي 546
والبحث العلمي

المكاتب االستشاریة القانونیة / كلیة 
بغدادالقانون/المستنصریة

وزارة التعلیم العالي 547
والبحث العلمي

المكتب االستشاري التقني في مركز 
بغدادالحاسبة /  الجامعة المستن

وزارة التعلیم العالي 548
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع والدراسات المسائیة / كلیة 
بغدادالھندسة/جامعة بغداد

وزارة التعلیم العالي 549
بغدادص٠ت٠ع في كلیة الطب/المستنصریةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 550
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع والدراسات المسائیة / كلیة 
بغدادالتربیة االساسیة

وزارة التعلیم العالي 551
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع / كلیة العلوم 
بغدادالسیاسیة/المستنصریة

وزارة التعلیم العالي 552
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع / كلیة طب 
بغداداالسنان/المستنصریة

وزارة التعلیم العالي 553
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع والدراسات المسائیة / كلیة 
بغداداالدارة واالقتصاد

وزارة التعلیم العالي 554
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع في المركز الوطني 
بغدادالمراض الدم/المستنصریة

وزارة التعلیم العالي 555
بغدادص٠ت٠ع / كلیة الصیدلة/المستنصریةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 556
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع والدراسات المسائیة / كلیة 
بغدادالقانون/المستنصریة

وزارة التعلیم العالي 557
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع في المركز الوطني 
بغدادالمراض السكري/المستنصریة

وزارة التعلیم العالي 558
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع في رئاسة الجامعة 
بغدادالمستنصریة

وزارة التعلیم العالي 559
بغدادص٠ت٠ع المعھد الطبي التقني / بغدادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 560
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع والدراسات المسائیة /معھد 
بغداداالدارة / الرصافة

وزارة التعلیم العالي 561
بغدادص٠ت٠ع / معھد الفنون التطبیقیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 562
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع والدراسات المسائیة /معھد 
بغداداعداد المدربین

وزارة التعلیم العالي 563
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع / المعھد الطبي التقني / 
بغدادالمنصور



وزارة التعلیم العالي 564
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع / الكلیة التقنیة بغداد/ھیئة 
بغدادالتعلیم التقني

وزارة التعلیم العالي 565
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع والدراسات المسائیة / كلیة 
بغدادالتقنیات الصحیة

وزارة التعلیم العالي 566
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع / كلیة التقنیات االلكترونیة 
بغدادو الكھربائیة

وزارة التعلیم العالي 567
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع والدراسات المسائیة /في 
بغدادكلیة التقنیات االداریة

وزارة التعلیم العالي 568
بغدادص٠ت٠ع /رئاسة ھیئة التعلیم التقنيوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 569
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع / معھد ادارة تقني / 
بغدادالزعفرانیة

