
٢٠١٥الوزارةت
فرع الشركة العامة لالتصاالت والبرید / الموصل / ساند االتصاالت١

قسم اتصاالت وبرید كركوك / ساند االتصاالت٢
مختبر الدیوانیة االنشائي /جزئي االسكان واالعمار٣
فرع شركة المنصور للمقاوالت / نینوى /  ساند االعمار واالسكان٤
مدیریة بلدیات محافظة نینوى البلدیات واالشغال العامة٥
مدیریة التخطیط العمراني / نینوى  / ساند البلدیات واالشغال العامة٦
مدیریة التخطیط والمتابعة / نینوى / ساند البلدیات واالشغال العامة٧
مدیریة بلدیة / كركوك البلدیات واالشغال العامة٨
دائرة التخطیط العمراني / كركوك / ساند البلدیات واالشغال العامة٩
مدیریة التخطیط والمتابعة  / صالح الدین / ساند البلدیات واالشغال العامة١٠
فرع المدیریة العامة للتخطیط والمتابعة / دیالى / ساند البلدیات واالشغال العامة١١
مدیریة التخطیط العمراني / االنبار / ساند البلدیات واالشغال العامة١٢
بلدیات االنبار البلدیات واالشغال العامة١٣

مدیریة التخطیط العمراني / اعداد التصامیم / الدیوانیة  البلدیات واالشغال العامة١٤
/جزئي

مدیریة التخطیط العمراني / اعداد التصامیم /  المثنى  البلدیات واالشغال العامة١٥
/جزئي

المؤسسات البلدیة / المثنى /نشاط تنظیفات لبلدیات  البلدیات واالشغال العامة١٦
االقضیة والنواحي /شامل

مدیریة بیئة واسط /ساند البیئة١٧
فرع تموین القادسیة التجارة١٨
الجھاز المركزي لالحصاء / صالح الدین  / ساند التخطیط١٩
الجھاز المركزي لالحصاء /  كركوك / ساند التخطیط٢٠
مدیریة احصاء واسط / ساند التخطیط٢١
مدیریة تربیة االنبار التربیة٢٢
جامعة القادسیة /شامل التعلیم العالي والبحث العلمي٢٣
كلیة االدارة واالقتصاد / جامعة كركوك التعلیم والبحث العلمي٢٤
كلیة الطب / جامعة كركوك التعلیم والبحث العلمي٢٥
جامعة تكریت / صالح الدین التعلیم والبحث العلمي٢٦
المدیریة العامة للمنافذ الحدودیة الداخلیة٢٧
كلیة الشرطة / قسم شؤون الطلبة الداخلیة٢٨
المعھد العالي للتطویر االمني واالداري الداخلیة٢٩
المدیریة العامة لشرطة النفط الداخلیة٣٠
مدیریة الدفاع المدني /  صالح الدین الداخلیة٣١
مدیریة شرطة النفط  / كركوك الداخلیة٣٢
فرع المدیریة العامة للمنافذ الحدودیة / االنبار  / ساند الداخلیة٣٣
فرع المدیریة العامة للمنافذ الحدودیة /  واسط  / ساند الداخلیة٣٤
مدیریة احصاء دیالى   / ساند الداخلیة٣٥
مدیریة الحوانیت العسكریة الدفاع٣٦
فرع الھیئة العامة لتصدیق البذور / نینوى الزراعة٣٧
الھیئة العامة لفحص وتصدیق البذور / كركوك / ساند الزراعة٣٨

خطة تقویم االداء ٢٠١٥



معمل الذرة الصفراء / دیالى الزراعة٣٩
فرع الھیئة العامة لفحص البذور / الدیوانیة / ساند الزراعة٤٠
مذخر ادویة نینوى / ساندة الصحة٤١
المراكز الصحیة / قطاع داقوق الصحة٤٢
مستشفى الحویجة العام الصحة٤٣
شركة جابر بن حیان العامة / شامل الصناعة٤٤
معمل الزیوت النباتیة / صالح الدین / ساند الصناعة٤٥
شركة دیالى العامة للصناعات الكھربائیة الصناعة٤٦
الشركة العامة للزجاج / االنبار الصناعة٤٧
الشركة العامة للحراریات / االنبار الصناعة٤٨
شركة واسط للصناعات النسیجیة الصناعة٤٩
فرع شركة حمورابي / الدیوانیة /جزئي الصناعة٥٠
مدیریة توزیع كھرباء / الدیوانیة /جزئي الكھرباء٥١
منفذ ربیعة الحدودي المالیة٥٢
صندوق تقاعد موظفي الدولة / صالح الدین  / ساند المالیة٥٣
صندوق تقاعد موظفي الدولة /  كركوك / ساند المالیة٥٤
فرع ھیئة التقاعد الوطنیة /دیالى المالیة٥٥
مكتب المفوضیة العلیا لالنتخابات / كركوك / ساند المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات٥٦
مدیریة الموارد المائیة / واسط الموارد المائیة٥٧

شركة الحفر العراقیة / ھیئة العملیات الثانیة / كركوك /  النفط٥٨
ساند

شركة مصافي الشمال / صالح الدین النفط٥٩

فرع الشركة العامة لسكك الحدید / المنطقة الشمالیة /  النقل٦٠
ساند

فرع الشركة العامة لسكك الحدید / االنبار / ساند النقل٦١
دائرة الھجرة والمھجرین / كركوك / ساند الھجرة والمھجرین٦٢
مدیریة االتصاالت والبرید الدیوانیة  / سانداال تصاالت٦٣
مدیریة االتصاالت والبرید  المثنى / سانداال تصاالت٦٤
الشركة العامة لالتصاالت والبرید /  بابل / سانداالتصاالت٦٥
شركة السالم العامةاالتصاالت٦٦
مدیریة اتصاالت برید واسط / سانداالتصاالت٦٧
شركة المنصور العامة للمقاوالتاالعمار واالسكان٦٨
شركة حمورابي العامة للمقاوالتاالعمار واالسكان٦٩
شركة الفاو الھندسیةاالعمار واالسكان٧٠
فرع شركة الفاو الھندسیة / البصرةاالعمار واالسكان٧١
الھیئة العامة لالسكان / النجف / سانداالعمار واالسكان٧٢
مدیریة التخطیط العمراني / البصرة / ساندالبلدیات واالشغال العامة٧٣
المدیریة العامة للتخطیط والمتابعة / ذي قار / ساندالبلدیات واالشغال العامة٧٤
فرع المدیریة العامة للتخطیط العمراني / النجف / ساندالبلدیات واالشغال العامة٧٥
مدیریة البلدیات / بابل  / شاملالبلدیات واالشغال العامة٧٦
مدیریة البلدیات /  كربالء / شاملالبلدیات واالشغال العامة٧٧
مدیریة  التخطیط والمتابعة / بابل / ساندالبلدیات واالشغال العامة٧٨
مدیریة التخطیط والمتابعة / الدیوانیة / ساندالبلدیات واالشغال العامة٧٩
المدیریة العامة للتخطیط العمراني /اعداد التصامیمالبلدیات واالشغال العامة٨٠
المدیریة العامة للتخطیط والمتابعةالبلدیات واالشغال العامة٨١

مدیریة البلدیات العامة /الطمر الصحي والمجازر تقویم البلدیات واالشغال العامة٨٢
اداء جزئي



وزارة البیئة / دائرة شؤون االلغام / بغدادالبیئة٨٣
مدیریة تحسین البیئة / بابل / ساندالبیئة٨٤
مدیریة بیئة كركوك /جزئيالبیئة٨٥

سیاسة توزیع مفردات البطاقة التموینیة للمستفید االخیر التجارة٨٦
في بغداد والمحافظات كافة