وزارة التعلیم العالي 570
والبحث العلمي

المكتب االستشاري /الكلیة التقنیة / 
بغدادبغداد

وزارة التعلیم العالي 571
والبحث العلمي

المكتب االستشاري في الكلیة التقنیة 
بغداداالداریة

وزارة التعلیم العالي 572
والبحث العلمي

المكتب االستشاري في كلیة التقنیات 
بغدادالصحیة والطبیة

وزارة التعلیم العالي 573
والبحث العلمي

المكتب االستشاري في المعھد الطبي 
بغدادالتقني /بغداد

وزارة التعلیم العالي 574
والبحث العلمي

المكتب االستشاري في معھد االدارة 
بغداد/الرصافة

وزارة التعلیم العالي 575
والبحث العلمي

المكتب االستشاري في معھد االدارة 
بغدادالتقني / الزعفرانیة

وزارة التعلیم العالي 576
والبحث العلمي

المكتب االستشاري في معھد اعداد 
بغدادالمدربین

وزارة التعلیم العالي 577
والبحث العلمي

المكتب االستشاري للحاسبات في ھیئة 
بغدادالتعلیم التقني/ مركز ال

وزارة التعلیم العالي 578
والبحث العلمي

المكتب االستشاري في معھد الطبي 
بغدادالتقني /المنصور

وزارة التعلیم العالي 579
والبحث العلمي

المكتب االستشاري الھندسي في كلیة 
بغدادالتقنیات الكھربائیة واال

وزارة التعلیم العالي 580
والبحث العلمي

المكتب االستشاري في كلیة 
بغدادالھندسة/المستنصریة

وزارة التعلیم العالي 581
والبحث العلمي

المكتب االستشاري الھندسي / كلیة 
بغدادالھندسة / جامعة بغداد

وزارة التعلیم العالي 582
والبحث العلمي

المكتب االستشاري كلیة الصیدلة / 
بغدادجامعة بغداد



وزارة التعلیم العالي 583
بغدادالعیادة االستشاریة لكلیة الطبوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 584
والبحث العلمي

المكتب االستشاري في المعھد العالي  
بغدادللتخطیط الحضري

وزارة التعلیم العالي 585
والبحث العلمي

ص.ت.ع في المعھد العالي االقلیمي 
بغدادللتخطیط الحضري / جامعة بغ

وزارة التعلیم العالي 586
والبحث العلمي

المكتب االستشاري / مركز الحاسبة 
بغداد/جامعة بغداد

وزارة التعلیم العالي 587
والبحث العلمي

مكتب االستشارات التربویة / كلیة 
بغدادالتربیة للبنات / جامعة بغ

وزارة التعلیم العالي 588
والبحث العلمي

ص ٠ ت ٠ ع كلیة الطب جامعة 
بغدادالنھرین

وزارة التعلیم العالي 589
بغدادص ٠ ت ٠ ع كلیة التربیة الریاضیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 590
والبحث العلمي

مجلة التربیة المعاصرة كلیة التربیة 
بغدادالریاضیة بنات

وزارة التعلیم العالي 591
والبحث العلمي

مكتب االستشارات االداریة / 
بغدادكلیةاالدارة واالقتصاد / جامعة

وزارة التعلیم العالي 592
والبحث العلمي

ص .ت .ع / كلیةاالدارة واالقتصاد / 
بغدادجامعة بغداد

وزارة التعلیم العالي 593
والبحث العلمي

مكتب االستشارات  كلیة اللغات / 
بغدادجامعة بغداد

وزارة التعلیم العالي 594
والبحث العلمي

المكتب االستشاري العلمي / كلیة 
بغدادالعلوم / جامعة بغداد

وزارة التعلیم العالي 595
والبحث العلمي

المكتب االستشاري  / كلیة الطب 
بغدادلمركز البحوث الطبیة الملغاة

وزارة التعلیم العالي 596
والبحث العلمي

المكتب االستشاري/الجامعة 
بغدادالتكنولوجیة

وزارة التعلیم العالي 597
والبحث العلمي

مكتب االستشاري\كلیة 
بغدادالھندسة\النھرین

وزارة التعلیم العالي 598
بغدادص.ت.ع رئاسة جامعة النھرینوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 599
والبحث العلمي

مكتب االستشاري \ كلیة الرافدین 
بغدادالجامعة

وزارة التعلیم العالي 600
والبحث العلمي

مجلة المجلس للھیئة العراقیة 
بغدادلالختصاصات الطبیة



وزارة التعلیم العالي 601
بغدادمجلة االستاذ /كلیة التربیة ابن رشدوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 602
والبحث العلمي

المركز االستشاري/كلیة 
بغدادالحقوق/جامعة النھرین

وزارة التعلیم العالي 603
بغدادص . ت . ع في الجامعة التكنولوجیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 604
والبحث العلمي