سیاسة توزیع مفردات البطاقة التموینیة للمستفید االخیر التجارة٨٧
/الموصل

سیاسة توزیع مفردات البطاقة التموینیة للمستفید االخیر التجارة٨٨
/البصرة

سیاسة توزیع مفردات البطاقة التموینیة للمستفید االخیر التجارة٨٩
/میسان

سیاسة توزیع مفردات البطاقة التموینیة للمستفید االخیر التجارة٩٠
/ذي قار

الشركة العامة النتاج البذور / بابل / ساندالتجارة٩١

سیاسة توزیع مفردات البطاقة التموینیة للمستفید االخیر التجارة٩٢
/بابل

سیاسة توزیع مفردات البطاقة التموینیة للمستفید االخیر التجارة٩٣
/كربالء

سیاسة توزیع مفردات البطاقة التموینیة للمستفید االخیر التجارة٩٤
/النجف

سیاسة توزیع مفردات البطاقة التموینیة للمستفید االخیر التجارة٩٥
/كركوك

سیاسة توزیع مفردات البطاقة التموینیة للمستفید االخیر التجارة٩٦
/صالح الدین

سیاسة توزیع مفردات البطاقة التموینیة للمستفید االخیر التجارة٩٧
/واسط

سیاسة توزیع مفردات البطاقة التموینیة للمستفید االخیر التجارة٩٨
/دیالى

سیاسة توزیع مفردات البطاقة التموینیة للمستفید االخیر التجارة٩٩
/االنبار

سیاسة توزیع مفردات البطاقة التموینیة للمستفید االخیر التجارة١٠٠
/المثنى

سیاسة توزیع مفردات البطاقة التموینیة للمستفید االخیر التجارة١٠١
/القادسیة

الجھاز المركزي لالحصاء      وتكنولوجیا المعلوماتالتخطیط١٠٢
مدیریة احصاء نینوى / ساندالتخطیط١٠٣
مدیریة احصاء / ذي قارالتخطیط١٠٤

الجھاز المركزي لالحصاء وتكنولوجیا المعلومات / التخطیط١٠٥
البصرة / ساند

الجھاز المركزي لالحصاء / النجف  / ساندالتخطیط١٠٦
الجھاز المركزي لالحصاء / بابل / ساندالتخطیط١٠٧
الجھاز المركزي لالحصاء /  كربالء / ساندالتخطیط١٠٨
مدیریة احصاء / الدیوانیة  / ساندالتخطیط١٠٩
مدیریة احصاء /  المثنى / ساندالتخطیط١١٠
دار النھرین للطباعةالتربیة١١١
المدیریة العامة لتربیة الكرخ االولىالتربیة١١٢



سیاسة وزارة التربیة فیما یخص االبنیة المدرسیة وتوفیر التربیة١١٣
االختصاصات في بغداد والمحافظات

مدیریة تربیة نینوىالتربیة١١٤

سیاسة وزارة التربیة فیما یخص االبنیة المدرسیة وتوفیر التربیة١١٥
االختصاصات في محافظة الموصل

المدیریة العامة لتربیة محافظة البصرةالتربیة١١٦
المدیریة العامة لتربیة محافظة  ذي قارالتربیة١١٧

سیاسة وزارة التربیة فیما یخص االبنیة المدرسیة وتوفیر التربیة١١٨
االختصاصات في محافظة البصرة

سیاسة وزارة التربیة فیما یخص االبنیة المدرسیة وتوفیر التربیة١١٩
االختصاصات في محافظة میسان

سیاسة وزارة التربیة فیما یخص االبنیة المدرسیة وتوفیر التربیة١٢٠
االختصاصات في محافظة ذي قار

سیاسة وزارة التربیة فیما یخص االبنیة المدرسیة وتوفیر التربیة١٢١
االختصاصات في محافظة بابل

سیاسة وزارة التربیة فیما یخص االبنیة المدرسیة وتوفیر التربیة١٢٢
االختصاصات في محافظة كربالء

سیاسة وزارة التربیة فیما یخص االبنیة المدرسیة وتوفیر التربیة١٢٣
االختصاصات في محافظة النجف

سیاسة وزارة التربیة فیما یخص االبنیة المدرسیة وتوفیر التربیة١٢٤
االختصاصات في محافظة كركوك

سیاسة وزارة التربیة فیما یخص االبنیة المدرسیة وتوفیر التربیة١٢٥
االختصاصات في محافظة صالح الدین

سیاسة وزارة التربیة فیما یخص االبنیة المدرسیة وتوفیر التربیة١٢٦
االختصاصات في محافظة واسط

سیاسة وزارة التربیة فیما یخص االبنیة المدرسیة وتوفیر التربیة١٢٧
االختصاصات في محافظة دیالى

سیاسة وزارة التربیة فیما یخص االبنیة المدرسیة وتوفیر التربیة١٢٨
االختصاصات في محافظة االنبار

المدیریة العامة لتربیة القادسیة /شاملالتربیة١٢٩

سیاسة وزارة التربیة فیما یخص االبنیة المدرسیة وتوفیر التربیة١٣٠
االختصاصات في محافظة المثنى

سیاسة وزارة التربیة فیما یخص االبنیة المدرسیة وتوفیر التربیة١٣١
االختصاصات في محافظة القادسیة

جامعة بغدادالتعلیم العالي والبحث العلمي١٣٢
الجامعة المستنصریةالتعلیم العالي والبحث العلمي١٣٣
جامعة كربالء / ساندالتعلیم العالي والبحث العلمي١٣٤
جامعة بابل / شاملالتعلیم العالي والبحث العلمي١٣٥
جامعة المثنى /شاملالتعلیم العالي والبحث العلمي١٣٦

دائرة قصر المؤتمرات /شعبة المخازن /تقویم اداء جزئيالثقافة١٣٧

دار المامون للترجمة والنشر /قسمي الترجمة التحریریة الثقافة١٣٨
والفوریة /جزئي

دار الفنون الموسیقیةالثقافة١٣٩
البعثات الدبلوماسیةالخارجیة١٤٠
مدیریة شرطة ذي قارالداخلیة١٤١
فرع المدیریة العامة للمنافذ الحدودیة / البصرةالداخلیة١٤٢



فرع المدیریة العامة لشرطة النفط / النجف / ساندالداخلیة١٤٣
شركة حمورابي / بابل / شاملالدفاع١٤٤
الھیئة العامة لوقایة المزروعات / بغدادالزراعة١٤٥
الھیئة العامة للنخیل / بغداد /تقویم اداء جزئيالزراعة١٤٦
الھیئة العامة لالراضي الزراعیة  / بغدادالزراعة١٤٧
الھیئة العامة لفحص وتصدیق البذورالزراعة١٤٨
مكتب ھیئة النخیل / البصرةالزراعة١٤٩
الشركة العامة للبیطرة / النجف / ساندالزراعة١٥٠
الھیئة العامة لفحص وتصدیق البذور / كربالء / ساندالزراعة١٥١
دائرة الشؤون القانونیة واالداریةالشباب والریاضة١٥٢
فرع الشركة العامة لتسویق االدویة /النجف / ساندالصحة١٥٣
الشركة العامة لتسویق االدویة  / بغدادالصحة١٥٤

سیاسة وزارة الصحة فیما یخص االدویة على مستوى الصحة١٥٥
المخازن والصیدلیات في بغداد والمحافظات

سیاسة وزارة الصحة فیما یخص االدویة على مستوى الصحة١٥٦
المخازن والصیدلیات في محافظة الموصل

سیاسة وزارة الصحة فیما یخص االدویة على مستوى الصحة١٥٧
المخازن والصیدلیات في محافظة البصرة

سیاسة وزارة الصحة فیما یخص االدویة على مستوى الصحة١٥٨
المخازن والصیدلیات في محافظة میسان

سیاسة وزارة الصحة فیما یخص االدویة على مستوى الصحة١٥٩
المخازن والصیدلیات في محافظة ذي قار

سیاسة وزارة الصحة فیما یخص االدویة على مستوى الصحة١٦٠
المخازن والصیدلیات في محافظة بابل

سیاسة وزارة الصحة فیما یخص االدویة على مستوى الصحة١٦١
المخازن والصیدلیات في محافظة كربالء

سیاسة وزارة الصحة فیما یخص االدویة على مستوى الصحة١٦٢
المخازن والصیدلیات في محافظة النجف

سیاسة وزارة الصحة فیما یخص االدویة على مستوى الصحة١٦٣
المخازن والصیدلیات في محافظة كركوك

سیاسة وزارة الصحة فیما یخص االدویة على مستوى الصحة١٦٤
المخازن والصیدلیات في محافظة صالح الدین

سیاسة وزارة الصحة فیما یخص االدویة على مستوى الصحة١٦٥
المخازن والصیدلیات في محافظة دیالى