المكتب االستشاري في معھد 
بغدادالتكنولوجیة

وزارة التعلیم العالي 605
والبحث العلمي

ص . ت . ع / كلیة الحقوق / جامعة 
بغدادالنھرین

وزارة التعلیم العالي 606
بغدادص.ت.ع جامعة بغداد / رئاسة الجامعةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 607
والبحث العلمي

ص.ت.ع جامعة بغداد/كلیة التربیة 
بغدادللبنات /مسائي

وزارة التعلیم العالي 608
بغدادص.ت.ع جامعة بغداد/ كلیة العلوموالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 609
والبحث العلمي

ص.ت.ع جامعة بغداد/ كلیة الھندسة 
بغدادالخوارزمي

وزارة التعلیم العالي 610
بغدادص.ت.ع جامعة بغداد/ كلیة االدابوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 611
بغدادص.ت.ع جامعة بغداد/ كلیة اللغاتوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 612
والبحث العلمي

ص.ت.ع جامعة بغداد/ كلیة التربیة 
بغدادابن رشد /مسائي

وزارة التعلیم العالي 613
بغدادص.ت.ع جامعة بغداد/ كلیة الصیدلةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 614
والبحث العلمي

ص.ت.ع جامعة بغداد/ كلیة العلوم 
بغدادالسیاسیة /مسائي

وزارة التعلیم العالي 615
والبحث العلمي

ص.ت.ع جامعة بغداد/ كلیة العلوم 
بغداداالسالمیة /مسائي

وزارة التعلیم العالي 616
بغدادص.ت.ع جامعة بغداد/ كلیة الطبوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 617
والبحث العلمي

ص.ت.ع جامعة بغداد/ كلیة طب 
بغداداالسنان

وزارة التعلیم العالي 618
والبحث العلمي

ص.ت.ع جامعة بغداد/ كلیة الفنون 
بغدادالجمیلة

وزارة التعلیم العالي 619
بغدادص.ت.ع جامعة بغداد/ كلیة طب الكنديوالبحث العلمي



وزارة التعلیم العالي 620
والبحث العلمي

ص.ت.ع جامعة بغداد/ كلیةاالعالم 
بغداد/مسائي

وزارة التعلیم العالي 621
بغدادص.ت.ع جامعة بغداد/ كلیة الزراعةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 622
والبحث العلمي

ص.ت.ع جامعة بغداد/ كلیة الطب 
بغدادالبیطري

وزارة التعلیم العالي 623
والبحث العلمي

ص.ت.ع جامعة بغداد/ كلیة التمریض 
بغداد/مسائي

وزارة التعلیم العالي 624
والبحث العلمي

ص.ت.ع جامعة النھرین/معھد ابحاث 
بغداداالجنة وعالج العقم

وزارة التعلیم العالي 625
بغدادص.ت.ع جامعة بغداد/ كلیة القانونوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 626
والبحث العلمي

ص.ت.ع وزارة التعلیم العالي والبحث 
بغدادالعلمي/مركز الوزارة

وزارة التعلیم العالي 627
والبحث العلمي

ص.ت.ع في المعھد العالي للعلوم 
بغدادالمالیة والمحاسبیة /بغداد

وزارة التعلیم العالي 628
بغدادص . ت . ع لمعھد التكنلوجیاوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 629
والبحث العلمي

ص . ت . ع كلیة العلوم السیاسیة/ 
بغدادالنھرین

وزارة التعلیم العالي 630
بغدادص . ت . ع كلیة العلوم للبنات/ بغدادوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 631
بغدادص . ت . ع / دعم االقسام الداخلیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 632
بغدادص . ت . ع لمعھد اللیزر للدراساتوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 633
بغدادالمكتب االستشاري لمعھد اللیزروالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 634
بغدادص . ت . ع / كلیة الھندسة /  النھرینوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 635
والبحث العلمي

ص . ت . ع / كلیة ھندسة المعلوماتیة 
بغداد/  النھرین

وزارة التعلیم العالي 636
والبحث العلمي

مكتب االستشارات العلمیة /كلیة 
بغدادالعلوم/ النھرین

وزارة التعلیم العالي 637
والبحث العلمي

المكتب االستشاري للھیئة العراقیة 
بغدادللحاسبات/ الوزارة

وزارة التعلیم العالي 638
والبحث العلمي

ص . ت . ع / للھیئة العراقیة 
بغدادللحاسبات/ الوزارة



وزارة التعلیم العالي 639
بغدادص٠ت٠ع٠الجامعة االسالمیةوالبحث العلمي

وزارة التعلیم العالي 640
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع٠جامعة بغداد /كلیة التربیة 
بغدادابن الھیثم

وزارة التعلیم العالي 641
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع٠الدراسات المسائیة /كلیة 
بغدادالتربیة /المستنصریة

وزارة التعلیم العالي 642
والبحث العلمي

المكتب االستشاري كلیة الھندسة 
بغدادالخوارزمي /جامعة بغداد

وزارة التعلیم العالي 643
والبحث العلمي

الشركة التكنولوجیا للمقاوالت 
بغداد(الجامعة التكنولوجیا )

وزارة التعلیم العالي 644
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع٠الدراسات المسائیة /كلیة 
بغدادالعلوم /المستنصریة

وزارة التعلیم العالي 645
والبحث العلمي

المكتب االستشاري كلیة مدینة العلم 
بغدادالجامعة

وزارة التعلیم العالي 646
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع٠الدراسات المسائیة /كلیة 
بغدادالھندسة /المستنصریة

وزارة التعلیم العالي 647
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع٠للمجلس العراقي 
بغدادلالختصاصات الطبیة

وزارة التعلیم العالي 648
والبحث العلمي

المكتب االستشاري كلیة الطب جامعة 
بغدادالنھرین

وزارة التعلیم العالي 649
والبحث العلمي

المكتب االستشاري كلیة العلوم 
بغدادالسیاسیة /جامعة النھرین

وزارة التعلیم العالي 650
والبحث العلمي

المكتب االستشاري كلیة الفنون 
بغدادالجمیلة /جامعة بغداد

وزارة التعلیم العالي 651
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع٠كلیة اقتصادیات االعمال 
بغداد/جامعة النھرین

وزارة التعلیم العالي 652
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع٠كلیة العلوم /جامعة 
بغدادالنھرین

وزارة التعلیم العالي 653
والبحث العلمي

المكتب االستشاري كلیة الزراعة 
بغداد/جامعة بغداد

وزارة التعلیم العالي 654
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع٠كلیة التربیة الریاضیة 
بغدادبنات /بغداد

وزارة التعلیم العالي 655
والبحث العلمي

المركز الطبي االستشاري في كلیة 
بغدادالطب /المستنصریة

وزارة التعلیم العالي 656
والبحث العلمي

المكاتب االستشاریة في كلیة العلوم 
بغداد/المستنصریة

وزارة التعلیم العالي 657
والبحث العلمي

ص٠ت٠ع٠للدراسات المسائیة كلیة 
بغداداالداب /المستنصریة



بغداددائرة الفنون العامةوزارة الثقافة658
بغدادالشركة العامة للسینما والمسرحوزارة الثقافة659
بغداددار الشؤون الثقافیة العامةوزارة الثقافة660

المدیریة العامة للرعایة االجتماعیة وزارة الداخلیة661
بغدادوالصحیة صندوق شھداء الشرط

بابلشركة حمورابي العامةوزارة الدفاع662

جمعیة بناء المساكن لمنتسبي وزارة وزارة الدفاع663
بغدادالدفاع

بغدادمدیریة الحوانیت العسكریةوزارة الدفاع664

الشركة العامة لخدمات الثروة وزارة الزراعة665
بغدادالحیوانیة

بغدادالشركة العامة للبستنة والغاباتوزارة الزراعة666
بغدادالشركة العامة للبیطرةوزارة الزراعة667
بغدادالشركة العامة للتجھیزات الزراعیةوزارة الزراعة668
بغدادالشركة العامة للمحاصیل الصناعیةوزارة الزراعة669