سیاسة وزارة الصحة فیما یخص االدویة على مستوى الصحة١٦٦
المخازن والصیدلیات في محافظة واسط

سیاسة وزارة الصحة فیما یخص االدویة على مستوى الصحة١٦٧
المخازن والصیدلیات في محافظة االنبار

الشركة العامة لتسویق االدویةالصحة١٦٨

دائرة صحة القادسیة /مستشفى الحسین (ع)لالطفال /شاملالصحة١٦٩

سیاسة وزارة الصحة فیما یخص االدویة على مستوى الصحة١٧٠
المخازن والصیدلیات في محافظة المثنى

سیاسة وزارة الصحة فیما یخص االدویة على مستوى الصحة١٧١
المخازن والصیدلیات في محافظة القادسیة

شركة الفرات العامة للصناعات الكیمیاویة / سدة الھندیة الصناعة١٧٢
/ شامل



الشركة العامة لصناعة السیارات / االسكندریة / شاملالصناعة١٧٣

الشركة العامة لصناعة االلبسة الجاھزة ( نشاط معمل الصناعة١٧٤
الغزل والنسیج ) / موصل / جزئي

شركة ابن ماجدالصناعة١٧٥
معمل الزیوت النباتیة / میسان / ساندالصناعة١٧٦
مصانع الغزل والنسیج الصوفي / ذي قار / ساندالصناعة١٧٧
الشركة العامة للصناعات المطاطیة / القادسیة/شاملالصناعة١٧٨
معمل سمنت السماوة /جزئيالصناعة١٧٩
الشركة العامة للتصمیم واالنشاء الصناعي / بغدادالصناعة والمعادن١٨٠
الشركة العامة للزیوت النباتیةالصناعة والمعادن١٨١
الشركة العامة للصناعات الصوفیةالصناعة والمعادن١٨٢
الشركة العامة للصناعات الكھربائیة / بغدادالصناعة والمعادن١٨٣

شركة الصناعات التعدینیة والعزل المائي العامة  / بغدادالصناعة والمعادن١٨٤

شركة ذات الصواري العامة / بغدادالصناعة والمعادن١٨٥
موظف المعلومات المركزيالعلوم والتكنولوجیا١٨٦
دائرة تكنولوجیا المعلومات / النجف  / ساندالعلوم والتكنولوجیا١٨٧
دائرة تكنولوجیا المعلومات / بابل / ساندالعلوم والتكنولوجیا١٨٨

سیاسة تذبذب اوتدني انتاج الطاقة الكھربائیة في بغداد الكھرباء١٨٩
والمحافظات كافة

سیاسة تذبذب اوتدني انتاج الطاقة الكھربائیة في محافظة الكھرباء١٩٠
الموصل

المدیریة العامة لنقل الطاقة في الجنوب / البصرةالكھرباء١٩١

سیاسة تذبذب اوتدني انتاج الطاقة الكھربائیة في محافظة الكھرباء١٩٢
البصرة

سیاسة تذبذب اوتدني انتاج الطاقة الكھربائیة في محافظة الكھرباء١٩٣
ذي قار

المدیریة العامة لتوزیع كھرباء الفرات االوسط  / بابل / الكھرباء١٩٤
شامل

مدیریة توزیع كھرباء النجف / ساندالكھرباء١٩٥

سیاسة تذبذب اوتدني انتاج الطاقة الكھربائیة في الفرات الكھرباء١٩٦
االوسط /محافظة بابل

سیاسة تذبذب اوتدني انتاج الطاقة الكھربائیة في محافظة الكھرباء١٩٧
دیالى

سیاسة تذبذب اوتدني انتاج الطاقة الكھربائیة في محافظة الكھرباء١٩٨
االنبار

المدیریة العامة االنتاجیة الغازیة / بغدادالكھرباء٢٦٥
المدیریة العامة لتوزیع كھرباء / الرصافة  / بغدادالكھرباء٢٦٦
المدیریة العامة للفحص والورش الفنیة / بغدادالكھرباء٢٦٧

سیاسة تذبذب اوتدني انتاج الطاقة الكھربائیة في محافظة الكھرباء١٩٩
المثنى

سیاسة تذبذب اوتدني انتاج الطاقة الكھربائیة في محافظة الكھرباء٢٠٠
االقادسیة

لجنة بیع السیاراتالمالیة٢٠١
صندوق تقاعد موظفي الدولة / بغدادالمالیة٢٠٢
صندوق ادخار الكماركالمالیة٢٠٣
دیوان التامینالمالیة٢٠٤



المفوضیة العلیا لالنتخابات / البصرة / ساندالمفوضیة العلیا المستقلة٢٠٥
مكتب القادسیة االنتخابي /شاملالمفوضیة العلیا المستقلة٢٠٦
مكتب مفوضیة االنتخابات / نینوىالمفوضیة المستقلة لالنتخابات٢٠٧
 المفوضیة المستقلة لالنتخابات / النجف / ساندالمفوضیة المستقلة لالنتخابات٢٠٨
المفوضیة المستقلة لالنتخابات / دیالى / ساندالمفوضیة المستقلة لالنتخابات٢٠٩
المفوضیة المستقلة لالنتخاباتالمفوضیة المستقلة لالنتخابات٢١٠
المدیریة العامة للمصب العامالموارد المائیة٢١١
المدیریة العامة للمساحة / بغدادالموارد المائیة٢١٢
الھیئة العامة لصیانة مشاریع الري والبزلالموارد المائیة٢١٣
دائرة المصب العام / ذي قار / ساندةالموارد المائیة٢١٤
مدیریة الموارد المائیة /كركوك/جزئيالموارد المائیة٢١٥
المدیریة العامة لشرطة النفط / بابل / ساندالنفط٢١٦
المدیریة العامة لشرطة النفط / النجف / ساندالنفط٢١٧
شركة نفط الشمال/الھیئة االداریة /جزئيالنفط٢١٨
شركة الحفر العراقیةالنفط٢١٩
شركة نفط الوسطالنفط٢٢٠
المركز الثقافي النفطيالنفط٢٢١
مركز البحث والتطویر النفطيالنفط٢٢٢
شركة نفط الشمال/ھیئة الخدمات والنقل /جزئيالنفط٢٢٣
شعبة السكك / القادسیةالنقل٢٢٤
دیوان وزارة النقل  / بغدادالنقل٢٢٥
مدیریة سكك منطقة / كركوك / ساندالنقل٢٢٦
مدیریة سكك المثنىالنقل٢٢٧
دائرة شؤون الفروع في وزارة الھجرة و المھجرینالھجرة والمھجرین٢٢٨
دائرة  الھجرة والمھجرین / نینوى / ساندالھجرة والمھجرین٢٢٩
دائرة الھجرة والمھجرین / میسان / ساندالھجرة والمھجرین٢٣٠
فرع الھجرة والمھجرین / الدیوانیة / ساندالھجرة والمھجرین٢٣١
ھیئة الحج والعمرة / نشاط العمرة / البصرة / ساندامانة مجلس الوزراء٢٣٣
محافظة بغداددوائر غیر مرتبطة بوزارة٢٣٤
كلیة االمام الكاظم / دیوان الوقف الشیعي / بغداددیوان الوقف الشیعي٢٣٥
محافظة النجف  / شاملغیر المرتبطة  بوزارة٢٣٦
محافظة  بابل / شاملغیر المرتبطة  بوزارة٢٣٧
محافظة نینوى / شاملغیر المرتبطة بوزارة٢٣٨
محافظة البصرةغیر المرتبطة بوزارة٢٣٩
محافظة  میسانغیر المرتبطة بوزارة٢٤٠
محافظة  ذي قارغیر المرتبطة بوزارة٢٤١
محافظة كربالء /  شاملغیر المرتبطة بوزارة٢٤٢
محافظة كركوكغیر المرتبطة بوزارة٢٤٣
محافظة  صالح الدینغیر المرتبطة بوزارة٢٤٤
محافظة دیالى /شاملغیر المرتبطة بوزارة٢٤٥
محافظة  االنبار / شاملغیر المرتبطة بوزارة٢٤٦
محافظة  واسط / شاملغیر المرتبطة بوزارة٢٤٧
محافظة المثنى  / ساندةغیر المرتبطة بوزارة٢٤٨
محافظة  القادسیة / ساندةغیر المرتبطة بوزارة٢٤٩
مجلس محافظة الموصلغیر مرتبطة بوزارة٢٥٠
مجلس محافظة البصرةغیر مرتبطة بوزارة٢٥١
مجلس محافظة میسانغیر مرتبطة بوزارة٢٥٢