بغدادشركة سنحاریب لتقنیات الري الحدیثةوزارة الزراعة670

بغدادشركة مابین النھرین العامة للبذوروزارة الزراعة671

الشركة العربیة النتاج االلبان وزارة الزراعة672
بغداد(مساھمة )

الشركة العامة لتسویق االدویة وزارة الصحة673
بغدادوالمستلزمات الطبیة

بغداددائرة العیادات الطبیة الشعبیةوزارة الصحة674

الموصلالشركة العامة لصناعة االلبسة الجاھزةوزارة الصناعة675

الموصلالشركة العامة للسمنت الشمالیةوزارة الصناعة676
الموصلالشركة العامة لكبریت المشراقوزارة الصناعة677
الموصلشركة جابر بن حیان العامةوزارة الصناعة678
الموصلشركة الكندي العامةوزارة الصناعة679

الشركة العامة لصناعة االدویة وزارة الصناعة680
الموصلوالمستلزمات الطبیة في نینوى

الشركة العامة للصناعات النسیجیة / وزارة الصناعة681
بابلحلة

شركة الفرات للصناعات الكیمیاویة / وزارة الصناعة682
بابلسدة الھندیة

الشركة العامة للصناعات المیكانیكیة / وزارة الصناعة683
بابلاالسكندریة



الشركة العامة لصناعة السیارات / وزارة الصناعة684
بابلاالسكندریة

بابلشركة الرشید العامةوزارة الصناعة685

نجفالشركة العامة للسمنت الجنوبیة/ كوفةوزارة الصناعة686

نجفالشركة العامة لصناعة االطارات/ نجفوزارة الصناعة687

بصرةالشركة العامة للصناعات الورقیةوزارة الصناعة688
بصرةالشركة العامة لصناعة االسمدةوزارة الصناعة689

الشركة العامة للصناعات وزارة الصناعة690
بصرةالبتروكیمیاویة

بصرةالشركة العامة للحدید والصلبوزارة الصناعة691
بصرةشركة ابن ماجد العامةوزارة الصناعة692

ذي قارشركة اور العامة للصناعات الھندسیةوزارة الصناعة693

میسانالشركة العامة لصناعة السكروزارة الصناعة694
دیالىشركة دیالى للصناعات الكھربائیةوزارة الصناعة695
االنبارالشركة العامة للزجاج والسیرامیكوزارة الصناعة696
االنبارشركة الشھید العامةوزارة الصناعة697
االنبارشركة االخاء العامةوزارة الصناعة698
واسطشركة واسط للصناعات النسیجیةوزارة الصناعة699
االنبارالشركة العامة للفوسفاتوزارة الصناعة700

االنبارشركة صناعة المواد االنشائیة/الكرمةوزارة الصناعة701

االنبارشركة الحراریات العامةوزارة الصناعة702

الشركة العامة لصناعة االسمدة وزارة الصناعة703
صالح الدینالشمالیة

الشركة العامة لصناعة االدویة وزارة الصناعة704
صالح الدینوالمستلزمات الطبیة / سامراء

صالح الدینشركة صالح الدین العامةوزارة الصناعة705

صالح الدینشركة الحضر العامةوزارة الصناعة706

الدیوانیةالشركة العامة للصناعات المطاطیةوزارة الصناعة707
بغدادالشركة العامة لنظم المعلوماتوزارة الصناعة708
بغدادالشركة العامة للصناعات الجلدیةوزارة الصناعة709
بغدادالشركة العامة للتبوغ والسكائروزارة الصناعة710
بغدادالھیئة العامة للتدریب والتاھیلوزارة الصناعة711