مجلس محافظة ذي قارغیر مرتبطة بوزارة٢٥٣

مجلس محافظة بابل/تقویم ادائھا وصالحیاتھا ودور غیر مرتبطة بوزارة٢٥٤
المجلس في اقرار خطة المشاریع ومتابعتھا

مجلس محافظة كربالء/تقویم ادائھا وصالحیاتھا ودور غیر مرتبطة بوزارة٢٥٥
المجلس في اقرار خطة المشاریع ومتابعتھا

مجلس محافظة نجف /تقویم ادائھا وصالحیاتھا ودور غیر مرتبطة بوزارة٢٥٦
المجلس في اقرار خطة المشاریع ومتابعتھا

مجلس محافظة كركوكغیر مرتبطة بوزارة٢٥٧
مجلس محافظة صالح الدینغیر مرتبطة بوزارة٢٥٨

مجلس محافظة دیالى/تقویم ادائھا وصالحیاتھا ودور غیر مرتبطة بوزارة٢٥٩
المجلس في اقرار خطة المشاریع ومتابعتھا

مجلس محافظة واسط/تقویم ادائھا وصالحیاتھا ودور غیر مرتبطة بوزارة٢٦٠
المجلس في اقرار خطة المشاریع ومتابعتھا

مجلس محافظة االنبار /تقویم ادائھا وصالحیاتھا ودور غیر مرتبطة بوزارة٢٦١
المجلس في اقرار خطة المشاریع ومتابعتھا

مجلس محافظة الدیوانیةغیر مرتبطة بوزارة٢٦٢
مجلس محافظة المثنىغیر مرتبطة بوزارة٢٦٣
مجلس محافظة بغداد ومجالس المحافظات كافةغیر مرتبطة بوزارة٢٦٤
محكمة استئناف كربالء  / ساندمجلس القضاء االعلى٢٦٨
بیت الحكمةمجلس الوزراء٢٦٩
شركة الصناعات االلكترونیة / بغدادمساھمة مختلطة٢٧٠
الشركة الوطنیة للصناعات المعدنیة والدراجات / بغدادمساھمة مختلطة٢٧١
الشركة العراقیة النتاج البذورمساھمة مختلطة٢٧٢
الشركة العراقیة لنقل المنتجات النفطیة والبضائعمساھمة مختلطة٢٧٣
شركة فندق المنصورمساھمة مختلطة٢٧٤
شركة فندق فلسطینمساھمة مختلطة٢٧٥
شركة مدینة االلعاب / شاملمساھمة مختلطة٢٧٦
الشركة العراقیة النتاج البذور / النجف / ساندمساھمة مختلطة٢٧٧
ھیئة استثمار القادسیة /شاملھیئة االستثمار الوطنیة٢٧٨
ھیئة الحج والعمره / نشاط الحجھیئة الحج والعمرة٢٧٩

الھیئة العلیا للحج والعمرة / مكتب القادسیة / نشاط ھیئة الحج والعمرة٢٣٢
العمرة /جزئي

مكتب نینوى / نشاط العمرة / ساندھیئة الحج والعمرة٢٨٠
الھیئة العلیا للحج والعمرة / نشاط العمرة / بابل  / ساندھیئة الحج والعمرة٢٨١

الھیئة العلیا للحج والعمرة / نشاط العمرة /  كربالء / ساندھیئة الحج والعمرة٢٨٢

ھیئة الحج والعمرة / نشاط العمرة / كركوك  / ساندھیئة الحج والعمرة٢٨٣

ھیئة الحج والعمرة / نشاط العمرة /  صالح الدین / ساندھیئة الحج والعمرة٢٨٤

ھیئة الحج والعمرة / نشاط العمرة / االنبار / ساندھیئة الحج والعمرة٢٨٥
ھیئة الحج والعمرة / االمثنى / ساندھیئة الحج والعمرة٢٨٦
دیوان وزارة العملوزارة العمل٢٩١