بغدادالشركة العامة للصناعات االنشائیةوزارة الصناعة712
بغدادالشركة العامة للسمنت العراقیةوزارة الصناعة713

بغدادالشركة العامة لصناعة للزیوت النباتیةوزارة الصناعة714

بغدادالمدیریة العامة للتنمیة الصناعیةوزارة الصناعة715
بغدادشركة التحدي العامةوزارة الصناعة716
بغدادشركة الطارق العامةوزارة الصناعة717

الشركة العامة للمسح الجیولوجي وزارة الصناعة718
بغدادوالتعدین

بغدادشركة النخیل العامةوزارة الصناعة719

الشركة العامة للتصمیم واالنشاء وزارة الصناعة720
بغدادالصناعي

بغدادالھیئة العامة للبحث والتطویر الصناعيوزارة الصناعة721

الشركة العامة للتصامیم واالستشارات وزارة الصناعة722
بغدادالصناعیة

بغدادشركة الكرامة العامةوزارة الصناعة723
بغدادشركة الرضوان العامةوزارة الصناعة724
بغدادشركة العبور العامةوزارة الصناعة725
بغدادالشركة العامة للصناعات القطنیةوزارة الصناعة726
بغدادالشركة العامة للصناعات الصوفیةوزارة الصناعة727
بغدادشركة ١٧ نیسان العامةوزارة الصناعة728
بغدادشركة بدر العامةوزارة الصناعة729
بغدادالشركة العامة للسجاد الیدويوزارة الصناعة730
بغدادالشركة العامة لمنتوجات االلبانوزارة الصناعة731
بغدادالشركة العامة لصناعة البطاریاتوزارة الصناعة732
بغدادالشركة العامة للصناعات الكھربائیةوزارة الصناعة733
بغدادشركة ابن سینا العامةوزارة الصناعة734
بغدادشركة المنصور العامةوزارة الصناعة735
بغدادشركة العز العامةوزارة الصناعة736
بغدادشركة النداء العامةوزارة الصناعة737
بغدادشركة الصمود العامةوزارة الصناعة738

الشركة العامة للصناعات التعدینیة وزارة الصناعة739
بغدادوالعزل المائي

بغدادشركة الزوراء العامةوزارة الصناعة740
بغدادشركة النعمان العامةوزارة الصناعة741
بغدادشركة ام المعارك العامةوزارة الصناعة742



شركة نصر العامة للصناعات وزارة الصناعة743
بغدادالمیكانیكیة

بغدادشركة ذات الصواري العامةوزارة الصناعة744

بغدادالمعھد المتخصص للصناعات الھندسیةوزارة الصناعة745

بغدادشركة الفارس العامةوزارة الصناعة746

بغدادالشركة العامة للمنظومات االلكترونیةوزارة الصناعة747

بغدادشركة الفداء العامةوزارة الصناعة748
بغدادشركة ابن الولید العامةوزارة الصناعة749

دائرة رعایة القاصرین /الحساب وزارة العدل750
بغدادالمستقل

دائرة رعایة القاصرین /صندوق اموال وزارة العدل751
بغدادالقاصرین

وزارة العلوم 752
بغدادمكتب االستشارات العلمیة الفنیةوالتكنولوجیا

وزارة العمل والشؤون 753
االجتماعیة

جمعیة الحدباء االنتاجیة للمعوقین في 
الموصلنینوى

وزارة العمل والشؤون 754
كركوكجمعیة العوق الفیزیاوياالجتماعیة

وزارة العمل والشؤون 755
االجتماعیة

الجمعیة التعاونیة االنتاجیة للصم 
بغدادوالبكم للخیاطة /بغداد

وزارة العمل والشؤون 756
االجتماعیة

الجمعیة التعاونیة االنتاجیة للعوق 
بغدادالفیزیاوي للخیاطة

وزارة العمل والشؤون 757
االجتماعیة

الجمعیة التعاونیة االنتاجیة للصم 
بغدادوالبكم للنجارة /بغداد

المدیریة العامة لنقل الطاقة الكھربائیة وزارة الكھرباء758
الموصلالشمالیة

الموصلالمدیریة العامة لتوزیع كھرباء الشمالوزارة الكھرباء759

المدیریة العامة النتاج الطاقة وزارة الكھرباء760
الموصلالكھربائیة الشمالیة

المدیریة العامة لتوزیع كھرباء/ وزارة الكھرباء761
بابلالفرات االوسط

المدیریة العامة النتاج الطاقة وزارة الكھرباء762
بابلالكھربائیة / الفرات االوسط

المدیریة العامة لنقل الطاقة وزارة الكھرباء763
بابلالكھربایئة/ الفرات االوسط



المدیریة العامة النتاج الطاقة وزارة الكھرباء764
بصرةالكھربائیة للمنطقة الجنوبیة

المدیریة العامة لنقل الطاقة الكھربائیة وزارة الكھرباء765
بصرةللمنطقة الجنوبیة

بصرةالمدیریة العامة لتوزیع كھرباء الجنوبوزارة الكھرباء766

المدیریة العامة النتاج الطاقة وزارة الكھرباء767
ذي قارالكھربائیة

المدیریة العامة النتاج الطاقة وزارة الكھرباء768
صالح الدینالكھربائیة/ بیجي

بغدادالمدیریة العامة للفحص والورش الفنیةوزارة الكھرباء769

بغدادالمدیریة العامة للتحكم والتشغیلوزارة الكھرباء770

المدیریة العامة لمشاریع انتاج الطاقة وزارة الكھرباء771
بغدادالكھربائیة

المدیریة العامة النتاج الطاقة وزارة الكھرباء772
بغدادالكھربائیة /المنطقة الوسطى

المدیریة العامة لمشاریع نقل الطاقة وزارة الكھرباء773
بغدادالكھربائیة

بغدادالمدیریة العامة لتوزیع كھرباء الكرخوزارة الكھرباء774

بغدادالمدیریة العامة االنتاجیة الغازیةوزارة الكھرباء775

بغدادالمدیریة العامة لتوزیع كھرباء الوسطوزارة الكھرباء776

المدیریة العامة لنقل الطاقة /الفرات وزارة الكھرباء777
بغداداالعلى

المدیریة العامة لنقل الطاقة /المنطقة وزارة الكھرباء778
بغدادالوسطى

بغدادالمدیریة العامة للتدریب والتطویروزارة الكھرباء779

بغدادالمدیریة العامة لتوزیع كھرباء الصدروزارة الكھرباء780

المدیریة العامة لتوزیع كھرباء وزارة الكھرباء781
بغدادالرصافة

بغدادادارة االموال المحجوزةوزارة المالیة782
بغدادصندوق ادخار الكماركوزارة المالیة783
بغدادالھیئة العامة للمناطق الحرةوزارة المالیة784
بغدادمصرف الرافدینوزارة المالیة785
بغدادنشرة االعالنات الرسمیةوزارة المالیة786



بغدادالصندوق العراقي للتنمیةوزارة المالیة787

بغدادصندوق الضمان الصحي /وزارة المالیةوزارة المالیة788

بغدادمصرف الرشید االدارة العامةوزارة المالیة789
بغدادالشركة العراقیة للخدمات المصرفیةوزارة المالیة790
بغدادشركة التامین العراقیةوزارة المالیة791
بغدادشركة اعادة التامین العراقیةوزارة المالیة792
بغدادشركة التامین الوطنیةوزارة المالیة793
بغداددیوان التامینوزارة المالیة794
بغدادالمصرف الزراعي /شركة عامةوزارة المالیة795
بغدادالمصرف الصناعي /شركة عامةوزارة المالیة796
بغدادالمصرف العقاري /شركة عامةوزارة المالیة797
بغدادمصرف العراق /شركة عامةوزارة المالیة798

شركة العطیفیة النتاج االعالف وزارة المالیة799
بغدادالمحدودة

بغدادشركة الرافدین العامة لتنفیذ السدودوزارة الموارد المائیة800

بغدادشركة الفاو العامة لتنفیذ مشاریع الريوزارة الموارد المائیة801

بغدادشركةالعراق لتنفیذ مشاریع الريوزارة الموارد المائیة802
بصرةشركة نفط الجنوب(ص)وزارة النفط803
بصرةشركة ناقالت النفط العراقیة(ص)وزارة النفط804
بصرةشركة مصافي الجنوب(ص)وزارة النفط805
بصرةشركة غازالجنوب(ص)وزارة النفط806
بصرةمعھد التدریب النفطي /البصرةوزارة النفط807
میسانشركة نفط میسان/اساسيوزارة النفط808

شركة مصافي الشمال (شركة عامة)/ وزارة النفط809
صالح الدینبیجي

صالح الدینمعھد التدریب النفطي / بیجيوزارة النفط810

كركوكشركة نفط الشمالوزارة النفط811
كركوكمعھد التدریب النفطي / كركوكوزارة النفط812
كركوكشركة غاز الشمالوزارة النفط813
بغدادشركة تعبئة الغازوزارة النفط814
بغدادشركة المشاریع النفطیةوزارة النفط815
بغدادشركة الحفر العراقیة (مكتب بغداد)وزارة النفط816
بغدادشركة تسویق النفط /التجاریةوزارة النفط817
بغدادشركة نفط الوسطوزارة النفط818
بغدادشركة تسویق النفط /االدارة العامةوزارة النفط819



بغدادشركة مصافي الوسط /بغدادوزارة النفط820
بغدادالمركز الثقافي النفطيوزارة النفط821
بغدادشركة االستكشافات النفطیةوزارة النفط822
بغداددور الضیافةوزارة النفط823
بغدادمعھد التدریب النفطي بغدادوزارة النفط824
بغدادشركة توزیع المنتجات النفطیةوزارة النفط825

الشركة العامة للمعدات الھندسیة وزارة النفط826
بغدادالثقیلة

بغدادشركة خطوط االنابیب النفطیةوزارة النفط827

بغدادمركز البحث والتطویر النفطيوزارة النفط828

بضرةالشركة العامة لموانئ العراقوزارة النقل829

الشركة العامة للنقل البري ونقل وزارة النقل830
بغدادالبضائع

بغدادالشركة العامة الدارة النقل البحريوزارة النقل831

بغدادالشركة العامة الدارة النقل الخاصوزارة النقل832

بغدادالشركة العامة لتنفیذ مشاریع النقلوزارة النقل833

بغدادالشركة العامة لسكك حدید العراقوزارة النقل834

بغدادالشركة العامة لنقل المسافرین والوفودوزارة النقل835

بغدادشركة الخطوط الجویة العراقیةوزارة النقل836

الدوائر الغیر مرتبطھ 837
بوزاره

مكتب المفتش العام للھیئة العامة 
بغدادلخدمات البث واالرسال

الدوائر الغیر مرتبطھ 838
بغدادھیئة االوراق المالیةبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 839
بغدادھیئة االعالم واالتصاالتبوزاره

بغداداللجنة االولمبیة الوطنیة العراقیةاللجنة االولمبیة العراقیة840

جمعیة الھالل االحمر العراقي ( المركز الھالل االحمر841
بغدادالعام )

الدوائر الغیر مرتبطھ 842
بغداداللجنة البارالمبیة الوطنیةبوزاره

الدوائر الغیر مرتبطھ 843
بغدادفروع الشركات االجنبیةبوزاره



واسطشركة الدجیلة العراقیة االردنیة /واسطمساھمة مختلطة844

یضاف الى اجمالي االدارات االندیة الریاضیة وعددھا (٥٧) ادارة 
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